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W Warszawie: rocznie rb, 8, kwartalnie rb. 2.
Z przesyłką pocztową: rocznie rb. 10, półr. rb. 5.

PRENUMEROWAĆ MOŻNA:
W Redakcyi Wszechświata i we wszystkich księ

garniach w kraju i za granicą.

Redaktor Wszechświata przyjmuje ze sprawami redakcyjnemi codziennie od godzi
ny 6 do 8 wieczorem w  lokalu redakcyi.

A d res  R e d a k c y i :  M A R S Z A Ł K O W S K A  N r. 118. T e le fo n u  8 3 1 4 ,

Stan isław  Chełchow ski
zak oń czy ł  życ ie  23 marca r- b., p r z eż y w sz y  lat 41-

Nieslychaną stratę wypadło opłakiwać społeczeństwu. Opuścił nas 
człowiek rozumny i pełny ogromnej siły ducha, który, w sposób rzadko 
spotykany, łączył w sobie wszystkie właściwości, niezbędne przodownikom 
na polu pracy społecząej. Był bowiem uczonym samodzielnym, pracu
jącym na zaniedbanej niwie badania przyrody ojczystej. Był rolnikiem, 
zdającym sobie dokładną sprawę ze znaczenia rolnictwa dla kraju na
szego. Był także dobrym i płodnym pisarzem w dziedzinach, które go 
zajmowały. Ponad wszystko zaś był organizatorem i kierownikiem dzia
łalności publicznej, posiadającym prawdziwie wyjątkowy talent wciąga
nia do pracy  ludzi nawet obojętnych i opornych, łączenia do wspólnych 
wysiłków nawet przeciwników i współzawodników. Ten dar szczególny 
miał źródło w sile i stałości przekonań oraz w głębokiem umiłowaniu 
celów, do których sam dążył i prowadził innych. A o tem, że przeko
nania Chełchowskiego by ły  czyste i cele podniosłe, wiedział kraj cały, 
który patrzył na jego czynność owocną i niestrudzoną.

O jakże nam trudno pogodzić się zmyślą, że ubył oto jeden z tych 
niewielu, których z takiem zaufaniem przywykliśmy widzieć na przedzie! 
Jakże długo pytać będziemy z niepokojem: „a któż go zastąpi”! Jakim- 
że bolesnym krzykiem serce protestuje przeciw okrutnej konieczności 
żegnania go na zawsze!
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OPAT T. MOREUX.

P L A N E T A  M A R S  

W ŚWIETLE BADAŃ NAJNOWSZYCH.

( Ciąg dalszy).

Bądź jak  bądź, wyniki ostatnich prac 
Schiapajrellego pozostawiają daleko za so
bą rezulta ty  jego dawniejszych spostrzeżeń.

Ze swą siecią linij ciemnych, wycią
gniętych pod sznur i wytkniętych wzo
rem ulic amerykańskiego miasta, Mars 
przedstawiał się nieporównanie ciekawiej 
od wszystkich innych planet; ostatnie 
spostrzeżenia astronoma włoskiego, ogło
szone po opozycyi z roku 1889, uczyniły 
z niego świat najdziwniejszy, jaki tylko 
sobie wyobrazić można.

„W  pewnych porach, powiada Schia- 
parelli, kanały te  rozdwajają się albo r a 
czej podwajają się“.

Ju ż  z końcem opozycyi z r. 1877 Schia- 
parelli zauważył był przypadek tego ro
dzaju. Podczas następnej opozycyi (1881 do 
1882), w przeciągu miesiąca, takiego pod
wajania się zdarzyło się 17 przykładów.

Mechanizm takiego zjawiska jest dość 
ciekawy. Zazwyczaj na kanale tworzy 
się naprzód lekki cień; niekiedy są to 
białe plamy niewyraźne. Następnego dnia 
na lewo lub na prawo od linii już istnie
jącej, k tóra nie zmienia ani kształtu swe
go, ani położenia, powstaje druga linia, 
równa i równoległa do pierwszej w odle
głości, wynoszącej naogół od 6° do 12° 
t. j. od 350 do 700 kilometrów. Zdaje 
się nawet, że powstają i linie bliższe, ale 
teleskop nie jes t  dość potężny, by  moż
na było rozróżnić je z zupełną pewnością. 
Barwa ich jest brunatno-ruda dość ciem
na. Równoległość bywa niekiedy zupełnie 
ścisła.

Tak  więc w miejscu, gdzie poprzednie
go dnia widać było jednę linię ciemną, 
stwierdzamy obecność dwu linij równo
ległych, oddalonych od siebie o 350 do 
700 kilometrów. Schiaparelli przytacza 
nawet wypadek podwojenia się, w k tó 
rym przedział, oddzielający składowe w y
nosił 15° t. j. 800 kilometrów!

W r. 1888 Schiaparelli powraca do me- 
chanizmu tego podwajania się czyli ge. 
minacyi. Stwierdza teraz, że nie zawsze 
jedna z dwu linij zachowuje położenie 
kanału pierwotnego. „Może się zdarzyć, 
że ani jedna ani druga z tych formacyj 
nie schodzi się z kanałem  dawnym11.

Rzecz bardzo ciekawa: niektóre kanały 
zawsze okazywały się odpornemi na ge- 
minacyę.

Fak t,  że geminacyę stwierdzili różni 
astronomowie, zdaje się pozbawiać to 
zjawisko charakteru iluzorycznego; nie
mniej przeto należy zaznaczyć tu  wypa
dek dość niezwykły: podczas opozycyi 
z r. 1886, w tym samym czasie, gdy w 
Nizzy Perrotin i Thollon obserwowali ka
nały wyraźnie podwójne, w Medyolanie 
Schiaparelli widział je pjjedyńczemi.

Podczas ostatnich opozycyi Lowel w 
obserwatoryum swem we Flagstaffie (Ari
zona) przeprowadził bardzo staranne ba
dania nad planetą, posługując się lunetą 
o otworze 0,61 m. Badaniom tym  sprzyja
ła atmosfera niezmiernie czysta na wy
sokości 2 200 metrów.

Można powiedzieć, że pozostawił on da
leko poza sobą Schiaparellego z jego 
konfiguracyami geograficznemi, pokrył bo
wiem całego Marsa siecią cienkich linij 
o oczkach tak małych, że wedle tych 
spostrzeżeń powierzchnia planety wygląda 
jakgdyby  pokryta  pajęczyną.

Liczba kanałów, zaregestrowanycli we 
Flagstaffie, dosięgła ostatniemi czasy fan
tastycznej wysokości 420. Są one w szy stk ie  
prostolinijne, a dążność ta  ujawnia się 
nawet w zarysach mórz.

Zdaniem wielu obserwatorów a pi'xe" 
dewszystkiem Lowella i Douglasa kanały 
nie są ograniczone czerwonawemi czę
ściami powierzchni, lecz rozciągają się 
bez różnicy i na okolice c :emne. Spo
strzeżenie to, potwierdzone przez badania 
lat ostatnich, ma bardzo wielką wag?- 
ponieważ dowodziłoby, że te okolice cie
mne nie są wcale masami wody.

W punktach przecięcia kanałów Lowel 
dostrzegł w pewnych epokach małe plani
ki okrągłe czarne, które nazwał o a z a m i -

Terminologia, przyjęta  przez Lowella.- 
zgadza się dość dobrze z jego poglądami-
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J a k k o l w i e k  dziwną wydaje się teorya 
z tu c z n o ś c i  kanałów, znalazła ona rzecz- 
ików w osobach różnych astronomów, 

a Lowell broni jej z zaciekłością. W ra 
cając do hypotezy, wypowiedzianej nie- 
dyś przez Pickeringa, astronom z Flag- 
taff mniema, że wodzie trudno jest u trzy
mać się na Marsie w stanie wolnym, oko- 
ice ciemne zawdzięczałyby swój wygląd 
yegetacyi, co do kanałów, wykopanych 
rzez mieszkańców Marsa, celem w ytw ó

r n i a  pomysłowego systemu irygacyi,
0 dostrzedz moglibyśmy tylko ich brze-
1 pokryte wegetacyą, której rozwój za- 

eży od pór roku. Tak  samo rzecz się 
na i z oazami. W  wielkiem swem dzie- 
o o Marsie Lowell rozwija swe poglądy 
la temat ogólny sztuczności kanałów, a 
,vszystko w tej książce zbiega się ku tej 
ednej myśli.

Zresztą według niego, ukazanie się ka- 
lałów następuje zawsze po okresie top
ienia śniegów biegunowych. W  miarę 
ego jak woda, pochodząca z tych śnie- 
ów, zajmuje nizkie szerokości, kanały 
tają się bardziej widocznemi. Nie rno- 
emy wdawać się tu ta j w szczegóły tej 
lypotezy. Pozwolimy sobie tylko zwró
cić uwagę na to, że twierdzenia jego są 
‘zęsto w sprzeczności z tem, co utrzy
mują obserwatorowie bardzo poważni, a 
przeczność ta  osłabia ogromnie powagę 
ego wniosków ogólnych.

Z całokształtu prac ostatnich możemy 
opamiętać to, że zabarwienie plam cie
lnych ma odcień zielony na wiosnę i 
'"unatny latem. A zatem zmiany sezono- 
" e tonów barwnych przemawiają za zja-
•' lakami, analogicznemi z naszą wege- 
acyą.

Niemało nadyskutowano się o objek- 
" nosci szczegółów, które dostrzegamy 

lla Marsie. Jest  to zrozumiałe ze strony 
a^ r°nomów lub fizyków, którzy nigdy 
UK °bserwowali pilnie planety. Faktycz- 
le> niektórych konfiguracyj nigdy nie 

ku' aWa,li w w%tpliwość obserwatorowie, 
Mzy znaczną część swojej pracy poświę- 
^uważnemu zbadaniu Marsa, 

amy ciemne, zwane morzami, zatoki, 
,la jdt°ka Południka, wyspy, jak  Hella- 

’ aPygia, plamy jasne, bieguny etc.

są tak  dalece widoczne, że byłoby rze
czą zbyteczną dowodzić ich objektyw- 
ności. To samo powiedzieć można o ka
nałach szerokich, jak Boreosyrtis, będący 
przedłużeniem Morza Klepsydry, albo La- 
cus Niliacus, który tworzy plamę, dostęp
ną dla słabych narzędzi. Dziś zakres dy- 
skusyi zwęża się coraz to bardziej. Czy 
istnieją na Marsie na powierzchni lądów 
kanały cienkie — te, które odkrył Schia- 
parelli a których liczbę pomnożyli Lo
well i Douglass? Oto prawdziwy węzeł 
kwestyi i przedmiot sporu. Niektórzy 
astronomowie pozostają jeszcze sceptyka
mi w tym względzie. Zresztą Lowell słusz
nie bardzo powiada, że widoczność szcze
gółów zależy raczej od czystości atmos
fery i bystrości wzroku obserwatora, ani
żeli od siły przyrządu. Otóż z jednej stro
ny bardzo niewielu można wymienić 
astronomów wprawnych, którzy uzbroje
ni w potężne lunety, widzieli kanały cien
kie, tak np. Millochau nie mógł nigdy 
ich dostrzedz zapomocą wielkiego refrak- 
tora meudońskiego. Z drugiej strony, na
wet zdaniem Lowella, jest to kwestya 
równania osobistego, skoro Douglas u trzy
muje, że odkrył także kanały na księży
cach Jowisza. Trzebaby więc przypuścić, 
że dla niektórych oczu każda powierzch
nia przedstawia się jako pokryta kanała
mi: byłoby to usposobienie fizyologiczne, 
które należałoby brać w rachubę i zbadać 
jego przyczynę.

Zapytywano także, czy, w razie jeżeli 
zachodzi tu  niepokonane złudzenie, po
wierzchnia Marsa nie okazuje znacznej 
liczby plam mniej lub więcej ciemnych, 
które oko łączy mimowolnie prawidłowe- 
mi liniami. Słynne doświadczenia Maun- 
dera i Evansa, które polegały na tem, że 
uczniom kazano ze znacznej odległości 
rysować krążki przedstawiające ogólną 
konfiguracyę planety, przemawiałyby, za 
tem tłumaczeniem. Istotnie, w większości 
wypadków rysownicy połączyli zatoki 
lub miejsca skąd wychodzą i gdzie się 
kończą kanały, cienkiemi liniami proste- 
mi. Doświadczenie to, powtórzone przez 
Flammariona, dyrektora obserwatoryurn 
w Juvisy, dało wyniki identyczne.

Astronomowie, którzy widzą i rysują
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kanały w tej postaci, pomnażając ich 
liczbę, nie chcą uznać żadnej analogii po
między rysunkami przedmiotów ziemskich 
a powierzchni Marsa.

Maunder na cierpką k ry ty k ę  poglądów 
swoich, napisaną przez Storyego, odpo
wiedział w artykule  czasopisma „Know- 
ledge” . Sądzimy, że dla czytelnika będzie 
rzeczą ciekawą zapoznać się z głównomi 
ustępami tej godnej uwagi odpowiedzi.

„Zobaczmy, powiada Maunder, na j a 
kim mianowicie punkcie poglądy Lowel- 
la różnią się od moich. Nie w tem, co 
dotyczę wielkich linij topografii Marsa. 
Lowell widzi je i rysuje co do istoty tak 
samo, jak ja widziałem je i rysowałem 
w roku 1877 i jak  rysowali je Beer i Ma- 
dler w r. 1830. Różnica nie dotyczę rów
nież wyglądu kanałów; obserwowałem 
i rysowałem kanały  od roku 1877, a cho
ciaż Lowell widział ich i ocłrysował znacz
nie wrięcej niż ja, to jednak  te, które ja  
widziałem, miały w gruncie rzeczy te sa
me cechy, co i jego  kanały; to też, roz- 
strząsając tę kwestyę bądź piśmiennie, 
bądź ustnie, starałem się zawsze podkre
ślać to, że bynajmniej nie podaję w wąt
pliwość sumienności, ani zręczności żad
nego z obserwatorów Marsa. Evans i ja  
sam powiedzieliśmy kiedyś: „Byłoby do 
praw dy wielką niewłaściwością utrzym y
wać, że liczni obserwatorowie, którzy w 
ciągu ostatnich lat 25 rysowali kanały na 
Marsie, rysowali to, czego nie widzieli. 
Przeciwnie, odrysowali oni wiernie to, co 
widzieli”. Nigdy nie twierdziłem i nie 
przypuszczałem, że „kanały widoczne są 
jako linie bardzo delikatne, tak  delikatne, 
że istnienie ich jest wątpliwe naw et dla 
zręcznych eksperym entatorów .” Co do 
mnie, z własnego doświadczenia wiem, 
że rzecz się ma przeciwnie.

„Zgadzamy się na innym jeszcze punk
cie. Lowell przekonany jes t  bezwzględ
nie, a j a  podzielam w tem  jego zdanie, 
że niepodobieństwem jest, by s ia tka  rze
czywista tak geometrycznie regularna, 
jak  ta, k tórą on przedstawia, mogła być 
wynikiem przyczyn czysto fizycznych. 
Storyemu nie obca jes t  z pewnością cie
kawa bardzo książka, którą Lowell wy
dał o Marsie w listopadzie roku 1895.

„Lecz odtąd zaczynają się różnice w 
naszych poglądach. Lowell przypisuje tę 
siatkę pracy istot rozumnych, które wy
kreśliły na planecie owe „niezdarne wie. 
loką ty”, jak je  nazywa Schiaparelli.

„Przypuszczenie takie, zaznaczmy to mi
rażu, należy do dziedziny h y p o te z y ,^  
zaś obserwacyi, a w hypotezie tej mieści 
się pogląd, że gdyby Mars był znacznie 
bliższy lub gdyby siła naszego wzroku 
została niezmiernie spotęgowana, to te 
„niezdarne w ielokąty”, pozostałyby w ca
łości i nie rozbiłyby się nigdy na szcze
góły, które moglibyśmy przypisać sa
mym tylko siłom przyrody.

„Hypoteza moja jes t  całkiem inna; ten 
wygląd nienaturalny może być wynikiem 
niedoskonałości naszego wzroku. Opieram 
się na dobrze znanych faktach, dotyczą
cych teoryi widzenia i budowy oka, a 
oko jes t  niezbędnem dla nas narzędziem 
obserwacyi. Nie mamy prawa uciekat 
się do rzeczy nieznanych i sztucznych, 
zanim wyczerpiemy metody znane i na 
turalne, mogące wytłumaczyć dane zja
wisko. Moja hypoteza opiera się na do
strzeżonych skutkach przyczyn znanych: 
hypoteza Lowella jest wycieczką w kra
inę czarów”.

Reszta argumentacyi Maundera daje sit 
streścić, jak  następuje: jes t  faktem do
świadczalnym, że plama czarna, odcina
jąca  się na tle błyszczącem, musi niiet 
przynajmniej 3 4  sekundy w  ś r e d n i c y ,  ab '  

ją  można było dostrzedz okiem. Ksztah 
plamy można rozpoznać dopiero w takim 
razie, jeżeli wymiary jej są znacznie wie
sze, w przeciwnym razie przedmiot wyd« 
nam się okrągłym.

A w przypadku cienkich linij? Długo'1 
ich kompensuje do pewnego stopnia ich 
szerokość; jeżeli jednak  szerokość ta w}‘ 
nosi mniej niż sekundę^ to całą ll0ia 
przestaje być widoczną; i w tym  przyp^' 
ku długość musi być znacznie większa 
aby możliwa była  jasna percepcya kształt

W niosek logiczny płynie stąd taki, v 
począwszy od pewnej granicy, wszyst^ 
przedmioty, bez względu na ich p051,1' 
rzeczywistą, z konieczności wydadzą nai: 
się jako plamy okrągłe lub jako 1>!' 
cienkie regularne. Chodzi tu o wyp3"1'
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idoczności gołera okiem, a dodać trzeba, 
e żadne wychowanie oka nie będzie 
dolne poprawić naszego widzenia, ponie- 
aż granica średnicy pozornej związana 
.t z wielkością pręcików i stożków siat- 
ówki.
Zagadnienie komplikuje się, gdy przej- 

ziemy do widzenia teleskopowego. Każ- 
v przyrząd ma teoretycznie oznaczoną 
ranicę, która w prak tyce  nigdy nie by- 
a osiągnięta. Prawda, że zasada pozo- 

luje tu sama; wiemy jednak, że powięk- 
.enie rzeczywiste różni się znacznie od 
joretycznego. Tak  np. okular, powięk- 
ająoy 300 razy, nigdy nam me pokaże 

zczegółów, które dostrzeglibyśmy z pe- 
'nością, gdyby przedmiot znajdował się 
1)0 razy bliżej naszego oka. Tem bar- J 
ziej słuszne jest to rozumowanie dla po- 
'igkszeń znaczniejszych, któremi z tego 
łaśtiie powodu posługujemy się rzadziej. 
Gdy więc Lowell rysuje oazy w posta- 

i plain okrągłych i zaznacza kanały li- 
iami cienkiemi a regularnemi, to, nie 
adi-jrzewając dobrej wiary autora, mo- 
,|ny wprawdzie nie podawać w wątpli- 
o.-ć subjektywności zjawiska, ale mamy 
szelkie prawo w ątpić o jego objektyw- 
ości. Pierwsi obserwatorowie Marsa do
legali również plamy okrągłe i gdyby 
'li nam powiedzieli, że oazy te  miały 
’ r2) wiście ten kształt, to fakty zaprze- 
ylyby im dzisiaj kategorycznie. Od cza- 

Beera i Madlera narzędzia zostały 
.'doskonalone a poprawki lepiej pozna- 

Otóż owe sześćdziesiąt. oaz Lowella 
,lj‘i się posiadać tę samę cechę, co i 
dn,*v» które zaobserwowali Beer i Madler.

tłum. S. B.
(Dokończenie nastąpi).

Fe r d y n a n d " r ic h t  h o f e n .

' XIKI 1 (-’E L E  B A D A Ń  W  S T R E F I E

! ' ' ' b i e g u n o w e j  p o ł u d n i o w e j .

(Ciąg dulszy).

^akii panowały poglądy, kiedy wraz 
'nanem dobiegł swego końca pierw

szy okres odkryć. Wielkich wypraw mor
skich przez następnych sto lat nie było. 
Dopiero Jakóbowi Cookowi udało się 
zdjąć zasłonę z domniemanego lądu połu
dniowego. Obok odwagi i przedsiębior
czości, bodźcem w jego wyprawach była 
nadzieja odkrycia nowych krajów ze skar
bami oraz sprowadzenia ich do ojczyzny. 
Dla czego kontynent południowy nie miał
by posiadać takich bogactw, jakie znale
ziono w Peru  i Meksyku? Myśl tę znaj
dujemy w instrukcyach, danych z a p a n o 
wania Jerzego Iii-go poprzednikowi Coo
ka, Byronowi. Już  w czasie pierwszej 

1 podróży (1768—71) Cook znacznie prze- 
[ sunął na południe możliwe wybrzeża A nt

arktyki. W  czasie drugiej wyprawy 
(1772—75) objechał ziemię dookoła z za
chodu na wschód, czyli w kierunku od
wrotnym, niż zwykły, dwa razy przekro
czył koło biegunowe i dotarł wodą na 
107" dł. zach. aż do 71° 10' szer. poł., nie 
ujrzawszy lądu. Wnioskował wprawdzie 
z formy płytowej lodu, że pochodzić on 
musi z lądu stałego, ale sądził błędnie, że 
woda morska nit zamarza. Zawiedziony 
i niezadoA^olony wrócił do domu: nie zna
lazł w stronach południowych ziemi, k tó
rą wartoby było wziąć w posiadanie. 
Wielcy żeglarze późniejsi nie poszh śla
dami Cooka: przenosili oni, wzorem po
przedników, szerokości zwrotnikowe, gdzie 
warunki były znośniejsze. Ale wyprawa 
Cooka przyniosła jednak  jeden ważny 
zysk praktyczny. Odkrył on mianowicie 
na wschód od Ameryki Południowej dwie 
zlodowaciałe grupy wysp. Jednę z nich, 
na cześć króla nazwał Georgią Południo
wą, drugą na cześć głównego admirała 
brytańskiego — Ziemią Sandwich. W spo
mina o gromadach fok, jakie widział na 
tych  wyspach.

Tak tedy podróże na dalekie południe 
zyskały interes nowy, a praktyczny. P o 
dobnie rzecz się miała i z północą, gdzie 
od roku 1603 zaczął się połów fok, a n ie 
co później i wielorybów, uprawiany przez 
licznych żeglarzy anglików i holendrów. 
Odbywali oni gruntowną praktykę że
glarską na morzu pokrytem lodami, bę
dąc w ten sposób przygotowanymi do 
wypraw na południe. Ciągnęły w tamte
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strony widoki na zdobycie skarbów, na
gromadzonych w ciałach zwierząt. A n
gielscy i amerykańscy poławiacze wielo
rybów udawali się na małych statkach 
(60 — 160 ton) na nowe miejsca połowu. 
Obliczają liczbę fu ter zabitych fok na 
przeszło milion, podobno jeden tylko sta
tek  „Aspazya” miał na pokładzie 57 000 
sztuk. Zbywano te  futra przeważnie w 
Chinach. W ytępienie zwierząt na wy
spach, odkrytych przez Cooka, zmuszało 
żeglarzy do posuwania się dalej. T rzy
mali się w sąsiedztwie krawędzi lodowej 
i wiele nazw statków, kierowników s ta t 
ków oraz ich właścicieli, jak  np. „Biscoe”, 
„Kem p”, „E nderby”, „Balleny”, znajduje
my dziś jeszcze jako nazwy tych punk
tów nielicznych lądu stałego, jak ie  od
kryto  w czasie tych  wypraw. W  tym o- 
kresie również, w roku 1819, odkryte zo
sta ły  wyspy Południowe Shetlandzkie, 
gdzie rozpoczęło się uśmiercanie masowe . 
nanowo. Stąd udało się jednem u z poła
wiaczy fok, W eddelowi, dotrzeć (20 lute
go 1823) do 74° 15' szer. poł. bez spo tka 
nia lądu stałego. Głęboka ta  zatoka o- 
trzymała później nazwę „morza Wed- 
della”.

Stopniowo podróże ustały. Te części lą
du stałego, które znano w Antarktyce, 
były pozbawione istot żyjących, a zatem 
nie posiadały żadnej wartości praktycznej. 
W  pierwszem półwieczu po Cooku może
my wymienić jednę tylko wyprawę, k tó 
rej celem było wyłącznie zbadanie nie
znanych przestrzeni. W ypraw ą tą  kiero
wał kapitan rossyjski von Bellingshausen. 
Z rozkazu Aleksandra I-go udał się on 
(1819 — 20) z Georgii Południowej na 
wschód wzdłuż koła podbiegunowego, 
które kilka razy przeciął, naogół trochę 
dalej na południe od Cooka, ale nie da
lej jak  do 70° poł. szer., wreszcie wrócił 
do Georgii Południowej. Raz tylko wi
dział ląd stały, k tóry  nazwał ziemią Ale
ksandra I. Była to pierwsza połać ziemi, 
ustalona na południe od południowego 
koła podbiegunowego.

W  historyi odkryć w A ntark tyce  naj
ważniejszym okresem są la ta  1838 — 43. 
W ypraw y miały tym  razem charakter 
wyłącznie naukowy. Opierając się na I

znanych mu wynikach spostrzeżeń, Gauss 
wykrył zapomocą głębokich badań ma
tem atycznych prawa magnetyzmu ziem
skiego i podał nowe metody oznaczenia 
jego elementów, przytem obliczył położe
nie przypuszczalne obu biegunów mate
matycznych. Aleksander Humboldt w li
ście do Towarzystwa królewskiego w Lon
dynie gorąco zalecał zbadanie tej taje
mniczej siły na półkuli południowej, a 
przedewszystkiem dotarcie do miejsca, 
podanego przez Gaussa jako magnetycz
ny biegun południowy.

Wezwanie Humboldta nie pozostało bez 
skutku. Rząd angielski postanowił wy
słać wyprawę antraktyczną pod kiero
wnictwem młodego Jakóba  Clarkea Itos- 
sa, który w r. 1831 wraz z swoim stry
jem  dotarł w okolice północnego biegu
na magnetycznego, leżącego wśród ame
rykańskich wysp arktycznych. Zdecydo
wano zbudować dwa specyalne statki, co 
opóźniło odjazd. Okoliczność ta spowo
dowała, że zanim Ross znalazł się na 
miejscu, wyprzedziły go dwie inne wy
prawy, jedna francuska pod kierunkiem 
Dumont d’Urvillea, druga amerykańska— 
Wilkesa. Współubieganie się było tak 
ożywione, że obiedwie przybyły w stycz
niu 1840 r. jednocześnie do krawędzi lo
dowej na południe od Tasmanii i posuwa
ły się wzdłuż tej krawędzi. Ross wyru
szył z Anglii we wrześniu 1839 r. Ku 
zmartwieniu swojemu dowiedział się w 
Tasmanii o powodzeniach obu wypraw, 
otrzymał nawet od Wilkesa mapę odkryć, 
dokonanych przez tego ostatniego. Ze 
względu na to porzucił swój plan pier- 
wotny i udał się, będąc na 170° długości, 
prosto na południe, albowiem n ie d a w n o  

przedtem poławiacz wielorybów, Balleny 
natrafił tam na morze, swobodne od lo- 
dów. I okazało się, że „niema tego zł«' 
go, coby na dobre nie wyszło“. Cdyź 
udało się odkryć Rossowi jedyne miejscy 
o ile w stanie jesteśm y sądzić obecni 
przez które można bez trudu prawie g‘f' 
boko się wedrzeć w świat antarktyczny 
Przebrnąwszy przez pas lodu zatoroweg0 
(Packeis), Ross znalazł się w styczni11 
1841 r. na morzu bezlodowem, na któreś 

! popłynął na południe aż d j miejsca, gdz11



,\* 12 WSZECHŚWIAT 199

i a p o t k a ł  wulkany olbrzymie, które od 
t a t k ó w  swoich nazwał „Erebus“ i„Ter- 
or“, oraz długą ścianę lodową, wysoką 

n a  150—250 stóp; tu  pod 78°4' szer. poł., 
był kres jego podróży. Dwukrotnie pó- 
niej, w latach 1842 i 1843, wracał w te 

strony, za drugim razem posunął się aż 
do 78°91/2/ szer. poł. Przytłoczony wra- 
eniami pustki i głuszy bezkreśnej oraz 
liewypowiedzianemi cierpieniami i tru
dnościami, Ross powrócił do Anglii, za
sobny w odkrycia i cenne zdobycze na
ukowe.

Znajomość obszaru antarktycznego aż 
do końca nieomal wieku XIX-go opiera
ła się głównie na sprawozdaniach i ma
pach tych właśnie trzech wypraw i ich 
poprzedniczek. Wiedziano, co następuje: 

1) na południe od lądu amerykańskie
go, mniej więcej na 60° dług. zach. i od 
03° szer. poł., znajduje się ziemia, czę
ściowo składająca się z wysp, odkryta  w 
r. 1832 przez Biscoego i nazwana ziemią 
Orahama. Zdawała się ona rozszerzać ku 
południowi i stanowić z Bellingshausena 
ziemią Aleksandra jednę całość. Na wschód 
od ziemi Grahama, na 34" zach. dług.
> '0° szer. poł. Weddell widział w roku 
1823 morze otwarte.

2 W tej samej mniej więcej długości, 
'■o południowa Nowa Zelandya, czyli oko- 

170° dług. wsch., wznosi się wschod
nie wybrzeże lądu, o charakterze górzy
stym (Ziemia Wiktoryi), od 70° do 78° 
' Zl'r- połudn. prawie na jednym południ
ku. Morze otwarte, zwane morzem Ros- 
% toruje drogę do tego lądu, tak  dale- 
" wysuniętego na południe. Morze Ros- 

M zarayka na południu wysoka ściana 
l,c 0Wa, poza którą wznoszą się dwa wul- 
kany, Erebus i Terror.

/  części Oceanu Spokojnego połu-
"ll)"ego, zawartej między obudwoma 
■'żej wymienionemi lądami, lód zatoro- 
' na południe od koła podbiegunowego 
U1"u i zaporę dla statków nie do prze- 

• Cla- Xa zachód od ziemi Aleksandra 
lą,lu nie widziano.

1 zachód od 170° dług. wsch., roz-
^atld  natrafiały na lód w dwu 

)■ cach w bliskości koła podbiegunowe-
mianowicie między 170° a 100° dług.

wsch. oraz 60° a 50° dług. wsch., lód ten 
kładł kres dalszemu posuwaniu się na po
łudnie żaglowców. W  kilku miejscach 
dopatrywano się tutaj oznak lądu stałego, 
ale tylko w dwu razach zyskano w tym 
względzie pewność. Od 50° dług. wsch. 
(Ziemia Enderby) granica lodu, bez śla
du ziemi, odbiega stopniowo od koła pod
biegunowego w kierunku południowo-za
chodnim aż do szerokości, osiągniętej 
przez Weddella.

5) Zostaje jeszcze obszar na południu 
oceanu Indyjskiego, między ziemiami 
Wiikesa a Kempa, obejmujący około 40 
stopni długości, którego jedynie połać 
wodna, położona daleko na północ od ko
ła podbiegunowego, znana była żegla
rzom. Tylko „Ohallenger” w 1874 r. po
sunął się tu  dalej na południe, gdzie pod 
kołem podbiegunowem znalazł morze o- 
twarte. W  całym pasie antark tycznym  
był to najmniej znany obszar większy.

W  tych samych dziesiątkach lat, kiedy 
szybkiemi kroki postępowało odsłanianie 
nieznanego wnętrza Afryki, Ameryki Pół
nocnej, Azyi i Australii, nie zrobiono 
prawie nic dla rozszerzenia znajomości 
strefy antarktycznej. Był to zarazem o- 
kres olbrzymich postępów we wszystkich 
dziedzinach nauki czystej i stosowanej, 
przedewszystkiein zaś w fizyce i chemii 
i innych naukach przyrodniczych. Doko
nane zostały wielkie przewroty, które do
prowadziły do zastosowania elektrycznoś
ci obok pary  do komunikacyi oraz do 
wszelkich urządzeń mechanicznych, spe- 
cyalnie zaś do żeglugi. Niektóre narzę
dzia zostały udoskonalone, wiele innych 
wynaleziono, wreszcie odkryto nowe me
tody badania.

Wpływ wszystkich tych  zdobyczy na 
wiedzę o ziemi był wielki. Nauki o a t
mosferze i o morzu z drobnych zacząt
ków rozwinęły się znakomicie. Zupełnie 
nowa dziedzina powstała przez badanie 
dna morskiego oraz ogółu objawów życia 
w morzu. Ta ostatnia umiejętność wraz 
z meteorologią coraz bardziej ujawniała 
swój wpływ na gospodarkę społeczną. Nie 
zadowalano się już jednak  notowaniem 
zjawisk pojedyńczych, dążono raczej do
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zrozumienia ich treści wewnętrznej i po
wiązania między sobą.

To też we wszystkich warsztatach pra
cy naukowej hasłem stało się rozszerzanie 
i pogłębianie badań. Kiedy w dziedzinie 
geografii w okresie odkryć na lądzie sta
łym poprzestawano na rozszerzaniu cią- 
głem widnokręgu, to przeciwnie w okre
sie następnym  ujawniły się usiłowania 
badania intensywnego. Nie mniej jednak 
rozwijało się jednocześnie dążenie do po
znania całego globu ziemskiego, nawet 
tych  jego części, k tóre się wydawały nie- 
przystępnemi. Stało się bowiem rzeczą 
jasną, że w wielu dziedzinach nie można 
dojść do zupełnego zrozumienia zjawisk 
zachodzących, dopóki nie będziemy w 
posiadaniu systematycznego m ateryału  
spostrzeżeniowego z całej powierzchni 
ziemi. Do całości brakło obszarów pod
biegunowych.

Nowe badania rozpoczęły się w strefie 
arktyoznej. Epokowem  stało się odkrycie 
ziemi Franciszka Józefa  przez Payera  i 
W eyprechta. W  ich ślady poszły inne 
wyprawy, coraz liczniejsze. Przytem  g ro 
madzono wskazówki praktyczne dla wy
praw wśród lodów. Były  to z jednej stro
ny wskazówki dla budowania takich o- 
krętów, któreby mogły nie poddawać się 
naporowi lodu, następnie wskazówki, jak  
przezimowywać, odbywać wycieczki na 
saniach z psami lub bez nich, jak  się od
żywiać i inne; z drugiej strony g ro m a
dzono doświadczenia, dotyczące celu i m e
tod spostrzeżeń naukowych. Przekonano 
się, że w niektórych przypadkach spo
strzeżenia naw et najstaranniejsze (doty
czę to przedewszystkiem meteorologii i 
m agnetyzm u ziemskiego) posiadają war
tość tylko ograniczoną, dopóki są robione 
sporadycznie i w jednem  tylko miejscu, 
natom iast mogą mieć znaczenie niepo
ślednie, jeśli są dokonywane w rozmai
tych  punktach jednocześnie, planowo i je- 
dnakowemi przyrządami.

Mając powyższe na względzie, urząd 
państwowy do spraw wewnętrznych po
wołał do Berlina (w 1875 r.) konferen- 
cyę niemiecką dla rozpatrzenia zakresu 
i celu badań naukowych w obszarach 
podbiegunowych i metod tych  badań.

Oddano na tej konferencyi pierwszeństwo 
badaniu, a nie odkrywaniu, zaś najsku
teczniejszego środka dla osiągnięcia wy. 
ników pożądanych dopatrywano się w u- 
rządzeniu, po porozumieniu międzynaro- 
dowem, stałych stacyj dla spostrzeżeń, 
skąd możnaby było urządzać wyprawy 
dalsze.

W  roku 1879 odbyła się konferencya 
międzynarodowa w Hamburgu, w której 
uczestniczyli przedstawiciele Niemiec, Ho- 
landyi, Danii, Francy  i, Rossyi, Norwegii, 
Szwecyi oraz Austryi. Obok badania 
A rk tyk i uznano także za ważne badanie 
system atyczne Antarktyki. Sporządzono 
stały program, który  wykonany został w 
r. 1882/3, rokumaximum  plam słonecznych. 
Obszar antarktyczny w ściślejszem tego 
słowa znaczeniu jednak jako narazie nie
dościgły wzięto za nawias, poprzestając 
na stacyach, leżących jeszcze daleko na- 
zewnątrz koła podbiegunowego. Niemcy 
wybrały jako punkt obserwacyjny Ge
orgię Południową.

Niezależnie od tych  wielkich przedsię
wzięć, do badań w święcie południowo- 
biegunowym nawoływali od roku 1865, 
w Niemczech Neumayer, pierwszy dy
rektor niemieckiej Seewarte (Urzędu do 
spraw morskich), w Anglii Cłements 
Markham. Ale mroźne południe nie wbu- 
dzało zapału. Powodzenie było mierne; 
koszty wydawały się zbyt duże. W  Niem
czech zrozumienie pożytku wypraw nau
kowych morskich wzrastało bardzo powo
li, ale bądź co bądź wzrastało.

W ypraw a „Gazelli” (1874 — 76) d la  o- 
gólnych studyów oceanograficznych; wy
praw a latem 1889 roku w celu s tu d y ó "  

nad planktonem, w ciągu której poraZ 
pierwszy w szerokim zakresie zbadanu 

warunki zasadnicze życia zwierząt w mo
rzu; wyprawa Drygałskiego na G re n la n d y f  

(1891 — 3), której uczestnicy p r z e p ę d '  
jednę zimę wśród lodów przedewszy^' 
kiem w celu rozwiązania z a g a d n ie ń ,  Ja' 
kich lód dostarcza; wyprawa niem iecka 

na okręcie „Valdivia“ (1898/9) dla zba
dania, głębin morskich, — wszystko ,0 
przyczyniło się w znacznej mierze do za 
interesowania ogółu.

I  oto stało się, że Niemcy w y p r z e d z i ł 1
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■  szvstkie kraje w postanowieniu urządze
n i a  wyprawy antarktycznej. Projekt przed
stawiono poraź pier>vszv na zjeździe ge- 
■o-rafów niemieckich w Bremie w roku
■ 8!)5. i zyskał on z wielu stron poparcie 
Jorące, kiedy znany ze swoich badań 
Ra Grenlandyi, Eryk Drygalski, po ukoń
czeniu dzieła o wynikach tej wyprawy, 
■wraził gotowość objęcia kierownictwa nad 
projektowaną ekspedycyą antarktyczną.
I  Jakoż na wiosnę roku 1899 ekspedycyą 
Łiemiecka była rzeczą postanowioną, ze 
względu na zainteresowanie się nią cesa-
l-za, rządu oraz szczodrość parlamentu 
liiemieckiego, ale nie w mniejszym stop
niu dzięki zapaleniu się do tego proje
ktu znacznej części narodu; okazało się 
Jednak, że dla skutecznego doprowadze
nia do końca projektowanego zamięrze- 
liia potrzebna jest współpraca międzyna
rodowa. Wiadomość o wyprawie niemiec- 
Idej wywarła w Anglii potężne wrażenie, 
I  temu należy przypisać, że wyprawa an- 
lielska wogóle doszła do skutku, przy- 
Izynii się zresztą do tego patryotyczny 
|lar jednostki w wysokości 25000 funtów. 
I Jesionią tegoż (1899) roku, na między
narodowym kongresie geograficznym w 
ISerlinie, na posiedzeniu, w którem u- 
I zestniczyły największe powagi w dzie
len ie  badań obszarów podbiegunowych, 
■nożna już było rozpatrzeć zasady wspól- 
| K'j pracy.
I Z podziału południowej strefy podbie
gunowej Anglii przypadły w udziale po
łudniki, między któremi leży punkt wyj
r z ą  dla badań dalszych, odkryty przez 
I 0ssa, a łatwo dostępny, miejsce to— gó- 
|r‘l Prebus znajduje się pod 78° szer. poł.. 
f ig licy  pozyskali w ten sposób stacyę 
r " a Cnicie położoną, dobrze znaną. Dru- 
rj' znany ląd stały, ziemię Grahama, od- 
I ‘1110 do dyspozycyi szwedom, którzy 
I '"K-zasem przystąpili do wspólnej pracy.

' znaleźli się w korzystnem położeniu 
■’* 'trzymali obszar znany, dobrze o- 

r " ^ ony CO do położenia.
<tnie najtrudniejsze, najmniej pewne 

J‘K Slę zdawało, najniebezpieczniejsze 
^  padło w udziale ekspedycyi niemiec- 

Albowiem połać, pomiędzy ziemia- 
dkesa a Kempa, przez nią objęta

stanowiła najmniej znaną część kresów 
Antarktyki. Nigdy nie dostrzeżono tutaj 
lądu stałego, nie było tutaj ani jednego 
punktu stałego. Zadanie polegało tedy 
na tem, aby dopóty posuwać się s ta t
kiem na południe, dopóki się nie napot
ka ziemi, coby umożliwiło urządzenie 
stałej, możliwie nieprzesuwającej się s ta 
cyi zimowej oraz jednoroczny na tej s ta 
cyi pobyt.

Nikt nie był w stanie rozstrzygnąć, j a 
kie miejsce z obszaru o 40-stopniowej 
długości byłoby najskuteczniej obrać za 
punkt wyjścia i jak  daleko na południe 
statek będzie mógł się posunąć. Gdyby 
usiłowanie dotarcia do szerokości wyż
szych zostało uwieńczone powodzeniem, 
ale okręt został unieruchomiony przez lo
dy, a członkowie wyprawy zmuszeni do 
jego opuszczenia, to wydawało się pra
wie beznadziejnem, aby mogła skądkol- 
wiek zjawić się pomoc; pomimo bowiem 
umówionych punktów spotkania, w ypra
wie ratunkowej nie udałoby się zape
wne odnaleść zaginionych w nieskończo
nej pustyni lodowej, ze strony krawędzi 
lodowej z trudnością dostępnej. Inne mo
żliwe niebezpieczeństwo polegało na tem, 
że okręt, jak  to się świeżo przytrafiło 
okrętowi belgijskiemu „Belgica”, nie do
trze do miejsca stałego, gdzie mógłby 
przezimować, ale będzie wraz z lodem 
przerzucany z miejsca na miejsce. A w te 
dy byłby chybiony, albo przynajmniej 
doprowadzony do skromnych rozmiarów 
cel główny wyprawy, polegający na włą
czaniu miejsca zatrzymania się okrętu 
niemieckiego do uplanowanej sieci mię
dzynarodowej stacyj spostrzeżeń stałych 
i nieruchomych.

W obliczu takich trudności moment 
uspakajający stanowiło zaufanie, jakie na
leżało pokładać w osobie kierownika, k tó
ry w Grenlandyi dowiódł w dostatecznej 
mierze, jak  umie połączyć oględność 
z świadomą celu energią. Można było 
również oczekiwać od niego ze spokojem 
współdziałania harmonijnego z kapitanem 
okrętu oraz ze wszystkimi uczestnikami 
wyprawy.

Śmiało i z postanowieniem włożenia całej 
swojej energii w zamierzenie, ruszyli w
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drogę członkowie w ypraw y niemieckiej 
na  okręcie, nazwanym „Gauss”, specyal- 
nie w' tym celu, według starannie rozw a
żonego planu, zbudowanym. Czy im się 
powiedzie? Czy wrócą? Takie  troski mu
siały ciążyć na duszy tych, k tórzy tow a
rzyszyli okrętowi z Kilonii do kanału 
cesarza Wilhelma (11 sierpnia 1901 r.).

Z żywionych obaw żadna się nie ziści
ła, ale też nie wszystkie nadzieje zostały 
urzeczywistnione. Nieoczekiwanie prędko 
„Gauss11 dotarł do ściany lodowej, w są
siedztwie oczywistem jakiegoś lądu s ta 
łego. Po krótkiej wędrówce wśród lo
dów, te ostatnie okręt zabarykadowały 
i unieruchomiły. Najważniejsze zadanie, 
zdobycie stałej stacyi zimowej, zostało 
pomyślnie rozwiązane. Chętniejby wi
dziano, gdyby znajdowała się ona o wiele 
stopni więcej na południe, ale trzeba by
ło poprzestać na stosunkach, wytworzo
nych przez naturę, i w danych warun
kach postarać się zrobić, o ile można, 
najwięcej. Z żelazną konsekwencyą, w 
warunkach najtrudniejszych wykonano nie 
tylko wszystkie spostrzeżenia umówione, 
ale jeszcze wiele prac ponad program. 
Mroźne burze i ciągła walka z przyrodą 
nie były w stanie zmniejszyć obowiązko
wości i zapału członków wyprawy. P łasz
czyzna lodu na lądzie, oddalonym o 90 km  
od okrętu, była  wybitnie jednostajną; j e 
dna tylko góra, „góra Gaussa“, wulkanicz
na w postaci stożka ściętego wznosiła się 
na caiym tym obszarze. Na górze tej 
dokonano ważnych badań nad posuwa
niem się lodu.

Dalszych wycieczek na saniach nie 
przedsiębrano, gdyż poza dotarciem do 
nieco wyższej szerokości trudno było 
oczekiwać jakiejś zdobyczy poważniejszej. 
Nawet gdyby  rozmiary takiej wycieczki 
dorównały rozmiarom wycieczki Scotta, 
to jedynym  jej wynikiem byłoby p rze
kroczenie 70-go stopnia szer. poł. Ale dla 
tak  błahej sprawy stawka zdawała się 
zbyt wielką. Bez zaniedbania pracy spo
strzegawczej, sił do rozporządzenia było 
mało. Oprócz niewysokiej góry Gaussa 
nie było, jak  okiem sięgnąć, ani jednego 
znaku przyrodzonego i, wobec często zda
rzających się przeszkód w astronomicz-

nem oznaczaniu położenia, byłoby bardzo 
trudnem, jeśli nie zupełnie niemożliwem, 
odszukanie w ogromnej pustce, miejsca 
z okrętem, niczem się od otoczenia nie 
odznaczającego. Gdyby zresztą się je od
nalazło, to groziło niebezpieczeństwo, że 
okręt zostanie porwany i uniesiony w nie- 
znaną dal przez proste ruszenie lodów. 
Energii i odwagi do większych podróży 
lądowych było aż nadto, a psy z Kam
czatki nadawały się do tego znakomicie. 
Spokojne jednak rozważenie doprowadzi
ło do wniosku, że słuszniejszem jest skon
centrować wszystkie siły na prace na 
stacyi i w jej okolicy aż do góry Gaussa,

Kiedy upłynął cały nieomal rok prze
pisany dla spostrzeżeń, okręt został z wię
zów uwolniony. W szyscy uczestnicy wy
prawy mieli jedno tylko pragnienie po
suwania się na południo-zachód, aby prze
być drugi rok wśród lodów, ale możliwie 
znacznie dalej na południe. Lecz usiłowa
nia te spełzły na niczem. Parcie lodów 
nazewnątrz ku morzu było zbyt gwałto
wne. Wraz z lodami okręt, pomimo wszel
kich wysiłków, wciąż był odrzucany na 
północ ku morzu; wreszcie z nieprzepar
tą  siłą został w nie wepchnięty bezpo
wrotnie. Przypadek zrządził, że okręt 
przybył do Kaplandu 1-go czerwca, a 
więc ostatniego dnia przed ewentualnem 
wysłaniem wyprawy ratunkowej. Drygal- 
ski nosił się z zamiarem wyruszenia w ce
lu ponownego przezimowania, ale, ku 
ogromnemu ich zmartwieniu, musieli 
wszyscy członkowie wyprawy poddać się 
rozkazowi natychmiastowego powrotu do 
domu. •

tłum. L. H.
(Dokończenie nastąpi).

PR ZY C ZY N EK  
DO PRAHISTO RY I CZŁOWIEKA.

Prahistorya człowieka w następstwie od
kryć czasów ostatnich, a zwłaszcza dyl11' 
wialnych siedlisk człowieka w Kroac}'1 
oraz w Spy, a z drugiej znów strony "  
znanego Pithecanthropus erectus Dub- 
weszła na zupełnie inne tory, aniżeli "
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liiedawnych stosunkowo czasach. Prof. 
tollmann stara się krytycznie wyjaśnić 
I ,  kwestyę ‘) i zastanawia się, czy rze
c z y w i ś c i e  Pith. er. prowadzi rozwojowo 
llo" Homo priraigenius (grupa Neandertal- 
L pV oraz zaliczane do niej czaszki z Klein- 
Łem), jako przeciwnego Homo sapiens. 
[ P r z e d e w s z y s t k i e m  po dokładnych pomia- 
Imch c z a s z k i  (właściwie kalotty) z Klein- 
Ikem, autor ten dochodzi do wniosku, że 
Imamy tu do czynienia z krótkogłową 
[formą człowieka nowożytnego, k tóra  nie 
L a  nic wspólnego z kalottami grupy ne- 
andertalskiej; następnie przechodzi do 
Charakterystyki grupy Neandertal - Spy 

Krapina, La Naulette, d’Arcy, Malarnaud, 
Szipka), która wyróżnia się plaskiem, le- 
żąco- opadłem czołem oraz silnie wy staj ą- 
eemi kantami orbitalnemi. Są to cechy 
najważniejsze, ponieważ wykazują ogrom
ne podobieństwo z takiemiż stosunkami 
u małp, zwłaszcza antropoidów, na które 
tutaj przedewszystkiem musimy zwrócić 
uwagę; i tu właśnie Pithecantropus erec- 
tus jest jakby ogniwem, wiążącem antro- 

[poidy z Homo primigenius. W e wszyst- 
Ikich jednak zagadnieniach teoretycznych 
posługiwano się porównywaniem cech 
morfologicznych tylko u dorosłych osob 

huków, zupełnie nie uwzględniając em- 
hryologii; to właśnie gniewa Kollinanna 
1 w ostatniej swej rozprawie dowodzi on, 
że głównie morfologia form młodych mo- 
*e nam Przyjść doskonale z pomocą. Na 
' zaszce młodego szympansa (który stoi 
"ajbiiżej człowieka) niema jeszcze nawet 
'^du tych dwu głównych -cech, które 
z czasem — u zwierząt dorosłych—stano- 
" 4  przepaść morfologiczną między niemi 
1 cz*owi«kiem; zjawisko płaskiego czoła 

dających kantów orbitalnych wjrstę- 
: l̂ . ^°piero później, po roku a nawet 
. " "Ł'ceJ> a dokładne' pomiary czaszki mło- 

o° szympansa i człowieka wykazują 
^zw y cza jn e  podobieństwo. Dlatego też 

mann nie widzi żadnego powodu, aby 
! 'zapuszczać, że naprzód powstały rasy 

P askiem czole i wystających kantach

•lert ®c*l®del von Kleinkems und die Nean-
' Gruppe. Arch. fur Anthropologie. Zesz. 
tom V. i906

orbit, — przeciwnie, szereg danych mówi 
na niekorzyść tego twierdzenia. Już  bra
cia Sarasin wykazali, że z żyjących an
tropoidów szympans jes t  formą stojącą 
najbliżej człowieka; nawet układ szczęk 
i uzębienie wykazują stosunki nadzwyczaj 
podobne, prawie identyczne ze szczękami 
i zębami człowieka. Autor dochodzi więc 
do wniosku, że na podstawie danych po
równawczych czaszek młodych antropo
idów i niemowląt ludzkich musi upaść 
przypuszczenie, jakoby Pithecantr. erectus 
był poprzednikiem w pniu ludzkim. Pozo
staje więc określenie związku między 
grupą Neandertal-Spy a człowiekiem współ
czesnym. King, Cope, Schwalbe i Kram- 
berger na podstawie wyżej wymienionych 
cech (płaskiego czoła i wystających kan
tów orbit) człowieka pierwotnego nazwa
li go Homo primigenius w przeciwstawie
niu do dzisiejszego Homo sapiens. Koll- 
mann jednak  nie zgadza się na taki po
dział i, opierając się na wielu dowodacli 
(któreprzytaczał już Huxley), jak  również 
na fakcie ogromnej zmienności (waryacyi) 
czaszek i u ludzi gat. Homo sapiens, do
wodzi, że wszystkie cechy, tak  charakte
rystyczne dla Homo primigenius, można 
zauważyć bardzo wyraźnie również u 
współczesnych australijczyków; na tych 
więc danych nie ma się prawa stosować 
tak stanowczego podziału między grupą 
Neandertal-Spy a człowiekiem nowoczes
nym.

Ja k  jednak objaśnić podobieństwo w 
budowie czaszki antropoidów i grupy 
Neandertal-Spy? Kollman sam mniemał 
początkowo, że mamy tu do czynienia 
ze zjawiskiem descendencyi; teraz jednak 
zmienił swe zapatrywania i przypuszcza, 
że jest to raczej oznaka konwergencyi. 
Pod tą  ostatnią pojmuje on występowanie 
pewnych podobnych lub bardzo zbliżo
nych cech w budowie całego ciała lub 
organów pojedynczych u przedstawicieli 
pewnego pnia zwierzęcego wówczas n a 
wet, gdy nie zachodzi między niemi żad 
ne pokrewieństwo. Tę właśnie zbieżność 
dwu cech—płaskiego czoła i wystających 
kantów orbitalnych—obserwujemy u an
tropoidów i Pithecantropus erect. z jed
nej strony, a u australijczyków — z dru-
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giej; na drodze descendencyi bezpośred
niej tych  cech wyjaśnić niepodobna.

St. St.

Z POLSKIEGO 

TOWARZYSTWA KRAJOZNAWCZEGO.

Na zebraniach miesięcznych, które się 
odbyły w lokalu Uranii dnia 10-go lutego 
i 10-go marca r. b. Zarząd zdawał sprawę 
z czynności swych, przyczem zakomuniko
wał, że wskutek rozesłanej odezwy pra
wie wszystkie szkoły polskie z Królestwa 
wyraziły golowość niesienia sobie wzajem
nej pomocy podczas wycieozek krajoznaw
czych, organizowanych dla uczącej się mło
dzieży; tym sposobem w każdem miejscu, ! 
gdzie istnieje szkoła polska, przybywająca j 

młodzież zapewniony ma już dla siebie po
stój a w niektórych miejscach i utrzyma
nie przez czas kilkodniowego pobytu w I 
zwiedzanem mieście.

Na skutek otrzymanych z prowincyi in- 
terpelacyj o warunkach tworzenia oddzia- \ 
łów pro wincyonalnych Zarząd załatwił wszel- j  

kie formalności prawne, z otwieraniem ta - j  
kich oddziałów związane, opracował i zło
żył do zatwierdzenia przez’ Zebranie Ogól- | 
ne odpowiedni dla oddziałów tych regu
lamin.

Opracowano i zatwierdzono również re
gulamin dla Sekcyi młodzieży, do której za
pisało się już przeszło 200 uczestników.

Regulamin ten przewiduje skierowanie 
młodzieży do takich prac doświadczalnych 
i przygotowawczych, któreby umożliwiły 
jej podczas wycieczek i podczas wakaęyj 
letnich prowadzenie systematycznych ob- 
serwacyj i gromadzenie zbiorów naukowych. 
W łonie sekcyi tej utworzono następujące 
podsekoye: geologiczną, geograficzną, bota
niczną, etnograficzną, kartograficzną, foto
graficzną, historyczną, historyi sztuki.

Liczba członków, zapisujących się do 
Towarzystwa Krajoznawczego stale wzrasta.

W różnych okolicach kraju i za granicą 
Zarząd mianował kilkudziesięciu członków 
korespondentów.

P. Pr. Wierzbicki wygłosił referat p. t. 
„O piaskach lotnych14, członkowie zaś Za- j  

rządu przedstawili swe prace, przygotowa
ne do pierwszego wydawnictwa Towarzy-. 

stwTa Krajoznawczego. Pierwszy tomik te
go wydawnictwa ma na celu zachętę do 
organizowania i prowadzenia wycieczek 
krajoznawczych i obejmuje następujące 
Prace:

„Słowo wstępne14 Zygmunta Glogera, „Na
ukowe znaczenie wycieczek14 Kazimierza 
Kulwiecia, „Zbliżmy się do natury44 Ma
ksymiliana Heilperna i „Wycieczka w cha
cie” Aleksanndra Janowskiego. Na zakon, 
ozenie posiedzeń przedstawiano na ekranie 
krajobrazy i typy ludowe z różnych okolic 
Polski ze zbiorów A. Janowskiego i Uranii,

Ii. Kc.

KORESPONDENCYA WSZECHŚWIATA.

Samozapalność.

Znając empirycznie pizypadki samozapal
ności, jako zjawiska niedostatecznie zbada
nego naukowo, a potrzebując wytłumacze
nia jego przyczyny w interesie dalszych 
badań, postanowiłem wykonać osobiście 
kilka w tej mierze doświadczeń, z których 
parę wybitniejszych przedstawiam poniżej 
wraz z opisem moich w tej mierze do
chodzeń teoretycznych i wnioskami co do 
istotnej przyczyny wzbudzającej zapalność 
czyli przyczyny procesu chemicznego wy
wołującego to dziwne w istocie zjawisko. 
Nie łatwo było osiągnąć ten ostateczny 
rezultat z powodu różnych przypadków sa
mozapalności zupełnie do siebie niepodob
nych, oraz braku dotąd naukowego ich 
ustalenia.

Zebrane szczegóły i fakty są następne:
W r. 1 8 7 9  w m. Łodzi zdarzył się po- 

s żar w fabryce wełny czesankowej z powo
du samozapalenia się wełny surowej złożo
nej na składzie w izbie szczelnie zamknię
tej. Proces chemiczny samej przyczyny 
oczywiście nie był zbadany. W d z i e ł a c h  
chemicznych i eneyklopedyach brak pra
wie wzmianki o takich wypadkach, a tem- 
bardziej wytłumaczenia podobnego zjawi
ska. W jednej tylko chemii p. Bandrowskie- 
go (Kraków 1 8 9 1  r.) znalazłem w tej mie
rze kilka słów następnych: „Gałgany lub
odpadki bawełny napojone oliwą często za- 
pałają się same przez się w powietrzu, 
tak samo (?) jak duże stogi siana wilgotne 
go, wreszcie takież stosy węgla kamienne 
go zawierającego dużo pirytów”.

Pismo Chemical Newrs donosi, że ppdcza.-> 
przewożenia węgla na okrętach, z w ł a s z c z a  

w przeciągu dłuższego czasu, samozap^6' 
nie zdarza się dość często. Według staty
styki,— z  4  4 8 5  ładunków węgla angielskie
go do portów zaeuropejskich, pożar węgk' 
zdarzył się w 60 wypadkach, co stano"1* 
1 , 3 $ .  Przyczyną było zapalenie się węgl°' 
wodorów zawartych w węglu, który eh01' 
wie pochłania tlen powietrza,
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Najczęściej zdarztfją się wypadki samoza- 
palania siana wilgotnego, czego przyczyna 
r o z m a i c i e  bywa podawana. Pismo Coinptes 
rendus donosi, że kwestyę tę badał Berthe- 
l,it i znalazł, że siano niedostatecznie wy
suszone ulega silnemu utlenianiu, zatem 
w z r o s t o w i  temperatury niekiedy aż do za
palenia. lecz nie wyjaśnia przyczyny same
go procesu i przypisuje samozapalność ogól
nie działaniom czysto chemicznym.

Inno wyjaśnienie znajdujemy w A”? 6 
z r. 1906 Wszechświata, gdzie czytamy, że 
tloeent d-r H.Miehe w Lipsku postanowił 
zbadać, jaka jest przyczyna samozapalności 
siana, i doszedł do wniosku, że przyczyna 
tego zjawiska nie jest czysto chemiczna, 
lecz zależy od obecności w sianie drobno
ustrojów, mianowicie grzybka Oidium 
oraz niektórych bakteryj Jermofilowych. 
Lecz dlaczego? wskutek jakiego procesu? 
autor tego nie wyjaśnił.

Otóż sądzę, że stopniowo zbliżymy się do 
wytłumaczenia , rzeczywistej przyczyny sa
mozapalności siana, bowiem d-ra Migula 
w dziele p. t. ,,Bakterye‘*' daje nam do te
go wyborny materyał. Nie mówi on wpraw
dzie o samozapalności, ale rzuca światło 
na szczególny7 gatunek bakteryi nazwanej 
piasecznikiem siana”, Bacillus subtilis, któ
ry wytrzymuje tak wysoką temperaturę, że 
przez całą godzinę gotowany z sianem 
w butelce watą zatkanej, nie ginie,—prze
ciwnie, zaraz po ostygnięciu cieczy nastę
puje kiełkowanio i powstawanie zarodników.

Dla dokładniejszego zrozumienia kwestyi 
odniosłem się w tej mierze do d-ra Bistrzyc- 
kiego, profesora chemii na Uniwersytecie 
wo Fryburgu, który miał tam odczyt o sa
mozapalności i który mnie łaskawie obja
śnił, że poglądy jego idą równolegle z za
patrywaniami d-ra Medema, ogłoszonemi 
" traktatach wydanych w r. 1895 i 1898 
" Ory-fii u J. Abla p. t. „Samozapalność" 
Uie Selbstentziindung).

W tejże kwestyi prof. Cohn w dziele p. t. 
-Rośliny" (Die Pflanze) pisze: „że na ino- 

sianie żyją bacyllusy sienne (bacillus 
■'ubtilis), które tworząc zarodniki wydziela
li tak silne gorąco, że wewnątrz masy sia- 
na nie można już utrzymać ręki. Woda 
''ewnątrz i zewnątrz wyparowuje i nasyca 
lano lnsłą podobną do dymu. Pod wpły

wem bacy Husa siennego siano zamienia się 
^"oliia w pulchną, bronzową, węglowatą 
*u )stancyę... To bronzowe siano dymiące, 

,n°cnem wstrząśnieniein może tak silnie 
‘'0nąć tlen z powietrza, że się rozża- 

^  1̂ przez wiatr może być pobudzone do 
n'iv'a enia się płomieniem11. Otóż tyle ma-, 
św' Z ^z êdz*My teoryi, która dużo rzuca 
( | at a na naturę kwestyi, nie tłumacząc i I 

J hd samego procesu doprowadzającego i

do samozapalania. Dla dojścia więc do 
rdzenia przyczynowego, piszący te słowa 
przystąpił do doświadozeń, mianowicie:

1) Dół wązki, na dwa metry głęboki, 
w porze letniej, o wschodzie słońca wy-

| pełniłem liśćmi zmieszanemi z suchym 
| chwastem, trawą i wiązką nieco wilgotne- 
j go siana, które przykryłem kamieniem.
| Przed wieczorem dano mi znać, że cały 

dół iskrzy się ognistym żarem. Rzyczywiś- 
j .cie sprawdź łem, że tak było: kamień za

padł na dno i rozniecił iskry, — kazałem 
więc niebawem chwast objęty żarem zalać 
wodą, gdyż było to w I lizkości budynków.

2) W powtórnem doświadczeniu dół 
wypełniłem przeważnie suchemi liśćmi, 
trawą, gałązkami i łodygami oraz chwa
stom zmieszanym z trochą słomy nieoo 
wilgotnej, i nic dodając wcale siana, przy
kryłem kamieniem. Dwa dni upłynęły bez 
rezultatu, z tą tylko zmianą, że drugiego 
dnia, wewnątrz dołu odczułem mocne roz
grzanie chwastu. Na trzeci dzień nie wi
dząc innej zmiany, zrana w samym środ
ku dołu rozrzuciłem pomiędzy chwast i liś-

| cie garstkę zmielonego, niegaszonego wap
na i nakryłem tym samym chwastem i ka- 

! mieniem. Niespełna w trzy godziny z dołu 
wydobywać się zaczęła gęsta para z dy
mem, za rozrzuceniem zaś chwastu drąż
kiem, znalazłem podstawę, dołu objętą sil
nym żarem.

Nie trudno nam będzie teraz wytłuma
czyć proces wewnętrzny zjawiska mianowi
cie w doświadczeniach z sianem. Lasecz- 
nik bowiem siana, jak już wiemy, znosi 
temperaturę wrzenia i w takiej temperatu
rze usposabia zarodniki do kiełkowania. 
Dalszy ich rozwój podlega coraz wyższej 
temperaturze tak z powodu dopływu tlenu 
jak na mocy znanego prawa, że podczas 
tworzenia się jakichbądź zarodników tem
peratura, się powiększa. Każde przytem 
ciało posiada inny stopień zapalności (np. 
stopień zapalności fosforu wynosi 45°), tem
peratura zaś zarodników siana podczas ich 
rozwoju sięga wyżej niż wynosi stopień za
palności siana,1) wskutek czego samozapa
lenie siana musi nastąpić.

Resztki zaś roślinne, wilgotne bez siana 
w zamkniętym dole, oczywiście rozgrzewa
ją się i zapalają, w chwili, gdy chwast 
W Czasie wzmagającego się rozkładu, coraz 
energiczniej przyciąga do siebie i pochła
nia tlen powietrza, zwłaszcza po podsy
ceniu rozkładu szczyptą wapna niega
szonego.

Józef Zagrzejetcski.

') Trudno nam w tem miejsctl zgodzić sio z . 
Korespondentem: temperatura zapalności siana w 
żadnym razie nio może być niższa od jakichś 300°,
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KRONIKA NAUKOWA.

Badania bo lom etryczne  nad energ ią  pro
m ieni X. Badania, prowadzone dotychczas 
w celu określenia energii promieni X, nie 
doprowadziły do wyników stanowczych; to 
też niedawno p. E. Angerer podjął nano- 
wo to zagadnienie, posługując się układem 
bolometrycznym, zawierającym wstęgę pla
tanową o 0,03 mm grubości, 5 ram szerokoś
ci i około 2,5 cm długości; wstęgę tę pod
trzymuje ramka mikowa. Oto główne wy
niki, znalezione przez tego autora:

Ciepło, pochodzące z absorpcyi promieni 
X, daje się wykazać z łatwością; odchyle
nie galwanometryczne, wywołane ogrzaniem 
jednej gałęzi mostu Wheatstonea pod wpły
wem padających na nią promieni X, kom
pensuje się, a przez to i mierzy, przez 
ogrzewanie tej . gałęzi zapomocą prądu na- 
przemiannego, pochodzącego z wyładowań 
kondensatora.

Energia, wysyłana przez promienie X, 
wzrasta znacznie prędzej niż energia prądu 
głównego cewki indukcyjnej. Najwyższa' 
wartość promieniowania zauważona została 
dla napięcia 110 woltów cewki indukcyjnej 
i siły 4— 15 amperów prądu głównego. 
Sprowadzając tę energię promieni X do 
promieniowania półkulistego, wychodzącego 
z antykatody, i do wyładowania oddzielne
go, znaleziono wartość 0,15 mg-kal.

Około 0 ,2$  energii elektrycznej, zużytej 
w rurce do promieni X, zamienia się na 
energię promieni X.

Ilość elektryczności wytworzona przez 
promienie X w rurce Dorna i Curie, jest 
proporcyonalna do energii tych promieni, 
zmierzonej zapomocą bolometru.

Jeżeli przerwiemy prąd główny, antykatoda 
wysyła często promieniowanie X w dwu 
odstępach czasu rozdzielonych przerwą, 
możliwą do zmierzenia. Trwanie całkowitej 
emisyi określone zostało w przybliżeniu 
na 5)(10-4 sekund. Maksymum działania pro
mieni X, zaobserwowane w tych doświad
czeniach, oblicza się na 0,26g-Jcal. na se
kundę. W. B.

R. g. d. Sc.
*— Fotometr se len ow y-  Niejednokrotnie 

już usiłowano zużytkować znane zjawisko 
zmienności opora elektrycznego selenu pod 
wpływem zmian oświetlenia do zbudowa
nia fotometru, dającego się zastosować do 
potrzeb praktyki przemysłowej; dotychczas 
jednak usiłowania te nie dały wyników za-

wątpić zaś należy, czy jakiekolwiek twory uor- 
ganizowaHe mogą istnieć w tej temperaturze.

(Przypis. redakoyi.J

dawałających. Pochodzi to stąd, że sani 
mechanizm wspomnianego zjawiska nie zo. 
stał dotąd należycie wyjaśniony, a znajo
mość nasza tego przedmiotu jest bardzo 
ograniczona. Wiemy tylko, że istnieją dwie 
odmiany alotropijne selenu, posiadające tę 
własność, że ich opór elektryczny zmniej
sza się pod działaniem wzmocnionego oświe
tlenia; szczególnie czułą pod tym względem 
jest odmiana krucha o odcieniu jasno-sza- 
rym. Jednakże, chcąc zużytkować opór se
lenu (t. zw. stos selenowy) do oznaczenia 
siły danego źródła świetlnego, potykamy 
się o mnóstwo trudności, związanych z wil
gotnością i temperaturą powietrza, ze sto
pniową zmianą, jakiej podlega selen, a prze
dewszystkiem, z bezwładnością tegoż se
lenu, ujawniającą się w powolności, z jaką 
powraca on, po usunięciu oświetlenia, do 
stanu pierwotnego. Wskutek tej samej włas
ności stos selenowy dopiero po pewnym 
czasie może wykazać działanie, odpowiada
jące danej sile oświetlenia; stąd powstaje 
wyraźna dążność, szczególnie w przypadku 
oporów wzrastających, do zachowywania 
oporu niższego od tego, jakiego wymagał
by stan równowagi.

Zdaje się jednak, że wszystkie to niedo
godności zostały usunięte w nowym foto
metrze selenowym, którego konstrukcyę 
niezmiernie oryginalną zawdzięczamy zakła
dom elektromechanicznym w Moguncyi, 
i w którym źródło światła, poddane próbie, 
jest mierzone co chwila za pośrednictwem 
pomocniczej lampy wzorcowej. Stos seleno
wy poddaje się kolejno w zmianach, nie
zmiernie szybko po sobie następujących, 
oświetleniu lampy wzorcowej oraz lampy 
badanej; wytworzone w ten sposób nie
zmiernie szybkie wahania oporu, pozwala
ją sądzić o równości lub nierówności dwu 
źródeł światła.

Przyrząd ten składa się w istocie swej 
z dwu zwierciadeł, oświetlonych odpo
wiednio przez wspomniane dwie lampy- 
Stos selenowy, wahający się niezmiernie 
szybko między dwoma położeniami krańco- 
weini, wystawiony jest kolejno na promie
niowanie to jednej, to drugiej lampy; ró
wnocześnie zaś igła ampermetru, włączone
go w obwód, wykonywa wahania, zależne 
od wahań natężenia świetlnego. Przyrząd 
przestawia się dopóty, dopóki wahania 
igły nie ustaną, to jest, dopóki oświetlenie 
pochodzące od obu lamp, nie zrównoważy 
się; znany wzór daje wtedy siłę źródła 
światła badanego, w funkcyi lampy wzor
cowej.

Nowy' ten fotometr, który budują w p0' 
staci kilku typów odmiennych, służy do 
porównywania lamp jednorodnych. Uźyc,e 
jego szczególnie jest właściwe w przyp^'
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Lach w których wykonywać trzeba oaly 
, ‘ereg pomiarów lamp żarowych, gdyż 
zmniejsza on w znacznym stopniu zmęcze
nie oka eksperymentatora. Oprócz tego za

stosowania przemysłowego, możliwe jest, 
L  przyrząd ten odda wielkie usługi nauce 

badaniu tak mało jeszcze wyjaśnionych 
zjawisk selenu, szczególnie pod względem 

■ działania rozmaitych barw i stosunku, za
chodzącego między czułością selenu, a wra
żliwością oka ludzkiego na różne barwy 

Iwidina.
Doświadczenia, wykonane dotychczas, ka- 

Lj przewidywać wielką analogię między te- 
|mi dwiema czułościami. W. B.

R. g. d. Sc.
Fotometryczne i spektralne  pomiary łu* 

1 ku rtęciowego pod w ysokiem  ciśnien iem
w lampie ze szklą kwarcowego dokonane 
zostały w laboratoryach firmy W. 0. He- 
Iriius (w Hanau). W przeciwieństwie do bu
dowanych dotychczas, nowa lampa rtęcio

wa pali się pod wysokiem ciśnieniem, do- 
chodzącem do kilku atmosfer. Ekonomia 
zwykłych lamp rtęciowych zmniejsza się, 
lak wiadomo, z wzrastającein obciążeniem. 
IBadacze R. Kiihn i T. Rotschinski odkryli 
Jednak (Annalen der Phys. tom. 20, str. 563) 
wysoce zadziwiający fakt, że to zmniejsze
nie się ekonomii postępuje tylko do pew
nych, chwilowych granic obciążenia. Z da
lej zwiększającem się obciążeniem zaczyna 
Tnowu wzrastać i ekonomia lampy, podno
sząc się następnie szybko do niezwykłej 
'ysokości. Minimum ekonomii odpowiada 

•>bciążeniu wynoszącem około 100 woltów, 
r  t-vm przypadku wypada jeden wolt na 
normalną świecę Hefnera. Wobec 200 wol- 
|'>w obciążenia na jednę świecę Hefnera 
kużywa się już 0,7 wolta, a wobec obcią- 
r-enia-1000 woltów nawet tylko 0,2 wolta 
l la świecę. Najniższe wymierzone przez 
Kulaczów zużycie wynosiło 0,185 wolta na 
p"‘iecę.

"prócz ekonomii światła widzialnego ba- 
I ‘icze zbadali i ekonomię wysyłanych przez 
l‘"npę promieni pozafioletowych. Promienio- 
T'ania pozafiołetowe zachowują się analo- 
r . znie ze światłem widzialnem z tą tylko 
1 że minimum energii jest przesu-
[ ,f‘̂ e ku stronie większego obciążenia.

idmo lampy, oprócz znanych linij wy- 
r nZUje. J^szcze mocne widmo ciągłe wywo- 
I świeceniem pod wpływem wysokiej
pnperatury.
|ll(̂ ,adano również załeżnóS^jasyiości foto- 
I ,r' zueJ °d obciążenia, a nńano^sęie dla 
L ir|iin,J rt§ciowych i trzech długoścN^al 
L. Otrzymano przytem cieki
L - i Z<r gÓ}> że widma, stosownie do
 ̂ 1 " których należą, dają się połączyć

lP* 0 rozmaitem zachowaniu się. Ba

dacze starają się objaśnić wysoką ekonomię 
swych lamp powstawaniem widma ciągłego 
pod wpfy wem wytwarzanej w lampie wy- 
sjkiej temperatury. Ozy objaśnienie to jest 
słuszne, osądzić w tej chwili trudno, wyda
je się ono jednak wątpliwem. Z przepro
wadzonych doświadczeń wynikałoby raczej 
ze ekonomia luminescencyi linij widmowych 
niezwykle się podnosi zo wzrastającem 
obciążeniem.

Wyżej opisana nowa lampa rtęciowa by
łaby więc najoszozędniejszern ze wszystkich 
znanych dotychczas źródeł światła i prze
wyższałaby pod tym względem nawet oświe
tlenie gazowo-żarowe. Trzeba więc oczeki
wać, że dal-ze ulepszenia teohniczno lam
py rtęciowej, a zwłaszcza poprawienie ko
loru jej światła, wprowadzi znaczno zmiany 
w systemie oświetlenia i zwiększy zużycie 
energii elektrycznej do celów oświetlenia.

w. w.

Zmęczenie fotoelektryczne cynku. Spo
strzeżenie Hertza, iż światło nadfiołkowe 
ułatwia przejście iskry elektrycznej, dopro
wadziło do odkrycia innych działań foto- 
elektrycznych. W najpierwszych doświad
czeniach, dotyczących fotoelektrycznego 
działania metali, zauważano, że działanie 
to słabnie wskutek wystawienia na światło. 
Tak np. Hallwachs, który odkrył, że metal 
elektryzuje się dodatnio pod wpływem 
światła nadfiołkowego, stwierdził, że „stare 
powierzchnie nie posiadają już tej własno
ści. Samo promieniowanie obniża potencyał 
do jakiego płyty mogą być naelektryzowa- 
ne, tak że w doświadczeniu późniejszem 
czynionem z tą samą powierzchnią, otrzy
muje się potencyał słabszy, chociaż podno
si sifj on prędzej i spada silniej aniżeli 
wtedy, gdy w takim samym przeciągu cza
su między dwoma doświadczeniami płyta 
nie była oświetlona11. To osłabienie działa
nia fotoelektrycznego otrzymało nazwę „zmę- 
czenia“ metali pod wpływem światła i zwró
ciło na siebie uwagę wielu fizyków. Na posie- 
dzeniuTowarzystwa Królewskiego w Londy
nie (15 listopada 1906 r.) H. St. Allen złożył 
rozprawę, dotyczącą zmian działania fotoele
ktrycznego cynku wskutek wystawienia 
metalu na światło. Doświadczenia, opisane 
w tej pracy wykazują, że trzeba użyć su
my dwu wyrazów wykładniczych, aby 
otrzymać należyte wyobrażenie krzywej 
zmęczenia fotoelektrycznego cynku. Podo
bnie, jak Rutherford tłumaczył krzywe strat 
aktywności wzbudzonej radu i toru jako 
skutek zmian kolejnych, tak samo i w da
nym wypadku tłumaczyć można przytoczo
ne wyniki, jako następstwo dwu zmian 

,einyTcłi. Istota zmian, w ten sposób wy- 
wolany^rb^jiie jest wyjaśniona.

Zostało dowiedzione, że fale
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świetlne dłuższe mogą sprowadzać zmiany 
w kierunku przeciwnym, to jest, że mogą 
wywoływać pewien wzrost aktywności, fo- 
toelektrycznej. W. B.

R. g. d. Sc.
—  Podróż po Chinach środkow ych. Godnej

uwagi podróży po Chinach środkowych 
i wpoprzek Tybetu z północy na południe 
dokonał w roku 1904-yra hrabia Lesdain. 
20 czerwca tego roku opuścił Pekin i prze
dewszystkiem zwiedził obszar pustyni w kra 
ju Ordos, dotychczas jeszcze nieznany. 
W następnych miesiącach przewędrował 
w rozmaitych kierunkach kraj Ała-Szan, 
gdzie wykrył liczne ruiny. Po podróży do 
Kumbum nastąpiło zbadanie niektórych je
zior w nieznanej jeszcze części środkowe
go Gobi; następnie w Nan-Szi-czu przygo
towano się do przejścia przez Tybet. Z po
czątku przebyto bez wypadku kraj Tsudam, 
później dotarto po uciążliwym marszu do 
źródeł Jąn-ce-kjangu, stąd nastąpiła zmiana 
kierunku podróży wprost na południe, 
przejście przez Brahmaputrę oraz dotarcie 
do Dżiang-ce, punktu wyjścia ostatniej wy
prawy angielskiej do Lliassy. Bliższe szcze
góły z ekspedycyi dostarczą z pewnością 
cennego materyału do poznania Azyi Środ
kowej. L. H.

(Geogr. Zeitschr., IV, 1906).

ODPOWIEDZ REDAKCYI.

zużytkowania po zebraniu odpowiedniej ]j. 
teratury faunistycznej.

Co do środków walki z pasorzytem tym 
to zalecają wrzucanie do stawów twardych' 
o ile możności kanciastych przedmiotów 
(kamieni), o które ryby (karpie), ocierając 
się, mogą się od przykrych pasorzytów u- 
wolnió. Oczywiście będzie to tylko pól. 
środek; w razie wielkiej ilości szkodników' 
należy staw spuścić, wyczekać aż dno zu
pełnie wyschnie, albo (późną jesienią) prze 
marznie i powyrzucać twarde leżące w mu
le przedmioty- (na które pijawki te składa
ją swe jajka).

K. Kulicie/:.

KSIĄŻKI, BROSZURY I CZASOPISMA,
N A D E S Ł A N E  DO IiE D A K C Y I W SZECHŚW IATA.

Zarządowi Gospodarstwa rybnego w Leśmierzu.

Po zbadaniu nadesłanych mi w spirytu
sie okazów pokazało się, że zebrane przez 
Zarząd Gospodarstwa rybnego w Leśmie
rzu pasorzyty są pijawkami z rodzaju Pla- 
oabdella; jaki jednak jest to gatunek, w tej 
chwili określić nie jestem w stanie, nie jest 
bowiem żadnym ze znanych 3 (w Niem
czech) gatunków (PI. carinata Diesing, PI. 
Rabati Blanet, i PI. catenigera Dies); mate 
lyał przechowam u siebie w pracowni dla

Sprawozdanie roczne z działalności Wi
leńskiego Towarzystwa Lekarskiego za rok 
1905, (setny rok istnienia Towarzystwa), 
str. 31. Wilno 1906 r. (po rossyjsKu).

Protokllły Wileńskiego Towarzystwa Le
karskiego 1905 roku, J\śJVo 8, 9, 10 i U. 
str. 48—90. Wilno 1906 (po rossyjsku).

Sprawozdanie Z czynności Pracowni Na
ukowej do badań nad ochroną roślin przy 
Towarzystwie Ogrodniczem Warszawskieni 
w roku 1906, str. 6, Warszawa, 1907. 

Towarzystwo Kursów Naukowych w War
szawie 1. Wykłady matematyczno-przyro
dnicze, II. Wykłady rolnicze, str. 20, Wa(- 
szawa 1907.

Wykłady sy s tem atyczn e  z dziedziny naut
technicznych urządzane przez Sekcyę Teĉ ' 
niczną Towarzystwa Kursów Naukowych 
w Warszawie, str. 24, Warszawa, 1907,

Programy wykładów W Sekcyi Hum ani

stycznej Tow. Kursów Naukowych, sil'-4'’ 
Warszawa, 1907.

Z  p o c z ą tk ie m  k w ie tn ia  r e d a k c y a  W s z e c h ś w ia ta  przenosi
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