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K W E ST Y JA  KOPALNI CYMKU.
Przez 

B r. J a s i ń s k i e g o
stu d en ta  Insty tu tu  G órn. w  P etersb u rg u .

W  końcu r. z. utworzona została przy Mi- 
nisteryjum Dóbr Państw a komisyja w celu 
określenia warunków wydzierżawienia rządo
wego przemysłu cynkowego w Królestwie 
Polakiem. Komisyja ta przyszła do następu
jących wniosków:

1) Departament górnictwa oddajo w dzie
rżawę na lat 99 wszystkie rządowe kopalnie 
galmanu, hutę cynkową w Będzinie i walco
wnię blachy w Sławkowie.

2) Dzierżawca obowiązany jest podnieść pro- 
dukcyją w ciągu 3-ck lat do 200,000 pudów, a 
w latach następnych utrzymywać ją  minimum 
na tój wysokości.

3) P rzy  spisaniu kontraktu drzierżawca 
składa 100,000 rs. tytułem kaucyi.

4) Obowiązany jest zwrócić rządowi jedno
razowo 50,000 rs. za koszty poniesione na prze
prowadzenie sztolni odpływowój i dokończyć 
ją  na koszt własny.

5) Wysokość czynszu dzierżawnego okre
ślona zostanie na licytacyi in plus.

Komitet Redakcyjny stanowią: P. I*. Dr. T. Chałubiński, 
J . Aleksandrowicz b. dziekan Uniw., mag. K. Deike, Dr. 
L. Dudrewicz, mag. S. Kramsztyk, mag. A. Ślósarski, 

prof. J. Trojdosiewicz i prof. A. Wrześniowski. 
Prenumerować można w Redakcyi Wszechświata i we 

wszystkich .księgarniach w kraju i zagranicą.
P o d w a l e  N r .  ~

6) Do licytacyi dopuszczeni będą wszyscy 
konkurenci bez różnicy wyznania i narodo
wości.

Tekst niniejszy, który otrzymałem od człon
ka komisyi, inż. W . Kosińskiego, nie uzyskał 
jeszcze Najwyższego zatwierdzenia; niema 
jednakże wątpliwości, że ono wkrótce nastąpi 
i licytacyja niebawem zostanie ogłoszona-.

Nieczekając dopełnienia wszystkich kan
celaryjnych formalności, postanowiłem zebrać 
dane, tyczące się naszego przemysłu cynko
wego i polecić je uwadze naszych kapitali
stów, ażeby przemysł ten, tak świetne roku
jący  nadziejo nie stał się, jak  wiele innych, 
pastwą zagranicznych spekulantów.

Cynk metaliczny otrzymuje się przeważnie 
z dwu rud: galmanu (krzemiana i węglanu 
cynku) i blendy cynltowój (siarku cynku). 
Ostatnia rozdzielona jest dość obficie w natu
rze, towarzysząc stale wielu rudom metali
cznym: ołowianym, srebrnym, miedzianym, cy
nowym razem z arsenem i antymonem. Prze
ciwnie, galman, który powstał prawdopodo
bnie wskutek metamorfizacyi blendy, utwo
rzył się w niewielu stosunkowo miejscowo
ściach, mianowicie tam, gdzie warunki natu
ralne sprzyjały tej metamorfizacyi. W  Euro
pie galman występuje w następujących punk
tach: na Szląsku, na wschód od Tarnowskich 
Górek, w Królestwie Polskiem między Olku-
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szcm i granicą szląską, w póln.-zach. kącie 
Galicyi, w Westfalii (Iserlohn), w Prusach 
nadreńskich (Akwisgranj, w K aryatyi (Lei- 
hach), w Banucie (Dognaska) i w kilku miej
scowościach Anglii. W  Azyi znany jest gal
man w Indyjack wschodn., w Syberia (Ner- 
czyńsk) i w Chinach.

Bezwątpienia najbogatszym z nich jest 
utwór kruszcorodny szląsko-polski, stanowią
cy jednę gieognostyczną całość. Galman znaj
duje się tu  w formacyi wapienia muszlowego 
razem z rudą ołowianą i żelazną w dolomitach 
i po części w wapieniu. W  polsko-szląskiój 
grupie wapienia muszlowego spąg tworzą wa
pienie, a nad niemi występują dolomity; otóż 
na granicy między jednemi i drugiemi znajduje 
się galman w postaci gniazd, bulw lub ławic, 
a nad nim w takiejż formie błyszcz ołowiany, 
w wielu miejscach srebrodajny. W szystkie 
pokłady są lekko pochylone, lub* też tworzą 
niecko wato wklęsłości, jak  to ma miejsco np. 
między Żychcicami a Szarlejem. Co się tyczy 
grubości warstwy galmanu, to ta nie jest stalą, 
w niektórych miejscach dosięga nawet do 
7 stóp, ale są punkty, w których nawet 1-go 
cala nie wynosi; przccięciowo jednak można 
ją  liczyć na 2—3 stóp.

Głębokość warstwy galmanodajnój, wogóle 
powiedziawszy, jes t nieznaczna; najgłębsze 
szyby pod Olkuszem nie dochodzą nawet do 
70 stóp, a w wielu miejscach na wychodni 
prowadzi się odkrywkowa robota. Wydajność 
rudy  wynosi przccięciowo 12%, a w głębszym 
poziomie nawet więcćj, gdzie i grubość galma
nu jest znaczniejsza. Na tę  ostatnią okolicz
ność zwracam szczególną uwagę, gdyż prowa
dzone obecnie roboty osuszające dążą mianowi
cie do pogłębienia odbudowy w celu otrzy
mania grubszego i bogatszego galmanu. Po
mijając nader ciekawe szczegóły gieologicznćj 
budowy naszego kruszcorodnego utworu, któ- 
reto szczegóły czytelnik znaleść może w dzie
łach Pusclia '), Roemera !) i w świeżo poda- 
nój do druku pracy W. Kosińskiego 3), zwra
cam się do pytania czysto praktycznćj natury, 
a mianowicie do określenia zapasu galmanu 
w Królestwie. W edług badan Itoemera for-

') G. Puseh, Gen^nostiscle Beschreibung von Polen. 
2) F. Roemer, Geologie von Oberschlesien.
■') W . Kosiński, Kopalnio Olkuskie. Pamiętnik F iz jo 

graficzny. T. II. za rok 1882.

macyja wapienia muszlowego w Królestwie 
zajmuje mnićj więcćj 800 kilom, kwadr. P rzy
puszczając, że na tój powierzchni galman roz
dzielony jest jednostajnie t u i  grubość 0 , 3  me
tra, otrzymamy, że objętość całój masy gal
manu =  18 ',000 m. sześć. Ponieważ 1 mtr. 
sześć, daje przecięciowo20 centnarów galmanu 
10%-ego, więc powyższa masa da 3(>0,000,000 
centnarów cynku, co nawet przy potrojonój dzi
siejszej produkcyi wystarczy na 1000 lat. Jest
to rachunek, rozumie się, dość empiryczny; 
daje on nam jednakże pewne wyobrażenie
0 bogactwie naszych skarbów podziemnych, 
dotąd tak po macoszemu traktowanych. Kto
kolwiek przejrzy statystyczne tablice, nie może 
się nie dziwić temu, że kraj nasz, najobficiej 
na całym świecie w rudę cynkową obdarzony, 
produkuje zaledwie 3% ogólnej produkcyi 
cynku, pozwalając się wyprzedzać takim kra
jom, jak Anglija, Belgija, Austryja, które nie- 
posiadając u siebie galmanu wcale, albo bar
dzo niewiele, zmuszone są wytapiać cynk 
z blendy. Cynk ten ceni się daleko niżej niż 
galmauowy, ponieważ zawsze posiada w so
bie arsen i siarkę i dlatego nio nadaje się do 
wielu zastosowań tego kruszcu. Pomimo to 
jednakże, pomimo, że koszty fabrykacyi cyn
ku z blendy są wyższe niż z galmanu, pro- 
dukcyja Belgii jest 3 razy większa, a Anglii 
prawie 2 razy większa niż nasza. O Szląskn
1 Westfalii niema nawet mowy. Oto dane sta
tystyczne w tonnach '):

ik (1880) . . 65438 tonn
W estfalija i prow. nadreńskie 34052 „
Belgija (1879) . . . 12620 „
Anglija (1880) . . 7162 „
Austryja (1878) . . 6580 „
Król. Polskie (1879) . 4393 „
Hiszpanija (1875) . . 3831 „

Bardzo naturalnie rodzi się pytanie, jakie 
przyczyny utrzymują nasz przemysł cynko
wy w tak niemowlęcym stanie? Ściśle nań 
odpowiedzieć obecnie nie mogę, zaznaczę tyl
ko przyczyny najgłówniejsze, według mego 
zdania:

1) obfitość wód zaskórnych w całym krusz- 
coroduym utworze;

') Tonna metryczna == 1000 kilogr. =r G1 pudów =  
24 centnarów.
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2) konserwatyzm administracyi skarbowćj;
b) brak dróg komunikacyjnych;
4) niedowierzanie naszych kapitalistów do 

przedsiębiorstw górniczych.
Obecnie zjawiają się warunki, które w zna- 

cznćj części zneutralizują wyż rzeczone prze
szkody i pozwolą rozwinąć się naszemu prze
myśle wi cynkow emu swobodniój. Inicyjaty- 
wio prywatnćj i siłom krajowym daje się ob
szerne pole do działania z chwilą przejścia 
rządowych cynków ni w ręce prywatne.

Kolej Dęblińsko-Dąbrowska połączy ogni
sko naszego przemysłu cynkowego z Rosyją. 
która cynku nie produkuje wcale, a spotrze- 
bowywa bardzo znaczną ilość. Nakoniec od 
wód podziemnych kopalnie uwolnione będą 
przez pędzenie sztolni odpływowych, z któ
rych jedna (Ponikowska) jest już na ukończe
niu. W szystko to, w połączeniu z wysokiem 
cłem ochronnem, zabezpieczającem nas od 
konkurencyi zagranicy, rokuje naszemu prze
mysłowi cynkowemu świetne korzyści. P rzy
szedłszy do tego przekonania, wyprowadziłem 
wniosek, że jeżeli my nie skorzystamy z obe
cnie zdarzającćj się sposobności, to skorzy
stają z niój obcy, co już nieraz stwierdziliśmy 
własnem doświadczeniem. Że taka inwazyja 
obcych przybyszów nie byłaby korzystna dla 
kraju, nie potrzebuję, zdaje się, powtarzać, 
potrzeba zatem, żeby siły krajowe wzięły 
w swe ręce tę gałęź przemysłu.

Praca niniejsza ma za zadanie zaznajomić na
szych kapitalistów tak z obecnym stanem prze
mysłu cynkowego w Królestwie, jak  i z temi 
widokami, jakie przyszłość przed nim odkrywa; 
ipa ona na celu wzbudzić wśród kapitalistów 
naszych dowierzanie do przemysłu górniczego, 
wykazując dowodnie zyski, jakie zeń osiągnąć 
można i skłonić ich do czynnego wystąpienia 
na tem polu. Jeżeli jednak wskutek braku 
wprawy nie zdołałem dostatecznie skorzystać' 
z nagromadzonego materyjału, jeżeli nie wszy
stkie wnioski moje będą dokładne, niechże to 
nie będzie policzone na karb całej sprawy. Nie 
mam pretensyi, żeby krótki ten rys mógł wy
czerpać kwestyją; będę zadowolony, jeżeli ją  
tylko poruszy i pobudzi do bardziej wszech
stronnego i głębszego jój zbadania. Nie wąt
pię, że znajdą się zdolniejsi odemnie, którzy 
wezmą ten trud na swoje barki; ja, korzysta
jąc z udzielonćj mi wcześnie wiadomości, speł
niam swój obowiązek i szczęśliwym będę, je-

nowska. Niedługi jednakże był ich żywot, 
gdyż już w końcu X V II wieku wskutek nie- 
dbałój konserwacyi i wtargnięcia rz. Baby do 
kopalń, zostały te sztolnie zamulono i zni
szczone, co przyspieszyło upadek olkuskiego 
górnictwa. Jedna z tych sztolni, mianowicie 
Czartoryska, odnaleziona została przypadko
wo w r. 1875 w polu kopalnianem boleslaw- 
skiem. P. Kramsta, właściciel Bolesławia od
budował ją  do ujścia rzeki Jagielni, wskutek 
czego poziom wód w’ kopalni obniżył się o 25 
stóp, a podwyższone bogactwo rudy sowicie 
opłaciło koszta.

W  celu osuszenia kopalni Józef, rząd przed
sięwziął w r. 1879 odbudowę sztolni Poni
kowskiej Według projektu i pod kierunkiem 
inż. W. Kosińskiego. Koszty tego dzieła oce
nione zostały na 7 0,000 rs., z których dotych
czas wyasygnowano 50,000 rs. Roboty są już 
na ukończeniu i można mieć nadzieję, że pod 
tak  światłem i umiej ętnem kierownictwem jak  
dotychczas, wkrótce okażą się ich dobroczyn
ne skutki. Sztolnia Ponikowska osuszy oprócz 
kopalni Józef, jeszcze znaczne pola kopalniane 
nietknięte dotychczas na g a 1 m a n. Robię tu  
nacisk na wyrazie galman, gdyż w rzeczywi
stości okolice Olkusza są formalnie podziura
wione jak  rzeszoto staremi szybami i zrobami, 
założonemi jednakże nic w celu eksploatacyi 
galmanu, ale rudy ołowianój, leżącój powyżój
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Karol Rotiert Darwin.
W SPOMNIENIE POŚMIERTNE

skreślił 
A. W r z e ś n i o w s k i .

(Ciąg dalszy).

Doświadczenie naucza, że w mniejszym lub 
większym stopniu wszelkie organa ciała mogą 
ulegać zboczeniom, które zostają potomstwu 
przekazane. Tak więc jeden i ten sam gatu
nek może jednocześnie dawać początek roz
maitym odmianom.

Zboczenia rozmaity mogą mieć początek. 
Zewnętrzne warunki bytu mogą być powo
dem znacznych naw et odmienności, ćwicze
nie lub bezczynność pewnego organu wpływa 
na jego rozwój lub zanikanie, co szczególniej 
łatwo spostrzegać na mięśniach, które tak 
szybko rozwijają się skutkiem  ćwiczenia i tak  
łatwo maleją skutkiem bezczynności. Najczę
ściej jednak nic nie możemy powiedzieć o przy
czynie zboczeń i nazywamy je  wtedy s a m o- 
w o 1 n e m i. Przyjm ujem y je  jako fakt speł
niony, o którym  zresztą nic powiedzieć nie 
możemy.

Zboczenia, tak pospolite u hodowanych ro
ślin i zwierząt, zdarzają się także w stanie na
tury, gdzie często spotykamy osobniki mniej 
lub więcój odmienne od innych osobników te
goż gatunku, inaczćj zabarwione, innego 
wzrostu, lub nieco odmiennie zbudowane, np.
0 dłuższych lub krótszych nogach, uszach lub 
ogonie i t. d. Niema najmniejszej podstawy 
powątpiewać, że zboczenia zarówno są dzie
dziczne u istot hodowanych i dzikich. Ze 
względu na te ostatnie dziedziczność zboczeń 
wtedy tylko mogłaby prowadzić do powsta
wania nowych form, gdyby w naturze istniała 
jakaś siła zastępująca wybór człowieka w ho
dowli sztucznćj, t. j. siła usuwająca osobniki 
niezmienione i ochraniająca te, których udzia
łem jest pewne zboczenie. W szystkie dotych
czasowe teoryje, dotyczące zmienności gatun
ków i przeradzania się roślin i zwierząt, rozbi
ja ły  się o ten właśnie szkopuł wykazania 
przyczyny, działającej w kierunku utrwalenia
1 zachowania nowo - powstających odmian. 
W ielką zasługą Darwina jest właśnie rozwią
zanie tego trudnego zagadnienia, które dzi
wnym zbiegiem okoliczności w ten sam spo
sób, zupełnie niezależnie i w tym samym czasie 
rozwiązał także A. R. Wallace.

Przyczyną działającą przy powstawaniu 
nowych form w stanie natury, jest, według 
Darwina, w a l k a  o b y t ,  którą też bliżej 
rozpatrzyć należy.

Każde zwierzę, każda roślina dla istnieria 
swego potrzebuje pewnych w a r u n k ó w  
b y t u ,  bez których nie może życia utrzymać. 
Tak mianowicie każda istota ożywiona może 
istnieć w pewnym tylko klimacie i w odpo
wiedniej miejscowości (w wTodzie lub na lą
dzie, w miejscach wilgotnych lub suchych 
i t. p.), potrzebuje pokarmu, oraz zależy od 
otaczających ją  innych istot ożywionych. 
Wszystkie te warunki, od których zależy ży
cie danćj istoty, oznaczamy ogólną nazwą w a- 
r  u n k ó w b y t u .  Spomiędzy tych warun
ków niezawodnie najważniejszym jest wzaje
mny stosunek istot ożywionych, które wzaje
mnie się wspierają, albo też wzajemnie sobie 
szkodzą.

Wkażdój okolicy ziemi, a nawet na całćj kuli 
ziemskiej istnieje tylko pewna suma warunków 
bytu, a zatem istnieje miejsce dla pewnćj tyl
ko ograniczonej liczby osobników roślinnych 
lub zwierzęcych i niema miejsca dla dalszych
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przybyszów. Z drugiój znowu strony zwie
rzęta i rośliny w pewnych, stosunkowo bli
skich odstępach czasu, wydają potomstwo 
i wogóle z małym wyjątkiem każdy osobnik 
posiada zdolność rozmnażania się. Tym spo
sobem każdy gatunek dąży do ciągłego roz- 
radzania się i gdyby nie było żadnych ku te- 
mu przeszkód, każdy gatunek w krótkim sto
sunkowo czasie niesłychanie by się rozmnożył, 
jak  tego dowodzą zdziczałe konie i bydło Ame
ryki południowej i Australii; rośliny europej
skie, które w La Plata rozpostarły się na 
ogromnćj przestrzeni wielu mil kwadrato
wych; rośliny amerykańskie, które w Indyjach 
wschodnich rozpostarły się od przylądka Ko- 
morin do gór Himalajskich, oraz wiele in
nych faktów.

Skutkiem ciągłego rozmnażania się. każdy 
gatunek ostatecznie w krótkim czasie całko
wicie zaludnia swoją ojczyznę, skutkiem cze
go niema już miejsca dla żadnego dalszego 
osobnika; każdy dalszy przybytek sprowadza 
wtedy przeludnienie. Skutkiem tego wszyst
kie osobniki każdego gatunku stale się roz
mnażając, wzajemnie sobie szkodzą, bo każdy 
osobnik, zdobywając konieczne warunki bytu, 
sprowadza śmierć innego osobnika, którego 
warunków tych pozbawił-. Osobniki, należące 
do rozmaitych gatunków, także często wy
stępują jako współzawodnicy, albowiem w ra
zie podobnych wymagań wzajemnie się ogła
dzają, podobnie jak  osobniki tego samego ga
tunku, albo też tępiąc jeden drugiego, wystę
pują jako nieubłagani wrogowie i nieszczęśliwe 
ofiary. W zajemny stosunek istot ożywionych 
nadzwyczaj jest zawiły, lecz niepodobna ob
szernie się tutaj nad nim zastanawiać, tem 
bardziój, że powyższa wzmianka wystarcza 
do zrozumienia tój prawdy przez Darwina do
strzeżonej i wyjaśnionój, że przy niewystar
czających warunkach bytu istoty organiczne 
tego samego, często i odmiennych gatunków, 
usiłując utrzymywać życie, muszą wzajemnie 
Avspółzawodniczyć o zdobycie niezbędnych po
trzeb życia; oczywiście współubieganie się 
musi być tem bardziój zawzięte, im podobniej- 
sze są potrzeby rywali.

To wzajemne współzawodnictwo, to usiło
wanie wydzierania sobie niezbędnych warun
ków życia nazywa Darwin w a l k ą  o b y t  
(struggle for existence), uprzedzając jednocze
śnie, że używa wyrażenia w znaczeniu obszer-

nem i przenośnem, oznaczającem wzajemną 
zależność jednój istoty od drugiój, a co wa
żniejsza, dotyczącem nietylko żywota osobni
ka, ale nadto jego rozmnażania się.

Tak więc walka o byt niekoniccznio ozna
cza jakiś srogi bój, wzajemne szarpanie ciała 
i gwałtowne, mordercze odbieranie życia; mo
że się ona odbywać pocichu, zwolna i spokoj
nie, bez czynnego przeciwko sobie występo
wania. W alka o byt pomiędzy roślinami 
zawsze ten ostatni nosi na sobie charakter; 
pomijając pasorzyty, polega ona na zabiera
niu pokarmu, zasłonięciu światła, uprzedzeniu 
w rozsiewaniu ziarn i t. p. Gdyby się komu 
wyraz nie podobał, może go innym zastąpić, 
ale ostatecznie będzie to spór o wyrazy, które 
o tyle łatwo poprawiać i przerabiać, o ile tru
dno poprawić i uzupełnić samą rzecz.

W alka o byt, którą Darwin pierwszy zau
ważył i po mistrzowsku przedstawił, jest pod
stawą, osią jego teoryi, albowiem ze względu 
na istoty żyjące w dzikim stanie natury, za
stępuje ona sztuczny wybór człowieka. (Spo
sób działania walki o byt jest według Darwina 
następujący.

Skutkiem ciągłego rozmnażania się istot 
ożywionych, jak  widzieliśmy, odpowiednie 
krainy i miejscowości zostają stosunkowo 
szybko w zupełności zaludnione. Należy przy
puszczać, że oddawna, od wielu wieków, a wła
ściwiej od wielu tysięcy lat, powierzchnia 
ziemi jest już zupełnie zwierzętami i roślinami 
zaludniona, a zatem że niema miejsca na ża
dnego więcój osobnika, skąd wypada, że co 
rok tyle mniej więcej ginie osobników ile się 
rodzi (naturalnie niema tu  mowy o latach wy
jątkowo sprzyjających lub nieprzyjaznych, 
podczas których następuje pewne wahanie się 
liczby osobników niektórych gatunków). Tak 
więc co rok ginie ogromna ilość istot organi
cznych, zachodzi więc pytanie, które osobniki 
zwyciężają w walce o byt, a które w niej gi
ną? Darwin odpowiada stanowczo i zwięźle: 
w w a l c e  o b y t  z o s t a j ą  z a c h o w a n e  
o s o b n i k i  n a j l e p i e j  do  o t a c z a j ą 
c y c h  j e  w a r u n k ó w  b y t u  z a s t o s o 
w a n e ,  a g i n ą  s t o s u n k o w o  m n i ć j  
d o b r z e  o d p o w i a d a j ą c o  s w e m u  oto
c z e n i u .  Skądże się. tedy biorą osobniki le
piej i gorzej przystosowane do otoczenia? Źró
dłem rozmaitego uzdolnienia do prowadzenia
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walki o byt są zboczenia, objawiające się 
u wydawanego na świat potomstwa.

Jeżeli zboczenie w jakibądź sposób ułatwia 
pewnemu osobnikowi zwyciężenie w nieubła
ganej walce o byt, tem samem zapewnia mu 
wygodniejszy i dłuższy żywot, oraz pospolicie 
zapewnia pozostawienie liczniejszego potom
stwa, które po największej części zboczenie to 
odziedziczy i tym  sposobem znowu łatwiej bę
dzie zdobywało warunki bytu. Takim to spo
sobom pożyteczne zboczenie zginąć nie może, 
lecz przeciwnie ustala się a nawet potęguje, 
albowiem istoty, o których mowa, tem  latwiój 
zaspokoić mogą potrzeby życia, im wybitniej 
występuje u nich owo zboczenie. Tak więc 
spomiędzy zmienionego potomstwa te osobniki 
ocaleją, które najbardziej w danym kierunku 
oddalają się od prarodzicielskiego typu. W  cią
gu następujących po sobie pokoleń pewne po
żyteczne zboczenie zostaje tym sposobom po
woli nagromadzone i ostatecznie spotęgowane. 
Niezmienione osobniki tego samego gatunku, 
a tem  bardziej osobniki dotknięte szkodliwem 
zboczeniem, są w takim razie stanowczo upo
śledzone i razem ze swem potomstwem skaza
ne na zagładę, albowiem nie mogą wytrzymać 
współzawodnictwa ze zmienionemi swemi 
braćmi. W  miarę jak  ci ostatni coraz bardziej 
się mnożą, upośledzeni odpowiednio znikają 
z powierzchni ziemi i ostatecznie skutkiem 
walki o byt w naturze, następuje to samo, do 
czego pomiędzy hodowanemi osobnikami pro
wadzi sztucznie dokonywany wybór człowieka: 
p o w s t a j e  o d m i a n a  n a j l e p i e j  d a 
n e m u  o t o c z e n i u  o d p o w i a d a j ą c a ,  
a o s o b n i k i  n i e z m i e n i o n e  lub m ni  ej 
z m i e n i o n e  z u p e ł n i e  w y m i e r a j ą .  
W ypadek jest więc taki sam, jak  gdyby ktoś 
wybierał odpowiednio zmienione osobniki i 
pielęgnował je, a niszczył osobniki niezmie
nione lub niewłaściwie zmienione. To podo
bieństwo ostatecznych wyników sztucznego 
wyboru i walki o byt skłoniło Darwina do na
dania wynikom tój ostatniej nazwy w y b o r u  
n a t u r  a 1 n e g o (ncitural selecłion), która to 
nazwa właśnie tem się zaleca, że samem 
brzmieniem przypomina wybór sztuczny, nie
ma więc żadnego powodu do zmiany nazwy, 
jak  tego np. chee p. Chałupczyński, proponu
jąc dosyć oryginalną i stanowczo nieuzasa- 
dmoną nazw ę p o s t ę p o  w e g o  p ł o d o z m i a -  
uu  u s t r o j ó w .  Ten postępowy płodozmian

dosyć często bywa wstecznym i nigdy nie jest 
płodozmianem, o czem zapomina p. Chałup
czyński, który zbyt śmiało i nierozważnie za
rzuca Darwinowi niezrozumienie faktów i 
brak ścisłości-

Wybór naturalny, stopniowo gromadząc 
zboczenia w danym kierunku, pożytecznym 
dla obdarzonych niemi istot, ostatecznie wy
twarza nowe formy, nowe odmiany, a następ
nie nowe gatunki.

Główne założenie Darwina, będące podsta- 
wą jego teoryi, można tedy streścić w nastę
pujący sposób:

Zboczenia, zdarzające się w potomstwie 
pierwotnego szczepu, drogą n a t u r a l n e g o  
w y b o r u  zostają przedewszystkiem zamie
nione na stałe odmiany lub rasy, a następnie 
te ostatnie zostają spotęgowane i zamienione 
na gatunki. W ybór naturalny jest w istocie 
swojej podobny do wyboru sztucznego, za po
mocą którego człowiek daje początek hodowa
nym rasom. W  wyborze naturalnym w a 1 k a 
o b y t  zastępuje wolę człowieka, t. j. tę 
czynność wyborczą, zapomocą którćj dokony
wamy sztucznego wyboru.

Teoryja Darwina jest tedy nadzwyczaj pro
sta i w zasadach swoich łatwo zrozumiała.

Dla ocenienia, o ile teoryja Darwina jest 
uzasadniona, jak  to słusznie Huxley zauważył, 
należy rozpatrzyć:

1) Czy należycie dowiedziono, że gatunki 
w rzeczy samój mogą powstawać drogą natu
ralnego wyboru?

2) Czy istnieje wybór naturalny?
3) Czy w rzeczy samej niema żadnego faktu, 

któryby stanowczo przeczył powstawaniu ga
tunków drogą naturalnego wyboru?

Ostatnie dwe pytania nie budzą poważnych 
przynajmniej wątpliwości, możemy je tedy 
uważać jako na korzyść Darwina rozstrzy
gnięte; pozostaje więc zastanowić się nieco 
bliżej nad pytaniem pierwszem i w tym  celu 
przedewszystkiem należy rozpatrzyć, co to 
jest gatunek?

Gatunek dwojako można określać, raz na 
zasadzie budowy rozpatrywanych istot, a po- 
wtóre na zasadzie ich własności fizyjologi- 
czuych, a w szczególności na zasadzie objawów 
towarzyszących ich rozmnażaniu się.

Gatunek pod pierwszym względem rozpa
trywany przedstawi nam zbiór osobników, 
przedstawiających pewną sumę wspólnych
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i stuło powtarzających się znamion anatomi
cznych. W  praktyce prawie zawsze poprze
stawać musimy na takiem rozróżnianiu ga
tunków, wszakże rozróżnienie to stanowczo 
jest niewystarczające, albowiem niepodobna 
oznaczyć, które mianowicie znamiona są ozna
ką gatunku, a które odmiany tylko. Trudność 
tem bardziój się wzmaga, że pomiędzy hodo- 
wanemi istotami powstały rasy, wyróżniające 
się znamionami tak ważnemi, że właściwie 
przekraczają wszelkie granice nietylko gatun
kowych, ale i rodzajowych różnic. Jako przy
kład takich różnic rasowych dosyć przypo
mnieć znamiona ras gołębi swojskich, u któ
rych różnice, pomiędzy innemi, dotyczą na
wet różnych części szkieletu (np. liczby krę
gów ogonowychi krzyżowych, liczby i kształtu 
żeber), liczby lotek pierwszego rzędu (bywa 
ich 9 lub 11 zamiast 10) i liczby sterówek, 
których pawiaki stale posiadają 30—40, gdy 
tymczasem w całój zresztą rodzinie bywa ich 
tylko 12—14. Tak więc drogą zmienności 
i wyboru mogą powstawać znaczne różnice, 
przewyższające nawet ten stopień odmienno
ści, jaki według panujących pojęć jest oznaką 
różnic gatunkowych.

Ze względu na objawy życiowe różni
ca pomiędzy gatunkiem i odmianą głównie 
na tem polega, że rozmaite odmiany tego 
samego gatunku łącząc się z sobą wydają 
potomstwo najzupełniej płodne, a nawet 
płodniejsze od potomstwa czystój rasy, gdy 
tymczasem osobniki rozmaitych gatunków po
spolicie wcale się nie łączą, albo połączyw
szy się najczęściej wydają potomstwo bezpło
dne lub wkrótCNŚ płodność tracące. Rozróżnie
nie to nie jest jednak bezwzględne, albowiem 
poznano mięszańców odmiennych gatunków 
w rozmaitym stopniu, a nawet najzupełniej 
płodnych, jak  np. mięszańcy owcy i kozła, 
królika i zająca. Rozmaite szczególne obja
wy, towarzyszące rozmnażaniu się potomstwa 
krzyżowanych gatunków lub różnych od
mian ■), także nie są bezwarunkowo stano
wcze. Jednem słowem bezpłodność i szcze
gólny sposób rozmnażania powstałego z po-

’) Nieprawidłowa zmienność, oraz stanowczy powrót 
do pierwotnych znamion jednego z rodziców, u potom
stw a odmiennych gatunków, sporadyczne powracanie do 
pierwotnych znamion to jednego to drugiego rodzica, 
u potomstwa skrzyżowanych odmian.

mięszania gatunków, nie dostarczają nieomyl
nych znamion, po którychbyśmy mogli za
wsze i bez wahania odróżnić odmianę od ga
tunku; zatem ostatecznie n a l e ż y  p r z y 
z n a ć ,  ż e n i e m a s t a n o w c z ó j  g r a 
n i c y  p o m i ę d z y  o d m i a n ą  i g a 
t u n k i  e m.

Wogóle utrwaliło się przekonanie, że bez
płodność połączenia dwu osobników dowodzi 
odmienności gatunków, aby więc teoryją Dar
wina można było uznać za dowiedzioną, nale
ży wykazać, że drogą wyboru mogą powstać 
dwie takie odmiany, które połączywszy się 
nie mogą wydać zupełnie i nieograniczenio 
płodnego potomstwa, które zatem odmieniły 
się na dwa odrębne gatunki. W  rzeczy samej 
podobny fakt nie jest znany, ale zato przyta
czają przykłady takich odmian, które się 
wcale nie chcą łączyć z pierwotnym swoim 
szczepem.

W  roku 1418 lub 1419 J. Gonzales Zarco 
pozostawił na wyspie Porto Santo (w pobliżu 
Madery) króliki przywiezione z Hiszpanii, 
gdzie wówczas dużo ich było dziko żyjących. 
Króliki szybko się rozmnożyły. Okazy przy
wiezione przed niedawnym czasem do Anglii 
nie chcą łączyć się z domowemi miejscowemi 
królikami, które jednak pochodzą od tego sa
mego gatunku europejskich królików dzi
kich ’).

W edług Renggera kot domowy, wprowa
dzony z Europy do Paraguaju przed 300-tu 
laty, okazuje obecnie stanowczy wstręt do łą
czenia się ze swoim europejskim szczepom 3).

W stręt do wzajemnego łączenia się bardzo 
często objawia się u odmiennych, chociażby 
bardzo bliskich gatunków, a zatem króliki 
z Porto Santo wobec europejskich królików 
swojskich, oraz koty swojskie z Paraguaju 
wobec takichżc kotów europejskich, zacho
wują się podobnie jak  odrębne gatunki.

Przykłady te nadzwyczaj wymownio prze
mawiają za poglądem Darwina na powstawanie 
nowych gatunków ze wspólnego szczepu. Gdy
byśmy jednak powołanym przykładom mniej
sze przypisywali znaczenie, co jednakże nio

') Karol Darwin. The variation of Animals und Plants 
under Domestication. W ydanie 1-szc. Londyn, 1868. T. I. 
str. 112, 113.

2) Carl Claus. Gruudziige der Zoologie. 4-te wydanie. 
Marhurg, 1879. T. 1, str. 84.
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byłoby słusznem i koniecznie wymagali przy
kładów bezpłodności łączących się odmian, 
w takim razie teoryja Darwina nie byłaby 
rzeczą dowiedzioną; zawsze pozostanie nad
zwyczaj ważną i w najwyższym stopniu pra
wdopodobną hipotezą, k tó ra  stanowczo jest 
wyższa od wszelkićj innój hipotezy, dotyczą- 
cćj pochodzenia gatunków.

Powtarzając porównanie, jakiego Huxley ') 
użył, tałd sam stosunek zachodzi pomiędzy 
teoryją Darwina i innemi teoryjam i w tym 
samym przedmiocie, jak  pomiędzy hipotezą 
Kopernika i Ptolomeusza. Okazało się jednak, 
iż orbity planet niezupełnie są koliste i pomi
mo całego ogromu zasług Kopernika, pozo
stało jeszcze pole działania dla Keplera i New
tona. Orbita Darwinizmu może też nie jest 
dolcładnem kołem, może wymaga niejakich 
poprawek, wątpić jednak należy, aby ją  kie
dykolwiek uznano za nieistniejącą.

Taka jest w zasadzie teoryja Darwina o po
wstawaniu gatunków, takie jest jćj znaczenie,
0 ile obecnie można o tem bezstronnie sądzić. 
Sam pomysł zmienności gatunków wcale nie 
jest nowy, możnaby go raczćj nazwać bardzo 
starym, ale dopiero Darwin wykrył działającą 
tego przyczynę, którą je s t w a l k a  o b y t ,
1 to stanowi niespożytą jego zasługę.

Rozbieranie zarzutów czynionych teoryi na
turalnego wyboru byłoby tu  stanowczo nie 
na miejscu, zwłaszcza, że sam Darwin szcze
gółowo rozebrał je  w ostatniem wydaniu swre- 
go dzieła o pochodzeniu gatunków, niepodo
bna atoli zamilczeć o jednym  zarzucie, który 
dotyczy samej myśli przewodnićj Darwina, 
a mianowicie niepodobna pominąć milczeniem 
zarzutu, jakoby Darwin był teleologiem.

Bez zagłębiania się w szczegółowe badania 
powszechnie spostrzegamy, że istoty żyjące 
odpowiadają swemu otoczeniu, że są do niego 
w zadziwiający sposób przystosowane. Ten 
oczywisty związek pomiędzy istotą żyjącą i 
jój otoczeniem dał pochop do mniemania, ja 
koby każda isto ta była w swoim rodzaju, t. j. 
odpowiednio do swego otoczenia doskonałą; 
jakoby każdy szczegół jój budowy lub zwy
czajów miał swoje ściśle określone przezna
czenie oraz właściwy cel, jakoby każdy szcze-

') T. H. Huxley. Lay sermons, adresses and reviews. 
4-te wydanie. Londyn; 1882, str. 296.

gół zmierzał ku pożytkowi posiadającej go 
istoty. Porównywając istoty żyjące z utwora
mi będącemi urzeczywistnieniem naszych wła
snych pomysłów, przypuszczano, że budowa 
i wszelkie własności istoty żyjącój są ku jćj 
dobru obmyślane i ku pewnemu, z góry po
wziętemu celowi skierowane. Według tych 
pojęć istota żyjąca jest utworem siły, nazy- 
wanćj to naturą, to siłą twórczą, która świa
domie działa według pewnych, raz powzię
tych zasad i w pewnym, określonym kierun
ku . Jednem słowem, według tych mniemań, 
każda istota'ożywiona jest wcieleniom pewnćj 
idei. urzeczywistnieniem pewnego pomysłu, 
pewnego planu. Pojęciom tym  hołdowało wielu 
światłych badaczy, a pomiędzy innymi Stani
sław Staszic '). Pojęcia tego rodzaju, stano
wiące treść tak zwanćj t e o r y i  c e l o w o 
ś c i  czyli t e l e o l o g i i ,  pozostają w sprze
czności z wieloma faktami, a przedewszyst
kiem z następuj ącemi:

1) U roślin i zwierząt bardzo często spoty
kamy pewne organy tak mało rozwinięto, że 
nie mają one żadnego znaczenia dla istoty, 
która je posiada, chociaż u pokrewnych form 
te same organy są zupełnie rozwinięte i czyn
ności swe wypełniają. Są to t. zw. o r g a n y  
b e z c e l o w e ,  t. j. o r g a n y  z a w i ą z k o -  
w e  i s z c z ą t k o w e  czyli z m a r n i a ł e .  
Przykłady podobnych organów bardzo są 
liczne. U słonia azyjatyckiego samiec posiada 
w górnój szczęce dwa olbrzymie zęby przodo
we, powszechnie kłami zwane, u samicy zaś 
zęby te są tak słabo rozwinięte, że wcale dzią-

')  Zdaje się, że natura jednego rodzaju ziemi nie prze
radza w drugi; że istot pierwotnych nie przeistacza, ale 
nieustannie je  przerabia i przemienia.

To pewna, że dotąd ma i dotąd jeszcze używa sposo
bów w swojem działaniu do rozpuszczania i do zsadzania 
materyi krzemiennej. Tę rozpuszczoną, znowu wśród 
wapieniów i wśród dziarstwin i konch, podług stosunków 
jej powinuwactwa zsadza, kształtuje i co więcej nawet, 
że tak  powiem, roślini. („O ziemiorodztwie Karpatów“, 
str. 41).

Zoofity są jednym z najcudniejszych tworów natury, 
w owem jej działaniu, gdzie rozpoczyna życie. Natura 
od roślinień krocząc do nowego tworu, zdaje się, iż na 
tym drobnym płazie w pierwotnych morzach, robiła pier
wszy zamiar, pierwszy, że tak  powiem zakrój życia. 
I udziałała jestestw a niezmiernie czynne; jestestwa okiem 
niedojrzałe, a  które przecież do zmian tego św iata dziel- 
nem jćj są narzędziem. („O ziemiorodztwie Karpatów“. 
W arszaw a. 1815, str. 55.)
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sol nic przebijają. U ślepycb zwierząt ssącycli 
pod skórą znajdują się oczy, które są zupełnie 
zbyteczne. Wiele owadów, posiadają tak  ma
łe skrzydła, że zapomocą nich nio mogą fru
wać, jak  to np. u karaluchów i wielu szczy- 
pawek spostrzegamy. U niektórych roślin słu
pek bywa szczątkowy, u innnych znowu są 
zmarniałe pręciki.

Obecność takich organów b e z c e l o w y c h  
stanowczo przemawia przeciwko teoryi teleo- 
logicznój, według której w naturze nie może 
istnieć żaden organ bezużyteczny. Wprawdzie 
organy bezcelowe starano się wytłumaczyć 
d ą ż n o ś c i ą  do  z a c h o w a n i a  s y m e -  
t  r y i lub z a s a d ą  z a s t o s o w a n i a b u -  
d o w y d o p e w n e g o p l a n u  a n a t o 
m i c z n e g o ,  lecz podobny sposób trakto
wania rzeczy tyle zawiera w sobie biurokraty
cznej doktryneryi, że doprawdy nie zasługuje 
na bliższy rozbiór.

2) Niektóre organy pełnią wprawdzie odpo
wiednią czynność, ale są mniój lub Avięcój 
niedoskonałe, wadliwe, albo nawet szkodliwe. 
Tak J. Muller i Helmholtz wykazali niedokła
dności budowy oka ludzkiego i innych orga
nów zmysłów, Robakowaty wyrostek ślepej 
kiszki człowieka, niebędąc potrzebnym, jest 
źródłem niebezpiecznych chorób. Wreszcie żą
dło pszczoły, bardzo skutecznie odstraszające 
wroga, jest przecież wielce wadliwym orga
nem, albowiem będąc u wierzchołka zazębio
ne, pozostaje w ciele rażonego niem nieprzy- 
jacielai staje się powodem śmierci właścicielki, 
gdyż wraz z żądłem obrywa się część wnętrz
ności. Inne owady pszczołowate, posiadając 
gładkie żądło, posługują się niem niemniej 
skutecznie, chociaż bez niebezpieczeństwa dla 
siebie samych.

3) W edług teoryi teleologicznćj wszelka 
istota powinna być doskonale zastosowana do 
swego otoczenia, czyli innemi słowy • mie
szkańcy danój okolicy powinni być do swojej 
ojczyzny lepiój zastosowani, aniżeli jakiebądź 
jestestwo z innej miejscowości pochodzące. 
Tak więc, według tych pojęć najwłaściwsze- 
mi do aklimatyzacyi powinny być formy naj
bardziej do miejscowych zbliżone, tymczasem 
rzecz ma się wprost przeciwnie, bo najlepiój 
aklimatyzują się gatunki znacznie od miejsco
wych odmienne. W  wielu krajach obce a wiel
ce odmienne rośliny i zwierzęta nietylko się 
aklimatyzowały, ale nadto wyparły i ciągle

wypierają pierwotnych mieszkańców, którzy 
tym  sposobem oczywiście mniój są odpowie
dni we wlasnój ojczyźnie, aniżeli obcy przy
bysze, co już stanowczo wywraca podstawę 
poglądów teleologicznych. Najbardziej ra
żące przykłady opanowania ziemi przez 
napływowe gatunki podaje Darwin w swym 
dzienniku podróży naokoło świata. Na ró
wninach La Plata w Ameryce południo
wej w r. 1833 karda ( Cyn ar a cardunculus) po
krywała już cale mile kwadratowe, a olbrzy
mi oset rozpościerał się na pampasacb, z zu- 
pelnem niemal wyłączeniem innej roślinności, 
gdy tymczasem włoski koper (Foeniculum vul- 
gare) opanował brzegi rowów w pobliżu miast. 
Na tych samych równinach niezliczone stado 
koni, bydła i owiec prawie zupełnie wypędzi
ły z nich huanaka (Auchenia huanaco), jelenia 
i strusia (liliea). Na innych lądach podobno 
zaszły zmiany, chociaż na mniejszą skalę; tak 
np. por (Allium porrurn) i szczaw’ | Rumea) 
stały się uprzykrzonemi chwastami na Nowój 
Zelandyi. Niektóre znowu rośliny, jak np. 
starzec (Senecio re.rnalis), rzepień (Kanthium spi- 
nosmn), tatarak [Acorus calamus), osoka (Stra- 
tiotes alloides) i wiele innych przybyszów z bar
dzo nawet dalekich stron coraz bardziej roz
pościerają się w Europie i w naszym kraju, 
wypierając gatunki miejscowe, jak  to wy
mownie i jaskrawo przedstawił prof. Rosta
fiński ').

Sprzeczność teleologii z tak wybitnemi fak
tami nie uszła uwagi głębiej myślących ludzi, 
ale dla braku innego wyjaśnienia pocieszano 
się, że sprzeczności może zostaną kiedy usu
nięte i ostatecznie przynajmniej tolerowano 
teleologiją, rozmaite nadając jej formy. Do- 
piero Darwin swoją teoryją wyboru natural
nego, czyli zachowania w walce o byt osobni
ków najlepiej uzdolnionych, zadał teleologii 
stanowczy cios śmiertelny; jestto rzeczą pra
wdziwie niepojętą, że mu zarzucono hołdowa- 
nie teoryi. którą właśnie ostatecznie i nieod
wołalnie obalił.

W  rzeczy samój, według Darwina pomiędzy 
roślinami i zwierzętami niema doskonałości, 
lecz jedynie istnieją osobniki lepiej lub gorzej

■) Rostafiński. W ykład publiczny o prawie Malthusa 
w przyrodzie i t. d. 8-ka. Kraków, 1879, str. 21, 25,31, 47.

A. SempołowskL Rzepień ciernisty (Xantliiuni spi- 
nosum). Przyroda i Przemysł. IX, 1880. Nr. 25, str. 292.
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101 S K r j t o m
( Cryptogamae).

zastosowane do swego otoczenia, o ile wyma
gają tego warunki ich bytu. Jeżeli pewna 
istota nie jest otoczona niebezpiecznemi współ
zawodnikami, a tem samem nie jest wysta
wiona na zawziętą walkę o byt, w takim  ra
zie niema przyczyny, mogącej wpływać na 
coraz lepsze zastosowanie jćj do otoczenia, bo 
rozmaite w tym  kierunku zboczenia nie mogą 
się utrwalić, jako niepodpadające pod władzę 
wyboru naturalnego. Jeżeli tedy do ojczyzny 
takich zacofanych niejako istot zawitają przy
bysze wyćwiczeni w ciężkićj walce o byt, mu
szą oni krainą zawładnąć i spowodować śmierć 
wielu gatunków miejscowych.

Aklimatyzacyja obcych i wielce odmiennych 
form jest więc o t y ł e  nieuniknionem następ
stwem walki o byt i wyboru naturalnego, 
o ile nie daje się pogodzić z teleologiją. Orga
ny bezcelowe i szkodliwe także łatwo dają się 
wytłumaczyć i są zgodne z teoryją Darwina, 
albowiem organ powoływany do życia lub za
tracony w walce o byt, nie może odrazu po
wstać lub natychm iast zniknąć, lecz zwolna 
się wytwarzając lub znikając, musi prze
chodzić rozmaite stany rozwojowe, pomiędzy 
którenn z konieczności napotkamy i taki stan, 
w którym  organ nie może spełniać czynności 
fizyjologicznej, a zatem jes t bezcelowym, albo 
nawet straciwszy swe znaczenie fizyjologiczne 
staje się ciężarem, czasami nawet niebezpie
cznym. Organy niezupełnćj doskonałości także 
zgadzają się z teoryją Darwina, według któ
rćj, ja k  widzieliśmy, niema rzeczywistej do
skonałości, lecz istnieje względna tylko wyż
szość. Organy bezcelowe, będące nieprzezwy
ciężoną trudnością dla teleologii, są prawdzi
wym tryjumfem i nader silnym argumentem 
teoryi wyboru naturalnego, która posiada 
przywilej tłumaczenia najzawilszych zjawisk 
bijologicznych w sposób zadziwiająco prosty. 
Posądzenie Darwina o teleologiją, mogło po
wstać jedynie skutkiem zupełnego niezrozu
mienia zasadniczych jego poglądów.

(Dok. nast.)

Opisanie ich budowy, tudzież sposobów 
zbierania, preparowania i badania

przez
D -ra  K az im ie rza  F ilip o w icza .

p . rys . w  5 .

(Dokończenie)

35. U Oedogonium plecha składa się z poje
dynczych (nierozgałęzionych) nitek, których 
komórka wierzchołkowa zwykle bywa wydłu
żona w postaci bezbarwnego kolca. Rośliny te 
bywają albo obupłciowo (monoica), albo roz- 
dzięlnopłciowe (dioica). Jajniki (fig. 17 A, a, b) 
powstają tym  sposobem, że pewne komórki 
nitki nabrzmiewają, przybierając formę kuli
stą lub jajowatą i napełniają się treścią bar
dziej niż inne; przed samem zapłodnieniem 
protoplazma się kurczy, tworząc (jak u Vau- 
cherii) pęcherzyk zarodkowy. Jajn ik  otwiera 
się w rozmaity sposób: u wielu gatunków 
w' bocznój ścianie błony powstaje otwór owal
ny, w który wsuwa się bezbarwna część ja 
jeczka (plamka zarodkowa) w celu zetknięcia 
się z ciałkiem nasiennem. U niektórych ga
tunków jajnik otwiera się na wierzchołku tym  
sposobem, że komórka plechy, przytykająca 
do wierzchołka jajnika, odkleja się zjednój 
strony tak, że zwykle prosta nitka plechy za
łamuje się w tem miejscu (fig. l7a,  b). Przez 
otwór tak powrstały Wydobywa się bezbarwna 
plazma, przybierająca szybko kształt dzioba, 
do którego wchodzą ciałka nasienne. Plodniki 
powstają w dwojaki sposób. W  rzadszych wy
padkach komórki nitki, krótsze od komórek 
wegietacyjnych i uboższe w chlorofil, są wła
śnie macierzystemi komórkami ciałek nasien
nych. Każda taka komórka (plodnik) dzieli 
się na dwie komórki równej wielkości, a ka
żda z tych ostatnich wytwarza jedno ciałko 
nasienne. Daleko częściój spotykamy roślinki 
rozdzielno-plciowe (dioica), a wtedy nitki mę
skie są albo zupełnie podobne do żeńskich, 
z tą  tylko różnicą, że składają się z mniej
szych (krótszych) komórek (fig. 17, B), albo 
też roślina męska, złożona tylko z jednćj lub 
najwyżój trzech komórek, przyczepiona jest 
do żeńskićj i tworzy wtedy t. zw. „ k a r ł o 
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w a t ą  m ę s k ą  r o ś l i n k ę "  (fig. 17 A, 
c. tl). Te karłowate roślinki męskie powstają 
z pływek (zwanych wtedy androsporae), które 
kiełkują, przyczepiwszy się. do samego jajni
ka lub usadowiwszy się tuż przy nim na ko
mórce plechy. Z tych karłowatych roślinek 
powstaje tylko jedno, lub najwyżej cztery 
ciałka nasienne. Po zapłodnieniu zarodnik za
chowuje się jak u Coleochaete, t. j. wydaje 
cztery pływki (fig. 17 E).

36. U wodorostów z rodziny m o r s z c z y n  
(Fucaceae), jajnik zawiera jeden lub kilka pę
cherzyków zarodkowych, które dopiero po 
wydobyciu się z jajnika zostają zapłodnione 
przez ciałka nasienne. Z każdego pęcherzyka 
zarodkowego powstaje zarodnik natychmiast 
kiełkujący.

37. Rozmnażanie płciowe u wodorostów 
należących do grupy Florideae, różni się nieco 
od powyżój opisanego, w tem mianowicie, że 
ciałka nasienne są bezbarwne, kuliste, nieru
chome i bez rzęsów, dlatego też noszą nazwę 
spermatia, a organ, w którym powstają, zowie 
się spermogonium. Komórka żeńska zwykle jest 
wydłużona we włoskowatą rurkę, na wierz
chołku zamkniętą, zwaną trichogyne, do którćj 
przyczepiają się ciałka nasienne, unoszone 
przez wodę. Po zapłodnieniu, komórka żeń
ska, zwana tu carpogonium, wypuszcza liczne, 
krótkie gałązki, na wierzchołku których sie
dzą zarodniki (carposporae), a jednocześnie 
komórki plechy otaczające carpogonium, roz
rastają się, tworząc wspólną pokrywę (owoc).

38. Największa liczba wodorostów nie ogra
nicza się na jednym z powyżój opisanych spo
sobów rozmnażania. Zwykle obok podziału 
istnieje rozmnażanie przez pływki lub przez 
zapłodnienie. U niektórych tylko z rodziny 
Protococcaceae, znane jest dotąd tylko rozmna
żanie przez pływki, lub nieruchome zarodki 
(jjonidia). Do tych należą rodzaje: Protococcus, 
Scenedesmus, Cliaracium, Sorastrum, Staurogenia, 
Coelastrum, Sciadium, Ophiocytium. Rodziny 
zaś obejmujące najniższe wodorosty: Chroococ- 
caceae, JSostocaceae, Oscillariae, llivularieae, Sti- 
gonemeae,Scytonemeae, rozmnażają się wyłącznie 
przez podział; dotąd przynajmniej nie odkryto j 
u nich ani rozmnażania płciowego, ani przez | 
pływki. Znaczna ilość gatunków posiada obok 
pływek organy płciowe; inne znowu wytwa
rzają dwojakiego rodzaju pływki, jedne bez
płciowe (wegietacyjne), drugie sprzęgające

się; Desmidiae, Diatomeae i Zygnemeae nio two
rzą wcale pływek, lecz rozmnażają się tylko 
płciowo przez sprzężenie i t. p.

39. Jakkolwiek wodorosty stanowią bardzo 
naturalną grupę tworów organicznych, trudno 
ich jednak ściśle odgraniczyć, tak od najniż
szych tworów królestwa zwierzęcego, jakotćż 
od reszty roślin skrytopłciowych. Do nieda
wna też jeszcze wielu badaczy zaliczało Dia
tomeae, Volvocaceae, a w części nawet OsciUato- 
rieae, do królestwa zwierzęcego. Powodom 
tego było głównie, że rośliny te posiadają 
organy ruchu, który uważano dawnićj za wy
łączny przywilej tworów zwierzęcych. Najno
wsze badania wykazały jednakże, że ruch jest 
ogólnie rozpowszechniony w państwie roślin- 
nem. że jest charakterystyczną własnością 
protoplazmy, a zjawiska ruchu u wodorostów, 
jakkolwiek przedstawiają łudzące podobień
stwo do tak  zwanego dowolnego ruchu zwie
rząt. zależne są jednakże w zupełności oddzia
łania światła. W  ostatnich czasach znany na- 
turalista I Ł yecicel  wygłosił zdanie, że u naj
niższych organizmów nie przyszło jeszcze do 
wytworzenia się różnicy, jaka istnieje między 
organizacyją zwierząt i roślin i na tćj zasadzie 
proponował utworzenie trzeciego królestwa 
istot organicznych, królestwa p i o r w o t w  o- 
r  ó w (Protistae), do których oprócz Monery 
zaliczył Gymnamoebae, Gregarinae, Diatomeae, 
Flagellatae, Ś l u z ó w c e  (Myxomycetes), lihi- 
zopoda, G ą b k i i t. p. Podział taki nie przed
stawia najmniejszój dla nauki korzyści, albo
wiem zamiast jednej, wprowadza dwie zupeł
nie dowolne granice, a nadto, pomieszczenie 
w tem samem państwie p i e r w o t w o r ó  w, 
takich niewątpliwych roślin jak  Okrzemki i 
Śluzówce, jest najlepszym dowodem bezzasa
dności takiego podziału.

40. Pomiędzy wodorostami a grzybami nio 
możua także przeprowadzić wyrażnój granicy; 
brak chlorofilu u grzybów, nie we wszystkich 
wypadkach jest cechą wystarczającą, znamy 
bowiem bardzo wielo form chlorofilu niczawie- 
rąjąeych, a które zresztą, tak w sposobie życia 
jakoteż i rozmnażania się, przedstawiają wszy
stkie cechy niewątpliwych wodorostów.

41. Rodzina R a m i e n i c  ( Characeae), pomie
szczona dzisiaj znowu w klasie wodorostów, łą
czy te ostatnie z wyższemi skrytopłcio wemi. In 
teresująca ta rodzina długi czas sprawiała nie 
mały kłopot uczonym. Z wyglądu, budowy i
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sposobu życia zbliżono zupełnie do wodorostów, 
kształtem ciałek nasiennych i sposobem roz
woju ramienice przypominają, z drugiój stro
ny, wyższe rośliny skrytopłciowe, mianowicie 
mchy. Zaliczano je  też różnemi czasy jużto 
do wodorostów, jużto do jawnopłciowych, 
jużto tworzono dla nich osobną klasę, odrę
bną od roślin plechowych '). W  dziełach sy
stematycznych rodzina ta  bywa zwykle od
dzielnie traktowaną, dlatego też pozwolimy 
tu sobie nieco obszernićj o nićj pomówić.

42. R a  m i e n i c e żyją najczęścićj groma
dnie na błonistem dnie jezior, stawów i ro
wów, niektóre jednakże gatunki spotykają się 
i w bystro płynących wodach. Są to rośliny 
zielone, z cienką, wysmukłą, rozgałęzioną i ko
lankowatą łodygą ( '/I0 do 1 metra długości, 
'/a do 2 milim. szerokości), delikatnój budo
wy, pokrytą niekiedy wapienną powłoką, któ
ra im nadaje więcśj mocy i trwałości (fig. 
18 A). Każdy członek (internodium) łodygi 
składa się zjednćj, długiój, walcowatój ko
mórki, która u niektórych gatunków pokryta 
jest warstw ą małych komórek, stanowiących 
rodzaj kory. Kolanko jest płaską, wielościen
ną komórką, otoczoną okółkiem promieni (4 do 
10), tćj samćj co łodyga budowy; promienie 
te nazywają się liśćmi. Z kolanek liści wyra
stają często promienie boczne (liście drugorzę
dne) w ten sam sposób, jak  liście pierwotne 
z łodygi, a te drugorzędne okółki wydają zno
wu promienie czyli liście wyższego rzędui t .d.  
Okółki kolejne łodygi są naprzemianległe 
w ten sposób, że najstarsze liście okółka, 
w kącie których osadzone są gałęzie, tworzą 
liniją śrubową obwijającą łodygę. Organy

*) W  pierwszych wydaniach dzieł L i n n e u s z a  ra
mienice zaliczone są, do wodorostów, w następnych zaś 
znajdujemy je  między jawnoplciowemi w klasie Monoe- 
cia Monandria; miejsce to zachowały i w późniejszych 
systematach wielu uczniów i następców’ Linneusza, nawet 
do ostatnich czasów (Bertoloni, Flor. ilal. X. 1854). An
toni Wawrzyniec de Jussieu (Gen. plant. 1789) umieścił 
je  razem zCe.ratophyllum, Myriophyllum i Ilip/mrU w rodzi
nie Nąjadeae. Lindley zalicza je  do m c h o w y c h  (Mu- 
scineae), Haller, W ahlenberg, B artling do skrytopłcio- 
wych naczyniowych. Botanicy przed Linneuszem (Bau- 
hin, Plukenet, Morison, Sherard) nie umieli nawet na
zwiskiem rozróżnić ramienie od Bippuris i Equisełnm. 
Nazwa Characeae poraź pierwszy użyta została przez 
Ludwika Klaudyjusza R icharda w dziele: Bumb. et Bonpl. 
nov. gen. I. (1815).

płciowe, j a j n i k i  i p ł o d n i k i  umie
szczone są zawsze na liściach; płodniki po
wstają na wierzchołku liścia w miejscu listecz
ków bocznych; jajniki (carpogonia) u gatun
ków obuplciowych (monoica) rozwijają się tuż 
obok plodników z komórki, będącój podstawą 
liścia (fig. 18 B). Budowa płodnika jest dosyć 
skomplikowana. Są to ciałka w kształcie wy- 
drążoućj kuli (fig. 18 B, a), mające '/3 do 1-go 
milim. średnicy, z początku zielone, po doj
rzeniu czerwone. Pokryw'a tych ciałek zbu
dowana jest z ośmiu płaskich komórek, zwa
nych t a r ć  z a m i, które brzegami zębatemi 
ściśle są ze sobą spojone; ze środkowego punk
tu wewnętrznej ściany każdój tarczy, sterczy 
ku wewnątrz komórka walcowata, sięgająca 
prawie do środka lsidi; komórka ta  zowie 
się r ę k o j  e ś c i ą  (manubrium); z wierzchoł
ka jćj wyrasta pęczek długich, cienkich nitek, 
które pokręcono w rozmaity sposób, wypeł
niają wnętrze organu (fig. 18 O). Każda z tych 
nitek (których jest około 200 w jednym  plo- 
dniku) złożona jest z szeregu bardzo płaskich 
komórek, których liczba wynosi wjednćj nitce 
100—200. W  każdój z tych 20,000—40,000 
komórek tworzy się jedno ciałko nasienne 
(fig. 18 D). Ciałko to ma postać cienkićj, 
w jednym końcu zgrubiałćj nitki, śrubo wato- 
skręconćj i opatrzonćj na cieńszym końcu 
dwiema dlugiemi, delikatnemi rzęsami (fig. 
18 E). Po dojrzeniu plodnika tarcze odkle- 
ja ją  się od siebie, ciałka nasienng opuszczają 
macierzyste komórki i żwawo poruszają się 
w wodzie przez lulka godzin. J a j n i k  zu
pełnie wykształcony przedstawia postać 
elipsoidy osadzonćj na bardzo krótkićj, le
dwie widocznćj, jednokomórkowój szypułce 
i składa się z trzech komórek, ułożonych jedna 
nad drugą, otoczonych pięcioma śrubowato 
skręconemi rurkowatemi komórkami (fig. 18, 
B, b). Pierwsza z trzech komórek osiowych, 
spoczywając bezpośrednio na szypułce, nazy
wa się k o l a n k o w ą  i z nićj to wychodzą 
owe śrubowato skręcone rurki, tworzące ze
wnętrzne pokrycie organu. Na komórce ko- 
lankowój spoczywa mała komórka (u niektó
rych gatunków jest ich kilka), zwana komór
ką z w r o t n ą .  Na nićj dopiero leży b. wiel
ka owalna komórka, wypełniona protoplazmą, 
zawierającą liczno ciałka krochmalu i krople 
tłuszczu; jestto właśnie j a j k o  (komórka za
rodkowa). Górna tylko część tćj komórki wy
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pełniona jest przezroczystą, bezbarwną pla
zmą i zowie się b r o d a w k ą  w i e r z c b o ł -  
k o w a (plamka zarodkowa). Śrubowato skrę
cone rurki  tworzące zewnętrzną pokrywę, 
wypełnione są chlorofilem i górna ich część 
wystaje ponad wierzchołek jajka w postaci 
r ą b k a  (korony), złożonego z pięciu zęba
tych komórek (fig. 18 B, b, F). Pomiędzy bro
dawką wierzchołkową a rąbkiem znajduje się 
przestrzeń wolna, wypełniona przezroczystym 
śluzem. W  chwili dojrzałości płciowćj, rurko
wate komórki pokrywy w górnój części odda
lają się od siebie, tworząc szpary, przez które 
ciałka nasienne dostają się do owćj przestrzeni 
wierzchołków ój, a następnie do plamki zarod
kowej jajka. Po zapłodnieniu jajko otacza się 
błoną komórkową, zamieniając się tym sposo
bem na zarodnik (carpospora); zewnętrzna 
pokrywa jajnika grubieje, twardnieje i barwi 
się na czarno. Tak utworzony owoc (fig. 18 F) 
odpada, a następnej jesieni lub wiosny kiełko
wać zaczyna. Przy kiełkowaniu powstaje na
przód nitka złożona z jednego szeregu komó
rek, tak  zwane protallium, z którój dopiero 
wyrasta opisana wyżój płciowa, liśćmi opa
trzona roślina. Ramienice rozprzestrzenione 
są po całój kuli ziemskiej w wielkiój liczbie 
gatunków; gatunki te jednak bardzo do siebie 
podobne, przedstawiają tylko cztery rodzaje: 
Nitella, Tolypella, Lychnothamnus i Chara.

43. Systematyka wodorostów (jak i wogóle 
roślin plechowych) nie jest dotąd ostatecznie 
ustalona; poszukiwania wszelako w latach 
ostatnich dokonane, doprowadziły już do 
zyskania racyjonalnój podstawy podziału, 
opartćj na stosunkach płciowych. Przytem  
pokazało się, że dawny Harveyowski po
dział wodorostów na trzy główne grupy: zie
lone ( Chlorophyceae), brunatne (Melanophyceae), 
i czerwone (Rhodophyceae), polegający na szcze
gólnym związku pomiędzy barwą plechy a sto
sunkami morfologicznemi, jest w wysokim 
stopniu uzasadniony, albowiem każdój z tych 
grup odpowiada właściwa budowa organów 
płciowych, a szczegolniój kształt ciałek na
siennych. I  tak: u wodorostów zielonych spo
tykam y zielone ciałka nasienne, opatrzone 
jużto dwiema, już wieńcem rzęs, niekiedy 
całe pokryte krótkiemi rzęsami; u brunatnych 
ciałka nasienne brunatne posiadają dwie nie- 
jednakowój wielkości rzęsy, wychodzące nio 
z bezbarwnego końca, lecz z czcrwonćj plamki

(oczka); ciałka zaś nasienne u czerwonych wo
dorostów są kuliste, bez rzęs.

44. Wodorosty, jak  to już sama nazwa 
wskazuje, są roślinami żyjącemi prawie wy
łącznie w wodzie. Niektóre tylko gatunki ro
sną na wilgotnych skalach, kamieniach, wil- 
gotnój ziemi między mchami i t. d , a są także 
i takie, co rozwijają się w tkankach roślin 
wyższych (t. zw. endophyta), niebędąc jednak
że prawdziwemi pasorzytami, albowiem nic 
czerpią, jak  się zdaje, pokarmu z rośliny, 
w której żyją. Wodorosty brunatne (Melano- 
phyceae) i czerwone (Rhodophyceae) rosną, 
z inalemi wyjątkami, tylko w morzach, w wo
dach zaś słodkich, spotykamy przeważnie wo
dorosty zielone ( Chlorophyceae). Bardzo cieka
wy zachodzi stosunek pomiędzy barwą wodo
rostów' a głębokością morza, w jakiój rosną, 
i tak: zielone rosną albo na powierzchni lub 
w bardzo nieznacznój głębokości (6—32 stóp), 
brunatne nieco głębiój (30—60—100 stóp), 
a czerwone spotykamy w bardzo A vielkich głę
biach, niektóre np. jeszcze w głębokości 500 
stóp '). Zdaje się to być w związku z faktem, 
że promienie różnój barwy, z jakich się składa 
białe światło słońca, w niejednakowy sposób 
pochłaniane są przez wodę morską ( O e u s t e d :  
de regionibus rnarinis).

45. Wodorosty rozprzestrzenione są po ca
łój kuli ziemskiój, we wszystkich strefach, 
jakoteż na największych wzniesieniach nad 
poziom, gdzie dosięgają ostatecznych kresów 
wegietacyi. Temperatura, w jakiój żyć i roz
wijać się mogą. przedstawia bardzo wielkie 
różnice. Protococcus nivalis rośnie np. na śnie
gu, a zaś inne, jak  np. Anabaina thermalis, roz
wijają się w źródłach mineralnych gorących, 
o temperaturze przeszło 40° C.

46. Co się tyczy gieograficznego rozmie
szczenia, przypomnieć przedewszystkiem mu
simy, żc istnieje ścisły związek pomiędzy 
wielkością wodorostów', a rozległością mórz, 
w których zamieszkują;związek ten (stwierdzo

•) W iedząc ja k  ważną rolę g ra  światło przy rozwoju 
roślin, zadziwiająeem jest rzeczywiście istnienie wodoro
stów w takich głębokościach. Fur.ua vitifolius np. znale
ziony przez Humboldta w głębokości 192 stóp, odbierać 
może zaledwie połowę światła, jakie wydaje świeca 
umieszczona w odległości jednój stopy, gdy tymczasem 
Lepidium sativum (Pieprzyca Rzeżucha) zaledwie ziele
nieje przy świetle dwu lamp argandzkich (P-rs. Narr. 
vol. I, p. 88. — Berkeley, Crypt. Bot. p. 98).
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ny i dla państwa zwierzęcego przez G e o f f r o y  
de St. H i l a i k e ) jest powodem, że półkulę połu- 
<luiową zamieszkują przeważnie gatunki ol
brzymie, jak  np . Macrocystis pyrifera, docho
dząca do 300 i więcój stóp. Największa liczba 
gatunków spotyka się pomiędzy 35° a 48° sze
rokości półn., chociaż jeszcze i w strefie pod
biegunowej dość licznie są reprezentowane, na 
brzegach np. Spitzbergu rośnie około 50 ga
tunków, nielicząc okrzemków (Diatomeae). 
W łaściwa krairfa wrodorostów morskich osra-o
nicza się do wybrzeży; w oceanie spotykamy 
tylko drobne gatunki pływające, po większej 
części mikroskopowe okrzemki. Te ostatnie, 
rozprzestrzenione w bajecznej ilości po całój 
kuli ziemskiej, zajmują także niepoślednie 
miejsce w budowie gieologicznój skorupy 
ziemskiój. Spotykamy je  już w formacyi wę
glowej, a w kredowój i trzeciorzędowej przy
czyniły się do utworzenia potężnych pokła
dów. Pierwszy Ehrenberg w roku 1836 od
krył je  w ziemi krzemionkowej pokładów tor
fu we Francensbadzie i wykazał rolę, jaką 
odgrywały w tworzeniu się niektórych pokła
dów gieologicznych. O ilości indywiduów 
tych wodorostów, jak a  potrzebna była na 
utworzenie takich pokładów, powziąć można 
przybliżone wyobrażenie jeżeli sobie przypo
mnimy, że wedle dokonanych obliczeń, jeden 
cal sześcienny łupku szlifierskiego (tripoli) 
z Bilinu w Czechach zawiera przeszło tysiąc 
milijonów okazów okrzemków. I  dziś jeszcze 
prawdopodobnie pokłady podobne powstają, 
najnowsze bowiem badania wykazały, że dno 
morskie w głębokości 12,000—14,000 stóp 
składa się ze skorupek okrzemków, korzenio- 
nóżek (llhizopoda), jakoteż wapiennych i krze
mionkowych igieł gąbek, t. j. przedstawia bu
dowę, jak ą  m usiały mieć niektóre pokłady 
kredowe zanim stwardniały.

47. Użytki wodorostów są bardzo rozmaite. 
Niegdyś jednę z bardzo ważnych gałęzi prze
mysłu technicznego stanowiło otrzymywanie 
z wodorostów morskich, mianowicie z gatun
ków' rodzaju Fucus i Laminaria, t. zwanego 
k e l p u  czyli surowćj sod\r. Odkąd jednakże 
znaleziono daleko tańsze źródło dla fabryka
c ji  sody, mianowicie sól kuchenną, przemysł 
ten w znacznój części zaniechany został i dziś 
produkuje się kelp tylko jeszcze w celu otrzy
mania zeń jodu Bardzo rozległe zastosowanie 
mnją zato wodorosty przy uprawie roli w kra

jach nadmorskich jako wyborny nawóz, któ
remu niektóre okolice zawdzięczają wyłącznie 
swą żyzność, jak  np. wyspa Thanet, która 
oddawna wysyła najlepsze zboże na targi lon
dyńskie. Włościanie Bretonii transportują 
wodorosty w tym  samym celu aż do miejsco
wości odległych o 25 kilometrów od brzegu 
morza. Wodorost Plocaria tenax używany jest, 
w Chinach zamiast gumy arabskiej, jakoteż 
do fabrykacyi kleju i pokostu. Na ten cel zu
żywa się rocznie około 27,000 funtów powyż
szej rośliny. Przed odkryciom jodu używano 
z dobrym skutkiem popiołów z rozmaitych 
gatunków wodorostów morskich przy cierpie
niach skrofulicznych i innych. Chondrus cris- 
pus zwany niewłaściwie mchem islandzkim 
albo Carragen, zawiera znaczne ilości galarety 
roślinnej i dlatego używany jest nieraz jako 
środek odżywczy i łagodzący w chorobach 
piersiowych. Zbierany bywa na wybrzeżach 
Irlandyi, głównie w okolicy Clare i Antrim. 
W odorost zwany mchem korsykańskim ( Gi- 
gartina Ilelminthochorton) używany był dawniej 
przeciwko robakom. Plecha wodorostów za
wiera znaczną nieraz ilość substancyj poży
wnych: galaretę roślinną, krochmal, niewiel
kie ilości białka roślinnego; służy też za po
żywienie dla biednych mieszkańców wybrzeży 
morskich, szczegółnićj mórz północnych (tak 
np. Chondrus poUjmorphus, J^aminaria saccha- 
rina, Durmllaea utilis, Iridaea edulis, Alaria 
esculenta i t. d.), jakoteż za karm  dla bydła. 
Porphyra rulgaris zamarynowana i gotowana 
w occie stanowić ma bardzo dobrą przyprawę 
zwaną s o s e m  m o r s k i m ;  Chińczycy z ro
śliny tej przygotowują rodzaj konfitury albo 
galarety bardzo pożywnej. Sądzono dawniój, 
że gniazda jaskółki Hirundo Salangana, uwa
żane przez Chińczyków za przysmak, budo
wane są z. wodorostów należących do grupy 
Florideae\ Trćcul wykazał dopiero, że mate- 
ryjałem na to gniazda jest rodzaj śluzu, który 
bardzo obficie wydzielają same jaskółki w o- 
kresie parzenia się. Oprócz tego wodorosty 
używają się jeszcze w rozmaitych innych ce
lach; wieśniacy' północnej Szkoćyi np. wyra
biają z wysuszonej plechyr niektórych gatun
ków rodzaju Laminaria trzonki do nożów, 
a mieszkańcy Ziemi Ognistej używają w tym 
samym celu łodygi wodorostu Lessonia fus- 
cescens.
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KRONIKA NAUKOWA.

— P r z ę d z a  p a j ą k ó w .  Znane powszechnie nitki 
pajęczyny, oraz najrozmaitsze siatki, któremi się pa
jąki posługują przy chwytaniu zdobyczy, oddawna 
zwróciły na siebie uwagę człowieka i były przedmiotem 
usiłowań zastosowania ich w przemyśle. Szczególniej 
przędza pająków gorąeych krajów dostarczała pięknego 
m ateryjału. Od 17-go wieku począwszy, podróżnicy przy
wozili do Europy siatki i wogóle przędzę rozmaitych pa
jąków z gorących krajów, a do przesady unoszono się 
nad jej cienkością i świetnością. Pomyślano nawet o w y
robieniu z tego pajęczego jedwabiu tkanin delikatnych, 
któreby się przydały na różne drobne przedmioty. Chcąc 
otrzymać przędzę z pająka przydatną na wyroby, dosta
tecznie jest dotknąć się końca jego odwłoka, gdzie leżą 
brodawki pajęczynowe, wtedy nitka pajęczyny przycze 
pia się do ręki lub jakiego przedmiotu. Jeżeli taką nitkę 
połączymy z motowidłem, to zwijając ostrożnie, można 
otrzymać pewną ilość pajęczyny niesprawiając zwierzę
ciu najmniejszego cierpienia.

Istnieją wogóle sprzeczne zdania, odnoszące się do 
możności zużytkowania pajęczyny w przemyśle. Jedni 
utrzymują, jak  p. Blanchard (w sprawozdaniu dla Aka
demii nauk w Paryżu), że przędza pająków, szczególniej 
europejskich, jakkolwiek piękna, jest zbyt mało wytrzy
mała i łatwo się rozrywa. Na dowód przytacza fakt, że 
kiedy zaczęto wyrabiać pierwsze przedmioty z pajęczy
ny, l,udwik XIV, chcąc natychmiast otoczyć opieką ro
dzący się przemysł, zażądał ubrania z jedwabiu pajęcze
go; zrobiono mu ubranie, które darło się za najmniejszym 
ruchem i pierwszego zaraz dnia sprzykrzyło się.

Z drugiej strony D-r Chenu (w Encyclopedie d‘histoire 
naturelle) opisuje, że od roku 1777—1791 Raymondo Ma
ria de Tremeyer robił doświadczenia w Hiszpanii nad 
przędzą pająków, a szczególniej krzyżaka (Epeira dia- 
dema); miał on wyrabiać rozmaite przedmioty, po
siadające blask i cienkość zwyczajnego jedwabiu. Pe
wien angielski przemysłowiec, p. Rolt, był jeszcze szczę
śliwszym; doświadczenia odbywał także na Epeira dia- 
dema. Połączył on z maszyną parową (o prędkości 50-iu 
metrów na minutę) lekkie bardzo zwijadełka, na które 
naw ijała się nitka pajęczyny, w miarę jak  ją  pająk wy
snuwał; zwierzę dostarczało ciągłćj nitki przez 3—5 mi
nut. Zwitek pajęczyny, przedstawiony Towarzystwu 
Sztuk w Londynie, miał około 6000 metrów długości, 
a  był wyrobiony w ciągu dwu godzin przez 22 pająków. 
N itka pajęczyny jes t 5 razy cieńsza niż przędza jedw a
bników; przypuszczając, że moc nitki je s t odpowiednią 
do je j cienkóści i że pająk dwa razy do roku dostarcza 
nitki długiej na 250 metrów, jedwabnik zaś daje 3000 
metrów, widzimy, że jedwabnik wydaje jedw abiu 
tyle, co 6 '/a pająków. Zdaje się według tego, że możnaby 
używać przędzę niektórych pająków europejskich na 
wyroby.

P . Alcide d‘Orbigny mówi, że podczas podróży swój 
po Ameryce południowej widział ubranie wyrobione z pa
jęczyny, które było dość mocne.

Niema jednak pewnych danych i potrzebaby nowych 
prób, aby stanowczo wyrzec, czy pajęczyna może zna- 
leść zastosow anie w przemyśle. A. S.

— T w o r z e n i e  s i ę  o z o n u  pod wpływem pro" 
mieni światła (zapewne ultrafijoletowych?) stwierdzone 
zostało przez Dessana. Czysty tlen, otrzymany w naczy
niach szklanych, oklejonych czarnym papierem, nie miał 
w sobie ani śladu ozonu. Gdy naczynie zostało w ysta
wione przez ciąg 25-iu minut na działanie światła Drum- 
monda, następowała charakterystyczna reakcyja roz
kładu jodku potasu, świadcząca o przejściu części tlenu 
w ozon. Spostrzeżenie to jest ważne, jako rzucające nie
małe światło na fizyjologiczny wpływ promieni światła 
słonecznego. J . N.

Notatka meteorologiczna.

— P i e r w s z a  b u r z a  w i o s e n n a  w W  a r- 
s z a  w i e. Po bardzo ciepłych dniach mieliśmy w dniu 
29 kwietuia około godz. 2-iej z południa deszcz rzęsisty, 
ale krótkotrwały; w czasie tego deszczu dał się słyszeć 
parokrotnie grzmot niezbyt silny i pierwszy u nas w tym 
roku. T a  burza nadciągnęła od południo -  wschodu i 
spowodowała chwilowe tylko, rzec można, oziębienie po
wietrza, następnego bowiem dnia zajaśniała znowu po
goda i ciepło powróciło.

Inaczej było rok temu; pierwsza burza nadciągnęła 
dnia 19 kwietnia około godz. 5-ój po południu; trw ała  
także krótko, ale była silniejsza; na Szmulowiznie ude
rzył piorun i wskutek tego dwoje ludzi uległo ogłuszeniu. 
Po owej burzy roku zeszłego nastąpiło znaczne obniżenie 
temperatury, która nazajutrz spadła w nocy pod zero.

Zeszłoroczny kwiecień był u nas chłodny i suchy, a ro
ślinność przedstawiała widok zimowy; w bieżącym zaś 
roku wszystkie pola i ogrody zielone, drzewa niektóre 
już przekwitły, a  inne okryte są kwiatem; nawet kasztan 
i bez (lilak) podążają za przykładem swoich sąsiadów 
i w ostatnich dniach tegorocznego kwietnia zaczęły już 
stroić się w swoje pyszne bukiety. W  ogólności bb rąc, 
mamy w bieżącym roku wiosnę wyjątkowo ciepłą i pię
kną, może ona też iść w porównanie tylko z wiosną 
r. 1872. J. A'.

WIADOMOŚCI BIEŻĄCE.

=  Drugi Zjazd lekarzy i naturalistów czeskich w P ra 
dze zaczyna swe posiedzenia 26-go b. in. Jak  wiadomo 
z pism peryjodycznych warszawskich, językiem Zjazdu, 
obok czeskiego będzie język polski. Komitet gospodar
czy Zjazdu liczy na żywy udział Polaków w tćj uroczy
stości i sądzimy, że się nie zawiedzie. W prawdzie ter
min Zjazdu, pomimo starań  przedsiębranych w tym kie
runku podczas przeszłorocznego IH-go Zjazdu lekarzy 
i przyrodników polskich w Krakowie, nie mógł być prze
niesiony na dogodniejszy dla wszystkich czas wakacyjny, 
lecz z drugiej strony podróż do P ragi bynajmniej nie jes t 
uciążliwa ani długa, a  przypadające na czas Zjazdu Zie
lone Świątki sprzyjają nawet tym, którzy liczyć się mu
szą z każdą chwilą. Jeden z członków komitetu, p. D-r 
Karol Chodounsky, w liście do redakcyi naszego pisma
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ofiaruje swoje pośrednictwo specyjalnie członkom Zja
zdu z W arszaw y, obiecując dostarczyć wszelkich infor- 
m acyj, a  nadto bierze na siebie sprawę mieszkania 
w Pradze. Przypominamy, że członkiem Zjazdu może 
być każdy lekarz i przyrodnik, uczestnikiem zaś każdy 
zwolennik nauk ścisłych lub medycyny. Członkowie Zja
zdu wnoszą po 5 złr., a  uczestnicy po 3 złr., ci ostatni 
nie mają prawa głosowania przy obradach i D i e  mogą się 
znajdować na wykładach w klinikach. Jedni i drudzy 
otrzymują Dziennik Zjazdu (Oznamovatel Sjezdu). Pod
czas Zjazdu odbywać się będzie w ystaw a lekarsko- 
przyrodnicza.

Zgłoszenia się czlenków i uczestników przyjmuje D-r 
0. Nowak, prof. wyższój szkoły technicznćj (Praha, K ar- 
lovo namesti, mineralogieky kabinet v ćeske technice). 
P ragnący nadesłać okazy na wystawę, zechcą się zgła
szać do D -ra A. F rića , prof. uniwersytetu praskiegoV
(Praha, Ceske Museum).

— W  tych dniach Gabinet Zoologiczny otrzymał dużą 
partyją ptaków egipskich, zebranych w ciągu ostatniej 
zimy przez hrabiego W ładysław a Michała Braniekiego. 
Jestto  bardzo ważny nabytek dla kolekeyi gabinetowej, 
posiadającej już bogatą reprezentacyją ornitologicznej 
fauny północnej A tryki, z kilku poprzednich podróży 
hrabiów Branickich do Egiptu i Algieryi. Zawiera ta  po
syłka wiele rzadkich po zbiorach gatunków, są nawet

i nowe dla naszej kolekeyi. Dużo jes t w niej okazów 
bardzo pożądanych do kompletowania reprezentacyi ga
tunków. Skóry są doskonałe, bardzo starannie urządzo
ne; przy tej więc sposobności Gabinet pozbędzie się pe
wnej liczby starych, bardzo złych egzemplarzy, szpecą
cych kolekeyją. Wl. T.

ODPOWIEDŹ REDAKCYI.

P . D -r Sawickiemu. Możemy polecić Panu: Wilkomma, 
W under d. Mikroskops. Lipsk, 1878; Karola Robin i, 
Traite du microscope. Paryż, 1870; Eyferta, Die mi
kroskop. Siisswasserthiere.

T r e ś ć :  Kwestyja kopalni cynku, przez Br. J a 
sińskiego. — Karol Robert Darwin, wspomnienie po
śmiertne, skreślił A. Wrześniowski (ciąg dalszy). — Ro
śliny skrytokwiatowe (Cryptogamae), opisanie ich bu
dowy, sposobu zbierania, preparowania i badania, przez 
D-ra Kazimierza Filipowicza (dokończenie). — K r o n i 
k a  N a u k o w a .  — Notatka meteorologiczna. —W  i a- 
d o m o ś c i  b i e ż ą c e .  — Odpowiedź Redakcyi. — 
Ogłoszenia.

W ydaw ca E. D ziew ulsk i. Redaktor B r. Znatow icz.

PAM IĘTNIK FIZYJOGRAFICZNY
TOM II ZA ROK 1882.

Znajduje się pod prasą  i w końcu Czerwca ukaże się na widok publiczny. Zawiera prace PP.: Kowal
czyka, Jędrzejewicza, Pietkiewicza, Rostworowskiego, Dziewulskiego, Siemiradzkiego, J. B. Puscha, Kosińskiego, 
Kontkiewicza, Pawlewskiego, Znatowicza, Chałubińskiego, Łapczyńskiego,Wałeckiego, Osterlofta, Ślósarskiego, Glo- 
giera, Budrewicza, Łuniewskiego, Karłowicza i innych. Przeszło 30 tablic rysunków służy do objaśnieni' artykułów.

Cena prenumeracyjna rs. 5, a z przesyłką rs. 5 kop. 50.
Adres Wydawnictwa: P O D W A L E  Nr. S

W obec krótkiego terminu, jaki pozostaje do chwili wyjścia tej książki i konieczności skompletowania 
listy prenumeratorów, wydawcy mają zaszczyt upraszać o wczesne zgłaszanie się z przedpłatą pod wskaza
nym adresem.

P A M I Ę T N I K  F I Z Y J O G R A F I C Z N Y  TOM I. za rok 1881.
Pozostałe egzemplarze są do nabycia we wszystkich księgarniach.

„ K  O  S  M  O  S “
czasopismo polskiego towarzystwa przyrodników im ienia Kopernika

we Lwowie.
Wychodzi ostatniego dnia w  miesiącu.

Prenumerować można we wszystkich księgarniach. Skład główny dla Królestwa i Cesarstwa w księgarni
Gebethnera i Wolffa w W arszawie.

Prenum erata w ynosi rocznie rs. 5, a z przesyłką rs. 6.
Członkowie Towarzystwa im. Kopernika, którzy za pośrednictwem Redakcyi „W  s z e c h ś w i a t  a “ (w W arszawie, 

Podwale Nr 2) uiścili w kładki ustaw ą przepisane, otrzymują „Ko s m o s“ bezpłatnie i franco z tejże Redakcyi.

^iwuojieiio Heuaypoio. liapniaiia 24 Anpfu:i 1882 r . Druk K. Kowalewskiego, Królewska Nr. 23.




