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Z BADAŃ NAD F O T O S Y N T E Z Ą  
ROŚLIN.

Życie organiczne to nieustanna wy
miana materyi i energii. Wymiana ta 
odbywa się w przestrzeni i w czasie 
i, jako przejaw najogólniejszy, wyraża 
się w kształcie nieustannie zmiennym. 
Oto ziarno współczesnej fizyologii i bio
logii, które, w rzeczywistości przerosło 
w krzewiaste i niezmiernie bujne pląto- 
wisko pojęć i zagadnień, przenikając 
swojemi pędami wszelkie dziedziny my
śli współczesnego człowieka cywilizowa
nego.

Badania dzisiejsze idą w głąb, pozna
jąc szczegóły, a poznając, uświadamiają 
w nauce pogląd, źe taż sama je s t  t ru 
dność poznania szczegółu jak  i ogółu, 
mikrokosmosu, jak i makrokosmosu i, jak  
mówi Goethe, „Alles ist einfacher, ais 
man denken kann, zugleich verschr;ink- 
ter ais zu begreifen is t“ („Spruche").

Wiemy, że Stonce jest wielkiem źró
dłem energii życia; wiemy, że rośliny są 
zbieraczami i przetwórcami tych boskich 
promieniowań, oraz karmicielami wszyst

kiego, co żyje; wiemy też i to, że rośli
ny posiadają swoję cudowną moc sk u t
kiem obecności w nich „pigmentu zielo
nego", mitycznego „chlorofilu11. I na tem 
kończą się nasze pewności. Dalsze wia
domości przestają być tematem popula
ryzacyjnym, stanowiąc zawiłe, w najwyż
szym stopniu ważne i zaciekawiające za
gadnienie pracowniane.

Na długiej drodze doświadczenia za
gadnienie zostało sprowadzone do pozna
nia przyrody samego „pigmentu” — tali
zmanu życia, i, wyjaśniane, przerosło 
w dość obszerną naukę. Charakteryzując 
obszar naszej o tem wiedzy, mówi uczo
ny rossyjski a prof. politechniki war
szawskiej, M. Cwiet ł) — „la litterature, 
riche de discordance, de contradictions, 
pouvait parattre, m em eauxyeux de spś- 
cialistes, un labyrinthe inextricable“. 
Uczony ten, stwierdzając zawiłość za
gadnienia, rozwiązał je  w sposób klasy
czny:—rozciął węzeł gordyjski, stwarza
jąc  nową zupełnie i genialną metodykę. 
Jest to „metoda adsorpcyjna“ (osadów)

M. S. Tswett: „L‘etat actuel de hos con- 
naissance sur la cliimie de la ehlorophylle”. Pa
ryż (1912), str. 3.
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lub „chromatograficzna". Metodą swoją 
(a metoda w naukach przyrodniczych — 
to poznanie), p. Cwiet rozwiązał wielką 
część zagadnienia: ustalił złożoność tak 
zwanego „chlorofilu" i dał możność otrzy
mania w dość znacznej nawet ilości 
czystych składników elementarnych. Do 
czasu badań p. Cwieta żaden z badaczów 
nie używał metod fizycznych i, wskutek 
tego, wyniki badań nad przedmiotem, 
niezmiernie łatwo zmiennym, były raczej 
fantastyczne i, aczkolwiek ciekawe dla 
chemii, były najzupełniej obojętne dla 
fizyologii. P. Cwiet pierwszy miał w rę 
kach czyste, niezmienione barwniki liścia.

Że „chlorofil" nie jest związkiem che
micznie jednorodnym, wiedziano w nauce 
od bardzo dawna. Już Pelletier i Ca- 
ventou (1819), którzy „chlorofilowi" na
dali nazwę, przypuszczali istnienie mie
szaniny. Jednak, jak to najczęściej by- 
wa, pierwsze trzeźwe i słuszne obserwa- 
cye, traktowane nazbyt po akademicku, 
„uprościły się“, komplikując sprawę. Cały 
szereg badaczów stwierdzał z kolei rze
czy zawiłość fizyczno-anatomiczną „chlo
rofilu® i nawet znakomity i doświadczo
ny nasz uczony, prof. L. Marchlewski, 
mimo, że zdołał otrzymać prawie czyste 
dwa podstawowe pigmenty, to jednak, 
licząc się nazbyt z niezmiernie rozległem 
piśmiennictwem, pozwolił się w bada
niach wyprzedzić p. Cwietowi.

Zapomocą chromatogramu, na drodze 
adsorpcyjnej (osadów) p. Cwiet1) wydzielił, 
z wyciągu liści roślin wyższych, siedm 
barwników: 2 chloroiiliny a i [3; 4 ksan- 
tofile a, a', a1' oraz P; i karo ty nę.

Chlorofiliny (a — niebieski, (3 — zielono- 
żóltawy) tem się różnią od innych barw
ników (żółto - pomarańczowych) liści, że, 
w roztworach, posiadają piękne jarzenie 
(fluorescencya) czerwone. Badania wi
dmowe chlorofdinów wykazały, dla tych 
barwników charakterystyczne, pasy po
chłaniania (absorpcyi) w lewej części wi
dma — w czerwieni. Prócz tych pasów, 
każdy z chlorofilinów ma dobrze okre

1) M. S, Cwiet. Chromofiły w rastifcielnom
i żywotnom mirio. Warszawa, 1910 r.

ślone przez p. Cwieta, sprawdzone przez 
Willstattera, ostatnio —przeze mnie, pasy 
pochłaniania po całem widmie widzial- 
nem, aż do fioletu włącznie.

Ksantofile i karo ty na 1) mają charak
teryzujące je  pasy pochłaniania tylko 
w prawej części widma—błękitnej i fioł
kowej.

Nadto, wszystkie siedm barwników 
mają pasy pochłaniania rozmieszczone 
w widmie w ten sposób, że pasy jedne
go leżą pomiędzy pasami innego, jak  pal
ce jednej ręki -włożone między palce in
nej ręki. Barwniki czyste, zmieszane ra 
zem, dają wspólne widmo, identyczne 
z widmem bezpośredniego wyciągu z li
ścia.

Dla widmowego scharakteryzowania 
opisywanych barwników przytoczę po- 
zycye i osi ich pierwszych pasów pochła
niania, (licząc od podczerwonej części 
widma ku nadfiołkowej) w roztworze 
eterowym 2).
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Badania czystych pigmentów zapomocą 
metody widmowej były dotychczas ogra
niczone t\ lko  do części widzialnej, mimo 
to, że Stahl wykazał najsilniejsze przy
swajanie u roślin pod wpływem światła 
rozproszonego, które, według tego uczo
nego, oblituje w promienie bardziej łam
liwe: niebieskie, fiołkowe i nad fiołko
we. Pod wpływem bezpośrednich pro
mieni chloroplast przemieszcza się w ko
mórkach tkanki liścia w ten sposób, że 
unika płaszczyzny bezpośrednio naświe
tlonej. Światło, które dochodzi do barw
nika w tych warunkach, jest już w zna
cznej części pochłonięte i rozproszone.

Dla poznania działalności fizyologicznej 
pigmentów w fotosyntezie ogólnej jest 
rzeczą wielkiej wagi zbadanie sprawno
ści tych barwników na promieniowania 
nadfiołkowe. Takie badania przeprowa
dziłem ostatnio pod kierunkiem prof. 
Ch. Dhćrćgo we Fribourgu Szwajcar
skim 1). Badania te wykazały, że pro
mienie nadfiołkowe są pochłaniane przez 
chlorofiliny a i (3, zupełnie zaś nie są po
chłaniane przez karotyniny. Przytem: 
dla obu chlorofilinów istnieje w nadfioł- 
kowej części widma jeden tylko wspól
ny pas pochłaniania, którego brzegi są 
ujęte długościami fal X 313,8 — 288,1 jj.jj.. 
Oś tego pasa, w miarę wzrastania gru
bości warstwy pochłaniającej (a więc 
wobec większego nasycenia), przesuwa 
się w kierunku mniej łamliwej części 
widma—ku czerwieni. Prócz tego pasa 
pochłaniania, chlorofiliny a i p posiadają 
tak zw. pochłanianie końcowe, również 
wspólne dla obu pigmentów i, wobec 
największej badanej grubości warstwy, 
dochodzące do X 273,7 jxjx. Naogół, w czę
ści nadtiołkowej widma, chlorofiliny są 
dość przezroczyste.

Zestawiając widma chlorofilinów a i |3 
z karotyninami, zauważamy, że barwniki 
żółte zajmują środek rozciągłości widma 
chlorofilinów. Te ostatnie różnią się od 
barwników żółtych posiadaniem pasów

Rozprawa przedstawiona wydziałowi przy
rodniczemu tego uniwersytetu dla osiągnięcia 
stopnia doktora filozof i.

pochłaniania w czerwieni i w nadfiolecie. 
Jednocześnie chlorofiliny różnią się od 
barwników żółtych posiadaniem pięknego 
czerwonego jarzenia (fluorescencya). J a 
rzenie to może być wywołane przez każ
dą z części w'idma emisyjnego, odpowia
dającą pasom pochłaniania w widmie da
nego barwnika, i, co ciekawsza, zawsze 
posiada jednakowe własności optyczne. 
Badania moje każą wnioskować, że wi
dmo jarzenia (fluorescencyi) każdego 
z dwu chlorofilinów jest niezależne od 
drugiego, posiada jeden tylko pas jasny 
w czerwieni, oraz — jest identyczne, bez 
względu na długość promienia czynnego, 
wywołującego zjawisko jarzenia.

Dla chlorofilinów a i p w roztworach 
eterowych (eter etylowy absolutny) wi
dma jarzenia i pochłaniania (pierwszy 
pas) są następujące:
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Widzimy więc, że 1) rozpuszczalnik 
mają identyczny wpływ na widmo po 
chłaniania i wysyłania: barwniki, roz 
puszczone w alkoholu, dają widmo prze 
sunięte w kierunku promieni podczerwc 
nych w stosunku do widm tych samych
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barwników, rozpuszczonych w eterze. 2) 
Widma jarzenia są przesunięte w kierun
ku promieni podczerwonych w stosunku 
do widm pochłaniania tych samych bar
wników i w tych samych rozpuszczalni
kach.

Badania moje wykazały ponadto, że 
widmo lluorescencyi mieszaniny obudwu 
chlorofilinów jest mieszaniną obu widm; 
posiada zatem dwa pasy jasne w czer
wonej części widma. Za taką mieszaninę 
należy uważać, jak  to przypuszczał p. 
Cwiet „chlorofil krystaliczny", odkryty 
przez Borodina, mimo, że Monteverde, 
później Willstatter, a za nim większość 
badaczów, chciała widzieć w tych krysz
tałach barwnik samodzielny i czysty. 
Chlorofil krystaliczny je s t  mieszaniną 
dwu chlorofilinów (metachlorofilinów?) 
i widmo tej mieszaniny jest takie, jak  
wyciągu surowego, t. j. pas chlorofilinu 
a je s t  w stosunku do pasa chlorofilinu 
p jak  4 : l  »)•

Dawniejsi badacze, obserwujący „chlo- 
rofil“, a więc mieszaninę barwników, 
a w każdym razie—chlorofilinów lub ich 
pochodnych chemicznych, notują prawie 
zawsze jeszcze zielone jarzenie. Mnie 
się udało wyjaśnić, że owo zielone ja 
rzenie jest swoistą właściwością karoty- 
ny, barwnika trudno oddzielającego się 
od chlorofilinów pomimo stosowania 
wszystkich metod prócz adsorpcyjnej p. 
Cwieta (osadów). Karotyna występuje 
zatem jako najczęstsze zanieczyszczenie. 
Identyczne jarzenie ma karotyna pocho
dzenia liściowego, jak  i korzeniowego 
(występuje w mięsistej skórze korzenia 
marchwi—Daucus ca ro ta— skąd nazwa). 
Rzadziej spotykane jarzenie błękitne n a 
leży przypisać cholesterynie, która też 
czasami występuje jako przymieszka 
i — w chromatogramie p. Cwieta — za
nieczyszcza karotynę.

Zjawisko jarzenia objaśniają dzisiaj 
zapomocą bardzo wielu hypotez. Z fizy-

‘) Oba te pasy są -widoczne w  widmie po
chłaniania, jeżeli chlorofil krystaliczny obserwu
jem y w roztworze eterowym  (eter etylow y  
absol.), łączą się zaś w  jeden pas w roztworze 
alkoholowym.

cznych rozumowań Kaysera wynikałoby, 
że chlorofiliny, pod wpływem naświetle
nia, nietylko pochłaniają promienie, ale 
na innej jeszcze drodze ładują w siebie 
energię słońca przez przekształcanie czą
steczki, by, później, regenerując tę czą
steczkę, uwolnić energię dla powtórnego 
pochłonięcia jej przez chloroplast. W ten 
sposób asymilacya mogłaby się przedłu
żać znacznie po ustaniu działania bodź
ca. Tak, zapewne, należy tłumaczyć zja
wisko tworzenia się pigmenty w ziarnie 
pod wpływem 5-o minutowego naświet
lenia płomieniem gazowym (Wiesner) 
lub l o sekundowego naświetlenia sło
necznego (Monteverde).

D r. Wl. Rogowski.

T. - E. E S P  I N.

U KŁADY C IEM N E W  D R O D Z E  
M L E C Z N E J  !).

Kiedy sir Jan Herschel wybierał się 
w sławną podróż astronomiczną na przy
lądek Dobrej Nadziei, jego ciotka Karo
lina, siostra i wierna współpracowniczka 
Wilhelma Herschla, pisała do niego: 
„Skoro się zainstalujesz, zobacz, czy nie
ma czegokolwiek nadzwyczajnego w ogo
nie Skorpiona, przypominam bowiem so
bie, że twój ojciec często powracał do 
tej okolicy, której niezwykły wygląd za
wsze go niepokoił: je s t  tam coś więcej, 
niż sama tylko zupełna nieobecność 
gwiazd".

6 czerwca 1834 r. sir Jan Herschel pi
sał: „Nie zapomniałem o poleceniu ciotki 
co do Skorpiona i znalazłem tam wiele 
skupień kulistych; innego wieczora zau
ważyłem mgławicę o dziwacznym kształ
cie, której wizerunek posyłam11.

Wówczas miss Karolina odpowiedziała: 
„Przypominam sobie, ja k  pewnego wie

i) The Journal o f the E oyal astronomical 
Society of Canada, lipiec i sierpień, 1912,
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czora ojciec twój, po długiem i zmudnem 
milczeniu, zawołał: „Rzeczywiście, tam 
jest dziura w niebie11; i, zatrzymawszy 
się długo nad tym punktem, porzucił go, 
zniechęcony"!

Cytaty te dostatecznie wykazują, że 
Wilhelm Herschel przypuszczał, iż we 
wspomnianej części nieba istnieje coś 
więcej nad pustynię gwiezdną ’). Otóż, 
16 stycznia 1898 r., gdy badałem oko
licę Łabędzia, poszukując gwiazd czer
wonych, zauważyłem utwór, który z po
czątku wziąłem za obłok, aczkolwiek nie
bo było zupełnie jasne. Rozglądając się 
w przestrzeni około 40' dalej na połu
dnie, odnalazłem ten sam widok. Po 
przerwie 20-minutowej, powróciwszy zno
wu do obserwacyi tejże okolicy, otrzy
małem nanowo toż samo wrażenie.

Takież same rezultaty miały obserwa- 
cye 24 i 25 stycznia. Dr. Halm i Heath, 
w Edymburgu, 17 lutego, znaleźli ten 
obłok z wielką trudnością, lecz profesor 
Perrine, posługując się refraktorem 305 
mm  w obserwatoryum Licka i poszukiwa
czem komet, obserwował go i uważał za 
prostą dziurę w Drodze Mlecznej i to na- 
\vret nienależącą do kategoryi najbar
dziej niepospolitych. W 1911 roku zoba
czyłem go znowu, gdym już całkiem za
pomniał o obserwacyi poprzedniej. Zwier
ciadła 43-centymetrowego teleskopu były 
niedawno posrebrzone i mgliste ukształ
towanie miało wygląd nadzwyczaj ude
rzający. Wydawało mi się ono jakby 
lekką mgłą czerwonawą. Fotografie pro
fesora Wolfa uwidoczniają je  jako „dziu
rę" w Drodze Mlecznej. Zbadanie ró
żnych fotogratij tej wstęgi gwiaździstej 
dowodzi, że podobne „dziury" nie są 
rzadkie. Obok małych istnieją także 
wielkie, jak  „piwnica" w Orle lub sła
wny „worek z węglem" nieba południo
wego.

Lecz czy są to prawdziwe dziury?
Wydaje się niemożliwem, ażeby mogły 

się tam znajdować tunele, przebijające 
nawskroś Drogę Mleczną. Rzeczywiście,

]) Porówn. „L‘AstronomieK, 1881, str. 419; Les 
vides dans lo Ciel, przez K. Fiammariona.

tunel tego rodzaju byłby ciemny pośrod
ku, lecz stawałby się coraz jaśniejszy ku 
brzegom. Nie zgadza się to z rezultata
mi obserwacyj. Fotografia przedstawia 
kształt czarny koloru atramentu, wyraź
nie określony. Musimy przeto szukać 
jakiegokolwiek innego wytłumaczenia 
i jedynem prawdopodobnem, jakie się 
nasuwa naszemu umysłowi, je s t  przy
puszczenie, że mamy tu do czynienia 
z okolicą, w której zachodzi pochłania
nie światła.

Dla niektórych mgławic pochłanianie 
to zostało dowiedzione przez Franksa 
w jego rozprawie „Mgławice ciemne", 
ogłoszonej w Monthly Notices, t. LXV, 
str. 160.

Cztery fotografie, dołączone do tego 
artykułu, dotyczą zjawiska, które ten 
badacz tłumaczy w następujący sposób: 
„Zewnętrzny i rozrzedzony brzeg mgła
wicy ochlódł tak prędko, stosunkowo do 
masy środkowej, gorącej i świecącej, że 
w miejscu zetknięcia z tą ostatnią za
trzymuje jej światło przez pochłanianie, 
tworząc pas ciemny".

Dalej wypowiada myśl, że wyłomy, wi
doczne w niektórych mgławicach, mogą 
być „przedłużeniami, w plaszczyznie na
szego promienia wzroku, mgławic sła
bych i zimnych, przejmującemi światło 
ciał niebieskich, położonych poza niemi 
w stosunku do nas".

Profesor Wolf (Monthly Notices, tom 
LXIV, str. 338) zauważa, „że wszystkie 
mgławice o znacznej rozciągłości, zbada
ne w naszem obserwatoryum, znajdują 
się w okolicach nieba, zawierających 
bardzo małą liczbę gwiazd słabych", 
z drugiej zaś strony p. Kopff, po całko- 
witem obliczeniu gwiazd w sąsiedztwie 
mgławic Oryona i Łabędzia, wnioskuje, 
że „wszystkie gwiazdy słabe nikną 
w otoczeniu bezpośredniem tych mgła
wic, chociaż wewnątrz i nazewnątrz tych 
ciał niebieskich, na pewnej odległości, 
są dziesięć razy liczniejsze".

Wydaje się bardzo prawdopodobnem, 
że rozciągłość mgławic, zanotowana przez 
fotografię zapomocą najpotężniejszych 
narzędzi współczesnych, przedstawia ty l
ko mały ułamek rzeczywistej rozciąglo-
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• ści tych oddalonych światów. To,, co my 
widzimy, je s t  to poprostu siedziba ener
gii promienistej w niektórych niezamas- 
kowanych częściach tych mas. Niektóre 
mgławice planetarne są otoczone pier
ścieniami, świecącemi lub ciemnemi. 
Mgławica Andromedy, sfotografowana 
w obserwatoryuin Licka zapomocą pię
ciu ekspozycyj różnego trwania, przed
stawia jądro, dwa pierścienie błyszczące 
i dwa pierścienie ciemne. Fotografia 
i analiza widmowa wskazują, że mgła
wice planetarne przekształtowują się 
w zwojowe, typ zaś pośredni wydaje 
linie ciemne i błyszczące. Dla wytłuma
czenia tych kształtów można podać dwie 
hypotezy: albo pierścienie mgławic pla
netarnych istnieją w rzeczywistości, albo 
ich wygląd jest spowodowany przez ko
lejną zmianę stref świecących i pochła
niających światło.

Mgławice zwojowe charakteryzują się 
nadzwyczajną rozciągłością równikową 
w porównaniu ze średnicą biegunową. 
W  nieskończoności niebios niema ciał, 
któreby lepiej, niż one, wywierały na w i
dzu wrażenie ruchu obrotowego, aczkol
wiek nigdy żaden ruch takiego rodzaju 
nie został wykryty w ich masach.

Można przeciw temu powiedzieć, że 
okres obserwacyj ścisłych jest jeszcze 
zakrótki, ażeby mógł upoważniać do 
wniosków; dalej, jest możliwe, że wy
gląd, wywierający to wrażenie ruchu 
obrotowego, dopuszcza wytłumaczenie 
inne. Zwoje mogą być emanacyami rze
czywistych biegunów, nie zaś równików, 
dającemi się porównać raczej z naszemi 
zorzami biegunowemi, niż z wirami ma
teryi. Takie wiry energii, przechodząc 
przez środowisko, bardzo silnie załamu
jące światło, mogą, wskutek ustawiczne
go załamywania, przybrać kształt zwo
jowy. Napływ materyi zimnej ku równi
kowi może wytłumaczyć obecność pasa, 
pochłaniającego światło, dzielącego, w 
niektórych razach, mgławicę na dwie 
części, jakoteż przestrzeni ciemnych, 
dziur półokrągłych i eliptycznych, wre
szcie kształtów pierścieniowych. Bar
dziej szczegółowe zbadanie okolic cie
mnych dowodzi, że kształt pierścieniowy I

je s t  zupełnie ogólnie rozpowszechniony. 
Przestudyowałem bardzo ściśle fotogra
fie mgławicy 7] Argo Navis, zdjęte przoz 
Russella zapomocą objektywu 33-centy- 
metrowego i ekspozycyj przez 5 godzin 
43 minuty, 8 g. 0 m. i 12 g. 12 m., i od- 
rysowałem na jednej fotografii pierście
nie lub elipsy pochłaniania, dające się 
widzieć na innej fotografii. Rezultaty po
większenia czasu ekspozycyi są bardzo 
ciekawe. Elipsy, zdjęte podczas ekspo
zycyi najkrótszej, wypełniają się stopnio
wo w miarę przedłużenia czasu ekspozy
cyi i wreszcie zostają zastąpione przez 
mglistości lub słabe gwiazdy. W tej 
kwestyi można posługiwać się z korzyś
cią wspaniałą fotografią, zamieszczoną 
w Rocznikach Harwardzkich, tom LX, 
str. 8, zdjętej zapomocą 60-centymetro- 
wego ekwatoryału przez ekspozycyę 
w ciągu 4 godzin.

W półkuli północnej, krytyczne zba
danie mgławicy „Ameryka" w Łabędziu 
prowadzi do tegoż rezultatu. Na północ 
od gwiazdy 57 Łabędzia można widzieć 
owalną plamę pochłaniania, nadającą 
mgławicy wyraźnie zarysowującą się 
krzywiznę. » Na stronie przeciwległej 
mgławica ukazuje się znowu, poprzedza
jąc gwiazdę 57. Na południu tego ukła
du plama owalna wywiera wrażenie mię
dzymorza.

Cała ta mgławica jest otoczona cie
mnym pierścieniem, bardzo szerokim 
w okolicy gwiazdy £ Łabędzia. Ogólne 
wrażenie, wywierane przez tę całość, jest 
takie, że tu widzimy układ kulisty, osło
nięty środowiskiem pochłaniającem, skła- 
dającem się z wielkiej liczby pierścieni 
wirujących, pochłaniających światło i wi
dzianych pod wszystkiemi kątami, wsku
tek czego przybierają kształty eliptycz
ne. Pierścienie te zatrzymują światło, 
idące z głębi, w kierunku jednym, gdy 
tymczasem W kierunku innym są zanu
rzone pod masami mgławicowemi. Osob
liwa „Piwnica* Orła zawdzięcza swe ist
nienie, jak się zdaje, przynajmniej trzem 
elipsom, których pewne części zanurzają 
się i krzyżują pod takiemi kątami, że 
powodują pochłanianie promieni, idących 
z głębi.
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W słynnym „worku z węglem" pół
kuli południowej obserwacya wykazuje 
analogiczne rzędy pierścieni ciemnych, 
przypominających kształtami wygląd pier
ścieni Saturna.

Fotografie wszystkich części Drogi 
Mlecznej, zdjęte zapomocą różnych objek- 
tywów i wobec dostatecznie długiej eks- 
pozycyi dowodzą, że kształt pierścienio
wy je s t  ogólnie rozpowszechniony. Jest 
to fakt dowiedziony, że wielki wyłom, 
widoczny w tej części Drogi Mlecznej, 
którą można obserwować na początku 
jesieni, je s t  spowodowany przez brak 
gwiazd błyszczących. Czy niemożnaby 
jednak było przypisać tej przerwy strefie 
pochłaniania, zaciemniającej całą część 
nieba, która w rzeczywistości byłaby tak 
samo błyszcząca i pełna gwiazd, jak i na
stępna? Czy niemożna przypuścić, że 
cały obszar wielkiego rozdwojenia jest 
następstwem przyczyny analogicznej? 
Znaczna szerokość części Argo - Łabędź 
i, przeciwnie, nadzwyczajna wązkość 
Drogi Mlecznej na stronie przeciwległej 
nieba, pozwalają przypuszczać, że jesteś
my bardziej zbliżeni do pierwszej z tych 
części, niż do drugiej. Czy będzie prze
sadą domysł, że ten pozór sprawia ogro
mny pierścień pochłaniający, który, wsku
tek swego położenia w przestrzeni, po
woduje pozorne rozdwojenie we wstędze 
galaktycznej nieba letniego i osłabia 
blask Drogi Mlecznej na niebie zimo- 
wem? Badania Sliphera wykazały, że 
w widmach niektórych gwiazd podwój
nych typu p linie wapnia pozostają wy
raźne i niezmienne, gdy tymczasem inne 
linie są rozszerzone. Zjawisko to nie daje 
się wytłumaczyć inaczej, tylko zapomocą 
przypuszczenia, że istnieje środowisko 
pochłaniające, zewnętrzne i niezależne 
od gwiazdy x).

Jeżeli przypuścimy obecność tego śro
dowiska pochłaniającego, czy należy 
wówczas przyjąć, że je s t  ono zlokalizo
wane w niektórych okolicach nieba? Lub

też przeciwnie, że rozpościera się ono 
w różnych gęstościach po całym naszym 
wszechświecie? Jeżeli uważnie badamy 
fotografię Obłoków Magellana, to widzi
my, że mamy tam galaktyczne koło 
gwiazd, błyszczące po jednej strony pier
ścienia i ledwie widzialne na drugiej. 
Odległość lub ubóstwo w gwiazdy z tru
dnością tłumaczą ten wygląd. Czy nie
ma tam raczej zasłony, pochłaniającej 
światło i umieszczonej między' naszem 
okiem a najbardziej oddalonemi częścia
mi tego układu? Jeżeli tak jest istotnie, 
będziemy musieli uważać Obłoki Magel
lana za utworzone przez strefę równiko
wą, składającą się z ciał promienistych, 
gdy cała część, ciągnąca się od równika 
do biegunów, byłaby wypełniona ciemne- 
mi masami gazowemi. Być może, że hy- 
poteza podobna daje się zastosować i do 
naszego wszechświata, i w taki sposób 
dochodzimy do pytania, czy niezliczone 
białe mgławice, rozsiane w sąsiedztwie 
biegunów galaktycznych, nie są plama
mi, w których energia jest czynna na 
łonie mas nieczynnych. Widmo ciągle 
byłoby wydawane przez tę czynność, 
linie zaś pochłaniania pochodziłyby od 
środowiska gazowego, przez które świa
tło przechodzi.

W taki sposób hypoteza „tajemniczego 
niewiadomego", które pozostało, jak się 
zdaje, w stanie ukrytym w umyśle Wil
helma Herschla, nie jest prawdopodob
nie złudzeniem naszych zmysłów; istnie
nie tego nieznanego „czegoś*1 jest, być 
może, tak samo ważne w ogólnym ukła
dzie wszechświata, jak  i egzysteneya 
ognisk świecących.

Zapuszczając w tę ciemność sondę 
wzroku i myśli, możemy się pytać o to, 
co ta cienista zasłona ukrywa przed na
szem spragnionem rozważaniem.

Tłum. Jan Oziębłowskt.

J) Porówn. Bnlletin de la Societe Astrono
miczne de France, 1912, str. 303, Observatoire 
Lowell.
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C H A R A K T E R Y S T Y K A  FIZY C ZN A  
L U D N O ŚC I PO L SK IE J.

(Dokończenie).

Z rozbioru powyższego wynika, ■ że 
wzrost średni mężczyzn Polaków w Kró
lestwie i Galicyi wynosi około 1 644 mm, 
w najlepszym razie kilka milimetrów 
więcej. Co do kobiet, Polki galicyjskie 
(liczba pom. 214) miały wzrost średni 
1 533 mm, czyli w stosunku do wzrostu 
mężczyzn (przyjętego za 100) 93,3, tyleż 
co Rusinki, dla których otrzymano (licz
ba pom. 133) 1 527 mm, czyli w stosunku 
do wzrostu mężczyzn 92,8. Wzrost śre
dni kobiet w różnych okolicach kraju 
pozostaje niemal na tym samym pozio
mie, wyjątek stanowi Płońskie i Podlasie 
(Mazowieckie). Stateczność taka świad
czy o większej jednostajności rasowej 
kobiet w porównaniu z mężczyznami.

W  wyniku ostatecznym otrzymujemy, 
że wzrost średni ludności polskiej w obrę
bie dzielnic rdzennie polskich, waha się 
dla mężczyzn dojrzałych około l 650 mm, 
a może jest o parę milimetrów niższy 
lub wyższy, t. j. dosięga ledwie średnie
go wzrostu, wyprowadzonego dla całego 
rodzaju ludzkiego. Ciekawego szczegółu 
dostarczają pomiary nad żołnierzami 
wr Stanach Zjednoczonych. Wymierzono 
501068 osób z pośród 24 narodowości; 
jako wzrost średni otrzymano 1 709 mm. 
Polacy (liczba pom. 171) dali dla wzro
stu średniego J 681 mm, t. j. wyjątkowo 
wysoką liczbę w porównaniu z ojczyzną, 
jednak znaleźli się już na 19-em miej
scu w Ameryce, przewyższając jedynie 
południowców: Portugalczyków, Hiszpa
nów, Włochów, t. j. mimo wyższego 
wzrostu nie wydostali się z miejsca, zaj
mowanego w Europie.

Brak materyału pomiarowego utrudnił 
i zestawienie danych w zakresie charak
terystyki kształtów czaszki i twarzy. Na 
podstawie zebranych faktów niepodobna 
wyrobić sobie jakiegokolwiek obrazu do
kładniejszego o tych cechach, tak wy
bitnie charakterystycznych dla rozmai

tych grup antropologicznych. Jedynie 
w obrębie Galicyi podjęto badania syste- 
matyczniejsze, chociaż i tu nie są one 
wolne od poważniejszych zastrzeżeń.

Ze spostrzeżeń Majera i Kopernickiego 
wynika, że niema różnicy w liczbach, 
podających wymiary czaszki, pomiędzy 
mężczyznami Polakami, Rusinami i Ży
dami w Galicyi; występują one dopiero 
dla potylicy, która u Rusinów je st  szer
sza, w ukształtowaniu czoła, które ma 
u Polaków szerokość najmniejszą, a zwła
szcza w ukształtowaniu twarzy, która 
obok tej samej niemal długości je s t  węż
sza u Rusinów, a zwłaszcza u Żydów. 
Różnice pomiędzy kobietami, które u wszy
stkich trzech grup mają mniejszy wskaź
nik główny, potylicy i ćzołowy, są bar
dziej napięte i częściowo idą w innym 
kierunku, niż różnice między mężczyzna
mi, zwłaszcza budowa twarzy u Żydó
wek jaskrawo odróżnia się od budowy 
twarzy u mężczyzn. Jak co do obfitości 
pierwiastków typu jasnego i ciemnego, 
lub wysokości ciała, tak samo i pod 
względem kształtów czaszki i twarzy, 
istnieją znaczne różnice między poszcze- 
gólnemi okolicami. Mimo różnic etnicz
nych wskaźniki główne pozostają w za
leżności wzajemnej, a co dziwniejsza 
i Żydzi nie wyłamują się z pod tej za
sady. Świadczyłoby to o upodobnieniu 
się ich każdorazowem do właściwości fi
zycznych otoczenia rdzennego — objaw, 
który daje się wytłumaczyć tylko wsią
kaniem w ludność żydowską pierwiast
ków miejscowych drogą krzyżowania.

Ogniskiem krótkogłowości na ziemiach 
dawnej Iizpltej jest pasmo karpackie, 
przyczem czaszki krótkie są liczniejsze, 
a wskaźnik główny wyższy na obu krań
cach, a więc w Beskidach zachodnich 
i około Czarnej Hory, zwłaszcza zaś 
w tamtych. Drugie ognisko leży na Po
lesiu. Galicya, Kieleckie, Lubelskie, Ukra
ina mają w przybliżeniu ten sam wskaź
nik, około 83. Podole jednak i Wołyń 
wrzynają się między Lubelskie, Karpaty 
wschodnie i Ukrainę, jako obszar o nis
kim wskaźniku głównym. W kierunku 
ku północy krótkogłowość się zmniejsza, 
a zmniejszenie to dosięga swego napię
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cia największego nad Bałtykiem, z j e 
dnej strony u Łotyszów, z drugiej praw
dopodobnie u Kaszubów. W takim sa
mym kierunku zmniejszają się rozmiary 
szerokości potylicznej oraz twarz staje 
się bardziej wydłużoną, ale czy istnieje 
równoległość pomiędzy temi zmianami 
różnych części głowy, trudno powiedzieć, 
bo Podlasie np. obok względnie niskiego 
wskaźnika głownego ma bardzo wysoki 
potyliczny. Czoło, węższe u Podhalan, 
szerokie w Galicyi, w Małopolsce, a ró 
wnież jeszcze na Ukrainie, zwęża się 
także ku północy. Naturalnie jest to 
obraz, w który badania dokładniejsze 
mogą wprowadzić wiele urozmaiceń na
tury miejscowej, związanej ze szlakami 
posuwania się typów, które odsłonił i roz
biór wzrostu i barwy, ale w zarysie 
ogólnym pozostanie prawdopodobnie.

Prócz wzrostu ciała i kształtów gło
wy, p. K. uwzględnił i barwę skóry, 
włosów i oczów, dając rozdział nadzwy
czaj ciekawy, przynoszący wiele nowe
go. O wzroście i kształtach głowy lu 
dności polskiej mieliśmy bowiem już ja 
kie takie wyobrażenie, ale niewiele wie
dzieliśmy o tych właściwościach, stano
wiących również wybitną cechę antro
pologiczną. W tym rozdziale p. K. ze
stawia nadzwyczaj skrupulatnie cale sze
regi tabel i kreśli wszystko na tablicach 
geograficznych. Posłuchajmy, co mówi, 
wyprowadzając wnioski ogólne z drobiaz
gowego rozpatrzenia materyału.

Obraz ogólny rozmieszczenia barw na 
przestrzeni ziem polskich nie je s t  łatwy 
do ujęcia z braku materyałów, dotych
czas wogóle bardzo skąpych. Dzielnice 
zachodnie, w obrębie państwa pruskiego, 
w zarysie ogólnym wchodzą w skład 
stref równoległych, idących przez całe 
Niemcy od Renu aż do granicy państwa 
rossyjskiego. Ta jedność większa jest 
w wieku szkolnym; w miarę dojrzewania 
oczy, a zwłaszcza włosy ciemnieją bar
dziej w obrębie ziem polskich, niż w po
zostałych dzielnicach państwra niemiec
kiego i dzielnice polskie wyodrębniają 
się nieco z pośród tej całości. Czy s tre 
fy te jednak ciągną się przez Królestwo 
Polskie i idą dalej na wschód ku Dnie

prowi, o tem nic zgoła nie wiemy. Praw
dopodobnie istnieją i w Królestwie, ale 
pozbawione prawidłowości. Naprowadza 
nas na to oddziaływanie rzek, jako dróg 
osadnictwa. Odra jest wielkim szlakiem, 
którędy posuwał się typ ciemny ku pół
nocy, a od niej rozlewał się wzdłuż W ar
ty i Noteci. Dniepr, o ile wolno wnios
kować z nielicznych materyałów, odgry
wał taką sarnę rolę. Trzeba przypuścić, 
że i Wisła nie tworzy wyjątku. Prze
mawia za tem większa obfitość pierwiast
ków typu ciemnego wzdłuż jej wybrzeży 
w obrębie państwa pruskiego, większa 
obfitość pierwiastków typu jasnego w re
gencji poznańskiej w porównaniu z Kon
gresówką, w końcu większa obfitość cie
mnych oczów, pomiędzy dorosłymi w Mie- 
leckiem i Tarr.obrzeskiem w stosunku 
do Ropczyckiego i Tarnowskiego. Praw 
dopodobieństwo to nie jest jednak jesz
cze pewnością. W każdym razie przed
stawiciele typu ciemniejszego dostawali 
się z dwu stron: od Śląska, a właściwie 
od bramy Morawskiej i od bramy Nad- 
dunajskiej. Istnieje bodaj i trzecie ogni
sko, zgoła niezbadane i niewytknięte, 
gdzieś na Podlasiu. Szlak, idący przez 
bramę Morawską, nadał piętno bardziej 
uposażone w pierwiastki typu ciemnego 
Śląskowi górnemu, powiatom chrzanow
skiemu i krakowskiemu w Galicyi, praw
dopodobnie ościennym powiatom Kongre
sówki; drugi, poczynający się w bramie 
Naddunajskiej, przerzyna Galicyę wschod
nią, ogarnia Ruś i zmierza ku Pobużu. 
To jednak oddziaływanie drugie, nietyl- 
ko podnoszące obfitość barwy ciemnej 
oczów i włosów, ale także wpływające 
dodatnio na wzrost, bodaj niewiele przy
czyniło się do utworzenia takich dzielnic 
ciemniejszych jak  Brzeżańskie w Galicyi 
wschodniej, Przemyskie nad Sanem lub 
Małopolska kongresowa; tu występuje 
typ ciemny nizkorosły, zgoła innego po
chodzenia i innej formacyi antropologicz
nej. Ogniskiem typu blondynowego były 
dzielnice na Pomorzu w pobliżu Kaszub- 
szczyzny dzisiejszej, skąd typ ten prze
dostawał się do Wielkopolski i docierał 
do Królestwa. I to ognisko prawdopo
dobnie nie jest jedyne, ale wpływu in
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nych niepodobna obecnie ani ująć nama
calnie, ani istnienia ich stwierdzić. Nie
podobna np. wskazać, skąd pochodzą 
blondyni, tak liczni w porównaniu z dziel
nicami dalej ku Wiśle położonemu, w po- 
rzeczu Bugu, przedostający się wzdłuż 
niego do Galicy i i nawet w góry Stryj- 
skie, albo ci, którzy znaleźli się w Tar- 
nowskiom i Ropczyckiem, lub w pewnych 
punktach Małopolski kongresowej, oraz 
w jakim stosunku są do siebie, zwłasz
cza w jakim stosunku znajdują się gó
rale żywieccy, uposażeni także obficie 
w pierwiastki typu jasnego, do Stopni- 
czan. Pozostawić wypadnie bez odpo
wiedzi sprawę i tego pasa, wyróżniają
cego się wzrostem wyższym, który cią
gnie się na południu gór Świętokrzys
kich. Wogóle na podstawie istniejącego 
obecnie materyału niepodobna wytknąć 
drogi, którędy posuwały się różne typy 
barwy w obrębie ziem polskich.

Z wszystkiego powyższego wynika, że 
byłoby pracą daremną poszukiwanie j e 
dnego jakiegoś typu polskiego. Typu 
takiego niema — są tylko typy polskie. 
Naród polski, jak  i wiele innych, powstał 
ze skrzyżowania paru typów zasadni
czych, z których inny każdorazowo ma 
przewagę stosownie do okolicy. Nawet 
w niewielkich rozmiarów okolicy uwy
datnia się to współistnienie typów od
miennych. Typy zasadnicze, z których 
połączenia powstał naród polski, mają 
ogniska swoje poza obrębem ziemi pol
skiej, ale znalazłszy się na niej w' zet
knięciu wzajemnem i krzyżując się w cią
gu wieków, wrydały z siebie typy wtór
ne, mniej lub więcej ustalone, o ile wa
runki sprzyjały (zwłaszcza w górach). 
Gdy mowa o typie polskim, to jedynie 

typy wtórne są rzeczywistością, do
tychczas niezbadaną i nawet nie badaną. 
Szczupłość materyału nie pozwala udzie
lić odpowiedzi także na inne pytania, 
a mianowicie, w jakim stosunku różne 
typy zasadnicze weszły w skład narodu 
polskiego i co wmiosły do niego. I w sku
tek tego rozważania p. K. na ten temat 
z konieczności wypadły fragmentarycz
nie i niedostatecznie.

Gdy była mowa o szlakach, którędy

poszły typy pewne, gdy wskazano, że 
w rozmieszczeniu osób według wskaźni
ków głównych prócz największości za
sadniczej istnieją dwie inne i że te obec
nością swoją świadczą o istnieniu pier
wiastków, które nie zlały się były jesz
cze z rdzeniem ludności, to nie należy 
mniemać, ażeby sprawy te miały odby
wać się koniecznie i jedynie drogą na
jazdu lub tłumnego osadnictwa. Natu
ralnie, istniały takie przebiegi, ukryte 
jedne w przeszłości przedhistorycznej, 
inne, jak osadnictwo późniejsze, mające 
za sobą świadectwa historyczne. Nieza
leżnie jednak od nich odbywał się pod
bój obszarów jednego typu przez drugi 
w sposób zgoła pokojowy, za pośred
nictwem związków małżeńskich lub sto
sunku pokątnego. A to dawało przewa
gę któremuś z typów; typ krótkogłowy 
w porównaniu z długogłowym wyróżnia 
się większą mocą przekazywania w związ
ku małżeńskim kształtów swoich czaszki, 
a zwłaszcza potyPcy. Tak samo w związ
ku małżeńskim typ ciemny częściej prze
kazuje oczy swoje, a szczególnie barwę 
wiosów, niż jasny. Tych czynników wy
starczało, by , na pograniczu zetknięcia 
się typu jasnego z ciemnym, długoglo- 
wego z krótkogłowym, jedne wzrastały 
ilościowo, drugie topniały. Szlaki typu 
ciemniejszego wzdłuż Noteci i Warty 
mogły właśnie powstać w ten sposob; 
związki małżeńskie odbywały się w są
siedztwie i typ któryś posuwał się z wio
ski do wioski w kierunku określonym, 
uwarunkowanym przez ukształtowanie 
stosunków życia codziennego. Proces 
ten bynajmniej nie jest skończony; dzi
siaj jeszcze odbywa się i nadal w napię
ciu ongi nieznanem. Już w czasach obec
nych tworzą się przestrzenie ciemniejsze 
w Zagłębiu dąbrowieckiem i w okręgu fa
brycznym łódzkim. Czeka nas w przysz
łości większa obfitość odsetkowa osób 
barwy ciemnej a kształtów głowy krót
kich. Przynajmniej tak się stosunki 
kształtują w pierwszem pokoleniu mie
szańców; niestety, nie wiemy nic o tem, 
jak  kształtują się stosunki w pokoleniach 
dalszych, a zw łaszcza-jak  daleko sięga 
niezbadana bliżej wr tym stosunku do
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ras ludzkich zasada rozszczepiania się 
typu u mieszańców i zwrotu do jednej 
z form rodzicielskich.

W ten sposób upodobnia też społe
czeństwo żywioły obce, które znalazły 
się w jego obrębie. Tak rzeczy stoją 
z Tatarami litewskimi. Z pochodzenia 
należąc do rasy mongolskiej, wyróżnia
jącej się znamiennemi, właściwościami, 
silnie odskakującemi od typów europej
skich, odbiegli obecnie w znacznej mie
rze nietylko od typu zasadniczego, ale 
i od krewniaków swoich, przebywają
cych tu i owdzie w Rossyi. Aż 82,42n/0 
Tatarów litewskich zbliża się do typu 
europejskiego krajowców i tylko u 17,58# 
występują właściwości typu mongolskie
go. Możliwe i nawet bardzo prawdopo
dobne, że z domieszką obcą Muśliinowie 
przybyli już na Litwę, ale także jest rze
czą niewątpliwą, że od tego czasu do
mieszka ta wzmogła się znacznie.

Ważniejszą je s t  jednak sprawa w sto
sunku do Żydów, tworzących żywioł bar
dzo liczny w społeczeństwie naszem.

Jak wynika z zestawień p. Krzywic
kiego, są oni wzrostu niższego od ludno
ści miejscowej, wątlej zbudowanej klatki 
piersiowej, czaszki krótszej i węższego 
czoła, twarzy zazwyczaj dłuższej, uposa
żeni obficiej w pierwiastki typu ciemne
go, oraz nosy garbate. Mimo jednak od
rębności kulturalnej, Żydzi na przestrze
ni ziem polskich i dzielnic ościennych 
bynajmniej nie są jednolici we właściwo
ściach swych fizycznych, a co ważniej
sza, to różnice miejscowa, nieraz znacz
ne, pozostają w stosunku niejakim do 
właściwości żywiołów rdzennych danej 
okolicy. Żydzi mężczyźni w bardzo zna
cznym stopniu wykazują wahania równo
legle do wahań mężczyzn z pośród lu
dności rdzennej w zakresie rozpatrzo
nych właściwości; naturalnie równole
głość ta nie jest doskonała, ale bądź co 
bądź istnieje. Wśród kobiet natomiast 
daje się dostrzedz daleko większa roz
bieżność cech pomiędzy Żydówkami a ko
bietami ludności rdzennej. Żydówki jak- 
gdyby zachowały bardziej właściwości 
odrębne swej rasy, mężczyźni mniej. 
Z pośród Żydów wyodrębniają się Ka-
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raici litewscy, przedstawiając typ bar
dziej jednolity niż Żydzi litewscy i ukra
ińscy; różnią się nadto mnóstwem drob
nych cech fizycznych, nieuchwytnych dla 
pomiarów zwyczajnych, a dających się 
ująć jedynie za pośrednictwem Galto- 
nowskich fotografij zbiorowych. Wyróż
niają się od Żydów i pod względem du
chowym — usposobienia cichego, charak
teru nieprzedsiębiorczego.

Takie są, krótko ujęte, wyniki mono
grafii p. Krzywickiego, który istotnie dał 
w niej wszystko, co mógł dać na pod
stawie materyału istniejącego. A że ma- 
teryał ten pod każdym względem frag
mentaryczny jest jeszcze i niezupełny, 
więc nie dziw, że taką musiała wypaść 
i rzecz rozbierana. W konstelacyi dzi
siejszej, jak  nigdy przedtem pomyślnej 
dla antropologii naszej, spodziewać się 
jednak należy, że wcale liczna rzesza 
pracowników na tem polu wypełni braki 
i to w niedługim stosunkowo czasie. 
Wobec tego następne opracowanie, w ro
dzaju rzeczy p. Krzywickiego, a oby na
wet i następne jej samej wydanie, przy
niesie niezawodnie pełniejszy obraz cie
kawych stosunków w dziedzinie antro
pologii naszej.

B. Janusz.

i\l<ademia Umiejętności.
III. W ydz ia ł  matematyczno-przyrodn iczy.

Posiedzenie dnia j stycznia 1 9 1 2  r.
Przew odniczący: D y rek to r  E . Janczew ski.

Sekretarz przedstawia wydawnictwa, k tó
re ukazały się od czasu ostatniego posie
dzenia:

1) Bulletin Int. de 1’Acadćmie des Scien
ces de Cracovie, Classe des Sciences ma- 
thśmatiques et naturelles, Sśrie A, JV“ 9 
(Novembre), str. 865—912. Zawiera prace 
p. E. W. Kamińskiej oraz pp. L. Godeaux, 
W. Skórczewskiego i J .  Solina, A. Bałtru- 
szajtisa, St. Zaremby, Z. Janiszewskiego.

2) Bulletin Int. do 1’Acadśmie des Scien
ces de Cracovie, Classe des Sciences ma- 
thómatiąues et naturelles, Serie A, A? 10 
(Decembre), str. 913—971. Zawiera prace
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pp.: Z. Janiszewskiego, L. Lichtensteina, 
K. Kraffca, Tad. Koźniewskiego; nadto kartę 
tytułową oraz spisy rzeczy za rok 1912.

3) Sprawozdanie Komisyi Fizyograficznej, 
obejmujące pogląd na czynności dokonane 
w ciągu roku 1911 oraz inateryaly do fi
zjografii krajowej. Tom czterdziesty szósty 
(z 6-iiia tablicami). W Krakowie 1912.

Zawiera, prócz sprawozdań z działalności 
Komisyi, prace pp.: J .  Hawrysiewicza, S. 
Klemensiewicza, A. Wróblewskiego, J. R ych
lickiego, A. J. Żmudy, H. Zapałowicza, K. 
Roupperta, p. A. Kastory, pp. W. Poliń- 
skiego, F. Schillego, J. Dziędzielewicza, J . 
bar. Brunickiego, A. Wróblewskiego i T. 
Biborskiego, E. Niezabitowskiego, nadto: 
wyniki spostrzeżeń meteorologicznych, w Ga
licyi w roku 1911-ym dokonanych, zesta
wione w Obserwatoryum astrcnomicznem 
w Krakowie, wykaz gradobić w tymże roku 
w Galicy^, wreszcie streszczenia (w języku 
francuskim lub niemieckim) prac, pomiesz
czonych w niniejszym tomie „Sprawozdań".

Sekretarz przedstawia nadesłane przez Ko
mitet Gospodarczy Zjazdu dzieło p. t,: 
„Księga Pamiątkowa XI Zjazdu Lekarzy 
i Przyrodników Polskich w Krakowie, 18— 
22 lipca 1911 r. Nakładem Komitetu Go
spodarczego". W Krakowie b. d., in 8-o, 
str. XX i 698.

Zawiera pom. inn. odczyty: prof. d-ra E. 
Romera „O Krajobrazie1'; d-ra H. Święcic
kiego „O estetyce w medycynie"; prof. d-ra 
M. Smoluchowskiego „Atomistyka współ 
czesna"; prof. d-ra Wład. Natansona „O pro
mieniowaniu11 in extenso, oraz streszczenia 
wszystkich innych komunikatów, przedsta
wionych Zjazdowi.

Sekretarz przedstawia następująco wyda
wnictwa Towarzystwa Naukowego w ar
szawskiego:

Zygm. Wóycicki. Obrazy roślinnośoi Kró
lestwa Polskiego. Zeszyt I: Roślinność ni
ziny ciechocińskiej. Zeszyty II i III: Roślin
ność wyżyny kielecko sandomierskiej. W y
danie z zapomogi Kasy im. d-ra J. Mianow
skiego. Warszawa, 1912.

Wład. Gorczyński. Materyały do pozna
nia opadów w Królestwie Polskiein (okres 
1901 — 1910). Z dodatkiem o opadach 
w Warszawie (1803— 1910) i w Jędrzejowie 
(1886— 1905). Warszawa, 1912.

Edw. Flatau. Migrena. Warszawa, 1912.
Czł. J .  Morozewucz przedstawia wydane 

przez siebie dzieło prof. M. Neumayra p. t.: 
„Dzieje Ziemi11 w przekładzie polskim, u zu 
pełnionym łicznemi dodatkami i ilustracya- 
mi rzeczy polskich.

Wydawca pragnął przez to dzieło wypeł
nić dotkliwą lukę naszego piśmiennictwa 
naukowego, które dotychczas nie posiadało 
poważniejszego podręcznika geologii. „Dzieje

Ziemi“ składają się z dwu tomów i z osob
nego dodatku w postaci mapy geologicznej 
ziem polskich w układzie prof. J. Grzybow
skiego. Tom I-szy (Warszawa, 1906, str. 
XYI-|-763, 368 rysunków, 2 mapy i 15 t a 
blic, w tem 2 kolorowe) zawiera geologię 
ogólną, przystępnie lecz dość szczegółowo 
przedstawioną. Przedmiot tomu II-£o (War
szawa, 190S, str. X I V - | - 6 7 l ,  353 rysunki, 
2 mapy kolorowe, 9 tablic, z których 1 ko
lorowa) stanowi geologia historyczna, czyli 
ewolucya życia organicznego na ziemi, wraz 
z geologią topograficzną. Tom pierwszy, 
zaraz w roku wydania wyczerpany, został 
w końcu roku ubiegłego wydaęiy powtórnie 
w objętości znacznie zwiększonej (Warszawa 
1912, str. XX -j-837, 390 rysunków, 1 mapa 
barwna, 15 tablic). Organiczną całość z „Dzie
jami Ziemi11 stanowi „Przeglądowa Mapa 
geologiczna Ziem polskich'1 z tekstem objaś
niającym i 3 przekrojami, ułożona przez prof. 
J .  Grzybowskiego w skali 1 : 1 500 000 
(Warszawa, 1912, str. 139). Obejmuje ona 
cały obszar Polski etnograficznej, a więc 
nietylko Niż polski, Wyżynę Środkowo- 
polską, Karpaty i Podole, ale także sąsied
nie krainy kresowe, jak  Sudety, płytę Wo
łyńsko - ukraińską oraz płytę Bałtycką. 
W tekście podany jest obraz historyczny 
tej połaci lądu europejskiego w przedsta
wieniu ewolucyjnem. Koszty wszystkich 
wymienionych wydawnictw poniosła w spo
sób wysoce obywatelski Kasa im. d-ra J. 
Mianowskiego w Warszawie.

Czł. S. Zaremba przedstawia rozprawę 
p. E. Mazurkiewicza p. t.: „Przyczynek do 
teoryi mnogości11.

P. M. podaje twierdzenie następujące: 
Każde kontynuum, położone w przestrzeni 
euklidesowej n-wymiarowej, jest rozkładalne 
na dwa zbiory punktów, z k tórych każdy 
jes t  punktowo-postaciowy (punctiforme).

Czł. M. Siedlecki przedstawia rozprawę 
p. Edw. Lubicz - Niezabitowskiego p. t.: 
„O wachlarzykowatych włosach czuciowych 
w rodzaju Hippolyte Leach (Virbius O tto“).

P. L.-N. opisuje włosy czuciowe, znajdu
jące się na ciele niektórych osobników, k tó
ro wypada zaliczyć na podstawie innych 
cech do gatunków Hippolyte gracilis Heller,
H. prideauxiana Leach i H. varians Leach. 
Włosy te budową histologiczną różnią się od 
innych dotychczas znanych włosów czucio
wy cli.

Członkowie M. P. Rudzki i Wł. Szajno
cha przedstawiają rozprawę p. Ludomira 
Sawickiego p. t.: „Krajobrazy ludowcowe 
zachodniego Beskidu41.

Zwróciwszy uwagę na doniosłość zbadania 
nietypowych form morfologicznych w Kar
patach, p. S. opisuje ślady dwu faz glacyal- 
nych na Babiej Górze, Pilsku i Baraniej
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Górze i stwierdza brak ich na Łysej Górze 
i Smreku. P. S. kładzie nacisk na wpływ 
epoki lodowej na dzisiejszy krajobraz; z po
danych spostrzeżeń wysnuwa wnioski o prze
biegu granicy wiecznego śniegu i o stosun
kach klimatycznych epoki lodowej w Beski
dzie Zachodnim.

Czł. J. Puzyna przedstawia rozprawę wła
sną p. t.: „Zastosowanie równań całkowych 
do tworzenia równań różniczkowych zwy
czajnych rzędu pierwszego i drugiego oraz 
równań różniczkowych cząstkowych rzędu 
pierwszego".

Treść tej rozprawy jest następująca: Roz
dział I. Tworzenie z danego równania Pred- 
holma równań pośrednich. Ich własności. 
Równania pośrednie dopełniające się i dołą
czone. Rozd. II. Zastosowanie do równań 
różniczkowych zwyczajnych rzędu pierw
szego. Rozd. III. Tworzenie równania ró
żniczkowego cząstkowego rzędu pierwszego 
przy szczególnych założeniach. Rozd. IV. 
Zastosowania do równań różniczkowych zwy
czajnych rzędu drugiego i do równań ró
żniczkowych cząstkowych rzędu pierwszego, 
przyczem użyte równanie Predholma posia
da jądro, zawierające bądź jeden parametr 
dowolny, bądź dwa takie parametry.

Ozł. L. Birkenmajer przedstawia rozpra
wę p. Jana Grabowskiego p. t.: „Benedykta 
Herbesta Arithmetica linearis, Cracoviae 
1577“.

P. G. podaje szczegółowa treść i rozbiór 
krytyczny arytmetycznego dziełka uczone
go jezuity polskiego, Benedykta Herbesta 
(1530 — 1593), dziełka, którego dwa, znacz
nie pomiędzy sobą różniące się wydania 
(Kraków 1561 i tamże 1577) należą dziś do- 
wielkith rzadkości bibliograficznych. P. G. 
wykazuje, że głównym celem już 1-ej edy- 
cyi było usiłowanie Herbesta wyrugowania 
tem dziełkiem przestarzałego i w barbary- 
zmy zarówno rzeczowe jak i językowe obfi
tującego, a w Polsce bardzo rozpowszech
nionego Algorytmu mag. Jana z Łańcuta. 
Jakoż istotnie Herbest dopiął w znacznej 
części tego zamiaru, w czem nieostatnią 
zapewne rolę odegrał niezwyczajny układ 
jego utworu, jakoteż wyborna, może nawet 
wytworna łacina tekstu. P. G. porównywa 
dwie edycye dziełka, podnosi zalety książki, 
wytyka jej braki (np. unikanie ułamków) 
i ocenia ją pod względem naukowym i d y 
daktycznym. Ponadto, ze współczesnej li te
ra tury  matematy cznej w Europie dochodzi 
źródeł, któremi Herbest mógł posługiwać 
się w kompozycyi pisemka, zwraca uwagę 
na prawdopodobnie oryginalne Herbesta po
mysły, a wreszcie rozbiera znaczenie i wpływ 
tego dziełka na ówczesne szkolnictwo.

Czł. J . Morozewicz przedstawia rozprawę 
p. A. Fleszara p. t.: „Przyczynek do zagad

nienia o rozwoju powierzchni niżu polsko- 
niemieckiego", o której wiadomość tymcza
sowa została przedstawiona na posiodzeniu 
Wydziału w dniu 1-ym lipca 1912 r.

Pracę swą p. P. oparł na obfitym mate- 
ryale wiertniczym, zestawionym przez ICeil- 
hacka. Na tej podstawie wykreślił dwie 
mapy niżu: jego rzeźby poddyluwialnej
i miąższości utworów dyluwialnyoh. Ana
liza mapy pierwszej wykazała zarówno sze
reg zgodności, jak też i niezgodności, za
chodzących między rzoźbą poddyluwialną 
a współczesną. Wob^C tego panu P. nasu
nęły się dwa problemy: 1) czy różnice tych 
dwu reliefów można wytłumaczyć działalno
ścią lodów i wód epoki lodowej; 2) czy rzeź
ba poddyluwialna jest też zarazem i rzeźbą 
przeddyluwialną? Mapa miąższości utworów 
dyluwialnych przekonała o lokalnym wpraw
dzie, ale wybitnym zarazem braku zależno
ści między rzeźbą poddyluwialną a rozmia
rami akumulacyi dyluwialnoj. Gdy ten w y
nik został potwierdzony przez krzywe hy- 
psograficzne rzeźby współczesnej i poddylu
wialnej, p. P. wysnuł stąd wniosek, że rzeź
ba poddyluwialna jest zmodyfikowana przez 
liczne, w różnym kierunku działające ruchy 
epejrogeniczne, współczesne epoce lodowej. 
Ruchy owe tłumaczą przedewszystkiem 
przyczyny n'ezgodnośoi między formami 
poddyluwialnemi a rozmiarami miąższości 
akumulacyjnej, pośrednio tłumaczą przeto 
także różnice, zachodzące między rzeźbą 
poddyluwialną a współczesną. W ostatnim 
ustępie p. P. usiłuje wykazać ciągłość ru 
chów dyluwialnych z ruchami starszemi, 
sklasyfikować typy i kierunki tych ruchów, 
jakoteż powiązać swe wyniki z ideami, pod- 
niesionemi już w literaturze, zwłaszcza pol
skiej.

Ozł. II. Hoyer przedstawia rozprawę p.
H. Wielowieyskiego p. t.: „Jajniki wieloko- 
morowe owadów i owogeneza z n ich“.

W dalszym ciągu spostrzeżeń poprzednich 
«v przedmiocie anatomii i historyi rozwoju 
jajników u owadów p. W. przedstawia: 1) 
generalną morfologię wszystkich typów go
nad żeńskich tej klasy, opartą na sprowa
dzeniu ich do najprostszej formy komory 
jajników panoistycznych i ootrofocytalnej 
jajników meroistycznych, w której oba ro
dzaje gonotokontów, t. j. oocyty i trofocyty 
pochodzą (grupami złożouemi z jednej oocy
ty  i stałej liczby trofocytów) od pojedyń- 
czych oogonij; 2) modus powstawania tych 
grup z każdej pojedyńczej oogonii. W tej 
ostatniej sprawie p. W. liczy się przede
wszystkiem z badaniami Giardiny nad pły
wakami (Dytiscidae): uczony ten odkrył 
tak z w. podział różniczkowy. P. W. stwier
dza, że już u  najbliżej z niemi spokrewnio
nych szczypicowatych (Cayabidae) ten spo
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sób podziału oogonii ustępuje miejsca sze
regowi zupełnie równoważnych generaoyj 
gonotokontów, które dopiero po ostatecz
nym, mitotycznym podziale pozwalają w y
różnić typową oocytę, wśród kilkudziesię
ciu, typową reakcyą chromatyny jądrowej 
scharakteryzowanych, trofocytów. Typowe 
mitozy, stwierdzone na preparatach, kontro
lowanych przez kompetentnych cytologów 
jeszcze w roku 1909, w Instytucie A nato
mii porówn. uniw. Jagiell,, ustępują w pierw
szym podziale odpowiednich u  wierzchołka 
cewki leżących oogonij innemu typowi po
działu, bardziej zbliżonemu do amitozy, co 
p. W. wyprowadza zarówno z braku tak 
wyraźnie w niższych częściach jajnika wy
stępującej karyokinezy, jak  z szeregu figur 
przewężania jąder i rozgrupowauia ich chro
matyny.

Sekretarz zawiadamia, że dnia 13 grudnia 
1912 roku odbyło się posiedzenie Komisyi 
fizyograficznej pod przewodnictwem prof. 
d-ra E . Janczewskiego, w zastępstwie nie
obecnego w Krakowie prof. d-ra A. W it
kowskiego.

Przewodniczący, zagajając posiedzenie, 
wspomniał o stracie, którą Komisya ponio
sła przez śmierć członków: prof. d-ra F. 
Kamieńskiego . w Odessie, d-ra J .  Sznabla 
w Warszawie i d-ra F. Tomaszewskiego we 
Lwowie. Pamięć zmarłych obecni uczcili 
przez powstanie.

Przewodniczący zawiadomił Komisyę, że 
prof. dr. W. Rothert ofiarował jej 150 K. 
na zakupno literatury botanicznej. Za dar 
ten Komisya składa prof. Rothertowi po
dziękowanie.

Przyjęto następujący preliminarz w ydat
ków Komisyi stałych i niezbędnych na rok 
1913.

I. Wydawnictwo Sprawozdań Ko
misyi ..............................................  4 000 K.

II. Potrzeby Sekcyi meteorolo
gicznej:

1. Przygotowanie do druku 
nadesłanych spostrzeżeń 
i korekta druków . . . 480

2. Remuueracya za dokony
wanie spostrzeżeil w Bo
chni ................................... 72

3. Remuneracya zastępcy 
Przewodniczącego Sekcyi 
przy pomiarach magne
tycznych ............................. 80

4. P o s ł u g a ................. 20
5. Porto i drobne w y d a tk i . 68

III. Koszt urządzenia i u trzym a
nia Muzeum:

1. Potrzeby muzealne . . 400
2. Remuneracya kustosza . 1 800

3. Remuneracya pomocni
ków kustosza . . . .  1 400 K.

4. P o s ł u g a .................  120 „
IV. Remuneracya sekretarza . . 600 „

Suma wydatków 9 040 K,

Upoważniono Zarząd Komisyi do wypła
cenia kustoszowi dodatkowej remuneracyi 
za pracę w Muzeum w roku 1912 w kwo
cie 400 K., jeżeli zamknięcie rachunków 
Komisyi za rok 1912 wykaże odpowiednią 
resztę kasową.

Sekretarz zawiadomił Komisyę, że w myśl 
uchwały Zarządu streszczenia yozpraw wy
dawanych w Sprawozdaniach Komisyi, k tó
re były drukowane dotychczas na końcu 
tomów, zamieszczane będą, od tomu 47-go 
począwszy, po każdej rozprawie zosobna.

W odpowiedzi na zapytanie p. Stobiec
kiego, sekretarz przedstawił stan, w którym 
znajduje się obecnie wydawnictwo Atlasu 
geologicznego Galicyi.

P. Stobiecki poruszył sprawę cchrony 
zabytków przyrody. Prof. dr. Raciborski 
wyjaśnił, dlaczego zabiegi, podjęte w tym 
względzie przez Komisyę, dotychczas nie 
osiągnęły skutku, i zaznaczył trudm ści,  na 
które akcya Rządu w sprawie ochrony wy
mienionych zabytków napotyka w Austryi. 
W przedmiocie tym zabierali głos prof. dr. 
Morozewicz i dr. Kuźniar.

W końcu posiedzenia, po dysku3yi, w k tó 
rej wzięli udział: Przewodniczący oraz człon
kowie: Prof. Bujwid, dr. Kuźniar, prof. dr. 
Raciborski, prof. dr. Rothert, prof. dr. Sie
dlecki, p. Stobiecki i sekretarz, uchwalono 
wezwać Zarząd muzealny, żeby —  z pomocą 
kooptowanycli członków— ułożył i Komisyi 
na najbliższem posiedzeniu przedstawił wnio
ski w sprawie zadań przyszłego rozszerzo
nego Muzeum fizyograficznego, przeznacze
nia i urządzenia przyznanego mu przez 
Akademię Umiejętności lokalu, wreszcie 
funduszów i pracowników, którzy okażą się 
w przyszłości potrzebni dla Muzeum.

Z T O W .  P R Z Y JA C IÓ Ł  NAUK 
W  POZNA N IU.

Walne zebranie roczne wydziału przyrod- 
n niczego Towarzystwa Przyjaciół Nauk od-
» było się dn a 21 stycznia 1913 roku.
r< Stosownie do programu część uczestników 

zwiedziła zbiory Muzeum im. Mielżyńskich, 
a mianowicie dział archeologiczny i galeryę 

„ obrazów, następnie zbiory Towarzystwa Lu-
„ doznawc ego pod łaskawem i umiejętnem
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przewodnictwem panny Wiesławy Ciechowi 
czównej, wreszcie i zbiory przyrodnicze.

O godzinie 2 ł/2 po południu prezes wy
działu p. radca dr. Fr. Chłapowski zagaił 
walne zebranie powitaniem licznie zebra
nych członków i gości oraz wspomnieniem 
pośmiertnem zmarłych w  ciągu roku człon
ków, których pamięć obecni uczcili powsta
niem z miejsc.

Przewodniczącym walnego zebrania obra
no p. A. Śmiśniewicza z Poznania.

Nasamprzód p. Chłapowski demonstrował 
nowe dary nadesłano do zbiorów przyrodni
czych, a mianowicie:

1) Okazy szerszeni i poczwarek ich, wy
dobywających się z komórek na dolnem pię
trze gniazda (dar od p. K. w Rzegocinie).

2) Okaz aerolitu, spadłego pod Pu łtus
kiem 1868 r., dar ks. Lewaszewicza z Żer
kowa, przyczein pokazano cały szereg in
nych, spadłych w tej miejscowości kamieni, 
dodając szczegóły o tem niezwykłem zja
wisku i o składzie chemicznym tych meteo
rytów oraz literaturę tego wypadku.

3) Kamień dość duży, wyrzeźbiony przez 
działanie wody, z powierzchnią przypomina
jącą twarz ludzką (dar hr. Jezierskiej z Dęb
na); przyczein zestawiono inne podobne pias
kowce i inne kamienie z śladami rzeźby na
turalnej działaniem wody i twardszych ka
mieni.

4) Cały szereg okazów paleontologicz" 
nych świeżo przyniesionych przez robotnika 
pracującego w żwirowisku obornickiem, 
a mianowicie 3 kawałki trzonowego zęba 
słonia dyłuwialnego (Elephas Trogontheni), 
szczątki nosorożca, konia dyluwialnegó, żu 
bra i mniejszego kręgowca kość krzyżową; 
wreszcie cały szereg skamieniałości paleozo- 
icz/iych i mezozo.cznyeh a mianowicie dwa 
amonity z formacyi kredowej, muszle, ro
baki (serpula), eohinity, liczne bardzo kora
lowce i kilka gąbek. Pomiędzy niemi tylko 
parę sztuk rzadszych, reszta u nas pospo
lita.

Potein p. Chłapowski przedstawił szereg 
nowych dzieł z dziedziny nauk przyrodni
czych, nadesłanych wydziałowi lub nabytych 
a mianowicie:

III tom „Zasad fizyki" ś. p. Augusta 
Witkowskiego, przyczem się rozwodził nad 
doskonałością tego podręcznika.

I tom „Encyklopedyi Polskiej", wycho
dzącej nakładem Akademii, ale staraniem 
niezależnego całkiem komitetu. Ten I tom 
poświęcony jest geografii fizycznej ziem pol
skich. Podniósł przytem niedokładności nie
która, pochodzące stąd, że prof. Rehmann 
napisał rzecz twoję zapewne przed kilku 
laty i nie uwzględnił szeregu nowszych pu- 
blikaeyj, obchodzących Wiolkopolskę, jak

o wykazanych jako podchodzące prawie pod 
powierzchnię pokładach kajprowych w pó ł
nocno-wschodniej części Górnego Śląska, jak
0 przedłużeniu opisanej w Rocznikach T. 
P. N. przez Krajewskiego moreny leszczyń
sko-żerkowskiej poza Prosną przez Przedec
1 Chodec oraz odnalezieniu dalszego oiągu 
moreny witkowskiej od Skrwilna aż do Mła
wy w Kongresówce; nie mógł też uwzględ
nić nowych publikaoyj, nader ważnych dla 
naszej dzielnicy (Schiitza, Jentscha, Halb- 
fassa i Schilda) o wynikach badań jezior 
w Poznańskiem, mianowicie w zachodnich 
powiatach i o sposobie ich powstawania 
i t. d,, a nawet nie mógł podać szczegółów 
o rozwoju formacyi węglonośnej w zachod
nio - galicyjskiem przedłużeniu okręgu gór
nośląskiego węgl,, który nador bogato, wła
śnie w blizkości Krakowa, występuje, czego 
niestety jednak nie umiano z naszej strony 
dość wcześnie poznać i wyzyskać. Wobec 
szybkości, z jaką rosną wiadomości geolo
giczne i wogóle krajoznawcze, należało nie 
od nich zaczynać publikaoyę Encyklopedyi, 
ale od takich badań, jak np, historyczne, 
które nie tak prędko się przedawniają. Mniej 
niedokładności p. Ch. zaznaczył w opraco
waniach flory i fauny, a nad ostatnią czę
ścią I tomu „Encyklopedyi Polski“, t. j. 
nad obszernem opracowaniem (Krzywickie
go) o fizyczn} ch cechach ludności polskiej 
wcale się nie zatrzymał.

Wreszcie poświęcił kilka słów dla podnie
sienia wartości naukowej dzieła prof. Sie
dleckiego p. t. „ Jaw a“.

Po tej demonstracyi i ocenie dzieł wspo
mnianych wywiązała się krótka dyskusya.

Następnie, po odczytaniu sprawozdań 
z ostatniego zebrania i czynności wydziału 
całorocznej (1912) oraz ze stanu kasy i bi
blioteki, przystąpiono do wyboru nowego 
zarządu wydziałowego na rok bieżący. P re 
zesem wybrano p. radcę d-ra Pr. Chłapow
skiego, wiceprezesem p. S. Suchockiego, 
sekretarzem p. d-ra Wł. Jaworowicza, za
stępcą sekretarza p. L. Szymańskiego, skar
bnikiem p. A. Śmiśniewicza, a do komisyi 
rewizyjnej pp. H. Umbreita i T. Wituskie
go. Wybór zawiadowcy biblioteki odłożono 
do następnego zebrania z powodu nieobec
ności dotychczasowego biblotekarza i jego 
zastępcy.

Nastąpił odczyt p. d-ra Antoniego Seydy: 
„O jedwabiu sztucznym, jego farbowaniu 
i czyszczeniu", połączony z pokazywaniem 
okazów dostarczonych przez pana Kałamaj- 
skiego (ul. Nowa).

Dyskusyę nad interesującą treścią wy
kładu d-ra Seydy, odłożono z powodu spóź
nionej pory.

W dyskusyi nad czasopismami, któro mają 
być zaabonowane, dr. Chłapowski polecił,
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by i pojedyriczy członkowie wydziału, nie- 
poprzestając na jednym egzemplarzu jedy
nego dobrego czasopisma przyrodniczego, 
jakiem jest „ Wszechświat11, poparli wyda
wnictwo to abonowaniem prywatnem. Na 
dovvód, że potrzeba takiego poparcia dla 
czasopisma tego, które w r. z. obchodziło 
jubileusz pracy redaktora, odczytał dr. Chła

powski ustępy z „Odezwy" umieszczonej 
w JNla 52 zeszłorocznym „Wszechświata14.

Także: „Ziemia“, która sprężyściej zabie
ga o rozpowszechnianie, zasługuje na po
parcie, bo uwzględnia fizyografię krajową.

Kandydatów na członków wydziału zapro
ponowano trzech.

SPOSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE
od 21 do 31 stycznia 1913 r.

(W iadom ość S tacy i C en tra ln e j M e teo ro lo g iczn e j p rz y  M uzeum  P rzem y słu  i R olnictw a w W arszaw ie).

D
z

ie
ń B a ro m etr red . 

do 0° i na cięż
kość. 700m m -f-

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

w iatru  w m /sek.
Zachm urzen ie

( 0 - 1 0 )

a 3 
E "2 

ifi g-

mm

U W A G I

7 r. 1 P- 9 w. 7 r. 1 P- 9 w. Najw. Najn. I r .  | 1 P . 9 w. 7 r. l p . 9 w.

21 43,7 42,7 42,9 —2,0 1.0 0,4 1.4 - 2 , 5 S 2 s e 3 s e 5 10 Q 4 10 0,3 *  n.

22 43,2 43,5 44,9 - 0 ,3 0,1 0.9 1.1 - 0 . 5 s e 3 s e 3 s e 4 1 0 * 10 10 4,1 *  7 a .— 12 a.

23 46,1 O 48,2 0,2 1.0 0,0 1.2 _ 0 ,3 S E , S E , n w 3' 1 0 * l f f * 10 1,7 *  3,# p . m

21 47,5 46,6 40,2 - 0 ,4 0 .0 - 0 ,6 0,4 - 0 , 7 S W , sw 2 s e 3 10 10 10 0,1 *  n.

25 44,5 42 ,5 40,0 0,4 2,1 2.9 3,0 - 1 , 0 sw 3 sw 5 S W , 1 0 * 10 • 10 • 0,1 *  7 a . , »  12 a ., » p .

26 40,7 44,0 48,0 1,3 0,5 - 1 .6 3 ,0 —1;7 NW„ NW, N W ; 10 4 7 0,1 *  a .

27 50,2 50,1 50,6 - 2 ,6 - 0 . 9 - 2 ,9 - 0 , 6 - 3 ,1 W6 sw , NW, 7 8 7 0,2 *  n.

28 52,4 55,1 58,8 - 6 , 2 - 6 . 7 - 9 , 9 - 2 , 8 O o n w 5 n e 4 NE, 10 8 9 0 ,0 *  a .

29 62,1 63 ,6 65,4 -14,6 -13,0 -15,2 -10,1 -15,0 n e 4 n e 4 e 5 7 © 0 0 0,1 *  n.

30 05,5 05,6 63,7 -14,5 -11,6 -13,3 -10,0 -15,5 SE3 s e 4 SE, 10 0 0 0 —

31 56,9 51,7 46,6 •13,6 - 5 , 7 - 5 , 8 - 5 , 0 -14,6 SE6 ^20 sw !0 0 0 2 9 2,3 *  n -> Si /

Śre
dnie 50,3 50,2 50,5 -4,°8 -3 ,°0 -1 ,°6 - 6,°0 4 ,5 5,2 6,2 8,5 6,0 7,5 —

S tan  średn i b a ro m etru  za dekadę */3 (7 r-—|— 1 p “ ["O w.) =  750 ,3  mm 

T em peratu ra  śred n ia  za dekadę: '/» (7 r . - j~ l  P '- |_ 2 X 9 w -)==— 4,°0 C els.
Sum a opad u  za dekadę: =  15 ,0  mm

TREŚĆ NUMERU. Z badań nad fotosyntezą, roślin, przez d-ra W ł. Rogowskiego. — T.-E. 
Espin. Układy ciemne w Drodze Mlecznej, ttmn. Jan O ziębiow ski.— Charakterystyka fizyczna lu
dności polskiej, przez B. Janusza. — Akademia Umiejętności. — Z Tow. Przyjaciół Nauk w  Pozna
niu. — Spostrzeżenia meteorologiczne.

Wydawca W. W róblew sk i.  Redaktor Br. Z n ato w icz .
Drukarnia L. Bogusałw skiego, S-tokrzyska .Ne Jj, Telefonu 195-52


