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Fig. 1. Colossendeis arcuatus. W yprawa Talizmana, głęb. 1500 m.
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Ż Y C I E

W  G Ł Ę B I MÓR
W E D Ł U G  H .  F lL H O L A  *).

Raki długoogoniaste (M acroura), dział-— 
do którego należą, hom ary, krew ety i im 
podobne, są bardzo obfite we wszystkich 
głębokościach. Tylko, że w otchłaniach 
formy ich są. odmienne niż na pobrzeżach. 
Aby dać pojęcie o obfitości tych stworzeń 
w głębinach, przytoczę jedno pociągnięcie 
dragi, wykonane z pokładu Talizm ana w po
bliżu wysp Zielonego Przylądka. Sonda 
wskazywała głębokość 500 m. Spuściliśmy 
wielką dragę, ciągnąc ją  blisko przez 2 0  mi
nut, a gdyśmy ją  wyciągnęli, spostrzegliśmy 
wnętrze jej napełnione rybami i pięknemi 
czerwonemi krewetkami, należącemi do ro
dzaju Pandalus. Ciekawość nas wzięła po
liczyć te stworzonka: znaleźliśmy 978 Pan- 
dalów i 1031 ryb.

Pomiędzy rakam i długoogoniastemi naj
bardziej godnemi uwagi przytoczę Aristes. 
Stworzenia te, świetnie szkarłatnego koloru, 
żyją na dnach mulastych, pomiędzy 700 
i 3 655 m  głębokości.

Zoologowie znali jeszcze przed poszuki
waniami podmorskiemi grupę rakowatych, 
nazwaną Schizopoda, obejmującą m aleńkie 
zw ierzątka o szczęko-nogach i nogach pier
siowych podobnie zbudowanych i rozdzielo
nych na dwa rozgałęzienia, opatrzone w pe
wnych razach swobodnemi skrzelami. Dra- 
gowania Challengera i Talizm ana wykaza
ły, że przyroda, dając takie formy niektó
rym  rakowatym, stworzyła nietylko kar
łów, lecz także i olbrzymów, którym dała 
za siedzibę głębiny A tlantyku.

Ciekawe te stworzenia, zwane Gnatho- 
phausia, zostały wydragowane poraź pierw 
szy o jak ie  sto mil na zachód od M adery 
w głębokości 1700 do 1800 m. Następnie

')  Porówn. Wszechśw. z r. b. Nr 41.

Gnathophausia gigas odnalezioną została 
o 400 mil od M adery na 3 850 m  głęboko. 
Inny gatunek tego rodzaju Gnathophausia 
zoea zwraca uwagę swym kształtem i swein 
rozległem rozmieszczeniem gieograficznem.O O D
Dziób (rostrum) posiada wydłużony i zazę
biony w kształcie piły. Tylny brzeg skoru
py wydłuża się w kształcie długiej klingi, 
opatrzonćj również zębami. Jeżeli w razie 
walki zwierz posuwa się naprzód, lub cofa 
się, zawsze może zadać nieprzyjacielowi cię
żkie rany. Gnathophausia zoea zamieszku
je  A tlantyk i Ocean Spokojny.

Dodatki otaczające brzegi gęby (szczęko- 
nogi) i służące rakowatym  do zmiażdżania 
pokarmu, posiadają u Gnathophausia nie
zwykłą budowę. Na końcu każdej drugiej 
pary szczęk znajduje się oko. Musi być 
bardzo ciemno w tych otchłaniach, skoro 
przyroda postarała się umieścić oko na każ
dej szczęca, aby tym sposobem ułatw ić wy
bieranie odpowiedniego pokarmu.

Raczki niższego ustroju z grupy Isopoda, 
nazwane tak spowodu nóg, które wogóle 
podobne są do siebie kształtem i wielkością, 
spuszczają się w dość znaczne głębiny. 
N iektóre rodzaje są rospostarte na bardzo 
wielkich przestrzeniach. T ak np. rodzaj 
Serolis rosciąga się na wschód od cieśniny 
Magiellańskiej aż po wyspy Auklandzkie, 
a na północ do Kalifornii.

N iektóre gatunki zstępują do głębin bar
dzo wielkich. Serolis linearia trzyma się 
na głębokości 2004 sążni. Serolis bromle- 
yana, złowiony naprzód w Oceanie Indy j
skim w głębokości 1975 sążni, następnie 
znaleziono na pobrzeżu Nowćj Zelandyi 
w głębokości 1 1 0 0  sążni.

D ruga grupa rakowatych niższych, a mia
nowicie Amphipoda, zdaje się być przeci
wnie słabo reprezentowaną na wielkich głę
biach, gdzie brak niektórych form, jak  np. 
Caprella. Amphipoda z wielkich głębin, 
wydobyte przez Challengera należą według 
p. Stebbinga do gatunków nowych, dość 
zlokalizowanych, gdy przeciwnie gatunki 
z m ałych głębokości posiadają szerokie roz
mieszczenie.

Copepoda, [inne rakow ate o budowie niż
szej, których początek zdaje się być bardzo 
dawnym, posiadają przedstawicieli do 2 2 0 0  

sążni. Niektóre gatunki rosciągają się od
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mórz północny cli aż do Oceanu Spokoj
nego.

Cirripedia spuszczają się do wielkich głę
bin. T ak  np. z pokładu Talizm ana wy
ciągnęliśmy je  pomiędzy wyspami Azor- 
skiemi i zatoką Gaskońską z głębokości 
4250 ot.

Trafiają się w morzu aż do głębokości 
4000 m  stworzenia nadzwyczaj osobliwe, 
(fig- 1 ), które zoologowie brali jużto za ra
kowate, jużto  za pająki zmienione. Stwo
rzenia te zwą się Pycnogonidae lub Panto- 
poda. Spotyka się je  na pobrzeżach pomię
dzy wodorostami, w których poruszają się

przeznaczony do połykania i przetraw ia
nia.

Aby ten brak uzupełnić, potworzyły się 
przedłużenia kanału pokarmowego, w nika
jące do wnętrza nóg. Przypomniało nam 
to stare przysłowie francuskie, które mówi, 
że podczas wielkiego głodu nosi się żołądek 
w piętach; można jednak  mniemać, że Py- 
cnogonida, nie czuje tych cierpień, jak ie- 
mi dręczony jes t jego sobowtór z przy
słowia.

Jedna z najciekawszych form Pycnogoni- 
dów, znalezionych na wielkich głębiach, zdo
bytą została przez Talizmana. Tak ja k

Fig. 2. Hapalopoda inyestigator. W ypr. Talizm ana, głęb. ] 900 m.

leniwo. Ciało ich jes t bardzo szczupłe i wy
dłużone; z boków wychodzi cztery pary nóg, 
zakończonych ostremi pazurami. Na prze
dnim końcu ciała wystaje dziób (rostrum) 
stożkowaty, posiadający przy nasadzie do
datki w formie szczypców, które poczytywa
no niekiedy za homologiczne ze szczękami 
pająków; a od spodu czułki jużto  w kształ
cie nóg, jużto w kształcie szczypców. Brzuch 
(abdomen) posiadają zupełnie zanikły, co 
pociągnęło za sobą osobliwsze urządzenie 
żołądka. W  samój rzeczy, w miarę jak  
brzuch znikał, nie było miejsca na organ

Bathynomus jes t olbrzymem pomiędzy Iso- 
podami, tak samo Colossendeis titan jest ol
brzymem pomiędzy Nymphonami. Złowi
liśmy go na 4000 m  głębokości. Trzymał 
się on na dnie bardzo bogatem, draga bo
wiem wydobyła razem z nim ryby, różne ra 
ki, Pentacheles, Ethusy, Pagurusy, rozmaite 
muszle, Fususy,— Bulle, Neaery, a wreszcie 
wielkie holoturyje fijoletowe (Psychropo- 
tes) i różne gąbki.

Pycnogonidy, mieszkające w płytkich wo
dach, posiadają czworo oczu, gdy tymcza
sem u tych, które żyją poniżej 400 sążni, o j-
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gany te albo znikają, zupełnie, albo są w sta
nie szczątkowym i bez pigmentu.

W obec wielkiej liczby gatunków  rako
watych, żyjących na dnie morza, można 
twierdzić, że znikanie tych organów pomię
dzy niemi je s t faktem dość rzadkim . W ię
kszość gatunków, nawet złowionych na 
5 000 m  głębokości posiada oczy dobrze roz
winięte.

Jesteśmy więc zmuszeni zapytać się, ja k  
funltcyjonują te organy w ciemności.

Przedewszystkiem  mogą one pozostawać 
pod wrażeniem światła, wydawanego przez 
inne zwierzęta, lub światła, które dochodzi 
aż do otchłani, z drugiój znów strony istoty, 
opatrzone niemi, są w stanie praw ie ciągle 
wydawać z siebie światło fosforyczne. F ak t 
ten znanym jest oddawna i zdaje się, że dwaj 
francuscy naturaliści, Eydoux i Souleyet, 
zbadali go poraź pierwszy podczas nauko
wej podróży ,,Bonite“ . „U  wszystkich zwie
rząt, piszą ci uczeni obserwatorowie, posia
dających zdolności fosforyzowania, własność 
ta zdaje się zależeć od jakiegoś pierw iastku 
właściwego, od jak ie jś  materyi, wydzielanej 
prawdopodobnie przez te zwierzęta, lecz 
rozmaitej w sposobie, w jak i się produkuje 
nazewnątrz.

„Jedne z nich, ja k  np. m ałe rakow ate 
fosforyzujące, mogą wydzielać w pewnych 
razach pierw iastek ten nazewnątrz, miano
wicie wtedy, gdy są czemkolwiekbądź po
drażnione; wydzielają one wówczas z siebie 
tak obfite snopy, niby rakiety m ateryi fosfo
ryzującej, że tw orzy się w koło nich jakby  
atmosfera świetlna, av której nikną zupełnie. 
Udało nam się zebrać pew ną ilość tej mate
ryi na  ściankach naczynia, zawierającego 
znaczną ilość tych raczków" ‘).

Inne rakow ate nie posiadają zdolności wy
dzielania nazewnątrz materyi świetlnej, mo
gącej mięszać się z otaczającą wodą; fosfory
zują one tylko w w yjątkow ych warunkach,

*) W yciąg z R aportu de Blainvillea o rezultatach 
naukowych wyprawy,. Bonite. Compt. rend. hebd. de 
1'Acad. des sc. t. VI p. 459, 1338.

a mianowicie w czasie pływania, chodzenia, 
lub gdy są podrażnione. Na dnie morza 
prawdopodobnie podczas tych ruchów wy
dają one światło.

Niektóre Schizopoda posiadają również 
specyjalne organy fosforyzujące. Naturaliści 
Challengera dostrzegli u tak zwanych Eu- 
phausiidae parę blaszek fosforyzujących 
z tyłu oczu. Inne dwie pary podobnych bla
szek znajdowały się na samem ciele, gdy 
wreszcie cztery inne blaszki mieściły się na 
linii środkowój ogona. Blaszki tylne były 
najbardziej połyskujące. Zdolność świecenia 
zależną była od woli zwierzęcia, które ucie
kało się doń często, lecz niezawsze, gdy je  
podrażniono. Niektórym ułatwia widzenie 
obecność oczu dodatkowych. Niektóre ma
łe Schizopody posiadają oczy parzyste na 
członkach piersiowych i oczy nieparzy
ste na niby-nóżkach (Euphausia). U  in
nych znów raków tejże grupy—G nathophau
sia, — istnieją oczy na dodatkach przygę- 
bnych.

Wąsy, dochodzące u niektórych wielkiego 
rozwoju, muszą bardzo ułatw iać tym zwie
rzątkom  poznawanie przedmiotów i stwo
rzeń otaczających je . Mogą one wsuwać 
się pod skały, badając ich zagłębienia, lub 
w czasie spoczynku wysunięte na zewnątrz 
mułu, wówczas, gdy ich właściciel w nim 
się zagrzebał, ostrzegać o obecności nieprzy
jaciela. Znaczenie wąsów, jako organów 
dotyku, tak jest wielkie, że spotykamy czę
sto u raków głębinowych inne części ciała 
przybierające formę tych dodatków. N aj
wybitniejszy tego przykład spotykamy u pe
wnego rodzaju krewetki, którąśmy złowili 
z pokładu „Talizm ana", w głębokości 1,900 
metrów. Hapalopoda investigator (fig. 2), 
je s t to raczek karminowo-czerwonego kolo
ru, o wąsach półtora raza dłuższych od cia
ła. Długość nóg wzrasta stopniowo od pier
wszej pary  do ostatniej. Pierwsze trzy  pa
ry  opatrzone są na końcu maleńką rączką 
dwupalczastą, gdy dwie inne pary, których 
długość jest prawie dwa razy większą od po
przedzającej pary, kończą się szeregiem ma
łych drobnych członeczków ustawionych je 
den za drugim  i przypominających zupełnie 
kształtem i układem  członeczki tworzące bi- 
czyki (flagellum) wąsów.

Streszczając poprzedzające obserwacyje,
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widzimy, że poszukiwania podmorskie wy
kryły liczne formy nowych raków  i spotka
no również znane tylko w stanie kopalnym. 
Z drugićj strony pozwoliły nam  ocenić po
ziome i pionowe rozmieszczenie różnych 
grup tych zwierząt. Nakoniec ułatw iły nam 
zrozumienie różnych przystosowań, potrzeb
nych do zapewnienia życia w głębiach.

Przechodząc od raków do klasy mięcza
ków widzimy, że zwierzęta należące do tego 
ostatniego skupienia bezkręgowych, należą 
do rozmaitych działów, a mianowicie: Ce- 
phalopoda, Gastropoda, Scaphopoda, La- 
m ellibranchiata i Brachiopoda. Ceplialopo- 
dy wielkich głębin stanowią gatunki osobne. 
Tak podczas wyprawy Talizmana Cyrrho- 
theutis um bellata był złowiony w bliskości 
wysp Azorskich w głębokości 2,235 metrów, 
a Ourotheutis megaptera był wyciągnięty 
z głębokości 3,175 metrów. W szystkie oka
zy znane są bardzo małe i nigdy nie widzie
liśmy w naszych sieciach tych olbrzymich 
mięczaków, o których wiemy z pewnością, 
że mieszkają w głębinach. Od najdaw niej
szych czasów wiedziano o istnieniu olbrzy
mich cefalopodów, lecz opowiadania o spot
kaniu tych zwierząt, noszą piętno cudowno
ści i nadzwyczajności, charakteryzujące 
umysły ludów pierwotnych. Poszukiwania 
Chalengera, wydały następujące rezultaty 
odnoszące się do Gasteropodów i Scaphopo- 
dów. W  37 stacyjach, jak  powiada p. W at- 
son, gdzie dragowano od 0 do 400 sążni, od
kryto 819 gatunków, z których 314 było 
znanych, 309 nowych i 196 niezdatnych do 
opisania. W  37 stacyjach w głębokości 400 
do 2,650 sążni, wyciągnięto 247 gatunków; 
81 znanych, 121 nowych i 39 tak uszko
dzonych, że niezdatne były do opisania. 
Największa głębia, w którćj ekspedycyja 
Challandera znalazła gastropoda (Stylifer), 
je s t 2,650 sążni w południowym Atlantyku. 
Najpiękniejszą zdobyczą jak ą  osiągnięto, 
jest wielki nowy Gastropod, bliski Yoluty 
o skorupie alabastrowo - białej, Guevillea 
alabastrina, złowiony w głębokości 1,600 
sążni.

W IEKOW E
PODNIESIENIA I ZNIŻENIA

W  E U R O PIE ,

podług K o b e 11 a,

napisał

-A.. Zt^na-t-u-sze^w slri.

(Dokończenie *)•

Przejdziem y teraz do morza Śródziemne
go, nad którem wskazówki do należnego oce-O ' O
nienia zmiany powierzchni, daleko są przy- 
jaźniejsze niż nad innemi morzami. Gdy od
nośnie do brzegów północnoeuropejskich po
siadamy w bardzo rzadkich razach ścisłe 
wskazówki z czasów nie dalej sięgających 
jak  1 0 0 0  lat, a budowle ręką ludzką wznie
sione, rzadko sięgają Y  stulecia, to przeci
wnie dla morza Śródziemnego posiadamy 
względnie dokładne opisy topograficzne, 
których wiek 2000 lat przechodzi. W praw 
dzie starożytni pisarze nie myśleli o ści
słych mierzeniach i obserwacyjach, ale opi
sy ważniejszych miast i pewne wiadomości
0 oblężeniach miast nadmorskich, pozosta
wione przez starożytnych historyków, przed
stawiają dość ścisłe dane dla zrobienia po
równań z dzisiejszemi danemi topograficzne
mu Nowsze czasy dostarczyły nam licz
nych prac, odnoszących się dt> tego rodzaju 
przedmiotów, ale wszystkie te prace, a na
wet badania Fischera z M arburga, przepro
wadzone z zadziwiającą ścisłością i staran
nością, nie wszędzie rozróżniają ruchy, do
konywane w czasach przedhistorycznych
1 historycznych. Pod  tym względem morze 
Śródziemne posiada wielkie znaczenie, albo
wiem w stosunkowo krótkim czasie nieje
dnokrotnie zmieniało swoją postać i jego 
obwód znacznemu ulegał wahaniu.

Na początku naszój epoki, przy końcu pe- 
ryjodu trzeciorzędowego, ogromne obszary, 
które dzisiaj są lądami, były morzem pokry-

') Ob. Wszechś. T. !V str. 616.
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te. Z całźj Italii, p iętrzyła się na wodami 
niewielka tylko z kredy złożona część A pe
nin, ale dzisiejsze morze Tyreńskie było 
otoczone masą. granitową, z której tylko wi
dnieją jeszcze cyple Korsyki, Asprom onte 
w Kalabryi i neptuniczne góry pod Messy- 
ną. Cieśnina m orska łączyła to morze z za
toką Biskajską, obejmującą wtedy całą do
linę Garonny, międzymorze Suez ju ż  wtedy 
istniało, a nawet było szerszem niż obecnie, 
morze Czerwone prawdopodobnie nie było 
jeszcze utworzone, ale obszerne zatoki wci
skały się w Sacharę i pokryw ały niziny 
schottów i oazy w Libijskiej pustyni, nie- 
przedstawiając jednak  połączenia ani z Oce
anem A tlantyckim , ani z Indyjskim ; większa 
część Sacbary ju ż  od peryjodu kredowego 
a naw et dewonu, była lądem stałym. O d
dzielnie od tego ogromnego morza istniało 
na wschodzie drugie zbiorowisko, którego 
morza: Czarne, Kaspijskie i A ralskie są 
szczątkami. Głęboko ono wkraczało w W ę
gry i pokrywało większą część rosyjskiej 
niziny, połączenie jego z morzem niemiec- 
kiem i lodowatem, było ju ż  wtedy zamknię- 
tem, a na południu graniczyło z góram i M a
łej Azyi i południowym Bałkańskim  pół- 
wyspem. Czy słupy H erkulesa (cieśnina 
G ibraltarska) były wtedy zamknięte, nie 
można wyrzec ściśle, chociaż prawdopodo
bnie tak być musiało, bo dyluw ijalne zwierzę
ta ssące Hiszpanii okazują typ afrykański.

Z początkiem naszój dzisiejszej epoki, 
w czasie, niedającym się ściśle oznaczyć, 
w każdym jednak  razie nie mniej niż lat 
stotysięcy, na większej części lądów Śród
ziemnego morza zaczęło się podniesienie: 
warstwy, w których osadzały się muszle 
niezmiernego morza trzeciorzędowego, p ra
wie w całej swej rosciągłości u jrzały  dzien
ne światło, zatoka A kw itańska uległa zam
knięciu. Podniesienia i parowania praco
wały w jednym  kierunku i w stosunkowo 
krótkim  czasie sprow adziły powierzchnię 
morza do nierównie mniejszego obwodu ani
żeli ona dzisiaj posiada. D opiero przełom 
przy słupach H erkulesa, zapomocą którego 
w darły się wody Oceanu i następnie drugi 
przełom  przy D ardanełlach, k tóry  w grec
kich najstarożytnięj szych tradycyjach wy
stępuje jako  potop ogygijski, wyrównywał 
ciągle stratę dokonywaną przez parowanie
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i doprowadził morze Śródziemne prawie do 
obecnie istniejącego poziomu.

Podnoszenie krain nadbrzeżnych ciągle 
miało miejsce i to 'w  całym obwodzie morza 
Śródziemnego, aż do historycznej epoki, bo
wiem wszędzie prawie znajdujemy podnie
sione warstwy potrzeciorzędowe, a w nad
brzeżnych skałach wapiennych— otwory wy
robione przez muszle i jaskinie wymulone 
przez fale. W ziąwszy to wszystko pod uwa
gę, dojdziemy do przekonania, że wszystkie 
przybrzeżne lądy morza Śródziemnego na
leżą do dziedziny wzniesień. Rzecz się ca
ła jednak  inaczej przedstawi jeżeli zwróci
my uwagę na te tylko ruchy, które wpływ 
wywarły na budowle ludzkie, albo które 
rzeczywiście miały miejsce w epoce histo
rycznej.

Issel przeprowadził to rozdzielenie i pod
czas kiedy F ischer przyjm uje podział ru 
chów ziemi na trzy  główne pasy, idące po 
sobie od zachodu na wschód, to z teoryi Is- 
sela wynika, że za wyjątkiem Północnej 
A fryki, H iszpanii i Sycylii z południową 
K alabryją, wszystkie kraje śródziemne znaj
dują się w stanie powolnego zniżenia.

Zwróćmy się jeszcze do tych brzegów.
Na słupach. Herkulesa tak mało skonsta

towano zniżenie ja k  i w południowej P o rtu 
galii, chociaż bezwątpienia cieśnina od cza
sów starożytności znacznie się rosszerzyła 
i szereg sterczących skał, stanowiący dawną 
liniją brzegową znikł zupełnie, tak, że tyl
ko jeszcze jako  mielizna okazuje się na głę
bokości 200 sążni. Podniesione warstwy 
czwartorzędowe na brzegach hiszpańskich 
i dawne linij e poziomu morza na 1 0  m 
wzniesione nad powierzchnią morza na 
wschodniej stronie skał G ibraltaru, raczej 
dowodzą nowego podniesienia,, działanie 
którego Tissot stwierdził wzdłuż brzegów 
marokańskich. Przeciwnie H ooker i Buli 
w tak  zwanój jaskini H erkulesa w staroży
tnych kamieniołomach około przylądka 
Spartel, które dla całego M aroka dostarcza
ją  kamieni młyńskich, obserwują pierwsze 
ślady nowego zniżenia, które ku południo
wi znacznie wzrasta i portową wyspę Mo- 
godoru, od czasu ja k  tylko można dosięgnąć 
pamięcią,zmniejszyło o '/4część całej roscią
głości.

W zdłuż brzegów hiszpańskich nie okaza

WSZECHŚ WIAT.
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no znacznego ruchu gruntu  i od czasu epo- I 
ki kredowej półwysep Iberyjski mało się j  

musiał zmienić, względnie do swego obwo
du. Inaczej rzecz się ma z brzegami P ro- 
wancyi. P raw ie we wszystkich dziełach 
gieologicznych podają, że Prowancyja znaj
duje się w stanie podniesienia, wszędzie 
przytaczają jako  przykład Aigues - Mortes 
(W ody M artw e),gdzie jeszcze Ludw ik Świę
ty wsiadł na okręt, udając się na wojny krzy
żowe, gdy tymczasem obecnie miejscowość 
,ta jes t znacznie odległą od morza. Pomi
mo to, dokładne badanie okazuje niewątpli
we zniżenie w historycznych czasach. Posu
nięcie się brzegów jest skutkiem naniesienia 
mułów z Rodanu i ze strumyków górskich.

W ody M artwe ju ż  w czasach Ludwika 
Świętego leżały nie nad morzem ale nad je 
ziorem de la M arette, do którego prowadził 
kanał 8 mil długi, piasek diunów wypełnił 
tenże i odciął miasto od morza. Również 
A nde z Narbonny, dawniej bardzo ważnej 
zatoki m orskićj, utw orzył miasto środkowe. 
Sam Rodan od czasu bitwy teutońskiój 
pod Aix wprowadził do morza Śródziem
nego 41 m ilijardów kubicznych metrów szla
mu i piasku. Na wschód od jego ujścia, 
gdzie prądy nie pozwalały skierować się je 
go przypływom i równolegle biegnąca doli
na Durance od brzegów w małej odległości, 
dla silnych brzeżnych potoków nie pozosta
wiała żadnej przestrzeni, tembardzićj wy
stępowały zjawiska zniżenia. Marsylij a gor
liwie walczyła z wdzieraj ącem się morzem; 
niektóre ulice, o których jes t wzmianka 
w księgach kościelnych, dzisiaj s%przez mo
rze pochłonięte, m ury nad zatoką l ’Ourse 
trzeba było kilkakrotnie cofać, a przy bar
dzo niskim stanie wody widzimy w morzu 
szczątki dawnych budowli. W  jeziorze 
Thone spoczywają pod powierzchnią wody 
m ury starego kanału dla okrętów, a pod 
Arles, gdzie Rodan w pierwotnych czasach 
miał swe ujście, przy kopaniu znaleziono 
dawny brzeg z szczątkami m uru i staremi 
mogiłami na 15 •— 20 tri pod powierzchnią. 
Pod  Nizzą, gdzie to zjawisko podniesienia 
je s t bardzo wyraźnem, widzimy dawne sa
liny, obecnie zatopione, a w niektórych 
miejscach dalój na zachód zdaje się, że mo
rze wkracza i z każdym rokiem nadbrze
żnej kolei coraz bardziej zagraża.

Najgorsze działania wywołuje zniżenie 
się brzegów włoskich, bardziej zwróconych 
ku południowi. Tutaj wzdłuż brzegu cią
gną się obecnie rozległe bagniska: toskań
skie maremmy, bagna rzymskiej kampanii 
i bagna pontyjskie. W  rzymskich czasach 
znajdowały się tutaj liczne kwitnąco mia
sta i gęsto zaludnione, bardzo żyzne rolne 
okręgi, a dopiero od czasów cesarzów za
czynają się podnosić skargi na szkodliwe 
w tych stronach powietrze, febry i zabło- 
tnienia. Zwykle utrzym ują, że z zniknię
ciem wolnego stanu chłopów, zapro Wadze
niem wielkich posiadłości i gospodarstwa 
pastwiskowego, kraj się zabłotnił i rzeki 
stały płytkiemi. W prawdzie tak być mogło, 
chociaż również przypuścić można i odwro
tnie, mianowicie: ciągle wzrastające zabło- 
tnienie wypędzało małych właścicieli i znie
walało tło gospodarstwa pastwiskowego. 
Ale jeżeli zamulenie rzek było tego przy
czyną, to dla czegóż od tylu stuleci nie 
zajęto się ich naprawą i budową kanałów, 
któreby błota pontyjskie mogły uczynić 
mieszkalnemi. Widocznie, że tutaj pogor
szył się stosunek odpływu i uwidoczniło 
powolne osiadanie całej okolicy, tembar- 
dziej jeżeli widzimy, że dawna droga rzym
ska w maremmach, które pewno były za- 
bespieczone od wszelkiego zalewania, dziś 
w całości przebiega przez jezioro Scarlino 
łączące się z morzem; jeżeli na Monte A r- 
gentario są widoczne szczątki wielkiego 
pałacu rzymskiego pod powierzchnią mo
rza; jeżeli ruiny starożytnego A ntium  są 
zalane. D la tego też w błotach pontyj- 
skich nie mogą się udać wszelkie próby 
i sposoby osuszania; wprawdzie maremmy 
pozyskano dla kultury  ale nie przez od
wodnienie, tylko w ten sposób, że zatrzy
mano górskie potoki, a prawidłowo roz
dzielając naniesione kamienie, żwir i okrą
glaki na powierzchni błotnistej, dosyć zna
cznie ją  podniesiono.

Przy wejściu do zatoki Neapolitańskiój, 
widzimy w Lago di Fusaro królewski pa
łacyk zbudowany przy końcu ubiegłego 
stulecia, coraz głębiej opuszczający się wmo- 
rze, a w jeziorze Licola kawałki Y ia Apia, 
rzymskiej głównej drogi, również pod wo
dą; ale tam wchodzimy w dziedzinę wul
kaniczną, wskutek czego zjawiska bardziej
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się wikłają. Znanego zjaw iska świątyni 
Serapisa pod Puzzuolą wcale nie należy 
przypisywać zmianie poziomu gruntu; p rę
dzej zależało ono od wybuchów solfatarów, 
Monte nuovo i Epomeo, k tóre prześliczne 
kąpiele starożytnego świata zamieniły w bez
ludną pustynię, ojczyznę m alaryi. K alabry- 
ja  na swoich wschodnich brzegach okazuje 
bardzo wyraźne zjawiska ruchu. Ruiny 
świątyni M inerwy na pi-zylądku Colonna 
leżą obecnie w morzu, chociaż mogły być 
tam zanurzone wskutek trzęsienia ziemi. 
Dalej na  północ T aranto  znajdujem y ślady 
przedhistorycznego podniesienia, ale jeszcze 
dalej, u stóp Monte Gargano, ruiny M attina 
pod M anfredoma zwolna przez morze by
ły pochłonięte, a na północ góry w jeziorze 
Lessina znajdujemy ruiny starożytnego mi a 
sta. Bardziej na północ zniżenie je s t coraz 
wyraźniejsze. W  Fano od czasów rzym 
skich musiano podnieść ulice o 2 m, a i Ra- 
venna także bez wątpienia je s t w stadyjum  
osiadania; jej starożytne budowle, pokryte 
mnogiemi warstwami ziemi, leżą niżej niż 
powierzchnia morza. A le te zjawiska są 
najwyraźniejsze tam właśnie, gdzie ląd naj
szybciej przybywa, a mianowicie przy u j
ściu Po. Zwaliska starożytnej H adrii, da
jącej nazwę całemu morzu, obecnie leżą na 
wiele metrów pod powierzchnią morza, bez- 
wątpienia pokryte namuliskami x-zeki Po. 
W enecyja musiała ochronić potężnemi ta
mami swoje Lido i plac Ś-go M arka i cho
ciaż ju ż  raz o 5 stóp tamy te podniosła, 
a wprzeszłem stuleciu o 1 2  stóp—i dziś znów 
przy każdem wezbraniu jest zatopiona. Is- 
sel jest zdania, że przy coraz częstszem i co
raz bardziój występuj ącem zatapianiu Po 
i Adygi g ra pewną rolę ogólne zniżenie do
liny rzeki Po, którego skutki widoczne są j 
pod Desenzano w rosszerzaniu się jeziora j 
G arda. Faktem  jest, że obecnie są nawo
dniane te okolice, do których przedtem  na- j  

wodnienie nigdy nie dochodziło. Również j 
i T ry jest zdaje się ulegać zniżeniu, chociaż 
źródła Tim aro płyną jeszcze ja k  i w staro- 
żytności. Ruiny rzymskiego miasta w Istryi 
i Cissar na wyspie tego samego nazwiska, 
wolno zniżają się. P rzy  Porto-R e w bli
skości Fium e krzyże w skałach wyrąbane j  

są częścią pod wodą i wzdłuż całego brzegu 
dalmaekiego spostrzedz można niewątpliwe

zjaw isko zniżenia. W  Zadarze musiano 
plac rynkowy podnieść o 2 m; jeszcze za
chowany stary bruk marmurowy obecnie 
leży pod średnią wysokością powierzchni 
wody.

Ograniczywszy się faktami i obserwacy- 
jam i wyżej podanemi i rzuciwszy okiem na 
zjawiska o których mówiliśmy, spostrzeże
my, że ruch odbywa się w ogólności w pa
sach równoległych do stopni szerokości gie- 
ograficznej.

Odległa północ zdaje się być owładniętą 
podniesieniem, potem 'następuje szeroki pas 
zniżenia, obejmujący całą środkową E uro
pę, prawdopodobnie zaczyna się on od po
łudniowej Szwecyi, a dosięga L iguryjskich 
brzegów. Potem paralelizm  ustaje. W praw 
dzie ciągnie się z zachodu na wschód przez 
dziedzinę morza Śródziemnego szeroki pas 
krajów nieruchomych lub podniesieniem do
tkniętych, obejmujący półwysep pyrenejski, 
Sycyliją, południoweW łochy, zachodnią Kre- 
tę i M oreę,ale załam ujesię on nagle przy wy
spach Archipelagu i mijając między niemi le
żący pas neutralny, przechodzi w dziedzinę 
silnego zniżenia. Połączywszy południowe 
M arokko, starożytną Cyrenaikę i Egipt, mo
żemy znów otrzymać trzeci pas zniżeń, któ
ry  zapewnie obejmie całą Sacharę.

Napróżnem byłoby podawać pojęcie o przy
czynach, wywołujących zmianę poziomu, 
kiedy same zjawiska ruchu dotąd nie zosta
ły jeszcze należycie obserwowane. Jednak
że co do tych przyczyn gieologowie wygło
sili mniej lub w^ęcój szczęśliwe hypotezy.

D la Skandynawii proces podniesienia pró
bowano tłumaczyć na zasadzie spraw  che
micznych, odbywających się we wnętrzu 
skał. P odług Bischoffa wszystkie krzem ia
ny roskładają się w zetknięciu z wodą, za
wierającą kwas węglany i tym sposobem po
większają swoją objętość, ten przyrost obję
tości w granicie, może dochodzić do połowy 
a w bazalcie jeszcze więcej. Pojmowanie 
to jest w zgodzie z faktem, że podniesienie 
w wnętrzu jest potężniejszem niż na brze
gach, ale przyjm ując ten pogląd, w jakiż 
sposób można wytłumaczyć podniesienie sy
cylijskich mas wapiennych, pod któremi nie 
znaleziono dotąd skał krzemionkowych i dla
czego nie podnoszą się granitowe okolice 
morza Tyreńskiego? Morze Śródziemne ro-
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bi na nas takie wrażenie, jakgdyby jego po
wierzchnia ciągłe się zniżała, gdy tymcza
sem z końcem trzeciorzędowej epoki dozna
ła ona znacznego podniesienia. W  H iszpa
nii i północnej Afryce, w której przemaga 
kreda a nawet formacyja ju rajska, a pod
niesione warstwy trzeciorzędowe są. rzadkie 
i nieznaczne, nie można dopatrzeć żadnego 
zniżenia. Póki kraje morza Śródziemnego 
nie będą. gruntownie poznane, póty najwła- 
ściwiój będzie wstrzymać się od wytłuma
czenia zjawiska rozgałęzionego na całój zie
mi, a znanego tylko z pojedyńczych nie
dokładnych obserwacyj.

W  nowszych czasach Suess w W iedniu 
i Penck w Monachijum zaprzeczyli podnie
sienia się lądów w ogólności i wszystkie ob
serwowane zjawiska starali się wytłumaczyć 
zapomocą ruchu wody.

Suess przyjm uje ogólny ruch morza, któ
ry  na północy i południu j est negatywny, to 
jest zniżający się, zaś około równika pozy
tywny, to je s t podnoszący się, przyczem po
łudniowa półkula otrzym ała silniejszy ruch 
niż północna.

Na bardziej szczegółowych i stwierdzo
nych przez obserwacyje danych, Penck oparł 
swoją teoryją, której tutaj wygłaszać nie 
będziemy. Powiemy tylko, że wszelkie teo
ryje, podług których przyczyny zmiany po
ziomu lądów, należy szukać w zmianie po
ziomu wody, zdają się niemożliwemi wobec 
faktu, że w zupełnie zamkniętem morzu 
Sródziemnem, wąskim tylko otworem łą- 
czącem się z Oceanem, dają się zauważyć 
już wzniesienia, ju ż  zniżania, a także i stan 
zupełnego spokoju.

0  ZA D A N IA C H  OBECNYCH

A S T R O N O M I I
PRZEZ

A. Y o u n g a

p rze ło ż y ł S. K.

Zadanie korony słonecznej jest przed
miotem szczególnej uwagi. Nowe poszu

kiwania doktora Hugginsa i profesora H a- 
stingsa dają rezultaty, które się wydają 
wręcz przeciwne. Doktor Huggins, któ
ry  otrzymał fotografiją korony przy peł
nym blasku słońca i okazał w ten spo
sób jej rzeczywistość przedmiotową, uważa 
ją  za olbrzymią część dodatkową słońca, po
staci niemal stateczny i pociąganą przez 
obrót bryły, z którą jes t związana. Można 
ją  nawet nazywać ‘atmosferą, jeżeli nazwa 
ta nie jest stosowaną w znaczeniu bardziej 
ograniczonem. Dodać winienem, że foto- 
grafije korony słonecznej, dotąd otrzymane, 
są słabe i bardzo ciemne. W  liście, który 
niedawno otrzymałem, zawiadamia mnie do
ktor Huggins, że w Anglii nie mógł zeszłe
go lata dojść do pomyślnych rezultatów 
spowodu niepogody, ale że doktor Wood, 
przy pomocy tychże samych przyrządów 
osiągnął zupełne powodzenie ').

Astronom amerykański (to jes t prof. H a- 
stings) natomiast, podczas ostatniego za
ćmienia, k tóre obserwował na oceanie Spo
kojnym, zauważył pewne zjawiska, mogące 
stanowić potwierdzenie teoryi, nieco da
wniej przez niego sformułowanej; według 
tej teoryi, świetne formy korony są prostem 
złudzeniem, objawem czysto optycznym, za
leżnym od uginania (a nie od odbicia lub od 
załamania) światła na brzegu księżyca: we
dług niego korona nie więcej jes t częścią do
datkową słońca, aniżeli tęcza. W artość te
oryi tej wystąpi w pełni dopiero wtedy, gdy 
gienijalny i biegły jej autor ogłosi ją  w ca
łości. Obecnie przyznać należy, że niektó
re obserwacyje d ra  Hastingsa wydają się 
trudne bardzo do wyjaśnienia według innej 
hypotezy.

Jakikolw iek być może rezultat, poszuki
wanie konstytucyi i rozległości powłoki 
mgławicowej, otaczającej słońce lub inną 

j  gwiazdę, je s t zapewne kwestyją zarówno 
j  zajmującą ja k  i ważną.
| D la wyjaśnienia niektórych objawów ko- 
| metarnych, dostrzeganych w koronie, zmu- 
j szeni jesteśmy odwoływać się do innych sił,
| aniżeli ciężkości, ciepła i sprężystości ga-

')  W art. „Korona słoneczna" przez S. K. (Wszechś. 
r. b. str. 482 i nast.) znajdzie czytelnik w tym  przed
miocie niektóre nowsze dane.
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zów. Że zaś dokoła słońca rospościera się 
istotnie wielka powłoka gazowa, to znajdu
jem y na to dowody niezaprzeczalne w in
nych zgoła zjawiskach, do jak ich  zaliczają 
się, powstawanie obłoków rozżarzonego wo
doru w znacznych wysokościach, różne for
my i ruchy protuberancyj najwyżej wznie
sionych.

Ze wszystkich jednak  zadań słonecznych, 
najbardziej ogólny interes przedstaw ia nie
wątpliwie kw estyja ciepła naszego słońca, 
jego stateczności i trwałości. Co do mnie, 
nie chciałbym bynajmniej krytykow ać roz
wiązania podanego przez H elinholtza, który 
przyjm uje ściąganie się powolne sfery sło
necznej. Jedynym  zarzutem  pewnej w a r
tości, jak iby  teoryi tej przeciwstawić można, 
byłoby to, że ogranicza ona poprzedni czas 
istnienia uk ładu  słonecznego do okresu, nie 
przechodzącego około dwudziestu milijo- 
nów lat, a niektórzy z naszych przyjaciół, 
gieologowie, protestują przeciw takiej oszczę
dności. Taż sama teoryja oznacza mniej 
więcej połowę tego czasu, jako  przyszły za
kres naszego życia planetarnego; nie jestto 
wszakże zarzutem, niepodobna bowiem wąt
pić o ustaniu zupełnem wszelkiej działalno
ści słonecznój, a tem samem o końcu całego 
układu. Jednakowoż, jakkolw iek  hypoteza 
ta  zdaje się odpowiadać wszelkim wymaga
niom i przedstaw ia sięjakonastępstw o wszy
stkiego, co możemy wiedzieć o początku na
szego układu planetarnego i o budowie sa
mego słońca, pewnem jest, że nie ma ona ża
dnego sprawdzenia doświadczalnego. Nie 
rosporządzamy obecnie żadnym środkiem, 
któryby mógł dostarczyć je j dowodu.

Należy też przypuścić, że można dużo po
wiedzieć na korzyść innych teoryj, tej mia
nowicie, k tóra przypisuje ciepło słoneczne 
spadkowi na słońce materyi meteorycznój, 
oraz tak  gienijalnej i zajm ującej hypotezy 
W . Siemensa.

Co do pierwszej wszakże, nie można za
przeczyć, że jeżeli je s t ona wyłącznie dokła 
dną, ziemia powinna otrzymywać więcej 
ciepła aniżeli słońce, ja k  to okazał profesor 
Peirce; wymagałaby ona spadku takiej ilo
ści materyi, któraby conajmniej sześćdzie
siąt milijonów razy była większą, aniżeli 
wynosi szacunek naj szczodrzej szy; to zaś nie 
mogłoby ujść obserwacyi najbardziej pobie

żnej, gdyż każda mila kwadratowa angiel
ska (kw adrat o boku 1609 m) otrzymywała
by codziennie przeszło 150 ton substancyi.

Co się tyczy teoryi Siemensa ') przedmiot 
ten był tyle rozbieranym, że niema potrze
by wracać do niego. Nie powiemy nic 
o trudnościach, odnoszących się do wiru, ja 
ki teoryja ta przyjmuje, ani o tem, że tem
peratura słońca jes t zapewne wyższą od pun
ktu dysocyjacyi związków węglowych, a na
wet wyższą od tem peratury ich palenia. 
Zdaje się też rzeczą należycie dowiedzioną, 
że substancyja takiej gęstości, jakiej teoryja 
ta  wymaga, nie mogłaby istnieć w przestrze
ni międzyplanetarnej, niezmieniając zna
cznie ruchów planet, zarówno przez swą 
atralccyją ja k  i swój opór. Promienie świetl
ne gwiazd nie mogłyby do nas przybywać 
nawskroś środka, zdolnego do przejmowa
nia i zużytkowania promieni słonecznych.

Pomimo to pojmuję, dla czego teoryja ta 
przyj ętą została przychylnie, podczas gdy inne 
tracą grunt pod sobą; według nich bowiem, 
przeważna część energii promienistej słońca 
ulega m arnotraw stw u z punktu widzenia 
naukowego. Milijonowa zaledwie część nie
ba, widziana ze słońca, zawiera przedmioty, 
na które padają promienie słoneczne; reszta 
jest pustą. Jeżeli słońce rzuca swe pro
mienie we wszystkich kierunkach, to tysią
czna ledwie ich część zostaje zużytkowaną, 
chyba że istnieje w przestrzeni środek jakiś 
zdolny do zużytkowania tych promieni, lub 
też że są jakieś światy nieznane, położone 
poza obrębem gwiazd.

Co do mnie, nie troszczę się zgołaooskar
żenie, czynione przyrodzie spowodu jej m ar
notraw stw a, ani o wymagania pewnych teo
ryj, k tóre chcą dowieść zużytkowania wszy
stkich sił wydawanych. Gdy zdaję sobie 
spraw ę z pewnej ilości siły wyłożonej ko
rzystnie, uznaję to z poszanowaniem i wdzię
cznością. Gdy nic w tym kierunku znaleść 
nie mogę, nie oskarżam mądrości przyrody 
ani dokładności hypotezy, k tóra jes t z in
nych względów zadawalniającą. Jestto je 
dynie dowód naszej nieświadomości i nasze-

') Ob. „Nowe teoryje zachowania energii słone- 
cznej“ przez S. K. (Wszechś. t. II str. 481 i nast.).
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go umysłu ograniczonego: jakżeżby ślepy 
pojął użytek teleskopu?

A może też ze zbyt wielką, pewnością 
przyjmujemy, że w przestrzeni wolnej p ro
mieniowanie dokonywa się jednakow o we 
wszystkich kierunkach. Naturalnie, jeżeli 
sposób nasz pojmowania istoty i własności 
eteru jest dokładny, niema potrzeby zada
wania sobie tego pytania. Ale, jak  to wska
zał J . Herschell i inni uczeni, własności, 
któremi uposażamy eter, by uczynić go zdol
nym do pełnienia różnych funkcyj, do ja 
kich został stworzonym, są tak nadzwy
czajne i nawet niepojęte, że można posta
wić pewne zastrzeżenia, zanim przyjmiemy 
go jako hypotezę konieczną. Myśl ta czę
sto wysnuwaną była, a niekiedy i przez uczo
nych uznanego znaczenia; i pytano się nie
raz, czy to może ustrój materyi nie jest tego 
rodzaju, że promieniowanie i przenoszenie 
energii, dokonywać się tylko może między 
masami ważkiemi, a to nawet bez utraty 
energii w czynniku, który przy przenosze
niu tem pośredniczy (jeżeli czynnik taki 
istnieje). Jeżeli tak się rzeczy mają, to 
słońce rozdaje swą energiją li tylko plane
tom, meteorom i gwiazdom, nieudzielając 
nic zgoła przestrzeni pustej; u trata  ciepła 
byłaby w takim razie znakomicie zmniejszo
ną, a trwanie życia w naszym układzie pla
netarnym powiększyłoby się olbrzymio. Aż 
dotąd nie zdołano wskazać, przez jak i śro
dek i jak im  mechanizmem przenoszą się 
drgania świetlne i cieplikowe, które idą od 
słońca do planet. Nic pozytywnego nie 
powiedziano o rzeczywistych warunkach 
i zawartości przestrzeni, nazwanej pustą. 
E ter jes t szczęśliwą hypotezą, ale niczem 
więcdj.

Nie mogę pominąć, że zadanie równie cie
kawe ja k  niedostępne, a które wiąże się 
z poprzedzaj ącem, stanowi kwestyja mecha
nizmu ciążenia, czyli oddziaływania wzaje
mnego ciał w odległości. Jeżeli istnieje rze
czywiście substancyja zwana eterem, można 
tłumaczyć wszystkie przyciągania i odpy
chania m ateryi ważkiój, jako  zależne od 
działania tego eteru. Poszukiwania jednak 
i wnioski, do jakich doszedłChallis w przed
miocie działań hydrodynamicznych w ta
kim środku, nie wydają się. możliwemi do 
przyjęcia i pole zostaje otwartem do badań

nad ciążeniem i nad siłami, które działają 
na ma te ryją za pośrednictwem eteru.

Meteory i komety, które, ja k  się zdaje, 
nie należą ani do układu słonecznego, ani 
też budową swoją nie odpowiadają gwiaz
dom, przedstawiają nam mnóstwo zagadnień 
trudnych i ciekawych. W iele z nich roz
wiązano w ostatnich latach; co do niektó
rych wszakże szczegółów zdobyte wiadomo
ści powiększyły jedynie tajemnicę.

Przypuszczam, że pytanie o początku ko
met zostało rozwiązane w pewnych grani
cach przez badania Scliiaparellego, Ileisa, 
profesora Newtona i innych, którzy je  uw a
żają za cudzoziemców, przybyłych z prze
strzeni, obcych, pochwyconych przez plane
ty i zmuszonych do krążenia po drogach 
eliptycznych i do ruchu peryjodycznego. 
Niewątpliwie teoryja ta ma podstawy trw a
łe i wielką powagę, a prawdopodobnie znaj
duje się w warunkach korzystniejszych, ani
żeli wszelkie inne teoryje, jakie podawano. 
Ma ona jednak  przeciw sobie zarzuty cięż
kie, jeżeli nie nieprzezwyciężone. Komety 
napotykane przez słońce powinnyby prze
biegać orbity hyperboliczne; otóż nie znamy 
ich wcale, żadnój może. Należałoby zna- 
leść związek pomiędzy kierunkam i wielkich 
osi orbit kometarnych, a kierunkiem ruchu 
słońca w przestrzeni. Nakoniec, według 
uwagi świeżój p. Proctora, przekształcenie 
drogi parabolicznej na drogę eliptyczną pod 
wpływem przyciągań planetarnych, przy
puszcza daleko znaczniejszą redukcyją pręd
kości kometarndj, aniżeli to można wytłuma
czyć racyjonalnie. Jeżeli, naprzykład, ko
meta Brorsena, miała niegdyś orbitę parabo
liczną i zawdzięcza obecną swą orbitę wpły
wowi Jowisza, ja k  to się powszechnie przy
puszcza, prędkość jć j musiała uledz zmniej
szeniu z jedenastu mil angielskich na sekun
dę do pięciu mil. Pomimo to, nie podzie
lam zgoła wniosków p. Proctora: „Komety 
peryjodyczne zostały wytworzone przez pla
nety i nie są ich jeńcami, ale ich dziećmi“ . 
Jestem  raczój stronnikiem teoryi ogólnie 
przyjmowanej, pomimo trudności, jakie ze 
sobą jirzynosi, trudności, których nie można
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przezwyciężyć obecnie, ale którym  podołają 
z pewnością badania czasów przyszłych.

Daleko bardziej zagadkową, je s t jeszcze 
konstytucyja tych obcych ciał niebieskich 
posiadających znaczną objętość a gęstość 
nadzwyczaj słabą, przejrzystych, świecących 
własnem światłem, a odbijających zarazem 
i światło słoneczne, będących siedliskiem sił 
i zjawisk, jak ich  nigdzie zresztą nie odnaj
dujemy. Nie można niemal przytoczyć w y
razu odnoszącego się do ich w ejrzenia i do 
ich istoty, niepodejm ując zarazem  jakiej 
kwestyi do rozwiązania. Zmienne natęże
nie ich blasku, polaryzacyja i cechy widmo
we ich światła, formy ją d ra  i mgławicy ota
czającej, w szczególności zaś objawy w ytry 
sków światła, powłok i ogonów wymagają 
bacznych i głębokich dyskusyj.

Prawdopodobnem  je s t,  że wyjaśnienie 
tych zjawisk, jeżeli je  kiedy osiągniemy, 
rosszerzy znacznie wiadomości nasze, tyczą
ce się natury  przestrzeni m iędzyplanetarnej, 
tem peratury jój i wypełniającej ją  substan
cyi, oraz zachowania się m ateryi pierw otnej, 
gdy jest sprowadzoną do najprostszego wy
rażenia gęstości i tem peratury.

(dok. nast.)

Przegląd znanych zjawisk rozkładu i znaczenie 
ich w ogólnej ekonomii przyrody

opisał 

j J ó z e f  J ^ I a t a n s o n .

(Ciąg dalszy).

99. N atura produktów przy rozkładach. 
Kolejno przeszliśmy wszystkie, lepiej nam 
znane i bardziej typowe rozkłady ma
teryi organicznej; przegląd nasz nie jest 
kom pletny '); nie szło nam o wyczerpanie ,

>) Pominęliśmy np. rozkład gliceryno - etylowy 
F itza, dokonywany przez Bact. aet.hylicum Buchner, 
a także niektóre organizmy chorób wina i piwa, zba
dane przez Pasteura (ferments de 1’am ertum e etc.); 
fizyjologiczna strona ich działalności nie jes t jeszcze 
dostatecznie poznaną. (Przyp. Ant.).

całego naukowego, aż do drobnostek i nota
tek, m ateryjału, lecz o ugrupowanie przed 
czytelnikiem rozkładów, dokoła nas codzien
nie zachodzących, z możliwem wykazaniem, 
w jak ich  okolicznościach i pod działaniem 
jakich przyczyn „żyjących“ ..rozkład dany 
się dokonywa. Gdzieniegdzie tylko pozwo
liliśmy sobie wskazać organizmy mniej wa
żne (Micr. oblongus i t. p.), a odstępstwa te 
uczyniliśmy dla lepszego uwydatnienia cie
kawych przejść w bijologii naszych saprofi- 
tów, lub dla należytego oświetlenia systema- 
tu i podziału zjawisk na grupy, jak i tutaj 
pozwoliliśmy sobie przeprowadzić.

P rzy  opisie różnych typowych rozkładów, 
kładliśmy nacisk na to, że w przyrodzie nie 
stanowią one nic zamkniętego i w sobie ści
śle odgraniczonego, lecz że występują obok 
innych idąc prawie zawsze ręka w rękę 
z tamtemi, że przebiegają tak lub inaczej, 
że przeto nie są niczem, ściśle udetermino- 
wać się dającem, lecz że należy je  uważać 
za zjawiska, w których zasadniczem jes t je 
dynie pewne oznaczone rozszczepienie czy 
utlenienie, a od głównego produktu tego 
rozszczepienia lub utlenienia „ferm entacyja1*

| w praktyce Zazwyczaj otrzymuje swoją na- 
| zwę. Związki, jak ie  tą drogą rozkładu 

z pierwotnój m ateryi powstają, należy uwa
żać raczej za produkty chemicznej—a może 
właściwie kinetyczno-molekularnej — reak- 

J  cyi, niż za produkty „organizmu11 grzybko
wego, jako takiego. Nie są to „wydzieliny11 

istoty żywej, lecz są to uszczuplone obecnie 
wskutek fizyjologicznej działalności żyją
tek, nowe skupienia czyli agregaty atomów 
w cząsteczkę (molekułę); są to rozdrobnione, 
uproszczone pierwotne cząsteczki materyi, 

j k tóra się rozpadła. Nie można np. powie
dzieć o alkoholu, że jest produktem  wytwo
rzonym „w grzybku drożdżowym“, jakkol
wiek jes t on „przez drożdże“ niewątpliwie 
wytworzonym; niema bowiem żadnego po
wodu do przypuszczania, że glukoza przy 
fermentacyi zostaje jako  pokarm  przyjętą, 
tak, że w rezultacie po „strawieniu11 pokar
mu, odpowiednie ilości alkoholu, dw utlenku 
węgla, gliceryny i kwasu bursztynowego, 
zostawałyby jako  „produkty życia roślinne
go" z o r g a n i z m u  g r z y b k a  wydzielone. 
Prócz nienormalnego stosunku bowiem po
między ilością glukozy, a wagą ciała droż-
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dży, które są. w stanie te ilaści rozłożyć (sto
sunek bywa 1 0 0 :1 ), są inne jeszcze powody 
do przypuszczania, że rozkład molekularny 
m ateryi (glukozy) następuje nie w proto- 
plazmie komórki żyjącej, lecz w sąsiedztwie 
j^ j, dokoła, nazewnątrz samego organizmu. 
Powody te zebrał starannie K arol v. Nagełi 
i zbudował na nich słynną swoją, najnow
szą teoryją fermentacyj, zasługującą na na
zwę t e o r y i  m o l e k u l a r n e j .  Postano
wiwszy sobie ograniczyć się w niniejszej 
pracy na faktach tylko i na syntezie samych 
tylko faktów, z których ogólne staramy się 
wyciągać wnioski, nie chcemy tutaj rozwi
jać  teoryi Nageliego, będącej oczywiście tyl
ko hipotezą naukową, a niewyjaśniającej 
zgoła wszystkich faktów w dziedzinie zja
wisk fermentacyjnych. Zwrócimy tu uwa
gę tylko, że uwodnienia dokonywane przez 
odosobnione chemicznie fermenty, inięday 
innemi np. charakterystyczne uwodnienie 
mocznika (opisywane jako  „fermentacyja 
amonijakalna“), dokonywane przez rozpusz
czalny ferment Musculusa (por. §§ 76—97), 
są najlepszym chyba dowodem, że rozkład 
materyi niekoniecznie z p r o t o p l a z m ą ż y -  
j ą t k a j e s t  związany. Tak więc, musimy 
rozróżniać „produkty rozkładu*', będące wy
nikiem termocheinicznego właściwie proce
su, zapewniającego istotom rozkładowym 
możność życia, od „wydzielin11 tychże istot, 
będących wynikiem przemiany materyi, 
przy asymilacyi pokarmu w grzybkowem 
ciele. W racając np. do przykładu fermen
tacyi alkoholowej, powiemy, że dwutlenek 
węgla w przeciwstawieniu do alkoholu po
dwójną gra tutaj rolę: je s t on bowiem i pro
duktem (termo-) chemicznego rozkładu czy- 
.li „utlenienia“ jednej części alkoholu kosz
tem drugiej (§ 89) i obok tego produktem 
przemiany materyi, przysposobionej przez 
komórki drożdżowe (por. § 45, gdzie szerzej 
omówioną je s t konieczność zjawiania się 
C 0 2, jako  „wydzielonego”, wskutek samego 
życia chociażby, produktu). Oczywiście 
„wydzielony*1 C 0 2 w stosunku do ilości C 0 2 

pochodzącej z ,,rozpadu", jest jaknajniezna- 
czniejszą tylko cząstką zaledwie. Czy ma
łe ilości gliceryny i kwasu bursztynowego 
są „produktam i rozkładu** czy też „wydzie
linami grzybka**, tego oznaczyć dziś niepo
dobna.

Ramy, jakie wytknęliśmy sobie dla niniej
szej pracy, nie pozwoliły nam zgoła rozpa
trywać, a nawet wymieniać pokaźnych li
czebnie pobocznych produktów, powstają
cych przy rozmaitych, nawet najbardziej 
prostych w zasadzie, fermentacyjach. O gli
cerynie i kwasie bursztynowym, przy alko
holowej fermentacyi, wspomnieliśmy dlate
go tylko, że dobrze sprawdzona chwiejność 
w ilości tych produktów, chwiejność niemo- 
gąca być wyjaśnioną przez widoczne wpły- 
wy pojedynczych doświadczeń, stanowi ar- 
cyważny dowód fizyj ologicznego, a nie czy
sto chemicznego, charakteru każdej fermen
tacyi i rzuca światło na znaczenie rozkła
dów w ogólności. W  praktyce jednak po
wstaje obok obu głównych i obu tych pod
rzędnych związków mnóstwo ogromne in
nych: kwasy i alkohole tłuszczowe, otrzyma
ne z „siwuchy** t. j . nieoczyszczonego spii’y- 
tusu, są bardzo liczne, ale i przy rozkładzie 
czystego cukru otrzymywano zazwyczaj 
kwas octowy i inne, oraz wyższe alkohole. 
Nie wspominaliśmy o tem wszystkiem, aby 
czytelnika napróżno na manowce nie prowa
dzić i złożonych—teoretycznie nawet—zja
wisk, szczegółami chemicznemi nie zacie
mniać. Traktowanie więc chemicznej stro
ny przedmiotu jest tu zupełnie teoretyczne, 
ja k  to z góry ju ż  zastrzegliśmy wyraźnie. 
Teoretyczność w traktowaniu wynika już  
z tej choćby tylko okoliczności, że przecież 
w czasie zjawisk zachodzi ciągła chemiczna 
zmiana ośrodka i w rzeczywistości od pier
wszej chwili rozkładu m ateryjał sam przez 
się nie je s t już i być nie może czystym.

Jeśli bowiem z początku była w ośrodku 
m ateryjataka lub inna, to zaraz obok niej wy
stępować poczynają produkty, nowe z wiązki, 
a tych nagromadza się coraz więcej, gdy 
ilość materyi pierwotnej się wyczerpuje. 
W arunki powyższe stają się więc dla każde
go grzybka rozkładającego coraz to innemi 
i względnie do potrzeby jego coraz to gor- 
szemi; nax-eszcie, ośrodek jest do tego sto
pnia niepomyślny, że grzybek w nim za
miera, a wtedy rozwijają się inne grzybki, 
dla których nowowytworzone warunki są 
Avłaśnie pomyślnemi. W  każdem więc „ży- 
ciu“ rozkładaj ącem, z natury  rzeczy istnie
ją  czynniki bliższej lub dalszej śmierci; nad 
najbujniejszym wzrostem ciąży straszno
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a nieodzowne w naturze: memento mori! 
a jeśli groźba ta nie dotyczy jeszcze danego 
np. pokolenia, to wisi i nad przyszłem i cią
ży pokoleniami. Najniższe istoty są wsze
lako bardzo wytrzym ałe i jakkolw iek roz
pleniają, się przy gorszych w arunkach po- 
wolniej, lub ograniczają się na w ytw arza
niu zarodników, a w innych jeszcze wypad
kach zawieszają, życiowe czynności, jakgdy- 
by na lepsze oczekując w arunki (por. §§ 55, 
57, 85 i inne), to jednak  w znacznym sto
pniu opierać się mogą wpływom niekorzy
stnym. T ak np. 14%  alkoholu w płynie 
zabija dopiero grzybki drożdżowe, a M icro
coccus ureae wytrzym uje praw ie takiż sam 
(13% ) procent węglanu amonu, choć płyn 
ten jest w tedy tak dalece alkalicznym  i gry
zącym, że na skórze spraw ia nam podrażnie
nie i zabija wszelkie komórki roślinne.

Pom iędzy produktam i pobocznemi roz
kładów w ogólności wymienić należy wszel- j  

kie kwasy tłuszczowego szeregu, pow stają
ce obok kwasów właściwych, dalej alkoho
le, kwasy i amidokwasy szeregu aromatycz
nego, a wreszcie ciekawe alkaloidy trujące, 
zwane „ptomainami“ '), jak ie  w ytw arzane 
bywają pod działaniem żyjątek gnilnych 
przy psuciu się ciała zwierzęcego (w tru 
pach), a które i przy życiu niekiedy (w mo
czu np.) w minimalnych ilościach powsta
wać—ja k  się zdaje— mogą.

W  reszcie, jeśli produkty  rozkładu „ter- 
mochemicznego“ musimy odróżniać od pro
duktów „przem iany pokarm ów41, to obok 
tych dwu kategoryj należy nam  jeszcze dać 
miejsce trzeciej kategoryi tworzących się 
rozmaitych związków, a mianowicie takim  
znów wytworom, k tóre są wynikiem czysto 
„chemicznego11 oddziaływania powstają
cych przy rozkładzie ciał chemicznych na 
inne, w ośrodku się znajdujące połączenia. 
Ju ż  w odsyłaczu przy § 95, zaznaczyliśmy, 
że wydzielanie się azotu przy utleniających 
rozkładach wyjaśnionem być może jako  roz
kład chemiczny m ateryi amidowej lub amo
nowej przez powstający kwas azotawy; da
lej przy siarce zauważyliśmy, że siarkowo
dór tw orzy się tam, gdzie pow staje wodór, 
a gdzie obecną jes t siarka, będąca składową

*) Por. Wszechświat T. III str. 53.

częścią białka. W  tym ostatnim względzie 
pouczaj ącem jest doświadczenie Miquela, 
który przy hodowli ciekawego wielce orga
nizmu bakteryjnego, niedostatecznie wsze
lako zdeterminowanego, otrzymywał zwy
czajne produkty psucia się i fermentacyi 
masłowej, w szczególności zaś wodór, jeśli 
w ośrodku nie było siarki: przy hodowli zaś 
wobec materyi białkowej lub innej zawie
rającej siarkę, powstawał w znacznej ilości 
siarkowodór. Dość było wprowadzić do 
roztworu kaw ałek wulkanizowanego kau 
czuku, aby wywołać połączenie się wodoru 
z siarką, dostarczoną w tej szczególnej po
staci i aby obok bujnego wzrostu grzybka, 
który  wśród kauczuku dogodniejsze niż 
w płynie samym znajduje wtedy siedlisko, 
otrzymać znaczne wywiązywanie się siarko
wodoru, powstającego tu oczywiście z che
micznej hidrogienizacyi siarki.

Zestawienie wszystkich, powyżej zaledwie 
zlekka dotkniętych, wpływów w łączną ca
łość, wykazuje, ja k  zawiłem i trudnem  do 
rozebrania na składowe czynniki je s t zjawi
sko życiowe, oparte na rozkładzie m ateryi 
i dekonstytucyją je j, jako skutek z konie
czności za sobą pociągające. Nie dziw, że 
przy takiej komplikacyi zjawisk i przy nie
pośledniej trudności tak  bijologicznego jak  
i chemicznego badania, o zjawiskach tych 
nie wiemy dotąd w grubych zarysach więcej, 
niż to, co w niniejszym artykule mogliśmy 
czytelnikowi przedstawić.,

(Dok. nast.)

Towarzystwo Ogrodniczo.
(Dokończenie).

W dalszym ciągu p. Wałecki odczytał sprawozda
nie tegoż samego badacza o gliniankach za rogatką 
Belwederską.

„Pokłady odsłonięte w gliniankach Belwederskich 
przedstaw iają kilka ciekawych szczegółów gieologi- 
cznych, na które dotychczas, o ile mi wiadomo, n ik t 
nie zwrócił uwagi. Wiek zagadkowych glin plastycz
nych, z których sig cegłę wypala, nie został dotych
czas określonym, ani też stosunek glin tych do przy
kryw ających je  warstw  dyluwijalnych. Brak szcząt
ków organicznych w tej glinie, wreszcie lekceważe
nie, z którem  się u nas traktow ały dotychczas po
kłady nowszych formacyj, tłumaczą nam, dlaczego 
gliny te, pomimo bardzo pięknych przekrojów i obfi-



N r 43.

tego m ateryjału pozostały dotychczas ziemią niezna
ną dla nauki.

Wiosną tego roku zwiedziłem otwór świdrowy, 
przewiercony we wsi W ilga nad Wisłą w powiecie 
garwolińskim, do głębokości 2 0 2  stóp i  zostałem 
uderzony zupełną tożsamością warstw w tym  otwo
rze znalezionych z pokładam i warszawskich glinia
nek.

W Wildze znaleziono: pod 15' napływów rzecznych 
i 70' piasków i żwirów lodowcowych szereg warstw 
trzeciorzędowych, rospoczynający się 4'/•/ grubą 
warstwą bardzo charakterystycznego gruboziarni
stego piasku, złożoną z okruchów szarego i białego 
kwarcu z domięszką kawałków czarnego lidytu 
(piasek ten rospoczyna również szereg warstw trze
ciorzędowych w okolicach Grodna). Pod tym  pia
skiem idzie na 16' grubości kilka warstw miękkich 
szarawych i zielonkawych iłów i piasków, wreszcie 
twarde gliny plastyczne: najwyżej leży glina błęki
tna, dalej czekoladowa, najniżej żółta w czerwone 
plamy. Pod tą  ostatnią leży szary piaskowiec ila
sty. W gliniankach belwederskich warstwy trzecio
rzędowe leżą znacznie bliżej powierzchni—lecz brak 
pomiędzy niem i wyższych ogniw wyliczonego powy
żej szeregu warstw—u góry bowiem pod warstwami 
dyluwijalnemi leżą czekoladowe, niżej czerwonopla- 
miste tłuste gliny, upadające wyraźnie ku PdZ . 
U dołu glinianek dostrzedz można żyłki białego p ia
sku, a licznie sączące się w ziemi źródełka zdradza
ją  obecność warstwy piaszczystej. Najciekawszą 
częścią glfnianek są jednakże warstwy dyluwijalne— 
znaleść tu  bowiem można prześliczną próbkę utwo
rów niezaprzeczenie lodowcowych: górną warstwę 
tworzy gruby na 1 0  — 2 0 ' pokład żółtawej lub siwej 
gliny marglowej, zupełnie podobnej z pozoru swego 
do lóssu, od którego różni się brakiem  w niej muszel 
lądowych, oraz obecnością dość licznych głazów na
rzutowych. Pomiędzy niem i znajdują się niektóre 
niezwykle ciekawe okazy. O 1 0 0  kroków od rogatki, 
przy ścieżce p r  owadzącej do cegielni leży dość spo
ry  kawał wapienia wygładzony i porysowany szra
mami lodowcowemi. Od czasu do czasu widzimy 
w marglowej glinie kawałki tłustej błękitnej gliny, 
tworzącej najwyższy poziom glin plastycznych 
w Wildze. Gdzieindziej pomiędzy gliną dostrzega
m y warstewki piasku lub żwiru. Pod gliną marglo- 
wą leży gdzieniegdzie warstewka czystego piasku — 
niżej zaś pomiędzy dyluwijum a czekoladową gliną 
widnieje gruba warstwa czarniawej gliny piaszczy- 
stej, powstałej przez przemięszanie czekoladowej gli
ny z piaskiem i żwirem lodowcowym.

Fakty powyższe same się objaśniają: Lodowiec,
natrafiwszy na wychodnie glin trzeciorzędowych 
pod Warszawą, zniósł do szczętu miękkie warstwy 
górne, dopiero napotkawszy opór silniejszy w gli
nach plastycznych, zmiażdżył tylko ich część górną, 
przemigszawszy je  z piaskiem i szlamem lodowco- 
wym, niższe w arstwy pozostały nietknięte.

Jeżeli będziemy śledzili dalszy przebieg warstw 
dyluwijalnych w stronę miasta, zauważymy, że żół
ta glina marglowa staje się stopniowo coraz bardziej 
piaszczystą, wreszcie na rogu alei Szucha i Belweder-
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skiej przechodzi ów piasek w mniej lub więcej mar- 
glowy. W piasku tym  znajdujemy kawałki lidytu 
pochodzące z rostartej w miazgę warstwy piasku 
trzeciorzędowego.

Co do gieiogicznego wieku Warszawskich glin 
plastycznych ty le  tylko powiedzieć można, że sąone 
zupełnie identycznem i z pstrem i glinami gub. Ki
jowskiej, które leżą na warstwach z pokruszonemi 
szczątkami Spondylus spinosus,uważanych przez prot. 
Feofiłaktowa za eoceniczne, gliny więc nasze praw
dopodobnie do oligocenu zaliczyć wypadnie. W gli
nach Kijowskich znaleziono ostatniem i czasy jakieś 
foramenifery, byłyby to więc utwory morskie, pra
wdopodobnie analogiczne z najniższem ogniwem 
Niemieckiego oligocenu, t. zw. Kapselt.hon“ .

Następnie referent sekcyi odczytał odezwę Zarzą
du, przekazującą Sekcyi nauk przyrodniczych ros- 
patrzenie listu, nadesłanego do Zarządu przez K. Ba
lińskiego. P. Baliński zwraca w nim uwagę na dwie 
złe strony bespośredniego używania odchodów ludz
kich (z aparatów Bergera) na nawozy w rolnictwie 
i w ogrodnictwie; pierwszą stanowi zakażanie po
wietrza niem iłą i prawdopodobnie niezdrową wonią, 
drugą zaś—zły smak i w strętny zapach roślin, wy
hodowanych na niemięszanych z niczem nawozach 
ludzkich. W ywiązała się w tym  przedmiocie dys- 
kusyja, w której zabierali głos pp. Szokalski, Cybul
ski, Aleksandrowicz, Leppert, Baraniecki i Boguski. 
Z dyskusyi tej okazało się, że istotnie czysty nawóz 
ludzki źle wpływa na gastronomiczne przym ioty 
płodów na nim wyrosłych, lecz, że pilne rospatrze- 
nie tej kwestyi nie może stanowić przedm iotu Sek
cyi przyrodniczej. Z tego względu list pana Ba
lińskiego zwrócono Zarządowi z prośbą o przekaza
nie go Sekcyi warzywnictwa, w celu bliższego ros- 
patrzenia przedmiotu, które zdaniem prezesa Tow., 
p J . Aleksandrowicza, winno opierać się na wystu- 
dyjowaniu źródeł literackich tego przedmiotu, jak 
niemniej, zdaniem prof. W. Szokalskiego, na prze
prowadzeniu odpowiednich doświadczeń. Sanitar
ne i higieniczne znaczenie świeżych ludzkich nawo
zów, zdaniem Sekcyi przyrodniczej, winno stanowić 
przedmiot badań lekarzy higienistów.

P. Cybulski zakończył posiedzenie okaząniem no
wej rośliny, spotykanej bardzo powszechnie w W ar
szawie, a głównie na dziedzińcu Uniwersyteckim, 
a mianowicie Eragrostis Purshii Schrad., pochodzą
cej z Ameryki północnej. Pan Cybulski lcwestyjo- 
nuje przytem  zdanie dra F r. Kamieńskiego, jakoby 
w okolicach Warszawy znajdowała się roślina Impa- 
tiens paryiflora, tw ierdząc, że jest jedynie tylko Im- 
patiens nolimetangere. Na tem  posiedzenie ukoń
czono.

KBONiKA HAUK0WA.

(Chemija).
— O b e c n o ś ć  d w u t l e n k u  s i a r k i  (bez

wodnika kwasu siarkawego) w p o w i e t r z u  
m i e j s k i e m .  G. Witz wykazał, że związek ten za
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wsze jest obecnym w atmosferze m iast spalających 
węgiel kam ienny. Obecność kwasu siarkawego 
zmniejsza zawartość ozonu w atmosferze i powodu
je  powstawanie kwasu siarczanego. Przez powolny 
lecz ciągły wpływ śladów kwasu siarkawego w po
wietrzu miejskiem zawartego i pod wpływem czę
stych zmian stopnia wilgoci, nadtlenek ołowiu za
w arty w m inii, używanej do barw ienia papieru na 
ogłoszenia, p lakaty i t. p. roskłada się i zamienia na 
siarczan i jednocześnie oswobodzony tlenek ołowiu 
zamienia się w nierospuszczalny siarkon. W ten 
sposób zwolna następuje zupełne odbarwienie papie
ru  na czerwono lub pomarańczowo zabarwionego. 
(Compt. rend. 1888, 1385).

Nienależy jednak uważać powyższej przyczyny za 
jedyną powodującą odbarwianie, płowienie m ateryj 
(papieru i t. d.) zabarwionych. Często, bardzo na
wet szybkie odbarwienie, np. papieru na afisze uży
wanego, przypisać należy wpływowi prom ieni sło
necznych na barw niki anilinowe do barw ienia uży
wane. St. Pr.

(Gieologija).

— 0  m e c h a n i z m i e  t w o r z e n i a  s i ę  g ó r . 
W rosprawie, zamieszczonej niedawno w buletynie 
tow arzystw a przyrodniczego w W aadt, a tyczącej 
się gieologii tego Kantonu, poświęca p. Schardt roz
dział jeden lcwestyjom ogólnego znaczenia, tyczą
cym się powstawania gór. Pod tym  względem po
dziela on pogląd większej części gieologów nowszych, 
że mianowicie pasma gór w ytw orzyły się skutkiem 
fałdowania warstw, stanowiących w ierzchnią część 
skorupy ziemskiej. Co się tyczy siły powodującej 
to fałdowanie, pochodzi ona stąd, że płynna począt
kowa masa ziemi, wskutek oziębienia, pokryła się 
skorupą sta łą  i zmniejszyła swą objętość; pod dzia
łaniem własnego swego ciężaru stała ta  skorupa dą
żyć musiała za zmniejszeniem się objętości części 
wewnętrznej, k tó ra  się coraz bardziej oziębiała, co 
spowodowało ciśnienie boczne, działające w kierun
ku stycznym.

P. S. nie poprzestaje na szczegółowem wykazaniu, 
że wszelkie wyniesienie pokładów z położenia pozio
mego, wszystkie przesunięcia i t. p. przeobrażenia 
w zbadanej przez niego okolicy, ciśnieniem tem  bo- 
cznem w yjaśnić się dają, ale nadto stara ł się do
świadczalnie fałdowanie takie  w arstw  poziomych 
urzeczywistnić. Doświadczenia prowadzone były 
zapomocą urządzenia, którego część główną stano
wiła p ły ta  kauczukowa o 15 cm długości a 8  cm sze
rokości, k tó ra  rosciąganą być m ogła do 23 cm- siła, 
z jaką się ściągała wynosiła 30 do 35 kg, a rosciąga- 
nie odbywało się zapomocą szruby. Na brzegach 
p ły ty  znajdowały się listw y o 7 cm wysokości, m ię
dzy które wprowadzać można było warstwę gliny. 
Aby na m ałą skalę odtworzyć proces powstawania 
gór, nie można było poprzestać na jednorodnej 
warstwie g liny , ponieważ i ziemia składa sig 
z warstw rozm aitej natury . P rzy  pierwszych do

świadczeniach oddzielne warstwy gliny roschodziły 
się między sobą; trzeba było między nie wprowa
dzać drobne ilości lepkiej gliny, która je spajała,— 
w naturze rozsuwaniu się warstw przeciwdziała siła 
ciężkości.

Jakkolwiek pierwotnej budowy był ten przyrząd, 
wydał on rezultaty  dobre. Gdy ciśnieniu poddaną 
była jedna tylko warstwa gliny plastycznej, fałdy 
były mało wyraźne, powiększała się tylko grubość 
warstwy; fałdy stawały się tem większe, im glina 
była mniej plastyczną.

Następnie warstwa gliny prawie zupełnie sucha 
umieszczoną została między dwiema warstwami 
miękkiemi. W arstwa środkowa tw orzy silne fałdy, 
mniej wszakże ostre, aniżeli wtedy, gdy nie jest po
k ry ta  warstwą plastyczną; warstwa spodnia, przy
bierając na grubości, idzie za rucham i poprzedniej, 
podobnie jak  i pokrywająca warstwa górna. Fałdo
wanie zresztą obu tych warstw plastycznych jest 
tem  słabsze, im bardziej się oddalamy od granic 
warstwy tw ardej, tak, że w warstwie dolnej, w m iej
scu zetknięcia się jej z kauczukiem, fałdowanie jest 
żadne. Z doświadczenia tego wypada, że warstwy 
tw arde działają tu czynnie na pokryw ające je w ar
stwy miękkie, podnosząc je  rzeczywiście; dolne zaś, 
miękkie warstwy, mniej czynne aniżeli tw arde, mu
szą iść za niem i w skutek przylegania, które im nie 
dozwala się odrywać.

Przy większej liczbie warstw, zjawiska stają się 
bardziej zawiłe i można powiedzieć w ogólności, że 
wszystkie zmiany postaci i położenia warstw dają 
się wywołać doświadczalnie, byleby uporządkowanie 
warstw na kauczuku odpowiadało jaknaj lepiej wa
runkom zachodzącym w przyrodzie. (Naturf.).

S. K.
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