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N A J D A W N IE J S Z E  D O T Y C H C Z A S  
Z N A N E  S Z C Z Ą T K I  S Z K I E L E T O W E  

C Z Ł O W IE K A .

W  wydanem pod koniec XVIII wieku 
dziele ks. J. P. Espera znajdujemy na j
dawniejszą wiadomość, o dokonanem 
przez niego w 1774 r. odkryciu szczęki 
i łopatki ludzkiej, znalezionych razem 
z kośćmi potężnego niedźwiedzia ja sk i
niowego i innych zwierząt dyluwialnych 
w Szwajcaryi frankońskiej. Na podsta
wie tych szczątków, wraz z należącą do 
nich i wcale dobrze zachowaną czaszką 
nieco później wykopaną, Esper twierdził, 
że człowiek, którego kości leżały obok 
kości ssaków dyluwialnych pochodzić 
musiał z tych samych czasów co i one. 
a więc z epoki dyluwialnej. Chociaż 
wnioskowanie pierwszego tego antropo
loga było słuszne i prawdopodobne, mi
mo tego nie znalazło ono posłuchu u 
uczonych ówczesnych skutk iem  powsze
chnie naówczas przyjętego twierdzenia 
J. Cuviera, o niemożliwości istnienia czło
wieka starszego nad aluwialnego.

Cuvier, twórca dzisiejszej, na anatomii 
porównawczej opartej, paleontologii, przy

puszczał w swej teoryi katastrof, że gwał
towne rewolucye geologiczne niszczyły 
wszystkie istoty organiczne, żyjące w da
nym  peryodzie, a ziemia ożywiała się po
wtórnie przez nowy ak t  stworzenia in 
nych organizmów. Kilkakrotnie podo
bne katastrofy  zmieniały według niego 
najzupełniej faunę i florę poszczególnych 
peryodów i dały początek pojawieniu się 
typowych dla przedostatniego peryodu 
zwierząt, jak  mamutów, nosorożców, hi
popotamów, lwów, hyen i niedźwiedzi 
jaskiniowych. Po kościach ich poznawa
no przynależność warstw y do dyluwium, 
podobnie jak  kości człowieka wskazywać 
miały aluwium. Istnieniu człowieka dy- 
luwialnego Cuvier zaprzeczał stanowezo 
i dopiero K. Lyell swoją teoryą statecz
nego działania przyrody jako  przyczyny 
różnic w świecie roślinnym i zwierzęcym 
utorował drogę teoryi Darwina o ewolu- 
cyi, t. j. teoryi stopniowego rozwijania 
się istot organicznych. Poglądy głoszo
ne w nauce Darwina obaliły twierdzenie 
Cuviera o nieistnieniu człowieka w epo
ce lodowej i zwróciły uwagę uczonych 
na dawniejsze i nowsze odkrycia szcząt
ków człowieka w najrozmaitszych miej
scowościach Europy.
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Niedługo przed ukazaniem  się dzieła ! 
Darwina O pochodzeniu człowieka od
kry to  w Niemczech, w N eanderta lu  
(w 1856 r.), u łamki szkieletu człowieka, 
j a k  się później pokazało, dyluwialnego; i 
twierdzenie o powolnym, stopniowym 
rozwoju nietylko roślin i zwierząt, ale 
zarówno i ludzi zyskało przez to znale
zisko większe oparcie, a w każdym razie 
zachwiało całkiem zdanie Cuviera. D al
sze po sobie następujące odkrycia udo
wodniły i stwierdziły nieomylnie is tn ie 
nie człowieka czwartorzędowego (dylu
wialnego) i przyczyniły się bardzo, jako  
żywe przykłady—do zrozumienia i w y k a 
zania dróg, jak iem i postępował s topnio
wy rozwój ludzkości.

Na czas t rw an ia  geologicznej epoki dy- 
luwialnej, inaczej czwartorzędową lub lo 
dową zwanej, przypada archeologiczny, 
t. j. do dziejów ku ltu ry  ludzkiej należą
cy, okres paleolityczny. Okres ten od
znaczał się kilkakrotnie naprzemian po 
sobie nast.ępującemi peryodami ciepłemi 
i mroźnemi, k tórym  towarzyszyć musiały 
znaczne zmiany w królestwie fauny i flo
ry  i co za tem idzie—w stopniu rozwoju 
ku ltu ry  ludzkiej.

N ajstarsze ślady istn ienia  człowieka 
gubią się w pomrokach szeregu minio
nych tysiącoleci, a dane niektóre  w ska 
zują, że szukać ich należy już  w  forma- 
cyi trzeciorzędowej, poprzedzającej czwar
torzędową, rozpadającą się na epokę dy- 
luwialną i do dziś t rw ającą  aluwialną. 
W prawdzie nie znaleziono dotychczas 
szczątków kości człowieka trzeciorzędo
wego, ale licznie znajdowane w tej w ar
stwie mało obrobione krzemienie, nazw a
ne przez Mortilleta eolitami, zdają się do
wodzić istnienia człowieka już  i w tych 
czasach. • Prawdziwość podobnego przy
puszczenia udowodni może z czasem 
szczęśliwe odkrycie kości jego, na  które, 
podobnie ja k  na szczątki szkieletowe czło
wieka dyluwialnego, długi może jeszcze 
czas będziemy musieli cierpliwie czekać.

Od najdawniejszych czasów natrafiano 
w bardzo licznych miejscowościach na 
ogromne wprost nieraz liczbą znaleziska 
kości zwierząt dyluwialnych, ludzież na 
częste odkrycia wyrobów człowieka, je- [

dnak wiele czasu minęło, nim udało się 
nauce odkryć wr końcu i jego  samego 
szczątki.

W  1856 roku rozeszła się po Europie 
wieść o tak  długo w yglądanem  przez 
uczonych odnalezieniu człowieka czwar
torzędowego, dokonanem wr Niemczech, 
w pobliżu Dusseldorfu w dolinie zw. ne- 
andertalską, nad potokiem, wpadającym  
do Renu. W  skalistej ścianie doliny 
znajdowały się dwie jasjrinie, o bardzo 
wąskiem wejściu, rozszerzonem dopiero 
z okazyi rozbicia skały w sąsiednim ka
mieniołomie. Usuwając glinę z dna j a 
skini, robotnicy natrafili na kości, które 
pokazali właścicielowi kamieniołomu, obe
cnemu właśnie w pobliżu. Ten myśląc, 
że ma do czynienia z kośćmi niedźwie
dzia jaskiniowego, kazał je  pozbierać i 
odesłał d-rowi Fuhlrottowi w Eberfeldzie.

Dr. 0. F uh lro t t  i kilku przez niego do 
oznaczenia znaleziska powołanych uczo
nych spostrzegli wnet, że m ają  do czy
nienia z kośćmi człowieka, niezwykle 
pierwotnej budowy ciała. Z czaszki za
chowało się tylko górne sklepienie niskie 
a długie. Czoło bardzo w tył cofnięte; 
nad oczodołami para potężnie sklepionych 
łukowatych nabrzmień brwiowych, p ra 
wie tak  samo rozwiniętych jak  u małp 
antropoidalnych; twarzy brakuje  zupeł
nie. Podobnie pierwotnej czaszki nie w i
dziana dotychczas, ale mimo tego na zje- 
ździe przyrodników w Kassel (1857 roku) 
uczeni przyjęli j ą  dość obojętnie, ponie
waż dr. Fuhlrott nie mógł poprzeć swego 
twierdzenia o dyluwialnem pochodzeniu 
tej czaszki innemi dowodami, oprócz 
pierwotnego jej wyglądu. Sławny an tro 
polog niemiecki, prof. R. Virchow mvażał 
człowieka neandertalskiego za rach itycz
nego mężczyznę przedhistorycznego, inni 
zaś za zidyociałego pustelnika, a tylko 
niewielu stanęło po stronie d-ra Fuhlrot- 
ta i to zupełnie słusznie, czego dowiodło 
następne odkrycie, dokonane 1886 roku 
w Belgii.

Dwaj profesorowie z Leodyum, Frai- 
pont i Lohest, w jask in i obok miejsco
wości Spy, niedaleko miasta Namur od
kryli  dwa szkielety  dojrzałych mężczyzn. 
Czaszka jednego zgadza się swym w y 
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glądem  prawie zupełnie z neanderta lską, 
j e s t  jednak  zupełniejsza; druga je s t  n ie
co wyższa, krótsza, a natom iast szersza. 
Razem z nielicznemi ułamkami kości n a 
leżeć one musiały do istot dwunogich, 
obdarzonych pochyloną nieco postawą 
i zbliżonych bardziej do człowieka, niż 
do małpy. Również pojemność mózgowa 
zbliża je  bardziej do czaszki ludzkiej; do
sięga ona w nich prawie 1300 cm5, pod
czas gdy średnia ludzka wynosi 1500, 
a w w yjątkow ych razach dochodzi do 
1800, spadając u Australczyków do 1400. 
Maximum, obserwowane u małp antropo- j  

idalnych wynosi 600.
Typ, reprezentowany przez dwa te zna

leziska, j a k  również i późniejsze, o k tó
rych daiej mowa, za J. Schwalbem na
zwano „człowiekiem pierw otnym "—Homo 
primigenius a także neandertalskim.

W  1891 r. dr. Dubois na Jawie, w oko
licach miasta Trinil, dokonał nadzwyczaj 
doniosłego w swem znaczeniu dla kwe
styi pochodzenia człowieka, odkrycia. 
Holender ten przywiózł do Europy wierz
chnią część czaszki, okazującej typ po* 
średni między człowiekiem, a małpą; 
wierzch ten, bardzo spłaszczony, miał 
pośrednią część znacznie wystającą, a 
mózg mniej zajmował miejsca niż u czło
wieka. Otworu potylicznego (foramen m a
gnum) brakuje zupełnie, ale musiał on 
być bardziej w tyle niż u człowieka.

Po upływie roku, w odległości 15 m od 
miejsca, gdzie znaleziono .tę  czaszkę, dr. 
Dubois odkrył dwa olbrzymie zęby trzo
nowe i kość udową, k tóra zdawała się 
być ludzką. Uczony ten sądził, że może 
kości te uważać za należące do tego sa
mego osobnika co i czaszka i z niezwy
kłą odwagą odtworzył ga tunek  małpy, 
k tóry  nazwał małpoludem (Pithecanthro- 
pus), uważając j ą  za przodka człowieka. 
Antropologowie naprzemian uznawali 
stworzenie to za najwyższą małpę albo 
za najniższego człowieka, a wogóle po
godzili się z Darwinem  i ewolucyonista- 
mi. Typ małpy, reprezentowany przez 
ga tunek  zwany Pithecanthropus, nieży
jący  ju ż  dzisiaj, nie miał wiele z wyglą
du małp teraźniejszych. Przypuszczają 
tylko, że należał do grupy antropoidalnej,

której istnieją cztery odmiany; orang- 
u tang  z Borneo, goryl z Gabonu, gibbon 
z Azyi południowej i szympans, na jba r
dziej „ludzki" z małp.

Małpy te sto ją  blisko człowieka dla 
braku ogona i z powodu postępowania 
w pozycyi prawie pionowej; oddalają się 
zaś przez spłaszczenie i mniejszą obję
tość próżni kostnych, wystające łuki 
brwiowe, tudzież ką t  twarzowy. Kąt ten 
prawie prosty u ras wyższych, je s t  dale
ko mniej o tw arty  u małp antropomorfi- 
cznych, które ja k  inne mają szczęki b a r 
dzo naprzód wystające. Niektóre z tych 
cech w niższym stopniu widzieć można 
u bardzo już  stosunkowo rozwiniętego 
„Homo primigenius", poznanego dokład
niej z dalszych, nowszych już odkryć.

Ostatnie powątpiewania co do istnienia 
człowieka dyluwialnego musiały w koń
cu pierzchnąć przed nowem odkryciem, 
dokonanem w latach od 1899 -  1903 i to 
znowu w całkiem innej okolicy, miano
wicie w dalekiej Kroacyi, w jask in i  doli
ny potoku Krapina. Prof. Gorjanowić- 
Kramberger w Zagrzebiu otrzymywał k il
kakrotnie z tej jask in i  liczne kości, między 
któremi zwrócił uwagę jego ząb ludzki. 
To spowodowało go do jaknajdokładniej- 
szego zbadania jaskini, w której w j e 
dnej z dziewięciu w arstw  natrafił na 
ognisko z rozbitemi nadpalonemi kośćmi 
ludzkiemi, resztkami kanibalskiej uczty 
tutejszych mieszkańców przedhistorycz
nych. Są to kości więcej niż dziesięciu 
osobników, rozmaitego wieku — według 
prof. Gorjanowića—pomordowanych i zje
dzonych przez obce plemię, które w ta r
gnęło tutaj. Prócz szczątków człowieka 
znaleziono również około 2000 kości zwie
rząt, dowodzących, że m amy tu do czy
nienia ze znaleziskiem, pochodzącem z epo
ki dyluwialnej.

Prawiekowi ci jaskiniowcy odznaczali 
się według d-ra Hagena niskiemi, pła- 
skiemi, przytem długiemi i szerokiemi 
czaszkami, przypominającemi typ zwie
rzęcy, za ja k i  też uważał ich zrazu prof. 
Gorjanowić-Kramberger. Nabrzmienia ko
ści nad oczodołami nie są j a k  u czaszek 
ze Spy i Neandertalu zgrubiałe, lecz tyl
ko słabo uwydatnione, a przytem cien
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kie, przypominające właściwe dzisiejsze
mu człowiekowi. Szczególnie ciekawa 
je s t  wysmukła, prosta budowa ramion 
i nóg, ja k a  nie trafia się u  innych tego 
rodzaju, znanych nam  okazów dyluwial- 
nych.

Na podstawie zdobytego przez naukę, 
już  nieco obfitszego i pewniejszego rna- 
te rya lu  porównawczego, je s te śm y  w s ta 
nie przedstawić sobie w ygląd tego n a j 
pierwotniejszego mieszkańca Europy. Cza
szka z Neandertalu, dwie następne ze 
Spy, część dolnej szczęki z jask in i  Szyp- 
ka w Morawii i tak a  sama część z jask in i  
La N aulette  w Belgii, czaszki z Briix, Gal- 
ley Hill (Anglia) i Gibraltaru, tudzież kil
ka zębów z Taubach, koło W eim aru— oto 
wszystko, co może być pomocnem w n a 
kreśleniu w yglądu naszego europejskiego 
„pra-ojca“.

Najdawniejszy ten trog lody ta  europej
ski odznaczał się krępą  i n iezgrabną b u 
dową ciała, o krótkich, ale bardzo s il
nych członkach. Kość szprychowa przed
ramienia była daleko znaczniej wygięta 
niż u  wszystkich innych ras  ludzkich. 
Postaw ą prostą  wyróżniał się od wszy
stkich zwierząt, chociaż wyraz tw arzy 
z powodu silnie w ty ł  wysuniętego czoła 
i znaczniej niż u  nas w ystępu jących  
szczęk, mało jeszcze zapowiadał inteligen- 
cyi ludzkiej. Dobrze rozw inięty  szeroki, 
spłaszczony nos, znacznie zbliżał tego 
pierwotnego człowieka do dzisiejszych, 
np. mieszkańców Afryki lub Australii, 
chociaż pojemność czaszki, mimo w tył 
cofniętej, płaskiej jej pokrywy, większa 
była  niż u dzisiejszych dzikusów. Nie
które odmienne właściwości dolnej szczę
ki i brody w ykazują  nieznaczne jeszcze 
rozwinięcie muskułów języcznych  (mu- 
sculi genioglossi), co przem awia za ba r
dzo słabem wykształceniem  zdolności po
rozumiewania się zapomocą dźwięków 
artykułowanych.

Jak  już  wspomnieliśmy, geologicznemu 
okresowi dyluwialnemu odpowiada pale
olityczny w archeologii, wyróżniający się 
narzędziami z krzemienia łupanem i a słu- 
żącemi jako  noże, topory kamienne i sie
kiery surowo ociosane bez śladów g ła 
dzenia. Nieliczna ówczesna- ludność Eu- '

ropy środkowej i zachodniej zamieszki
wała jaskinie, jako  schronienia naturalne 
przed dzikiemi zwierzętami, o czem świad
czą licznie we Francyi, Niemczech i Bel
gii znajdowane, wyraźne ślady ognisk 
11 wejścia do nich.

Wiele tysięcy lat trwający okres ten 
(dy luw ia lny—-paleolityczny) rozpada się 
na kilka podrzędnych peryodów, o od
miennej faunie, florze i klimacie, tudzież 
zależnym od nich stopniu kulturalnym  
ludzkości. P ierwszy peryod nazw. przez 
G. de Mortilleta szelleńskim (od miej
scowości Chelles), cechuje się kamienne- 
mi, ksz ta łtu  migdała, toporami z nieró- 
wnemi ostremi brzegami. W czasach 
tych człowiek, którego szczątków jesz 
cze nie znaleziono, żył równocześnie z ma
m utem  (Elephas primigenius), nosoroż
cem (Rhinoceros Merckii) i hipopotamem 
(Hippopotamus maior) w wilgotnym, cie
płym klimacie. W  następnym  peryodzie 
zw. St. A cheulskim —z ulepszonemi, spi- 
czastemi toporami i do sztyletu podobne- 
mi ostrzami kamiennem i—w średniowil- 
go tnym  klimacie żył z człowiekiem no
wy ga tunek  nosorożca (Rhinoceros tichor- 
rhinus), jeleń  (Cervus tarandus i C. me- 
gaceros), tu r  (Bos primigenius) i koń 
(Eąuus caballus); słoń starożytny  (Ele
phas an tiąuus) wymiera, lub usuwa się 
bardziej na południe.

Trzeci z rzędu, to tak  zw. od miejsca 
najgłówniejszego odkrycia peryod Mou- 
stierski, charakterystyczny z jednej s tro 
ny  obrobionemi, migdałowego kształtu , 
toporami; ze zwierząt najważniejsze były 
hyena jask in iow a (Hyaena spelaea), jeleń 
(C en  us Germaniae), m am ut (El. prim i
genius), nosorożec (Rhinoceros tichorrhi- 
nus); Elephas an tiąuus na  wymarciu, koń 
coraz powszechnieje, hipopotam zaś wy
miera.

Z peryodem tym, z młodszym jego okre
sem, zwanym przez Gabryela de Mortil
leta  Mousterien superieur, przez Rutota 
zaś Montaiglien, łączy się solutreński 
z m nóstwem  dzikich koni, reniferów i 
nadzwyczaj ciekawemi, pierwszemi śla
dami artystycznej twórczości człowieka.

Do niedawma znane szczątki szkieletu 
„człowieka pierwotnego" (Homo primige*
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nius) z Neandertalu, Spy, Krap‘iny i t. d. 
pochodzą z czasów młodszego okresu pe- 
ryodu Moustierskiego, odznaczającego się 
mroźnym klimatem i fauną stepową z ma
mutem, stadam i dzikich koni, tudzież 
niedźwiedziem jaskiniow ym  w okolicach 
górzystych. W ygląd tego troglodyty eu
ropejskiego poznaliśmy już z wyżej po
danego opisu; mimo swego bardzo jesz 
cze pierwotnego wyglądu, wykazuje  on 
znaczny stopień wydoskonalenia w poró
wnaniu z małpoludem (Pithecanthropus 
erectus Dubois) z Trinil i dla tego też 
powodu uczeni spodziewali się natrafić 
z czasem i na kości stworzenia, o cechach 
pośrednich między tym ostatnim, a czło
wiekiem neandertalskim.

Wielkiego znaczenia, podobne odkry
cie przypadło w udziale sławnemu już 
z dawnych prac, antropologowi szwajcar
skiemu, Ottonowi Hauserowi, który w 
1908 r. badał jaskinie przedhistoryczne 
w dolinie rzeki Wezery w dep. Dordogne, 
w miejscowości Le Moustier. Przed nim 
jeszcze prowadzili tu badania, w końcu 
pierwszej połowy poprzedniego wieku, 
dwaj archeologowie francuscy E. L arte t  
i H. C hristy  i odkryli warstw ę bogatą 
w szczątki ku ltura lne  z typowemi wyro
bami z krzemienia, według których od
niesiono ją  do epoki, nazwanej później 
przez Mortilleta, Moustierską. Na pod
stawie dalszych badań okazało się, że 
pionierem tej ku ltu ry  był neandertalski 
Homo primigenius, żyjący w epoce Mou- 
stierskiej w licznych stronach Europy 
zachodniej i środkowej.

B. Janusz.
(Dok. nast.).

OPAT T. MOBEUX 

D yrek to r O bserw atoryum  w Bourges.

K L IM A T O L O G IA  M ARSA 1).

W  ciągu ostatnich la t  kilku literatura  
naukowa wzbogaciła się wielką liczbą

') Revue Generale des Sciences z dnia 30 
stycznia 1909 r.

prac o Marsie, k tó ry  wprost roznamiętnia 
wiele osób, in teresujących się astrono
mią. W pismach codziennych mówi się 
wciąż o kanałach na Marsie, o istotach, 
zamieszkujących planetę, o sygnałach, 
przez nie do nas przesyłanych. Wszedł 
w modę romans, osnuty na tle s tosun
ków na Marsie, a dzienniki nie wahają 
się drukować najnieprawdopodobniejszych 
historyj, dla których za podłoże służą 
szczegółowe opisy tajemniczej planety. 
Większość tych elukubracyj nie posiada 
nawet zalet stylowych, dzięki którym  
możnaby je  zalecić czytelnikowi z tego 
samego tytułu, co np. Podróż na księżyc 
Cyrana de Bergeraca; albo Rozmowy 
Fontenella lub wreszcie tak  pełne humo
ru dzieła Wellsa, słynnego romansopisa- 
rza angielskiego.

Czemuż przypisać należy tę istną po
wódź, k tóra nas zalewa? Rozpatrzenie 
wszystkich przyczyn wykroczyłoby n ie 
wątpliwie poza ramy niniejszego a r ty k u 
łu. W ystarczy zaznaczyć, że „Kwestya 
Marsa" zaostrzyła się ogromnie od czasu 
ukazania się prac Lowella—prac  bez w ą t
pienia niezmiernie oryginalnych. Ten 
astronom am erykański je s t  zdania, że 
szczegółów, które dostrzegam y na plane
cie, nie możemy wytłumaczyć inaczej, 
tylko przez przypuszczenie, że są one dzie
łem isto t rozumnych, mniej lub więcej 
podobnych do mieszkańców Ziemi. Do
wieść, że Mars je s t  zamieszkalny i za
mieszkany, stało się, j a k  się zdaje celem 
życia Lowella. Jego obserwatoryum w 
Arizonie, zbudowane na wysokości 2 200 
metrów, prace tam przedsiębrane, cała 
działalność tam rozwijana nie miały n i
gdy innego celu. Za każdą opozycyą 
planety, Lowell ogłasza swe spostrzeże
nia, a wszystkie one zbiegają się (widać 
to z każdego wiersza jego pism) ku j e 
dnej idei, że Mars posiada mieszkańców.

Jak  każde zdanie, oparte na hypote- 
zach i na  pewnego rodzaju „sentym enta
lizmie", teorya Lowella znalazła nie tylko 
zwolenników. Słynny przyrodnik angiel
ski Wallace, współzawodnik Darwina, 
wystąpił jako szczególnie zdecydowany 
przeciwnik doktryny lowellowskiej i nie 
zawahał się ogłosić swych poglądów w li
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cznych rozprawach, k tó re  nabra ły  wiel
kiego rozgłosu.

Pom ijając już wzgląd, że oświadczenie 
się za jed n ą  lub d rugą  ze stron byłoby 
jakgdyby  obniżaniem powagi tej rozna- 
miętniającej dyskusyi, sądzę, że nie nad
szedł jeszcze czas na wmieszanie się do 
walki.

Uważam natom iast za rzecz nadzwy
czaj pożyteczną zająć się w yszukaniem  
u każdego z adw ersarzy wszystkich  a r 
gum entów, k tóre  przem aw iają  za jego 
poglądem, i obliczeniem punktów , które 
stanowić mogą jego s tan  czynny. Będę 
pam iętał o tem, że a r ty k u ł  niniejszy prze
znaczony je s t  zarówno dla tych, k tórzy 
in teresu ją  się sam ą dyskusyą  ja k  i dla 
tych, którzy pragną tylko wiedzieć i go
towi są uwierzyć, byleby im tylko ze
chciano dostarczyć dowodów. Albowiem 
byłoby rzeczą nierozsądną chcieć się po
informować w czasopismach specyalnych 
i w buletynach  towarzystw, naw et  a s tro 
nomicznych: w ydaw nictw a te wynoszą 
pod niebiosa prace Lowella, co je s t  zre- ! 
sztą  słuszne, ale prawie że się nie ośmie- i 
ła ją  poddawać kry tyce  jego wniosków, 
tak, iż sztuczność kanałów w ygląda tam  
jako  coś prawie że bezwzględnie s tw ier
dzonego przez wiedzę. Czyżby od wie
ków średnich umysł czytelników nie 
uległ żadnej zmianie, i czyżbyśm y wciąż 
żyli w epoce, gdy  mówiono „M agister 
dicit"?

W  studyum , k tóre  w ydrukow ałem  w 
Revue Generale des Sciences w r. 1906 !), 
zestawiłem wyniki pewne, k tóre  Areo- 
grafia zdołała osiągnąć. Na wyniki te wy
padnie mi nieraz się powołać; cel mój 
dzisiejszy atoli j e s t  bardziej specyalny: 
postaram  się mianowicie zastanowić się 
nad środkami, k tó reby  pozwoliły pokusić 
się o nakreślenie zarysu klimatologii 
Marsa.

I.

Mars niewątpliwie posiada atmosferę, 
ale ja k a  je s t  jej gęstość? Takie jest p ier
wsze zadanie do rozwiązania.

’) P a trz  W szechśw iat za rok 15)07, str. 353, 
B76, 392.

Planeta, pozbawiona powłoki atmosfe
rycznej, j a k  Księżyc, pokazuje nam ta r 
czę, jednakow o oświetloną w środku i po 
brzegach. Obecność w arstw y  powietrza 
o jak ie j takiej grubości łagodzi albo na
w et znosi zupełnie zarysy szczegółów, 
zwłaszcza w pobliżu brzegów. To wła
śnie spostrzegam y na Marsie: tarcza pla
nety  zdaje się być otoczona białawą au 
reolą, w której giną wszystkie szcze
góły.

Jeżeli teraz zechcemy oznaczyć bliżej 
gęstość takiego ośrodka gazowego, to na
potkam y liczne trudności. Możemy, oczy
wiście, spróbować oprzeć się na analogii. 
W porównaniu z naszym globem Mars 
je s t  św iatem  dość niewielkim. Średnica 
jego stanow i zaledwie 6 750 kilometrów, 
a objętość nie przenosi jednej siódmej 
objętości Ziemi. Ciężar Marsa je s t  m niej
szy, niżli można byłoby wnosić z objęto
ści, j e s t  bowiem 9 |  raza mniejszy od 
ciężaru Ziemi. Ciało jakiekolwiek, z Zie
mi na Marsa przeniesione, ulegałoby tam  
przyciąganiu znacznie słabszemu: waga 
sprężynowa, zamiast 1 000 gramów, wska
zywałaby tylko 376 gramów.

Wobec tego staje  się rzeczą prawdo
podobną, że, jeżeli na Marsie istnieje a t 
mosfera, podobna do naszej, to wywiera 
ona na powierzchnię planety ciśnienie 
mniejsze od tego, z jakiem  mamy do czy
nienia na  Ziemi: na Marsie ciśnienie a t 
mosferyczne wynosiłoby w takim razie 
zamiast 760 milimetrów zaledwie 286 mi
limetrów, a na każdy centym etr  kw adra
towy przypadałoby tam  tylko 410 g ra
mów zamiast naszych 1 033 gramów. By
łoby to ciśnienie, równe temu, jak ie  znaj
dujem y na najwyższych naszych górach, 
wznoszących się na 8 000 metrów nad 
poziom oceanu.

Lecz wtedy siłą rzeczy nasuwa się 
uwaga następująca: atmosfera Marsa m u
si rozciągać się dalej niż atmosfera ziem
ska, ponieważ w skutek  słabszego przy
ciągania powłoka gazowa je s t  tam  mniej 
ściśnięta, a stąd wynika, że gęstość jej 
musi maleć wolniej, aniżeli u nas. Po
g lądy  te nie są bynajmniej nowe; już  
przed 20 laty wygłaszał je  Proctor; obli
czył 011 np., że na wysokości 2 0 0 0 0  m e
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trów atmosfera Marsa je s t  już gęstsza 
od naszej, a im wyżej, tem  różnica ta 
staje się większą. Do podobnego w yni
ku doprowadzają i rozważania kosmogo- 
niczne. Przypuśćmy, co je s t  wysoce 
prawdopodobne, że każda planeta zatrzy
mała pierwotnie cząsteczki, przeznaczone 
do utworzenia atmosfery, w ilości, pro- 
porcyonalnej do swej objętości. Otóż, 
jak  wiadomo, z dwu brył podobnych 
bryła mniejsza ma powierzchnię s tosun
kowo większą, skąd  wynika, że atmosfe
ra planety  mniejszej musi pokryć obszar 
większy i przeto okaże się rzadszą. Ła
two atoli spostrzedz, że tego rodzaju 
wnioski oparte są na hypotezach całkiem 
dowolnych; wyprowadzamy je  logicznie 
z zasad, k tórych trzebaby dopiero do
wieść.

Chcieć dzisiaj wyrazić w liczbach ści
słych ilość atmosfery, otaczającej plane
tę, j e s t  to usiłować zamienić marzenie 
senne na rzeczywistość. Rachunek Pro- 
ctora, k tó ry  oblicza gęstość atmosfery 
Marsa na 1/1 gęstości atmosfery naszej, 
je s t  tyleż wart, co i obliczenie Lowella, 
który gęstość tę podaje na 1J13. Co do 
mnie, pisałbym się najchętniej na zdanie 
Ojca Secchiego, wypowiedziane jeszcze 
w roku 1858: „Zdaje się, że Mars posia 
da atmosferę. Jasność jego tarczy je s t  
znacznie mniejsza po brzegach, aniżeli 
w środku; nadto, czystość konturów kon- 
figuracyi zaciera się w sąsiedztwie brze
gów, co zdaje się wrykazywać obec
ność atmosfery, lecz atmosfery bardzo 
rzadkiej, napewno rzadszej od atmosfery 
Jowisza, a prawdopodobnie nawet i od 
ziemskiej “.

II.

Tu nasuwa się całkiem naturalnie inne 
pytanie: Czy na powierzchni Marsa i s t 
n ieją chmury? I w tej kw estyi znajdzie 
my znaczne różnice poglądów.

Zdaniem Lowella, rozrzedzenie powie
trza czyni prawrie niepodobnem powsta
wanie chm ur właściwych. „Pierwszą i 
najważniejszą właściwością Marsa pisał 
on niedawno, jes t  brak chmur. Chmura 
je s t  na tej planecie zjawiskiem rządkiem 
i nadzwyczajnem, które byłoby cenione

tam  znacznie więcej, aniżeli na Ziemi, 
ponieważ sąsiadka nasza korzysta z po
gody prawie nieprzerwanej. Od rana  do 
wieczora i od początku do końca roku 
nic nie zasłania nam  bodaj najdrobniej
szej cząstki p la n e ty /  Lowell sądzi, że 
jeżeli niektórzy obserwatorowie u trzym y
wali, że widzą często na planecie chm u
ry, na podstawie pewnego rozpływania 
się lub nawet niewidoczności szczegółów, 
to przyczyną tego była albo niedoskona
łość narzędzia, albo niekorzystny dla ob- 
serwacyi stan atmosfery ziemskiej. W a t 
mosferze czystej i spokojnej, jak a  panuje 
we Flagstalfie, zasłona taka  nie ukazuje 
się nigdy lub prawie nigdy.

W tym  samym duchu pisał w r. 1864 
astronom angielski Dawes, „obserwator 
o orlim wzroku“. Powiada on, że nigdy 
nie mógł stwierdzić z zupełną pewnością 
obecności mgty lub chmur, i że w rzad
kich tylko wypadkach dostrzegał białe 
plamy, które sprawiały wrażenie bądź mas 
śniegowych, bądź gęstych obłoków o po
wierzchni, mocno odbijającej światło sło
neczne.

Atoli inni obserwatorowie są odmien
nego zdania, u trzym ują bowiem, że czę
sto zdarzało im się widzieć tarczę Marsa 
jakgdyby  zasłoniętą chmurami, należą- 
cemi wyraźnie do powierzchni planety. 
Tak np. Norman Lockyer w komunika
cie, złożonym w roku 1863 Królewskiemu 
Towarzystwu Astronomicznemu, mówi 
o zmianach w konturach szczegółowych, 
a zwłaszcza w odcieniach różnych części 
planety i przypisuje te zmiany przecho
dzeniu chmur; rysunki, dołączone do te
go komunikatu, potwierdzały podejrzenia 
co do obecności obłoków, wypowiedziane 
przez Secchiego już  w r. 1858.

Ostatniemi czasy Denning, streszczając 
obserwacye z roku 1903, pisze „Podczas 
obserwacyj swych zauważyłem kilka ude
rzających zmian w wyglądzie przedmio
tów doskonale widocznych. Przyczyną 
tych zmian były prawdopodobnie ruchy 
atmosferyczne na powierzchni planety. 
Jednakże obecność chmur lub par zaciem
niających musiała wywierać wpływ 
na drobnych jedynie  przestrzeniach pla
nety, albowiem pomiędzy jedną nocą a
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drugą  nocą nie było znać wielkiej różni
cy w wyglądzie szczegółów".

W roku 1905 profesor W. H. P ickering 
znalazł również dowód pow staw ania  chm ur 
na pewnej liczbie fotografij Marsa, k tó 
rych część pochodziła z M assachussetts  
z roku 1888, a część z góry W ilsona z r. 
1890. Na fotografiach tych  nie było ani 
kanałów, ani jezior, ale były natom iast 
wyraźne ślady zmian n a tu ry  meteorolo
gicznej.

Mógłbym także przytoczyć własne ob- 
serwacye, poczynione w czasie opozycyi 
z r. 1905. Uważnie badając  planetę, do
szedłem do przekonania, że siedem razy 
na dziesięć brak wyrazistości szczegółów 
na Marsie nie daje się w ytłum aczyć nie
dokładnością narzędzi. W  samej rzeczy, 
zdarza się bardzo często, że brzegi obra
zu w ystępują  bardzo wyraziście, bez 
wszelkich drgań i odkształceń. Jeżeli zaś 
niełatwo je s t  dobrze zaobserwować szcze
góły powierzchni Marsa, to przyczyną te
go są poprostu mgły, panujące na tej 
planecie. Nie widziałem nigdy chm ur 
we właściwem znaczeniu tego wyrazu, 
ale raczej pewną niew yraźną powłokę 
całkowitą, przypominającą właśnie mgłę. j

W  odpowiedzi na te moje spostrzeże
nia Lowell powiada, że nie dostrzegł nic 
podobnego w dnie wskazane i że zamazanie 
pochodziło jedynie  ze złego stanu naszej 
atmosfery. Tłumaczenie to nie wydaje 
mi się wcale zadawalającem, niepodobna 
bowiem przypuścić, żeby s tan  naszej a t 
mosfery mógł wpływać na wygląd takiej 
lub innej części planety  przez cale wie
czory. Zresztą w praw ny astronom  pozna 
odrazu, czy w danym  razie chodzi o do
bre  czy złe zarysy. Otóż j a  ogłosiłem 
tylko te spostrzeżenia, w których zarysy 
były bardzo dobre i w takich właśnie 
razach zdarzyło się kilkakrotnie, że całe 
strefy przedstawiały się bardzo niew yra
źnie, gdy tymczasem okolice sąsiednie j 
pozwalały rozpoznać mnóstwo drobnych 
szczegółów.

I w inny jeszcze sposób stwierdzono 
obecność chm ur na  planecie. Mam tu 
na myśli projekcye świetlne, w ystępu ją
ce poza skraj ta rczy  wtedy, gdy  Mars i

znajduje się w położeniu, w którem  oka
zuje już  pew ną fazę.

A zatem można uważać za fakt, że na 
Marsie is tn ie ją  chmury, albo, mówiąc ści
ślej, mgły, które zasłaniają niekiedy zna
czną część p lanety oraz, że istnieją  nad
to chm ury inne, gęstsze, k tóre ukazują 
się poza obrębem brzegu tarczy.

Wreszcie na Marsie istnieją  czasze po
larne, podobne do czasz biegunowych 
ziemskich. Czasze te stapiają się p ra
wie doszczętnie w ciągu lata  miejscowe
go i tworzą się na nowo w ciągu zimy, 
co świadczy, oczywiście, o istnieniu opa
dów atmosferycznych. Kilkakrotnie zdo
łano być niejako świadkiem ich powsta
wania i uchwycić mechanizm tego z ja 
wiska. Lowell poczynił w tym  przed
miocie ciekawe spostrzeżenia. Możnaby 
sądzić, że z nastan iem  zimy resz tka  da
wnej czaszy rośnie stopniowo, zwiększa
jąc  się po brzegach. Tymczasem w rze
czywistości dzieje się inaczej. W pewnej 
odległości od plamy głównej tworzą się 
nowe jąd ra ,  które, rosnąc stopniowo, do
sięgają czaszy pierwotnej i, łącząc się 
z nią, w ytw arzają  jednę  całość. W  cza
sie obserwacyj tego rodzaju, czynionych 
w lipcu 1903 r., nowy osad odróżniał się 
jaknaj wyraźniej i pokryw ał znaczną prze
strzeń s tre f  arktycznych i um iarkowa
nych aż do 55° szerokości. Gdy nowe 
w arstw y białe pokryły resztki dawnej 
czaszy, czasza ta  nie zniknęła zupełnie, 
a położenie jej łatwo dawało się rozpoznać 
po silniejszym blasku; świadczy to o po
wierzchownym charakterze  czaszy biegu
nowej: sk łada się ona z w arstw  kolej
nych substancyi, k tórą  wypada uważać 
za szron, a w środku znajduje  się dro
bne jąd ro  wiecznego śniegu. Te w arstw y 
szronu dołączają się jedne do drugich, 
(obserwacya wykazać może przyrost osa
du codzienny), dopóki nie pokryją całej 
strefy  biegunowej.

W szystkie  te fakty, razem wzięte: 
zmniejszanie się blasku po brzegach t a r 
czy, chm ury i mgły oraz czasze b ieguno
we dowodzą raz jeszcze, że Mars posiada 
atmosferę, że w atmosferze tej odbywa 
się krążenie dość żywe, że, jednem  sło
wem, obserwujemy tam  zjawiska, podo
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bne do tych, jak ie  zachodzą na Ziemi. 
Tylko rozrzedzenie w arstw y atmosferycz
nej może nam  wytłumaczyć różnice w 
ich natężeniu.

III.

Pozostaje nam teraz rozpatrzyć skład 
tej atmosfery. Czy zawiera ona, jak  na
sza, tlen, azot, dwutlenek węgla i parę 
wodną? Czy chmury, które dostrzegamy, 
składają się z kropelek wody, a czasze 
polarne ze śniegu takiego, jak i  znajduje
my na Ziemi? Na pytania  powyższe t ru 
dno je s t  dać odpowiedź kategoryczną, 
mamy jednak  dość danych poważnych 
do w ysnuw ania  przypuszczeń rozsądnych. 
Punkt, nad którym  astronomowie dysku
towali najwięcej, dotyczę istnienia pary 
wodnej w atmosferze Marsa. Rzeczywi
ście, kw estya  substancyi, z której mo
głyby się tworzyć chmury, mgła i śnieg 
je s t  kw estyą  pierwszorzędną dla w szyst
kich tych, co utrzym ują, że Mars jes t  
zamieszkany. Opierając się na obserwa- 
cyi tworów znanych, zarówno zwierząt 
j ak  roślin, należy przypuścić, że w szyst
kie one potrzebują wody nietylko do ży
cia ale do samej budowy swojej.

Zagadnienie to traktowano w sposób 
rozmaity, a w braku danych doświad
czalnych uciekano się od samego począt
ku do teoryj bardzo pomysłowych.

Nowsze badania wykazały, że to, co 
nazywamy ośrodkiem gazowym; w rze
czywistości je s t  tylko zbiorem cząsteczek 
zbyt drobnych, by je  można było dojrzeć 
przez najpotężniejszy mikroskop. Każda 
z tych cząsteczek ożywiona j e s t  szybkim 
ruchem  tak, iż w obrębie danej masy 
gazowej każda cząsteczka spotyka się 
wciąż ze swemi sąsiadkami, skąd wyni
kają  uderzenia wzajemne i ustawiczne 
zmiany tak  co do k ierunku ruchu, jak  
i co do jego prędkości. W każdym atoli 
danym gazie cząsteczki posiadają pewną 
prędkość średnią  dla danej tem peratury; 
gdy zaś ośrodek pewien, j a k  np. nasza 
atmosfera, składa się z kilku gazów, to 
każda cząsteczka tych gazów porusza się 
z właściwą sobie prędkością. Zdołano 
zmierzyć te średnie prędkości cząsteczek, 
przyczem okazało się, że gdy dla tlenu

j  np. prędkość wynosi zaledwie 400 me
trów na sekundę, to dla wodoru docho
dzi do 1600 metrów, przypuszczając, 
że tem peratura, w obu razach jednakowa, 
wynosi 64° Celsyusza poniżej zera, co 
odpowiada przyjmowanej tem peraturze 
kresów naszej atmosfery. Prędkości k rań 
cowe, podług obliczeń Clerka Maxwella, 
mogą być dziesięć razy większe lub 
mniejsze.

Ze wzrostem tem peratury  wzrasta  ró
wnież prędkość cząsteczek. Tak np. w 
tem peraturze topniejącego lodu cząstecz
ka wodoru, poruszająca się prostolinio
wo, przebiega, o ile nie napotka na swej 
drodze żadnej przeszkody, nie mniej jak  
2 000 metrów na sekundę; cząsteczka tle
nu w tych samych warunkach wędruje 
w przestrzeni z prędkością 530 metrów 
na sekundę.

W samej rzeczy, względne ilości ru 
chu są odwrotnie proporcyonalne do 
pierwiastków kwadratow ych z gęstości 
gazów. Otóż, ponieważ tlen je s t  16 razy 

j  cięższy od wodoru, przeto cząsteczka te
go ostatniego, mogąc poruszać się swo- 

j bodnie po linii prostej w przestrzeni, bie
głaby z prędkością 4 razy większą ani
żeli cząsteczka tlenu.

Z drugiej strony, w miarę obniżania 
się tem peratury , zmniejszałaby się pręd
kość, i w końcu cząsteczka zatrzymałaby 
się; zdarzyłoby się to w temperaturze 
bezwzględnego zera, czyli w tem peratu
rze 273 stopni poniżej zera podług skali 
stustopniowej.

Przed kilka laty dr. Johnstone Stoney 
zastosował powyższą teoryę cynetyczną 
gazów do kwestyi atmosfer planet i ich 

| księżyców w sposób następujący: Jak  
wiadomo, ciało, rzucone na powierzchni 
Ziemi ulega jej przyciąganiu, skutkiem 
czego prędkość jego stopniowo maleje, aż 
wreszcie ciało spada napowrót. Jednak
że, gdyby ciało to było obdarzone pier
wotnie prędkością dostatecznie wielką, 
to mogłoby pokonać w końcu ciężkość 
i wyjść poza sferę przyciągania naszego 
globu. Prędkość, o której mowa, j e s t  tą 
prędkością, ja k ą  miałoby w chwili ze
tknięcia z Ziemią ciało, spadające z 
gwiazd na powierzchnię kuli ziemskiej
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i poddane wyłącznie je j  przyciągania. 
Prędkość ta o trzym ała miano prędkości 
parabolicznej, ponieważ ciało takie za to
czyłoby dokoła globu naszego drogę ot
wartą , m ającą postać  paraboli. Prędkość 
paraboliczna wynosi na powierzchni Zie 
rai 11,5 kilom etra na sekundę. Innemi 
słowy, pocisk wyrzucony z taką  prędko
ścią, oddalałby się od nas nieogranicze- 
nie, b iegnąc po drodze parabolicznej.

Powyższa prędkość kry tyczna nie j e s t  
jednakow a dla wszystkich ciał niebies
kich, zależy bowiem od masy ciała p rzy 
ciągającego: im mniejsza je s t  ta  masa, 
tem  mniejsza i prędkość. Tak np. na 
Księżycu, którego masa stanowi zaledwie 
V80 m asy Ziemi, ciało, obdarzone pręd- j  

kością 2,4 kilometra na sekundę, um knę
łoby bezpowrotnie w przestrzeń. Dla 
Słońca, przeciwnie, prędkość krytyczna 
wynosi 616,4 kilometra na sekundę. Oto 
je s t  szereg prędkości parabolicznych na 
powierzchni rozmaitych planet: Na Mer
k u ry m —3,5 kilometra, na W onerze 10,16 
km; na Marsie 4,93 km; na Jowiszu 59 
km; na Saturnie  35 km; na Uranie 20,9 
km; na Neptunie 22 km.

Tium. S. B.
(Dok. nast.)

P R Z E N O S Z E N I E  P A S O R Z Y T Ó W , 
P O W O D U J Ą C Y C H  Z IM N IC Ę  T R O 

P IK A L N Ą , N A  P T A K I .

W  rzędzie badań, przedsiębranych osta- 
tniemi czasy nad hemosporydyami, po- 
wodującemi malaryę, wrażne miejsce zaj
muje praca  prof. d-ra Ii. O. Neum anna 
z Heidelberga, podająca nowe szczegóły 
dotyczące przeważnie techniki badań, n ie 
raz trudnych i niepewnych. (Uber Uber- 
t rag u n g  von Plasmodium praecox auf 
Kanarienvogel durch S tegom yia fasciata. 
Arch. fur Protist. r. 1908, tom XX X , str. 
23 — 68). N. stw ierdza w niej zdolność 
przenoszenia jednego  z najgroźniejszych 
gatunków  pasorzytów zimniczych (Plas- j 
modium praecox), powodującego malaryę 
tropikalną na kanarka , przez kom ara  Ste- ,

| gomyia fasciata, k tó ry  znów ma być p rze
nośnikiem żółtej febry. Do tej pory wie- 

: dzieliśmy tylko, że malaryę śród ptaków 
j  mogą przenosić kom ary z rodziny Culi- 

cidae, a śród ludzi jedynie  tylko komar 
Anopheles.

Prof. Neumann zajmuje się głównie 
przebiegiem rozwoju Plasmodium w ciele 
komara, od chwili napojenia go krwią 
chorego kanarka aż do chwili pojawienia 
się sporozoitów w gruczołach ślinowych. 
Przebieg rozwoju tego je s t  w głównych 
rysach podobny do spraw, odbywających 
się u Culex i u Anopheles. Na uwagę 
zasługują  niektóre badania biologiczne 
i metoda. Na 2 573 Stegomyia, którym 
N. dawał kanarki do ssania, ssało 789 =  
=  30,7%; z 501 Stegomyia, które ssały, 
tylko 57 rozwinęło w sobie sporozoity, 
czyli 11,4%; — u Culex stosunki te są 
znacznie wyższe. Od chwili ssania do 
pojawienia się sporozoitów upływało śre
dnio dni 13 — 15, podczas gdy u Culex 
tylko 9—10.

Ciekawe są wyniki badań nad zależno
ścią rozwroju od stopnia wilgotności i tem 
pera tu ry  powietrza. Badania były pro
wadzone w 27°C i 75°/0—80°/0 wilg. Wo
bec wilgotności 40°/0 rozwój je s t  znacz
nie powolniejszy: gdy naprzykład, wobec 
75% cysty  ukazują już  po 3 dniach, w 
razie 40%, dopiero po 5-ciu. W taki sam 
sposób wpływa zmniejszenie tem pera tu 
ry. Opierając się na tych wynikach, 
Neumann przypuszcza, że najniebezpie
czniejszym okresem dla rozwoju epide
mii j e s t  pora deszczowa w o jczyzn ie 'ko
marów — pochodzą zaś one z Rio de J a 
neiro w Brazylii i Togo w Afryce. Szcze
gółowym badaniom prof. N. poddał w y
twarzanie się mikrogametów; ja k  wiado
mo, je s t  rzeczą niepewną, jak ie  wrpływy 
działają na mikrogametocyty, że rozw i
ja ją  się one dopiero przeszedłszy z krwi 
p taka  do żołądka komara. Neumann 
twierdzi, że główny wrpływ ma tu taj s to 
pień gęstości otaczającej cieczy, więc 
krwi, k tóry  się zmienia z przejściem jej 
do żołądka Stegomyii. Mimochodem ba
dacz ten podaje ilość krwi, mogącej się 
zmieścić w żołądku nassanej samiczki 
komara: wynosi ona mianowicie 1,6 mg.
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Komary, użyte do badań, hodowane 
były w Europie od roku 1905 i stanowiły 
75-te pokolenie europejskie; wszystkie, 
użyte do rozpatryw anych doświadczeń 
pochodziły z jednego wylęgu; hodowla 
odbywała się zawsze w stałej tem pera
turze i wobec jednakowej wilgoci; larwy 
karmione były kukurydzą i chlebem — 
rzucając os ta tn i do wody, trzeba baczyć, 
aby się w niej nie zakwaszał — dorosłe 
owady otrzym ywały w zimie miód i roz
twór cukru, w lecie wiśnie, banany, słod
kie gruszki; zamknięte były w dużych 
skrzyniach o ściankach z gazy i ze szkła. 
Przystępując do badań, Neumann musiał 
wybrać najpierw  pewną określoną ilość 
samiczek: w tym  celu chloroformował 
komary w jednej skrzynce i gdy opadły 
na dno wybierał je  pojedyńczo; nas tę 
pnie ocuconym owadom dawał do ssania 
zarażonego kanarka. Z początku sadzał 
go do małej klatki; gdy jednak  pożerał 
pomimo to ze zręcznością zbliżające się 
komary, sporządził dla niego klatkę bar
dzo szczupłą z cienkiej siatki metalowej, 
w której ruszać się już nie mógł — aby 
udostępnić kąsanie, obcinał ptakowi pió
ra. Komary były przez ostatnie kilka 
dni bardzo skąpo żywione i głodzone— 
w skutek  tego chętnie rzucały się na ka 
n a rk a —ak t ssania trwał zazwyczaj 1 — 4 
minut, po nim ociężałego, ledwo rusza
jącego się owada zabierano pipetką i umie
szczano w osobnej klatce. Ja k  dla roz
woju, tak  i dla procesu ssania miał wiel
kie znaczenie stopień tem peratury  i w il
goci -  znacznie opadał on ze zmniejsze
niem obu czynników; najlepiej ssały 
w temp. 25° — 28°C; również proces t r a 
wienia wessanej krwi najszybciej odby
wał się w 27°- w  2 - 3  dni był ukończo
ny; w 20° zaś trw ał 4 — 6 dni, a nawet 
po 9 — 11 dniach ślady krw i znajdowały 
się jeszcze w żołądku.

Z badań Neum anna wynika zatem, że 
optimum działalności komarów jako prze
nośników malaryi, a zapewne także i in 
nych chorób, je s t  właśnie w tych w arun
kach, które jako normalne, spotykamy 
w krajach podzwrotnikowych.

Podał Henryk Raabe.

Kalendarzyk astronomiczny na kwiecień r .  b.

Planety wewnętrzne— Merkury i W enus— 
nie są widzialne; w ciągu miesiąca obiedwie 
będą w połączeniu górnem zo słońcem: Mer
kury 21-go, a W enus 28-go. W dnie te  pla
nety przechodzą z zachodniej strony słońoa 
na wschodnią.

Mars wschodzi wciąż jeszcze późno w no
cy, o 374 na początku i o 2 74 po półno
c y —w końcu miesiąca; planeta zbliża się do 

i  Ziemi, a warunki widzialności się polepszają. 
Nad ranem świeci nisko na południowo- 
wschodzie. W pierwszych dniach miesiąca 
Mars przechodzi z gwiazdozbioru Strzeloa 
do Koziorożca, w którym  pozostaje do końca 
miesiąca, szybko podążając na wschód, nieoo 
ku północy.

Ze wszystkich wielkich planet dogodnie 
można obserwować jedynie Jowisza, który 
wkrótce po zachodzie słońca ukazuje się ja 
ko pierwsza gwiazda dość wysoko na polu- 
dniowo-wschodzie, z każdym dniem coraz to 
bliżej południka, przez który przechodzi 
o 10 tej na początku, i o 8-ej wiecz. — . w 
końcu miesiąca. Porusza się powoli (i coraz 
to wolniej) na północo-zachód pomiędzy gwia
zdami konstelaoyi Lwa.

Saturn  3 go będzie w połączeniu ze słoń
cem; wobec tego nie jest widzialny.

Minimum [3 Perseusza (Algol) 19 go, około 
10 ej wieczorem; wobec niskiego w nocy po
łożenia gwiazdy na niebie, najbliższo dogo
dne do dostrzeżeń minimum przypadnie po 
niem dopiero w drugiej dekadzie lipca. E fe
merydy gwiazd zmiennych podaje „annuai- 
re“ Biura Długości w Paryżu, (cena lV 2 
franka); rocznik bieżący zawiera obszerny 
a popularnie napisany artyku ł o gwiazdach 
zmiennych p. Bigourdana.

Pełnia 5-go, o 10-ej wieczorem.
T. B.

S P R A W O Z D A N IE .

C. Snyder. O b r a z  ś w i a t a  w e d ł u g  
o s t a t n i c h  b a d a ń  p r z y r o d n i 
c z y c h .  Przekład z oryginału angielskiego: 
„New conceptions of science". Warszawa, 
wydawnictwo „Społeczeństwa44, 1908.

Książka Snydera w sposób um iejętny, 
choć zupełnie dogmatycznym przedstawia wy
niki najnowszych badań naukowych. Może 
ona stanowić przyjemną i pożyteczną lek tu 
rę dla każdego przyrodnika, a i szerszym 

i masom mogłaby wskazać w ogólnym zary-
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sie pole obecnych badań naukow ych. Za- 
stanawiającem jes t jednak, jak  lekkomyślnie 
trak tu je  się u  nas wydawnictwo tego ro
dzaju rzeczy popularnych. Z tłum aczenia 
polskiego dowiadujemy się mianowicie, że: 
„W ohler z cyanatu  amonium stw orzył pro
duk t m ateryi żywej — włos“ (!) — str. 83; 
o tym  włosie W ohlera czytam y też na str. 
71. N a str. 9-tej dowiadujemy się, że Lan- 
gley wynalazł barom etr milion razy czulszy 
od term om etru; Loebowi udało się „wyna
leźć rozczyn Magnesium h lorydu“ (pisownia 
tłum acza). Możnaby przytoczyć dużo jesz
cze tego rodzaju kwiatków terminologii che
micznej. Wobeo wielkiego ubóstwa naszej 
lite ra tu ry  popularnej ogłaszanie takich tłu 
maczeń jes t bądź-co-bądź potępienia godne.

St. L.

K R O N IK A  N A U K O W A .

Księżyce Jowisza i Saturna. Układ Zie
mi z jej jedynym  księżycem, na którego po
wierzchni nie dostrzegam y żadnych zjawisk, 
świadczących o jakiejś czynności, wy
daje nam  się czemś bardzo nędznem w po
równaniu ze światem takiego Jowisza, zło
żonym z 8-iu księżyców, w irujących dokoła 
olbrzymiej ' p lanety centralnej, na k tórych  
nowsze obserwacye odsłoniły nam mnóstwo 
ciekawych szczegółów. Podajem y poniżej 
w streszczeniu uwagi, k tó re w kw estyi tych 
księżyców ogłosił znany astronom Coinas 
Sola.

Pierwszy z nich Io z pewnością nie jes t J  

kulisty . Jego  postać ellipsoidalna występuje 
bardzo wyraźnie, albowiem spłaszczenie do- j  

sięga przynajmniej jednej piątej wielkiej osi, j  

której kierunek nie jes t równoległy do kie
runku pasów na Jow iszu lecz tworzy kąt 
pozycyjny o 28° większy.

Podobnie jak  większość obserwatorów, Oo- 
mas Sola mniema, że drugi księżyc jest 
okrągły.

Trzeci, Ganymedes, k tóry  posiada obję
tość, pięć razy większą od objętości naszego 
księżyca, ma wygląd niezmiernie interesu- | 
jący, sprawia bowiem wrażenie św iata bar
dzo ożywionego. N a powierzchni jego roz- j  

różnić można doskonale białe śniegi polarne, J  
których rozciągłość i blask zmieniają się za- | 
leżnie od pory, a także plamy ciemne, któ- j  

rych wciąż zmieniający się wygląd związany 
jest prawdopodobnie z obrotem tego globu j  

dokoła osi.
Szczegóły powierzchni czwartego księżyca ! 

są dość nieokreślone; jednakże 24 grudnia 
1907 roku zdołano zaobserwować, aczkol- |

wiek dość niewyraźnie płat biegunowy pół
nocny.

Pozostałe cztery księżyce dotąd nie przed
stawiają nic wybitniejszego pod względem 
fizycznym. Jeżeli jednak nie znamy szcze
gółów ich powierzchni, to wypada zazna
czyć, że świeżo astronomowie w Greenwich 
zdołali oznaczyć elementy 8 ego księżyca 
odkrytego w temże obserwatoryum  w dniu 
27 stycznia 1908 roku. W kwestyi tego 
ostatniego księżyca miano pierwotnie pewne 
wątpliwości, mianowicie nie deoydowano się 
uznać w nim prawowitego członka rodziny 
Jowisza i przez kilka miesięcy mniemano, 
że jest to mała jakaś planetka, zabłąkana 
w pobliżu olbrzyma planetarnego. Otóż dzi- 

{ siaj stało się rzeCzą pewną, że mamy tu  do 
[ czynienia z 8-ym księżycem planety, który 

astronomowie z Greenwich zdołali odfoto- 
grafować w warunkach bardzo pomyślnych 

; 26 stycznia roku bieżącego. Położenie jego 
w owym dniu o godzinie l h 14m 7S rano 

| wyznaczały współrzędne następujące:

AK (wznoszenie się proste) 10h 56m 46s 
D (zboczenie) -f- 7° 40'46"

Księżyc ten jest naprawdę miniaturowy.
1 Średnica jego rzeczywista wynosi 56 kilo

metrów. Widziany od nas, przedstawia się 
jako gwiazdka 17-ej wielkości, stoi więc u sa- 

[ mego kresu powiększania najpotężniejszych 
narzędzi dzisiejszych. Z Jowisza, dla oczu 

| tak  zbudowanych jak  nasze, byłaby zupełnie 
niewidoczna, albowiem blask jej w tych wa
runkach dałby się porównać z blaskiem bla
dej gwiazdki 9-ej wielkości.

Drobne to ciało niebieskie zatacza orbitę 
bardzo wielką, mocno ekscentryczną, której 
nachylenie wynosi 31°. Drogę tę przebywa 
ono w przeciągu 2 lat i 2 miesięcy, trzy 
mając się średnio w odległości 25 milionów 
kilometrów od Jowisza. Nadto, ruch zdaje 

j  być wsteczny, podobnie jak ruch księżyców 
Urana.

Dodajmy wreszcie, że Tytan, największy 
z księżyców Saturna przedstawia się jako oiało 
nadzwyczaj interesujące. Świat ten otoczo
ny jes t bezwątpienia atmosferą dość gęstą, 
albowiem kontury jego brzegów są zawsze 
ciemnawe i niezbyt wyraźne, gdy tym cza
sem środek tarozy jest mocno błyszczący, 
a plamy, naw et drobne, są doskonale wido
czne. 13 sierpnia 1907 r. dwie z pomiędzy 
tych  plam miały wygląd gwiazdy podwójnej.

Ciekawe jest to, że zdołano wcale nieźle 
zbadać szczegóły powierzchni niektórych 
księżyców, gdy tymczasem powierzchnia sa
mych planet Jowisza i S aturna pozostaje 
dotąd pokryta zasłoną zupełnej tajem nicy.

S. B.
(Revue scientifique).
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Linia pow rotna  ziemska w  instalacyach  
do przenoszenia energii elektrycznej. Zie
mia jest przewodnikiem o oporze właściwym 
znacznym w porównaniu z oporem metali, 
ale zato o przekroju poprzecznym p rak ty 
cznie nieograniczonym. Pomysł zużytkowa
nia ziemi jako części obwodu zamkniętego 
nie je s t nowy; jak  wiadomo, linie telegrafi
czne oddawna biegną z powrotem przez zie
mię, a gdyby nie zbyt wielka ich czułość 
na prądy ziemskie, to i linie telefoniczne 
możnaby urządzać w ten sam sposób.

Dotąd, państwo, w obawie zakłóceń szko
dliwych dla telegrafii, zabraniało przeprowa
dzania linij powrotnych w instalacyach elek
trycznych. Obecnie polecono Komisyi elek
trycznej zbadać ponownie tę  kwestyę. W sa
mej rzeczy jes t to kwestya wielkiej wagi, 
oszczędność bowiem jest znaczna, zwłaszcza 
na wielkich odległościach, gdy opór ziemi 
jest prawie znikomo mały w porównaniu 
z oporem kabli, wobec czego możnaby na
dać drutowi pojedyńczemu przekrój poprze
czny dwa razy mniejszy, ponieważ długość 
linii spada do połowy. W rezultacie waga 
spotrzebowanej miedzi spada do czwartej 
części, a liczba izolatorów do połowy, co 
znów pozwala zmniejszyć znacznie rozmiary 
słupów podpierających. Nadto, zmniejsza 
się znacznie niebezpieczeństwo krótkiego po
łączenia.

Zbadanie całokształtu  tej kwestyi poru- 
czono specyalnej komisyi pod przew odnict
wem Harlego, Barbilliona i Brylińskiego. 
Za podstawę do badań posłużyły instalaoye 
tram w aju elektrycznego w Lancey (dep. 
Izery); jednocześnie inżynierowie szwajcar
scy zajęli się przeprowadzeniem studyów na 
linii Bex-Lozanna.

W zasadzie, obwód z linią powrotną ziem
ską składa się: z jednej strony z kabla izo- 
lowauego, z drugiej zaś —  z dwu możliwie 
dużych powierzchni, wpuszczonych w ziemię 
n a  krańcach linii. Jeżeli g run t jest jedno
rodny, to prąd rozchodzi się we wszystkich 
kierunkach wzdłuż promieni półkuli, której 
środek stanowi owa powierzchnia, wpusz
czona w ziemię. A zatem, przekrój poprze
czny przewodzący rośnie, jak  kwadrat odle
głości od środka półkuli, wobec czego spa
dek poteneyału na jednostkę długości ma
leje odwrotnie proporcyonalnie do kw adratu 
z tejże odległości.

W  doświadczeniach, poczynionych w L a n 
cey, za powierzchnię krańcową na stacyi, 
z której prąd wychodzi, wzięto szereg ru r 
z lanego żelaza, wpuszczonych w muł trzę
sawiska.

Wobec prądu o natężeniu 210 amperów, 
spadek poteneyału, wynikający z oporu 
g ru n tu  dokoła, wynosił 360 woltów, z czego 
połowa przypadała już w odległości 5 me

trów, a 9/i0 w odległości 100 metrów. Obli
czono, że począwszy od promienia, przeno
szącego tysiąc metrów, spadek poteneyału 
był mniejszy od wolta na kilometr.

Stąd wynika, że powrót przez ziemię 
jest szczególnie korzystny wtedy, gdy linia 
jest długa, a napięcie wysokie. W razie li
nii średniej długości, opór g ru n tu  nie może 
już być uważany za znikomo mały. Tak 
np. z pomiarów na linii Bex - Lozanna oka
zało się, że opór granitu  wynosił 1,53 ohma, 
opór zaś d ru tu  metalowego 7,8 ohma.

W praktyce tej metody nastręczają się 
rozmaite kwestye. Przedewszystkiem szyb
kie przeżeranie przez elektrolizę powierz
chni metalowych, wpuszczanych w ziemię, 
wymaga takiego urządzenia, któreby pozwa
lało zmieniać te  powierzchnie bez przeryw a
nia prądu. Z drugiej strony zachodzi oba
wa przeżerania ru r wodociągowych i innych 
przebiegających w pobliżu, jak  to się zdarza 
w sąsiedztwie takich linij tramwajowych, 
k tórych szyny nie stanowią dość dogdnej 
drogi dla prądu powrotnego. Wobec tego 
zjawia się konieozność umieszczania owych 
powierzchni wpuszczanych w dostatecznej 
odległości od wszelkich ru r i urządzeń mo
gących uledz zepsuciu — odległośoi, która, 
oczywiście, jest funkcyą nalężenia przesyła
nego prądu.

Największą trudność nastręczają tu  linie 
telegraficzne. Albowiem jasną jest rzeczą, 
że jeżeli linia powrotna ziemska, służąca do 
przenoszenia energii wytwarza różnicę po
teneyału (ustawicznie zmienną) pomiędzy 
parą powierzchni wpuszczonych na krańcach 
linii telegraficznej, to linia ta  wciąż będzie 
siedliskiem zakłóceń, mających swe źródło 
w prądach pasorzytniczych.

W założeniu, że zdołaliśmy w jakikolwiek 
sposób ominąć tę  pierwszą trudność, musi
my, powtóre, uwzględnić oddziaływanie na 
linię telegraficzną zjawisk indukcyi elektro
magnetycznej, k tóre wywołuje blizka obec
ność pojedyńozego przewodnika, mogącego 
przewodzić prąd naprzemianny lub jednokie
runkowy'. Obwód o jednym drucie ma w 
rzeczy samej, postać asymetryczną, tak, iż 
skutk i indukcyi elektromagnetycznej nie są 
już kompensowane, jak  to się dzieje wtedy, 
gdy weźmiemy obwód o dwu drutach ró
wnoległych.

Doświadczenia, poczynione w Lancey, wy
kazały, że w razie dużej instalacyi o prą
dzie jednokierunkowym, niezbędna jes t od
ległość przynajmniej 5 kilometrowa, aby mo
żna było z pewnością uniknąć zaburzeń na 
linii telegraficznej, biegnącej równolegle na 
znacznej przestrzeni.

W rezultacie, przyznać musimy, że dale
ko jeszcze jesteśm y od dokładnej znajomo
ści całej tej kwestyi. To tylko pewna, że
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zastosowanie linij pow rotnych ziemskich, gdy 
zagadnienie -będzie należycie rozwiązane, po
zwoli zwiększyć ogromnie pole działania na
turalnych  sił wodnych, podobnie jak  już 
zwiększyliśmy to pole przez wprowadzenie 
wysokiego napięcia.

S. B .
(Rew ie scientifkjue).

Spostrzeżenia nad radyoak tyw n ośc ią  atmo
sferyczną, poczynione z balonu swobodnego.
Ja k  wiadomo, powietrze atm osferyczne nor
malnie zawiera w sobie emanacye radu i to 
ru, poohodzące ze składników radycaktyw- 
nych skorupy ziemskiej, k tóre drogą dyfu- 
zyi rozchodzą się po całej atmosferze.

Niedawno Flem ming w}'konał w balonie 
swobodnym szereg doświadczeń nad radyo
aktywnością górnych warstw  atmosfery. Nie 
mogąc użyć d ru tu , któryby stanowił połą
czenie z ziemią, Flem ming musiał zmodyfi
kować metodę pospolicie stosowaną do po
miarów na powierzchni, a uczynił to  przez 
wytworzenie stałego pola elektrycznego po
między dwoma drutam i, zawieszonemi swo- 1 
bodnie i połączonemi z biegunami stosu su 
chego. Substancya aktyw na powinna była 
gromadzić się na drucie, połączonym z bie- j  

gunem  odjemnyrm.
Stos suchy, użyty  do tego celu, miał na- j  

pięcie międzybiegunowe, wynoszące około • 
dwu tysięcy woltów. S tra ty  na ładunku 
były oznaczane w biegu balonu, natychm iast 
po wciągnięciu d ru tu . Trudności, w ynika
jące z kołysania się balonu, usunięto przez 
odpowiednie zawieszenie przyrządu.

Z doświadczeń tych  okazało się, że em a
nacye radyoaktyw ne w ystępują aż do w y
sokości 3 000 metrów. W artości, otrzym ane 
podczas czwartej wycieczki, k tóra odbyła 
się w czasie burzy, są niezwykle duże, ale, 
wobec braku  spostrzeżeń późniejszych, nie
podobna orzec, czy zachodzi faktycznie zwią
zek przyczynowy pomiędzy temi w artościa
mi radj'oakty  wności a w arunkam i atmosfe
ry cz nem i.

B.
R. G. d. S.

W sprawie w p ływ u  ś w ia t ła  na z a b a rw ie 
nie gąsienic ćmy Saturnia  carpini. Jako  
przyczynek do nowych badań w sprawie 
bezpośredniego wpływu warunków zewnę
trznych na organizmy i ich rozwój Forel 
podaje fakt zmiany w ubarw ieniu ćmy Sat. 
carp., jednego z większych naszych motyli 
nocnych, której gąsienice żyją oałerai t łu 
mami na głogach i grabach. Młodo gąsie- 
niczki Sat. carp. są czarne z czerwonemi 
punkcikam i; w późniejszych stadyach bar
wa ich zmienia się krańcowo, — stają się 
zielono z żółtemi plamkami na pierścieniach, j

F . umieszczał dość dużo małych czarnych 
gąsienic „jednego gniazda" wraz z pokar
mem w szczelnie zamkniętej skrzynce d re
wnianej, usuwając w ten sposób wpływ 
światła. Gąsienice rozwijały się dobrze, 
otrzym ały jednak w ostatnich stadyach roz
woju wszystkie bez w yjątku ciemne pier
ścienie szerokie, kilka z nich między cznr- 
nemi pierścieniami posiadało wąskie zielone 
między-pierścienie.

Je s t tu  oczywisty wpływ braku  oświetle
nia, gdyż osobniki tegoż „gniazda", rozwija
jące się na wolności normalnie, były zielone 
z żółtemi plamkami na pierścieniach. F ak t, 
że i na wolności otrzym ują się niekiedy, ja 
ko wyjątek, gąsienice z czarnemi pierście
niami, potwierdza, zdaniem badacza, regułę.

Wymienione doświadczenia Forel wyko
nywał już przed kilkudziesięciu laty; ten 
wzgląd jednak, że badania nad wpływem 
warunków zewnętrznych na życie i rozwój 
organizmów i liczne tegoż rodzaju doświad
czenia lat ostatnich (Kammerer w Wiedniu) 
mają znaczenie w sprawie zagadnień teore
tycznych biologii ogólnej, upoważnił go do 
umieszczenia ich w jednym  z numerów roku 
1908 Biol. C entralblattu.

St. M.

Z dorocznego sprawozdania Komisyi m ię
dzynarodowej, w ybranej w  celu ustalenia  
c iężarów  atomowych pierw iastków . Bada
nia przeprowadzone w ostatnich czasach nad 
ścisłem oznaczeniem ciężarów atomowych 
pierwiastków zniewoliły Komisyę międzyna
rodową do poddania gruntow nej rewizyi 
ogólnie obowiązujących danych. Świeżo ogło- 
s-one sprawozdanie tej Komisja za rok 1908 
notuje między innemi doświadczenia Marck- 
walda nad oznaczeniem ciężaru atomowego 
telluru . W 5 doświadczeniach otrzym ał on 
liczby od 126,05 — 126,94; średnio 126,85. 
O ileby ta  liczba była prawdziwa, mieliby
śmy usuniętą znaną nieprawidłowość w uk ła
dzie peryodycznym  pierwiastków, liczba 
126,85 jes t bowiem mniejsza od ciężaru ato
mowego jodu. Jednakowoż badania innych 

| chemików w tym  samym czasie przeprowa
dzone dały dla ciężaru atomowego tellu ru  

j  liczbę 127,50, a więo zgodną mniej więcej 
• z danemi lat ubiegłych (127,60); tymczasem 

przeto Komisya nie mogła się zdecydować 
na przyznanie pierwszeństwa danym Marck- 
walda i sprawa ciężaru atomowego rel- 
lu ru  nadal pozostaje otw arta. Ju ż  po ogło
szeniu sprawozdania Komisyi ukazała się 

| praca prof. Guyego nad oznaczeniem ciężaru 
I atomowego chloru. Srebro rozkłada w wyż

szych tem peraturach ilościowo chlorek ni- 
trozylu, NOC1, związek, który, jak  to stw ier
dził Guye, można otrzym ać w stanie abso
lutnie czystym. Srebro wiąże całkowicie
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chlor i uwalnia tlenek azotu NO. W celu 
związania tlenu z NO Guye używał miedzi, 
w celu zatrzym ania azotu—wapnia. W re
zultacie dla ciężaru atomowego chloru Guye 
podaje wartość 35,466, dość zgodną z dane- 
mi Noyesa, W ebera, Edgara, cytowanemi 
w sprawozdaniu Komisyi. Uczeni ci w celu 
oznaczenia ciężaru atomowego chloru prze
prowadzali syntezę HC1.

Na zakończenie podajemy zestawienie war
tości ciężarów atomowych kilku ważniejszych 
pierwiastków z tablicy z roku 1908 i 1909:
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■J. Z.
0 zastosowaniu elektryczności do ro l

nictwa. Ju ż  przed kilku laty  prof. Lana- 
strom z Helsingforsu zauważył znaczne przy
śpieszenie wzrostu roślin w strefach polar
nych po silnych mrozach nocnych i jako 
przyczymę tego zjawiska podał elektryczność 
atmosferyczną, k tó ra w tych strefach silnie 
w ystępuje. Hypotezę swą próbował poprzeć 
rozważaniami teoretycznem i, a w celu bliż
szego zbadania sprawy przedsięwziął szereg 
doświadczeń nad wpływem, jaki wogóle wy
wiera elektryczność na wzrost roślin. Z po
czątku Lam strom  przeprowadzał doświadcze
nia na małą skalę w doniczkach, które elek
tryzował w taki sposób, że rozciągał nad 
niemi siatkę i siatkę tę  ładował dodatnio lub 
odjemnie zapomocą maszyny elektrycznej; 
drugi biegun maszyny był połączony z zie
mią doniczki. Doświadczenia Lamstroma, od
powiednio zmodyfikowane i poprawione, zo-

[ stały w ostatnich czasach przeprowadzone 
na wielką skalę i z rezultatem  do tego sto
pnia dodatnim, że należy oczekiwać prze
w rotu w rolnictwie w razie zastosowania 
elektryczności. Zasadniczą wadą doświad
czeń początkowych było, że na małej sto
sunkowo wysokości nad polem rozciągano 
siatkę z d ru tu , k tórą należało usuwać za 
każdym razem, gdy na polu tem wykonjT- 
wano konieczne roboty polne. Brak ten 
udało się usunąć angielskiemu elektrotech
nikowi Neumannowi, którem u w pracy nad 
zagadnieniem, o którem  mowa, pomagał zna
komity fizyk angielski Lodge. Przez zasto
sowanie prądów zmiennych o wy7sokiem na
pięciu udało im się otrzymać źródła elek
tryczności tak  siine, że wystarczało umiesz
czenie siatki drucianej na wysokości 5 me
trów nad ziemią. Później okazało się, że 
i bez siatki obejść się można, wystarczy 
d ru t cienki rozpięty nad polem co jakieś 
10 metrów. Doświadczenia przeprowadzone 
poprzednio przez d-ra Pringsheim a pod Wro 
cławiem wykazały zwyżkę plonów dla pozio
mek o 128°/0, dla buraków 120—140°/o, (Ha 
jęczmienia i grochu o 32°/0. Doświadczenia 
z najnowszem urządzeniem przeprowadzono 
w m ajątku p. Bomforda koło Birminghomu, 
gdzie w swoim czasie wypróbowano również 
pierwszy pług parowy. R ezultat był bardzo 
pomyślny. Zwyżka wynosiła według O. Lod- 
gea dla jęczmienia i pszenioy 30 — 4O°/0. 
Pszenica „naelektryzowana" dawała prócz 
tego znacznie lepszą mąkę, niż zwykła; mą
kę z „elektryzowanej44 pszenicy sprzedawa
no po cenie o 71/,°/0 wyższej niż normalną; 
analiza chemiczna stwierdziła większą w ar
tość produktu  „elektryzowanego11. Dotych
czasowe doświadczenia stwierdzają zatem 
zgodnie, że w elektryczności znajdziemy za
pewne nowy czynnik rozwoju rolnictwa, 
którego rezultaty  w przyszłości w miarę po
stępów techniki może dadzą się porównać 
nawet z temi, które dało rolnictwu racyo- 
nalne nawożenie. J. Z.

Zeit. f. E lektrochem ie.

0 zawartości helu w minerałach z kopalń 
stasfurckich. S tru tt  badał cały szereg mi
nerałów z pokładów stasfurckich na zawar
tość helu i uranu  i znalazł następujące war
tości dla różnych minerałów (obliczone w 
centym etrach sześciennych helu na gram 
U30 8). Sól kamienna -  3,3; sylwin 256; kar
nalit 47; kizeryt 0,277, dla pozostałych zba
danych minerałów liczba ta  była bardzo 
nieznaczna w porównaniu z wartościami dla 
sylwinu i karnalitu. Ponieważ jest rzeczą 
wielce nieprawdopodobną, by ślady uranu 
czy radu  zawart go w tych  minerałach mo
gły wytworzyć tak  dużo helu, b" dla- 
czegożby w takim  razie w innych obok le
żących minerałach helu było tak mało w sto
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sunku do U30 8, zatem  nasuw a się p rzypu
szczenie, • że potas w tych  m inerałach jest 
źródłem helu. W celu wyjaśnienia tej spra
wy Soddy przedsięwziął doświadczenia, do
tychczas jednak spraw y tej kategorycznie 
ani twierdząco, ani przecząco nie rozstrzy
gnął, udało mu się tylko stwierdzić, że o ile 
sylwin w ytwarza hel, to  w każdym razie 
z 1 gram a sylwinu powstaje ilość mniejsza 
od 2,5 X  10~12 g helu rocznie.

J. Z.
(Proc. o f tlie R oyal Society)

SPROSTOWANIE.

W M  11 W szechświata na s tr. 162 w. 28 
od g. w łamie pierwszym znajduje się omył
ka następująca: zamiast „Badanie zarazków 
zeszłych, o&ób zakaźnych“ powinno być „Ba
danie zarazków reszty chorób zakaźnych11. Na 
tejże str. i w tymże łamie, w. 9 od d. za
m iast „choleryków“ powinno być „cholery 
k u r“.

BULETYM METEOROLOGICZNY
za czas od 1 /III do 10/111 1909 r.

(Ze spostrzeżeń na Stacyi M eteorologicznej Centralnej przy  Muzeum Przem ysłu i Rolnictwa w Warszawie).
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