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Życie gromadne roślin.

W nauce, jak i we wszystkich wytworach 
działalności ludzkiej ważne ma znaczenie 
moda. Dziś z zapałem oddajemy się stu- 
dyom nad tą  lub ową kwestyą, zaniedbując 
inne dziedziny wiedzy, jutro ześrodkowujemy 
siły dla zbadania kwestyi nowej, następnie 
powracamy znowu do zaniedbanych zagad
nień i t. d. bez końca. Wpływ mody na 
rozwój nauki wywiera już to objawy dodat
nie, już to ujemne. Gdy wykrycie jakiego
kolwiek faktu lub wyjaśnienie szeregu pew
nych zjawisk otwiera dla umysłu pewne 
widnokręgi, naturalną i bardzo pożądaną 
jest rzeczą, że liczba badaczy poświęcających 
się tej dziedzinie naraz wzrasta, z czego 
nauka wielkie odnosi korzyści. Naturalnym 
jest i odwrotny stosunek. Gdy dane zja
wiska, fakty, teorye i t. d. zostały wyzyskane 
do tego stopnia, że nadal narazie nie przed
stawiają dla nas interesu, liczba badaczy się 
zmniejsza.

Prócz tego dodatniego wpływu, wynikają
cego z usilniejszego zajmowania się zagad

nieniami bardziej będącemi na. dobie, wpływ 
mody w nauce ma i swe strony ujemne, do 
jakich zaliczyć można np. przecenianie i uno
szenie się nad badaniami kwestyj błahych, 
lub zgoła nie przedstawiających wartości. 
Źle także wychodzi nauka na tem, gdy jaka
kolwiek moda utrwala się i utrzymuje przy 
życiu chociaż nieodpowiada już współczesne
mu jej poziomowi. Obecnie panuje jeszcze 
np. u nas moda podawania tylko gołych spi
sów roślin, które to spisy, jakkolwiek przed
stawiają nader cenny materyał dla geografii 
roślin, nie wyczerpują jednak wszystkiego, 
co jesteśmy w stanie wymagać od współczes
nych badaczy.

Badając roślinność pewnej miejscowości 
zwracamy zazwyczaj tylko uwagę na zebra
nie możliwie największej ilości gatunków 
i odmian. Rzadziej zwracamy uwagę na 
warunki, wśród których rosły owe rośliny, 
jeszcze rzadziej dzielimy roślinność na kilka 
typów (lasy, łąki, bagna, pola i t. d.) i cha
rakteryzujemy je przez proste wyliczenie 
rosnących tam gatunków, nigdy zaś nie zwra
camy uwagi na wzajemny stosunek poszcze
gólnych roślin, który jest przyczyną lub wy
nikiem gromadnego ich życia.

Nim przejdę do objawów życia zgroma
dzeń roślinnych, zmuszony jestem zatrzymać
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cokolwiek uwagę czytelników nad oddziela
niem się nowych odłamów wiedzy od starych, 
od których one początkowo nie bywają od
różniane. Geografia roślin (phytogeogra- 
phia) przez długi czas pozostawała w bardzo 
ścisłym związku z systematyką roślin, czyli 
jak ją  przedtem nazywano botaniką opisową. 
Nawet w obecnym czasie rzadko bywa uwa
żaną za samodzielny odłam wiedzy, co się 
usprawiedliwia niedostatecznym jej rozwo
jem. Bądź co bądź ze względów teoretycz
nych geografia botaniczna bezwarunkowo za
sługuje na wyłączenie z systematyki, gdyż 
cel jej jest zupełnie różny od celów tej ostat
niej. Jak  wiadomo racyonalnie pojęta syste
matyka roślin (wraz z należną do niej fito- 
paleontologią) powinna się starać o wykrycie 
praw rozwoju i związku genetycznego typów 
roślinnych, geografia zaś botaniczna powinna 
dążyć do wykrycia praw rządzących roz
mieszczeniem roślin na powierzchni kuli 
ziemskiej.

Geografia botaniczna nie jest jeszcze nau
ką ustaloną. Niektórzy badacze uważają 
rozmieszczenie geograficzne roślin wyłącznie 
za skutek wpływów klimatycznych (jestto 
kierunek panujący), inni chcą widzieć w tym 
fakcie jeszcze wpływ gleby (już to przeważ
nie fizyczny, już to chemiczny), jeszcze inni 
wyprowadzają na scenę czynniki historyczno- 
geologiczne, lecz żaden z tych kierunków 
z powodu swej jednostronności, nie może po
stawić tej gałęzi wiedzy botanicznej na przy- 
należnem jej stanowisku. Przytem geografia 
botaniczna nawet po uniwersytetach zwykle 
nie bywa wykładana, lub też jest zbywana 
pobieżnie. W skutek tego niema prawie bada
czy wyłącznie się jej poświęcających i bywa 
uprawiana jako dodatek przez systematyków 
i fłorystów. Ma się rozumieć, że takie trak
towanie tej gałęzi wiedzy nie może się przy
czynić do jej podniesienia.

Chociaż geografia botaniczna nie pozyska
ła  jeszcze ostatecznie samodzielności wśród 
innych gałęzi wiedzy botanicznej, można jed 
nak zauważyć wytwarzanie się z niej nowej 
latorośli, która niewątpliwie z czasem nietyl- 
ko pozyska przynależną sobie z istoty rzeczy 
samodzielność, lecz niezawodnie odda ogrom
ne usługi na polu teoryi, jako też i praktyki. 
Ona też stanie się tym filarem, na którym 
oprze się geografia botaniczna, jeżeli zechce

zostać prawdziwą nauką. Mam tu na myśli 
tak zwaną „geobotanikę”. Nauka ta  (wła
ściwie nadużywam znaczenia tego słowa) nie 
przedstawia jednak w obecnej chwili nic ta
kiego, coby się dało ściślej zdefiniować. Nie
ma bowiem dwu„geobotaników”,którzyby się 
zgodzili na punkcie tej definicyi. Jedni ją  
określają jako naukę mającą na celu badanie 
zależności roślin od gleby (zwolennicy tej 
definicyi przez konsekwencyą powinni byliby 
się zgodzić na utworzenie „termobotaniki”, 
„hydrobotaniki” i innych „botanik”); inni 
dodają do tego odwrotną zależność—gleby 
od roślin; inni jeszcze chcą z niej zrobić nau
kę zajmującą się rozmieszczeniem formacyj 
roślinnych; jeszcze inni wreszcie twierdzą, 
że cel geobotaniki polega na studyowaniu 
naturalnych zgromadzeń roślinnych (forma
cyj) i zmian w składzie poszczególnych ga
tunków, jakim ulegają one w przestrzeni, 
nakoniec są i tacy, którzy pod tem mianem 
pojmują zależność współczesnego rozmiesz
czenia roślin od historyi zmian geologicznych, 
jakie się odbywały na powierzchni kuli ziem
skiej. Wszyscy jednak zgadzają się w tem, 
że zaliczają geobotanikę do geografii bota
nicznej. O ile te definicye są trafne i czy 
wogóle „geobotanika” może być nauką samo
dzielną pozostawiam tymczasowo bez odpo
wiedzi. Kwestye te będą poruszone jeszcze 
na końcu szkicu niniejszego.

Wśród mnóstwa zdań chwiejnych, sprzecz
nych, lub zgoła nawet fałszywych w „geobo- 
tanice” jest jedno pojęcie nader cenne, które 
z czasem posłuży za punkt wyjścia dla wy
odrębnienia nowej gałęzi wiedzy botanicznej. 
Tem pojęciem jest tak zwana „formacya 
roślinna”. Chociaż i to pojęcie nie jest 
jeszcze w obecnej chwili dostatecznie ustalo
ne, chociaż i samej nazwie dałoby się coś
kolwiek zarzucić, tem niemniej w braku lep
szego oddaje ono teraz znaczne usługi. 
A więc cóż to jest „formacya roślinna”? 
Nim odpowiem wprost na to pytanie pozwolę 
sobie na przytoczenie paru przykładów z ży
cia gromadnego roślin.

Ja k  wiadomo znaczna ilość gatunków roś
lin dla swego istnienia wymaga koniecznie 
warunku aby z niemi nie sąsiadowały jakie
kolwiek inne rośliny. Takie nietowarzyskie 
gatunki narażone są bardzo często, a nawet 
zawsze, na nader uciążliwe wpływy zewnętrz
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ne: jałowość gleby, brak wilgoci, bardzo sil
na insolacya, lub też zbyt silne zacienienie, 
deptanie przez zwierzęta i ludzi i t. d., które 
one znoszą, otrzymując w zamian gwarancyą 
rozwoju samodzielnego. Do tej kategoryi 
należą rośliny pustyń, wydm piaszczystych, 
skał, a także tak zwane rośliny ruderalne, 
rosnące na ruinach, gruzach, śmietnikach, 
przy drogach, po dziedzińcach i t. d. Wogó
le rośliny nietowarzyskie rosną na najróżno
rodniejszych glebach byleby tam się nie 
znajdowały inne (towarzyskie), których obec
ności one stanowczo nie znoszą.

Niektóre jednak z takich nietowarzyskich 
roślin obejmują czasem w wyłączne swe po
siadanie mniejsze lub większe przestrzenie, 
tworząc w taki sposób (jeżeli rozrodzą się 
w większej ilości) pewną „gromadę”, przed
stawiającą pod względem fizyognomicznym 
pewną całość, którą można nazwać „formacyą 
prostą”. Jako przykłady takich prostych 
formacyj można przytoczyć wydmy piasz
czyste, pokryte na pewnej przestrzeni wy
łącznie przez grubą trawę Elymus arenarius, 
dobrze zastosowaną do rozwijania się na 
ruchomym substracie, dalej niektóre wysy
chające jeziora guberni astrachańskiej, za
rośnięte całkowicie przez trawę Triticum 
pungens, pokrewną perzowi naszemu, dzie
dzińce i wygony podlegające częstemu dep
taniu, pokrywające się leżącemi łodygami 
Polygonum ayiculare, doskonale przystoso- 
wanemi do znoszenia bez uszkodzeń ciśnienia 
nóg ludzkich i kopyt zwierząt. Więcej przy
kładów przytaczać nie będę, gdyż każdy 
z czytelników ze swych osobistych spostrze
żeń może je sobie uprzytomnić. W  formach 
prostych rośliny prawie nigdy nie tworzą 
zwartego kobierca, gdyż nie cierpią one 
(z wyjątkiem niektórych mchów) nawet zbyt 
blizkiego sąsiedztwa swych współbraci. 
W skutek tego pomiędzy pojedyńczemi osob
nikami pozostaje wolna przestrzeń. Ma się 
rozumieć, że formacye proste są jednostkami 
niższego rzędu. Nie są one właściwemi sto
warzyszeniami roślin, w których pojedyńcze 
osobniki zachowują się niejednakowo wzglę
dem gleby, wilgoci, światła, temperatury 
i t. d. i jednoczą się w grupy dla wzajem
nych korzyści, lecz składają się z pierwiast
ków jednakowych, cierpiących swą obecność 
o tyle,o ile sobie wzajem nie szkodzą. Proste

więc formacye nie stanowią właściwie zbioro
wisk roślin odpowiadających społeczeństwu, 
lecz, jeżeli wolno się tak wyrarić, są to „sta
da” roślin. Skutkiem braku owego związku 
towarzyskiego nie posiadają teź one żadnej 
mocy wewnętrznej i łatwo bywają podbijane 
przez innych przybyszów roślinnych, o ile 
ma się rozumieć na to wtargnięcie pozwolą 
zmiany warunków bytu, zaszłe pod wpły
wem czasu. Przybysze ci nietylko osied
lają się pomiędzy osobnikami takiej for- 

' macyi, lecz z czasem zupełnie wypierają 
osadników pierwotnych. Wskutek tego pro
sta zrazu formacya (lub składające się z nie
wielkiej ilości gatunków niezjednoczonych 
zbyt ściśle) zaczyna się stopniowo coraz bar
dziej komplikować, aż nareszcie wytwarza się 
z niej prawdziwa formacya złożona, która 
już posiada znaczną siłę odporną względem 
obcych jej pierwiastków. Gdy np. wydmy 
piaszczyste zostaną ustalone przez jakąkol
wiek odpowiednią roślinę, zaczynają się uka
zywać w tej miejscowości inne rośliny, które 
wzbogaciwszy cokolwiek piasek w próchnicę 
zmuszone będą ustąpić przed nowemi rośli
nami i t. d. W  końcu wydmy takie mogą 
być zupełnie opanowane przez rośliny, two
rzące zwarty kobierzec.

Przypatrzmy się teraz jakiejkolwiek for- 
macyi złożonej. Przypuśćmy, że jestto łąka. 
Widzimy mnóstwo traw najróżnorodniej
szych. Tu wznoszą się rośliny o łodygach 
grubych, mocnych i wysokich, nieobawiające 
się bezpośredniego działania promieni sło
necznych i podmuchów wiatru, a w ich cieniu 
rosną roślinki mniejsze, o łodygach wątłych 
i wiotkich, dla których bezpośrednie działa
nie promieni słońca mogłoby być zabójczem. 
Korzenie jednych roślin sięgają na parę 
łokci w głąb ziemi, innych zaś zaledwie na 
jakich parę cali. Mamy tu rośliny roczne 
(rzadziej) i.trwałe, rosnące gęstemi kępami. 
Jedne rozwijają się na wiosnę, drugie latem, 
trzecie zaś dopiero pod jesień i t. d. Jednem 
słowem rozmaitość prawie bez końca. Zau
ważymy prócz tego, że w normalnych wa
runkach wszystkie te rośliny tworzą jedno
lity kobierzec darniny i nie pozostawiają 
wskutek tego miejsc wolnych. Ma się rozu
mieć, źe formacye złożone wyzyskują wogóle 
wszystkie siły produkcyjne (gleby i t. d.) na 
danej przestrzeni daleko lepiej, niż formacye
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proste. Z tego powodu przy uprawie roślin 
przeznaczonych na paszę, gdzie nam nie cho
dzi o jakikolwiek ściśle oznaczony gatunek, 
często używamy mieszanek. Przykładem 
formacyi złożonej może być także las, błoto 
torfiaste, step i t. d., nad któremi, żeby nie 
nużyć czytelnika zbytecznemi szczegółami, 
dłużej zatrzymywać się nie będę. Kadmie- 
nić jednak muszę, że i w forrnacyach złożo
nych zwykle jakakolwiek roślina zajmuje 
stanowisko panujące, inne zaś muszą się za- 
dawalniać podrzędnemi. Naprzykład w bo
rze sosnowym sosna nadaje całej formacyi 
pewną fizyognomią i jest elementem panu
jącym. W śród formacyj złożonych znajdu
jemy często i takie, w których w pewnej po
rze roku panującym gatunkiem, a więc na
dającym jej odrębną cechę, bywa jeden, 
a w późniejszej inny. N a stepach chersoń- 
skich na wiosnę Poa bulbosa var. vivipara 
(trawa) rozradza się w takiej ilości, że inne 
rośliny zupełnie w niej giną. Pod koniec 
wiosny trawa ta  dojrzewa, żółknie i wtedy 
stepy przedstawiają stan martwoty, niehar- 
monizujący z tak wczesną porą. Dopiero 
pod koniec lata  te same stepy okrywają się 
ostnicą (Stipa capillata), która dla formacyi 
stepów czarnoziemnych uchodzi za jednę 
z najcharakterystyczniejszych roślin. Nigdy 
nie ruszane pługiem stepy dońskie i kubań
skie na wiosnę przedstawiają najcudniejszy | 
kobierzec kwiatów najrozmaitszych barw 
i odcieni: ciemno-czerwone piwonie (Paeonia 
tenuifolia), czerwone i żółte tulipany, jaskra- j 
wo żółte adonisy (Adonis vernalis i A. Wol- 
gensis) i Galium Cruciata, ciemno-szafirowe j 
bławatki górskie (Centaurea axillaris), nie
bieskie niezapominajki (Myosotis silvatica), I 
niektóre astragalusy o białych kwiatach, [ 
skupionych w dolnej części łodygi w postaci 
kul śnieżnych, Orobus canescens i O. albus 
i mnóstwo innych kwiatów wielkością swą 
i jaskrawemi barwy przypominają łąkę al- J 
pejską na niżu. Pod koniec lata jednak ten 
różnobarwny kobierzec zmienia si^ w bez
brzeżne morze ostnicy.

Rozumie się, że ścisłej granicy pomiędzy 
formacyą prostą a złożoną zupełnie niema. 
To samo stosuje się i do poszczególnych 
formacyj. Formacye stepowe wybitnie róż- j 

nią się od leśnych, lecz często trudno ściśle 
oznaczyć gdzie kończy się las, a gdzie zaczy

na step, gdyż krzaki i młode drzewka powo
dują łagodne przejście jednej formacyi 
w drugą. Jeszcze łatwiej i naturalniej prze
chodzą jedna w drugie formacye pokrewne. 
Naprzykład łąka składająca się z traw słod
kich (Graminae), w łąkę składającą się 
z traw kwaśnych (Carex), a ta ostatnia w for
macye błotne i t. d. Zrozumiałą również 
jest rzeczą, że nie każdą z formacyj, jakie 
obserwujemy w przyrodzie, można całkowicie 
zaliczyć do jakiejś ściśle oznaczonej katego- 
ryi. Znamy mnóstwo formacyj przejścio
wych, zbliżających się już-to do jednego, 
już-to do drugiego typu. Nawet wśród for
macyj niewątpliwie należących do jednego 
typu, znajdujemy niezliczoną ilość odcieni 
indywidualnych. Każda formacya zmienia 
się zresztą co do składających ją  gatunków 
często na bardzo nawet niewielkich prze
strzeniach. Wszystko to bardzo utrudnia 
podział formacyj na typy, które miałyby od
powiadać gatunkom w systematyce. Niewie
le też pod tym względem zrobiono do czasu 
obecnego.

(C. d. *».)•
J. Paczoski.

Metody psychologii doświadczalnej
i ich zastosow anie do psychiatryi.

Psychologia doświadczalna jest najmłod
szą gałęzią wiedzy przyrodniczej. Fak t ten 
objaśnia już dostatecznie trudności, jakie 
przezwyciężyć należało, zanim ustalił się po
gląd, że życie umysłowe człowieka stać się 
może przedmiotem badań systematycznych. 
Trudności te i dziś jeszcze, po kilkudziesięciu 
latach prób i badań, nie pozwoliły na wypra
cowanie jednolitego poglądu napytanie, co 
i jak  badać należy.

Pierwsze próby doświadczalne zawdzię
czamy Weberowi; pierwsze gruntowne opra
cowanie całej grupy faktów i pytań Fech- 
nerowi. Pytania, jakiemi zajął się Fechner, 
obejmowały warunki wrażliwości człowieka
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na podniety; Fechner dopatrywał się w do
świadczeniach swych praw, wiążących zja
wiska materyalne z duchowemi. Badania 
Fechnera pomimo usterek, jakie każda j 
zresztą praca mieć musi, zajmują zawsze | 
poczesne miejsce w histoiyi psychologii. 
W artość ich nie straci nic na tem, jeżeli | 
ograniczymy je  do znaczenia, jakie one fak
tycznie posiadają. Ograniczenie to jest tem 
niezbędniejsze, że już u Fechnera spoty
kamy się z rysem, wspólnym dotychczas 
wszystkim wybitnym psychologom: każdy J  

z nich uważa metody stosowane przez siebie 
za jedyne i uniwersalne. Fechner nie za
kreślał sobie zadania psychologii tak, jak 
zdaniem naszem, musi być ono zakreślone. 
Nie przypuszczał on, źe okaże się koniecznem 
szczegółowe studyowanie każdej funkcyi, do
kładne badanie fizyologii systemu nerwo
wego i t. d.

Prawo Webera zastosował on nietylko do 
wrażeń zmysłowych, lecz i do całokształtu 
działalności fizyologicznej układu nerwowe
go, rozwijając przy pomocy fantazyi obraz, 
który zawsze będzie zachwycał pięknością 
pomysłu, który jednak dawno już przestał 
być uważany za słuszny.

Po Fechnerze nastąpił Wundt, którego 
zupełnie niesłusznie nazywają twórcą psycho
logii doświadczalnej. Specyalnie wundtow- 
skiemi są metody reakcyi złożonej i prostej. 
Pojęcie reakcyi jest ogólnie znanem, nie po
trzebujemy więc go obszerniej objaśniać. 
Zaznaczyć chcielibyśmy tylko rezultaty, jakie 
bezpośrednio metoda ta  dać może. Rezultat 
ten to czas reakcyi. Pobieżne nawet zasta
nowienie się nad wartością tego rezultatu 
doprowadzić musi do wniosku, źe sam czas 
trwania zjawisk nic nie mowi o ich jakości 
i że bezpośrednio czas trwania zjawiska jest 
małoważnym tam, gdzie chodzi o jakość. 
Pośrednio rezultaty pouczające o trwaniu 
zjawisk mogą być pomocnicze jako jedna 
z podstaw, pozwalających wyprowadzić ogól
niejsze wnioski. Metody W undta posiadają 
więc pewną wartość, lecz wtenczas tylko, gdy 
przy ich pomocy otrzymane rezultaty są od
powiednio użyte; wartość ich była bardzo 
jednak nieznaczną, gdy określenie czasu zja
wisk nieznanych było jedynym celem bada
nia. W  tym ostatnim kierunku prowadzono 
przez czas długi badania w konserwatoryum

lipskiem. A priori wysnuta teorya, jaką po
siłkował się Wundt, wystarczała w mniema
niu kierownika instytutu i adeptów do objaś
nienia zjawisk. Doświadczenie nie miało za 
zadanie sprawdzić, uzupełnić lub poprzeć 
teoryą, lecz ograniczało się na określeniu 
czasu zjawisk, jakie przyjmowała teorya.

Nie mamy zamiaru zagłębiać się w szcze
gółową krytykę takiego systemu doświad
czeń ‘), celem niniejszego szkicu jest głównie 
podanie tych zmian, jakie w metodach 
W undta wprowadził Kraepelin, stosując me
tody psychologiczne do psychiatryi.

Przedtem kilka słów o głównych grupach 
badań psychologicznych.

Grłówną i najbardziej przystępną dla ba
dania grupę stanowią warunki, w których 

j  podnieta działa na zmysły. Badania te nie 
j  są ściśle psychologiczne. Fizyczne zbadanie 

podniet stanowi zadanie fizyki, fizyologiczne 
I funkcye zmysłów badane były przeważnie 
| przez fizyologią. Obadwa działy zaliczyć na- 
j  leży także i do psychologii doświadczalnej, 
j Dokładne zbadanie warunków, w jakich 
| podnieta może działać na nerwy zmysłowe, 

pozwoli objaśnić znaczną grupę kwestyj na
tury ściśle psychologicznej i zawiązać pyta
nie zasadniczej wartości dla psychologii do
świadczalnej.

Badanie wrażliwości stanowi drugi dział 
doświadczeń psychologicznych. Badania te 
są jednak już na ukończeniu i trudno przy
puszczać, aby powtarzanie doświadczeń w tym 
kierunku mogło dać coś więcej ponad fakty 
już obecnie znane.

Badania działalności zmysłów i badania 
nad wrażliwością są jednak tylko badaniami 
przygotowawczemi, głównym celem psycholo
gii doświadczalnej jest poznanie praw, kieru
jących całą intelektualną działalnością czło
wieka. Od celu tego psychologia doświad
czalna jest jeszcze bardzo daleką. Do celu 
tego nie prędko też będzie ona mogła dojść.

*) Krytykę tę zawierają, prace: W. Heinrich, 
„Die moderne physiologitche Psychologie in 
Deutschland” , Zurych, 1895, szczególniej stro 
nice 80— 125 i 216— 233, jakoteż wstęp do 
pracy: „Die Aufmerksamkeit und die Thatigkeit 
der Sinnesorgane” w czasopiśmie „Zeitschrift 
fur Psychologie und Physiologie der Sinnesorga
ne” , tom IX, str. 342 i in.
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Składa się na to kilka poważnych przyczyn. 
Jedną z nich jest różnica w poglądach na 
kwestyą zasadniczą: co należy badać. Jedni 
(większość właściwie) chcą ograniczać się 
na badaniu świadom ości, zapominając, że 
świadomość nie jest przedmiotem objek- 
tywnie danym, a co zatem idzie doświadcze
niu i badaniu dostępnym. Zdaniem innych 
należy badać nie świadomość, której ująć nie 
możemy, lecz to, co objektywnie badać moż
na, a więc z jednej strony przejawy biolo
giczne układu nerwowego w najobszerniej - 
szem słowa tego znaczeniu, z drugiej te da
ne,jakich badany udziela nam,objaśniając co 
czuł, jak  myślał. Wychodząc z założenia, 
że objaśnienia udzielane przez badanego mu
szą odpowiadać pewnym biologicznym sta
nom jego organizmu, będziemy mieli na tej 
drodze możność określenia związku pomiędzy 
udzielanemi objaśnieniami i biologicznemi 
danemi. W  ten sposób pojęte badanie s ta 
nie się ściśle przedmiotowem i zadaniem 
badacza będzie- cechę tę objektywną zacho
wać, niernącąc jej domieszkami metafizycz- 
nemi. Faktycznie badania dotychczasowe 
musiały drogi tej się trzymać, nie zawsze 
tylko czyniono zadość ostatniemu warun
kowi.

Niezależnie jednak od kierunku, w którym 
rozwiną się badania, dziś już możemy powie
dzieć, źe badania psychologiczne nie będą 
miały metod uniwersalnych, że forma py
tania będzie określała metodę, k tóra po
zwoli na pytanie to odpowiedzieć i źe 
w psychologii doświadczalnej nie będzie moż
na, tak jak  w innych naukach przyrodniczych, 
badać zjawiska bez związku z całym ogółem 
innych, przynajmniej nie tam, gdzie będzie 
chodziło o zjawisko właściwie psycholo
giczne.

Aby więc dokładnie ocenić wartość zmian, 
jakie zaprowadził Kraepelin w zastosowaniu 
i uzupełnieniu metod W undta, musimy prze- 
dewszystkiem poznać formę, w jakiej zada
ne zostało pytanie, na które metody powin
ny dać były odpowiedź. 'W undt pytał o czas, 
przez jaki trwa reakcya prosta lub reakcya 
złożona. Kraepelin chce przedewszystkiem 
badać nie czas indukcyi jako taki, lecz jego 
zmiany i przyczyny tych zmian. Reakcya— 
powiada on—jest samem przez się zjawiskiem 
złożonem, do jej wykonania koniecznem jest

dokładne spostrzeżenie wrażenia, dokładne 
i szybkie wykonanie ruchu. Zmiana długo
ści reakcyi wskazuje, że jedna z tych czyn
ności nie została wykonaną z należytą ścisło
ścią i szybkością. Reakcya zwykła nie jest 
jednak w stanie nauczyć nas, gdzie należy 
szukać przyczyny zmiany. Przyczyny te mo
żemy wszakże odnaleźć, jeżeli zmienimy wa
runki reakcyi. Możemy zmienić warunki 
w jakich działa wrażenie. Utrudniając re- 
akcyą w taki sposób, źe każemy badanemu 
reagować tylko na jeden z wielu podawa
nych sygnałów, będziemy mogli określić, czy 
przedłużenie reakcyi było zależnem od szyb
kości i dokładności, z jaką były spostrzegane 
wrażenia; zmieniając formy ruchu będziemy 
mogli określić, jakim zmianom podległo wy
konywanie ruchów dowolnych.

Ja k  widzimy, znaczenie, nadawane przez 
W undta i Kraepelina rezultatom badań, jest 
różnorodnem. Tam rezultaty były celem, tu 
są środkiem. Według Kraepelina czas re
akcyi pozwala wyprowadzać wnioski dopiero 
przy pomocy innych faktów, przy pomocy 
znajomości danych biologicznych.

W  taki sposób rozszerzone badania reak* 
cyinie ograniczają się jednak tylko na badaniu 
czasu jej trwania. Reakcya jako objaw 
psychofizyczny nie traci wartości i wówczas, 
gdy staje się zupełnie anormalną i zmienia 
swój charakter jakościowy. I  w tym razie 
jest ona także objawem psychofizycznym, 
innym wszakże, aniżeli reakcya normalna. 
Dotychczas takie właśnie rodzaje anormalne, 
które w badaniach prowadzonych u W undta 
wykreślano jako materyał bezużyteczny, da
ły najpiękniejsze rezultaty. Reakcye te 
pozwoliły zapoznać się chociaż w nieznacznej 
mierze z ogólnemi formami działalności sy
stemu nerwowego. Badania nad zmianami 
jakościowemi reakcyi pod wpływem zmęcze
nia, wyczerpania, narkotyków i t. d. dały 
pierwsze dotychczas dane, pouczające o zmia
nach, jakim normalnie funkcyonujący system 
nerwowy podlegać może.

Badania reakcyi w powyższy sposób po
jęte, dadzą też klucz do zrozumienia jednej 
jeszcze właściwości bardziej antropologicznej 
natury: do poznania istoty tego, co nazywa
my charakterem i co nazywamy rasowemi 
własnościami ludzi. Własności rasowe są 
tutaj naturalnie pojęte nie jako cecha budo-
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wy zewnętrznej, lecz jako typ umysłowy, 
tutaj przedewszystkiem nasuwa się pytanie: 
co właściwie należy uważać jako charakter 
indywidualny lub rasowy? Przedewszystkiem 
nie forma i nie treść myślenia. Nazwa np. 
niemców jako narodu filozofów, jest histo
rycznie i antropologicznie niesłuszną. Poru
szywszy jedno i toż samo zagadnienie nauko
we niemiec, francuz, auglik i t. d. będzie je 
jednakowo logicznie i jednakowo ściśle ba
dał. Nie tutaj więc należy szukać właści
wości charakteru. Właściwość ta, zdaniem 
naszem, polega na cechach, jakie towarzyszą 
działalności umysłowej niezależnie od jej 
treści. Do cech takich należy mniejsza lub 
większa wrażliwość, szybkość z jaką umysł 
pracuje i z jaką się męczy i t. d. Szczupłe 
dane, jakiemi w tym kierunku rozporządzać 
można, nie pozwalają na obszerniejsze roz
winięcie poglądu. Bezpośrednio nie zajmo- j 
wano się jeszcze kwestyą w tej formie posta
wioną. Podczas własnych doświadczeń, pro
wadzonych nad kilkoma osobami, mogłem 
jednak łatwo rozróżnić właściwości, będące 
wyrazem ogólnego typu badanego. Pewna 
powolność w ruchach, występowała także 
i w całym szeregu innych, dokładnemu ba
daniu tylko dostępnych funkcyj biologicz
nych. Też same osoby odznaczały się pewną 
ociężałością umysłową: z trudnością przy
swajały one sobie nowy pogląd, powoli tylko 
pojmowały myśl nową. Pogląd raz jednak 
przyswojony zachowywały długo i uporczy
wie. To pobieżne tylko spostrzeżenie nie 
może być naturalnie uważane za zupełnie 
słuszne, aż do chwili, gdy nie zostanie ono 
sprawdzone dokładniej. Sprawdzenie zaś 
będzie rzeczą niezmiernie złożoną już z tego 
względu, źe do błędu łatwo doprowadzić mo
gą zmiany patologiczne układu nerwowego. 
Badania jednak takie dorywcze tylko, wyko
nane w Ameryce, dowodzą, źe czas reakcyi 
wykazuje pewne zawsze różnice.

Badanie reakcyi, pomimo zmian zasadni
czych, jakie w badaniach tych zaprowadził 
Kraepelin, nie przestaną jednak zawdzięczać 
ojcostwa swego Wundtowi. Niepodzielnie 
Kraepelinowi przypisać należy zastosowanie 
„metody ciągłej pracy”. Pierwszych badań 
przy pomocy tej metody dokonał pod kie
runkiem Kraepelina Oehrn i doszedł do bar
dzo ciekawych i ważnych rezultatów. Cel

badań przy pomocy tej metody jest ten sam, 
co i badań przy pomocy reakcyi. Chodzi
0 zbadanie ogólnych praw działalności umys
łowej. Metoda reakcyi podawała długość 
pojedyńczego aktu; metoda ciągłej pracy 
wykazuje nam zmiany, jakim podlegają re
zultaty działalności trwającej czas dłuższy. 
Aby rezultaty te módz porównywać, należy 
wybrać taki rodzaj pracy, który składałby 
się z czynności jednakowych powtarzających 
się. Kraepelin wybrał dodawanie cyfr jed
noznacznych, czytanie i t. d. Rezultaty ba
dań takich wykazują przedewszystkiem zmia
ny, jakim podlega ilość wykonanej pracy 
Obliczając ilość pracy wykonanej w krótkich, 
po sobie następujących, przerwach możemy 
określić zmiany, jakim podległa działalność 
umysłowa. Zmieniając dowolnie warunki 
pracy, możemy badać jej zależność od tych 
warunków. Najlepszą stosunkowo metodą 
okazało się dodawanie cyfr. Dodawania ta
kie wykonane piśmiennie pozwalają także 
kontrolować rezultaty. Główne rezultaty, 
otrzymane przy pomocy tej metody, dotyczą

j  szczególniej wpływów zmęczenia fizycznego
1 umysłowego. Zaraz na samym początku 

| okazało się, że ilość wykonanej pracy zależną
jest od dwu czynników: wprawy i zmęczenia. 
Wprawa okazuje wpływ swój nietylko z dnia 
na dzień, zwiększając codziennie ilość pracy 
w stosunku do dnia poprzedniego, lecz także 
i w ciągu pracy. Ilość pracy, wykonanej 

! w jednostce czasu (za jednostkę służył czas 
[ pięciu minut) i rozpoczątej przy umyśle 
I świeżym wzrasta początkowo, następnie czas 

pewien zostaje na pewnej wysokości, naresz
cie opada pod wpływem zmęczenia. Wprawa 
i zmęczenie stanowią więc dwa główne czyn
niki, wpływające na ilość rezultatów. Bada
nia dowiodły też, źe wpływ wprawy nie jest 
nieograniczony, że po pewnym czasie docho
dzi ona do maximum, które nie zostaje prze- 
kroczonem. Też badania wykazały dalej, 

j  jak czułym jest nasz układ nerwowy na 
j  wszelkie zmiany i wpływy. Jedna nieprze

spana noc odbija się na rezultatach pracy 
nietylko dnia jednego, lecz i kilku dni na
stępnych i potrzeba dość długiego czasu, za
nim organizm wróci do równowagi.

Metoda pracy ciągłej dała dotychczas re
zultaty obfitsze, aniżeli się tego początkowo 

| spodziewano. Pozwoliła ona wyprowadzić
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wnioski ważne dla pedagoga i psychologa, 
jednocześnie pozwoliła określić czas i wa
runki, wśród których praca nie nadweręża 
organizmu. I  tutaj jednak nie powinniśmy 
się spodziewać rezultatów, które pozwalałyby 
doświadczalnie przeprowadzić analizę poje
dynczych funkcyj życia umysłowego. Otrzy
mane rezultaty dają. nam ogólne warunki 
działalności, jako takie są one też bardzo 
wysokiej doniosłości. Znajomość ogólnych 
cech musi poprzedzać badania szczegółowe, 
one tylko uchronią w przyszłości od wielu 
błędów, jakie byłyby inaczej nieuniknio- 
nemi.

Formę przechodnią do badań specyalnych 
stanowią badania pamięci i badania nad ko
jarzeniem się wrażeń. Badania pamięci do
konane zostały po raz pierwszy przez Ebbing- 
hausa. Stosował on metodę uczenia się na 
pamięć cyfr wieloznacznych lub sylab bez 
sensu. Kraepelin stosował tylko uczenie się 
na pamięć cyfr 12-to znacznych. Grupa cyfr 
takich powtarzaną była tak długo, aż uczący 
się mógł ją  powtórzyć na pamięć. Badania 
te dowiodły, że sam sposób uczenia się na 
pamięć jest indywidualnie różny. Jedni 
uczą się, powiedzielibyśmy, przy pomocy 
wzroku, inni przy pomocy dźwięku. W  pierw
szym razie zapamiętanem zostaje wrażenie, 
jakie wywierają cyfry wypisane, w drugim 
następujące po sobie wyrazy. Gdy więc ba
dany powtarza cyfry wyuczone, musi on od
tworzyć wrażenie optyczne lub szereg wyra
zów. Różnica, jaką tutaj spotykamy, jest 
psychologicznie bardzo ważną, gdyż decyduje 
ona o rodzaju pamięci i o pracy pamięcio
wej. W badaniach swoich, prowadzonych 
zupełnie w innym celu, spotkałem także 
osobę, która trudniejsze rachunki pamięcio
we wykonywała w taki sposób, że wyobrażała 
sobie cyfry i wykonane działania napisanemi 
na papierze.

Obok szybkości, z jaką badany uczy się na 
pamięć, badaniu podlegać może trwałość, 
z jaką rzecz wyuczona zachowuje się w pa
mięci, czas potrzebny w razie zapomnienia 
na ponowne odświeżenie sobie w pamięci 
rzeczy wyuczonych i t, d. Wszystkie te ba
dania posiadają ważne znaczenie dla peda
goga przedewszystkiem, pozwalając mu sto
sować metody nauczania odpowiednie do in
dywidualności ucznia, poza tem są one ważne

i dla psychologa, gdyż pouczają o funkcyach 
pamięci, która w całem życiu psychicznem 
bardzo ważne ma znaczenie. Badanie pa
mięci szczególniej ważnem jest jednak dla 
psychiatryi. Galton, badając pamięć u dzie
ci normalnych i idyotów, wykazał, że istnieją 
tu taj bardzo znaczne różnice.

Najważniejszą grupę badań psychologicz
nych powinnyby stanowić badania nad koja
rzeniami się wrażeń. Oddawna już uczyła 
psychologia angielska, źe prawa kojarzenia 
się wrażeń stanowią jednocześnie prawa my
ślenia. Zbadanie tych praw powinnoby po
siadać bardzo ważne znaczenie dla psycholo
gii. Eezultaty nie potwierdziły jednak do
tychczas tych oczekiwań. Przyczyną tego 
jest metoda badania. Jeżeli każemy bada
nemu wypowiedzieć głośno każdy wyraz, jaki 
się skojarzy z wyrazem wypowiedzianym 
przez badającego, to taka forma kojarzenia 
się będzie do pewnego tylko stopnia zbliżoną 
do tej, jaka ma miejsce podczas pracy umy
słowej. Podczas badania kojarzyć się będą 
tylko wyrazy, podczas myślenia przesuwa się 
przed oczami myślącego obraz złożony z naj
różnorodniejszych wrażeń. Dlatego też na
wet porównania treści wyrazów skojarzonych 
niewiele dotychczas pozwoliły wniosko
wać. Pomimo tego jednaK badania nad 
kojarzeniami się wrażeń nie będą bez
owocne.

Badania takie muszą być jednak uzupeł
nione dokładnem zbadaniem nietylko chwili 
bieżącej, lecz wszystkiego co może wywierać 
wpływ na chwilową formę kojarzenia się 
wrażeń. Lektura poprzednia, wrażenia wy
bitniejsze i silniej pochłaniające umysł, 
wszystko to wywarło pewien wpływ przy
gotowawczy, którego rezultatem jest wy
stępująca w danej chwili forma aso- 
cyacyi.

Myśl, która w chwili danej powstaje, jest 
rezultatem nietylko tej chwili, lecz w więk
szym jeszcze stopniu zdarzeń ubiegłych 
mniej lub więcej oddalonych, tak samo i wra
żenie kojarzące się z wrażeniem podanem 
jest skojarzone z niem nietylko wskutek 
chwilowych okoliczności, lecz w większości 
przypadków pod wpływem zdarzeń ubieg
łych. W arunki te utrudniają w wysokim 
stopniu badania nad kojarzeniem się wrażeń
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i stanowią przyczynę, dla której prace do
tychczasowe są bardzo mało warte.

Zapytujemy obecnie, jaką wartość mają 
wszystkie powyższe metody? Przedewszyst- 
kiem dają one pojęcie o umysłowej produk
tywności i jej wahaniach indywidualnych. 
Produktywność tę określą ilości pracy wyko
nanej, zmiany tejże zależnie od różnych wa
runków i t. d. O produktywności pracy i jej 
warunkach pouczać nas musi także trwałość 
asocyacyi i wpływ wprawy. Tytaj, być mo
że, będziemy mogli dołączyć kiedyś dane, 
pouczające nas o indywidualnych zdolno
ściach ludzi. Rezultaty dotychczas otrzy
mane, rzucają już pewne światło na ten 
punkt, wykazują one, że osoby pracujące 
wolno cechę tę zachowują niezależnie od ro
dzaju pracy, że nabywają one wprawy zawsze 
z tąź samą szybkością i że pod tym wzglę
dem nie można mówić o wrodzonych zdol
nościach w pewnym kierunku. Z tej strony 
należy się też spodziewać lepszego i dokład
niejszego umotywowania pojęcia zdolności 
w tym lub innym kierunku. Nie podlega 
wątpliwości, że mniemanie dotychczas ogól
ne, według którego każdy z ludzi i każde 
z dzieci posiada wrodzoną zdolność do pew- j  

nej gałęzi wiedzy lub pewnego zawodu jest j 
ogólnie błędnem i musi zostać naukowo uzu- j 
pełnionem. Teź metody uzupełniają naszę 
znajomość warunków pracy umysłowej. W a
runki, w jakich następuje zmęczeoie i wypo
czynek umysłu, wpływ zmęczenia i wypo
czynku są ważnemi nietylko dla psychiatry 
i psychologa, lecz i w znaczniejszym jeszcze 
stopniu dla pedagoga. Tutaj także posiada 
już nauka rezultaty wysoce ciekawe i po czę
ści nie przewidziane teoretycznie. Tak np. 
okazuje się, źe zmęczenie nie obejmuje 
warownej mierze wszystkich funkcyj. Oka
zuje się ono, jako częściowe znieczulenie 
pewnych części układu nerwowego; prze
jawem zewnętrznym tego znieczulenia jest 
niedokładność w wykonywaniu pracy. Osoby 
zmęczone w mowie swej wykazują przewagę 
asocyacyj zewnętrznych nad asocyacyą we
dług treści. Powtarzanie wyrazów podob
nych dźwiękiem i powtarzanie wyrazów 
i zwrotów jednakowych wzrasta wraz ze 
stopniem zmęczenia. Reakcye zmęczonych 
wykazują ^nadzwyczajny wzrost reakcjj 
błędnych i przedwczesnych i t. d. Praca

zmęczonego przestaje mieć charakter pracy 
celowej.

Wpływ wypoczynku stanowi dopełnie
nie do znajomości wpływu zmęczenia. 
Tutaj także posiadamy znaczną ilość rezul
tatów.

Jeżeli do rezultatów wyliczonych dodamy 
jeszcze badania nad snem i jego wpływem, 
to wyczerpiemy wszystko, co dotychczas jest 
dostępnem badaniom psychologii. Z punktu 
widzenia ściśle psychologicznego jestto nie
stety zbyt mało. Wszystkie badania te nie 
wychodzą poza formy ogólne i nie dają od
powiedzi na pytania specyalne, o które wła
ściwie psychologowi chodzić musi. Dają one 
jednak rezultaty pewne, co wobec innych ba
dań psychologicznych jest znacznym na
bytkiem.

Zaznaczyliśmy już, że Kraepelin postawił 
sobie za zadanie zastosować metody psycho
logii doświadczalnej do psychiatryi. Zada
nie to nie powinno właściwie budzić zadzi
wienia.

Fizyologia będąc nauką o funkcyach nor
malnych organizmu, chętnie bardzo posiłkuje 
się danemi patologicznemi. Objawy cho
robliwe służą poniekąd jako uzupełnienie ob
jawów normalnych. One dopiero pozwalają 
stwierdzić, do jakiego stopnia badania nad 
organizmem zdrowym były słusznemi, one też 
często bardzo zwracają uwagę na nowe mo
menty, uzupełniające doświadczenie. Psy- 
chiatrya jest do psychologii w tym samym 
stosunku, co i patologia do fizyologii. Dla 
psychologa badania psychiatryczne powinny 
być pomocą do zrozumienia objawów nor
malnych; dla psychiatry objawy normalne 
muszą być podstawą do oceny anormalnych. 
Konieczność ta, tak zdawałoby się widoczna, 
nie została dotychczas w należytym stopniu 
uznaną. Należy mieć nadzieję, źe coraz 
częstsze głosy nawołujące psychiatrów do 
studyów psychologicznych, znajdą wkrótce 
większy posłuch. Patologia doświadczalna 
może prowadzić doświadczenia swoje na or
ganizmach zwierzęcych, psychiatrya tylko na 
ludziach. Ostatni ten warunek nie pozwala 
na doświadczenia takie, jakie są możliwe 
w patologii, dlatego też doświadczenia psy
chiatryi muszą ograniczyć się na dyagno- 
stycznem znaczeniu. Już obecnie dyagnoza
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psychiatry opiera się na osobistem wrażeniu, 
jakie chory wywiera na lekarzu. Zachowanie 
się chorego, udzielane odpowiedzi i t. p. 
stanowią materyał, na którym lekarz opiera 
swój sąd. Sąd ten jest możliwym jedynie 
na zasadzie porównania zachowania się cho
rego ze zdrowym. Sąd ten będzie jednak 
dokładniejszym, jeżeli m ateryał porównaw
czy oprze się nietylko na wrażeniu zewnętrz- 
nem, lecz będzie także poparty przez bada
nia ściślejsze. Takie, badania umożliwiają 
jednak metody doświadczalne, które powyżej 
skreśliliśmy. Zastosowane do osób zdrowych 
dają one pojęcie o pracy umysłowej i jej wa
runkach. Zastosowane do chorych metody 
te wykażą, jakim zmianom podległy pewne 
rodzaje pracy, jak  zmieniła się jej dokład
ność, produktywność i t. d. Być może, że 
na tej drodze uda się otrzymać objaśnie
nie dla takich funkcyj anormalnych, które 
są dotychczas w szczegółach swych tajem 
nicą.

Obok osób chorych umysłowo badaniu 
podlegać będą mogły tak zwane psychozy 
sztuczne. Tutaj należą zakłócenia pod wpły
wem alkoholu, narkotyków i t. p. Psychozy 
te różnią się od form stałych głównie czasem 
trwania; są one przejściowe.

Gdy raz jeszcze rzucimy okiem na rezulta
ty, do jakich doprowadzić może badanie do
świadczalne w psychologii, to sąd nasz nie 
będzie zbyt entuzyastycznym. Cała praca 
tegoczesna ogranicza się jeszcze na badaniu 
zmysłów i warunków ich działalności. Bada
nia ściśle psychologiczne są raczej właściwie 
próbami dróg i metod, aniżeli pracą celową. 
Niejeden pogląd teoretyczny musi jeszcze 
uledz zmianie zanim psychologia stanie się 
w całem znaczeniu tego wyrazu nauką do
świadczalną. Pomimo tego jednak przyznać 
należy, że postęp jaki okazała ta  najmłodsza 
gałęź wiedzy przyrodniczej rokuje jak  naj
lepsze nadzieje. Dziś trudno jeszcze prze
powiedzieć, jak  daleko da się posunąć do
świadczenie.

D-r W. Heinrich.

Z  R iv ie r y .
  -

(Dokończenie).

X I.

Burza morska na przylądku Antibes.

Kto przebył burzę morską na przylądku 
| Antibes, nie zapomni nigdy'tego wrażenia.

Widok rozkiełznanego żywiołu wynagra- 
| dza poprzedzającą niepogodę. Naprzód sil

ny wiatr zaczyna wiać z morza: to sirocco. 
i Powietrze staje się nieskończenie przejrzyste, 

a wszystkie przedmioty zdają się przybliżać. 
Zarysy gór są jakby odrysowane ołówkiem 
na niebie. Chcąc się ukryć przed wiatrem, 
narażamy się na przygniatającą duszność.

Następnie szaro-czerwonawa para osłania 
horyzont, siła wiatru zmniejsza się, a całe 
niebo pokrywają chmury.

Wkrótce duże krople deszczu zaczynają 
uderzać o szyby. Trwa to przez kilka dni, 
przyczem, pomimo znacznego obniżenia tem
peratury, powietrze pozostaje ciężkie.

W  pokoju tęsknimy za ciepłym piecem 
w domu.

Ale już nazajutrz po przebudzeniu jasny 
błękit nieba olśniewa nasze oczy, a wyszedł
szy na dwór pełną piersią wciągamy orzeź
wiające powietrze.

Wszystkie rośliny lśnią jeszcze od niedaw
nego deszczu, a z liści spływają krople 
iskrzące się jak brylanty.

Morze zato uderza tak silnie o skały, jak 
by je zdruzgotać chciało.

Zdaleka słychać podobny do grzmotu 
ryk fal.

Na koniec przylądka niepodobna się do
stać, gdyż fale przelatują przez niego.

W  oddali bałwany wznoszą się jak  mur 
zamykający widnokrąg, a zbliżając się do 
brzegu rosną i wzdymają się, uderzają o zie
mię, a rozbite i okryte całkowicie białą pia
ną, odpływają napowrót, spotykają się z in- 
nemi równie groźnie zbliźającemi się i wszyst
kie razem giną. Nagle ucisza się. Góra
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fali trafiła na dolinę i wyrównały się wza
jemnie.

Przy zetknięciu się jednak dwu gór, woda 
wznosi się jeszcze tak wysoko, że się przeła
muje i z wygiętym grzbietem spada na skały. 
Olbrzymie masy wody zostają wtedy wyrzu
cone w powietrze a niebo i ziemia zdają się 
tonąć w jednym chaosie.

Z głuchym trzaskiem, jakby od wystrzału, 
fale wpadają do jaskiń, które sobie same 
w skale wymyły; po całym przylądku rozle
gają się niby skargi i jęki licznych strumieni 
wody, które, zbłądziwszy wśród skał, w gwał
townym pędzie rzucają się z kamieni, szu
kają drogi do morza.

Otoczeni naokoło przez nacierający ży
wioł, przejmujemy się taką trwogą, jakby 
nas burza na pełnem morzu spotkała. Ja k 
że nas uspakaja widok stałego lądu pod 
stopami.

Potrzeba całych dni, żeby wzburzenie wód 
uspokoiło się, a obszerna ich powierzchnia 
odetchnęła znowu spokojem.

Codzień inne, choć zawsze to samo, co- 
dzień morze przykuwa nanowo i zachwyca 
nasze oczy.

X II.

Uprawa roślin na Rivierze.

Ktoby zamierzał ćwiczyć się na przylądku 
Antibes we wchodzeniu na góry, musi się 
ograniczyć na stumetrowym grzbiecie gór
skim, na którym stoi latarnia morska i ko- 
ściołek Notre-Dame de Bon Port.

Jednakże przechadzki wzdłuż zatok, po 
stokach pagórków między ogrodami, są tak 
rozmaite, że codzień można ich cel zmieniać.

Nieustannie zadziwiają nas nowe widoki 
wybrzeża, gór, śnieżnych szczytów, malowni
czych grup skalnych lub pięknych obrazów 
roślinności. Nawet zwykle jednostajna prze
chadzka po gościńcu staje się tu  rozkoszą. 
Tak jest przynajmniej z gościńcem, który 
przecina przylądek, przechodząc obok plan- 
tacyj zawilców, jaskrów, laku, lewkonij, ta- 
cetów i rezedy.

Szczególnie zwracają uwagę zawilce i ja 
skry, których piękność i rozmaite barwy za 
chwycają oko, podczas gdy zapachy wonne 
innych kwiatów działają na powonienie.

Kwiatom rosnącym na polach towarzyszy 
wielka ilość kwiatów powietrznych—motyli.

Zorzynki (Anthocharis cardamines), zwane 
także aurorą, czerwono nakrapiane przela
tują szybko; żółty o czarnych plamkach 
żeglarek (Papilio podalirius) kołysze się 
zwolna na powietrzu; najwięcej jednak zwra
ca uwagę swoją pięknością Kleopatra (Rho- 
docera Cleopatra), mały południowo-europej
ski cytrynek, barwy siarkowej, z odcieniami 
czerwono - pomarańczowemi na przednich 
skrzydłach.

Przylądek Antibes zaopatruje obecnie 
w kwiaty najbliższe rynki Riviery, a codzien
nie wysyła ich mnóstwo na północ. Jak  
wielkie jest zapotrzebowanie na kwiaty 
w samej Rivierze, wie każdy, kto widział 
tam targ kwiatowy, lub był obecny na zaba
wie kwiatowej. Z drugiej zaś strony wywóz 
kwiatów na północ ogromnie się zwiększył. 
Właściwie ta  gałęź hodowli kwiatów sięga 
zaledwie r. 1850, przedtem bowiem służyły 
one jedynie do wyrobu pachnideł.

Plantacye kwiatowe zaczynają się tuż pod 
Tulonem, a ciągną się do Genui, i cała fran
cuska część Riviery zamieniła się już w jeden 
ogród kwiatowy.

W Ollioules pod Tulonem hodują nie
zmierne ilości hyacyntów rzymskich, które 
wysyłają ścięte do miast północnych, zanim 
się te zaopatrzą w hyacynty holenderskie.

Prócz tego w Ollioules mamy narcyzy, 
żonkile, tacety, białe i czerwone goździki.

W  okolicach Cannes i Grosse przeważają 
zawilce i jaskry, niezwykłej wielkości i rzad
kiego przepychu barw.

Niemniej zadziwiają rozmiary goździków, 
jak np. Dianthus caryophyllus florę pleno 
var. Marguerite, którego jeden kwiat wy
gląda nieraz jak cały pęczek kwiatów.

Obok tych kwiatów spotykamy róże herba
ciane.

Między różami króluje matowo-żółta Sa- 
frano, która znosi nawet niepogody i w grud
niu kwitnie.

Równie wytrzymałe są niektóre róże mie
sięczne, biała Bengal-Ducher i czerwona 
Bengal Sanglant, które dlatego bywają też 
wyróżniane.

Przy murach wystawionych na silne dzia
łanie słońca, lub pod szklanemi dachami, 
które pokrywają znaczne przestrzenie wCan-
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nes i Antibes, udają się i wrażliwsze róże: 
Marechal Niel, Marie van Houtte, Gloire 
de Dijon, Souvenir de la Malmaison, Paul 
Nabonnaud, La France i inne róże, przy
ozdabiające w lecie i nasze ogrody.

Setki tysięcy kwiatów rozwijają się codzień 
na wiosnę w Cannes i Antibes, tak że często 
niepodobna ocenić ich wszystkich.

Bardzo wysoko stoi w Cannes hodowla 
akacyi, Acacia dealbata, której z powodu 
okrągłych główek kwiatowych połączonych 
w grona i delikatnie pierzastych liści nadano 
w handlu nazwę mimozy.

Drzewo akacyowe rośnie zadziwiająco szyb
ko, tak źe po pięciu lub sześciu latach do
chodzi wysokości 10 m. W tedy już w stycz
niu obsypane bywa źółtemi kwiatami.

Do Niemiec dostaje się wiele Acacia reti- 
toides, która obok okrągłych jak  u poprzed
niej główek kwiatowych, posiada liście po
jedyncze, skórzaste, lancetowate.

Właściwie nie są to całe liście, gdyż po
równania naukowe dowodzą, że blaszka liści 
zniknęła, a tylko ogonek znacznie się roz
szerzył. Podobne twory noszą^nazwę liścia
ka, Phyllodium.

Spotykamy je  także u Acacia longifolia, 
którą często widzieć można w sklepach ̂ kwia
towych na północy. Akacyą długolistną 
łatwo odróżnić po kwiatach zebranych nie 
w główki lecz w kłosy kształtu gąsienic. 
Wszystkie te akacye kwitną żółto i jedne po 
drugich, najpóźniej zaś, bo w marcu, kwitnie 
Acacia cultriformis. Główki jej kwiatów są 
okrągłe, liściaki (phyllodia) zaś krótkie i sze
rokie, a zarazem czworokątne.

Do wszystkich kwiatów, wysyłanych na 
północ, dołącza się ulubioną powszechnie re 
zedę.

Fiołki nie znoszą długiej podróży, zato 
mnóstwo ich spotrzebowywa sama R m era , 
smażonych w syropie lub przerobionych na 
„dragees”.

Bławatki, tuberozy, lak, lewkonie, mie
czyki, biały czosnek, wonne Freezye i Jxie 
bywają również rozsyłane.

Na samej Rm erze zwracają uwagę cudzo
ziemców w oknach sklepów kwiatowych wiel
kie szare kosaćce (Iris), delikatnie czerwo
no nakrapiane, prawdziwie żałobne kwiaty. 
Jestto  Iris Susiana.

Bardzo używają także kwiatów białych 
lub żółtych złocieni (Chrysanthemum fru- 
tescens), a szczególniej żółtych, znanych pod 
nazwą Etoile d’Or, a wysyłanych głównie do 
Anglii. Wysyłanie kwiatów trwa aż do 
czerwca, dopóty, pokąd trwa sezon w Lon
dynie.

Obliczono, że Cannes i Antibes razem wy
syłają co zima wszystkich tych kwiatów za 
milion franków z górą, a znacznie więcej 
sprzedają na samej Riyierze.

Nadzwyczaj silne współzawodnictwo po
pycha przedsiębiorcze duchy do wynajdowa
nia coraz nowych tworów na rynki kwia
towe.

W  Paryżu ukazały się nagle w halach 
centralnych jako nowość zielone goździki. 
Podobnych nie widywano dotąd nigdzie, chy
ba na obrazach impresyonistów.

Okazało się, że nie były to jednak zupełnie 
naturalne twory.

Otrzymują je  przez zanurzanie ciętych 
białych goździków w roztworze zielonego 
barwnika, na dzień lub dłużej. Aby się to 
udało, szypułka musi być w roztworze świeżo 
ucięta.

W  podobny sposób można dowolnie barwić 
kwiaty, chodzi tylko o dobranie takich barw
ników, które łatwo wsiąkają w roślinę. N aj
łatwiej udaje się zabarwianie białych kwia
tów na czerwono eozyną.

W  piątek popołudniu ulice na przylądku 
ożywiają się nagle.

Ze wszystkich stron pojazdy zwożą gości 
do Elen Rock, którego ogród jest wtedy 
otwarty. Ogród ten zajmuje przylądek na 
wschód od Cap. Część jego leży na skałach 
spadających prostopadle w morze. Schody 
i przejścia w skałach sprowadzają na sam 
dół, do wody. W  ogrodzie spotykamy prze
pyszne widoki, wiele pięknych roślin, wśród 
tej wspaniałej natury jednak piękności jego 
wydają się nieco sztuczne.

W e wtorki od samego rana otwierają 
ogród Thureta, którym niegdyś zachwycała 
się George Sand.

Obecnie służy on rządowi francuskiemu za 
ogród aklimatyzacyjny i posiada wiele cen
nych roślin. Niektóre gatunki znane nam 
już z La Mortola, powtarzają się tutaj 
w większych okazach.
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Piękny widok z ogrodu, sławiony przez 
George Sand, zasłoniły teraz zupełnie ros
nące drzewa.

Z ogrodu Thureta można wyjść zaraz na- 
dół w kierunku zachodnim na drogę, prowa
dzącą do Golfe Jouan, a stamtąd do lasu 
piniowego, który się aż tam ciągnie wzdłuż 
brzegu.

Z  lasu piniowego, stanowiącego niegdyś 
sławę Capu, pozostały juź tylko szczątki. 
Towarzystwo akcyjne kupiło całą tę prze
strzeń, przeprowadziło szeroką drogę między 
Cannes a Cap d’Antibes, przez las piniowy, 
który został podzielony i ogrodzony drutem.

Pozostało wszakże jeszcze niejedno potęż
ne drzewo piniowe, w którego cieniu można 
sobie wyobrazić dawną świetność lasu.

X III .

Zachód słońca na Cap d!Antibes.

Tymczasem rozpoczęła się druga połowa 
kwietnia i obowiązki moje powołały mnie do 
kraju.

Piękny, jasny dzień wiosenny miał się | 
ku schyłkowi, gdy postanowiłem jeszcze raz 
przed zachodem słońca odwiedzić latarnię 
morską.

Słońce układało się do spoczynku za gó
rami Esterel, oblewając ich szczyty złotem 
i purpurą. W krótce tylko długie pasma 
światła zaznaczały jego drogę.

Pomimo swej okazałości widok ten smutno 
mnie usposobił, podnosząc wrażenie roz
stania.

Zwróciłem wzrok na olbrzymy górskie, za
rysowujące się w fantastycznych kształtach, 
na wschodniej stronie nieba. Zaczynały juź 
płonąć od zorzy wieczornej.

Był to widok tak wzniosły, źe można było 
się w nim zupełnie zatopić, odczuwając tęs
knotę wiążącą nas ze wszystkiem.

Wszelkie poczucie osobowości zatarło się 
wobec poczucia jedności z naturą.

Coraz dłuższe cienie padały na okolicę, 
wstępowały na wzgórza, na góry, napełniały 
doliny, gasząc jarzące blaski na chatach 
i pałacach. Cała natura zdawała się zapa
dać w sen. Wkrótce' tylko kilka żagli na 
dalekiem morzu i śnieżne szczyty Alp różo

wiły się jeszcze. Lecz i na morze padł czar
ny cień i tylko olbrzymy górskie patrzały 
jeszcze na króla światła, płonąc jakgdyby od 
wewnętrznego ognia.

Zapragnąłem zatrzymać w duszy ten 
obraz, jako ostatnie wrażenie z K,iviery 
i z zamkniętemi oczami zacząłem powracać. 
Gdy się obejrzałem noc już okryła pagórek, 
zacierając kontury przedmiotów. W  górze 
zato latarnia zapalona świeciła jak  wielka 
gwiazda nad lądem i wodą, przedmiot tęs
knoty wszystkich, którzy kiedykolwiek ten 
uroczy zakątek ziemi oglądali.

Edward Strasburger.

Tłum. Z. S.

Wiadomości bibliograficzne.

—  EncykJopedya ilustrowana wiadomości po
żytecznych. Nakładem Michała Arcta w W ar
szawie. Cena zeszytu 25 kop. W arszawa, 1896.

Nowe to wydawnictwo składa się z szeregu 
większych i mniejszych artykułów, sposobem alfa
betycznym ułożonych, a odnoszących się do aero- 
nautyki, anatomii, architektury, botaniki, chemii, 
elektrotechniki, fizyki, fizyologii, geologii, geo
grafii fizycznej, hygieny, matematyki, mechaniki, 
medycyny, meteorologii, mineralogii, ogrodnictwa, 
przemysłu, rolnictwa, sportu, technologii, woj
skowości, zoologii, żeglarstwa.

Mieliśmy sposobność przejrzenia sześciu dotąd 
wydanych zeszytów (A — Cz) i przekonaliśmy się, 
że objaśnienia wyrazów są jasne i przystępne, że 
rysunków je s t sporo i że są dobrze wykonane; 
druk drobny, ale bardzo wyraźny i staranny. 
Wydawnictwo ze wszech miar zasługuje na pole
cenie.

—  Encyclopaedie der Naturwissenschaften.
I l l - e  Abtheilung 34 Lieferung: Handworterbuch 
der Astronomie (4-e Lieferung). Wrocław, Tre- 
wendt, 1896.

Zeszyt czwarty wielkiego podręcznika astrono
mii zawiera dalszy ciąg artykułu „Astrospektro- 
skopia” prof. W isliceansa; artykuł Wschód 
gwiazd (Aufgang) prof. Valentinera; W yznacza
nie azymutu (Azimuthbistammung) przez tegoż;
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W yznaczanie orbit planet i komet (Bahnbestim- 
m ung der Planeten und Kometen) przez d ra  K. 
Zelbra.

—  Przegląd techniczny, tom X X III, zeszyt Y, 
maj 1896, zawiera następujące artykuły:

1) Od redakcyi. 2) Koleje elektryczne. 3)
0  walcowaniu obręczy stalowych. 4) P y te l pła
ski, przez B. Rogowskiego. 5) Wóz parow y sy
stemu Serpoletta. 6 ) 30 konny m otor gazowy 
systemu Charon. 7) Nowy dom przy ulicy M ar
szałkowskiej. 8 ) W szechświatowa produkcya 
złota i srebra, przez J . Krzyżanowskiego. 9 ) D o
pełnienie do artykułu  o urządzaniu i zakładaniu 
smoka, przez A. Ostrzeniewskiego. 10) K rytyka
1 bibliografia. 11) P rzegląd wynalazków. 12) 
Kronika bieżąca. 13) Wiadomości z b iura p a 
tentowego Kazimierza Ossowskiego w Berlinie.

Przegląd techniczny z dniem 1 lipca r. b. wy
chodzić będzie aż po koniec roku bieżącego ze- 
szyfami dwutygodniowemi, a w roku przyszłym  
ma być zamieniony na tygodnik.

Posiedzenie 10-te Komisyi teoryi ogrodnictwa 
i nauk przyrodniczych pomocniczych odbyło 
się dnia 18 czerwca 1896 roku o godzinie 
8-ej wieczorem.

1 . Protokuł posiedzenia poprzedniego został 
odczytany i przyjęty.

2. Sekretarz Komisyi, p. A. Ślósarski, poka
zywał zebranym członkom Komisyi czaszkę żubra 
zaginionego (Bos priscus Bojanus; Bison priscus), 
znalezioną przed miesiącem w W iśle w okolicach 
W łocławka przez rybaków i z trudnością siecia
mi wyciągniętą. Zachowały się w tej czaszce 
doskonale: kości czołowe wraz z potężnemi moż
dżeniami rogów, kości ciemieniowe, kości p o ty li
cowe wraz z wielkim otworem potylicy i kłyk
ciami potylicowemi. Kości twarzy zupełnie ob- 
łamane. Okaz ten czaszki Bos priscus należy 
do bardzo dużych, —  posiada: szerokość czoła 
350 mm, długość możdżeni rogów (idąc po krzy- 
wiznie zewnętrznej) 570 mm, długość cięciwy 
możdżeni 410 mm, odległość pomiędzy końcami 
możdżeni 1 m 70 mm, obwód możdżeni p rzy  pod
stawie 360 mm. M ożdżenie są całkowicie zacho
wane, silne, z głębokiemi, podłużnemi rowkami 
na tylnej i zewnętrznej powierzchni. Czaszkę tę 
nabył od rybaka p. Antoni Lastowski, p repara to r 
muzeum hr. Branickiego,— obecnie je s t  w łasno
ścią hr. Tarnowskiego.

3. P . Jan  Sztolcman mówił „0  rzadkościach 
fauny ornitologicznej krajow ej” .

Wiadomo je s t wszystkim, że p taki dzielą się 
na osiadłe, to  je s t takie, które okrągły rok p rze 
bywają w danej miejscowości i na przelotne, czyli 
odwiedzające peryodycznie daną okolicę w róż
nych porach roku. Tak np. u nas jedne z p ta
ków przelotnych zalatują z wiosną i przebywają 
do jesieni, gnieżdżąc się w kraju , gdy inne p rze
ciwnie przybywają do nas z północy jesienią, 
a z początkiem wiosny odlatu ją do swych miejsc 
lęgowych.

Istn ieją jednak  między ptakam i przelotnem i 
i takie, które odwiedzają kraj nasz sporadycznie, 
ukazując Bię co kilka, kilkanaście a nawet kilka
dziesiąt lat. Znanym je s t ogólnievgromadny nalot 
pustynnika (Syrrhaptes paradoxus), tego miesz
kańca dalekich stepów Azyi środkowej, który 
w roku 1888 niewiadomo z jakiej przyczyny 
ukazał się licznemi stadami, posuwając swą 
wędrówkę aż do zachodnich kresów Europy. 
J e s t‘o jeden z przykładów gremialnej emigracyi 
pewnego gatunku ptaków, której przyczyny są 
dotychczas dla nns niezbadane. Obok jednak  tej 
gromadnej wędrówki łatwo obserwować możemy 
ukazywanie się pojedyńczych osobników pewne
go gatunku. Jako przykład takich wędrówek 
sporadycznych służyć może ukazywanie się w k ra 
ju  naszym pelikanów, lub kormoranów, które ju ż  
niejednokro+nie były u nas obserwowane. Ubieg
łe dwa la ta  odznacznły się właśnie pojawianiem 
takich rzadkości ornitologicznych, o czem słów 
k ilka pragnąłbym powiedzieć sz. panom.

Oto mamy przed sobą dwa egzemplarze sokola 
raroga (Falco sak er— lub ja k  niektórzy ornito
logowie mówią F . sacer), k tóry dotychczas nigdy 
nie był obserwowany w granicach Królestwa Pol
skiego, jakkolw iek znanym był u nas od wieków 
i do polowania często używanym. Ojczyzną tego 
sokoła je s t s łepowa część Rossyi południowej, 
skąd rozpościera swe panowanie na zachód do 
Turcyi, Grecyi, Egiptu  i Algieru, a na wschód 
po rzekę Jenissej, Chiny północne, Afganistan 
i Indye wschodnie.

Łacińska nazwa jego (saker) wziętą została 
z francuskiego „la sacre” , k tórą Brisson przejął 
od Belona i  innych autorów średniowiecznych. 
U  nas nazywano także raroga— rarogiem podol
skim, rarogiem  polakiem, pływaczem, a w mło
dym wieku krzeczetem z russkiego „kreczot” 
prawdopodobnie od „kryczat’ ” , gdyż ptaki te  
odznaczają się niezwykłą piskliwością w młodym 
wieku.

R aróg należy do grupy sokołów szlachetnych 
(Hierofalcones), do której zalicza się także biało- 
zora (H. candicans), sokoła norweskiego (H. gyr- 
faleo) i sokoła islandzkiego (H. islandus). Grupa 
ta  posiada jednę tylko cechę wybitną, różniącą 
p faki do niej należące od innych sokołów (Falco- 
nes), a mianowicie palec zewnętrzny prawie rów
ny wewnętrznemu, gdy u zwykłych sokołów ze
wnętrzny je s t znacznie dłuższy od wewnętrznego.
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Ubarwienie raroga bywa bardzo zmienne, sto
sownie do wieku a często i osobnika. Najpospo
liciej jednak ptak  ten posiada plecy i złożone 
skrzydła ciemno szaro-brunatne z rdzawemi lub 
szaro-płowemi obrzeżeniami piór; spód ciała 
zwykle biały z mniej lub więcej grubemi szaro- 
brunatnemi podłużnemi plamami, które zwykle 
z wiekiem stają się coraz drobniejszemi, przez 
co ogólny ton tej części ciała staje się bielszym. 
Charakterystyczną, cechą tego gatunku są okrąg
łe lub owalne jasne plamy na szaro-brunatnem, 
lub rdzawo-brunatnem tle sterówek, inne bowiem 
sokoły szlachetne posiadają ogon pręgowany a nie 
centkowany. Zdarzają się jednak niekiedy i od
miany raroga z ogonem pręgowanym, co bardzo 
utrudnia klasyfikacyą tych ptaków.

Raróg znanym był u nas od niepamiętnych 
czasów i w myśliwstwie nader cenionym. Ponie
waż ptak  ten nie je s t rzadkością na Podolu 
i Ukrainie, możni więc panowie wysyłali tam 
swych łowczych, aby się w cenne sokoły za
opatrzyć, a nawet, według słów Kazimierza hr. 
Wodzickiego, ta ta rzy  okupywali się często temi 
ptakam i do łowów ułożonemi. Ponieważ sokoły 
nasze odznaczały się wielkiemi zaletami, wywo
żono je  też często zagranicę, jako  cenne podarki, 
a nawet niejeden z łowczych robił na nich dobre 
interesy.

Sokół ten, ja k  to wspomniałem powyżej, nie 
je s t rzadkością na Ukrainie, na Podolu rossyjskiem 
i galicyjskiem, a nawet gnieździ się tam stale. 
Na Litwie, według słów Tyzenhauza, bywa na 
przelotach. Tem więc dziwniejszą je s t rzeczą, 
że p tak  ten dotychczas w granicach Królestwa 
Polskiego nie był obserwowany. Rok obecny dał 
nam dwa okazy, z których jeden, będący włas
nością muzeum hr. Branickich, został zabity 
w kwietniu w okolicach Nowo-Radomska, a d ru
gi, należący do ks. Konstantego Lubomirskiego, 
w m aju w ordynacyi Zamoyskiej. W edług słów 
ks. Lubomirskiego p tak  ten (samiec) zabitym 
został przy gnieździe, lecz mimo tego samica 
nadal ja ja  wysiadywała i spodziewać się należy, 
że muzeum hr. Branickich dostanie wkrótce całą 
rodzinę tych rzadkich u nas ptaków.

D rugą rzadkością, zabitą w roku bieżącym 
u nas, je s t czapelka nadobna (Ardea garzetta). 
P tak  ten je s t całkowicie biały, a samiec posiada 
dwa długie obwisłe piórka na tyle głowy. Pióra 
na wolu są też bardzo długie i wysmukłe. 
Wreszcie tak  zwane barkówki są bardzo wydłu
żone i m ają chorągiewki rzadkie i roztrzepane. 
Tych to piór używano dawniej do ozdohy czapek 
a dzisiejsze elegantki przyozdabiają niemi kape
lusze. Samica tej czapelki nie posiada dwu dłu
gich piór na tyle głowy, a pióra brody i barkówki 
nie są tak  wydłużone jak  u samca.

Czapelka ta  zamieszkuje Europę południową, 
Afrykę aż po M adagaskar i Azyą aż po lndye 
wschodnie i Filipiny. Autorowie wspominają 
także, że się spotyka w Australii północnej. 
U nas ukazuje się bardzo rzadko: Taczanowski

wspomina o dwu okazach, z których jeden zabity 
był pod Dęblinem, a drugi nad rzeką Bobrą 
w Augustowskiem. Na nieszczęście nie mogłem 
zobaczyć się z właścicielem czapelki zabitej 
w roku bieżącym, nie wiem zatem w jakiej okoli
cy kraju  została zabitą.

W arzęcha (Platalea leucorodia) należy także 
do wielkich rzadkości krajowych. Jestto  ptak 
z rzędu brodzących z rodziny Plataleidae. Jest 
całkowicie biały z dużym czubem na tyle głowy 
i żółtawem wolem. Charakterystyczną jego ce
chą je s t długi dziób znacznie na krńcu rozsze
rzony i spłaszczony, skąd też i nazwa jego po
chodzi. P tak ten zamieszkuje Europę południo
wą, Azyą zachodnią i Afrykę. W granicach 
Królestwa Polskiego należy do największych 
rzadkości. Jeden okaz jego zabity został pod 
Zawichostem i znajduje się w zbiorku szkolnym 
w Sandomierzu; drugi padł w roku 1868 pod 
Brześciem litewskim i je s t jedynym egzempla
rzem krajowym w zbiorze Gabinetu zoologicz
nego.

Jesienią 1894 roku zabito jeden okaz tego 
gatunku w płockiem; znajduje się on w posia
daniu d-ra Mazarakiego. W tymże samym cza
sie zabito warzęchę w Krzeszowicach pod K ra
kowem i nadesłano łaskawie do zbiorów hr. Bra- 
nickiego w Warszawie. Na wiosnę roku następ
nego p. Cybulski przysłał nam drugi okaz tego 
rzadkiego p łaka, zabity w gub. kijowskiej 
w Dziuńkowie.

Częściej u nas spotyka się bernikla (Bernicla 
torąuata), której jeden okaz zabity został w roku 
bieżącym w Wilanowie, a dwa inne przed kilku 
laty  padły pod cytadelą warszawską. Gęś ta  
posiada całą głowę wraz z szyją i pisrsią— czar
ne, tylko po obu stronach szyi białe piórka two
rzą  rodzaj obróżki. Zresztą jest całkowicie 
szaro łupkowa a pióra podogonowe i najdłuższe 
nadogonowe ma czysto białe.

P fak ten zamieszkuje północ obu lądów, skąd 
posuwa się niekiedy ku południowi. U nas na j
częściej spotykanym był w augustowskiem, nie
mniej jednak i w innych okolicach kraju  wielo
krotnie go obserwowano. W ciągu ostatnich lat 
12-tu wiem tylko o trzech powyżej wymienionych 
ptakach, zabitych w granicach Królestwa P ol
skiego.

Na tem posiedzenie zostało ukończone.

ROZMAITOŚCI.

—  Obyczaje pętówki. W Europie zachodniej 
żyje niewielka żaba, Alytes obstetricans, popol- 
sku zwana pętówką babienicą, dorastająca 4 do 
5 ł/2 cm długości, a zalecająca się osobliwemi
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zwyczajami, które dokładnie poznał p. C. H art- 
m ann i opisał w jednym z ostatnich zeszytów 
„N atu ra l Science” . W  ciągu miesięcy od m arca 
aż  do sierpnia słyszeć się daje, wieczorem, melo
dyjny głos samców, obejmujący jeden tylko ton, 
którym  wabią do siebie samice. Gdy te  przyby
wają, samiec wyciąga skrzek ich sznurowaty, za- 
pładnia go a następnie sznurek ten, obejmujący 
około 200  ja j , ow ija dokoła tylnych swych nóg, 
nadając mu postać ósemkowatą, tak  że każda 
noga przesuniętą zostaje przez inny skręt. Zdo
bywszy ten sznurek, samiec oddala się zadowo
lony z ładunkiem, k tóry  bynajmniej go nie nie
pokoi. Chodzi zupełnie swobodnie i zdobywa 
pokarm  również łatwo ja k  poprzednio, gdy cię
żaru  tego nie dźwigał. Po upływie trzech ty 
godni, jakby  pędzony podnietą, k tórej przyczyna 
pozostaje niewyjaśnioną, rzuca się do wody,—  
nie w celach samobójczych zresztą, ale by się 
ładunku swego pozbyć. M iota się, rzuca, oswo- 
badza wreszcie i wraca na ląd. Kozwój ja jek  
w wodzie szybko dobiega końca i w ykluwają się 
z nich kijanki, które jesień  i zimę przepędzają

w wodzie w tym stanie zarodkowym, znosząc 
bardzo dobrze zimno, a nawet zamrożenie wo
dy. P. Hartm ann znajdował je  często zamro
żone zupełnie w bryle lodu, a po stopieniu 
tej bryły bardzo łatwo wracały do życia i od
zyskiwały czucie. Młode kijanki żywią się po
karmami zwierzęcemi-—trupam i żab, trytonów, 
a może i pewnemi wodorostami. W  roku na
stępnym po swem urodzeniu, w miesiącach le t
nich, od m aja do września, opuszczają wodę 
i tracą ogon; prowadzą wtedy życie nocne, a dnie 
przepędzają w ukryciu, pod kamieniami. Doj
rzałość płciową osięgają dopiero w roku trzecim. 
Karmią się ślimakami, muchami, robakami i owa
dami, a gdy zdobycz dostrzegają, wzruszenie 
swe zdradzają często gwałtownem drżeniem koń
czyn, pomimo tego posuwają się zwolna aż do 
odległości, z której m ają więcej widoków pewne
go uchwycenia swej ofiary.

T. R.

B u l e t y n  m e t e o r o l o g i c z n y
za tydzień od 17 do 23 czerwca 1896 r.

(ze spostrzeżeń na stacyi meteorologicznej przy Muzeum Przemysłu i Rolnictwa w Warszawie).

D
zi

eń

B a ro m e tr 
700 mm -|- T e m p e ra tu ra  w  st. C.

W
ilg

. 
śr

.

K ie ru n ek  w ia tru
Szybkość w metrach 

na sekundę

Sum a

opadu
___

U w a g i

7 r . 1 p. 9 w.  | 7 r. 1 p. ! 9 w. | Najw. N ajn.

17 S. 53,5 5 1,5

--

50 ,9 ; 19,1 1 25,0 21,2 25,8 16,5 52 SEs,Sł ,SE3
18 C. 51,3 51,2 51,3 i 22,2 ! 26,3 23,4 2 7 ,ł 17,0 49 SE5,S3,SE'2 —
19  P. 52,3 52,2 52,1 ; 22,4 29>l 24,5 3o ,5 19,1 54 SE2,W2, W3 — < w  str. N„ wieczorem €
20 S. 54,2 53,4 52,0  16,7 1 21,2 19.4 25,5 16,1 62 N3,NW 5,0 o,3 • b. krótko 0 4 g. zrana
21 N. 50,9 5 o ,5 5 o,i 1 18,0 20,6 17.6 22.5 16,0 58 S3,N\V3,SW 3 —
22 P. 49 .5 48.3 47.8 1 4 , 17.8 14,6 20,1 14,4 66 W 2,SW<\SW« 0.2 • b. drobny a. m.
23 W. 48,1 48,4 49,0 | 12,3 13,6 13,8 18,0 10,9 84 W 7,W ’,W* 5,4 • od 11 h. a. m. do 12 h,

m. i od 8 h. 55 m.

Ś re d n ia 5o,9 19,6 61 5,9

T R E Ś ć .  Życie gromadne roślin, przez J . Paczoskiego. —  M etody psychologii doświadczalnej i ich 
zastosowanie do psychiatryi, przez d-ra W. Heinricha. —  Z R m ery . XI. Burza morska na przy
lądku  Antibes. XII. Upawa roślin na Rivierze ; przez Edw arda Strasburgera, tłum. Z. S. (dokoń
czenie). —  W iadomości bibliograficzne. —  Towarzystwo Ogrodnicze. —  Rozmaitości. —  Buletyn

meteorologiczny.
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