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C Z E M  J E S T  E L E K T R Y C Z N O Ś Ć ?  l )

Stary  mój przyjaciel, bankier z zawo
du, k tó ry  znaczną część swego ośmdzie- 
sięcio-dziewięcio letniego żywota zużył na 
s tudya  astronomii i geologii, spytał mnie 
kiedyś: „Skąd pochodzi poruszająca siła 
elektryczności? Mogę pojąć poruszającą 
siłę pary, ale nie mogę zrozumieć tej 
siły elektryczności".

Skłoniło mię to do zastanowienia się 
nad tem pytaniem  i, jakkolwiek moja 
odpowiedź nie zawiera wiele nowego, 
wychodzi jak  sądzę, z nowego punktu 
widzenia, k tóry  może się przyczynić do 
wyjaśnienia i zrozumienia aprawy.

Odpowiedź dotyczę wyłącznie e lek try 
czności wytwarzanej przez ogniwo, a nie

*) Rozprawka ta  je s t jednym z rozdziałów 
najnowszego dzieła .Ramsaya, wydanego po nie
miecku w tłumaczeniu "W. Ostwalda p. t. „Ver- 
gangenes und Kiinftiges aus der Chemie", Lipsk 
1909 r.

prądu dynamomaszyny. Odpowiedź na 
pytanie: w skutek  czego powstaje prąd 
w dynamo? musi być odłożona do póź
niejszej sposobności.

W  najprostszej postaci ogniwo składa 
się z naczynia z rozcieńczonym kwasem 
solnym, w którem zanurzone są 'p ły tk i,  
jedna  miedziana, druga cynkowa, połą
czone na zewnątrz cieczy drutem. Przez 
ten ostatni przechodzi prąd elektryczny, 
którego istnienie można uwidocznić na 
galwanoskopie albo też przez zanurzenie 
końców rozłączonego drutu  w roztworze 
jodku potasu. Na końcu drutu, idącego 
od płytki cynkowej, powstaje brunatna  
plama wywołana przez jod, uwolniony 
pod działaniem prądu i rozpuszczający 
się w otaczającej cieczy.

Zjawisko to można jeszcze widoczniej- 
szem uczynić przez dodanie do roztworu 
jodku potasowego niewielkiej ilości roz
gotowanej mączki (krochmalu). W tedy 
plama będzie niebieską, ponieważ jod 
z mączką daje niebieskie zabarwienie. 
Jak im  sposobem prąd przechodzi? Dla
czego prąd powstaje?

Żeby to objaśnić, zauważmy, co zacho
dzi kiedy kawałek cukru położymy na 
dnie szklanki z wodą. Nasamprzód cu-
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kier w ciągu kilku m inut „stopnieje" 
t. j. rozpuści się w wodzie. W  górze wo
da nie zaraz zrobi się słodką, bowiem 
potrzeba bardzo długiego czasu, dopóki 
cukier z dołu rozejdzie się w wodzie. 
Dlaczego wogóle się on rozchodzi? D la 
tego, że cukier, jak przypuszczamy, sk ła 
da się z bardzo małych niewidocznych 
cząstek, które nazyw am y molekułami 
(cząsteczkami), a które znajdują  się Wru- 
chu.

Jakkolw iek nie możemy widzieć, jak  
się cząsteczki poruszają, możemy jednak  j 
wykonać doświadczenie, wykazujące, że j  
małe cząstki materyi, łatwo widoczne 
przez dość silny mikroskop, znajdują  się 
w ciągłym ruchu wahadłowym.

Zwykła farba akwarelowa roztarta  z wo
dą zawiera cząstki odpowiedniej wiel
kości; najlepiej może zjawisko to w yka
zuje gum iguta.

Cząstki bez przerwy odbywają ruchy 
w jednę i d rugą  stronę; ruch ich nie je s t  
prawidłowy, lecz do pewnego stopnia 
konwulsyjny, drgawkowy; zawdzięczając 
tem u ruchowi, rozchodzą się one, w ędru 
ją c  z jednego miejsca w wodzie do in
nego.

Tak samo zachowują się cząsteczki cu
kru; o tem bowiem, że się one także roz
chodzą świadczy ostatecznie i na  po
wierzchni słodki sm ak wody. Istotnie 
cząsteczki cukru s ta ra ją  się dostać z tych 
miejsc, gdzie się znajdują, do tych miejsc, ! 
gdzie ich niema. Poddając się chęci mo- 
rałizowania nad taką  sprawą, moglibyś
my zapytać: czy my sami nie czynimy 
także tego? Czy cały postęp w świecie ( 
nie je s t  właśnie próbą ruchu?

Jeżeli na  drodze takiego ruchu us ta 
wimy przeszkodę, np. zasłonę, zag radza
ją c ą  przejście cząsteczek cukru, lecz po
zwalającą przechodzić cząsteczkom wody, 
to tak a  zasłona byłaby bombardowana 
przez niezliczone uderzenia o nią cząste
czek cukru, coby się wyraziło jako  pe
wnego rodzaju ciśnienie na nią.

Otóż, istotnie ciśnienie to było zmie
rzone; można było urządzić przegrodę 
przepuszczającą wodę a zatrzym ującą 
cukier. Można to porównać z t. zw. ar- 
fowaniem, t. j. przesiewaniem żwiru z dwo

jak iem  ziarnem. Gdy rzucamy łopatą 
żwir na sito, ziarna, przechodzące przez 
oka sita, nie wywierają nań żadnego c i 
śnienia, te jednak, które sito zatrzymuje, 
najwidoczniej ciśnienie nań sprawiają.

I inne substancye oprócz cukru mogą 
być zatrzym ywane przez tę samę prze
grodę, tak  np. kwas winny. Okazało się 
przy tem, że, skoro w jednakowej objęto
ści wody znajduje się jednakow a ilość 
różnorodnych cząsteczek, wywierane ci
śnienie je s t  to samo.

Sól kuchenna jes t  związkiem metalu 
sodu z żółtawo-zielonym gazem chlorem. 
Każda cząsteczka soli musi tedy zawie
rać w sobie te części składowe, t . j .  każ
da cząsteczka soli kuchennej musi się 
składać conajmniej z dwu innych cząstek 
czyli atomów. Skoro do szklanki wody 
wsypiemy łyżeczkę soli, zachowuje się 
ona podobnie ja k  cukier, t. j. rozpuszcza 
się, a jej cząsteczki wędrują w wodzie, 
aż po pewnym czasie cała masa wody 
nabierze jednostajnie słonego smaku.

Podobnie jak  dla cukru, można wyszu- 
| kać przegrodę, k tóra przepuszcza wodę 

ale zatrzym uje sól; można też zmierzyć 
ciśnienie przez cząsteczki soli wywierane 
na tę przegrodę.

Otóż występuje tu na jaw dziwny fakt: 
cząsteczki soli wywierają dwa razy w ięk
sze ciśnienie, niżby je  sprawiła równa 
liczba cząsteczek cukru w tej samej ob
jętości wody; wydaje się zatem, że m a
my do czynienia z podwójną ilością czą
steczek soli. Dla wyjaśnienia tego, p rzy
puszczamy, że cząsteczki soli rozpadają 
się każda na dwa atomy: atom sodu 
i atom chloru, i że każdy z nich ma swój 
udział w ogólnem ciśnieniu.

W skutek  właściwości tych cząstek czyli 
atomów odbywania w wodzie ruchów 
we wszystkich kierunkach, czyli stałego 
wędrowania, nazwano je  jonami, co po 
grecku oznacza wędrowników.

Jonami nie nazywamy jednak  cząste
czek, które tylko wędrują, tak  np. nie 
nazywam y tak  cząsteczek cukru, chociaż 
są  one w ruchu. Jony znajdujące się 
w roztworze soli posiadają inną w łaści
wość. Jeden  z nich stracił a drugi przy-
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ją ł  to, co możnaby nazwać atomem elek
tryczności. Cóż je s t  elektryczność?

W dawniejszych czasach sądzono, że 
istnieją dwa rodzaje elektryczności, z k tó
rych jednę zwano dodatnią, dragą od- 
jem ną. Wtedy nie można jeszcze było 
dać zadawalającej odpowiedzi na powyż
sze pytanie. Tymczasem w świetle naj
nowszych badań, wydaje się prawdopo- 
dobnem, że to, co się zwykło nazywać 
elektrycznością odjemną je s t  istotnie 
substancyą.

Zmierzono naw et względny ciężar jej 
cząstek: każda z nich ma około 1/700-nej 
ciężaru atomu wodoru. Atom wodoru 
je s t  najm niejszą ze wszelkich mas, jak ie  
dotychczas nazywano materyą.

Atomy elektryczności nazwano elek
tronami; zdaje się, że są one jednego ro
dzaju. Metal sód, a także wszystkie in
ne metale należy uważać za związki zło
żone z elektronów i innych pewnych sub
stancyj. Substancya sodu niechaj się 
zwie jonem sodowym, miedzi—jonem  mie
dzianym, żelaza—jonem  żelaznym i t. d.

Kiedy sód traci e lektron—staje się jo 
nem sodowym, skoro żelazo utraca trzy 
e lek tro n y — zamienia się na jon żelazny 
i podobnie ma się z innemi metalami.

Jak  można zmusić sód do pozbycia się 
elektronu?

Zachodzi to, kiedy sód wstępuje w związ
ki. Gdy metal ten ogrzewamy w powie
trzu, zawierającem tlen, spala się on 
i mówi się wtedy, że łąćzy się lub j e 
dnoczy z tlenem. Zdaje się, że spalenie 
j e s t  w związku z przeniesieniem elektro
nu sodu na tlen. Sól kuchenną można 
otrzymać przez ogrzewanie sodu w chlo
rze; sód zapala się, spala i zamienia na 
sól kuchenną. Przytem  utracił elektron, 
k tóry  przeniósł się na chlor.

Kiedy sól kuchenna je s t  ^rozpuszczona 
w wodzie, sód znajduje się w roztworze 
jako jon  sodowy, t. j. sód mniej elek
tron. Podobnie chlor nie znajduje się 
w roztworze jako  zwykły chlor, lecz przy
ją ł  on elektron i wskutek tego stał się 
jonem  chlorowym.

Widzimy tedy, że takie ’ pierwiastki, 
k tóre nazyw am y metalami, s tają  się jo 
nami wskutek s tra ty  elektronów, gdy

tymczasem niemetale przechodzą w jony 
przez przyjęcie elektronów.

Rozpatrzmy jednak nasze zwykłe ogni
wo, złożone z cynkowej i miedzianej p ły t
ki, zanurzonych w kwasie solnym Ten 
roztwór chlorowodoru zawiera jony wo
dorowe, różniące się tem od zwykłego 
wodoru, że straciły po jednym  elektro
nie, podobnie ja k  to samo sprawia różni
cę pomiędzy jonam i sodowemi a sodem.

Utracone elektrony połączyły się z chlo
rem i zamieniły go na jon  chlorowy.

Cynk nie może się rozpuścić w chlo
rowodorze, zanim jego atom y nie zamie
nią się w jony.

Każdy atom cynku musi dlatego u t r a 
cić dwa elektrony. Przyciąganie jednak  
elektronów przez cynk je s t  tak  znaczne, 
że nie może się on rozpuścić dopóki e lek
trony nie będą usunięte.

Elektrony mają zdolność ruchu postę
powego w metalach. Sprawa ta  później 
obszerniej będzie traktowana, obecnie 
przyjmiemy to jako ustalone.

Kiedy atom cynku pozbywa się swoich 
obu elektronów, oddając je  sąsiadujące
mu z nim w płytce cynkowej, ten osta t
ni, posiadający jeszcze swoje dw> elek
trony, staje się przeładowanym i przesyła 
je  dalej, niemogąc się z niemi połączyć. 
Lub, jeśli to uczyni, musi odstąpić swoje 
własne elektrony sąsiadowi.

Te dwa elektrony wyrugow ują sąsied
nie, lub, co na to samo wychodzi, posu
wają się naprzód w metalu dopóki nie 
dosięgną drutu, który, przypuśćmy, je s t  
miedziany. Miedź metaliczna także sk ła
da się z jonów miedzianych, połączonych 
każdy z dwoma elektronami i także, po
dobnie j a k  cynk, będzie przeładowana 
nadmiernemi elektronami. Więc znów 
je  dalej oddaje aż do płytki miedzianej 
w kwasie solnym i aż do jej  powierz
chni.

Tam elektrony napotykają jony wodo
rowe, gotowe przyjąć po elektronie, aby 
utworzyć gaz wodorowy. Skoro się to 
stanie, atomy łączą się w pary, cząstecz
ki i powstają pęcherzyki gazu wodoro
wego, dążące ku powierzchni i na niej 
się rozpryskujące. Krótko mówiąc, cynk 
przesyła swe elektrony po drucie aż do
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powierzchni płytki miedzianej, sam przy- 
tem zamieniając się na jon cynkowy, 
gdy znowu elektrony nasamprzód z jo 
nów wodorowych w ytw arzają  atomy, i te 
z kolei cząsteczki.

To nieco zawiłe przedstawienie może 
się nieco wyjaśni zapomocą poniższego 
rysunku.

o b

Roztwór chlorowodoru w wodzie ozna
czono przez a, b j e s t  p ły tką  cynkową, 
c miedzianą, a d drutem. H H  na  lewo 
przedstaw ia dwa atomy wodoru z k tó
rych każdy przyjął po elektronie; są one 
w trakcie połączenia się w cząsteczkę 
i u jścia na  powierzchnię cieczy jako  pę
cherzyk gazowy. P rzy ję te  przez nie e lek
trony, pochodzą z p łytki cynkowej, od 
której oderwane, uda ły  się po drucie do 
płytki miedzianej.

Jeden  atom cynku, u traciwszy dwa 
elektrony, oddzielił się od płytki; stal się 
jonem  cynkowym. Te e lektrony w yru 
gowały inne, połączone z cynkiem m eta 
licznym i miedzią metaliczną, i czy to 
one, czy też ich następcy przyczepiły się 
do jonów wodorowych.

W cieczy znajdują  się jony  wodorowe 
i chlorowe—pierwsze kierują się ku p ły t 
ce miedzianej, drugie  lecz wolniej — ku 
cynkowej.

Niektóre z jonów chlorowych ze tkną  
się z p ły tką  cynkową; gdyby  mogły 
w nią przeniknąć i powędrować w m e
talu, nie powstałoby wcale ciśnienie e lek
tryczne. Ponieważ jednak  zarówno p ły t
ki jak  d ru t  nie są dla m ateryi przenikli
we, a tylko elektrony mogą w nich się 
poruszać, w ytw arza  się zatem powód do

powstania ciśnienia elektrycznego, lub 
j a k  się zwykle mówi, siły eiektrobodźczej 
lub różnicy potencyałów.

W  istocie metale są błonami półprze- 
puszczalnemi, zagradzają  drogę materyi, 
przepuszczając jednak  elektrony.

Może myśl ta łatwiej będzie zrozumiałą 
w odmiennej postaci. Elektrony nie prze
chodzą przez wodę, może potrójny zwią
zek tlenu, wodoru i elektronu je s t  zaści- 
sły, aby umożliwić przenoszenie e lek tro 
nów z jednej do drugiej cząsteczki. Sko
ro jednak  w wodzie zostanie rozpuszczo
na sól, wówczas elektrony mogą prze
chodzić, posługując się jonam i np. chlo- 
rowemi jako  tragarzami, przenośnikami.

Podobieństwo do „ciśnienia osmotycz- 
nego“, jak ie  cząsteczki roztworu cukru 
w wodzie wyw ierają  na błonę półprze- 
puszczalną, je s t  widoczne. Podobnie jaIc 
woda, w której rozpuszczone są cząste
czki cukru, może swobodnie wychodzić 
i uchodzić przez półprzepuszczalną błonę, 
tak  samo elektrony swobodnie mogą wę
drować przez metalowe płyty i druty; 
i. podobnie jak  cząsteczki cukru nie są 
zdolne przeniknąć przez błonę, tak samo 
m aterya, z którą są połączone elektrony, 
nie jes t  zdolna do wędrowania przez m e
tale. Te ostatnie zachowują się tedy jak  
przegrody półprzepuszczalne, a ciśnienie 
elektryczne tak samo powstaje wskutek 
tego, ja k  ciśnienie osmotyczne spowodo
wane przez cukier rozpuszczony.

Gdy odparowujemy rozcieńczony roz
twór soli kuchennej, wydzielają się k ry 
ształy soli, skoro dostateczna ilość wody 
się ulotni. Otóż, tak i  rozcieńczony roz
twór soli zawiera jej składniki prawie 
wyłącznie w postaci jonów, t. j. jon  so
dowy je s t  bez elektronu i zamieniłby się 
na sód, gdyby się połączył z elektronem, 
gdy znowu jon chlorowy zamieniłby się 
na chlor, gdyby się rozstał ze swym elek
tronem.

Podczas stężania przez parowanie, jo 
ny chlorowe i sodowe coraz bardziej się 
zbliżają w miarę tego jak  ubywa wrody 
i skoro doszło do pewnej granicy, łączą 
się i tworzą -stałą sól kuchenną. Lecz 
wówczas nawet, kiedy się połączyły, tw o
rząc sól stałą, e lektron nie opuszcza jo
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nu chlorowego, aby się połączyć z sodem, 
bo gdyby to się stało, powstałby wtedy 
sód m etaliczny i gaz chlorowy, które na- 
pewno nie powstają. Kryształ soli ku
chennej tak  różni się od jej roztworu, 
j a k  woda od lodu. Jedno je s t  ciekłe, d ru 
gie stałe, i jedno i drugie je s t  tą  samą 
sirbstancyą, a jedyną  różnicą je s t  stan 
skupienia.

Należy zatem przyznać słuszność wnios
kowi, że, skoro kawałek sodu łączy się 
z chlurem i w nim spala podobnie jak  
kawałek węgla spala się w powietrzu, 
ten przebieg łączenia się polega na tem, 
że elektron sodu przenosi się na chlor, 
przyczem w wyniku sód zmienia się na 
jon sodowy, a chlor na jon chlorowy. 
Obadwa są substancyami, których w ła
sności różnią się zupełnie od własności 
sodu metalicznego i chloru gazowego.

Gdy rozpuszczamy sól w małej objęto
ści wody, pewna, niewielka jednak  ilość 
jonów się oddziela; gdy dodajemy więcej 
wody, coraz więcej jonów się oddziela, 
aż wobec dostatecznego rozcieńczenia od
dzielą się wszystkie jony. Rozwijając da
lej ten pogląd, trzeba wszelkie przebiegi 
chemiczne uważać za przenosiny elek
tronów z pewnych pierwiastków na inne.

Nie wszystkie jednak  związki rozkła
dają się na jony  podczas rozpuszczania. 
W tych razach, np. w przypadku cukru, 
k tóry  rozpuszcza się w wodzie jako taki, 
należy przypuszczać, że atomy węgla, 
wrodoru i tlenu, z których się on składa, 
co praw da wymieniły elektrony, ponie
waż inaczej nie istniałoby połączenie che
miczne, że jednak  jony nie pooddzielały 
się, nawet mając po temu sposobność 
podczas rozpuszczania w wodzie.

Jakkolw iek możność samodzielnego ru 
chu w pewnych przypadkach prowadzi 
do rozdziału jonów, nie ^ y n ik a  stąd, że 
skoro taka możność istnieje, rozdział za
wsze musi nastąpić.

Kiedy się sól stapia, co zachodzi w ża
rze czerwonym, jony  rozdzielają się także.

Że tak  jes t ,  okazuje się z tego, że 
w tym  stanie sól je s t  przewodnikiem 
elektryczności. Podobnie szkło stopione 
je s t  przewodnikiem, a wiemy, że w s ta 
nie stałym  szkło bardzo słabo przewodzi

| elektryczność. Zapewne przyczyną jes t  
tu  znowu to, że w stałem szkle jony  mają 

j bardzo małą możliwość ruchu.
Te rozpatrywania, znajdujące się w ści

słym związku z przyrodą jonów, nie są 
w bliskim stosunku do przedmiotu ni
niejszego artykułu, traktującego o poru- 

| szającej sile elektryczności. Może przez 
; ostatnią analogię zdołam podane objaś

nienia rozświetlić. Oto ona:
Nalejmy rozcieńczonego roztworu soli 

do jednego naczynia, a stężonego — do 
drugiego.

Nad obudwoma postawmy dzwon szkla
ny, z którego zostanie usunięte powie
trze tak, żeby tylko para wodna pozo
stała  i wszystko zostawmy dłuższy czas 
w spokoju. Słaby roztwór, wskutek u t ra 
ty wody przez parowanie, stanie się bar
dziej stężonym, mocny roztwór zaś roz
cieńczy się, ponieważ w nim skropli się 
wyparowana z pierwszego woda. Pos taw 
my teraz obadwa roztwory, jednak  nie 
pod jednym  dzwonem, lecz każdy pod 
oddzielnym i te ostatnie złączmy rurką. 
Pośrodku ru rk i  postawmy małą m aszy
nę, do której para z rozcieńczonego roz
tworu wchodzi tam, dokąd zwykle się 
wpuszcza parę w maszynie parowej, gdy 
ru ra  wiodąca od stężonego roztworu bę
dzie złączoną z kondensatorem.

Jeśli maszynka ta  będzie dostatecznie 
łatwo ruchliwa, zostanie w bieg w pra
wiona wskutek różnicy ciśnień pary  nad 
roztworami, podczas przejścia jej z nad 
rozcieńczonego do stężonego roztworu.

Dlaczego? Ponieważ para może się 
unosić z powierzchni roztworu, a sól nie 
może; powierzchnia roztworu je s t  prze
grodą przepuszczającą parę lecz nie prze
puszczającą soli.

Analogia z ogniwem polega na tem: 
P ły tka  cynkowa zachowuje się j a k  roz
cieńczony roztwór soli, rozpuszczając się 
bowiem, oddaje elektrony. E lektrony te 
mogą wędrować po drucie podobnie jak  
para  przez rurę. Możnaby tedy podob
nie wstawić w dru t małą maszynkę 
elektromagnetyczną, k tóra byłaby pędzo
ną przez prąd, przebiegający po drucie,

| t. j. przez p rąd  elektronów, podobnie ja k
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m aszynka parowa popędzanaby była  przez 
strum ień pary.

Po dojściu do płytki miedzianej e lek
trony  łączą się z jonam i wodorowemi 
i uchodzą. Pod tym  względem opisane 
ogniwo je s t  podobne do maszyny do w y 
sokiego ciśnienia bez kondensacyi. Sko- 
roby się chciało, można jednak  elektrony 
w układzie zachować; należy tylko płytkę 
miedzianą otoczyć roztworem soli m ie
dzianej. W tedy  elektrony łączyć się bę
dą z jonam i miedzianemi, przyczem po
w staw ać będzie miedź metaliczna, oddzie
lająca się na płytce miedzianej.

Podobnie, j a k  powierzchnia roztworu 
tworzy przegrodę, pozwalającą na prze j
ście tylko wody a nie przepuszczającą 
soli, tak  samo powierzchnia p łytki cy n 
kowej tworzy przegrodę, przez k tórą  sub- 
s tancye takie jak  jony cynkowe, wodo
rowe i chlorowe przejść nie mogą, gdy 
tymczasem elektrony sw obodnie ją  przeni
kają. Po drucie dążą one podobnie jak  
para w rurze. Poruszająca siła pary, po
dobnie jak  elektryczności, na tem, je- 
dnem  słowem, polega, że z dziedziny 
wysokiego ciśnienia przechodzą one do 
dziedziny nizkiego.

Tłum. St. Pr.

GUSTAW ItEGELSPERGER.

W Y P R A W A  D - r a  S V E N A  H E D IN A  
D O  T Y B E T U 1).

W span ia ła  podróż przez n ieznany T y 
bet, k tó rą  przed kilku zaledwie miesią
cami ukończył dr. Sven Hedin, a k tóra 
trw ała  trzy lata, jes t  trzecią z jego  wiel
kich podróży po najbardziej tajemniczych 
i najmniej dostępnych k rajach  Azyi 
środkowej. Ja k  poprzednie, dała ona ol
brzymie rezu lta ty  geograficzne; uzupeł
niając pierwsze swoje odkrycia, uczony

‘) Revue generale des Sciences z dnia 15 
kwietnia 1909 roku.

podróżnik szwedzki zapełnił tym  razem 
jednę  z najobszerniejszych białych prze
strzeni, które istniały na m apach Tybe
tu. Jego podróż obejmuje w rzeczywi
stości trzy  wyprawy, kolejno po sobie 
następujące.

Po podróży przedwstępnej po Persyi 
i Sei^tanie, Hedin opuścił Leh 14 s ie r 
pnia 1906 roku i przeszedł cały Tybet 
w kierunku przekątnym z północo zacho
du na południo-wschód; po sześciu m ie
siącach dosięgnął Chigatse. Była to p ier
wsza jego kampania, kampania bardzo 
uciążliwa, albowiem podróżnik nasz zm u
szony był przejść cały północny Tybet 
podczas zimy. Przeszedł Karakorum przez 
przesmyk, położony na wysokości 5 943 
m, na wschód od Changlung - yogma, 
z którego dawniej korzystał Forsyth, 
i przybył na wysokie pfaskowzgórz.i 
Ling-shi-tang i Aksai-chin, gdzie napot
kał mniej trudności, niż się spodziewał. 
Znajdowano tam  wodę prawie codzien
nie, aczkolwiek czasem dopiero po dłu
gich marszach, oraz doskonałą trawę. 
Hedin poszedł zwiedzić jezioro Lighten 
na południu płaskowzgórza Aksai; jezioro 
to, jedno z najobszerniejszych, jak ie  wi
dział w Tybecie, należy zarazem do na j
głębszych; ma w niektórych miejscach 
przeszło 68 metrów głębokości. Jezioro 
Poul-tso, którego mapę sporządził, oraz 
Sechil-Koul są, przeciwnie, niezbyt g łę 
bokie.

W  kilku miejscach Hedin skrzyżował 
swą drogę z dawnemi drogami Deasyego, 
Rawlinga i Wellbyego, unikając jednak  
zwiedzania okolic, przez nich już  zwie
dzonych, przyczem stwierdził, że mapa 
Rawlinga je s t  bardzo dokładna. Zosta
wiając więc na uboczu drogi wschodnią 
i północno-wschodnią, podróżnik zawrócił 
na po łudn io-w schód  pomiędzy drogami 
Bowera i Dutreuil de Rhinsa. Karawana 
doświadczała największych trudności na 
wysokich śnieżnych górach, gdzie cier
piała s trasznie wskutek gwałtownych 
burz i straciła prawie wszystkie zwie
rzęta.

Nie znajdowano już trawy, a nawet 
gnoju jaków  do rozniecania ognia, ale za- 
to wody było wszędzie podostatkiem.
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Niebawem napotkano miejsce, obfitujące 
w pokłady złota, eksploatowane tylko 
w lecie.

Dopiero po 83 dniowym pochodzie w zu- 
pełnem odosobnieniu karaw ana spotkała 
pierwszych koczujących pasterzy, u k tó
rych zakupiła pew ną liczbę jaków. Zo
stawiając na wschodzie jezioro, nazwane 
przez Dutreuil de Rhinsa jeziorem Arno- 
niakowem, Hedin udał się prosto na po
łudnie ku Bog-tsang-tsanpo, gdzie nowa 
jego droga przecięła się z dawniejszą 
z roku 1901.

Tem peratura  była bardzo nizka; term o
metr spadł do— 35°C. 28 ego grudnia  wy
prawa dosięgła Ngangtse-tso, odkrytego 
przez Naina Singha w roku 1874. Hedin 
odbył dziesięciodniową wycieczkę w sa 
niach po zamarzniętem jeziorze, przyczem 
sporządził jego mapę, prostującą błędy 
topografa induskiego, oraz zmierzył g łę
bokość, której m asim um  wynosiło 10 me
trów.

Następnie Hedin udał się na południe, 
aby przebyć biało dotychczas na mapach 
znaczony, nieznany obszar kraju, ciągną- \ 
cy się pomiędzy D angrayum  tso, Ngang
tse-tso i innem i jeziorami z jednej, 
a Tsanpo, czyli górnym  biegiem Brama- 
putry, z drugiej strony. Stwierdził, że 
wielki ten obszar zajęty jest przez ol- I 
brzymi łańcuch górski, biegnący równo
legle do Himalajów na lewym brzegu 
Tsanpo. Czy istnienie tego łańcucha było 
zupełnie nieznane? Nie; znano jego k rań 
ce, lecz nie wiedziano, jak ie  przedłużenia 
mogły mieć te olbrzymie wyniosłości. 
Hedinowi przypada w udziale zasługa ich 
poznania oraz dokładnego określenia ich 
kierunku i znaczenia. Łańcuch, zbadany 
przez podróżnika szwedzkiego, jest  ku 
zachodowi przedłużeniem Nienchen-tang- 
la, znajdującego się na połihlniu Tengri- 
noru. Do tej grupy należy Khalamba-la, 
ciągnący się na drodze z Chigatse do 
Tengri - noru. Łańcuch ten, w części 
wschodniej przebyli Anglik Littledale 
oraz kilku innych podróżników, ale ża
den z nich nie przypuszczał, że na za
chód istnieje olbrzymie jego rozwinięcie. 
Jakkolwiek potężny ten łańcuch, którego 
długość przekracza 3 000 kilometrów, nie

| posiada szczytów, któreby się zbliżały 
do olbrzymów himalajskich, to w każ
dym razie przesmyki położone są tutaj 
naogół na większych wysokościach. He
din przebył bardzo wiele tych przesmy
ków, a w tej liczbie pięć, położonych na 
wysokości 5 700 metrów, podczas okrop
nych burz śnieżnych. Z południowego 
zbocza tego łańcucha spływają rzeki, 
wpadające do Tsanpo.

Transhimalaje, jak  Hedin nazwał ten 
łańcuch, są pasmem, oddzielającem do
rzecze Bram aputry  na południu od wód 
bezodpływowych jezior Tybetu  środko
wego na północy.

Schodząc ze zboczy Transhimalajów, 
podróżnik szwedzki dosięgnął północnego 
brzegu Bram aputry  na wschód od Chi
gatse i przybył do tego miasta 9 lutego 
1907 roku.

Bardzo uprzejmie przyjęty przez Ta- 
chi-lamę, mógł uczestniczyć w ciekawych 
uroczystościach religijnych, zwiedzaćświą- 
tynie i klasztory mnichów, studyować 
praktyki buddyzmu oraz dokonywać swo
bodnie zdjęć fotograficznych i szkiców.

Zbiory, zgromadzone w czasie tej pier
wszej kampanii były już bardzo Jiczne: 
2 970 stronic notatek, plany, zajmujące 
230 arkuszy, 700 rysunków panoram, ko- 
lekcya 240 próbek rozmaitych skał. 
Uczestnik wyprawy A. Robert, dokony
wał obserwacyj astronomicznych i pro
wadził dziennik meteorologiczny; zapo- 
mocą hypsom etru  oznaczono wzniesienie 
blizko 200 punktów.

Mając zamiar przedsięwziąć drugą wy
prawę, dr. Sven Hedin skierował się na 
północ i przeszedł łańcuch Transhimala-. 
jów z zamiarem zbadania Dangra-yum- 
tso, odkrytego, jak  i Ngangtse-tso, przez 
Nain Singha; zmuszony przez władze ty 
betańskie do cofnięcia się i przejścia na- 
powrót łańcucha, znalazł jednak  czas na 
oznaczenie ważnych punktów topografi
cznych kraju i odkrył na zboczu północ- 
nern znacznej rozległości jezioro Schuru- 
tso. Powróciwszy do Bramaputry, He
din odbył wycieczkę na tery toryum  ne
palskie, a następnie, powracając do rze
ki, udał się jej doliną, aż do świętego 
jeziora Manasarowar, postępując od «a-
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mego Chigatse drogą praw ie zupełnie 
nową. Tylko w n iek tórych  częściach 
szedł dawnemi szlakami Nain Singha 
(1865 r.) i majorów Rawlinga i Rydera 
(1903 i 1904 r.). J a k  ten ostatni, Hedin 
postępował głównem korytem  Bramapu- 
try , ale bliżej, co mu dało możność spo
rządzenia dalóko dokładniejszej mapy 
tej rzeki. Sondując jezioro, przeprowa
dził na  niem pięć linij przekątnych , za
wierających 129 stacyj. Obserwacye te 
pozwolą mu sporządzić mapę jeziora 
z krzywemi izobatycznemi. Największa 
głębokość wynosiła 81,8 m; szerokość j e 
ziora nie j e s t  mniejsza od 25 kilome
trów.

Podczas pobytu swego w tej okolicy, 
Hedin wyświetlił  kwestyę źródeł Brama- 
pu try  i Sutledżu. Podług niego, począt
kiem pierwszego z tych wielkich biegów 
wodnych je s t  nie Marioum-tschou, wy- 
p ływający z Marioum-la, jak  twierdzili 
angielscy podróżnicy, lecz Koubi tsanpo, 
wypływ ający z wielkiego lodowca him a
lajskiego Koubi-tengri. Co dotyczę S u t
ledżu, który wpada do Indusu, to w y 
pływałby on nie z Rakas-talu, ja k  m nie
mano, ale z Tagi-tsanpo, przyczem wody 
Tagi-tsanpo płyną pod ziemią z Manasa- 
row aru  do drugiego sąsiedniego jeziora 
Rakas-talu, co sprawia wrażenie, jakgdy- 
by Sutledż wypływał z tego ostatniego.

Odbywszy wycieczkę na  św ię tą  górę 
Kailas, nie pieszo, ani też nie mierząc 
gruntu  długością swego ciała, j a k  to czy
nią pielgrzymi Buddy, ale konno, Hedin 
udał się na północ w celu odkrycia głó
wnego źródła Indusu, k tóre dotąd nie I 
było znane Europejczykom, i posunął się 
aż do 32° szerokości północnej, a n as tę 
pnie 26 września 1907 roku przybył do 
Gartoku, kończąc tym sposobem drugą 
swoję kampanię. N iestrudzony badacz j  

w tej nowej części swej podróży gro
madził w dalszym ciągu notatki, ry su n 
ki, fotografie, kolekcye skał i dokonał 
jeszcze licznych pomiarów głębokości j e 
zior. Mapa, sporządzona od samego Chi
gatse, obejmuje 301 kart ,  opartych na 
40 pozycyach astronomicznych.

Hedin rozpoczął wkrótce trzecią kam 
panię, k tóra nie była ani mniej owocną, i

ani też mniej uciążliwą od poprzednich.
I Nie ma on zwyczaju zrażać się przeciw

nościami. Zmuszony cofnąć się ku po
łudniowi na początku swej drugiej kam 
panii, postanowił rozpocząć nanowo ba
danie Tybetu  środkowego. Lecz w tym 

I celu należało wyprowadzić w pole Tybe- 
tańczyków. Podróżnik opuścił Leh 4 g ru 
dnia 1907 roku z karaw aną zupełnie no 
wą i udał, że kieruje się ku Khotanowi, 
ale przybywszy do miejsca, odległego 
o dwa dni drogi od przejść Karakorum, 
zawrócił raptownie na wschód i dotarł 
do Aksaichinu. Podróż ta była niezm ier
nie uciążliwa wskutek zimna i śniegu. 
Hedin miał nogi do połowy odmrożone, 
a barany, które posiadała karawana, zgi
nęły wszystkie co do jednego. 15 s tycz 
nia 1908 r. term ometr spadł do — 39,8°C. 
Przybyw szy do Tchemen-tso, jeziora opi
sanego przez Deasyego i Rawlinga, ka 
raw ana spotkała koczujących pasterzy, 
od których kupiła pewną liczbę zwie
rząt, aby się zasilić nowemi zapasami 

! żywności; przez 64 dni nie spotkała ży 
wej istoty ludzkiej. Następnie karaw ana 
przybyła  do jeziora Lem tchang czyli 
Lenchung-tso, którego mapę sporządził 
kap itan  Deasy. Między temi dwoma j e 
ziorami, na  wysokości 3 i 4 tysięcy me
trów, znajdują  się pokłady złotodajne, 
eksploatowane jedynie w lecie, ja k  i wszy- 

[ stkie inne w tej okolicy.
W  tym  samym czasie, bojąc się być' 

poznanym przez szpiegów tybetańskich, 
Hedin kazał ukryć  wszystko, co mogło 
ich naprowadzić na ślady, a sam prze
brał się za pasterza.

Przybywszy 16 marca do Fongtso, nie
co na północ od 32° szerokości północnej, 
wszedł do k raju  zupełnie nieznanego. 
Tu krzyżują  się drogi Nain Singha, Lit- 
tledala i jego własna z roku 1901.

W tedy  to Hedin postanowił przebyć 
całą przestrzeń niezbadaną, zaw artą  mię
dzy 30-ym a 32-im stopniem szerokości 
północnej. Zostawiając na wschodzie 
wspaniałą górę Shakangsham , ruszył pro
sto na południe, przebył przejście La- 
dang  i przybył do prowincyi Bongba, do 
której nie dotarł jeszcze żaden Europej
czyk i której nazwa sama była prawie
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nieznana. Następnie odkrył wielkie j e 
zioro Tchuni-tso i zebrał wiadomości
0 drugiem bardzo rozległem—Tabia-tsak- 
ha, którego sól, wysyłana na wschód
1 na południe, aż do Nepalu, jes t ,  o ile 
się zdaje, źródłom znacznych dochodów 
dla rządu tybetańskiego.

Postępując dalej z grzbietu  na grzbiet, 
Hedin przybył znowu do podnóża wiel
kiego łańcucha górskiego, który  nazwał 
Transhimalajami, i zdołał stwierdzić is t
nienie przedłużenia tych olbrzymich wy
niosłości aż do 82° długości wschodniej 
od Gr. Przebyw szy ten łańcuch przez 
Samye-la, przesm yk położony na wyso
kości przeszło 5 400 metrów, zbadał na 
jego  południowem zboczu górny bieg rze
ki Tcharta  - tsanpo, której połączenie z 
Bram aputrą  odkrył był w czasie pierw
szej swej kampanii. Zaskoczony w tym 
czasie przez Tybetańczyków, Hedin dał 
im się poznać, i t y k o  dzięki swemu 
śmiałemu zachowaniu się i dyplomatycz
nej zręczności mógł nadal prowadzić ba
danie prowincyi Bongba, Przeszedł zno
wu wielki łańcuch i przybył do Tede- 
nam-tso, jez io ra  opisanego przez Nain 
Singha, a którego prawdziwą nazwą jes t  
Terenam-tso. Hedin mówi, że je s t  ono 
długie i wąskie, pełne soli, a kształtem 
różni się bardzo od tego, co pokazują 
mapy.

Następnie, zawracając na zachód, H e
din poszedł zwiedzić świątynię Mendinga 
nad Soma-Tsangpo, największą z tych 
rzek tybetańskich, które nie mają od
pływu do morza.

Przebywszy podstawowe pasmo Trans- 
himalajów przez przejście Khała (mylnie 
przedstawiane na mapach jako szczyt), 
podróżnik przybył do Ghalaring tso, na
kreślonego jako jezioro, ^posiadające wy
spę z klasztorem; w rzeczywistości j e 
zioro to, którego prawdziwą nazwą jes t  
Ngnanglaring-tso, posiada pięć wysp, 
k tórych ksz ta łt  był niedokładnie ozna
czony. Wreszcie, przechodząc wielki łań- j 
cuch już po raz dziesiąty, Hedin przybył 
do jeziora Manasarowar 26 lipca 1908 
roku, skąd drogami już znanemi udał się 
do Simli.

W ypraw a ta, z geograficznego punktu 
widzenia, dała rezultaty  najwyższej do
niosłości. Całą przestrzeń zaw artą  mię
dzy 30 ym a 32-im stopniem szerokości 
północnej i 82-im a 88-ym długości 
wschodniej, dotąd biało znaczoną na ma
pach, zapełniono teraz szczegółowo i do
kładnie. Około s tu  pozycyj astronomicz
nych, ustalonych przez naszego podróż
nika, stanowi podstawę dla map, liczą
cych całe setki kart. Odkrył on łańcuch 
górski, być może, najpotężniejszy na 
świecie, który nazwrał Transhimalajami, 
a którego istnienia samego a tembar- 
dziej olbrzymiej rozciągłości nie pozwa
lał nawet domyślać się znany już  przed
tem jeden kraniec. Odkrył następnie 
prawdziwe źródła Bram aputry  i Sutledżu 
oraz główne źródło Indusu. Zbadał ob
szerną prowincyę tybetańską, dotąd cał
kiem nieznaną, mianowicie prowincyę 
Bongba. Długość ogólna dróg przeby
tych wynosi 6 500 kilometrów. Wreszcie 
przywiózł olbrzymią ilość fotografij, ry 
sunków, akwarel, doniosłego znaczenia 
zbiorów geologicznych i obserwacyj me
teorologicznych.

Tłum. S. K. B.

Z Ł U D Z E N IE .  W IE D Z A  B Ł Ę D N A 1).

Z chwilą, gdy umysł zboczy na błędne 
tory, doświadczenie tem mniej potwier
dza z góry powzięte założenia, im bar
dziej metody, których używamy, są do
kładne i im mniej dają powodów do po
myłki. Poszukiwana prawda zdaje się 
uciekać. Rzeczywistość, którą chcemy 
uchwycić, zmniejsza się w stosunku pro
s tym  do usiłowań wykonanych w celu 
jej pogłębienia; w końcu znika zupełnie.

Są pewne uparte przesądy, powtarza
jące  s ę już  od wieków. Złudzenie, z któ
rego powstają, może mieć wielorakie źró-

') Edmond Bouty, profesor lizyki w Sorbo
nie. „I.a verite scientiiique, sa poursuite“. Rozdz- 
III. Bibliotheque de philosophie scientifique. P a ' 
ryż. Flammarion.
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dła. Nie będziemy mówili o wypadkach 
czysto patologicznych, ja k  halucynacya 
i wszystkie objawy obłąkania. Zwrócimy 
uwagę na organizm norm alny i umysł 
zdrowy, chociaż naiwny. Złudzenie po
lega wtedy na błędnem tłumaczeniu z ja
wiska zewnętrznego, rzeczywistego.

Gdy ciało j e s t  umieszczone przed mo- 
jem i oczyma, widzę je. W rażenie to 
znajduje się w związku z wytwarzaniem  
się na mojej siatkówce małego odwróco
nego obrazu danego ciała. Gdy owo cia
ło je s t  umieszczone za mną, a mam przed 
oczyma doskonałe zwierciadło, mały od
wrócony obraz znów się tworzy na mo
jej siatkówce. Dochodzę do wniosku, że 
za lustrem  istnieje przedmiot odpowia
dający zupełnie przedmiotowi rzeczywi
stemu. To błędne przypuszczenie s tano
wi złudzenie. Łatwo nam je  sprostować, 
ale ani zwierzę, ani bardzo małe dziec
ko do tego nie dojdzie. Źródłem tego złu
dzenia je s t  wrażenie wzrokowe, którego 
przedmiot je s t  rzeczywisty; odpowiada 
ono zjawisku fizycznemu dokładnie zna
nemu i z którem się ciągle w życiu co- 
dziennem spotykam y, ale którego dokła
dne wytłumaczenie może być tylko dzie
łem dostatecznie rozwiniętej nauki.

Jeżeli zamiast z jaw iska częstego, k tó 
re odtwarzać możemy dowoli, mamy do 
czynienia ze zjawiskiem rządkiem, krót- 
kotrwałem, będącem w związku z wy- 
jątkowem i okolicznościami, nie będziemy 
mieli sposobności sprostowania naszego 
sądn i człowiek naiwny, lub niedostate 
cznie wykształcony, uwierzy z łatwością 
we wmieszanie się sił nadprzyrodzonych.

Wiadomo, że wróżka Morgana mieszka 
w cudownym pałacu napowietrznym, 
gdzieś w okolicy cieśniny Mesyńskiej. 
Pałac ten widzieli jedyn ie  żeglarze prze
sądni i ciemni. Pomiędzy wiarogodnymi 
badaczami można wymienić profesora 
Boccara, przed którego objektywem  wróż
ka Morgana raczyła nawet pozować 2 
lipca 1901 roku. Na odbitce poznać mo
żna domy Mesyny i a rkady  drogi żelaz
nej, idącej w głąb Sycylii. Widocznie 
wróżki przestały być wrogami postępu. 
Niedowiarkowie, między k tórym i odnaj
duję z żalem p. Boccara, powiedzą, że

jes t  to zjawisko, wypływające z okolicz
ności miejscowych, z niejednostajnego 
rozgrzania w arstw  powietrza lekko m gli
stego. Nie przekonają oni rybaków z wy
brzeża Reggio.

Znamy cień Brockenu. Oto jego na j
dawniejszy opis naukowy: x) Mniej wię
cej we dwa tygodnie po świętym  Micha
le, przy pięknym zachodzie słońca obser
wowanym z wysokości Brockenu, w chwili 
gdy tarcza słoneczna zaczynała schodzić 
poza widnokrąg, zobaczyłem nagle na 
wschodzie sylwetkę Brockenu, bardzo po
większoną, unoszącą się w stronę Ilal- 
bers tad tu . W szystko tak  wyraźnie ryso 
wało się we mgle, że można było rozróż
nić dom, każdego z obecnych i w szyst
kie ich ruchy. Na równinie zapadała już 
noc i olbrzymie widmo zdawało się z tej 
niziny unosić. Zarysy jego zabarwiły się 
kolorami zmierzchu. Gdy słońce zaszło, 
obraz znikł bez śladu.

Zjawiska tego nie można widzieć w le- 
cie, je s t  również bardzo rzadkie i na je 
sieni. Lekkie mgły wieczorów jesiennych 
są zwykłem tłem tych obrazów.

Byłem i j a  świadkiem takiegoż z ja 
wiska, dosyć częstego na szczycie Pic du 
Midi de Bigorre. Mgła, unosząca się z d o 
liny na północy, tworzyła przed nami jak- 
gdyby ścianę i rozchodziła się pomału, 
nie dochodząc do nas, podczas gdy my 
byliśmy w słońcu. Zobaczyłem swój wła
sny obraz otoczony jaśniejącą aureolą; 
w yciągnąłem  ręce, promienie zdawały się 
z nich wychodzić. Obraz ten trwał j a 
kiś czas, następnie, gdy mgła do reszty 
się rozproszyła, aureola zwinęła się jak-  
gdyby w płomiennym wirze i obraz znikł. 
Osoba łatwowierna schyliłaby głowę z po
korą. Muszę wyznać, że ja  tego nie zro
biłem.

Widmo brokeńskie tworzy się również 
podczas m gły na granicy między ziemią 
a wodą, w głębi zatok morskich, lub głę
bokich fiordów. Nadaje się do wszelkich 
złudzeń. Mogłoby być źródłem wielu le: 
gend. Na tarasie zamku Elsenor Hamle-

') Siłbersohlag: Gcogenia; podług encyklope- 
dyi Uehleia.
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towi wydało się, że rozpoznaje obraz kró
la, swego ojca; Makbet, z dwoma towa
rzyszami spotyka  trzy czarownice, na 
piaszczystych wybrzeżach Culloden, w 
głębi zatoki Inverness. Podczas najza
ciętszej walki rycerze skandynawscy spo
tykali zapewne kawalkady Walkiryj, któ
re naśladowały ich ruchy i zachęcały do 
rzezi. W  opowiadaniach Homera, bogo
wie ukazywali się zawsze w obłoku. Ich 
zwykłem mieszkaniem jes t  Olimp, w yso
ka góra, na którą najwidoczniej opadają 
mgły.

Czyż mam mówić o całkowitych halo 
słonecznych, tworzących się skutkiem 
bardzo lekkich obłoków i które mogą 
przybierać na niebie postać krzyża świe
tlnego? Zjawiska fizyczne, tak rzadkie 
i tak  zdumiewające, znajdą zawsze w y
tłumaczenie, będące w związku z w ierze
niami i z chwilowem zajęciem tych, któ 
rzy są ich świadkami.

Byłoby nielogicznem odrzucać bez zba
dania i ze z góry powziętą decyzyą wszy
stko to, co zdaje się nadawać do złudze
nia. Przeciwnie, trzeba w takim razie 
przyjrzeć się zblizka tym zjawiskom. 
Ma się w tedy  sposobność znalezienia cze
goś nowego.

Lekarze przypisu ją  większe znaczenie 
kuracyjne pewnym  wodom mineralnym, 
kiedy są brane u źródła. Jeżeli te wo
dy są pozbawione ciał organicznych, ule
gających zmianie, lub substancyj kolo
idalnych, które się również zmieniają, j e 
żeli się je  ogrzewa do tem pera tu ry  źró
dła, chemik nie zgodzi się nigdy, żeby 
ich własności mogły się z czasem zmie
nić. Tymczasem odkryto ciała radyoak- 
tywne i oto okazuje się, że niektóre wo
dy mineralne są radyoaktyw ne w chwili, 
gdy w y trysku ją  na powierzchnię ziemi; 
lekarze tryum fują. Dłuższy doświadcze
nia dowiodą może, że własność radyoak- 
tywności j e s t  obojętna, lub nawet szko
dliwa z punktu  widzenia medycznego. 
Nie byłoby to jednak  niezbitym dowodem 
nieścisłości w twierdzeniu lekarzy.

Obok nauk we właściwem tego słowa 
znaczeniu, które robią ciągłe postępy, hi- 
storya w skazuje nam błędne nauki, któ
re idąc w k ierunku odwrotnym, w koń

cu znikają zupełnie. Jednak  usiłowania, 
które obudziły, nie pozostały zupełnie 
bezowocnemi dla ogólnego postępu wie
dzy ludzkiej.

Pomiędzy naukami, których tylko na
zwa przetrwała, specyalna uwaga należy 
się alchemii. Alchemik miał przed sobą 
ceł praktyczny. Stwurzyć złoto, prze
dłużyć życie,— oto dwa marzenia równio 
drogie dla tych, którzy wzdychają do 
dóbr rzeczywistych, lub urojonych; dwa 
zadania, które same w sobie nie przed
staw iają  nic bardziej nadzwyczajnego, 
niż tyle paradoksów, które stały się rze
czywistością.

Pojęcie o zasadniczej jedności m ateryi 
je s t  zapewne równie stare, jak  badanie 
naukowe; czyż nie zgadzamy się na to 

| do pewnego stopnia, uważając kilogram 
! ołowiu i kilogram korka za równoznacz

ne pod pewnym względem, równoznacz
ne co do ruchów, które otrzymują pod 
wpływem takiej samej siły?

Nasi przodkowie zapatrywali się ina
czej, niż my na własności rzeczy. Czyż 
nasze nowoczesne języki nie określają 
w dalszym ciągu różnych przymiotów 
zapomocą rzeczowników, tak, jakgdyby  
to były przedmioty? Odbija się tem 
jeszcze pojęcie arystotelesowe, które 

J  z przymiotu tworzy rzecz niezależną. 
Przypuszczano, że można odłączyć włas
ności, przenieść je  z jednego ciała na in 
ne, tak, jak  przenosimy energię. Złoto 
i ołów wydawały się tak podobnemi, że 
pomysł przerobienia ołowiu na złoto nie 
wydawał się rażącym. Pewna ilość fak 
tów źle obserwowanych pozornie prze
mawiała za alchemikami. Ołów stopiony 
w tygielku dawał trochę srebra; pocho
dzenie jego przypisywali swoim zabie
gom chemicznym. Jeżeli złoto, rozpusz
czone w rtęci, traci barwę i twardość 
i zdaje się zamieniać w Ttęć, wcielając 

! się niejako w ową płynną masę, dlacze- 
gożby z drugiej strony r tęć  nie mogła 

; się zamienić w złoto? W czasach, kiedy 
[ nie myślano wcale o pomiarach, o ile nie 

dotyczyły geometryi, kiedy zdawało się, 
że części składowe ciała mogą ulegać 
zmianie, czyż to złudzenie nie było na- 
turalnem?
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Fabrykanci złota z chciwości trzymali 
w tajemnicy swoje metody. Tracono 
czas, powtarzając bez końca te same be
zowocne próby. Zresztą przemysłowi zło
tników bardzo dogadzały przepisy wy
tw arzania  „azem u“, m ieszaniny złota i s re 
bra, często fałszowanego, przez dodanie j  

mniej drogich metali. Nabywca widział 
w nich czasem czyste złoto z wielką ko
rzyścią dla wytwórcy.

Postęp nauki nie przyniósł żadnych 
faktów rzeczywistych na poparcie prze
miany materyi; przeciwnie. Reakcye che- ! 
miczne przedstaw iały  w dalszym ciągu 
połączenia pierwiastków prostych, któro 
po odłączeniu nie wykazywały żadnej 
zmiany. Atomu nie było można ująć. 
Nie umiano go zmienić, ani rozłożyć.

W końcu odkryto jednak  przemiany 
alotropiczne. Fosfor zwyczajny zamienia 
się na czerwony i odwrotnie, a dwa te 
ciała tak  się różnią co do swych własno
ści fizycznych, ja k  naprzykład złoto i s re 
bro. Wartościowość tego samego ciała 
zmienia się: sole żelazowe bardziej się 
różnią pod pewnemi względami od żela
zawych, aniżeli od kobaltowych. Lecz 
spalenie dwu rodzajów fosforu wydaje 
tenże sam bezwodnik fosforowy i toż s a 
mo żelazo otrzym uje się tak  z soli żela
zowych ja k  z żelazawych. Nie je s t  to 
zupełna przemiana alchemików.

W ostatnich latach odkrycie ciał ra- 
dyoaktywnych, następujące wkrótce po 
odkryciu promieni katodalnych, zdaje się 
ostatecznie rozbijać atom  chemików. 
Elektrony odjemne uchodzą za iden tycz
ne bez względu na ciało, z którego po
chodzą. Czy od tej pory stoimy na dro
dze, k tóra doprowadzi do przemiany m e
tali? Dotychczas przemiany ciał radyoak- 
tyw nych zachodzą niezależnie od nas i to 
w sposób nieodwracalny w kierunku 
zmniejszania się ciężaru atomowego: z ra 
du, zdaje się, powstaje hel; hel zaś nie 
zamienia się w rad.

Nie posiadam y lekars tw a  powszechne
go, ale nauka  zaradziła już  wielu n ie 
szczęściom. Wielu swemi dobrodziejstwa- l 
mi przyczyniła się do przedłużenia t rw a 
nia życia. Nie je s t  zbyt śmiałem przy
puszczać, że nasi potomkowie w ynajdą

drogi pewniejsze i bardziej bezpośrednie 
dla usunięcia choroby, może nawet dla 
odsunięcia skutków starości.

Tłum //.
(Dok. nast.)

i\l<ademia Umiejętności.
I I I.  W y d z ia ł  matem atyczno-przyrodn iczy.

Posiedzenie dnia 7 czerwca 1909 r.

P rzew odniczący: D y re k to r  E . Janczewski-

(Dokończenie).

Gzi. K. Żorawski przedstawia rozprawę 
własną „O pewnych własnościach całek wie- 
lokro tnych“.

W łączności z różnemi badaniami z teoryi 
przekształcania form różniczkowych i całek 
wiolokrotnych [P. Appell. Journal de math. 
pures et appl. tom V, 1899; K. Żorawski. 
Rozprawy wydz. mat. przyr. Akad. Kraków, 
t. XXXIX, 1900; K. Żorawski. Prace mat. 
fiz. t. XIII, 1902; E . Cotton. These. Paris 
1899; E . Cartan. Annales de l’Ecole nor- 
malo sup., torne XVI, 1899; J . Brill. Pro- 
ceedings of the London math. Society tom 
XXX, 1899; K. Żorawski. Rozprawy wydz. 
mat. przyr. Ak. Kraków, t. XLI1, 1902], 
prof. Żorawski zajmuje się wzorami prze
kształcenia tych  utworów analitycznych. 
W rozdz. I wyraża formy różniczkowe do 
wolnego stopnia przez dane formy różnioz- 
Kowe stopnia 1 -go, a pewne różniczkowania 
zastępuje przez transformacye infinitezymal- 
ne, k tóre z rzeczonemi formami liniowemi 
ściśle są związane. Opisane są tu ta j różne 
własności wielkości, wchodzących w grę, oraz 
wyprowadzone odpowiednie wzory przekształ
cenia. W rozdz. II p. Ż. rozważa ogólny 
układ równali różniczkowych Pfaffa, oraz ja 
kikolwiek układ równań Pfaffa z tym  uk ła
dem równoważny, nadto ustanawia wzory, 
k tóre określają, w jaki sposób przez zastą
pienie jednego z powyższych układów przez 
drugi przekształcają się pewne całki wielo
krotne. W rozdz. III p. Ż. rozpatruje nie
skończoną grupę wszystkich przekształceń in- 
finitezymalnych, skierowanych wzdłuż wszy
stkich elementów liniowych nieograniczenie 
całkowalnego układu równań Pfaffa. Zaj
muje się całkami niezmiennemi tej grupy, 

j zarówno uważając za dane całki rzeczonego 
j układu nieograniczenie całkowalnego, jako 

toż używając do określenia rzeczonych ca 
łek niezmiennych pewnych układów równań
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różniczkowych cząstkowych. Rozdz. IV jest 
zastosowaniem poprzednich rachunków do 
udowodnienia pewnych twierdzeń o mnożni
kach układów zupełnych. Teoryę ty ch  mno
żników dla układów Jacobiego rozwinął 
Sophus Lie (M athematisehe Annalen tom 
XI, 1877). Dla układów zupełnych wogóle, 
zdefiniował mnożniki Th. De Dondor (Th. 
De Donder, Bulletin de 1’Academie de Bel- 
gique. Cłasse des Sciences, 1908), przyjmując 
jako definicyę pewne równania, które przez 
autora niniejszej rozprawy zbadane były 
wcześniej w jednej z jego rozpraw poprzed- 
7iich (K. Żorawski. Prace mat. fiz. t. XIII, 
1902).

Czł. Rostafiński przedstawia rozprawę p. 
Z. Woycickiego p. t.: „Obserwacye nad zja
wiskami wzrostu, regeneracyi i rozmnażania 
się niektórych wodorostów zielonych w wa- J  

runkach hodowli pracownianych i pod wpły- | 
wem gazu świetlnego** (Dopełnienie badania J  

przedstawionego Wydziałowi M. P. Akade- j  
mii Umiejętności w listopadzie roku 1908).

P. W. dochodzi do wyników następują
cych: 1) Oladophora fracta var. horrida prócz 
„aplanospor“ tw orzy pod wpływem gazu 
świetlnego i „cysty mające na celu zada
nia propagacyjne. 2) Prócz „aplanospor" [ 
i „cyst“ Oladophora pod działaniem czynni
ka wyżej wymienionego przechodzi w stan 
palmeJoidowy. 3) Uwalnianie „cyst“ i „apla- 
nospor“, odbywa się drogą śluzowacenia 
błon i tej części treści plazmy komórki ma
cierzystej, k tóra nie miała czynnego udziału 
w formowaniu cyst. 4) W procesach opi
sywanych w większości przypadków odbywa 
się rozpadanie się nici na drobne ułamki, 
które poczynają rosnąć na swych końcach, 
tworząc tam  pseudoryzoidalne wypuklenia.
5) Rozpadanie się nici, właściwie łamanie 
się ich, pozwala z łatwością obserwować fi- | 
brylarną budowę błon komórkowych. 6) I 
Mongeotia genuflexa Ay. w hodowlach pra- I 
cownianych i pod wpływem gazu świetlne- r 
go również rośnie nieprawidłowo, tworząc 
pseudoryzoidy, początkowo tylko z wypuklin, i 
które spajają dwie nici, a następnie, w okre
sie łamania się tych  ostatnich, w różnych 
miejscach składających je komórek. 7) Ła
maniu się nici towarzyszy występowanie ta- 
ninowo-białkowych wodniczełc w postaci spo
rych kropli, skupiających się głównie naokół 
chloroplastu i jądra. 8) Czasami pomiędzy 
rękawkami, spająjącemi nici Mongeotii, po
wstają otwory, które jednak nie prowadzą 
do zespalania się treści komórek i tworze
nia zarodników sprzężnych. 9) W yniki po 
wyższe wskazują nam dosadnie znaczenie 
badań zjawisk patologicznych u organizmów, 
wyjaśniając plastykę tych  ostatnich (Cla- 
dophora).

Czł. Wład. Natanson przedstawia rozpra
wę p. Stanisława Lorii p. t.: „Pomiar dys-
persyi światła w nieświecącej nasyconej pa
rze sodu o tem peraturze 385°C“.

Pom iaru dokonano zapomocą metody po
ziomych prążków interferencyjnych (L. Puc- 
cianti, Ladenburg i Loria) w obszarze widmo
wym między 6,145.L0~’* cm a 5 ,693.10"5 cm. 
Do pomiaru użyto interferom etru Miclnlso- 
na oraz specyalnie zbudowanego okularu 
z mikromotrycznie przesuwanym włosem. 
Z tablicy zawierającej 20 wartośoi spółczyn- 
nika załamania dla tyluż długości fal wyni
ka, że do wiernego opisania przebiegu dys- 

| persyi pary w badanym obszarze należy użyć 
formuły dyspersyjnej dwuwyrazowej, wyra
żającej uogólnione prawo Lorenza i Lorentza. 
Form uła ta pokrywa się zupełnie ściśle z do
świadczeniem. Ponadto okazało się, że licz
ba elektronów dyspersyjnych o drganiach 
własnych, odpowiadających linii widmowej 
D2, jest większa od liczby tychże elektronów,, 
odpowiadających częstości drgania linii D,. 
Stosunek N2 : Nj =  1,3. Na stosunek liczby 
elektronów dyspersyjnych do liczby atomów, 
przypadających na jednostkę objętości pary, 
znaleziono:

N : N, =  200 : 1 
N : N2 =  400 : 3

P. L. śtwierdza wreszcie, że powyższe wy
niki pomiarów są w zgodzie z faktami, zna- 
nemi z doświadczeń nad skręceniem płasz
czyzny polaryzacyi, które dokonywa się 
w parze sodu pod wpływem pola m agnety
cznego, oraz z obscrwacyami nad s to su n 
kiem szerokości i natężenia obu linij. P. L. 
ograniczył się do wskazania istniejących tu  
niewątpliwie zależności, których ujęcie wy
maga dalszych badań doświadczalnych.

Czł. Wł. Szajnocha przedstawia rozprawę 
p. Bronisława Rydzewskiego p. t.: „Przyczy
nek do znajomości fauny kredowej w Mia
łach pod Grodnem11.

P. R. podaje szereg form kopalnych, ze
branych w białej kredzie piszącej w Miałach 
pod Grodnem. Skamieniałościami cechują- 
cemi, spotykanem i w olbrzymiej ilości, są: 
Belemnitella m ucronata Schliit. i Gryphaea 
vesicularis Lam. Obecność ich dowodzi, że 
utwory kredowe podgrodzieńskie, w ykształ
cone petrograficznie jako biała k red a  piszą
ca z krzemieniami, należą pod względem 
wieku geologicznego do górnego Senonu, do 
t. zw. warstw m ukronatowych. Obok tych 
skamieniałości częste są małże z rodzin Os- 
teidae i Poctinidae, pewno Brachiopoda, je 
żowce i serpule. P. R. zatrzym uje się d łu 
żej na opisie gatunku  Dimyodon Nilssoni 
r .  Hagenow, ponieważ doskonałe zachowa
nie tej formy pozwala na przeprowadzenie
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rowizyi i na n iektóre dopełnienia do opisu, [ 
podanego przez J . Bohma.

Czl. Wład. Natanson przedstawia rozpra
wę p. Konstantego Zakrzewskiego p. t.: j 
„O optycznych własnościach m etali".

H. A. Lorentz, w rozprawie przedstawio- I 
nej przed kilku laty  Akademii N auk w Am
sterdamie, wykazał, jak  można uogólnij pra- | 
wo rozdziału prędkości, podane przez J .  Cl. 
Maxwella w Teoryi Cynetycznej Gazów, do 
przypadku elektronów, biegnących w łonie 
m etalu, pod wpływem pola elektrycznego 
niezmiennego w czasie. P. Z. uogólnia ro- j  

zumowanie Lorentza do przypadku, gdy po- I 
le zmienia się z czasem, jednak stosunkowo 
powoli, t . j. gdy okres peryodyczności fali 
jest długi w porównaniu do czasu, potrzeb- | 
nego do przebiegnięcia średniej drogi wol
nej. W yniki optyczne tego rozumowania 
p. Z. porównywa z równaniami Drudego 
Można posunąć się o krok dalej, idąc dro
gą, zainicyowaną w roku 1907 przez J . J . 
Thomsona. Idąc tą  drogą, p. Z. znajduje 
wzór teoretyczny na ekstynkeyę, który, cho
ciaż nie może opanować, sam przez się, ca
łej dziedzin}’ zjawisk ekstynkcyi w m eta
lach, zbliża się jednak prawdopodobnie do 
rzeczywistości daleko hardziej niż formuła 
Drudego.

Czł. K. Kostanecki przedstawia rozprawę | 
p. T. Kurkiewicza. p. t.: „Z histogenezy
mięśnia sercowego zwierząt kręgowych".

P. K. wykonywał badania nad rozwojem 
mięśnia sercowego u kurczęcia i doszedł do 
następujących wyników: 1 ) Część otrzew no
wej blaszki w ew nętrznej (splanchnopleura) 
jest m ateryałem  twórczym  dla mięśnia ser
cowego (inyocardium). 2) Zawiązek tego 
mięśnia ujawnia się naprzód parzyście. 
Przez obustronne wypuklenie blaszki o trze
wnowej zostają wytworzone t. zw. kieszenie 
m yokardyalne, oddzielone od siebie rodza
jem  przegrody, która pochodzi z zagiętych 
ku jelitu  końców obudwu połówek splanch- 
nopleury. 3) W przestrzeni, objętej przez 
zawiązek m yokardyalny, znajduje się zawią
zek dla śródsierdzia (endocardium), które do 
stadyum  8 myomeronów jest parzyste. 4) 
Przez stopniowe lecz zupełne obniżanie się 
przegrody między kieszeniowej zostaje za tarta  
parzystość dwu składników serca. 5) Ró
żnicowanie zarówno śródsierdzia jak  warstwy 
mięsnej serca postępuje od strony ogonowej 
ku stronie głowowej. 6) Komórki przezna
czone do wytworzenia mięśnia sercowego są 
pochodzenia mezodermalnego. We wczes
nych okresach rozwoju odpowiednia część 
mezodermy wyróżnicowuje się w dwie war
stwy: zewnętrzną i wewnętrzną. U tworzenie 
dwu warstw odbywa się głównie drogą prze
mieszczania komórek. 7) Komórki warstwy 
mięsnej serca cmbryonalnego w bardzo

wczesnych stad) ach są zupełnie wyodrębnio
ne i wyraźnemi granicami pooddzielane. 
W tenczas już zaczyna się tworzenie włókie- 
nek (fibriili). W późniejszych okresach ko
mórki zlewają się w syncytya, zacierając 
granice swych terytoryów . Zlewanie się ko 
m órek odbywa się najpierw w warstwie we
wnętrznej, znacznie później w zewnętrznej. 
8) W arstwa zewnętrzna „m yocardium “ s ta 
nowi przez dłuższy czas życia embryonalne- 
go prowizoryczne „epicardium ". 9) Ze
w nętrzna i wewnętrzna warstwa mięśnia ser
cowego w pewnym okresie rozwoju odsu
wają się od siebie. W tę szczelinę wwędro- 
wują komórki z warstwy zewnętrznej i tw o
rzą sieć elementów złączonycji wzajemnie 
w ypustkam i. Je s t to warstwa środkowa 
mięśnia sercowego. 10) P. K. opisuje dalej 
sposób tworzenia beleczek mięśnia sercowe
go, w czem uczestniczy warstwa wewnętrz
na i środkowa. W arstwa zewnętrzna tw o
rzy t. z w. zbitą masę mięśnia sercowego. 
1 1 ) Ostateczne epicardium powstaje przez 
rozrost komórek „kosmków" umieszczonych 
na powierzchni zatoki żylnej serca. Pod- 
ścielisko z tkanki łącznej tworzy się przez 
wwędrowanie elementów tnezenchymatycz- 
nych ze ściany zatoki żylnej serca.

Sekretarz zawiadamia, że dnia 19 maja 
b. r. odbyło się posiedzenie Komisyi fizyo- 
graficznej pod przewodnictwem r. dw. prof. 
d-ra F. Kreutza.

Przewodniczący, zagajając posiedzenie, po
witał obecnego po raz pierwszy na posie
dzeniu współpracownika komisyi p. d-ra Z. 
Rozena,

Pro tokuł z posiedzenia komisyi w dniu 
17 marca b. r. przyjęto bez zarzutu.

Prof. dr. J . Grzybowski odczytał podanie 
do W ydziału krajowego z prośbą o subwon- 
cyę na zbadanie krakowskiego zagłębia wę
glowego pod względem geologicznym. Na 
wniosek Sekcyi geologicznej uchwalono je 
dnogłośnie podanie to przedstawić W ydzia
łowi krajowemu z gorącem poparciem Ko
misyi fizyograficznej.

Prof. dr. Grzybowski przedstawił treść 
m em oryału w sprawie zbiorów geologicznych 
Komisyi, przedstawionego przez pp. d-ra J . 
Grzybowskiego, d-ra J . Morozewicza, d-ra 
W. Szajnochę, d-ra J . Smoleńskiego i d-ra 
K. Wójcika, i wniósł w imieniu Sekcyi ge
ologicznej, żeby Komisya fizyograficzna dla 
umożebnienia naukowego opracowania i upo
rządkowania wymienionych zbiorów poczy
niła u  Wydziału m atematyczno - przyrodni
czego starania o podwyższenie subwencyi 
Komisyi. Wniosek uchwalono.

W dalszym ciągu przyjęto do wiadomości 
sprawozdanie Sekretarza z kroków, mających 

i na celu utworzenie publicznego Muzeum 
] przyrodniczego w Krakowie,
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Wreszcie uchwalono do Sprawozdań Ko- 
misyi dołączać streszczenia w językach ob
cych z rozpraw w nich zawartych tudzież 
prosić Wydział m atem atyczno - przyrodniczy 
o włączanie tych  streszczeń do Biuletynu, 
nadto w najbliższym tomie Sprawozdań we
zwać autorów, żeby do rozpraw swoich do
łączali krótką treść w języku obcym, i za
wiadomić ich, że bez takiego streszczenia 
rozprawy ich nie będą mogły być przyjm o
wane do wydania w Sprawozdaniach.

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

Ciepło wytwarzane przez ciała promie
niotwórcze. Wiadomo, że rad wytwarza 
wciąż stosunkowo dużą ilość ciepła (1 gram 
wytwarza na godzinę 118 kaloryj gramo
wych); ciepło owo pochodzi z bombardowa
nia cząstek a, ustawicznie przez rad i jego 
pochodne wysyłanych: otóż tylko te cząstki 
a uchodzą w przestrzeń otaczającą, które 
zostały wysłane przez warstwę powierzch
niową ziarnka radu, wszystkie zaś cząstki 
a, wysłane przez warstwy głębiej leżące, nie 
mogą się wydostać nazewnątrz, muszą utkwić 
w radzie samym, a ich stosunkowo znaczna 
energia cynetyczna przemienia się w ciepło. 
Zatem ciepło przez rad wytwarzane jest zja
wiskiem wtórnem, towarzyszącem promie
niowaniu radu; wobec tego, nałoży się spo
dziewać, że i wszystkie inne ciała promie
niotwórcze, o ile tylko wysyłają cząstki a, 
wytwarzają ciepło; ilość owego ciepła bę
dzie proporcyonalna do ilości wyrzucanych 
w jednostce czasu cząstek a (i ich szybko
ści początkowej). Ponieważ oprócz radu 
wszystkie pozostałe ciała promieniotwórcze 
albo posiadają małą aktywność (mała ilość 
wysyłanych cząstek a) albo znajdują się 
w nader małych ilościach, pomiar ilości cie
pła przez inne ciała promieniotwórcze wy
twarzanego był utrudniony. Aby te  pomia
ry umożliwić, Wilhelm Duane podaje nową 
nader czułą metodę. Zapomocą aparatu  
przez niego skonstruowanego można wyka
zać produkcyę Vi00o kaloryi gramowej na 
gjpdzinę, przyczem doświadczenie trw a nie 
dłużej nad kilka m inut. Metoda polega na 
wzroście ciśnienia pary cieczy łatwo się u la t
niającej z tem peraturą x). Na razie Duane 
użył metody swej do pomiaru ilości ciepła 
wytwarzanego przez radyotor. R adyotorjest 
to pierwiastek o nader silnej aktywności,

') Comptes Rendus 1909. A" 22, (czerwiec).

j  wydzielony przez Hahna z toryanitu , mine 
rału znajdującego się na Ceyłonie; pierwia
stek ten zasługuje z tego względu na szcze
gólną uwagę, że został w ykryty  także w osa
dach kilku źródeł mineralnych. R ezultat 
pomiarów Duana jest taki, że ilość ciepła 
przez radyotor wytwarzanego jest tego sa
mego rzędu, co ciepło wytwarzano przez 
rad. Duane stwierdził również produkcyę 

I ciepła przez polon.
J. L. V.

Słoność wody w zatoce Meksykańskiej 
i w kanale Florydy. Na żądanie „Deutsche 
Seewarte", kapitanowie okrętów niemieckich 
zebrali w przeciągu ostatnich kilku lat licz
ne próbki wody na powierzchni zatoki Mek
sykańskiej, zachodniej części morza Karaib
skiego i kanału Florydy. Oznaczenie sło- 
ności tych próbek, dokonane po powrocie 
okrętów, bądź to w pracowni kilońskiej, 
bądź w „Deutsche Seew arte11, ujawniło fak
ty bardzo ważne, ogłoszone niedawno przez 
prof. G. Sohotla.

Przedewszystkiem, ani w zatoce Meksy
kańskiej, ani w kanale Florydy, ani wresz
cie w zachodniej części morza Karaibskiego 
niema śladu owego wzrostu słoności i gę
stości, jaki Lindenkohl kilkanaście lat tem u 
stwierdził na okręcie Blake. Na żadnym 
z tych obszarów, szczególnie w okolicach 
przylądka Lookont lub przylądka H atterasa, 
słoność nie dochodzi do 38 lub 40 na ty 
siąc, czyli do słoności morza Śródziemnego 
lub Czerwonego, jak  to utrzym yw aljiceano- 
graf ekspedyrcyi amerykańskiej. W morzu 
Karaibskiem słoność średnia wynosi 35,7 na 
1000 , ale w wiflu miejscach stwierdzone 
zostały bardzo znaczne odchylenia, w ynika
jące albo z obfitości opadów atmosferycz- 

( nych i dopływów wody rzecznej, albo z na
tężenia parowania. Z tych względów slo- 
ność jest nieznaczna w zatoce Paria (Tri- 
nitó), u ujścia Magdaleny, koło wybrzeży 
Costa-Rica i Hondurasu; przeciwnie słoność 
wzrasta bardzo na wybrzeżu północnein We
nezueli, gdzie w rozmaityoh okresach wy
nosiła 36,7 do 37,8 na 1 000.

Słoność powierzchni wody w zatoce Me
ksykańskiej jest nieco większa od słoności 
w morzu Karaibskiem; jednakże nigdzie nie 
stwierdzono 37 na 1 000. W morzu tem 
zwraca uwagę szeroka smuga wód (36—36,2 
na 1 000), ciągnąca się w kierunku północ
no-wschodnim. Masy wody słodkiej, wle
wane przez Mississipi, wywierają, jak  się 
zdaje, wpływ nieznaczny. Próbka, wzięta 
w odległości 5 mil ang. od ujścia Mississipi 
w kierunku południowo-wschodnim, miała 
słoność= l7 ,48  na 1 000, inna, wzięta w od
ległości 80 mil od lądu, miała słoność 
— 36,36 na 1 000. Różnica ta tłumaczy' się
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tem , że pierwszą próbkę zaczerpnięto w p rą
dzie brzeżnym, unoszącym z sobą na zachód 
wody rzeki, druga zaś pochodziła z Prądu 
Zatokowego.

W kanale F lorydjr, gdzie ten ostatni po
siada prędkość najwyższą, słoność waha się 
od 36 do 36,4 na tysiąc; w kanale Bemini 
słonośd nie przewyższa 36,25.

t 0 i \Co dotyczę gęstości (S | 40 I, to wzrasta

ona naogół z południa na północ. Np. w mo
rzu Antylskiem  i w zatoce Meksykańskiej 
gęstość waha się między 1,0232 a 1,0242, 
kiedy w Prądzie Zatokowym, koło przylądka

Hatterasa, wzrasta do 1,0265. Ciekawe jest, 
że gęstość wody w morzu A ntylskiem  i w za
toce Meksykańskiej jest większa od gęstości 
wody w oceanie A tlantyckim  w tych sa
mych szerokościach.

Z badań prof. Schotta wynika zatem, żo 
w zatoce Meksykańskiej i w kanale Flory
dy Prąd Zatokowy bynajmniej nie jest bar
dziej słony od sąsiedniego oceanu; jest on 
raczej przeciwnie—mniej słony. Stąd wszy
stkie wnioski, jakie wyciągano z tego do
mniemanego nadmiaru słoności, są błędne.

L. H.
(La Geographie, XVIf, JMa 6).

Buletyn meteorologiczny
za m iesiąc czerw iec 1909 r.

(Ze spostrzeżeń  na S tacy i M eteo ro lo g iczn e j C e n tra ln e j p rzy  A tuzeum  P rzem ysłu  i Rolnictw a w W arszaw ie).
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