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P IE R Ś C IE N IE

Gdy w roku 1610 Galileusz zwrócił poraź 
pierwszy słabą i bardzo jeszcze niedosko
nałą swą lunetę ku Saturnow i, dostrzegł ze 
zdumieniem, że planeta ta nie okazuje po
staci kołowej, jak  inne bryły  układu  sło
necznego, ale że przedstaw ia formę w ydłu
żoną, a raczśj, że towarzyszą jój dwie inne 
gwiazdki, mniejsze, dotykające prawie głó- 
wnćj tarczy (fig. 1, I). Ponieważ ze zjawi
ska tego spraw y sobie zdać nie mógł, za
pewnić zaś sobie chciał pierwszeństwo tego 
dostrzeżenia, osłonił je  więć tajem nicą ana
gram u, co wówczas miało znaczenie podo
bne, jak  zwyczaj dzisiejszy składania aka- 
demijom wiadomości w zapieczętowanych 
kopertach. W yraził to  mianowicie anagra
mem „Smaie m r  mil me poeta levmibvnen- 
Ygtta y iras”, k tóry  K epler napróżno usiło
wał odcyfrować, dopóki mu sam Galileusz 
w liście z dnia 13 L istopada 1610 roku nie 
wyjaśnił, że po należytem  przestawieniu

głosek ma on znaczyć: „Altissimam plane- 
tam  tergeminum observavi”, t. j .  „widziałem 
najdalszą planetę tró jdzielną”. P o  d w u 
letniej wszakże obserwacyi dostrzegł, że 
małe te kule boczne znikły zupełnie, co go 
silnie zdziwiło i przeraziło, mógł bowiem 
sądzić, że poprzednie jego spostrzeżenia 
były błędne i w ypływ ały z pewnych wad 
jego lunety; tak miał być nawet tem mnie- 
manem złudzeniem dotknięty, że, ja k  opo
wiadają, nigdy już na Saturna nie spo j
rzał.

Po niewielu już jednak  latach przekonali 
się inni obserwatorowie, w lepsze opatrzeni 
lunety, że szczególna ta postać Saturna nie 
je s t bynajmniój złudzeniem, a tylko ulega 
zmianom peryjodycznym . Załączona tu  ry 
cina (fig. 1) obejm uje w izerunki Saturna 
z pierwszych czasów badań teleskopowych, 
jak  je  zestawił H uyghens w dziele swem 
„Systema S aturn ium ”. I , jak  powiedzie
liśmy, przedstaw ia obserwacyje Galileusza 
(1610); I I  Scheinera, k tóry  Saturnowi przy-, 
pisał jakby uszy (1614); II I  Ricciolego 
(1640 i 1643); IV —V II Hewelijusza (VII, 
1646), rysunki te wskazują już  zmiany, ja 
kie zachodzą w w ejrzeniu pierścieni zależ
nie od położenia ich względem kierunku,
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w którym  je  widzimy; V III i IX  dają znów 
obserw acyje Ricciolego (1648— 1650), gdy 
pierścienie przedstaw iały  się najbardziój 
otwarte; X  jezuity  znanego pod pseudoni
mem Eustachius de D irin is  (1646— 1648); 
X I  Fontany, X I I  G assendiego i B lancanula; 
X I I I  wreszcie Ricciolego (1644 i 1645). 
N iektóre z rysunków  tych, ja k  widzimy, 
dosyć w ierne dają wyobrażenie o istotnój 
postaci S aturna i jego pierścieni, n ik t je 
dnak z powyższych obserw atorów  znacze
nia bocznych łuków w yjaśnić nie zdołał.

Rozwiązanie tój zagadki zawdzięczamy 
dopiero H uyghensow i. G dy w M arcu 
i K w ietniu  1655 roku rospatryw ał Saturna, 
w miejsce łukow atych przysadek, jak ie  
w latach poprzednich widziano, u jrza ł po 
każdój stronie p lanety  rosciągającą się wą
ską smugę; następnej wiosny sm uga znikła, 
a p laneta  okazała się zupełnie okrągłą, ja k  
ją  w idział G alileusz w r. 1612. W  P aź
dzierniku 1656 r. natom iast znów się zja
w iły po obu stronach smugi. U kazyw anie 
się to i znikanie przysadek S atu rna w ystar
czyło dla bystrego i m atem atycznego um y
słu H uyghenaa do odsłonięcia mu przyczy

ny tak osobliwej zmiany postaci p lanetyj 
zupełnego jednak  potw ierdzenia swych do
mysłów oczekiwał od dalszych obserwacyj 
i dlatego, jak  niegdyś Galileusz, pogląd 
swój zaw arł również w anagram ie, p rzy to 
czonym na końcu pisma, w którem  H uy- 
ghens donosił od odkryciu pierwszego księ
życa saturnowego: aaaaaaa cccc d eeeee g 
h iiiiiii 1111 mm nnnnnnnnn oooo pp q  r r  s 
t t t t  uuuuu, co, po właściwem ustaw ieniu 
głosek znaczy: „Annulo cingitur tenui, p ia
no, nusąuam  cohaerente, ad eclipticam in-

clinato”, t. j .  „Otoczony je s t pierścieniem 
cienkim, płaskim , nigdzie n ieprzylegają- 
cym, względem ekliptyki pochylonym ”.

Opis ten je s t zupełnie dokładny, a na tój 
zasadzie mógł ju ż  H uyghens łatwo podać 
w yjaśnienie wszelkich faz czyli odmian, j a 
kie w różnych czasach S atu rn  różnym oka
zywał obserwatorom.

Zmienność widoku pierścieni S aturna za
leży od kierunku, w jakim  je  widzimy. Gdy 
ku  obserwatorowi na ziemi lub na księżycu 
zwrócone są brzegiem, są w lunetach sła
bych, jakiem i były wszystkie pierw otne lu 
nety, zgoła niew idzialne, są bowiem płaskie

F ig . 1. W izerunki S aturna z w ieku XVII.
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i grubość posiadają nieznaczną. Pow tarza 
się to dw ukrotnie za każdym obiegiem Sa
tu rna dokoła słońca, k tóry  obejmuje 29*/a 
lat; w ciągu tegoż czasu dwa razy też uka
zują się nam w największej swój rozw ar
tości, odpowiadającej pochyleniu ich wzglę
dem ekliptyki, k tóre wynosi 28°. W  ogól
ności zaś objawy te  pojmować się dają 
w sposób podobny, jak  się tłumaczy zmien
ne w ciągu roku położenie słońca względem 
ziemi, za czem idzie rozmaitość pór roku, 
pochyleniu bowiem równika ziemskiego 
względem ekliptyki odpowiada pochylenie 
względem ekliptyki płaszczyzny pierścieni 
saturnow ych, ja k  to objaśnia fig. 2, na k tó 
rej wskazana je s t droga ziemi i droga Sa
tu rn a  dokoła słońca, jakby  na jednej płasz
czyźnie położone, ta ostatnia bowiem wzglę
dem drogi ziemi czyli względem ekliptyki 
bardzo mało, zaledwie na 2 '/a0 je s t pochy
lona. G dy więc Saturn  znajduje się w pun-

głównemi fazami, między zupełnem zanika
niem pierścieni a ich największą otw arto
ścią, upływa 7 la t i 4 miesiące; w położe
niach pośrednich okazują nam elipsę mniej 
lub  więcej otwartą. Obecnie, w roku 1892, 
Saturn  przypada w gwiazdozbiorze Lwa, 
w punkcie C (fig. 2), ku słońcu więc zwró
cony jest brzeg pierścieni, są one tedy obe
cnie niewidzialne; w r. 1899 znajdzie się 
Saturn  w Strzelcu, w punkcie D, a pierście
nie przedstawią nam  powierzchnię swą pół
nocną w największej swej szerokości, jak  
to miało miejsce również w roku 1870.

M ieliśmy tu właściwie na uwadze obser
w atora umieszczonego na słońcu; ponieważ 
zaś ziemia dokoła słońca krąży, a droga jej 
względem drogi Saturna jest na 2 y a° po
chylona, objawy przeto przez nas dostrze
gane, choć w ogólności odpowiadają przy
toczonemu tu przebiegowi, są wszakże n ie
co bardziej zawikłane. Odmiany pierścieni

Fig. 2. Zm ienność widoku pierścieni Saturna.

ktach A  i C swej drogi, co ma miejsce w te
dy, gdy go widzimy w gwiazdozbiorze Ryb 
lub L w a, w tedy płaszczyzna jego pierścieni 
przechodzi przez słońce, pierścienie zatem 
zwracają się ku słońcu swym brzegiem 
i stają się dla nas niewidzialne, lub, conaj- 
wyżej, dostrzedz je  można w silnych lune
tach w postaci jasnych linij. Gdy nato
miast planeta przypada w punktach B i D 
swej drogi między gwiazdozbiorami Byka 
i B liźniąt lub w Strzelcu, wtedy pierścienie 
przedstaw iają się nam w najznaczniejszej 
swej otwartości, odpowiadającej stałem u 
ich pochyleniu 28° względem ekliptyki; 
w szczególności zaś, gdy S atu rn  znajduje 
się w okolicy B, widzimy oświetloną po
wierzchnię południow ą pierścieni, w okoli
cy zaś D powierzchnię północną. P on ie
waż, jak  powiedzieliśmy, na ukończenie 
obiegu swego dokoła słońca, potrzebuje Sa
tu rn  lat 29 '/a, pomiędzy każdemi dwiema

wypadają dla ziemi i dla słońca zupełnie 
zgodnie w tych tylko razach, gdy ziemia 
znajduje się na linijach idących od Saturna 
do słońca, na kierunkach AS, BS i t. d., 
gdy wszakże ziemia jest od k ierunku  tego 
na swej drodze znacznie usunięta, zachodzić 
mogą pewne odstępstwa. W  rzadkich oko
licznościach przytrafić się może, że płasz
czyzna pierścieni przechodzi między słoń
cem a ziemią, wtedy słońce oświetla jednę 
stronę pierścieni, gdy druga, ku ziemi zw ró
cona, jes t ciemną, Saturn  więc przedstawia 
się nam zupełnie pierścieni swych pozba
wiony. P rzypadek taki miał miejsce w ro
ku ubiegłym, w Październiku, Saturn  był 
wszakże w tedy krótko tylko widzialny 
w godzinach rannych. W  korzystniejszych 
w arunkach dla obserwacyi położenie takie 
powtórzy się dopiero w r. 1907. W  ogol- 
ności zatem wskutek podobnych zmian wi
dok Saturna w teleskopach przedstaw ia
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znaczną rozmaitość, a w raz z temi przeo
brażeniam i i blask jego ulega znacznej 
zmienności, w latach bowiem największej 
rozw artości elipsy odsyła nam  też znacz
niejszą ilość św iatła, aniżeli w czasach, gdy 
pierścienie brzegiem  są ku nam  zwrócone.

II .
M ówiąc o pierścieniu Saturna, używa

liśm y tu  w ogólności liczby mnogiej, nie 
jest to bowiem pierścień pojedynczy, ale 
raczej układ pierścieni, system kół współ- 
środkowych. W  k ilka  ju ż  lat po gienijal- 
nych w yjaśnieniach H uyghensa, dostrzegł

K atera, ulega silnym zmianom. P rzed  pięć
dziesięciu laty  była znacznie wyraźniejszą 
niż obecnie; Encke opisuje ją  jako  liniją 
bardzo ciemną i szeroką, astronomowie na
tom iast, którzy obserwowali S aturna w osta
tn ich  latach, przedstaw iają ją  jak o  smugę, 
bardzo wąską, widoczną jedynie po bokach 
p lanety , szarą raczej, aniżeli czarną, a dla 
tej barw y nazyw ają ją  am erykanie „liniją 
ołów kow ą”. N iekiedy niknie zupełnie,— 
bracia H enry, znani jako  biegli obserw ato
row ie nie mogli jój dostrzedz w r. 1884 
i przypuszczają, że nie istnieje ona zgoła 
i je s t tylko złudzeniem . Inn i natomiast

Fig. 3. U kład p ierścieni Saturna.

astronom  angielski B ali w roku 1656, że na 
powierzchni pierścienia ciągnie się czarna 
lin ija, a wkrótce potem  Cassini i M araldi 
poznali, że jestto  isto tna przerw a, rozdział 
na dwa pierścienie A  i B (fig. 3). Na sk ra j
nych częściach pierścieni przerw a ta  zwana 
p rzerw ą Cassiniego, dostrzedz się daje już 
za pośrednictw em  lunety  średniej siły, na 
całej wszakże w idzialnej ich stronie śledzić 
ją  można jedyn ie  za pośrednictw em  lunet 
potężnych i przy sprzyjającej pógodzie.

W  końcu zeszłego stulecia dostrzegli 
S h o rt i H erschel inną czarną liniję na p ier
ścieniu zewnętrznym  A, a następnie Encke, 
K a te r, Bond, S truve i inni wyraźniej ją  ob 
serwowali. W  każdym  razie czarna ta  l i 
n ija, zwana zw ykle p rzerw ą Enckego lub

astronom ow ie widzieli inne jeszcze rysy 
szare po obu stronach przerw y Enckego.

Być więc może, że utwory te, jeżeli nie 
polegają na błędnej obserwacyi, są to tylko 
przerw y przechodnie, powstają w pewnych 
czasach i znów giną. Co się tyczy przerw y 
Cassiniego, to wydaje się ona zupełnie re 
gu larną  i je s t bardzo czarna.

Pierścień zew nętrzny A  nie przedstaw ia 
nadto  blasku jednostajnego, od strony we
wnętrznej, na trzeciej części ogólnej szero
kości wydaje się znacznie jaśniejszym  ani
żeli na stronie zewnętrznej. Być też może, 
że jest nieco przezroczysty, T rouvelot bo
wiem zauważył, że cień, jak i rzuca na ta r
czę S atu rna  nie jes t zupełnie czarny, ale 
raczej szarawy.



Nr 18. WSZECHŚWIAT. 277

Znaczniejszą jeszcze niejednostajność blą- 
sku okazuje pierścień drugi B, dzieli się on 
na kilka pasów współśrodkowych, których 
jasność od strony zewnętrznej ku  we
wnętrznej coraz się zmniejsza. Z ew nętrz
na strona tego pierścienia je s t częścią naj
jaśniejszą całego układu; w okolicy wewnę
trznej dostrzegano niekiedy smugi ciemne 
i równoległe. Zdarza się też niekiedy, że po 
obu bokach przedstaw ia pewne różnice.

W ew nątrz wreszcie tego drugiego p ier
ścienia odkrył Bond w Cam bridge w S ta 
nach Zjednoczonych d. 15 Listopada 1850 
roku  trzeci jeszcze pierścień, a w kilka dni 
później, niewiedząc o powyższem odkryciu, 
dostrzegli go też Dawes i Lassel w Anglii; 
być też może, że widział go już Galie w B er
linie w r. 1838, opis jednak  Enckego jes t 
niejasny. Pierścień ten wewnętrzny C jest 
daleko mniej jasny od obu poprzednich 
i otrzym ał nazwę pierścienia ciemnego lub 
zmierzchowego. U lega on przeobrażeniom  
znaczniejszym jeszcze aniżeli pierścienie 
A i B, niekiedy jes t bardzo wyraźny, cza
sami zaledwie dostrzedz go można. Zdaje 
się, że między nim a pierścieniem B nie za
chodzi granica stanowcza, tak, że niełatwo 
oznaczyć, gdzie się kończy pierścień ja śn ie j
szy, a zaczyna ciemny; być więc może, że 
ten  ostatni powiększa się kosztem pierście
nia środkowego, może się naw et zupełnie 
z niego wytworzył. I  na pierścieniu ciem
nym, w zewnętrznej mianowicie jego części, 
widzieć można niekiedy przerw ę czarną, 
odkry tą przez Struvego; daje się ona do
strzedz wszakże z trudnością zaledwie i za
równo co do swego położenia, ja k  i natę
żenia i postaci znacznym ulega przeobra
żeniom. (dok. nast.).

S. K.

ST O SU N K I

M S ZYC  I C ZER W C Ó W
io  In n y ®  o w a ló w  1 d« roślin .

s zez.

(Ciąg dalszy).

Zanim rospatrzym y sposób, w jak i mszy
ce i czerwce pobierają pokarm, czyli w ysy

sają soki roślinne, poznajm y pierw ej budo
wę organów gębowych tych owadów.

O rgany gębowe u owadów wogóle sk ła
dają się z wargi górnej, jednej pary  żuwa- 
czek i dwu par szczęk, pod żuwaczkami 
umieszczonych. U  mszyc są one przysto
sowane do ssania i w odpowiedni sposób 
zmienione. Szczęki drugiej pary (zwane 
także dolną wargą) są ze sobą zrośnięte 
w mocno wydłużoną stawowatą rynienkę 
(fig. 1), ku górze się otw ierającą i p rzykry
tą przez również wydłużoną i na końcu za
ostrzoną w argę górną. W  tój pochewce, 
zwanej ryjkiem , utworzonej przez obie war
gi i długością swoją częstokroć przewyższa
jącej długość ciała owada, mieszczą się żu- 
waczki i szczęki pierwszej pary, znacznie 
więcej, niż pochwa, 
wydłużone i ostro za
kończone. Zuwaczkl 
w poprzecznem prze
cięciu m ają formę pół
księżycową i w kształ
cie rurk i z boków obej - 
m ują dwie szczelnie 
do siebie przylegające
szczęki. K ażda szczę- Fig. 1- Schematyczny ry- 
, sunek, przedstawiający
ka na wewnętrznćj po- przecięcie poprzeczne or-
wierzchni je s t zaopa- ganów gębowych mszycy.

,  . . wg— warga górna, wd—trzona w dwie podłuz- warga doln3i ~_żuwacz.
ne brózdki, które przy ki, szcz — szczęki, p rz—
współudziale obu or- przewody.

ganów dopełniają się
i tworzą dwa jeden nad drugim  leżące ka
nały, przebiegające wzdłuż szczęk.

Ażeby eię dostać do zbiorników soków 
roślinnych owad przedewszystkiem  m usi 
przekłuć naskórek. W  tym  celu przyciska 
on swój ryjek (fig. 2) do powierzchni rośli
ny w tem miejscu, gdzie ma nastąpić n a
kłucie i najczęściej na granicy dwu komó
rek , a więc w miejscach cokolwiek zagłę
bionych i wskutek tego przedstawiających 
najwygodniejszy punkt oparcia dla ryjka; 
następnie wysuwa z ry jka szczecinki gębo
we i w ykonyw a niemi nakłucie. Ryjek 
przyjm uje tu  bardzo ważny udział, gdyż 
nie pozwala się zginać cienkim i giętkim 
szczecinkom, silnie je  obejmując.

Przez otwór, w naskórku utworzony, 
szczecinki gębowe owadu przenikają wgłąb 
tkanki, przebiegają drogą przeważnie mię
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dzykom órkow ą przy pomocy żuwaczek, ros- 
suwając oddzielne kom órki. Na takiej d ro 
dze słabe szczecinki napotykają znacznie 
słabszy opór, niż gdyby przebijały  nieraz 
bardzo grube i tw arde ścianki komórek. 
Zresztą, gdzie organy gębowe tych owadów 
natrafiają na cienkie i słabe ścianki, tam 
przechodzą przez komórkę.

W  tak i sposób radzi sobie mszyca ostu, 
owsa, maku. Inne, np. mszyca Lachnus pi-

Fig. 2. Mszyca, zapuszczająca Bmoczek w tkankę 
liścia.

nicola K ltb ., czerwce, p rzeb ija ją  naskórek 
w jakiem kolw iek miejscu i drogę torują 
sobie poprzez kom órki, skutkiem  nadzw y
czaj nćj siły szczecinek, niem ających po trze
by szukać miejsc najm niejszego oporu. 
W  m iarę przenikania w tkanki, szczecinki 
na całej swój drodze w ydzielają pewną sub- 
stancyją białkow atą, k tó ra  przystaje do we
w nętrznej pow ierzchni szczeliny, przez 
szczecinki utw orzonej i szybko tw ardnieje. !

W ten sposób dokoła szczecinek gębowych 
w ew nątrz tkank i roślinnej tw orzy się gruba 
i tw arda rurka, szczelnie przylegająca do 
wydzielających ją  organów.

R u rk a  ta, podobnież jak  wyżej opisany 
ryjek, stanowi jedno z przystosowań, jakie- 
mi na tu ra  obdarzyła mszyce i czerwce, aby 
im dać możność pewnego i silnego p rzek łu 
w ania i przenikania tkanek.

W  samej rzeczy, natrafiwszy na cokol
wiek większy opór ze strony szczelnie p rzy
legających do siebie komórek, lub  też ze 
strony nieco twardszej ścianki, organy te 
zatrzym ałyby się i, silniej przez zwierzę na
ciskane, zgięły w każdem obszerniejszem 
miejscu, a zatem  wewnątrz przebitych ko
m órek i przestrzeni międzykomórkowych, 
gdyby tem u owa ru rka nie przeszkadzała. 
Dzięki tej ru rce owad całą siłą swych mię
śni może wywrzeć nacisk na ostrze szcze
cinek.

Zagłębiwszy się w tkankę roślinną, koń
ce szczecinek zw racają się w kierunku ko
m órki, mającej dostarczyć owadowi pokar
mu i zaostrzone szczęki przebijają je j ścian
kę i do w nętrza przenikają; wtedy dopiero 
owad poczyna ssać sok kom órkowy, w stę
pujący do jego  kanału  traw iącego przez je 
den z dwu przewodów, przez szczęki utw o
rzonych. Żuwaczki pozostają zwykle na- 
zew nątrz wysysanej kom órki.

W yssawszy jednę komórkę, owad cofa 
ru rk ę  ssącą, aby ją  zanurzyć w drugiej ko
mórce, skąd znowu szczęki wyciąga, poszu
kuje innój i t. d. Tym  sposobem owady 
znacznie oszczędzają sobie pracy, gdyż, po
zostając w jednem  miejscu (co szczególniej 
je s t ważnem dla nieruchomych czerwców, 
wysysających ubogie w białko kom órki 
miękiazowe) i raz naskórek nakłuw szy, za 
jed n ą  praw ie drogą obejm ują niejako w swe 
posiadanie wiele kom órek.

M szyce wysysają kom órki m iękkiego ły 
ka pęczków naczyniowych, lub kom órki 
miazgi. K om órki tych tkanek zaw ierają 
w dostatecznej ilości białko, potrzebne do 
odżyw iania owadu i wodany węgla, do pro- 
dukcyi rosy miodowej służące. Pomimo 
pozornie większej łatwości, z jaką  owady 
te mogłyby zdobywać pokarm  z naskórka
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lub z miękisza, bliżej powierzchni rośliny 
położonego, tkanki te są jednakże starannie 
omijane, a to z kilku przyczyn. Komórki 
naskórka i warstw bespośrednio pod nim 
leżących zawierają znaczne ilości garbnika 
i innych ciał, bardzo dla mszyc niesmacz
nych i naw et szkodliwych, stanowiących 
środki obronne roślin przeciwko zwierzę
tom. A toli nie stanowi to jedynej przyczy
ny. W  samej rzeczy, omijanie miękisza 
i nakłuw anie komórek głębiej leżących 
znajdujem y też u roślin, których miękisz 
owych substancyj wcale nie posiada; dzieje 
się to dlatego, że sok komórkowy komórek 
miękiszowych, bardzo w białko ubogi, mógł
by dostarczyć mszycom zaledwie nędznego 
pożywienia, a jedynie tylko sok komórkowy 
jest przez owady wysysany, gdyż plazma 
z  jej ziarenkam i, ciałkami chlorofilowemi 
i jąd rem  zbyt gruby przedstawia m ateryjał 
dla wąskiego przewodu ru rk i ssącej. G dy
by mszyce miały się wyżywić tak ubogim 
w substancyje pożywne sokiem kom órko
wym, każda z nich m usiałaby wyssać wiel
ką  ilość komórek. A le cóżby się wtedy 
z rośliną stało, gdyby ogromne kolonije 
owadów, w jak ich  mszyce zwykle żyją, zni
szczyły zewnętrzne warstwy jć j tkanek? 
Jestto  jednym  z pierwszych warunków ży
cia pasorzytów, grom adnie żyjących, aby 
oszczędzać swego gospodarza i nie naduży
wać jego gościnności.

Większość czerwców, wewnątrzkom órko
we drogę sobie torujących, wyzyskuje k o 
mórki miękiszowe, zupełnie om ijając pęczki 
naczyń. Ażeby zdobyć należytą ilość białka 
z  soku komórkowego tćj tkanki, nakłuw ają 
one bardzo wiele komórek, jednę po d ru 
giej. Do tój czynności są też specyjalnie 
przystosowane ich organy gębowe, odzna
czające się swoją długością i trwałością. 
Tutaj nie zachodzi obawa zmarnowania ze
wnętrznego pokrycia rośliny, gdyż czerwree 

.żyją zw ykle nie w tak  licznych kolonijach, 
ja k  mszyce.

Podczas ostatecznego wyciągania szcze
cinek z rośliny owady wlewają zwykle 
w szczelinę świeże masy płynu tw ardnieją
cego. Czy okoliczność ta  pozostaje bez ża
dnego znaczenia, czy też przez zamknięcie 
rany zabespiecza roślinę od szkodliwych 
wpływów zewnętrznych trudno  rosstrzy-

gnąć. Bądźcobądź, dostęp powietrza, roz
maitych drobnych grzybków  i bakteryj do 
zranionych przez nakłucie kom órek zostaje 
w ten sposób utrudniony.

Mimowoli nasuwa się przypuszczenie, że 
taki stosunek owadów do roślin wywiera 
na ostatnie wpływ bardzo ujemny. W  rze
czy 8amój, znaczna u tra ta  materyjałów po
żywnych, powodowana przez mszyce i czer
wce, wywołuje u roślin rozmaite objawy 
chorobliwe. U  O puntia chimochyla w ko
mórkach wyssanych zauważono żółknienie 
chlorofilu. U  C attleya crispa ciałka chlo
rofilowe pęcznieją i przybierają kolor b ru 
natny, a jąd ro  zamienia się na jednostajną 
masę o nieregularnych zarysach. F rank  
w swojej pracy o chorobach roślin twierdzi, 
że roskład ciałek chlorofilowych i zam iera
nie przebitych komórek może powodować 
żółte plamy na liściach, k tóre po pewnym 
czasie zupełnie usychają. M łode części ro 
ślin, przez wielkie kolonije mszyc zamiesz
kane, ulegają zwyrodnieniu, skrzyw ieniu, 
kw iaty i owoce źle się rozw ijają. Zanik 
napadniętych przez owady roślin je s t k o 
niecznym skutkiem  znacznej u tra ty  p okar
mu; skrzywienie zaś w arunkuje się zm niej
szeniem jędrności (turgor) komórek z jednej 
strony organu wskutek nadmiernego uby
wania wody wraz z sokiem komórkowym, 
przez owady z tej strony wysysanym. S kut
kiem  tego kom órki drugostronne rosną 
szybciej, niż tam te, co w rezultacie wyraża 
się w skrzywieniu rośliny w stronę, przez 
mszyce zajętą.

W  obec tego dziwnym napozór będzie się 
wydawał fakt, że roślinom , na wolnem po
wietrzu rosnącym, mszyce i czerwce szko
dzą bardzo niewiele, a dzieje się to, dzięki 
licznym wrogom, dzięki częstym burzom, 
wiatrom i deszczom, które tępią, strząsają 
i spłókują szkodników z roślin. Natomiast 
stają się one prawdziwą klęską dla roślin, 
hodowanych w cieplarniach i mieszkaniach, 
w których brak właśnie zupełnie owych 
nieprzyjaznych dla mszyc warunków. Prócz 
tego gęsto w cieplarniach ustawione rośliny 
zamało ulegają działaniu światła, wskutek 
czego ścianki komórkowe zbyt słabo się 
rozwijają, aby mogły stawić należyty opor 
szczecinkom niszczycieli.

W pływ rosy miodowej na rośliny może
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dzykom órkow ą przy pomocy żuwaczek, ros- 
suwając oddzielne kom órki. Na takiej d ro 
dze słabe szczecinki napotykają znacznie 
słabszy opór, niż gdyby przebijały  nieraz 
bardzo grube i tw arde ścianki komórek. 
Zresztą, gdzie organy gębow e tych owadów 
natrafiają na cienkie i słabe ścianki, tam 
przechodzą przez kom órkę.

W  taki sposób radzi sobie mszyca ostu, 
owsa, maku. Inne, np. mszyca Lachnus pi-

Fig. 2. Mszyca, zapuszczająca smoczek w tkankę 
liścia.

nicola K ltb ., czerwce, p rzeb ija ją  naskórek 
w jakiem kolw iek miejscu i drogę torują 
sobie poprzez kom órki, skutkiem  nadzw y
czajnej siły szczecinek, niem ających po trze
by szukać miejsc najm niejszego oporu. 
W  m iarę przenikania w tkanki, szczecinki 
na całej swój drodze w ydzielają pewną sub- 
stancyją białkow atą, k tó ra  przystaje do we
w nętrznej pow ierzchni szczeliny, przez 
szczecinki utw orzonej i szybko tw ardnieje. !

W  ten sposób dokoła szczecinek gębowych 
w ew nątrz tkanki roślinnej tw orzy się gruba 
i tw arda rurka, szczelnie przylegająca do 
wydzielających ją  organów.

R urka ta, podobnież jak  wyżej opisany 
ryjek, stanowi jedno z przystosowań, jakie- 
mi na tu ra  obdarzyła mszyce i czerwce, aby 
im dać możność pewnego i silnego p rzek łu 
wania i przenikania tkanek.

W  samej rzeczy, natrafiwszy na cokol
wiek większy opór ze strony szczelnie p rzy
legających do siebie komórek, lub też ze 
strony nieco twardszej ścianki, organy te 
zatrzym ałyby się i, silniej przez zwierzę na
ciskane, zgięły w każdem obszerniejszem 
miejscu, a zatem  wewnątrz przebitych ko 
m órek i przestrzeni międzykomórkowych, 
gdyby tem u owa ru rka nie przeszkadzała. 
D zięki tój ru rce owad całą siłą swych mię
śni może wywrzeć nacisk na ostrze szcze
cinek.

Zagłębiwszy się w tkankę roślinną, koń
ce szczecinek zw racają się w kierunku ko
m órki, mającój dostarczyć owadowi pokar
mu i zaostrzone szczęki przebijają jej ścian
kę i do w nętrza przenikają; wtedy dopiero 
owad poczyna ssać sok kom órkowy, wstę
pujący do jego kanału  traw iącego przez je 
den z dwu przewodów, przez szczęki u tw o
rzonych. Żuwaczki pozostają zwykle na- 
zewnątrz wysysanej kom órki.

W yssawszy jednę komórkę, owad cofa 
ru rk ę  ssącą, aby ją  zanurzyć w drugiej ko
m órce, skąd znowu szczęki wyciąga, poszu
kuje innój i t. d. Tym  sposobem owady 
znacznie oszczędzają sobie pracy, gdyż, po
zostając w jednem  miejscu (co szczególniej 
je s t ważnem dla nieruchomych czerwców, 
wysysających ubogie w białko kom órki 
miękiszowe) i raz naskórek nakłuw szy, za 
jed n ą  prawie drogą obejm ują niejako w swe 
posiadanie wiele kom órek.

M szyce wysysają kom órki m iękkiego ły 
ka pęczków naczyniowych, lub kom órki 
miazgi. K om órki tych tkanek zaw ierają 
w dostatecznej ilości białko, potrzebne do 
odżywiania owadu i wodany węgla, do pro- 
dukcyi rosy miodowej służące. Pomimo 
pozornie większej łatwości, z jaką  owady 
te mogłyby zdobywać pokarm  z naskórka
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lub z miękisza, bliżej powierzchni rośliny 
położonego, tkanki te są jednakże starannie 
omijane, a to z kilku przyczyn. Komórki 
naskórka i warstw  bespośrednio pod nim 
leżących zawierają znaczne ilości garbnika 
i innych ciał, bardzo dla mszyc niesmacz
nych i naw et szkodliwych, stanowiących 
środki obronne roślin przeciwko zwierzę
tom. A toli nie stanowi to jedyndj przyczy
ny. W  sam^j rzeczy, omijanie miękisza 
d nakłuw anie komórek głębićj leżących 
znajdujem y też u roślin, których miękisz 
owych substancyj wcale nie posiada; dzieje 
się to dlatego, że sok komórkowy komórek 
miękiszowych, bardzo w białko ubogi, mógł
by dostarczyć mszycom zaledwie nędznego 
pożywienia, a jedynie tylko sok komórkowy 
jest przez owady wysysany, gdyż plazma 
z jć j ziarenkam i, ciałkami chlorofilowemi 
i jąd rem  zbyt gruby przedstawia m ateryjał 
dla wąskiego przewodu ru rk i ssącćj. G dy
by mszyce miały się wyżywić tak  ubogim 
w substancyje pożywne sokiem kom órko
wym, każda z nich m usiałaby wyssać wiel
k ą  ilość komórek. A le cóżby się wtedy 
z rośliną stało, gdyby ogromne kolonije 
owadów, w jak ich  mszyce zwykle żyją, zni
szczyły zewnętrzne warstwy jć j tkanek? 
Jestto  jednym  z pierwszych warunków ży
cia pasorzytów, grom adnie żyjących, aby 
oszczędzać swego gospodarza i nie naduży
wać jego gościnności.

Większość czerwców, wewnątrzkomórko- 
wo drogę sobie torujących, wyzyskuje k o 
mórki mięki8zowe, zupełnie om ijając pęczki 
naczyń. Ażeby zdobyć należytą ilość białka 
z soku komórkowego tśj tkanki, nakłuw ają 
one bardzo wiele komórek, jednę po d ru 
giej. Do tój czynności są też specyjalnie 
przystosowane ich organy gębowe, odzna
czające się swoją długością i trwałością. 
T utaj nie zachodzi obawa zmarnowania ze
wnętrznego pokrycia rośliny, gdyż czerwce 

-żyją zw ykle nie w tak  licznych kolonijach, 
ja k  mszyce.

Podczas ostatecznego wyciągania szcze
cinek z rośliny owady wlewają zwykle 
w szczelinę świeże masy płynu tw ardnieją
cego. Czy okoliczność ta  pozostaje bez ża
dnego znaczenia, czy też przez zamknięcie 
rany zabespiecza roślinę od szkodliwych 

w pływ ów  zewnętrznych trudno  rosstrzy-

gnąć. Bądźcobądź, dostęp powietrza, roz
maitych drobnych grzybków  i bakteryj do 
zranionych przez nakłucie komórek zostaje 
w ten sposób utrudniony.

Mimowoli nasuwa się przypuszczenie, że 
taki stosunek owadów do roślin wywiera 
na ostatnie wpływ bardzo ujemny. W  rze
czy samćj, znaczna u tra ta  materyjałów po
żywnych, powodowana przez mszyce i czer
wce, wywołuje u roślin rozmaite objawy 
chorobliwe. U  O puntia chimochyla w ko
mórkach wyssanych zauważono żółknienie 
chlorofilu. U  C attleya crispa ciałka chlo
rofilowe pęcznieją i przybierają kolor b ru 
natny, a jąd ro  zamienia się na jednostajną 
masę o nieregularnych zarysach. F ran k  
w swojej pracy o chorobach roślin twierdzi, 
że roskład ciałek chlorofilowych i zam iera
nie przebitych komórek może powodować 
żółte plamy na liściach, które po pewnym 
czasie zupełnie usychają. M łode części ro 
ślin, przez wielkie kolonije mszyc zamiesz
kane, ulegają zwyrodnieniu, skrzyw ieniu, 
kw iaty i owoce źle się rozwijają. Zanik 
napadniętych przez owady roślin je s t k o 
niecznym skutkiem  znacznej u traty  p okar
mu; skrzywienie zaś w arunkuje się zm niej
szeniem jędrności (turgor) komórek z jednej 
strony organu wskutek nadmiernego uby
w ania wody wraz z sokiem komórkowym, 
przez owady z tej strony wysysanym. S kut
kiem tego kom órki drugostronne rosną 
szybciej, niż tam te, co w rezultacie wyraża 
się w skrzywieniu rośliny w stronę, przez 
mszyce zajętą.

W  obec tego dziwnym napozór będzie się 
wydawał fakt, że roślinom , na wolnem po
wietrzu rosnącym, mszyce i czerwce szko
dzą bardzo niewiele, a dzieje się to, dzięki 
licznym wrogom, dzięki częstym burzom, 
wiatrom  i deszczom, które tępią, strząsają 
i spłókują szkodników z roślin. Natomiast 
stają się one prawdziwą klęską dla roślin, 
hodowanych w cieplarniach i mieszkaniach, 
w których brak właśnie zupełnie owych 
nieprzyjaznych dla mszyc warunków. Prócz 
tego gęsto w cieplarniach ustawione rośliny 
zamało ulegają działaniu światła, wskutek 
czego ścianki komórkowe zbyt słabo się 
rozw ijają, aby mogły stawić należyty opór 
szczecinkom niszczycieli.

W pływ rosy miodowej na rośliny może
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być o wiele dla nich szkodliwszym, niż 
wpływ samych owadów. Żadnego bespo- 
średniego działania na rośliny przypisyw ać 
wydzielinie niemożna, ale zato, jak o  sub- 
stra t dla wielu półpasorzytnych (epiphytae) 
i pasorzytnych grzybków, staje się ona na- j  

wet zgubną. Na pierw szem  miejscu należy 
tu  postawić rozmaite śnieci, k tóre masami 
swych zarodników, jak b y  czarną skorupką, 
pokryw ają ku jesieni liście wielu drzew  na
szych. Biisgen obserwował te grzyby  na 
liściach dębów, lip i bzu i przyszedł do 
przekonania, że rozw ijają się one tylko 
w kroplach rosy m iodowej, że ani na włos 
nie występują poza granice kropel, tak , że 
zarysy tych ostatnich tw orzą w zupełności 
granice grzybni; nigdy grzybków  tych nie
ma, według niego, na tych częściach rośliny 
lub liści, k tóre p rzykry te  przez inne liście, 
lub w jak iko lw iek  inny sposób osłonięte, 
pozostały wolne od rosy miodowćj. Nawet 
na ław kach, umieszczonych pod drzewam i, 
z których kapie rosa miodowa, mogą wy
stępować śnieci. Busgen otrzym ał śnieci 
także na kaw ałku papieru, pokrytym  kro
plam i rosy miodowój,

Z  temi spostrzeżeniam i w zupełności zga
dzają się odpowiednie doświadczenia, przez 
Busgena dokonane. Na górnej pow ierzch
ni k ilku  liści lipowych po jednćj stronie 
głównego nerw u były umieszczone krople [ 
czystej wody, po d rugió j— krople rosczynu 
rosy miodowej i w każdą wysiano cokol
wiek strzępek śnieci, zebranych z lipy. 
Otóż po 8 dniach grzybnie rozw inęły się | 
jedynie w kroplach odżywczćj cieczy, w wo
dzie zaś pozostały bez zm iany.

A  zatem sama roślina wcale się nie p rzy
czynia do rozwoju na nićj szkodliwych 
grzybków  i tylko rosa miodowa stanowi ich 
pożywienie, ja k  i k ilku innych jeszcze g rzy
bów, żyjących na kale zwierzęcym.

(dok. nast.).

H enryk Lindenfeld.

B A D A N IA  M IK R O SK O P O W E

S K A Ł  I M IN E R A ŁÓ W .

(Dokończenie).

Dotychczas rospatry waliśmy m inerały 
w świetle spolaryzowanem o promieniach 
równoległych. O ile chodzi o badanie prze
krojów  anizotropicznych, metoda ta oddaje 
nieocenione usługi, natom iast jest, że tak 
powiem, niemą względem przekrojów  izo- 
tropicznych, albowiem te, bez względu na 
uk ład  krystalograficzny m inerału, zacho
wują się w śwńetle spolaryzowanem równo- 
ległem zupełnie jednakow o. Z tego też po
wodu w celu odróżniania przekrojów  jedno- 
łomnych używamy światła spolaryzow anego 
schodzącego się. A by takie światło o trzy
m ać w mikroskopie m ineralogicznym  k ła
dziemy na polaryzator jednę albo więcój 
soczewek wypukłych półkulistycb, silnie 
zbierających światło, a do ru ry  mikroskopu 
przytw ierdzam y układ takichże soczewek 
o znacznem powiększeniu, w yjm ując jed n o 
cześnie z niój okular. W  tak zmodyfiko
wanym m ikroskopie możemy już dokładnie 
odróżniać przekroje izotropiczne różnych 
układów. Jeżeli p ły tkę m inerału układu 
prawidłow ego wprowadzimy w światło spo
laryzow ane schodzące się między nikole 
skrzyżowane, to otrzymamy to samo zjaw i
sko, któreśm y widzieli w świetle spolaryzo
wanem równoległem. W ręcz odmienny je 
dnak obraz ujrzym y, jeśli w tych samych 
warunkach oglądać będziemy p łytkę izor 

[ tropiczną układu  heksa- łub tetragonalnego. 
Z powyższego wiemy, że tylko przekroje 
prostopadłe do pionowój (głównćj) osi k ry 
stalograficznej cechują się prostem  załam y
waniem światła, wszystkie inne są dwój- 
łomne. S tąd łatw y wniosek, że głów na oś 
krystalograficzna jest zarazem  jedynym  
kierunkiem , w którym  przechodzący pro
mień światła nie ulega podwójnem u zała
maniu; k ierunek ten nazywamy osią opty
czną, a m inerały obu wzmiankowanych 
układów —jednoosiowemi. P rzek ro je  p ro
stopadłe do tego k ierunku wprowadzone
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w światło spolaryzowane schodzące się da
ją , według fachowego wyrażenia, obraz in 
terferencyjny m inerałów jednoosiowych. 
Jeżeli do oświetlenia m ikroskopu użyjemy 
św iatła jednobarw nego (monochromatycz
nego, np. żółtego), to obraz (fig. 6) będzie 
się składał z szeregu czarnych kół współ- 
środkowych, przedzielonych kołami zasto
sowanego światła; w środku najmniejszego 
koła przecinają się prostopadle ramiona 
czarnego krzyża, dzielące całą figurę na 
cztery kwadranty.

Ram iona krzyża odpowiadają przecię
ciom głównym nikoli skrzyżowanych. P rzy  
świetle dziennem otrzymamy, zamiast kół 
czarnych, koła różnobarwne, przecięte czar
nym  krzyżem. Zarówno w pierwszym jak  
i w drugim  w ypadku koła powstają przez

A

Fig. 6.

in terferencyją fal światła, ukośnie padają
cego na przekrój. M iędzy nikolami rów- 
noległem i zamiast krzyża czarnego powsta
je  biały, a barwy kół zmieniają się na do
pełniające.

R ospatrując zachowywanie się przekro
jów  minerałów dwójłomnych w świetle 
spolaryzowanem  równoległem , nadm ieni
łem, że w układach: rombowym, mono- 
i tryklinicznym  istnieją dwa kierunki izo- 
tropiczne, k tóre i tu  otrzym ały nazwę osi 
optycznych. M inerały krystalizujące się 
w pom ienionych trzech układach są zatem 
ciałami optycznie dwuosiowemi. Napom 
knąłem  również, że k ierunki te, przecina
jące  się pod pewnym kątem , leżą zawsze 
w jednój płaszczyźnie, k tórą odtąd nazywać 
będziemy płaszczyzną osi optycznych, a kąt 
ich przecięcia—kątem  osi optycznych. L i- 
nija, dzieląca kąt osi optycznych nadwoje 
zw ie się bisektrysą. Jeżeli więc mamy

przekrój prostopadły do bisektrysy, to 
w świetle schodzącem się ujrzym y odrazu 
obraz interferencyjny obu osi. Obraz ten 
(fig. 7) różni się tem od poprzedniego, że 
prócz kół (właściwie elips) otaczających 
punkty  wychodnie każdćj osi zosobna, ujęty 
jest nadto wspólnemi krzywemi, t. zw. lem- 
niskatam i. Całą figurę przecina również 
czarny krzyż w ten sposób, że gdy jedno 
jego ramię łączy punkty wychodnie osi, 
drugie, prostopadłe do pierwszego, prze
chodzi przez p u n k t wychodni bisektrysy. 
Jeśli nikole tworzą ze sobą kąt o połowę 
mniejszy (t. j .  45°), to krzyż ten redukuje 
się do dwu hiperbol, przecinających punkty 
wychodnie osi.

F igury  czyli obrazy interferencyjne mi
nerałów dwuosiowych kształtam i, wogóle, 
różnią się mało, natom iast ugrupowanie 
barw , będące wynikiem t. z w. dyspersyi osi

Fig. 7.

optycznych i zależne od sym etryi właściwej 
różnym układom, jes t względem nader waż
nym w kwestyi odróżniania układów  k ry 
stalograficznych. T ak  w układzie rombo
wym rozmieszczenie barw  interferencyjnych 
je s t zupełnie symetryczne: barw y z prawój 
strony odpowiadają dokładnie barwom stro 
ny lewój obrazu, jak  również szczegóły za
barwienia przedniej połow y obrazu i tylnćj 
są identyczne. Mniój sym etryczne są obra
zy interferencyjne układu monoklinicznego, 
gdyż możemy tu tylko względem jednój 
linii (nie dwu, ja k  w w ypadku poprzednim), 
odróżnić odpowiadające sobie ugrupowanie 
barw . W reszcie figury interferencyjne mi
nerałów tryklinicznych pozbawione są wszel
kiej sym etryi w układzie barw.

Położenie płaszczyzny osi optycznych 
względem osi krystalograficznych oraz wiel
kość utworzonego przez nie kąta są to dane 
nader ważne i charakterystyczne dla mine
rałów  dwuosiowych. W  niektórych razach 
jak  np. w grupie piroksenów, ścisłe odróż
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nianie gatunków polega głów nie na tych 
danych. Pom iaru kąta oai optycznych w m i
kroskopie dokonać możemy p rzy  pomocy 
tak  zw. okularu m ikrom etrycznego, o po ło 
żeniu zaś płaszczyzny osi wnosimy z p rze
biegu linii łączącej ich p u nk ty  wychodnie 
względem boków przekroju.

Uogólniając wyłożone powyżej fakty, z ła 
twością dojdziemy do wniosku, że zastoso
wanie światła spolaryzowanego do badań 
m ineralogicznych, ten wiekopomny pomysł 
B rew stera, dało niety lko nadzwyczaj p ro 
sty, a zarazem m atem atycznie ścisły sposób 
określania w najdrobniejszych naw et prze
krojach typu krystalograficznego m inerału, 
a więc jednej z cech najbardziej charak te
rystycznych, ale, co ważniejsza, stworzyło 
samodzielną raz nazawsze ugruntow aną 
klasyfikacyją optyczną m inerałów , której 
zasady mieszczą się w tćj oto małej ta 
bliczce:

I. G rom ada m inerałów  
izotropicznych

II. G rupa min. jednoosio
wych.

2. G rupa m in. dw uosio
wych.

Do grom ady pierwszej należą g rupy  m i
nerałów bespostaciowych i u k ładu  reg u la r
nego, różniących się odrębnościam i morfo
logicznemu

G rupa m inerałów  jednoosiow ych zawiera 
dwa różne krystalograficznie, optycznie je 
dnak zupełnie do siebie podobne układy: 
heksagonalny i tetragonalny.

W reszcie wielka g rupa  m inerałów  dw u 
osiowych rospada się na trzy  pomniejsze, 
zasadniczo różniące się optycznie g rupy  
i odpowiadające układom : rombowemu, mo- 
noklinicznem u i tryklinicznem u.

Z kolei zwrócić muszę uwagę czytelnika 
na metody, służące już  nie do w ykryw ania 
ogólnych grupow ych charakterów  m inera
łu , lecz jego cech specyjalnych, g a tu n k o 
wych. Jednę z takich cech specyficznych 
stałych dla każdego m inerału je s t wielkość 
współczynnika załam ania św iatła, której 
określenie jes t zatem niezbędne do ścisłego 
określenia gatunku. Pod m ikroskopem  mie
rzym y wielkość tę przy pomocy metody ks. 
de Chaulnes, polegającej na czynnościach 
następujących: ustawiam y ognisko systemu

m ikroskopowego na jak iś  stały punkt, lub 
rysunek (np. drobniutką siatkę), umyślnie 
w tym celu zrobiony na soczewce, umiesz
czonej w stoliku; po wprowadzeniu między 
tę ostatnią i system płytki równoległobocz- 
nój załamującej światło, rysunku tego ju ż  
nie zobaczymy, lub będziemy go odróżniali 
bardzo niedokładnie. A by znów ujrzeć 
dokładny obraz siatki, musimy rurę m ikro
skopu, a z nią i system podnieść na pewną 
długość, której wielkość łatwo możemy 
obliczyć z ilości obrotów śruby mikrome- 
trycznej, dokonanych w celu podniesienia 
ru ry  do żądanej wysokości, wiedząc ilu je 
dnostkom linijnym  odpowiada całkow ity 
obrót śruby. T ą samą drogą możemy zm ie
rzyć grubość wprowadzonej p ły tki, n a s ta 
wiając ognisko systemu raz n a je j dolną po
wierzchnię, drugi raz na górną. Z obu 
w ten sposób przeprowadzonych pomiarów 
otrzym amy wielkość współczynnika za ła 
m ania światła, dzieląc grubość p łytki przez 
różnicę tej grubości i wysokości podniesie
nia rury . Jeśli mamy do czynienia z p ły t
ką (lub przekrojem  w szlifie) dwójłomną, 
to zamiast m ierzenia współczynnika zała
m ania obu prom ieni, oceniamy zw ykle róż
nicę między niemi czyli siłę dwójłomności 
w odpowiednim  przyrządzie nakładanym  
na ru rę  m ikroskopu (zam iastokularu) i zwa
nym kom pensatorem  Babinela, którego opis 
jak o  zbyt specyjalny pominiemy. P o n ie 
waż wysokość barw  in terferencyjnych za
leży wogóle, ja k  już wiemy, od różnicy 
współczynników załam ania św iatła prom ie
ni przechodzących w danym  kierunku przez 
p ły tkę (zwyczajnego i nadzwyczajnego), to 
wysokość owa barw  daje nam pewną pod
stawę do oceny jakościowej siły dw ójłom 
ności. Nie potrzebuję dodawać, że porów 
nywać pod tym  względem możemy tylko 
p ły tk i jednakow ej grubości. Jeżeli chodzi 
o określenie współczynnika załamania d ro 
bnych kryształków , lub ziarn i okruchów, 
mineralnych, to z wielkiem powodzeniem 
uciec się możemy do metody K leina (1891), 
polegającej na zanurzaniu objektu w p ły 
nach o znanych współczynnikach załam ania 
światła; jeżeli przytem  ziarno lub k rysz ta
łek tracą w płynie swe kontury (nikną), na
tenczas możemy przyjąć, że współczynnik 
załam ania m inerału równa się takiem uż
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współczynnikowi płynu (zanikłe kontury 
występują znów przy skrzyżowaniu nikoli). 
O  stosunkowej zdolności załam ywania świa
tła  na różnych przekrojach szlifu skały są
dzić możemy wprost na oko, z zachowania 
się ich pod mikroskopem w świetle zwy- 
czajnem przechodzącem; przekroje silnićj 
łamiące światło wydają się mianowicie grub- 
szemi, wypukłejszemi, niż przekroje o słab- 
szem załam aniu.

Bardzo ważnem dla charakterystyki ga
tunkowej m inerału jest określenie jego 
charak teru  optycznego, albo charakteru 
dwójłomności. M inerały takie, jak  spat 
islandzki, przepuszczając światło, załam ują 
je  podwójnie; przyczem promień nadzwy
czajny, jak  wiemy z opisu nikola, drga 
w płaszczyźnie głównego przecięcia opty
cznego, t. j. równolegle do osi optycznćj, 
zwyczajny zaś prostopadle do tejże, co jest 
stałem  zjawiskiem dla wszystkich m inera
łów jednoosiowych. Natomiast wielkość 
stosunkowa współczynników załamania obu 
promieni je s t zmienną i zależną od gatunku 
m inerału. Jeżeli współczynnik załam ania 
prom ienia nadzwyczajnego jest większy niż 
współczynnik zwyczajnego — m inerał na
zywa się w tedy optycznie dodatnim  (jak  
np. kwarc); jeżeli zaś jes t odwrotnie, naten
czas m inerał otrzym uje nazwę optycznie 
ujemnego (jak  np. kalcyt).

N ajłatw ićj dokonać określenia charakteru 
optycznego m inerału możemy w świetle 
spolaryzowanem  schodzącem się przy po
mocy tak  zw. płytki ćwierćfalowćj, wycię- 
tój z m uskow itu (m iki) w ten sposób, że 
długie jój kraw ędzie biegną równolegle do 
płaszczyzny osi optycznych; płytka jes t tak 
cienka, że jeden  z promieni powstałych 
w nićj przez podwójne załamanie, wy
chodząc z płytki wyprzedza drugi tylko 
o ćw ierć fali. W  świetle schodzącem się 
między nikolami skrzyżowanemi na p rze
krojach prostopadłych do osi optycznćj, lub 
do bisektrysy kąta osi optycznych, otrzy
mujemy znane nam  ju ż  obrazy in terferen
cyjne minerałów jedno- i dwuosiowych. 
Jeżeli wprowadzim y pod analizator przez 
umyślnie w tym celu wycięty otwór owę 
blaszkę ćwierćfalową m uskowitu tak, że 
długością swoją tworzyć będzie kąt 45° 
a  głównemi przecięciami nikoli, to ujrzym y

pewne zmiany albo zaburzenia w pierw ot
nym rysunku figur. Zmiany te polegają 
głównie na zwężeniu lub rosszerzeniu tych 
kw adrantów  lub elips kół interferencyj
nych, które przecina płytka ćwierćfalowa. 
Niewchodząc w objaśnienie teoretyczne 
zjaw iska tego, powiem poprostu, że jeżeli 
koła lub elipsy tych kw adrantów , przez 
k tóre przechodzi płytka muskowitowa, ule
gają rosszerzeniu, natenczas mamy do czy
nienia z m inerałem  optycznie ujemnym, 
jeżeli zaś te same części kół lub elips zwężą 
się, to m inerał badany je s t optycznie do
datni (fig. 8 a i b, fig. 9 a i b).

Nakoniec niepodobna pominąć milczeniem 
metody określania pleochroizmu czyli wie- 
lobarwności, zjaw iska właściwego m inera
łom dwójłomnym przezroczystym a zara-

Fig. 8a. Fig. 8b.

zem barwnym . Pleochroizm polega na tern, 
że m inerały te w różnych kierunkach po
chłaniają różną ilość składników przecho
dzącego przez nie światła białego, co sp ro
wadza odmienne w kierunkach tych zabar
wienie. M inerały jednoosiowe są dwubar- 
wne (dychroistyczne), albowiem w k ierun 
ku promienia zwyczajnego (prostopadle do 
osi optycznćj) pochłaniają więcćj lub mnićj 
światła, niż w kierunku prom ienia nadzw y
czajnego (równolegle do tejże osi). Tak 
np. jeśli patrzeć będziemy przez przekrój 
turm alinu poprzeczny, to wyda się nam 
gzparagowo-zielonym, zielonawo-niebieskim 
lub niebieskim, stosownie do odmiany, p ły t
ki zaś wykrojone równolegle do osi optycz
nćj dadzą odpowiadające powyższym b a r
wy: żółtawo - brunatną, ciemno - brunatno- 
fijoletową albo purpurow ą. M inerały dw u 
osiowe zm ieniają swe barwy w trzech p ro 
stopadłych kierunkach, odpowiadających, 
jak  w układzie rombowym, trzem osiom 
krystalograficznym; m inerały te są zatem
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tró jbarw ne (trychroistyczne). O to przy
kład: hipersten w kierunku osi pionowój 
je s t zielony, w kierunku jednej z poziomych 
(prostopadłej do badacza)—brunatno-czer- 
wony, w k ierunku  drugiej poziomej (rów 
noległej do badacza)—brunatno-żółty . Z ja
wiska pleochroistyczne w yw ołujem y i okre
ślamy w m ikroskopie metodą. Czermaka 
przy pomocy jednego  tylko nikolu  (dolne
go — polaryzatora). O bracając na stoliku 
przekrój podłużny tu rm alinu , zauważymy 
zmianę zabarw ienia. Ilek roć  przecięcie 
główne tu rm alinu  i nikola zleją się, o trzy
m am y np. barwę purpurow ą, gdy zaś będą 
do siebie prostopadłe—niebieską. P ierw sza 
barw a odnosi się do prom ienia nadzw yczaj
nego, d ruga do zwyczajnego. Ł atw o się 
domyśleć, że chcąc określić tą m etodą tró j-

barwność m inerału dwuosiowego, musimy 
poddać badaniu przynajm nićj dwie płytki, 
jednę rów noległą do osi pionowćj, drugą 
zaś do nićj prostopadłą.

Oto szereg metod m ikroskopow o-optycz- 
nych używanych dziś w nauce i pozw alają
cych w większości wypadków  na dokładne 
określenie m inerału. M etody wym ienione 
m ają tę niezaprzeczoną wyższość nad inne- 
mi, że mogą być stosowane wogóle do naj
drobniejszych objektó w, że pom iniem y ju ż  
ich wielką ścisłość.

Dzięki tćj okoliczności możemy dziś od
różniać i określać np. owe drobniutkie ok ru 
chy m ineralne m iału ziemnego, stanow ią
cego podstawę urodzajności gleby i ocenić 
w ten sposób w przybliżeniu  jć j w ydajność 
na przyszłość; spraw a to niesłychanie w aż
na w rolnictw ie. Jeżeli cofniemy się myślą 
do czasów W ern era  (przełom  wieku zeszłego 
i bież.), kiedy określano i opisywano m ine
ra ły  tylko na podstaw ie ich cech gołem

okiem widzianych i ograniczano się najczę
ściej do indywiduów dobrze rozwiniętych 
i typowych, a minerałów w skałach zbitych 
wcale nie odróżniano, musimy przyznać 
wielką doniosłość wprowadzenia m ikrosko
pu do badań mineralogicznych, nietylko ze 
względów czysto naukowych i teoretycz
nych, lecz i praktycznych. Dość powiedzieć, 
że mikroskop powołał do życia dwie nowe 
nauki: m ineralogiją mikroskopową, jedyną 
praw ie z nauk gieologicznych, opartą na 
ściśle naukowych metodach oraz petrogra- 
fiją, używającą tych samych metod i z tego 
względu mogącą nosić nazwę stosowanej 
m ineralogii m ikroskopowej.

J . Morozewicz.

A .  d e  Q u a t r e f a g e s .

Sław ny przyrodnik, którego badania p o 
sunęły o wiele naprzód naukę, praw ie przez 
większą część X IX  wieku wyróżniał się 
świetnością swćj działalności.

Jan  Ludw ik  A rm and de Quatrefages, 
urodził się w Berthezene, w bliskości Yal- 
lezangue, w departam encie le G ard dnia 10 
S tycznia 1810 roku. Śmierć zaskoczyła go 
prawie nagle przy pracy 12 Stycznia 1892 
roku w muzeum historyi naturalnej w P a 
ryżu, gdzie mieszkał. D ożył 82 lat, ale 
w iek w niczem nie osłabił działalności jego  
umysłu, był on tak  energicznym, że na 
dwa tygodnie przed śmiercią brał bardzo 
czynny udział w posiedzeniach akademii 
nauk.

Rozważając wszystko, co zm arły uczynił 
dla nauki, trzeba przyznać, że mało komu
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dostało się w udziale szczytniejsze powoła
nie. G orliw y w pracy, bystry i zapalony 
badacz przyrody, od najpierwszej młodości 
przygotowywał się do bardzo poważnych 
i gruntow nych studyjów. W 20 roku ży
cia, po ukończeniu kolegijum, Quatrefages 
udał się do S trasburga w celu poświęcenia 
się medycynie, ale wiedza przyrodnicza 
i matematyczna tak go pociągała, że n a
przód otrzym ał stopień doktora nauk m a
tem atycznych, a w dwa lata  potem zdołał 
już zyskać stopień doktora medycyny i zo
stał jednocześnie preparatorem  przy kate
drze chemii w uniwersytecie strasburskim. 
Pracom  nad naukam i przyrodniczemi tak się 
gorliw ie poświęcał, że następnie w r. 1840 
uzyskał stopień doktora nauk przyrodni
czych. W  umyśle tego znakomitego czło
wieka, ja k  się pokazuje, były pierwiastki 
zasadnicze na trzech uczonych: m atem aty
ka, lekarza i przyrodnika. Z początku me
dycyna wzięła górę nad naukami przyro
dniczemi i Quatrefages, jako  młody lekarz, 
rospoczął p rak tykę w Tuluzie, poświęcając 
jednocześnie wolne chwile od praktycznych 
zajęć lekarskich naukom  przyrodniczym.

W krótce, dzięki swoim osobistym zasłu
gom i pracom, k tóre ogłosił w różnych P a 
m iętnikach naukow ych, tak  się odznaczył 
i dał się poznać, że został powołany na ka
tedrę zoologii w uniwersytecie w Tuluzie. 
M łodego jednak  uczonego pociągał ku so
bie Paryż, jak o  ognisko życia umysłowego 
całego k raju , niezadługo też, jako  profesor 
zoologii, przeniósł się Quatrefages do stoli
cy, gdzie w H . M ilne-Edw ardsie znalazł 
silnego pro tek tora i serdecznego zarazem 
przyjaciela.

Od tój chw ili Q uatrefages poświęca się 
przeważnie zoologii, przedsiębierze w ypra
wy naukowe, przebiega wybrzeża południo
we F rancyi, Sycylii i południowe okolice 
H iszpanii, w ykryw a wiele nowych gatun
ków i rodzajów, k tóre następnie opisuje 
w publikacyjach, głośnych po dziś dzień. 
O bok zoologii systym atycznej, upraw iał 
em bryjologiją i teratologiją, k tóre także 
zawdzięczają mu wiele nowych pojęć, a p ra 
ce w tych dziedzinach postaw iły go od razu 
w rzędzie najznakom itszych uczonych.

W  roku 1850 został mianowany profeso
rem  historyi naturalnej w liceum Napoleo

na, a d. 26 K w ietnia 1852 roku akadem ija 
nauk zaprosiła go na swojego członka, po 
śmierci de Savignyego. W reszcie w S ier
pniu 1855 r. Quatrefages został powołany 
na katedrę antropologii w muzeum historyi 
naturalnej w Paryżu. Na tem stanowisku 
najwięcej się przyczynił do postępu nauki, 
której nieledwie twórcą i założycielem słu
sznie nazwać go można.

A ntropologija, która dotyka najważniej
szych zagadnień, tyczących się rodu lu d z
kiego i która musi zaciekawiać tych wszyst
kich, co się dziejami ludzkości zajm ują, 
w twórcy katedry i zbiorów, odnoszących 
się do niej,znalazła najświetniejszego przed
stawiciela.

Jako  profesor Quatrefages odznaczał się 
niepomiernym talentem, głębokiem przeko
naniem  i świetną wymową. W ychował w ie
lu  uczniów, napisał wiele p rac  naukowych, 
najrozm aitszej treści i całe szeregi rospraw  
naukowych, zamieszczanych w przeglądach 
i rocznikach specyjalnych. Jem u zawdzię
cza literatura naukow a prześliczne „W spo
mnienia przyrodnika” i znakomitą „H isto- 
ry ją  ras ludzkich”, nielicząc mnóstwa in
nych publikacyj, które tu taj trudno byłoby 
wymieniać szczegółowo.

W spomnieć należy o ciekąwój prący 
Quatrefagesa p. t. „Rasa p ruska”, w której 
wykazuje, że naród pruski pod względem 
obyczajów, pojęć, charakteru , stanowi rasę 
odmienną całkiem  od rasy niemieckiej. W o- 
góle Q uatrefages odznaczał się wielką mi
łością nauki, cenił wysoko zbiory naukowe 
jako  środki pomocnicze, na których wiedza 
przyrodnicza się opiera, podczas oblężenia 
Paryża, dzielny ten uczony przesiadyw ał 
w muzeum, by w danym razie bronić zbio
rów, do których całą duszą był przyw iąza
ny. Rozległa wiedza i użyteczna działal
ność zjednały mu największe uznanie i za
szczyty i tak: był członkiem akademii nauk 
w Paryżu, akadem ii medycznej i towarzy
stwa narodowego rolnictw a F rancyi, to w. 
królewskiego w Londynie, to w. ces. przyr. 
w Moskwie i t. d. Pomimo licznych zajęć, 
największych dokładał starań, by zawsze 
i we wszystkich okolicznościach przede- 
wszystkiem dobro nauki mieć na celu.

Przew odniczył w towarzystwie gieogra- 
ficznem, przyw iązując niezmierną wagę do
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badań kuli ziemskiej i do nowych zdobyczy, 
k tó re cywilizacyja z nich otrzym uje; k iero
wał uczonemi tow arzystw am i, b ra ł udział 
w wystawach powszechnych, kongresach 
naukowych; wszędzie go było pełno, gdzie 
trzeba było zachęcać do nauki, gdzie radą 
lub czynem potrzeba było AVSpomagać p ra 
cującą młodzież.

Q uatrefages był jedną z najpiękniejszych 
postaci naszego wieku; ch arak ter m iał szla
chetny i pełen godności; odznaczał się 
uprzejmością, wielką uczynnością, a przy- 
tem wykwintnem  obejściem. Słusznie po
wiedział o nim, w dniu pogrzebu, A . Milne- 
E dw ards: „odziedziczył on po przodkach 
duszę praw ą i zacną, w ielką bezinteresow 
ność i prostotę obyczajów, k tó ra codzień 
rzadziej się spotyka”. Ci, co go znali, 
umieli ocenić wzniosłość jego  pojęć, w yro
zumiałość sądu i byli ujęci zawsze jego  do
brocią. W  ciągu długiego swego życia sta
czać on m usiał w alki o przekonania nauko
we z najpierw szem i potęgam i naszego stu 
lecia, takiem i jak  Agassiz, K . D arw in , ale 
przeciw nicy mieli zawsze najw yższy szacu
nek dla jego  przekonań. W ielki filozof an 
gielski odzywał się nieraz, że woli być k ry 
tykow anym  przez Q uatrefagesa, aniżeli 
chwalonym przez wielu innych.

Q uatrefages bronił zawsze jedności ro 
dzaju ludzkiego, op ierając swoje rozum o
wania na racyjonalnych zasadach. Posia
dał w wysokim stopniu poszanow anie p ra 
wdy, um iłow ał ją  nam iętnie, szukał jś j  na 
drodze naukow ej, b iorąc za przew odników  
doświadczenie i obserw acyją. Na zakoń
czenie przypom nieć należy jeszcze piękne 
słowa uczonego, k tó ry  był zarazem  filozo
fom „Nauka w inna pomnażać inteligiencyją 
i b ra tać um ysły i serca”. W ierny  tój z a 
sadzie Q uatrefages zawsze był gotów wszy
stko poświęcić, gdy chodziło o obronę tego 
co uznaw ał za praw dę i dobro.

(W edług „La N aturę” K r 973, 1892 r.)
A. S.

SPRAW OZDANIE.

Dr Ryszard Hertwig. L ebrbuch  der Zoologie. I  
T^heil. m it 314 A bbildungen. Je n a  1891, atr. 320.

Cena całego dzieła 10 m arek (druga część ma sig 
ukazać w ciągu r. b.).

Nowy ten  podręcznik zoologii, k tóry  objętością 
będzie sig zbliżał do mniejszego w ydania Clausa 
i do tłumaczonego obecnie na język polski Boasa, 
autor rospoczyna przedmową o zakresie i  przezna
czeniu podręcznika; dalej we wstępie mówi o za
daniach zoologii i podziale jej na oddzielne nauki, 
przechodzi do historyi zoologii, rospatruje rozwój 
zoologii systematycznej i morfologii, wspomina 
o reform ie podziału zw ierząt, dalej mówi o teoryi 
rozwojowej wogóle i o teory i Darwina dość wy
czerpująco.

Następnie przechodzi do zoologii ogólnej, k tó rą  
dzieli au to r na: 1J A natom iją ogólną, w której mó
wi o budowie komórki, o tkankach i organach, 
czyli narządach, dalej o organach odżywiania, r u 
chu, system ie nerwowym i zmysłach, w końcu zaś 
zestawia najważniejsze punkty  organologii oraz 
rospatru je  prom orfologiją czyli nauką o zasadni
czych form ach zwierząt.. 2) Ogólną h istoryją roz
woju, w której mówi: o samorództwie (Archigonia),
0 powstawaniu zw ierząt od rodziców (Toeogonia) 
przez rozm nażanie bespłciowe, płciowe i  skombi- 
nowane pierwsze z drugiem ; przechodzi następnie 
do ogólnych zjawisk rozm nażania płciowego, do 
różnych form rozwoju płciowego i wreszcie stre
szcza rezultaty  historyi rozwoju; 3 ą  część zoolo
gii ogólnej poświęca stosunkowi zw ierząt jednych 
względem drugich; 4-tą zaś różnicy pomiędzy zwie
rzętam i i roślinam i i  5-ą gieograficznemu rozm ie
szczeniu zw ierząt.

Dalszy ciąg podręcznika zawiera zoologiją szcze
gółową czyli specyjalną, k tó rą  rospoczynają p ie r
wotniaki (Protozoa), stanowiące 1-y dział (Stamm) 
zwierząt. Skreśla au tor charakterystykę pierw ot
niaków, mówiąc o ich rozm iarach, budowie, k a r
m ieniu się, ruchach rozm nażaniu się, pokryw aniu 
cystam i, dalej dzieli na grom adę korzenionóżek 
(Rhizopoda) z 6 rzędam i (między innemi śluzówce 
(Mycetozoa) są tu taj włączone;, grom adę wiciow- 
ców (Flagellata), grom adę wymoczków (Ciliata)
1 grom adę G regarin czyli Sporozoa.

W  dalszym ciągu przechodzi autor do zw ierząt 
wielokomórkowych (Metazoa) i po krótkiej ch a
rakterystyce rospoczyna drugi dział (Stamm ) zwie
rzęta  jam ochłonne (C oelenterata), które dzieli na 
Spongiae i Cnidariae; dalej trzeci dział (Stam m ) 
robaki (Yermes) rozdziela na: a) Scolecidae z g ro 
m adam i Plathelm inthes i R otatoria i  b) Coelhel- 
m in thes z grom adam i Chaetogm atha, Nem athel- 
m inthes, Annelida, Enteropneusta i jako dodatek 
dt> robaków dołącza grom adę osłonnic (Tunicata), 
mszanek (Bryozoa) i ram ienionogich (Brachiopo- 
da). Czwarty dział (Stam m ) tw orzą szkarłupnie 
(Echinoderm ata), podzielone na cztery grom ady, 
p iąty  zaś mięczaki (Mollusca), z których tylko 
pierw sza część grom ady małżów (Acephala) koń
czy część pierwszą dzieła. Każdy dział (Stam m ) 
dzieli autor na grom ady, rzędy i rodziny, a w koń
cu każdego działu au tor podaje streszczenie naj
ważniejszych cech, grom ad i rzędów.
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R ysunki liczne są starannie wykonane i odpo
wiednio, dla lepszego w yjaśnienia budowy róż
nych grup zwierzęcych, dobrane.

Towarzystwo Ogrodnicze.
P o s i e d z e n i e  ó s m e  K o m is 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  odbyto sig dnia 7 Kwietnia 1892 
roku, o godzinie 8-ej wieczorem, w lokalu To
warzystwa, Chmielna N r 14.

1. P rotokuł posiedzenia poprzedniego został od
czytany i przyjgty.

2. P. J . E ism ond wyłożył „Przyczynek do histo
ry i początkowego rozwoju ptaków".

H istoryja rozwoju ptaków oddawna służyła za 
tem at dla naturalistów , a ja ja  kurze do dziś dnia 
jeszcze nie przestają być klasycznym m ateryjałem  
do studyjów embryjologicznych; pomimo to po
czątkowy rozwój ptaków, a mianowicie gastrula- 
cyja, z k tórą  ściśle się wiąże spraw a powstawania 
listków zarodkowych, stanowi kw estyją jedng z n a j
bardziej zaw ikłanych.

Dawniejsi embryjologowie, w tej liczbie Pander, 
B aer i  Rem ak, różniąc sig względem pewnych 
szczegółów, m niej więcej zgodnie utrzymywali, że 
blaazkowata warstwa komórek, wystgpująca po 
ukończeniu brózdkow ania na  powierzchni żółtka 
w postaci tarczki, w następstwie przez rosszcze- 
pienie sig daje początek dwum listkom zarodko
wym, leżącym jeden  na drugim : wierzchniemu, 
ektoderm ie i dolnem u, entodermie; w krótce m ię
dzy niem i pow staje trzeci, środkowy listek zarod
kowy, mezoderma. Te to  listki w drodze dalszych 
histologicznych i tektonicznych przekształceń dają 
początek różnym  tkankom  ciała zarodka.

Powyższy sposób zapatryw ania się w zupełności 
podzielał Koelliker, His i inni. W krótce atoli dzię
k i licznym  pracom  z zakresu historyi rozwoju niż
szych kręgowców oraz zwierząt beskręgowych po
w stała em bryjologija porównawcza, znalazłszy tw ór
cę w osobie Balfoura.

Na zasadzie spostrzeżeń Kowalewskiego już u ja 
w nił się by ł niezm iernej wagi fak t homologii pier
wotnych listków zarodkowych zwierząt, należących 
do różnych typów, a okoliczność ta  w znacznym 
stopniu przyczyniła się do powstania znanej „Ga- 
«treatheorie“, ogłoszonej przez Haeckla, podług 
której u w szystkich m etazoa występuje w rozwoju 
gastru la , stadyjum , w czasie którego zarodek po
siada kształt to rebk i o podwójnych ściankach, z ja 
m ą gastralną wewnątrz; ponieważ stadyjum  to za
wsze powstaje przez inw aginacyją czyli wpuklenie 
blastosfery, posiadającej wygląd pęcherza, przeto 
ścianki gastru li, tworzące dw a pierw otne listki za
rodkowe: zew nętrzny—ektoderm alny i w ew nętrz
ny—entoderm alny, u otworu jam y gastralnej p rze

chodzą jeden w drugi. Zależnie od ilości żółtka 
odżywczego, nagrom adzonego w ja jku , blastosfera 
zarówno jak  pow stająca przez je j wpuklenie ga- 
stru la  mogą posiadać rozm aite odm iany w budo
wie, to jednak podług teo ry i H aeckla bynajm niej 
nie przeszkadza sprowadzeniu zmodyfikowanej ga
stru li do powyżej skreślonego schem atu. Praw ie 
jednocześnie do tych  samych uogólnień doszedł 
i R. Lankester.

W  świetle tej teoryi, popartej licznemi dowoda
mi z zakresu em bryjologii porównawczej, Berow- 
skie poglądy na tworzenie się listka entoderm al- 
nego m usiały uledz zmianom; toteż w krótce stu- 
dyjujący rozwój kurczęcia skierow ali wszystkie 
usiłowania w tym  kierunku, aby w jakikolwiek 
sposób pochwycić stadyjum  wpuklonej tarczki za
rodkowej i wykryć zewnętrzny otwór gastralny; 
kw estyja istnienia podobnego otworu okazała się 
nad er ważną z tego powodu, że naprow adzała wie
lu na tę myśl zagadkowa brózda pierw otna już 
bardzo wcześnie powstająca na tarczce zarodko
wej.

Spomiędzy nowszych prac, podjętych w celu 
wyświetlenia początkowych procesów rozwoju, n a j
bardziej wydatnem i są prace Kollera i Duvala.

Koller na zasadzie swych spostrzeżeń, dokona
nych na płaszczyznowych preparatach  oraz prze
krojach tarczek, otrzym anych z ja j w net po znie
sieniu tychże, przyszedł był do wniosku, że sier- 
pow ata brózda (,,Sichelrinne“), powstająca w tym 
czasie przy tylnej zgrubiałej kraw ędzi tarczki, jes t 
n ic innego, ja k  tylko zm ieniony do pewnego sto
pnia otwór gastralny (blastoporus), na podłuż
nych bowiem przekrojach daje się obserwować 
obraz ścisłego połączenia ektodermy z entoderm ą, 
k tó ra  w danym wypadku powstaje skutkiem  pro- 
liferacyi kom órek w kierunku od wspomnianej 
sierpowatej brózdy, resp. tylnego końca tarczki, 
ku przodowi; podług Kollera mamy tu  do czynie
nia z pewną tylko odmianą inwaginacyi, gdzie 
zazwyczaj w pukleniu ulega znaczna część powierz
chni. Wytłumaczywszy w ten  sposób tw orzenie 
się entoderm y, Koller wypowiedział zdanie co do 
brózdy pierw otnej, że powstaje ona przez osiowy 
rozrost ku przodowi komórek, tw orzących m iej
scowe zgrubienie („Sichelknopf") środkowej czę- 
śoi przedniej krawędzi sierpowatej brózdy.

(dok. nast.)

ODPOWIEDZI REDAKCYI.

WP. K. P. Kosmogonija K. R icharda, przetłu
m aczona przez S. Kamieńskiego i wydana w W ar
szawie w roku 1884, jes t to nieźle i zajmująco 
napisana m ała książeczka popularna. Możemy po
lecić: Rostafińskiego — Botanikę szkolną dla klas
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wyższych (K raków  1886, 1 rb . 80 k.) oraz Luers- 
sena — Grundziige der B otanik (w ydanie 4, L ipsk 
1885, 3 rb. 50 kop ).

WP. N. K. w Płocku. Spraw a chem iczna w sto
sach z rostw orem  kwasu ehrom nego w yraża się 
teoretycznie zapomocą równań:

Zn +  H2 S04 =  Z n S 0 4 +  H2 
2C r03 3H2 =  0^03 3HjO

Cr203-f-3H2S04=Cr2(S04)3-f-3H.20,

w przypadku więc idelnym , gdyby  stosunek po
m iędzy reakcyją  dostarczającą w odoru (działanie 
cynku na kwas siarczany), a  zużywającą, go (od- 
tlenienie kwasu ehrom nego) by ł norm alny, wodór 
w cale wydzielać się niepow inien. Tg norm alność 
stosunku do pewnego stopnia gw aran tu je  amalga- 
mowanie cynku, ponieważ w tym  stanie m etal ten  
n ie działa wcale n a  roscieńczony kwas siarczany 
o ile obwód nie je s t zam knięty. Ponieważ jednak  
cynk używany w stosach nie może być doskonale 
czystym, pow ierzchnia jego  nigdy nie je s t pokry

ta  jednorodną w arstw ą am algam atu i  kwas sia r
czany wywiera działanie silniejsze aniżeli teore
tycznie powinien w ywierać i  może naw et działać 
przy obwodzie przerwanym .

Posiedzenie 9-e Komisyi stałśj teoryi 
ogrodnictw a i nauk przyrodniczych pom o
cniczych odbędzie się we czw artek dnia 
5 M aja 1892 roku, o godzinie 8-ćj w ie
czorem, w lokalu Towarzystwa O grodnicze
go (Chmielna, 14).

Porządek posiedzenia:
1. Odczytanie protokułu posiedzenia po

przedniego.
2. P . Ja n  Sztolcman „O kuropatw ach”.

B u l e t y  n m . e t e o r o 1 o g1 i c z; n. 3r

za tydzień od 20 do 26 Kwietnia 1892 r.

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

D
zi

eń

B arom etr 
700 mm T em peratu ra w st. C.

u"CO
K ierunek w iatru

Suma
opadu

U w a g i .

7 r. 1 p. 9 w- 7 r. 1 p. 9 w. Najw. Najn. ES

20 Ś. 48,2 49,0 51,1 1,9 5,2 2,8 5,4 1,1 79 N5,NE5,N E10 1,4 R. śn., pop. d., w. wich., kr.
21 C. 51,4 52,5 55,4 1,1 2,9 2,0 3,1 0,2 88 N9,NE3,NW'2 4,1 Rano deszcz dr., pochm.
22 P. 57,4 58,0 57,1 0,6 5.4 5,9 7,6 - 0 ,1 72 N W 5,WS3,Cisza 0,4 W nocy deszcz, pochm.
23 S. 51,0 51,5 50,4 7,0 12,H 8,1 12,4 4 2 66 W »,W N',W N' 0,4 R. d., w. wich., w n. d.
24 N. 49,8 48,3 46,5 8,2 9,4 5,4 11,6 2,9 68 W 8,W N2,WS4 3,4 R., w. i w n. d., pop. grad
25 P. 48,0 48,2 47,1 5,6 8,6 5,5 9,2 2,9 70 •W5,WS6,SW3 1,0 W dz. d., krupy i g rad
26 W. 41,3 41,5 45,0 5,6 6,5 5,6 8,9 2,1 75 S9,W SI(I,SW3 4,3 W poł. d. i gr., pop. wich.

Ś rednia 49.9 5,4 74 15,0

UWAGI. K ierunek w iatru  dany je s t dla trzech godzin obserwacyj: 7-ej rano, 1-ej po południu i 9-ej 

wieczorem. Szybkość w ia tru  w m etrach  na  sekundę, b. znaczy burza. d .—deszcz.

T R E Ś Ć .  P ierścienie S atu rna , przez S. K. — Stosunki mszyc i czerwców do innych owadów i do ro 
ślin, napisał H enryk L indenfeld. — B adania mikroskopowe skał i m inerałów , przez J . Morozewicza. —
A. de Quatrefages, przez A. S. — Spraw ozdanie. — Towarzystwo ogrodnicze. — Odpowiedzi Redakcyi. —

Buletyn meteorologiczny.

W ydaw ca A. Ślósarski. R edaktor Br. Znatowicz.

A03B0JieH0 Henaypoio. BapmaBa, 17 Anpfcjia 1892 r. W arszawa. D ruk E m ila  Skiwskiego.
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POŚWIĘCONY NAUKOM PRZYRODNICZYM.
lejne położenia jednego i tegoż samego 
przedmiotu pozostającego w ruchu, to każ
de wrażenie następne zbiega się z poprzed- 
niem i doznajemy złudzenia, że widzim y  
istotnie poruszający się przedmiot.

Najprostszym tego rodzaju przyrządem  
jest znany powszechnie stroboskop, a bar- 
dzićj naukowe znaczenie ma zootrop, który 
służy do odtwarzania ruchów zwierzęcych

Podajem y tu opis przyrządu, który nie
dawno okazywany był w W arszawie i do
syć powszechne w zbudził zajęcie.

Tachyflkop elektryczny.

Tak nazwany przez wynalazcę sw ego p. 
Anschiitza, amerykanina, „tachyskop elek
tryczny", należy do kategoryi przyrządów, 
które w różnej formie i pod różnemi naz
wam i polegają na zastosowaniu tćj znanój 
zasady, że oko otrzymane wrażenia zacho
w uje przez czas pewien. G dy więc oko do
strzega w  bardzo szybko po sobie następu
jących  odstępach czasu obrazy, dające ko-

z modeli, wykonanych w edług fotogramów  
momentalnych, o czem kilkakrotnie p isa
liśmy. W  tachyskopie p. Anschiitza obra
zy, kolejno po sobie następujące, dostrzega
ne są przez widza w oświetleniu nagłem, 
chwilowem . W iadomo, że gdy poruszający 
się przedmiot oświetlony jest tak krótko
trw ałym  promieniem światła, w ydaje się 
nieporuszonym , ja k  przekonać się o tem
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można łatwo, zw łaszcza przy błyskaw icy  
nocnej, —  takie zaś nagłe i ch w ilow e roz
jaśnienie otrzym uje p. A nschutz za pomocą 
rurek G eisslera, czem się tłum aczy nazwa 
tachyskopu elektrycznego.

Jestto w ięc koło żelazne, ruchome dokoła 
osi wspartej na podstawie rów nież żelaznej, 
które znów osadzone jest na wózku z kół
kami, jak  wskazuje załączona rycina. D o  
wprawienia w obrót koła służy korba. Na 
obwodzie koła  utw ierdzone są. krążki z ry
sunkami poruszającego się przedmiotu, 
a obok nich haczyki. Skoro koło wprawia  
się w obrót, haczyki przesuwają się po p ły t
ce, która z niemi tw orzy zetknięcie e lek 
tryczne i zam yka prąd stosu lub bateryj 
akum ulatorów. Prąd ten przebiega przez 
zwój zew nętrzny cew y Ruhmkorffa, w sku
tek więc ciągłego przerywania się i zam y
kania wzbudza w zw oju  drugim  cewy prą
dy indukcyjne, które przebiegają przez ru
rę G eisslera spiralnie skręconą i um ieszczo
ną poza rysunkiem , tak, że każde rozjaś
nienie rury dobrze go oświetla.

G dy w ięc przy ob locie koła dany haczyk  
przesuwa się po p łytce, wzbudza się prąd 
indukcyjny, rura G eislera rozjaśnia się 
i ośw ietla odpow iedni rysunek. K ażdy za
tem rysunek zostaje ośw ietlony w chw ili, 
gdy przebiega przed okiem  obserwatora, 
a następstwo kolejne tych blasków przery
wanych pozostawia na siatków ce oka wra
żenie, które trwa aż do chw ili wrażenia dal
szego, zw łaszcza, że prom ienie przerywane  
w yw ołują wrażenia silniejsze, aniżeli ośw ie
tlenie ciągłe, a na tem  też g łów nie polega  
wyższość „tachyskopu” nad zw ykłym  stro
boskopem . W  ten w ięc sposób oddzielne  
obrazy łączą się w jeden  ciągły  w idok prze
latującego ptaka, galopującego konia, bie
gnącego człow ieka lub t. p.

P rzy  takiem urządzeniu obejść się oczy
wiście można bez szczeliny, która jest nie
zbędna w zw ykłym  stroboskopie, dla osią
gnięcia wszakże efektów  siln iejszych, lepiej 
je st cały przyrząd ukryć przed okiem  ob
serwatora i pozostawić ty lko szczelinę  
wprost rury G eislera. Na załączonym  ry
sunku, tachyskop m ieści się poza przegro
dą, której część rysow nik usunął, by przed
staw ić w idzów , um ieszczonych po drugiej 
stronie przegrody.

Całe urządzenie, jak  w idzim y, bardzo 
je s t  proste, a do ośw ietlenia wystarcza stos 
z kilku ogniw , o dwuchrom ianie potasu  
złożony.

T. B .

K a le n d a r z y k  a s tro n o m ic z n y

n a

Droga mleczna przypada w godzinach 
wieczornych na wschodniej stronie nieba. 
W  miejscu, gdzie się dzieli na dwie odnogi, 
znajdujemy gwiazdozbiór Łabędzia, a stąd 
idąc w kierunku płd.-w sch. napotykamy 
O rła, którego poznać po tem, że gw iazda  
jego pierwszej w ielkości A tair, znajduje się  
m iędzy dwiem a sąsiedniem i gwiazdam i 3-ej 
w ielkości, z któremi tworzy liniją prostą. 
P o drugiej stronie drogi mlecznej świeci 
W ega w L irze, a na południowym  krańcu 
zachodniej odnogi drogi m lecznej, tuż nad 
poziomem Niedźwiadek, zawierający gw iaz
dę 1-ej w ielkości—Antares. W  pobliżu ze
nitu błyszczy W olarz, skąd schodząc ku 
płd.-zach. napotykam y K łos Panny. P o  
stronie zachodniej zenitu rozlega się L ew , 
na półn.-zach. zmierzają do poziomu B liź 
nięta, a dalej ku północy W oźnica.

W enus widzialna jest po zachodzie słoń
ca w początkach miesiąca przez 4, w końcu 
ju ż  tylko przez 23/ 4 godziny, d. 30 jest 
w największym  swym  blasku i w lunecie 
przedstawia postać sierpa. Mars ukazuje 
się w godzinach rannych na wschodniej 
stronie nieba, Saturn w początkach miesią
ca w idzialny jest przez całą noc, w końcu 
zachodzi przed wschodem  słońca. Jow isz  
ukaże się dopiero w Czerwcu, w godzinach  
rannych.

P L A N E T Y .
dnia Wschód 

g . m .

10
20
30

10
20
30

4.45 r.
4.23 „ 
3 . 7 „

6.19 r.
6 .23 „ 
6.23 „

Zachód Przejście przez
południk W konstelacji 

g . m . g .  m .

Merkury.

6 . 9 w. 10 .27 r. Ryby 
5 .17 „ 10 . 20 „ Wieloryb
5 .57 „ 10. 32 „ Baran

Wenus,

11 . 59 w. 3 . 9 w. j
11.49 „ 3 . 6 „ JB liźn ig ta
11.37 „ 2.55 „ )

Mars.

10 1 . 3 r. 9 . 3 r. 5 . 3 r. j
20 0 . 38 „ 8 . 46 „ 4.42 „ > Koziorożec
30 0.12 „ 8.28 „ 4 . 20 „ 5

10 3.10 r.
20 2.35 „
30 1.58 „

Jowisz.

3 .  58 w. 9 . 3 4  r. 
3 . 3 1 , ,  9 .  3 ,,
3 .  2 „  8 . 3 0  „

Ryby
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S iitu rn .

10
20
30

10
20
30

1 .5(5 w. 
1 .1 6  „ 
0 .3 7  „

5 .5 1  w. 
5 .1 1  „ 
4 .2 9  „

2 . 54 r. 
2 .1 4  „ 
1 .2 5  „

8 .2 5  w: 1 
7 .45  „ J Panna 
7. 6 „ )

U ran.
3 . 40 r . 10 .50  w. i 
3 .  9 „  10 .10  „ > Panna
2 .2 9  „ 9 .2 9  „ )

10 5 .1 3  r.
20 4 .3 4  „
30 3 .5 6  „

9 .1 1  w.
8 .3 2  „ 
7 .5 0  „

N eptun.
1 .1 2  w. 
0 .3 3  „ 

1 1 .5 6  r.
Byk

Pierw sza kw adra księżyca ma miejsce 
d. 3, pełnia d. 12, druga kw adra d. 19, nów 
d. 26. P rzez  węzeł zstępujący przechodzi 
księżyc d. 11, przez węzeł wstępujący d. 25 
M aja. P rzy  przejściu przez węzeł zstę
pujący przypada pełnia, co sprowadza w no
cy z d. 11-go na 12 M aja częściowe zaćmie
nie księżyca, którego środek ma miejsce 
o godz. 12 min. 17.

W  końcu miesiąca słońce oddalone jes t 
od rów nika o 21°57', a odpowiednio temu 
długość dnia w szerokościach naszych wy
nosi w tedy 16‘/a godzin.

S. K.

P R Z E B IE G  Z JA W IS K

M E T E O R O L O G I C Z N Y C H
w  E m i l i e  SrodtoweJ,

w m iesiącu Listopadzie 1891 roku.

Listopad 1891 r. w północnej i środkowej 
części E uropy  środkowej był niepogodny, 
słotny i pod względem tem peratury zbliżo
ny do stanu norm alnego; w południowej zaś 
części, szczególniej w Baw aryi i krańcach 
podalpejskich pogodny i cieplejszy niż zwy
kle. Pomimo często padających śniegów, 
nigdzie nie utw orzyła się trw ała  powłoka 
śniegowa, z wyjątkiem  tylko okolic gó r
skich i dalekiego wschodu.

Ciśnienie barom etryczne średnie było 
w całej E uropie w ten sposób rozłożone, że 
najniższy stan barom etru wypadł na półno
cy Szkocyi; ku wschodowi zaś ciśnienie 
średnie było coraz wyższe i cała Rossyja, 
szczególniej w części wschodniej, m iała stan 
średni znacznie wyższy od norm alnego. Na 
E uropę środkową przypada stan niższy od 
norm alnego, u  nas mniej więcej norm alny. 
Jednak  w pojedyńczyCh częściach miesiąca 
roskład ciśnień był niejednokrotnie różny 
od opisanego i dał powód do tej rozmaitości 
w zjawiskach meteorologicznych, jak ie

w ciągu miesiąca można było spostrzegać. 
I  tak, z początku do 10-go nad E uropą za
chodnią i środkową, było stale wysokie ciś
nienie; wszędzie najwyższy stan barom etru 
przypadł 2-go. W  związku z takim  ros- 
kładem  te dnie były w tych miejscowościach 
zimne; w południowej zaś części E uropy 
środkowej, k tóra już nie znajdowała się 
pod wpływem tego antycyklonu, czas 
wogóle był ciepły. W  środku miesiąca 
wysokie ciśnienie atmosferyczne przesunęło 
się powoli ponad Rossyją; nad Europą 
środkową przebiegały wtedy liczne cyklo
ny, sprowadzające częste opady, ale zara
zem i ocieplenie powietrza. Pod koniec 
miesiąca znowuż ciśnienie nad E uropą środ
kową podniosło się, a z nim razem i tem pe
ra tu ra  się zniżyła. Na naszych stacyjach 
najniższy stan barom etru przypadł d. 14-go; 
różnica pomiędzy stanem najwyższym i naj
niższym wynosiła do 29 mm. Na stacyjach 
wschodnich wahanie w wysokości barome
tru  było mniejsze i nie przechodziło 24 mm.

T em peratura średnia wypadła wogóle 
bardzo zbliżona do norm alnej: na stacyjach 
zachodnich była znacznie wyższa niż na 
stacyjach wschodnich. Na tych ostatnich 
daw ał się czuć wyraźny wpływ niezwykle 
ostrej i wczesnej zimy, jak a  wystąpiła we 
wschodniej Rossyi europejskiej. Najwyższą 
tem peraturę średnią przedstawiają: Silnicz- 
ka ( +  1,7), Piotrków ( +  1,6) i Oryszew 
( +  1,5); lecz już z prawej strony W isły 
tem peratury średnie wypadły niższe o '/2° 
do 1° C (Lublin  0,9; Sobieszyn 0,7 i t. d.). 
Najniższą zaś tem peraturę średnią na na
szych stacyjach przedstaw iał Mierzów: 
—3°,8 C. Jakkolw iek zbyt wielkie zimna 
nie występowały nigdzie, to wszakże n a j
niższe tem peratury dosięgły stopnia nie
zwykłego o tym czasie, tem bardziej, że 
wszędzie (z małemi wyjątkam i) przypadły 
one w pierwszych dniach miesiąca, m iano
wicie 5 go, 6-go, 7-go lub 8-go. Najniżej 
term om etr spadł w Śokołówce d. 8-go, do 
— 15°,0 C., w Czehryniu tegoż dnia do 
—15°,4 C., w Pińsku d. 7-go do —13°,4 C. 
i t. d. W  Europie środkowej z najniższych 
tem peratur notowano: — 10°,7 C. dnia 7-go 
w Hof: — 15°,9 C. dnia 7-go na Fichtelberg 
i t. d. Najwyższe tem peratury  przypadły 
w środku miesiąca i dochodziły na naszych 
stacyjach do +11°,0  C. w Silniczce d. 16-go, 
-j-10°,4 C. także d. 16-go w Lublinie i t. d. 
W Europie środkowej notowano +18°,3 C. 
dnia 13-go w L indau  (nad jeziorem  Kon- 
stancyjeńskim ), +17°,6  C. d. 11-go (w Frei- 
burgu (w badeńskiem).

Opady w tym  miesiącu były liczne, choć 
nie obfite; niebo po największej części po
chm urne. Ilość wody spadłej z deszczu 
i śniegu wynosiła na przestrzeni Królestw a
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Polskiego od 30 do 40 mm, chociaż n iek tó
re  stacyje wykazują, znacznie m niejszy opad. 
Śnieg często polatyw ał nietw orząc nigdzie 
grubćj i trw ałćj powłoki. W  E uropie środ- 
kowćj także opady nie były zbyt obfite; 
tylko południowo-zachodnie kraje, a także 
A lpy, otrzym ały więcej niż 100 mm opadu 
miesięcznego.

W  W arszaw ie średnia wysokość barom e
tru  w ypadła 751,2 mm, p rzy  najwyższym 
stanie 766,2 m m, dnia 2-go i najniższym  
739,1 m m  dnia 14-go. T em peratu ra średnia 
w ypadła + 1 °,3  C.; najcieplejszym  był dzień 
21-y; jego tem peratu ra średnia wynosiła 
+7°,3  C.; najzim niejszym  dzień 25-ty,

0 tem peraturze średniej —4°,2 C. Najwyż
szą, tem peraturę + 8°,9  C notowano dnia 20
1 21-go; najniższą, zaś —5°,6 C. dnia 25-go 
i — 5°,5 C. dnia 5-go. W ysokość wody spad
łej w ciągu całego miesiąca z deszczu i śnie
gu, wyniosła 34,8 mm. Dni opadu wogóle 
było 13, pomiędzy którem i w 11-tu dniach 
opad wynosił więcćj niż 1 mm. Dni śniegu 
było 8. D nia 11-go obserwowano wieniec 
przy  księżycu.

W .K .

Wyszedł z druku

P M p m  nSYJOGRlFICZHEGO
Z 22II t o m

z a  ro k  1891.
14 tablic rysunków litograficznych i drzeworyty w tekście (około 30 arkuszy druku)

zaw iera następujące rozprawy:

w Dziale I. Meteorologija i Hidrografija:

Spostrzeżenia m eteorologiczne dokonane w ciągu roku 1890 na  stacyjach m eteorologicznych, urzą
dzonych staraniem  sekcyi cukrow niczej warszaw skiego oddziału Tow. popierania przem ysłu i handlu. — 
W ykaz spostrzeżeń fenologicznych z r . 1890, nadesłanych do redakcyi W szechświata.

w Dziale II. Gieologija z Chemiją:
J .  S iem iradzki i  E . D unikow ski. Szkic gieologiczny Królestwa Polskiego, Galicyi i krajów  p rzy 

ległych. Objaśnienie do m apy gieologicznej.
W. Choroszewski. R ad a  żelazna w M iedniewicach.
I. M orozewicz. R ozm ieszczanie granitów , gnejsów i łupków  krystalicznych w T atrach .

w Dziale III. Botanika i Zoologija:
K. Lapczyński. Zasiągi roślin  rezedow atych, czystkow atych, fijołkowatych, krzyżownicowatych 

i części goździkow atych w K rólestw ie Polakiem i  k ra jach  sąsiednich.
K. D rym m er. Spraw ozdanie * w ycieczki bo tanicznej, odbytej do pow iatu T ureckiego i Sieradz

kiego w r. 1889 i 1890.
J . Paczoski. P rzyczynek do flory W ołynia. Spis roślin  zebranych w r. 1890 w powiecie Dubień-

skim.
B. E ich le r. W ykaz w ątrobow ców  (H epaticae) znalezionych w  okolicach Międzyrzeca.
B. E ich le r. Przyczynek do flory mykologicznej okolic M iędzyrzeca (Uredineae).
R. Dmowski. S tudyja  n ad  wymoczkami. 0  kilku wymoczkach z rzędu H olotricha, spotykanych 

w nalew kach z siana.
J . N usbaum . Studyja nad  fauną Skąposzczetów (O ligochaeta) krajowych. I. Przyczynek do zna

jom ości dżdżow nic krajow ych (L um bricidae).
Cena księgarska tom u X I rb . 7 k. 50. P renum eratorow ie tego tom u wprost w redakcyi m ają 

prawo nabyw ania kom pletu 10-ciu tom ów  z la t ubiegłych za rb . 30.—Przedpłatę na t. XII w ilości rb . 5, 
a  z przesłaniem  pocztą — rb . 5 k. 50 m ożna w nosić w redakcyi (Krakowskie Przedm ieście N. 66).
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