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Oziębienie powietrza zdarzające się po pierw
szych ciepłych dniach wiosennych około po
łowy Maja, jest w naszych stronach zjawi
skiem tak zwykłem, że oddawna już domy
ślano się jego związku z naturalnemi prawami 
meteorologii. Lud łączy to oziębienie z kwi
tnięciem ciernia, który około 15 Maja pokry- 
wa się gęstym białym kwiatem. Dnie 12, 13 
i 14 Maja oznaczone w kalendarzu imionami 
trzech świętych Pankracego, Serwacego i Bo
nifacego, zwane są z tego powodu dniami zi
mnych świętych. Oziębienie rzeczone pra
wie corocznie ma miejsce, choć w różnym 
stopniu; niekiedy dochodzi do paru stopni ni
żej zera i wtedy ma wpływ szkodliwy na ro
ślinność już zwykle znacznie rozwiniętą.

Objaśnienia chłodów majowych, szukać na
leży w warunkach niejednostajnego ogrzewa
nia się powierzchni ziemi i powietrza, zale
żnego od położenia gieograficznego krajów 
wschodniej Europy. W  miarę podnoszenia 
się słońca nad równik i zwiększonego działa

nia jego ciepła, kraje południowo-wschodniej 
Europy ogrzewają się daleko więcej, aniżeli 
powyżej leżące części północne. W  pierw
szych temperatura powietrza do kilku już 
stopni dochodzi i roślinność zaczyna się rozwi
jać, kiedy na północy z powodu nagromadze
nia się daleko większych ilości śniegów, cała 
prawie masa ciepła słonecznego zużytkowuje 
się na ich topnienie, bardzo nieznacznie ogrze
wając samą atmosferę. Wskutek takiej różnicy 
w ogrzaniu mas sąsiednich powietrza, te masy 
muszą mięszać się z sobą dla dojścia do 
równowagi, co zwykle ma miejsce w pierwszej 
połowie Maja. Mięszanie to odbywa się w spo
sób dość skomplikowany przez wytworzenie 
prądów powietrza wirowych, zwanych cyklo
nami.

Cały ten proces objaśnia schematycznie fi
gura 1, przedstawiająca część Europy wscho
dniej. Jeżeli wyobrazimy sobie w punkcie A, 
leżącym w okolicach morza Czarnego, naj
wyższy stopień ogrzania, wtedy masa po
wietrza nad tym punktem będąca, jako cie
plejsza, a więc lżejsza, wznosi się w górę two
rząc prąd wstępujący, zmniejszona gęstość po
wietrza w takiem mniej scu zdradza się na po
wierzchni ziemi zmniejszonem ciśnieniem na 
barometr, który opada tu więcej, aniżeli w są
siednich okolicach; jestto miejsce najniższego
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ciśnienienia — minimum — czyli depresyi. 
Wskutek ruchu powietrza do góry tworzy się 
w miejscu depresyi względna próżnia, do któ
rej muszą, dążyć masy powietrza z okolic ota
czających. Prędkości tych mas nabyte ru 
chem obrotowym ziemi, są różne, stosownie 
do linijnej długości równoleżników. Powie
trze, przybywające od północy, gdzie równole
żniki są mniejsze, ma prędkość mniejszą i dą
żąc do względnej próżni A, nie biegnie po li
nii prostej, ale przynosząc z sobą prędkość 
nabytą mniejszą, spóźnia się za ruchem ziemi 
w kierunku a b odbywanym, zakreślając 
w swym biegu linije spiralne B B ' A, CC' A,

Fig . i .

i t. d. Przeciwnie zaś cząstki powietrza dążą
ce od południa, gdzie równoleżniki są więk
sze, mają ruch szybszy aniżeli cząstki w pun
kcie A  i zbaczają od prostolinijnego ruchu, 
wyprzedzając ruch punktu A , a tym sposo
bem zakreślając krzywizny K  A, L  A, i t. d. 
Powietrze napływające, jako chłodniejsze jest 
cięższe, ciężar jego zdradza się wysokością 
kolumny rtęci w barometrze zwiększając się 
w miarę odległości od punktu depresyi A  i 
w miarę różnicy temperatury, stąd też pod
wyższanie się barometru na kierunkach wia
trów północnych B A ,  C A , jest znaczniejsze,

bo wiatry te z innych okolic przybywające więk
szą różnicę ciepła przedstawiają. Linije łą 
czące z sobą punkty jednakowego ciśnienia 
barometry cznego, otaczają nieregularnemi 
kręgami punkt depresyi i zowią się i z o b a- 
r a m i  (#. C. D.) (E . F. G). Tak utworzony 
układ różnych prądów powietrza zowie się cy
klonem. Przestrzeń przez cyklon zajęta przed
stawia w różnych miejscowościach, różne wa
runki pogody, co zależy od charakteru wia
trów. Część północno-zachodnia zajęta su- 
chemi i zimnemi wiatrami północnemi przed
stawia temperaturę niższą, niebo pogodne 
przy wysokim stanie barometru; część połu- 
dniowo-wschodnia, do której płyną z południa 
wilgotne wiatry od morza, ma niebo zachmu
rzone i częsty deszcz lub mgłę. Linija P P 1 
jest w przybliżeniu granicą dzielącą te dwa 
różne stany atmosfery. Środek cyklonu czy
li punkt depresyi, może przez dłuższy czas 
w jednem pozostawać miejscu, albo też posu
wa się po powierzchni ziemi i wtedy pogoda 
pewnej miejscowości zmienia się stosownie do 
położenia,które miejscowość w ogólnym ukła
dzie cyklonu zajmuje *)•

Utworzenie się podobnego cyklonu około 
połowy Maja jest naturalnym wynikiem wspo
mnianej powyżej różnicy ciepła stron półno
cnych i południowych wschodniej Europy, 
różnice zaś w różnych latach spostrzegane 
zależne są od wielu drugorzędnych warun
ków, jakoto: od większego lub mniejszego 
nagromadzenia się śniegów na północy wil
gotności wiatrów, wreszcie od punktu depre
syi, w którym prąd rozgrzanego powietrza 
wznosi się w górę. Przypatrując się na fig.
1-ej położeniu naszego kraju ( W ) wstosunku 
do prądów powietrznych całego takiego ukła
du, spostrzegamy, że znajdujemy się wówczas 
w części cyklonu pogodnej i zimnej i w samej 
rzeczy coroczne obserwacyje uczą, że przy zi- 
mnach majowych są pewne objawy atmosfe
ryczne, które mimo zmian w szczegółach pow
tarzają się prawie stale. Objawy te złączo
ne ściśle z naturą ogólnego cyklonu, są: 1) 
zniżenie się temperatury, 2) podwyższenie się 
barometru, 3) mniej lub więcej wypogodzone

' )  O szczegółach tworzenia się cyklonów patrz P a 
m iętnik Fizyjograficzny, tom I I .
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niebo i 4) kierunek wiatru północny, północno- 
wschodni lub półn.-zachód. W  miarę dalszego 
mięszania się prądów zimnych z ciepłemi, ró
żnice ciepła między prądami maleją, wskutek 
czego wiatry w natężeniu swem słabną, różni
ce barometryczne różnych miejsc zmniejszają 
się, ciepło wyrównywa się, jednem słowem 
objawy charakterystyczne cyklonu zaczynają 
się zacierać, wreszcie nikną zupełnie z nastą
pieniem równowagi ciepła na całej przestrze
ni przez cyklon poprzednio zajętej. Równo
waga taka następuje zwykle około 20 Maja, 
raz wcześniej, drugi raz nieco później, co za
leży od wspomnianych drugorzędnych warun
ków. Przy wymienionych warunkach, wywoła
nych prawami naturalnemi, oziębienie powie
trza może zejść daleko niżej stopnia unormo
wanego samą temperaturą wiatru północnego; 
promieniowanie bowiem rozgrzanej ciepłem 
dziennem ziemi przy pogodnem niebie jest 
tak znaczne, że doprowadzić może do przy
mrozków parę stopni niżej zera wynoszą
cych.

Przymrozki jednak w Maju nie zawsze się 
zdarzają nawet przy pogodnem niebie, choć 
oziębienie powietrza jest prawie objawem 
stałym. Głównym warunkiem wystąpienia 
przymrozków jest stopień wilgoci powie
trza, a to z zasady następującej: Największa 
ilość pary wodnej mogącej się mieścić w pew
nej objętości powietrza zależną jest od tem
peratury; powietrze cieplejsze mieścić w so
bie może większą ilość pary, aniżeli zimniej
sze; tak np. metr sześcienny powietrza mają
cego temperaturę +  6,0 C. może najwyżej 
pomieścić w sobie 7,7 gramów pary wodnej; 
gdy zaś temperatura ta  spadnie do +  4,0, 
wtedy największa ilość pary mogącej się po
mieścić w powietrzu wynosi 6,9 gramów; po
wietrze więc nasycone parą wodną przy 
+  6,0 C., jeśli ostygnie do -f 4,0 C. musi 
osadzić część pary wodnej 0,8 gramów (7,7 — 
6,9) w postaci mgły lub rosy. Stopień ciepła 
właściwy pewnej ilości pary wodnej w stopniu 
nasycenia znajdującej się w powietrzu zowie- 
my p u n k t e m  ro sy . Załączona tablica 1-a 
wskazuje ilości najwyższe pary wodnej w gra
mach, mogące się mieścić w jednym me
trze sześciennym powietrza różnej tempera
tury, stanowiącej dla tych ilości punkty rosy.

T a b l i c a  1 .
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w gram ach
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ry wodnej 
w gramach

—  5° 4,0 +  2 6,1
—  4° 4,2 +  3 6,5
— 3° 4,5 +  4 6,9
— 2° 4,8 +  5 7,3
—  1° 5,1 +  6 7,7
—  0° 5,4 +  7 8,2
+  1° 5,7 +  8 8,7

Jeśli jakimkolwiek sposobem oznaczymy w po
wietrzu ilość prawdziwą pary wodnej, z ła
twością z powyższej tablicy znajdziemy od
powiedni tej ilości punkt rosy, do którego 
powietrze może się oziębić bez straty przej
rzystości i osadzania mgły. Tak naprzykład, 
jeśli w powietrzu o temperaturze 4- 5,0 C. 
znajdziemy 4,5 gramów pary wodnej, wtedy 
powietrze takie może się oziębić do — 3,0 
zachowując przejrzystość i dopiero przy — 3,0 
zacznie się osadzać mgła, przy tej bowiem 
temperaturze powietrze nie może w sobie po
mieścić więcej pary nad 4,5 gramów.

Stosując tę zasadę do objawów opisanego 
powyżej cyklonu majowego, łatwo zrozumieć, 
że od ilości wilgoci wiatru północnego zale
żną będzie możliwość mrozu. Jeśli ilość pa
ry zawartej w powietrzu jest bliską punktu 
nasycenia, utrata ciepła przez promieniowanie 
musi być nieznaczną, bo para przy oziębianiu 
się dość wcześnie osadzi się w postaci mgły 
zabezpieczającej ziemię od dalszego promie
niowania i przeciwnie mały stopień wilgotno
ści pozwala daleko więcej na zniżenie ciepła 
bez utraty przejrzystości powietrza, przejrzy
stość zaś ta jest jednym z warunków promie
niowania, które daleko słabiej odbywa się gdy 
okolica pokrytą jest chmurami, mgłą lub dy
mem nawet sztucznie utworzonym. Przy wzglę
dnej więc suchości wiatru północnego i przy 
pogodnem niebie możliwem jest zniżenie się 
ciepła aż do przymrozku. Wymienione wa
runki pozwalają nawet z wielkiem prawdopo
dobieństwem przepowiadać przymrozki majo
we na kilkanaście godzin naprzód, co ma
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praktyczne znaczenie dla posiadaczy dużych 
ogrodów lub winnic.

W  tym celu należy oznaczyć stopień wilgo
ci wiatru wtedy, gdy podnoszenie się barome
tru, jasne niebo i niższe ciepło dają prawdo
podobieństwo mrozu po pierwszych ciepłach 
majowych. Oznaczenie bezwzględnej wilgo
tności, najłatwiej odbywa się za pomocą tak 
zwanego psychrometru , złożonego z dwu ter
mometrów, w których jeden ma gałkę owi
niętą muślinem i zwilgoconą wodą. Termo
metr wilgotny tembardziej opada, im suchsze 
powietrze więcej pochłania parującej z muśli
nu wody. Z różnicy dwu termometrów i 
wiadomego ciśnienia barometru, łatwo obli
czyć ściśle ilość pary wodnej w metrze sze
ściennym. Do wymienionego jednak celu wy
starcza zamieszczona poniżej tablica 2-ga, 
obliczona przy średniem ciśnieniu barometru 
i mieszcząca w kolumnie pionowej tempera
turę powietrza, w kolumnie zaś poziomej ró 
żnice dwu termometrów w stopniach.

T a b l i c a  2.

T
em

pe
ra

t.
po

w
ie

tr
za

Różni ee w stopniach Celsyjusza, 
i wilgotnego powietrza

suchego

0 1 2 3 4 5 6 7 1 8

0 5,4 4,5 3,6 2,7 1,9 1,0 0,2
+  1 5,7 4,7 3,8 2,9 2,1 1,2 0,4 — —
+  2 6,1 5,1 4,1 3,2 2,3 1,4 0,5 —
+  3 6,5 5,4 4,4 3,4 2,5 1,6 0,7 — —
+  4 6,9 5,8 4,8 3,7 2,7 1,8 1,0 — —
+  5 7,3 6,2 5,1 4,1 3,1 2,1 1,2 0,3 —
H- 6 7,7 6,6 5,5 4,5 3,4 2,4 1,4 0,5 —

+  7 8,2 7,0 5,9 4,9 3,8 2,8 1,8 0,8 —

+  8 8,7 7,5 6,4 5,3 4,2 3,2 2,1 1,1 0,2
+  9 9,2 8,0 6,9 5,7 4,6 3,6 2,5 1,4 0,5
+  10 9,7 8,5 7,3 6,2 5,1 4,0 2,9 1,9 0,9
+  11 10,3 9,1 7,9 6,7 5,6 4,4 3,3 2,3 1,2
+  12 10,9 9,7 8,4 7,2 6,0 4,9 3,8 2,7 1,7
+  13 11,6 10,3 9,0 7,8 6,6 5,4 4,3 3,1 2,1
+  14 12,2 10,9 9,6 8,3 7,1 5,9 4,8 3,6 2,5
+  15 13,0 11,6 10,3 9,0 7,7 6,5 5,3 4,1 3,0

Na przecięciu dwu kolumn odpowiednich, 
znajduję ilość gramów pary wodnej w metrze 
sześciennym. Znalazłszy takową ilość pary 
w powietrzu odszukujemy w tablicy 1-ej od
powiedni punkt rosy, to jest temperaturę, przy 
której znaleziona ilość pary przedstawia ma- 
ximum nasycenia—jeśli punkt rosy przypada

wyżej zera,.możemy się spodziewać że powie
trze oziębione przed dojściem do zera osadzi 
mgłę, która przeszkodzi dalszemu promienio
waniu — jeśli zaś odpowiedni punkt rosy jest 
niżej zera możemy być pewni, że oziębienie po
wietrza aż do tego stopnia dojść może bez 
straty przejrzystości a więc wskutek promie
niowania nastąpi przymrozek.

Tak np. w roku 1876 w dniu 19 Maja po 
południu wypadało wilgoci 4,3 grama na metr 
sześcienny powietrza, przy pogodnem niebie 
i wietrze północnym. Ta ilość 4,3 gramów 
odpowiada punktowi rosy między—3,Oi—4,0 O., 
do tej więc prawie tem peratury przejrzystość 
powietrza powinna była zachować się i ciepło 
w skutek promieniowania obniżyć się mogło. 
Jakoż w samej rzeczy 20 Maja o godzinie 2-ej 
nad ranem było mrozu —2,0.

W  dniu 11 Maja b. r. 1884 przy podobnych 
warunkach ilość pary w powietrzu przed wie
czorem wynosiła 8,2 gr. na jeden metr sz., co 
odpowiada punktowi rosy +  7,0 przy spadnię
ciu więc ciepła do +  7,0 już winna się mgła 
osadzać i przeszkadzać dalszemu promienio- 

| waniu—jakoż w nocy z 11 na 12 Maja obeszło 
się bez przymrozku najniższe bowiem ciepło 
nad ranem było +  4,0. Gdy znaleziony punkt 
rosy bardzo blisko zera wypada, przepowiednia 
jes t trudniejszą, promieniowanie bowiem choć 
w mniejszym stopniu odbywa się i po utworze
niu się mgły i wtedy należy oznaczenie wil
gotności parę razy powtórzyć dla uniknięcia 
błędów obserwacyi. — Łatwo bowiem omyłkę 
w obliczeniu niewłaściwie przypisać niedokła
dności metody.

W arunki wymienione powstawania przy
mrozków, a głównie stopnie wilgotności, zale
żne niekiedy od miejscowych wpływów obja
śniają zarazem znane zjawisko przymrozków 
miejscowych, zdarzyć się bowiem może, że 
w jednej miejscowości przymrozek parę stopni 
wynosi, kiedy o kilka wiorst dalej z powodu 
łatwiej osadzającej się mgły, niema go wcale.
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ZARYS HISTORYI ROZWOJU ZWIERZĄT
(EM BRY JOLO GII).

skreślił

J ó z e f  N u s b a u m ,
kand. Nauk Przyr.

III .

,, Karol Darwin obszernym i głębokim 
swym poglądem na istoty ożywione . . . .  
przedstawił je  w nowem zupełnie świe
tle, . . . zreformował z gruntu nauki bijo- 
logiezne, . . . otwierając nowe dziedziny 
badania4*.

A . Wrześniowski. (1883).

Darwin w wielu miejscach dzieła swego 
„O pochodzeniu gatunków1*, znakomicie oce
nia doniosłość naukową embryjologii dla zro
zumienia morfologii zwierzęcej.

„W  olbrzymiej klasie raków, powiada on, 
zadziwiająco różniące się wzajem formy, jak 
smoczkowate pasorzyty, raki wąsonogie, ento- 
mostraki lub malakostraki, zjawiają się 
w pierwotnym stanie swego życia zarodkowe
go, czyli jako larwy, w postaci zwanej Nau- 
plius, wspólnej dla nich wszystkich. Ponie
waż zaś larwy te żyją w otwartem morzu swo
bodnie i nie są przystosowane do jakichbądź 
szczególnych warunków życia, to wielce jest 
prawdopodobnem, jak  to F r. Muller przypu
szcza, że w jakimś bardzo odległym czasie 
istniało zwierzę, w dojrzałym stanie podobne 
do Naupliusa i wytworzyło później w kilku 
rozchodzących się kierunkach te wszystkie 
wyżej wspomniane wielkie grupy raków. Po
dobnież na zasadzie tego, co wiemy o zarod
kach ssących, ptaków, ryb i gadów, bardzo 
jest prawdopodobnem, iż te zwierzęta są 
zmienionemi potomkami jakiegoś odległego 
przodka, który w dojrzałym stanie zaopatrzo
ny był w skrzela, pęcherz pławny, cztery 
kończyny i długi ogon, wszystko to zastosowa
ne do życia w wodzie“.

„Ponieważ, mówi dalej Darwin, wszystkie 
istoty organiczne, które obecnie żyją, lub kie
dykolwiek na ziemi żyły, dzielone bywają na 
kilka wielkich klas i ponieważ w obrębie każ
dej klasy, według naszej teoryi, były one po
łączone z sobą wzajemnie najściślejszemi

przejściami, to najlepszem, a może jedynie 
, możebnem uporządkowaniem ich, jest upo- 
j  rządkowanie gienealogiczne. Pojmujemy też 
| skąd to pochodzi, iż w oczach największej ilo- 
| ści przyrodników budowa zarodka jest dla 

klasyfikacyi ważniejszą nawet niż budowa 
dojrzałych zwierząt. Dwie grupy zwierząt 
mogą obecnie różnić się bardzo od siebie 
w budowie swej i sposobie życia, jeśli jednak 
podobne lub jednakowe stadyja embryjonalne 
przebiegają, powinniśmy być przekonani, że 
obie od jednych i tych samych pochodzą przod
ków i że przeto blisko są z sobą spokrewnio- 
ne“.

Wspólność pewnych form embryjonalnych 
w'rozwoju różnych grup zwierząt, o jakiej 
Darwin wspomina, jest właśnie objawem bijo- 
gienetycznego prawa i ponieważ pewne gru
py pochodzą od jakiejś jednej, wspólnej pra- 
rodzicielskiej formy, wszystkie przeto gatun
ki do grup tych należące, przebiegają mniej 
lub więcej dokładnie w osobnikowym rozwoju 
stadyjum tej odległej formy.

Świetne odkrycia nowoczesnej embryjologii 
stwierdziły w ogromnej ilości wypadków obe
cność takich różnych wspólnych form w roz
woju pewnych grup zwierzęcych, na pozór ni- 
czem z sobą nie związanych, wykryły temsa- 
mem bliższe ich gienealogiczne pokrewień
stwo i przeto wywarły wielki wpływ na klasy- 
fikacyją.

Zadalekoby nas to zaprowadziło, gdybym 
zechciał wyliczać czytelnikowi po kolei te ró
żne ważne zdobycze, któremi szczycić się mo
że współczesna morfologija zwierzęca. Uwy
datnię więc tylko kilka momentów w rozwoju 
embryjologii, które wielkiej były dla nauki 
doniosłości i stały się dzielną podnietą do 
dalszych, poszukiwań.

Badania embryjologiczne nad zwierzętami 
wyższemi stwierdziły dla wszystkich kręgow
ców obecność u zarodka specyjalnego organu, 
stanowiącego pierwszy zawiązek skieletu, t . j .  
struny grzbietowej (chorda dors.). U  wyższych 
form kręgowców, jak to już poprzednio po
wiedzieliśmy, struna mniej lub więcej zanika 
w miarę rozwoju zarodka, u niższych (u lan- 
cetnika lub u minoga) na całe życie pozosta
je. Prof. Kowalewski, w r. 1865—1867 zba
dał rozwój najniższego kręgowca, ryby zwa
nej lancetnikiem (Amphioxus lanceolatus) i 
wykazał, że u tej formy struna rozwija się
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z wewnętrznego listka zarodkowego, czyli 
z entodermy (badania nowszych czasów prze
konały, że i u wszystkich innych kręgowców 
struna grzbietowa powstaje z tego samego li
stka zarodkowego). U lancetnika struna sta
nowi cały skielet dojrzałego zwierzęcia, ani 
śladów kręgosłupa niema tu jeszcze. Otóż 
struna grzbietowa uważana jest za jeden 
z naj charakterystyczniej szych organów, zna
mionujących cały typ kręgowców. Prócz te
go, dla całego tego typu ważny wspólny rys 
morfologiczny, stanowi powstawanie układu 
nerwowego w postaci rowka zamykającego się 
stopniowo w rurkę (t. z. rurkę nerwową) i utwo
rzonego przez dwie fałdki zewnętrznego listka 
zarodkowego czyli ektodermy. W  rozwoju 
lancetnika Kowalewski wykazał, iż w pew- 
nem stadyjum zarodek przedstawia zamknię
ty pęcherz, którego ścianka jest utworzoną 
z jednej warstwy komórek. Jedna połowa te
go pęcherza wpukla się następnie czyli zagłę
bia w drugą, a stąd powstaje woreczkowaty 
zarodek o dwu ściankach ciała, zewnętrz
nej — skórze i wewnętrznej — czyli ściance 
pierwotnego kanału pokarmowego, a także
0 jednym otworze, zwanym gębowym. T a
kiemu zarodkowi o dwu zarodkowych listkach
1 otworze gębowym nadano nazwę gastru- 
la (Fig. 1).

Później w zarodku lancetnika pomiędzy

F ig . i .

c

Gastrula. a —  skdra (zewnętrzny listek zarodkowy); —  
b —  ścianka kiszki pierwotnej (wewnętrzny listek za

rodkowy); —  c —  otwór gębowy (blastoporus).

obydwoma pierwszemi zjawia się też środko
wy listek zarodkowy, jako produkt listka we
wnętrznego. Jednocześnie w zarodku takim 
powstaje charakterystyczna dla całego typu 
kręgowców rurka nerwowa, a pod nią stru
na grzbietowa.

Typ kręgowców przez obecność u zarodka 
rurki nerwowej oraz struny, a dalej przez 
pewne odpowiednie położenie tej ostatniej 
w stosunku do układu nerwowego oraz do 
kanału pokarmowego (ukł. nerwowy leży nad 
struną, k. pokarmowy zaś pod nią czyli na 
stronie brzusznej zarodka), uważanym był za 
zupełnie odosobniony, zamknięty, a żadnego 
pokrewieństwa pomiędzy nim i innemi typa
mi nie odnajdowano. Takie jednak odoso
bnione stanowisko najwyższego typu zwierzę
cego, nie przemawiało rozumie się, na ko
rzyść teoryi Darwina, która upatrywała pe
wien związek gienealogiczny pomiędzy wyż- 
szemi i niższemi grupami świata zwierzęcego.

W roku 1866 tenże sam Kowalewski do
konał znakomitego odkrycia, znalazłszy ga- 
strulę, rurkę nerwową, a nawet i strunę 
grzbietową w rozwoju pewnej grupy zwie
rząt bezkręgowych, zaliczanej przedtem do 
mięczaków, a mianowicie u t. z. osłonie (Tu- 
nicata), o której to grupie ani się śniło niko
mu, aby pozostawała w jakiej kol wiekbądź 
gienealogicznej styczności z kręgowcami. Po
szukiwania swe przeprowadził on nad grupą 
osłonie, zwaną źacliwami (Ascidiae).

Osłonice są to miękkie woreczkowate łub 
beczułkowate niewielkie zwierzątka morskie, 
nazwane tak dlatego, iż ciało ich osłonięte 
jest szczególną mniej lub więcej grubą osłoną 
(błoną). Posiadają one t. z. worek skrzelo- 
wy, przedstawiający zróżnicowaną przednią 
część kanału pokarmowego i pełniący funk- 
cyje organu oddychania. Układ ich nerwo
wy składa się z jednego pojedynczego węzeł
ka, leżącego na grzbiecie; serce leży na brzu
sznej stronie ciała, ma kształt pojedyńczego 
woreczka i w obie strony przedłuża się w zam
knięte naczynia krwionośne. Żyją one albo 
pojedyńczo albo też tworzą mniejsze kolo- 
nije.

W  dojrzałym tedy stanie osłonice różnią 
się bardzo od zwierząt kręgowych, ale za to 
historyja rozwoju wykazuje nam wielkie po
krewieństwo tych tak odległych na pozór 
grup.

W  rozwijającem się jajku żachwy podobnie 
jak  u lancetnika powstaje zarodek w kształ
cie pęcherzyka o ściance, z jednej warstwy ko
mórek utworzonej. Z takiego pęcherza d ro 
gą wpuklenia powstaje później gastrula a z we
wnętrznej jej ścianki—listek zarodkowy środ
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kowy. Struna grzbietowa tworzy się w tyl
nej, ogonowej części zarodka, rozwija się ona 
podobnie jak u kręgowców z wewnętrznego 
listka zarodkowego. Rurka nerwowa powsta
je  z grzbietowego rowka, którego brzegi jak 
i u kręgowców zrastają, się z sobą. Przed
stawia ona produkt zewnętrznego listka za
rodkowego i przekształca się następnie w mlecz 
pacierzowy oraz zgrubienie mózgowe, w związ
ku z którym rozwijają się organy zmysłów 
(oczy i organ słuchu). Te wszystkie organy 
spotykamy u zarodka żachwy po opuszczeniu 
przezeń jajka, czyli u swobodnie żyjącej 
larwy. Larwa taka, u której stopniowo zja
wiają się organy krążenia (serce i naczynia 
krwionośne) oraz organy rozmnażania, pływa 
pewien czas swobodnie w morzu, przypomi
nając zewnętrznym swym kształtem kijankę 
żabią. Ale wkrótce larwa taka przyczepia 
się nieruchomo do jakiegobądź przedmiotu 
podwodnego za pomocą specyjalnych broda
wek skórnych, na głowie występujących. 
Wtedy ogon larwy wraz z zawartą w nim 
struną grzbietową, oraz silnie rozwiniętą mu
skulaturą zanika stopniowo, układ nerwowy 
wraz z organami zmysłów również zanikowi 
ulega, redukując się do jednego, pojedyncze
go węzełka grzbietowego, narządy oddycha
nia i trawienia rozwijają się natomiast sil
niej i zwierzę przyjmuje powoli ostateczny 
swój kształt.

Widzimy tedy, że larwy żachw, posiadając 
strunę grzbietową, mózg i mlecz pacierzowy, 
oraz organy zmysłów, o wiele wyżej są rozwi
nięte niż formy dojrzałe. Te ostatnie przy
stosowując się do warunków życia ulegają t. 
z. wstecznemu rozwojowi, t. j. tracą powoli 
liczne narządy, jakie w młodocianym posia
dały stanie.

Kowalewski na zasadzie nadzwyczajnego 
podobieństwa rozwoju osłonie i lancetnika 
pierwszy wypowiedział pogląd, że osłonice 
znajdują się w bliskim stopniu pokrewień
stwa z kręgowcami, że są one zapewne odle- 
głemi przodkami tych ostatnich.

Odkrycia Kowalewskiego wywołały w swo
im czasie wielkie wrażenie w świecie nauko
wym. Darwin wspomina o nich w dziele 
swem „O pochodzeniu człowieka'* i zaznacza 
wielką ich doniosłość dla teoryi ewolucyi. 
W  odkryciach Kowalewskiego było jednak 
dla wielu zoologów, tak coś nieprawdopodo

bnego, że wkrótce prace jego wywołały ca
ły szereg innych, tego samego dotyczących 
przedmiotu. (dok. n.).

PR O JE K T  PRZEAYOZU 

P O C I Ą G Ó W  NA P R Q M I E  P A R O W Y M
1JRZEZ C IE ŚN IN Ę  K A L E T A Ń SK Ą . 

napisał E .  Paidly.

Opisując w roku ubiegłym roboty doświad
czalne, mające na celu wykazanie możności 
przebicia tunelu podmorskiego pod cieśniną 
Kaletańską 1), wróżyliśmy w końcu nietrudny 
zresztą do przewidzenia wynik obrad parla
mentu angielskiego, iż władza ta nie udzieli 
na teraz pozwolenia na budowę tunelu.

W  istocie też zjednoczony komitet obudwu 
izb parlamentu składający się z 5 członków 
izby lordów i ztyluż członków izby niższej, po 
3-miesięcznych prawie naradach i wysłucha
niu 40 biegłych i rzeczoznawców najrozmait
szych zawodów i stanów, ostatecznie większo
ścią głosów uznał za niewłaściwe 2) nadać 
sankcyją parlamentu angielskiego na podmor
skie połączenie Anglii z Francyją.

N a wspomnianą uchwałę widocznie cze
kał znany w Anglii inżynier Fowler, ażeby 
przedstawić, a raczej wznowić swój projekt 
parowego promu wielkich rozmiarów, na któ
rym całe pociągi kolejowe bądź z podróżny
mi, bądź też z towarami przewożonoby przez 
cieśninę Kaletańską z Anglii do Francyi i 
odwrotnie. Projekt ten dwa razy już był 
przedstawiany w parlamencie angielskim, mia
nowicie w r. 1870 i 1872, w ostatnim wypad
ku nawet, po należytem przedyskutowaniu, 
uchwalono zgodę parlamentu na wprowadze
nie tego rodzaju komunikacyi, lecz dalsze 
kroki zmierzające ku urzeczywistnieniu, wy
padło zawiesić czasowo, gdyż przystanie i por
ty, z jednej strony w Calais i Boulogne, z dru
giej w Dover nie miały wystarczającej głę
bokości i wogóle nie posiadały wówczas ta
kich dogodnych warunków, jak  tego projekt 
Fowlera wymaga.

' )  Por. Wszechświat Tom  II ( 1 8 8 3 )  Nr. 3 4  i 3 5 .

2) W  oryginale angielskim użyto bardzo dyploma
tycznego wyrażenia: ,,is not expedientt l .



312 WSZECHŚWIAT. Nr. 20.

Obecnie wszakże rzeczy w tym względzie 
znacznie na lepsze zmieniły się, rząd francu
ski bowiem nieszczędząc kosztów i nakła
dów, prócz pogłębienia portów w Calais i Bou- 
logne, częściowo już wykonał, częściowo wy
kończa jeszcze znakomite ulepszenia dla za
wijających statków największych rozmiarów; 
angielski rząd znowuż stanowczo zabiera się do 
budowy nowego portu w Dover, większego niż 
dotychczasowy, z zamiarem ukończenia go jak- ! 
najspieszniej. Jest przeto wszelka zasada do 
przypuszczania, iż przy tak sprzyjających oko
licznościach, przewóz pociągów między A n- 
gliją i kontynentem europejskim niebawem 
przyjdzie do skutku; sądzimy więc, że bliższe 
zapoznanie się z projektem p. Fowlera bę
dzie na czasie.

Promy parowe, mniejszych lub większych 
wymiarów, z przeznaczeniem do przewozu po
ciągów kolejowych (ściślej mówiąc wagonów 
z ładunkiem), nie są bynajmniej nowością i 
dosyć dawno widzimy je  w użyciu w Europie 
i Ameryce; miało to miejsce już to jako śro
dek chwilowy, już też jako stały i zastosowu- 
je się tam, gdzie budowa mostu byłaby bar
dzo kosztowną, tudzież w wypadkach gdy dro
gi żelazne zbudowano do obu brzegów rzek, 
jezior, lub odnóg, a wielkich mostów, stano
wiących łącznik pomiędzy niemi i wymagają
cych więcej czasu, nie zdołano wykończyć* 
W  taki sposób np. długi czas przewożono po
ciągi przez rzekę Men pod Moguncyją i przez 
Ren pod Bingen, a dzisiaj jeszcze prom pa
rowy przewozi kolejowe pociągi przez jezioro 
konstancyjeńskie (Boden) pomiędzy Romans- 
horn w Szwajcaryi i Friedriclishafen w W ir
tembergii, na długości około 11 kilometrów; 
podobnież i w Ameryce pod S. Francisko 
przez wąską odnogę morską zwaną Golden 
G-ate.

Przedłożenie Fowlera, chociaż nie zawiera 
nowego pomysłu, odznacza się jednak śmia
łem i na większą niż dotąd skalę przystoso
waniem promów parowych, wprowadzając je 
po raz pierwszy na morze otwarte i przewo
żąc na nich pociągi kolejowe na odległościach 
dotychczas niepraktykowanych: z Dover do 
Calais bowiem odległość wynosi około 40 ki
lometrów, z Dover zaś do Boulogne 50 kilo
metrów ').

*) Por. mapkę cieśniny Kaletańskiej w N-rze 34 T .
I I  Wszechświata.

Załączony rysunek uwidocznia nam w ogól
nych zarysach prom parowy według projektu 
Fowlera. Z żelaza lub stali zbudowany pa
rowiec kołowy długości około 152 metrów,
0 szerokości zaś 23,16 metr., pozwoli ułożyć 
na pokładzie dwa tory szynowe, na których 
w wagonach pasażerskich, stojących pod osło
ną pokrycia, pomieściłoby się do 2 000 podró
żnych. Na podobnych też statkach przewo- 
żonoby pociągi towarowe w ilości jednego, 
a nawet dwu ważących odpowiednio temu 200 
lub 400 ton; w tym ostatnim razie część wa
gonów stanie na pokładzie wierzchnim, reszta 
zaś na torach dolnego pokładu.

Przy pełnym ładunku statek Fowlera za
nurzać się ma w wodzie do 3,65 metr., jest to 
bardzo niewiele wobec głębokości 7,5 metr., 
do jakiej porty w Calais i Boulogne po ukoń
czeniu wykonywanych dziś robót doprowadzo
ne będą. Prom taki zatem może zawijać do 
przystani o każdej porze, nawet podczas naj
większych odpływów morza.

Wielkie rozmiary zaprojektowanego pa
rowca nadadzą mu nadzwyczajną spokojność
1 stateczność w pływaniu, potwierdzili to naj
znakomitsi angielscy konstruktorowie okrę
tów, jak  Reed, Laird i inni, wyrażając przy 
rozpatrywaniu projektu chlubne o nim zdanie 
i zapewniając zarazem, iż tak bardzo prze
rażająca podróżnych choroba morska, jeżeli 
już nie całkowicie da się usunąć na podo
bnym statku, to przynajmniej z pewnością 
u najsłabszych osób okazać się może tylko 
w nader łagodnym stopniu. Statek ten bo
wiem przy niezwykłej długości, z nadzwyczaj
ną szybkością prując fale morskie, nie da się 
rozkołysać, z powodu, że działanie jednej fali 
niezdążywszy wywrzeć odpowiedniego skutku, 
zrównoważy się przez częściowe przeciwdzia
łanie następnej fali. Wyjątkowa zaś prędkość 
parowca, mianowicie do 32 kilometr, na go
dzinę, osiągnięta będzie zapomocą olbrzymiej 
maszyny parowej o sile 10 000 koni.

Mając do rozporządzenia wielką powierz
chnię poziomą statku, łatwo będzie zapewnić 
podróżnym wszelkie dogodności i możliwy 
komfort. Tak np. poddasze nad wagonami 
służyć ma oraz jako obszerne miejsce dla 
przechadzek podczas pogody sprzyjającej; 
obok każdego toru szynowego przy wagonach 
(podobnie jak na stacyjach dróg żelaznych) 
do łatwiejszego wysiadania znajdują się pod-
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wyższone perony czyli platformy szerokości 
3,05 metr. prowadzące do sal jadalnych, do 
pokoi dla palących i t. p. Za najważniejsze jed
nak, ze względu na pośpiech, uważać trzeba 
urządzenie biur urzędów celnych, w których 
podczas przeprawy wszelkie formalności cel
ne załatwiać się mają; w chwili więc przybi
cia statku do przystani, bez najmniejszego 
zatrzymania wagony na nim znajdujące się 
przesunięte zostaną na tory nadbrzeżne. 
W  tym celu w portach należących do bezpo
średniej komunikacyi między Angliją i Fran- 
cyją urządzą się oddzielne miejsca dla przy
stawania promów Fowlera, które do brzegów 
prostopadle stać muszą, nie zaś równolegle 
jak  zwykle statki. Tu więc dźwigniami hi- 
draulicznemi pociągi ze statku przeciągnięte 
będą na tory dróg żelaznych i stąd dalej 
w kierunku przeznaczenia w bieg puszczone.

Tym sposobem, w londyńskich centralnych 
stacyjach Yictoria i Charing Cross mogą być 
zestawiane pociągi przeznaczone dla konty
nentu europejskiego, w Dover taki pociąg 
wjeżdża na prom, w portach francuskich zjeż
dża znowu na koleje, omijając dotychczasowe 
uciążliwe,kosztowne i wiele czasu wymagające 
przeładowywania towarów z wagonów na 
okręty, a potem odwrotnie, jak  również dwu
krotne przesiadanie się podróżnych.

Projektodawca, p. Fowler, oblicza czas wy
magany na każdym brzegu do przelokowania 
pociągów z torów na prom lub przeciwnie, po 
5 minut najwyżej i utrzymuje, iż wystarczy 
1 godziny 37 minut pomiędzy przybyciem 
pociągu w Doyer i odjazdem z Boulogne pod
czas gdy tę samą drogę w razie podmorskie
go tunelu pociąg odbywałby w przeciągu 1 
godziny 30 minut.

Szkodliwość muchy domowej.
przez A .  W .

Dr. B. Grassi zwraca uwagę na fakt, że 
muchy domowe są skrzydlatemi pośrednikami 
w roznoszeniu chorób zakaźnych, epidemi
cznych, a nawet w roznoszeniu pasorzytów. 
(Archives Italiennes de Biologie, tom 4, ze
szyt II) . Mucha zwykła siadać na wszelkich 
mokrych ciałach bez różnicy, czy to są wy

próżnienia chorego na tyfus, czy plwociny 
suchotnika. Następnie ta  sama mucha, bez 
względu na poprzednio odwiedzany płyn, sia
da na wilgotnych wargach lub na oku czło
wieka. Nogi, pyszczek i piersi muchy, które 
stykały się z materyą zaraźliwą, zostają obe
cnie oczyszczone na świeżo zwiedzanej błonie 
śluzowej. Niebezpieczeństwo tego rodzaju od
wiedzin dawno już poznano i zaledwie można 
powątpiewać, że egipską oftalmiją stale rozno
szą tacy pośrednicy skrzydlaci. Dr. Grassi 
zwraca uwagę na większe jeszcze niebezpie
czeństwo, jakiem grożą wypróżnienia muchy. 
Przytacza on następujące szczegóły. W Ro- 
yellasca, pomiędzy jego pracownią znajdującą 
się na pierwszem piętrze i kuchnią położoną 
na dole, rozciąga się dziedziniec, skutkiem cze
go okna obu tych miejsc oddziela przestrzeń 
dziesięciu mniej więcej metrów. Na stole 
w laboratoryjum umieścił on półmisek z liczne- 
mi jajkami robaka mieszkającego w człowie
ku (Trichocephalus dispar). W  kilka godzin 
potem na arkuszach białego papieru, w kuchni 
wiszących, znalazł powszechnie znane plamy 
kału musiego, w których za pomocą mikrosko
pu odkrył jajka pasorzyta. Następnie złapał 
kilka much w kuchni: ich kiszka zawierała 
wielką ilość nagromadzonego kału, w którym 
znaleziono jajka robaka. Ponieważ niepo
dobną jest rzeczą zabezpieczyć wszelkie jedze
nie przed muchami, przeto dr. Grassi wraz 
ze swą rodziną w wysokim stopniu byłby zagro
żony zarażeniem pasorzytami, gdyby nie oko
liczność, że do doświadczenia użyto zbyt mło
dych jajek. Dalej dr. Grassi poddał doświad
czeniu jajka solitera (Taenia solium). Roz
gniótł on w wodzie dojrzałe pierścienie robaka 
zachowanego w spirytusie; tym sposobem 
w wodzie zostały zawieszone liczne jego jajka. 
Muchy, zwabione cukrem, przybywały do mię- 
szaniny i w jakie pół godziny potem znalezio
no jajka solitera w ich kiszkach i kale. Świeże 
i żywe jajka bez żadnej wątpliwości zachowa
łyby się w ten sam sposób i byłyby tak samo 
przeniesione. Dla pragnących powtórzyć to 
doświadczenie autor zaleca zarodniki widłaka 
(proszek likopodyjum, pomięszany z cukrem 
i wodą), gdyż łatwo je  odkryć w kiszcei kale.

Oczywistą jest rzeczą, że gdy smoczek mu
chy pozwala na pochłonięcie takich przedmio
tów, jak  powyżej wymienione, nie może on 
przeszkadzać połykaniu zarodników rozma-
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itych grzybków pasorzytnych, a przedewszy- 
stkiem tak zwanych Schizomycetes, które są 
domniemaną przyczyną tylu chorób. Dr. Gras
si odkrył już w kale much zarodniki grzybka 
Oidium lactis, oraz spory grzybka Eotrytis, 
zebrane na ciele martwych jedwabników.

Pozostaje tedy pytanie, o ile siła trawienia 
w kiszkach muchy jest w możności zabijania 
zarodków lub zarodników, zdaje się jednak 
prawdopodobnem, że większe ciała połknięte 
nie ulegają strawieniu i mogą być wydalone 
jako obce przedmioty, należy bowiem pamię
tać, że same muchy stają się ofiarą paso- 
rzytnego grzybka (Empusa muscae), który 
prawdopodobnie zostaje wprowadzony do żo
łądka (Naturę, 1834, Nr. 751).

SPRAWOZDANIE.

S p r a w o z d a n i a  K o m i s y i  f i z y j o 
g r a f i c z n e j  A k a d e m i i  U m i e j ę t 
n o ś c i ,  o b e j m u j ą c e  p o g lą d  n a  czy n 
n o ś c i  d o k o n a n e  w c i ą g u  r. 1882, 
o r a z  m a t e r y j a ł y  d o  f i z y j o g r a f i i  
G a l i c y  i. 8°. Kraków, 1883. Tom 17, str. 
1—27, [1]—[297], (1)—(252), 2 tablice ry
sunków, wyobrażaj ąćych rzuty poziome i prze- ' 
kroje pionowe jaskiń wąwozu Mnikowskiego.

Sprawozdania obejmują przegląd czynności 
Komisyi fizyjograficznej w ciągu roku 1882, 
wiadomość o stanie zbiorów Komisyi, spis 
członków do dnia 1 Lipca 1883 r., obrót fun
duszów w ciągu r. 1882, regulamin Komisyi 
fizyjograficznej.

Materyjały fizyjograjiczne.

1) M a t e r y j a ł y  z e b r a n e  p r z e z  
s e k c y j ą  m e t e o r o l o g i c z n ą .

W roku 1882 Komisyi nadesłano spostrze
żenia meteorologiczne z 41 stacyj.

Nadesłane spostrzeżenia obejmują str. [81— 
[212].

1. Temperaturę powietrza, a mianowicie 
średnie dzienne i miesięczne w stopniach Cel- 
syjusza z 40 miejsc.

2. Ciśnienie powietrza z 20 miejsc, spro
wadzone do zera i wyrażone w milimetrach, 
a mianowicie: średnie arytmetyczne dzienne, 
średnie miesięczne, oraz maxima i minima ci
śnienia w każdym miesiącu, z dodaniem dni 
i godzin, w których były dostrzegane.

3. Kierunek wiatru średni dzienny i mie
sięczny z 36 stacyj, oraz liczba dostrzeżonych 
kierunków wiatrów i ciszy.

4. Stan zachmurzenia nieba średni dzienny 
i miesięczny z 40 stacyj.

5. Opad mierzony na 40 stacyjach.
Dla 32 stacyj, których spostrzeżenia w cią

gu r. 1882 żadnej przerwy nie doznały, poda
no: 1° Roczną temperaturę. 2° Ciśnienie po
wietrza roczne średnie. 3° Roczną ilość opa
du atmosferycznego. Str. [6].

** *
Dr. Wierzbicki, adjunkt obserwatoryjum 

astronomicznego w Krakowie, zestawił wia
domości o gradobiciach zaszłych w Galicyi 
1882 r., oraz o stratach poniesionych w Ga
licyi w tymże roku od uderzeń piorunowych. 
[213J—[219]. Straty od pioruna były nastę
pujące:

1) Ludzi zabitych . . . .  16
2) „ porażonych . . .  16
3) Sztuk bydła zabitych . . 18
4) Budynków zniszczonych . 63

** *
Stan wody na rzekach galicyjskich zapisy

wano na 40 stacyjach, położonych nad nastę- 
pującemi rzekami: Sołą, Skawą, Dunajcem, 
Wisłoką, Wisłokiem, W isłą, Sanem, Strwią- 
żem, Tyśmienicą, Bystrzycą, Stryjem, Pru
tem, Dniestrem. Str. [219]—[267].

** *
S p o s t r z e ż e n i a  f i t o f e n o l o g i c z -  

n e. Czas listnienia, kwitnienia, dojrzewania 
owoców i opadania liści podano porównawczo 
dla 11 miejscowości w Galicyi położonych: 
Radziechowa, Krzeszowic, Czernichowa, Pod
górza, Biecza, Pilzna, Drohobycza, Lwowa,

| Złoczowa, Łubianki i Peczeniżyna. Wykazy 
obejmują 98 gatunków roślin kwiatowych.

! (Str. [268] — [285] ). Następnie dla sześciu 
miejscowości (Czernichowa, Biecza, Droho
bycza, Lwowa, Złoczowa i Peczeniżyna) ze
stawione niektóre dane fitofenologiczne.

P. H. Cybulski, podał czas kwitnienia 75 
roślin w ogrodzie botanicznym w Warszawie 
(str. [286] —[287] ).

S p o s t r z e ż e n i a  p o j a w ó w  w świe- 
c i e  z w i e r z ę c y m  wr .  1882. Str. [287]— 
[296].
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a) Czas przylotu i odlotu 38 ptaków w R a
dziechowach, Krzeszowicach, Czernichowie, 
Łubiankach, Drohobyczu, Lwowie, Złoczowie, 
Bieczu, Piknie, Peczeniżynie.

b) Czas pierwszego pojawu nietoperza my
szą tego (Yespertiłio murinus), jaszczurki (La- 
certa agilis) i żaby lądowej (Rana esculenta) 
w kilku miejscowościach Galicyi.

c) Czas pojawu 21 owadów w powyżej wy
mienionych 10 miejscowościach.

d) Pojawy niektórych zwierząt w niektó
rych poszczególnych miejscowościach.

** *
W y p a d k i  s p o s t r z e ż e ń  m a g n e 

t y c z n y c h ,  dokonanych w Krakowie przez 
D-ra Wierzbickiego w ciągu r. 1882, a mia
nowicie spostrzeżenia zboczeń i nachyleń. Str. 
[296]—[297].

** *
2) M a t e r y j a ł y  z e b r a n e  p r z e z  

S e k c y j e :  b o t a n i c z n ą ,  z o o l o g i c z 
n ą  i g i e o l o g i c z n ą .

Stobiecki S. A. Do fauny Babiej góry. 
Sprawozdanie z wycieczek entomologicznych 
na Babią górę w latach 1879 i 1880. Autor 
główną uwagę zwraca na owady, lecz obok 
tego wymienia spotykane podczas wycieczek 
mięczaki i zwierzęta kręgowe. Odróżnia on 
na Babiej górze, zgodnie z D-rem H. Zapa- 
łowiczem, następujące krainy:

1. K raina lasów bukowych i jodłowych 
(kraina górska do 850 metrów i podalpejska 
niższa sięgająca do 1 150 m.).

2. Kraina podhalska, pas lasów czysto 
świerkowych (podalpejska wyższa) nad po 
przednią do 1 395 m.

3. K raina kosodrzewu (alpejska), nad p a 
sem świerków do 1 665 m.

4. K raina grzbietu, obejmująca nagi, ka 
mienisty szczyt Babiej góry, do 1 724,6 m.

Autor podaje miejsce pobytu każdego ga
tunku, oraz w oddzielnych tablicach zestawia 
rozmieszczenie pionowe owadów półpokry- 
wych, chrząszczy, oraz mięczaków. W  spra
wozdaniu wymieniono: zwierząt ssących 11 
gatunków, ptaków 6 gat., gadów 5 gat., skrze
ków 5 gat., owadów półpokrywych 81 gat., 
chrząszczy 753 gat., owadów prostoskrzy- 
dłych 17 gat., mięczaków 10 gatunków.

Karliński Justyn. Wykaz wijów tatrzań
skich zebranych w r. 1881. Str. (85)—(90).

Karliński Justyn. Materyjały do fauny 
wijów Galicyi zachodniej z r. 1878—1882. 
Str. (226) —(238). W  obu artykułach autor 
podaje opracowanie tego samego materyjału, 
wymienia on 60 gatunków i odmian, spomię
dzy których 39 znajduje się w Tatrach.

Ossowski G. O szczątkach fauny dyluwial- 
nej znalezionych w namuliskach jaskiniowych 
wąwozu Mnikowskiego w r. 1881. Str. (91) —• 
(103), tablica 1, 2.

Autor podaje wiadomości o niektórych ja 
skiniach wąwozu Mnikowskiego. Są to spra
wozdania z badań nad napływami jaskiń i za- 
wartemi w nich szczątkami zwierząt, które 
autor nieco treściwiej podał poprzednio 
w pracy ogłoszonej w „Zbiorze wiadomości 
do Antropologii krajowej1*, tom. 6, 1882 (po
równaj pismo niniejsze z roku zeszłego, str. 
93).

Kotula B. Spis roślin naczyniowych z oko
lic górnego Strwiąża i Sanu z uwzględnieniem 
pionowego zasiągu gatunków. Str. (105)—
(199).

Autor podaje spis roślin zebranych pomię
dzy Strwiążem i granicą węgierską, wymie
nia on 171 miejscowości, które mu roślin do
starczyły, oraz podaje wyniesienie każdej miej
scowości nad poziom morza. Równiny, sięga
jące do 400 metrów, a miejscami do 450 me
trów wyniesienia nad poziom morza, posia
dają 361 właściwych sobie form roślin dzi
kich i uprawnych. Na odosobnionych wzgó
rzach rośliny równin daleko wyżej sięgają 
aniżeli w górach tworzących pasmo. W oko
licy górskiej, po nad 400 lub 450 metrów, 
autor znalazł 99 właściwych jej form roślin
nych. W  miarę wzniesienia poziomu flora 
nadzwyczaj szybko ubożeje. Autor znalazł 
532 gatunki roślin dzikich i uprawnych, wspól
ne równinom i okolicy górskiej. Wreszcie 
autor podaje spis 732 rośli skrytokwiatowych, 
naczyniowych i jawnokwiatowych.

Klemensiewicz Stanisław. Wykaz motyli 
(Lepidoptera) z okolic Nowego Sącza. Str.
(200)—(225). Autor podaje spis motyli ze
branych w Nowym Sączu, oraz bliższych i 
dalszych jego okolicach, jako też w Krynicy, 
Żegiestowie, Szczawnicy i Tatrach. Przy na
zwach gatunków podano porę pojawu, miej
scowość, oraz rozmaite ważniejsze spostrze
żenia. W  spisie wymieniono 621 gatunków.

Raciborski Maryjan. Przyczynek do flory
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roślin naczyniowych wadowskiego i myśleni
ckiego okręgu. Str. (238)—(243). Autor wy
mienia 59 gatunków roślin skrytokwiatowych, 
naczyniowych i jawnokwiatowych.

Dziędzielewicz Józef. Sieciówki (Neuropte- 
ra) zebrane w okolicach Kołomyi i nad Dnie
strem w r. 1882. Str. (244)—(252). Autor 
zbierał owady w okolicy górskiej i na stepie, 
w miejscowościach dokładnie wskazanych. 
Autor przedsięwziął chów gąsienic wodosó- 
wek, w czem jednak mało był szczęśliwy. Opi
suje on domki dwu wodosówek (Phrygani- 
dae), oraz podaje opis 96 gatunków, pomię
dzy któremi znajduje się 12 po raz pierwszy 
w Galicyi spostrzeganych.

Wierzejski A. Dodatek do fauny sieciówek. 
Str. (253)—(255). Autor podaje opis 82 ga
tunków pochodzących z rozmaitych okolic 
Galicyi. A. W.

KRONIKA NAUKOWA.

(Fizyka).

— N o w e  b a d a n i a  w i d m a  *).
Wiadomo, że nie wszystkie linije widma 

słonecznego pozostają zawsze niezmienne, 
znaczna ich liczba okazuje znaczne przeobra
żenia pod względem natężenia, szerokości, 
położenia i ilości, w jakiej występują; poznał 
to już przed kilku dziesiątkami lat fizyk wło
ski Zantedeschi, który dostrzegł nadto, że 
przeobrażenia te zawisły od zmian, jakie za
chodzą w atmosferze ziemskiej. Gladstone i 
Brewster, poznali, że w widmie słonecznem 
ukazują się nowe linije, inne znów stają się 
wyraźniejszemi, gdy słońce znajduje się blisko 
poziomu, w godzinach rannych i wieczornych, 
to jest wtedy, gdy promienie przebiegają 
w atmosferze drogę znacznie dłuższą, ani
żeli w czasie południa. Stąd wypada, że li
nije te powstają skutkiem pochłaniania pro
mieni przez atmosferę ziemską i dla tego na
zwano je linijami atmosferycznemi i telurycz- 
nemi, t. j. ziemskiemi. Badania Janssena 
wykazały, że przeważną część tych linij wy
wołuje para wodna w atmosferze, co potwier
dził także Secchi. Dokładniej jeszcze wpływ

*) Ob. W szechświat Nr. 8 z b. r. —  Kronika nau
kowa „O  widmie atmosfery słonecznej i ziemskiej1*.

atmosfery na widmo słoneczne rozpatrzył 
Angstrom w r. 1864; i on się przekonał, że 
główny wpływ wywiera para wodna, poznał 
wszakże, że nie wszystkie linije teluryczne 
przypisywać jej należy, niektóre z nich bo
wiem okazują znaczną stateczność, a tempe
ratura wyraźnego na nie działania nie wy
wiera. Linije te mianowicie w atlasie Ang- 
stroma noszą nazwy A, B, ar <). Pierwsze 
dwie są to dobrze znane linije czarne w bar
wie czerwonej widma, głoskami temi ozna
czone jeszcze przez Fraunhofera; grupa a 
przypada w barwie pomarańczowej, między 
C i D, a grupa fi w barwie żółtej, w pobliżu 
D. Angstrom przypuszczał, że smugi te po
czątek swój zawdzięczają dwutlenkowi węgla 
w atmosferze, Huggins jednak, porównywając 
widmo atmosferyczne z widmem powietrza 
wolnego zupełnie od dwutlenku węgla, nie 
dostrzegł żadnej różnicy. Następnie Ego- 
row na zasadzie doświadczeń bezpośrednich 
wniósł, że grupy A  i B  przypisywać należy 

| pochłanianiu promieni przez tlen atmosfery; 
co do grupy $, to Sivel i Croce-Spinelli, 
w czasie podróży napowietrznej w Marcu 1874 
r. dostrzegli, że w wysokości 5 500 m. smuga 
ta niknie zupełnie, spostrzeżenie to wszakże 
przez nikogo następnie potwierdzonem nie 
zostało i do wniosków żadnych nie doprowa
dziło .

Szczególnie wszakże zawiłą i do zbadania 
trudną okazywała się grupa «, położona, jak 
powiedzieliśmy, między C i D. Obecnie do
piero znany fizyk francuski Cornu, zdołał wy
jaśnić znaczenie tej grupy przy pomocy no
wej, a szczęśliwie obmyślanej metody.

Przedewszystkiem Cornu przygotował kar
tę tej grupy według skali pięć razy większej, 
aniżeli przedstawioną jest w atlasie Angstro- 
ma; z początku przedstawiła mu ona także 
tylko zawiłe skupienie ciemnych linij, ale za
m ęt ten okazał niebawem uderzającą prawi
dłowość, skoro udało się rozróżnić w nim ró
żne rodzaje linij, które w grupie tej nakłada
ją  się jedne na drugie, a należą do trzech ró
żnych kategoryj.

W  grupie tej znajdują się mianowicie li
nije pochodzenia słonecznego i linije ziemskie, 
trzeba było jedne od drugich wyróżnić. W  tym 
celu odwołał się Cornu do słynnej zasady 
Dopplera, która już do mnóstwa ważnych za
stosowań w nauce posłużyła. Zasada ta pole-
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Iga na tern, że gdy źródło światła pozostaje 
w ruchu, linije ciemne jego widma przesuwa
ją  się w stronę czerwieni lub fijoletu.

Przyczyna jest tu zupełnie taż sama, dla 
której tony ciała brzmiącego stają się wyż- 
szemi, gdy ono ku nam się zbliża, niższemi 
zaś, gdy się od nas usuwa; w pierwszym bo
wiem razie drgania głosowe coraz częściej 
ucho nasze uderzają, w drugim stają się dla 
nas coraz rzadszemi, a szybkość drgań prze
cież warunkuje wysokość tonu. Ale światło 
jest tak samo jak i głos objawem drgań, świa
tło fijoletowe odpowiada tonom wysokim, 
czerwone niskim; skoro przeto ciało świecące 
pozostaje w ruchu, barwy jego podwyższają 
się lub zniżają, t. j. przesuwają ku końcowi 
fijoletowemu lub czerwonemu widma, a to 
właśnie zdradza się wyraźną zmianą w poło
żeniu linij ciemnych.

Otóż Cornu na szczelinę spektroskopu rzu
cił mały obraz tarczy słonecznej, otrzymany 
zapomocą soczewki, której odległość ognisko
wa wynosiła 12 centymetrów i soczewkę tę 
wprawił w szybki ruch drgający (dwa do trzech 
razy na sekundę); rozpatrywał więc widmo 
słońca, sztucznie niejako w ruch wprawione
go. W takim razie linije słoneczne widma 
ulegały kołysaniu, podczas gdy linije ziemskie 
pozostawały nieporuszone, tak, że można by
ło zawsze jedne od drugich odróżnić. Z wej
rzenia linije metaliczne, t. j. słoneczne podo
bne są do ziemskich, przy dokładniejszem je 
dnak rozpatrzeniu, pierwsze są szare i szero
kie, gdy linije teluryczne tej okolicy rysują 
się ostro i są silnej czarności.

Po wydzieleniu tedy linij słonecznych, po
zostałe linije ziemskie dały się podzielić na 
dwie zupełnie różne grupy. Jedna z nich 
składa się z linij podwójnych, okazujących 
uderzające podobieństwo we wszystkich szcze
gółach do grup A  i B, zbadanych niedawno 
bardzo dokładnie przez Langleya.

Zasady przeto analizy spektralnej pozwala
ją  wnosić, że ta część grupy a wywołaną jest 
przez tenże sam środek pochłaniający, co i 
A  i B. Widzieliśmy zaś, że dwie te ostatnie 
grupy należy przypisywać tlenowi, tenże sam 
przeto początek mają i uważane tu  linije a.

Obok linij słonecznych i tlenowych, istnie
ją  tam jeszcze inne linije, od powyższych zu
pełnie różne; cechują się one tem, że przy ni- 
skiem położeniu słońca nabierają znacznego j

natężenia, nikną zaś zupełnie, gdy atmosfera 
jest zimną i suchą. Przekonał się o tem 
Cornu stanowczo 24 Stycznia r. b., gdy pręż
ność pary w powietrzu była tak nieznaczna, 
że punkt rosy przypadał przy temperaturze 
— 3,2° C.

Widzimy z tego, że badania Cornu powio
dły do metody łatwego odróżniania linij po
chodzenia ziemskiego od linij słonecznych, 
wykazały związek grupy a z linij ami A  i B, 
a wreszcie, doprowadziły do wniosku, że źró
dłem tej grupy jest pochłanianie światła 
przez tlen atmosfery naszej. Praca ta zatem 

i stanowi niewątpliwie krok ważny w rozwoju 
analizy spektralnej.

S. K.

( Technologija).

— N o w y  m a t e r y j a ł  w y b u c h o -  
w y.

W początku r. b. odbywały się w Krążku 
! pod Olkuszem i w Dąbrowie, próby używania 

do robót górniczych nowego meteryjału wy
buchowego, t. z. „holhofitu“.

Jestto  dwunitro - benzol, C0 H* (N 0 2)2 
pomięszany z kwasem azotnym o c. wł. 1,52, 
którym napełnia się gilza pergaminowa i na
stępnie szczelnie zatyka korkiem cynowym. 
Dla wywołania wybuchu używa się mocnego 
pistona, zawierającego w sobie około 0,8 gr.

! rtęci piorunującej.
Próby ujawniły wiele stron dodatnich no

wego materyjału wybuchowego, nawet w po
równaniu z dynamitem, a mianowicie:

1° Siła rozsadzająca holhofitu jest równa, 
lub nawet nieco większa od równej ilości dy
namitu.

2° Gazy wydzielające się po wystrzale są 
dla zdrowia nieszkodliwe, gdyż składają się 
z dwutlenku węgla, pary wodnej i azotu.

3° Przechowanie i użycie holhofitu nie 
przedstawia żadnego niebezpieczeństwa, po
nieważ przygotowuje się on bezpośrednio na 
miejscu na parę godzin przed użyciem z części 
składowych pod względem wybuchowym zupeł
nie obojętnych, eksploduje zaś jedynie tylko 
od silnego wybuchu np. rtęci piorunującej.

Hólhofit nie jest pozbawiony jednak i 
stron ujemnych. Przedewszystkiem jako ma
teryjał płynny wymaga do przygotowania
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pewnej zręczności i nawyknienia; następnie, 
ponieważ kwas azotny łatwo przegryza gil
zy, należy przygotowywać naboje prawie bez
pośrednio przed użyciem, co także pociąga za 
sobą wiele niedogodności.

O cenie holhofitu nic jeszcze dotychczas 
powiedzieć nie można, prawdopodobnie je 
dnak nie będzie ona wyższą od ceny dyna
mitu. B. J.

(Botanika).

— H. F i s c h e r - S i g w a r t  zaobser
wował nadzwyczaj ciekawy fakt, z którego 
wynika, że przynajmniej niektóre Oscillariae 
są mięsożernemi roślinami. Obserwator ho
dował w lecie, w szklanem naczyniu kijanki 
pętówki babienicy (Alytes obstetricans) i 
karmił je cielęciną. Ciemno-zielone Oscilla
riae, które w tym czasie najbujniej rosną, po
kryły całe powierzchnie kawałków mięsa, two
rząc na niem rodzaj gęstego wojłoku; po kil
ku dniach mięso było zupełnie zaabsorbo
wane przez wodorosty. Fakt ten powtó
rzył się kilka razy. Później, w jesieni, kiedy 
Oscillariae, przechodząc w stan spoczynku, po
rozdzielały się na małe cząstki, można je było 
znów pobudzić do działalności życiowej, doda
jąc do wody, w której się znajdowały, kawał
ki chleba i mięsa, które również, chociaż wol
niej, były absorbowane. Szkoda tylko, że 
autor nie określił bliżej gatunków tych Oscy- 
laryj.

Tenże autor obserwował r z ę ś 1 w i o 
s e n n ą  (Callitriche verna), która w dużym 
basenie wyrosła na powierzchni gnijącej ry
by, otoczyła ją  wokoło i bardzo bujnie wzra
stała. Pomimo gnicia ryby, woda, w której ta 
ostatnia leżała, była czysta i klarowna, tak, 
że żywe ryby mogły w niej żyć swobodnie. 
Autor mniema, że rzęśl absorbowała w tym 
razie produkty zgnilizny. lj/. j\{.

(Zoologija).

— L o s  z r z u c o n y c h  r o g ó w  j e l e 
n i c h .  Liczba znajdowanych rogów jelenich 
nie odpowiada ilości corocznie zrzucanych i 
często dają się słyszeć zapytania, jaki je los 
spotyka. W  ostatnich czasach James Inglis,

nadleśny w Dunrobin G-len w Szkocyi, przeko
nał się, że jelenie i łanie zjadają zrzucone ro
gi, zwłaszcza zwietrzałe na powietrzu; miano
wicie zaś jego dwaj podwładni widzieli przez 

j  lunety rogacza i łanię zjadających rogi. J e 
den z tych rogów natychmiast został znale- 

j  ziony, drugiego zaś nie można było odszukać.
! Jeleń zawsze zaczyna od wierzchołka rogu 

lub jego gałązki i zjada róg coraz dalej ku 
podstawie. J .  Inglis czyni uwagę, że w po
bliżu jego miejsca zamieszkania znajduje się 
krowa, która zjada wszelkie znalezione kości, 
jak się zdaje bez wszelkiej trudności. (Na
turę). A. W.

— P r o f .  L a c a z e - D u t h i e r s ,  na 
posiedzeniu Akademii Paryskiej 24-go Marca 
1884 r., odczytał krótką wiadomość, którą 
podaje p. Deniker o „płodzie goryla”. P. De- 
niker nabył płód goryla, przywieziony z nad 
Gabunu i zajął się jego anatomiją w pracowni 
prof. Lacaze-Duthiers w Sorbonie. Pierwszy 
to raz nadarza się sposobność bliższego po
znania płodu tego zwierzęcia; dotąd znane są 
tylko opisy płodu orangutanga i dlugoręka 
(Gibbon), dokonane przez Darwina i Gratio- 
leta, lecz niema prac o rozwoju małp wyż
szych wogóle.

Z wspomnianego płodu goryla, zrobiony zo
stał odlew gipsowy i fotografije. Jestto płód 
samiczy, odpowiada płodowi ludzkiemu 5-cio- 
miesięcznemu. Całkowita jego długość po 
wyprostowaniu wynosi 198 mm., waga zaś 

J  310 gram., środek długości ciała przypada na 
11 mm. powyżej pępka Głowa duża zaokrą
glona (wskaźnik szerokości 86,2, wskaźnik 

i  wysokości 84,7), mięśnie skroniowe słabo 
rozwinięte, czoło wypukłe, potylica mało wy
datna, powieki sklejone. Nos i uszy noszą 
cechy charakteryzujące goryla, szyja wyraźnie 
odznaczona, tułów walcowaty. Kończyny gór
ne dłuższe od dolnych i przedstawiają więcej 
podobieństwa do kończyn górnych człowieka, 
gdy dolne są zupełnie podobne do tychże go
ryla dorosłego.

Ciało jest pokryte włosem meszkowatym,
[ dłuższym na głowie i ramionach. Kolor skó- 
| ry brunatny, jaśniejszy na podeszwach, dło

niach i na twarzy. A. S.
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WIADOMOŚCI BIEŻĄCE.

Tymczasowy plan IV  Zjazdu Przyrodni
ków i Lekarzy polskich ulegnie pewnej zmia
nie z tego powodu, że profesor Szokalski nie 
zgadza się na uroczystości jubileuszowe, któ
re na jego cześć były zamierzone.—Komitet 
Gospodarczy Zjazdu ogłasza już podział na 
sekcyje, których będzie 10, a mianowie: 1) 
sekcyja medycyny wewnętrznej, 2) chirur
giczna, 3) ginekologiczna, 4) oftalmo-otolo- 
giczna, 5) medycyny publicznej, 6) matema
tyczno-fizyczna, 7) chemiczno-farmaceutyczna,
8) botaniczna i mineralogiczno-gieologiczna,
9) antropologiczno-archeologiczna, 10) przy- 
rodniczo-rolnicza. — Liczba odczytów doszła 
już do 86. — Wystawa będzie umieszczona 
w sali pałacu Działyńskich, a udział w niej 
mogą brać także i osoby niebędące uczestni
kami Zjazdu.

KalentlarzyK b iM ra ficz n y .

2 3 -go M aja 1 80 5 r. ur. H.Buff, fizyk; um . 18 79 r.
24-go  M aja 179 4  r. ur. W illiam  W hewell, mato- 

matyk i przyrodnik; napisał Historyją Nauk indukcyj
nych i wiele innych; um . 5 M arca 18 66 r.

ODPOWIEDZI REDAKCYI.
—  W P. S. Zbyt uboga fauna malakologiczna m o

rza Bałtyckiego, szczególniej przy brzegach południo
wych, razom z tą okolicznością, że Perłowiec morski 
(M elcagrina m argaritifera) potrzebuje i cieplejszego i 
bardziej słonego morza, doprowadza nas do wniosku, że 
hodowla pereł w Bałtyku nie może się udać.

Treść: Przym rozki w połowie M aja, przez D -ra 
J .  Jędrzejewicza. —  Zarys historyi rozwoju zwierząt 
(embryjologii), skreślił Józef Nusbaum, kand. Nauk 
Przyr. —  Projekt przewozu pociągów na promie paro
wym przez cieśninę Kaletańską, napisał E . Paidly. —  
Szkodliwość muchy domowej, przoz A . W . —  Sprawo
zdanie.— Kronika naukowa. —  W iadomości bieżące. —  
Kalendarzyk bijograficzny. —  Odpowiedzi Redakcyi. —  
Ogłoszonie.

W ydaw ca E. D ziew ulsk i. R ed ak to r B r. Zna tow icz .

P A M I Ę T N I K  F I Z Y J O G E A F I C Z N Y
TOM IV Z k  ROK 1884

w y jd z ie  w  ciągu  ro k u  b ie żą ce g o  i za w iera ć  b ęd z ie  p race
następujących autorów:

W  dziale I-ym (Meteorologija): J .  Jędrzej ewicza, J ,  Kowalczyka, Ap. Pietkiewicza; w dziale
II-im  (Gieologija): W . Kosińskiego (zebrane przez J .  Trejdosiewicza), A. Michalskiego, J . B. 
Puscha (tłum. B. Rej ch ma rui), L. Zejsznera (zebrane przez W . Choroszewskiego); w dziale
III-im  (Botanika i zoologija): B. Ejchnera, K. Łapczyńskiego M. Twardowskiej H. Dziedzic- 
kiego, F . Osterloffa, J .  Sznabla, A. Wałeckiego; w dziale IY-ym: L. Dudrewicza, Z. Glo-

giera, J . Karłowicza, J .  Kozłowskiego, T. Łuniewskiego.

Komitet Redakcyjny Pamiętnika Fizyjograficznego stanowią:
P P . D r. T . Chałubiński, J .  Aleksandrowicz były dziekan uniw., K. Deike, D r. L . Dudrewicz, E . Dziewulski, 
K. Jurkiewicz b. dziekan uniw ., S. K ram sztyk, A . Ślósarski, J .  Trcjdosiewicz prof. uniw., A . W ałecki, A. W rześ-

niowski prof. uniw., Br. Znatowicz.

Prenumerata na tom IV -ty  Pamiętnika Fizyjograficznego wynosi rs. 5 dla Warszawy, 
oraz rs. 5 kop. 5 0  dla prowincyi z przesyłką

i może być nadsyłana pod adresem W y d a w n ic tw a  P am iętn ik a  F izy jograficzn ego ,
P o d w a le  2.

Po wyjściu tomu zostanie ustanowiona cena księgarska na rs. 7 kop. 50.

/łoanojieuo Ifeimypoio. BapmaBa 5 M aa 1884 r .  D ru k  J. B ergera, E le k to ra ln a  N r. 14.




