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PO DO BIEŃ STW O  OCHRONNE
(MIMETYZM)

U  M O T Y L I .
Powszechnie wiadomo, że zabarwienie 

i ogólny pokrój zw ierząt stosuje się do wa

runków ich bytu. Niektórzy badacze takie 
upodobnianie się zw ierząt (lo różnych przed
miotów żyjących lub nieżyjących, tłum a
czyli błędnie przez wrodzoną skłonność ga
tunku, albo.też przez wpływ klim atu, g run
tu  i pożywienia. Dopiero przy udziale teo- 
ry i wyboru naturalnego te zagadkowe zja
wiska zostały gruntownie wyjaśnione. Szcze-

Fig. 1. Gąsienica ćmy bzowej (Uropteris sambucaria), przyjmująca postać gałązki drzewą. 
Na prawo u góry motyl (ćma), pod nim, na gałązce poczwarka.
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gólnićj wyczerpująco i z praw dziw ym  ta 
lentem  rozwinął i w ytłum aczył je  A l. R. 
W allace *)• W iele bardzo zw ierząt, do roz
maitych grup  należących, posiada zdolność 
ukryw ania się w najróżnorodniejszy spo
sób ju ż  to w celu ochrony przed n ieprzyja
ciółmi, już  też dla łatwiejszego pochwyce
nia zdobyczy. U  owadów najczęściej spo
tykać się daje owo zastosowanie barw y 
i kształtów  zw ierząt do otoczenia. S krzy
dła owadu lub ciało gąsienicy przybiera 
nieraz barwę kory i liści, na których owad 
lub gąsienica zwykle przebywa, niekiedy 
naw et skrzydła naśladują formę i nerwa- 
cyją liści lub nierówności kory.

P od  zw rotnikam i, ja k  mówi znakom ity 
W allace, znajdują się tysiące gatunków  
owadów, które podczas dnia spoczywają 
przyczepione do kory  drzew uschniętych 
lub obalonych. W iększa część tych owa
dów jes t tak  delikatnie upstrzona szarym  
i brunatnym  kolorem , a w skutek tego b a r
wa ich tak  doskonale zlew a się ze zwykłym  
kolorem  kory, że niepodobna ich odróżnić 
w odległości naw et paru  stóp. Nie brak  
podobnych przykładów  i pomiędzy krajo- 
wemi owadami. K rajow e chrząszcze d ro
bne, należące do g rupy wołków czyli no
sków, k tóre przebyw ają na różnych rośli
nach, za zbliżeniem się człowieka lub zwie
rzęcia, a szczególniej za wstrząśnięciem ro 
śliną, spadają z niej i przyciągają do siebie 
nogi i rożki, k tóre doskonale chow ają się 
do zagłębień przeznaczonych na ich po
mieszczenie; tym  sposobem owady te leżąc 
spokojnie, niby m artwe, zam ieniają się na 
b ry łk i owalne, zwykle brunatne lub szare, 
których nie można odróżnić pośród podo
bnie zabarwionych kamyczków lub kaw a
łeczków ziemi, pomiędzy którem i leżą n ie
ruchomo. W szystko to pomaga do ukrycia  
się owadów, a więc stanowi jednę z przy
czyn pomyślnie wpływ ających na zabespie- 
czenie istnienia gatunku.

M otyle czyli owady łuskoskrzydłe, zw y
kle świetnie zabarwione bogatem i koloram i,

')  A lfred Kussel W allace, Znaczenie teory i wy
boru naturalnego ze względu na naśladow nictw o 
i inne ochronne podobieństwa zw ierząt, z ang. prze
łożył A. W rześniowski, prof. uniw., P rzy roda i P rze
m ysł, 1875, N r 7—14,

łatwo stawałyby się zdobyczą nieprzyjaciół, 
gdyby nie znajdowały obrony właśnie 
w podobieństwie i naśladownictwie ochron- 
nem. Roskład barw  na motylach dziennych 
i ćmach, ja k  to zauważył W allace, dopoma
ga bardzo skutecznie do ochronnego podo
bieństwa i ukrycia się tych wiotkich istot.

U  m otyli dziennych świetne barwy znaj
dują się na górnej powierzchni wszystkich 
czterech skrzydeł, których dolna powierz
chnia niemal zawsze je s t zabarw iona skro
mniej i zwykle ciemnemi kolorami. Cmy 
zaś (motyle zmierzchowe) posiadają naj
piękniej zabarwioną tylną tylko parę skrzy
deł, przednia zaś para jest ciemnych kolo
rów, często naśladujących jakieś przedm io
ty i podczas spoczynku zawsze przednie 
skrzydła zakryw ają tylne. Taki roskład 
barw  jest do wysokiego stopnia ochron
nym, gdyż motyle dzienne zawsze podczas 
spoczynku wznoszą skrzydła do góry i tym 
sposobem zasłaniają niebespieczną świe
tność górnćj powierzchni, ginąc raptow nie 
z oczu nieprzyjaciół. P rzy  dokładniejszem 
poznaniu różnych gatunków m otyli i przy 
bliższem śledzeniu ich obyczajów łatw o się 
przekonać, że dolna powierzchnia skrzydeł 
u motyli dziennych, a górna u zmierzcho
wych (ćmy) bywa naśladowniczą i ochron
ną. Spraw dzili to na m otylach egzotycz
nych różni badacze, o których wspomina 
W allace. Niemniej bogatego m ateryjału 
dt> podobnych obserwacyj, dostarczają ga
tunki europejskich i krajow ych naszych 
m otyli, tak, że każda wycieczka na łąki, 
w zarośla i lasy, może dostarczyć poucza
jących przykładów . Dowodem tego są ob- 
serw acyje podane przez p. Y. B randicourt 
w „La N aturę” (N r 805, 1888 r.), odnoszące 
się zarówno do motyli, jakoteż gąsienic i po- 
czwarek. Dosyć często ciemna barw a gą
sienic nie pozwala ich odróżnić od gałązek 
i kory drzewa, na którem  są rosciągnięte. 
Spraw dzić to możemy szczególniej na gą
sienicach m iernie (Geometridae v. Phalae- 
nidae) zwanych tak z powodu oryginalnego 
ich chodu. Gąsienice m iernie m ają sześć 
nóg prawdziwych na przednim  i cztery no
gi fałszywe na tylnym  końcu ciała, chodząc 
w yginają łukowato środek ciała i przycią
gają tylną część ciała do przedniej. M ają 
one szczególny zwyczaj przyczepiania się
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tylnem i nóżkam i do gałęzi i trzym ania cia
ła sztywnie wyprostowanego, w postaci ka
wałka drewna. W  takiój pozycyi wydają 
się one częścią rośliny, na którój siedzą,— 
a wprow adzając w ten sposób w błąd ptaki 
lub owady drapieżne, unikają niebespieczeń- 
stwa, które im zagraża.

Gąsienica ćmy bzowćj (U ropterix  sam- 
bucaria L.), k tóra ma ciało walcowate, wy
smukłe, brunatne z ciemniejszemi i jaśniej- 
szemi prążkam i podłużnemi, gdy je s t zu
pełnie wyciągniętą, nieruchom ą i przycze
pioną tylnemi nóżkami do gałązki (pod 
ostrym kątem), podobną się staje do kaw ał
ka drewna, do suchćj gałązki bzu (fig. 1).

Zostaje ona bardzo długo w tćj pozycyi 
i przez to uchodzi pogoni ptaków owado- 
żernych.

Gąsienice koloru zielonego trudne są do 
odróżnienia od drzew a na którem  żyją, 
szczególniój, gdy to ma miejsce na drze
wach gęsto rozgałęzionych, na których wszy
stkie przedm ioty otrzym ują odblask zie
lony.

Trudność odróżnienia powiększa jeszcze 
nasze przyzwyczajenie, że uważamy zwykle 
kolor zielony za wyłączną własność roślin. 
Gąsienica kapustnika (P ieris brasicae), n ie

ruchoma i wyciągnięta wzdłuż głównych 
nerwów liścia kapusty, doskonale mięsza się 
z jego barw ą i mało jest widoczna. Pospo
lita w naszym kra ju  gąsienica ćmy (mier- 
nicy) brzozowśj (Amphidasis betularia L.), 
która żyje na różnych drzewach liściastych, 
objadając ich liście, a mianowicie: na bi'zo- 
zie, wierzbie, topoli, dębie, lipie i wiązie, 
posiada różne zabarwienia, stosownie do g a
tunku drzewa, na którem  przebywa. Gdy 
mieszka na brzozie, przyjm uje barw ę kory 
młodych gałązek, na dębie jest koloru sza- 
ropopielatego, na wiązie szarożółtawego, na 
wierzbie i topoli żółtozielonego. M otyl te 
go gatunku ma skrzydła białe, upstrzone

Fig. 3. Prz%dka dgbowa (Lasiocampa 
quercifolia).

tylko czarnemi punktam i i kreseczkami 
i gdy siedzi na białój korze brzozowśj jest 
praw ie niedostrzegalnym.

Poczw arki są zarówno bezbronne ja k  gą
sienice i podobnież unikają zagłady, dzięki 
barwie ochronnój. Gąsienica paw ika noc
nego wielkiego (Attacus pavonia major), 
w ciągu Sierpnia (we Francyi) oprzędza się 
w kokon czyli oprzęd b runatny  i tw ardy, 
który umieszcza na ruinach, m urach obdra- 
panyćh lub w szparach drzew, gdzie barwa 
wybornie ją  strzeże. Oprócz tego, oprzęd 
ten jest osobliwie zbudowany, podobny do

Fig. 2. Cytrynek, szakłakowiec (Rhodocera rham ni), 
przyjm ująca postać liścia.
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sieci na ryby i tak urządzony, że owad mo
że z niego wyjść, a nieprzyjaciel zzewnątrz 
do niego wejść nie może. Si wica (Dicra- 
nura (H arpyia) vinula) umieszcza swoje 
oprzędy w dziuplach drzew. P ły n  gryzący, 
który wydziela, pozwala jój zmiękczać czą
stki drzew a i kory, k tóre włącza do składu 
budowy swego oprzędu w taki sposób, że 
zatyka niemi szczelinę, w której się mieści 
i nadaje przez to swemu m ieszkaniu pozór 
i barw ę pnia, w którym  z całym spokojem 
dokonywa swego przeobrażenia. Pew na 
liczba m otyli krajow ych za całą obronę po 
siada podobieństwo z liśćmi, pniam i drzew 
lub innemi przedm iotami.

Samica cy trynka (Rhodocera rham ni) 
je s t koloru zielonawobiałego i, gdy spoczy
wa ze wzniesionemi skrzydłam i, podobna 
jest dosyć do liści szakłaku, na dolnej po
wierzchni których często się trzym a i tym 
sposobem unika nieprzyjaciół (fig. 2).

Thecla ru b i o skrzydłach brunatnoczar- 
niaw ych z w ierzchu, a zielonkawych od 
spodu, może być przyrów nyw aną do liści 
rozm aitych drzew. M otyle nocne często są 
podobne do zeschłych liści. P rzytoczyć tu 
taj m ożna prządkę dębową (Lasiocam pa 
quercifolia L . (fig. 3), k tó rą nazywają tak
że „m artw ym  liściem” dlatego, że ma cia
ło rude, skrzydła na brzegu ząbkowane 
i tym  sposobem posiada pozór zwiędłego 
i uschniętego liścia dębowego. W ogólejest- 
to m otyl nocny dość duży, samica znacznie 
większa od samca; w spoczynku trzym a 
skrzydła przednie dachowato. z pod któ
rych po bokach w yglądają skrzydła tylne, 
o brzegu karbowanym .

P rzy k ład y  powyżej przytoczone w ykazu
ją  ja k  ważnemi są szczegóły powierzcho
wności i ubarw ienia zw ierząt, ze względu 
na ich ochronę, a często istnienie gatunku 
zwierzęcia może zależyć od ukrycia go przed 
nieprzyjacielem. Stopień tej ochrony bywa 
różny: począwszy od prostego braku wido
cznych barw  lub ogólnej zgodności z prze- 
ważającemi odcieniami natury , dochodzi 
on do drobiazgowego podobieństw a do róż
nych części roślin.

A . S.

OGÓLNE Z A S A D Y

WEDŁUG

(Alfreda §assel ^allacea.

IV. Obszar etyjopski.

O bszar ten należy do najlepiej odgrani
czonych i zajm uje całą zwrotnikow ą i po* 
łudniow ą A frykę, zwrotnikową A rabiją, 
M adagaskar i niektóre inne wyspy. Nie
którzy  przyrodnicy chcieliby przyłączyć 
doń całą Saharę aż po góry Atlasu, zdaje 
się 'jednak, że ta część A fryki posiada ra 
czej faunę palearlctyczną. W  każdym  ra 
zie, zanim odpowiednie studyja wyświetlą 
tę niepew ną kwestyją, przeprowadzimy 
tymczasowo granicę obszaru wzdłuż zwro
tn ika R aka, przedłużając ją  i na Arabiją, 
k tóra niewątpliwie pod względem zoogieo- 
graficznym tutaj należy.

N iedokładna znajomość w nętrza A fryki 
staje na przeszkodzie dobremu podziałowi 
tego obszaru na prowincyje,niem niej jednak 
podział ten w ogólnych zarysach przepro
wadzić będziemy mogli. Cała bezleśna czyli 
stepowa część A fryki stanowić będzie pier
wszą, czyli t. zw. W schodnio-Afrykańską 
prow incyją (p. mapę w N r 28 z r. z.). Jest- 
to średnio wzniesiona kraina, pokryta tra 
wiastą roślinnością i bukietam i lasów, a po
siadająca k lim at suchy i gorący. Na połu
dnie od rzeki Gambii aż po 10° lub 12° sze
rokości południowej rosciąga się obszar la 
sów podrów nikowych, stanowiący drugą, 
czyli Zachodnio - A frykańską prowincyją. 
W schodnia j  ej granica nie jes t ściśle oznaczo
ną, zdaje się jednak, że przechodzi wzdłuż 
zachodniej linii wodorozdziału górnego N i
lu  i wschodniej linii wodorozdziału rze
ki Kongo. Południowa część A fryki, od-

')  Porówn. Wszechświat z r. 1888, str. 417, 437, 
469, 549, 568. W 1888 r. do N r 28 W szechświata 
była też dodana m apa, na  k tórą  powołuje sig n i
niejszy artykuł.

(Przyp. Red.)
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graniczona na północy pustynią K alahari 
i doliną Limpopo, stanowi trzecią, t. zw. 
Południowo - A frykańską prowincyją; gdy 
wreszcie M adagaskar i wysepki sąsiednie 
utworzą czw artą — M alagazyjską prow in
cyją.

Obszar E tyjopski liczy w swój faunie 44 
rodzin ssących, 72 — ptaków , 85 — gadów, 
9 — ziemnowodnych i 15 —• ryb słodkowo
dnych. Na 175 rodzin zw ierząt kręgowych 
23 jes t wyłącznie właściwych temu obsza
rowi, a zatem prawie 1/s. Ze 142 rodzajów 
ssących •— 90 jest właściwych, więc prawie 
2j 3j wreszcie z 294 rodzajów ptaków niemal 
3/ 5, bo 179 je s t wyłącznie właściwych. L i
czby te pokazują, że obszar etyjopski po
siada znacznie więcój właściwości, aniżeli 
wschodni, co głównie przypisać należy nad
zwyczaj uspecyjalizowanój faunie M ada
gaskaru, bez którój oba obszary są praw ie 
równoznaczne.
. 1. Prowincyją Wschodnio - A frykańska  

obejmuje, ja k  to powiedzieliśmy wyżój, ca
łą otw artą część A fryki na południe od zw ro
tnika Raka. Z wyjątkiem wąskiego pasa 
na wschodniem pobrzeżu, oraz dolin Nigru 
i Nilu, jestto  po większój części kraina fali
sta, wzniesiona na 1000' do 4000', tylko we 
wschodniój części rosciągają się wyżyny 
Abissynii, wysokie średnio na 16000'. Ten 
system gór ciągnie się ku południowi, gdzie 
się kończy wyniosłemi szczytami Kenia 
(18000') i K ilim andżaro (20000'). P raw ie 
cała ta k raina je s t bezleśna, pokryta p rze
ważnie roślinnością traw iastą z domięszką 
krzewów kolczastych i rzadkich bukietów 
drzew. L asy ciągną się tylko po obu sk ło 
nach (wschodnim i zachodnim) gór Abis- 
syńskich, oraz na pobrzeżu Mozambickiem 
od Zanzibaru do Sofali,

Pod  względem zoologicznym cała ta  ogro
mna przestrzeń, k tórą ujęliśmy pod nazwą 
prowincyi W schodnio-Afrykańskiój, posiada 
faunę bardzo jednolitą, a wiele form zaj
muje przestrzeń od Senegalu do Abissynii, 
lub od Abissynii do Zambezi; n iektóre na
wet ja k  dzik afrykański (Phaeochaerus ae- 
thiopicus) pomiędzy ssącemi, lub kraska 
(C orythornis cyanostigma), sikora (Parus 
leucopterus) i inne pomiędzy ptakam i są 
rossiedlone w Gambii, Abissynii oraz A fry
ce południowo-wschodniój. W ogóle jednak

prow incyją ta jest najmniój charakterysty
czną ze wszystkich czterech i raczój odróż
nia się negatywnemi cechami, to jes t bra
kiem typowych form etyjopskich, aniżeli 
znajdowaniem się'J form właściwych. Tych 
ostatnich jest liczba nieznaczna a i to p ra 
wie wszystkie posiadają mały rejon roz
mieszczenia i ograniczają się przeważnie do 
wyżyn Abissyńskich.

Ssących liczy ta prowincyją kilka rodza
jów  właściwych, jak  Theropithecus (małpa), 
Petrodrom us i Rhynchocyon (z owadożer- 
nych); rodzaj antylopy abissyńskiój (Neo- 
tragus) i kilka jeszcze. Z innych czworo
nogów bardziój szerokiego rozmieszczenia 
charakterystycznem i dla niój są różne ro 
dzaje antylop (Oryx, Kobus, H ippotragus 
i inne), dalój żyrafy, nosorożce, hyjeny 
i niektóre wielkie koty. P taków  tylko dwa 
rodzaje są właściwe tój prowincyi (Hypo- 
colius i Balaeniceps). Ten ostatni należy 
do ptastwa błotnego i odznacza się niepo
miernie wielkim, szerokim dziobem. Pod 
względem systematycznym zbliżonym jest 
do bocianów. Z gadów spotykamy tu tyl
ko trzy rodzaje właściwe; z ryb zaś słodko
wodnych ani jednego.

2. Prowincyją Zachodnio - A frykańska  
obejmuje wielki obszar lasów, ciągnących 
się na południe rzeki Gambii. Północna 
granica biegnie prawie równolegle z połu
dniowym brzegiem Sahary aż po góry two
rzące źródła górnego Nilu. W schodnia g ra 
nica idzie stąd poprzez liniją wodorozdziału 
między Oceanem A tlantyckim  i Indyjskim 
aż po 11° szer. południowój. Stąd skręca 
na zachód do pobrzeża zachodniego.

Ssących posiada prowincyją Zachodnio- 
A frykańska osiem właściwych rodzajów, 
spomiędzy których najwybitniejszym  jest 
Troglodytes, do którego należą wielkie an- 
tropoidalne małpy—goryl i szympans. T ru 
dno też pominąć małe jeleniow ate stworze
nie, należące do rodzaju Hyomoschus, z ro
dziny T ragulidae, właściwój obszarowi 
wschodniemu; wreszcie bardzo osobliwy 
Anomalurus podobny zew nętrznie do pola- 
tuchy, z którą jednak  nie jest bespośrednio 
spokrewniony.

W łaściwych rodzajów  ptaków  spotykamy 
tu dwadzieścia k ilka, spomiędzy których 
zasługuje na wzmiankę dzioborożec (Bere-



r  38 WSZECHŚWIAT.

nicornis), należący do malajskiój rodziny 
Bucerotidae. W ogóle zwrócić należy uw a
gę, że zarówno pomiędzy ptakam i, ja k  i ssą- 
cemi spotykamy pewien procent typów in 
dyjskich, a raczój m alajskich. To samo 
da się powiedzieć o gadach i ziemnowo
dnych, k tóre również okazują często po 
krew ieństw a ze wschodnio - indyjskiem i. 
Bardzo ciekawem je s t znajdowanie się tu 
dwu rodzajów węży (D ryiophis i Dipsado- 
boa), należących do fauny zw rotnikow ej 
Am eryki.

T rzy  wyspy,leżące w zatoce Gwinejskiój, 
należą do tój prow incyi, a mianowicie Fer- 
nando-Po, wyspa Książęca i wyspa ś-go 
Tomasza. F ernando-P o , jakkolw iek b ar
dzo blisko lądu położona, liczy w swój fau
nie znaczny procent form właściwych sobie. 
To jednak  uspecyjalizowanie jest zapewne 
pozornem i pochodzi stąd  prawdopodobnie, 
że wspomniana wyspa jes t doskonale zba
dana, gdy przeciwnie sąsiednie pobrzeże 
było mało dotychczas eksplorowane. Z naj
dowanie się na niój takich ssących lądo
wych, ja k  lem urów, hyraxów  i w spom nia
nych uprzednio wiewiórek (A nom alurus) 
wskazuje, zdaje się, że Fernando-P o była 
przed niedaw nym  czasem połączona z lądem.

W yspa ś-go Tomasza, odległa o 150 mil 
od lądu stałego, nie posiada wcale ssących, 
a z 30 gatunków p taków —6 nie spotyka się 
gdzieindziej. W reszcie wyspa Książęca, 
przedzielona 100-m ilow ą przestrzenią od 
pobrzeża, liczy w swój faunie około 40 ga
tunków  ptaków, a m iędzy niemi 7 w yłą
cznie tu  spotykanych. Ssących b rak  na 
niój, podobnie ja k  na poprzedniej wyspie. 
Osobliwością je s t b rak  zupełny na wyspie 
Książęcej ptaków drapieżnych, k tóre obfi
tują na dw u innych. B rak ten W allace 
przypisuje wielkiej liczbie papug siwych 
(Psittacus erithacus), które podobno odpę
dzają wszelkie ptactwo drapieżne.

3. Prowincyja Południowo - A frykańska  
stanowi najbardziej w ybitną część całej A f
ryki, chociaż dla braku  naturalnych  zagród 
trudno je s t oznaczyć ścisłe jój granice. Zda
je  się, że najw łaściw szą byłoby rzeczą zam
knąć ją  od północy pustynią K alahari i do
liną rzeki Limpopo, a tym sposobem Ca- 
p land i N atal będą stanowiły tę prow incy- 
ją . P od  względem botanicznym jestto  naj

ciekawszy zakątek świata, gdyż nigdzie 
indziej nie spotkamy na odpowiedniej prze
strzeni takiego nagrom adzenia rodzajow 
i gatunków  właściwych, ja k  w tym kaw ałku 
A fryki południowój. Zdawaćby się mogło, 
że podobna specyjalizacyja, flory pociągnie 
za sobą równą samodzielność fauny, lecz 
zw ierzęta wogóle mniej są czułe na w pły
wy klim atu i gruntu, niż rośliny, a łatwy 
dostęp z sąsiednich obszarów afrykańskich 
spowodować musiał inwazyją form bardziój 
ku północy osiedlonych. Aby więc bes- 
stronnie sądzić o faunie prowincyi P o łu 
dniowo - Afrykańskiej musimy na chwilę 
zapomnieć o tój osobliwej specyjalizacyi jój 
flory.

Niemniej jednak część ta A fryki posiada 
najwięcój właściwych sobie ssących ze 
wszystkich trzech prowincyj lądowych ob
szaru etyjopskiego, pomimo, że zajmuje 
najm niejszą przestrzeń. Spotykam y tu je- 
dnę całą rodzinę (Chrysochloridae, czyli 
złote krety), zamieszkującą wyłącznie po
łudniowy kąt A fryki. W ogóle część ta li
czy 18 rodzajów zw ierząt ssących, niespo
tykanych gdzieindziój. P taków  posiada 
nie mniój jak  12 rodzajów właściwych, 
a między niemi odróżnić należy rodzaj Geo- 
colaptes, oznaczający dzięcioła ziemnego, 
zbliżonego do formy am erykańskiej. W re
szcie prow incyja Południow o-A frykańska 
posiada 4 rodzaje właściwe węży; 10 rodza
j ó w — jaszczurek (między niemi rodzaj 
Cham aesaura, stanowiący osobną rodzinę 
Cham aesauridae); 4 rodzaje ziemnowodnych 
i jeden rodzaj ryb słodkowodnych. Owady 
są tu  także bardzo bogato reprezentow ane 
przez rodzaje właściwe, na dowód czego 
przytoczyć można, że samych koziorożców 
(Longicornia) liczy 67 rodzajów, niespoty
kanych w innych prowincyj ach, co tem 
dziwniejszem wydać się musi, że okolica 
w mowie będąca je s t po większój części 
bezleśną, gdy wspomniane owady przeważ
nie zamieszkują lasy.

W ogóle fauna prowincyi Południowo- 
Afrykańskiej przy całej swój specyjalizacyi 
wykazuje w wielu razach pokrewieństwo 
z formami obszaru wschodniego, a szczegól
niej prow incyi M alajskiój, gdy jednocze
śnie występują tu  niektóre typy austra lij
skie i amerykańskie.
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Do obszaru etyjopskiego zaliczyć należy 
wyspy: Ś-ój H eleny i Tristan d’Acunha. 
P ierw sza z nich leży o 1000 mil na zachód 
od A fryki i pod 16° szerokości południowej. 
P rzed  dwustu laty wysepkę tę pokrywały 
przepyszne lasy, które uległy zniszczeniu 
od chwili, kiedy wprowadzono kozy. W sku
tek tego fauna jej nie przedstaw ia dziś ża
dnego interesu, gdyż wiele form właści
wych zginąć musiało wraz ze zniszczeniem 
lasów. Jedynie owady i muszle lądowe 
ocalały w znacznej części, a badanie ich 
wskazuje przedewszystkiem powinowactwo 
z formami etyjopskiemi; zatem idą niektóre 
gatunki typu palearktycznego, a wreszcie 
pewien procent spokrewnionych z mieszkań
cami wysp A tlantyku północnego. Oprócz 
tego znaczna część owadów, według zdania 
p. W ollastona, je s t wyłącznie właściwą tćj 
wyspie.

M ała wysepka T ristan  dA cunlia  leży 
pośrodku Oceanu, między przylądkiem  Do
brej Nadziei i ujściem L a P la ty , nieco je 
dnak bliżój pobrzeża afrykańskiego. Spo
tykam y tu cztery gatunki właściwe ptaków, 
z których jeden  nie posiada żadnego wybi
tnego pokrewieństw a z formami innych ob
szarów, drugi zbliżonym jest do gatunku 
europejskiego, trzeci należy do rodzaju 
afrykańskiego, a czwarty, opisany niedawno 
jako  nowy rodzaj wróbla (Nesospiza acun- 
hae) zdaje się posiadać typ amerykański. 
Tego rodzaju różnolitość fauny ornitolo
gicznej uniemożliwia pomieszczenie wysep
ki T ristan  d’A cunha w którym kolw iekbądź 
z obszarów zoogieograficznych; zaliczamy 
ją  jednak  do etyjopskiego, gdyż naturalnie 
idzie po wyspie S-ój Heleny.

4. Prowincyja M alagazyjska  należy do 
najciekawszych okręgów zoogieograficz
nych. Ma ona podobne znaczenie wzglę
dem lądu afrykańskiego, ja k  A ntylle wzglę
dem A m eryki, lub Nowa-Zelandyja wzglę
dem Australii, lecz przewyższa obie te g ru 
py bogactwem form właściwych. Zalicza
my tu  przedewszystkiem M adagaskar, a tak
że rozrzucone wkoło niego wyspy, zwane 
M askareńskiemi, to jes t M auritius, Bour- 
bon, Rodriguez, wyspy Seszelskie i Ko- 
morskie.

M adagaskar jest wyspą pierwszej klasy, 
mającą 1000 mil długości i średnio 250

mil szerokości. Oddziela ją  od stałego lą 
du kanał szeroki na 230 mil; szerokość ta  
zmniejszy się do 160 mil jeżeli odetniemy 
mielizny, rosciągające się na zachodniem 
pobrzeżu wyspy. M adagaskar je s t wyspą 
górzystą, o całej środkowej części bezle
śnej. Między pobrzeżem i tą otw artą wy
niosłą częścią ciągną się wspaniałe lasy 
zwrotnikowe, będące ojczyzną największój 
części typowych form madagaskarskich.

Z 40 rodzin ssących lądowych, jak ie  za
siedlają Afrykę, M adagaskar, posiada tylko 
11 reprezentantów; lecz zato 3 rodziny i 20 
rodzajów są wyłącznie właściwe temu dy
stryktowi, a wszystkie gatunki w liczbie 65 
(z wyjątkiem może jednego lub dw u gatun
ków nietoperzy) spotyka się jedynie na Ma
dagaskarze. Fauna terologiczna (ssących) 
charakteryzuje się bogactwem lemurów 
i owadożernych. Lem ury znane są nadto 
z zachodniego pobrzeża Afryki, z Indyj Po
łudniowych i z Malajów. Są to widocznie 
resztki prastarej grupy, k tóra niegdyś za
siedlała znacznie większą przestrzeń, gdyż 
spotykamy ją  w pokładach eocenicznych 
w Ameryce północnej i w Europie.

P rzy  tem wszystkiem uderza nas brak na 
M adagaskarze charakterystycznych czwo
ronogów afrykańskich, jak  małpy, wielkie 
koty, antylopy, słonie i nosorożce, co w ska
zywać się zdaje, że M adagaskar tworzył 
część południowo-afrykańskiego lądu w bar
dzo odległych czasach, zanim wspomniane 
tylko co zwierzęta zdołały się tam dostać. 
Znajdowanie się na M adagaskarze szcząt
ków hipopotama, współczesnego strusiowa- 
terou Aepiornisowi, oraz obecność żyjącej 
dziś jeszcze świni z afrykańskiego 1’odzaju 
Potam ochaerus objaśnia się poniekąd oby
czajami tych zwierząt, dla których możli- 
wem jest przepłynięcie szerokich odnóg 
morza.

Pod względem specyjalizacyi avifauny 
M adagaskar należy do najbogatszych zakąt
ków świata. Dość jest powiedzieć, że po
siada 33 właściwych rodzajów (z nich nie
które spotyka się na wyspach M askareń- 
skich), a na l l l  gatunków  ptaków lądo
wych, zasiedlających tę wyspę, tylko 12 
zamieszkuje sąsiedni kontynent. Zwrócić 
należy uwagę na tę okoliczność niezm iernie 
ciekawą, że żadna z wyłącznych afrykań
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skich rodzin ptaków nie posiada' swych re 
prezentantów  na M adagaskarze, a z d ru 
giej strony spotykamy tu  liczne rodzaje 
typu  wschodnio - indyjskiego lub m alaj- 
skiego.

Znajdowanie się na M adagaskarze tak  
licznych i tak  dalece uspecyjalizowanych 
form, że klasyfikacyja ich stanowi nieraz 
wielką, trudność dla zoologów, wskazuje, że 
wyspa ta je s t bardzo starą, i od bardzo da
wna odosobnioną. Przypuszczać nadto mo
żna, że jestto  resztka dawnego lądu, lub 
bardzo wielkiej wyspy, na której podobnie 
urozmaicona fauna rozw inąć się mogła.

W yspy M askareńskie dzielą do pewnego 
stopnia osobliwości sąsiedniego M adagaska
ru. Odrzuciwszy nietoperze, wyspy te nie 
posiadają żadnych ssących, a w yjątek  sta
nowią wyspy Kom orskie, na k tórych  za
mieszkuje pewien właściwy im lem ur (L e
m ur m ayottensis) i właściwy gatunek cywe- 
ty  (V iverra). P tak i są przew ażnie typu 
m adagaskarskiego lub afrykańskiego. P o 
m iędzy gadam i spotykam y typy afrykań
skie, indyjskie, australijskie, a naw et ame
rykańskie. To samo, lecz w jeszcze wyż
szym stopniu da się powiedzieć o owadach 
M adagaskaru i wysp M askareńskich, z tą 
jednak  różnicą, że rozm aite rodźm y owa
dów okazują różne pokrewieństwa. I  tak  
w rodzinach Cetoniidae i Lam iidae p rze
waża pierw iastek afrykański; pom iędzy Ci- 
cindellidae •— południowo - am erykański; 
w rodzinie Carabidae — wschodni, gdy na
reszcie w rodzinach Cerambycidae i B upre- 
stidae w pływ afrykański zdaje się rów no
ważyć z obcokrajow ym .

Słów kilka należy wspomnieć o bardzo 
ciekawej faunie zaginionej, którój przedsta
wiciele żyli jeszcze nie wiele więcej ja k  
przed stu laty. N ajw ybitniejszym  był Do
do z wyspy M aurycego (Didus ineptus), 
zbliżony do gołębi, gdy jednocześnie na w y
spie Rodriguez zam ieszkiw ał b liski rodzaj 
Pezophaps. Oprócz tego znane są szczątki 
dw u wodników nielotnych i czapli o k ró t
kich bardzo skrzydłach (A rdea m egacepha- 
la). Z M adagaskaru znane są szczątki ol
brzymiego strusia (A epiornis). W reszcie na 
wyspach R odriguez i M aurycego odkryto 
aż pięć gatunków, olbrzywich żółwi zbliżo
nych bardzo do tych, jak ie  się dziś jeszcze

spotykają na maleńkiej wysepce Aldabrze, 
położonej na północ od Seszellów.

Na zakończenie słów kilka powiedzieć 
można o przypuszczalnej historyi obszaru 
etyjopskiego, do czego posłuży nam zarówno 
rozmieszczenie obecne zwierząt afrykańskich 
ja k  i znajomość paleontologii epoki trzecio
rzędowej. W iadomem jest, że w najda
wniejszych czasach tej epoki obszerne mo
rze ciągnęło się od zatoki Bengalskiej aż 
ku wyspom B rytyjskim , dzieląc dwa wiel
kie lądy, to jes t palearktyczny, obejmujący 
część dzisiejszój E uropy i Azyi, oraz afry
kański, obejm ujący dzisiejszą środkową 
i południow ą A frykę. Ten ostatni roscią- 
gał się prawdopodobnie daleko na wschód 
ku A ustralii, oraz na zachód ku Ameryce 
południowej, o czem świadczą liczne w y
sepki i rafy podmorskie. M adagaskar i wy
spy M askareńskie stanowiły podówczas 
część tego wielkiego południowego konty
nentu. Zbliżenie tak ie  bi-zegów afrykań
skich do A ustra lii i A m eryki objaśnia nam 
znajdow anie się w tój części ziemi ptaków 
strusiowatych, gdyż podówczas nie istniały 
jeszcze na południowym  kontynencie więk
sze drapieżniki, któreby je  mogły wyniszczyć 
a przeważać się zdawał typ lemurów, bez
zębnych i owadożernych. Jednocześnie zaś 
na północnym kontynencie obfitowały już  
m ałpy i niektóre w ielkie czworonogi. Z da
je  się, że pierwsze połączenie dwu konty
nentów  odbyło się na południku dzisiejsze
go Tunisu, gdyż tędy ku jezioru Czad cią
gnie się w ielkie płaskowzgórze Saharskie; 
w tedy to praw dopodobnie dostały się na 
kontynent południowy takie czworonogi 
ja k  słoń i nosorożec. Przypuszczać jednak  
można, że połączenie to istniało stosunkowo 
krótko i że A fryka zasiedloną została wyż- 
szemi czworonogami, jak  antylopy, koty 
etc. przez dzisiejszą Syryją i pobrzeża mo
rza Czerwonego w znacznie późniejszym 
czasie.

Jednocześnie ważna zmiana zachodziła na 
półkuli południow ej. W ielki ląd połu
dniowy zanurzał się powoli pod morzem; 
naprzód oddzieliły się od kontynentu afry
kańskiego wyspy M askareńskie, zanim ląd 
afrykański zasiedlonym został przez zwie
rzęta drapieżne. W krótce potem, gdy już  
najruchliw sze z nich dosięgły M adagaskaru,
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oddzieliła się od lądu ta wielka wyspa i dla
tego spotykamy tu kilka rodzajów cywet. 
Dzięki zupełnemu brakowi większych zwie
rząt drapieżnych rozwinęły się tu formy 
tak niedołężne jak  np. dodo (Didus).

Tój to dawnej izolacyi M adagaskaru przy
pisać należy znajdowanie się na nim nie
których typów am erykańskich, a nie bespo- 
średniemu połączeniu tój wyspy z lądem 
Am eryki. Niektóre grupy zwierząt zamiesz
kiwać mogły całą ówczesną półkulę połu
dniową, zatem Amerykę, A frykę i Austra- 
liją, które, jeżeli nie były połączone ze so
bą, to przynajm niej bardzo zbliżone. G dyje- 
dnak fauna palearktyczna skutkiem  nowego 
połączenia lądów wdzierać się zaczęła do 
Afryki, wielu miejscowych mieszkańców 
wyginęło pod wpływem rywalizacyi, gdy 
na M adagaskarze lub w Ameryce południo
wej utrzym ać się one mogły po dziś dzień, 
gdyż nowi przybysze mieli tam przystęp 
zamknięty.

W ytłum aczyć też sobie możemy brak 
niedzwiedzi i je len i w Afryce zwrotnikowej. 
Zarówno jedne ja k  i drugie z tych zwie
rząt nie mogą istnieć w okolicach bezleś
nych. Otóż droga, jak ą  się formy palear- 
ktyczne dostały na ląd afrykański odzna
czać się musiała, podobnie ja k  i dzisiaj, 
wielkiemi przestrzeniam i pustyniowego lub 
stepowego charakteru, którędy mogły w ę
drować takie zwierzęta, ja k  antylopy lub 
wielkie koty, lecz niedźwiedzie i jelenie 
miały tu przystęp zupełnie zamknięty.

Jan  Sztolcman.

0 PLASTYCZNOŚCI LODU
I O R U C H U  L O D N I K Ó W .

Ze zjawisk, jak ie  uwadze naszej nastrę
czają lodniki, najosobliwszym zapewne jest 
ich ruch własny, posuwanie się ich wzdłuż 
dolin, k tóre w ypełniają. M ieszkańcy gór 
okoliczność tę znali już  dawno, przedmioty 
bowiem pozostawione w górnych częściach 
lodnika znajdowano następnie u jego spo
du; ścisłym wszakże badaniom i dokładnym

pomiarom tego ruchu początek dali dopiero 
w roku 1840 Agassiz i W ild, a za nimi 
poszli Forbes, Schlagintweit, Tyndall, Pfaff, 
Forel, R ichter i wielu innych. Osadzano 
w lodnikach pręty i kołki i z obu brzegów 
śledzono ruch ich przy pomocy dokładnych 
gonijometrów. Tą drogą poznano, że bieg 
lodu odbywa się w sposób podobny, ja k  
prąd  wody w rzece: ruch szybszy jes t po
środku aniżeli po brzegach, szybszy na po
wierzchni aniżeli na dnie. W  pobliżu brze
gów niekiedy je s t prawie niedostrzeżony, 
czasami znów wzmaga się tak, że szybkość 
jego wyrównywa trzeciej części szybkości, 
jaka  ma miejsce na linii środkowej. Róż
nic tych dowodzą smugi pyłu, pokrywające 
powierzchnię lodowca, mające postać linij 
językow ato się ciągnących. Szybkość ru 
chu wzmaga się w wąwozach, słabnie w ros- 
szerzeniach dolin i na dobę wynosi od 
0,025 do 1,25 metra. Prędkość biegu wiel
kich rzek przechodzi w ogólności 1 metr na 
sekundę, jest przeto conajmniój 70000 razy 
znaczniejszą.

Ruch lodników je s t stateczny, odbywa się 
bez przerwy, śledzić go można każdego 
dnia i każdej godziny. Zależy on od tem
peratury; jest w ogólności szybszy w cie
plej szój porze roku, wolniejszy w zim niej
szej, w stosunku dochodzącym do 4 :1 ; do
kładnie jednak zależności między szybko
ścią tego ruchu a tem peraturą ująć nie zdo
łano.

Nie brakło oczywiście usiłowań, by wy
jaśnić to osobliwe płynięcie ciała stałego; 
Heim w swym „podręczniku nauki o lodni
kach” wymienia czterdziestu siedmiu bada
czy, którzy ogłaszali lub rozwijali teoryje 
ruchu lodników. Objawy tego ruchu wska
zują, że lodnik przy posuwaniu się swojem 
zachowuje się jak  ciało plastyczne, ja k  smo
ła lub wosk, — byłoby przeto rzeczą naj
prostszą przyjąć, że i lód je s t ciałem pla- 
stycznem. Pospolite wszakże dostrzeżenia 
opierają się takiemu przypuszczeniu, bryły  
bowiem lodowe przedstaw iają się jako  ciała 
zupełnie sztywne i nie okazują zgoła p la
styczności; należało więc szukać innych 
tłumaczeń.

Nie mamy potrzeby wszystkich tu  przy
taczać, ustąpiły bowiem wobec teóryi po- 
legającej na zależności tem peratury  topie-
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nia się lodu od ciśnienia. Ponieważ lód, 
przechodząc w stan  ciekły, zmniejsza swą, 
objętość, wywnioskował stąd Jam es Thom 
son, że punkt topliwości lodu zniża się, gdy 
lód poddany jes t ciśnieniu, opada mianowi
cie niżój zera o 0,0075° C na atmosferę; pod 
ciśnieniem zatem  dziesięciu atm osfer lód 
topi się w tem peraturze —0,075°, a dla 
obniżenia punktu jego  topliwości do —0,1° 
potrzeba wywrzeć nań ciśnienie czternastu 
atmosfer.— Otóż, lodniki mają w ogólności 
tem peraturę bliską zera; lód ten przeto wi
nien topnieć w miejscach, gdzie ciśnienie 
jes t znaczniejsze, a powstająca stąd woda 
krzepnie dalej w lód, który spaja się z m a
są istniejącą przez przym arzanie czyli re- 
gelacyją, — zjawisko, k tóre było przedm io
tem badań Faradaya, Helm holza, Tyndalla, 
P faundlera i k tóre wiąże się z wyżój p rzy
toczoną własnością lodu obniżania punk tu  
topliwości pod ciśnieniem.

Tłum aczenie to wszakże nie je s t wolne 
od trudności. Topienie bowiem wymaga 
nakładu  ciepła; skoro więc lód pod ciśnie
niem zaczyna się topić, pochłania ciepło 
otaczającej masy, tem peratura się zniża 
i cały proces się przeryw a, zanim zdołał się 
rozwinąć. Należałoby chyba przypuścić, 
że ciepło dopływ a i z dalszych okolic lo- 
dnika, czego wszakże niedopuszcza złe 
przewodnictwo lodu. Nadto, przenoszenie 
się wody poniżej lodnika napotyka również 
przeszkody, przekonano się bowiem, że lód 
jest dla wody przenikalny, a F o re l w ro 
ku 1887 okazał, że woda zatrzym uje się 
w szczelinach włoskowatych na wierzchniej 
powłoce lodu.

T eory ja więc ruchu  lodników stanowczo 
dotąd ustaloną nie została, a dyskusyje nad 
tym przedm iotem  nie zam knęły się jeszcze. 
W ostatnich mianowicie czasach w ystąpiły 
znów poglądy, że ruch ten przypisać należy 
nie rzekomój, o jakiej dotąd była mowa, 
ale istotnej plastyczności lodu. A by wszak
że tłumaczenie to mogło być uzasadnionem, 
trzeba było plastyczność lodu okazać drogą 
doświadczalną w pracow ni. W idzieliśm y 
wyżej, że ta  rzekoma plastyczność lodu, po- 
legająca na jego topieniu i przym arzaniu , 
dokonywać się może tylko w tem peraturze 
nieznacznie niższej od zera, do zniżenia 
bowiem punktu  topliwości lodu o 1° trzeba
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ju ż  ciśnienia bardzo znacznego; gdyby zaś 
doświadczenia wykazały, że lód i przy k il
ku stopniach niżej zera posiada plastycz
ność rzeczywistą, niepodobnaby przeczyć, 
że musi on być tem bardziej plastycznym 
w punkcie topliwości. Otóż w samój rze
czy niektórzy eksperym entatorowie, jak  
M atthews, Bianconi, Pfaff, A itken, wyka
zali plastyczność lodu o k ilka stopni poni
żej zera; doświadczenia swe wszakże p ro 
wadzili po większej części przez zginanie 
prętów  lodowych, w tym zaś razie objawy 
są zbyt zawiłe, aby wpływ ciśnień na wy
dłużanie lodu dokładnie ująć było można. 
Nadto, nie posługiwali się oni zgoła lodem 
z lodników pochodzącym.

T ak się rzeczy miały, gdy przed dwoma 
laty  rospoczął swe doświadczenia dr Main 
w wiosce St. M oritz w szwajcarskim  kan
tonie G raubiindten, w słynnej dolinie En- 
gadiny. Pobyt zimowy w wysoko w znie
sionej miejscowości przedstaw ia szczególne 
ułatw ienia dla badań nad tym  przedmiotem; 
w ciągu bowiem G rudnia, Stycznia i L u te
go liczyć można na ustawiczny prawie 
mróz, a w izbie, znajdującej się w północ
nej części domu i której okna pozostają 
otwarte, tem peratura rzadko wznosi się po
nad punk t marznięcia wody. D r Main za
m ierzył nietylko rosstrzygnąć kwestyją co 
do istnienia plastyczności lodu, ale pragnął 
nadto oznaczyć dokładnie jej stopień w róż
nych w arunkach ciśnienia i tem peratury. 
W  tym celu postanow ił poddać lód wycią
ganiu przez obciążanie, ta  bowiem droga 
dla dokładnych oznaczeń daleko je s t korzy
stniejszą, aniżeli inne sposoby stosowania 
ciśnień, a zarazem  wolną je s t od ubocznych 
zaw ikłań. Uciskanie, naprzykład, wywie
rane na końce pręta lodowego skrzywia go 
i mamy do czynienia ze złożonym stekiem 
różnych przekształceń. Jeżeli zaś p rę t jes t 
tak  dalece kró tk i i gruby, że skrzywienie 
nie nastąpi, to znów skurczenie go jest 
zbyt drobne, aby je  dokładnie zmierzyć mo
żna było.

P rę ty  lodowe używane do doświadczeń 
urabiane były w formach w postać walco
wą, a z obu końcami takiego walca spojone 
z nim były przez przym arznięcie rosszerze- 
nia stożkowe, otoczone odpowiedniemi osa
dami żelaznemi, ciśnienie zaś wywierane
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było za pośrednictwem tych osad. O d cza
su do czasu oznaczano dokładnie odległość 
obu stożków, co przekonało stanowczo, że 
lód jes t plastyczny w każdej tem peraturze 
wyższej nad —6°. Następnie jednak, aby 
usunąć w pływ możliwego skręcenia stoż
ków, mierzono odległości dwu znaczków 
papierowych, naklejonych do samego pręta 
walcowego, a te ostatnie pom iary wykazały, 
że p rę t lodowy w ciągu trzech dni w ydłu
żył się w stosunku 0,02 m ilim etra na godzi
nę i na długość 10 centymetrów, gdy tem 
peratura statecznie pozostaw ała niższą, od 
— 2° .

D r Main p ragnął doświadczenia prow a
dzić dalój ubiegłej zimy, stan jednak  zdro
wia przeszkodził pobytowi jego w St. Mo- 
ritz, dlatego przekazał te prace pp. Jam es 
C. Mc Connel i Dudley A. K idd, pozosta
wiwszy im wszystkie swe przyrządy, K o
rzystając z drogi w ten sposób utorowanej, 
przeprowadzili oni długi szereg doświad
czeń, których szczegółowy opis zamieścili 
w sprawozdaniach „Boyal Society”, a świe
żo dokładną treść tej pracy ogłosili też 
w „N aturę”, skąd przytaczam y główne re 
zultaty.

Nie możemy wszakże pominąć i samego 
sposobu prow adzenia tych doświadczeń. 
A by wydłużenie p rę ta  lodowego dokładnie 
mierzyć można było, trzeba było oznaczyć 
na nim dwa wyraźne punkty , co uzyskano 
zapomocą dwu ig ieł osadzanych w pręcie 
w pobliżu obu jego końców. Do mierzenia 
odległości obu igieł posługiwano się począt
kowo katetom etrem , dla uchwycenia wszak
że tak  drobnych wydłużeń, jak ie  przy  do
świadczeniach tych w ystępują, okazał się 
on przyrządem  niezadaw alającym , dlatego 
eksperym entatorowie zastąpili go układem  
lekkich drążków, którego urządzenie przed
stawia załączona rycina.

K ółka a i b w skazują igiełki osadzone 
W lodzie, których odległość w różnych do
świadczeniach zm ieniała się od 12 do 20 cm, 
cdef jestto  skrzywiony drucik żelazny, ucze
piony u  pręcika m, ściśle połączonego 
z igiełką a; drucik ten stanowi skazówkę 
czyli indykator i za pośrednictwem  nitki, 
uczepionej doń w punkcie e, połączony jes t 
z drążkiem  drewnianym  h, zawieszonym na 
nitce n. U  drążka tego zawieszony jes t

z drugiej strony ciężarek k, indykator 
wszakże pod jego działaniem podnosić się 
w górę nie może, powstrzymywany jest bo
wiem przez drucik dg, k tóry się na nim 
wspiera w punkcie d, a drugim  swym koń
cem połączony je s t z dolną igiełką b. Ko
niec in d y k a to ra /  przypada wreszcie obok 
skali papierowej l, podzielonej na milime
try  i nalepionej na zwierciadełku p . Dzia
łanie tego układu drążków je s t jasne,—gdy

wskutek wydłużenia lodu odległość igiełek 
a i b wzrasta choćby nieznacznie, koniec in
dykatora przesuwa się wyraźnie i ruch jego 
na skali łatw o odczytać można, skąd znane 
wymiary indykatora pozw alają obliczyć 
drobne oddalenie igiełek czyli w ydłużenie 
się pręta lodowego.

Gdy przy pomocy tego przyrządu pp. Mc 
Connel i K idd do doświadczeń swych przy
stąpili, zdziwieni zostali zachowaniem się 
już  pierwszego, użytego przez nich p rę ta  
lodowego; wbrew bowiem rezultatom  o się
gniętym przez ich poprzednika d ra  Maina, 
p rę t ten opierał się wszelkiemu wydłużeniu.
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Przyczyny tćj niezgodności szukać było 
trzeba oczywiście w naturze samego lodu, 
a bliższa uwaga pozw oliła ją  rychło  wy
kryć.

Lód, ja k  wiadomo, jes t ciałem krystalicz- 
nem, ale każda b ry ła  lodowa jes t bądź po
jedynczym , jednorodnym  kryształem , bądź 
stanowi zbiorowisko brył, z których każda 
jes t pojedyńczym, jednorodnym  kryszta
łem. P rę ty  lodowe podzielić tedy można 
na dwie kategoryje, na jednorodne i różno
rodne: p rę t M aina był różnorodny, p ręt 
Connela i K idda by ł jednorodny. Stąd 
wypływa, że lód różnorodny jest plasty
czny, lód zaś jed n o ro d n y  je s t sztywny, 
a wniosek ten potw ierdziły dalsze doświad 
czenia.

Okiem nieuzbrojonem  trudno w ogólności 
poznać, czy dana b ry ła  lodowa je s t  jed n o 
rodną czy też różnorodną; prom ień wszakże 
światła spolaryzowanego, przedzierający się 
przez taką bryłę, rosstrzyga to pytanie od- 
razu. Jeżeli bry ła  jes t jednorodna, pola- 
ryskop wszędzie wykazuje w niśj jednakie 
objawy, jednakow e pierścienie i krzyże; je 
żeli zaś bry ła je s t jednorodna, niektóre k ry 
ształy w ydają się jasnem i, inne ciemnemi, 
a inne znów zabarwionemi. T ą drogą w ła
śnie poznano, że pierw szy p rę t do doświad
czeń tych użyty i który, ja k  powiedzieliśmy, 
okazał się sztywnym, był jednorodny; miał 
on przecięcie kw adratow e i był wycięty 
z górnćj w arstw y lodu, utworzonego przez 
wystawienie na niezbyt mroźne powietrze 
wody, służącój do zwykłego użytku.

Lodniki, ja k  to rów nież dobrze wiadomo, 
utworzone są z lodu wyraźnie niejednoro
dnego; składają się z b ry łek  lodowych, ści
śle między sobą połączonych, z których każ
da stanowi kryształ pojedyńczy; b ry łk i te, 
zwane pospolicie ziarnam i lodnikowem i, są 
różnych wielkości, od wym iarów grochu do 
melona, wielkość zaś ich m aleje szybko, gdy 
idziemy za lodnikiem w górę, aż do jego 
źródeł. Pow ierzchnia lodnika ulega dzia
łaniu promieni słońca, k tóre u jaw niają j^j 
budowę ziarnistą. Lód w ydobyty z zagłę
bień jes t jasny , przezroczysty, tak, że ziarn 
jego okiem nieuzbrojonem  rozróżnić nie 
można; toż samo dostrzegać się daje i w ros- 
padlinach lodników, gdzie po stronie, do 
którćj prom ienie słoneczne nie dochodzą,

lód ma podobneż jednolite wejrzenie. Ale 
gdy odłam ek takiego jasnego lodu wysta
wimy przez k ilka m inut na działanie pro
mieni słonecznych, powierzchnie oddziela
jące ziarna jedne od drugich ukazują się 
wyraźnie wskroś tworzących się cienkich 
w arstw  wody. Podobnież i w każdym k ry 
sztale występuje pew na liczba drobnych 
krążków, których płaszczyzny prostopadłe 
są do osi optycznych kryształu. Szczegół 
ten pozwala wyróżniać ziarna jedne od 
drugich.

Ze względu już tedy na budowę lodników 
można było wnosić, że lód ich jes t plasty
czny; aby wszakże uniknąć omyłek poprze
dnich badaczy, którzy z własności jednego 
rodzaju  lodu wnioskowali o innych, należa
ło poddać doświadczeniom lód wzięty z lo 
dników. W  St. M oritz, gdzie eksperym en- 
tatorow ie przebyw ali, łatw o było im otrzy
m ać kilka b ry ł z masy sąsiedniego lodnika 
M orteratsch, z których wycinali przydatne 
do doświadczeń pręty. T rzy takie pręty, 
poddane badaniu, usunęły wszelką w ątpli
wość co do plastyczności lodu, stopień 
wszakże w ydłużenia każdego pręta okazał 
się bardzo różnym, zależnie nietylko od 
obciążenia i tem peratury, ale widocznie i od 
właściwości jego; okazują to następne licz
by, dające wydłużenia w m ilimetrach na go
dzinę i na 10 cm długości pręta. W ydłu
żenia pierwszego pręta wynosiły od 0,013 
do 0,022 mm , a różnice te przypisać można 
wpływowi temperatux-y. P rę t  drugi w y
dłużał się pierw otnie w stosunku 0,016 mm, 
stosunek ten wszakże obniżył się do 0,0029 
m m  i na tym punkcie pozostał niezmien
nym; b ry ła  ta lodowa poddaną była obcią
żeniu przez dwadzieścia pięć dni i roscią- 
gnęła się w ciągu tego czasu prawie o trzy 
odsetki swój długości. P rę t trzeci zacho
wał się w sposób odmienny; początkowy 
stosunek wydłużenia wynosił 0,012 mm, n a 
stępnie zaś, wzrastając coraz prędzej, do
szedł do znacznój wielkości 1,88 mm. O b
ciążenia, jakim  pręty  te poddane były, wy
nosiły od 1,45 do 2,7 kilogram ów  na j'eden 
centym etr kw adratowy; najniższa tem pera
tu ra  wynosiła w ciągu dwunastu godzin 
— 9°, a i wtedy jeszcze wydłużenie było do 
syć znaczne, by łatw o mierzyć się dało. 
U kład ziarn w bryłach badanych był bardzo
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zawiły, a średnia ich wielkość dochodziła 
wymiarów orzechów włoskich.

Dalszy szereg doświadczeń przeprow a
dzono nad lodem, pochodzącym z jeziora 
St. M oritz, który okazał się złożonym zc 
słupów pionowych o przecięciu nieregular- 
nem; grubość każdego słupa jest niejedno
stajną, a średnio odpowiada grubości ołów
ka. S łupy te stanowią, pojedyńcze k rysz
tały i można je  dostrzedz, gdy lód zaczyna 
tajać; gdy zaś topienie następuje pod bla
skiem słońca, słupy te często się rospadają; 
stąd też w czasie topienia lodów na wiosnę 
jezioro  to przedstaw ia osobliwe wejrzenie. 
Nie jestto  wszakże właściwość wyłączna tego 
jeziora, prof. Heim  bowiem, jak  to oświad
czył p. Mc Connel, napotkał podobnąż bu
dowę słupową i w lodzie niektórych jezior 
z nizin szwajcarskich, należałoby więc ros- 
patrzyć,' o ile zjawisko to je s t powszechne 
i w innych okolicach.

Otóż, lód ten jez io rny  przekonał stanow
czo, że kryształy  lodowe są same przez się 
sztywne, a pozorna plastyczność zależy ty l
ko od przesuwania się oddzielnych krysz
tałów.

Gdy mianowicie prę ty  wycięte były w k ie
runku  równoległym do słupów krystalicz
nych, wydłużenie ich było nader nieznacz- 
nem, wynosiło bowiem zaledwie 0,00039 mm 
na godzinę i na długość 10 cm; gdy zaś prę
ty  wycięte były ukośnie do biegu słupów, 
wydłużenie średnie czyniło 0,015, było za
tem  czterdzieści razy silniejsze.

W  doświadczeniach powyższych lód pod
dany był jedynie w yciąganiu przez obcią
żenie, w końcu wszakże zimy eksperym en- 
tatorow ie zajęli się też rospatrzeniem  wpły
wu, jak i na lód wywiera ucisk. W  tym 
celu trzy b ry łk i lodowe, objętości około ca
la  sześciennego, umieścili na płycie szklanej 
w odległościach wynoszących 9 cm, tak, że 
utw orzyły one tró jk ą t równoboczny; bryłki 
te nakryli d rugą p ły tą  szklaną i ciśnienie 
w yw ierali na środek tró jkąta  za pośredni
ctwem drążka. D la krótkości i grubości 
b ry łek  nie trzeba się było obawiać ich skrzy
wienia, tarcie jednak  lodu o szkło okazało 
się tak  słabe, że w chwili, gdy ciśnienie zo
stało na p ły tę  wywarte, wszystkie trzy b ry ł
ki wypadły na podłogę. Zaradzono temu 
przez nałożenie skraw ków papieru na koń

ce bryłek. P rzez dokładne oznaczenie od
ległości płyt szklanych w trzech stosownie 
dobranych punktach brzegów można było 
obliczyć ściągnięcie się każdej bryłki.

Okazy wzięte z lodnika dowiodły, że sub- 
stancyja ta  ulega zarówno uciskowi jak  
i wyciąganiu. Średni stosunek tego skur
czenia, otrzymany z pięciodniowego uciska
nia bryłek, wynosił, na godzinę i na długość 
10 cm, dla jednćj z nich 0,035 mm, dla d ru 
giej 0,056, dla trzeciój zaś tylko 0,007 mm. 
W szystkie te trzy okazy wycięte były z je 
dnej bryły a polaryskop nie wykazał w nich 
żadnój różnicy; pomimo to wszakże, jak  wi
dzimy, ściągnięcie drugiej bryłki było osiem 
razy znaczniejsze, aniżeli trzeciej; trudno 
odgadnąć, jak ie  przyczyny różnicę tę powo
dowały. Podobne doświadczenie przepro
wadzono z bryłkam i lodu jeziornego, wy- 
ciętemi w kierunku słupów pionowych; 
ściągnięcie było tu tak  nieznaczne, że ledwo 
oznaczyć się dało.

Z doświadczeń dotychczasowych niepodo - . 
bna wnieść, jak ie  zmiany zachodzą w ukła
dzie kryształów , gdy pręt pod ciśnieniem 
wydłuża się lub kurczy, wymaga to dalszych 
jeszcze badań, tak samo jak  trzeba dalszych 
badań, by wykazać wpływ różnych tempe
ra tu r na plastyczność lodu. D la przykładu 
przytoczymy, że wydłużenie jednego pręta 
lodowego z lodnika wynosiło w tem peratu
rze —3,5° mm, średnio 0,0029 mm, w temp. 
—5 stopni 0,002 mm, a w temp. — 8 stopni 
0,0013 mm. Również ująć się nie dał wpływ 
rozmaitości ciśnień: p ręt lodowy, który pod 
ciśnieniem 2i,55 kg na 1 cm okazał wydłu
żenie w stosunku 0,0018, pod ciśnieniem 
3,85 kg dał stosunek wydłużenia 0,011 mm; 
inny znów, który pod ciśnieniem 1,45 kg 
wydłużał się w stosunku 0,0075 mm, dał 
pod ciśnieniem 2,55 kg wydłużenie 0,026 mm.

Pozostaje więc pytanie, czy tak  wykaza
na drogą doświadczalną plastyczność lodu 
tworzącego lodniki wystarczyć może do 
wyjaśnienia ich ruchu. Otóż posługując 
się danemi co dó szybkości ruchu lodników, 
zebranemi przez Heim a, wykazują autoro- 
wie, że naw et najwyższa szybkość, jak ą  
dotąd w lodnikach alpejskich napotkano, 
nie przechodzi stosunku, jak i z doświadczeń 
swych swych otrzymali; sądzą więc, że dla 
wytłumaczenia całego tego zjawiska niema
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potrzeby odwoływania się do innych w ła
sności fizycznych lodu.

Nie można zapewne teraz ju ż  rosstrzy- 
gnąć, o ile pogląd ich jes t słuszny, do
świadczenia te wszakże niezależnie naw et 
od kwestyi ruchu lodników, przedstaw iają 
pewną doniosłość. H elm holtz w yraził n ie
gdyś nadzieję, że lód, posiadający określo
ną i łatw ą do rospoznania budowę, do
starczyć może wskazówek do rozw iązania 
wielu trudnych zagadnień, tyczących się 
zasadniczych własności m ateryi. Zgodzić 
się można, że nazwa plastyczności nie od
powiada dobrze tem u zachowaniu się lodu, 
nie można wszakże wyszukać term inu od
powiedniejszego. Plastyczność laku lub 
smoły wydaje się objawem odrębnym , być 
może jednak , mówi p. Mc Connel, że z a 
chodzą tu  działania podobne, że i te ciała 
składają się z kryształków' ultram ikrosko- 
pijnych, a różnica między zachowaniem się 
smoły i lodu je s t tylko ilościowa a nie jak o 
ściowa. Nie trudno też dopatrzyć analogii 
między tem i badaniam i a głośnemi do
świadczeniami Springa, k tóry  okazał, że 
najw ytrzym alsze naw et ciała pod olbrzy- 
miemi ciśnieniami zbliżają się do stanu cie
kłego i zyskują znaczny stopień p lasty 
czności. S. K.

Korespondencyja Wszechświata.
Szanowny Redaktorze!

W niedzielę wieczorem przeczytałem  wiadomość, 
k tórą podał p. H. W izbek z Sokołówki n a  Podolu 
(w N r 2 W szechświata z r. b.) o wspaniałem  zja
wisku bocznych słońc, które zauważył d. 30 Gru
dnia r . z. W  poniedziałek zaś zrana d. 14 S ty
cznia r. b. wyjechałem  przed w schodem  słońca do 
Helenówka pod Pruszkowem i ku  najwyższemu m e
m u zdziwieniu spostrzegłem  tam  o godz. 8 min. 30 
to  samo zjawisko, przedstaw iające się zupełnie 
identycznie i  równie św ietnie, ja k  je  widziano 
w Sokołówce. W idziałem  chwilowo tak  samo trzy  
słońca, k tóre wedle opow iadań ludzi na parę  m i
nu t przedtem  miały być jeszcze piękniejsze i wy
raźniejsze. Pasy tęczowe widocznemi by ły  jeszcze 
w yraźnie przez całą godzinę później. Zjaw isko to 
widocznem także było w Komorowie i w Heleno- 
wie pod Pruszkowem. T em peratura b y ła  —16° R 
a  w iatr dość silny południowo-wschodni.

Władysław Leppert.

KEGHfKA H hW m h.

ASTRONOMIJA.

—  Prace w obserwatoryjum Licka. N iejednokrotnie 
już m ieliśm y sposobność wzmiankowania o obserwa
tory jum  L icka, wzniesionem na wysokości 1500 m 
na szczycie góry H am ilton w Kalifornii i zaopa- 
trzonem  w najpotężniejsze przyrządy, mianowicie 
w lunetę o soczewce mającej 914 mm w średnicy. 
Obserwacyje tą, lunetą rospoczęły się d . 18 Czer
wca 1888 r. pod dyrekcyją p. Holdena, który  n ie 
dawno ogłosił w „New-York Herold*1 sprawozda
nie z prac prowadzonych w ciągu. 153 dni. Po
mimo k ró tk ich  nocy, jakie  pod tą  szerokością m a
ją  miejsce, osięgnięte rezu lta ty  usprawiedliw iają 
nadzieje) jak ie  się przyw iązuje do obserwatoryjów 
wznoszonych w znacznych wysokościach, zatem 
w atm osferze pogodnej i czystej. Oprócz komet, 
k tóre w ybornie dały się obserwować, badano dwie 
m ałe p lanety, W estę i Iris, które okazały w yraźną 
tarczę, tak , że można było oznaczyć ich  średnicę. 
Księżyce Jowisza również przedstaw iają tarczę wy
raźną , tak, że można obserwować fazy ich zaćmień, 
podobnie jak  naszego księżyca. O trzymano w y
borne fotografije księżyca, a liczne obserwacyje 
poświęcono Saturnowi. Badania mgławic dają pod
stawę do nowej ich klasyfikacyi. — Co do Marsa, 
p. Holden nie podziela poglądów astronomów eu
ropejskich, nie znalazł tam  podwójnych kanałów, 
ani też nie dostrzegł zmian, k tóreby pozwalały 
wnosić, że jeden  ląd tam eczny został zalany w o
dą. W yjaśnienie szczegółów, które na pow ierzch
ni tej p lanety  występują, wymaga jeszcze, według 
p. Holdena, dalszych badań. ^

FIZYKA.

—  Widmo absorpcyjne tlenu. Ponieważ światło ciał 
niebieskich poddawać możem y badaniu  spektral
nem u dopiero, gdy w ysyłane przez nie prom ienie 
przeszły przez całą wysokość atmosfery ziemskiej, 
konieczną prze to  jes t znajomość pochłaniania, ja 
kie następuje w częściach składowych powietrza. 
Z tego to  powodu przedsięwziął niedawno p. Jans- 
sen wycieczkę na górę Montblanc dla zbadania 
w idm a absorpcyjnego tlenu (ob. W szechśw. z r .  z. 
str. 749), otrzym ane zaś przez niego rezu lta ty  po
tw ierdzają obecnie badacze angielscy, Liveing 
i  Devar. — Doświadczenia prowadzili przez prze
puszczanie prom ieni przez ru rę  w ypełnioną tle 
nem  pod ciśnieniem 85 atm osfer; odkryte przez 
nich smugi absorbcyjne są też same, jak ie  podaje 
Janssen. Zm iana ciśnień nie sprowadza różnic 
w położeniu tych smug. Aby oznaczyć pochłania
nie prom ieni pozafijoletowych, odwołano się do fo
tografii, k tó ra  wykazała, że prom ienie te  przecho
dzą przez tlen  aż do prom ieni odpowiadających 
długości fali 2745 dziesięciomilijonowych m ilim e
tra . Pozafijoletowa zatem  czgść widma c iał nie
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bieskich w tej okolicy uryw ać się m usi, prom ie
nie bowiem większej łamliwości ulegają pochła
nianiu przez tlen. — N astępne doświadczenia, na 
większą skalę prowadzone z ru rą  na 18 metrów 
długą, wydały takież same rezultaty; w olbrzymiej 
tej rurze można było tyle tlenu nagrom adzić, ile 
go je s t rzeczywiście w słupie atmosfery takiegoż 
samego przecięcia. (Naturw. Rundschau).

S. K.

CHEMIJA.

— Rospowszechnienie związków boru w przyrodzie.
Dieulafait i inn i wykazali, żesole kw. bornego znaj
dują się w wodzie morskiej, chociaż w ilości nad
zwyczajnie małej, a nasze pismo jeszcze w I swym 
tomie czyniło o tem  wzmiankę. Za ważne dopeł
nienie do tej wiadomości uważać wypada fakt ogło
szony przez R ippera i Soltsiena, a niezależnie od 
n ich—przez Baum erta, że wszystkie badane przez 
nich wina, również jak  i łodygi, liście i korzenie 
krzewu winnego, zawierają wyraźne ślady związ
ków boru, a mianowicie boranów. Ogólna liczba 
prób dotychczas wykonanych znacznie przewyższa 
1000, a rozbierane produkty pochodziły z najroz
maitszych miejscowości E uropy i Ameryki. Jeżeli 
fakt ten okaże się praw dziw ym  i odnosić się bę
dzie do wszystkich bez w yjątku win, to bezwąt- 
pienia będzie on ważnym, nietylko jako  dowód 
znaczniejszego niż dotąd sądzono rospowszechnie- 
n ia  boru w przyrodzie, ale także wyzyskanym być 
musi w hodowli krzewu winnego i uwzględnionym 
przy rozbiorze chemicznym wina i ocenie jego 
własności. (Ber. d. chem. Ges. XXI, 17).

Zn.

BOTANIKA.

— Według wiadomości podanej przez „Botanical 
G azette“ grusze i  jab łon ie  wprowadzone przez ko
lonistów niem ieckich do A ustralii nie wydawały 
owoców, jakkolw iek kw iaty  obficie się na nich roz
w ijały; owoce zaczęły się rozwijać dopiero po 
wprowadzeniu pszczół, — były więc one widocznie 
pośrednikam i zapładniania. A.

— Nowy przyczynek do funkcyi jądra. Jakkolwiek 
badania, dotyczące spraw, jak ie  zachodzą w ko
mórce, doprow adziły już do bardzo ważnych wy
ników, niem niej przeto wiadomości nasze o funkcyi 
ją d ra  są nader ograniczone. W ostatnich czasach 
prof. H aberlandt zwrócił uwagę na ciekawy stosu
nek pomiędzy czynnością i położeniem ją d ra  w ko
mórce roślinnej i  drogą doświadczalną zdołał 
ugruntować kilka faktów, m ających ogólniejsze 
znaczenie. W edług H aberlandta jąd ro  zmienia 
swoje położenie w komórce, poczynając od naj- 
pierwszych stadyjów jej rozwoju i zatrzymuje się 
w większej lub mniejszej odległości od miejsc, 
w których wzrost odbywa się najenergiczniej. Je 
żeli jednocześnie kilka miejsc komórki ulega wzro
stowi, natenczas jąd ro  przyjm uje pomiędzy niemi 
położenie środkowe i czasami łączy się z owemi 
m iejscam i zapomocą nici protoplazm atycznych.

Bardzo ciekawe są badania, dokonane na niciach 
wodorostu Vaucheria. Przy poranieniu nici ciał
ka chlorofilowe w ędrują w głąb komórki, podczas 
gdy naokoło rany zbierają się liczne jąd ra , które 
się prawdopodobnie przyczyniają do zabliźnienia 
rany. H aberlandt przypuszcza, żó obecność wielu 
jąder w komórce V ąucherii i innych jednokom ór
kowych wodorostów, jakoteż w wydłużonych ko
mórkach i naczyniach, zależy od konieczności znaj
dowania się jąd ra  w kilku m iejscach kom órki na
raz: dlatego też pierwotne jądro  dzieli się na kil
ka mniejszych, z których każde zajmuje odpowie
dnie stanowisko w komórce. Badania powyższe 
wiążą się bardzo ściśle z dawniejszemi poszukiwa
niam i M. Nussbauma i Grubera, według których 
przy sztucznym podziale organizmów jednokom ór
kowych tylko te części ulegają regeneraoyi, które 
zachowują choć kaw ałek jąd ra ; części bezjądrowe 
giną bespowrotnie (G. H aberlandt, Ueber die Be- 
ziehungen zwischen Funktion und Lage des Zell- 
kerns bei den Pflanzen).

S. Gr.

WIADOMOŚCI BIEŻĄCE.

— Akademija nauk w Paryżu na dorocznem swem 
publicznem posiedzeniu d. 24 Grudnia r. z. ogło
siła wykaz nagród przyznanych w ciągu roku 1888, 
z których wymieniamy ważniejsze:

Gieomelryja'. Wielka nagroda nauk m atematycz
nych 3000 fr. p. E. P icard za udoskonalenie teo- 
ry i równań algiebraicznych o dwu zmiennych nie
zależnych. N agroda Bordina 3000 fr. pani Zofii 
Kowalewskiej za udoskonalenie teoryi ruchu ciała 
stałego. Nagrodę Francoeura 1000 fr. otrzymał 
p. E . Barbier, nagrodę Poncelleta 2000 fr. p. M. 
Collignon.

Mechanika. Nagrodę nadzwyczajną 6000 franków 
w trzech równych częściach przyznano pp. Banare, 
Hauser i Reynaud za różne prace, tyczące się że
glugi. Nagroda Montyona 700 fr.—p. Bazin za ba
dania hydrauliczne. Nagroda Plumey 2500 fr. 
zmarłem u Benjaminowi Normand za udoskonale
nie m achin parowych w m arynarce. N agroda Dal- 
m ont 3000 fr.—p. Resal za dzieła o mostach.

A stronom ija. Nagroda Lalanda 540 fr. p. Bossert. 
Nagroda Valza 460 fr. p. P ickering za prace nad 
fotom etryją astronomiczną. N agroda Janssena, me
dal złoty, p. Huggins za badania spektralne.

Fizyka. W ielka nagroda nauk m atem atycznych 
3000 fr. za udoskonalenie teory i stosowania elek
tryczności do przenoszenia pracy nikom u udzielo
ną nie została.

Chemija. Nagroda Jeckera  10000 fr. podzieloną 
została między p. M aąuenne za badania nad fizy- 
jologiją roślin a zwłaszcza nad substancyjam i cu- 
krowemi i p. Cazeneuve za prace nad pochodnemi 
kamfory.
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Gieologija. Nagroda Cuviera 1500 fr. p. Leidy 
za odkrycia w paleontologii.

Botanika. N agroda Desmazieres 1600 fr. p. Fa- 
yod za trak ta t o bedłkach. N agroda Montsgne 
1000 fr. p. Bounier za prace nad syntezą, poro
stów.

Anatomija i zoologija. N agroda T hore 200 fr. p. 
Carlet za prace nad anatom iją i fi zyjo log i ją  owa
dów.

Medycyna i chirurgija. N agrody Montyona trzy  
po 2 500 fr., p. H ardy za m etodę traktow ania 
świerzby, p. Henocąue za metodg spektralną, roz
bioru krwi, oraz pp. Folin i Duplay za tra k ta t pa
tologii chirurgicznej. Z  nagrody B renau t 100000 
fr. udzielono 3000 fr. p. Hauser za badania  nad 
epidem iją cholery w H iszpanii w r. 1884—5. N a
grodę B arb iera  2000 fr. podzielono między p. E hr- 
m anna za badania nad restauracy ją  sklepienia 
podniebiennego i pp. Dubois i Leroy za nowy of- 
talm om etr. N agroda Godarda 1000 fr. p. Hache 
za badania nad pęcherzem  moczowym. Nagrodę 
Lallem anda 1800 fr. podzielono między p. F ranek

za dzieło o epilepsyi mózgowej i p. Błock za dzie
ło o kontrakturach.

Fizyjologija. N agrodę Montyona 750 fr. podzie
lono m iędzy p. W aller i Fredericq, obie za bada
nia nad rucham i serca.

Geografija fizyczna. Nagroda Gaya 2500 fr. p. Si- 
m art za prace nad prądam i oceanicznemi A tlan
tyku.

Statystyka. Nagrodę Montyona 1000 fr. podzie
lono między p. Faure za dzieło o budżetach współ
czesnych i p. Teissier za statystykę chorób zara
źliwych w Lyonie od 1881 do 1886 r.

Nagrody ogólne. N agrody Montyona za wynalazki 
zm niejszające niebespieczeństwa różnych rzemiosł 
po 1500 fr. p. Paąuelin za nowy eolipil i p. Fu- 
m at za lampę bespieczeństwa. Nagroda Delalande- 
Guerineau 1000 fr. p. Roblet za prace topografi
czne w M adagaskarze. Nagroda Trem outa 1100 fr. 
p. Fenou. Nagroda Gegnera 4000 fr. p. Valson. 
N agroda Pontiego 3 500 fr. p. Koenigs. Trzy te 
ostatnie nagrody udzielane są jako zapomogi do 
dalszych badań.

E u l e t y n .  m e t e o r o l o g i c z n y

za tydzień od 9 do 15 Stycznia 1889 r.

(ze spostrzeżeń na stacyi meteorologicznej przy Muzeum Przem ysłu i Rolnictwa w W arszawie).

9
10
11
12
13
14
15

Barom etr 
700 mm -f-

Q 7 r. | 1 p. 9 w.

55,1
50,9
52.0 
52.4 
55:8 
58,7
58.0

53.6
50.6
51.8
52.9 
57,1
58.4
57.5

52.8
51.9
51.1
54.2 
58,5 
58,8 
56,7

T em peratura  w st. C.

7 r. | 1 p. | 9 w. Najw. Najn.

—11,6 — 8,0  — 12,2 
-13,2 —8,6 ,—7,6 
- 6,6 
- 1,« - , - 
-1 3 ,4 1-11,0 —13,7 
--16,4 1—11,4 —9,2 
—10,01—7,4 —7,5

4.9; —1,6 
3,0 1—7,9

- 8,0
- 7 ,2
- 1 , 2
- 1,2
- 8,0
- 9 ,0
- 7 ,0

- 12,8
-14,5
—8.8
- 8 ,5
-14.0
-17,2
- 11,2

96
94
92
90
94 
92
95

Średnia 54,8 93

Kierunek w iatru

s,s,s
S,S,SE
E,E,SE
S,SE,SE
ES,E,ES

E .E S
E ,E,E

Suma
opadu

0,0
0,0
0,0
0,0
0,00,0
0,1

0,1

U w a g i .

Cały dz. lekka mgła 
Z rana  lekka m gła i sadź 
Wiecz. wich. i śn. polat. 
Rano śn. polat., w. wich. 
Cały dz. wich.
W n.śn. prusz. popoł. w ich. 
Śq. c. dz. polat., w. padał

UWAGI. Kierunek wiatru dany jest dla trzech godzin obserwacyj’- 7-ej rano, 1-ćj po południu i 9-ej 
wieczorem, b. znaczy burza, d. — deszcz.

TREŚĆ. Podobieństwo ochronne (m im etyzm ) u m otyli, przez A. S. — Ogólne zasady zoogieografii, we
dług A lfreda Russel W allacea, nap isał Jan  Sztolcm an. — O plastyczności lodu i o ruchu lodników, przez 
S. K. — Korespondencyja W szechświata. — K ronika naukowa. W iadomości bieżące. Buletyn

m eteorologiczny.

W ydaw ca E. Dziewulski. Redaktor Br. Znatowicz.

^oaB O JieH O  D,eH3ypoio. B a p u i a E a ,  6 f lH B a p a  1889 r. Druk E m ila Skiwskiego, W arszawa Chmielna, As 26.




