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Kilkanaście lat ledwie mija od podnie
sienia hasła ochrony przyrody i zakłada
nia parków narodowych w Europie. Spo
strzeżenia, poczynione we wszystkich 
niemal krajach, wykazały zastraszające 
stosunki, rozwielmożniające się tak w kró
lestwie fauny jak  i flory. Chciwość ludz
ka, a nierzadko i złośliwość niczem nie 
usprawiedliwiona, zdołały większego do
konać spustoszenia w kilkudziesięciu la
tach ostatnich, niż dokonać tego potra
fiły całe wieki minione. Za naszej już 
pamięci wyginęło mnóstwo ptaków, zwie
rząt leśnych i roślin, powiększających 
coraz bardziej wzrastający rejestr zmar
łych. Słusznie też jakiś przyrodnik po
wiedział, że przyszłemu historykowi przy
rody nie wypadnie nic innego, jak jedy
nie opracować jeden olbrzymi nekrolog, 
który zastąpić będzie musiał nasze książ
ki o zoologii i botanice. Zwierzęta, na któ
re patrzyli jeszcze nasi ojcowie, oglądać 
możemy obecnie jedynie na ilustracyach,

zdobiących księgi przyrodnicze lub za
znajamiać się z niomi w cichych, głu
chych muzeach.

Gdzie jednak podziało się to wesołe, 
najwyższą rozkoszą drgające życie na
szych pól, lasów i gajów? Gdzie owe 
czasy kiedy przelatujące ptastwo zasła
niało chmurą całą słońce, sprowadzając 
formalne zaćmienie? gdzie czasy, kiedy 
krzyk ich zagłuszał szalejącą burzę?

Niegdyś nie do przebycia lasy dziewi
cze z sękatemi potwrorami liściastemi, 
ożywione przez konie dzikie, niedźwie
dzie, łosie i żubry, zastąpiły obecnie mo
notonne lasy szpilkowe bez podszycia 
roślinnego, z jednostajnie ciągnącemi się 
w sznur drzewami, których szeregi us ta
wione po wojskowemu, co najwyżej chy
ba wzruszyć są w stanie i do szybszego 
pobudzić działania serce jakiegoś han
dlarza drzewem. W lasach takich jedy
ną zwierzynę stanowi kilka par sarn, 
które pod opieką prawa i z zastosowy* 
wdaniem najrozmaitszych środków ochron- 
no-leczniczych, pędzą swój żywot do 
chwili, kiedy właściciel ich za kilka 
srebrników' odstąpi komuś innemu pra- / 
wo nad ich biednem życiem. Niegdyś 
niezmierne błota i bagniska, rojące siq
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od wrzaskliwych zastępów niezliczonego 
ptastwa dzikiego — dzisiaj nudne, puste 
i głuche pola burakowe, ciągnące się jak  
okiem sięgnąć, a po których co najwy
żej biedny zajączek przemknie się cza
sem, oczekując w zimie ataku całego 
pułku okrutnie uzbrojonych myśliwych, 
godzących z zażartością, godną lepszej 
sprawy, na marny jego żywot. Do tak 
wspaniałych rezultatów doprowadziliśmy 
już obecnie!

Ludzie roztropniejsi, mający oczy na 
to otwarte, co się koło nich dzieje, da
wno już wskazywali smutne następstwa 
pasorzytniczej i rabowniczej gospodarki 
człowieka w lesie, na polu i w rzekach. 
Podniesiono hasło ochrony przyrody kra
ju, ale okazało się, że z żywego jej in
wentarza niewiele jeszcze się zachowało. 
Wobec tego jęto się jedynego pozostałe
go środka, którym są sztuczne rezerwa- 
eye — parki narodowe. Pierwsi zamiar 
w czyn wprowadzili praktyczni Amery
kanie, posiadający już obecnie w par
ku swoim narodowym wspaniałą rezer- 
wacyę dla roślin i zwierzyny, którą 
w miarę potrzeby rozsiedlać będzie mo
żna w reszcie kraju.

W Europie również pomyślano o po
dobnych instytucyach, zakładanych przez 
same rządy i społeczeństwa całe. Na 
mniejszą skalę zakrojone są prywatne 
zwierzyńce, mające jednak taki sam cel 
i znaczenie jak  wielkie parki rezerwa- 
cyjne. Taki park ochronny założył przy
rodnik niemiecki Ernest Seton, autor 
dzieła „Bingo11 i „Zwierzęta bohaterowie".

Niedawno temu zwróciło się do niego 
stowarzyszenie zakładania parków ochron
nych w Stuttgarcie z prośbą o wypowie
dzenie zdania swego co do zakładania 
parków ochronnych. Seton, zamiłowany 
w swem przedsięwzięciu wyraził zado
wolenie z powodu obudzenia się w Niem
czech ruchu w tym kierunku, odpisując 
między innemi, co następuje:

„Cieszę się bardzo, że w Europie za
czynają się budzić usiłowania, skierowa 
ne ku zakładaniu parków dla ochrony 
zabytków przyrody, i prace w tym kie
runku podjęte według sił swoich chętnie 
popierać będę“. Zwracamy uwagę na

zaznaczenie tego przez uczonego przy
rodnika, iż usiłowania podobne zaczy
nają się dopiero budzić na Zachodzie—co 
też z rzeczywistością jest jaknajbardziej 
zgodne. Nie o to jednak chodzi! Chcie
libyśmy jedynie zwrócić uwagę czytel
ników naszych na fakt, zresztą całkowi
cie dziś zapomniany, ale świadczący nad
zwyczaj chlubnie o rzeczywiście wielkiej 
jednostce, jaką był znany swego czasu 
przyrodnik Stanisław Konstanty Pietrus- 
ki — twórca pierwszego parku ochronne
go nie tylko u nas, ale zapewne w całym 
świecie.

Park ochronny, do tego prywatny, 
u nas w połowie XIX w., to coś nie
prawdopodobnego! Czy też przypadkiem 
podana tu wiadomość nie polega na ja- 
kiemś nieporozumieniu — zapyta z pe
wnością zdziwiony czytelnik, który w na j
śmielszych tylko pomysłach marzy obec
nie o założeniu takiego parku i u nas, 
nie wiedząc o tem, że dawniej jeszcze 
istniało coś podobnego w naszym kraju. 
Wprawdzie dziełem było to tylko jedne
go człowieka, który tyle zrozumienia 
okazał dla tych rzeczy, ale w każdym 
razie zasługuje ono, zwłaszcza dzisiaj, na 
wdzięczne wspomnienie. Jednostka dzię
ki własnym zasługom dorosła do tak 
wielkiego czynu, ale nie dorosło doń 
ówczesne społeczeństwo, które bez naj
mniejszego zainteresowania przyjmowało 
pracę człowieka nietylko, kiedy była ona 
w jaknajlepszym rozwoju, ale i kiedy 
los okrutny położył kres pięknemu dzie
łu uczonego przyrodnika. A że prawdą 
jest wszystko, co poniżej podajemy, tego 
dowodem niech będzie odczyt publiczny 
samego Pietruskiego, wygłoszony we 
Lwowie w 1869 roku i przedrukowany 
w fejletonach Gazety Narodowej z tegoż 
roku. Kiedy dzisiaj Europa cała krząta 
się żywo koło zakładania parków rezerwa- 
cyjnych, u nas cicho i głucho o tem! Kie
dy zaś w Europie nikt jeszcze o tem nie 
wspominał, u nas znalazł się już czło
wiek jeden, którego inicyatywie zawdzię
czać miał kraj nasz założenie prywatne
go zwierzyńca naukowego. Czyż nie jest 
to znamienne dla naszego społeczeństwa 
i kr u?
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Zważyć przytem należy, w jakich cza
sach i w jakich stosunkach przedsię
wzięcie to zainicyowane i kontynuowa
ne było w nieznanej wiosce w górach 
skolskich. Przypomnijmy sobie, że jesz
cze w 1836 roku, kiedy znakomity i za
służony przyrodnik, profesor dr. A. Za
wadzki zabierał się do wydawania swej 
Fauny (drukowanej w 1840 r.), w całej 
Galicyi nie było więcej nad dwu piszą
cych zoologów. Oni to, to znaczy Kon
stanty Pietruski i Al. Zawadzki (profesor 
i uczeń), reprezentowali na zjeździe ba
daczów w Wiedniu (1832 r.) nauki przy
rodnicze w Galicyi: pierwszy zoologię, 
drugi botanikę. Tak dalece upośledzone 
były u nas wówczas nauki przyrodnicze. 
Oprócz dawniejszych dzieł uczonych pol
skich, Rzączyńskiego i Kluka, nie mieli
śmy żadnej dobrej książki polskiej, bo 
Jarocki kończył dopiero wtedy swoję zo
ologię. Na cały zabór austryacki był tyl
ko jeden gabinet zoologiczny przy uni
wersytecie we Lwowie; po gimnazyach 
nie uczono nauk przyrodniczych, a na 
wszechnicy wykładano je tylko bardzo 
ogółowo. Obojętność dla tych nauk była 
do tego stopnia posunięta, że nawet lu
dzie, mający pretensye do inteligencyi 
i wykształcenia, z ubolewaniem patrzyli 
na oddających się „tak niewdzięcznej 
wiedzy".

O ile więc znalazł się ktoś, którego 
zainteresować zdołała piękna przyroda 
pól naszych, lasów i gajów, to oddawać 
się musiał temu jedynie kosztem wiel
kich ofiar tak pieniężnych jak  i moral
nych. Własną pracą i pilnemi studyami 
zdobywać musiał najdrobniejsze szcze
góły i wiadomości, które też samodziel
nie zupełnie układać musiał w pewną 
całość systematyczną. Podobnie zresztą 
jak  i w innych gałęziach nauki, kluczem 
do osiągnięcia pierwszych wiadomości 
podstawowych, była naówczas w Galicyi 
literatura naukowa niemiecka; w języku 
też niemieckim wykładano wszystkie 
przedmioty nie tylko na uniwersytetach, 
ale niemniej i w szkołach średnich.

Niedziw więc, że Zawadzki, który 
umiał doskonale popolsku, musiał pisać 
Faunę swą poniemiecku. Uczony Ło-

baczewski posuwał do tego nawet stopnia 
swoję niechęć do języka polskiego, że 
listy naukowe do przyrodników polskich, 
pisywał poniemiecku. Dopiero po 1848 
roku czasy zmieniły się na lepsze. Po 
gimnazyach zaczęto uczyć nauk przyrod
niczych, na uniwersytetach wykładali 
uczeni profesorowie, a w kraju powstało 
nawet kilka zbiorów przyrodniczych.

Oprócz bogatych zbiorów dwu wszech
nic i pomniejszych gimnazyalnych, Lwów 
posiadł wspaniały zbiór Włodzimierza 
hr. Dzieduszyckiego, który skolekcyono- 
wał nieprzebrane wprost skarby przyro
dy naszej. Zbiory ornitologiczne Kaz. 
hr. Wodzickiego, darowane uniwersyte
towi Jagiellońskiemu, posiadały także 
rzadkie i piękne okazy ptaków krajo
wych, osobliwie drapieżnych dziennych 
i nocnych. Piękny zbiór ptaków galicyj
skich miał naówczas i Roman hr. Potoc
ki we Lwowie. W przyjaźniejszych wa
runkach takich ukazały się też cenne 
dzieła przyrodnicze Belkego, Nowickie
go, Platera, Taczanowskiego, Tyzenha- 
uza, Wałeckiego, Wagi i Wodzickiego.

Nietak jednak przedstawiały się sto
sunki przed Zawadzkim i Pietruskim. 
Ten ostatni poświęciwszy się z ogrom- 
nem zamiłowaniem zoologii, wpadł na 
wielce oryginalny naówczas pomysł za
łożenia parku zwierzęcego, pod który 
wybrał sobie cudne okolice górzystego 
powiatu skołskiego. W 1833 roku zało
żył własnym kosztem we wsi Podhorod- 
cach piękny zwierzyniec, w celu badania 
obyczajów i sposobu życia rzadszych 
zwierząt ssących, ptaków i gadów. Park 
ten jednak uległ nieszczęśliwemu losowi, 
padając 7 stycznia 1848 roku ofiarą po
żaru.

Na przestrzeni niespełna 30 sążni kwa
dratowych istniał niecałych piętnaście 
lat, mały kącik ziemi w górach skol
skich, gdzie przeszło 500 różnorodnych 
stworzeń pędziło swój żywot pod troskli
wą opieką.

Widziano tam ogromne siwe i czarne 
niedźwiedzie karpackie, mnożące się obok 
podolskich susłów. W 1843 roku przy
szło na świat dwoje małych niedźwie
dziąt: śliczniutkie stworzenia, wygląda
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jące zupełnie jak  szczenięta brytanów, 
były barwy jasno-stałowej z białą obróż
ką na szyi i różowemi noskami, gładkie, 
niewłochate, niepodobne do rodziców.

Przebywały tara także dzikie gołębie 
grzywacze (Columba palumbus L.), wy
siadujące ja ja  i karmiące swobodnie go- 
łębięta w sąsiedztwie nąjsroższych nie
przyjaciół, jastrzębi i sokołów. Pietruski 
pierwszym był, któremu się udało po 
trzechletnich daremnych staraniach do
prowadzić te dzikie i płochliwe ptaki do 
rozmnożenia w niewoli, czego w Paryżu 
i w Berlinie bezskutecznie próbowano. 
Sławny Brehm, z którym przyrodnik nasz 

® stale korespondował, był tym rezultatem 
w hodowli ptaków wielce uszczęśliwiony 
f umieścił spostrzeżenia Pietruskiego 
w pięknem swem dziele o gołębiach.

Stała też w parku ogromna klatka, 
gdzie można było wygodnie i bezpiecz
nie oglądać jadowite żmije czarne, mie
dziane, siwe i srokate; ogromne okazy 
wężów zaskrońców, czarnych i karcza- 
ków (Coronella laevis), padalce (Anguis 
fragilis) i t. p. Trzymał je właściciel zwie
rzyńca przez lat kilkanaście dla robienia 
różnych doświadczeń i nawet dwa razy 
ukąsiła go żmija czarna. Do klatki tej 
zaglądały z apetytem bociany i czaple.
' Na straży parku stała para pięknych 

żórawi, tych najzmyślniejszych i najin
teligentniejszych ze wszystkich ptaków 
krajowych, które, chodząc wolno, nie do
puszczały do zwierzyńca szkodliwych 
zwierząt i obcych ludzi; jeżeli jaki nie
porządek między zwierzętami powstał, 
zaraz właścicielowi znać dawały.

Około 200 śpiewaków europejskich 
Wtórowało swemi melodyami rażącym 
uszy krzykom pysznie strojnych zamor
skich arasów, kakadusów i amazonek; 
chórowi zaś temu całemu przedrzeźniały 
się przecudowne szaflrowo-ponsowe lory 
królewskie z Borneo.
* W wymawianiu słów ludzkich ubiegały 

się o pierwszeństwo z swojskiemi kruka
mi i sójkami pojętne afrykańskie papugi 
siwe (Psittacus Erithaeus). Pietruski miał 
sławnego naówczas w całym niemal kra
ju  kruka 24-letniego, który cudów wprost 
dokazywał. Niezwykły ten ptak wołał

pana swego po imieniu, kazał ptakom 
jeść, a sobie kawę podawać, wołał wszy
stkich chłopców, którzy mu w różnych 
latach służyli i t. p. Szczególnym tra 
fem, bo oczywiście nie rozumiał tego, co 
mówił, kiedy był w złym humorze, trak
tował wszystkich wykrzyknikiem: „jaki 
ty  nudziarz", którego nauczył się od pa
na swego, używającego słów tych w nie
zadowoleniu, wywołauem częstokroć nie- 
pojętnością czarnego ucznia skrzydlatego. 
Oprócz tego plótł jeszcze wiele innych 
rzeczy popolsku i porusińsku, przytem 
kaszlał wybornie, jakgdyby miał su
choty.

Szczególny ten ptak, będąc zamknięty 
w wielkiej klatce, ażeby go kto nie ukradł, 
i nudząc się w więzieniu, wypadł na myśl 
dokuczania indykom w następujący spo
sób. Widząc kilkanaście ptaków tych 
koło swej klatki, brał resztki jedzenia 
i podawał indykom, a który się tylko 
złakomił, ten pewnie kawał dzióba u tra
cił. Na tem się jednak nie skończyło, 
bo nudy rodzą złe myśli. Raz tedy pod
czas zimy dotkliwej, zachciało się kruko
wi zaprawionemu na indykach, łapać so
bie wolno latające ptaki. W tym celu 
chował najlepsze kawałeczki mięsa, któ
re podawrał z największą uprzejmością 
zmarzniętym i zgłodniałym srokom, za
chowując tę wszakże ostrożność, że za
wsze pierwszy raz dał się pożywić sro
ce, a dopiero za drugim razem ją  chwy
tał i póty przez szczeble klatki trzymał, 
dopóki ktoś nie przybiegł i nie odebrał 
zdobyczy, którą mu zawsze potem żywą 
do zabawy dawano. W końcu tak się 
wprawił do tego polowrania, że sobie co 
roku ułowił w zimie tym sposobem 3 lub 
4 sztuki.

Gołębiarnia, pięknie urządzona, była 
zapełniona najśliczniejszemi okazami na j
rzadszych ras gołębi ozdobnych; Pietru
ski miał paradne czarne i białe pawiaki, 
ogromne garłacze, tturkoty z lotkami na 
nogach, zabawne lcapucynki, jaskółki, 
cypryanki i t. p. Ze śpiewających p ta
ków posiadał najrzadsze krajowe gatun
ki; śliczne i pojętne drozdy skalne nio
sły jaja, które właściciel posyłał Brehmo- 
wi. Miał również dwa okazy pięknego
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i wielkiego gila północnego (Corythus 
enucleator), mieszkającego w krajach 
północnych, a przypadkowo złowionego 
w Siemianówce. Stary samiec je s t  cały 
porzeczkowo czerwonej barwy.

Ułaskawione borsuki i kuny jak  psy 
za panem swoim biegały do lasu. Jeden 
tumak zgubił się raz w lesie, ale wnet 
dobrowolnie powrócił.

Ale co było ozdobą tego zwierzyńca, 
koroną sztuki ułaskawiania, to wolno po 
dworze latające, nigdy nie chowane pta
szki—sikorki popielate, makopije (Parus 
palustris L.) i bargiele (Sitta europaea), 
które wielką cierpliwością i wytrwałością 
do tego stopnia właściciel ułaskawił, że 
na zawołanie z ogrodu na dziedziniec 
przylatywały i siadały na ręce, a przez 
otwarte okno wpadały do pokoju na 
wspólne z gospodarzem śniadanie.

Szczególnie jedna parka makopijów do 
tego stopnia się obłaskawiła, że wszyst
kich, którzy naocznie mieli sposobność 
w Podhorodcach widzieć te dwa mądre 
ptaszki, w zadziwienie wprowadzały. Wi
dzieć warto było, z jakim pośpiechem 
podczas grubego śniegu ze szczytu naj
wyższego drzewa na rozkaz jak strzały 
do celu na rękę leciały, przyczem zacho
wywały ten porządek, że nigdy dwoje 
razem nie siadło, lecz zawsze naprze- 
mian, a chociaż się dwoje zapędziło, to 
jednak tylko jedno siadało. Jeżeli się 
czasem trafiło, że pan ich nie wychodził 
prędko dawać im jeść, to przylatywały 
do okien sypialni i pukały dopóty, do
póki im nie otworzono. Nader zabawnie 
było uważać, gdy gospodarz mówił z kim, 
a one głodne były—z jaką niecierpliwo
ścią latały przed oczyma, ażeby zwrócić 
uwagę jego na siebie.

Para bargielów miała też zwyczaj wla
tywać codziennie przez okno otwarte do 
pokoju i z gospodarzem razem jeść śnia
danie; trwało to tak przez całe lato, do
póki całe okna otwierać można było. 
Z nadchodzącą jednak zimą już w jesie
ni Pietruski usiłował tak je  nauczyć, by 
przez otwarte okienko wlatywały i wy
latywały, ale to było już dla nich tro
chę zatrudne; jeszcze wlecieć do pokoju 
umiały, ale z wyleceniem kłopot był

prawdziwy, gdyż tłukły się o wszystkie 
szkła okna. Z czasem jednakże i tego 
się nauczyły.

Jednem słowem, zwierzyniec Pietru- 
skiego w Podhorodcach był to przepysz
ny zbiór, utrzymywany niewielkim ko
sztem, a dający sposobność do czynienia 
wielu ciekawych postrzeżeń. Profesoro
wie zoologii dr. Columbus i dr. Kner 
umyślnie przyjeżdżali ze Lwowa oglądać 
tę arkę Noego, a Brehmowi i Wiegman- 
nowi Pietruski musiał przesyłać co mie
siąc relacye.

Nieszczęście jednak chciało, że pierw
szy ten park zwierzęcy w naszym kraju 
uległ pożarowi, który zniszczył 7 stycz
nia 1843 roku bezpowrotnie wszystkie 
zbiory żyjących i wielką część martwych 
skarbów naszego przyrodnika. W jednej 
chwili spłonęły owoce długoletniej mo
zolnej, odmawianiem sobie innych przy
jemności życia, uświęconej pracy. Około
1 godz. po północy w sam dzień wigilii 
Bożego Narodzenia według kalendarza 
ruskiego, nasz badacz usłyszał mocne 
pukanie do okna i krzyk: pali się! Służ
ba zapaliwszy mocno w piecu z powodu 
trzaskającego mrozu w pokoju papug 
udała się na noc do swoich rodzin; od 
ognia zajęła się podłoga — a reszta wia
doma. Wyskoczywszy nieubrany przez 
okno na mróz ‘20-stopniowy, Pietruski 
ujrzał dopiero cały ogrom swej straty. 
Znaczna część niedrukowanych rękopis- 
mów jego przepadła w ogniu. Podobnie 
zwierzyniec z krajowemi zwierzętami 
drapieżnemi, które podobijać musiał, oba
wiając się, by stare niedźwiedzie nie po- 
wyłamywały się i nieszczęścia nie przy
czyniły; zginęły wówczas 3 niedźwiedzie,
2 borsuki, 2 kuny leśne, 2 kamionki, wy
dra, 3 wspaniałe orły, 2 ogromne pucha
cze, sokoły i t. d. Spalił się również 
zbiór żyjących papug ze wszystkich czę
ści świata, zbiór żywych wężów, żmij 
i padalców, wiele ras gołębi ozdobnych, 
cała ptaszarnia ptaków śpiewających, 
owadożernych i ziarnojadów.

Nazajutrz oglądając pogorzelisko, nie
szczęśliwy nasz przyrodnik, spostrzegł 
dwa biedne grzywacze, siedzące na po
zostałych sterczących kominach spalone
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go domu; uratowane cudownym sposo
bem, nie chciały opuszczać miejsca uro
dzenia.

Książki tylko, chociaż mocno uszko
dzone, bo je  wyrzucano z biblioteki na 
śnieg, zostały wyratowane. Podobnie 
i przepyszny zbiór entomologiczny, za
wierający wówczas przeszło 6 000 owa
dów krajowych i ze wszystkich części 
globu, owoc pracy całego życia i znacz
nych kosztów, który później znacznie 
powiększony sprzedano Zakładowi na
rodowemu im. Ossolińskich. W tym zbio
rze znajduje się pudełko pochwo - skrzy
dlatych owadów z głębi Afryki, do któ
rego się wiążą przykre wspomnienia, bo 
je zbierał syn sławnego ornitologa Breh- 
ma, Oskar Brehm, który utonął w nur
tach Białego Nilu.

Poniósłszy tak ogromne straty, Pie- 
truski nie stracił jednak odwagi. W ie
dząc dobrze, że już trudno będzie dojść 
poraź drugi do tak pięknego zbioru zwie
rząt żyjących, wziął się z całą gorliwo
ścią do ratowania i porządkowania wszy
stkich doświadczeń i spostrzeżeń, poczy
nionych w zwierzyńcu przez lat 15. Mnó
stwo ciekawych notat, przechowywanych 
w bibliotece i uratowanych przeto w wiel
kiej ilości od ognia, zaczął opracowywać 
i przysposabiać do druku. W ten sposób 
powstało dzieło jego p. t. Historya na tu 
ralna zwierząt ssących dzikich galicyj
skich, w której same doświadczenia z 
niedźwiedziami poczynione, 11 stron dru
ku, dziesięć lat pracy kosztowały. Póź
niej nasz przyrodnik wydał „Historyę na
turalną i hodowlę ptaków śpiewających11, 
zawierającą opisy wraz z pielęgnowa
niem w niewoli wszystkich naszych pta
ków śpiewających. Po dziele tem ogłosił 
„Historyę naturalną i hodowlę ptaków 
drapieżnych, gadających i pięknie ubar
wionych", gdzie znajduje się ciekawa 
biografia wspomnianego powyżej kruka 
uczonego. Następnie drukował jeszcze 
„Historyę naturalną i hodowlę gołębi", 
zawierającą rozprawę o użytku bezpo
średnim i pośrednim ptaków, tudzież do
kładną monografię wszystkich gołębi 
europejskich, domowych i dzikich.

Prócz tego, Pietruski zajmował się ho" 
dowlą wszelkiego gatunku kur, czego 
owocem była „Historya naturalna i ho
dowla kur“. Wolne od zajęcia chwile 
poświęcał ogrodnictwu i sadownictwu; 
pozakładał w Podhorodcach wielkie sa
dy, gdzie na przestrzeni 15 morgowej 
aklimatyzował w górach mnóstwo drzew 
owocowych takich gatunków, które się 
udać mogą w stosunkowo ostrzejszym 
klimacie.

Po spaleniu się zwierzyńca trudnił się 
dalej chowem i badaniem krajowych 
żmij i wężów, a to dlatego głównie, że 
mieszkając w okolicy nader obfitującej 
w gadziny jadowite miał doskonałą spo
sobność do zbierania ciekawych spostrze
żeń nad trybem życia i jadem tych stwo
rzeń.

Dzisiaj i ślad zaginął po arcyciekawej 
tej instytucyi, stworzonej prywatną ini- 
cyatywą jednostki, której pracą in tere
sowali się uczeni, ale—niemieccy. W ży
wej korespondencyi z Pietruskim pozo
stawali zwłaszcza Brehm i Wiegmann, 
znakomici przyrodnicy ubiegłego wieku, 
a jedynie właśni współobywatele nie znaj
dowali dla uczonego przyrodnika lepsze
go miana, nad „dziwaka, oddającego się 
tak niewdzięcznej nauce“. A jednak dzie
ło, stworzone przez niego, chociaż nie do
chowało się do dni naszych, już samo 
przez się powinno zapewnić i zapewni 
też Pietruskiemu należyte miejsce w dzie
jach nauki naszej. AVzmożone próby za
interesowania całego społeczeństwa och
roną przyrody, tudzież założenie kiedyś 
w przyszłości parku ochronnego w kra
ju, zapewnią trwałą sławę i wspomnienie 
człowiekowi, który sam z własnej ini- 
cyatywy dokonał dzieła, jakie na razie 
ideałem tylko może być dla nas obecnie, 
a bardzo rzadkim objawem jes t  jeszcze 
i w całej Europie. Oby też myśl, zro
dzona samorzutnie lat temu prawie ośm- 
dziesiąt, niekontynuowana od lat dzie
siątek, stała się milszą dla społeczeństwa 
naszego, niż była w owych czasach. 
Stworzenie parku ochronnego w Galicyi, 
będzie najlepszem uczczeniem pamięci 
wielkiego, a cichego pracownika, jakim 
był Stanisław Pietruski. B. Janusz,
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P O S T Ę P Y  W  H O D O W L I ROŚLIN 
I ICH Z N A C Z E N IE  DLA T E O R Y J 

T R A N SF O R M IS T Y C Z N Y C H .

Tłumy, zwiedzające wystawy kwiato
we, nie mogą ocenić istotnego ich zna
czenia dla filozofii przyrody.

Do roślin najdziwniejszych, lecz naj
mniej dla profanów zrozumiałych, należą 
storczyki. Dziwactwo wątłej budowy, 
grube i mięsiste liście, łodygi bulwiaste, 
korzenie powietrzne — tworzą kontrast 
z nieporównaną wspaniałością ich olcwia- 
tu. Puydt opisuje wrażenie, jakie spra
wiały storczyki w czasach, gdy jeszcze 
były rzadkością: „Wchodzono do cieplar
ni, jakby do sanktuaryum, w którem 
spełnia się tajemnica. Rośliny, o korze
niach powietrznych, hodowane bez zie
mi, w atmosferze ciężkiej, przepojonej 
parą; ich wygląd dziwaczny, liście nie
normalne—wszystko to budziło na wstę
pie lęk; a gdy kilka kwiatów rozchyliło 
korony o kształtach niezwykłych, o płat
kach mięsistych i ciemnych i zapachu 
przenikającym, zatrzymywano się z po
dziwem i zachwytem". W roślinach tych 
uderzał przedewszystkiem ich epifityzm; 
w Europie bowiem znamy bardzo mało 
roślin tej kategoryi, gdy tymczasem 
w krajach gorących ten tryb życia jest 
ogromnie rozpowszechniony, zarówno 
wśród storczyków, jak i wśród zapylco- 
watych.

Osbeck, zbierający w XVIII w. w Ma- 
lezyi rośliny dla Lineusza, zwrócił uwa
gę na epifityzm niektórych z nich. Li- 
neusz nazwał te rośliny „epidendres“, 
t. j. rosnące na drzewach. Portugalski 
misyonarz Loureiro, badający florę Indo- 
Chin, był uderzony wyglądem Aerides 
odoratum, „która żyje zawieszona w po
wietrzu, bez pożywienia, bez oparcia 
w ziemi lub wodzie“. Loddiges, który 
wydał w 1812 roku pierwszy katalog 
storczyków^, hodowanych w cieplarniach 
Hackney w Anglii, wspomina, że otrzy
mał Oncidium ensifolium od podróżnika, 
który miał tę roślinę, hodowaną bez zie
mi, w swej kajucie.

Ogrodnicy próbowali od dawrna odtwo
rzyć to sztuczne życie powietrzne; sła
wny Józef Banks w 1817 roku opisał 
pierwsze próby hodowania storczyków 
w koszach, zawieszonych u belkowań 
cieplarni. Hodowanie orchidei w garn
kach z bylejaką ziemią, praktykowane 
w XVIII w. było barbarzyństwem, któ
rego wkrótce zaniechano. Niektóre ga
tunki przytwierdzano drutem do kawał
ka drzewa pokrytego wilgotnym mchem 
(Sphagnum). Wreszcie zastosowano uży
wany dla większości storczyków kompost, 
polegający na mieszaninie Sphagnum 
z włóknami korzeni paproci Osmunda 
lub Polypodium, Posiekaną mieszaniną 
pokrywają kawałki rozbitych doniczek. 
Lecz niewszystkie storczyki podzwrot
nikowe są powietrzne; obuwiki np. ho
dowano w doniczkach, dodając do po
wyższego kompostu cokolwiek świeżej 
ziemi. Od czasów Lindleya (1830 roku) 
ulepszono bardzo technikę hodowli cie
plarnianej, wytwarzając sztuczne burze 
i ulewy w środowisku cieplarni.

Lecz błędem było przypuszczenie, że 
rośliny tropikalne są wyłącznie przyzwy
czajone do klimatu jednostajnego; na 
pochyłościach górskich nawet na równi
ku klimat jest zmienny. Istnieją orchi- 
deje, żyjące w okolicach śnieżnych, gdzie 
temperatura =  0.

Podróże i poszukiwania w 1835 roku 
wykazały istnienie wspaniałych kwiatów 
na szczytach. Józef Cooper doszedł do 
wniosku, że hodowano storczyki w tem
peraturze zawysokiej, a zwłaszcza nie
potrzebnie otulano je, dusząc w atmo
sferze przepojonej dwutlenkiem węgla.

; Metody Coopera doprowadziły do zasto
sowania trojakiego rodzaju cieplarni: cie
plarni ciepłych, umiarkowauych i zi
mnych. Hodowla storczyków wzrosła nie
słychanie w połowie XIX wr. Domy han
dlowe zaczęły subwencyonować poszuki
waczy rzadkich orchidei. Podróżnicy 
wysyłali rośliny w skrzyniach, jako 
przedmiot suchy i martwy.

W  Ameryce cała ludność niektórych 
wsi poluje na orchideje. Powstaje py
tanie, czy nie łatwiej byłoby zasiewać 
ziarna storczyków? Próbowano to czy



760 WSZECHSWIAT JSIó 48

nić, lecz tajemnica kiełkowania tych ro
ślin była niedostępna dla ogrodników.

Ziarna storczyków są bardzo małe, po
zbawione białka, otoczone błoną i utwo
rzone z małego skupienia jednakowych 
i niezróżnicowanych komórek. Dojrzała 
torebka zawiera wielką ilość ziarnek, 
podobnych do trocin.

Przez długi czas nie umiano wypro
wadzić tych ziarn z bezwładu. W 1822 
roku botanik francuski Du Petit Thouars, 
badacz storczyków na wyspie Burboń
skiej i Madagaskarze pisał: „myślano dłu
go, że ziarna te niezdolne są do wege- 
tacyi; zauważył ją  dopiero dr. Salisbury 
w Anglii".

Wreszcie jakiś anonimowy obserwator 
spostrzegł, że kiełkowanie pojawiało się 
na kompoście, który pokrywał roślinę 
macierzystą, a raczej na korzeniach, któ
re mniej lub więcej z kompostu się wy
łaniały. W ten sposób rozpoczęto hodo
wlę na podnożu rośliny macierzystej. 
„Trzeba rośliny żywej dla uzdrowotnie- 
nia substratu, na którym ma się odbyć 
kiełkowanie", czytamy w słowniku ogrod
niczym De Bois.

Z ulepszeniem tej metody Domini mógł 
rozpocząć ważną sprawę hybrydyzacyi 
storczyków. Niepowodzenia w kiełkowa
niu trwały jednak długo; wzamian za to 
przywóz doszedł olbrzymich rozmiarów, 
a ilość hodowanych gatunków wzrosła 
do 2 000.

Od 1850 roku rozpoczyna się nowa era 
w hodowli orchidei, lecz odkrycia z tej 
dziedziny były ukrywnne. Domini, wta
jemniczony przez d-ra Harrisa co do wła
ściwości organizacyi seksualnej kwiatu 
storczyka, przedsięwziął pierwsze zapłod
nienie krzyżowe. Pierwsze hybrydy Cy- 
pripedium nazwał Cyprip. Harrisianum. 
W  1856 roku pojawiła się Calanthe Do- 
minyi, powstała z krzyżowania Calanthe 
Masuca z C. furcata. Ziarna jej zasiano 
w 1853 roku, zatem roślina wymagała 
trzech lat dla wzrostu.

Od owego czasu utworzono szereg no
wych kombinacyj. W samej grupie Obu- 
wikowych, krzyżując między sobą 40 ga
tunków podzwrotnikowych, otrzymano 
600 hybrydów, a właściwiej 1 500. Hy

brydy Cypripedium wywierają wrażenie 
istot nowych, autonomicznych nowych 
gatunków. Zresztą przez kulturę i roz- 
radzanie, które polega na przecinaniu 
korzeni można zachować ten gatunek 
z jego cechami w nieskończoność. Cena 
nowych hybrydów jest bajeczna, docho
dzi do 300 f. sterl.; jest to w części uza
sadnione trudnością kultury roślin, k tó
re nieraz wymagają 20 lat starań i opie
ki. Hybrydy są nieskończenie płodne; 
dzięki temu, można dowolnie zwiększać 
ich liczbę. To też hodowcy realizują naj
dziwaczniejsze ich kombinacye.

Liczba typów nowych będzie zapewne 
jeszcze wzrastać w następstwie bardzo 
doniosłego odkrycia, o którem niżej.

Cała technika hodowli storczyków była 
przez długi czas kapryśna i przypadko
wa, nie znano istotnej jej podstawy, 
a w wielu przypadkach zawodziła zupeł
nie, niedając żadnego rezultatu.

Zagadka tych niepowodzeń jest dziś 
wyjaśniona zupełnie. Od czasu badań 
Wahrlicha z r. 1886 wiedziano, że korze
nie storczyków zawierają grzyby. W roz
prawie swej „La naturę tropicale", wy
danej w 1898 r. przez Bibl. scient. inter
nat., p. Costantin • wykazał, że najście 
grzybów na korzenie tych roślin powin
no było w szczególny sposób skrzywić 
ich ewolucyę i spowodować wszystkie 
dziwactwa budowy i trybu ich życia. 
Zwłaszcza stwierdzenie, że u wszystkich 
roślin holosaprofitycznych (t. j. pozba
wionych chlorofilu i posiadających grzy
by w korzeniach) ziarno jest niezróżni- 
cowane — doprowadziło go do wniosku, 
że wątłość nasion storczyków je s t  je- 
dnem z dalszych następstw obecności 
grzybni, zależy od toksyn, które, działa
jąc na odległość, wstrzymują rozwój 
zarodka i uniemożliwiają utworzenie ko
rzonka, łodyżki i liścieni.

Ten nowy punkt widzenia sprowadzał 
dalsze konsekwencye: ziarno, pozbawio
ne grzyba, musiało się zmarnować w zie
mi — i stąd mogły pochodzić nieudane 
próby hodowców.

Uczeń p. Costantina p. Noel Bernard 
stwierdził słuszność tych wnioskowań. 
Badał on Neottia i nadaremnie usiłował
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wywołać kiełkowanie jej ziarn mikrosko
pijnych. Na wycieczce botanicznej zna
lazł torebkę tej rośliny, która, pochyliw
szy się ku ziemi, pękła w ziemi. Ziar
na stąd pochodzące zakiełkowały. Ba
dając ich budowę p. N. stwierdził, że 
były one opanowane przez grzyba, tego 
zapewne, który znajdował się w korze
niach macierzystych. Spostrzeżenie to 
wyjaśnia, dlaczego udawały się hodowle 
ziarn, zasiewanych u stóp rośliny macie^ 
rzystej. Zamiast umieszczać ziarna u pod
stawy rośliny macierzystej, niektórzy 
ogrodnicy zasiewali je  w doniczkach, 
zawierających różne substraty, np. tro
ciny. Ponieważ w ten sposób otrzymy
wano często dobre rezultaty—zdawałoby 
się, że obserwacye p. Noela zostały za
chwiane. Lecz badania histologiczne za
rodków wykazały, że są one zawsze opa
nowane przez grzyb, który przenikał 
stale w jednaki sposób przez chwytnik 
i tworzył w komórkach mocno zwinięte 
kłębki. Skąd grzyb pochodzi w tym 
przypadku? Można przypuścić, że jest 
on tak obfity w cieplarni, iż przenika 
trociny, jak  pleśń — piwnicę; można też 
przypuścić, że chytry i skryty ogrodnik 
wkłada do substratu fragmenty korzeni, 
które zarażają ziarna swemi grzybami.

Posyłając grzyby storczykowe amato
rom, którzy przedtem nigdy nie zasie
wali storczyków, Noel Bernard otrzymał 
doskonałe wyniki.

Decydującym argumentem na korzyść 
nowej techniki są rezultaty, otrzymane 
z Pbalaenopsis Artemisa, który jest hy
brydem Phalaenopsis amabilis z Phal. 
rosea. Ziarna jego, zabezpieczone asepty- 
cznie i zasiane w czystej rurce, nie wy- 
kiełkowały; po wprowadzeniu czystego 
grzyba Rhizoetonia mucoroides otrzy
mano wspaniałe kiełki, z których po 18 
mies. wyrosła roślina; a w niecałe 3 lata 
pojawiły się na niej kwiaty.

A zatem — przez wydobywanie grzy
bów z korzeni i zarażanie niemi ziarn— 
można otrzymać kiełkowanie prędkie 
i pomyślne. Kultura storczyków rozwi
nie się jeszcze wspanialej i hybrydy s ta 
ną się jeszcze liczniejsze. Nowe metody 
stosowane są już w Belgii i Anglii.

Biologia storczyków jest wprost zdu
miewająca. Rośliny te są normalnie cho
re; nietylko przyzwyczajają się one do 
swego pasorzyta, lecz nie mogą się bez 
niego obejść. Gdy grzyb staje się stro
ną zaczepną—roślina umiera. Walka po
między grzybem, a gospodarzem trwać 
musi ciągle i niekiedy odporność stor
czyków jest tak wielka, że grzybnia zo
staje całkowicie strawiona i pozostają 
tylko szczątki jej nitek. Reakcya gospo
darza jest w przypadkach normalnych 
zawsze intensywna, a fagocytoza regu
luje i ogranicza postęp pasorzyta. Łatwo 
zrozumieć, że podobna walka odbija się 
na całej istocie i że normalny charakter 
storczyka zależy od niej w znacznej czę
ści. Ewolucya napastowanych odpowia
da ewolucyi napastujących. Grzyby, wy
dobyte np. z Vanda nie są te same, co 
w Odontoglossum. Są to pasorzyty z tej 
samej rodziny, ale specyficznie różne. 
Można przypuszczać, że każdej orchidei 
odpowiada grzyb specyalny. Obecnie roz
różniają 3 główne gatunki grzybów, za
mieszkujących korzenie storczyków: 1) 
pasorzytujące na Cyprides Cattleya, Lae- 
lia, 2) na Phalaenopsis, Vanda, 3) na 
Odontoglossum. Grzyby te można hodo
wać i na kulturach martwych. Nici ich 
wówczas zwijają się w kłębki, jak  i w ko
mórkach gospodarza; jest to zapewne 
zdolność dziedzicznie nabyta, mogąca 
przetrwać niezależnie od przyczyny po
wstania. Grzyb, właściwy jednemu ga
tunkowi storczyka, przeszczepiony do 
ziarn drugiego, wywołuje chorobę, lub 
bezczynność ziarna; niekiedy kiełkowa
nie rozpoczyna się, lecz wkrótce zostaje 
przerwane i roślina zamiera; pasorzyt 
odzyskał swój niszczycielski charakter. 
Częściej grzyb ustępuje, zostaje strawio
ny, lecz mimo tego, kiełkowanie nie za
chodzi. Najciekawsze są przypadki, gdy 
pasorzyt i gospodarz przystosowują się 
do siebie; wówczas powstają typy anor
malne. Nietylko wszakże krzyżowanie 
może wytwarzać wśród roślin anomalie. 
Blaringhem wykazał, że traumatyzmy 
(przecięcia, ciśnienia, skręty) mogą stwa
rzać nowe i nieraz dziedziczne typy. Do
świadczenia Bernarda dowodzą, że zmie
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niając grzyb, można stwarzać potwory, 
t. j. zmieniać storczyki.

Z uwag powyższych nasuwa się jesz
cze jeden wniosek: Uczeni zajmują się 
obecnie badaniami hybrydów; zapomnia
ne prawa Mendla wskrzesili De Vnes, 
Tschermak i Bateson. Można więc są
dzić, że klucz zagadki ewolucyi został 
wykryty. Lecz prawa te stosować się 
dają jedynie wr przypadkach bardzo pro
stych (2 odmiany, które się różnią je 
dną, lub małą ilością cech). Cechy po
tomstwa podlegają wówczas prawom ma
tematycznym niezaprzeczonym. Lecz nie 
dają się one zastosować w razie dwu 
gatunków, różniących się wieloma ce
chami. A gdyby nawet te przypadki wy
jaśnione być mogły przez zasadę Men
d la — czy wynikałoby stąd, że ewolucya 
odbywa się jedynie drogą jaja? Czyż 
środowisko zewnętrzne nie wywołuje 
cech nowych? To, co powiedzieć można 
o storczykach, przemawia za tezą la- 
markizmu.

N . M.

(W edług artykułu p. Costantina. „Scientia“ 
(Riyiśta di Scienza). Tom X).

M A K S  P L A N C K .

EN ERG IA  A T E M P E R A T U R A .

(Dokończenie).

Lecz miało to jeszcze dobitniej nastą
pić. Ciepło właściwe eiał stałych pod
czas spadania temperatury wykazuje po
wszechną tendencyę zmniejszania się, 
a W. Nernst w ostatnich latach dowiódł, 
z jednej strony doświadczalnie przez po
miary w temperaturze ciekłego wodoru, 
z drugiej zaś strony teoretycznie przez 
zastosowanie swej nowej zasady cieplnej, 
że ciepła właściwe wszystkich ciał s ta 
łych i ciekłych wobec nieograniczenie 
malejącej temperatury dążą do bardzo 
małych wartości. Tak np. ciepło właści
we miedzi w temperaturze wodoru cie
kłego nie stanowi nawet dwudziestej

części ciepła właściwego w temperaturze 
zwyczajnej. Jakże więc ma sobie fakt 
ten tłumaczyć zasada jednostajnego roz
działu energii? Jak może wogóle wyja
śnić, że ciepło cząsteczkowe jakiegoś 
ciała jest mniejsze, aniżeli 3. Bo skoro 
uważa się w ogólności cząsteczkę za ru 
chomą w przestrzeni, jej składowe szyb
kości tworzą 3 stopnie wolności. Pozo
stawałoby jedynie przypuszczenie, że 
cząsteczki ciał stałych i ciekłych zbijają 
się w sztywne kompleksy, mogące poru
szać się tylko jako całość. Takim spo
sobem wolność ruchu ciała byłaby odpo
wiednio ograniczona. Lecz wtedy pozo
stają jeszcze te wszystkie ruchy, które 
są źródłem emisyi i wynikiem absorpcyi, 
te zaś przecież napewno są bardzo sub
telnej natury i tworzą pewną liczbę sto
pni wrolności, przekraczającą liczbę czą
steczek o więcej niż ich trzykrotność.

Wobec faktów dotąd nagromadzonych 
nie ulega już żadnej wątpliwości, że pra
wo jednostajnego rozdziału energii nie 
odgrywa w termodynamice tej zasadni
czej roli, jaką mu przez jakiś czas przy
znawano. Równocześnie z tem nasze głó
wne zagadnienie staje się na nowo otwar- 
tem. Bo jeśli w stanie równowragi s ta
tystycznej energia średnia nie rozkłada 
się jednostajnie na wszystkie stopnie 
wolności, to średnia energia jednego 
z tych stopni wolności nie może dać nam 
miary temperatury, która przecież w sta
nie równowagi niezaprzeczenie wrszędzie 
jest równa.

Jakby więc teraz poradzić sobie, by 
wybrnąć z tego trudnego dylematu? Czy 
może zasadę jednostajnego rozdziału ener
gii uznać za całkiem błędną i obejrzeć 
się za czemś zupełnie nowem? Zaiste, 
nie. Albowiem owa zasada znalazła mo
cne potwierdzenie ze strony gazów je- 
dnoatomowych, a również do pewnego 
stopnia ze strony ciał stałych. Zawiera 
ona przeto niewątpliwie część prawdy, 
lecz nie całą. Musimy więc przyjąć, że 
stanowi ona niedopuszczalne uogólnienie 
słusznej w sobie myśli. Ażeby dojść do 
należytego uogólnienia, musimy przebyć 
jeszcze raz drogę, która doprowadziła 
do zasady jednostajnego rozdziału ener-
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gii i musimy wyszukać punkt, od które
go odgałęzia się droga błędna, uniknąć 
jej obecnie, a zamiast niej, wybrać dro
gę należytą.

Zabierając się do wykonania tego pla
nu, uprzytomnijmy sobie, że zasadę je 
dnostajnego rozdziału energii wyprowa
dzono przez zastosowanie rachunku pra
wdopodobieństwa do równowagi s ta ty 
stycznej. Tego punktu wyjścia trzymać 
się będziemy i nadal, gdyż bez wprowa
dzenia rozważań statystycznych wydaje 
się niemożliwem zrozumienie charakte
rystycznych właściwości równowagi ciepl
nej, w przeciwieństwie do równowagi 
mechanicznej i elektrycznej.

Stan równowragi statystycznej wobec 
wszystkich innych w razie tej samej ener
gii całkowitej cechuje maximum prawdo
podobieństwa. Jeśli więc dwa, zresztą 
izolowane, ciała 1 i 2 mogą sobie nawza
jem udzielać energii cieplnej przez prze
wodzenie lub promieniowanie, znajdą się 
one w stanie równowagi statystycznej 
ze sobą, gdy przejście ciepła od które
goś z nich do drugiego, nie wywoła 
zwiększenia prawdopodobieństwa. Ozna
czając teraz przez Wl — f ( U i) prawdo
podobieństwo tego, że pierwsze ciało po
siada energię Ux przez W2 — <p (U2), pra
wdopodobieństwo, że drugie ciało posia
da energię U2, to prawdopodobieństwo, 
że ciało 1 ma energię Uu a zarazem cia
ło 2 energię U2, równa się W1 . W2} a ra
chunek maximum tej wielkości opiewa:

. . . .  . ,. d W, . d W»d ( W l . W2) —  O czyli +  ~w -  =  O

przytem jako warunek stały zachodzi 
d TJ^-Ą-d U2 — 0 , ponieważ całkowita ener
gia ZTj -f- U2 nie może się zmienić. Z te
go wynika:

W x
d w , 
dUy

1
w.,

d W2
d (j <1

jako warunek równowagi statystycznej.
Jeśli teraz utożsamimy równowagę 

cieplną z równowagą statystyczną, a nad
to zważymy, że warunek równowagi 
cieplnej wyraża się równością tempera
tur obudwu ciał, to staje się bezpośred
nio jasnem, że osiągniemy zupełną zgod
ność statystyki z termodynamiką wtedy,

gdy będziemy uważali w ogólności wiel- 
1 dW  d log W

H T T  ~kość W dU  . dU
za miarę temperatury ciała. Stosownie 
do tego ustanawiamy wreszcie:

d log W    i
dU ~  1 ( 1).

Wybór odwrotności, a nie jakiejś innej 
funkcyi temperatury usprawiedliwia się 
wyłącznie względem na konwęncyonalną 
skalę temperatur. Zasadniczo jednak bio
rąc, każda inna funkcya temperatury od
daje tę samę usługę. Stała k zależy wy
łącznie od dowolnych jednostek energii 
i temperatury.

Równanie (1) możemy uważać za naj
ogólniejszą odpowiedź na zagadnienie co 
do związku między energią a tempera
turą. Jest ono naturalnie blisko spokre
wnione ze znanem równaniem termody
namiki:

1
~ T

=  (2) dU  1 ’
ale mimoto ma całkiem inne znaczenie. 
Bo równanie (2) służy w czystej termo
dynamice do definicyi entropii S, i samo 
przez się nie wypowiada żadnego prawa 
fizycznego, gdy tymczasem równanie (i) 
wyraża związek między wielkościami, 
z których każda już przedtem niezależ
nie od innych została zdefiniowana. Ze
stawiając równanie (l) i (2) dochodzi
my do definicyi entropii, odmiennej od 
definicyi czysto termodynamicznej, a mia
nowicie:

S =  k log W.

Jest ona bardziej poglądowa, aniżeli de- 
finieya czysto termodynamiczna. Na ra
zie możemy się jednakże obejść bez po
mocniczej wielkości S, trzymając się 
wprost prawdopodobieństwa W. Dzięki 
nowo pozyskanej zależności nasze zagad
nienie główne zrobiło niewątpliwie bar
dzo poważny krok naprzód, lecz całko
wicie rozwiązane byłoby dopiero wtedy, 
gdyby się udało oznaczyć W rzeczywi
ście jako funkcyę U, co dotąd nie jest 
jeszcze w ogólności możliwe.

W każdym razie jednak można wska
zać kilka ważnych przypadków; dla któ
rych istotnie dokonano obliczenia ,pra-
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wdopodobieństwa W. Metody takiego 
obliczania opracowali poraź pierwszy 
Boltzmann i Gibbs, przyjąwszy ważność 
ogólnych równań ruchu Hamiltona i wy
prowadzonego z nich twierdzenia Liouvil- 
la. Znaleźli oni dla jednoatomowego g a 
zu, złożonego z N  atomów:

3N
W =  ITT  . Const.

Stąd przez podstawienie w równaniu (1), 
otrzymamy:

Ponieważ T  i IJ dają się zmierzyć bez
pośrednio, więc znając k można obliczyć 
absolutną liczbę atomów N. Ostatni wzór

3 k
daje dla średniej energii atomu — - — 7,

u
3 Jc

a dla ciepła atomowego ——— . Otrzy-
u

mujemy wartość niezależną od natury 
gazu, odpowiadającą zasadzie jednostaj
nego rozdziału energii w tym przypadku 
między 3 stopnie wolności, z których 
każdy posiada tę sarnę pojemność ciepl- 

kną — Czynnik 2 w mianowniku po- 
2

chodzi stąd, że energia zależy kwadra
towo od szybkości.

Chcąc obliczyć prawdopodobieństwo W  
dla gazu o cząsteczkach wieloatomowych, 
trzeba zrobić założenie co do liczby s to 
pni wolności, z jakiemi poruszają się po
szczególne atomy, jony i elektrony w czą
steczce. I tutaj właśnie mamy punkt, od 
którego prowadzi stwierdzona powyżej 
droga do zasady jednostajnego rozdziału 
energii. Bo, jeśli przyjmiemy wszystkie 
części składowe cząsteczki za wolno ru 
chome i zastosujemy do nich równania ru 
chu Hamiltona, wypadnie dla prawdopo
dobieństwa W  wyrażenie całkiem analo
giczne z otrzymanem powyżej dla gazu 
jednoatomowego, z tą tylko różnicą, że 
w miejsce liczby 3 wystąpi liczba n sto
pni wolności cząsteczki, tem samem zaś 
dojdziemy z konieczności do zasady je 
dnostajnego rozdziału energii, pozostają
cej, ogółem biorąc, w niezgodzie z do
świadczeniem.

W tem Avięc miejscu trzeba wprowa
dzić poprawkę. Chociaż być może bli-

skiem i obiecującem wydaje się stale do
tąd czynione założenie, że równania ru
chu Hamiltona stosują się nawet do sub
telnych ruchów zachodzących w czą
steczce, to przecież jednak takie założe
nie musimy uważać za nieuprawnioną 
ekstrapolacyę, a przyjąć natomiast, że 
decydująca dla prawdopodobieństwa licz
ba stopni wolności w pojedyńczej czą
steczce jest mniejsza, częstokroć znacz
nie mniejsza, niż liczba składników czą
steczki. Stać się to może tylko przez 
wytworzenie sobie radykalnie odmienne
go wyobrażenia o intramolekularnych 
procesach na gruncie nowej hypotezy, 
któraby była w stanie ograniczyć zna
cznie liczbę możliwych różnorodnych 
stanów cząsteczki. Sprawdzenia takiej 
hypotezy można dokonać wyłącznie a po
steriori na drodze doświadczenia, gdyż 
chodzi tu o coś absolutnie nowego. Zre
sztą dopuszczalna jest każda hypoteza, 
o ile tylko nie sprzeciwia się prawom 
fizyki. Ponieważ jednak tak niezmiernie 
mało dotąd wiemy o procesach wewnątrz 
cząsteczki, przeto pozostaje tu dosyć po
la dla gry fantazyi.

Taką oto hypotezą, która odpowiednio 
ogranicza liczbę stopni wolności we
wnątrz cząsteczki, jest przypuszczenie, 
że szybkie drgania, zachodzące wewnątrz 
cząsteczki a spowodowane przez absorp- 
cyę i emisyę ciepła promienistego, nie 
mogą mieć jakiejkolwiek dowolnej ener
gii, lecz że energia ich stanowi koniecz
nie całkowitą wielokrotność pewnego 
skończonego quantum energii e, zależne
go od liczby drgań. Prawdopodobieńst
wo, że N  cząsteczek posiada energię U 
wyrazi się w myśl tej hypotezy przez:

a stąd i z równania (1) wypada dla za
leżności między energią U a tempera
turą T:

e kT—  1
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Ponieważ to wyrażenie pozwala obliczyć 
bezpośrednio natężenie promieniowania 
cieplnego jednobarwnego o odpowiedniej 
liczbie drgań, przeto można je sprawdzić 
przez porównanie z doświadczalnemi pra
wami rozdziała energii w polu normal
nego widma promieniowania cieplnego. 
Jak dotąd doświadczenie wykazało we 
wszystkich kierunkach zgodność ze wzo
rem, jeśli przyjmiemy e proporcyonalne 
do liczby drgań v : e =  hv przyczem:

h —  6,55 . 10~27 erg. sek
k =  1,346 . 10~16 erg/stopień.

Okazuje się, że o jednostajnym rozdziale 
energii niema tu mowy, albowiem ś re 
dnie energie dwu cząsteczek o różnej 
liczbie drgań są w tej samej temperatu
rze zgoła różne. Tylko wtedy, gdy- ele
ment energii e jest bardzo mały, t. zn. 
w razie drgań bardzo wolnych, albo bar
dzo wysokich temperatur, otrzymujemy 
U = N k T ,  a więc ten sam związek mię
dzy energią a temperaturą, jaki wynika 
z zasady jednostajnego rozdziału ener
gii w razie 2 stopni wolności (dla ener
gii cynetycznej i potencyalnej). W ogól
ności jednak zasada jednostajnego roz
działu energii została przełamana; tem
peratura bynajmniej niezawsze stanowi 
miarę średniej energii cząsteczki.

A. Einstein wprowadził dalsze założe
nie, że w ciałach stałych energia drgań 
cząsteczek U, pomnożona przez 3 z po
wodu 3 możliwych kierunków drgań 
wr przestrzeni, przedstawia zarazem cał
kowitą energię cieplną ciała. Wynika
jący z tego założenia wzór na ciepło wła
ściwe W. Nernst sprawdził przez pomia
ry w niskich temperaturach i stwierdził 
jego zgodność z doświadczeniem, przez 
co hypoteza elementarnych ąuantów ener
gii uzyskała nową silną podporę.

Mimo dotychczasowej zgodności z do
świadczeniem, sądzę jednak, że hypoteza 
w dotychczasowej swej formie wymaga 
jeszcze poprawki. Gdyż jeśli energia 
drgań U  ma stanowić całkowitą wielo
krotność ąuantum elementarnego e, to 
cząsteczka musiałaby zmieniać swą ener
gię drgań tylko skokowo. Niezmiernie 
trudno je s t  jednak zrozumieć, w jaki

sposób cząsteczka mogłaby z padającego 
na nią promieniowania zaabsorbować na
raz całkowite ąuantum energii e, skoro 
przecież do zaabsorbowania skończonej 
ilości energii promieniowania o skończo- 
nem natężeniu potrzeba w każdym razie 
skończonego czasu.

Wydaje mi się przeto koniecznem hy- 
potezę ąuantów rozumieć w ten sposób, 
że tylko emisya energii odbywa się sko
kowo w całkowitych ąuantach energii e 
i według praw przypadku, absorpcya na
tomiast przebiega w sposób zupełnie cią
gły. Nie mogę jednak rozwodzić się tu 
taj nad tym punktem. O ile na korzyść 
pewnej hypotezy przemawia, że jest ona 
pożyteczna nietylko w przypadkach, dla 
których specyalnie została urobiona, lecz 
także w zakresie szerszym, o tyle hypo
teza ąuantów zasługuje tymczasowo na 
przychylną ocenę. Gdyż założenie, że 
cząsteczka promieniuje swą energię drga
jącą tylko w ilościach skończonych e, 
czyto w postaci czystego promieniowa
nia energetycznego, jak  promienie Rónt- 
gena, promienie ?, czy też w postaci pro
mieniowania korpuskularnego, jak  w pro
mieniach katodalnych, promieniach a i p, 
nietylko utrzymało się w mocy dla praw 
promieniowania cieplnego, lecz doprowa
dziło również do bardzo dokładnej me
tody obliczania elementarnych ąuantów 
elektryczności i materyi i dało nadto 
klucz do zrozumienia teoremy cieplnej 
Nernsta.

Założenie to, zdaje się, ma również za
sadnicze znaczenie dla emisyi promieni 
katodalnych np. w efekcie fotoelektrycz- 
nym, a nawet dla zjawisk radyoaktyw- 
nych, z któremi związane są na zawsze 
imiona Becąuerela, Curie i Rutherforda.

Czy jednak hypoteza emisyi ąuantów 
rzeczywiście odsłania całą prawdę? By
łoby przedwczesnem chcieć coś takiego 
utrzymywać. Lecz w każdym razie wie
rzę, że ta hypoteza bardziej zbliża się 
do prawdy, niż hypoteza jednostajnego 
rozdziału energii, która w świetle tamtej 
przedstawia się tylko jako przypadek spe- 
cyalny. To jest wszystko, czego mamy 
prawo wymagać od nowej hypotezy. 
Ostateczny sąd o jej wartości należy
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oczywiście, jak  w każdem zagadnieniu 
fizycznem, do doświadczenia.

Tłum. W. St.

Korespondencya Wszechświata.
Kometa Brooksa 1911 c.

Tarnów, 15|XI, 1911 r.

Kom etę Brooksa, odkrytą, 21 lipca b. r., 
obserwowałem od dnia 29 lipca do 28 sier
pnia w Rytrze, a następnie w Tarnowie. 
Dnia 29 lipca obserwowałem ją o godz. 11 
wieczór cz. śr. eur., pogoda bardzo dobra, 
powietrze przezroczyste. Kometa znajdo
wała się w konstelaoyi Pegaza, prawie zgod
nie z efemerydą, podaną przez M. Ebella  
w Astr. Nachr. Ne 4516. W lunecie przed
stawiała się jako słabo św iecąca, z niebies
kawym odcieniem, m glista masa kształtu  
kulistego z wyraźnem jądrem gwieździstem . 
Dnia 30 lipca o godz. 10 min. 30 wieczór 
stan atmosfery bardzo dobry, powietrze 
szczególnie spokojne i przezroczyste tak, że 
można było ostro widzieć tarczę Urana w sil
nych powiększeniach 280 i 390 razy, mimo 
niekorzystnego do obserwacyi położenia pla
nety. Kometa przedstawiała się nieco sła
biej niż 29 lipca, średnica mglistej masy 
wynosiła około 3', jednak jądro gwieździste 
dało się zauważyć. Dnia 31 lipca o godz. 
10 wieczór warunki atm osferyczne znacznie 
gorsze, niż 30 lipca, niebo chwilami lekko 
zamglone. Jądro kom ety bardzo słabe, ale 
wyróżniające się na tle reszty masy św ietl
nej; w lunecie jasność kom ety wydaje się 
jeszcze słabsza niż dnia poprzedniego, Dnia 
3 sierpnia o godz. 11 wieczór stan atm osfe
ry średni; ogólny wygląd kom ety prawie ta
ki sam, jak dnia 31 lipca, jądro widoczne, 
ślady w ytrysków  św ietlnych  w kierunku 
zachodnim.

Dalsze obserwacye przerwała dłuższa nie
pogoda tak, że dopiero dnia 14 sierpnia 
o godz. 10 wieczór można było wznowić 
obserwacye wobec miernego stanu atm osfe
ry. Jądro widoczne, średnica masy św iecą
cej nieco większa niż 3 sierpnia; około ją
dra można było zauważyć kondensacyę 
świetlną. Dnia 23 sierpnia o godz. 10 wie
czór światło kom ety z niebieskawym odcie
niem, jądro z trudnością widoczne, ku środ
kowi masy mglistej około jądra zagęszcze
nie świetlne. Dalsze obserwacye b yły  czy
nione w Tarnowie, to jest od dnia 29 sier
pnia, w którym to dniu o godz. 12 min, 30

w nocy wobec średniego stanu atmosfery 
zauważyłem zwiększenie się średnic}’ kome
ty , jądro widoczne, otoczone kondensacyą 
świetlną. Można było zauważyć słabe w y 
tryski świetlne ku południowi. Dnia 2 wrze
śnia wobec takiego samego stanu atmosfery, 
jak 29 sierpnia, o godz. 11 min, 30 w nocy, 
jądro widoczne, ślady w ytrysków wachla- 
rzowatych. Dalsze obserwacye przerwane 
z powodu niepogody aż do dnia 13 w rze
śnia, w którym to dniu o godz, 11 wieczór 
wobec dobrego stanu atmosfery, jądro nie
widoczne, światło głow y kom ety niebieska
we, tworzący się ogon dobrze widoczny, 
brzegami nieco jaśniejszy. Dnia 26 wrze
śnia o godz. 9 min. 30 wieczór stan atm o
sfery dobry, znać silną kondensacyę św ietl
ną, brak wyraźnego jądra, ogon wyraźny  
zwrócony ku południowemu wschodowi, dłu
gi około 5 — 6 stopni łukow ych. Dnia 30  
września o godz. 9 wieczór stan atmosfery 
dobry, znać wyraźne jądro, ogon jeszcze 
dłuższy i jaśniejszy, niż 26 września. Ko
meta wraz z ogonem gołem okiem dosko
nale widoczna. Dnia 15 października o godz. 
7 wieczór warunki atmosferyczne dobre, ją
dro nieregularnego kształtu o średnicy paru 
sekund łukowych, nadzwyczaj jasno św iecą
ce żółtawem światłem , dają się zauważyć 
w ytryski świetlne w kierunku słońca, głowa 
kom ety mglista mniej jasna, także żółtawo 
świecąca, widocznie z powodu obecnośoi 
w niej pary sodu, wydzielająoej się pod w pły
wem znacznego ciepła słonecznego, gdyż k o 
meta przechodzi przez perilielium dnia 27 
października r. b., według elem entów poda
nych przez prof. H. Kobolda (Astr. Nachr. 
.Ns 4524). Ogon kom ety widoczny gołem  
okiem w kierunku gwiazdy 12 w Psach 
gończych, długi na 8 — 10 stopni łukow ych, 
typu Ii-go Bredichina. Ogólny wygląd ko
m ety znacznie zmieniony z powodu zbliżania 
się jej do słońca; widoczne jest, że pod w pły
wem ciepła słonecznego w jądrze zachodzą 
pewne zmiany. Dnia 16 i 17 października 
wobec, średniego stanu atmosfery o godz. 6 
wieczór wygląd komety taki sam, jak 15, 
jakkolwiek obserwacye, czynione niedługo 
po zaohodzie słońca, znacznie utrudnione 
z powodu nizkiego położenia kom ety nad 
horyzontem. Dnia 28 października rano 
o godz. 5 obserwowałem kometę wobec śred
niego stanu atmosfery, jądro widoczne, g ło 
wa jasna jak poprzednio, św ieciła żółtawem  
światłem , ogon długi na 10 — 12 stopni łu 
kowych, prosty' i wązki. Dnia 2 listopada 
o godz. 5 rano stan atmosfery jak poprzed
nio, na lewo od komety gwiazda ? Virginis, 
głowa dość jasna o znacznej średnicy, świa
tło żółtawo-białe, jądro widoczne, silniej św ie
cące od reszty głowyr, ogon znacznie szer
szy, ale krótszym długość jego wynosi około
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3— 4 stopni łukowych, gołem okiem dobrze 
widoczny.

Obserwacye fotometryczne czyniłem 4-ro 
calowym apoohromatem Steinheila (powięk
szenie za każdym razem 97 razy) i lornetką, 
połową. W lunecie robiłem pomiary foto
m etryczne ogólnej jasności jądra komety, 
oraz kondensacyi świetlnej bezpośrednio ota
czającej jądro wraz z niem, jeżeli jądro nie 
było wyraźnie widoczne. Lornetką połową 
dokonałem porównań ogólnej jasności całej ko
mety; jasności powierzchniowej nie uw zględ
niałem z powodu trudności jej wyznaczenia. 
Teoretyczną jasność ogólną jądra komety 
dla każdej daty obserwacyi obliczyłem na 
podstawie znanego w astrofotometryi prawa 
wyrażającego, że ogólna jasność jest wprost

proporcyonalna do wielkości >

gdzie r  oznacza odległość kom ety od słoń
ca, czyli promień wodzący, a A odległość 
jej od ziemi. Logarytm y tych  wielkości, 
podzielone przez 0,4 po dodaniu do nich 
odpowiedniej stałej C, zależnej od jasności 
komety w dniu odkrycia, dają jasności ogól
ne wyrażone w wielkościach gwiazdowych  
(m ). Teoretyczna więc wielkość dla każdej 
daty obserwacyi została obliczona ze wzoru:

H
0,4

-  log
1

-j- Const.

Że między ogólną jasnością jądra, oraz kon
densacyi świetlnej otaczającej jądro, w lu 
necie ocenioną, a ogólną jasnością całej ko
m ety, obserwowanej gołem okiem lub lor
netką połową, zachodzą nieraz znaczne ró
żnice, jest rzeczą znaną. Pouczający w tym  
względzie przykład podaje prof. dr. G. Mul
ler (Photom. d. Gest. str. 413) ze względu 
na kometę 1874 I ii  (Coggia), dla której 
szereg jasności oznaczył trzema sposobami 
astronom Schmidt w Atenach. Jasność po
wierzchniowa, jak wiadomo, byłaby wprost

proporcyonalna do wielkości — ,j—. W ta

bliczce podanej poniżej zebrane są wyniki 
rozciągające się od 29 lipca do 2 listopada 
b. r. W pierwszej kolumnie podane są ogól
ne jasności teoretyczne ( H ), obliczone w wiel
kościach w edług powyższego wzoru, w dru
giej kolumnie są umieszczone obserwacye 
(O) zapomocą lunefy, powiększenie 97, ja
sności ogólnej jądra, oraz kondensacyi św ietl
nej otaczającej jądro, w trzeciej kolumnie 
podane są jasności ogólne (L ) całej masy 
świecącej kom ety, obserwowane lornetką 
połową lub gołem  okiem. Przy wszystkich  
obserwacyacii jest uwzględniona ekstynkeya  
atmosfery.

Data obserwacyi H 0 L

29 lipiec 9,7 10 8,2

30 „ 9,6 10,5 8,5

31 „ 9,6 11 8

3 sierpień 9,2 9,5 7,5

U » 8,6 9 7,2

23 „ 8,1 8,5 6,5

29 „ 7,8 7,5 6

2 wrzesień 7,6 7,2 5,5

13 5,1 6 4,8

26 4,7 5 3,8

30 4,5 4 3

15 październik 2,8 3,5 2,5

16 2,8 3,2 2,5

17 2,7 3 2,4

23 3 4 3,5

2 listopada 3,3 4 3,5

D r. Antoni Wilk.

W iadomości bieżące.

Towarzystwo Naukowe warszawskie.
W dniu 9-ym b. m. odbyło się posiedzenie 
W ydziału Iii-go  Towarzystwa Naukowego  
warszawskiego, na którem p. Zdzisław Dmo
chowski przedstawił komunikat p. t. rNo- 
wa teorya powstawania nowotworów" (do
niesienie tymczasowe).

W dniu 10-ym b. m. odbyło się posiedze
nie W ydziału Ii-go T. N. W., na którem  
p. K. Sfcołyhwo demonstrował szkielety cał
kowite lub też części szkieletu małp i mał- 
pozwierzy, które zostały ofiarowane do zbio
ru pracowni antropologicznej Towarzystwa 
Naukowego warszawskiego przez p. Edwar
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da Lotha. Następnie p. Stołyhw o odczytał 
referat p. S. Hupki p. t. „Co i jak badać — 
uwagi dla zajmujących się ludoznawstwem 11.

List do redakcyi Wszechświata.

W „Kuryerze Warszawskim'1 ukazał się 
przed tygodniem  artykuł, utrzym any w to

nie mocno felietonowym, traktujący o pra
cach p. Curie-Skłodowskiej w sposób nader 
nienaukowy — i podpisany... mojem nazwis
kiem. Okazuje się, że współpracownik „Ku
ry era“ uznał za stosowne użyć mego na
zwiska — jako pseudonimu. Mam zaszczyt 
niniejszem oświadczyć, że z autorem owego 
artykułu nie mam nic wspólnego, o czem  
chyba nikt z przyrodników nie wątpił ani 
na chwilę.

Dr. Jan Tur.
Warszawa, 18|XI, 1911.

SPOSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE
od 11 do 20 listopada 1911 r.

(W iadom ość S tacy i C en tra lnej M eteo ro log iczne] p rzy  M uzeum  P rzem ysłu  i R olnictw a w W arszaw ie).

D
z

ie
ń B a rom etr red . 

do 0° i na cięż
kość. 700m m -|-

T em p era tu ra  w st. C els
K ierunek i p ręd k . 

w ia tru  w m /sek.
Z achm urzenie

( 0 - 1 0 )
2 3 E •a 
= 2 (/) g-

mm

U W A G J

7 r . 1 p. j 9 w. 7 r. 1 p. 9 w. Najw. Najn. 7 r. 1 p. 9 w. 7 r . 1 p. 9 w.

11 49,7 49,3 49,6 10,0 12,5 7,7 12,5 7,5 S E 3 s w 3 w 4 10 10 1 0 * 4,1 •  2 p .

12 52,3 52,9 52,5 4,6 6,8 4,8 8 ,0 4.3 s w 3 W 3 s w 4 10 0 7 7 —

13 52,4 53,2 57,5 4,3 7.7 4 ,6 8,6 3,1 n e 4 n e 5 N E , 10 0 8 4 0,1 =  u  a .

14 60,8 61,7 6 2 4 -0 ,7 1,9 3,8 5,0 -1 ,0 n e 3 N E , n w 2 1 0 = 1 0 = 1 0 = —

15 58,0 54,3 50,1 5,4 8,0 4,3 8,0 3,4 W 3 s w r s e 6 1 0 = 0 8 2 —

16 44,6 44,9 45,9 3,1 8,3 7,6 8,4 2,7 s 8 s w 6 S a 3 0 7 0 —

17 47,3 47,1 45,4 6,6 11,1 7 ,8 11,1 6,3 W 3 8 W t s 8 9 © 6 4 —

18 40,4 38,7 35,6 3,6 9,3 7 ,4 10,5 2,6 s e 5 S , S r 7 10 0 0,2 •  n.

19 31,6 29,9 27,4 7,5 11,0 10,0 11,5 5,5 S E , S E C s e 5 1 0 * 9 10 7,6 •  10 p . i  •  n .

20 30 ,0 30,6 30,1 4,8 7,1 6,1 10,4 3,2 s w 6 s 8 s 8 7 0 6 9 1,0 •  10 p . i  •  n .  Ł/  n .

Śre
dnie 46,7 46,3 45,7 4,°9 8,°4 6,°4j 9,°4

1 •
j 3,°8 4,5 5,0 5,5 8,6 8,1 5,6 —

S tan  śred n i b a ro m etru  za dekadę Va (7 r-~j“ l  p  ~f“9 w.) =  746,2 mm

T em peratu ra  średn ia  za dekadę: 1/ A (7 r. | 1 P-~f“2 X 9 w .) =  6,°5 Cels.
Sum a opadu  za dekadę: =  13,0 mm

TREŚĆ NUM ERU. Staniała w Pietruski, założyciel parku zwierzęcego w Podhorodcacb, 
przez 13. Janusza.—Postępy w  hodowli roślin i ich znaczenie dla teoryj transformistycznych, przez 
N. M. — Maks Planck. Energia a temperatura, tłum. W. St. — Korespondencya W szechświata, — 
Wiadomości bieżące.—List do redakcyi W szechświata.—Spostrzeżenia meteorologiczne.

Wydawca W. Wróblewski. Redaktor Br. Znatowicz.
D ru k arn ia  L. B ogusław skiego, S -to k rzy sk a  N r. 11. Telefonu 195-52.


