
Poznámky a zprávy.
Redakční. Vedena snahou udržeti 

Vědě a životu osvědčenou úroveň a za- 
chovati pokud možná, všestrannost, re
dakce nemůže a nechce otiskovati 
dodané příspěvky v časovém pořadí, 
jak byly zaslány. Nelze také už při 
přijetí článku přesně určití, do kterého 
čísla bude zařaděn. Počínajíc tímto 
číslem otiskujeme na obálce nadpisy 
článků určených pro nejbližší sešity.

Nejstarší zoologická zahrada. Ačko
li vládcové a mocní tohoto světa cho
vali od nepamětných dob pro svou 
kratochvíli různá exotická zvířata, ne
zaslouží si jejich sbírky živých tvorů 
názvu zoologických zahrad, a to pro 
nedostatek vědeckého zájmu a sou
stavnosti. První, kdo založil takovou 
sbírku vskutku vědecky uspořádanou, 
byl řecký filosof a přírodozpytec 
Aristoteles (384—322 př. Kr.). Jeho 
athénská škola Lykeion byla doplněna 
bohatou zoologickou zahradou, ve kte
ré byla chována zvířata nejrůznějších 
druhů, od těch, která žila v samém 
Řecku, až po tvory cizokrajné. Aris
toteles používal této živé sbírky nejen 
jako materiálu pro vyučování, ale též 
k vlastnímu vědeckému pozorování a 
badání. Snaha udržeti zvířata v zaje
tí vedla jej k poznání jejich životních 
podmínek a zvyků. Mnohé vědecké 
údaje Aristotelovy, dochované v jeho 
spisech, pocházejí z jeho práce v zoo
logické zahradě. Prý sám vladař 
Alexander Veliký, který byl Aristote
lovým žákem, poskytoval svému oblí
benému filosofu vysoké částky na do
tování jeho vědeckých potřeb. Athe- 
naios mluví o dotaci 800 talentů, což 
jest skoro 5 milionů drachem. Krom 
toho — podle tvrzení Pliniova — měl 
královský personál lovecký a zahrad
nický přikázáno, aby byl Aristotelovi 
k disposici ve sběru potřebného živo- 
čišstva a rostlinstva. Jsou-li tyto zprá
vy pravdivé, ukazují, že král Alexan
der byl velikým i ve svém mecenášství 
a že rozuměl potřebám vědy s velko
rysostí skoro americkou. Ale i když 
snad není pravda vše, co nám staří o 
Aristotelově zoologické zahradě zane
chali, ukazuje jejich líčení aspoň to,

že rodící se věda měla v očích antiky 
vysoký kurs a že jí přáli bohatého 
hmotného zabezpečení. ß

Místopisná zvláštnost. Ve Walesu, 
v hrabství Anglesea na trati do Holy- 
headu je stanička, jejíž jméno je zcela 
neúměrné malým rozměrům místa. To
to jméno nečitá nic méně než 58 pís
mem, jež skládají welské slovo: Llan- 
fairpwllgwyngyllgogerychwymdrobwll- 
llantysiliogogogoch. V telegrafickém 
styku je dovoleno zkracovati toto jmé
no na 20 prvních písmen. γ

Olej se uplatňuje také v ovocnář
ství. I našim pěstitelům ovoce je zná
mo, jak velký vliv má na úrodu ovoc
ných stromů předcházející zima. Tento 
vliv klimatických činitelů podrobně 
vyšetřoval pro jihoafrické poměry O. 
S. H. Reinecke u hrušek a švestek. 
Z hojného materiálu zjistil, že po vel
mi krutých zimách následovala obyčej
ně dobrá úroda, ale když byla mírná 
zima urodilo se málo ovoce. Když 
Reinecke při svých pokusech ochránil 
v zimě před přílišným chladem různé 
druhy broskví, švestek, hrušek i jablek 
a zkrátil tak uměle jejich dobu odpo
činku, vznikaly všeliké nepříjemné ne
pravidelnosti, zejména prodlužovalo se 
období květu a zpožďovalo se rašení 
listů. To způsobilo, že se nedalo účin
ně bojovati proti ovocným škůdcům a 
ovoce se vyvíjelo v malém množství 
i v nepravidelných tvarech. Ale dneš
ní doba, která se vyznačuje tím, že 
nalézá pro běžné látky nová upotřebe
ní, také zde vypomohla. Podle M. W. 
Blacka lze vrátiti ovocné stromy do 
pravidelných životních kolejí, když se 
postříkají asi čtyři týdny před roz
květem emulsí lněného oleje, tuleního 
tuku nebo i minerálních olejů. Potom 
kvetou stromy docela normálně a mají 
více ovoce, jež dříve dozrává. Vysvět
luje se to tak, že olej probudí k čin
nosti všechny pupeny a tak se vyvíjí 
dosti listů a nových výhonků. Právě 
ty ovocné druhy, které jsou nejnáchyl
nější k nepravidelnostem, nejsnáze 
reagují, což je zvláště nápadno, když 
po mírné zimě se nechá část sadu ne- 
pokropena. Pak se tam ukazují vše-
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