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O  J P  I  S

PR O W 1N C Y I P E R U W IJA Ń SK IE J

MAYNAS."

W  chwili gdy prąd  em igracyjny do B ra
zylii p rzybrał u nas tak wielkie rozmiary, 
nie od rzeczy może będzie dać charak tery
stykę jednaj z powincyj peruwijańskich, 
która tak pod względem klim atu, jakoteż 
flory i fauny żbliża się bardzo do krainy, 
będącej dzisiaj snem złotym dla wielu z n a
szych biednych wieśniaków, snem, który 
dla niejednego zam ienił się w najokropniej
szą rzeczywistość. Biedni, szukają dobro
bytu i spokoju, a większość z nich znajduje 
nędzę, głód i rosczarowanie; byli i tacy, 
którzy głowę swą złożyli na wilgotnej ziemi 
południowo-am erykańskiego kontynentu.

W  pracy niniejszej starałem  się dać k ró t
ką monografiją prowincyi Maynas, s tano -

Mapa do tego artykułu  należąca jest umiesz
czona na s tr . 297 dzisiejszego n-ru W szechświata.

wiącój wschodnią część Peru . Poznałem 
ją  w roku 1881, a nadto kreśląc podany tu 
opis, posiłkowałem się doskonałą pracą w ło
skiego uczonego, Antoniego Eaimondiego, 
który  odbył po M aynas szczegółową podróż 
w latach 1858—1859 i opisał w broszurze 
pod tytułem  „Apuntes sobre la provincia 
litoral de L oreto”, opublikowanej w „Geo
grafii P eru ” przez Paz Soldana (Paryż, 
1862, pohiszpańsku).

I.

N a wschód od K ordylijerów  ciągną się 
na terytoryjum  peruwijańskiem  olbrzymie 
równiny, przecięte rzekami: Amazonką, 
Ucayali, H uallagą i ich dopływami.'1 Niziny 
te stanowią jednę całość z całą tą krainą, 
którą w ostatnich czasach zaczęto nazywać 
Amazoniją, to jes t lesistą i wilgotną kotliną 
Amazonki wraz z jój dopływami. Rozległa 
ta równina ciągnie się od podnóża K ordy
lijerów  aż do samego ujścia królowćj rzek, 
czyli na przestrzeni jakich 3000 mil angiel
skich; szerokość jój dosięga w wielu miej
scach 1800 mil. I  rzecz dziwna, że na całój 
tój przestrzeni znajdziemy wszędzie analo
giczny klimat, podobną florę i faunę, a róż
nice jak ie  zauważymy między tworami k ra ń 
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cowych punktów  Am azonii będą raczej ga
tunkowe a nie rodzajowe. Stądto poznaw
szy jednę jź j część będziemy mieli pojęcie, 
choćby przybliżone, o całości.

W łaściw ie nazw a M aynas bywa stosowa
na przez gieografów peruw ijańskich do pół- 
nocno-zachodnićj części nizin peruw ijań
skich. Ja  jednak, idąc za przykładem  
mieszkańców północnego P eru , pod nazwą 
tą rozumiem całą kotlinę górnćj A m azonki 
oraz rzek Ucayali, H uallag i i Napo. Część 
ta stanowi praw ie w całości dzisiejszy de
partam ent Loreto, zwany do niedawnego 
czasu „Provincia lito ral de L o re to ”.

Te rów niny bez końca są utworzone w ca
łości z najnow szych osadów rzek, a kam ień 
wszelki jes t w nich taką rzadkością, że indy- 
janie, udający się na brzegi U cayali w celu 
solenia ryby, zmuszeni są brać ze sobą k a 
mienie do ostrzenia noży. Tylko na po- 
brzeżach Am azonki zdarza się tu  i owdzie 
pum eks, przynoszony przez rzekę Pastaza 
z wulkanów ekw adorskich. Od zachodu 
wszelako rów niny M aynas są przecięte łań 
cuchem gór, stanowiących rozgałęzienie 
K ordylijerów . Pasm o to oddziela się od 
głównego łańcucha w środkowem  P eru  
przy węźle Cerro de Pasco i biegnąc ciągle 
w kierunku z południa na północ równole- 
gle do głównego grzbietu , łączy się z nim 
pomiędzy m iastam i Chachapoyas i Moyo- 
bamba w węźle P iszku-G uaniuna. Całko
wicie utworzonym  jest z białego tryjasowe- 
go piaskowca, k tó ry  nadzwyczaj łatw o ros- 
k łada się pod działaniem  powietrza i wody, 
w skutek czego spotykam y tu wszędzie u r 
wiste wąwozy i ściany prostopadłe. Sól 
będąca właściwością form acyi tryjasowój 
spotyka się tu  w licznych miejscach, a p o 
k łady jś j  tu  i owdzie zalegają samę niem al 
pow ierzchnię ziemi.

W spom niana gałęź K ordy lijerów , zwana 
powszechnie pasmem wschodniem *) a oka
lająca od wschodu głęboką dolinę rzeki 
H uallag i, je s t zupełnie nieznaną, tak, że

')  K ordylijery  między 5° i 11° szer. południowej 
rozdzielają się na trzy  rów noległe pasma: zacho
dnie, środkowe i wschodnie. Między pierwszem 
i drugiem  płynie głęboką doliną rzeka M arańon, 
czyli górna Amazonka; m iędzy zaś środkowem
i wschodniem rzeka Iluallaga.

nawet nie mamy przybliżonych danych co 
do średniźj wysokości grzbietu. W ypra- 
wa w celu zbadania go napotkałaby na 
straszne trudności, gdyż samo pasmo jest 
zupełnie dzikie i niezamieszkane, a wscho
dnie jego stoki muszą być nawiedzane przez 
srogie i ja k  mówią ludożercze plemię in- 
dyjan Cashibos, zamieszkujące pobrzeża 
Ucayali. Dotychczas poznano jedynie pas
mo to u jego podgórzy w dolinie H uallagi 
oraz w tśj części, gdzie przeciąwszy rzekę 
H uallagę, biegnie ku złączeniu się w wę
źle Piszku - G uaniuna z głównym (środ
kowym) łańcuchem K ordylijerów . W tój 
mianowicie (północnój) części pasma w scho
dniego są zbudowane miasta Tarapoto, 
Lam as i Moyobamba, stolica departa
mentu.

Oprócz wspomnianego dopieroco pasma 
wschodniego, na równinach M aynas nie 
słychać o innych górach; spotykam y tylko 
wzmiankę o górach Canchahuaya, ciągną
cych się na wschód od rzeki U cayali w oko
licach dopływ u jś j zwanego Rio Tamaya; 
brak nam wszelako danych co do ich ros- 
ciągłości oraz wysokości. Reszta więc pro- 
wincyi M aynas przedstaw ia nam się jako  
niezm ierzona równina, wzniesiona ledwie 
na kilkaset stóp ponad poziom morza, 
mimo olbrzymiej odległości, jak a  ją  dzieli 
od oceanu Atlantyckiego. Stąd rzeki wszy
stkie posiadają bieg nader spokojny, a w y
ją tek  stanowi jedynie rzeka H uallaga w gór- 
nym swym biegu, to je s t powyżój miejsca, 
gdzie się wydobywa z kamiennego łożyska 
K ordylijerów  wschodnich.

Nie znajdzie na świecie całym miejsc tak 
doskonale uwodnionych ja k  cała Amazo- 
nija, a tem  samem i prow incyja Maynas, 
która z nią jednę stanowi całość. Niemó- 
wiąc już o k ilku olbrzymich rzekach, które 

ją  w różnych kierunkach przecinają, spoty
kam y tu na każdym kroku mniejsze lub 
większe rzeki, strum ienie i strum yki, do 
których dodać należy cały system kanałów 
i jezior (cochas w języku  miejscowym), k tó 
re łączą się z większemi rzekam i i stanowią 
prawdopodobnie ich dawne koryta. Cały 
ten olbrzym i, a wielce skomplikowany sy
stem wodny stanowi doskonałe a w M aynas 
jedyne praw ie artery je  kom unikacyjne, do
stępne w znacznój części dla dużych parów-
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ców, a przynajm niej dla łodzi parowych, 
lub czółen krajowców. Od północnych g ra
nic Boliwii pod 13° szer. połudn. możemy 
łodzią płynąć aż do E kw adoru pod sam 
równik; od podnóża K ordylijerów  do ocea
nu A tlantyckiego.

Pierwsze miejsce w tym olbrzymim sy
stemie wodnym zajm uje rzeka Amazonka, 
zwana w górnym  swym biegu Maranonem, 
a w części brazylijskiej do zlania się z Rio 
N egro—Solimoensem; nazwa O rellana, uży
wana przez niektórych gieografów na cześć 
odkrywcy tój wspaniałej rzeki, powszechnie 
została zarzucona.

M arańon poczyna się z jeziora Laurico- 
cha, położonego w K ordylijerach pod 10° 
szer. połudn. i płynie w kierunku NN W  
pomiędzy dwoma łańcuchami K ordylijerów  
(zachodnim i środkowym) i koło miasteczka 
Bellavista (pod 5° 45' szer. połudn.) p rzy
biera k ierunek NE, a następnie N EE, aż do 
bystrzyny M anserriche, uformowanej przez 
wschodnie pasmo Andów, gdzie rzeka ście
śnia bardzo swe koryto i wydostaje się na 
równiny Maynas, skąd ju ż  płynie bez ża
dnej przeszkody. T u kieruje się już ciągle 
ku wschodowi, łączy się z rzeką H uallaga, 
a poniżej z ryw alką swą rzeką Ucayali, 
skąd przybiera kierunek na północ. Zwy
kle też od tego miejsca stosują już do niej 
nazwę Amazonki, którą do ujścia swego za
chowuje. Na terytoryjum  peruwijańskiem  
zmienia jeszcze k ilkakrotnie swój kierunek, 
zawsze jednak  średni jej bieg jest z zachodu 
na wschód.

Amazonka, począwszy od bystrzyny M an
serriche, jes t dostępna dla dużych parowców 
rzecznych. Po zlaniu się z rzeką Ucayali 
posiada już szerokość 5 wiorst; niewszędzie 
jednak  można w całości tę przestrzeń wodną 
obserwować, gdyż wody Amazonki są usia
ne mnóstwem wysp i wysepek, które rozbi
ja ją  jój koryto na liczne mniejsze kanały 
i odnogi. Szybkość prądu pomimo n ad 
zwyczaj słabego spadku, wynosi podczas 
wielkich wód pory dżdżystej około 6 wiorst 
na godzinę.

W krótce zobaczymy jak ie  są środki że
glugi po Amazonce; obecnie dodam, że 
przedstaw ia ona dla mniejszych statków, 
ja k  łodzie, czółna, a naw et i dla tratew  pe
wne niebespieczeństwa, a mianowicie ol-
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brzymie wiry, pochłaniające w całości ło 
dzie wraz z ludźmi oraz silne burze, zwane 
przez miejscowych „las to rnadas”, które 
podnoszą na tej olbrzymiej powierzchni 
wody znaczną falę, bardzo dla mniejszych 
statków niebespieczną. „Las tornadas” naj- 
niebespieczniejsze są wtedy, gdy kierunek 
ich jest przeciwny prądowi wody, ponieważ 
w iatr uderzając w powierzchnię pod wodę 
powoduje zawsze największą falę.

Amazonka podczas wielkich wód pory 
dżdżystej płynie całą szerokością swego ko
ryta, a w miejscach niższych zalewa n a 
wet i nadbrzeżne lasy. Gdy jednak  wody 
w Czerwcu opadać zaczną, odsłaniają się 
znaczne piaszczyste pobrzeża, ciągnące się 
zarówno wzdłuż samego brzegu, jak  i na 
skrajach wysp amazońskich. M ielizny tu 
byw ają obficie odwiedzane przez wielki ga
tunek żółwi rzecznych, zwanych charapa 
(Podocnemis expansa).

W oda Amazonki je s t mniej lub więcej 
mętna, koloru gliniastego, co tworzy rażący 
kontrast z czarnem i wodami niektórych do
pływów, lub jez io r (cochas), okalających 
oba brzegi tej wspaniałej rzeki. Jeziora 
te stanowią rys charakterystyczny systemu 
amazońskiego i, według mego zdania, są 
dawnemi łożyskami tej rzeki. Posiadają 
one niekiedy znaczną rozległość i głębokość 
i łączą się zapomocą kanałów  z samą A m a
zonką. Stojąca ich woda je s t zawsze k la
rowna, lecz posiada ciemny odcień ługu lub 
piwa, co przy znacznej głębokości powodu
je  czarną barwę ich wód. W raz z rzeka
mi stanowią one ważny środek komunika- 
cyjny i niejedna osada znajduje się na ich 
pobrzeżach. K rajow cy łowią w nich rybę 
zapomocą trucizny „barbasco”.

Najważniejszemi dopływami Amazonki 
w granicach prowincyi M aynas są rzeki: 
H uallaga i U cayali z prawej strony oraz 
Pastaza i Napo z lewej.

Rzeka H uallaga bierze początek na w y
żynach Cerro de Pasco w niewielkiej odle
głości od źródeł Maraiionu. K ierunek jój 
średni jest z południa na północ, choć 
w pierwszój połowie swego biegu trzym a 
się przeważnie kierunku NW , a w drugiej 
płynie bardziej ku północo-wschodowi. Już 
począwszy od osady Tingo-M aria (9° 20' 
szer. połudn.) H uallaga je s t dostępna dla

WSZECHŚWIAT.



292 WSZECHŚWIAT.

mniejszych łodzi, ponieważ jednak  płynie 
aż do bystrzyny A guirre  pomiędzy dwoma 
pasmami K ordylijerów  (środkowem i wscho
dniem), łożysko jój bardzo jes t w wielu 
miejscach zwężone, a bystry  p rąd  i liczne 
głazy skaliste, sterczące tu i owdzie z wody, 
czynią żeglugę po nićj bardzo niebespiecz- 
ną. Niemnićj jednak  mieszkańcy Maynas 
odbywają tu  częste podróże, wioząc sól, ty- 
tuń  i niektóre p roduk ty  leśne do T ingo- 
M aria, skąd lądem  dochodzą do Huanuco, 
stolicy departam entu tegoż nazwiska.

W  miejscowości zwanej Pongo A guirre  
H uallaga przebija się przez wschodnie pa
smo Andów i w ypływ a na rów niny A m a
zońskie. O d tego też miejsca je s t ona do
stępna dla m niejszych parowców; większe 
zaś dochodzą tylko do miasteczka Y urim a- 
guas i to w porze wielkich wód, gdyż w in 
nym  czasie liczne mielizny pow odują częste 
zw łoki w żegludze, a niekiedy przeszka
dzają jćj zupełnie.

Z licznych dopływów H uallag i najw aż
niejszym  i zarazem najciekawszym  jes t rze 
ka A ypena, płynie (?) bowiem miejscami 
praw ie poziomemi, w skutek czego p rąd  jćj 
ledwie zauważyć się daje. Jeden  z podró
żujących po tćj ciekawej rzece m ówił mi, 
że razu pewnego, gdy on i jego  wioślarze 
zasnęli na noc w łódce, której nie przyw ią
zywali nawet do brzegu, po obudzeniu się 
zaczęli płynąć w górę rzeki, to je s t w k ie 
runku  przeciwnym , ja k i w ypadał według 
ich m arszruty i dopiero po k ilku  godzinach 
wiosłowania opatrzyli się, że dnia poprze
dniego przepływ ali już  te same m iejscowo
ści, że przeto zamiast z wodą płynęli pod 
wodę.

Rzeka A ypena robi wrażenie raczćj sztu
cznego kanału  aniżeli rzeki, tak  wszędzie 
posiada jednakow ą szerokość i głębokość. 
W edług Raim ondiego ma ona pośrodku 
6,22—8,40 metra głębokości, a przy samym 
brzegu 4 ,2 0 —3,26 m etra. W  czasie wiel
k ich wód w M arańonie, wzbiera znacznie 
dzięki licznym kanałom , k tóre ją  wtedy 
łączą z tą rzeką. W ody rzeki A ypena po-

') Pongo lub pungu znaczy w języku indyjskim  
guichua— drzwi, odpowiada to  do pewnego stopnia 
m ałoruskim  porohom .

siadają cicmny kolor jezior Amazońskich, 
co każe przypuszczać, że Aypena nie jest 
właściwą rzeką, lecz została utworzona 

5 w podobny sposób, jak  i „las cochas”, to jest 
że prawdopodobnie stanow iła kiedyś jedno 
z ramion M aranonu, którem płynął nadm iar 
wód w czasie wezbrań zimowych.

A ypena posiada nader ważne znaczenie 
komunikacyjne, gdyż łodzią można płynąć 
w górę przez cztery dni, a następnie k ieru
jąc  się jednym  z jć j nielicznych dopływów, 
rzeczką Rumiacu, dostać się po upływie je 
dnego dnia wiosłowania do miasta Jeveros, 
jednego z najważniejszych w prowincyi. 
A ypena może być łatw o dostępną dla mniej
szych parowców, skutkiem  zupełnego braku 
mielizn i ciągle jednakow ego jćj wód po
ziomu.

Najpotężniejszym dopływem Amazonki 
na terytoryjum  peruwijańskiem  je s t rzeka 
Ucayali, zwana także przez indyjan Rio 
Paro , a utw orzona przez zlanie się dwu 
wielkich ramion, to jes t rzek Santa-A na 
i Tambo. Ponieważ źródła rzeki Santa- 
A na, zwanćj także Rio de U rubam ba znaj
dują się na wyżynach Y ilcanota, pod 15° 
szer. poludn. u samych granic Boliwii, wy
pada stąd, że Ucayali posiada większą d łu 
gość od samego M aranonu, co dało powód 
niektórym  gieografom do uważania jćj za 
rzekę-matkę. Ponieważ jednak przy ozna
czaniu pierwszeństwa w takich razach waż
niejsze znaczenie ma objętość wód, aniżeli 
długość samych rzek, przeto Raimondi po
sta ra ł się zapomocą nader dowcipnego spo
sobu, przez siebie obmyślanego oznaczyć 
masę wód M aranonu i Ucayali przy zlaniu 
się obu tych rzek bez potrzeby sondowania 
ich głębokości. Raimondi przez pośredni
ctwo znajomych zażądał trzech butelek w o
dy: jednćj z M aranonu, powyżćj zlania się 
obu rzek, drugićj z U cayali, również po
wyżćj samego ujścia jć j do M aranonu i wre
szcie trzecićj z Amazonki poniżćj miejsca 
spotkania się obu tych potężnych artery j, 
z miejsca wszelako, gdzie wody ich już  są 
należycie przemięszane. Następnie przez 
wyparowanie otrzym ał sole m ineralne za
w arte w każdćj butelce, ocenił procent ich 
w każdćj z trzech butelek i przez prosty 
rachunek doszedł do wniosku, że M aranon 
przy zlaniu się obu rzek zawiera blisko trzy
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razy większą masę wody, aniżeli Ucayali. 
Tym  sposobem rosstrzygnął raz nazawsze 
kwestyją hegiemonii M arańonu *).

Rzeka Ucayali jest utworzona ze zlania 
się rzek Tambo i Santa-A na, jak  to wyżćj 
wspomnieliśmy. Rio de Santa-A na, zwana 
także Rio Urubam ba, jest spławna od pun
ktu  zwanego M ayniqui lub Tonquini (11° 
szer. połudn.). Rio Tambo powstaje ze 
zlania się się rzek E ne i Perene i od tego 
mniój więcej miejsca (10° 20' szer. połudn.) 
je s t dostępna dla łodzi i mniejszych p a 
rowców.

Wogóle rzeka Ucayali posiada bieg nader 
spokojny i bardzo kręty. Spadek jć j nie 
przewyższa 1 m etra na 5 kilom etrów ( ‘/sooo) 
a przez to na całćj długości je s t dostępna 
dla łodzi i parowców.

Z licznych jć j dopływów zasługują na 
wzmiankę rzeki: Pachitea i Santa-Catalina. 
Rzeka Pachitea jest spławna poczynając od 
portu  Mayro, leżącego w nie wielki ój s to 
sunkowo odległości od departam entalnego 
miasta Huanuco. Rio de Santa-C atalina 
ma nadzwyczaj ważne znaczenie, jako  d ro
ga kom unikacyjna między rzekam i H ualla- 
gą i Ucayali. Można nią płynąć łodziami 
niewielkich rozmiarów, aż do miejsca, skąd 
tylko 24  kilom etry dzieli ją  od rzeki Chi- 
purana — dopływu H uallagi z prawój stro
ny, dostępnego również dla łodzi niewiel
kiego kalibru. Tym  sposobem skraca się 
nadzwyczaj olbrzym i bo 800-kilometrowy 
łuk, jak i trzeba robić przez H uallagę, A m a
zonkę i Ucayali w celu dostania się z doli
ny H uallagi do Sarayacu. Tą też drogą, 
wynoszącą ledwie 7—8 dni, udają się wszy- 
scy podróżni z Sarayacu do głównego mia- | 
sta departam entu — Moyobamby i odwro
tnie.

W spomnieliśmy dwa główne dopływy 
Amazonki z lewój strony, a mianowicie Rio j  
Napo i Pastaza. Rio Napo płynie z wyżyn 
ekw adorskich, położonych pod samym rów- j  
nikiem  w bliskości m. Quito. Napo je s t 
spław na od miasteczka ekwadorskiego San
ta* Rosa aż do samego ujścia, czyli na prze- |

')  Sposób ten  podaje Raim ondi w dziele swem 
„El Peru“ tom III (H istoria de la Geografia del 
Peru), p. 577.

strzeni 400 kilometrów. Łagodny jś j prąd 
w jednem  tylko miejscu zmienia się w nie- 
bespieczną bystrzynę, którą wszelako szczę
śliwie przebywają zręczni wioślarze in
dyjscy.

Wreszcie rzeka Pastaza płynie z wyżyn 
Cotopaxi, A ltar i Tunguragua, położonych 
w środkowym Ekw adorze i jest spławna od 
miasteczka Andoas, o które od dawnych 
czasów pretenduje rzeczpospolita ekw ador
ska. Od ujścia Pastazy do M aranonu do 
miasteczka Andoas płynie się łodzią 15 dni 
w powrotnój drodze, to jes t z wodą, w y
starczy 5 do 6 dni podróży.

(c. d. nast.).
Jan  Sztolcman.

P IE R Ś C IE N IE

(Dokończenie).

W szystkie przytoczone wyżśj szczegóły 
widzieć można na rysunku (fig. 4), który, 
podobnie ja k  i poprzedni, czerpiemy z „Re- 
vue generale des Sciences”. Rysunek ten 
wykonany został przez p. Paw ła Stroobant 
według obserwacyi zapomocą wielkiego ek- 
watoryjału obserw atoryjum  brukselskiego, 
dnia 9 Kw ietnia 1887 r. o godzinie ósmśj 
wieczorem. W ystępuje tu  i przerw a S tru- 
vego na pierścieniu ciemnym, wszakże tylko 
po jego stronie zachodnićj (na stronie le- 
wój rysunku). Brzeg wewnętrzny pierście
nia ciemnego wydaje się niekiedy wyżło
bionym, a niektórzy astronomowie widzieli 
na nim plamy ciemniejsze. P . S troobant 
dostrzegł d. 30 Kwietnia 1890 r. dwa g łę
bokie wcięcia (fig. 5).

P rzy  zestawianiu rysunków  i opisów 
H uyghensa i współczesnych mu astronomów 
z wejrzeniem, jak ie  Saturn obecnie przed
stawia, nasuwa się łatwo domysł, że w jego 
stosunkach zajść mogły pewne zmiany. 
Huyghens mianowicie podaje, że przestrzeń 
między planetą a pierścieniem jest również
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wielka, a nawet większa jeszcze, aniżeli 
ogólna szerokość pierścienia, gdy obecnie 
pobieżny naw et rzu t oka uczy, że je s t zna
cznie mniejsza. Niezgodność ta  nie może 
polegać na błędach ówczesnych lunet, w ob- 
jektyw ach bowiem niedokładnych p rzed
mioty jasne wydają się raczej większemi, 
aniżeli są rzeczywiście. Z powodu tych 
zmian i niepewności w ym iary pierścieni nie 
są jeszcze zupełnie dobrze znane. P. S troo- 
bant, opierając się na 21 pom iarach, wyko 
nanych przez piętnastu  astronomów, podaje 
następne liczby, dla których za jednostkę 
przyjęty jest prom ień równikowy Saturna:

Prom ień równikowy S atu rna  . . . 1,000.
Odległość środka p lanety  od brzegu

w ewnętrznego C 1,200.
>! ’! w ewnętrznego B 1,494.
’» łł zewnętrznego B 1,958.
Ił w ewnętrznego A. 2,019.

zewnętrznego A 2,297.

W edług tych właśnie liczb wykonany zo
stał rysunek fig. 3. Pozorna wielkość rów 
nikowego prom ienia S atu rna wynosi w od
ległości średniej, według 12 szeregów do
strzeżeń dokonanych przez dziesięciu astro 
nomów 8,696", co odpowiada wielkości isto
tnej 59600 kilometrów. Powyższe więc sto
sunki pozw alają łatw o obliczyć, że szero
kość pierścienia A wynosi około 17 000, 
pierścienia B około 30000 przerw y zaś Cas- 
siniego około 3500 kilometrów.

Ja k  powiedzieliśmy, w ym iary pierścieni 
u legają prawdopodobnie pewnym zmianom, 
a być może, że zmiany te są peryjodyczne, 
o okresach krótkich i długich.

T ak  np. d. 14 M arca 1891 r., według do
strzeżeń p. S troobanta, pierścień ciemny wy
daw ał się w ąski, tak , że zajm ował tylko 
część trzecią przestrzeni między pierście

niem B a planetą, gdy d. 3 K wietnia nato
miast szerokość jego wynosiła połowę tej 
przestrzeni, a 30 K wietnia znów wydawał 
się węższym. L inije rozdziałów różnych 
pierścieni nie przypadają zwykle po obu 
stronach planety, w niejednakich odległo
ściach od środka; pomiary mikrom etryczne 
uczą, że niekiedy brzeg pewnego pierścienia 
więcej jes t zbliżony do brzegu wschodnie
go, niekiedy zaś do brzegu zachodniego 
planety, a różnica dochodzić może do 
kilku dziesiątych części sekundy miary ką
towej.

Co się tyczy grubości pierścieni, wiemy 
już, że jes t bardzo słaba, gdy bowiem p ła 
szczyzna ich przechodzi przez ziemię, przed
staw iają się nam zaledwie w postaci cien
kiej, jasnej linii, przyjm uje się też pospo
licie, że wynosi ona około 200 kilometrów. 
W edług p. Trouvelot wszakże jes t ona zna-

J  czniejsza, a nadto zgoła niejednostajna.
| Naj większa grubość całego układu p rzypa

da w pierścieniu B, w pobliżu przerw y Cas- 
siniego. O tej grubości i wogóle o prze
cięciu pierścieni wnioskować można z po
staci cienia, rzucanego na nie przez bryłę 
Saturna, przypuszczając nadto, co zapewne 
niew iele odstępuje od rzeczywistości, że 
pierścienie te są powierzchniam i obrotowe- 
mi dokoła osi mniejszej Saturna. Pewne 
wskazówki co do stosunkowej ich grubości 
daje też blask różnych ich okolic, a na za
sadzie podobnych uw ag nakreślił p. Stroo- 
bant przecięcie całego układu  pierścieni 
Saturna, przedstawione tu  na fig. 6. Dla 
uwidocznienia tych różnic jes t tu oczywi
ście grubość pierścieni podana w bardzo 
przesadnem  powiększeniu względem ich 
szerokości.

Fig. 5. Saturn d. 30 Kwietnia 1890 r.
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III .

Trudności, jak ie  nastręcza wyjaśnienie 
budowy pierścieni Saturna, mówi Newcomb, 
potw ierdzają zdanie, że zdumienie i zdzi
wienie w ypływ ają z częściowej jedynie 
wiedzy, nie mogą zaś istnieć ani przy zu
pełnej nieświadomości, ani przy dokładnej 
znajomości przedm iotu. Tych, co o zjaw i
sku nic zgoła nie wiedzą, nic też w podziw 
wprawić nie może, niczego bowiem nie 
oczekują, a dokładne poznanie objawów 
musi również uczucie to wyłączać. A stro
nomowie dwu stuleci nie widzieli nic oso
bliwego w istnieniu podwójnego pierście* 
nia, swobodnie dokoła bryły  Saturnowćj 
bujającego, nieznane im bowiem były dzia
łania siły ciężkości na ciała postaci obrącz
ko wój. Bystrym  dopiero swym umysłem 
ocenił w ielki Laplace trudności przedsta
wiającego się tu zadania, okazał on bo
wiem, że pierścień stały i jednorodny, we

wszakże rozważania przekonały go, że 
i pierścień płynny nie mógłby się w rów no
wadze statecznej utrzym ać bez udziału siły 
obcej, którą przypisał przyciąganiu sateli
tów Saturna; nie okazał wszakże, czy pod 
wpływem tego przyciągania równowaga by
łaby rzeczywiście stateczną, co zresztą bar
dzo się wątpliwem wydaje.

Daleko ważniejsze były badania J .  Clerk 
M axwella, który w r. 1859 wykazał niedo
stateczność hipotezy zarówno stałego, jak  
i płynnego stanu pierścieni. W  hipotezie 
mianowicie Laplacea nieregularność każde
go pierścienia musiałaby być tak znaczną, 
że środek jego ciężkości byłby oddalony od 
środka gieometrycznego o 0,82 promienia, 
czego obserwacyje bynajm niej nie wyka
zują; gdyby zaś pierścień utworzony był 
z płynu nieściśliwego, musiałby się rozwią
zać na mnóstwo drobnych satelitów. Max- 
well tedy wznowił i uzasadnił dokładnie 
daw ną teoryją, wypowiedzianą jeszcze

295

Fig. 6. Przecięcie prawdopodobne pierścieni.

I

wszystkich swych częściach jednostajny 
nie mógłby się utrzym ać w równowadze 
statecznej. Choćby z początku był jak n a j- 
dokładniej zrównoważony, uległby zakłó
ceniu pod wpływem najsłabszej siły ze
w nętrznej, przyciągania, dajmy, satelity lub 
komety i rychło musiałby opaść na planetę. 
Laplace wniósł tedy ze swych poszukiwań, 
że równow aga może być utrzym aną tylko 
w tym  razie, jeżeli pierścienie są bryłam i 
nieforemnemi, tak, że ich środki ciężkości 
nie schodzą się z ich środkami gieometrycz- 
nemi, odstępstw a zaś takie od postaci p ra
widłowej wykazały rzeczywiście dostrzeże
nia Herschla, a następnie i innych obser
watorów.

W  czasach nowszych zadaniem tem za
ję li się astronomowie am erykańscy, Peirce 
i Bond. T en ostatni dostrzegł, że w pier
ścieniach w ystępują przem ijające przerw y, 
które następnie znów nikną, a stąd wniósł, 
że pierścienie są w stanie płynnym. Peirce 
p rzy ją ł w zasadzie ten pogląd, teoretyczne

w pierwszej połowie wieku osiemnastego 
przez Cassiniego II. Astronom ten m iano
wicie w yobrażał sobie pierścień Saturna 
jako złożony z roju drobnych satelitów, 
zbyt małych, by można je  było widzieć od
dzielnie zapomocą lunet i zbyt gęsto roz
mieszczonych, by odstępy między niemi do
strzedz się dały. Maxwell więc wykazał, że 
równowaga pierścieni Saturna wyjaśnioną 
być może przypuszczeniem, że są utworzone 
przez mnóstwo drobnych bryłek, krążących 
jedne za drugiem i po drogach kołowych. 
Porównać je  można do kropelek, z jak ich  
składają się chm ury, które przecież oku 
wydają się masami ciągłemi. W pierście
niu ciemnym bryłki te są słabiej skupione, 
a z powodu mniejszej ich ilości pierścień 
wydaje się stosunkowo ciemnym, skąpiej 
bowiem światło odrzuca.

Bardziej jeszcze stanowczo wyprowadził 
podobną teoryją, w rosprawie ogłoszonej 
w r. 1872, H irn , który zresztą wcale nie 
znał pracy M axwella. Rozwijając dalej
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hipotezę Laplacea, wykazuje on, że zmiany J 
mimośrodu pierścieni, w ypływ ające z ich 
obrotu, nie odpow iadałyby zgoła zmianom 
dostrzeżonym. O ba pierścienie zewnętrzne 
m usiałyby wirować w czasach bardzo róż
nych, odległość zaś ich widoczna w p rzer
wie Cassiniego, byłaby bardzo zmienną, 
czego obserwacyje również nie wykazują. 
W  każdym  zresztą razie ciało stałe, z k tó 
rego byłby pierścień utw orzony, musiałoby 
posiadać nieskończoną nieledwie spójność 
i sztywność, o jak iej żadne z ciał znanych 
przybliżonego naw et nie daje pojęcia. Gdy 
prędkość kątow a je s t wspólna dla wszyst
kich punktów  pierścienia, prędkość n a to 
m iast lin ijna je s t różna, proporcyjonalna 
je s t bowiem do prom ienia, je s t tem więk
sza, im punk t dany bardziej je s t od środka 
obrotu oddalony. P rzyciąganie zaś S a tu r
na zależy również od tśj odległości, może 
więc istnieć jedna tylko w arstw a walcowa, 
gdzie obie te siły naw zajem  się równoważą 
a to ju ż  samo uzasadnia niemożebność pier
ścieni stałych.

H irn  rozbiera dalój hipotezę pierścienia 
płynnego, ciekłego lub lotnego. W  tym 
razie pierścień nie w irow ałby w prawdzie 
jednostajn ie w całój swój masie, zachodziły
by tu jed n ak  znaczne tarcia, coby wywoły
wało rozgrzew anie i zw alnianie obrotu.
W  przypuszczeniu pierścieni płynnych, nie 
opadłyby one z jednój strony na planetę, 
zbliżałyby się jed n ak  do niój ze wszech 
stron zarazem.

I  H irn  więc, podobnie jak  M axwell, p rzy j
muje, że pierścień S atu rna utw orzony jest 
z bry łek  bardzo drobnych, porozdzielanych 
przestrzeniam i, stosunkowo bardzo wiel- 
kiemi. P łaszczyzny dróg wszystkich tych 
drobnych satelitów  zbiegają się prawie 
z płaszczyzną równikową planety, a stąd 
cały ten układ pierścieni posiada grubość 
bardzo słabą. R achunek uczy, że czasy 
obrotu  są bardzo krótkie, b ry łka  umiesz
czona na granicy wewnętrznój pierścienia 
ciemnego kończy swój obieg w ciągu 6 go
dzin, w skrajnych zaś okolicach pierścienia 
zew nętrznego czas ten wynosi około 14*/2 
godzin.

Zasady przeto czysto mechaniczne pro
wadzą do w niosku, że pierścień S aturna nie 
może być ani stałym  ani ciekłym, ale musi

być złożonym z bry łek  odrębnych, nieza
leżnych między sobą i wirujących swobo
dnie dokoła planety. W niosek ten wszakże 
nie rozwiązuje zadania, ale je  raczój otw ie
ra, należy bowiem na podstawie tój h ipo
tezy drobnych bry łek  wyjaśnić wszelkie 
szczegóły zawiłe, jakie wykazują obserwa
cyje Saturna. Teoryja ta wszakże napoty
ka znaczne trudności, każda bowiem bryłka 
poddana je s t licznym i zmiennym przycią- 
ganiom. Gdyby nie zachodziły wikłające 
te działania, każdy z drobnych satelitów 
opisywałby dokoła planety elipsę praw idło
wą według praw  K eplera; wpływ wszakże 
równikowego nabrzm ienia Saturna, działa
nie pierścieni na każdą oddzielną bryłkę 
oraz przyciąganie ośmiu księżyców Saturna 
powodują znaczne odstępstwa. W  szczegól
ności zaś rachunek zboczeń, powodowanych 
przez księżyce, pi^zedstawia trudności zna
czne dla punktów , w których ruchy średnie 
bryłek  pierścieni są współmierne z ruchami 
pewnych satelitów, zachodzą tu bowiem 
objaw y podobne do tych, jak ie  m ają miej
sce w biegu planet drobnych pod wpływem 
przyciągań Jow isza '). Dodać nadto nale
ży, że nie znamy dotąd dokładnie wieln 
elementów, które tu  pod rachunek podcią
gnąć należy, ja k  postaci pierścieni i ich 
masy, a naw et masy księżyców, oprócz T y 
tana, nie zostały dotąd dokładnie oznaczo
ne. Jakkolw iek więc w ostatnich czasach 
ukazało  się kilka rospraw  o tym p rzed 
miocie, ja k  zmarłój niedawno pani Kowa
lewskiej, M eyera, Poincarógo, S troobanta, 
zupełna teoryja pierścieni wymaga jeszcze 
wielu prac dalszych.

Poza temi dochodzeniami teoretycznemi, 
badania fizyczne niewiele nas dotąd o bu
dowie pierścieni nauczyły. W edług H ug- 
ginsa i Yogla w widmie pierścieni brak cie
mnej smugi w czerwieni, k tóra cechuje 
widmo samego Saturna, podobnie ja k  Jow i
sza, albo przynajm niej występuje bardzo 
słabo, co pozwala się domyślać, że jeżeli 
atm osfera jaka  otacza pierścienie, posiada 
nader nieznaczną zaledwie wysokość i gę
stość. M uller w Potsdam ie oznaczył foto-

')  Ob. „Roskład drobnych planet między M ar
sem a Jowiszem11 (Wszecliśw. 1887, str. 617J.
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m etrycznie zmiany w natężeniu blasku p ier
ścieni przy rożnem ich położeniu; rachunki 
zaś Seeligera uczą, że zm iany te, zawisłe od 
różnego wzniesienia słońca i ziemi ponad 
poziom pierścieni, m usiałyby być daleko 
znaczniejsze, gdyby pow ierzchnia ich była 
ciągłą, jestto  więc pew ne potw ierdzenie 
fizyczne hipotezy mechanicznej M axwella 
i H irna.

IV.
Na zakończenie, przenieśm y się jeszcze 

myślą na powierzchnię S aturna, by rozej
rzeć, ja k  stam tąd przedstaw ia się widok 
pierścieni. W yobrażam y sobie często, że 
tak  rozległy i jasny  pas w ynagradza sowicie 
mieszkańcom S aturna słaby blask dalekiego 
od nich słońca i ozdabia ich niebo niezna
nym  nam urokiem . Jeżeli wszakże odw o
łam y się do rozważań podobnych, jak ie  nam 
służą do wyjaśnienia rozmaitości w idoku 
nieba z różnych okolic ziemskiej naszej 
bryły, poznamy łatw o, że rzeczywistość bar
dzo jest daleką od mniemanej wspaniałości 
nieba Saturnowego.

Ponieważ, ja k  powiedzieliśmy, płaszczyz
na pierścienia schodzi się z płaszczyzną 
rów nikow ą planety, dla mieszkańców p rz e 
to rów nika stanowi on koło przechodzące 
przez zenit; nie widzą oni tedy szerokiej 
jego  powierzchni, ale dostrzegają tylko 
brzeg jego w ewnętrzny, k tóry  nigdy przez 
słońce nie je s t oświeconym. D la nich przeto 
rosciąga się przez całe niebo ciemna tylko 
smuga, około jednego stopnia szerokości, 
k tó ra im nietylko nie świeci zgoła, ale za
kryw a nadto wszystkie gw iazdy w pasie 
tym rozmieszczone i sprow adza długie za
ćm ienia księżyców, których drogi w p łasz
czyźnie tój przypadają.

N ajkorzystniejszym  byłby zapewne blask 
pierścieni dla mieszkańców stref zimnych, 
czyli podbiegunowych Saturna, mógłby im 
bowiem rozjaśnić długie ich, półroczne n o 
cy, k tó re obejm ują po piętnaście lat naszych, 
w okolicach tych wszakże pierścienie zgoła j 
są niewidoczne. Unoszą się bowiem w n ie 
wielkiej nad powierzchnią p lanety  wysoko
ści i pozostają ukry te pod poziomem k ra 
jów  biegunowych, aż do odległości 24° przy
najm niej od obu biegunów. W  m iarę, jak  
zbliżam y się do rów nika, w ynurzają się nad 
poziom górne w arstw y pierścieni, ale do- I

I piero w odległości conaj mniej 35° od bie
gunów dostrzedz można pierścień w całej 
jego  szerokości, obejmującej 12° prawie na 
niebie i tu wszakże niewielki jeszcze przy
nosi pożytek, rosciąga się bowiem tuż nad 
poziomem. Mieszkańcy okolic bliższych 
rów nika widzą go w wysokości coraz w pra
wdzie znaczniejszej, ale też w coraz silniej- 
szem zwężeniu, aż wreszcie mieszkańcy sa
mego rów nika, ja k  powiedzieliśmy, dostrze
gają już brzeg jego tylko, oświetlony chyba 
slabem światłem, przez powierzchnię samej 
planety odrzucanem.

W  ogólności zatem, z widoku pierścienia 
korzystać mogą ci tylko mieszkańcy S atu r
na, którzy przebyw ają w szerokościach, nie- 
przechodzących 55°; widzą go w postaci 
smugi świetlnój, wąskiej i wysoko wznie
sionej w sąsiedztwie równika, a rosszerza- 
jącej się i zarazem obniżającej w m iarę, jak  
się obserw ator od tych stron oddala. Z obu 
wszakże szerokich powierzchni pierścieni 
zawsze jedna jest tylko oświecona i może 
być w idziana jedynie z tej półkuli Saturna, 
k tóra jes t właśnie ku niej zwrócona; p ó ł
kula ta jest więc zarazem  zwrócona ku 
słońcu, czyli, innemi słowy, panuje na niej 
właśnie pora letnia. D ruga natom iast pó ł
kula, gdzie sroży się zima, dla której blask 
pierścieni najbardziej byłby pożądany, jest 
go zupełnie pozbawiona. A le i ku  słońcu 
zwrócona strona planety pierścień oświetlo
ny widzi tylko zadnia, w nocy zaś Saturn  
własnym swym cieniem okryw a pierścień 
i powoduje zaćmienie znacznej jego części. 
P ó łkula znów druga, gdzie trw ają długie 
nocy zimowe, zwrócona je s t ku nieoświe
tlonej powierzchni pierścienia i nie widzi 
go wcale, a nadto, zasłania on jej gwiazdy 
i sprowadza zaćmienie słońca dla okolic, 
w których gwiazda dzienna byłaby w nie
obecności pierścieni widzialną.

Mniej jeszcze ponętnym  byłby pobyt na 
pierścieniu, każda bowiem strona jego przez 
lat piętnaście pogrążona jest w nieustającej 
nocy i rozjaśnia się jedynie światłem  od sa
mej planety odbitem, a po tej długiej nocy 
następuje dzień również długi, przeryw any 
jedynie częstemi zaćmieniami słońca przez 
same bryłę planetarną.

S. K.
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ST O SU N K I

M SZYC  I C ZERW C ÓW
do i n y c l  » w a i ó ¥  i  Jo roś l in .

("Dokończenie).

Zgubny wpływ tych grzybów polega głó
wnie na tem, że czarna skorupka, jaką. two
rzą skupione ich zarodniki, nie dopuszcza 
światła do zasłoniętych przez nie cząstek 
liści i w ten sposób tam uje proces asymila- 
cyi węgla. Jeżeli z liścia, częściowo po
krytego przez śnieć, wyciągnąć zapomocą 
wyskoku barw nik chlorofilowy, następnie 
poddać liść reakcyi jodu  na mączkę, to po 
zmyciu grzybka, łatwo się przekonać, że 
tylko część liścia zabarw iła się na niebie
sko, reszta zaś, będąca pod wpływem śnieci, 
pozostała żółtą, skąd wnioskujemy,że w czę
ściach przez skorupkę zasłoniętych mączki 
zupełnie niema, a więc w tem miejscu sp ra
wa przyswajania węgla była wstrzymana,

Jeszcze bardziśj niebespiecznemi są dla 
roślin grzyby pasorzytne, rozwijające się 
w rosie miodowej. W spom nim y tutaj o Bo- 
trytis cinerea. G rzybek ten sprowadza u roz
maitych roślin całkowite zam ieranie liści 
i kwiatostanów. M artw e części pokryte są 
zazwyczaj siwawemi nićmi, od których przy 
wstrząsaniu, w postaci delikatnego pyłku, 
oddzielają się zarodniki. W edług badań 
E. K isslinga, B otrytis cinerea należy do 
tych grzybów pasorzytnych, które, ja k  wy
kazał de Bary, przez pew ien czas muszą się 
odżywiać w jakim ś martwym substracie 
organicznym, zanim zostaną pasorzytami. 
W zmocniwszy się w ten sposób, w ytw arza
ją  one substancyje, rospuszczające ścianki 
komórek i zabijające ich zawartość. W y 
twarzanie tych substancyj dopiero wtedy 
może nastąpić, gdy grzybnia dosięgnie już  
pewnej wielkości. O dtąd rostocze (Sapro- 
phytae) stają się pasorzytam i i, żywiąc się 
kosztem zabitych komórek, przenikają dalźj 
do zdrowój tkanki i szerzą tam zniszczenie. 
Kessel obserwował, że zarodniki Botrytis 
w zw ykłych w arunkach są dla roślin zu-

299

pełnie nieszkodliwe; w jego doświadczeniu 
zarażenie grzybkiem następowało dopiero 
po skropieniu roślin sokiem jagód winnych. 
Gdy wyhodowane w czystej wodzie młode 
grzybnie liści zgoła nie naruszają, te, które 
w soku pożywnym pozostawały, przenikają 
do komórek, zabijają je  i powodują gnicie 
części soczystych, zwłaszcza w wilgotnem 
powietrzu.

Ponieważ rosa miodowa stanowi znako
mity substrat pożywny dla grzybów, a za
tem każda jój kropelka stać się może ogni
skiem niebespiecznój choroby rośliny. Na 
wolnem powietrzu Botrytis cinerea nie jest 
tak zabójczą, gdyż z powodu mniejszćj wil
goci, niż w cieplarniach, delikatne strzępki 
więdną, rosa miodowa zbyt gęstnieje, aby 
dostarczać mogła grzybkom łatw o straw ne
go pokarmu.

W  celu uniknięcia wszystkich tych szkód, 
wyrządzanych przez mszyce i czerwce, ra 
dzimy czystą wrodą często i starannie zm y
wać rosę miodową z roślin, hodowanych 
w cieplarniach i mieszkaniach, owady zaś 
tępić. Najlepićj tego dokonywać przez ob
mywanie liści i łodyg wodnym wyciągiem 
machorki, k tóry  jednakże po kilkunastu  
godzinach powinien być starannie spló- 
kany.

Ze względu na powyżój opisany stosunek 
mszyc i czerwców i ich kału do roślin, na 
których żyją, należy je  uważać zapasorzy ty  
tych ostatnich, chociaż, z drugiej strony, są 
one dla roślin do pewnego stopnia nawet 
pożytecznemi. Rosa miodowa bowiem sta
nowi bardzo smaczny kąsek dla mrówek, 
wielkich miłośników słodyczy. Poszuku
jąc smakowitego płynu, mrówki odwiedzają 
rośliny, zamieszkane przez mszyce i niszczą 
jednocześnie larw y rozmaitych owadów, 
ogryzające liście drzew. Ja k  skutecznie 
mrówki bronią drzewa od tych ostatnich 
szkodników, świadczy fakt, kilkakrotnie już 
zauważony, że drzewa, na których się znaj
dują kolonije mrówek, są zwykle przez la r
wy oszczędzane. T rudno jednakże okre
ślić, jak i jest stosunek pomiędzy korzyścią, 
wynikającą dla roślin z przywabiania przez 
mszyce mrówek, do tych strat, o jak ie  one 
przypraw iają rośliny, pozbawiając je  znacz- 
nćj ilości soków pożywnych i dając w rosie

WSZECHŚWIAT.
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miodowćj g ru n t bardzo podatny do rozw o
ju  szkodliwych grzybków . W edług obli
czeń Biisgena, mszyce zabierają roślinom 
tyle wodanów węgla, że da się to wyrazić 
przez stra tę  i/a części całkowitego ulistnie- 
nia drzewa; otóż bardzo je s t wątpliwem, 
aby m rówki tak  wielką szkodę powetować 
mogły. W  każdym  razie można przyznać, 
że bardzo niew ielka ilość mszyc, p rzyw a
biając mrówki, może być naw et pożyteczną, 
ale w większćj ilości są one bezwarunkowo 
szkodliwe.

M rówki troskliw ie hodują swoje „krowy 
dojne”, gdyż takiem i są dla nich mszyce 
i bronią od wszelkich napaści. Rozumne 
te owady nie zadaw ałniają się norm alną pro- 
dukcyją słodkiej cieczy, ale często zachę
cają jeszcze mszyce do większego jć j w y
dzielania. Najw iększe naw et m rów ki, ja k  
Camponotus, mający 14 m m  długości, po
trafią dosyć ostrożnie i delikatnie obchodzić 
się z siedem razy m niejszą od siebie mszycą. 
Camponotus zbliża się do nićj od tyłu, 
głaszcze swemi rożkam i po bokach odwłoka 
to z prawój to z lewój strony  i pod w pły
wem tego podrażnienia mszyca wydziela 
kropelkę kału, k tórą m rów ka chciwie spija. 
W ydoiwszy jednę krów kę, udaje się do d ru 
giej, do trzeciój, dopóki się nie nasyci.

M rówki są o dobro swego „bydła” nad 
zwyczaj dbałe. Przenoszą je  niekiedy z m iej
sca na miejsce, gdy siedlisko dane uważają 
za niezbyt odpowiednie. N iektóre (Myr- 
mica) dla mszyc, zam ieszkujących niskie 
rośliny tuż przy ziemi, budują specyjalne 
m ieszkania, otaczając je  dokoła domkami 
z ziemi usypanemi, pawilonami, ja k  się wy
raża H uber, z jednem  tylko wejściem. W ro 
gów mszyc gorliw ie tępią i starają się uprze
dzić wszelkie niebespieczeństwo. Ciekawy 
fakt opisuje M arshall. Pewnego razu, z lu 
pą w ręku zbliżył się do drzew a, zam ieszka
nego przez mszycę dębową i m rówki For- 
mica gagates. O statnie podejrzew ając go 
widocznie o jakieś wrogie zam iary, uczepiły 
się nogami gałęzi w ten sposób, że grzbiet 
ich został zwrócony do drzew a, skierow ały 
ku badaczowi swe odwłoki i poczęły t ry 
skać jadem . Przeciw ko wielu owadom jest 
to straszny oręż i dzięki jem u, silnym  szczę
kom i nadzwyczajnój odwadze swych obroń
ców, mszyce wiele zyskują na bespieczeń-

stwie. N ieraz obserwowano napaści m ró
wek na owady, usiłujące wieść na drzewo, 
na którem znajdują się mszyce. W  kró t
kim czasie nieproszeni goście zostają w czę
ści zabici, w części zrzuceni. Dahlbom, 
znany entomolog szwedzki, w idział raz, jak  
nęk (Sphex z rodziny os) zm ykał z mszycą 
w szczękach. Na to przybiegła m rówka je 
dna, wkrótce jeszcze kilka i po krótkićj 
walce obroniły przyjaciółkę od mordercy. 
Pomiędzy mszycami a mrówkami zachodzi 
więc stosunek wzajemnej wymiany usług, 
stosunek synbijotyczny. Pierwsze udzielają 
mrówkom słodkiego kału, te ostatnie zaś 
odpłacają się mszycom troskliw ą opieką 
wobec niebespieczeństwa.

Nasuwa się tu  pytanie, jak  powstał ów 
stosunek. Możnaby przypuścić, że mszyce 
zyskały słodkie swe wydzieliny, jak o  spe
cyjalne przystosowanie do mrówek. Jestto  
możliwe ale nie konieczne. M arsbal o tem 
wątpi. P rzypuszcza on raczój, że zaw ar
tość cukru w kale mszyc je s t skutkiem 
przem iany materyi i procesów chemicznych, 
zachodzących w ciele mszyc, skutkiem , od 
wszelkich przystosowań do mrówek zupeł
nie niezależnym. W  samćj rzeczy, p rzy 
puśćmy, że początkowo mszyce nie były 
w stanie wydzielać słodkiego płynu; byłyby 
one wtedy niew ątpliw ie zabite i zjedzone 
przez mrówki, pożerające przeważnie m ięk
kie owady. W ten sposób nigdyby nie d o 
szło do wydzielania cukru i daleko jest 
prawdopodobniejszem przypuszczenie, że 
mrówki skorzystały jedynie z poprzednio 
ju ż  w tym względzie istniejących zdolności 
mszyc.

Niewszystkie jednakże mszyce mają 
w mrówkach tak  wiernych przyjaciół. K ał 
niektórych gatunków, ja k  mszyc czerem 
chy, trzm ieliny, gorycznika, głogu i innych, 
wcale cukru nie zawiera i dlatego mrówki 
ich nie odw iedzają i nie bi’onią. W zgar
dzone przez mrówki, znajdują one często 
skuteczną bardzo broń w dwu rurkach, 
sterczących na grzbietowćj stronie szóstego 
pierścienia ich odwłoka. W iele gatunków  
mszyc posiada owe rurk i, ale szczególniej 
silnie są one rozwinięte u  tych, których kał 
nie ma słodkiego smaku. P rzez długi czas 
sądzono, że to one właśnie wydzielają rosę 
miodową. Dopiero niedawno badania Bus-
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gena wykazały, że wydzielina tych ru rek  [ 
nie ma nic wspólnego z rosą miodową '). J e 
żeli zlekka dotykać się mBzycy końcem 
szpilki po grzbiecie lub głowie, natenczas 
ru rk i zbliżają się ku szpilce i na końcu je 
dnej, lub obu występuje kropelka cieczy, 
przechodząca następnie na szpilkę. Na p o 
wietrzu ciecz tężeje w masę woskowatą, po 
zbawioną wszelkiego smaku i składającą 
się z agregatów  kryształków' m ikroskopij
nej wielkości.

Ja k  używa mszyca tego aparatu w celach 
obronnych? W yobraźm y sobie larw ę złoto- 
oka pospolitego (Chrysops vulgaris), napa
dającą na mszycę. Drapieżny owad nagłym 
ruchem  wbija ogromne i silne swe szczęki 
w ciało nieszczęsnej od dołu i, wyssawszy, 
odrzuca pozostałe zaledwie strzępki chity- 
ny. W  razie, gdy napad zostaje w ykona
nym niezbyt zręcznie, mszyca może jeszcze 
zdążyć zalać wrogowi przednią część głowy 
i szczęki płynem, natychm iast z ru rek  wy
stępującym. Ciecz wnet gęstnieje i tam uje 
ruchy o wadu w bardzo nieprzyjem ny spo
sób. P rzestraszona i ogłupiona larw a pusz
cza ofiarę, aby oczyścić szczęki i przednią 
częśó głowy. A  je s t to rzeczą niełatw ą i 
i często udaje się dopiero zapomocą tarcia i  

szczęk o jak iś cienki przedm iot. W  tak 
bezbronnym stanie nierzadko bywa ona 
ofiarą innych, o wiele słabszych owadów, 
których w zwykłych warunkach niema po
trzeby się obawiać. Biisgen dwa razy zam y
kał w jednem  pudełku brunatną mrówkę i 
ogrodową z larw ą złotooka i w obu w ypad- j  

kach po kilku godzinach m rówka uległa 
przemocy. W idyw ano wprawdzie również 
zwycięstwo mrówki nad drapieżcą, ale, 
bądźcobądź, ru rk i dla mszyc, naw et zosta- | 
jących pod opieką mrówek, stanowią broń | 
nie do pogardzenia.

W ciekawy sposób unikają mszyce napa
dów biedronek (Coccinellae). Mszyca sta
ra się tak  umieścić, aby przy zbliżeniu bie- ! 
dronki, ta ostatnia dotknęła przedewszyst- ; 
kiem tylnych jej nóg. U przedzona o nie- I 
bespieczeństwie, wykonywa ruch wymija-

’) W edług tego uczonego wydzielina ru rek  nie 
rospuszcza się w wodzie, pod wpływem kwasu 
osmowego zabarw ia się na kolor brunatny i nie 
zawiera cukru w żadnej postaci.

jący, niewyciągając jednakże z rośliny 
szczecinek gębowych. Jeżeli niebespieczeń- 
stwo zagraża w dalszym ciągli, wtedy ucie
ka się ona do swych rurek i oblewa chrząsz
czowi całą przednią część ciała masą wos
kową.

Zupełnie nieskuteczne są ru rk i mszyc 
przeciw osom owadziarkom. Te ostatnie 
składają ja jk a  w odwłok mszyc. Odbywa 
się to w następujący sposób: osa zagina swój 
odwłok pomiędzy nogi ku przodowi, tak, 
że koniec jego wystaje jeszcze przed głowę. 
W  tem położeniu zbliża się do mszycy, któ- 
rćj odwłok usiłuje przebić od dołu ostrym 
końcem swego odwłoka. Rozwijające się 
larw y żywią się kosztem ciała mszycy, co 
natu ra ln ie  przypraw ia ją  o zgubę. Nie- 
zawsze osa odrazu trafia w odwłok mszycy. 
Często nogi mszycy zostają pierwej dotknię
te, niż jój ciało, wówczas mszyca ucieka, 
lub też wykonywa ruchy, wymijające ude
rzenie. W  tym wypadku, jak  poczęści 
i w poprzednim mszyce w długich swych 
nogach znajdują środek obronny, uprzedza
jący  je  o niebespieczeństwie. T a okolicz
ność objaśni nam zwyczaj wielu mszyc u sta 
wiania się w grupy, tak, że głowy wszyst
kich są zwrócone do środka, tylne zaś nogi 
nazewnątrz. Skutkiem  tego, napadające 
zwierzęta pierwćj stykają się z ich nogami, 
niż z ciałem.

Rurki, wydzielające masę woskowatą, ma
ją  dla mszyc jeszcze jedno niepoślednie 
znaczenie. Ponieważ głównie dorosłe już 
owady dobrze niemi w ładają, podlegają 
więc napadom po największej części młode 
mszyce, dojrzałe zaś, znoszące ja jk a , są 
oszczędzane. Jestto  jedno z wielkich p rzy 
stosowań, do jakich  natura doprowadziła 
organizm y w celach zachowania gatunku, 
dbając przedewszystkiem o bespieczeństwo 
rozmnażających się jednostek.

Henryk Lindenfeld.

Towarzystwo- Ogrodniczo.
(Dokończenie).

Praca Kollera dała naatępnielpodstaw ę Duyalo- 
wi do szczegółowego zbadania sprawy tworzenia 
się listków zarodkowych; w tyra celu użyte zostały
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do studyjów tarczki innych ptaków. W  rezultacie 
n iby  udało sig Duyalowi otrzym ać tarczk i wpu- 
klone, a raczej podw inięte u zgrubiałej tylnej k ra 
wędzi, w ten  spoBÓb, że zam iast sierpow atej bróz
dy Kollera występował otwór, w kształcie półksię
życa, prow adzący do kieszonkowatej jam y, której 
strop tw orzyła entoderm a, sk ładająca się z komórek, 
obfitujących w ziarnka żółtka odżywczego: przytem  
powyższa entoderm alna w arstw a przy zewnętrznym 
otworze przechodziła w ektoderm alną. Przecięcia 
tego rodzaju tarczek, podaw ane przez Duvala, istot
nie łudząco przypom inają środkowe przecięcia wpu- 
klonych brzegiem tarczek  ryb  chrząstkowych, ja k 
kolwiek Duval upatru je  w tem  także zupełne po
dobieństwo do wpuklonej blastosfery ziemnowo
dnych. Na zasadzie tych  danych  Duval uważa 
jam ę, p rzykry tą  z w ierzchu przez entoderm ę za 
archaenteron w ścisłem  znaczeniu, t. j. p ierw otną 
jam ę kanału pokarm owego, samą zaś warstwę en- 
toderm alną za p ierw otną w pukloną entoderm ę. 
Z tego wnet w yprowadzono wniosek, że początko
wy rozwój ptaków, pomimo nadm iern ie  w yłado
wanych żółtkiem ja j i wskutek tego znacznie zmie
nionej budowy blastosfery, w stady jum  gastruli 
w zasadzie niczera się nie odróżnia od początko
wego rozw oju ryb  i ziem nowodnych.

Co się tyczy brózdy pierw otnej, D uval sądzi, że 
w zasadzie powstaje ona przy w ydłużaniu się prze
zroczystego pola ku ty łow i przez zrastan ie  sig na 
środkowej lin ii wygiętego na kształt litery  V ty l
nego zgrubiałego obwodu pierwotnej tarczki, przez 
co zwykle powstaje brózda w kształcie szwu; jeżeli 
zaś istn iał zupełnie rozw inięty  blastoporus, utwo
rzy  się podłużna szpara, u legająca w następstwie 
zarośnięciu.

Studyja nad h is to ry ją  rozwoju ptaków, w poró
w naniu z rozwojem ziem nowodnych i gadów, do
prow adziły pre leg ien ta  do poglądów , zasadniczo 
odm iennych od wyżej przytoczonych, wystawiają 
bowiem początkowy rozwój ptaków  w oświetleniu, 
w którem  obecnie, dzięki pracom  W enckebachaj 
W illa i Corniga, w idziany je s t rozwój gadów. Po
glądy te i pojedyncze spostrzeżenia~dają się s tre 
ścić w następujący sposób.

W  jajku  ptasiem  w net po skończeniu się brózd- 
kow ania występuje blaszkow ate skupienie komó
rek w kształcie tarczki, jednosta jn ie  zgrubiałej 
w obwodzie, bez wyraźnego śladu jakiegokolw iek 
uw arstw ienia, jakkolw iek zew nętrzne komórki uło
żone są bardziej prawidłowo. Ju ż  w bardzo wczes
nym okresie m iędzy kom órkam i leżącemi u spodu 
tarczki 'a  żółtkiem ’ pow staje jam a segm entacyjna, 
kolisty zaś brzeg tarczki, posiadającej dotąd sy- 
m etry ją  prom ienistą, uw ydatnia się w postaci p ier- 
ścieniow atego zgrubienia; to  ostatnie tworzy ro 
dzaj rpasu^pogranicznego m iędzy z ia rn is tą  masą 
żółtka a tarczką; tutaj daje się zauważyć, jak  zu 
pełnie w yodrębnione brzeżne komórki ta rczk i po
woli przechodzą w duże kule żółtkowe, następnie 
w 'kom órk i ^n iezupełn ie  odgraniczone i wreszcie 
w jednosta jną  masę żółtka, obfitującego w mero- 
cyty, Powstawanie dwu p ierw otnych  listków za

rodkowych Cekto- i entoderm y) polega na tem , że 
przez nieustanne dzielenie się w ierzchnich komó
rek  tarczki (w płaszozyźnie prostopadłej do po
w ierzchni) i zużycie zaw artych w nich ziaren żółt
ka, wyodrębnia się w tarczce wierzchnia błoniasta 
warstw a komórkowa, czyli ektodermp, powodując 
wystąpienie na widownię t. zw. pola przezroczy
stego. Pozostała reszta komórek, które właśnie 
były u spodu tarczki, układa się w rodzaj w ar
stwy, stanowiącej dolny podkład, który występuje 
w charak terze podścieliska tarczki, ściśle ją  ł ą 
czącego z żółtkiem  przez pośrednictw o komórek 
żółtkowych oraz merocytów. Ta właśnie warstwa 
w drodze pewDych tylko zmian przechodzi w en- 
toderroę, o zupełnie zdecydowanym charakterze. 
Jednocześnie z w yodrębnianiem  się wspomnianych 
listków zarodkowych (resp. gastrulacyją) tarczka 
zarodkowa z prom ienistej s ta je  się dwubocznie sy
metryczną przez utworzenie się miejscowego zgru
bienia na jej kraw ędzi, odpowiadającego tylnem u 
końcowi tw orzącego się ciała zarodka; obok tego 
w tym że czasie tarczka ulega kolisto-epiboliczne- 
m u rozrostowi poza p ierw otny zgrubiały brzeg, 
a pow stały wskutek tego blastoderm alny przyrost 
składa się z płaskich komórek. W spomniane zgru
bienie kraw ędzi jes t skutkiem  zwiększonego wyła
dowywania się z żółtka komórek żółtkowych, k tó 
re  wcielają się bespośrednio w warstwę entoder- 
m alną, pozostającą w tem miejscu w ścisłej łącz
ności z ektoderm ą. Z grubiała krawędź tarczki n ie
k iedy wystaje nad powierzchnię posiadając w prze
cięciu rysunek garbu , poza którym  powstaje sier- 
powaty rowek m y l n i e  u w a ż a n y  za  b l a s t o 
p o r u s .

W  m iarg rozrostu przezroczystego pola, to  osta
tn ie  zwykle zm ienia kształt: z okrągłego staje się 
sercowatem , zwrócone ostrym  końcom ku tyłowi; 
właśnie na tery toryjum  tej wydłużonej części pola, 
niedaleko od kraw ędzi, daje się obserwować ro
dzaj plam ki lub też podłużnej smugi.

Z przekrojów  pokazuje się, że podobna smuga 
powstała przez odosobnienie się pewnej części te 
ry tory jum  pierw otnego zgrubienia krawędzi; n ie
zm iernie ważnym jes t szczegół, że na przestrzeni 
omawianej smugi lub plam ki listki zarodkowe po
zostają w tak im  samym stosunku, w jak im  były 
na kraw ędzi pierw otnej tarczk i, i. j. ściśle są z łą
czone ze sobą i z żółtkiem . Następnie powstaje 
w tem  m iejscu nieznaczne wgłębienie, k tóre  za
zwyczaj przez rozrastanie się kraw ędzi przybiera 
kształt podłużnej brózdy, silniej zagłębionej i ros- 
szerzonej w przednim  końcu, u niektórych zaś p ta 
ków, m ianowicie u wodnych, np. u kaczki, zamiast 
pierw otnej brózdy, z początkowego nieznacznego 
w głębienia tw orzy się kieszonkowata jam a, okolo
na znacznie w ystającemi wargam i. Ponieważ iden
tyczny stosunek ma miejsce u gadów, gdyż w tak i 
sam sposób powstaje tu ta j pierw otne gastralne 
wgłębienie, przeto należy wnioskować, że wspo
m niane wgłębienie u ptaków, w zwykłyeh razach 
przekształcające się w brózdę, może być uważane 
za mało rozwiniętą (resp. zredukow aną), pierw ot
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ną jam ę gastra lną  (arcbaenteron); ta  ostatnia od
powiada w zupełności nieco bardziej tylko rozwi
niętej kieszonkowatej jam ie gastralnej gadów i p ra 
wie tak  samo, jak  u tych ostatnich występuje 
w charakterze prowizorycznego utworu. Podczas 
gdy u Ichtyopsida arcbaenteron  dosięga znacznych 
rozmiarów, przechodząc całkowicie w jam ę kanału 
pokarmowego, u ptaków prawie w tej samej mie
rze co i u gadów, ta  ostatnia pochodzi wprost 
z jam y segmentacyjnej i, jako taka, jes t w tórną 
jam ą gastralną, entoderm a zaś, powstająca z owej 
dolnej w arstwy tarczki, bez współudziału w tem  
prowizorycznej gastrulacyi, również musi być uw a
żana za w tórną. Prócz tego homologija pierw ot
nej jam y gastralnej gadów i podobnegoż zagłębie
nia u ptaków Czwykle przybierającego kształt bró- 
zdy), ujawnia się tem  dosadniej, że we wspomnia
nych w łaśnie miejscach u jednej, zarówno jak  
i u drugiej grom ady, powstaje prowizorycznie 
przez perforacyją kanał neuroenteryczny, niekiedy 
w ystępujący u ptaków w postaci potw ornie roz
winiętej szerokiej szpary, na przestrzeni całej bró- 
zdy pierwotnej. Wówczas wystające przez tę szpa
rę nazew nątrz żółtko, nadaje je j pozór blastopo- 
rusa ziemnowodnych, zatkniętego t. zw. korkiem 
żółtkowym Ruseoniego; lecz podczas gdy blasto- 
porus ziemnowodnych jest utworem  pierwotnym, 
w tym  stopniu, jak  u ryb, im itujący go otwór 
u zarodków ptaków przedewszystkiem je3t wtór
nym, zatem w żadnym ra d e  nie może być uw a
żany za pierw otny otwór gastralny.

Łudzące podobieństwo początkowego rozwoju 
gadów i ptaków  przebija się jeszcze w jednym  
szczególe: u Platydactylus m auritanicus (podług 
W illa) otwór prowizorycznej jam y gastralnej prze
kształca się z czasem przez rozrost krawędzi 
w brózdę, jak  to  zwykle ma miejsce u ptaków , 
a stosunkowo rzadko się zdarza u gadów, tak sa
mo jak rzadko daje się spotykać u pierwszych 
nieco silniej rozw inięta kiesiionkowata jam a ga- 
stralna, będąca charakterystyczną dla ostatnich.

Przez porównanie początkowego rozwoju ptaków 
i gadów, oprócz ujaw nienia się ścisłego gienetycz- 
nego związku m iędzy niemi, pokazuje się, że p ier
wotny typ gastrulacyi w całej sile panujący u Ic h 
tyopsida, u ptaków uległ zupełnej redukcyi, wy
stępując zaledwie jako  ślad, w postaci prowizo
rycznej pierw otnej gastru li, z jam ą, zredukowaną 
do minim um, podczas gdy u gadów redukcyja ta 
nie zachodzi tak  daleko, tu ta j bowiem ścianki r ó 
wnież prowizorycznej pierwotnej jam y gastralnej 
biorą, pewien udział w rozwoju części mezodermy 
oraz tylnego końca chordy.

Prelegient ilustrow ał wykład szeregiem rysun
ków, okazując również odpowiednie p repara ty  m i
kroskopowe.

Ne tem  posiedzenie zostało ukończone.

W IADOMOŚCI BIEŻĄC E.

—  Ze stacyi meteorologicznej przy Muzeum przemy
słu  i rolnictwa w Warszawie. Dnia 7 Kwietnia ob
serwowano w W arszawie zjawisko t. zw. koła wiel
kiego naokoło słońca. Przebieg zjawiska był na
stępujący. O godzinie 1 min. 17 popołudniu zau
ważono w południowo-zachodniej stronie nieba, 
pokrytego w chwili obserwacyi w 0,9 częściach 
cienką warstwą chmur pierzasto-warstwowych (Cir- 
ro-Stratus), koło wielkie o prom ieniu 22°, otacza
jące słońce. Koło to  nie było wszakże jednostaj
nie wyraźnie rozwinigtem. Najświetniej p rzedsta
wiał się łuk koła AB (przedstaw iony na niżej po
danej figurze liniją ciągłą) o barw ach silnych, tę 
czowych, wynoszący w przybliżeniu 0,1 okręgu 
koła i położony w kierunku zenitalnym nad słoń
cem.

Łuk dopełniający BMNA był w ogólności mało 
w yraźny. Przestrzeń nieba, zaw arta między okrę-

A .8

giem koła wielkiego a słońcem, pokryta była cie- 
mnemi chmurami.

W  stosunku do szerokości całego okręgu kota 
łuk  AB przedstaw iał pewne zgrubienie, uderzające 
najbardziej w środkowej części jego a wytworzone 
prawdopodobnie wskutek niedostatecznego rozwi
nięcia łuku AjBt koła stycznego do koła ABMNA.

O godzinie 1 minut 45 popołudniu, przy niebie 
pokrytem  w 0,8 częściach cienką warstwą chmur 
pierzasto-warstwowych, zjawisko przedstawiało już 
mniejsze natężenie, niż poprzednio. Łuk m iano
wicie AB strac ił swą świetność, szerokość jego 
zmniejszyła się do rozmiarów szerokości całego 
koła, łuk zaś BMN stał się zupełnie niewidocznym. 
O godzinie 2 ej popołudniu zjawisko znikło zupeł
nie, trw ało więc od czasu spostrzeżenia go do 
chwili, uważanej za koniec, m inut 43. Przy końcu 
zjawiska stopień i postać zachm urzenia były też 
sam e, co i w drugiej jego  fazie.

Dodać należy, że zjawisko tegoż rodzaju, nie
zwykłej jednak świetności (koła wielkie i słońca 
boczne), obserwowano w Warszawie dnia 24 M ar
ca r. b. o godzinie 4-ej min. 30 popołudniu.
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— Opuścił prasę tom III „P rac matematyczno- 
fizycznych", w ydaw anych przez S. D icksteina, Wł. 
Gosiewskiego, E d, i Wł. Natansonów i obejm uje:
1. O całkow ania układów  rów nań różniczkowych 
cząstkowych rzędu pierwszego, linijowych i jedno 
rodnych z jed n ą  zm ienną zależną, przez K. Żoraw- 
skiego; 2. O praw ie praw dopodobieństw a układu 
błgdów jako zdarzeń wogóle zależnych, przez W ł. 
Gosiewskiego; 2. O dowodzie p raw a Gaussa, przez
C. Rusjana; 4. O pewnej klasie rów nań różniczko
wych rzędu pierwszego, przez A. J . Stodółkiewi- 
cza; 5. O zasadzie najpraw dopodobniejszego bytu, 
przez Wł. Gosiewskiego; 6. O pewnej klasie rów 
nań przestępnych, przez M. P. Rudzkiego; 7. O li- 
nijach gieodezyjnych, przez J . Sochockiego; 8. M e
toda teleologiczna Hoene - W rońskiego, przez W. 
Krauzego: 9. Uwagi o m etodzie teleologicznej, przez 
S. Dicksteina; 10. O zbieżności trzech  szczególnych 
rozwinięć liczby II, podanych przez E u lera , przez 
Eug. Grabowskiego; 11. Z ałam anie św iatła  przez 
ciecze. W yniki doświadczeń z benzolem, przez 
W iktora B iernackiego; 12. Przegląd  n iektórych 
nowszych postępów w dziedzinie term odynam iki, 
przez J . Kowalskiego; 13. O odbiciu i  załam aniu

św iatła. Teoryja Sir W illiam a Thomsona, przez 
Wł. Gosiewskiego i W ł. N atansona; 14. Uchwały 
kongresu międzynarodowego biblijografii nauk m a
tem atycznych, przez S Dicksteina; 15. Dopełnienia 
do „W iadom ości b ibliograficznej o badaniach h i
storyczno-m atem atycznych w Polsce11, przez S. Dick
steina; 16. Sprawozdanie z działalności Pracowni 
fizycznej Muzeum przem ysłu i rolnictw a w W ar
szawie, przez J. J. Boguskiego; 17. Spraw ozdania 
z p iśm iennictw a polskiego w dziedzinie nauk m a 
tematyczno-fizycznych za rok 1890, przez A. Cza- 
jew icza, S D icksteina, W ł. Gosiewskiego, A. Ho- 
łowińskiego, St. Kramsztyka, Ed. Natansona, Wł. 
N atansona, J . Słowikowskiego.

S PR O ST O W A N IE .

W części sprawozdania, wydrukowanej w Nr 11, 
na  str. 174, praw a szpalta, wiersz 14—15 od dołu, 
zam iast „pierw otnej entoderm y11 w inno być „w tór
nej entoderm y1*.

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

za  t j d z ie ń  od 2 7  K w ie tn i a  do 3  Maja 1892 r.

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

*N

B arom etr 
700 mm -f- T em peratura w st. C.

'00
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.

27 Ś. 45,2 45,6 47,9 6,4 12,2 8,1 12,9 2,1 62 S»SW4,Cisza 0,0 Pochmurno
28 C 50,3 60,7 50,1 8,2 13,2 10,1 13,8 2,8 63 S3,SE4,ES5 3,1 Deszcz wiecz. i w n.
29 P. 47,9 46,0 48,0 10,0 18.4 12,8 19 8 7,7 82 S4,SB,,W N4 1,6 R. d., w. bł. bez grz.,w n.d.
30 S. 48,9 48,2 46,3 10,2 14,1 11,S 15,3 8.9 77 N E°,NE6,NE8 0,9 R. i pop. d , w. wich.

1 N. 44,5 43,4 42.8 8,8 20,4 18,0 23,0 5,2,63 EN 8,ES4.ES3 0.1 R. d., pop.b. w. wien. ok.ks
2 P. 42,7 42,3 42,7 15,6 22,0 16,4 22,1 12,8 49 E S 5,ES9,E S 4 0,0 R. mgła, w. wien. ok. ks.
3 W. 43,0 45,3 46,1 10,6 13,3 10,9 16,4 9,7 |78 W ’,SW5,W S' 0,3 R. i w poł. d. z przerw.

- - ____ ... --- — —
Średnia 46,1 12,8 68 6,0

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 iatru  w m etrach na sekundę, b. znaczy burza. d.—deszcz.

T R E  Ś ć . Opis prow incyi peruw ijańskiej Maynas, napisał Jan  Sztolcman, — Pierścienie Saturna, przez 
S. K. —■ Stosunki mszyc i czerwców do innych  owadów i do roślin, napisał Henryk Lindenfeld. — T o

w arzystwo ogrodnioze. — W iadom ości bieżące. — Sprostow anie. — Buletyn meteorologiczny.

W ydaw ca A Ślósarski. R e d a kto r Br. Znatowicz.

S03B0JieH0 Uen3ypoio. BapmaBa, 24 AnplłJis 1892 r. W arszawa. D ruk E m ila Skiwskiego.




