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1. Szkic historyczny rozwoju syntezy m ineralo
gicznej. II. Zadanie tejże oraz metody i p rzy rzą
dy, jakiem i się posługuje. III. P rzeg ląd  w ażniej
szych rezultatów  syntezy m ineralogicznej i p e tro 

graficznej.

I.

M ineralogija, na równi z innemi nauka
mi fizycznemi, w historyi swój musiała prze
chodzić pewne fazy rozwoju, podlegającego

*) L ite ra tu ra  przedm iotu dotycząca: Daubree, 
Ktudea synthetiąue de geologie experim entale. P a
ryż , 1879. Fouąue e t Michel Levy, Synthćse des 
m ineraux et des roches. Paryż, 1882. Bourgeois, 
R eproduction  artificielle des mineraux. Paryż, 
1884 (E ncyklopedyja chem. Frem yego). Lem berg, 
Z u r Kenntniss der Bildung und Umwandlun? der 
S ilicate. Zeits. d. deutsch. geol. Gesel. 1872—1888. 
D oelter, Allgem eine chemische Mineralogie. Rozdz. 
IV. Synthese der M ineralien. Lipsk, 1890.

prawom naturalnym, które wyrażają i okre
ślają stosunek pomiędzy umysłem badacza 
i poznawanym  przezeń przedmiotem, lub 
zjawiskiem  świata zewnętrznego. D o zna
jom ości rzeczy dochodzimy stopniowo, 
w miarę coraz bliższego zapoznawania się 
z ich w łasnościam i przyrodzonemu Z po
czątku badanie polega na obserwacyi cech 
czysto zewnętrznych z pomocą środków na
turalnych, jakiem i są nasze zmysły. P o 
w ierzchowna znajomość przedmiotu nie za- 
dawalnia jednak umysłu ludzkiego, który 
dąży do zgłębienia i wydobycia na jaw  
ukrytych własności tegoż przedmiotu, ba
dając go w warunkach niezw ykłych i przy 
pomocy narzędzi sztucznych, jak ie w tym  
celu wynajduje, a uzbroiwszy w nie zm y
sły, dochodzi do znajomości dokładnej ciał 
lub zjaw isk złożonych przez ich rozłożenie 
na tworzące je  elementy.

Taki sposób badania nazywamy analizą. 
Obserwacyja i analiza, poznając różne włas
ności ciał, nie wyjaśniają jednak sposobu 
ich powstawania czyli gienezy. Zadanie to 
wypełnia synteza, która na podstawie ob- 
serwacyj i danych analitycznych odtwarza 
sztucznie ciała naturalne, naśladując mi
strzynię twórczości — przyrodę. Zjawisko
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uważam y za ostatecznie zbadane, jeś li m o
żem y je  dow olną ilość razy odtw orzyć  
w warunkach ściśle określonych. Stąd syn
teza należy do najw yższych i ostatecznych  
zadań nauk fizycznych.

M ineralogija od czasów najdawniejszych  
aż do końca wieku X V III była nauką w y 
łącznie obserwacyjną. B y ł to raczej zbiór 
luźnych wiadomości o m inerałach, niepo
łączonych ze sobą ani podobieństwem  cech, 
ani też w spólnością pow staw ania w naturze. 
Dopiero zakom ity profesor frejberski W er
ner (1750— 1817) zaprowadził pewien sy 
stem obserwacyi m ineralogicznej, jak k o l
w iek pow ierzchow nej, tem niem niej dopro
wadzonej przezeń do pewnego stopnia do
skonałości. Jednocześnie W erner na pod
staw ie w łasnych obserwacyj stw orzył teo- 
ryją tworzenia się m inerałów, twierdząc, że 
wszystkie one są osadami wodnemi. W  koń* 
cu w. X V III  m ineralogija, wskutek w iel
kich postępów chemii wchodzi w analitycz
ne stadyjum rozwoju. Chem icy K laproth, 
Berzelijusz i inni są zarazem mineralogami: 
analizują oni ciała kopalne, odkrywając 
w nich nieznane przedtem  pierw iastki, ba
dają ich topliw ość i t. p. Znakom ity opat 
H auy buduje (1822) zasady krystalografii, 
stwarzając nowy potężny środek analitycz
ny. Nieco później (1831) N icol i Brew ster  
powołują do życia niemniej ważną meto
dę badania— optyczną. Tym  sposobem po
w stały trzy metody m ineralogiczno-anali- 
tyczne: chem iczna, krystalograficzna i op
tyczna.

Od połow y wieku bieżącego zaczyna się 
epoka syntetyczna. O dkryto ścisły zw ią
zek m iędzy prawami krystalografii z jednej 
strony a własnościam i chem icznem i i op- 
tycznemi m inerałów — z drugiej; cały zastęp 
uczonych pośw ięcił w reszcie swe zdolności 
syntezie m ineralogicznej w ścisłem  znacze
niu, odtwarzając z preparatów chemicznych  
skupienia m olekularne, niczem  nieróżniące 
się od tych, które nazywam y minerałami. 
Od tój doby m ineralogija staje się nauką 
nietylko opisową lecz i doświadczalną. S yn 
teza, opierając się na wskazówkach obser
wacyi gieologicznej i analizie, wyjaśnia w a
runki powstawania w ielu m inerałów  i skał, 
obalając, lub prostując hipotezy oparte w y
łącznie na obserwacyi. Stąd w yw iązała się

konieczność sprawdzania wszystkich teoryj 
gieologicznych i m ineralogicznych na d ro
dze doświadczalnej. Jakkolw iek  dziś na
w et jeszcze niewszyscy gieologow ie uznają 
tę konieozność, logicznie w ypływającą z h i
storycznego rozwoju m ineralogii, przypusz
czając, że w tyglu  badacza panują inne  
prawa fizyczne i chemiczne, niż np. w łonie  
wulkanu, jednakże synteza i doświadczenia  
gieologiczne postępują wciąż naprzód, roz
wiązując w sposób stanowczy kwestyje naj
zaw ilsze. Przesąd, o którym  napomkną
łem , w yrządził niemało złego  nauce: był on 
np. główną przyczyną owej sławnej walki 
m iędzy neptunistam i i plutonistami, którzy 
przez pół wieku kruszyli kopije o to, czy 
bazalt i pokrewne mu skały są utworem  
wodnym, czy też powstały przy udziale  
ognia? Charakterystycznym  bardzo jest  
ten fakt, że w samem prawie zaraniu tej 
uczonej wojny H all (1798) dow iódł do
świadczalnie ogniowego pochodzenia ba
zaltu. W alka jednak była tak zapam ię
tała, że na razie nie zwrócono na doświad
czenia H alla żadnej prawie uwagi.

Znaczenie eksperym entu dla gieologii 
oceniali już, z przenikliwością właściwą  
wielkim  umysłom, tacy filozofowie, jak L ei-  
bnitz (1693) i Buffon (1749), sława jednak  
pierwszej syntezy należy całkow icie do  
w ym ienionego przed chw ilą sir Jamesa 
H alla  (1761 — 1832). B y ł on uczniem  
i przyjacielem  Iluttona, twórcy plutoniz- 
mu, a więc przeciwnikiem  W ernera, kory
feusza szkoły neptunistów. Ci ostatni tw ier
dzili między innemi, wbrew teoryi H utto- 
na, że skały wulkaniczne stopione zasty
gają w postaci szkła, a zatem nie mogą p o 
wstawać na drodze ogniowej. A by ode
przeć ten zarzut stawiany m istrzowi swem u, 
H all stopił bryłę bazaltu i, pozwalając je j  
stygnąć nader pow olnie, otrzym ał w rezul
tacie nie szkło, lecz masę nawskroś krysta
liczną podobną do pierwowzoru natural
nego. Tenże H all dow iódł również nie
słuszności drugiego zarzutu wym ierzanego  
przeciwko H uttonow i. Neptuniści u trzy 
m yw ali, że gdyby bazalty były  k iedykol
wiek w stanie ognisto-płynnym , to stykając 
się ze skałami wapiennem i, co się w istocie  
dość często zdarza, m usiałyby je  zamieniać 
na wapno palone, czego jednak nigdzie nie-
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zaobserwowano. W  odpowiedzi na to ro
zumowanie H all wykonał takie doświad
czenie: ogrzewał przez pew ien czas rurę 
żelazną (lufę) napełnioną w części wapie
niem i szczelnie na obu końcach zalutowa- 
ną; w ydzielający się z początku operacyi 
gaz (dw utlenek węgla) w ytw orzył wewnątrz 
rury nadzwyczaj silne ciśnienie, które łącz
nie z podniesioną temperaturą przeistoczyło  
zbity wapień w krystaliczny i ziarnisty  
marmur. Tę w łaśnie metamorfozę wapieni 
zbitych na krystaliczne w sąsiedztwie ba
zaltów stwierdzano nieraz w naturze. E k s
peryment H alla  w yjaśnił, że lawa przedzie
rając się przez pokłady wapienne, nietylko  
je rozgrzewa, lecz jednocześnie wywiera na 
nie ciśnienie, zapobiegające roskładowi che
micznemu.

Ziomek i w spółczesny H allow i, G rzegorz 
W att, przedsięw ziął (1804) szereg doświad
czeń na większą jeszcze skalę i przeprowa
dził go z prawdziwem  powodzeniem. La- 
boratoryjum jego stanowił 'piec hutniczy, 
gdzie z łatwością dawały się topić w ielkie  
bryły bazaltu; przez powolne stygnięcie sto
pów, trwrająee po osiem dni, W att otrzy
m yw ał rezultaty nadzwyczaj świetne, do 
jak ich  po nim nawet w czasach najpóźniej
szych nigdy nie dochodzono. Szkoda ty l
ko, że stan metod m ineralogicznych w owym  
czasie nie pozw olił mu na dokładne zbada
nie otrzym anych produktów. Z opisu je 
dnak W atta widać, że w stopach jego od
dzielne m inerały były widoczne dla gołego  
oka, a sferolity dochodziły do kilku centy
metrów średnicy. A nglija  więc była tym  
krajem, gdzie do rozwiązywania zagadnień 
gieologiczno-gienetycznych zastosowano p o
raź pierwszy doświadczenia chemiczne i fi
zyczne.

Po doświadczeniach H alla i W atta po
wstała w rozwoju syntezy mineralogicznej 
pewna przerwa, trwająca aż do roku 1823, 
w którym chemik francuski, Berthier, doko
nał syntezy augitu i oliwinu przez stopie
nie krzemionki z odpowiedniem i ilościami 
wapna, m agnezyi i tlenku żelaza.

A by dokładnie ocenić znaczenie histo
ryczne syntez Berthiera, nadmienimy, że 
w  owym czasie zacięte jeszcze staczano 
w alki o pochodzenie bazaltu; obecność zaś 
w nim oliw inu i augitu uważano za rzecz

przypadkową. H auy nazywa augit piro- 
ksenem  (t. j. gościem ognia), chcąc term i
nem tym w yrazić panujący natenczas po
gląd, że minerał ten jest utworem wodnym, 
a do łona law dostaje się tylko przypad
kiem, jako gość. Syntezy Berthiera oraz 
obserwacyje nad tworzeniem się oliw inu, 
augitu i in. w żużlach i szlakach pieców  
wielkich i hut w yw arły wrażenie na umy
słach ówczesnych gieologów , z których mniej 
uparci zaczęli w ierzyć w możliwość po
wstawania bazaltu na drodze ogniowej.

Pomimo to jednak, znów napotykamy 
w historyi syntezy lukę ćwierćwiekową, 
wypełnioną dopiero w roku 1848 przez 
Ebelmena, utalentowanego ucznia Berthie
ra. Ebelmen stw orzył (1848) nową metodę 
syntetyczną, zastosowaną przezeń głów nie  
do reprodukcyi sztucznej minerałów, nale
żących do grupy kamieni drogich, jak ko
rund, spinel, chryzoberyl, o których w ogóle 
mniemano, że nie mogą być syntetycznie  
odtworzone z powodu nader wysokiego  
punktu ich topliwości i absolutnej nieros- 
puszczalności w wodzie. M etoda E belm e
na polega na topieniu części składowych  
m inerałów w ym ienionych (glinka, magne- 
zyja i t. d.) w nadmiarze jakiegoś łatwo  
topliw ego ciała, które je  w temperaturze 
podwyższonej rospuszcza, wydziela zaś, sty
gnąc. Takiem ciałem (nazywam y je  topni
kiem ) jest np. kwas borny. Jeśli w jego  
nadmiarze stopimy mięszaninę glinki i ma
gnezyi, odpowiadającą spinelow i i ostudzi
my taki stop pow oli, to po wypłókaniu nad
miaru topnika otrzymamy kryształki sp i
nelu, które tem tylko różnią się od n atu
ralnych, że są bardzo małych rozmiarów. 
A nalogicznie powstaje korund w nadm ia
rze stopionego boraksu i t. d. Dzięki tój 
m etodzie H autfeuille w trzydzieści dwa 
lata później (1880) m ógł dokonać syntezy  
minerałów tak ważnych ze względu na o l
brzymie rospowszechnienie w naturze, jak  
kwarc, ortoklaz i in.

W  roku 1847 E lie de Beaum ont w ygłosił 
przypuszczenie, że m inerały takie, jak  pi
ryt, blenda, galena, chalkopiryt, fluspat 
i t. d., które w naturze wypełniają zw ykle  
szczeliny, powstające w skałach przy pro
cesach górotwórczych, tworzą się przy  
udziale źródeł ciepłych, w znacznych g łę
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bokościach, gdzie panuje ciśnienie wogóle 
większe od norm alnego. W ody cyrkułu- 
jące w tych szczelinach rospuszczają. znacz
ny ilość ciał, które ze zmianą warunków  
gieologicznych osiadają w postaci w ym ie
nionych m inerałów. Chociaż hipoteza E lie  
de Beaum onta była dziełem  bystrój obser
wacyi i g ienijalnego um ysłu, to jednak do 
godności pew nika gieologicznego podniósł 
ją, dopiero uczeń jśj tw órcy, Sónarmont, 
dokonawszy (1851) syntezy minerałów szcze
linow ych. P rzez ogrzew anie do 150° w za
topionych, m ocnych rurkach szklanych od
powiednich zw iązków  metali ciężkich z wo- 
dnemi rostworami siarkowodoru, dw utlen 
ku w ęgla, siarków alkalicznych i t. d. Só- 
narmont odtw orzył cały szereg m inerałów  
w ystępujących w górskich szczelinach, lub 
żyłach. W ten sposób pow stała nowa me
toda syntetyczna, polegająca na działaniu  
rostworów wodnych pod wielkiem  ciśn ie
niem  i naśladująca w zupełności gienezę 
w ielu cia ł m ineralnych w naturze.

Od roku 1850 zaczyna się we Francyi 
nader św ietny rozwój syntezy m ineralogicz
nej. Prócz wym ienionych tylkoco Ebel- 
mena i Sónarmonta, ukazują się na arenie 
naukowej coraz nowe rozgłośne talenty, 
podpatrujące najskrytsze tajem nice natury 
i zmuszające jej tw órcze s iły  do pow tarza
nia się w warunkach sztucznie zestaw io
nych w laboratoryjum . W  r. 1858 Henryk  
Sainte Claire D ev ille  i Caron odkrywają  
nadzwyczaj ciekaw ą w łasność pew nej gru
py ciał lotnych, których obecność wpływa  
dziw nym  sposobem na krystalizacyją sub- 
stancyj amorficznych. C iała te otrzym ały  
nazw ę czynników krystalizacyi (agents mi- 
nśralisateurs). Jeśli przez rurkę silnie 
ogrzaną i zawierającą dw utlenek cyrkonu  
beskształtny przepuszczać będziem y stru
mień lotnego fluorku krzem u, to po pew 
nym czasie otrzymamy dw utlenek cyrkonu 
w postaci krystalicznej, t. j .  m inerał cyr
kon; Tak samo działa chlorow odór na roz
grzany mocno dwutlenek cyny, przeprow a
dzając go w kassyteryt; fluowodór przeista
cza dw utlenek tytanu w rutyl i t. d. W y
mienione gazy nie wchodzą wcale do składu 
nowo powstających ustrojów m olekular
nych, ale w yw ołują w nich pew ien  ruch 
cząsteczek, którego rezultatem jest krysta-

lizacyja. Daubrće, od r. 1819 począwszy, 
ogłasza cały szereg epokowych doświad
czeń i syntez, stwarzając coraz nowe, lub  
udoskonalając stare metody postępowania 
i przyrządy. Jakkolw iek główna zasługa  
tego znakom itego badacza polega na wpro
wadzeniu doświadczeń w dziedzinę gieolo- 
gii, jednak i synteza mineralogiczna z a 
wdzięcza mu kilka odkryć pierwszorzędne
go znaczenia. On pierwszy wyjaśnił do
świadczalnie, jak  ważne ma znaczenie para 
wodna gorąca w sprawie tworzenia się mi
nerałów w naturze: w wulkanach ścina 
zw iązki lotne m etali, przeprowadzając je  
w stałe tlenki, gdzieindziej roskłada w spo
sób rozm aity ciała stałe, lub, łącząc się 
z niem i, w ytwarza nowe gatunki m inera
łów . Znaczenie pary wodnej w procesach 
w ulkanicznych wytłum aczył już Gay-Lus- 
sac (1823), roskładając parą wodną chlor- 
nik żelaza na hem atyt i chlorowodór. Spo
sób ten, zw any sublimacyją, Daubróe zasto
sował do syntezy kassyterytu przez roskład 
podwójny clilorniku cyny i pary wodnej, 
budując na tem doświadczeniu teoryją po
wstawania pokładów rud cynowych i in. 
D rogą bardzo trudnych i niebespiecznych  
doświadczeń wykazał dalej Daubi-ee, jak  
jest energicznem działanie wody na krze
miany przy wysokiej temperaturze i ciśnie
niu: rurkę ze szkła zielonego napełnioną 
w  części wodą w kładał do mocnej rury że 
laznej, zaopatrzonej w szczelnie zamykającą 
ją  śrubę, poczem  cały aparat ogrzew ał do 
ciemnej czerwoności, przez co wewnątrz 
rury wytwarzało się kolosalne ciśnienie. 
W  takich warunkach w krótkim bardzo 
czasie następował kom pletny roskład szkła, 
z którego powstawały: kwarc, augit, kilka 
krzem ianów wodnych i opal. Metoda Dau- 
breego w ostatnich czasach, wskutek zna
komitego ulepszenia stosowanych w niej na
czyń, uwieńczoną została świetnemi rezul
tatami. Friedel i Sarasin dokonali (1879 
do 1881) na tej drodze syntezy ortokla- 
zu, kwarcu i trydym itu, a Lem berg (1880 
do 1888) wielu zeolitów , leucytu, nefelinu  
i t. d.

D roga czysto ogniowa użyta z takiem po
wodzeniem do syntezy skał i m inerałów  
przez H alla , W atta i Berthiera, przez czas 
długi zupełnie została zaniechaną, a to g łó 
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wnie z powodu przekonania wypowiedzia
nego przez zasłużonych skądinąd uczonych  
(M itscherlich, G. Rose), jakoby feldspaty, 
będące głów nym  składnikiem  wielu skał 
wulkanicznych, nie m ogły powstawać przez 
topienie. Dopiero Daubróe, którego stu- 
dyja doświadczalne i syntetyczne odkryły  
gieologii nader świetne i nieznane przed
tem widoki rozwoju, użył (1866) metody 
ogniowćj do syntezy m eteorytów, topiąc j  

skały bogate w związki żelazne (lerzolity) 
w  atmosferze odtleniającój i otrzymując 
w ten sposób kombinacyją oliw inu i ensta- 
tytu z żelazem metalicznem. Jeżeli analiza 
spektralna dowiodła tożsamości pierwiast
ków ciał niebieskich z elementami ziem- 
skiemi, to synteza Daubróego rzuca światło 
na warunki kojarzenia się tych pierwiast
ków w związki chemiczne czyli minerały, 
które wogóle nie różnią się od odpow ie
dnich m inerałów skorupy ziemskiój.

M etodę ogniową udoskonalili FoUąuó 
i M ichał Lćvy (1878 — 1881). U czeni ci 
otrzymali poraź pierwszy szereg minerałów  
skalnych, jak: różne gatunki feldspatów, 
nefelin , m elilit, leucyt, że nie wspomnimy 
już o takich, jak  augit, oliwin i t. d. przez 
topienie ich części składowych w tyglu pla
tynowym. U lepszenie metody polega na 
tem, że po stopieniu mięszaniny, tygiel 
przez czas dłuższy pozostawiano w tempe- j  

raturze nieco niższśj od punktu topliwości ( 
powstać mającego m inerału, dając mu od- ! 
powiednią ilość czasu do należytej, pow ol
nej krystalizacyi. Przyrządzając mięsza
niny odpowiadające składem swoim skałom  
(t. j. kombinacyi dwu, albo kilku naraz mi
nerałów), Fouquć i M. L ćvy tym samym  
sposobem dokonali syntezy skał w ulkanicz
nych: andezytu, bazaltu, nefelinitu, leucy- 
tytu i w. in., które w najdrobniejszych na
w et szczegółach przypominają dokładnie 
stosunki mikroskopowe skał naturalnych.

Te system atyczne studyja uczonych fran
cuskich dowiodły nareszcie, że bazalty, an- 
dezyty i im podobne skały krystaliczne po
wstają w yłącznie na drodze ogniowój bez 
interw encyi innych czynników  gienetycz- 
nych. Jednocześnie ci sami badacze stw ier
dzili, że pewne m inerały, jak: kwarc, orto- 
klaz, amfibol, mika oraz składające się 
z nich skały (granit, liparyt, trachit), po- 1

mimo wielu usiłowań, nie dają się sztucznie 
odtworzyć na drodze czysto ogniowśj. Stąd 
wyprowadzamy wniosek, że skały te mogą 
powstawać w naturze tylko tam, gdzie 
prócz wysokiój temperatury są jeszcze obec
ne inne warunki niezbędne do ich krystali- 
zacyi. W edług powszechnego mniemania, 
warunki, o których mowa, są to: w ielkie  
ciśnienie i działanie pary wodnój na zasty
gającą ognisto-plynną masę.

Tak rosstrzygnął się ów słynny spór po
między W ernerem  i Huttonem. Teoryje 
ich, jako zbyt jednostronne i absolutne, 
upadły, obudziły jednak w swoim czasie 
pewien ruch um ysłów , którego rezultatem, 
być może, jest św ietny rozwój syntezy mi
neralogicznej, przedstawiony tylkoco czy
teln ikow i w głów nych jego momentach. 
D ziś, dzięki syntezie i doświadczeniu, w ie
my, że jedno i to samo ciało mineralne po
wstawać może różnemi drogami; augit tw o
rzy się pod w ielkiem  ciśnieniem z rostwo- 
ru wodnego w doświadczeniu Daubróego 
i w głębokich szczelinach górskich; jed n o 
cześnie tenże augit może być odtworzony  
przez stopienie jego pierwiastków w warun
kach, jakie towarzyszą powstawaniu jego  
w lawach; gdzieindziej może on być pro
duktem sublimacyi i t. d. Twórczość natu
ry jest niewyczerpaną w swśj rozmaitości; 
um ysł człowieka nadto słabym , aby wszyst
k ie jćj drogi wyśledzić.

(c. d. nasł.).
J . Morozewicz.

'

l  AZTI środkowej:*

IV .

Po śmierci gienerała M. Przew alskiego, 
zm arłego w dniu 1 Listopada 1888 roku, 
w m ieście Karakol (dziś Przewalsku, w ob- 

I wodzie Semireczeńskim), w chwili rospo-

*) Porówn. W szechświat z r. lo91, str. 596 i 817 
oraz z r. 1892, str. 8, 25 i 45.
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częcia nowój wyprawy do środka A zy i, do
wództwo nad nią poruczone zostało giene- 
rałowi P iew cow ow i. W  w ypraw ie, oprócz 
dawnych towarzyszów Przew alsk iego, p o 
ruczników R oborow skiego i K ozłow a, brał 
udział inżynier górniczy K . B ohdanow icz. 
Głownem  zadaniem wypraw y było zbada
nie K ueń Lunu ') i półn. stoku wyżyny  
tybetańskiej od w yłom u K eryi daryi do po
łudnika jeziora Lob Noru.

O puściw szy K arakol d. 28 Maja (n. s.) 
1889 roku w yprawa skierow ała się ku Z, 
wzdłuż jeziora Isyk  K ul. O 20 w. od Ka- 
rakolu w jeziorze, na głębokości 6 stóp, 
znajdują się ruiny daw nego miasta, zbudo
wanego z doskonałćj ceg ły , fale, od czasu 
do czasu, wyrzucają rozm aite przedm ioty  
domowego użytku i m onetę miedzianą. 
Zawróciwszy ku P d , wyprawa przebyła gó
ry K yrgyzyn  A ła-taw , których przełęcze, 
na 12000' w zniesione, zapełnione b y ły  śnie
giem. P o  przebyciu gór, droga prowadzi 
wysoką, falistą krainą, zwana u kirgizów  
Syrtem i ciągnie się aż do półn. podnóża 
głów nego grzbietu Tiań Szanu. Syrt obfi
tuje w  pastwiska. P n  stok Tiań Szanu 
przedstawia spadek krótki, ale jednostajny, 
przeciw nie P d  początkowo jest nadzwyczaj 
stromy, ku podnóżu zaś staje się bardzo ła 
godny. G óry te przebyto przez przełęcz 
Bedel, 13 500' wysoką, która w dniu 10 
Czerwca była jeszcze zasypana śniegiem . 
Na Pd T iań-Szanu leży bardzo szeroka do
lina rzeki Tanszan-daryi, zam knięta od Pd  
górami K ara-teke, stanowiącem i daleko ku  
W . ciągnącą się gałąź Tiań-Szanu. Z prze
łęczy D ungaret - Mio (9 000' wys.) widać 
było na półn. stokach gór K ara-teke n ie
w ielkie gaje jod ło we, pastwiska, jurty i trzo
dy koczujących kirgizów . K u południowi 
leży K aszgaryja, czyli W . T urkiestan .—  
Krainę tę niemal zewsząd opasują góry: od 
Pn Tiań-Szan do jeziora B agrasz-kul, t. j. 
do K urii i Kara szaru, skąd ku P d W  cią
gną się góry K uruk-tag, oddzielające K asz- 
garyją od wyżyny B ej-Szanu (patrz w ypra
w ę braci G rzym ajłów ). N a Z ciągną się 
gałęzie K yzył-jertu , krańcowego łańcucha

•) Praw dopodobnie praw idłowo powinno być 
Kneń Luń, również Lob-Nor.

Pam irów, na Pd i P d W  zamyka Kaszga- 
ryją K ueń-Luń i A styn-tag (dotąd opisy
wany pod nazwą A łtyn-tag).

Na W , pomiędzy K uruk-tagiem  i A styn- 
tagiem  istnieje brama (około dwu dni drogi 
szeroka), łącząca Kaszgaryją z pustynią H a- 
mijską. Niem al w samój tój bramie leży  
jezioro Lob - Nor. T ak więc K aszgaryja  
przedstawia kotlinę, którćj dno wyniesione  
jest nad poziom morza przeciętnie na 3 500'. 
Na półn. stronie tój kotliny rzeka Jarkend- 
daryja, zwana w dolnym  biegu Tarimem, 
zatacza ogromny łuk, którego punkty krań
cowe stanowią miasto Jarkend i jezioro  
L ob-N or. N a P d W  odpowiada Tarimowi 
rzeka Czerczen-daryja, powstająca z licz
nych strum ieni, w ielkiój, podłużnej doliny  
pom iędzy A styn-tagiem  i Tokuz-dawanem . 
Na Pd z K ueń-Lunu spływają liczne rzeki, 
które nikną śród piasków pustyni środko- 
w ćj. Tak, poczynając od Z, płyną Kara- 
K asz i Jurun-K asz (rzeka Chot.anu), które 
połączyw szy się ze sobą, podążają do Jar- 
kend-daryi. Dalćj K eryja, N ija, T ołtan- 
Chodża, Moldża, K ara-m uren . Nakoniec 
od Z płynąca K aszgar-daryja, nie dosięga, 
wbrew dawnemu zdaniu, Jarkend-daryi 
i niedaleko miasta M arał-Baszi niknie śród 
błot i piasków.

O toczenie kotliny Kaszgarskićj przez w y
sokie góry, powstrzym ujące w ilgotne w ia 
try, szczególniej Z i PdZ, w yw ołuje nad
zwyczajną suchość powietrza, wpływającą  
na faunę i florę kotliny. Stąd też środek  
jój zajmuje obszerna pustynia, zwana na Z 
Tokła-M akan. Ciągnie się ona z Z na W  
na 800 w. i ma z Pn ku P d  około 350 w. 
szerokości. Z wyjątkiem dolin rzecznych, 
wrzynających się w pustynię, jest ona pra
w ie zupełnie pozbawiona roślinności. W y 
sokie piaszczyste wzgórza leżą tu naprze- 
mian z równinam i, lub falistem i przestrze
niami, utw orzonem i z piargów, lub otoków. 
Naokoło tój pustyni ciągnie się niepi-zerwa- 
ną wstęgą las topolow y (Populus diversi- 
folia =  tograk). L eśny ten pas na Z, Pn  
i W  ciągnie się wzdłuż Jarkend-daryi i Ta- 
rimu. Na PdZ i Pd w pasie podgórskim  
istnieją w ody zaskórne, spływające ze sto
ków  w yżyny Tybetańskiej, na PdW  zaś 
w zdłuż Czerczen-daryi.

Ludność K aszgaryi, do 2000000 , za
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m ieszkuje wyłącznie podgórze i oazy pod
górskie i zajmuje się przeważnie rolnic
twem. E tnologicznie jestto mięszanina sta- 
ro-persów i turko-m ongołów. Język ich 
jest też wyraźną mieszaniną tychże elem en
tów, z przewagą wyrazów turkskich i pew
ną niew ielką domięszką arabskich. Są to 
mahometanie sunici. Są oni łagodni, do
broduszni, gościnni nawet dla cudzoziem 
ców.

W ypraw a gien. M. Piewcowa, wkroczyw
szy do K aszgaryi, skierowała się podgórzem  
Z i P d. W zdłuż tój drogi leżą miasta i oazy 
M arał-Baszi, Jarkend, K argałyk, Chotan, 
K eryja, N ija , Czerczen, Lob - Nor i na 
P nW  — Kuria.

Prócz tego, jak  było zamierzone, doko
nano badań K ueń-Lunu i gór otaczających 
z P n  Tybet, od południka K eryi (79° 30' 
d ług. wsch. od Paryża), do południka Lob- 
Noru (88° dł. w . Par.).

W  końcu Czerwca wyprawa przeprawiła 
się  przez długą odnogę Jarkend-daryi i po
suw ała się wzdłuż obszernego bagna Łatma, 
^ród którego leży niew ielkie, słodkie jez io 
ro A k-kul. D o samego prawie Jarkendu  
droga prowadzi w zdłuż rzeki lasem topolo
wym, 2 0 —30 wiorst szerokim, ciągnącym  
się pom iędzy rzeką i pustynią. W edług  
opowiadań mieszkańców, w PnZ części pu
styn i leżą ruiny miast, w których znajdują 
naczynia i klejnoty, w poszukiwaniach nie 
oddalają się jednak dalej trzech dni drogi 
od brzegów rzeki i to tylko zimą. W  od le
głości 80 w iorst od Jarkendu, zaczyna się 
uprawna i gęsto zaludniona okolica, a o 20 
w iorst wsie ciągną się nieprzerwanym sze
regiem . Ku Z od drogi, w odległości 25 do 
60 w. ciągną się piaski lotne.

Oaza Jarkendzka z powodu wybornej 
gleby lossowój uważana jest za najurodzaj
niejszą w całej K aszgaryi. Oaza ma do 
40 wiorst długości i około 25 szerokości. 
W  środku leżą dwa miasta, opasane glinia- 
nem i murami: m uzułm ańskie, liczące 32000  
m ieszkańców i chińskie (Jangi-szari), liczą
ce 1 500 m ieszkańców. Oba posiadają licz
ne bazary i sklepy. Oprócz miast oaza li
czy do 150000 m ieszk. Miasta leżą o 12 w. 
od rzeki i zasilane są wodą zapomocą ary- 
ków. K u Pd od muzułmańskiego miasta 
ciągną się obszerne pola ryżowe, dostarcza

jące ryżu nawet innym  miejscowościom  
Kaszgaryi.

Z Jarkendu do K argałyku droga prowa
dzi ciągle przez dobrze uprawne i urodzaj
ne m iejscowości. Od Kargałyku wyprawa 
zawróciła ku Pd i wkroczyła w góry, ażeby  
w górskiej stacyi, wzniesionej na 10000', 
przepędzić porę największych upałów.

Podczas pobytu w górach badano faunę, 
florę i budowę gieologiczną gór pomiędzy 
Jarkend-daryją i rz. Tyznapem. Sam gien. 
Piew ców  prow adził spostrzeżenia astrono
miczne i m agnetyczne.

W  połowie W rześnia wyprawa opuściła 
góry i skierowała się ku W . Droga prowa
dzi usłaną piargami lub kamykami obszer
ną równiną, po której przebiegają płaskie, 
niew iele wzniesione grzbiety. Nad nielicz- 
nemi rzeczkami leżą wioski i małe oazy. 
Taki charakter posiada droga do wsi Guma. 
Dalój do samego Chotanu ciągnie się pu
stynia zasypana piargami, śród której leżą 
przestrzenie zupełnie pozbawione roślinno
ści. K u PdZ ciągną się nieznaczne w ynio
słości, a za niemi półn. gałąź K ueń-Lunu —  
Kosz-tag, którego szczyty już ubieliły śn ie
gi. N a PnW  ciągnęły się piaszczysto-losso- 
we wzgórza, porosłe tamaryszkiem, a dalej 
tograkiem. Rzadki las topolowy rośnie 
wśród tych wzgórz pasem od 20 — 80 w. 
szerokim od Jarkend-daryi do Karakaszu, 
za lasem leży pustynia.

Dnia 3 Października wyprawa przybyła  
do Chotanu. Oaza chotańska skrapiana K a- 
rakaszem i Jurung-kaszem, które połączyw
szy się tworzą Chotan-daryją, ma do 70 w. 
długości i około 50 szerokości. Glebę jej 
stanowi lciss z domięszką piasku, stąd oaza 
mniej jest urodzajna, niż kaszgarska. M ia
sto muzułmańskie liczy 5 000 mieszk., chiń
skie, obwarowane murem, 500 mieszk. Cała 
oaza liczy 120000 mieszk. i słynie z w y
robu dywanów, filcu, futer i jedw abiów . 
W okolicy  znajdują się ciekawe ruiny. M iej
scowość podobna do poprzednio opisanej, 
ciągnie się wzdłuż całej drogi do oazy K e
ryja i dalej do Nii. W tej ostatniej wypra
wa postanowiła przepędzić zimę, w ciągu  
zaś tego czasu odbyć wycieczki w głąb pu
styni i w góry, celem wyszukania przejścia  
prowadzącego na wyżynę tybetańską. P rzej
ście to znaleziono w dolinie rzeki T ołan-
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Chodża. W  ciągu zimy przybył tu kap. 
Bronisław Grąbczewski, powracający ze 
swój wyprawy na Pam iry i do Tybetu  
półn.-zach.

Na początku wiosny gieolog, K. Bohda
nowicz, badał Pn stoki Kueń-Lunu pomię
dzy południkam i Chotanu i K eryi (77° 40' 
i 79° 30' dł. wach. Par.). Porucznik Robo
rowski odbył wycieczkę do Czerczenu, a na
stępnie doliną tej rzeki do podnóża wyżyny. 
Nareszcie w końcu Marca zwiedzono dolny 
bieg N ii-daryi aż do zaniknięcia tćj rzeki 
w piaskach pustyni u klasztoru Imama- 
Dżafera-Sadyka, położonego o 100 wiorst 
ku P n  od wsi Nii. Otaczająca pustynia po
siada grunt złożony z piargów i przecięta 
jest wyniesieniam i piaszczystemi, których 
piasek silnie ubity działaniem  wiatrów; zu
pełny tu brak życia organicznego.

Z nastaniem wiosny (6 M aja) wyprawa 
opuściła N iją i w yruszyła w  góry. Około  
wioski Kara Saj urządzono głów ne obozo
wisko, skąd przedsiębrano w ycieczki. Por. 
Roborowski przebyw szy K ueń Lun przez 
odkrytą w poprzednim roku przełęcz Saryk- 
Tuz i kierując się wzdłuż P d  stoku Kueń- 
Lunu ku Z, dosięgnął górnego biegu Keryi- 
daryi. M iejscowość, wyniesiona na 16 500' 
nad poz. m. przedstawiała zupełną pusty
nię; brak paszy zm usił go do powrotu. Pan  
Bohdanowicz zw iedził położone na Pd od 
N ii kopalnie złota Sourhak, a następnie 
zw iedził P n  stoki K ueń-Lunu do wsi Kopa 
(82° 30' dł. w.). W  drugiej w ycieczce sk ie
rowanej wprost ku P d , por. Roborowski 
zw iedził w yżynę tybetańską i tu znalazł pu
stynię kamienistą, prawie zupełnie pozba
wioną roślinności. U traciw szy, z wyjątkiem  
jednego, w szystkie konie, zm uszony był do 
powrotu. Por. K ozłow , z podobnym skut
kiem , zw iedził dolinę rzeki Bostan-tograku, 
zwanej w górnym  biegu Ak-su. W zdłuż  
tejże rzeki skierow ała się głów na wyprawa, 
napotkała ona n iew ielk ie jezioro słone, do 
którego od W  wpada rzeczka Kubuczi. 
D olina jój (14000' nad poz. m.) daleko cią
gnie się ku W  i oddziela K ueń-Lun od łań
cucha A kka-tag, stanowiącego półn. kra
wędź w yżyny tybetańskiej. Z przełęczy  
16000' wysokićj widniała ciągnąca się w nie
skończoną dal równina wzgórkowata, zam 
knięta tylko na PdZ dosyć wysokim i d łu 

gim grzbietem. Spuściwszy się na ową rów
ninę zrobiono jeszcze kilkanaście wiorst 
drogi. Ze wzgórza wzrok sięgał na 40 w. 
w promieniu, wszędzie natura gruntu i kraj
obraz były też same, tylko góry na PdZ  
występowały wyraźniej. W około ciągnęła  
się 15500' wyniesiona pustynia wyżynowa, 
pokryta gdzieniegdzie nędzną witwą, jed y 
ną napotkaną tu rośliną. Na powierzchni 
ciągnęły się głębokie rospadliny, zasypane 
piaskiem, świadczące o niezmiernych w aha
niach temperatury. Na początku Lipca co
dziennie padał śnieg, panowały silne burze 
i śnieżne zamieci, śladów deszczu nigdzie 
nie można było zauważyć. N igdzie też śla 
du pobytu człowieka; ze zwierząt widziano 
tylko dwie antylopy, a z ptaków jednego  
skowronka. Brak paszy zm usił do powro
tu na półn. stok K ueń-Lunu, wzdłuż które
go wyprawa przez Kopę i Aczan dosięgła  
górnego Czerczenu. D olina tej rzeki c ią 
gnie się daleko ku W , dzieląc Astyn-tag od 
K ueń-Lunu, noszącego tu nazwę Tokuz- 
dawan. Dolina ta sięga aż do Cajdamu. 
Przebyw szy Tokuz-dawan przez przełęcz  
M uzłuk (81° 40' dł. wsch.) na wysokości 
15500' wyprawa sstąpiła w dolinę rz. U łuk- 
su (górnego Czerczenu) i jednego z jej po
toków  źródłowych Giukermy. Tu ciągnęła  
się niezm iernie obszerna równina (14000' 
w ys.), którą od południa zamykały góry 
śnieżne, stanowiące krawędź właściwej wy
żyny tybetańskiej, były to góry Akka-tag, 
nazwane górami Przewalskiego. Szeroka 
ta dolina ciągnie się około 500 wiorst ku W  
i od P nW  zamknięta jest górami Kolumba. 
Z Akka-tagu spływają potoki źródłowe 
Czerczenu, a u ich półn. stoku znajdują się 
kopalnie złota. W edług opowiadań górni
ków, którzy czasem zapuszczają się w Akka- 
tag za ranionym jakiem, lub antylopami, 
ku Pd ciągnie się wyżyna wzgórkowata, 
znacznie wyżej wzniesiona niż leżąca u półn. 
stoków i bardzo uboga w roślinność. P rze
łęcze tych gór na początku W rześnia za
sypane były nieprzebytemi śniegami. P. Ro
borowski, opuściwszy nad brzegami G iu
kerm y główną wyprawę, skierował się ku 
P d W , okrążył jezioro słone A czyk-kul, po
sunął się około 200 w. ku W , wzdłuż półn. 
stoku A kka-tagu i zw róciw szy ku P n , w y
szedł na rzeczkę K ałantag, łączącą dwa je 
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ziora: Czon-K um -kul (słodkie) i A jg-kum - 
k u l (gorzko-słone); jestto toż samo jezioro, 
któremu P rzew alsk i i p. B onvalot dają na
zwę „niezam arzającego”. Stąd zaw rócił ku 
Z i połączył się z wyprawą u półn. stoku 
przełęczy M uzłuk.

K u jezioru Lob-N or wyruszono dnia 18 
W rześnia. P . Roborow ski, przebyw szy  
A styn-tag, skierow ał się doliną Czerczenu, 
reszta w yprawy ruszyła na W  doliną p o
m iędzy K ueń-Lunem  i A styn-tagiem  aż do 
wsch. kończyny gałęzi tego ostatniego— 
Jusup-ałyk-tag i pom iędzy tym a Szim an- 
tagiem  przez uciążliw e przejście T a szd a -  
wan (patrz podróż p. Bonvalota) w yszła  na 
L ob -N or. W ed łu g  pom iarów przeciętna  
w ysokość K ueń-L unu, Od K eryi do Lob- 
Noru w ynosi 17 600'; wysokość przełęczy  
15 000'; granica wiecznych śniegów  na półn. 
stoku —  16 700', na połudn. — 17800', tu 
więc stosunki są praw idłow e.

D alsza droga od Lob-N oru przez Kurtę, 
Karaszar, U rum czi, ku jezioru  Zajsang-Nor 
nie przedstawiała nic now ego i znana jest i 
dostatecznie z poprzednich podróży. W  oko- J  

licy  U rum czi stw ierdzone zostało istnienie  
depresyi, zaznaczone już w podróży braci 
G rum -Grzym ajłów.

R ezultat wyprawy stanowi zdjęcie 9800  
w iorst drogi, oznaczenie położenia gieogra- 
ficznego 50 punktów; wr 10 dokonane zosta
ły  obserwacyje magnetyczne; oznaczono 350  
wysokości nad poz. m. i zdjęto 150 fotogra
mów. Prócz tego zbiory przyrodnicze zaw ie
rają 60 gatunków  ssących, 220 ptaków, 40 
płazów i gadów, 20 ryb i 200 ow adów , ra
zem do 7000 okazów. Z ielnik zaw iera 700 
gatunków  (7000 okazów). Prócz tego p. 
Bohdanowicz zbadał na znacznych obsza
rach budowę gieologiczną i  zebrał bogaty  
zbiór skał i m inerałów . Badania g ieo lo- 
giczne są zapewne najcenniejszym  nabyt
kiem  wyprawy.

Gieograficznie jest ona szczególnićj waż
ną z powodu, że wiąże m arszruty poprze
dnich podróżników. W  N ii styka się z kap. 
Grąbczewskim 1), u jeziora niezam arzającego

*) Otrzymaliśmy wiadomość, że podpułkow nik 
B. Grąbczewski przedsiębierze nową wyprawg środ- 
kowo-azyj atyęką.

z drogą Przew alskiego i Bonvalota, w U rum  
czi z drogą braci Grum -Grzym ajłów.

W. Wróblewski.

0  INSTYNKCIE PASO RZ YTNY M

T T  P T A K Ó W .

(Dokończenie).

Z drugiój znów strony nadzwyczajną 
przewagę nad innem i ptakami dają negrom  
następujące korzystne dla nich strony ich 
obyczajów i właściwości przyrodzonych. 
Jaja ich posiadają bezwarunkowo skorupę 
znacznie twardszą, aniżeli jaja ptaków, do 
gniazd których samice negra nieść się zw y
k ły . Tym sposobem większa ich ilość ma 
szanse ocalenia przy bezwzględnem  n isz
czeniu ich przez aamychże molotrusów. J e 
dyny wyjątek stanowi tu pokrewny tym  
ptakom rodzaj Paeudoleistes virescens, do 
gniazd których negro zw ykł się nieść także. 
N iezm iernie też korzystną dla rozmnażania 
się negrów jest niebyw ała żywotność em- 
bryjonów, jaką odznaczają się ich jaja. Oto 
co przytacza H udson w tój materyi. Jeżeli 
negro znosi jaja do gniazda, w którem już 
się znajdują jaja prawój w łaścicielki, w ów 
czas ta zw ykle adoptuje je  i wysiaduje 
wraz ze swojem i. G dy wszelako pasorzyt 
pospieszy się zbytnio i zniesie swój płód do 
pustego gniazda, wówczas bywa zw ykle, że 
w łaścicielka albo porzuca gniazdo, albo też 
buduje tak zwane gniazdo dodatkowe, to 
jest, że nowoznieaionym  materyjałem przy
kryw a jaja pasorzyta i na tśj podściółce 
niesie się dopiero. Gniazda takie bardzo 
jest łatw o rospoznać po większćj objętości. 
Otóż pewnego razu H udson znalazł gn iaz
do m uchołówki (Sizopygis icterophrys) i po 
objętości poznał, że było ono dobudowane. 
W  gnieździe znajdowało się dw oje pi
skląt m uchołówki i trzy jaja tegoż ptaka. 
G dy wszelako Hudson zdjął górną podściół- 
kę znalazł, jak  to słusznie przypuszczał, 
jaja negra w liczbie trzech. R ozbiw szy je
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ze zdziwieniem  spostrzegł, że chociaż dwa 
z nich były zaziębione, to trzecie zawierało 
pisklę na w ylęgnięciu, bardzo żyw e i rześ
kie. Poniew aż młode m uchołówki liczyć  
m ogły około 15 dni, a okres wysiadywania  
u tćj ptaszyny trwa około 20 dni, zatem  
jaja negra przeleżeć m usiały pod gniazdem  
około 5 do 6 tygodni. W idocznem więc 
jest, że jedno z nich rozwijało się tylko 
dzięki małćj ilości ciepła, jaka przenikała 
przez górną podściółkę z ciał dwu młodych  
muchołówek. Dow odzi to, jak wielką ży
wotność zawiera w sobie płód molotrusa.

N iezm iernie ważnym dla rozmnażania ne- 
grów jest także niezw ykle krótki okres roz
wijania się płodu w jaju, gdy bowiem  małe 
ptaki, do gniazd których pasorzyt ten znosi 
swe jaja, wysiadają od 14 do 16 dni, dla jaj 
molotrusa wystarcza 11 i pół dnia do w y
klucia się piskląt. Jeżeli w ięc pasorzyt 
znosi jaja do gniazda, gdzie inkubacyja ros- 
poczęła się niewięcój jak na trzy lub cztery 
<łni przedtem, jest w szelka szansa, że m ło
de negry w ylęgną się wraz z potomstwem  
prawych w łaścicieli. Dodać też należy, że 
negry znoszą zw ykle jaja do gniazd ptaków  
znacznie od siebie mniejszych, wskutek cze
go szybko rozwijające się pisklę wyrzuca 
swe przybrane rodzeństwo i pozostaje samo 
posiadaczem gniazda, pochłaniając w yłącz
nie dla siebie w szelką pieczę ojczyma i ma
cochy.

W obec tych wszystkich warunków sprzy
jających rozmnażaniu molotrusów, Hudson  
za najważniejszy uważa brak potrzeby w y
siadywania swego potomstwa, dzięki czemu 
samica nieść się może w ciągu całych czte
rech miesięcy, zalewając swem i płodami 
w szystkie okoliczne gniazda.

Jaja negra (M olothrus bonariensis) od
znaczają się nadzwyczajną rozmaitością 
ubarwienia, naj więcej wszelako spotyka się 
czysto białych, jak u ptaków, które się n io
są w gniazdach zakrytych, na czem też H ud
son opiera sw e domniemanie, że negro ongi 
niósł się w gniazdach zakrytych pełzaczy  
amerykańskich (Dendrocolaptidae). Najpo
spolitsze po białych są jaja o tle białem  
z drobną pstrocizną koloru brunatnego, lub 
szarego. Nierzadko też trafiają się jaja o tle 
blado•czerwonem z ciemnemi znakami, jak-

I by piórem pisanemi. D o rzadkich bardzo 
należą jaja jednolicie ciemno-rdzawe.

Poznawszy obyczaje Molothrus bonarien
sis koniecznem  jest choć pobieżnie zaznajo
mić się z obyczajami dwu innych gatunków  
tegoż rodzaju, zamieszkujących okolice Bue
nos A yres, gdyż znajdziem y tu kompletne 
przejścia od zw ykłych sposobów lężenia się, 
do pasorzytnych obyczajów negra.

Gdy samiec M. bonariensis jest czarny, 
a samica myszato-szara, obiedwie płci dru
giego gatunku (M olothrus rufoaxillaris) no
szą jednakową szatę całkow icie czarną, m e
talicznie połyskującą, z małym tylko pęcz
kiem piór pachowych barwy rudój. G atu
nek ten nie jest tak liczny, jak poprzedni 
i chociaż posiada obyczaje pasorzytne, to 
jednak charakteryzuje je  ten szczegół, że 
M. rufoaxillaris niesie się tylko w gn iaz
dach trzeciego gatunku molotrusów (M. ba- 
dius), nigdy nieobarczając swem potom 
stwem  innych gatunków ptaków. O w M. 
badius posiada również obie p łci jednakowo 
ubarwione, ale nie czarno, jak to zw ykle  
się trafia w tym rodzaju, lecz ptaki są cał
kowicie barwy szarój i tylko lotki mają ru
de. M. badius wysiaduje swe jaja, lecz 
gniazda sam nie robi, ale odbiera je  innym  
ptakom, przeważnie zaś pełzaczom am ery
kańskim (Dendrocolaptidae), które zw ykły  
budować w ielkie gniazda zakryte. M olo
thrus powiększa w nich znacznie otwór, wy
rzucając część ściany, tak, aby światło m o
gło do środka przenikać. Bardzo ciekawą 
jest rzeczą, że jaja obu tych gatunków (M. 
rufoaxillaris i M. badius) są do siebie tak 
podobne, że ich odróżnić nie można, co tak
że można powiedzieć o młodych pasorzyt- 
nego gatunku (M. rufoaxillaris), które są 
zupełnie podobne do młodych M. badius 
i z niemi przez pewien czas trzymają się 
razem. Hudson zwraca też uwagę na tę 
okoliczność, że nigdy w gniazdach M. ba
dius nie znalazł jaj zw ykłego negra (M. bo
nariensis ').

>) Ta okoliczność, że ja ja  i młode obu gatun
ków (M. badius i M. rufoaxillaris) są do siebie zu 
pełnie podobne i że pierwszy z nich (M. badius) 
tak  dbały o swe gniazda, że nie dopuszcza do nich 
negra, pozwala bez żadnej opozycyi nieść się 
w nich drugiemu gatunkowi (M. rufoaxillaris) na-
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Już nieraz zadawano sobie pytanie, co za 
przyczyny m ogły w yw ołać rozw inięcie się 
tak anormalnego instynktu, jak parazytyzm  
u kukułki i molotrusa, skoro w całym  świe* 
cie skrzydlatym  nie znamy po dziś dzień 
więcej tego rodzaju przykładów , chociaż 
D arw in wspomina '), że przykład niesienia  
jaj do cudzych gniazd nierzadko spotyka 
się u niektórych ptaków kurowatych. W szy
stkie dawniejsze hipotezy, jakie w tój kwe- 
styi starano się wrygłaszać, nie wytrzym ują  
w ogóle krytyki. I  tak, starano się objaśnić 
instynkt kukułki niesienia jaj do gniazd cu
dzych położeniem niezw ykle dużego żołąd
ka, który przy wysiadywaniu nie m ógłby  
należycie funkcyjonować, lecz to objaśnie
nie nie dałoby się zastosować do molotrusa, 
który nie posiada zbyt w ielk iego żołądka. 
D la  tych samych powodów upada i inna 
hipoteza, opierająca się na naturze pokar
mu kukułki, która głów nie żyw i się g ą sie 
nicami m otyli nocnych, rzekom o trudnemi 
do strawienia. Zbytnia też żarłoczność ku
kułk i i za nią idąca jakoby niem ożność wy- j 

karmienia sw ego potom stwa nie może być 
przyczyną pasorzytnego instynktu tego pta
ka, gdyż znamy liczne przykłady żarłocz
ności m iędzy ptakami, nie idzie jednak za 
tem, aby te m usiały być pasorzytnem i. D o
piero przed niedawnym  czasem  zaczęto, jak  
się zdaje, dochodzić w łaściw ych przyczyn  
parazytyzm u u tych ptaków. A żeby je  na
leżycie poznać, zbadać musimy przedewszy-

prow adziła m nie na domysł, czy przypadkiem  oba 
te  p taki nie należą do jednego gatunku . Gdyby 
tak  było, znaleźlibyśm y sig wobec jedynego w świe- 
cie p ierzastym  w ypadku polimorfizmu (a raczej 
dimorfizmu), k tó ry  ta k  często obserwuje się u  owa
dów, np. u  pszczół, lub mrówek. W  tym  wypad
ku gatunek rozb ija łby  się n a  dwie grupy  osobni
ków, z których jedne przeznaczone są do rozm na
żania się w yłącznie (M. rufoaxillaris), a drugie 
j do rozm nażania i  do w ysiadyw ania ja j. Ponie
waż zaś H udson nie by ł w stan ie  sprawdzić, czy 
rzeczywiście M. badius sam się niesie, gdyż za
wsze w okolicy ich gniazd kręciły się pary  M. ru- 
foaxillaris, więc przypuszczaćby naw et inożna, że 
jedna  grupa w yłącznie służy do rozm nażania się, 
a  druga w yłącznie do w ysiadyw ania ja j. Przyszli 
więc obserwatorowie m ają tu  prześliczne pole do 
czynienia nadzwyczaj cieka-wych odkryć.

')  Darwin. De 1’origine des especes. Faryż 
1870, str. 271.

stkiem, jakie są przejścia od zw ykłych in
stynktów ptaków przy rozmnażaniu się do 
anormalnego zwyczaju niesienia jaj do 
gniazd cudzych.

H udson, niew ątpliw ie, ma wielką słu sz
ność uważając zajm owanie opuszczonych  
gniazd przez inne ptaki za pierwszy krok  
do parazytyzmu. A  przykłady tego są nad
zw yczaj liczne, osobliw ie m iędzy ptakami 
amerykańskiemi, o czem sam mogłem się 
wielokrotnie przekonać. W  samśj rzeczy, 
ptak, który nie buduje własnego gniazda, 
lecz zajmuje inne opuszczone, jest już n ie
jako pasorzytem , choć w gruncie rzeczy nic 
nie szkodzi dawnemu w łaścicielow i gniaz
da, skoro je  tamten porzucił. Instynkt ten 
poprzedzonym być m usiał przez zwyczaj 
niesienia się w -gotowych dziuplach drzew, 
w szczelinach skał i t. p., przyczem ptak, 
również jak i w tamtym wypadku, oszczę
dzał sobie trudnego słania, lub uwijania  
gniazda. Następującym  stopniem przejścio
wym jest zajmowanie siłą gniazd cudzych 
(nieopuszczonych), jak  to widzieliśm y u M o
lothrus badius, który zw yk ł wypędzad  
z gniazd różne gatunki ptaków, a osobliw ie  
niektóre formy pełzaczy amerykańskich 
(Dendrocolaptidae). Jestto już pierwszy  
przykład parazytyzmu sensu strictori, gdyż  
ptak korzysta z pracy innego, ze szkodą te
go ostatniego. I ten jednak wypadek do
tyczy tylko zajęcia samego gniazda, od cze
go krok jeszcze w ielki do powierzenia jaj 
sw ych innemu ptakowi.

Lecz i tutaj, szukając skrzętnie, znajdzie
m y przejścia w lężeniu się różnych gatun
ków. Znaną jest np. rzeczą, że wiele pta
ków buduje wspólne gniazda, do których  
kilka samic razem niesie jaja i następnie 
albo je  wysiadują kolejno, albo też kilka  

j  razem jednocześnie siedzi na gnieździe. 
W szystkie rodzaje amerykańskiej kukułk i 
blaszkodziobój (Crotophaga) ten rodzaj lę- 
żenia uprawiają. Mam też niejaką pewność,, 
że obserwowany przez nas gatunek papużki 
karłowatej (Psittacula coelestis) w ten sam 
sposób niesie się do opuszczonych gniazd  
garncarza (Furnarius). Ciekawszym  jesz
cze pod tym względem  jest zwyczaj n iesie
nia się strusia am erykańskiego (Rhea). W e
dług D arw ina kilka samic tego ptaka niesie  
wspólnie jaja do jednego gniazda, następnie:
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do drugiego i tak dalój aż do końca n iesie
nia się; następnie jaja w każdem gnieździe 
wysiadują samce a nie samice. Jestto więc 
pierwszy praw dziw y krok do zatracenia 
instynktu m acierzyńskiego.

Opierając się na tem stopniowaniu z w y 
czaju lężenia się, opiera H udson swą hipo
tezę wytworzenia się pasorzytnego instyn
ktu molotrusa. W edług niego negro ar- 
gientyński zatracił naprzód instynkt budo
wania własnego gniazda, niosąc się do wzię
tych przemocą gniazd innych ptaków (m ia
now icie pełzaczy amerykańskich), jak  to 
dziś jeszcze czyni pokrewny mu M olothrus 
badius. Być też m ogło, że kilka samic za
częło  się nieść do jednego gniazda, przez co 
pow oli m ógł się zacierać instynkt macie
rzyński. Gdy w tedy jedna i druga samica, 
niem ogąc narazie znaleść gniazda, a silnie  
przyparta procesem rozwoju jaja, zniosła  
je  raz do gniazda innego gatunku i jeżeli 
potomstwo w ten sposób wychowane, oka
zało się silniejszem  od innych tego gatunku, 
wychowanych w warunkach normalnych, 
wówczas wybór naturalny mógł dać prze
wagę okazom pasorzytnym i obyczaj zrazu 
przypadkowy m ógł się utrwalić na zasa
dach praw dziedziczności.

Nieoświadczając się w tćj chwili ani za, 
ani przeciw hipotezie H udsona, przejdę do 
innej znacznie dawniejszej, a którą i D ar
win przyjmuje w swem dziele „O pocho
dzeniu gatunków ”. Sprawdzonem zostało, 
że kukułka niesie jaja  w odstępach k ilko
dniow ych, przypuszcza więc ten uczony—  
wraz ze swem i poprzednikami, że gdyby  
ptak ten niósł się we własnem  gnieździe, 
nigdyby nie m ógł w ysiedzieć wszystkich  
jaj, gdyż skoro okres samego niesienia  
trw ałby dni kilkanaście, zanimby samica 
zniosła ostatnie jaja, jużby pierwsze albo 
się zepsuły, albo w ylęgłyby się z nich mło
de, coby zm usiło samicę do karmienia p ier
worodnych ze szkodą jaj niew ylęgniętych. 
Ta jakoby okoliczność zmusiła kukułkę do 
niesienia jaj swych do gniazd innych pta
ków.

Przypuszczenie to, które po dziś dzień 
powszechnie bywa przyjmowanem, posiada 
jednak dwie słabe strony: raz, że nie obja
śnia bynajm niej, jakie przyczyny m ogły  
wywołać tak długie odstępy czasu w niesie

niu pojedyńczycb jaj, a powtóre jest w prze
ciw ieństwie z obyczajami kukułki amery
kańskiej (Coccyzus americanus), która rów 
nież niesie jaja w kilkodniowych odstępach  
czasu, a jednak je wysiaduje sama. A udu- 
bon znalazł w gnieździe tego ptaka młode 
już podlatujące, inne młodsze, inne świeżo 
w yklute i wreszcie dwa jaja, tak, że ob li
czał okres całkow itego niesienia się na trzy 
tygodnie czasu. A  mimo tego wszystkiego  
kukułka amerykańska nie potrzebuje się 
uciekać do anormalnego zwyczaju niesienia  
jaj do gniazd cudzych.

W ybierając między obudwoma powyżćj 
przytoczonemi teoryjami, zdaje się, że H ud
son był bliższym prawdy i tylko, że bodaj 
nie dotarł do samego źródła, to jest do po
czątkowej przyczyny, która zmusiła samice 
molotrusa do niesienia się w gniazdach cu
dzych, a którą Hudson uważa za czysty  
przypadek. A  jednak przyczyna ta w oczy 
się rzuca każdemu, kto obyczaje tego ptaka 
podług relacyi Hudsona poznał. N iech mi 
wolno będzie w tej materyi słów  parę po
wiedzieć.

Bardzo prawdopodobnem jest przypusz
czenie Hudsona, że negro (M olothrus bo
nariensis) przeszedł przez tę sarnę fazę pa
razytyzmu, w jakiej znajduje się dzisiaj M. 
badius, to jest, że zajmował przemocą w iel
kie gniazda dendrokolaptów, do których 
niósł swoje jaja i sam je  wysiadywał. Takie 
zboczenie pierwotnego instynktu budowa
nia własnego gniazda ma tę dla gatunku  
dobrą stronę, że ptak ma więcój czasu do 
szukania pożywienia, przez co zapewnia so
bie większą płodność, która zawsze bespo- 
średnio decyduje o przewadze gatunku, 
czyli jest dla niego korzystną.

Przypuśćm y teraz, że czy to wskutek ob
fitości żeru, czy wskutek innój jakiej przy
czyny rozwinęły się u samców negra popę
dy płciowe, co tem łatwiej mogło nastąpić, 
że, jak widzieliśmy, przewaga samców w tym  
gatunku jest tak wielką, że według Azary  
wypada 9 samców na 10 ptaków. Jeżeli 
więc tak mało jest samic, znaczna część 
samców pozostaje w przykrem położeniu  
nienasyconych pragnień. Postępują sobie 
one wtedy tak, jak w tych wypadkach robią 
inne ptaki, np. kaczory, które tłuką jaja sa
mic tylko pod wpływem  niedostatecznie za-



782 WSZECHŚWIAT. N r 49.

dowolnionych popędów płciow ych. P rzy 
puszczenie to jest tem prawdopodobniejsze, 
że M olothrus bonariensis do dziś dnia prze
chował ten szkodliw y na pozór instynkt 
tłuczenia w łasnych jaj. Rola, jaką wtedy 
samica odegrywa, jest taka sama, jak  czło
w ieka, który podbiera jaja kurze, aby ko
koszkę zmusić do dalszego n iesienia, z tą. 
tylko różnicą, że człow iek  robi to z samo- 
wiedzą, a ptak bezw iednie.

Kaczka (samica) radzi sobie w  ten sposób* 
że ukrywa przed samcem swe gniazdo na
der starannie w szuwarach, lub sitowiach. 
Samica jednak molotrusa zatraciła instynkt 
budowania własnój siedziby dla sw ego po
tomstwa, a gniazda dendrokolaptów , (lo któ
rych się niosła zbyt były  na widoku, aby 
w nich m ogła ocalić swą progieniturę. P o 
radziła więc sobie w ten sposób, że się nieść 
zaczęła do gniazd cudzych, przez co, jeżeli 
nie całkow icie, to przynajm niej w znacznej 
części m ogła zapew nić przyszłość swem u  
potomstwu. Ten w ięc początek niesienia  
w cudzych gniazdach, który H udson uwa
żał za czysto przypadkowy, można sobie 
w bardzo naturalny sposób w ytłum aczyć  
instynktem  samców tłuczenia jaj, który  
to instynkt po dziś dzień przechował się 
u negra.

K orzyści z tego dla gatunku w yn ik ły  o l
brzymie, samica bowiem niepotrzebując  
ani budować gniazda, ani wychow yw ać po
tomstwa, nieść się może przez ca łe cztery  
miesiące, czem  się kom pensuje naw et tak  
w ielka dysproporcyja sam ic do samców* 
G dyż przyjm ując minimalną liczbę jaj, po
daną przez H udsona dla jednaj samicy, na 
60, to gdyby nawet połowa ich została znisz
czona przez samce, pozostaje 30 jaj, czyli 
jedna samica w ystarczy za 6 —7 samic in 
nych drobnych gatunków  ptaków , które 
średnio niosą 4 —5 jaj.
* M ógłby ktoś zarzucić temu przypuszcze

niu, że przecież kukułka i inne gatunki m o
lotrusów niosą się do gniazd cudzych, a j e 
dnak samce ich nie rozbijają jaj w zalezio- 
nych przez siebie gniazdach. N a ten za
rzut łatw o nam jest odpowiedzieć przypusz
czeniem, że i u tych ptaków instynkt paso- 
rzytny rozw inął się tą samą drogą, jaką  
staraliśmy się wytknąć dla M olothrus bo
nariensis, lecz że samce ich zatraciły ten

instynkt raz dlatego, że przyczyna pierw ot
na, to jest uniem ożliw ienie samicy w ysia
dywania jaj została już usuniętą, gdyż sa
mica powierza swe potomstwo innym  pta
kom, czyli że przez cały  sezon jest na ros- 
kazy samców, a powtóre, że samice tych 
ptaków w yszukiwały gniazd starannie ukry
tych, jak to po dziś dzień czyni kukułka, 
przez co samiec me mógł ich odnaleść 
i zw olna swój instynkt zatracił.

Jan  Sztolcman.

T O W A R Z Y ST W O  

POPIERANIA PRZEMYSŁU I HANDLU.

Posiedzenie 10-e sekcyi chemicznej odbyto się 
dn ia  12 L istopada r . b.

1) P. Boguski wyłożył rzecz o węgliku bary tu , 
ogłoszoną we Wszechświeoie w Nr 48 z r. b.

2) P. Bryndza z Kalisza zaznaczył różnicę m ię
dzy żużlem Thom asa, sprzedaw anym  przez fab ry 
ki z W estfalii, a żużlem Thom asa, pochodzącym  
z Sosnowic.

3) P. L eppert referow ał pracę W ebera o fa r
bach lakowych z barw ników  anilinowych. B arw 
nik i anilinowe strącają się ze swych rostworów 
w postaci barw nych związków, czyli lak ciałam i 
natu ry  kwasowej, jak  taniną. Ponieważ zaś te  la
ki tanino-anilinowe są rospuszczalne w kwasach 
m ineralnych, zaś nierospuszczalne w kwasie octo
w ym , więc osadzanie ich z rostworu soli anilino
wych (chlorku, siarczanu szczawianu i t. d.) p ro 
wadzić należy bądź wobec słabych zasad, jak  glin
ka, bądź wobec octanów. Taniny do osadzenia 
lak i na podłożu potrzeba względnie mało, bo na 
barw niki anilinowe działa pochłaniające najpierw  
podłoże (glinka, kaolin, krochm al i t. d j ,  nastę
pnie sama laka osadzana. Laki anilino - taninowe 
same przez się są bardzo nietrw ałe i  tra cą  pręd
ko swą barw ę. Trwalsze laki, a więc i trwalsze 
barw niki otrzym ują się, jeżeli osadzanie tan iną  
prow adzić wobec em etyku, soli antym onowych 
(związku fluorku z siarczanem ), cynowych (chlor
ku z chlornikiem ), lub żelaznych. Laki, jakie 
w tych razach powstają, są to  te  same związki 
barw ne, jak ie  barwierstwo wytwarza na baw ełnie.

Na tem  posiedzenie zostało ukończone.
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SPRAWOZDANIE.

Dr Antoni Rehman. Dolne dorzecze Sanu, badane 
pod względem postaci, budowy i rozwoju gleby, 
z m apką i przekrojam i (Sprawozdanie Komisyi 
flzyjograficznej w Krakowie, tom XXVI, str. 152— 
237).

A utor wychodzi z zasady, że gieografija powin
na się zajmować przedewszystkiem powierzchnią 
naszej ziemi, badać je j plastykę, a zatem jej po
stać i rozwój, z innych zaś nauk czerpać tyle, ile 
je s t potrzeba do poznania tej pow ierzchni i tego 
co jest z nią połączone.

Plastyka gleby je s t najważniejszym czynnikiem 
gieograficznym, gdyż zbadanie jej nietylko daje 
nam znajomość kraju  i pozwala ocenić siły, k tóre 
na rozwój jego wpływały, lecz je s t nadto niezbg- 
dnym w arunkiem  do zrozum ienia całego szeregu 
dalszych faktów, postać g leby i jej wzniesienie 
oddziaływają bowiem nietylko na hydrografiją 
i k lim at, ale i na rossiedlenie roślin, zw ierząt i roz
wój człowieka.

Ponieważ badania tego  rodzaju, nawet dla sa
mej tylko Galicyi, przechodzą siły pojedyńcze, au 
to r tymczasowo ogranicza się do badań nad dol- 
nem  dorzeczem Sanu, t. zw. dawną puszczą San
domierską. R ospatrując pokrótce cały b ieg Wi
sły, rozróżnia w je j porzeczu sześć głównych czę
ści: trzy  kotliny i trzy  przełomy erozyjne. Na
przód kotlinę Oświęcimską, przełom  pod Tyńcem, 
kotlinę Krakowsko Sandom ierską, przełom pomię
dzy wyżyną szląsko-polską i lubelską, kończący się 
pod Demblinem, kotlinę niziny mazowieckiej i na- 
koniec głęboki przełom przez wzniesienie pomor
skie. Krakowsko-sandomierska kotlina, m ająca po
stać tró jkąta , zam knięta jest od Pn szlą9ko-polską, 
a po części i lubelską wyżyną, od Pd brzegiem 
K arpat, od W zaś niskim  lwowsko-tornaszowskim 
i jeszcze niższym lwowsko-chyrowskim grzbietem- 
A utor opisuje nadzw yczaj szczegółowo plastykę 
i gieologiczną budowę krawędzi wyżyn otaczają
cych kotlinę. W pomienionych granicach wyróż
n ia  au tor trzy  pogórza: Cieszanowskie, między Sa
nem a Tanwią; Rzeszowskie, między W isłoką a Sa
nem  i Tarnow skie, między W isłoką a Dunajcem. 
Nakoniec dwie niziny: Cieszanowską, leżącą u stóp 
wyżyny Lubelskiej i niziny nadw iślańskie od K ra
kowa po San. W zakończeniu opisu przychodzi 
au to r do wniosku, że na niżu nadwiślańskim lod- 
nik i (tak) epoki dyluwijalnej zniszczyły i zatarły  
pierw otną rzeźbę te j k rainy , lecz rozwoju szcze
gólnych, sobie właściwych form nie sprawiły. Da
lej, że można uważać jako pewnik, że brzeg szląsko- 
polskiej i kraw ędź lubelskiej wyżyny istn iały  jako 
tak ie  już przed wystąpieniem epoki lodowej i że 
rozwoju kraw ędzi płaskowyżu podolskiego do tej 
epoki odnieść niemożna. Zupełny b rak  loessu na 
całym  obszarze kotliny Krakowsko-Sandomierskiej,

każe przypuszczać, że niż nadwiślański był dłużej 
pokryty lodami albo i wodą.

Dołączona m apa w stosunku 1:760000 zawiera 
obszar od Krakowa po Lwów.

W . Wr.

Wiadomości bibliograficzne.

— as. Maryjan Raciborski. Flora retycka północ
nego stoku gór Świętokrzyskich. Z 5 tablicam i 
(Rosprawy akadem ii umiejętności, wydz. mat.-fiz. 
seryja II, tom III. Kraków, 18S1 r.).

Pracę swoję rospoczyna autor od wyjaśnienia 
sposobu zachowania opisanej flory, której okazy są 
zachowane bez wyjątku jako odciski. Dokładność 
odcisków zawisła od m ateryjału inkrustującego 
świeże rośliny, a była nim  albo delikatna glin
ka szara lub żółtawa (Chmielów), albo mniej de li
ka tna  (Gromadzice), albo łupek czarny (Chmie-~ 
lów), łupek żółty (Miłków), wreszcie syderyt iłowy 
(Mnichów). Najlepiej zachowane są odciski w gli
nie fajansowej i syderytach iłowych, mniej dobrze 
w ile piaszczystym. Dalej autor porównywa od
ciski badanej przez siebie flory z przechowaniem- 
się okazów podobnej flory w Frankonii, Szwecyi 
Szląsku i t .  p.

N astępnie w „Części systematycznej1'  podaje na
przód przegląd gatunków znalezionych, których 
liczba dochodzi do 26 i należy do grup: Eąuise- 
taceae (4), M arattiaceae (1), Osmundaceae (1), Ma- 
tonieae (2), Protopolypodiaceae (4), F ilices incer- 
tae sedis (4), Cycadeae (2), Zamieae (3), Taxaceae 
(2), Coniferae incertae sedis (3). W dalszym cią
gu podaje wyczerpujące opisy gatunków, jako 
też porównawcze uwagi z okazami gatunków 
tych samych, znalezionych w innych krajach E u 
ropy.

Dwa gatunki Podozamites Stobieckii, z grupy 
Cycadeae i Tahites Siemiradzki), z grupy Conife
rae, jako nowe opisuje wyczerpująco z dodaniem 
przy pierwszym dyjagnozy łacińskiej. Każdego 
gatunku, opisanego w pracy p. Raciborskiego, po
dany rysunek zgodnie z na tu rą  i artystycznie wy
konany.

W trzeciej niejako części an tor mówi o oznacze
niu wieku gieologicznego opisanej flory i na zasa
dzie prac różnych badaczów oraz prac własnych, 
przez porównawcze zestawienie gatunków znalezio
nych w różnych okolicach Europy, autor przycho
dzi do wniosku, że opisana flora należy niew ątpli
wie do flory górno-retyckiej. F lora  retycka z nad 
rzeki Kamiennej pod Ostrowcem (skąd pochodzą 
opisane gatunki) zgadza się z florą retycką N ie
miec, Szwecyi i Szląska. Na tej przestrzeni ziemi.
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flora retycka przedstaw ia tylko drugorzędne n ie
znaczne różnice, a te  same typy roślinne, praw ie 
te  same gatunk i pokryw ały w spom nianą prze
strzeń. W końca au tor rob i uwagę, że jednak  we 
florze retyckiej m ożna zauważyć w szacie roślin
nej ziemi krainy  różne, tak , że daje się odróżnić 
we florze retyckiej ziemi dwie krainy gieograficz- 
ne: europejską i indyjską. P racę kończy lite ra tu 
r a  przedm iotu i objaśnienie rysunków.

R O Z M A I T O Ś C I .

— tr. Lisy w Australii. A ustralija nie zdołała 
jeszcze oswobodzić się od klęski, jaką  je j sprowa
dziło rozm nożenie się królików, a już donoszą 
o nowem niebespieczeństwie z powodu lisów. Kil
ka mianowicie par tych zwierząt, sprowadzonych 
z Anglii, m iało się tak  już rozmnożyć, że hodowcy 
drobiu narażeni są na znaczne stra ty .1

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

za tydz ień  od 2 3  do 29  Listopada 1892 r.

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

'fl
.2*3

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

'03

K ierunek w iatru
Suma
opadu

U w a g i .

P ~7V. i p . 9 w. 7 r. 1 p. 9 w. Najw. Najn. £

23 Ś. 57,9 57,4 55,5 - 0 ,8 - 0 ,4 - 0 ,8 - 0 ,4
1

—3,6 93
I

w»,w«,w« 0,2 Rano, popoł. i w n. śnieg 
krupy, deszcz

24 C. 51,8 49,2 46,6 - 1 ,6 - M 0,8 0,8 - 4 ,1  ,94 W S6,SW ł,W6 0,6 Od rana  do wiecz. śnieg, 
w nocy deszcz

25 P. 49,3 52,7 59,2 —0,6 —2.0 - 5 ,9 0,8 - 5 ,9  90 N J,NE6,N 4 0,0 Pogodnie

26 S. 64,7 66,8 67,8 - 9 ,2 - 6 ,0 - 7 ,4 —5,5 -11,9 92 NE4,W ',SW 2 0,0 K ra płynie obficie kory
tem  Wisły, pog.

27 N. 68,3 68,2 67,2 -10,4 - 5 ,6 - 6 ,4 - 4 ,7 -13,6 91 S‘,SE*,S3 0,0 Pog., pop. łuk i zenitalne 
kół wielk. naok. sł. i ks.

28 P. 65,7 64,5 62,2 —9,6 - 3 ,6 - 4 ,2 - 3 ,4 -12,1 80 S“,SW 4,SW3 0,0 Popoł. wieniec naokoło 
księżyca

29 W. 58,0 56,0 53,4 - 2 , 0 - 0 ,8 - 3 ,4 - 0 ,5 - 6 ,4 89 w s s w 4,s w s 0,0 Rano deszcz, gołoledż

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

w ieczorem . Szybkość w iatru  w m etrach n a  sekundę, b. znaczy burza. d .—deszcz.

T R E Ś ć .  Synteza skał i m inerałów , napisał J .  Morozewicz. — Z  Azyi środkowej, przez W . W róblew

skiego. — O instynkcie pasorzytnym  u ptaków, napisał Jan  Sztolcman. — Towarzystwo popierania prze

m ysłu i handlrf. — Sprawozdanie. — W iadom ości bibliograficzne. — Rozmaitości. — Buletyn m eteo

rologiczny.

W ydawca A. Ślósarski. R edaktor Br. Znatowicz.

303B0jieH0 H,eii3ypoio. BapmaBa 20 Hon6pa 1892 r. W arszawa. Druk E m ila  Skiwskiego.
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F IZ Y K A  BEZ PR Z Y R Z Ą D Ó W .

Spójność cieczy.

Jakkolw iek ciecze nie posiadają własnej 
postaci i przybierają, postać naczyń, w któ
rych się mieszczą, co wskazuje, że cząstki 
ich jedne względem drugich łatwo przesu
wać się mogą,— pomimo to nie są pozbawio
ne wszelkiej spójności, o czem przekonywa 
nas samo tworzenie się kropel. Jeżeli n ie 
wielką ilość wody rozlewam y po powierzch
ni pokrytej nasieniem  widłakowem (semen 
lycopodii), albo wprowadzamy nieco rtęci 
do m iseczki porcelanowej, powstają kropel
ki prawie kuliste. G dyby zaś pomiędzy od- 
dzielnem i cząsteczkam i wody lub rtęci ża
den zgoła nie zachodził związek, m usiałyby  
się one rozsypać jak  pył, niegromndząc się 
w krople. Przy powolnym  w ypływ ie cie
czy z naczynia, nie wydobywałaby się ona 
również w postaci kropel; z powodu wszak
że spójności, między cząsteczkami zachodzą
cej, kropla opada dopiero, gdy ciężar jej do
syć już jest znaczny, by przemódz zdołał 
spójność m iędzy utworzoną kroplą, a cieczą 
pozostałą.

Spójność cieczy okazać można doświad
czeniem bardzo prostem i nauczającem; 
potrzeba posiadać jedynie gładki krążek 
m etalow y lub szklany, uczepiony do cien
kiej nici gum owej. Gdy krążek ten wpro
wadzimy w zetknięcie z wodą, jak wskazu
je rycina, to oderwanie go wymaga pewne
go nakładu siły, co się ujawnia w  rosciąga- 
niu nici gumowej. Siłę tę ocenić można 
nawet dokładnie, jeże li nitkę przyczepim y  
do jednego ramienia, wagi, ilość bowiem cię
żarków, które nałożyć trzeba na drugi tale
rzyk wagi, by oderwanie nitki sprowadzić, 

daje jej miarę.
Możnaby sądzić, że w doświadczeniu tem

nie oceniamy spójności cieczy, ale raczej 
przyleganie krążka do cieczy; wniosek ten 
wszakże jest błędny, o czem nas przekony- 

: w a to, że do powierzchni dolnej krążka 
przylega warstwa cieczy, dając tem dowód, 

j  że nastąpiło tu oderwanie jednych jej czą

stek od innych. Stąd też wypływa, że z ja- 
kiegokolwiekbądź materyjału krążek jest  
wyrobiony, natężenie siły  rozrywającej, 
czyli ilość ciężarków na talerzyku wagi po
zostaje niezmienną, byleby krążek był przez 
ciecz wilgocony; doświadczenie więc to uczy  
nadto, że spójność cieczy jest tu większa, 
aniżeli przyleganie jej do ciała stałego.

Natomiast zaś ciężar, do oderwania krąż
ka potrzebny, zmienia się wraz z naturą 
cieczy; znacznie jest większy dla wody, ani- 

j żeli dla alkoholu, co znaczy, że pomiędzy
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cząstkami wody zachodzi spójność znacz
niejsza, aniżeli m iędzy cząstkami alkoholu.

Mniejszą, jest jeszcze spójność eteru. J e 
żeli idzie o rtęć, nie można użyć krążka 
szklanego, w tym  bowiem razie spójność 
cząstek cieczy mniejszą jest, aniżeli przyle
ganie się do szkła; należy więc krążek szk la 
ny zastąpić cynkowym . Ze wzrostem  tem 
peratury spójność cieczy znacznie słabnie.

Jeżeli zlew am y oddzielone części jednej 
cieczy, czyli wprowadzamy je w zetknięcie, 
to natychmiast mięsząją się i tworzą jed n ę  
masę, przyleganie więc cieczy przechodzi 
tu bespośrednio w ich spójność, gdy przy 
zetknięciu ciał stałych, jak  np. dwu płyt 
szklanych, przyleganie (adhezya) wyróżnia 
się od spójności (kobezyi). D la  tego nie
którzy fizycy, dla oznaczenia spójności cie
czy i przylegania ich do cia ł stałych, uży
wają, za przykładem  Frankenheim a, od
dzielnych nazw synafii i prozafii, a to od 
wyrazu greckiego a fe —zetknięcie.

S. K .

Kalendarzyk astronomiczny
na Or-md-ziezi.

Z gw iazd zw ierzyńcow ych wczesnym wie
czorem zbliża się ku zachodow i W odnik, 
gdy od strony wschodniej wynurzają się 
Rak i L ew . D roga m leczna przerzyna n ie
bo od płd-w schodu ku płn-zachodow i, prze
chodząc przez zenit, obok którego błyszczą 
właśnie y A ndrom edy i słynny ze zm ienno
ści A lg o l, czyli [3 Perseusza. Od zenitu idąc 
ku wschodowi, napotykam y W oźnicę z K o
zą, B liźnięta z K astorem  i Polluksem , Psa  
małego z Procyjonem , na południe zaś dro
gi mlecznćj Byka z Aldebaranem , rozległy  
trapez O ryjona i P sa W ie lk ieg o  ze wspa
niale świecącym  Syryjuszem . K u południo
w i schodząc od zenitu, w idzim y Barana, 
R yby i W ieloryba, na zachód zaś zenitu  
Androm edę z P egazem  i W odnika. Na 
płn-zachodzie zbliżają się ju ż  do poziomu 
A tair w Orle i W ega L iry , a pom iędzy n ie
mi K rzyż Łabędzia. N a północy, powyżej 
zachodzącego H erkulesa, Sm ok ciągnie sw e  
zw oje aż do gw iazdy biegunow ej, gdy Ce- 
feusz i K asyjopea świecą niedaleko zenitu, 
N iedźw iedzica zaś W ielka dosyć jest nisko  
od strony płn.-w schodniej.

M erkury ukazuje się w końcu miesiąca, 
jako gw iazda poranna, na krótko przed 
wschodem  słońca; W enus również jest gw ia
zdą i poranną, w idzialną przez 3 godziny; 
M ars św ieci wieczorem  na niebie zacho- 
dniem , Jow isz przez noc całą, a Saturn  
wschodzi w godzinach rannych.

Z kilkunastu rojów gwiazd spadających, 
które ziem ia napotyka w Grudniu, najważ
niejszy wybiega z punktu położonego  
w Bliźniętach, w ciągu nocy 6— 13.
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3 .  7 „
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1 1 .3 8  w. 
U .3 6  „ 
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6 . Iw . Wodnik
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> Panna

X rptun.
7 .1 4  r. 11 . 14 w. 
6 .3 4  „ 10 .34  „
5 . 53 „ 9 . 53 „

Byk

Pełn ia  księżyca przypada d. 4, druga kwa
dra d. 11, nów d. 19, pierw sza kwadra d. 26. 
D nia 1 przechodzi księżyc przez w ęzeł w stę
pujący, d. 15 przez zstępujący i d. 28 znów  
wstępujący.

Z obliczenia drogi kom ety Barnarda, do
konanego przez prof. K ruegera w K iel, ja-  
koteż Schulhofa, okazuje się, że czas jój 
obiegu dokoła słońca w ynosi lat 10,4; 
w ogólności zaś droga jej przedstawia tak 
znaczne podobieństwo do drogi kom ety  
W olfa w latach 1884—91, że z w ielkiem  
prawdopodobieństwem przypisać należy obu 
tym kometom wspólne pochodzenie. Czas 
obiegu kom ety W olfa wynosi obecnie 
wprawdzie tylko lat 6,8, zmiana ta spow o
dowaną wszakże została w ostatnich dopie
ro czasach przez w pływ  Jowisza. W pływ  
potężnej tej planety ujawnia się obecnie 
i w biegu komety Swifta (1892, II), która 
w K w ietniu 1893 zbliży się do Jow isza na 
33 m ilijony m il, co sprowadzi znaczne 
przeobrażenie jój drogi. Obecnie już ko
meta ta odchyloną została z właściwej s w ĵ
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drogi o 40000 mil, jakkolw iek odległość jźj 
od Jow isza przenosi jeszcze 50 milijonów  
m il.

D . 21 Grudnia dosięga słońce największe
go swego zboczenia południowego, a w sze
rokościach naszych w południe nie wznosi 
się nad poziom  naw et na 15°. Od tej chw ili 
dzień się przedłuża, z początku jednak  
bardzo nieznacznie. Ostatniego dnia roku 
ziemia przechodzi przez swój punkt przy- 
słoneczny, — pomimo sąsiedztwa wszakże 
z gw iazdą dzienną, ukośny kierunek jej 
promieni i krótkość dnia sprowadzają n is
k ie tem peratury.

P R Z E B IE G  Z J A W I S K

METEOROLOGICZNYCH
w  Enrouie ś r o d o w e j ,

w miesiącu Maju 1892 roku.

M aj 1892  r., w pierwszych 25-iu dniach 
był zim niejszy, niż normalnie; ostatnie je d 
nak dni byłv  tak niezw ykle gorące w całej 
środkowej Europie, że temperatura średnia 
z całego m iesiąca wypadła równą normal
nej, lub nawet od niej wyższa. Opady wód 
atm osferycznych w szędzie były nieliczne 
i równie jak  w Marcu i K w ietniu  nieobfite; 
w ogóle wody spadło zamało. Przez p ierw 
sze cztery dni miesiąca w Lubelskiem , na 
W ołyniu , Podolu i U krainie panował ro
dzaj suchej m gły, złożonej z bardzo deli
katnego proszku, który zginął dopiero po 
burzy, jaka w tych stronach wystąpiła 4-go  
i 5-go.

Ciśnienie barometryczne było cokolwiek  
wyższe od normalnego w średnim wypadku  
i w całej Europie środkowej ulegało małym  
wahaniom. Przez pierwsze 7 dni nad Eu
ropą środkową przesuwała się powoli de- 
presyja, sprowadzając wszędzie niepogodę 
i w ilgotne powietrze; najniższy stan baro
metru przypadł wszędzie dnia 5-go. Od 8 
do 14-go m iejsce depresyi zajął antycyklon, 
niezbyt zresztą wybitny, pod wpływem  któ
rego powietrze się ociepliło i wypogodziło. 
N ajwyższy stan barometru w ciągu całego  
miesiąca przypadł właśnie w tym peryjo- 
dzie dnia 12, 4 3  lub 14-go. Następnie do 
23-go znowuż nad Europą środkową ciśnie
nie Isyło  niskie i przy tój depresyi wróciło 
zimno i niepogoda. W wielu miejscach, 
w nocy z d. 23 na 24 notowano najniższe 
tem peratury w całym  miesiącu, a nawet 
w N ałęczow ie termometr spadł do 0°. Od 
23-go ustanow iło się na nowo wysokie ci
śnienie nad uważanym obszarem, tempera

tura nagle się podniosła i doszła do niepa
miętnej wysokości w Maju. W ahanie m ie
sięczne barometru wynosiło około 20 mm  
na zachodnich stacyjach, na południowych  
i wschodnich było mniejsze.

O szczególnych zmianach temperatury 
w ciągu całego miesiąca zrobiliśm y już w y
żej wzmiankę. Pierwsze 25 dni były w szę
dzie wogóle zimniejsze, niż normalnie; do
piero ostatnie odznaczyły się upałami, zda- 
rzająCemi się zaledw ie w środku lata. Przej
ście było tak gwałtowne, że w wielu miej
scowościach przenosiło 30° C. Tak np. 
w Nałęczowie, dnia 24, najniższa tempera
tura była 0° C., najwyższa zaś, dnia 29-go, 
dosięgła 35,2°C. Osławione dnie trzech zim 
nych świętych (Pankrscego, Serwacego  
i Bonifacego), równie jak  i dzień ś-go U r
bana (ostatnich przymrozków), nie odzna
czyły się znaczniejszym spadkiem tempera
tury. Te właśnie upały sprawiły, że tem
peratura średnia Maja wypadła u nas co
kolwiek, a w zachodnićj części E uropyśrod- 
kowćj, nawet o 2° C. wyższą niż normalna.

W ody z atmosfery spadło w tym m iesią
cu stosunkowo bardzo mało; tylko w połu
dniowej części rozważanój przestrzeni spa
dły ilości bardziej zbliżone do normalnych. 
Z naszych stacyj najwięcej spadło wody 
w M ierzowie (87,7 mm) i w N ałęczowie 
(71,9 mm ); zresztą w wielu miejscach ilość 
wody spadłej zaledwie przenosiła 10 mm. 
Śniegu nigdzie nie zauważono; niew ielki 
grad notowano w kilku miejscowościach 
(w W arszawie, Silniczce, Lublinie, Zytyniu  
i M ierzowie). Burze były nieliczne i nie
zbyt rozległe; najwięcej rosprzestrzenione 
burze były d. 4 i 5.

W W arszawie średnia wysokość barome
tru wypadła równą 750,0 mm, przy naj
wyższym  jego stanie 758,9 mm  d. 13-go 
i najniższym 738,4 mm, dnia 5-go. Tem pe
ratura średnia z całego miesiąca, była 
15,0° C.; najcieplejszym  był d. 29-ty, je°;o 
temperatura średnia wynosiła 29,2° O., 
(co już przedstawia średnią temperaturę 
dni w m iejscowościach, leżących pomiędzy 
zwrotnikami); najzimniejszym d. 7-y, któ
rego temperatura średnia wynosiła 9,3° C. 
Najwyższą temperaturę 33,G9 C., notowano 
d. 29-go, najniższą + 2 ,2 °  C., d. 8-go. W y
sokość wody spadłej z deszczu, wynosi 
13,4 mm; liczba dni deszczu była 15, lecz 
zaledwie w czterech dniach spadło wody 
więcej niż 1 mm. Burze m iały miejsce 1-go 
i 22-go; ta ostatnia oddalona. Grad, bar
dzo krótkotrwały padał d. 4-go.

W. K.
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O G ŁO SZEN IE.
W yszła  w tych dniach książka St. Kramsztyka, p. t.

, SZK ICE PRZYRODNICZE Z DZIEDZINY FIZYKI, GIEOFIZYKI I ASTRONOMII11,
na którćj treść składają, się następujące rosprawy: 1) Czas; 2) Zagadka wnętrza ziemi; .3)
W ym iary i budowa wszechświata w edług pojęć obecnych; 4) O ruchu gw iazd stałych; 5) 
G w iazdy zmienne; 6) O ważeniu cia ł niebieskich; 7) O wielości światów zamieszkanych; 
8) Historyja gazów i ich znaczenie w nauce dzisiejszej; 9) O naturze pierwiastków che
micznych; 10) Energija; 11) Perpetuum  mobile; 12) O wysokości atmosfery; 13) B alony po 
stuletnim  rozwoju; 14) O przepowiedniach w nauce; 15) Człowiek i przyroda.

Cena abonamentowa egzem plarza wynosi rs. 2 kop. 50, cena księgarska po wyjściu
3 rs.

Na koszta przesyłki na prowincyją należy dołączyć 40 kop.

Zaproszen ie  do  p rzedp ła ty  na j _ s t m i . i t . s f t  •
- R o k  4 z Q - g i .

ZIEMIANIN, tygodnik rolniczo-przem ysłow y, wychodzi co sobota w Poznaniu, w formie 
w ielkiego 1— 1 ‘/2 arkusza druku, często Z rycinami.

Pismo to poświęcone sprawom ekonomicznym wiejskim , w szelkim  gałęziom  rolnictwa  
i przemysłu rolniczego oraz hodowli inwentarza żyw ego. D o koła współpracowników  
należą najlepsze siły  z naszych praktycznych i naukowo wykształconych gospodarzy i p i
sarzy rolniczych.

ZIEMIANINA zapisywać można na pocztach K rólestwa i Cesarstwa, gdzie posiada debit 
pocztowy, albo też w Składzie głów nym  na K rólestwo i Cesarstwo w K sięgarni Maurycego 
Orgelbranda w Warszawie, K rakow skie-Przedm ieście, naprzeciwko posągu K opernika.—  
Najlepiej zapisywać ZIEMIANINA wprost w Redakcyi w Poznaniu, Plac Teatru Nr 4 r; w jakim  to 
razie odbiera się pismo pod opaską regularnie.

Prenumerata rocznie w Poznaniu w Redakcyi w łącznie z przesyłką rs. 7, półrocznie 
rs. 3 kop. 50.— Cena rocznie w W arszaw ie w K sięgarni M aurycego Orgelbranda rs. 6, pół
rocznie rs. 3.— Z przesyłką na prow incyją rocznie rs. 7 kop. 20, półrocznie rs. 3 kop. 60.

Redakcyja ZIEMIANINA w Poznaniu, Plac Teatru A? 4 r.

W yszed ł z druku

P A M E T M 2. F I Z Y J O S E A F I C Z r a O
c t o m  IX! X

z a  r o k  1 8 9 1
(14  tablic rysunków litograficznych i drzeworyty w  tekście około 3 0  arkuszów druku)

i zaw iera następujące rospraw y: 
w Dziale I. Meteorologija i Hidrografija:

Spostrzeżenia m eteorologiczne dokonane w ciągu roku 1890 na stacyjach meteorologicznych, u rzą
dzonych staraniem  sekcyi cukrowniczej warszawskiego 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. Dunikowski. Szkic gieologiczny Królestwa Polskiego, Galicyi i krajów  p rzy 

ległych. Objaśnienie do m apy gieologicznej.
W. Choroszewski. R uda żelazna w Miedniewicach.
I. Morozewicz. Rozmieszczenie granitów , gnejsów i łupków  krystalicznych w Tatrach.

w Dziale III. Botanika i Zoologija:
K. Łapczyński. Zasiągi roślin  rezedow atycb, czystkowatych, fijołkowatych, krzyżownicowatych 

i części goździkowatych w Królestw ie Polakiem i krajach  sąsiednich.
K. D rym m er. Spraw ozdanie z w ycieczki botanicznej, odbytej do pow iatu Tureckiego i S ieradz

kiego w r. 1889 i 1890.
J. Paczoski. Przyczynek do flory W ołynia. Spis roślin, zebranych w r. 1890 w powiecie D ubiea-

skim.
B. E ich ler. W ykaz wątrobowców (H epaticae), znalezionych w okolicach Międzyrzeca.
B. E ich ler. Przyczynek do flory mykologicznej okolic Międzyrzeca (Uredineae).
R. Dmowski. S tudyja nad  wymoczkami. O kilku wymoczkach z rzędu H olotricha, spotykanych 

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

jom ości dżdżownic krajow ych (Lum bricidae).
Cena księgarska tom u XI rb . 7 k. 50. Prenum eratorow ie tego tomu wprost w redakcyi mają 

prawo nabyw ania kompletu 10-ciu tom ów z lat ubiegłych za rb . 30.— Przedpłatę na t. X II w ilości rb. 5, 
a jz  przesianiem  p o c z tą — rb . 5 k. 50 moŻDa wnosić w redakcyi (Krakowskie Przedm ieście N. 66).

/l,OBBOiieHO Ii,eHajji(Mo. isa|iiuana, 21 hoHÓpa 1892 r. W arszawa. Druk himila Skiwskiego.


