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O W P Ł Y W IE

P L A M  S ŁO N E C Z N Y C H
na zjawiska meteorologiczne,

Wpływ stanowczy, jaki słońce wywiera na 
atmosferę nasze, musiał być przez człowieka 
dostrzeżony oddawna. Dwa ściśle peryodycz- 
ne ruchy ziemi, obrotowy naokoło osi i nao
koło słońca, powodując ciągłą a peryodyczną 
zmianę położenia naszej kuli względem jedy
nego prawie źródła ciepła i światła, są przy
czyną dwu okresów meteorologicznych: dzien
nego i rocznego. Okresów tycli niebrak ni
gdzie, gdziekolwiek dochodzi światło i ciepło 
słoneczne.

Pomimo jednak, że ruch ziemi naokoło osi 
i ruch jej naokoło słońca, podlegając stałym 
prawom siły ciążenia, żadnych nie doznają 
zmian, pomimo, że ów niezmierzony płomieni
sty ocean słońca od la t tysięcy równą ilością 
ciepła i światła nas obdarza, przecież już mo
że ten sam człowiek, który dzień i rok, a zwła
szcza ów roczny peryod rozróżniać się nauczył, I

spostrzegł różne objawy, które pozornie przy
najmniej ów peryod roczny zakłócały. Jeden rok 
był cieplejszym, drugi zimniejszym, w jednym 
gradobicia zniszczyły plon pracy ludzkiej, 
w innym niezwykłe i liczne powstawały burze, 
pewien rok ulewą, inny znów zaznaczył się 
posuchą. W  tem poznaniu przyrody leżało 
źródło przypuszczenia, że prócz peryodu

I dziennego i rocznego znajdują się i inne, licz
ne może przyczyny, na naszę atmosferę wy
wierające wpływy, które, peryodycznie wra- 

| cając, powodują peryodyczne zakłócenia 
w okresie słonecznym.

To przypuszczenie, w odwiecznych już cza
sach w myśli człowieka zrodzone, nabierało 

! coraz więcej prawdopodobieństwa z chwilą, 
; gdy już w zamierzchłej starożytności przyję

to wpływ ciał niebieskich na naszę atmosferę, 
której zakłócenia i nieregularności tłumaczo
no wtedy przez kombinacyą licznych ruchów 
peryodycznych ciał niebieskich.

Kilkakroć już mówiliśmy w naszem piśmie 
o różnorodnych tych okresach astronomicz
nych, mających się objawiać w peryodycznych 
zakłóceniach naszej atmosfery; wykazaliśmy 

; zarówno zupełny prawie brak przypuszczane
go związku między ruchami ciał niebieskich 
a zjawiskami atmosferycznemi, związku, z któ-
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rym nowożytna meteorologia, gdy sta ła  się 
nauką ścisłą, rozbrat wzięła stanowczy i na
tychmiastowy.

Wykluczenie peryodycznych wpływów na 
atmosferę w starożytności już przypuszczanych 
nie równało się jednak wcale wykluczeniu 
wszelkich możliwych a dotąd może niezna
nych wpływów czasowo się powtarzających. 
Liczne teorye, szukające przyczyn kosmicz
nych epoki lodowej są najjaskrawszym dowo
dem, że nowożytna umiejętność nie odrzuciła 
starożytnej myśli w zasadzie, że prócz peryo- 
du dziennego i rocznego znajdują się bez
sprzecznie i inne, których kombinacye powo
dują pozorny brak  prawidłowości w zjawi
skach atmosferycznych. N iebrak też i zapa
lonych zwolenników tej starożytnej myśli. Z a
służony astronom Lockyer pisał jeszcze nie
dawno w swej „Meteorologii przyszłości”: 
(N aturę, 1872) „Bezsprzecznie znajdować się 
musi w meteorologii, podobnie jak  się znaj
duje w astronomii, okres, który ludzkość mu
si poznać. Jeżeli nie jes t on widoczny 
w strefie naszej, to być może znajdzie się 
w mroźnych klimatach biegunów, a jeżeli i tam 
go nie dostrzeżemy, to znaleźć się musi pod 
prostopadłemi promieniami słońca zwrotniko
wego”. T ak  mówi Lockyer, innego są zda
nia Dove, M aury, a i my się chyba do tego 
przeciwnego przyłączymy mniemania. Żeby 
stanowisko Dovego łatwiej było zrozumia
łem, musimy przedewszystkiem wskazać za
sadniczą różnicę między zjawiskami okreso- 
wemi w astronomii a w meteorologii. Rozwi
niemy dla jasności tę  różnicę na przykładzie; 
obieramy ku temu celowi dwa okresy zgodne 
np. roczny peryod obiegu ziemi naokoło słoń
ca i z tym czasowo się schodzący przez tenże 
spowodowany roczny okres meteorologiczny. 
W  pierwszym wypadku spostrzegamy tylko 
jednę siłę, k tóra ten okres powoduje— tą jest 
siła ciążenia, jej niezmiennością zawarunko- 
waną jest stałość okresu rocznego obiegu zie
mi, słowem w nigdy niezmiennym stosunku 
mas dwu ciał niebieskich leży przyczyna zaw
sze stałego przyciągania, a więc i ruch obro
towy, jako skutek niezmiennego przyciągania 
będzie również stałym. Inaczej powstaje 
okres meteorologiczny; skutkiem obrotu zie
mi naokoło słońca, bądźto różne części kuli 
ziemskiej, bądź wreszcie te same części, lecz 
pod innem do promieni słonecznych nachyle

niem zostają wystawione na działanie światła 
i ciepła słonecznego. Ponieważ po upływie 
roku z dokonanym obiegiem ziemi naokoło 
słońca kula ziemska i jej części znowu to sa
mo względem promieni słonecznych zajmują 
położenie, więc sądzićby należało, że w bra
ku innej przyczyny, stosunki klimatyczne 
każdego punktu ziemi być powinny takież sa
me jak  w roku poprzednim. Że tak nie jest, 
przyczyna tego leży w fizycznych właściwo
ściach kuli ziemskiej, które dla każdego 
niemal punktu ziemi są różne, a więc 
i działanie promieni słonecznych na każdy 
punkt jej jest inne. Wziąwszy np. tempe
ra tu rę , spostrzegamy, że na naszej północnej 
półkuli dosięga ona najwyższego stanu, sto
sownie do miejscowości [w miesiącach kwiet
niu do sierpnia, najniższą bywa między paź
dziernikiem a lutym, a nawet i w lipcu '). 
W  podobny sposób, chociaż jeszcze mniej od 
wpływów słonecznych zawisłe są stosunki 
opadów. Jakież są następstwa tego przyspie
szanego lub opóźnionego terminu meteorolo
gicznego? Z a  najważniejsze następstwo uwa- 

1 źać musimy to, że peryod roczny meteorolo
giczny wogóle nie schodzi się z peryodem 
astronomicznym i w dodatku ten peryod me
teorologiczny jest różny w różnych punktach 
ziemi. Ju ż  w tej niezgodności dwu tych pe- 
ryodów leży źródło zakłócenia prawidłowego 
przebiegu zjawisk klimatycznych w ciągu ro
ku. „K ażda przyczyna, powiada Dove, po
wracając działa na już zmienioną atmosferę 
i dlatego zdaje mi się, że konieczność powro
tu  z roku na rok identycznych zjawisk atmo
sferycznych jest tak  mało prawdopodobną, że 
nazwałem te t. zw. nieprawidłowe zmiany 
„zmianami nieperyodycznemi” 2). Pomimo 
tych wniosków Dovego, do których się przy
łączamy, wcale nie chcemy twierdzić, że wo-

*) Za przykład możemy postawić miejscowo
ści: Gabun o najwyższej temp. kwietnia 25,3°, 
najniższej lipca 22,1°— Boke (Senegambia); kwie
cień 36,0°; lipiec 28,2° —  Bakel (Senegambia): 
kwiecień 34,1°, styczeń 24,7°; wyspy Nikobar- 
skie: kwiecień 28,1°, październik 26,0°. Na 
oceanach półkuli północnej najwyższa tem peratu
ra  przypada przeważnie w sierpniu, najniższa 
w styczniu.

2) J)ove. Ueber die nicłit periodische Aenderun- 
gen der Tem peratur. V. str. 1.
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góle brakuje innych peryodycznych na nasze 
stosunki klimatyczne wpływów, tylko że prak
tyczne ich znaczenie w każdym razie niknie 
wobec kombinacyi wpływów światła i ciepła 
słonecznego.

Z  tej zasady wychodząc, Dove wygłosił 
teoryą, dającą się streścić w następującem 
zdaniu: ujemne wychylenia (np. temperatury) 
nad jednym obszarem ziemi są. do pewnego 
przynajmniej stopnia wyrównywane przez do
datnie na innym ziemi obszarze *). Hipoteza 
ta, teoretycznie tylko przez Dovego uzasa
dniona, a przez licznych meteorologów przyję
ta, dotychczas jeszcze nie-doznała opracowa
nia. Z  zestawienia 10-cioletniego, jakie wy
konałem dla tem peratur Ameryki północnej 
i Europy środkowej, wynika w pewnej przy
najmniej mierze stwierdzenie tej teoryi.

N a takiem stojąc stanowisku, powątpiewa
my z góry, czy jakiekolwiek przyczyny ko
smiczne, wracające peryodycznie, mogą wy
wierać tak  silny wpływ na nasze atmosferę, 
żeby ich obserwacya zastosować się dała 
w meteorologii praktycznej.

Peryodycznie w przeciągu lat mniej więcej 
jedenastu zwiększająca się i zmniejszająca 
ilość plam słonecznych przedstawiała w ostat
nich la t dziesiątkach poważną dla meteorolo
gów kwestyą, czy okres plam słonecznych 
praktycznie zużytkować się nie da? Z a pręd
ko odpowiedziało wielu meteorologów na to 
pytanie twierdząco, a gorące przyłączenie się 
do tego sądu takich powag, jak  astronom Lo- 
ckyer i meteorolog na wyspie Sw. Maurycego 
(ocean Indyjski), sławny Meldrum, odsunęło 
ostateczne rozjaśnienie kwestyi na dłuższe 
nieco czasy.

Samo odkrycie plam słonecznych sięga po
czątków w. X V II-go , bo chociaż już i dawno 
przedtem pokazywały się tak  potężne plamy, 
że były gołem okiem widziane, przecież niko
mu na myśl nie przyszło, aby te plamy były 
słonecznemi, aby nieskalany ideał czystości 
był czarnych plam pełny; tłumaczono to po- 
prostu przechodzącym przez tarczę słoneczną 
cienieni W enery lub Merkurego, nietroszcząc 
się wcale o to, że cień ten mniemany parę 
nieraz dni był na tarczy słonecznej widzia

*) Por. teoryą Dovego przymrozków majo
wych (Abhandl. d. berliner Academie. 1856).

nym. Jeszcze w r. 1607 dnia 28 m aja spo
strzegł Kepler podobną plamę, którą uważał 
również za cień Merkurego.

Dnia 2-go października r. 1608 optyk Lip- 
pershey przedsławił Stanom niderlandzkim 
pierwszą lunetę (Kijkglas, Verrekijker na
zwaną) składającą się z dwu soczewek z kry
ształu górskiego, wklęsłej i wypukłej, którą 
dalekie i niejasno widoczne przedmioty do
kładnie obserwować było można. Patentu 
jednak, ani wynagrodzenia istotny wynalazca 
nie otrzymał, gdyż odkrycie, jakkolwiek w ta 
jemnicy trzymane, tak szybko i szeroko się 
rozeszło, że już w kwietniu roku następnego 
(1609) publicznie w Paryżu lunety sprzeda
wane były. W  maju otrzymał wiadomość 
o nowem odkryciu i sławny Galileusz i na 
podstawie otrzymanego opisu skonstruował 
sobie lunetę, k tóra jako czcigodna pam iątka 
dotychczas we Plorencyi jest przechowywana. 
L uneta Galileusza, cztery stopy długa, o śre
dnicy dwa cale wynoszącej — jest zrobiona 
z kartonu, na którym czytamy napis: „Tu- 
bum opticum vides, Galilei inventum et opus, 
quo Solis maculas et extimos Lunae montes, 
et Jovis satellites, et novam cjuasi rerum  uni- 
yersitatem primum dispexit. A. I). 1609.”

Otóż prawie równocześnie z odkryciem lu
net nastąpiło ich zużytkowanie do celów astro
nomicznych, a z tem i odkrycie plam słonecz
nych. Od grudnia 1610 do października 1611 
ze trzech stron odrazu rozeszła się w cywili
zowanym świecie wieść o odkryciu plam sło
necznych, stąd i trudny spór do rozstrzygnię
cia, któremu z odkrywców przyznać pierw
szeństwo. Nie tu  miejsce na szersze zajęcie 
się tą  kwestyą — wystarczy, gdy podamy na
zwiska trzech pierwszych odkrywców plam 
słonecznych: Galileusza, Fabrycyusza z W it
tenberg] i Scheinera z Ingolstadu. Równo
cześnie z odkryciem plam zrodziły się niezli
czone hipotezy o istocie tego zjawiska, równo
cześnie powstały nowe zagadnienia astrono
miczne, jak np. fizyka słońca, albo zagadnie
nie obrotu słońca naokoło osi. Z  tem wszyst- 
kiem trudno było współczesnym zerwać z tra- 
dycyonalnem wyobrażeniem o nieskalaności 
słońca i podczas gdy humanista Buseus ra 
dził Scheinerowi „sobie oczy przetrzeć i swe 
szkła oczyścić, bo chyba trudno jest chcieć 
widzieć coś, czego brak w Arystotelesie’’, to 
znów sam odkrywca Scheiner chciał widzieć
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w plamach liczne planetoidy słońce otaczają
ce, nie ważąc się pomyśleć, aby plamy były 
słońca właściwością, ,.bo chyba nikt nie ze
chce twierdzić, by oko świata było chorem”. 
Teórya Galileusza, do której i K epler się 
przyłączył, źe plamy słoneczne są utworami 
gazowemi, naszym chmurom odpowiadające- 
mi, była jedyną teoryą naukową plam X V II  
w. W  rzeczy samej istota plam pomimo nie
zrównanego postępu umiejętności astrono
micznych jest nam jeszcze dotychczas niezna
ną i to chyba najpoważniejszy zarzut teoryi 
meteorologicznej plam dający się uczynić, żo 
opiera się na przyczynach, o których właści
wości dosyć sprzeczne k rążą dotychczas po
jęcia.

Pomimo to, w chwili gdy poznano peryo- 
dyczność plam  słonecznych, a stało się to 
w pierwszych la t dziesiątkach po ich odkry
ciu, domysł, że peryodyczne zmiany, jakim  
podlega ciepłodajna powierzchnia słońca, 
w stosunkach naszej atmosfery odzwierciedla 
się, był więcej niż naturalnym . Z  tej tedy przy
czyny będzie dla nas zupełnie zrozumiałem, 
dlaczego kwestya ta  tak  gorączkowo, tak wy 
czerpująco aż do la t ostatnich była traktow a
ną, dlaczego rozliczne na tem  polu stworzono 
hipotezy? Odpowiedź na te  pytania leży 
w tem, że kwestya ta  była żywotną, że długie 
czasy widziano w niej ów praktyczny klucz 
do rozwiązania zagadki: dlaczego pogoda jes t 
tak  zmienną, dlaczego jej zmiany są tak  chi
meryczne, tak  dowolne? To ważne jednak 
stanowisko, jakie teorya meteorologiczna plam 
słonecznych zajmuje w historyi nowożytnej 
meteorologii je s t dla nas bodźcem do przed
stawienia tej kwestyi możliwie wyczerpująco, 
o ile nam na to ram y pisma pozwalają. 
Przedstawienie nasze rozpoczniemy od wpły
wu plam słonecznych bezpośredniego, a więc 
wpływu na tem peraturę, poczem dopiero się 
zwrócimy do innych czynników meteorolo
gicznych.

(C. d. nast.)
E. Romer.
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(Dokończenie).

Ze szczytu niewielkiego wzgórza odsłania 
się wreszcie przed oczyma naszemi dolina 
Maipu, głęboko wyżłobiona wśród pionowych 
niemal urwisk granitowych. G aje mirtów, 
jabłoni i buków urozmaicają zieloną powierz
chnię długiej na parę mil, około '/a mili sze
rokiej, mokrej łąki, na której pasą się stada 
klaczy, owiec i widnieje kilka skleconych 
z trzciny długich, nizkich szałasów indyjskich, 
przypominających kształtem swoim nizkie 
sterty słomy.

Przy końcu doliny ukazuje się ze wzgórza 
panoram a właściwej doliny, zamieszkałej 
przez kacyka, zaiste godnej podziwu. Z nu
żone jednostajnym widokiem pustyni patagoń- 

: skiej i monotonnych łąk nadbrzeżnych oko 
spoczywa z przyjemnością na tym nowym, 
a tak  znanym jednak krajobrazie. W idz 
zdaje się naraz przeniesionym gdzieś w naj
bardziej malownicze zakątki Alp włoskich. 
Tuż pod nami wznosi się odwieczny las pro- 

| stych jak  struna, wyniosłych buków, podszy
tych zielonemi krzakami bambusu. Dolina sa
ma, zamknięta pomiędzy dwiema wysokiemi, 
stromemi, pionowemi niemal górami, porosłem i 
do szczytów gęstym lasem ciemnych cyprysów 

| i buków, z pomiędzy których sterczą gdzienie
gdzie nagie urwiska szarego granitu. Dołem, 
wśród rumieniących się od obfitego owocu ga
jów jabłoniowych, mirtów, laurów i buków— 
wije się mały strumyk.

W  głębi doliny, wchodząc klinem pomiędzy 
I dwa dzikie, śniegiem przypruszone urwiska,
[ lśni w słońcu kryształowa tafla wielkiego je 

ziora Pikau-liu (Lacar), a za tło  krajobrazo
wi służą zaśnieżone szczyty wysokiej K ordy
liery chilijskiej.

Minąwszy kilka szałasów pojedyńczych. 
stajemy wreszcie na rozległej pola»ce w po- 

, bliżu jeziora, gdzie się wznosi pałac kacyka
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„Czarnego złodzieja” (K uru-H uinka)'), złoci | 
się łan  dojrzałej pszenicy, zielenią starannie 
uprawne pola kapusty, kartofli, grochu i fasoli. 
To tolderia Hueczu-Ehuen, przechrzczona dziś 
urzędowo na Maipu, tak samo jak  nazwę je 
ziora Pikau-liu— zamieniono na „Caguna lu- ; 
car.”

Po nad inne budynki góruje dom drewnia
ny o spiczastym dachu, zbudowany z ustawio
nych pionowo, jak  częstokół, okrąglaków, bez 
okien, z jedynemi drzwiami, zawieszonemi 
końską skórą, z poza której wygląda ciekawie 
kilka główek dziecinnych. Obok domu obszer
ny szałas ze skór i gałęzi, w którego głębi 
widać kilka toldos t. j. namiotów ze skór koń
skich i trzciny w kształcie sześcianów skle
conych.

W  kącie, skulona w kuczki, z głową prze
pasaną czerwoną chustką, siedzi żona kacy
ka, przesiewając prażoną mąkę pszenną 
(niako), na wielkiej, plecionej z trzciny, misie. 
Pomimo minionej czterdziestki, wyrazistą 
twarz jej piękną nazwać można; rysy regular
ne, nos orli, duże, rozumne oczy, wysokie 
czoło; całość w innem otoczeniu mogłaby za 
portret rzymskiej matrony uchodzić. Obok 
niej— córka, hoża, smukła dziewczyna o pul
chnej, przystojnej twarzyczce, ubrana jak  
m atka w strój araukański: ciemnogranatową 
tunikę wełnianą bez rękawów, ściśniętą w pa
sie barwną k ra jką  i spiętą na prawem ramie
niu Avielką srebrną klamrą. Z ramion jej 
spływa długi płaszcz, spięty pod szyją olbrzy
mią jak  talerz, okrągłą srebrną szpilką; 
w uszach dwie wielkie srebrne czworokątne 
blachy; na rękach srebrne również bransolety 
i pierścionki; drobne, kształtne stopy obute 
w chodaki z kobylej skóry; długie za kolana 
warkocze związane sznurem kolorowych pa
ciorków.

Dziewczyna jest zajęta przędziwem i pod 
lewą pachą trzym a pęk wigoniowej wełny, 
w prawej ręce ■—- zwykłe wrzeciono. System 
ten przędzenia ja k  świat stary, boć i Penelopa, 
oczekując małżonka, w ten sam sposób wrze
cionem się posługiwała.

')  W języku araukanów kura oznacza czarny, 
Huinka zaś ma znaczenie łacińskiego hostis i tłu 
maczy się w potocznej mowie jako złodziej, chrze- 
scianin lub biały człowiek— synonimika dla euro
pejczyków niezbyt pochlebna!

Z  poza pleców matki wygląda pyzaty ma
lec, owinięty w kapę futrzaną z młodych 
guanaków.

Samego gospodarza niema w domu, równie 
ja k  jego dwu synów, którzy podobno ukoń
czyli szkoły w Yaldivii. Niemogąc się rozmó
wić z nadobnemi córami Araukanii, mówiąc 
nawiasem, mającemi wielki wstręt do mydła, 
zasiadamy w milczeniu przy ognisku, wychy
lając nieskończoną ilość m ate ze srebrnego 
misternie rzeźbionego kubka. Niezadługo 
też nadjechał i gospodarz: gruby, barczysty 
indyanin, o twarzy zapłyniętej tłuszczem, 
przyozdobionej bardzo skąpym, siwiejącym 
zarostem. Szeroka i długa twarz, wązkie, 
szeroko osadzone oczy, wydatne policzki, nos 
szeroki i płaski, wogóle typ cały przypomina 
żywo typy ludów północno-wschodniej Azyi, 
zwłaszcza zaś Aleutów.

Ubrany był jak  gaucho w wielkie poncbo 
w kolorowe pasy, fular na szyi, filcowy kape
lusz, czarne chiripa i lakierowane buty, a ma
ły konik cisawy stękał pod brzemieniem oty
łego kacyka.

Kuru-huinka pokazał mi całe swoje go
spodarstwo, z którego jest dumnym, będąc 
jedynym w okolicy rolnikiem, a  dochód ze 
sprzedaży grochu i kartofli do dalszych okolic 
wcale dobrze mu się opłaca.

Podczas wojny 1878 r. s ta ł on po stronie 
argentyńskiego rządu, czemu ma do zawdzię
czenia, źe pozostawiono go w dawnej siedzibie 
na la t 10 tytułem dzierżawy. Argentyńczycy 
pozostawili mu cień władzy nad indyananii 
z plemienia Manzaneros, osiadłego w do
linach kordylierskich, a właściwie pociągają go 
do odpowiedzialności, ilekroć indyanie w oko
licy coś zbroją, lub większą popełnią kradzież.

Obejrzawszy gospodarstwo i wypiwszy kil
ka kubków mate, zasiedliśmy do dymiącego 
wielkiego kotła, w którym czekał nań rosół 
z koniny z młodemi kartoflami i ryżem.

Nad wieczorem odjechałem z powrotem do 
Kolion-Kura.

N a znacznie niższym stopniu rozwoju spo
łecznego stoją indyanie rankeles, osiedleni 
w dolinach górskich na północ Kolion-Kura, 
i podlegli kacykom A nkatru  i Pereira, któ
rych odwiedziłem podczas innej wycieczki. 
Prowadzą oni żywot koczowniczy, żyjąc 
w przenośnych szałasach ze skór guanako- 
wych, utrzymując się z polowania i kradzieży,
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0 rolnictwie nie m ają wyobrażenia. W krótce I 
spodziewam się czytelnikom W szechświata 
dać obraz szczegółowy stosunków etnografi
cznych Argentyny i krajów sąsiednich, na te
ra, więc poprzestaję na powyższej wzmiance
1 powracam do mojej m arszruty.

Po  kilkodniowym wypoczynku, zaopatrzyw
szy się w cztery świeże konie, wyruszyłem 
samowtór z przewodnikiem do ostatecznego 
celu mojej wyprawy—jeziora Nabuel-Huapi, 
którego dotknęli w podróżach swoich Mu- 
sters, Moreno, Fonck, Rohde i Zapałowicz, 
a jednak na każdej nowej mapie rysowano je  
inaczej, co do rozmiarów zaś jego krążyły 
wśród geografów bajeczne wieści.

Wybraliśmy się możliwie najlżej, bo baga
że nasze składały się, oprócz pościeli polowej, 
złożonej z potników końskich i siodeł, z odro
biny soli i m ate, karabinka rejjetyerowego, re
wolweru, noża, kubka i czajnika blaszanego 
do grzania wody. K ażdy z nas prowadził 
nadto luźnego konia do zmiany.

D roga z K olion-K ura prowadzi niemal 
w linii prostej na południe. O milę poniżej 
osady Ahlefelda szeroka kotlina rzeki prze
chodzi w wązkie, skaliste łożysko, do którego 
prowadzą głębokie, długie, bo aż do podnóża 
Kordyliery sięgające parowy.

Parowy te, zwane canadones są jedynemi 
pasami zamieszkanemi, większość ich bowiem 
wypełniają żyzne moreny lodowcowe, pokryte 
bujną traw ą i krzewami m irtu  (chacay), do
starczaj ącemi drzewa na budowę ranchos 
i corralu.

Przypatrzm y się, jak  wygląda rancho kre. 
sowego osadnika. N a  łące nadbrzeżnej wzno
si się coś w rodzaju futoru ukraińskiego, lecz 
w bardziej amerykańskim stylu. Lepiankę 
sklecono z adobes (błota przemięszanego 
z traw ą) lub trzciny, błotem  oblepionej. Sto
sownie do klim atu rancho je s t bądź zupełnie 
z jednej strony otwartem, bądź posiada drzwi, 
a  raczej wejście niczem niezakryte, które się 
podczas zimy skórą końską lub wołową za
wiesza. Okien niema. Dach trzcinowy, łaty  
z patyków najwyżej grubości ręki, a wszystkie 
spojenia zrobione bez kaw ałka gwoździa przy 
pomocy surowych rzemieni. Umeblowanie skła
da się z kilku drążków na rzemieniach umoco
wanych, do wieszania mięsa i delikatniejszych 
sprzętów. P arę  worków rzuconych w kącie 
z mąką, ryżem, lub m ate i kilka czaszek wolu- j

wycb, końskich, lub baranich, baranią skórką 
okręconych, zastępują stołki. W  środku 
mieści się ognisko obstawione kamieniami, 

| z którego dym swobodnie przez dziurawy 
| dach, lub przez drzwi uchodzi.

Proszę sobie teraz wyobrazić na tle podo- 
j  bnem, wśród stosów potników i siodeł, arka- 
| nów i munsztuków—pół barana wsadzonego 
| na rożen w ziemię wetknięty, a na stoikach 
I ze łbów wołowych —  ogorzałe, brodate posta

cie nawpół poeuropejsku, nawpół zindyjska 
, przybrane, odarte, w dziurawych butach 
| i kurtach, choć w kapiącym od srebra trzosie 

(tirador) i z olbrzymiemi rzeźniczemi nożami 
w srebrnej oprawie, któremi kolejno bądź 
k ra ją  asado, bądź posługują się zamiast wy
kałaczek, i krążącą wokoło m ałą tykwę ze 
srebrną rurką, przez k tórą się ulubiony napój 
argentyński smokcze, a będziemy mieli obraz 
kompletny kresowego rancho argentyńskiego.

O dwie godziny drogi od domu mijamy sze
roką, zieloną dolinę strumyka Kimkemetreu, 
obok szałasu młodego kolonisty niemca, no
szącego arystokratyczne nazwisko hrabiego 
A ndrzeja Puttkam era.

O 8 leguas od Kolion-Kura po stromej po
chyłości zjeżdżamy do szerokiej doliny bystrej 
i dość głębokiej rzeki Kaleufu, gdzie też no
cujemy w futorze gościnnych owczarzy ba- 
sków, w malowniczej okolicy, wśród gajów 
mirtów i łąk soczystych, nad bystrą wodą szu
miącego potoku.

Przepraw a wbród przez rzekę dość niebez
pieczna, stan wody jednak nie jest zbyt wyso
ki i przy pomocy owczarzy przebywamy ją  
bez szwanku. Z a rzeką czeka nas stromy 
i wielce uciążliwy wyjazd na szczyt płaszczy
zny, tarasam i ku widniejącej w oddali Kordy
lierze się wznoszącej. K ilka razy przecinamy 
głębokie parowy z rozrzuconemi rzadko sza
łasami owczarzy i, przegalopowawszy około 
5 mil po kamienistej wyżynie patagońskiej, 
pokrytej kolczastemi krzewami yerba negra, 
spuszczamy się po nader przykrej pochyłości 
znowu do doliny Lim aju, na obszerną kotlinę, 
okoloną wysokiemi skalistemi brzegami, gdzie 
przed laty kacyk Saihueko miał swoję rezy- 
dencyą.

Dzisiaj zdetronizowany królik zapija wódkę 
w Choele-Choel, a pokolenie jego, niegdyś pa- 
ręset lanc liczące, rozpierzchło się po świecie.

Od Pam a Saihueke posuwamy się już nie-
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ustannie brzegiem Limaju, który o milę wy
żej płynie ściśnięty w wązkiem łożysku przez 
wysokie brzegi tracili to we, tworząc jedynie | 
na niezliczonych swych zakrętach drobne łą- j  

czki (pampas), pokryte obfitą trawą, gajami j  

mirtów i buków. Okrągłe kotliny i wązkie j 
„desfiladeros,” gdzie droga przewija się brze
giem przepaści, następują po sobie kolejno. 
Mijamy jeszcze jednę fermę basków, dalej 
inną, w której owce pasa elegancki francuz— 
były czeladnik fryzyerski. Rzeka coraz li
czniejsze i bardziej kręte zwroty tworzyć za
czyna, łożysko jej zwęża się znacznie, kotliny 
z traw ą stają się coraz rzadszemi, natomiast 
na okolicznych górach pojawiają się pojedyn
cze cyprysy, a nad wodą gaje mirtowe.

W ody Lim aju, mającego tutaj około 100 
metrów szerokości, jak  kryształ przejrzyste, J 
są szmaragdowej barwy, a  ze szczytu skał, 
których skrajem wije się wązki gzyms ścież
ki górskiej, widać jak  na dłoni kamienie na 
dnie rzeki i drobne rybki, pływające wśród 
szmaragdowej toni.

Minąwszy po wąziutkiej ścieżce, wiszącej 
nad przepaścią, spory gaj cyprysów, przeci
namy pierwsze pasmo Kordyliery, uwieńczone 
na całej swej rozciągłości najdziwaczniejszego 
kształtu  iglicami i zębami, przyprószonemi 
śniegiem i upstrzonemi czarnemi plamami 
lasów cyprysowych. Pasmo to, dotychczas 
na mapach nieoznaczone, zaczyna się w po
bliżu Junin  de los Andes i dąży ku południo
wi na przestrzeni 150 kilometrów, przecinając 
dolinę Lim aju i kończąc się na jego prawym 
brzegu w pobliżu jeziora Nahuel Huapi. N a
zwałem góry te  Cyprysowemi... Wysokość 
ich dochodzi do 2400 metrów.

Przed nami wązka, zamknięta w wysokich, 
skalistych brzegach, malownicza dolina rzeki 
Traful, jednego z największych dopływów 
Limaju. Dolina wązka, wysłana olbrzymiemi 
głazami trachitu, zamknięta wśród dzikich, 
nadzwyczaj fantastycznie przez przyrodę wy
rzeźbionych skał trachitowych, których czar
ne, gładkie mury, ostre iglice i najdziwa
czniejszych kształtów baszty lub wieżyce 
wznoszą się o kilkaset metrów ponad nasze 
głowy.

Rzeka, przy ujściu około 50 kroków szero
ka, posiada prąd nadzwyczaj silny, a gdy jest 
wezbrana, co po każdym deszczu miewa miej
sce, przeprawa bywa prawie zupełnie niemo

żliwą, w najpłytszym bowiem brodzie, położo
nym o pół mili wyżej, woda dochodzi do pier
si koniom, przyczem pamiętać należy, że dno 
Trafulu wyściełają wielkie, oślizłe głazy.

Rzeka wypływa o 5 mil dalej na północ 
z wielkiego jeziora Traful i płynie wciąż na 
południe wśród urwistych brzegów lawy tra- 
chitowej, łącząc się w pobliżu ujścia z drugą, 
równej sobie wielkości rzeką Rio de las Man- 
zanas, wszędzie stoki skał zdobią obfite lasy 
wysmukłych czarnych cyprysów.

Powyżej ujścia Trafulu Limaj skręca na
gle na południe, a wązka jego dolina węży- 

| kowato się wije pomiędzy dwoma pasmami 
Kordyliery, tworząc szereg nadzwyczaj malo
wniczych i fantastycznych, lecz zarazem dzi
kich i pustych krajobrazów.

Droga wszędzie dobra, z wyjątkiem paru 
niebezpiecznych gzymsów nad przepaścią rze
czną i dwu czy trzech przepraw przez do
tykające do wody skały, tak stromych, że 
z trudnością pieszo nawet, ciągnąc konie za 
sobą, przedostać się można.

Widoki co chwila nowe, dzikie i piękne, 
brak  im wszakże jakiegokolwiek życia. Nagie,

| najdziwaczniej poszarpane skały wulkaniczne 
w kształcie iglic, słupów, zwalisk i zamków, 
zakończone u szczytów ząbkowaną koronką 
cienkich iglic trachitowych, lub też rozpada
jące się w olbrzymie, jakby ręką ludzką wy
ciosane kolumny i baszty, są niemal zupełnie 
nagie, rzadko tylko pojedyńczemi cyprysa
mi urozmaicone, a różowo-fioletowa ich bar
wa dziwnie ostro odbija od lazuru pogodnego 
nieba, śnieżnych płatów na szczytach i zielo
nej murawy doliny, usianej kępami mirtów.

Jedynemi mieszkańcami skalistej pustyni 
są stada guanaków, których donośne, sre
brzyste rżenie często słyszeć się daje, a galo
pujące sylwetki na najdzikszych szczytach 
spostrzedz można. Ruchami swemi guanako 
przypomina kozicę, którejby jakaś swawolna 
wróżka wydłużyła nadmiernie szyję. Mało 
tu taj płoszone są nader łaskawe i dają się 
z łatwością podjechać na odległość kilkudzie
sięciu kroków, uciekając w powolnym galopie, 
lub z wyciągniętą ciekawie szyją przypatrując 
się naszej karawanie.

W  cyprysowych lasach doliny Trafulskiej, 
równie jak  dalej na południu Patagonii, żyje 
pewien gatunek jelenia górskiego, znany już 
Azarze, a zwany huemul. Okazy, które wi-
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działem w Santiago u prof'. Philippiego oraz 
u d-ra Moreno w L a  Placie, utwierdziły mnie 
w przekonaniu, źe jest to forma jeszcze nau
kowo niezbadana, zwykle bowiem uważają 
huemula za synonim z boliwijską tarugą 
(Cervus antissiensis). Podobieństwo jest zna- 
czne-—też same rogi widłowate i budowa zwię
zła, kozicowata, lecz lruemuł jes t od tarugi 
znacznie większy, dorasta rozmiarów euro
pejskiego jelenia oraz ma barwę ciemno- j 
brunatną, gdy taruga jes t śzarawo-siwą. Przy 
bliźszem porównaniu zapewne znalazłyby się 
i inne różnice.

Oprócz tych dwu przeżuwających i pospoli
tej wszędzie pumy, żyją w tej okolicy dwa ga
tunki lisów, śmierdziel (Mephitis patagonica) 
bóbr (Myopotamus eoypus), wydra (L u tra  
chilensis) oraz pewien gatunek pancernika, 
najbliższy do Dasypus rillosus, prawdopodo
bnie nowy.

O 35 leguas od Kolion K ura wydostajemy 
się na szeroką dolinę, w której rzeka zakre
śla wielki luk na zachód, wypływając ze ! 
wschodniej odnogi jeziora Nahuel-Huapi. Sa
mego jeziora nie widać jeszcze, brzeg jego 
bowiem północny jes t dość wysoki, a droga, 
prowadząca do świeżo założonej fermy ame- 
rykanina J  onesa, zbacza o parę mil na za
chód, doliną strum yka, wpadającego do I i -  
maju. Minąwszy opuszczoną osadę z kilku 
ranchos i rozwalony mostek, prowadzący nie
gdyś do nieistniejącego już fortu Chacabuco 
viejo, stajemy przed rozbitym w cieniu bu
ków i mirtów namiotem p. Jonesa, wysokiego, 
barczystego yankesa z Texasu, posiadającego 
trzodę około 1000 zupełnie dzikich krów, do 
których tylko z karabinem  w ręku zbliżać się 
można i dużą stadninę koni.

Czas słotny i pochmurny, obłoki zasłaniają 
nam całkowicie widok gór poblizkich; w iatr 
wieje przejmujący, a wszystkie góry okoliczne J  

pokrywa gruba warstwa śniegu. S ło ta  trw a j 
przez całe dni cztery, co mi się av końcu 
przykrzy, bo namiocik Jonesa jes t tak  mały, 
że zaledwie on sam się av nim pomieścić może, 
a my wszyscy musimy spać pod golem nie
bem, niemając nawet gdzie przesuszyć prze
mokłych potników i siodeł.

N azajutrz po przybyciu, wybieram się mimo 
słoty w towarzystwie uprzejmego gospodarza 
na wycieczkę o 4 mile na zachód, skąd zna
czną część jeziora widzieć można. O milę od

domu wydostawszy się na wzgórze, spostrze
gam istotnie jak  na dłoni całą Avschodnią od
nogę jeziora, a przeciąwszy górzysty półwy
sep, wśród lasów cyprysowych, bukowych 
oraz mirtowych zarośli, wyjeżdżamy na obszer
ną łąkę, okoloną granitowemi skałami, z któ
rych szczytu można wyraźnie widzieć całą 
część środkową i początek dwu odnóg bocz
nych wraz z wielką Avyspą, nadającą jezioru 
nazwę (nahuel-luiapi tygrysia wyspa) i mnó
stwem mniejszych skalistych wysepek, których 
ogólna liczba dochodzi do 30. K sz ta łt jezio
ra  całkowicie różny od tego, jak i mu nadał 
llohde na nowej swej mapie, a znacznie podo- 
bniejszy do dawnych, na wiarogodnych spo
strzeżeniach opartych przedstawień M ustersa
1 innych. Tworzą je  trzy stosunkowo dość 
wązkie, bo 1 '/2— 3 mil geogr. szerokie odnogi, 
schodzące się w środku. Jedna z nich ma 
kierunek Avschodni, druga płz., trzecia pnz. 
Z  tych pierwsza jest największa, całkowicie 
pozbawiona wysp. długa około mil 5, druga— 
prawie nieznana, wązka, ginie wśród Kordy- 
lierów śniegiem okrytych, sięgając aż do pól 
lodowych Avulkanu Tronador, jak  to stwier
dził Fonck; trzecia, około 3 mil długa, posia
da a v  środku długą na 2 mile wyspę Yillarica. 
W szystkie inne wyspy są nagromadzone 
a v  środkowej części jeziora, mając kształt wy
dłużony w kierunku płw.

N a północnej stronie jeziora widzimy teren 
falisty, przechodzący dalej a v  lasami cypryso- 
wemi pokryte, zaśnieżone szczyty Kordyliery. 
Brzeg południowy tworzą natomiast wszędzie 
stromo napiętrzone wysokie skały. W  oddali 
na widnokręgu świeci biała czapka wulkanu 
Tronador.

K lim at doliny, według Jonesa, nadzwyczaj 
wilgotny, jak  na zachodnim stoku Andów; 
panujący Aviatr płz. N adm iar wilgoci nie do
zwala Ayypalać przed wiosną pastwisk, co 
wielce ma szkodzić zdrowiu inwentarza.

Jones chowa z jednakowym skutkiem bydło 
k r a jo A v e  i Shorthorny. Owce podobno również 
mogą tu pod otwartem niebem zimować. W y
sokość doliny nad poziom morza wynosi tylko 
620 metrów, góry ją  okalające dochodzą do
2 '/2 tysięcy metrów.

Dodam jeszcze przy sposobności, źe woda 
jeziora jest słonawą, a podług starej analizy 
Domeyki zawiera na 10 000 części wody 13,55 
części soli mineralnych, a mianowicie: chlorku

I
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sodu = 7 ,30  cz. chlorku w apnia— 5,76, chi. j  

magnezu — 0,06, węglanu wapnia —0,28, 
gipsu —0,09, krzemionki — 0,06 cz.

Położenie geograficzne jeziora będzie bar
dzo korzystnem, skoro się Patagonia więcej 
zaludni. Tutaj bowiem krzyżują się drogi, 
prowadzące do złotodajnych okolic Santa 
Cruz i P un ta  Arenas, któremi pędzą coro
cznie liczne stada owiec, bydła i koni z nad 
brzegów Colorado i Rio Negro.

Drogi uczęszczane są trzy: jedna z nich 
t. zw. camino de Balchete, przechodzi od Car
men de Patagones przez pustynię w kierunku 
jeziora i jest dla wozów wolami zaprzężonych 
dostępną, choć trudność stanowi przebycie na 
tym szlaku 200 kilometrów bezwodnej pusty
ni. D rugi szlak stanowi dolina rzeki Chubut, 
trzeci wreszcie prowadzi od jeziora na połu
dnie do założonej świeżo kolonii rolniczej 
Wallonów, o 70 leguas na południe od Na- 
liueł-Huapi, w terytoryum Chubut.

Droga z Nahuel Huapi do Chile prowadzi 
ku północnej stronie jeziora, przejście Andów 
jest nizkie, nie przewyższa 650 metrów, przy 
obecnym jednak stanie drogi, z powodu nie
przebytych lasów i błota mało jest uczęszcza
na. tak dalece, że osadnicy okoliczni wolą kil
kadziesiąt mil nałożyć przez Junin  lub Mai- | 
pu, niż się puszczać tem przejściem. N a po
łudniowej stronie jeziora, wbrew mapie Roh- 
dego, niema żadnego przejścia dostępnego 
chociażby dla pieszych.

Po czterodniowym pobycie nad jeziorem, 
zrozpaczywszy o możliwości doczekania się 
lepszej pogody do dalszych wycieczek, poże
gnałem uprzejmych yankesówi zdjąwszy plan 
północnego brzegu jeziora, powróciłem do 
Kolion K ura , aby rozpocząć przygotowania 
do wielkiej przeprawy przez Andy araukań- 
skie, czas bowiem naglił, a lada dzień mogły 
w górach wypaść śniegi, tamujące komunika- 
cyą na kilka miesięcy.

,/. Siemiradzki.

NAJNOWSZE SPOSTRZEŻENIA

NAD ZAPŁODNIENIEM.

(Ciąg dalszy).

Otóż zachodzi pytanie, co się dzieje z cen- 
trosomami obu komórek płciowych przy pro- 

| cesie zapłodnienia. N a ten punkt zwrócił 
uwagę w ostatnich czasach (1891) Herm an 
Pol, który opisał nader interesujący epizod 
przy zapłodnieniu ja ja  szkarłupni, a miano
wicie t. zw. „quadrille des centres.” Mówiąc 
wyżej o zapłodnieniu u szkarłupni, zaznaczy
liśmy, że według badań Hertwiga i Fola, 
główka ciałka nasiennego, czyli jądro komórki 
nasiennej przenika do wnętrza protoplazmy 
jajowej, gdzie spotyka się i zlewa z jądrem  
jaja . Otóż już Hertwig (1875) był zauważył 
dokoła jąd ra  nasiennego promienisty układ 
żółtkowych ziarenek jaja, z czego można było 
wnosić, że obok tego jąd ra  znajduje się zape
wne centrosoma, t. j. ciałko, dokoła którego 
tworzy się zawsze, jak  widzieliśmy, sfera pro
mienista. Fol przed dwoma laty odkrył 
w rzeczywistości centrosomę jąd ra  nasienne
go, w postaci nader drobnego ciałka umiesz
czonego z przodu tego ostatniego wewnątrz 
plazmy ja ja  zapłodnionego; prócz tego zaś 
wykrył obecność centrosomy obok jąd ra  jajo
wego (żeńskiego) (Fig. 4, A). Gdy oba jąd ra  
płciowe zetknęły się już (Fig. 4, B) i zlały 
ze sobą w jedno, wówczas obie centrosomy 
(męska i żeńska) zajmują położenie na dwu 
przeciwległych biegunach jąd ra  przewężnego. 
Teraz występuje wielce interesujące zjawisko. 
Każda z centrosom dzieli się (Fig. 4, C) na 
dwie części, które się od siebie odsuwają, za
taczają ćwierć okręgu koła (Fig. 4, D) po- 
czem każda z połówek centrosomy męskiej 
spotyka się i zlewa z jedną z połówek centro
somy żeńskiej (Fig. 4, E ). Słowem, na obu 
biegunach jąd ra  przewężnego (t. j. pochodzą
cego ze zlania się jąder dwu komórek płcio
wych) zjawia się po jednej centrosomie, z któ
rych każda jes t produktem zlania się połowy 
centrosomy męskiej z połową żeńskiej. Dwie 
te centrosomy są centrosomami zapłodnionej 
komórki i przedstawiają mechanizm, warun-
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kujący karyokinetyczne dzielenie się jąd ra  tej 
komórki w sposób wyżej opisany (Fig. 4, F).

Z  badań embryologa szwajcarskiego wyni
ka zatem, że zapłodnienie nie polega jedynie 
na zlewaniu się jąder dwu komórek płcio
wych, ale i centrosom tychże. Fol, który 
przeprowadził swe obserwacye jedynie nad 
jajem  jeżowców morskich, uogólnia spostrze
żenia swoje t. j. przypuszcza, że opisane przez 
niego stosunki są ogólne dla wszystkich form 
zwierzęcych, że we wszystkich wypadkach 
centrosomyr jąd ra  przewężnego są produktem 
zlania się centrosomy męskiej i żeńskiej, po
dobnie jak  samo jądro  przewężne jest sumą 
jąd ra  męskiego i żeńskiego. Czy tak  jest 
w rzeczywistości—na to  stanowczej odpowie
dzi dać dziś niepodobna. Naszem zdaniem, 
bardzo jes t wątpliwe, czy stosunki, opisane 
przez Fola dla szkarłupni, okażą się ogólne- 
mi. N ikt dotąd nie potwierdził spostrzeżeń 
znakomitego badacza genewskiego, niektórzy 
atoli wytrawni embryologowie obserwowali 
u innych form stosunki, nieprzemawiające 
bynajmniej na korzyść twierdzenia Fola. 
I  tak, Boveri opisuje w zapłodnionem ja ju  
Ascaris centrosomę, od samego początku po- 
jedyńczą, ponieważ zaś, pomimo użycia odpo
wiednich środków barwienia, nie mógł skon
statować obecności centrosomy w ja ju  nieza- 
płodnionem, wnosi więc z tego, że „ciałko bie
gunowe (centrosoma) ją d ra  przewężnego po
chodzi wyłącznie od centrosomy ciałka na
siennego. ”

Do podobnego wniosku dochodzi F . Yej- 
dovsky (1889, 1891) w badaniach swych nad 
zapłodnieniem i dzieleniem się ja ja  robaka 
obrączkowego Rhynchelmis. Uczony czeski 
skonstatował zanik centrosomy żeńskiej (jajo
wej) i zauważył, że dwa ciałka biegunowe 
jąd ra  przewężnego pow stają wyłącznie przez 
podział centrosomy męskiej, przyczem po
dział ten następuje w czasie, gdy jąd ro  na
sienne i jajowe jeszcze się ze sobą nie zlały 
i znajdują się nawet w dosyć znacznej odle
głości wzajemnej.

Rozpatrzyliśmy tym sposobem najważniej
sze fakty, dotyczące morfologii zapłodnienia, 
na podstawie nowszych poszukiwań. Pozo
staje teraz zastanowić się nieco nad teorety
czną stroną odnośnych procesów. Kom órka 
zapłodniona otrzymuje, jak  nam wiadomo, 
zdolność do rozwoju; ponieważ zaś rozwój po

lega przedewszystkiem na dzieleniu się ja ja  
oraz komórek, powstałych z podziału jajowej, 
możemy przeto powiedzieć, że zapłodnienie sta
nowi przedewszystkiem nieodzowny warunek 
dzielenia się komórki jajowej (pomijamy na
turalnie w tej chwili wyjątkowe wypadki t. z. 
dzieworództwa, w których niezapłodnione 
ja je  uzdolnione jest do rozwoju). Zachodzi 
więc przedewszystkiem pytanie, dlaczego za
płodnienie warunkuje w ja ju  zdolność do 
dzielenia się? Pytanie to rozwiązuje nader 
trafnie Boveri, rozumując w następujący spo
sób. Jeśli komórka ma być uzdolniona do 
dzielenia się, zawierać musi trzy główne skła
dniki: jądro  wraz z zawartym w niem zrębem 
chromatynowym, centrosomę oraz protopla- 
zmę, w której pogrążone są pętlice dzielącego 
się jąd ra  i centrosomy wraz z otaczającemi je 
sferami. Otóż, jeśli porównamy z sobą jajko 
i ciałko nasienne, łatwo dojdziemy do rezul
tatu , że jąd ro  jest w jednem i drugiem jedna
kowo dobrze wyrażone; badania nad zapło
dnieniem u Ascaris dowodzą nam nawet, że 
ją d ra  obu komórek płciowych są identyczne 
pod względem budowy i ilości zawartej w nich 
chromatyny; natomiast, co do protoplazmy, 
zachodzą wielkie różnice, gdy bowiem komór
ka jajowa jes t bardzo bogata w protoplazmę, 
ciałko nasienne jest wielce ubogie w tę  osta
tnią (protoplazma wyrażoną tu  jest zwykle 
przez cieniutką nitkę). Wreszcie, co się ty
czy centrosom, Boveri twierdzi na podstawie 
własnych swoich badań oraz poszukiwań Vej- 
dovskiego, że centrosoma jajowa bądź zupeł
nie zanika, bądź też jest tak  mało czynną, że 
sama nie może stanowić mechanizmu, nie
zbędnego przy karyokinezie jąd ra  przewężne- 
go i że mechanizmem tym staje się centroso
ma męska, wprowadzana do ja ja  wraz z ją 
drem męskiem. Istnieją liczne fakty, prze
mawiające na korzyść powyższej teoryi. I  tak, 
jeżeli wstrząsać będziemy jajam i jeżowców, 
rozpadają się na kilka części, z których jedne 
zawierają jądro, inne są bezjądrowe (H ert- 
wig). Otóż, gdy teraz dodamy do naczyńka, 
w którem  mieszczą się te części ja ja , nasienie 
jeżowca, wówczas ciałka nasienne przenikną 
tak  do zawierających jądro , jak  i do bezjądro- 
wych odłamów ja ja  i te ostatnie zaczynają 
się dzielić i produkują zarodki oraz larwy 
(Boyeri). Widzimy zatem, że w tym wypad
ku dopełniają się jakby: protoplazma ja ja —•
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z jądrem  ciałka nasiennego; ponieważ zaś 
wraz z jądrem  przenika też do ja ja  centroso- 
ma, a bardzo prawdopodobnie bezjądrowe 
części ja ja  są pozbawione centrosomy, ta  osta
tnia znajduje się bowiem zawsze w blizkiem 
sąsiedztwie jądra , możemy więc stąd wysnuć 
następujący wniosek: Ja je  jeżowca, zawiera
jące protoplazmę, jądro  i centrosomę nie mo
że się dzielić; ciałko nasienne, zawierające ją 
dro, centrosomę i m ałą ilość protoplazmy

bna komórce płciowej. Że centrosoma męska 
może sama stanowić mechanizm dzielenia się 
jąd ra , na to mamy znów dowód w zjawiskach 
t. zw. polyspermii, o których wyżej była mo
w a. Widzieliśmy mianowicie, źe pod wpły
wem pewnych czynników znieczulających do 
jaj jeżowca może przeniknąć kilka ciałek na
siennych; otóż dzięki spostrzeżeniom Hertwi- 
gów, wiemy, że jeśli kilka jąder nasiennych 
przenika do wnętrza jaja , niewszystkie zle-

Fig. 4. Proces zapłodnienia, według Fola (schematycznie), j .  m .—-jądro męskie, j. ż.—jąd ro  żeńskie, 
j .  p .—jądro  przewężne, c.— centrosoma męska, c’—  centrosoma żeńska.

również się dzielić nie może, posiada zaś 
zdolność do dzielenia się ja je  zapłodnione, 
w którem  jądro  pochodzi ze zlania się mę
skiego z źeńskiem, oraz ja je  bezjądrowe i po
zbawione własnej centrosomy, lecz zawieraj ą- 
ce jąd ro  i centrosomę komórki nasiennej; 
oczywiście więc stąd  wynika, że zdolność do 
dzielenia się, właściwa ja ju  zapłodnionemu, 
jest wynikiem skombinowania się składników 
obu komórek płciowych, przyczem dopełniają 
się wzajemnie braki, właściwe każdej zoso-

wają się wtedy z jądrem  jajowem, ale pewna 
ilość pozostaje odosobniona i zachowuje samo
dzielność. Otóż, te samodzielne ją d ra  na
sienne dzielą się wewnątrz protoplazmy jajo
wej i każde posiada, jak  zwykle, dwa ciałka 
biegunowe, najzupełniej niezależne od centro
somy jajowej i będące produktem własnej 
centrosomy danego jąd ra  nasiennego. W i
dzimy więc z tego, źe centrosomy męskie sta
nowią w tym wypadku mechanizmy przy dzie
leniu się jąd er wewnątrz komórki jajowej.
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Tak tedy przy zapłodnieniu jedne części 
składowe komórek płciowych dopełniają się, 
inne zlewają się ze sobą, czyli sumują; dopeł
nia się protoplazma ja ja  z centrosomą ciałka 
nasiennego; jes t to przynajmniej bardzo p ra 
wdopodobne i zgodne z obserwacją i twier
dzeniem tak  wytrawnych badaczów, jak  Yej- 
dovsky i Boveri. Ten ostatni przypuszcza, źe 
fakty zlewania się centrosomy męskiej z żeń
ską, zauważone przez Pola w jajach  szkar
łupni, nie są ogólne dla całego świata zwie
rzęcego, lecz przedstawiają raczej typ pier
wotny, reminiscencją pewnych stanów prost
szych, do czego zresztą niżej jeszcze powró
cimy. Jednakże co do jąd er komórek płcio
wych, to te zlewają się, albo wyrażając się 
bliżej, chromatyna jądrow a komórek płcio
wych sumuje się przez proces zapłodnienia. 
F ak t ten m a wielką doniosłość dla zrozumie
nia istoty dziedziczności. Teoryą tej osta
tniej wiąże się bowiem jaknajściślej z kwestyą 
zapłodnienia. Z  chwilą, gdy uskutecznione 
zostało zapłodnienie, wszelkie zawiązki cech 
dziedzicznych przekazane zostały przez rodzi
ców potomstwu. W  większości wypadków 
jaje  zapłodnione zrywa wszelką łączność ma- 
teryalną z ustrojem  macierzystym, jeśli ją  
zaś zachowuje przez krótszy lub dłuższy czas 
(u zwierząt żyworodnych), to polega ona je 
dynie na tem, że zarodek odżywia się sokami 
matki. Łączność ta, o ile istnieje, może tyl
ko mieć wpływ, że tak  powiem, ilościowy, lecz 
nie jakościowy na rozwój zarodka. Pewne 
cechy tego ostatniego mogą się przy lepszych 
lub gorszych warunkach odżywiania płodu, 
rozwinąć lepiej lub gorzej, lecz nie mogą się 
zasadniczo zmienić; żadna bowiem cecha, nie
istniejąca jako  zawiązek (Anlage) w ja ju  za- 
płodnionem, nie może wystąpić u potomstwa.

W iadomo, że ustrój każdy przedstawia 
przedziwną kombinacyą cech ojca i matki, 
odziedzicza po nich liczne właściwości i że ce
chy jego są tylko wypadkową cech obojga ro
dziców, przekazanych mu w dziedzictwie. P o 
nieważ zaś jedynie jądro , a specyalnie jego 
chromatyna jest substancyą komórek płcio
wych, zlewającą się wzajemnie przy zapło
dnieniu, stąd  więc wniosek oczywisty, że chro
m atyna komórek płciowych jes t podścieliskiem 
cech dziedzicznych, je s t substratem , do które
go cechy te są przywiązane. Istn ieją jeszcze 
inne dowody, faktyczne i teoretyczne, które

przekonywają nas o tem, że jąd ra  komórek 
płciowych są podścieliskiem cech dziedzicz
nych. Przedewszystkiem mamy tu  na. myśli 
interesujące spostrzeżenia Boveriego nad 
krzyżowaniem jeżowców. Boveri wybrał do 
doświadczeń dwa gatunki jeżowców: Echinus 
microtuberculatus i Sphaerechinus granula- 
ris, które dają się łatwo krzyżować i których 
larwy znacznie się pomiędzy sobą różnią. J e 
śli krzyżujemy ja ja  Sphaerechinus granularis 
z nasieniem Echinus microtuberculatus, po- 
wstaj ą wówczas typowe larwy mięszańcowe. zaj- 
mujące dokładnie środek pomiędzy obojgiem 
rodziców i zdaniem Boveriego, tak charakte
rystyczne, że łatwo je  odróżnić od larw, wła
ściwych każdemu z dwu gatunków rodzi
cielskich. Jeśli atoli ja ja  Sphaerechinusa, 
przed dodaniem do nich nasienia Echinusa, 
będziemy silnie wstrząsali, tak aby rozpadły 
się one na części zawierające jąd ro  oraz na 
ułamki bezjądrowe (p. wyżej), wówczas re
zultat będzie zupełnie inny. A  mianowicie 
otrzymamy wtedy dwa rodzaje larw. Jedne, 
większe przedstawiają typowych mięszańców 
Spharechinusa i Echinusa, drugie zaś, znacz
nie mniejsze, przedstawiają czysty typ larw 
Echinusa. Ponieważ zaś, jak  to już zazna- 

; czyliśmy wyżej, wiemy z pewnością, źe bezją
drowe ułamki ja j jeżowców dają się zapłodnić 
i podlegają wtedy, podobnie jak  ja ja  normal
ne (zawierające jądro) energicznemu przewę
żaniu się (Hertwigowie, Boveri), nasuwa sio 
więc nadzwyczajnie prawdopodobny wniosek,

! że owe mniejsze larwy, o typie Echinusa, po
wstały w doświadczeniach Boveriego z bezją- 
drowych ułamków jaj Sphaerechinusa, zapło
dnionych ciałkami nasiennemi Echinusa, 
z czego znów wynika, źe protoplazma nie jest 
podścieliskiem cech dziedzicznych, lecz źe 

j substratem  cech tych są jedynie ją d ra  komó- 
I rek  płciowych. Niemniej waźnemi są również 
; dociekania teoretyczne Naegelego nad kwe- 

j  styą zapłodnienia. Znakomity ten botanik 
na drodze teoretycznego rozważania doszedł 
do wniosków, będących koniecznym wynikiem 
rezultatów badania. Wiadomo, rozumuje 
Naegeli, że obie płci w zupełnie jednakowej 
mierze przekazywać mogą potomstwu cechy 
dziedziczne. Z  faktem tym pozostaje w po
zornej sprzeczności nadzwyczajna różnica 
w wielkości obu rodzajów komórek płciowych. 
U  niektórych zwierząt masa ja ja  przewyższa
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kilkaset lub kilka tysięcy razy masę ciałka 
nasiennego, a u wielu form masa ja ja  prze
wyższa nawet setki tysięcy razy masę ko
mórki nasiennej. Gdyby więc, rozumuje Nae- 
geli, podścieliskiem cech dziedzicznych była 
całkowita masa substancyi komórek płcio
wych, wówczas przewaga płci żeńskiej przy 
przekazywaniu cech tych potomstwu powinna 
być znacznie większą. Skoro zaś tak nie jest, 
a  priori więc już przypuścić musimy, że tylko 
pewne części składowe komórek rozrodczych 
są substratem  cech dziedzicznych, części, co 
do masy swej równe. I  rzeczywiście, bada
nia—nieznane jeszcze Naegelemu—wykazały 
później, że przy zapłodnieniu sumują się 
dwie, ściśle równe co do masy swej, składni
ki komórek rozrodczych, a mianowicie chro- 
matyna ich jąder.

(dok. nasł.).
J. Nuśbaum.

Ściśle naukowe oznaczenie fiołków krajowych, 
przy pomocy literatury  naszej botanicznej, jest 
rzeczą niemożebną, bo ja k  Jundziłl (Opisanie 
roślin w Litwie rosnących, Wilno 1830 r. 
str. 102), tak  i W aga (Flora polska, W arsza
wa 1848 r. tom I, str. 377), niewszystkie 
gatunki znali; to też w dziełach wyżej wymienio
nych wielu gatunków brakuje całkiem, te zaś, co 
są opisane, niezawsze i niełatwo dają się rozpo- 
zuać, gdyż dyagnozy ich, łącząc w sobie formy 
rozmaite, ścisłemi i jasnemi być nie mogą.

Literatura obcokrajowa nastręcza niemało tru
dności, bowiem systematyka fiołków nie jest do
tąd ustaloną i co jedni botanicy uważają za ga
tunki, inni za odmiany przyjmują, a przytem naj
dowolniej odmiany te do rozmaitych typów gatun
kowych odnoszą, stąd powstała gmatwanina tru
dna nieraz do rozwikłania.

Do takich to gatunków należą: Viola R m niana 
Reichb i Yiola silvestris Lmk.

Badając bardzo znaczną ilość okazów obu tych 
fiołków, przyszedłem do przekonania, że z wielką 
łatwością dają się one rozróżnić, jeżeli się zwraca 
uwagę na cechy wybitne, a stałe; cechy zaś głó
wne przez autorow podawane, do stałych nie na
leżą wcale i dlatego to fiolki w mowie będące nie
zawsze trafnie określane bywają.

Cechy służące do oznaczenia tych fiołków, są 
następujące:

1) Viola R m niana Rchb.
Kwiat jasno-fioletowy z odcieniem niebieskim. 

P łatk i górne, w tył odgięte, są do siebie zbliżone 
i brzegami wewnętrznemi pokrywają się nieco. 
Płatki boczne, zwrócone na przód, pokrywają 
brzegami swemi płatek dolny; kwiat przeto (pa
trząc nań z przodu) wydaje się wydłużonym (t. j. 
wązki a długi). Liście są piłkowane, o ząbkach 
kątowatych, na końcu tępych i zaokrąglonych.

2) Viola silvestris Lmk.
Kwiat je s t bardzo pięknej ciemno-fioletowej 

barwy z odcieniem purpurowym, riatki górne, 
w tył odgięte, rozchodzą się na obie strony. P łat
ki boczne skrzydełkowato rozwarte (dolnego płat- 

1 ka nie pokrywają); przeto kwiat (z przodu) wy- 
j  daje się szerokim a krótkim. Liście są ząbkowa

ne, o ząbkach kształtnie zaokrąglonych.
Cechy powyższe są tak  charakterystyczne i sta

le, że oba te fiołki nietylko w stanie świeżym, ale 
i zasuszone, ju ż  na pierwszy rzu t oka., rozróżnić 
można.

P rzy wielkiem podobieństwie obu fiołków 
z ogólnej postaci, barwą kwiatów, już  z daleka 
(ńa ekskursyi) wpadają w oko. Jeżeli niełatwa 
do zapamiętania barwa kwiatów nie może być, na 
razie, porównaną, wówczas kształt kwiatu wszel
ką wątpliwość usuwa, a jeżeliby i tu  anomalia 
jakaś zaszła, to ząbkowanie liści (przy pomory 
lupy) nigdy zawieść nie może.

W  stanie suchym, przy największej nawet sta
ranności w suszeniu, barwa kwiatów z czasem 
płowieje; w takim  więc razie ząbkowanie liści do
zwala oba gatunki fiołków w mowie będących 
z łatwością rozróżnić; wielkością kwiatów i ogól
ną postacią wyróżniają się one bardzo wybitnie 
od wszystkich innych gatunków fiołków krajo
wych.

Cechy główne przez autorów' podawane są, jak  
wyżej wspomniałem, bardzo niestała. Reichen- 
bach a za nim i inni botanicy podają, że Yiola 
Riviniana ma ostrogę białą, na końcu rozdwojoną 
a na stronie dolnej rynienkowato brózdowaną 
(jak  u Viola Canina); Yiola silvestris ma ostrogę 
tejże barwy co i sam kwiat i przytem ani rozdwo
jenia, ani rynienki nie posiada.

Ostrogi białej u Y. Riviniana nigdy nie widzia
łem; je st ona daleko jaśniejszą niż kwiat, ale 
zawsze barwną. Rynienka i rozdwojenie zdarza
ją  się dość często, ale nie zawsze: czasem na 10 
okazów' wszystkie są takie, a niekiedy ani jeden: 
widziałem nawet i takie okazy, u których jeden 
kwiat był z ostrogą rynienkowatą, drugi zaś bez, 
rynienki i rozdwojenia.

Ostroga n  Y. silvestris nigdy nie je s t tej samej 
j  barwy co i kwiat, lecz zawsze daleko jaśniejszą;
| rynienka u ostrogi byTwa i tu taj dość często.

Może być, że rynienko wrata ostroga cechuje j a 
kąś osobną formę tych fiołków', ale tej kwestyi nic 
mogłem dostatecznie zbadać.
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Viola Riyimana je s t bardzo pospolitą i rośnie 
po gajach, ogrodach i zaroślach w Niańkowie, 
Wojnowie, Wereskowie, Krynkach etc.

Viola silvestris je s t daleko rzadszą od poprze
dzającej: znalazłem ją  dotąd tylko w ogrodzie j 

niańkowskim.
Oba te gatunki kw itną jednocześnie, rosną je 

dnak całkiem odosobnione: V. R m niana zajmuje 
stanowiska w miejscach cienistych ale suchych,
V. silvestris znajduje się w miejscach cienistych 
i wilgotnych. Początek kwitnięcia ich przypada 
około połowy m aja, a zatem o dni 20 do 30 pó
źniej niż V. odorata, alba, palustris i in.

Yiola Riviniana znajduje się w 1-ej cent. Ziel
nika polskiego pod Nr. 14. V. silvestris będzie 
pomieszczoną w 2-ej centuryi.

D r W. Dybowski.

Towarzystwo Ogrodnicze.

Posiedzenie dziesiąte Komisyi teoryi ogrodni
ctwa i nauk przyrodniczych pomocniczych odbyło 
się dnia 15 czerwca 1893 roku, o godzinie 8-ej 
wieczorem w lokalu Towarzystwa Ogrodniczego, 
Chmielna Nr. 14.

1. Protokul posiedzenia poprzedniego został 
odczytany i przyjęty.

2. Sekretarz Komisyi pokazywał i treściwie 
opisał trzy gatunki roślin wyhodowanych i nade
słanych przez zakład Br. Hoserów, a mianowicie: 
Laelia purpura ta Lindl., wspaniały brazylijski 
storczyk, okaz silny, z licznemi liśćmi i z 4-a 
wielkiemi kwiatami, tworzącemi grono. Cypri- 
pedium callosum Rotli., piękny okaz o 2-u kwia
tach. W  okwiecie górna działka zewnętrzna sze
roka, ja jow ata, podłużnie prążkowaną, o p rąż
kach od dołu zielonych, od góry brunatnawo-czer- 
wonych; działka dolna zewnętrzna, drobna, błon- 
kow ata— 2-ie działki wewnętrzne górne lanceto
wate, ciemno-zielone z podłużnemi prążkam i bia- 
łemi i ciemnemi plamkam i. Miodowarga duża, 
brunatno-zielona.

Liście piękne, jasno-zielone, z ciemniej szemi 
plamkami. Ojczyzną tego gatunku je s t Kochin- 
china.

Grenista alba Lam. Drzewko małe gałęziste, 
z pięknemi małemi kwiateczkami, liście drobne, 
zmarniałe.

3. Następnie p. Br. Znatowicz mówił o składzie 
chemicznym siatek używanych w t. z w. lampach 
A uera '). Siafk a  taka. rozżarzająca się w pło-

') Lam pa Auera była opisana w Wszechświecie 
z r, 1892, str. 307. "

mieniu bardzo silnem światłem, je s t utworzona 
z tlenków metali dotychczas mało jeszcze zbada
nych a zaliczanych głównie do rodziny cerytowej 
i gadolinitowej. Rozbiory chemiczne siatek Aue- 
rowskich, dziś już  w dość znacznej liczbie ogło
szone w pismach fachowych, wskazują, że wyna
lazca używa związków lan*anu, toru i cyrkonu, 
którym  często towarzyszą cer, dydym, erb, niob 
i itr . Skład taki je s t zapewne przypadkowym,

I gdyż bez wątpienia do fabrykacyi siatek bywają 
| używane nie czyste związki chemiczne ale mine- 
I rały, w których, ja k  wiadomo, powyższe medale 
j występują prawie zawsze jedne obok drugich. P. 

Zn. zwrócił uwagę głównie na lantan i tor, jako 
na metale powtarzające się stale we wszystkich 
znanych mu rozbiorach siatek i na ich przykła
dzie wymienił główniejsze własności obu wspo- 

j  mnianych rodzin metali. Lantan, przedsfawiciel 
j  metali cerytowych, je s t analogiem glinu, kiedy 
j  tor, z rodziny, do której zaliczamy bardziej po

spolitą cynę, a także tytan i cyrkon, je s t pier
wiastkiem czterowartościowym, więc analogiem 
węgla i krzemu. Pomimo takiej zasadniczej róż
nicy, lantan i to r m ają dużo wspólnych cecli ana
litycznych, co sprawia, że rozdzielić jeden od dru
giego nie je s t łatwo, szczególniej w technice. Toż 
samo stosuje się do pozostałych metali. Natęże
nie światła, jak ie widzimy w lampie Auera, w zna
cznej części musi być przypisane tej okoliczności, 
że tlenki wymienionych metali m ają po wyżarze
niu znaczną spójność, a utrzym ują się w postaci 
cieniutkich i porowatych włókienek, których masa 
je s t bardzo mała w porównaniu z objętością. Sła
bnięcie światła, następujące po dłuższem użyciu, 

j  zapewne objaśniać należ}' przez to, że długie 
działanie silnego żarzenia sprowadza pewne zbi- 

j  janie się, zsiąkanie włókienek. Może być także,
| że przyczyniają się do tego i zmiany chemiczne

pod wpływem atmosferyliów. P. Zn. okazywał 
zebranym niektóre związki łantanu i to ru , przy
gotowane przez siebie ze zużytych siatek Auerow- 
s kich.

Na tem posiedzenie ukończone zostało.

Wiadomości bibliograficzne.
—  h. Dr J. Kennel. Lehrbuch der Zoologie. 

S tu ttgart 1893. Z 310 rysunkami obejmującemi 
przeszło 10 0 0  oddzielnych figur, 678 stronic. 
(18 marek).

Nowy ten podręcznik, skreślony przez profeso
ra  uniwersytetu dorpackiego, przeznaczony je s t 
przeważnie dla studentów, zamierzających grun
townie zapoznać się z całym obszarem nauki zoo
logicznej. Treść dzieła obejmuje przeważnie 
ana ton ią , fizyologią, rozwój i ogólne warunki 
bytu głównych grup zwierzęcych i przedstawia
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w tym względzie jednolitą całość, dającą dokła
dne pojęcie o wzajemnym stosunku pomiędzy 
organizacyą i sposobem życia j  ednostki. Nader 
obfite rysunki odznaczają się metyle wytwor- 
nem, ile wyraźnem wykonaniem i przystępnością, 
przedstawiając plastycznie zasadnicze części orga
nizacji. Pierwszy rozdział, obejmujący 166 stro
nic, poświęcony je s t rozbiorowi podstaw systema
tyki, morfologii i biologii, dalej nauki o komórce 
wraz ze specyalnym opisem działu pierwotnia
ków, po którym nas+ępuje rozbiór składu tkanek 
i organów. Zwierzęta wielokomórkowe czyli me- 
tazoa rozdziela autor na 16 klas, około 300 stro
nic przypada na opis 15-tu klas bezkręgowy cl), 
200 stronic na kręgowce. Po wyczerpującym 
opisio organizacyi, je j rozwoju i stosunku do wa
runków bytu zwierząt, składaj ącjrcli każdą od
dzielną klasę, następuje zwięzły i treściwy spis 
jej poddziałów, rodzin, rodzajów i gatunków. Ze
stawienie w jednym złożonym rysunku typowycli 
form wszystkich rodzin należących do wspólnego 
rozdziału, niezmiernie się przyczynia do jasności 
wykładu, który i sam przez się odznacza się wiel
ką przystępnością. Całe dzieło oparte jest na 
dokładnej znajomości najnowszych sposfrzeżeń 
i poglądów w dziedzinie zoologii, anatomii i em- 
bryologii. Obszerny spis alfabetyczny wielce uła
twia wyszukanie pożądanych wiadomości szczegó
łowych.

—  h. W. Wundt. Hypnotismus und Suggestion. 
Lipsk 1892. 110 str. (1,5 marki).

Powyższa rozprawka znakomitego lipskiego 
profesora psychologii rozbiera w jasnym  i treści
wym wykładzie główne fizyologiczne i psychologi
czne podstawy nader ciekawych zjawisk, które 
w nowszym czasie wzbudzają ogólne zaintereso
wanie, a przy  leczeniu pewnych grup chorób ner
wowych czyli tak  zwanych zboczeń „funkcyonal- 
nych,” nabierają coraz większego znaczenia. Różne 
fazy i jjrzebieg snu hypnotycznego przedstawia 
autor tylko pobieżnie i w głównych zarysach, słu
sznie przypuszczając, że te  zjawiska większości 
czytelników z naocznych doświadczeń dostatecznie 
będą znane. Za to zastanawia się przeważnie 
nad istotnym czynnikiem snu hypnotycznego i sug- 
gestyi i wykazuj e przy pomocy7 ściśle naukowego 
rozumowania, że wszystkie te zjawiska stanowią 
tylko produkeye zwykłych czynności psychicznych, 
z których jedne nadmiernie bywają rozbudzonemi, 
drugie zaś przytępionemi, lub prawie zupełnie 
wstrzymanemi, inne nareszcie odosobnionemi i j e 
dnostronnie pokierowanemi. Wszelkie tłumacze
nia na podstawie okultystycznych (spiry7tystyczno- 
mistycznych) poglądów autor stanowczo odpiera, 
a wygórowane nadzieje wyjaśnienia zagadnień 
psychicznych, pokładane w badaniu zjawisk hypno- 
tyzrou i suggestyi, sprowadza do właściwej miary. 
Jest to najlepsze znane nam dziełko w tym kie- 
lunku i zupełnie przystępne dla każdego wykształ
conego czytelnika.

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

—  Ibr. Własności czystego boru. Aczkol
wiek sole kwasu bornego (boraks) znane były już 
w starożytności, dopiero na począ+ku bieżącego 
stulecia Davy otrzymał bor przepuszczając przez 
kwas borny silny prąd elekti-yczny lub też odtle- 
niając kwas borny metalicznym potasem. II. Mois- 
san wykonał kilka analiz tak otrzymanych próbek 
boru i znalazł, że zawiera on zaledwie 72°/0 boru, 
gdy reszta składa się z mieszaniny borku potasu, 
borku żelaza (żelazo pochodzi z naczynia, w któ- 
rem operacya się odbywa), borowodoru, borku 
azotu i kwasu bornego. Chcąc otrzymać czy
sty bor, II. Moissan działał na kwas borny 
czystym magnezem, nie zawierającym żelaza 
i dostał próbki zawierające od 92 do 99°/0 boru, 
zanieczyszczone przeważnie borkiem azotu. Borek 
azotu usunąć można operując w atmosferze wodo
ru, lub też wykładając tygiel kwasem tytanowym.

Tak otrzymany chemicznie czysty bor je s t bez
kształtny, jasno kasztanowatej barwy, wala palce. 
Ciężar właściwy =  2,45. Nie topi się nawet 
w tem peraturze łuku Yolty. Ogrzany w atmo
sferze wodoru do 1 500 stopni spieka się, przy- 
czem gęstość jego się zwiększa.

Bor czysty łączy się łatwo z inuemi pierwiast
kami. Na powietrzu zapala się przy 7001'; spa
lany w tlenie daje światło tak jaskrawe, że oko 
go znieść nie może. Z siarką łączy się przy 
610; w chlorze zapala się przy 410°, z bromem 
rozżarza się i łączy przy 700; z azotem łączy się 
dopiero przy wysokiej temperaturze. Nie działa
ją  nań wcale: para fosforu przy 750° i para jodu 
przy 950°. Bor je s t nader silnym środkiem od- 
tleniającym, gdyż przy 400 stopniach odbiera tlen 
kwasowi krzemnemu i tlenkowi węgla. Sumą 
wszystkich swych własności bor najwięcej zbliża 
sią do węgla.

WIADOMOŚCI BIEŻĄCE.

—  D. 20 b. m. około god. 2-ej po południu 
spadł w Warszawie gęsty i obfity grad, a pomię
dzy ziarnami jego zdawały się niektóre, docho
dzące wielkości orzecha laskowego. Grad leżał 
na ziemi bardzo krótko, nastąpił bowiem po nim 
ciepły i ulewny deszcz, który stopił ziarna. 
Z kilkudziesięciu zebranych ziarn wytopioną wo
dę poddałem badaniu chemicznemu jakościowe- 

{ mu— na ilościowe nie miałem dość materyalu — - 
j i przekonałem się, że woda ta  zawierała:
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bardzo znaczną (w porównaniu ze zwykłemi wo
dami słodkiemi) ilość związków chlorowych;

wyraźne ślady kwasu siarczanego w postaci 
siarczanów rozpuszczalnych;

bardzo wyraźne ślady kwasu azotawego; 
ślady amoniaku.

Br. Znatoioicz.

—  W Monachium zaprojektowano założenie 
muzeum higienicznego. Do komisyi mającej się 
zająć wykonaniem projektu nnleżą: profesorowie 
Pettenkofer, Emmerich, Aubry, Stólzel i docent 
Prausnitz. Magistrat oddaje bezinteresownie od
powiedni budynek na pomieszczenie zbiorów.

—  Wernerowi Siemensowi z inieyatywy związ
ku niemieckich inżynierów ma być wzniesiony 
pomnik.

—• W Akwizgranie w semestrze zimowym 
otwartą będzie nowa s zkoł a  f a rb ia r ska  z zastoso- !

i waniem w planie nauczania najnowszych postę- 
j pów techniki. Tak np. przy wykładach i próbach 
j farbowania użyta będzie para do ogrzewania ką

pieli farbierskich.

ROZMAITOŚCI.

—  tr .  Kopuła nowego obserwatoryum w  Green-
wich nie będzie zbudowana z blachy cynkowej, 
miedzianej, ołowianej, żelaznej ani też stalowej, 
ale pokryta będzie masą papierową (papier ma- 
che). Pomimo to, wraz z rusztowaniem metalo- 
wem, na którem będzie wsparta, ważyć jeszcze 
będzie dwadzieścia ton. Zastosowanie więc masy 
papierowej nie uchroni od wprowadzenia urządzeń 

j  mechanicznych, które w obserwatoryach nowych 
służą do poruszania kopuł.

B u l e t y n  m e t e o r o l o g i c z n y
za tydzień od 14 do 20 czerwca 1893 r.

(ze spostrzeżeń na staeyi meteorologicznej przy Muzeum Przemysłu i Bolnictwa w Warszawie).
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