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"Wszechświat" przyjmuje ogłoszenia, których treść 
ma jakikolwiek związek z nauką, na następujących 
war unkach: Za l wiersz zwykłego druku w szpalcie 
albo jego miejsce pobiera się za pierwszy r az kop. 71/2, 

za sześć następnych razy kop. G, za dalsze kop. 5. 
Prenumerować moż na w Redakcyi Wszechświata 
i we wszystkich księgarniach w kraju i zagranicą. 

------------~---------------~~~--~~~~ 
..A.dres E.edak:cyi: Xrak:O"'VV'Skie-l?rzed:rnieście, Nr 66. 

P e n c l o p n. 
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S Z K I C E O R N I T O L O G I C Z N E. 

R~ODZINA PENELOP 
(CRACIDAE). 

Już nieraz z<lat·zylo mi się wspominać 

o pewnych grupach zoologicznych, które 
dzięki swym bardzo wybitnym cechom wy
mykają. się poza ramy konwencyjanalnej 
systematyki, zmuszając nieraz uczonych do 
t warzenia oddzielnych, samoistnych zgro
madzeft. I wyznać trzeba, że im bliżćj po
znajemy świat zwierzęcy, tcm więcej rośnie 
liczba tych niezależnych grup, dla których 
miejsca w systematyce albo braknie, albo je 
uopiero stwarzać należy pomiędzy listami 
innych gromau. Z dniem każdym tl'Udno
ści rosną., guyż z dniem każdym poznajrmy 
bliżćj stopim1 pokrcwiei1stwa lub różnic po
mięozy tworami kuli ziemskiej. Lineusz 
rospoczą-ł nową erę w historyi naturalnej, 
gromadząc zwierzęta w klasy, rzędy, fami
lije i rodzaje, lecz już uczniowie jego za
częli grupy potworzone pt·zez mistrza 
rozbijać, rozdrabniać coraz więcćj. W po
cz[!tkach byl tylko rodzaj i gatunek; dziś 

już zachodzi potrzeba nietylko pod-rodzai 
i pod-gatunków, lecz nawet mniejszych roz
urobniel't, które uczeni dla ułatwienia róż
neroi gloskarni alfabetu oznaczają. I pomi
mo mrówczej pracy tysięcy uczonyeh, dale
cy jesteśmy od dopięcia naturalnego ugm
powania tworów organizowanych, gdyż 

w scislem pojęciu wyrazu "systematyka" 
nie istnieje. Możemy tylko w części o<l
tworzyć "gienealogiją.", lecz ta dla licz
nych braków nigdy doskonałą nie będzie. 

Na te uwagi napt·owadziła mnie rodzina. 
c~·acidae, którą. zajmę przez chwil kilka 
czytelników \Yszechświata. Zwykle uczeni 
mieszczą je w rzędzie kurowatych (Galli
nae), zatem obok bażantów, cietrzewi, kur 
i kuropatw. Guy jednak bliżej przypatrzy
my się tym ptakom, a osobliwie, gdy pozna
my nieco ich obyczaje, J'atwo przekonamy 
si<;, że są one równie dobrze zbliżone do go
łębi, jak do kurowatych, a z pewnością. na-

wet bliższe tych pienvszych, niż kuropatw 
lub kang czyli stepówek(Pteroclidae), które 
także w rzędzie klll·owatych pomieszczono. 
I gdybyśmy pragnęli w jednym szeregu po
stawie obok siebie wspomniane dopiero co 
ptaki, przyjQlibyśmy taki p01·zą.dek: gołębie, 
penelopy, indyki (Meleagridae) i dopiero 
kurowate właści we; a nie takjak to uczynił 
Gray, który w swym katalogu ptaków bes
pośrcdnio po golębiaeh umieścił kangi, po 
nich penelopy, do któ1·ych pt·zysunąl au
stralskie megapodiusy, odstt·ychują.c bardzo 
daleko indyki, gdy w gruncie rzeczy pene
lopy najbar<lzićj pt·zez te ostatnie zbliżają. 
się do wlaści wy ch kurowatych. 

Lecz gdybyśmy wykluczyli penelopy 
z rzędu kurowatych, nie należałoby nam iść 
za przykładem Reichenbacha, który ptaki 
te w jednćj grupie z gołębiami obejmuje. 
Prawda, że penelopy budową. nóg i obycza
jami swemi zbliżają. się do gołębi, lecz, jak 
to słusznie zauważył dr Brehm, różnią. się 

zasadniczo od tych ostatnich por.zą tkowym 
rozwojem młodych, a mianowicie, że pisklę
ta penelop wykluwają. się z jnj pokryte pu
chem i podobniejsze są. do mlodych kurcząt, 
niż do świeżo wyklutych nagich i niedołęż
nych gołębi . Bior•!c więc sumę podo
bieństw i różnic, naj właści wićj byłoby mie
ście penelopy w osobnym rzędzie, któt·yby 
łączył rzQdy gołębi i kurowatych. 

Jeżeli mógłbym przyrównać penelopy do 
któt·ego ze znanych nam bliżej ptaków, to 
chyba do indyka; są jednak odeń wysmu
klejsze i zręczniejsze. Mocno zaokrąglone 

skrzydla znamionują. lot ciężki i niewytrzy
mały, a długi, zaokrą.glony lub prosto ścięty 
ogon czyni ptaka pozornie większym, niż 

jest w rzeczywistości, do czego przyczynia 
się jeszcze niemało obfite, sztywne i puszy
ste u nasady pierze. Dość wyniosłe nogi 
pozbawione są nawet wszelkich śladów ostro
gi, a palec tylny znajuuje się na tej samćj 
płaszczyźnie co i trzy przetlnic, czem siQ 
właśnie do gołębi ba1·dzo zbliżają.; wiadomo 
bowiem, że palec ten (zwany ksiukiem) 
u właściwych kUl·owatych jest znacznie wy
żćj osadzony. Dziób mają. penelopy miet·
nćj dlugości, rozdęty ku końcowi. Wo
skówka rozwija się niekiedy w swte
tnie ubarwione wyrostki, lub obejmuje na
gie części koło oczu. U niektórych rodza-
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j o w zwiesza się na gurdzielu charakterysty
czny obnażony woreczek, niemaji!cy, jak 
się zdaje; ważniejszego fizyjologicznego 
przeznaczenia. Woreczek ten przemawia za 
bliskiem pokrewie1'istwem z indykami, u któ
rych także się spotyka. 

vV ewnętrzną. budową. różnią. się penelopy 
zarówno od gołębi, jak i od kur. Klatka 
piersiowa banlzo ściśnięta po obu bokach, 
czego nie spotykamy w obu wspomnianych 
skupieniach ptaków. Mostek stosunkowo 
krótki, pokrywaj ą.cy zaledwie polowę ja my 
plucno· brzusznej, gdy u gołębi i kurowa
tych średnio % zasłania. Mięśnie piersio
we słabo rozwinięte wskazują wyraźnie lot 
slaby. Jama miednicowa bardzo obszerna 
sprzyja niesieniu bar(lzo wielkich jaj, od
znaczają-cych penelopy od innych pokrew
nych ptaków. 

Krta!t posiada często budowę specyjalną., 
w zwią.zku będą.cą z silnym tubalnym gło
sem tych ptaków. U niektórych gatunków, 
jak np. u Penelope abuui, wydłuża się ona 
bardzo, robią.c zakręt ponad mostkiem, obok 
którego pt·zy obojczyku dostaje się do środ
ka. Samica tego zwojti nie posiada. Nad
to u wielu gatunków krtat1 rosszerza się 
znacznie, podnoszą.c tem rezonansowe zdol
ności ptaka. 

Wszystkie bez wyją-tku penelopy są. pta
kami leśnemi, co już poniekąd zdradza ich 
drzewne obyczaje. w samej rzeczy, gdy 
właściwe kurowate spędzają. przeważnie, 

a w wielu wypadkach - wyłącznie, czas na 
ziemi, penelopy prawie zawsze trzymają. 

się wśród koron drzew, spuszczając się na 
ziemię w wyjątkowych tylko razach, zwa
bione opadłym owocem. Ten to szczegół 

obyczajowy zbliża je bardzo do gołębi, któ
re tylko na żer z drzew zlatują.. Do tych 
też ptaków podobne są penelopy, gdy po 
poziomo sterczących gałęziach chodzą, gdyż 
zwracają wtedy przy obejmowaniu konaru 
palec ku wewnątrz, to zn::tczy, że p::tlce le
wej nogi zwrócone są ku pmwej stronie 
ptaka i od wrotni e. 

Penel-opy trzymają. się zwykle nieliczne- · 
mi stadkami, złożoneroi z 4, 6 a rzadziej 8 
lub 10 osobników; często też widzieć je mo
żna parami, gdyż do wybitnych cech oby
czajowych tej gmpy należy jednożer1stwo 
(monogamija), wyróżniają-ce je od większo-

śc\ kurowatych, znanych ze swych haremo
wych usposobier1. Nikt jednak z podeóżni
ków nie doszedl', czy pary łączą. się na cale 
życie, czy też na każdą. porę lęgową. nowym 
kombinacyjom ulegają, choć ten ostatni wy
padek prawdopodobniejszym się wydaje, 
gdy weźmiemy na u wagę towarzyskie życie 
penelop. 

Pora lęgowa nie wszędzie jest jednako
wą, co zresztą. charakteryzuje cały konty
nent obu Ameryk, gdzie same pory roku 
zmieniają. swój porzą-dek względnie do po
łożenia gieograficznego lub topogmficznego. 
Regułą. jednak się wydaje, że pora lęgo
wa wypada pod koniec pory dżdżystej, gdyż 
wtedy mianowicie największa ilość drzew 
owocem się pokrywa, ułatwiając matkom 
wykarmienie potomst>v,a. Zatem dla Ame
ryki południowej, z wyjątkiem nielicżnych 
obszarów, czas lężenia wypada w Kwietniu 
i Maju, odpowiadającym przejściu od pory 
dżdżystej do suchej. W wielu jednak oko
licach, jak np. w departamencie Jacn pól
nocnego Peru, penelopy lęgną. się w miesiącu 
Grudniu i Styczniu; p. H. de Saussure te 
same miesiące podaje dla Craxów guate
malskich. 

Samiec wspólnie z samicą budują. na nie
wysokich drzewach lub kr•zakach wielkie 
i płaskie gniazdo, zrobione z gałą.zek i zgru
ba liściem wyłożone. Niedbalą. budową. przy
pomina ono gniazdo gołębi. Tam to sami
ca niesie d w a wielkie, czysto białe jaja. 
Młode wykluwają. się pokryte puchem i żwa
we, pozostają. jednak na drzewie, gdzie je 
rodzice wspólnie karmią. W miesią.c po 
wylężeniu pojawiają. się pióra, a w tt·zy 
miesiące dochodzą. pmwie zupełnego roz
WOJU. 

Zdaje się jednak, że niewszyscy przed
stawiciele rouziny Cracidae lęgną się w spo
sób powyżćj opisany, gdyż według powsze
chnego mniemania mieszkar'J.CÓW doliny 
Huayabamba (w pólnocnem Peru) rodzaj 
Ortalida stanowi ważny i jak się zdaje nie
znany zupełnie uczonym wyjątek, a miano
wicie, że kilka samic wspólnie bu<luje gniaz
uo i w nie jaja niesie na podobier1stwo ku
kułki amerykar'tskiej (CL'Otophaga) i malej 
papużki z pomorza peruwijańskiego (Psit
tacula coelestis). Faktem też się zdaje, że 

w gniazdach wspomnianej dopiero co Orta-
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lidyznajdowano znacznąliczbQ jaj (12-14); 
trudno zaś pt·zypuszczać, aby Ortalidy tak 
dalece różniły się od innych przeustawicieli 
rodziny, któt·e wszystkie bez wyjątku niosą 
małąliczbę jaj( dwa). Łatwiej przypuszczać 
można, że jakieś wyłączne warunki bytu zmu
sil"y samice tych ptaków do łączenia się w c e· 
lach wspólnego wysiadywania. 

Penelopy karmią się owocami rozmaitych 
gatunków drzew, które bądź na ziemi, bądź 
na samy"cl1 drzewach zbierają. Liczne ga
tunki Nectantiry stanowią. ich ulubione po
żywienie. Owoce tego drzewa dochodzą 

niekiedy wielkości malej śliwki, a pestka 
w nich jest tak wielką, że sama przez się 
większą. jest u niektórych gatunków od śliw
ki. Pomimo to pestki przechodzą. niestra
wione przez kanał pokarmowy i wyt·zucone 
w calości zdolne są. kiełkować. W such
szych okolicach pomorza p c !'U wij m'lskiego 
gatunek Penelope albipennis karmi się ja
godami krzewu, zwanego przez krajowców 
.,lipe", lub strączkami algan·obo (Prosopis). 
Wątpić też nie można, że ptaki te jedzą. tak
że owady, gdy przypadkiem na nie trafią; 
ten jednak rodzaj pożywienia, jako wyjąt

kowy, pominiętym być może. Stanowczo 
też zawyrokować możemy, że penelopy do 
wyszukiwania owoców na ziemi nie posłu
gują. się ani dziobem ani nogami, lecz zbie
rają. jedynie te jagody, które na powierzch
ni znajdują., a tern samem nie są. bynajmniej 
ptakami grzebiq.cemi. 

Głos ich zmienia się bardzo stosownie 
do gatunku, c boć przeusta wicie l c niektó
rych grup okazują znaczne poluewie!'tstwo. 
I tak, rouzaj Ortaliela odznacza siQ silnym 
i wrzaskliwym glosem, dają.cym się wyrazić · 
przez zgłoski hu-dn-a-ra-ku, wydawanych 
wspólnie przez u wa osobniki, z których je
den powtarza hu-du-gou o tonie niskim, 
gdy drugi dodaje a-ra-ku, w taki sposób, że 
pierwsza i najbardziej wrzaskliwa sylaba a 
wypnda współcześnie ze zgl'oską. gou, skąd 

powstaje jakby wyraz huduaralm o podnie
sionem i akcentowanem a. Różne gatunki 
wspomnianego rodzaju posiadają glos bur
dze do siebie podobny, a stą.d powstały i na-
7-WY miejs.cowe uataraku, manakaraku, lm
traka, panuima i inne, nadawane w różnych 
a bardzo odległych od siebie miejscowo
ścinch Peru, Boli·wii, Ekwadoru i Brazylii. 

Zwykły glos alarmujący, wydawany przez 
penelopy spłoszone, gdy z drzewa na drze
wo przelatują, pt·zypomina bardzo głos in
dyczki, co także rzuca pewne światło na po
krewiel'tstwo tćj grupy ptaków z indykami. 
Młode piszczą. cienko i żałośnie jak indy
częta . 

Bardzo ciekawy głos posiada wielka cza!·
na penelopa (Penelope abul'l'i), zamieszku
jąca rozległe lasy Kordylijerów peruwijm1-
skich. Głos ten rospoczyna się kilku tona
mi o bt·zmieniu trąbki ch1·omatycznej, te je
dnak kilka pierwszych sylab są. tak ciche, 
że je tylko słyszeć można z niewielkiej od
legl'ości; dopiero po nich ptak wydaj c ro
dzaj silnego i przedłużonego wrzasku, któ
ry stopniowo podnosi się do bardzo wyso 
kiego tonu, poczem znów stopniowo spada. 
\V" dziwnym tym krzy ku słychać pewne 
brzmienie żurawiego głosu. Ptak wówczas 
siedzi spokojnie, podtuli wszy nogi pod cia
lo i w niewielkich, gdyż kilkuminutowych 
odstępach wydaje swój głos silny, który 
przy dobqch warunkach na parę wiorst 
odległości _roznosi się po górach. Widocz 
nie jest to rodzaj tokowania, gdyż samica 
nie wydaje go, a samce tylko w porze lęgo

wej . Wtedy nawet podczas nocy księżyco
wych las brzmi dzi wnemi krzykami, które 
dochoLlzą nas z różnych stron. 
Bawiąc w Huambo (północne Peru), za

alarmowany zostałem pewnego razu rospa
czliwym krzykiem jakby człowieka w chwi
li naj wyższej ~goni i. Cisza leśna, jaka za
legła wówczas wskutek zapadającćj nocy, 
podnosiła je3zczc grozę położenia. Pobic
głem w kicrunku głosu i przekonalem się, 

że autorem jego był inny gatunek penelopy 
(Penelope boliviana), dość rzadko spotyka
ny w tt~j miejscowości. Trudno jest sobie 
wystawić, jak przykre \Vl'ażcnie glos ten 
wywiem nawet wtedy, gdy znamy jego 
przyczynę. Słychać go nieraz po parę go
dzin z rzędu w nicwielkich oListępach 

.czasu. 
Lot penelop jest ciężki i niett· wały, po

zbawiony jednak tego silnego łopotu, ja
ki charakteryzuje cietrzewie lub bażanty. 
Bywa i tak, że penelopa, rostoczywszy tylko 
skrzydła, zlatuje z gałęzi zupełnie cicho nie
postrzeżona przez myśliwca. vVogóle je
dnak ptaki to bardzo głupie i tylko w pc-
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wnych okolicach, gdzie je wigcćj prześladu
jQ, stały się plochli wemi i trudnem i do zej
~cia. Tak np. w osadzie Cocuch6 (p6lnoc
ne Pcm, dep. Amazonas) zmuszeni byliśmy 
polować na nie podczas nocy księżycowych, 
gdy się wabiły swyrp. donośnym głosem, 
a i wtedy na wet przezorne ptaki dnvily so
bie niet·az z naszej ostrożności. 

Po ziemi biegają. nadzwyczaj szybko 
i prawie zawsze giną, myśliwcowi, a nawet 
i pies wytrawny wśr6d gąszczy leśnych nie 
jest ich w stanic dogonić. · 

(Dok. nast.) 

J. Sztolcman 

BIURO MIEDZYNARODOWE 

WAG I MIAR. 

(Dokończenie) . 

Dla uwydatnienia ekonomicznych korzy
ści systematu metrycznego dosy~ bęllzie po
·wiedzie6, że na kolei p61nocno-wschodnićj, 
prowadzącej z Londynu do Edynburga, 
oszczędność. roczna, wpt·owadzona p1·zez 
l)l"zyjęcie układu fra~cuskiego, wyniosłaby 
około 100000 rubli. 

Doniosłą tą sprawą. zajęły się wszystkie 
rzą.dy i wszystkie europejskie, za wyjrJ tkiem 
angielskiego i rosyjskiego, nowe miary już 
wprowadziły. Dla przygotowania odpo
wiednich etalon6w zostało utworzone w ro
ku 1875 kosztem wszystkich pat1st w w sto· 
sunku do ich ludności biuro międzynarodo
we, wspomniane w nagł6wku. 

Na gruncie ofiarowanym przez Francyją. 
wśr6d wspaniałego parku w Saint Cloud, 
tuż obok sewrskiej fabryki porcelany, w od
daleniu kilku kilometr6w od kolei wznoszą 
się na małem podniesieniu dwa wdzięczne 

1mlacyki. Jeden z nich przeznaczony jest 
na mieszkanie dyrektora, szweda i wsp6ł

pracownik6w jego, jak obecnie, dwu fran
cuzow, jednego niemea i jednego szwajca
ra, towarzystwa w istocie międzynarodowe
go. Drugi zawierft w sobie pmcownię, zło
żoną. zaledwie z pięciu lub sześciu sal, w kto-

rej jednak zawarte są, skarby nieocenione. 
Czytelnilm niefachowego nie zajmą zape
wne szczegoły, stanowiące roskosze specy
jalist6w; nie będzie jednak bez interesu po
znanie niekt6L"ych wybitniejszych przyrzą.

d6w. 
Oto sftla wag, powiet·zonych pieczy p. 

Thiesena, niemca. Przedewszystkiem zwra
ca na siebie uwagę wagft do por6wnywanift 
kilogram6w. Jest ona otoczona zupelnic 
szczelną szafkf! szklaną, przez ściany ktorej 
przechodzą. dl'ą.żki, pozwalające na włoże
nie lub zdjęeie ciężarkaw z szalek i prze
niesienic ich z jednej szalki na dmgą. bez 
otwierania szafki. Z szafki wyciąga się po
wietrze początkowo zapomocą. zwykłej ma
chiny pneumatycznej, w kor'tcu zaś zapomo
cą. przyl'ządu, działaj ą.cego jak p om pa rtęci o
wa Gcisslera nft podstawie pr6żni TolTiccl
lego, lecz 50 razy od takiej pompy większe
go, nftpelniony jest on bowiem gliceryną. za
miast rtęci. Przyrząd ten przepędzft po
wietrze z wagi do maszyny pneumatycznej, 
kt6ra ostfttecznie je usuwa na zewną.tl'z i po
zwala na osięgnięcie pr6żni do wy
sokiego stopnift po.suniętćj, ft posiada 
tę zaletę, że działa bardzo szybko. "r a
ga posiadft wprawdzie zwyldą. wska
zówkę, ale obok niej dru6[h o dtugości 

kilku metr6w, ft pomimo to nic nie lntŻ:}CQ, 
gdyż utworzoną. przez promim't świetlny, 

rzncany z tej odległości na r~alutkie centy
metrowe zwierciadełko; lusterko to walm 
się razem z wagą. i odbija promie1't na roz
maite miejsca skftli, ustftwionćj w odległo
ści kilku mett·ów od wagi, kierunek pi'Omie
ni odbitego zależy tedy od położenift belki 
wagi. Zapomocą. tego przy1·zą.du można 

określić. cięża1· ciała badanego z dokładno
ścią do 0,000000001 kilograma według za
pewnienia p. Thiesena. Na zwykłych wa
gach fizycznych przy naj;;taranniejszej ro
bocie można się posunąć. do 0,000 00001 kg. 
Materyjał, z kt6rego są przygotowywane 
kilogramy wzorcowe, składa się ze stopu 
platyny i irydu. Każda sztuka po odlftniu 
jest poddanft działaniu młotft i pt·zyjęta do
piero wtedy, gdy właściwy jej e;ięża1· gfttun
kowy wskazuje, że we wnętt·zu niema pu
stych miejsc ani szczelin. Stop trm wybra
no dlatego pt·zedcwszystkiem, że zachowuje 
się obojętnie względem dziftłania powietrza 
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i odczynników chemicznych, a dalej, że ma 
dosyć stały współczynnik rosszerzalności. 

W tymsamym pokoju, co waga, stoi baro
metr i manometr normalny konstrukcyi 
Fuessa w Berlinie. vV ogólności odczyty
wania slupów rtęciowych odbywają, się 

w "Burcau" w ten sposób, że dwie lunety, 
nastawione dokładnic na meniski rtęciowe, 
których różnica poziomu ma być odczytaną, 
z>nneają. się przez ruch osi, na której są, 

osadzone, na skalę, obok slupa rtęciowego 
ustawioną. Oliczytanie slmli przez lunetę 
thje milimetry, części zaś milimetra daje 
śruba mikrometryczna, na której można od
czytnó, ile jćj obrotów potrzeba było, aby 
nici, osadzone w lunecie w odległości po· 
d wójnego oddalenia ogniskowego okularn, 
a przesuwające się przy jej obrocie, zlały się 
z najbliższą podziałką skali. 

Na tej samej zasadzie urządzone są tak 
zwane komparatory, oddane pieczy p. Guil
ln.urne, t. j. wąskie stoly żelazne, opatrzone 
szynami, po których poruszają się mikro
skopy, sluźi!Ce llo porównywania ze sobą. 
n~iar długości. Największy komparator, 
służący do porównywania tylko całkowi
tych metrów, a nie ich części, t. j. mający 
.mikroskopy nieruchome z ruchomeroi nićmi 
mikrometrycznemi, pozwala porównywać 

czterometrowe pręty gieodezyjne. Zapo
mocą. tego samego przyrzą-du, w którym 
nnj mniejszy li>zczegół stanowił przedmiot 
wyczerpującej pracy, można określać współ
czynnik rosszerzalności metalów, gdyż do
clane jest urządzenie, pozwalają.ce na zmH1-
nę temperatury baclanej sztaby. Cały ten 
czterometrowy ciężki przyrz~!d znjeżdża 

wraz z eksperymentatorem· pod mikroskopy 
dzialaniem motora elektrycznego. Jedno
cześnie ten sam prąd elektryczny pozwala 
oświetlić z dostateczną. silą, dowolne miej· 
sce przyrządu, opatrzonego znaczną liczbą 

małych lamp żarowych. Cała sala ma po
dwójne ściany, wewnętrzne z blnchy falistej. 
Pocz:! tkowo napełniano przestt·zeń pomię

dzy niemi wodą, dzisiaj powietrzem o okre
ślonej temperatll!'ze. Same 
skl'lle są. zrobione z wyżej 
wzmiankowanego stopu i 
kosztują l O 000 fr. sztuka. 
Przecięcie ich, mające mniej 
więcej obok narysowany 

kształt, zostało wyliczone przez matematy
ka p. Tresca wtcn sposób, aby oparcie nie
jednorodne jaknajmniej zmieniało kształt 

skali pt·zy danej wadze materyjaJu na nią 
zużytego. M6tt· oryginalny jest "a bout", 
t. j. posiada dwa zaokt-ąglone końce, któ
rych oddalenic stanowi mott· legalny. Nowe 
etalony mają długości 102 milimetry i no
szą. d wie niezmiernie cienkie kreski, któ
rych olidalenie jes.t miarodajne. Uczynio
no to dla większćj ścisłości. Dawne, przez 
Devillea wprowadzone formy etalonów, 
a mianowicie platynowe rury walcowe o śre
dnicy 25 milimetrów, okazały się niepmk
tycznemi i zostały zarzucone. Natomiast 
slużą one obecnie jako naczynia do termo
metrów powietrznych, zapomocą. których 
p. Cbappuis bada współczynnik rosszerzal
ności powietrza. J celnocześnic prow~ulz:b 

się studyja nad zwyld'emi termometrami. 
Doprowadzono je już do tej lloskonałości, 
że można ręczyć za 0,002° C. VV ogólności 

przy pracach komi.syi okazała się potrzeba 
grpntownego opmcowania wielu z::ulal'J. fi
zycznych. Przy środkach, jakiemi rospo
rządza instytucyja, badania te wykonano 
z nad z wy~zajną ścisłością i wzbogacono 
w ten sposób wiedzę teoretyczną. Zdobyte 
a cenne matet·yjały są zestawione w "Tra
yaux et .Memoires du Bureau international 
des poids et mesures", których dotychczas 
ukazało się pięć tomów. 

Należy zakm'lczyć życzeniem, aby piękne 
p{owa: "a tOUS les peuples, a tOUS les temps", 
umieszczone na medalu pamiątkowym ko
misyi akademii nauk, ziścity się jaknflj p t·ę-

dzej. N. 

O TEORYJACH ASTRONOMICZNYCH 

TRZĘS IEŃ ZIEMI. 

Ilekroć rozbiega się po świecie Wlesc 
o klęskach zrządzonych p1·zez trzęsienie zie
mi w okolicavh IJliższych lub dalszych, na
potykamy zawsze lloclatek, że trzęsienie to 
było przepowicdzianem, a nazwisko autora 
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tych przepowiedni stało się bardzo popnlat·-
11Cm nawet u nns, chociaż zamieszkujemy 
okolicę ziemi, gdzie kataklizmy takie s~ nic
znane. 

Na czem polegaj~ te pt·zepowicdnie, czy 
rzeczywiście znamy już tak dokladnie bu
dowę wewnętrzną, naszej planety i te siły 
uśpione, które się nagle do tak potężnych 
i niszczących dzialar'l zrywają., byśmy przy
szly ich przebieg pi·zewidzieć mogli, trrk jak 
przepowiedzieć umiemy zaćmienie słońca 
lub księżyca, oto rzecz, któr~ tu pokl'ótce 
rozważyć pragniemy. 

Przepowiednie trzęsiCJ'l są. na,;tępst w cm 
teoryi, która je uważa za objaw wpływu 
ciał nicbieskich na wnętrze ziemi. Nie na
leży wszakże są.dzić, z:eby Falb był pienv
szym twórcą. takiego poglądu. Gcmther, 
który w swej "Gieofizyce" z nicporównanq. 
starannością. zebrał literaturę odnoszącą. się 

do wszelkich kwestyj gieografii fizycznej, 
przytacza następny ustęp z Kanta: "Pan 
Bouguet·, słynny akademik francuski, opo
wiada, że podczas pobytu jego w Peru uczo
ny pewien, który zamierzał zostać profeso
rem matematyki w uniwBrsytecie w Limie, 
napisał książkę p. t. Zegar astronomiczny 
trzęsiCJ'l ziemi, zamiet·zaj ~c przepowiadać j c 
z biegu księżyca". Tęż samą, myśl w cza
sach nowszych rozwinął Aleksy Perrey 
w dziele, ogloszonem w r. 1863. Opiernją.c 

się na panującym podówczas poglądzie, że 

wnętrze ziemi, z powodu wysokiej swćj 

temperatury, jest bardzo prawdopodobnie 
w stanie ciekłym, a nasza bryła ziemskn 
okryta jest nader cienk:JJ stosunkowo skoru
pą. , pl'zyjmuje, że wewnętrzna ta masa cie
kła, podobnie jak i woda w oceanr.ch na po
wierzchni ziemi, ulegać musi przycią.gają,· 

cym siłom słońca i księżyca; winna zatem 
rospościerać się i wydymać w kierunkach 
linij, łączących środek naszej planety ze 
środkami tych ciał niebieskich. Uległość 

ta wewnętrznej, cieklćj masy napotyka opót· 
w sztywności skorupy stałej, a stąd pocho
dzić mogą uderzenia, zapadania, jednem 
słowem trzęsienia ziemi. Z teoryi takiej 
dają się bespośrednio wysnuwać wnioski, że 
trzęsienia ziemi częstsze być muszą. w cza
sie, gdy ziemia znajduje się w sąsiedztwie 

punktu przyslonecznego swej Mogi, aniżeli 

gdy się przesuwa w Llalszych od słońca od-

Iegl'ościach; częstsze być muszą, one także 
w czasie pełni i nowiu, gdy słońce i księżyc 
przypadają. w jednym z ziemią, kierunku 
i działanie swe na płynne jej części sumują, 

ani,żeli podczas jednej i drugiej kwadry, 
i t. d., podobnie zt·cęztą, jak to ma miejsce 
z przypływami i odpływami ocennu. Przez 
statystyczne zestawienie zaobserwowanych 
i spisanych tl'zęsień starał się Pel'rcy do
kładnoś ć swych wniosków potwierdzić. 

Otóż, taż sama myśl zasadnicza jest pod
sta.wą. teoryi Rudolfa Falba, którą, rozwinął 
w kilku dziełach, ogłoszonych od r. 1869. 
Zdaje się, że Falb nie znał prac PetTCy!l, 
ZL'Csztą tcoryją, swę opracował dokładniej 

i wplyw wnętrza ziemi na skorupę innczej 
nieco uzasadnia; ognisto-płynna mianowicie 
matel'yja wnętrza ziemi przez przyciąganie 
ciał niebieskich zostaje wtłoczoną. do kana
łów i szczelin skorupy, tam stygnie i pod
czas tego oziębiania powoduje wstrząśnienia, 

Świeżo znów podobnąż teoryją, ogłosił 
Russel Thaycr w piśmie "Scientific Ameri
can". I on również uważa za rzecz niewą.t
pli wą, że w niezbyt znacznej głębokości 

pod powierzchnią ziemi substancyje, z któ
rych jest zbudowana, są. w stanic stopionym; 
gdy więc cząstka tej masy ciekłej wypt·o
wadzoną zostaje z położenia równowagi 
i pod wpływem masy otaczającej do piel'
wotnego położenia wraca, ulega ruchowi 
drgają.cemu, podobnie jak trą.cona cząstka 
na powierzchni wody i powoduje tym spo
sobem ruch falowy, rosprzestt·zeniający się 

w mnsie otaczającej. Z powodu zaś nic
znncznćj grubości skorupy ziemskiej w po
równaniu z masą, ciekłego jądm pojąć ła

two można, że jakikol wiek ruch lub zakłó
cenie tego wnętrm na skorupę mniej lub 
więcej oddziaływać mu!li. Fala zatem po
wstająca w stopionem jądrze ziemi wywo
łuje podobną.ż falę w stalej skorupie, sil
niejszą, w tych miejscach, gdzie skorupa jest 
cieńsza, aniżeli tam, gdzie jest gmbsza. 
\V ten sposób powstają trzęsienia, którewła
śnie są. ruchami falowemi lJowierzchni zie
mi. Fale, o których tu mowa, powstawać 
mosą pod wpływem przyciągania ciał nie
bieskich, przedewszystkiem zaś działanie 

takie ujawniać mogą, słońce, , księżyc i naj
potężniejsza z planet - Jowisz. Każda od
dzielnie z tych brył niebieskich już sama 
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przez się wystarczyć może do spowodowa
nia zaklócm1, ale gdy znajdują. się w takiero 
ch wilowem polożtmiu, że działania swe je
dnoczą, wywołują falę silniejszą. Wynie
sienic się szczytu takiej fali stosunkowo .za
wsze pozostanie słabe, może i nie przecho
dzi pól metra, ale i takie podniesienie stać 
się może źródłem zakłóceń, a jeżeli zwłasz
cza skorupa ziemska w tern miejscu niedo
syć jest grubą, zakłócenie tlojść może do po
wierzchni ziemi. 

Z ogólnego tego przedstawienia widzimy, 
że teoryje astronomiczne trzęsim'l ziemi za 
główną ich pt·zyczynę uważają. oddziaływa
nie brył układu słonecznego na ciekłe wnę
trze ziemi. Na pierwszy punkt tego poglą
du zgodzi się łatwo każdy; skoro bowiem 
ciała niebieskie powodują. ruchy oceanu, 
mogłyby niewątpliwie w tenże sposób wpły
wać i na głębiej ukryte płynne jej masy, 
a w takim razie nietrudnoby bylo przewi
dzieć chwile, w których wzajemne stanowi
ska tych brył silniejsze zakłócenia w clanrj 
okolicy ziemi wywołać może. 

Drugi wszakże punkt ze wzglęuów teore
tycznych silniejszą budzi wątp li w ość; wszy
stko bowiem polega tu na przypuszczeniu, 
że wnętrze ziemi i to w nieznacznej zgoła 
pod jej powierzchnią. głębokości być musi 
ciekłe, ognisto płynne, stopione. Otóż rzecz 
ta, conajmniej, bardzo jest sporna. 

Zjawiska wulkaniczne poprowadziły wpra
wdzie łatwo do wniosku, że wnętrze ziemi 
składać się musi z masy stopionej; gdy je
dnak baclania gęstości ziemi wykazały nie
wątpliwie, że gęstość ta ku jej środkowi 
wuasta, zaczął się wytwarzać pogląd, że 

jądro ziemi jest stałe i sztywne. Około ro
ku 1840 Hopkins w Anglii pogląd ten uza
sadnił naukowo, powołując się na zjawiska 
precesyi czyli poprz'edzania punktów ró
wnonocnych; starał się on okazać mianowi
cie, że gdyby ziemia by la płynną, albo choć
by do pewnego tylko stopnia plastyczną., 
prccesyja wypadalaby inaczej, aniżeli ją rze
czywiście dostrzegamy; grubość bezwzglę
dnie zesztywniałej skorupy ziemskiej, wc
dług Ilopkinsa, wynosić musi co naj mnićj 
1
/ 5 do 1

/{ promienia ziemskiego. Pomysly 
Ilopkinsa stały się przedmiotem długiej 
dyskusyi, w któt·ej brało udział kilku zna
komitych astronomów, a lubo okazało się 

w jej rezultacie, że precesyja sferoidy zu
pełnie cieklćj nie różni się zgoła od prece
syi bryły stalej takiegoż kształtu, to znów 
zwrócono uwagę, że różnica wystąpićby mu
siała w nutacyi, czyli w kołysaniu się 

osi ziemskiej, wywoływanern prze~ przy
ciąganie księżyca na spłaszczoną ziemię. 

Kwestyja ta zupełnie wyjaśnioną. nie jest) 
ale znów znakomityfizykangielski W. Thom
son z innego względu stanął w rzędzie pt·ze
ci wników cieklego wnętrza ziemi. Guy by, 
mianowicie, przy cienkiej skorupie wnętt·ze 
ziemi było ciekłem, to pod wpływem przy
ciągania słońca i księżyca ulegałoby ono 
ruchom podobnym do przypływów i odpły
wów oceanu i to współcześnie z niemi; za 
ruchami temi iśćby musiała i cienka skoru
pa, a wtedy w ruchach oceanu dostrzegali
byśmy jedynie różnicę między przypływem 
oceanu a podnoszeniem się skompy, czyli 
innemi slowy przypływy i odpływy byłyby 
słabsze, aniżeli są, obecnie. Stąd wnosi 
Thomson, że grubość skorupy, wynosić mu· 
si conajmniej 200-300 mil gieogr. I w tym 
przeJmiocie wszakże podniesiona dyskusyja 
nie rosświetlila Llotąd stanowczo wszystkich 
trudności. 

Do tych względów astronomicznych przy
bywają. i u wagi fizyczno-gieologiczne, wy
snu wające się z ogólnej teoryi rozwoju 
ciał niebieskich. Skoro bowiem zgadzamy 
się, że w poprzednim okresie swego bytu 
ziemia była w stanie ognisto-płynnym, to 
z ogólnej tej masy w stan stały przechodzić 
naj pierwej musiały substancyj e najtrudniej 
top li we. Do ciał takich należą. z jednej 
strony 111etale, z drugiej bryły mineralne, 
krzemionkowe. Obie te kategoryje różnią 
s.ię wszakże znacznie s w o ją, gęstością; przy 
tym: procesie przeto wydzielanitt się brył 

skrzepłych z masy ognisto-płynnćj lżejsze 

utwory kt·zemionkowe wynosić się musiały 

na jćj powierzchnię i wytworzyły sko1·upę 

jćj granitową, cięższe zaś metale opadać 

musiały ku środkowi ziemi. Wprawdzie, 
w drodze tćj ku wnętrzu przechodzić mu
siały obszat·y o temperaturze wyższćj, ale 
tam znów potężne ciśnienie, pod jakiem się 
znajdowały, powstrzymywało ich powrót 
do stanu ciekłego. ~T ten sposób krzepnię
cie ziemi następowało współcześnie i w wat·· 
stwach jej zewnętrznych i około jćj środka, 
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a. pomiędzy niemi pozostałn warstwa pośre
dnia, dotąd utrzymująca się w stanie cie
kłym, której ciężar właści wy Lyć musi po
śt·ednim między ciężarem warstw głębszych 
i górnych, a która zresztą pod wplywem ol
brzymich ciśnień pozostawać musi w pe
wnych warunkach szczególnych, które jej 
nadają chamktet· śt·odkujący między stanem 
stałym i ciekłym. Z niektórych względów 
mineralo!:rowie sądzą. , że warunkom takim 

Siemensa przemawiają za tern, że w chwili 
krzepnięcia przyjmuje ona objętość większą; 
co do żelaza rzecz jest baniziej sporna, do· 
świadczenia bowiem Niesa i vVinkelmanna 
wykazały rosszerzanie się jego pt·zy krze
lmięciu, badania znów Malleta i Robet·tsa 
prowadzą do wniosku, że przy przechodze
niu ze stanu ciekłego do stałego żelazo się 
kurczy. Rozbiór tych szczegółów zapt·o
wadziłby nas zbyt daleko; szło nam tylko 

Karta nieba na Marzec (rlo str. 173.) 

najlepiej odpuwiadać może oliwin, dlatego 
też tę warstwę pośrednią nazwano oliwi
nową. 

'V historyi tego przebiegu wiele ustę pów 
pozostaje wszakże bardzo wątpliwych; nie 
znamy bowiem dobrze okoliczności, jakie 
}ll'ZY topieniu lub krzepnięciu się ciał za
chodzą pod bardzo wielkieroi ciśnieniami; 
nie umiemy nawet z pewnością powiedzieć, 
czy przy krzepnięciu różnych ciał zachodzi 
powiększenie, czy też zmniejszenie ich obję
tości. Co do hzemionki, to doświadczenia 

o zaznaczenie, że nauka dzisiejsza z różnyeh 
względów nie sprzyja bynaj mnićj pt'ZYlHL
szczcniu o cienkiej skorupie i o swobodnie 
płynnem jądrze ziemi. O szkopuł ten roz
bijają się teoryje astronomiczne trzęsie!'! zie
mi i tracą wszelkie pmwJopodobiei'lstwo 
wobec domysłów, że skot·upa ziemska zna
czną posiada grubość. 

W jakim celu jednttk, zapyta czytelnik, 
sięgamy do tych wywodów teoretycznych 
i hipotetycznych, gdy dla rosstrzygnięcia 
kweatyi wartości teol'yi Falba dos1ć rQ' 
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zejrzeć, o ile potwiet·dzają, sięgłoszone przez 
niego przepowiednie. A l e i takie t·osstrzy
gnięcic kwcstyi napotyka trudność, uczony 
ten bowiem nie stawia swych przepowiedni 
w sposób ścisły i stanowczy, ale ogólnikowo 
tylko wskazuje okres czasu, około którego 
katastrofa. jest możliwą,. \Vidzieliśmy zre
sztą wyżej, że według jego teot')'i zakłóce
nia n~stępują, przy stygnięciu masy wdzie
rającej się w szczeliny skorupy ziemskiej, 
katastrofa przeto nast:}pić może później,gdy 
cial'a niebieskie, które ją wywołały, zmieni
ły już stanowisko swe względem ziemi. StąJ 
wynika, że wprawdzie trzęsienia ziemi są, 

częstsze przy sprzyjających konstelacyjach 
ciut piebieskich, ale zachodzie mogą, i przy 
wszelkich innych ich położeniach. 

Z drug;iej strony, jeżeli do trzęsier'l zali
czymy i <lrobne ruchy, jakim powierzchnia 
ziemi nle~a, to objawy te banłzo są, pospo
lite. Już Humboldt wypowiedział, że zie
mia prawie w każdej chwili w którymkol
wiek swym punkcie się trzęsie, a Kluge 
w ciągu siedmiu lat 1850 - 7 naliczył nie
mniej nad 4620 trzęsiet~, zatem prawie dwa 
11a dobę. Wobec niejasności przepowiedni 
i oLfitości zjawisk nietrudno w każdym ra
zie znalość pozorną, zgodność, a punkt ten 
jest najostrzejszą bronią, przeciw tcOt')'i Fal
ba i wartości jego przepowiedni. 

Ze wszystkich · tych względów teoryje 
astron.omicznc trzęsict'l ziemi bardzo mało 
liczą stronników wpośród uczonych; a ci na
wet gieologowie, co najpt·zychylniej są, dla 
nich usposobieni., widzą w konstelacyjach 
ciał niebieskich jedynie tylko okoliczność 
spt·zyjającą. t.t·zęsienion1, ale nie uważaJą. ich 
zgoła za główną. i "vylączną. przyczynę. 

vV chwili, gdy straszna katastrofa, któm 
znsypnla gruzami pólnocne Wlochy, znowu 
wysunęła kwestyją możnoset przepowia
dania trzęsień, uważaliśmy za właściwe 

przedstawić czytelnikom, jak sl'abe są, dane, 
na którychby proroctwa te oprzeć się mo
gl'y. O sametnże tem astatniem trzęsieniu 
pismo nasze podać będzie mogło hależytą. 
wiadomość, gdy o jego przebiegu zebrane 
zostaną. szczegóły; da to też nnj lepszą, spo
sobność zestawienia panujących dziś w nau
ce poglą.dów na przyczynę tych strasznych 
zjawisk, których źrótUo ziemia we własnem 

swem łonie mieści: budzić się ono może 

bez żadnego udzial'u cial niebieskich. 
S. K. 

Bf)JłWNOSC LISCL 

(Dokończenie) . 

Czerwone i bmnatne zabarwienia liści 

mogą być czasowe albo trwałe, zależnie od 
tel2:o, czy liść zabarwiony jc<~t przez pewien 
czas swego istnienia, czy też stale. Zabarwie
nia czasowe występ~1ją. zazwyczaj na wiosnę 
i jesie1'l, trwałe zaś u liści, które przetrzy
mują, zimę. Zależnic ocl miejsca, w którem 
znajdnje się barwnik czerwony, odróżniamy 
trojakiego rodzaju liście: ] ) liście, u któ
rych tylko naskórek zabarwiony jest na 
czcr\\'ono; 2) liście, które tylko w miękiszu 
zawierają. sok czerwony, gdy naskórek jest 
bezbarwny i 3) liście, które zawierają anto
cyjan zarówno w miękiszu, jak i naskórku. 
Do pierwszej gmpy należy buk (Fagus syl
vatica :var. atropurpurea), leszczyna (Col'y
lus avellena var. ptll'purea), klon (Acct· 
platanoides var. purpmea), burak (Beta 
vulgaris var. purpurea), roschodnik (Se
dum pmpureum) i mnóstwo innych. U przy
toczonych roślin komórki naskórka liścio
wego wypełnione są. sokiem czerwonym, 
zaś głębiej leżący miękisz za wie!'a chlorofil, 
który wraz z barwnikiem czerwonym na
skól'ka nadaje liściowi kolor bmnatny. Im 
większe jest natężenie czerwonego barwni
ka naskórka, tern bardziej kolor czerwony 
się uwydatnia, im więcej za.ś przeważa bar
wnik zielony, tem zabarwienie liścia jest 
bardziej brunatu~. Czysto karminowe za
barwienie występuje tylko wówczas, gdy 
w miejscach o naskórku czerwonym chlo
rofil zupełnie znika, co widzimy u niektó
rych gatunków krocieni (Croton). 

Z grupy drugiej przytoczymy tu niektóre 
lepiej znane rośliny jak berberys (Be1·be
ris vulgaris var. atropurpurea), dmceny, be
gonije. U tych · roślin czerwony barwnik 
\\'ystę pnjc t;lko w komórkach miękiszu; 

obok chlorofilu, a przez poh!czenie obu tych 

Ze zbiorów Biblioteki Głównej AGH  http://www.bg.agh.edu.pl/



Nr 11. WSZECHŚWIAT. 171 

bat·wników otrzymujemy najrozmaitsze od
cienie koloru cŻerwonego, jak w grupie po
przcdnićj. Najjaskrawszy kolor czerwony 
napo ty kamy dopiero w trzecićj gl'llpie, gdzie 
antocyjan znajduje się zarówno w komór
kach naskórka jakoteż i w miękiszu liścia. 

Dzięki takiej obfitości barwnika c-zerwonego 
liście posiadają tu najczęściej kolor purpuro
wy, co widzimy np. u pochwiatki krnsolist
nej (Colcus Verschaffe1tii), Aerva sangui
nolenta i t. d. 

Zależnic od natęż~nia barwy czerwonej 
i współdziałaniaczerwonych komórek z tka n
kami zielonemi, żóltcmi i białemi otrzymu
jemy liczne i rozmaite kolory, poczynając 

od mięsno- i różowo-czerwonego do ciemne
go czerwono-brunatnego koloru. Brunatno
czamy kolorjest mięszaniną, chlorofilu i fi
jolctowego soku komórkowego; zabarwienie 
niebieskie nnpotyka się bardzo rzadko w li
ściach i zostaje wywoływane przez niebie
ską odmianę antocyjanu w naskól'ku, co wi
dzimy np. u pszer'lca gajowego (Melampy
rum nernorosum ), szał w i ( Salvia hormi
nurn), dąbrówki rozlogowej (Ajuga reptans) 
i niektórych innych. 

U wielu roślin liście posiadnją. połysk 
aksamitny, np. u różnych gatunków maran
ty, tt·adeskancyi, begonii i t. d. PL"zypatru
jąc się pilni l'~ takiemu liściowi, za u ważyć 
można gęsto obok siebie umieszczone wy
niosłości, brodaweczki, zupełnie jak na ak
samiCie. Promienie słoneczne padające 

ukośnie na liść odbijają, się od wierzchołków 
brodawek, podczas gdy promienic padające 
na boczne ścianki tych brodawek ulegają 
rospt·oszenin w naji·ozmaitszych kierunkach, 
wskutek czego głębsze części broda wek wy
dają. się nam nieświecącemi, gdy tymczasem 
wierzehollei brodawek przeflstawiają się 

w postaci świecących punktów. Powierz
chnia zatem takiego liścia czyni wrażenie 

ciemnego tła, na którem się iskrzy niezli
czona moc jasnych punktów. Zjawisko to 
jest zupełnie analogiczne z pol'3 skiem aksa
mitu, gdzie również wierzchołki wystają
cych nitek wydają się świecącemi. 
'Vyl'ożywszy powyżej anatomiczne przy

czyny barwności liści, pL'zechodzimy obe
cnie do wyjaśnienia jej fizyjologicznego zna
czenia. W większości wypadków różnoko
lorowe zr:barwienie liści należy p1·zyją,ć za 

zjawisko anormalne, niezawsze napotykane 
u odnośnych roślin. Przy odpowiedniem 
jed~ak traktowaniu zabarwienia te przeno
szą się dziedzicznie na potomstwo i przez 
krzyżowanie wzmacniają, z czego korzy
stają. ogrodnicy w celu houowania 'roślin 

z pstt·o katem i liśćmi. Zabarwicnie liści 

uważa H.ob. BL"own za stan chorobliwy, 
zmniejszający silę życiową rośliny. Za nur
mrllne należy poczytywać tylko srebrzyste 
zn.banvienie oraz poczęści zabat·wienie czer
wone i bmnatne. vVogóle dodać należy, 

że wiadomości nasze, tyczące się fizyjologi
cznego znaczenia zabarwienia liści, są bar
dzo niedostateezne i spccyjalne poszuki wa
nia nad tym przedmiotem są bardzo pożąda
ne. Wyjaśnienie znaczenia fizyjologiczne
go barwników możebnem będzie dopiet·o 
wtedy, kiedy ich chemiczna natura, powsta
wanie i rospad zostaną dostatecznie zba
dane. 

Co się tyczy przedewszystkiem białego 
zabal'wienia, to bywa ono oznaczane zwy
kle nazwą albinizmu i rospatt·ywane jako 
zjawisko patologiczne na równi z plamami 
żóltemi. Zupełne Ollbarwienie i żólknienie 
liści zagraża roślinie śmiercią. Według 

Bonchćgo pierwiastek chorobliwy łatwo si,~ 

przenosi z jednego osobnika na drugi, jeżeli 
bowiem gałązka z liśćmi żółto i biało zabar· 
wionemi zaszc~epioną zostanie zdrowćj ro
ślinie zielonej, to po pewnym czasie liście, 
znajdujące się poniżej miejsca zaszczepienia, 
stają. się pstrokatemi. Niekiedy udaje się 
biało lub żółto plamiste liście doprowauzić 

do zupełnego zazielenienia, jeżeli będziemy 
dostarczali roślinie dużo dobrej ziemi, przy
ozem rozwijnjące się później liście posiada
.h normalny kolol' zielony. Czy zabarwie
nie białe i żółte zawsze przedstawia zjawi
sko chorobliwe, wątpić należy wobec obser
wacyi BL"owna, według którego Belaginella 
mutabilis, hodowana w ogrodzie kL"ólew
skim w Kew, zmienia w ciągu dnia zabar
wienie swoich liści. Hano liście tćj rośliny 

są, pięknie zielone, później stopniowo ble
dną, ażeby następnego dnia znowu do zu
pclnej dojść zieloności. 

Co się tyczy znaczenia srebrzystego za
Lnrwienia wielu liści, żadnych badar'l me 
posiadamy; wszakże z pewnością da się 

orzec, że nie mamy tu do czynienia z obja-
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wem patologicznym, albo~viem zabarwienie 
to właści we jest pewnym roślinom stale i nie 
znika nawet przy najlepszych warunkach 
wegietacyjnych. Bardzo wątpliwem jest, 
ażeby owe jamy powietrzne przeznaczone 
były wyh!cznie do doprowadzania powie
tt·za do komórek przyswajających, gdyż 

w wielu razach liście posiadają silnie rozwi
nięte przestwory międzykomórkowe w tkan
ce gąbczastej, które do celu tego wystarczać 
powinny. 

Najlepiej stosunkowo zbadane jest zna
czenie bijalogiczne czerwonego barwnika 
liści. Czerwony banvnik liści rozwija się 
pod wpływem silnego oświetlenia i służy 

jako ochrona podnaskódcowej tkanki prze
ciw zbyt silnemu działaniu promieni słone
cznych, które według Pringsheima i "Wie
sncnt zbyt siluie podnosi natężenie oddycha
nia i niszczy barwnik zielony, chlorofil (Ob. 
cytowany już na początku artykut nasz: 
Chlorofil i jego mchy i t. d. w Nr 21 
'Vszechświata, t. IU). Prawdziwości tego 
poglądu dowodzi cały szereg obserwacyj. 
J ui Hugo v. 1\Iohl (l. c.) wykazał, że często 
napotykane zabarwienie czerwone ml'odych 
roślin występuje wtedy, kiedy chlorofil za
czyna się roskł'adać pod wpływem silnego 
oświetlenia. Wiadomo także, że liczne ro
śliny alpejskie wskutek silni<:_jszego dziala
llia promieni słonecznych na wysokich gó
rach zabarwiają. swoje liście w jesieni na 
kolor czerwony. I kwiaty na wysokich gó
rach okazują. silniejsze natężenie czenvo
nego zabanvienia, aniżeli to ma. miejsce 
u roślin rosnących w dolinaeh, a prof. Scht:t
beler wykazał, że kwiaty ze środkowej Eu
ropy, hodowane w Norwegii, stopniowo 
potęgują. swoje zabarwienie czerwone. w· y
stępowania tego zabarwienia u mlodych 
roślin pod wpływem światła dowiódł sta
nowezo W eretennikow (1870), Habed:mdt 
zaś wyjaśnił, że czerwone zaba1·wienie li
ści zimowych należy przypisać tej okolicz
ności, że w zimie przy niższej temperatu
rze ustaje tworzenie się ehlorofilu, a za
tem czerwony bat·wnik neutulizuje niszczą
cy wpływ silnego oświetlania. W e dług Ha
bcdandta liśeie Sempet·vivum zabarwiają. się 
tylko w tych miejscach na czerwono, które 
wy s ta wion_e są. na bespośrednie działanie 
światła. Ze czerwone zabarwienie wystę-

puje najczęściej na dolnej powierzchni li
ścia, to zj ~wisko to w zupełności zgodne 
jest z badaniami Buhma, według którego 
dolna powierzehnia jest daleko czulszą na 
działanie promieni słonecznych aniżeli gór
na, zapewne dlatego, że pierwsza ma za za
danie regulowanie transpiracyi, wiadomo 
zaś, że ją. światło potęguje (o b. parowanie 
wody u roślin, Vl szech. t. V, Nr 48, 49 i 52), 
a chociaż górna powierzchnia liściajest głów
nem siedliskiem chlorofilu, jednak ze wzglę
du na to, że chlorofil dzięki swoim ruchom 
sam do pewnego stopnia neutt·alizuje nisz
czący wpływ zbyt silnego oświetlania, czer
wony banvnik zdaje się być na górnćj stro
nie liścia mnićj niezbędnym, aniżeli na 
dolnej. 

Ścisły zwi:~zek, zachodzący pomiędzy sil
nem oświetleniem a tworzeniem się antocy
janu, wykazały doś\\"iadczenin prof. Kerne
ra. Kemer zailiewal nasiona rozmaitych 
dziko rosnących i upt·awnych roślin z dolin 
na wysokich górach tyrolskich, wyniesio
nych na 5 000 stóp nad poziom morza, a to 
w celu obserwowania, o ile te rośliny przy
stosują się do klimatu górskiego. Rezultat 
powyższego doświadczenia był taki, że tylko 
te gatunki zdołały się utrzymać na tak zna
cznej wysokości, które były w stanie się za
bespieczać przeciw zbyt silnemu oświetleniu 
górskiemu przez wytwarzanie barwnika 
czerwonego. Pwf. Kerner jest tego zda
nia, że wytwarzanie się antocyjanu ma na 
względzie przedewszystkiem ochr:vJianie 
chlorofilu od roskładu. 

Z powyżej opisanego wpływu światła na 
wytwarzanie się antocyjanu korzystają czę
stokroć ogrodnicy w celu otrzymywania 
okazów roślinnych z czerwonemi liśćmi. 

Liczne gatunki krocieni (Croton), hodowa
ne w miejscach jasno oświetlonych, rozwi
jają. liście czerwone, a pięknie zabarwione 
liście po ch wiatki krasolistnej (Coleus Ver
scha±l:'eltii) utrzymują tylko wtedy swój ko
lor czerwony, jeżeli bezustannie ulegają 

wpływ owi silnego oświetlenia. Tt·zymane 
w miejscach cienistych, liście te po pewnym 
czasie tmcą. wspaniałe swe barwy. Nic 
ulega wątpliwości, że i temperatura ma pe
wien wpływ na tworzenie czenvonego bar: 
wnika liśei, co do tej jednak kwestyi nie 
posiacla-ml żaclnych poszuki wa1'1. 
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Co się tyczy połysku aksamitnego wielu 
liści, to przedstawia on zjawisko czysto 
fizyczne, którego przyczyny podaliśmy już 
wyżćj. Wyniosłości naskól'ka czyli brodaw
ki zabespiecza.ją. liście od zbyt silnego oświe
tlenia i parowania. 

S. Grosglik. 

NIEBO MARCOWE. 

Znajomość gwiazdo?.biorów i choćby -jaśniej

szych tylko gwiazd wśród ogółu naszego bardzo 
mało jest rospowszechnioną; pragnąc- młodszym 

zwłaszcza czytelnikom naszym - ułatwić zapozna· 
nie si\j z niebem, zamierzamy w odstępach mie
sięcznych porlać dwanaście kart, przedstawiają

cych wirlok nieba w godzinach wieczornych w róż
nych porach roku i w numerze bieżącym rospo· 
czynamy od karty na miesiąc Marzec. Zmiana 
widoku nieba jest następstwem pozornego biegu 
słońca śród gwiazd zoc!yjaku; gwiazdozbiór, w któ
rym się słońce w danej chwili przedstawia., wscho· 
dzi i zachodzi ze słońcem, przypada na niebie za
dnia i jest niewidzialny. Tak na naszej karcie, 
dającej widok nieba w godzinach wieczornych, to 
jest wkrótce po zachodzie słońca, z gwiazdozbio· 
rów zodyjaku znajdujemy blisko zacbodu konste
lacyją Ryb, Barana, gwiazdozbiór za~ Wodnika 
zaszedł ze słońcem. W dalszym ciągu ku wscho· 
dowi ciągną się następne gwiazdozbiory zwierzyń
cowe - Byk, Bliźnięta, Rak, Lew i Panna, która 
włsśnie wschodzi w czasie zacbodu slońca. 
Piękne gwiazdozbiory nieba zimowego widzial

ne ~ą jeszcze w Marcu. Oryjon pochJ la się ku za· 
chodowi i wkrótce, zar.hod?.ąc zadnia, widzialnym 
już nie rędziP. Na rółnot)y Niedźwiedzica Wiel· 
ka zbliża się rlo zenitu; strzalka przesunięta na 
karcie przEz gwiazdy jej a i ~ prowadzi llo gwiaz· 
dy biegunowej w Niedźwiedzicy Malej. Obok na 
północy znajdnje się gwiazdozbiór Smoka, na pól
noco·r.achodzie Pr rsc u s?:, Kasyjopea, Andromed~, 

Cefeusz i l'Jabędź, na wschodzie Baran i Wielo
ryb, na poll!(hlio·zacho<lzie Byk i Oryjon. Na po· 
ludnie Pies Wielki, ze świetnym Syryjuszem, w Bił· 
siedztwie jego na pólnoco-wschód przypada Pies 
Mały, a dalej ku północy Bliźnięta. 

Oprócz SyryjuRza z gwiazd pierws2ej wielkości 
Uyszc7.ą na niebie wieczarnem Procyjon w Psie 
małyrr•, Beteigeza (a) i Rigel (~) w Oryjonie, Alde
haran w Byku, Polluks w Bliźniętach (sąsiedni mu 
Kastor jest gwiazdą drugiej wielkości), Regulus 
we Lwie, Ko2a w Woźnicy i Arktur w Wolarzu. 
N ajświetniPjsze wogóle i najliczniejsze gwiazdy 
zn_ajdujemy w sąsiedztwie drogi mlecmej. Mgła· 
Wicę w Andromedzie, o której zamieściliśmy w ze· 

szły m numerze wiarloroość, obserwować można 
przez dobrą lornetę, mgławica w Oryjonie jest 
wiclzialna· już przez slabą lunetę. Plejaily, w są
sietht.<~~ie Byka, widzialne dobrze golem okiPm, 
dają się przez lornet.\) na oddzielne gwiazdy roz· 
łożyć. 

Ponieważ drogi planft niewiele poehylają się 
względem ekliptyki, przdo i planety, tak jak słoń
CE', mieszczą się zawsze śród gwiazd zwierzyóeo· 
wych. W numerze zeszłym podaEśmy miejsce, 
gdzie się na niebie znajdują. Jowisz przypada 
w gwiazdozbiorze Panuy, świeci więc przez całą 
noc, jak to łatwo poznajemy z karty, Saturn 
w Bliźni\jtach, Mars w Rybach, zatem w sąsiedz
twie słońca, jest zgoła niewidzia.luy. Wenus 
znajduje się oLeenie w gwia~:dozbiorze Barana 
(przez omyłkę podano w numerze zeszłym gwiaz
dozbiór Koziorożca) i ukazuje się na niebie wczes· 
nym wieczorem na zachodniej stronie nieba. 

Kartę rozumieć należy tak, jakbyśmy na nią 
z dołu spogląda;i. Dla zgodności z niebem nale
ży ją tedy umieścić nad głową, zwracając odpo
wiednieroi jej stronami ku właściwym okolicom 
nieba. 

Towarzystwo Ogrodnicze. 

P o s i c d z e n i e c z w a r t e Kom i s y i t e o· 
ryi ogrodnictwa i nauk przyrodniczych 
pomocniczych odbyło się dnia 3 Marca 188i 
roku, w lokalu Towarzystwa, o godzinie 8 wie
czorem. 

l. Protokuł posiedzenia poprzedniego został od
czytany i przyjęty. 

2. Dr O. Bujwid mówił "o warunkach rozwoju 
bakteryj chorobotwórczych w organizmach". Stre· 
ścil naprzód badania prof. Miecznikowa nad zr.cho
waniem się ciałek bialych krwi n zwierząt zimno· 
krwistych, następniA przedstawił rezultaty włas· 
nych doświailcze11, potwierdzające prace prof. Miecz
nikowa i pokazywał preparaty ciałek bialych żaby 
zawierających wewną'rz Bacillus antracis, z bo· 
duwli w kropli wiszącej. 

W dalszym ciągu swej pogadanki dr B. zwrócił 

uwagę na warnoki sprzyjające rozwojowi bakteryj 
chorobotwórczych: między innemi przytoczył fakt, 
że pasorzyt Staphiloeoccus aureu.s potrzebuje obec· 
noś ci cukru w organizmie do szyb kiego swego roz
woju. 

W końcu przytoczył wyniki własnych obserwacyj 
nad wydzielinami płucneroi chorych na suchoty, 
które to wyniki zdają się potwierdzać znaczenie cia· 
lek białych krwi, jakie im przyznaje prof. Mieczni· 
kow, że walc?.ą z bakteryjami chorobotwórczemi, 
pożerają, je czyli zachowują się jako fagocyty, B tem 
samem są przyczynq, odporności organinnu. 

Ze zbiorów Biblioteki Głównej AGH  http://www.bg.agh.edu.pl/



114 WSZECHŚWIAT. 
~--------------------~~~~=---------------------------

Nr11. 

3. :Następnie prof. dr Hoyer uzupełnił pogadankę 
dra O. Bujwida, przytaczaj~c rezultaty prac Wyso
kowicza, który w badaniach swoic.h nad działaniem 
bakteryj na organizmy zwierząt zimnokrwistych 
przyszedł do rezultatów odmiennych od prof. Miecz
nikowa. Dalej prcf. H. zwrócił uwagę na warunki 
odporności organizmu przeciw działaniu bakteryj 
chorobotwórczych, zostające w ścistym związku 
z energiją krążenia i oddychania (utleniania orga
nizmu) i wyraził przekonanie, źe zbyt mało jeszcze 
istnieje dowodów, przemawiających stanowczo za 
tern, by białe ciałkakrwi miały być przy czyną wspo
mniam3j odporności organizmu. 

Na tern posiedzenie ukończone zosb1lJ. 

c!Jomisyja archeologiczna rfjkademii r!Jmieję

tności w r!frakowie. 

Posiedzenie Komisyi archeologicznej odbyło si ę 
dnia 24 Lutego. Przewodniczący p. Łepkowski za
gaił je wsp omnieniem o zgasłych członkach Kom i
syi d-rze T. Żebrawskim i A. Kirkorze, oraz o śmier
ci chluLnie znanego z prac archeologicznych ś. p. 
Jana Zawiszy, który, chociaż nie był członkiem Ko
misyi, to jednakże przez prace swoje w zakresie ar· 
cheologii w ścisłym z nią pozostawał stosunku. 
Członkowie Komisyi przez powstanie oddali cześć 
zasługom zgasłych męzów. Nast\)pnie członek Ko
misyi Ks. Polkowski miał ollczyt o srebrach zasta
wionych po śmierci Bisie Gnmrata królowej Bonie, 
poezero zdawał sprawę z treści pracy p. T. Dowgir· 
da o znhytkach przedhistor~ cznych, badanych przez 
tego autora w Bogoryi i przyległych jej miejscowo
ściach. Sprawozdawca, przytoczywszy treść tej in
teresującej pracy, okazał liczne i wielce staranne 
rysunki wydobytych z t'ej miejscowości przedmio· 
tów ceramicznych i bronzowycb, wykonane ręką, 

autora z natury. Komisyja postanowiła drukować 
prac\) p. Dowgirda w bieżącym tomie Zbioru wia
domości do antropologii krajowej, a zajl)cie się pod 
t) m względem tą, pracą, pule ci ta członkowi swemu 
p. G. Ossowskiemu. vV końcu omawiano sprawy 
administracyjne i Ludżetowe Komisyi na rok Lie
Źi!cy. 

G. O. 

SPRAWOZDANIA. 

A. Jaworowski. Do czego ·mogą służyć jelonkowi 
rogi. Kosmos (lwowski), rok XI, 1886, str. 399-403. 
Według spostrzeżeń autora silniejszy samiec pod· 

czas walki o samicę chwyta słabszego żuwaczkami, 

podnosi do góry i z~zuca z drzewa na zi e mię. Po
konany samiec nigdy nie rospoczyna na nowo walki. 

A. W. 

A. Jaworowski. O częściach py>zczk0wych liszek 
komarów (Corethra plumicoruis, Chiranomus pla
mosus i Culex pipiens). Rosprawy i sprawozdania 
Akademii Umiejętności w Krakowie. Tom XlV, 
str. 205-257, tah. 6, 7. 

Autor bardzo starannie zbadał budowę uzbrojenia 
gębowego u liszek komarÓ\v, wymienionych w tytule 
pracy. Wszystkie te liszki są drapieżne i mieszkają, 
w wollzie. Najważniejszym wypadkiem l.Jada11 au· 
to1·a jest to, ż e wm·ga dolna nie może być uważana 
za szczęki trzecićj pary, lecz jest sam0dziolnym 
utworem. 

A. W. 

KRONfKA NAUKO W A. 

METEOROLOGIJA. 

O osobliwem zjawisku meteorycznem (opisanem 
przez p. R!!.szkowskiego w Nr 7 Wszechświata) do
no ;zą, do Biura Meteorologicznego w Warszawia 
z dwu naraz miej scowości na Wołyniu, a mianowi
cie z Krcmienczuk (na południe od st. D. Ż. Połd.· 
Zach. Szepietówki, w odległości około ośm iu mil) 
i z Żytomierza. W obu tych miejscowościach w cl. 
1 Lutego, około godziny 5-ej wieczc~rem, widziano 
kulę ogn i stą ze smugą. Zjawisko trwało podług ou
serwatora w Kremienczukach 12-15 minut; podług 
zaś obsen1atora w Żytomierzu, p. Samborskiego 
minut 20. Długolrwało:§ć zjawiska jeAt tu zastana-
wiają,cą. 

M. C. 

- Halo słoneczne. l'. J. Ci:tglióski Jonosi nam 
o zjawisku, jakiego był świadkiem w Zawierciu dnia 
10 Lutego r. b. Rano o godz . 7 min. 50 słm1ce oto
czone było wąską,, bardzo jasną obrączką,, a dah~j 
jasnością na odległości cztery razj' wi~jkszą, od słoń
ca; w gÓr!l i na dół od słońca szedł ognisty słup, 
zwężający s i ę na pewnej odległości od słońca, a na· 
stępnie znowu rosszerzający się i zakończony fał
szywem słońcem; na prawo i na lewo ukazały sil) 'ę· 
cze, lecz szły od ziemi do góry na znaczną wysokość 
prawie pionowo, ho zaledwie trochę nachylone ku 
słońcu; obie tęcze odznaczały się szerokością, bar
wa czerwona byla najbliższą słońca i zajmowała 3/4 
tęczy; szczególną świetnością odznac7.ala się tęcza 
z lewej strony słońca. Zjawisko -cale trwało około 

3"> minut, powietrze było p •gorlue, t emperatura 
-50 c. 
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CHE).UJA ROLNICZA. 

Nawozy fo sforowe dl a uprawy buraków cukro
wych. Porównywano pod względem wyuaj~ości: l) 
kwas fosfarny rospuszczalny, 2) strącony 1 3) kwas 
fosfarny w postaci żuzli Łomas0wych. Z każdego 
O'atunku używano na morgę 30 funlów obok 20 fun
;ów azotu jako saletry chilijskiej. Próby wyk~na
ne zoataly w rozmaitych okolicach w hanowersk1em 
przPz p. Miillera. Żuzel tomasowy wzięto w p!'OBZ· 
ku gr u boziamistym. Rezultaty badań tych były 
następujące: kwas fosfarny trudnorospuszczalnych 
fosfatów nie działa tak prędko jak rospuszczony. 
Jakość buraków we wszystkich wypadkach by la j e
dnakową, pod wzglęc1em zawartości cukru i ekstrak
lu alkoholowego (13,3- J3,40fo). W porównaniu 
z nicnawożoną rolą nadmiar plonu wynió~ł na he
ldar przy żuzlu tornasowym G lOG kg, kwasie fosfar
nym strąconym G031 kg, a przy superfosfacie 
'i €86 kg. (Dziennik zjar.du niem. przyr. i lek.). 

M. Pl. 

ROZMAITO Ś CI. 

- List z Ko rei. Z listu z duia 23 Grudnia r. z , 
świeżo otrzymanego od p. Jana Kalinowskiego z Ko
rei, dowiadujemy się, że dzielny ten podróżnik znaj
dował s'ę w tym czasie na wycieczce w Giurauie, 
odległym o 300 wiorst od stolicy, gdzie przybył po 
wielu trudach i nieprzyjemooś<Jiach. W jednej 
miejscowości o mało co korejczyk nie zarąbał go 
siekierą i powiadał, że chociażby go zabił, niewiel· 
kiby grzech popei:nil. 

W wiosce Samha-p'elijan, gdzie się na dni kilka 
zatrzymał, tygrys wszedł w nocy do sieni, gdzie 
spal pies Kalinowskiego, ch wy c] go za kark i uniósł. 
Na s~<omlenie psa, Kalinowski wybiegł z wincheste
rem, lecz ponieważ ani tygrysa nie było widać, ani 
też nie słychać psa, tylko szelest po krzakach, wy
strzelił kilka razy w powietrze. Tygrys rzucił psa 
i ucieU w gąszcze. l'ies wrócił strasznie pokaleczo
ny i zakr wawiony; na szczęście żadna kość nie była 
uszkodzona. Po troJk]iwem opatrzeniu ran długo 

chorował, lecz się poprawi! i jest zdrów zupelnie, 
boi si';} wszal<że śladów tygrysich. 

Tyg-rysów dużo jest w okolicy, lecz Kalinowski, po
lując c iągle po lasach i górach, nigdzie żadnego nie 
spotkał. W ciągu ostatnich dwu tygodni w okolicy 
Ginrana ~jadły 13 korejczyków i korejek i zapewne 
nie malo ich jeszcze przez zime wyjedzą; Kalinow
ski powiada, że niema nic przeciw temu choćby 
z pÓlowę tych leniuchów wydusity. ' 

Tygrysy polują na nich w nocy, wyłamują pHpie· 
rowe okna i bez t< go już dziurawe, włażą do fanzy, 
wyciągają jak baranów śpiących i niosą w góry dla 
pożarcia. Bydlo, świnie i psy korf>jczycy zamyka
ją zwykle na noc tak starannie, że tygrys dobrać 
si ę do n ich nie może, lecz o siebie mało dbają i Ie-

nią się zaopatrzyć okna od swoich miesz1,at1, l"c ·,ąc 

na to, że tygrys dzisiaj nie przyjdzie, a jeżeli przyj
dzie, to może wieść d n innej fanzy lub pójść do in
nej wioski. 

Nekrol o gij a. 

Dnia 20 Lutego b. r., zmarl w Karlsruhe profesor 
chemii w wyższej szkole technicznej dr Km·oł Birn
baum, ur. w roku 1839. Po śmierci Bolleya wyda
wał dalszy ciąg "Podręcznika technologii chemicz· 
niij'', oraz napisał "Przewodnik do analizy chemicz · 
nej", "Proste metody badania pokarmów", a osta
tnio zajęty był wydaniem trzytomowego "Krótkiego 
podręcznika przemysłu rolnego". 

ODPOWIEDZI REDAKCYJ. 

WP. studentowi W. W. Propor.ycyja Pańska ze 
w7ględów wydawniczych jest do przyjQcia niemoź
liwą; w przedmiocie tym dawaliśmy niejednokro
t nie już odpowiedzi. 

Posiedzenie 5-te Komisyi stalej Teoryi 
ogrodnictwa i Nauk przyrodniczych po
mocniczych odbędzie się we czwartek d. 11 
Marca r. b., o godz. 8 wieczorem, w lo
kalu Towal'zystwa Ogrodniczego (Chmiel~ 
na, 14). Porządek posiedzenia: 

l. Odczytanie p1·otokułu posiedzenia po
przedniego. 

2. P. S. Grosglik ,,0 budowie i powata
waniu cialek chlorofilu". 

Pp. Pren umeratorzy Wszechświata pragn~cy 
dop ełnić sobie komplety z lat u biegłych , mogl! 
nabywać je w Redakcyi po cenie zniżonej: po 
rs~ 1 za kwartał w Warszawie, a po rs. 1 kop. 
30 z p rzesyłką na prowincyją, - z tern nadmie· 
nieniem, że kompletów z 1-go kwartału roku 1883 
Redakcyja nie może dostarczyć, ponieważ ich 
nie posiada. 
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:Sulety:n. meteorologiczny 
za tydzieri od 2 do 8 ~lnrcn 1887 l'. 

(ze spostrzeżeń na stacyi meteorologicznej przy Muzeum Przemysłu i Rolnictwa w Warszawie) . 

Średnie -~d~ 
ciśnienie Temperatura o:~+'" 

D a t a barom e-
'1j g, 1!: 
"'~" 

tryczne Śred. l Max. l Min. 
J.t•l""' Q;l 

rnll:..o 

2 Środa 753,80 l , l l 
l ,7 / 5,0 3,21 4,(\ , 

3 Czwartek 751,27 3,01 4,41 2,2 5,1 
4 Piątek 752,48 4,2 6,1 2.71 5,4 
5 Sobota 750,02 3,2 G ..i 2,61 5,3 
G Niedziela 753,23 2,3 4,2 5,0 
7 Poniedz. 754,15 1,6 2,9 -0,1 4,7 

. ol l 
~H~ '1j OIJ~ Kierunek wiatru 
"'~OD 

&3'~ ~ 

l 86 W,"'NW,WNW 
90 w, w, w 
8i w,w;w 
93 W,W,WNW 
93 \\"NW,WNW,\\'N\\i 
92 

Suma 

opadu 

l 0,0 
0,3 
0,0 
o,o 
0,0 
O, l 

Uwagi. 

p uch. dr. d. wiecr.. 
oc. r. d. mg. w pot 
och. mg. w c. dnia. 
och. mg. w c. dnia. 
och. mg. cały dz. 
oc.g.mg.c.d.w.dr.d. 

p 
p 
p 
p 
p 0,91 

W,WS\V\W 
T M 8 \Horek l 758,93 2,0

1 
4,5 1,1

1 
4,1 18 l NW,NW,NW 0,0 IPog.!. mg. r. i w. 

Średnie l -~ ---;-~.A.-;-;-h---,s.I:--:-.A.-o-?s-'-. ~---,-~ -~ ---'-~---:-1 ----
t d . j ma-x. mln. l l 

z ygo ma 753,41 2,8 6,4 -1,1 1 4,9 88 0,4 
U\'\' AGI. Ciśnienie barometryczne, wilgotność bezwzgll)dna i suma opadu dane są w milimetrach, 

temperatura w stopniach Celsyjusza. Kierunek wiatru dil.ny jest dla trzech godzin obserwacyj: 7-ej rano, 1-ój 
po polunniu i 9·ej wieczorem. 

ODCZYTY 
n a rzec z Kasy p o m o c y n a u k o w ej i m i e n i a M i a n o w ski e~ o. 

Komitet Kasy pomocy dla osób pracujących na polu naukowem imienia dra Mianowskiego, podaje 
Jo wiadomości, że po ukończeniu odczytów z zakresu elektrotechniki, odbQdą się w dalszym 
ciągu, w sali Muzeum Przemysłu i Rolnictwa, w godz. oJ 7-8 wieczór w następujące dnie 

odczyty seryi II- Przyrodoznawstwo: 

1) M. Ciemniewski: "Meteorologijn, jej środki i cele", dnia 12 Marca. 
2) J. Siemiradzki: "Wulkanizm i jego rola w ogólnem gospodarstwie przyrody" d. 16 Marca. 
3) K. Kozłowski: "Przemysł górniczy w dawnej Polsce" u. 19 Maren. 
4) Br. Znatowicz: "0 tworzeniu się materyi żywej z nieożywionych czQści składowych" 

d. 23 Maren. 
5) O. ~ujwiu: "Bakteryje, jako fe;·menty i czynniki chorobowe" J. 26 Marca. 
Gt A. Slósarski: "Rośliny iglaste" d. 30 Marca. 
7) J. Sztolcman: "Obraz życia zwierzęcego w lasach południowej Ameryki" d. 2 Kwietnia. 

Bilety na powyższe . odczyty w cenie po rs. 1, po kop. 75, 50 i 30, oraz abonamentowe po 
rs. 5 kop. 50, rs. 4 kop. 25 i rs. 3, są do nabycia oJ dnia 3 Marca r. b. w bim·ze Kasy 
im. Mianowskiego (ul. Mazowieclol, uom W-go Kronenberga Nr 22, od godz. 10 rano do 
4 po poludniu). w Rednkcyi Wszechświata (ul. Krakowskie-Przedmieście, 66, dom Muzeum 
Pt·zemyslu i Rolnictwa od godz. 5 do 7 wieczór), w księgarni W endego (ul. Krakowskie 
Pt·zedmieście róg ul. Królewskiej), oraz przy wejściu na salę przed rospoczęciem każdego 

odczytu. 

TRESÓ. Szkice ornitologiczne. Rodzina Penelop (Cracida.e), przez J. Sztolcmana.- Biuro międzynarodo
we w~g i miar, napisał N. - O teoryjach astronomicznych trzl)siet] ziemi, przez S. K.- Barwność liści, 
przez_S. Grosglika.- Niebo Marcowe.- Towarzystwo Ogrodnicze.- Komisyja archeologiczna Akademii 
UmieJętności, w Krakowie.- Sprawozdania.- Kronika Naukowa.-- Rozmaitości.- Nekrologija.- Od· 

powiedzi Redakcyi. - Buletyn meteorologiczny. -Ogłoszenia. · 

Wydawca E. Dziewulski. Redaktor Br. Znatowicz. 

JJ;osBO.IIeao UeFaypow. BaprnaBa, 27 iflcBpa.llll 1887 1', Druk Emila Skiwskiego, Warszawa, Chmielna J.& 26. 
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