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0 WĘDRÓWKACH PTAKflW.
P tak i odznaczają się największą ruchli

wością. w całym świecie zwierzęcym, prze
latu ją bardzo szybko wielkie przestrzenie 
i znaczna ilość ich gatunków, odbywając wę
drówki w pewnych porach, mniój lub wię

cój regularne, przenosi się do klimatów zu
pełnie odmiennych i bardzo odległych. W ę
drów ki te od dawnych czasów zwróciły na 
siebie uwagę, naw et ludów na bardzo n i
skim stopniu cywilizacyi stojących. Mało 
jednak dotąd są zbadane sposoby ich odby
wania i wszelkie towarzyszące im okolicz
ności, jak  również słabo są pojmowane 
przyczyny wywołujące te wędrówki.
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Zadanie to nie je s t łatw e i dopóty niemo- 
żebne, dopóki nie przy jdą w pomoc obser
wacyje na bardzo licznych punktach kuli 
ziemskiej urządzone i sumiennie według 
rozumnie obmyślanej in s tru k c ji w ykony
wane, czem właśnie ma się zająć m iędzyna
rodowy kom itet ornitologiczny, od la t k ilku  
zorganizowany. W szelkie dotychczasowe 
obserwacyje, których w literaturze nauko
wej jest ju ż  niemała liczba, są jak b y  izolo
wane, niejednostajnie prowadzone, a przeto 
niezdolne do przedstaw ienia kwestyi w na- 
leżytem  świetle.

Pi-zyczyny wyw ołujące podróże ptaków 
wędrownych rozmaicie są tłumaczone; zdaje 
się jednak , że tu dwa następujące czynniki 
najważniejsze, jeżeli nie wyłączne, mają 
znaczenie. Ostrość klim atu, a więcój jesz
cze b rak  pożyw ienia przez zimę w krajach 
północnych, zmusza wszystkie gatunki de
likatniejsze i niem ogące się karm ić p ro 
duktam i w tej porze tam przystępnem i, do 
przeniesienia się w strony  cieplejsze, gdzie 
znajdą obfitość właściwego dla siebie poży
wienia; w racają zaś na północ dla w ypro
wadzenia potomstwa, tam  bowiem znajdą 
się wszelkie w arunki do tego celu niezbę
dne, a którychby brakow ało w okolicach 
gorących, gdzie spędziły zimę.

N astępująca okoliczność zdaje się prze
mawiać za temi dwoma powodami. Ciąg 
jesienny z północy na  południe odbywa się 
powolnie; p taki nalatu ją  w strony mniój 
zimne, zatrzym ują się po drodze na czas 
mniej lub więcej długi w pewnych dogo
dnych miejscowościach, po pewnym czasie 
posuwają się dalej, a na ich miejsce przy
byw ają inne party je . Ciąg zaś wiosenny 
nierów nie nagiej się odbywa, mało się gdzie 
zatrzym ują w tej porze ptaki lecące na pół
noc, chyba gdy nastąpi istotna niemoże- 
bność posuwania się dalój.

P rzez liczne pokolenia w yrobił się tak 
silny popęd do tych wędrówek, że z nadej
ściem ich term inów p tak i te objaw iają nie
zwykłą niespokojność i zdaje się, że jakaś 
siła niewidzialna popycha je  do podróży. 
P tak i nawet w klatkach hodowane są w tym 
czasie bardzo niespokojne i tłuką się po no
cach. W iele ptaków w ędrow nych opusz
cza okolicę rodzinną, w porze, gdy jeszcze 
wszelkie w arunki dozw alałyby dłużej po

zostać, przeciwnie zaś z wiosny nalatują 
upornie w porach najnieprzyjaźniejszycli 
i znaczny ich procent z tego powodu prze
pada.

W iadomo oddawna, że są pewne drogi, 
po których ptastwo wędrowne kieruje się 
w swych podróżach, nie s ą  o n e  jednak  do
kładnie znane. Nowsze spostrzeżenia do
starczają ciągle nowych pod tym względem 
wskazówek, lecz idzie to bardzo powolnie 
i bez jednostajnego, dobrze obmyślanego 
planu. Najlepiej dotąd wiadome są pewne 
drogi, po których kierują się ptaki wodne 
i brodzące, ale nie wszystkie są jeszcze zna
ne i ich znajomość nie jest z innemi podo- 
bnemi porównana. Na kierunek tych dróg 
w pływ ają głównie: kształt krajów , dolin 
wielkich arteryj wodnych, brzegów mor
skich, łańcuchów gór po drodze spotyka
nych i t. p. D la ptaków  lądowych przyby
wają jeszcze do tego wąskie przesmyki mię
dzy morzami wewnętrznemi. Zdaje się j e 
dnak, że nie wszystkie ptaki, a mianowicie 
lądowe, trzym ają się wielkich dróg podo
bnych, w ielka liczba, szczególnie dro
bnych lądowych, posuwa się w rosproszeniu 
wzdłuż całój szerokości lądów i przebywa 
wielkie przestrzenie prawie niepostrzeżenie. 
Znaczna ilość ptaków wędrownych leci no
cami i z tego powodu trudne są do skontro
lowania. W  tym ostatnim razie latarnie 
morskie mogą niemałe oddawać usługi, 
sprowadzają bowiem swem światłem prze
latujące w sąsiedztwie stada, z których za
bija się pewien procent lub daje się łowić.

O wielkich traktach ptastw a w ędrow ne
go, znajdujących się w innych częściach 
świata nie mamy w naszych stronach wyo
brażenia. Jedna z takich dróg na wscho
dzie Azyi przechodzi przez błota Sunga- 
czyńskie, otaczające brzeg wschodni jeziora 
Chanka, gdzie z głębi Chin nalatuje p ta 
stwo wszelkiego rodzaju przez południową 
część M andżuryi i pogranicze Korei. Ciąg 
ten zaczyna się, gdy jeszcze gruba w arstw a 
śniegu pokryw a okolicę i gdy silne mrozy 
nocami panują, to jest w porze gdy przeby
wają tam jeszcze ptaki przybyłe na zimę 
z głębokiej północy. N alatuje ich tam co
raz więcój i tam oczekują pory stosownej 
do puszczenia się w dalszą drogę. Z nasta
niem rostopów rospoczyna się nalot tłum ny
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i w zwiększonój bardzo liczbie gatunków.
0  przelotach tamtejszych jenerał P rzew al
ski podał bardzo ciekawe wiadomości w opi
sie podróży po kra ju  Ussuryjskim. Powia
da on, że taka mnogość gęsi zalega całą, 
okolicę, że dość jes t położyć się gdziekol
wiek w suchój trawie, w pewności, że nale
ci któreś ze stad kręcących się nieustannie 
po okolicy, a że w zwykłych okolicznościach 
przelatują one bardzo nisko, nie dojrzą p ie r
wej człowieka, aż dopiero gdy tenże zerwie 
się nagle na nogi. W tedy to gęsi przerażo
ne tem nagłem  zjawiskiem w ogromnym 
nieładzie zaczynają się wzbijać pionowo 
w górę, a dwa dane strzały w stosownej 
chwili ubijają zwykle k ilka sztuk. Na strzał 
ten zryw ają się z ogromnym krzykiem  inne 
stada i przelatują w różnych kierunkach, 
dość więc położyć się znowuż w tem samem 
miejscu, a niebawem które z nich tak samo 
nadciągnie. P . Kalinowski był później 
w tych samych miejscach i potwierdza zu
pełnie opowiadanie Przewalskiego. N aj
liczniejszą z gęsi jes t tam  mały gatunek 
Anser erythropus (Gm.) u nas wogóle rzad
ki; z kaczek zaś jes t najliczniejszą ozdobna
1 duża cyranka Anas glocitans Georgi, któ
rej tam  takie masy bywają, że zagłuszają 
całą okolicę swym oryginalnym  krzykiem 
kło-kło-kło, ciągle powtarzanym .

Stamtąd ciągnie dalej ptastw o nad rzeką 
Sungaczą do U ssuri, płynącej prosto p ra 
wie na północ do A m uru, z tej dopiero osta
tniej rzeki rozlatu ją się party je na doliny 
różnych dopływów A m uru i przez nie po
dążają w różne strony Syberyi północnej; 
dalej więc na północy nigdzie już  niema 
tam tak wielkiego przelotu jak im  jest sun- 
gaczyński.

D rugim  wielkim traktem  azyjatyckim  jest 
okolica zachodnia, położona między W oł
gą i jeziorem  Aralskiem, o którój przelo
tach znajdują się bardzo ciekawe szczegóły 
w książce myśliwskiej Aksakowa, o polo
waniu na ptastwo w tym kraju .

W E uropie najbardziej interesującym , a mo
że najobfitszym traktem  przelotów  jest Bos
for. P . Alleon, francuski zapalony orni
tolog, który przez długie lata przebywał 
w Turcyi, a obecnie tam się osiedlił, podał 
nadzwyczaj ciekawe wiadomości w Revue 
et M agazin de Zoologie o tamtejszych p rze

lotach. P tak i wszelkiego rodzaju, lądowe 
i wodne, zimujące w Afryce, przelatują 
tamtędy przez pewien ciąg czasu, dniem 
i nocą, w taldój ilości, że prawie stanowią 
ciąg nieprzerwany i trudno jes t pojąć gdzie 
się zdołają pomieścić wygodnie w lasach 
i błotach europejskich. Mianowicie ude
rzała obserwatora obfitość orłów i innych 
ptaków drapieżnych. Zadziwiającą jest tam 
także obojętność wzajemna ptaków w po
dróży, gołębie lecą obok jastrzębi, bociany 
i czaple obok orłów, niezw racając na siebie 
żadnój uwagi i nieokazując żadnej obawy. 
Obserwator nigdy nie widział, aby ptak 
drapieżny zaczepił innego ptaka, a nastę
pnie przekonał się przy zdejmowaniu skórek 
z ptaków bitych na przelocie, że cały ich 
kanał pokarmowy zupełnie jest próżny, 
co dowodzi, że wogóle ptastwo nie potrze
buje żadnego pokarmu w ciągu podróży 
i utrzym uje się kosztem nagromadzonego 
tłuszczu przed odlotem. Po przebyciu Bos
foru udają się one na półwysep Bałkański, 
a stamtąd dopiero rozłączają się na inne 
podrzędne trakty , prowadzące na wschód 
i do Europy środkowój.

Równie interesującym  zachodnim punk
tem przelotów jest m ała wysepka Helgo- 
land na morzu Niemieckiem. Tam to od 
trzydziestu lat osiadły ornitolog Gaetke, 
prowadzi bardzo ścisłe obserwacyje ptaków 
przelotnych, pojawiających się każdego 
dnia na wysepce i ogłasza sprawozdania 
z tych spostrzeżeń, a mianowicie w ciągu 
kilku lat ostatnich w czasopiśmie „O rnis”, 
organie kom itetu ornitologicznego między
narodowego. Nadzwyczaj ciekawe i pou
czające są rezultaty  tych obserwacyj. Do
wiadujemy się z nich, że bardzo wiele ga
tunków, uważanych przedtem za miejscowe, 
nieodbywające żadnych dalszych przelotów, 
są także w pewnym stopniu wędrow^nemi. 
Niktby naw et nie mógł przypuścić, że taka 
wielka liczba przelatuje peryjodycznie do 
Skandynawii z wiosny, a stam tąd na stały 
ląd w jesieni obu wróbli, trznadli, sikor, 
makolągiew, wron, srok, gawronów, kawek 
a nawet i dzięciołów. N iktby także nie mógł 
spodziewać się, że bardzo rzadkie gatunki 
na lądzie europejskim, ja k  np. L inota fla- 
virostris przelatuje w wielkiej obfitości ku 
południowi, a na wiosnę powraca na pół*
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noc, dziw na więc rzecz gdzie ona przez zi
mę przebywa, bo dotąd znikąd niema wia
domości, aby się obficie pokazyw ała. Lecą. 
także przez morze p taki słabo lotne, ja k  
strzyżyki. Dowiadujem y się prócz tego 
z tych spostrzeżeń, że ruch między ptakam i 
odbywa się przez cały rok, naw et wśród 
lata i w środku zimy, aczkolwiek bardzo 
nieliczny w ciągu tych dwu ostatnich pery- 
jodów. Pokazuje się także, że ptaki, które 
nigdy u nas dla ostrości klim atu nie poka
zują się przez całą zimę, tam  się niekiedy 
pojawiają i tam daleko wcześniej zaczynają 
ciągnąć na pobrzeża Skandynawskie, aniżeli 
w nasze strony.

"Wszystkie te drogi są zrozum iałe, albo
wiem prowadzą mniej więcej prosto z po
łudnia na północ i odw rotnie, lecz spostrze
żono w czasach ostatnich, że niektóre ga
tunki lecą drogami zupełnie odmiennemi od 
ogólnych, nak ładając znaczne odległości. 
Takiemi gatunkam i je s t k ilka drobnych 
azyjatyckich ptaków  ow adożernych, jak  
Phyllopneuste borealis, Phyllopneuste su- 
perciliosa i A nthus gustavi, które praw do
podobnie doleciawszy do U ra lu  k ieru ją  się 
ku zachodowi i rossypują się na znacznej 
przestrzeni Laponii rossyjskiój i szwedzkiej, 
dla odbycia tam  lęgu. Praw dopodobnie 
tąż samą drogą w racają w jesieni do U ralu , 
a stam tąd zaw racają ku południowi, gdyż 
gatunki te nie byw ają wcale spostrzegane 
ani w Europie środkowej i południowej, ani 
też na zimowisku w A fryce.

Podobny przykład  przedstaw ia dziwonia, 
Carpodacus erythrinus, przylatu jąca do nas 
w małej liczbie na lęg, niew ątpliw ie ze 
wschodu i dopiero w połowie M aja; znika 
zaś natychm iast po odchow aniu potom stwa. 
Że przybyw a ze wschodu i leci na zimę do 
A fryki południowej, przemawia ta  okolicz
ność, że p tak  ten nigdy nie by ł spostrzeżo
nym w Afryce. P ustynn ik , o którym  pi
sałem poprzednio, w ędruje także ze wscho
du, lecz w wyjątkow ych i w bardzo rzad
kich migracyjach.

K raj nasz, podobnie jak  cała praw ie E u
ropa środkowa nie przedstaw ia żadnego 
wielkiego trak tu  dla ptaków  wędrownych, 
nawet ptaki wodne i brodzące przelatu ją 
po drogach podrzędnych, a w większej czę
ści tak  ja k  wielka większość ptaków łądo-

wych ciągną rossypane przez całą szerokość 
kraju. Dwie większe arteryje wędrówki 
ptaków wodnych i brodzących przedstawia
ją  doliny W isły i Niemna, lecz i te dwie nie 
są szczęśliwie położone i główne mają zna
czenie w przelocie jesiennym , jako  ucho
dzące do B ałtyku, na ciągu zaś wiosennym 
bardzo m ałe mają znaczenie.

P rzelo t wiosenny zaczyna się u nas zwy
kłe w połowie Lutego, bardzo rzadko wcze
śniej, a dość często z powodów klim atycz
nych o wiele później; trw a do połowy M aja 
dla gatunków  najpóźniej do nas przy la tu
jących i te to gatunki trzym ają się najstałej 
swych term inów. Jesienny przelot rospo- 
czyna się bardzo nieznacznie i bardzo wcze
śnie od małej liczby gatunków  brodzących 
i wodnych, których stare osobniki, a m ia
nowicie samce gatunków  wcale niegnież- 
dżących się w naszych stronach, pokazują 
się pojedyńczo lub  w m ałych stadkach 
w drugiej połowie Czerwca i przez ciąg 
Lipca są rzadkie. P rzy  końcu tego osta
tniego miesiąca n iektóre z ptaków tych 
działów zaczynają nalatyw ać grom adnie, 
stare wraz z młodemi; niektóre dość długo 
u nas zabawiają, a potem stopniowo znika
ją . Inne znowuż rodzaje ptaków tychże 
samych działów, późno ciąg jesienny rospo- 
czynają. Ostateczne term iny odlotu p ta
ków wcześniej nasze strony opuszczających, 
są mniej więcej stałe, przeciwnie zaś późno 
odlatujących są bardzo niestałe, gdyż są za
leżne od stanu atmosferycznego, a m iano
wicie od wcześniejszego lub późniejszego 
zam arznięcia wód i pokrycia g run tu  śnie
giem.

P ierw sze do nas przylatują: skowronek, 
gołąb leśny i szpak, wkrótce po tych zw ia
stunach wiosny zaczynają się pojawiać: sko
wronek leśny, zięba, pliszka siwa, kania 
i czajka; po nich idą: słomka, bekasy, brodź- 
ce, gęsi, różne gatunki kaczek i t. p. K u 
ku łka pojaw ia się zwykle gdy liście zaczy
nają się na drzewach rozwijać, niekiedy je 
dnak w wiosny spóźnione przylatuje, jak  to 
mówią, do nagich jeszcze lasów. P liszka 
żółta p rzy la tu je  o wiele później niż siwa, 
w porze gdy m uraw y zaczynają się zielenić; 
praw ie równocześnie zjaw ia się jaskółka 
dymówka, nieco późniój oknówka i grzebie- 
lucha; rybołów ki po jaskółkach; późnemi
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przybyszami są: muchołówki, kraska, wilga, 
turkaw ka, przepiórka i chróściel, pierwsze 
z nich przylatu ją dopiero gdy lasy są już 
dobrze rozwinięte, dwa ostatnie gdy traw a 
i zboże o tyle podrosną, że p taki te mogą 
się w nich ukrywać. Ostatniem i u nas z p ta 
ków przelotnych są je rzyk  i dziwonia, bo 
te dopiero ukazują się w połowie Maja.

Ciąg jesienny rospoczynają w naszych 
stronach, ja k  się wyżój powiedziało, n iektó
re biegusy, a mianowicie T ringa variabilis, 
którego pojedyncze stare samce ukazują się 
na brzegach wód w drugiój połowie C zer
wca i to bardzo rzadko, następnie przez L i
piec spotyka się je  czasami nad W isłą i nad 
innemi większemi wodami. P rzelo t tego 
biegusa w większój liczbie, złożony z p ta 
ków młodych i samic zaczyna się dopiero 
w drugiój połowie W rześnia, najliczniej- 
szym je s t w początku Października i trwa, 
zmniejszając się ciągle liczebnie, prawie do 
końca tego miesiąca. Nieco późniój zaczy
na się wędrówka biegusa małego, T. minuta, 
niekiedy równie obfita jak  poprzedzającego 
i kończy się o wiele prędzój; samców wcze
śnie przelatujących nigdy u nas nie widzia
łem. Inne dwa gatunki, T ringa subarquata 
i T. temminckii, zaczynają się dopiero poka
zywać pojedynczo lub po k ilka osobników 
ponad kałużam i i zalewami wśród błot i łąk 
przy końcu Lipca, to jes t w początkach cią
gu bekasów, brodźców i kuligów  i są wogó
le nieliczne aż do końca przelotu jesienne
go. Co się zaś tyczy pierwszego z tych 
dwu gatunków , zawsze tylko spotykałem  
młode, a nigdzie nie zdarzyło mi się widzieć 
starego ptaka krajowego. P rzy  tój sposo
bności wypada nadmienić, że w ciągu wio
sennym prawie się ich nie w iduje, chociaż 
niewątpliwie w wielkiój także liczbie tędy 
przelatują, lecą bowiem nocą i nieraz sły
szałem ich głosy w pow ietrzu na znacznój 
przestrzeni rosproszone, po czem można by
ło wnosić, że stada te były bardzo liczne; 
nigdy zaś nie zapadają.

P rze lo t brodźców (Totanus) z północy 
rospoczyna się odrazu grom adnie w poło
wie L ipca i trw a krótko, n iektóre tylko ga
tunki przez dłuższy czas się u nas pokazu
ją , a mianowicie Totanus glottis, k tóry  
w małój liczbie zostaje do końca W rze
śnia.

Dość jest obfity u nas przelot jesienny 
bekasów. Z tych najliczniejszym i najdłu- 
żój trwającym  je s t kszyka (Scolopax gaili- 
nago), gnieździ się on w rosproszeniu po 
całym kraju , nawet w parach odosobnio
nych po bardzo małych bagienkach. P rzy 
latuje w samym początku rostopów i ros- 
prasza się po miejscach lęgowych. Lecące 
zaś dalój na północ szybko przelatują i n ie 
które tylko na krótki czas zatrzym ują się 
na naszych łąkach i bagnach. W  powrocie 
nalatują w końcu Lipca wraz z dubeltami 
i przez cały koniec lata i jesień obficie się 
znajdują na naszych błotach, bardzo różno
rodnych; w samym końcu Października są 
jeszcze bardzo liczne i wydalają się dopiero 
ostatecznie, gdy mróz i śnieg znagli je  do 
tego.

Dubelty pojawiają się wkrótce po kszyku 
i udają się niebawem na błota lęgowe, n ie 
liczne w k ra ju , położone we wschodniój 
części, w innych stronach k ra ju  wcale się 
już nie wywodzą. W ędrujące dalój na p ó ł
noc popasają w niewielkiój liczbie po wil
gotnych łąkach krajow ych, długo się na 
miejscu niezatrzymując; spotyka się je  j e 
dnak sporadycznie do połowy Maja. W  koń
cu Lipca nalatu ją w powrocie stada na łąki 
wilgotne, lecz niezbyt grzęekie i bagna k ra 
jow a specyjalnie przez nie ulubione, gdzie 
wypasają się na dalszą podróż do d. 20 Sier
pnia lub nieco dłużój; w drugiój połowie 
tego miesiąca są już bardzo rzadkie na na
szych błotach, a przez cały W rzesień p ra 
wie się ich nigdzie nie spotyka. Dopiero 
w samym końcu tego miesiąca ma miejsce 
drugi przelot dubeltów, zapewne gnieżdżą
cych się na dalekiój północy; niektóre z nich 
zatrzym ują się w miejscach obfitujących 
w żer, lecz nie na tak zwanych błotach du- 
belcich, na których inne się wypasały na 
poprzednim  ciągu, lecz w miejscach nie
spodziewanych, stosownie przygotowanych 
przez deszcze jesienne, to jest gdziekolwiek, 
na lada jakim  skrawku łąki przy krzakach, 
w smugach wilgotnych zarośli między po
lami, na ściernisku wśród pola, na bagnie 
niezbyt wilgotnem, lub na kępiastem p a
stwisku przez bydło wydeptanem. Ciąg ten 
trw a tylko kilka dni i potem już ich wcale 
nie widać.

M ały bekasik zwany ficlauzem jest tylko
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u nas ptakiem  przelotnym  w dwu porach 
wędrówek. Z wiosny równocześnie z kszy
kiem nalatuje małemi stadkam i i zapada na 
łąkach i bagnach w miejscach mocno zala
nych; spotyka się go przez cały Kwiecień 
i często naw et do połowy M aja. Dość d łu 
go zatrzym uje się na miejscu i tak  się wy
pasa ja k  w jesieni. W  powrocie przylatu je 
dopiero w drugiej połowie W rześnia i zo
staje dopóki błota nie zam arzną. G nieź
dzi się u nas tylko wyjątkowo i w bardzo 
małój liczbie.

Oba przeloty słomek są u nas nieliczne 
i stają się coraz słabszemi z powodu znika
nia lasów, które za naszej pamięci zalegały 
jeszcze ogromne przestrzenie, gdy tym cza
sem tuż obok na Polesiu, na Podolu ros- 
syjskiein i galicyjskiem  i dalej jeszcze na 
wschód wM ałorossyi i w okolicach Moskwy 
jest tra k t tłumnego ich przelotu. P rzy la 
tu ją one koło połowy M arca, skoro tylko 
śniegi na dobre ginąć zaczynają, zapadają 
po lasach i zaroślach, gdzie odbyw ają ciągi 
wieczorne i ranne; następnie większość ich 
wynosi się dalej na północ na całą porę lę 
gową, a wielka mniejszość osiedla się na 
lęg w niektórych lasach krajow ych, a mia
nowicie w okolicach błotnistych. P rze lo t 
powrotny zaczyna się w końcu W rześnia 
i trw a do mrozów i śniegów. Na tym  ciągu 
jesiennym  zapadają wszędzie na dzień po 
krzakach, lasach, w zaroślach łąkowych, 
w ogrodach, a nawet w polach po miedzach 
zarosłych krzakam i. W  miejscach dogo
dnych zw ykły się po k ilka dni zatrzym y
wać.

Cel tak zwanych ciągów wiosennych sło
mek jest niezrozum iały, nie można bowiem 
odnosić tych ewolucyj rannych i wieczor
nych do spraw y godowej, albowiem  wia
domo, że p taki te w miejscach lęgowych 
zgromadzają się na toki bardzo podobne do 
tłumnych toków dubelta. Mnie się zdaje, 
że ciągi nie mogą m ieć innego celu jak  ty l
ko dla użycia ruchu po całodziennem  prze
bywaniu na ziemi, o samym zm ierzchu gdy 
już nie są wystawione na napaść jastrzębi. 
Cała ta sprawa, bardzo dobrze myśliwym 
znana, odbywa się w ten sposób, że w kilka 
m inut po zachodzie słońca słomki przelatu
ją  w różnych kierunkach nad samym lasem 
wydając monotonne, miarowe chrapnięcie,

(lwa lub trzy  razy w krótkich odstępach po 
sobie następujące i przegrodzone od seryi 
następującej chrapnięć cieniutkiem gwiz
dnięciem. L atają tak do samój nocy i czę
sto do tak spóźnionej pory, że ich dojrzeć 
niepodobna. P ano  przed wschodem słońca 
toż samo się odbywa, lecz po większej części 
tak wcześnie, że p taka trudno w powietrzu 
dopatrzyć. Spotykające się na ciągu słomki 
zwykle za sobą się uganiają i pogwizdują, 
lecz wkrótce się rozlatują i każda w inną 
stronę podąża. Ciąg ten odbywa się przez 
całą porę lęgową i naw et znacznie dłużej. 
Gdy samice siedzą już na jajach, samce ty l
ko ciągną, okoliczność więc ta popiera tak
że zdanie, że ciągi słomek nie mają związku 
ze sprawą miłosną, tem więcej, że ciągną 
nawet wieczorami w porze przelotu jesien
nego, lecz bez chrapania.

(id. ć. nast.).

W ładysław  Taczanowski.

0 PRZYSZŁOŚCI MATERYI.
Według odczytu 

p r o fe s o r ® , H ieo p o ld -a , IPfa.Ta.n .d.lera.

Prace analityczne chemików pozwoliły 
nam poznać istotny skład skorupy ziemskiej. 
Gdyby naw et oczekiwać należało, że liczba 
72 pierw iastków  znanych nam obecnie zo
stanie powiększoną przez dalsze odkrycia 
rzadkich ciał, to jednakże z dostateczną 
pewnością przyjąć możemy, że uwagi che
mików nie uszedł żaden pierw iastek znaj
dujący się na ziemi w znaczniejszej ilości. 
I  wnętrze ziemi, pomimo znaczniejszego 
swego ciężaru właściwego, nie zawiera chy
ba w większej ilości ciał, k tórych ślady 
przynajm niej nie miałyby się znajdować 
w skałach wybuchowych. Gdy wreszcie 
zarówno analiza kamieni meteorytowych 
ja k  i widmowe badanie słoiica doprowadzi
ły  nas do wniosku, mającego za sobą wiele 
prawdopodobieństwa, że cały nasz układ 
słoneczny istotnie złożony jes t z jednych



Nr 17. WSZECHŚWIAT. 263

i tych samych pierwiastków, przeto uspra
wiedliwieni jesteśmy do przeniesienia na 
całkowity zapas m ateryi wniosków doświad
czalnych, zaczerpniętych przy badaniu ma
teryi w naszych pracowniach.

Na czele zaś tych wniosków stoi prawo 
niezniszczalności materyi.

J a k  wogóle wszelka m ateryja, tak i cał
kowity zapas ciał na naszej ziemi nie mo
że uledz zmniejszeniu; nastąpić może jed y 
nie powiększenie przez masy meteorytowe. 
Pomińmy to ostatnie, a w takim  razie wszel
kie zmiany m ateryi ziemskiej dadzą się spro
wadzić jedynie do zmian wpołożeniu i u g ru 
powaniu, do stanu ciągłego ruchu.

Grdy wszakże m ateryja na ziemi absolu
tnie zginąć nie może, to jednakże nie jest 
jeszcze przez to wykluczoną możliwość, że 
może ona zginąć dla celów i dążności ludz
kich, oraz dla potrzeb życia organicznego; 
to znaczy, że mogłaby ona znaleść się w ta
kiem ugrupowaniu, w takim  stanie, w któ
rym będzie dla nas zupełnie bezużyteczną.

Przedewszystkiem  więc zbadajm y nastę
pujące pytanie: „Czy gospodarstwo przyro
dy tak jest urządzone, że m ateryja, która 
raz służyła do pewnego celu, może nieskoń
czoną liczbę razy do tegoż samego celu być 
użytą?” Czy te”, przeciwnie, zbliżamy się 
do pewnego stanu granicznego, który poło
ży kres podobnemu odnaw ianiu użyteczno
ści m ateryi, tak, że ta ostatnia, jakkolw iek 
całkowicie istnieć będzie, jednakże dla na
szych celów wartość swą ju ż  utraci?

Rozumowanie to powiążmy naprzód z wy
padkam i konkretnem i. Od niepamiętnych 
czasów człowiek szpera w wnętrznościach 
ziemi i zbiera metale. Olbrzymie ilości że
laza zostają corocznie wytapiane z rud , ró
wnież duże ilości wydobywam y miedzi, cy
ny, cynku, ołowiu, srebra. Z gruntów  na
pływowych zbiera człowiek od tysiącoleci 
złoto. Lecz ręka w rękę z tą czynnością 
gromadzenia idzie rozpraszanie, a przez to 
strata wartości tych mas metalowych. Cał
kowite żelazo wreszcie zamienia się na rdzę, 
a utworzony w ten sposób tlennili żelaza 
w największćj części wypadków jest dla 
nas bezpowrotnie stracony. Miedź i cyna, 
które skupiam y w przedm iotach bronzo- 
wych, posągach, dzwonach i arm atach, zda
ją  się na wieczne czasy mieć istnienie u trw a

lone. Lecz i dla tych mas metalowych na
dejdzie czas, kiedy późniejsze pokolenia 
z zasypanych rum owisk wykopywać będą 
zniszczone szczątki patyną pokryte. U tle
nienie i rosproszenie stanie się w końcu 
udziałem wszystkich tych metali.

Również i metale szlachetne, nieulegają- 
ce dobrowolnemu utlenianiu, a zbierane 
przez nas, także powoli zostają rozpra
szane.

Ilości srebra i złota, zużywane corocznie 
w przemyśle na przedm ioty ozdobne i na 
wszelkiego rodzaju pozłacania, tracone przy 
zużywaniu się monet, wynoszą tysiące kilo
gramów '). Pomyślmy tylko o olbrzymich 
ilościach złota malarskiego, zużywanych na 
złocenie ram, na dekoracyje sufitów i ścian, 
na tapety, wyroby gliniane i t. d. N iepo
miernie duże ilości srebra, a także złota zo 
stają zużywane i rozpraszane w przemyśle 
fotograficznym 2).

Bezporównania w znacznie większym je 
szcze stopniu występuje ta rozpraszająca 
działalność ludzka co do węgla i soli ku- 
chennćj, z których pierwszy przez spalenie 
powraca do atmosfery, druga zaś rozproszo
ną zostaje w wodach i w nieznacznćj tylko 
części znów się pojawia jako  sól m orska 3).

*) W  Austryi w roku 1872 przerobiono złota za 
przeszło 3 milijony złotych reńskich, a srebra aa 
2,7 milijonów złotych. W samej Anglii w roku 
1869 zużyto do ozdabiania wyrobów glinianych 
złota za przeszło 350000 — 400000 talarów. Cał
kowity w ydatek w postaci szlachetnych m etali 
w przemyśle ornam entacyjnym , dalej przy zuży
waniu sig i przetapianiu m onet wynosi dla Anglii 
rocznie przeszło 5 milijonów funtów szterlingów. 
W edług Soetbeera. (Abriss der chem. Technologie 
m it besonderer Riicksicht auf Statistik  und Preis- 
verhaltnisse von Dr Heinzerling, 1888) całkowity 
wydatek złota i srebra na biżuteryje, kompozy- 
cyje metalowe, w galwanoplastyce i sztuce foto
graficznej wynosi dla całej kuli ziemskiej:

Złota: brutto 102000 kilogram.
netto 83 000 „

Srebra; brutto  600000 „
netto 471000 „

2) H. Yogel ocenia w roku 1874 zużywanie sre
b ra  w fotografii na 27 milijonów m arek rocznie.

3) Konsumcyja węgla kam iennego wynosi, we
dług Heinzerlinga, rocznie przeszło 412 milijonów 
tonn. Konsumcyja soli kuchennej wynosi dla sa
mej Europy rocznie przeszło 6000 m ilijonów ki
logramów.
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Spójrzm y na wielki przem ysł chemiczny. 
Z jednój strony za punk t wyjścia służy mu 
siarka z pokładów siarkow ych lub pirytów , 
k tóra zostaje przerobioną na kwas siarcza
ny; z drugiój sól kuchenna p rzerab iana na 
sodę. Kolosalne ilości tych ciał wycho
dzą z fabryk chemicznych w daleki świat 
i w niezliczonych innych procesach che
micznych zostają rozdrabniane ‘).

W iększość chemików w znacznie w ię
kszym stopniu jest zajęta rospraszaniem  
ciał, aniżeli ich zbieraniem  i wydzielaniem.

Bo cóż się właściwie dzieje z owemi wiel- 
kiemi butlam i pełnem i kw asu siarczanego, 
kw asu solnego, sody, ługu  potażowego i t. d., 
k tóre codziennie zostają, wnoszone do praco
wni chemicznej, lecz nigdy z niój nie wycho
dzą? Kiedyś podobno służący w pracowni L ie
biga w ten sposób objaśnił pod tym wzglę
dem ciekawego profana: „N aprzód z tych 
dużych balonów przelewa się to wszystko 
do średniój wielkości butli, z tych znów do 
m ałych rurek, a w końcu wszystko się wy
lewa. Co z tego nie uchodzi kominem, to 
wreszcie znajduje się w ściekach.” Trzeba 
przyznać, że służący ten w samój rzeczy 
dobrze obserwował.

Spójrzmy na zjaw iska te odbyw ające się 
na w ielką skalę, a znajdziem y ów wielki 
ściek w morzu, gdzie wreszcie skupia się 
część rospuszczalna wszystkich tych p rodu
któw  przem ysłu chemicznego, k tóre uprze
dnio z tak w ielką pracą i trudem  przyrzą
dziliśmy. Reszta zaś w części zostaje ros- 
proszoną na pow ierzchni ziemi, w części zo
staje powierzoną opiece wiatrów.

Narzuca się wobec tego pytanie, czy m ar
notraw ienia tego nie moglibyśmy uniknąć.

Zwróćm y się do chem ika i zapytajm y go, 
czy nie potrafiłby  z m ięszaniny ciał, w ędru
jących z pracow ni do ścieku, wydzielić spo
sobami chemicznemi poszczególnych mate- 
ryj, czy przy dzisiejszym  tak  wysokim sta
nie wiedzy chemicznój nie udałoby mu się 
znów wydobyć zużytego kw asu siarczanego, 
sody, ługu potażowego i t. p. Chem ik od-

') Produkcyja kwasu siarczanego wynosiła w E u
ropie w roku 1879 około 1 000 milijonów kilogra
mów, produkcyja sody (obliczonej jak o  bezw odny 
węglan sodu) wynosi obecnie 710000 tonn.

powie nam z pewnością, że mógłby to do
skonale zrobić, lecz że praca ta, pomijając 
zupełnie trud  i stratę czasu, ju ż  przez to sa
mo się nie opłaci, że dla dokonania tój od
nowy zużytych m ateryjałów  trzeba znów 
poświęcić pew ną ilość innych odczynników 
chemicznych i dużo paliwa. T ak też jest 
w samój rzeczy. Możemy z soli wydzielić 
kwas, poświęcając w tym celu inny kwas 
silniejszy; ogólnie mówiąc, możemy odzy
skać pewien zapas chemicznej siły napięcia, 
zużywając na to inną większą ilość takiój 
siły; możemy przez zastosowanie ciepła 
rosszczepiać związki, lecz dla otrzym ania 
tego ciepła musimy węgiel połączyć z tle
nem. A  zatem zamiast tych ciał, k tóre wy- 
osobnimy, inne pow ędrują do ścieku lub 
w postaci gazów ulotnią się przez komin. 
Ostatecznie więc nicbyśmy nie zyskali. 
Zmięszane ze sobą odczynniki chemiczne 
stały się więc dla nas istotnie bezwartościo- 
wemi. Jakkolw iek żaden pierw iastek nic 
został zniszczony, jednakże dla celów na
szych przestały one istnieć; we wzajemnym 
bowiem względem siebie układzie dążą one 
do ostatecznego stanu, od którego cofnąć 
ju ż  m ateryi nie możemy; wszystkie nasze 
usiłow ania w tym k ierunku łożone z d ru 
giój strony tem szybciój do stanu tegoby 
nas zbliżały.

Lecz na czem polega ten osobliwy stan 
ostateczny? Cóż się staje z rozm aitych ciał 
w ściekach laboratoryjnych? Cóż będzie 
wówczas, gdy zlejemy ze sobą wszystkie 
możliwe zasady i kwasy lub gdy zmięszamy 
najrozm aitsze gazy?

Na pytanie to w różnych okresach che
micy rozmaicie opowiadali. Dzieje tych od
powiedzi są dziejami jednego z najw ażniej
szych działów chemii.

Gdybyśmy przed laty 80 pytanie to za
dali B ertholletow i *), uczony ten odpowie
działby, że ugrupowaniem i wiązaniem się 
pierw iastków  między sobą rządzi spójność 
i elastyczność, że przeważnie powstają te 
związki, k tóre są stałe i nierospuszczalne, 
a także te, k tóre mogą przyjąć stan ga
zowy.

Gdybyśmy to samo pytanie zadali B er-

') Essai de statique ehim igue, Paryż, 1803.
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zelijuszowi '), wskazałby on nam swój sze
reg pierwiastków ugrupowanych według 
napięcia elektrycznego i powiedziałby, że 
najwięcój utw orzy się związków takich 
pierwiastków, które w szeregu tym n ajb ar
dziej są. od siebie oddalone.

Gdybyśmy z pytaniem tem przed kilku 
jeszcze laty zwrócili się do J . Thomsona 2) 
lub B erthelota 3), otrzymalibyśmy odpo
wiedź, że powstaną, te związki, przy któ
rych tworzeniu się wydziela się naj więcój 
ciepła.

W szystkie te odpowiedzi zaw ierają w so
bie część prawdy, ale żadna nie jest bezwa
runkowo słuszną, i wyczerpującą,.

Pomiędzy zmięszanemi ze sobą ciałami 
odbywa się ogromna różnorodność proce- 
sow, powiązań i rosszczepiań, bespośrednich 
i pośrednich reakcyj i to tak, że w pew 
nych określonych granicach przejściowo 
powstają wszystkie wogóle możliwe kom- 
binacyje pomiędzy p ierw iastkam i4). W sku
tek współdziałania tych związków rozwija 
się pomiędzy niemi rodzaj walki o byt, któ
ra  albo sprowadza stan równowagi albo 
kończy się zwycięstwem tych kombinacyj, 
których w arunki istnienia są najkorzystniej
sze. U trzym ują się przeto głównie takie 
związki, k tóre wskutek swój lotności są 
w stanie um knąć przed dalszemi ciosami 
innych, lub takie, które w postaci kryszta
łów w zblitój formie urągają napaści. Z naj
dujemy więc tu  głębiój rozwinięte Berthol- 
letowskie pojęcia elastyczności i spójności. 
Na wypadek dojścia do stanu równowagi 
P faundler stan ten objaśnia, biorąc do po
mocy rozwinięte przez Clausiusa drugie 
prawo mechanicznój teoryi ciepła i przeno- 
si je  na g run t zjawisk chemicznych, co ró
wnież jednocześnie i niezależnie od niego 
czyni też A. H orstm ann.

W spomniane tu drugie prawo m echani
cznój teoryi ciepła w rozm aity sposób bywa 
nazywane i określane. W  formie jedno
stronnie tylko słusznój prawo to przez od

*) Gilberts Annaien, 1811.
2) Poggendorfifs Annaien, 91, 83, 1854.
3) Recherches de therm oehim ie. Ann. chim. phys. 

(4), 6, 290, 1865.
4) Pfaundler, „Der Kampf ums Dasein u n te r den

Molekulen", Poggendorffs Jubelband, 1873.

krywcę swego zostało nazwane prawem 
Carnota; następnie Clausius nazwał je  p ra 
wem powiększania się entropii, angielscy 
wreszcie autorowie mówią w tym razie 
o rospraszaniu się energii. Możemy prawo 
to bliżój określić, powtarzając za Helm hol- 
tzem, że energija w stanie związanym zo
staje ilościowo powiększaną kosztem ener
gii wolnój, lub, że widoczny ruch ciał p rze
chodzi w niewidoczny ruch cząsteczek t. j. 
w ciepło, albo też pow tarzając za Boltzma- 
nem, że mniój prawdopodobne ugrupow a
nia materyi zamieniają się na bardziój p ra
wdopodobne.

Już sama ta różnorodność nazw i okre
śleń tego drugiego prawa dowodzi jego wa
żności i wielkiego znaczenia. W rzeczy sa
mój wszędzie znajdujemy ślady tego zna
czenia; prawo to nakreśla kierunek zjawisk 
w świecie materyi; jest ono niejako cięża
rem regulującym  zegar wszechświatowy; 
wskazuje nam ono z nieubłaganą koniecz
nością ostateczny dzień, do którego św iat 
nasz zdąża ’).

Nie należy się przeto dziwić, że zaintere
sowanie się tem prawem  wyszło poza koło 
fizyków i objęło sfery wszystkich ludzi 
ukształconych, a życzenia przystępnego ob
jaśnienia treści i znaczenia tego praw a co
raz częściój i głośniój dają się słyszeć.

(d. c. nast.)
M aksymilijan Flaum.

CZYNNOŚĆ KORZENI
W  Ś W I E T L E  N O W S Z Y C H  B A D A N .

Spomiędzy wszystkich zjawisk współży
cia czyli symbijozy dwu organizmów, sym- 
bijozy mutualistycznój, polegającój na wza- 
jemnój wymianie usług, największe bez 
wątpienia zajęcie ze stanowiska praktycz
nego budzi t. z w. mycorhiza, przedstaw ia
jąca  połączenie korzenia z grzybem. O d
kryta w roku 1882 przez prof. F r. Kamień-

')  W. Thomson. Phil. Mag. (4), 4, 304.
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skiego u korzeniówki (M onotropa liypopi- 
tys), mycorhiza zwróciło* na siebie uwagę 
dopiero przed czterema niespełna laty  dzię
ki szczegółowym badaniom prof. F ran k a , 
który opisał ją  wówczas głównie u p rzed
s ta w ic ie li grupy miseczkowatych (Cupuli- 
ferae), jak  grab, buk, kasztan, dąb i t. d. 
Z badaniami temi zaznajom iliśm y czytelni
ków naszych w swoim czasie (ob. N r 46 
z r. 1885 oraz N r 6 z r. 1886) i dlatego 
tu  ich pow tarzać nie będziemy. W  a rty 
kule niniejszym  będziem y mówili o now 
szych poszukiwaniach F ranka , dotyczących 
fizyjologicznego znaczenia rzeczonej sym- 
bijozy, a rzucających nowe światło na czyn
ności korzeni

Przedewszystkiem  zauważymy, że z jaw i
sko, w mowie będące, nie je s t wcale tak 
rządkiem , jak  to F ra n k  pierw otnie p rzy 
puszczał. Badania, dokonane w ciągu osta
tniego trzechlecia, wykazały, że symbijoza 
korzenia z grzybem  je s t  nadzwyczaj rospo- 
wszechnioną, zwłaszcza w gruntach hum u
sowych, obfitujących w szczątki organiczne. 
Z poszukiwań dotychczasowych w ynika, że 
ogrzybienie korzenia znajduje się u w iel
kiej ilości roślin, a każde nowe badanie -) 
powiększa ich szereg. Oprócz m iseczko
watych, iglastych, wierzbowatych i mnóstwa 
innych drzew , mycorhiza występuje stale 
u  storczyków, wrzosowatych (Ericaceae), 
strąkow atych , różow atych, baldaszkowa- 
tych , jaskrow atych , pierw iosnkow atych, 
wargowatych, złożonych, krzyżow ych i wie
lu innych. T rudno przytoczyć w tem m iej
scu spis wszystkich roślin, u których do
tychczas zauważono współkę korzenia z grzy
bem, dość wszakże powiedzieć, że stosunek 
roślin zaopatrzonych w mycorhizę do roślin 
nieogrzybionych wynosi według dotychcza
sowych badań 5 :1 , ażeby czytelnik nabrał 
dostatecznego pojęcia o częstości rzeczone
go zjawiska. Co się tyczy rosprzestrzenie-

*) Frank, U eber neue M ycorhiza - Form en (Be- 
rich te  d. deutschen botan. Gesellschaft Bd. Y, zesz.
8, 1887). Tenże, Ueber die physiologisehen Be- 
deutung der Mycorhiza (tamże, Bd. VI, zesz. 7, 
1888).

2) A. Schliohi, Ueber neue Falle von Symbiose 
der Pflanzenwurzel m it Pilzen (tamże, Bd. VI, 
zesz. V).
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nia gieograficznego mycorhizy, to oprocz 
Niemiec występuje ona śród roślinności 
wszystkich badanych pod tym względem 
krajów, mianowicie w Szwajcaryi, W ło
szech, Danii, Norwegii, na P rzylądku D o
brej Nadziei i w A ustralii. Bardzo praw - 
dopodobnem jest, że dalsze badania wykażą 
ogólne rospowszechnienie mycorhizy w wa
runkach, sprzyjających temu zjawisku.

Jasną jest rzeczą, że głównym w arun
kiem powstawania mycorhizy jest obecność 
strzępków grzybnych w gruncie, a że grzyb
ki najlepiój wegietują w gruncie, zaw iera
jącym  szczątki organiczne, stąd humus naj
lepiej sprzyja rozwojowi mycorhizy. W  tym 
względzie pierwsze miejsce zajm ują lasy, 
gdzie mycorhiza występuje bez w yjątku, 
albowiem grunty leśne bardzo obfitują w zie
mię humusową. K ultu ry  wodne t. j. hodo
wla roślin w wodzie, zawierającej niezbę
dne substancyje odżywcze, nie sprzyjają, 
powstawaniu mycorhizy: jeżeli mianowicie 
roślina znajduje się w takim  rostworze od 
kiełkowania, mycorhiza wcale się nie roz
wija, istniejącą zaś mycorhiza po przenie
sieniu rośliny z gruntu  do powyższego ros- 
tw oru znika stopniowo, — co dowodzi, że 
grzyb, tworzący z korzeniami mycorhizy, 
ma swoje siedlisko w gruncie i stąd na ko
rzenie się przenosi. Z resztą proste do
świadczenie przekonywa o zależności my
corhizy od powyżej przytoczonych w arun
ków. W  doniczkach napełnionych ziemią 
humusową z lasu bukowego zasiał F rank  
nasiona buku i po upływie siedmiu miesię
cy młode roślinki zaopatrzone już były 
w mycorhizy, znacznie w rozwoju posunię
te. Jednocześnie zasiane zostały takież na
siona w nowo założonym ogrodzie, który 
wcale hum usu nie zawierał. W yrosłe w tem 
miejscu egzemplarze po upływ ie siedmiu 
miesięcy posiadały korzenie w zupełności 
wolne od grzybów i tylko ku końcowi dru- 
o-iego roku zaczęły się rozwijać mycorhizy, 
k tóre zatem potrzebowały tu  więcej czasu 
dla swego powstawania aniżeli w p ierw 
szym razie, ponieważ g ru n t bezhumusowy 
nie zawiera odnośnych grzybków, niezbę
dnych do utw orzenia spółki. Że jednak  
i tu  powstaje nareszcie mycorhiza, objaśnia 
się tem, że zarodki grzybków, unoszące się 
w pow ietrzu, padają na g run t i tu  się roz-
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wij aj ą, skoro tylko wystąpiły w nim ślady 
humusu z powodu znajdującej się na tym 
gruncie roślinności.

Taka zależność mycorhizy od obecnpści 
humusu ujaw nia się przy przejściu górnych 
warstw humusowych w głębsze warstwy 
grun tu  leśnego. Badając korzeń jednego 
i tego samego drzewa w rozmaitej głębo
kości, można się s łatwością przekonać, że 
korzonki, rozgałęziające się w warstwie hu
musowej, są bogato w mycorhizy uposażo
ne, w miarę jednak  zagłębiania się korze
nia mycorhizy stopniowo znikają równole
gle do zaniku szczątków roślinnych w głęb
szych warstwach gruntu. W  warstwach 
najgłębszych bezhumusowych zamiast, my
corhizy występują korzonki z nieprze- 
kształconemi włoskami korzeniowemi zu
pełnie tak samo jak  przy hodowli wodnój. 
Jeżeli jeszcze do powyższego dodamy, że 
z dwu egzemplarzy jednego i tego samego 
gatunku drzewa jeden może obfitować 
w mycorhizy, drugi zaś być zupełnie od 
nich wolnym, zależnie od gruntu  na k tó 
rym  rosną, przyjdziem y do wniosku, że 
grzybki, tworzące mycorhizy, znajdują wa
runki bytu nie w żyjących korzeniach ro
ślin, lecz we własnościach gruntu , miano
wicie w humusie, od którego zależy zaró
wno obecność tych grzybów, jakoteż wystą
pienie mycorhizy.

Ju ż  sam fakt, że grzyb starannie omija 
korzenie w gruncie bezhumusowym, wy
klucza, według F ran k a , przypuszczenie
0 naturze pasorzytniczej mycorhizy. P rze
ciwko przypuszczeniu tem u mówi jeszcze 
ta okoliczność, że korzenie rozw ijają się zu
pełnie norm alnie pomimo obecności grzyba
1 długotrwałość ich w niczem nie ustępuje 
długotrwałości zw ykłych korzeni, nieprze- 
kształconycli w mycorhizę. Owszem, prze
konamy się poniżej, że m ycorhiza przedsta
wia organ przystosowany do asymilacyi 
szczątków organicznych, które, jak  wiado
mo, włoski korzeniowe zostawiają nietknię- 
temi. Roślina w zwykłych w arunkach po
biera z gruntu  tylko wodę i sole mineralne, 
wstępując zaś w symbijozę z grzybem  po
siada możność asymilo wania humusu dzięki 
właśnie działalności grzyba, który żywi się 
szczątkami organicznemi. Jednocześnie ko
rzenie tracą zdolność pobierania z gruntu

azotanów i drzew a zaopatrzone w mycorhi
zę nie zawierają w sobie śladów saleti-y po
mimo obfitego nagromadzenia w gruncie. 
Spostrzeżenia te przem awiają na korzyść 
starego poglądu, obecnie zupełnie zarzuco
nego, według którego rośliny nie zachowu
ją  się obojętnie względem humusu gruntu, 
a przynajmniej względem soli am o n iak a l
nych, powstających z roskładu szczątków 
organicznych.

Jest rzeczą bardzo prawdopodobną, że 
grzyb, wchodzący w skład mycorhizy, asy- 
m ilując te szczątki organiczne, pośredni
czy jakoby w ich pobieraniu przez ko
rzenie dzięki siłom osmotycznym, zacho
dzącym pomiędzy komórkami korzenia a po
chwą grzybną, ściśle zrośniętą z korzon
kami.

Przypuszczenie to potw ierdzają następu
jące doświadczenia.

Młode egzemplarze buku hodowane z na
sienia poczęści w przepalonym gruncie 
krzemionkowym, polewanym sztucznie przy
gotowanym rostworem odżywczym, poczę
ści zaś w kulturach wodnych, zaw ierają
cych potrzebne sole mineralne, a zatem od
żywiające się wyłącznie zapomocą korzeni 
bez współudziału grzybów, ginęły już w cią
gu pierwszego lata, te zaś, które się przy 
życiu zachowały, były nadzwyczaj słabo 
rozwinięte i posiadały drobne listki raczej 
żółtego aniżeli zielonego koloru i w końcu 
poszły za śladem pierwszych towarzyszy 
niedoli. Podobny los spotkał młode buki, 
rosnące w gruncie humusowym, lecz po
zbawione mycorhizy. W  tym celu użyty 
był do doświadczenia grunt humusowy, 
którym napełniano doniczki jednakowej 
objętości. T rzy  doniczki zostały sterylizo
wane przy tem peraturze 100°, trzy  zaś 
pozostały niesterylizowanemi. Następnie 
w każdej doniczce zasiano po pięć nasion 
buku, które uprzednio kiełkow ały na wil
gotnej bibule. Po upływie dw u la t okaza
ło się co następuje: 15 okazów z doniczek 
niesterylizowanych były bardzo pięknie 
rozwinięte i badanie korzeni wykazało ty
powe ogrzybienie w postaci mycorhizy. 
Z 15 egzemplarzy, zasianych w gruncie 
przepalonym, zginęło 10, miano wicip w je 
dnej doniczce 2, w pozostałych zaś dwu po 

i  4 egzemplarze. K orzenie były tu  zupełnie
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wolne od grzybów. Dodać należy, że wszy
stkie doniczki były od początku dośw iad
czenia jednakow o pielęgnowane, m ianowi
cie polewane wodą dystylowaną i pozosta
wały ciągle w jednem  miejscu. A  zatem 
w tem doświadczeniu w ystępuje na jaw  ko 
rzyść, jaką. odnosi roślina ze współżycia 
korzenia z grzybem. Ze powyższy rezultat 
w rzeczywistości zależy od nieobecności 
m ycorhiz w gruncie sterylizow anym , nie 
zaś, jak b y  można było przypuścić, od zmian 
szkodliwych w gruncie w skutek sterylizo
wania, dowodzi ta okoliczność, że doświad
czenia równolegle przeprow adzone z rośli
nam i nieokazującemi skłonności do ogrzy- 
biania korzenia, ja k  owies i łubin, wydały 
rezu ltat w prost przeciwny, mianowicie oka
zy rosnące na gruncie wyjałowionym  były 
daleko lepiej rozwinięte.

Zjawisko dopiero co wskazane znajduje 
objaśnienie w tem, że pod wpływem wyso
kiej tem peratury  następuje w gruncie h u 
musowym rospuszczanie części składowych, 
w zw ykłych w arunkach nierospuszczalnych, 
tak, że podobny g run t zaw iera więcój sub- 
stancyj odżywczych, aniżeli g run t niestery- 
izowany. Natom iast u roślin, przystoso
wanych do współżycia z grzybem ja k  np. 
buk, zużytkowanie będących w mowie sub- 
stancyj bez pośrednictw a grzyba je s t b a r
dzo ograniczone, stąd niepom yślny rozwój 
takich roślin w gruncie wyjałowionym.

Ze wszystkiego, cośmy powyżej pow ie
dzieli, wypływa następujący pogląd na 
czynność korzeni. Ziemia hum usowa g ru n 
tu leśnego zamieszkiwana je s t przez g rzy 
by, k tóre obdarzone są zdolnością odżyw ia
nia się substancyjam i węglowemi i azoto- 
wemi szczątków organicznych, przeważnie 
roślinnych. D rzew a leśne, które tój zdol
ności nie posiadają, korzysta ją z własności 
grzybków hum usowych, wstępując z niemi 
we współkę i za ich pośrednictw em  w ycią
gają. z ziemi cenny m ateryjał, służący do 
ich odżywiania. Rośliny, nie obdarzone 
mycorhizą, pobierają z g run tu  sole saletrza- 
ne, stanowiące produkt ostatecznego roskła- 
du szczątków roślinnych.

A  zatem  o ile drzewo zawdzięcza swoje 
pożywienie bespośrednio grzybowi, pow in
no ono być rospatryw ane jak o  pasorzyt, za
m ieszkujący na grzybie. Poniew aż jed n ak

grzyb zachowuje się czynnie przy powsta
waniu mycorhizy, przypuszczenie o zw y
kłem pasorzytnictw ie powinno być tu  wy
kluczone i zjawisko w mowie będące przed
stawia raczej praw dziwą symbijozę. Jaką 
korzyść osięga grzyb z tćj współki, powie
dzieć trudno. Nieprawdopodobnem jest, 
ażeby grzyb otrzym ywał od drzewa p rodu
kty  asymilacyi węgla z powietrza, albowiem 
w humusie znajduje się niewyczerpany za
pas związków węglowych, k tóre grzyb m o
że pobierać wespół ze związkami azotowe- 
mi. Zresztą przynajm niej odnośnie do m y
corhizy korzeniówki (M onotropa) pogląd 
taki musi być z góry wykluczony, ponieważ 
korzeniówka, jako roślina bezchlorofilowa 
nie posiada możności przysw ajania węgla 
atmosferycznego, a tem samem i produko
wania substancyi organicznej. Możnaby 
przypuścić, że cała korzyść, jak ą  grzyb od
nosi z owój wspólki, polega na dostarczaniu 
mu przez korzenie wygodnego locum, a za
tem  na t. zw. pasorzytnictwie przestrzenio- 
wem (Raumparasitismus): za dostarczanie 
m ateryjału  odżywczego roślina wywdzięcza 
się swemu wspólnikowi miękiem podłożem 
swoich korzeni, na którem  grzyb może się 
szybciej rozrastać, aniżeli śród chropawych 
ziarn ziemi. A  być może, że grzyby, two
rzące z korzeniem mycorhizę, przygotow ują 
sobie ucztę z zamieszkiwanych przez się 
korzonków, kiedy te po skończeniu swojej 
funkcyi obum ierają narówni z innemi ko
rzonkam i drzewa. Byłaby to pewna na
groda za cenne wspieranie, doznawane przez 
korzonki za życia.

iS. Grosglik.

AKADEMIJA UMIEJĘTNOŚCI
W  K R A K O W IE .

Posiedzenie Kom isyi antropologicznej.

Dnia 29 Marca odbyło się posiedzenie Komisyi 
antropologicznej Akademii umiejętności w Krako
wie pod przewodnictwem dra J . Majera. Po od
czytaniu i przyjęciu przez obecnych protokułu 
z posiedzenia poprzedniego, sekretarz Komisyi, dr 
Kopernicki, wyraża ubolewanie nad obojętnością
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ogółu lekarskiego w kwestyi dostarczania w iado
mości „o objawach życia płciowego u niewiast 
rozm aitego stanu i narodow ości'1. Pomimo u ła
tw ienia pod tym  względem ze strony Komisyi przez 
rozesłanie gotowych na ten cel formularzów, na 
800 zaproszonych do w spółpracownictwa lekarzy, 
zgłosiło sig zaledwie kilkunastu, z których dostar
czyło wiadomości tylko dwu: d r O ettinger (200) 
i d r Hryncewicz (400). Obecni na posiedzeniu dr 
Buszek i d r prof. Zuszczkiewicz obiecują, wpły
wem swym pomiędzy lekarzam i poruszyć ich dzia
łalność pod tym  względem. N astępnie, tenże se
k retarz  zawiadamia obecnych o stanie wydawni
ctwa Komisyi, X III tom u Z bioru wiadomości do 
antropologii krajowej. D ruk działu trzeciego po
stępuje znacznie, do dwu zaś działów pierwszych 
m atery jały  są zapewnione w pracach pp. Dowgir- 
da i  Neymana, oraz w sprawozdaniu członka Ko
misyi G. Ossowskiego. Przedstaw ia następnie dar 
nadesłany do zbiorów paleoetnologicznych Komi
syi od p. M. Kuścińskiego z Lepelskiego (Inflan
ty), składający się z siedmiu paciorków szklanych, 
jednej bransolety bronzowej i siekierki kamiennej 
znalezionych w części w kurhanie lepelskim, a w czę
ści luźnie na polach wsi Zawidziczek. Z  prac 
przeznaczonych dla wydawnictw komisyjnych na
desłali: Czesław Neyman „Zapiski archeologiczne 
z Podola o grodziskach z nad Bohu i o cm enta
rzyskach pod W innicą11, z dołączeniem opisu ba
dań dwu kurhanów , z odnośnemi do tój pracy 
planam i, szkicami i  t. p. rysunkam i; p. K. Puław
ski zapowiedział nadesłanie opisu grobu podpły- 
towego i kurhanu, zbadanych w okolicy Gródka; 
d r Oettinger, 105 kartek  o objawach życia płcio
wego u kobiet; Dowojno-Sylwestrowicz, o świecz
nikach do oświecania łuczywem na Żmudzi i L i
twie; J . Leszczyszak za pośrednictw em  p. Iwana 
Franka, 165 krakowiaków i 68 innych pieśni gó
ra li ruskich ze wsi Biliezyna w Gorlickiem; p. Ma- 
jeranow ski, wiadomości etnograficzne o ludzie pol
skim we wsi Wesołej; I. Kulesza, opis obrzędów 
weselnych i pogrzebowych w Chodowicach pod 
Stryjem : p. Zofija Rokosowska z Jurkowszczyzny, 
nowy zbiór m ateryjałów  etnograficznych: a) o ro 
ślinach używanych w medycynie i w praktykach 
przesądnych (z okazami samych roślin) i b) 113 
pieśni weselnych, 269 przysłów  i 30 bajek ludo
wych; Iw an Franko, rękopism  „Przysłow ia ludu 
rusińskiego w Galicyi i Bukowinie1', złożone z 1450 
przysłów, dykcyj, zdań i t. p. ułożonych alfabety
cznie; wreszcie pp. d r J . Karłowicz i prof. Bau- 
douin de Courtenay nadesłali zbiór 1 740 melodyj 
pieśni litew skich, spisanych przez ś. p. Juszkiewi- 
cza z Kazania. Członkowie w yrażając wszystkim 
ofiarodawcom i autorom uznanie wdzięczności za* 
tak  cenny i płodny wyraz ich pam ięci o nauko
wych celach Komisyi, postanowili dary  dołączyć 
do zbiorów, a z prac nadesłanych zrobić odpowie, 
dni użytek  w publikacyjach kom isyjnych. Co się 
zaś tyczy zbioru przysłów I. F ran k a  i m elodyj ze
branych przez ś. p. Juszkiewieza, to wobec szcze
gólniejszej wartości naukowej tych prac postano

wiono nad sposobem w ydania pierwszej zastano
wić sig szczegółowo na przyszłam posiedzeniu, 
a pracę ostatnię polecono do przejrzenia szczegó
łowego przewodniczącemu drowi M ajerowi wspólnie 
z p. O. Kolbergiem w celu nakreślenia planu jej 
publikacyi i obmyślenia na ten  cel osobnych środ
ków.

Z kolei porządku dziennego, członek Komisyi 
G. Ossowski, zdawał sprawę z badań, dokonanych 
z polecenia Komisyi podczas ubiegłego lata. Ob
szarem  tych badań były północne okolice Biało- 
cerkwi. Skreśliwszy obraz topograficzny i cha
rak te r budowy gieologicznej badanej miejscowości’ 
sprawozdawca przedstaw ił sporządzoną przez sie
bie mapę archeologiczną w yjaśniającą rozmiesz
czenie na tej przestrzeni zabytków przedhistory
cznych, a następnie i wyniki badań dokonanych 
w kurhanach w Stanisławce, Sokołówce, Losiaty- 
nie i Kiryłówce, oraz na szańcu łosiatyńskim i w 
osadzie Zariczju. W e wszystkich badanych k u r
hanach znaleziono groby ze szkieletami, których 
położenie było przeważnie nienaturalne. W kur
hanie łosiatyńskim kości szkieletu pokryte były 
czerwoną farbą żelazistą, a w lewej jego dłoni 
znajdow ał się odłupek kościany w kształcie szy
dełka. Obok niektórych szkieletów, przy głowie 
lub w nogach stały naczynia gliniane, przeważnie 
zdobione piękną ornam entyką. P rzy  szańcu łosia
tyńskim  znajdowano niejednokrotnie rozm aite wy
roby kam ienne, z których cztery (siekiera, młot 
i paciorki z łupku kaolinowego) sprawozdawca 
zdobył do zbiorów komisyjnych. Najcenniejsze je
dnak zdobycze uzyskane tym  razem  zostały na 
obszarze osady przedhistorycznej w Zariczju, le
żącej na  praw ym  brzegu rzeczułki Kamionki (do
pływ rz. Rosi), naprzeciw  Mazepiniec, na g run
tach wsi W ielkie-Połoweckie. Tam bowiem, po
m iędzy licznemi, pomniejszego znaczenia, zabyt
kam i przedhistorycznem i, znalezione zostały for
m y służące do odlewania przedmiotów bronzowych 
(celtów, grotów  włóczni i grotów strzał). Form y 
te, wyrobione z miejscowego gnejsu, występują j a 
ko pierwsze dotychczas poznane świadectwa istnie
n ia  w kraju miejscowej odlewni przedhistorycznej 
wyrobów bronzowych.

W końcu, złożył sprawozdawca doręczone mu 
do zbiorów komisyjnych przez rozm aite osoby da
ry, mianowicie: od p. J. Rulikowskiego główkę ka
m ienną maczugi znalezioną w Horodnie we Wło- 
dzim ierskiem , piłkę krzem ienną znalezioną na po
lach wsi Honiatycz w Hrubieszowskiem, g ro t że
lazny dzidy pochodzący z Kaniowskiego i rękojeść 
miecza żelaznego inkrustow aną srebrem  z Głucho- 
wiec w Berdyczowskiem; od Ks. W ł. Siarkowskie- 
go, g rot dzidy i dawną kulę metalową, pochodzą
ce z pod Ogrodzieńca w Olkuskiem.

Po wyczerpaniu ożywionej dyskusyi nad p rzed 
miotem tego sprawozdania, w której brali udział 
liczni członkowie Komisyi, posiedzenie zostało zam
knięte.

G. O,
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P o s i e d z e n i e  ós.  m e  K o m i s y i  t e  o- 
r y i  o g r o d n i c t w a  i n a u k  p r z y r o d n i c z y c h  
p o m o c n i c z y c h  odbyło się dnia 18 K w ietnia 
1889 roku, o godzinie 8 wieczorem, w lokalu To
warzystwa, Chmielna K r 14.

1. Protokuł posiedzenia poprzedniego został od
czytany i przyjęty.

2. P. St. Stetkiewicz mówił o „Pam irze11. Skre
ślił rozległość, granice i położenie Pam iru wpo
śród Azyi, dalej w krótkich  słowach przedstaw ił 
h isto ry ją  odkrycia i poznania bliższego tej osobli
wej okolicy Azyi, w ykazując zasługi mianowicie 
podróżników angielskich i rossyjskich. Następnie za
trzym ał się nad określeniem  Azyi środkowej, pe- 
ryferycznej i wysokiej, przytaczając zapatryw ania 
się Richthofena, Muszketowa i Schlagintw eita.— 
W dalszym ciągu mówił p. S. o pochodzeniu i zna
czeniu wyrazu Pam ir, o dzisiejszem znaczeniu P a 
miru, o system scie pasm  górskich, składających 
Pam ir, o teo ry i Suessa, odnoszącej się do pow sta
w ania tego system atu, o stronie jej gieologicznej. 
W  końcu mówił o zm niejszaniu się lodowców i ob
niżaniu poziomu jezior na Pam irze, o wznoszeniu 
się linii śnieżnej w kierunku z zachodu ku wscho
dowi, o wielkiej ilości jezior i w yjaśnieniu ich 
powstawania drogą erozyi lodowcowej (G eiger). 
Na zakończenie p. S. wspomniał o faunie i  florze 
Pam iru.

Spraw ozdanie p. S tetkiew icza uzupełnili pp. Al. 
Szumowski i W. W róblewski.

Na tem  posiedzenie ukończone zostało.

K B O H f K A  H A U K G W A .

ASTRONOMIJA.

— Nowa kometa, bardzo zresztą słaba, dostrze
żoną została w obśerw atoryjum  L icka przez p. E. 
B arnarda d. 31 M ajca r . b.; znajdow ała się wtedy 
pod 73° 53' zboczenia północnego i 5 godz. 20 m. 
wznoszenia prostego; d. 4 Kwietnia obserwowano 
ją  w Kopenhadze. (N aturę).

S. K .

F1ZY J0L0G IJA .

— Poczucie drobnej różnicy w wysokości tonów. No
we doświadczenia w tej kw estyi przeprow adził 
niedawno p. J. K err Love w Glasgowie. Do tego 
celu posługiwał się dwiema fu jarkam i zam knięte- 
mi, k tórych wysokość tonów była zm ieniana przez

przesuwanie ruchom ych tłoków; zapomocą sta ran 
nie wyrobionych śrub wywoływać można było 
zmianę wysokości fujarek o długość wynoszącą 
od 3 do cali ang. Do zadęcia fujarek służy
ły  miechy, które pod jednakiem  zawsze ciśnieniem 
opadały o dwa cale, co zapewniało jednaką siłę 
i trw anie  tonów. Osoby badane w liczbie około 
stu znajdow ały się zawsze w jednakiej odległości 
i miały tylko podawać, czy dwa następujące po 
sobie tony  m ają jednaką wysokość, czy też drugi 
wyższy albo niższy je s t od pierwszego. Co do 
osób muzykalnie niewykształconych trudno jest 
określić najm niejszą dającą się ująć różnicę to 
nów, wynosi ona od >/6 do ' / ,o półtonu. Uszy zaś 
muzyków, jak skrzypków, śpiewaków i niektórych 
fortepianistów, dokładnie wykrywać mogą różnicę 
V64 do '/so półtonu. W  ogólności też różnica m ię
dzy pew nym  tonem  a wyższym od niego daje się 
łatwiej ująć, aniżeli różnica ku dołowi. Jeden  
z mężczyzn badanych, który doskonale oceniał 
drobne przestanki, okazał się głuchym na tony 
wyższe od D5; słyszał dobrze ton C5 (4220 drgań 
na  sekundę), nie doznawał zaś już żadnego w ra
żenia, gdy zabrzm iał ton E s (5 280 drgań). (Naturw. 
Rund.).

A.
BOTANIKA.

— Ciśnienie nasion nabrzmiewających działaniem 
wody. W iadom o, że anatomowie rossadzają czasz
kę na oddzielne- kości, przez napełnienie jam y 
czaszkowej suchym grochem  i zanurzenie czaszki 
w wodę; po pewnym czasie nabrzm ienie grochu 
powoduje ciśnienie tak znaczne, że kości się roz
dzielają, a naw et pękają, gdy szwy są zbyt wy
trzym ałe. — Ciśnienie to postanowił p. G rehant 
dokładnie ocenić. W tym  celu wprowadził z iarna 
grochu do flaszki, w której znajdow ał się balon 
kauczukowy, połączony z ru rą  długą na 2 m; fla
szka była zam knięta, pozostawione były tylko 
otw ory dla utrzym yw ania ciągłego strum ienia wo
dy, przebiegającego między ziarnami. Po 24 go
dzinach znaleziono flaszkę rozbitą, rtęć  zaś zosta
ła przeciśnięta przez długą rurę; ciśnienie zatem  
grochu przechodziło ciśnienie słupa rtęci wysokie
go na 2 m. Następnie użyto flaszki trzylitrow ej, 
w której groch otaczał balon kauczukowy napeł
niony wodą; z balonu długa ru ra  miedziana pro
wadziła do m anom etru metalicznego. Po 24 i 48 
godzinach ciśnienie nabrzm iałego grochu doszło 
w jednem  doświadczeniu do 4, w drugiem do 5 
atm osfer i z m ałym  ubytkiem  utrzym ywało się 
w ciągu dni następnych. Też same doświadcze
n ia  z ziarnam i zboża w ydały przyrost ciśnienia 
słaby, nicprzechodzący bowiem dziesiątej części 
atm osfery. (Naturw. Rund.).

A.
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WIADOMOŚCI BIEŻĄCE.

— Fizyka w Japonii. Za dowód, jak  gruntownie 
zaszczepia się nauka europejska w Japonii, posłu
żyć może wiadomość, że istnieje towarzystwo fizy
czne w Tokio, którego członkowie ogłaszają, waż
ne prace. Drugi zeszyt drugiego tomu sprawoz
dań tego towarzystwa, ostatni, k tóry nadszedł do 
Europy, zawiera między innemi: ,,0  wpływie c i
śnienia  na magnesowanie niklu” przez H. Naga- 
oka, „Nowy przyrząd do oczyszczania rtęc i” tegoż 
autora, „O przewodnictwie cieplikowem m arm uru” 
przez K. Yamagawa. E ospraw y te  są pisane po 
angielsku, sprawozdania z posiedzeń ogłoszone są 
po japońsku głoskami łacińskiemi. (N aturę).

T. Ii.

— Park zoologiczny w Stanach Zjednoczonych, za
kładany obecnie kosztem rządu w pobliżu W a
szyngtonu, przechodzić będzie o wiele wspaniało
ścią i rozm iaram i ogrody zoologiczne w Europie. 
Rozległy g run t na  cel ten  zakupiony, znajduje się 
w dolinie Rock-Creek, nad brzegiem rzeki wpada
jącej do Potomaku; w przeważnej części obejmuje 
on las dziewiczy, który  zachował dotąd dziki i na
tu ra lny  swój charakter. Między innemi, utrzym y
waną tam  będzie trzoda bawołu amerykańskiego, 
który obecnie praw ie już wyginął. (N aturę).

A.

— „Klasycy nauk ścisłych'1. Pod tym  tytułem  
księgarnia Engelm anna w Lipsku rospoczgła wy
dawnictwo daw nych prac naukowych, k tóre na 
postęp wiedzy szczególny wpływ wywarły. Myśl 
tę  uważać można za bardzo szczęśliwą, rosprawy 
te bowiem są, bądź rozrzucone po pismach, bądź 
dawno już z handlu  księgarskiego wyczerpane, 
a tem  samem dla ogółu są obecnie zgoła niedo
stępne; nie potrzeba zaś przytaczać, jak  pożytecz- 
nem jes t czytanie prac oryginalnych, stanowią
cych źródła nauki dzisiejszej. Kierownictwo wy
dawnictwa objął d r Ostwald, obecnie profesor 
w L ipsku. Pierwszą, w ydaną dotąd pracę stano
wi pam iętna rospraw a Helm holtza „O zachowaniu 
siły“ ogłoszona w r. 1847; następnie mają sig uka
zać rosprawy Gaussa o siłach działających w sto
sunku odwrotnym kw adratów z odległości, oraz 
Daltona o teory i atomów. — Wogóle w zakres w y
dawnictwa wchodzić m ają prace z zakresu m ate
m atyki, astronomii, fizyki, chemii, wraz z k ry 
sta lografią  i fizyjologii.

T. E.

R O Z M A I T O Ś C I .

— W jaki sposób kraby zalecają się swym samicom.
Wiadomo, że Darwin i po nim  wielu przyrodni
ków zaznaczyli, jak  ważne znaczenie w wyborze 
płciowym m ają ozdoby zew nętrzne u samców roz
maitych gatunków zwierząt; celem tych ozdób jest 
pozyskanie samic albo raczej ułatw ienie samcom 
ich zadania przez nadanie im wdzięczniejszej i b ar
dziej pociągającej dla samic postaci. Wiadomo jest 
także, że u wielu gatunków zwierząt samcy mają 
zwyczaj pysznić się przed samicami, ażeby wzbu
dzić w nich podziw; ptastwo domowe częste daje 
nam tego przykłady; inne znów zwierzęta każą po
dziwiać swą siłę, staczając w porze godowej strasz
ne bitwy. Chociaż kraby są doskonale uzbrojone 
i skłonne do walki, to jednak sądząc z tego, co mówi
0 nich p. T. H. Morgan, nie w zgardzają sposobami 
właściwemi indykom i pawiom. P. T. H. Morgan 
ogłosił w „Popular Science Monthly“ w Styczniu 
1889 roku krótki artykuł, streszczając w nim  spo
strzeżenia swe czynione nad krabem  Platyonichus 
ocellatus. Z nich wypada, że samiec, który chce sig 
przypodobać swej wybranej, puszcza się w taniec. 
Staje na trzeciej i czwartej parze nóg, p ią tą  zaś 
zagina ku górze, wyciąga w górę swe szczękonogi na 
wzór tąncerzy, którzy, pragnąc wydać się zręczny
mi, podnoszą ręce, wznosi oczy ku górze i w tej 
śmiesznej postawie zaczyna sig kręcić w kółko, za
chowując położenie prostopadłe, przerywa od czasu 
do czasu swój taniec, ażeby się pokiwać w jednę 
lub drugą stronę, posunąć się trochę naprzód lub 
cofnąć, a chwilami wydaje się jakby zamagnetyzo- 
wany w swej dziwacznej pozie. W  ten zabawny 
sposób tańczy, aż dopóki nie zmęczy sig ostatecznie
1 wówczas przyjmuje znowu postawg natu ra lną , od
powiedniejszą swojej budowie i przywyknieniom. 
Jeśli samica, p rzed k tó rą  odbywały sig owe ćwicze
nia, zbliży sig do zalecającego się, wówczas staje 
on znowu w poprzedniej poetycznej pozie, tańczy 
kręcąc się na prawo i na lewo, chwiejąc się, jakby 
po wypiciu sporej ilości alkoholu. Czasami stara 
się objąć ją  swemi dużemi kleszczami wzniesione- 
mi ku niebu, lecz czyni to  powoli bez gwałtowności: 
chce ją  widocznie pokonać perswazyją a nie siłą. 
A może czyni to  przez poszanowanie dla kleszczy 
swej damy? F ak t ten  jest bardzo ciekawy i podo
bnych rysów obyczajowych nie obserwowano dotąd 
u krabów. *'■

  Żółw dwugiowy. „Popular Science News"
z Lutego r. b. podają wiadomość o młodym żół
wiu z gatunku Chrysemys pieta, znalezionym w b a 
gnach nad rzekę Connecticut, w Czerwcu r . z,-, 
w kilka dni po urodzeniu i  przedstaw iającym  ude
rzającą potworność. Ciało bowiem jego, nieco ty l
ko szersze aniżeli w stanie normalnym, posiada 
dwie szyje i  dwie głowy dobrze rozwinięte, które
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poruszają sig, jedzą, i  przyjm ują w rażenia n ieza
leżnie jedna od drugiej. Stan zdrow ia zwierzęcia 
jes t wyborny. Gdy podsuwa się pokarm  głowie 
jednej, druga usiłuje natychm iast go jej wydrzeć; 
często jedna  śpi, gdy druga czuwa. K uchy wszak
że żółwia są utrudnione, każde bowiem dwie nogi 
z jednej strony otrzym ują nerw y od głowy odpo
wiedniej, głowa zatem praw a m a władzę kontro
lowania jedynie nóg strony  praw ej. Gdy głowa 
lewa śpi, praw a nie ma możności dowolnego po
ruszania ciała, k tó re  się w tedy kołysze około po
łowy lewej; gdy obie głowy czuwają, porozum ie
wają się co do wspólnego ruchu. Obie m ają cha- 
ra k te t odm ienny, jedna jest bojaźliw a i łatw o ule
ga rozdrażnieniu, druga śm iała i energiczna. Co 
do budowy wewnętrznej, m ożna przypuszczać, żz 
oba przełyki dochodzą do wspólnego żołądka; ru 
chy oddechowe wykonywa każda głowa niezależ
nie. W krótce zwierzę m a być zabite i ulegnie 
zbadaniu anatom icznem u. Będzie w tedy można 
przeprowadzić ciekawe doświadczenie fizyjologicz- 
ne, jeżeli śm ierć, przez zaduszenie np., zada się 
jednej głowie tylko.

A.

ISTelrrologlj a,.

K arol M arłins , botanik i podróżnik francuski, 
prof. w M ontpensier, au tor licznych dzieł, zm arł 
w Paryżu d. 10 Marca, w wieku lat 83.

F r. C. D o n d e rs , znakom ity zarówno fizyjolog 
i oftalmolog, zm arł w U trechcie dnia 24 Marca, 
w wieku lat 70.

Posiedzenie 9-e Kom. stałój Teoryi ogro
dnictw a i Nauk przyrodniczych pomo
cniczych odbędzie się we czw artek dnia 
2 M aja 1889 roku, o godzinie 8 - ćj 
wieczorem, w lokalu Towarzystwa O gro
dniczego (Chmielna, 14).

Porządek posiedzenia:
1. Odczytanie protokulu  posiedzenia po

przedniego.
2. P . J . S teinhaus , ,0  ziarnach zaro- 

dnikotwórczych u laseczników”.

B u l e t y n .  m e t e o r o l o g i c z n y
za  tydzień  od 17 do 2 3  K w ietnia 1889  r .

(ze spostrzeżeń na stacy i m eteorologicznej przy Muzeum Przem ysłu i Rolnictwa w W arszawie).

•a
B arom etr 

700 mm -)- T em peratura  w st. C.
a  5 
o a Kierunek w iatru

Suma
opadu

U w a g i .
P 7 r. l p . 9 w. 7 r. 1 p. 9 w. Najw. Najn.

17 42,1 42,6 42,5 0,1 2,8 2,9 4,0 - 0 ,4 66 NW,N,NW 0,5 Śn. z d. w n., śn. poi. w c. dn.
18 44,4 44,6 42,8 2,0 4,4 3,6 5,4 0,6 55 N,N,NW 0,1 Śn. polat. w. śn. i krupy
19 46,3 47,9 48,1 0,6 4,2 4,5 6,0 0,0 77 N,N,W 0,2 Śn. w nocy
20 47,3 48,4 49,8 ” ,4 12,6 8.8 13,0 4,0 77 WN,W,W 0,0
21 48.2 49,1 50,2 9,3 11,7 9,6 13,1 7,2 86 W ,N,NW 3,7 D .w n., w poł. i w. kropił
22 50,9 51,1 50,1 7,6 16,0 12,0 17,3 7,0 71 NW.S,SE 0,0 Rano mgła
23 49,4 47,4 47,4 11,4 19,9 13,6 20,8 9,0 68 SE,S,W 2,1 D. od 5 do 7 pop., w. burza

Średnia 47,2 13,8 71 6,6

UWAGI. K ierunek w iatru  dany je s t d la  trzech  godzin obserwacyj: 7-ej rano, 1-ej po południu i 9-ej 
wieczorem, b. znaczy burza, d. — deszcz.

T R E Ść. O wędrówkach ptaków, napisał W ładysław Taczanowski. — O przyszłości m ateryi. W edług 
odczytu profesora Leopolda Pfaundlera, streścił M aksymilijan Flaum . — Czynność korzeni w świetle 
nowszych badań, przez S. Grosglika. — A kadem ija umiejętności w Krakowie. Posiedzenie Komisyi an
tropologicznej. — Towarzystw o Ogrodnicze. — Sprawozdanie. — K ronika naukowa. — W iadom ości bie

żące. — Rozm aitości. — N ekrologija. — Buletyn m eteorologiczny.

W ydawca E. Dziewulski. R edaktor Br. Znatowicz.

f lo 3B0JieH0 U,eH3ypoio. BapmaBa, 1 4  Anpt.jiH 1 8 8 9  r .  D r u k  E m i l a  S k i w s k i e g o ,  W a r s z a w a  C h m i e l n a , 2 6 .
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S PR A W O ZDANIE. 

P R A C E  M A T E M A T Y C Z N O - F I Z Y C Z N E ,
Wydawane w Warszawie przez S. Dicksteina, Wł. Gosiewskiego, Edw. i Wł. Natansonów.

T O M  X .
( Warszawa, 1888. 8-vo, str. 225).

Poważny treśaią i formą ten  tom rospoczyna wy
dawnictwo, k tó re  w naszej literaturze naukowej p o 
czesne zająć powinno miejsce, a zarazem doniosłe 
wyświadczyć usługi studyjującym  i uprawiającym 
u nas nauki matematyczne i fizyczne.

„P race m atem.-fiz.‘f, ja k  wydawcy w przedmowie 
zaznaczają, obejmować będą nietylko rosprawy ory
ginalne lub tłumaczone, ale także sprawozdania 
o stanie badań nad kwestyjami, budzącemi spółcze- 
śnie większe w nauce zainteresowanie, a prócz tego 
wiadomości o instytucyjach naukowych, mających 
rozwój nauk ścisłych na celu, jako  też przegląd prac 
z zakresu m atematyki i fizyki, ,popolsku ogłaszanych. 
(To ostatnie zadanie wydawnictwo objęło jako  część 
spadku po ogłoszonych czterech tom ikach „S p ra 
wozdań z piśm iennictwa naukowego polskiego 
w dziedzinie nauk matematycznych i przyrodni
czych” .)

Każde z tych czterech założeń je s t poważnie 
w tym - pierwszym tom ie rozwinięte. N aturaln ie 
że, prócz ostatniego z nich, k tóre w dalszych to 
mach mniej więcej tak samo wypadnie, w różnych 
tomach tego wydawnictwa mogą przeważać rospra
wy nad sprawozdaniami, lub odw rotnie. W  tomie 
niniejszym stanowczo góru ją  rosprawy, co je s t łatwo 
zrozumiałe przy rospoczynaniu wydawnictwa. P raw 
dopodobnie w następnych tom ach większy będzie 
położony nacisk na opracowanie sprawozdań z ru 
chu naukowego. Byłoby to rzeczą w stosunkach 
obecnych nader pożądaną, samemu wydawnictwu 
zapewnićby mogło odpowiednio do naszych w arun
ków największą żywotność, doniosłość i pożytecz- 
ność-

Iim em  trudnem  i kłopotliwem  zadaniem wydaw
ców byłoby obmyślenie i oznaczenie poziomu nau
kowego, ja k i w rosprawach i sprawozdaniach o ru 
chu naukowym ma być utrzym any, a tem samem 
drobiazgowe przeprowadzenie tego, żeby przy kwe- 
styjach subtelniejszych, lub wymagających specyjaD 
niejszego przygotowania, n ie pom ijano odpowie
dniego wprowadzenia w nie przeciętnego, że tak 
powiem, czytelnika „ P rac  mat.-fiz.“  Samo się 
przez się rozumie, że od tom u pierwszego tego wy
dawnictwa tak  ju ż  wymagającym być nie można, 
oraz że pod tym względem autorowie sami powinni 
we własnym i czytelników in teresie , okazać dobrą 
wolę redakcyi.

Po  tych uwagach ogólnych przejdźmy do ros- 
patrzenia treści tomu 1-go ,,P rac ,“  zaczynając n a 
turaln ie od rospraw i sprawozdań o postępach b a 
dań naukowych nad pewnemi kwestyjami. A rty 

kuły te  podzielimy na dwie grupy, matematyczną 
i fizyczną.

A). Artykuły matematyczne.
1. Dickstein S. „W łasność i niektóre zastoso

wania wrońskianów.“  W tćj pracy autor systema
tycznie wykłada własności wyznacznika szczegól
nego (utworzonego przez n funkcyj jednej zmiennej 
i przez n—-1 pierwszych pochodnych każdej z nich), 
którego rozwinięcie je s t tem samem wyrażeniem, 
jak ie  H oene-W roński w r. 1810 oznaczył literą  
hebrajską ,,szin ,“ na czem się opiera angielski 
matematyk M uir, nadając takiem u wyznacznikowi 
nazwę wrońskianu. P . D ickstein we wstępie mówi 
że W roński, który te wyrażenia różniczkowe do 
matematyki wprowadził, „n iektóre ich własności 
określił i ważne ich zastosowania pokazał11 (s tr. 6), 
ale nigdzie nie uwydatnia, które mianowicie z roz
winiętych w rosprawie własności lub zastosowań 
owych wyrażeń różniczkowych były uzasadnione 
lub przynajm niej wskazane przez W rońskiego,gdzie 
i w jak i sposób. Mówiąc: jakobian , hessian, pfaf- 
fian, mamy zupełnie ustalone pojęcie o zasługach 
Jakobiego, Hessego i Pfaffa w zbadaniu w łasno
ści odpowiednich wyrażeń matematycznych i ich za
stosowań, przez tychże uczonych wskazanych; coś 
podobnego należało przedewszystkiem zrobić dla 
tych wyrażeń W rońskiego. W  każdym razie je s t 
rzeczą wielce pożyteczną takie systematyczne, jak  
w tej rosprawie, zestawienie rezultatów  prac H es
sego, Christoffela, Fuchsa, Frobeniusa, Pascha, 
M uira, M ansiona, Thomego, odnoszących się do 
owego wyrażenia różniczkowego W rońskiego, a to 
zadanie bardzo naturaln ie podjął p. D ickstein, k tó 
ry  jedyny u nas prowadzi od la t kilku wytrwałe 
a żmudne studyja nad matematycznemi badaniami 
W rońskiego. Ustępowi, poświęconemu wprowadzo
nemu przez Pascha uogólnieniu, t. j .  ustępowi 
„w rońskiany funkcyj wielu zmiennych,“ zarzucićby 
można zbytnią zwięzłość.

2. Dickstein S . , ,Wiadomość o pracach z dzie
dziny gieom etryi wielowymiarowej”. I  tej pracy 
jedyny  tylko zarzut stawiamy: zbyteczną zwięzłość. 
Godząc się z nią, przyznać należy, że w tym a rty 
kule, obejm ującym wszystkiego cztery karty , p. 
D ickstein wytknął najważniejsze momenty wrozwoju 
gieom etryi wielowymiarowej, tej gałęzi nowej badań 
matematycznych, która nietylko wprowadziła całkiem 
świeże do nauki pojęcia, ale pogłębiła, jeże li tak 
powiedzieć można, zwykłe pojęcia gieom etryczne 
i wywołała gruntowną zmianę poglądów filozoficz - 
nych na przestrzeń. Pozwolimy sobie wypowie
dzieć życzenie spotkania się w dalszych tomach
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,,P ra c  mat.-fiz.<l ze szczegółowszemi, a zatem więcej 
i  gruntow niej pouczającemi czytelników studyj ami p. 
D icksteina nad tąż samą kw estyją, do których a rty 
ku ł niniejszy jes t bardzo dobrym wstępem.

3 . Gosiewski W . „O  praw dopodobieństw ie b łę 
dów przypadkowych." A u to r w te j rospraw ie do
wodzi, że,, prawo Gaussa, dotyczące praw dopodo
bieństwa błędów, jest prawdziwe tylko w tem  przy
puszczeniu, że szanse ich popełnienia nie zależą 
wcale od porządku, w jak im  po sobie następują, 
jako też że liczba ich spostrzeżeń je s t  parzysta" 
(s tr. 4). N aprzód zrobić należy uwagę, że p , Go
siewski innych przypuszczeń całkiem nie rozważa, 
a więc nie było podstawy do pomieszczenia w tym 
tw ierdzeniu wyrazu: „ ty lk o “ . Co się zaś tyczy 
przez p. Gosiewskiego podanego (w  powyżej wy
mienionych w arunkach) dowodu prawdziwości prawa 
Gaussa, który w nim nigdy sam nie dostrzegał cechy 
ścisłości m atematycznej, przyznać należy autorowi te 
go dowodu pomysłowość i zręczność. A le pod 
względem wymaganych od rozum owania m atem aty
cznego dokładności i jasności, wypada w owem do
wodzeniu zaznaczyć pewne wątpliwości. Najważ
niejsza je s t  ta , że główne rów nanie ( l )  powstało 
przy pojm owaniu x  jak o  zmiennej niezależnej; n a 
stępnie zaś w temże rów naniu toż x je s t funkcyją 
zmiennych niezależnych a i b, a z otrzym anej w tem 
właśnie przypuszczeniu równości zeru pewnego wy
rażenia i z równości zeru w yrażenia lewej strony 
rów nania ( l )  w prost autor wnosi, że przy najp raw 
dopodobniej szem x owe dwa wyrażenia różnić się mo
gą  tylko czynnikiem  stałym i tą  drogą, dochodzi 
do rów nania (2 ), w którem  a; je s t  znów zmienną 
niezależną. Przyjm ując tak  rozumowania p . G o
siewskiego, zauważyć co do tej samej kwestyi j e 
szcze należy, że jeże li dwa rów nania, powstałe 
z przyrów nania do zera w ielkościp  i je j pochodnej 
względem x, n ie  m ają spólnych pierw iastków , to 
w rów naniu (1 ) je s t zbyteczny czynnik (1 :p), inną 
będzie lewa strona  równości (2 ), z k tórej się nie 
dojdzie w takim  razie do praw a Gaussa. Co się 
tyczy innych kw estyj, to pozostaje n iejasną rzeczą: 
czy p  je s t funkcyją ciągłą x, czy tedy może być 
mowa o b ran iu  pochodnej p  względem a:?, czem je s t  
x — stałą czy zm ienną i to  niezależną, lub  zależną 
od a i 6, w pierwszem w yrażeniu w ielkości p? czy 
w rów naniu, powstałem z przyrów nania do zera 
pierwszej pochodnej p  względem x, należy p ie r
w iastki tego rów nania uważać za liczby stałe?... 
Praw dopodobnie przy starann ie jszej, szczegółowszej 
redakcyi tego artykułu  te  wątpliwości wyjaśniłyby 
się, znikły. Końcowy ustęp rospraw ki, w którym  
p . Gosiewski poddaje  krytyce artykuły  p. B ertran 
da, w protokułach akadem ii paryskiej ogłoszone, 
nie je s t dość zrozumiały.

4. Ptaszycki J .  „O  całkow aniu algiebraicznem  
różniczek algiebraicznych“ . W  pracy nin iejszej, 
k tóra wyszła jednocześnie także pofrancusku w to 
mie X I  Acta matematica (Sztokholm , r. 1888), p. 
P taszycki, docent uniw ersytetu petersburskiego, 
w całkiem  odmienny sposób od dotychczasowych 
m etod rozw iązuje ważne zadanie następujące: „fun-

kcyja y je s t związana ze zmienną x równaniem alg ie
braicznem; wyrazić całkę wyrażenia ydx jako  funk- 
cyją algiebraiczną zmiennej x, alboteż dowieść, że 
w ten sposób całka ta  nie da się przedstawić*1. Za
danie to częściowo rozwiązał A bel, a całkowicie Liou- 
yille, po którym  zajmowali się nim jeszcze Briot 
i Bouquet, Zeuthen, Raffy i Ilum bert. Sposoby 
użyte przez tych badaczów sprowadzić się dają do 
odszukania k ilku  wielomianów zapomocą metody 
spólczynników nieoznaczonych. P . Ptaszycki rozwią
zuje to  piękne zadanie na innej zupełnie drodze. 
Mianowicie podaje i udowadnia pewne tw ierdzenie, 
k tórego zastosowanie prowadzi do rozwiązania z a 
dania głównego. Żałować możnaby tylko, że w pol
skiej redakcyi tej pracy wzór ( l )  wyrażający wła
sność, uzasadnioną przez A bela, został wprost przy
toczony bez podania dowodu. Całej tej rosp ra
wie p. Ptaszyckiego należy przyznać wszystkie za
lety pięknego pomysłu oraz jasnego i szykownego 
wykładu tak  doniosłej kwestyi, jakoteż wypada po
dnieść to , że przytoczone w końcowym ustępie przy
kłady są bardzo trafn ie  dobrane.

5. Stodółlciewicz A. J . , ,0  całkowaniu pew ne
go układu równań różniczkowych o różniczkach zu- 
pełnych11. W  praoy tej (w  której ty tu le je s t pleo- 
nazmem: różniczkowych) autor zajm uje się całko
waniem drogą tak zwaną uboczną bardzo szczegól
nego przypadku układa 2n — 2 równań o 2n zm ien
nych, k tóreto  rów nania przechodzą jedne na drugie 
wskutek kołowego przesunięcia wskaźników n ie 
których zmiennych. Przytem  autor dodaje parę 
uwag, zadanie nieco uogólniających.

B.) Artykuły fizyczne.
6. Boguski J . J . „B adania wstępne nad no- 

wym sposobem wyznaczania rozszerzalności cieczy11. 
W  pracy tej au tor zastanawia się nad wadami i za
letam i używanych dotąd sposobów mierzenia roz
szerzalności cieczy, rozbiera błędy, którym one 
podlegają, nakoniec opisuje własny sposób, zezwa
lający na bespośrednie porównanie rozszerzalności 
badanego płynu z rozszerzalnością rtęci. M etoda 
autora, zastosowana przezeń poprzednio do pomiaru 
ściśliwości płynów, ma tę zaletę, że czyni pom iar 
niezależnym od rozszerzalności naczynia, zaw iera
jącego badany płyn. A utor wyprobował swój po
mysł w pracow ni fizycznej Muzeum przemysłu i ro l
nictwa w W arszawie i otrzymał wyniki, świadczące 
o bardzo korzystnie użytej metodzie.

7. Gosiewski W. „O związku między zasadą 
najm niejszego działania i najprawdopodobniejszym 
układem ” . T reść tej pracy, w której au tor roz
b iera  ogólne zagadnienia dynamiki ze stanowiska 
zupełnie nowego i wielce oryginalnego nie może 
być podaną w krótkiem  streszczeniu. Stosując za
sady rachunku prawdopodobieństwa do stanu i ru 
chu układów m ateryjalnych, otrzym uje autor wyni
k i analogiczne z tem i, k tó re  dynamika rozw ija na 
podstawie zasad wysnutych ze spostrzeżeń. Uwzglę
dniwszy nowość pomysłu, nie zdziwmy się, że czy
telnikow i nasuw ają się tu  i owdzie wątpliwości, 
k tóreby wymagały objaśnienia; je s t to  jednak rze
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czą pewną, że praca godną je s t poważnej dyskusyi 
naukowej i obiecuje wielo nowych rezultatów.

8. HołowińsTci A . , ,0  obliczaniu blasku obra
zów optycznych w układzie soczewek kulistych” . 
U stęp z dioptryki, który autor w tej rosprawie, 
w sposób treściwy i jasny rozwinął, bywa nawet 
w lepszych podręcznikach dość pobieżnie traktow a
ny . P raca  ta przypomina nam dotkliwy brak 
w polskiej literaturze naukowej możliwie zwięzłego 
na nowszych zdobyczach nauki opartego trak ta tu
0  dioptryce. Książkę tego rodzaju powitaliby l i 
czni nasi biologowie, lekarze i technicy z wielką 
radością.

9. Kowalski J . „B adania nad wytrzymałością 
szk ła”. Wzorowa praca doświadczalna p. K ow al
skiego tyczy się zjawiska, k tóre ze względu na 
praktyczne zastosowania było w ielokrotnie badane, 
a  mimo to ze stanowiska teoryi przedstawia wiele 
stron  ciemnych. Chodzi mianowicie o to , czy ciało 
stałe rozrywa się wówczas gdy odkształcenie jego  
przekroczy pewną granicę, czy też warunkiem r o 
zerwania je s t dostatecznie w ielkie ciśnienie a r a 
czej napięcie wewnętrzne. A utor dochodzi na pod
stawie własnych pomiarów do wniosku, że odpo
wiedź nie je s t równie prostą, jak b y  można sądzić 
z postawionego pytania i ustanawia nową hypotezę: 
że rozerwanie zdarza się wówczas, gdy bezwzględna 
odległość cząstek ciała przejdzie pewną oznaczoną 
granicę.

10. Natanson E . „O  zasadzie zachowania 
energ ii7’. A utorow i należy się podziękowanie, że 
zwrócił uwagę czytelników polskich na nader cenną 
książkę M. P lancka, rozbierającą w sposób głęboSi
1 wyczerpujący wspomniane w ty tu le  naczelne p ra 
wo przyrody. Dzieło, z którego autor zdaje spra
wę, znaleśćby się powinno we wszystkich b ib lio te
kach fizycznych, ułatwia bowiem znakomicie pozna
nie w ielu zasadniczych praw fizyki, między innem i 
i takich, które dotąd w czasopismach naukowych 
były rosproszone.

11. 12, 13. Natanson W. „O podstawach k i
netycznej teoryi gazów11. „S tudyja nad prawem 
C lerk-M axw ella“ . , ,0  zadaniu T a ita ’’. W  pierw 
szej z wymienionych prac zdaje autor sprawę z zaj - 
mującej dyskusyi naukowej pomiędzy P . G. T a i
łem i L . Boltzmannem: a) o dowodzeniu prawa 
■określaj ącego rozdział prędkości dla cząsteczek gazów 
w myśl teoryi kinetycznej tych ciał; b ) o prawie 
określającem  rozdział energii kinetycznej pomiędzy 
cząsteczkami gazów zmięszanych ze sobą; nakoniec 
c) o określeniu t.-zw. swobodnej drogi cząsteczek. 
Dalsze dwie rosprawy zaw ierają własne badania 
autora w tymże samym przedm iocie. W' drugiej 
spotykam y naprzód uproszczony dowód prawa roz
działu prędkości cząsteczek gazu, a następnie rozbiór 
kwestyi ściśle z tem prawem się w iążącej: że każdy 
gaz bez względu na warunki początkowe dąży do 
stanu  określonego wspomnianem prawem. N ako
niec wykrywa autor prawo wskazujące z jak ą  p ręd 
kością to dążenie się odbywa i kiedy stan trwały 
bywa osiągniętym. Na wywodzie tym oparte wy
niki liczebne zaliczyć należy do najdonioślejszych,

jak ie  w kinetycznej teoryi gazów były wykryte. 
Zbliżone do ostatniego zagadnienie stanowi treść 
trzeciej rosprawy ,,o zadaniu T aita” . A utor poda
je  tu  dokładną odpowiedź na pytanie postawione 
przez Taita: ja k i je s t przebieg czasowy zjawiska 
wyrównania energii pomiędzy cząsteczkami dwu ga
zów zmięszanych ze sobą. P race, których treść tu  wy
mieniliśmy, stanowią cenny przyczynek do kinety
cznej teoryi gazów, a nadto, dzięki jasności wy
kładu, ułatwić mogą uczącym się poznanie k ilku  
ważnych rozdziałów tej pięknej ale trudnej nauki.

14. Silbersztein II . „Nowa metoda wyznacza
nia ciężaru cząsteczkowego” . Pomieszczenie wyników 
badać Kaoulta, van t ’Hoffa, A rrheniusa i Plancka 
w dziale sprawozdawczym prac matematycznych 
i fizycznych, było myślą bardzo szczęśliwą; one zda
ją  się prowadzić tyle pożądaną teoryją rostworów 
na nowe a wiele obiecujące tory  a wielka donio
słość ich dla chemii teoretycznej je s t dziś powsze
chnie uznawaną.

D ziałalności instytucyj, mających na celu rozwój 
nauk ścisłych poświęcone są w tym tomie „P rac  
mat.-fiz."’ dwa artykuły:

15. Kowalczyk J . „W iadomości o obserwato- 
ryjum  w Płońsku i o pracach Jana  Jędrzejewicza 
w dziedzinie astronom ii i m eteorologii.” Czytelni
kom „W szechświata” w innych w tem piśmie po
mieszczonych artykułach przedstawiona była w iel
kość straty , jak ą  nauka nasza poniosła przez 
śmierć tak  wyjątkowo energicznego, zdolnego i su
miennego, ja k  ś. p. Jędrzejew icz, pracownika. 
P rzegląd  przez p. Kowalczyka rękopiśm iennej po
zostałości i zdanie przezeń sprawy ze środków, k tó 
rem i w swych badaniach Jędrzejew icz się posługi
wał, czemu ten artykuł je s t  głównie poświęcony, 
powiększają, jeże li to możliwe, uczucie owo żalu, 
że Jędrzejewicz ju ż  się do zmarłych zalicza, a zara
zem, ja k  cały żywot tego męża, są wskazówką, 
w ja k  nieodpowiednich nawet w arunkach poważna 
praca naukowa je s t  możliwa.

16. Boguski J . J . „W iadom ość o pracow ni 
fizycznej przy muzeum przemysłu i rolnictw a 
w W arszawie i o pracach, w niej dokonanych.” 
O ile laboratoryja chemiczne posiadają oddawna 
ustalone tradycyje i cieszą się opieką władz i p u 
bliczności, o tyle ważność i znaczenie pracow ni 
fizycznych, zarówno dla nauki jako  też i dla licz
nych zadań praktycznych, były do ostatnich niem al 
czasów nawet w oświeconych warstwach zapozna
wane. Tyczy się to nietylko naszego k ra ju , ale 
wszystkich niem al społeczeństw cywilizowanych. 
Przypominamy niedawno w tej m ierze wypowie
dziane zdanie znakomitego badacza angielskiego, 
W . Thomsona, którego zapytano ze strony, u k tó 
rej należałoby się spodziewać głębszego zrozum ie
nia rzeczy: ja k i je s t wogóle cel i zadanie p raco
wni fizycznej? Odpowiedź brzm iała: badanie w łas
ności materyi. Pojęcie martwego muzeum przy
rządów fizycznych, jako  tylko pomocniczego środ
ka w nauce szkolnej, tak głęboko je s t zakorzenione, 
że i u nas aż nadto często z podobnem do powyż
szego pytaniem spotkać się można. W  ostatnich
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kilkunastu  latach nastąpił wszędzie zwrot ku lep
szemu pojmowaniu celów i środków nauk fizycz
nych; prąd nauki spotężniał do tego stopnia, że 
przemógł dawniejszą obojętność i b rak  zrozum ie
nia rzeczy. Obok wielu hojnie wyposażonych p ra 
cowni uniw ersyteckich powstały i tak ie  zakłady 
ja k  np. państwowy zakład niem iecki dla badań fi
zycznych. N iektóre m ają na celu badania odpow ia
dające rozlicznym potrzebom  praktyki; we wszyst
kich jednak  góruje i górować pow inien po nad in- 
nem i celami, in teres nauki. Z zadowoleniem m o
żemy zaznaczyć, że i nasze społeczeństwo nie pozo
stało w ty le  za innem i, stwarzając w spólnem i ś ro d 
kami zakład, o k tórego rozw oju i  zasobach zdaje 
sprawę p. B oguski w tom ie pierwszym „P rac  mat.- 
fiz.” Spotykaliśmy się ju ż  dawniej z pracam i wy- 
konanem i w tym zakładzie, a sprawozdanie n in ie j
sze dowodzi, że kierownicy jego  nietylko są do
kładnie zaznajom ieni z zadaniami instytucyi tego 
rodzaju , ale nadto że pracu ją  w niej z zam iłowa
niem  a nawet z poświęceniem.

Z daje się nam jed n ak , że udział naszych kół 
publiczności w sprawach zakładu nie je s t  tak ży
wym ja k  nim  być pow inien; a nie zawadzi tu  przy
pom nieć wypowiedziane przez kogoś zdanie: że do 
rozw oju nauki (podobnie ja k  do prow adzenia wo
je n )  potrzeba, obok um iejętności, trzech rzeczy: 
pieniędzy, pieniędzy i pieniędzy. W  obec znacz
nych kosztów, jak ich  wymaga uposażenie i u trzy
m anie pracow ni fizycznych, podziwiać należy to , co 
dotychczas niew ielkiem i środkam i zrobiono; zara
zem wypada wyrazić życzenie, aby brak  środków 
nie stanął na przeszkodzie dalszemu rozwojowi 
ty le  pożytecznej instytucyi.

Przechodzim y wreszcie do ostatniego działu 
w „P racach m at.-fiz.” , t. j .  do pracy zbiorowej 
dziewięciu autorów  (pp . Boguskiego, Czajewicza, 
D icksteina, Gosiewskiego, H ołow ińskiego, K lec- 
kiego, S. K ram sztyka, E . i W . N atansonów ), do 
Sprawozdań z piśm iennictw a polskiego w dziedzi
nie nauk m atem atyczno-fizycznych z a ła ta  188 6 
i 1887 . W iadom ą ju ż  i k ilkakro tn ie  z okazyi po 
przednio oddzielnie wydanych czterech tomików 
stw ierdzoną w prasie je s t  rzeczą pożyteczność ta 
kich sprawozdań. Z n iejednostajności referatów  
i t. p . n ik t również zarzutu nie czynił i czynić n ie 
pow inien . Podnosiły  się ty lko dawniej głosy, że 
należałoby uwzględnić prace polaków choćby ty lko 
w naszym k ra ju  dokonane, a w innych językach 
ogłaszane, coby podniosło wartość praktyczną tych 
sprawozdań. R edakcyja tych życzeń nie uwzglę
dniła, a m iała do tego dobrą sposobność właśnie 
teraz. Że te  życzenia muszą mieć praktyczną pod
stawę, dowodem to , że one nie u sta ją . O to 
w „K osm osie" (r. 1888 , str. 3 2 2) p. d r. Tom a
szewski woła: „radzibyśm y widzieć bodaj ty tu ły  
rospraw, ogłaszanych przez polaków w obcych j ę 
zykach.” Naszem zdaniem to nawoływanie je s t  
słuszne. Dziwi nas, że przy n iek tórych  tytułach 
ogranicza się sprawozdanie do słów: „n ie  nadesła
no” . Dajmy na to , że na żądanie redakcyi auto- 
row ie lub wydawcy odpowiedzieli milczeniem.

W  takim  razie trzeba się było o te rzeczy postarać 
inną drogą, tem więcej, że koszt nabycia ic h  
wszystkich nie wyniósłby razem czterech rub li, 
a bez tego sprawozdania są zdekompletowane^ 
Osobliwie razi niepodanie przeglądu jednego z ta 
kich właśnie dzieł (mianowicie r. 188 6, N r 10),. 
k tóre zostało n iefortunnie przez radę szkolną k ra
jow ą w Galicyi zalecone do użytku w gimnazyjach 
i szkołach realnych, a z którego okazyi w czaso
piśmie pedagogicznem „M uzeum ” wiele k art jego  
rozbiorem  i polem iką zajęto. W ogóle o książ
kach użytku szkolnego (np. r. 1887, N r 19) na le 
żałoby troskliw ie, bardzo starannie , szczegółowo 
sprawozdania opracowywać, a to ze względu na do • 
niosłość u nas takich książek. Praw da, powięk
szy to zachód redakcyi, ale chyba ona nie weźmie' 
za złe uwagi, mającej na celu powiększenie poży
teczności i  doniosłości tych sprawozdań. N o tu 
jem y tu  pominięcie pod rokiem  188 7-ym (w dziale: 
m echanika) książeczki bardzo ważnej i starannie 
ułożonćj przez prof, J .  N . Frankego p. t. „Porad
n ik  dla obsługi i nadzoru kotłów parowych” (Lwów, 
nakład funduszu sejmowego), wzmiankowanej w swo
im czasie w „Przew odniku biblijograficznym 
p. W isłockiego.

Mamy ju ż  tedy sprawozdania takie w zakresie 
m atem atyki i fizyki za la t sześć. Życzyć należy 
spółpracownikom tego kłopotliwego działu wytrwa
łości na długie lata, ku pożyteczności coraz więk
szej ich pracy. Sprawozdania tak ie  za dłuższy 
szereg lat, będą bardzo wielkiej w artości p rak tycz
nej dla pracujących i piszących u nas czyto na polu 
m etem atyki, czy też fizyki.

Z tego przeglądu tom u pierwszego „P rac  m at.- 
fiz.” wynika bespośrednio, że treść jego  je s t boga
ta , że, mimo odpowiedniej do założeń wydawnic
twa rozm aitości, je s t ona wciąż interesująca dla 
tych czytelników, których wydawnictwo ma na w i
doku, oraz że po należytym poznaniu tego tomu 
staje  się rzeczą widoczną, iż z myślą o pożytku 
czytelników został on ułożony. A  gdy się go po
równa z początkowemi tomami niektórych wydaw
nictw naukowych, które się potężnie rozwinęły 
i ogólnem cieszą się te raz  poważaniem, to stanow 
czo należy takie  rospoczęcie „P rac  mat.-fiz.” uwa
żać za fak t bardzo dodatni, rodzący otuchę.

W ydaw com -redaktorom , pp. D icksteinow i, Go
siewskiemu i Natansonom , należy z całem uzna
niem .przyznać trafność w obmyśleniu takiego wła
śnie wydawnictwa, należy przyznać, że odrazu. 
w tym pierwszym jego  tom ie nadali mu odpowie
dni nastró j, należy nakoniec przyznać dobre zro
zumienie tego, że tą  drogą prawdziwe usługi na 
polu  rozwoju u nas poważnych badan w zakresie 
matematyki i fizyki wyświadczyć można. P o d 
nieść prócz tego należy zapobiegliwość ich w z jed 
naniu odpowiednich spółpracowników, a wreszcie 
tę  okoliczność, że czerpać zapal do pracy nad dal- 
szemi tomami tego poważnego wydawnictwa mogą 
jedynie  w zadowoleniu z dokonywania rzeczy do
brej.

M. A . Baraniecki i A . Witkowski.




