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A U G U S T  D A U B R E E .

Dnia 28 maja r. b. zmarł jeden z najwy
bitniejszych geologów naszego stulecia— 
August Daubree. Obdarzony umysłem sa
modzielnym i nadzwyczajnie logicznym zajął 
on w naukach geologicznych stanowisko wy
jątkowe, a nawet przez czas długi zupełnie 
osamotnione. Umysły wielkie i oryginalne 
odznaczają się przedewszystkiem niepospo
litą siłą oryentacyjną, obejmują one badany 
przedmiot całkowicie i zdolne są rozwiązy
wać zagadnienia w sposób najprostszy i naj
oczywistszy. Wiekopomną zasługą Daubree- 
go jest wprowadzenie do dziedziny geologii 
metody doświadczalnej czyli, innemi słowy, 
wskazanie najprostszej i najlogiczniejszej 
drogi do wyjaśniania licznych hypotez i roz
strzygania sporów naukowych, prowadzonych 
wprawdzie z wielkim zapałem, ale nie zawsze 
z pożądanym skutkiem. Przypomnijmy tyl
ko sobie, że chemia i fizyka stały się nauka
mi racyonalnemi wtedy dopiero, gdy zaczęły 
posługiwać się doświadczeniem, które z siłą 
niewzruszoną ustaliły prawa zasadnicze świa

ta nieożywionego. W  naukach biologicznych 
z niemniejszem powodzeniem zastosowano 
metodę doświadczalną; jej tylko przypisać 
należy olbrzymi postęp w rozumieniu istot
nych podstaw życia zwierzęcego i roślinne
go, do jakiego doszła dzisiejsza fizyologia. 
W  geologii odżywcza siła doświadczenia 
przez długi czas nie była wcale poruszaną. 
Tworzono chętnie hypotezy, które choć po
wstawały w głowach znakomitych skądinąd 
badaczy, nie posiadały jednak za sobą do
wodów przekonywujących. Wprawdzie pierw
sze doświadczenia’geologiczne dokonane były 
na ziemi angielskiej jeszcze u schyłku wieku 
ubiegłego, gdy sir James Hall, ogrzewając 
w szczelnie zamkniętej rurze kredę, zdołał 
przeprowadzić ją  w marmur, ale były to wy
stąpienia jednorazowe, niesystematyczne, 
choć niemałego znaczenia. Dopiero w poło
wie wieku bieżącego we Francyi zastosowano 
z ogromnem powodzeniem metodę synte- 
tyczno-doświadczalną w mineralogii, której 
oddał się z zapałem cały szereg znakomitych 
uczonych. Wtedy to Daubree, młody jesz
cze podówczas wychowaniec szkoły górniczej 
(Ecole des mines), oświecony znakomitemi 
wykładami Elie de Beaumonta i Berthiera, 
zrozumiał całą doniosłość eksperymentu dla 
geologii i postanowił wprowadzić go do tej
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nauki. Idei tej poświęcił całe życie i przez 
czterdzieści lat z żelazną wytrwałością i kon- 
sekwencyą, niezrażony licznemi a rozmaitemi 
przeszkodami i trudnościami, jakie na dro
dze swej napotykał, oddawał się pracom do
świadczalnym, mającym na celu rozwiązy
wanie problematów geologii teoretycznej. 
Z  wykształcenia fachowego górnik, zajął się 
przedewszystkiem zbadaniem pochodzenia 
pokładów metalicznych, występujących w po
staci żył wśród mas skalnych nieużytecznych. 
Owocem tych poszukiwań była pierwsza do
świadczalna praca Daubreego „O powstawa
niu pokładów rud cynowych”, ogłoszona 
w r. 1841. Zjednała mu ona ogólne uznanie 
wśród specyalistów i została przychylnie 
przyjętą na jednem z posiedzeń paryskiej 
Akademii nauk. Zachęcony tem powodze
niem, nie opuszcza już odtąd raz obranego 
kierunku swej działalności naukowej i z po
dziwu godną wytrwałością wkracza we 
wszystkie prawie działy geologii, do których 
wogóle można zastosować badania doświad
czalne. W  taki sposób pracując bez przerwy 
w ciągu długiego lat szeregu, dokonał Dau- 
bee około 130 prac, różnych co do treści, ale 
zawsze jednakowo logicznych, dokładnych 
i pomysłowych. Wszystkie te prace łączy 
w r. 1879 w jednę wielką całość i wydaje pod 
ogólnym tytułem: „Studya syntetyczne nad 
geologią doświadczalną” *). W  kapitalnem 
tem dziele, wystawił sobie Daubee pomnik 
wiecznie trwały. Ze względu na wyjątkowe 
znaczenie tej pracy postaram się w słowach 
możliwie najkrótszych zapoznać czytelnika 
z kwestyami w niej poruszonemi, aby tem 
samem dać mu pojęcie o ilości pracy nau
kowej, wykonanej przez znakomitego ba
dacza.

Dzieło zaczyna się od studyów nad po
wstawaniem pokładów rud metalicznych, 
o których była już mowa wyżej. Są one, 
według Daubreego, rezultatem działalno
ści chemicznej wód gorących, krążących 
w szczelinach skalnych. Twierdzenie to opie
ra  na świetnie wykonanych syntezach kassy-

*) Dokładny tytuł dzieła: nfitudes syntheti-
ques de geologie experimentale. Paryż, 1879; 
str. 828, z wieloma rysunkami i tablicami 
W tekście.

terytu, rytylu i innych przez działań ie 
cej pary woduej na chlorki odpowiednich 

i metali (cyny, tytanu i t. p.). Z drugiej 
strony, na podstawie spostrzeżeń, poczynio
nych w okolicy Bourbonne nad źródłami 
ciepłemi i przedmiotami metalicznemi, w źród
łach tych znalezionemi, które pochodząc z cza
sów rzymskich, pod długoletniem działaniem 
wody istotnemu uległy przeobrażeniu,—Dau
bree dochodzi do wniosku, że nietylko tlenki 
metaliczne, jak w wypadku poprzednim, 
ale i związki metali ciężkich z siarką, kwa
sem siarczanym i t. d. na tej samej utworzy
ły się drodze. Wogóle, wodom podziemnym 
gorącym Daubree przypisuje bardzo doniosłe 
znaczenie w sprawie przeobrażania się skał 
krystalicznych krzemionkowych. Pogląd 
swój opiera na doświadczeniu klasycznem, 
w którem przegrzana para wodna rozkłada 
szkło w taki sposób, że powstają zeń krysz
tałki krzemionki bezwodnej czyli kwarcu, 
oraz krzemianu wapnia (dyopsydu) obok 
związków krzemionkowych wodnych. Do
świadczenie to pozostaje w zupełnej zgodzie 
z procesami krystalizacyi, odbywającemi się 
w źródłach ciepłych Ploinbiśres, Bourbonne- 

I les-Bains i innych, gdzie Daubree znajdywał 
rozmaite krzemiany wodne pochodzenia bar
dzo świeżego. Tak samo powstają skupienia 
krzemianów wodnych, zwane migdałami, wy
pełniające próżnie w bazaltach, trachytach 
i tym podobnych skałach.

Bardzo ciekawemi i ważnemi są badania, 
odnoszące się"do zjawisk mechanicznych, ja 
kie się na powierzchni ziemi odbywają. 
Daubree sztucznie, zapomocą odpowiednich 
mechanizmów, odtworzył zjawisko tworzenia 
się żwiru, szlamu i piasku, umieszczając 
okruchy skalne w obracaj ącem się naczyniu 
z wodę. Najważniejszym wynikiem tych do
świadczeń jest ten, że czysta woda, będąca 
w ciągłym ruchu, wyciąga z zawieszonych 
w niej okruchów feldspatu znaczną ilość po
tasu, a mianowicie 2,5 g na litr, gdy inne 
części składowe tego minerału prawie wcale 
do roztworu nie przechodzą. Zbytecznem 
byłoby dodawać, jak  wiele światła rzuca to 
doświadczenie na kwestyą cyrkulacyi potasu 
w przyrodzie, pierwiastku tak ważnego w ży
ciu roślin.

Tworzenie fałd w skorupie ziemskiej, jej 
spękania, uskoki, tworzenie się kotlin, dolin
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tektonicznych i wielu innych pokrewnych 
zjawisk, znalazło w pracach Daubreego wy
jaśnienie doświadczalne przy pomocy umyśl
nie w tym celu sporządzonycl\mechanizmów. 
Niemałą zasługą tego uczonego jest również 
wykrycie faktu, że wiele skał uwarstwionych 
budowę swą łupkową zawdzięcza wprost wy
wieranemu na nie ciśnieniu. Oto dowody: 
glina poddana ciśnieniu w prasie hydraulicz
nej przybiera budowę wybitnie łupkową, 
a nawet żelazo przez walcowanie tę samę 
otrzymuje budowę. Stąd wyprowadził D au
bree bardzo ważny geologicznie wniosek: nie 
wszystkie skały łupkowe i uwarstwione są 
osadami, budowa ich może być rezultatem 
zjawisk wtórnych, mechanicznych.

Przedmiotem, któremu się Daubree zawsze 
z wielkiem oddawał zamiłowaniem, były me
teoryty. Posiadał on bardzo obszerną i wiel
ce cenioną ich kolekcyę. Badania jego w tej 
dziedzinie należą także do najważniejszych; 
pierwszy podał ich systemetykę, dzieląc 
wedle zawartości żelaza metalicznego na:
1) holosyderyty, 2) sesyderyty, 3) spora- 
dosyderyty i 4) asyderyty, a co ważniejsze, 
odtworzył sztucznie niektóre ich typy przez 
redukcyę żelaza, zawartego w zasadowych 
skałach krzemionkowych ziemskich. W yjaś
nił również rozmaite szczegóły ich budowy 
zewnętrznej i wewnętrznej. Wgłębienia np., 
dostrzegane na powierzchni meteorytów, 
Daubree wywołał wybuchami gazów mocno 
ściśnionych, objaśniając tem ich powstawanie 
przy zetknięciu z atmosferą, gdy kamień jest 
silnie rozgrzany i spadając z ogromną szyb
kością wywiera ciśnienie na powietrze, które 
usiłuje go jakby prześwidrować.

Z tak pobieżnego przeglądu niepodobna 
powziąć dokładnego wyobrażenia o rozciąg
łości i znaczeniu prac Daubreego. Chciałem 
tu tylko zwrócić uwagę na rozmaitość zagad
nień geologicznych, jakiemi się badacz ten 
zajmował, a rozmaitość ta  w dzisiejszych 
czasach, przesadnej nieco specyalizacyi, jest 
wyjątkowo rozległą. Pomijając już zdo
byte przez uczonego, mnogie a doniosłe 
fakty szczegółowe, musimy w nim uznać 
istotnego twórcę geologii doświadczalnej, 
nauki, posiadającej wielką przed sobą 
przyszłość.

Przypatrzmy się teraz działalności spo
łecznej Daubeego i zewnętrznym szczegółom

jego pracowitego żywota ‘). Urodził si\' 
w Metz d. 25 czerwca 1814 roku. W dwu
dziestym roku życia (1834) kończy już szkołę 
górniczą, w której z wielkiem zamiłowaniem 
oddawał się studyom geologicznym. W krót
ce potem odbywa podróż do Algieru, jako 
członek wyprawy naukowej, której dostarcza 
licznych i oryginalnych spostrzeżeń. Nowo 
założony uniwersytet w Strasburgu powołuje 
go w roku 1839 na katedrę geologii i mine
ralogii. Odtąd, wskutek swych prac nauko
wych, zdobywa coraz większe uznanie i ze
wnętrzne tego uznania oznaki. W roku 1852 
występuje już jako dziekan fakultetu nauk, 
a w trzy lata później otrzymuje stopień szefa 
inżynierów. Akademia paryska mianuje go 
w roku 1861 swoim członkiem. Będąc od 
roku 1862 profesorem mineralogii w szkole 
górniczej, Daubree wykłada jednocześnie 
geologią w Muzeum historyi naturalnej. B ar
dzo ważne i wpływowe stanowisko otrzymuje 
w roku 1872, jako jeneralny inspektor gór
niczy. Godność tę piastuje aż do roku 1884, 
w którym jako sędziwy już nestor geologów 
francuskich, usuwa się z zajmowanego do
tychczas stanowiska, zatrzymując tytuł ho
norowego dyrektora szkoły górniczej pa
ryskiej (Ecole des mines), której sprawom 
poświęcał się z całkowitem oddaniem się aż 
do schyłku dni swoich. Pomimo podeszłego 
wieku, Daubree do ostatnich lat życia intere
sował się gorąco nauką. Piszący te słowa 
jeszcze w roku 1891, gdy Daubree był już 
77-letnim starcem otrzymał odeń, z powodu 
drobnej pracy syntetycznej,ogłoszonej wjed- 
nem z pism niemieckich, słowa prawdziwie 
przyjacielskiej zachęty do dalszych w tym 
kierunku usiłowań.

Wśród młodzieży szkolnej cieszył się wiel
ką popularnością i wpływem; wykłady jego, 
logiczne, ścisłe, a jednocześnie niezmiernie 
jasne, ściągały licznych i pilnych słuchaczów. 
Nie mniejszą posiadał sympatyą u kolegów 
z Akademii, w któiej życiu ważny brał 
udział. Przyjaźni jego szukali nawet naj
możniejsi; dowodem tego Napoleon I I I  
i Thiers, którzy chętnie zwiedzali gabinet

*) Szczegóły biograficzna czerpiemy z „La 
Naturę”, n-r 1201.
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uczonego, zainteresowani znakomitemi zbio
rami, a bardziej jeszcze znakomitym ich go
spodarzem.

J . M.

Życie gromadne roślin.

(Ciąg dalszy).

Pokrewne formacye łączymy w obszerniej
sze grupy, tak zwane „facye”. Naprzykład 
bór sosnowy, las brzozowy, dębowy, olchowy 
i t. d. są to wszystko formacye leśnej facyi. 
Odróżniamy także facye roślinności błotnej, 
łąkowej, stepowej, wodnej i t. d.

Każda formacya roślinna znajduje się 
w bardzo ścisłym związku z glebą. Z bie
giem czasu nietylko formacya ulega prze
mianie co do składających ją  gatunków 
roślin, ale zmianie także ulega i gleba 
(zmiana ta wyraża się w niszczeniu substra- 
tu—np. skał—i w wzbogaceniu go w związki 
organiczne). Ten ścisły związek formacyi 
roślinnej z glebą był przyczyną przeceniania 
znaczenia gleby („geobotanika”) i względne
go ignorowania innych czynników. Geobo- 
tanicy bardzo często zapominają, że forma
cya roślinna nie jest tylko funkcyą gleby 
i roślin, ale że prócz tego jest ona funkcyą 
klimatu (temperatury, wilgoci, światła, wia
trów i t. d.), przyczyn historycznych (obec
ność pewnych gatunków roślin w danej miej
scowości) i walki o byt, której tylko jeden 
prof. Korzyńskij przypisał odpowiednie zna
czenie.

Formacye roślinne zmieniają nietylko gle
bę, ale także wpływają w bardzo znacznym 
stopniu na zawartość wody w tej ostatniej. 
N a większych zaś obszarach wpływają także 
i na klimat, stąd słuszne obawy, źe przez 
niszczenie lasów klimat i stosunki hydrogra
ficzne mogą uledz zmianie. Nie mogę tu /oz- 
wodzić się dłużej nad tem, źe dana formacya 
nietylko jest funkcyą klimatu, ale i odwrot
nie dany klimat jest funkcyą formacyj roś
linnych jakie panują w tej miejscowości.

Zaznaczę tylko, że w pustyniach drzewa nie
tylko nie rosną dla tego, że brak tam odpo
wiedniej ilości opadów atmosferycznych, ale 
i mała ilość tych ostatnich zależy od zbyt 
skąpej roślinności. Widzimy więc, że klimat 
i flora są z sobą związane podwójnie: ze 
zmianą flory zmienia się i klimat, ze zmianą 
zaś ostatniego zmienia się i pierwsza, co 
znaczy, że zmiany te zazwyczaj są współ
czesne. Ponieważ jednak jakieś nagłe zmia
ny klimatu przedstawiają nader rzadkie zja
wisko, a powszechnie odbywające się zmiany 
powolne (często niedostrzeźone) prawie zaw
sze znajdują się w związku z przemianami 
w świecie roślinnym, więc najczęściej pier
wotny impuls do zmian klimatu pochodzi od 
roślin, które wogóle dążą od typów formacyj 
kserofilowych (lubiących suchość), do hydro- 
filowych (lubiących wilgoć).

W patrując się w jakikolwiek krajobraz 
roślinny: łąkę, step, las i t. d. mimowolnie 
zadajemy sobie pytanie, czy pojedyncze ele
menty tego zbiorowiska roślin są spojone 
między sobą jakiemiś wzajemnemi więzami, 
czy to tylko proste nagromadzenie osobni
ków, należących do gatunków różnych, nie 
związanych pomiędzy sobą żadnym węzłem 
ściślejszym, a znajdujących się razem tylko 
dlatego, że wszystkie wymagają jednako
wych warunków do swego istnienia? W yra
żając się krócej, czy mamy do czynienia ze 
„społeczeństwem roślinnem”, czy tylko z pros
tą  gromadą roślin? Owóź, jeżeli mamy do 
czynienia z „organizmem” społeczno roślin
nym (fytosocyalnym), musi on podlegać pew
nym prawom, gdyż w przeciwnym przypadku 
byłby to nie „organizm”, ale prosta groma
da. Nim odpowiem na to pytanie, wypada 
mi jeszcze zwrócić uwagę na niektóre objawy 
życia wewnętrznego formacyj roślinnych.

Gdy obserwujemy młode pokolenie drze
wek w lesie mięszanym sosnowo-świerkowym, 
uderza nas fakt, źe w lesie takim prawie 
Wcale nie znajdujemy młodych sosenek, na
tomiast rzucą się nam w oczy nieprzeliczone 
zastępy młodych świerków. Cóź stanie się 
z biegiem czasu z naszym lasem? Sosny 
utrzymają się w nim dopóki przez wiek swój 
nie zostaną przeznaczone na uschnięcie 
(przypuszczam naturalnie, źe las ten pozo
stawiony będzie samemu sobie i że człowiek 
wcale nie będzie się mięszał do tej walki, ja 
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ka się w nim odbywa pomiędzy różnemi 
drzewami); młodego pokolenia sosenek nie 
mamy, więc a priori przewidzieć łatwo, źe 
z czasem może nastąpić chwila, w której 
w lesie naszym zniknie ostatnia sosna. N a
tomiast świerki zajmą całą przestrzeń: górne 
piętro naturalnie będzie się składało z drzew 
starych, dolne z młodego zarostu, opierają
cego swe gałęzie prawie o ziemię i ocienia
jącego ją  zupełnie. W lesie takim nietylko 
sosna ulegnie wyparciu, lecz także temuż 
losowi ulegną i inne drzewa nieznoszące 
cieniu, a nawet rośliny zielne będą należały 
wyłącznie do gatunków cień lubiących. Tak 
się przedstawia walka świerka z sosną 
a priori. Zobaczymy zaraz, źe przykłady 
rzeczywiste zupełnie potwierdzają ten wnio
sek teoretyczny.

W puszczy Białowieskiej, gdzie prawie do 
obecnej chwili eksploatacya drzew odbywała 
się w nader szczupłych rozmiarach, nie mo
gących wpływać na rezultat walki drzew po
między sobą, widziałem lasy świerkowe, po
śród których sterczały tu i owdzie trupy ko
losalnych sosen, wykazujące, że las ten nie 
zawsze był wyłącznie świerkowym. Z a 
uważyła już to wypieranie sosen (i dę
bów) przez świerki i administracya pusz
czy i w wielkim jest kłopocie z powodu 
tego przygnębienia drzew cennych przez 
drzewo nie przedstawiające (w puszczy) 
prawie żadnej wartości. Wypieranie sosny, 
dębu i innych drzew przez świerki można 
obserwować nietylko w puszczy Białowieskiej, 
lecz wszędzie gdzie tylko te drzewa rosną 
razem. Widziałem przykłady podobnego 
wypierania i w innych miejscowościach Litwy, 
w Galicyi i t. d. Kto był w Karpatach ten 
naocznie mógł się przekonać jak tam rozpa
noszyły się świerki. Bardzo ciekawy przy
kład walki świerków z dębem i bukiem przy
tacza Sendtner. Ogromny obszar leśnictwa 
Ebersberskiego (między Monachium a Was- 
serburgiem) składał się do końca X V II wie
ku z 2/3 części lasu dębowego i z ‘/3 części 
lasu bukowego z pojedynczo rozrzuconemi 
świerkami. Po wyrąbaniu części lasu i po 

•pewnem przerzedzeniu go ukazały się młode 
świerki, które zajmowały coraz większe ob
szary, aż wreszcie nie zostawiły miejsc wol
nych dla rozwoju młodych dębów i buków, 
których nasiona, rozumie się, rozsiewały się

} wszędzie. Wskutek nakazu elektora w ro
ku 1722—1727 wszystkie młode świerki zo
stały wyrąbane, ażeby pozyskać miejsce dla 
naturalnego obsiewu dębiny. Jednak to wy
rąbanie świerków nie wydało pożądanych 
owoców, gdyż bez względu na te starania 
świerki poprzerastały dęby, które wskutek 
tego nie mogły rozwijać się normalnie i zo
stały przeznaczone na zagładę. Kolosalne 
już uschłe drzewa znajdowały się tam wśród 
świerków jeszcze w zeszłem stuleciu, a obec
nie niema tam wcale drzew dębowych. P ra 
wie takiemuż losowi uległy i buki, które 
zostały nadzwyczaj cienkimi. Pnie od 1 do 
4 cali średnicy liczyły często więcej niż 
sto lat ‘).

Dla dębów niebezpiecznym rywalem bywa 
nietylko świerk lecz i sam on jest wrogiem 
dla swego młodego pokolenia. W lasach 
dębowych, z wyjątkiem miejsc przez drzewa 
niezajętych, niema wcale młodych dębów. 
Pochodzi to stąd, że dąb wogóle lubi światło 
i nie znosi większego zacienienia. W  natu
ralnych warunkach w lasach dębowych mło
de dęby mogą wyrosnąć dopiero wtenczas, 
gdy stare przez wiek swój zostaną przezna
czone na zagładę. Gdy zaś do lasu takiego 
dostaną się inne drzewa wytrzymalsze od 
dębu na zacienienie, to dąb z lasu takiego 
zostanie wyparty raz na zawsze. Do drzew 
takich, prócz świerka, należą między innemi 
buk, lipa i t. d. Zresztą bywają nawet wy
padki wypierania dębów przez sosny, chociaż 
zdarza się i odwrotnie. Z tego wynika, źe 
przy współzawodnictwie dębu z sosną prze
chylenie szali zwycięstwa na którąkolwiek 
stronę zależy od zewnętrznych warunków, 
bardziej sprzyjających to dębom, to sosnom. 
Wogóle lasy dębowe przedstawiają tylko 
pewne stadyum w zadrzewieniu, które ustę
puje potem miejsca innym drzewom. Na 
północnej granicy stepów Bossyi południo- 

{ wej lasy dębowe ciągną się pasem nieprze- 
| rwanym na całej przestrzeni. One to wy- 
! dzierają stepem coraz nowsze terytorya, któ

re stopniowo oddają potem na korzyść drzew 
innych (w innych miejscowościach tę samę

’) Korzyński, Siewiernaja granica czerno- 
ziemnostiepnoj obłasti wostocznoj połosyjewro- 
piejskoj Eossii. Kazań, 1891; str. 152.
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rolę może odegrywać brzoza lub nawet mo
drzew). Las dębowy na pograniczu stepów 
jak  i wszędzie nie wytwarza młodzieży, 
w miejscach zajętych już przez stare drzewa, 
natomiast wokoło lasu ciągną się zawsze za
rośla dębowe, które podrosłszy stają się na
turalnie lasem, a nowe zastępy młodzieży dę
bowej wydzierają roślinom stepowym nowe 
terytorya i t. d. (Szczegóły patrz w pracy 
Korzyńskiego: „Ueber die Entstehung und | 
das Schicksal der Eichenwalder in Mittleren 
Russland”. Botar.. Jahrbiich. fur system, 
etc., tom X II I , 1891, zeszyt I I I —IV , str. 
471—485, jako też i w pracy powyżej zacy
towanej: Siewiernaja granica i t. d.). W sku
tek tego lasy dębowe, jakkolwiek bardzo 
powolnie, krok za krokiem posuwają się na 
step i wypierają roślinność stepową, składa
jącą się jak wiadomo, z gatunków nieznoszą- 
cych zacienienia i wilgoci. Drzewa leśne 
wykazują swą przewagę wobec roślin stepo
wych tylko wtedy, gdy występują w masie. 
Pojedyńcze zaś młode drzewo w stepie 
narażone jest prawie niechybnie na za
gładę.

W  Syberyi na pożarzyskach leśnych pierw
szą pionierką roślinności drzewnej jest brzo
za. Drzewo to nie boi się miejsc słonecz
nych, rośnie prędko i dlatego wypalone prze
strzenie zarastają brzozą nader szybko. We 
wschodniej części Litwy ugory i pola zarzu
cone wkrótce zarastają także młodemi brzóz
kami. Jednolitość takich gajów brzozowych 
nie trwa jednak długo, gdyż wskutek zacie
nienia, jakie dają brzozy, zaczynają się tam 
ukazywać młode drzewka, należące do ga
tunków niedbających zbytecznie o światło 
i które stopniowo odsuwają brzozę na drugi 
plan, a wreszcie prawie całkowicie ją  wypie
rają. Później zaś same zostają wyparte 
przez drzewa jeszcze bardziej przyzwyczajo
ne do zacienienia. W  Danii, według Han- 
sena, odbywa się obecnie walka pomiędzy 
brzozą i bukiem, który wypiera ją  wszę
dzie 'n a  cokolwiek lepszej glebie. Lasy 
brzozowe pozostają tylko na jałowych 
piaskach.

Wedle natężenia światła, jakiego wyma
gają zwyklejsze drzewa nasze, można je 
ugrupować w następującym porządku: osina, 
brzoza, sosna, dąb, buk, świerk. Badania 
szczątków roślinnych w głębszych warstwach

torfów Szwecyi, Danii, Niemiec i t. d. wyka
zały, że i w czasach przedhistorycznych, na
stępstwo jednych gatunków drzew po drugich 
było takie samo jak i w czasach dzisiejszych. 
Nie mogę jednak przytoczyć tu  tych cieka
wych, chociaż jeszcze skąpych danych, gdyż 
to by mnie zaprowadziło poza obręb mojego 
szkicu.

Przekonaliśmy się już, źe roślinność leśna 
podlega ciągłym zmianom, które są wyrazem 
„życia” formacyi leśnej, jej przekształceń 
i rozwoju. Takim samym zmianom i rozwo
jowi ulegają wszelkie inne formacye, chociaż 
zmiany te są |nam naturalnie mniej zna
ne, gdyż zwracaliśmy dotąd więcej uwagi 
na stosunki społeczne drzew niż roślin 
zielnych.

Roślinność zielna i wogóle wszystkie rośli
ny, składające podszycie leśne, zmieniają się 
równolegle do zmiany gatunków panujących 
górnego piętra. Jestto zrozumiałe samo 
przez się, że trawy łąkowe, a więc przyzwy
czajone do światła, rosnące w gaju brzozo- 
wym, nie będą mogły utrzymać się na starem 
miejscu, gdy brzoza zostanie wypartą przez 
buk, zacieniający glebę bez porównania sil
niej od brzozy.

W zjawiskach wypierania jednych roślin 
przez inne widzimy pewien objaw życia we
wnętrznego formacyj roślinnych. Współ
działają tam (w danym przypadku wrogo) 
organizmy en masse, a więc wypieranie owo 
nie jest tylko zjawiskiem biologicznem, lecz 
ma także znamiona zjawisk wyższego rzędu 
i odpowiada co do swej natury zjawiskom 
socyalnym.

Zaznaczyłem już, źe wszelkie formacye 
roślinne żyją jako całość i podlegają ciągłym 
zmianom, których rezultatem jest zróżnico
wanie (dyferencyacya) danej formacyi na 
kilka pokrewnych formacyj, lub początkowo 
tylko wzbogacenie w składające je pierwiast
ki. Prócz tej skłonności do przekształceń 
i rozwoju formacye roślinne posiadają wręcz 
przeciwne dążenia—dążenia konserwatywne, 
wskazujące nam także, że formacye nie są 
tylko zgromadzeniami różnych gatunków, 
wynikającemi z jednakowego zachowywania 
się składających je  pierwiastków względem 
czynników czysto zewnętrznych: gleby, wil
goci, światła, temperatury i t. d., ale źe są 
one agregatami jednostek, związanych po
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między sobą w jednę całość jeszcze i czynni
kiem natury socyalnej. W  roku 1894 bada
łem zmiany roślinności błot poleskich, jakie 
zaszły pod wpływem ich osuszania. Lubo 
niektóre bagna były osuszone już od lat kil
kunastu, zmiany w składzie pokrywających 
je formacyj roślinnych były wogóle bardzo 
nieznaczne, często nawet żadne. Roślinność 
błotna, pomimo znacznego'zmniejszenia za
wartości wody w glebie, in gremio trzymała 
się bardzo dobrze i zachowywała swój cha
rakter właściwy. Przytem zauważyłem pew
ną prawidłowość w szybkości, z jaką ule
gały zmianom różne formacye. Im dana 
formacya była starsza, a więc silniej wpły
nęła na zmiany swego otoczenia, tem była 
odporniejszą i tem mniejsze można było za
uważyć zmiany pod względem składających 
ją  gatunków roślin i ilości osobników. Na- 
przykład, im więcej części humusowych wy
tworzyła roślinność, tem mniej się zmieniła 
po usunięciu nadmiaru wody. Formacye, 
zajmujące gleby piaszczyste o małej zawar
tości procentowej próchnicy (a więc formacye 
młodsze) zmieniły się prędzej i widoczniej. 
Roślinność błot torfiastych w przeciągu kil
kunastu lat nie podległa absolutnie żadnej 
zmianie. Inaczej się jednak rzeczy miały, 
gdy nie ograniczono się tylko do zmniejsze
nia ilości wody w glebie, lecz postarano się 
także o zniszczenie kobierca roślinnego na 
osuszonym obszarze. Naocznie przekonałem 
się, źe na glebach kwaśnych i torfiastych 
turzyce (Carex) znikały w takich przypad
kach bez śladu. Natomiast, gdy nie zaory
wano, ani nie wypalano torfów, roślinność 
nie zmieniała się wcale. Z  tych przykładów 
widzimy, że formacye roślinne oprócz dążno
ści do pewnych zmian i przekształceń we • 
wnętrznych, posiadają zdolność odpierania 
wpływów zewnętrznych, które mogłyby za
chwiać towarzyską ich równowagę. Jestto 
niewątpliwie jedna z charakterystycznych 
cech życia społecznego.

(Dok. nast.).

J . Paczoski.

UDZIAŁ S T A W O N O G Ó W  

w przenoszeniu zarazków chorobotwórczych.

Udział niektórych ze stawonogów w prze
noszeniu zarazków chorobowych oddawna już 
został stwierdzony. Szczególnie osławione- 
mi stały się pod tym względem muchy, przy
czyniające się do przenoszenia karbunkułu 
u zwierząt, cholery u ludzi i t. p.

Oskarżenia te jednak początkowo doty
czyły tylko nielicznych gatunków, wyłącznie 
z gromady owadów. Z czasem dopiero prze
konano się o szkodliwości, pod tym względem, 
niektórych roztoczy (Acarina) w przypad
kach, w których trudno było nawet przy
puścić jakikolwiek ich współudział.

Ciekawą jest rzeczą wyjaśnienie ich sto
sunku do zarazy na bydło, zwanej „Texas 
fever”, która się rozpowszechniła w ostat
nich czasach w Stanach Zjednoczonych Ame
ryki północnej. Ojczyzną tej zarazy są stany 
południowe, w których grasuje stale, ale 
właśnie ^wskutek tego bydło miejscowe na
było odporności względem niej i wyjątkowo 
tylko pada jej ofiarą. Zato okrutne spusto
szenie szerzy ona w stanach północych, jeżeli 
się do nich wprowadzi bydło południowe, 
w gorącej porze roku. I  co ważniejsza wpro
wadzone osobniki mogą być zupełnie zdrowe 
i pomimo tego przenoszą zarazę. Bydło pół
nocne, sprowadzone do stanów południowych, 
staje się również jej ofiarą. Zarazę tę zau
ważono poraź pierwszy w końcu wieku ze
szłego (w r. 1796), ale szczególnie wielkie 
szkody zrządziła ona w stanach Illinois i In 
diana, po sprowadzeniu do nich w r. 1868 
bydła z Texas. Wówczas dopiero zwrócono 
na nią baczniejszą uwagę i zajęto się zbada
niem jej przyczyn, jakoteż wyszukaniem 
środków zapobiegających. Z tego teź czasu 
pochodzi i jej nazwa.

Nie będziemy wdawać się tutaj w szczegó
łowy opis tej choroby, dość wspomnieć, że 
należy ona do groźniejszych, bo zapada na 
nią 90% bydła w danej miejscowości, z cho
rych zaś osobników ginie 75—100%. Przy
czyną jej jest mikrob Pyrosoma bigeminum,
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napastujący i niszczący czerwone ciałka 
krwi.

Znajomość jednak przebiegu choroby, jak 
również jej przyczyny nie tłumaczyła jeszcze 
bynajmniej w jaki sposób następowało zara
żenie. W  tym celu należało zbadać dokład
nie okoliczności, towarzyszące przeniesieniu 
zarazy.

Pomijając już fakt, źe bydło miejscowe 
nie padało ofiarą zarazy w obrębie stanów, 1 
będących stałem jej siedliskiem,—co się daje j  

wytłumaczyć nabytą odpornością,—zasługuje 
natomiast na uwagę ta  okoliczność, że osob
niki południowe, przenoszące zarazę, same 
częstokroć nie chorowały wcale ani przed
tem, ani potem. A  co ciekawsze, że osobni- 
ki chore, ginąc na zarazę, najczęściej nie 
udzielały jej wcale innym; podczas gdy dłuż- ; 
szy, wspólny pobyt ze zdrowem bydłem z po
łudnia, prawie zawsze źle się kończył dla 
osobników północnych. Te ostatnie można 
było nawet postawić, jako prawo ogólne: 
zaraza udzielała się bydłu północnemu 
głównie wtedy, kiedy się one pasło razem 
z południowem, ale nie wcześniej jak  po 30 
dniach, niekiedy zaś ledwie po 50—60-ciu. 
Jeżeli po dwutygodniowym pobycie na jednej 
łące, usuwano z niej osobniki północne, po
zostawały one zupełnie zdrowemi, jeżeli na
tomiast sprowadzano świeże okazy na łąkę, 
na której uprzednio pasło się bydło połud
niowe, chociażby nawet w parę tygodni po 
jego usunięciu—zawsze występowały objawy 
zarażenia się. Chcąc się zabezpieczyć od 
zawleczenia zarazy, należało sprowadzać 
bydło z południa jedynie w czasie zimy, 
zwłaszcza bardzo mroźnej, albo też urządzić 
transport w taki sposób, żeby bydło odbyło 
całą drogę pieszo i żeby między chwilą 
wyjścią z okręgu zarażonego a przybyciem 
do miejsca przeznaczenia upłynęło nie mniej 
3 —4 tygodni. Wówczas można je było spo
kojnie puszczać na wspólne pastwiska z byd
łem północnem, ale zato niebezpiecznemi 
stawały się wszystkie łąki, na których ono 
pasło się w czasie drogi.

Zestawiając to wszystko, trzeba przyjść do 
wniosku, że nie samo bydło szerzy bezpo
średnio zarazę, ale siedliskiem jej stają się 
pastwiska i wogóle miejscowości, w których 
ono przebywa dłużej.

Dokładniejsze poszukiwania, podjęte za

staraniem ministeryum rolnictwa Stanów,, 
wykryły i prawdziwego winowajcę, przeno
szącego zarazę; jest nim kleszcz bydlęcy 
(Ixodes bovis =  Boophilus bovis Eiley), roz
tocz rozpowszechniony w stanach południo
wych. Hodowcy bydła oddawna już do
myślali się istnienia jakiegoś związku między 
tym roztoczem a zarazą, ale dopiero badania 
naukowe ostatnich 7-iu lat nadały tym przy- 
puszczenirm niezbitą pewność.

Historya tego kleszcza, pasorzytującego 
w skórze bydła rogatego, jest następującą: 
samice przebywają w skórze dopóki jajka 
ich nie dojrzeją zupełnie, wówczas spadają 
na ziemię i składają w niej jajka, z których 
po upływie 20—45 dni, (zależnie od panują
cej temperatury) wydobywają się drobne 
6-cionogie larwy. Te ostatnie przy pierw
szej sposobności wskakują na przechodzące 
bydło, wświdrowują się w skórę i tam kończą 
swój rozwój. Po upływie dwu tygodni są 
już dojrzałe płciowo. Wtedy następuje za
płodnienie, po którem w 7—9 dni samice 
z dojrzałemi jajkami spadają na ziemię. 
W  taki sposób zatem cały przebiej rozwoju 
dokonywa się w ciągu 41—68 dni.

Doświadczenia nad zarażaniem łąk przez 
bydło, sprowadzone statkiem z Karoliny po
łudniowej, rozpoczęto 27 czerwca 1889 roku 
w Waszyngtonie. Łąka była podzielona na 
kilka części, starannie oddzielonych jedna od 
drugiej. Na jednej z nich trzymano 4 sztuki 
bydła południowego, zupełnie zdrowe, ale 
z kleszczami na skórze, przez czas od 27 
czerwca do 19 sierpnia. Następnie wprowa
dzono na łąkę pojedyńczo, w dość znacznych 
odstępach, (aż do 19 października) 14 okazów 
bydła północnego. Wszystkie one uległy 
zarazie, nie wyjmując tych, które były wpro
wadzone nawet w l ' / a miesiąca po usunięciu 
bydła południowego. Ale zato nie zachoro
wał wcale okaz, wprowadzony 19 październi
ka, a więc we dwa miesiące po usunięciu 
obcego bydła. Na drugim kawałku umiesz
czono trzy okazy bydła południowego, sta
rannie oczyszczone z kleszczy i tutaj nie 
zauważono ani jednego przypazku zasłabnię
cia między wprowadzonem następnie bydłem 
miejscowem. Doświadczenie to dość wyraź
nie wskazywało na współudział kleszczów 
w przenoszeniu zarazy, ale jeszcze bardziej 
przekonywające było następne: na oddzielny
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kawałek łąki nie wpuszczano wcale bydła 
południowego, rozsypano po niej natomiast 
kilkaset przywiezionych z południa dorosłych 
kleszczy. Z czterech sztuk bydła północne
go, które wprowadzono na łąkę, trzy padły 
ofiarą zarazy.

Doświadczenia, dokonane w roku następ
nym (1890), potwierdziły najzupełniej wyni
ki poprzednie i wyjaśniły przytem sam prze
bieg zarażenia. Początkowo sądzono, że

w 30—40 dni, stawało się jej ofiarą w ciągu 
10—20 dni. Innemi słowy bez względu na. 
czas wprowadzenia, przypadki zachorowań 
występowały jednocześnie u wszystkich 
okazów.

Fak t ten,niezrozumiały w pierwszej chwili, 
staje się zupełnie jasnym, jeżeli zwrócimy 
uwagę na historyą rozwoju kleszcza i przyj
miemy, że zarazę przenoszą nie dorosłe 
kleszcze, ale dopiero młode, wyklute^z ich

1 2
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Kleszcz wołowy (Ixodes bovis).

1. Najmłodsza larwa 40 razy powiększona. 2 . Samiec i 3. sam ica—  dorosłe, 10 razy powięk
szone. 4. Samice dojrzałe napełnione jajkami, przyczepione do skóry wołu.
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Kleszcz wołowy (ŁwU* bovis) w różnych stadyach rozwoju

kleszcze, padające na ziemię, zarażają trawę 
w taki sposób, że zarazki wydostają się z ich 
ciała na trawę, a następnie wraz z nią do
stają się do żołądka pasących się bydłąt. 
Ale doświadczenia z r. 1890 podały w wąt
pliwość takie objaśnienie. Zauważono mia
nowicie przedewszystkiem, źe bydło północne, 
wprowadzone na łąkę jednocześnie z połud- 
niowem, uległo zarazie nie wcześniej jak po 
upływie 50 dni, gdy wprowadzone później

jajek, na co właśnie potrzeba do 45 dni. 
Przebieg więc zarażenia można przedstawić 
w sposób mniej więcej następujący. Zarazek 
chorobotwórczy przedostaje się z ciała sa-. 
micy kleszcza do jajek i następnie do ciała 
młodych, nie tracąc przytem nic ze swej ja- 
dowitości. Gdy zaś młode wgryzają się 
w skórę bydlęcia, zarazek przez rankę do
staje się do krwi i powoduje chorobę. I  to 
jest jedyny sposób zarażenia się. Bydło
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karmione trawą, którą pomieszano z klesz
czami, nie ulegało wcale zarazie.

Takie objaśnienie tłumaczy nam, dlaczego 
bydło północne może dwa tygodnie spędzić 
bezkarnie razem z południowem, przez ten 
czas bowiem młode kleszcze nie zdążą jesz
cze wydobyć się z jajek. Jasną się również 
staje przyczyna nieszkodliwości bydła połud
niowego, które uprzednio odbyło długą pie
szą wędrówkę, wówczas bowiem musiało po
gubić po drodze dojrzałe kleszcze. Zato 
bydlę, padłe na zarazę, nie udziela jej in
nym (jak to istotnie obserwowano i dawniej), 
ponieważ wraz z niem giną i kleszcze do
rosłe, a tem samem upada możność złożenia 
jajek. Zarazek zaś potrzebuje koniecznie 
pośrednictwa młodego kleszcza, aby wraz

Kleszcz zwyczajny (Ixodes ricinus), dwa razy 
powiększony.

a)  forma młodociana o 6-iu nogach; b) forma 
młodociana o 8-iti nogach; c) samiec dorosły; 
d)  samica dorosła; e) samica mocno nasana 
krwią,, widziana od spodu; f )  widziana z wierz

chu; g ) we włosach psa.

z nim^dostać się przez skórę do krwi, bez
pośrednio zaś z chorego bydlęcia na zdrowe 
nie może się przedostać, ponieważ kleszcz, 
osiedliwszy się na skórze, opuszczają dopie
ro po to, aby złożyć jajka w ziemi. Miejsco
wa zaraza ta  może być jedynie w obszarze 
znajdowania się wspomnianego kleszcza 
i przestała tam być straszną skutkiem tego, 
że bydło ulega jego ukłóciom i zarażeniu 
w bardzo młodym wieku i wskutek tego na
bywa odporności.

Ostatnie lata  przyniosły również kilka no
wych dowodów przenoszenia chorób przez 
zwierzęta stawonogie. Mianowicie w r. 1894

na wiosnę wybuchła zaraza między ludźmi 
w Chinach, która w samym Kantonie w cią
gu kilku tygodni zabrała 60000 ofiar. Prze
niosła się stamtąd na Hongkong. Posłany 
tam dla zbadania jej przyczyn d-r Yersin 
wykrył, jak było do przewidzenia, odpowied
nie mikroby, ale jednocześnie zauważył, że 
choroba ta  równie silnie sroźy się między 
niektóremi zwierzętami, mianowicie padają 
jej ofiarą, przy tych samych objawach, 
w ogromnych ilościach myszy, szczury, świ
nie i t. p.

I  tutaj jednak nie obeszło się bez stawo
noga: d-r Yersin spostrzegł, że w pracowni, 
w której wykonywał swe doświadczenia nad 
odpowiedniemi zwierzętami, ginie nadzwyczaj 
wiele much. Wówczas zastrzyknął on nieco 
soku z takiej muchy pod skórę świnki mor
skiej, która zginęła po 48 godzinach przy 
zwykłych objawach zarazy. Szczury więc 
i myszy dają, według wszelkiego prawdopo
dobieństwa, początek tej zarazie, muchy zaś 
przyczyniają się do jej roznoszenia, padając 
zresztą same jej ofiarą.

Tutaj na miejscu będzie wspomnieć o nie
co starszem odkryciu, które jednak nabiera 
większego znaczenia dopiero w zestawieniu 
z wyjaśnieniem przenoszenia się zarazy ame
rykańskiej na bydło.

N a posiedzeniu paryskiego Towarzystwa 
entomologicznego w dniu 27 lipca 1881 roku 
d-r Aleks. Labaulbene przedstawił kilka 
żywych okazów roztoczów z rodzaju Argas 
(obrzeźek), przysłanych z Persyi przez 
d-ra Tholozane, lekarza szacha perskiego. 
Okazy te należały do gatunków Argas Tho- 
lozani i A. persicus, które odegrywają zu
pełnie taką samą rolę względem ludzi, jak 
Ixodes bovis względem bydła. Mianowicie 
ukłócie tych roztoczy powoduje nadzwyczaj 
złośliwą febrę, na którą przedewszystkiem 
zapadają obcokrajowcy. Mieszkańcy od- 
dawna już zwrócili uwagę na to zjawisko, jak  
tego dowodzi ludowa nazwa tego roztoczu 
„garib-gez”, oznaczająca, że ukłócie jego 
szkodzi jedynie obcym. Dziwną jest przy
tem wytrzymałość tego roztocza: d-r Tholo
zane wyprawił swą posyłkę jeszcze w r. 1878, 
ale dla rozmaitych powodów została ona 
otwartą dopiero w r. 1881 i pomimo 3-let- 
niego obchodzenia się bez pokarmu część 
obrzeżków znajdowała się przy życiu.
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Argas reflexus, widaiany z grzbietu

W  Europie znajduje się obrzezek gołębi 
(Argas reflexus), szerzący przez swe ukłócia 
ogromne spustoszenie między gołębiami, 
prawdopodobnie także przez wprowadzenie 
do krwi jakiegoś mikroba, chociaż dotąd 
nie wykryto go jeszcze. I  ten gatunek oka
zuje również wielką wytrzymałość życia: 
żywe osobniki znajdowano w szparach gołęb
ników, opuszczonych od kilku lat. Obrzeżek 
gołębi bywa niebezpiecznym i dla ludzi, wy
wołując przez swe ukłócie bolesne i długo
trwałe obrzmienia.

Słowem, przykłady chorób i zarażeń pod 
wpływem ukąszeń rozmaitych stawonogów 
są dość liczne. A  chociaż dotychczas tylko 
w niektórych wykryto obecność mikrobów 
chorobotwórczych, które one wszczepiają 
w krew swych ofiar, mamy jednak wszelkie 
prawo przypuszczać, że i w innych przypad
kach przyczyna jest ta  sama. Bogate to 
i obszerne pole do badań!

Bardzo jest prawdopodobnem, że osławio
na afrykańska mucha Tsetse, lub groźna dla 
bydła i ludzi serbska muszka Simulia colum- 
baczensis są również tylko roznosicielkami 
ukrytych w ich ciele laseczników.

Z artykułu prof. Sajó streścił

B. Dyakoivski.

(Prometheus, n-r 266 i 267, 1894).

i od spodu, znacznie powiększony.

DLACZEGO NIE WIDZIMY

ruchów własnych oczu w zwierciadle?

Istnieje cały szereg zjawisk, z któremi od 
chwili swego urodzenia tak jesteśmy oswo
jeni, że wydają nam się naturalnemi 
i zwykle nie zwracamy na nie żadnej prawie 
uwagi, chociaż rozbiór ich może być ciekawy, 
a objaśnienie przedstawia często nawet 
pewne trudności.

Rozbiór jednego z podobnych zjawisk bę
dzie treścią niniejszego artykułu.

Jeżeli będziemy patrzyli w zwierciadło dwu* 
ocznie (binokularnie), naprzód na swe lewe 
oko, potem na prawe, potem znowu na lewe 
i t. d. kolejno, to, skutkiem silnie rozwinię
tego w mięśniach ocznych zmysłu mięśnio
wego, czuć będziemy wprawdzie owe znaczne 
ruchy, jakie wykonywują nasze oczy w podob
nych warunkach, jednak gałki oczne wyda
wać się nam będą bezwzględnie nieruchome- 
mi, pomimo dokładania wszelkich starań, by 
dostrzedz ich ruchy.

W  jakiż więc sposób objaśnić tę pozorną 
nieruchomość oczu?

Okulista niemiecki, prof. Graefe '), w ostat
nich czasach podał objaśnienie tego zjawiska, 
które nam wydaje się mylnem.

>) A. Graefe, Archiv fur Ophtalmołogie, 
t. XVI, 3, str. 136— 137, 1895.
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Mówi on, że gdy poruszamy oczami przed 
zwierciadłem, ich osi widzenia opisują ten 
sam kąt, co i osi widzenia oczu obrazu zwier
ciadlanego: zmieniają więc one swe miejsce 
z jednakową szybkością. Obserwator przeto 
ujrzy swe oczy nieruchomemi dla tej samej 
przyczyny, dla jakiej podróżnik, jadący ko
leją, uważa inny pociąg, idący z taką samą 
szybkością, w tym samym kierunku po drodze 
równoległej, za nieruchomy, od chwili gdy 
nic oprócz wagonów nie widzi.

Objaśnienie to nie wydaje się słusznem 
dla dwu względów:

1) Polega ono na nieścisłej przesłance, 
jakoby obserwator był w stanie zrobić tak, 
aby oś widzenia obrazu oka w zwierciadle 
mogła zawsze odpowiadać osi widzenia jego 
oka, obracającego się około swego środka 
obrotu. Otóż, podług praw katoptryki, oś 
widzenia oka rzeczywistego, znajdującego się 
przed zwierciadłem, może widzieć oś widzenia 
oka urojonego w zwierciadle, jeżeli się tak 
można wyrazić, jedynie w tym przypadku, 
gdy ta  odbija się w lustrze „normalnie” (pro
stopadle). W chwili, gdy opuszcza ona to 
położenie, kierunek osi widzenia obrazu 
zwierciadlanego nie będzie się już z nią zle
wał; oko obserwatora nie będzie mogło prze
to widzieć punktu przecięcia się linii widze
nia z płaszczyzną źrenicy lub rogówki, lecz 
przeciwnie za każdym razem oglądać będzie 
w zwierciadle coraz to inny punkt powierzch
ni swej gałki ocznej.

2) Przypuściwszy nawet, że oś widzenia 
obrazu zwierciadlanego, w swych ruchach 
w zupełności odpowiadać będzie osi widzenia 
oka rzeczywistego, potrzeba jeszcze, dla prze
prowadzenia zupełnej analogii z owemi dwo
ma pociągami w ruchu, by nic z otoczenia 
oka nie było widzialnem. Temu warunkowi, 
w naszym przypadku bynajmniej nie czyni
my zadość. J a k  oko rzeczywiste, tak i jego 
obraz kolejno zbliża się to do jednego, to do 
drugiego kąta szpary ocznej. Obserwator 
widzi bardzo dobrze w zwierciadle owe punk
ty, jak  również i swe oczy. Pozorna nieru
chomość tych ostatnich nie da się, jak widzi
my, objaśnić zapomocą teoryi Graefego. 
Proste zresztą doświadczenie wystarcza, 
abyśmy w zupełności odrzucili objaśnienie 
Graefego. Zamknijmy jedno oko, a drugie 
umieśćmy naprzeciwko zwierciadła w taki spo

sób, aby oś widzenia tego oka była prostopadłą 
do płaszczyzny szkła. Jeżeli przy powiekach 
otwartych, w miejscu małego kąta szpary 
ocznej, będziemy naprzemian to oko lesko 
uciskać,wtedy zauważymy, że wykonywać ono 
będzie małe ruchy to w tę, to w owę stronę, 
a jego obraz będzie się poruszał widocznie 
i bezwarunkowo z taką samą szybkością 
i w tym samym kierunku; ruchy te dadzą się 
rozróżnić w zwierciadle bardzo wyraźnie 
i dokładnie.

Na innej przeto drodze szukajmy rozwią
zania zajmującej nas kwestyi.

Przypuśćmy, źe HSE, na naszej figurze, 
przedstawia poziome przecięcie szpary ocz
nej prawej i przedniego odcinka gaiki ocznej, 
która ją  wypełnia; E  wtedy przedstawiać bę
dzie zewnętrzny, a H  wewnętrzny kąt tej 
szpary. Niech AB przedstawia przecięcie 
zwierciadła, H,S,E, — obraz urojony HSE, 
powstały wskutek odbicia się promieni od 
powierzchni owego zwierciadła.

Gdy oko H S E  patrzy normalnie na zwier
ciadło, gdy, innemi słowy, jego oś widzenia 
CSG pada prostopadle na płaszczyznę AB, 
wtedy kierunek obrazu osi widzenia, t. j. 
0,8/3^ zleje się z samą osią widzenia, 
a oko ujrzy w zwierciadle, patrząc prosto, 
t. j. zapomocą środka swej plamki żółtej
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f(fovea centralis maculae luteae) obraz S, 
środka rogówki S lub środek źrenicy, jeżeli 
oś widzenia przechodzi przez te punkty *).

Zaledwie oś widzenia zmieni swój kierunek 
prostopadły, względem zwierciadła, obraz jej 
nie zleje się już z nią, oko nie zobaczy już 
przeto ani szczytu rogówki, ani też środka 
źrenicy, lecz wiele innych mniej lub więcej 
ekscentrycznych punktów swej powierzchni.

W  chwili, gdy oś widzenia, przesuwając 
się ku skroni naokoło środka obrotu oka O, 
przyjmie kierunek C D ,, t. j. E (D będzie sta
nowić jej dalszy ciąg, oko ujrzy wtedy 
w zwierciadle obraz E ; punktu E, t. j. ostat
ni punkt widzialnej powierzchni szpary ocz
nej, lub, mnemi słowy, małego kąta owej 
szpary.

Obracając się jeszsze bardziej, oko nie 
ujrzy już swego obrazu, natomiast zobaczy 
nos, drugie oko i t. d.

Sprowadzając swą oś widzenia z poło
żenia CSC do położenia CD, oko H SE widzi, 
jak przed niem przesuwają się stopniowo 
wszystkie punkty strony skroniowej jego 
średnicy poziomej, aż do końca szpary 
ocznej.

Gdyby rzeczywiście na odległości SS; od 
H SE znajdowało się na miejscu obrazu uro- j  

jonego drugie oko, lewe, rzeczywiste i nieru
chome, to oko H SE musiałoby wykonać taki 
sam ruch kątowy, ażeby zobaczyć naprzód 
szczyt S, rogówki tego oka, położone natu
ralnie w średnicy poziomej, nakoniec punkt 
E y w kącie szpary.

W  obudwu przypadkach oko H SE posiada 
świadomość kąta GCD, charakteryzującego 
jego ruchy.

To, cośmy dopiero wyłożyli, odnośnie do 
ruchu określonego, stosuje się do wszystkich 
innych ruchów, bez względu na wielkość ką
ta, pod jakim się odbywają i niezależnie od 
ich kierunków.

’) Zwykle ani szczyt rogówki, ani środek 
źrenicy nie znajdują się ściśle na osi widzenia, 
lecz cokolwiek na zewnątrz od niej. Lecz ta 
okoliczność nie ma żadnego znaczenia dla na
szych dowodzeń. Jeżeli chcemy wyrazić się zu
pełnie ściśle, pozostaje nam tylko w miejsce ter
minów „szczyt rogówki” i „środek źrenicy” użyć 
wyrażeń ogólnych, określających punkt przecięcia 
się osi widzenia z rogówką z jednej i z źrenicą 
z drugiej strony.

Widocznem jest także, że te same pra
wa, któreśmy rozwinęli i wykazali dla osi wi
dzenia czyli osi głównej Loka, stosują się 
i do osi pobocznych. Z tego wynika, źe 
gdy przed środkiem plamki żółtej (fovea) 
przesuwają się stopniowo różne punkty po
wierzchni oka, jego obrazu, w tym samym 
czasie, co chwila, w każdym ekscentrycznym 
punkcie siatkówki odbijają się obrazy innych 
punktów tej powierzchni, których kąt odleg
łości od punktu, na który patrzymy w danej 
chwili, pozostaje ten sam, jaki istniał przy 
pozycyi pierwotnej oczu, t. j. kiedy oś widze
nia była prostopadłą do powierzchni szkła.

Jedyne kryteryum, które przwala nam 
wnioskować o ruchu przedmiotu, widzianego 
w odbiciu, jest zmiana kąta odległości jego 
obrazu na siatkówce od obrazu punktów, 
o których wiemy, że są nieruchome. Ponie
waż zaś tych warunków w naszym przypadku 
nie mamy, nie możemy przeto absolutnie, 
w żaden sposób, uwolnić się od złudzenia 
jakoby wszystkie części obrazu, widzianego 
w zwierciadle, były nieruchomemi. Może
my więc na pytanie, wyrażone w nagłówku 
tego artykułu, dać taką odpowiedź: obser
wowane zjawisko objaśnia się faktem, źe 
w oczach, znajdujących się w ruchu przed 
zwierciadłem, wszystkie procesy, tak  optycz
ne, jak fizyologiczne odbywają się w ten 
sposób, jak gdyby poza zwierciadłem znaj
dowała się postać z oczami nieruchomemi.

Z Revue scientifique, n r  15, 1896.

Tłum. St. Kop.

Wiadomości lliojrafrane.

—  Wkrótce wyjdzie z druku tom VII „Prac 
matematyczno-fizycznych11, obejmujący następu
jące artykuły: 1) O równaniach pola elektro-
magnetycynego,przez Wł. Gosiewskiego. 2 ) 0  za
gadnieniu Pfaffa, przez A J. Stodółkiewicza. 
3) O pewnem twierdzeniu z teoryi liczb, przez 
L. Birkenmajera. 4) O stanie obecnym teoryi 
niezmienników, przez Fr. Meyera; przekład S. 
Dicksteina. 5) Przyczynek do ogólnej teoryi
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równań różniczkowych cząstkowych dowolnego 
rzędu, przez Sophusa Liego; przekład K. Żoraw- 
skiego. 6) Przyczynek do teoryi funkcyi Gree- 
na, przez S. Zarembę. 7) Nowy sposób de
monstrowania doświadczeń Hertza, przez W. 
Biernackiego. 8J Gyldena analityczna teorya 
absolutnych orbit planetarnych, przez M. Ernsta. 
9) O równaniach różniczkowych zezwalających 
na nieskończenie małe przekształcenia. 10) 
Sprawozdania z piśmiennictwa polskiego w dzie
dzinie nauk matematyczno-fizycznych za rok 
1894.

—  W yszła ]UŻ Z druku, jako osobne odbicie 
z tomu XXX Rozpraw wydziału matematyczno- 
przyrodniczego w Krakowie, praca W ł. Natan- 
sona „ 0  prawach zjaw isk nieodwracalnych” ,
(o której podaliśmy już wzmiankę w n-rze 21 
naszego pisma), Kraków, 1896, 8°, str. 28.
Treść jej jej jest następująca: Wstęp. Część I.
§ 1. Określenia. § 2. Zasada ogólna. § 3. 
Równanie Lagrangea. § 4. Zasada zachowania 
energii. § 5. ^0 energii swobodnej. § 6. Dy
namika odwracalna. § 7. Zjawiska elektro
magnetyczne nieodwracalne. § 8 . Termodyna
mika odwracalna. § 9. Dynamika nieodwracalna. 
§ 10. Hydrodynamika nieodwracalna. § 11. Dy- 
fuzya. § 12. Przewodzenie ciepła. § 13. Roz
praszanie się energii etektro - magnetycznej. 
Część II. § 14. Funkcyą dysypacyjna Koercya. 
§ 15. Hydrodynamika nieodwracalna. § 16. 
Dyfuzya. § 17. Rozpraszanie się energii elek- 
tro-magnetycznej. § 18. Dynamika nieodwra
calna. § 19 Funkcyą dysypacyjna przewod
nictwa ciepła. § 20. Związki pomiędzy okresa
mi zwalniania.

—  Ostatni zeszyt czerwcowy „Przeglądu  
technicznego” , który od dnia 1 lipca staje się 
dwutygodnikiem, zawiera] następujące artykuły:
1 ) Obliczenie natężeń zginających w belkach 
betonowych i Moniera, przez M. Thulliego. 2) 
Koleje elektryczne (dokończenie), przez F. Flau- 
ma. 3) Pytel płaski i t. d. (dokończenie), przez 
B. Rogowskiego. 4) Badania nad spółczynni- 
kiem korzystnej wydajności maszyn parowych. 
5) Turbiny parowe de Lavala, 6) Przemysł 
solny w gospodarstwie spolecznem i sól w p rzy 
rodzie, przez J. Krzyżanowskiego. 7) Przemysł 
górniczy w Królestwie Polskiem w r. 1895, przez 
W. Choroszewskiego. 8) Kanalizacya małych 
miast, przez E. Sokala. 9) Krytyka i biblogra- 
fia. 10) Sprawozdanie z posiedzeń towarzystw 
technicznych. 11) Kronika bieżąca. 12. Wia
domości z biura patentowego Kazimierza Ossow
skiego w Berlinie.

KRONIKA HAUKOWA.

—  Krzepnięcie krw i ptaków. Wbrew mnie
maniu powszechnemu wypływa z doświadczeń 
p. Delezenne, że krew ptaków bynajmniej nie 
krzepnie nagle. Proces ten, owszem, dokonywa 
się bardzo powolnie; we wszystkich, rozpatrywa
nych przez autora przypadkach krew utrzymy
wała się w stanie zupełnie płynnym przez dwie 
godziny przynajmniej, a często nawet krzepnięcie 
rozpoczynało się dopiero po upływie czterech lub 
sześciu godzin. Jeżeli zaś spostrzeżenia po
wszednie uczą, że krew wypuszczona z rany lub 
przez ścięcie głowy ptaków krzepnie bezzwłocz
nie, dzieje się to za udziałem pewnej ścinającej 
się substancyi, zawartej w tkankach i porywanej 
mechanicznie przez krew, wydobywającą się 
z rany.

T. B.

—  Oddychanie w powietrzu rozrzedzonem.
P. A. Mosso zdaje sprawę w „Atti delle R. Acad. 
dei Lincei” z doświadczeń przeprowadzonych nad 
oddychaniem ludzi w powietrzu rozrzedzonem, 
a to celem sprawdzenia, czy ilość dwutlenku 
węgla wydychanego ulega jakiejkolwiek zmianie 
skutkiem rozrzedzenia powietrza. Dostrzeże
niom poddał p. Mosso pewną liczbę żołnierzy 
podczas wyprawy na górę Rosa, inne zaś do
świadczenia dokonywane były w powietrzu roz
rzedzonem w pracowni turyńskiego instytutu 
fizyologicznego. Z badań tych okazuje się, że 
ilość dwutlenku węgla wydychanego przez czło
wieka pod ciśnieniem atmosferycznem, odpowia
daj ącem wysokości 6 400 m, nader nieznacznie 
tylko odstępuje od ilości tegoż gazu, wydycha
nego w wysokości 278 m nad poziomem morza. 
P. Mosso sam poddawał się ciśnieniom, schodzą
cym aż do słupa 34 cm rtęci, przyczem nie czuł 
żadnego utrudnienia; pozostająca ilość tlenu 
okazała się dostateczną do utrzymania oddycha
nia. Skoro wszakże ciśnienie obniżyło się do 
30 cm, obserwator zaczął doznawać zakłócenia, 
oddychanie stało się trudniejszem, a po upływie 
1 1  lub 12  minut był już niezdolnym do prowa
dzenia dalszych dostzeżeń i doświadczenia swe 
przerwać musiał.

T. B.

—  Antinonnina. Panowie Harz i Miller, che
micy monachijscy, podają wyniki swych spostrze
żeń nad działaniem nowego środka antyseptycz- 
nego, który pod względem chemicznym jest dwu- 
nitroortokreozolanem potasu. Środek ten, roz
puszczony w wodzie mydlanej w stosunku 1 :1 5 0 0  
i 1 : 2000 zabija wszelkie możliwe szkodniki 
roślinne. Prof. Aubry, dyrektor monachijskiego
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instytutu dla piwowarów, badał działanie anti- 
nonniny na drożdże i przekonał się, że drożdże 
po domieszaniu drobnej ilości tego środka pozo
stają w ciepłych izbach przez dłuższy czas, w sta
nie świeżym niż bez tego dodatku. Próby do
kładniejsze dowiodły, że przytem zniszczone 
zostają wszelkie bakterye zanieczyszczające droż
dże, grzybek drożdżowy zaś nie doznaje uszko
dzenia nawet przy dodatku około 5°/0 antinon- 
niny. Nowy ten środek antyseptyczny ma jesz
cze następujące ważne zalety: jest tani i bez- 
wonny. 0  działaniu na organizm ludzki niewiele 
jeszcze można powiedzieć pewnego.

M. FI.

—  Przechowywanie chloroformu. Chloroform, 
jak  wiadomo, nie jest ciałem trwałem. Przy do
stępie powietrza, zwłaszcza w świetle, szybko 
rozkłada się, tworząc chlor, kwas chlorowodor- 
ny i inne jeszcze, zawilsze związki chemiczne. 
Allain zauważył,po dodatku 0 , l °/0 czystej siarki, 
niezmierną trwałość chloroformu, lecz nie po
trafił wskazać przyczyny tej trwałości. Gdy 
wszakże wiadomo, że pod wpływem światła głów
nie rozkładająco na chloroform działa tlen atmo
sferyczny i że w pierwszych stadyach tego roz
kładu zawsze wykrywa się obecność chloru, 
przeto prof. Dott wpadł na domysł, że siarka, 
jako ciało łatwo utleniające się, może wpływać 
konserwująco na chloroform swemi własnościami 
odtleniającemi i że zatem w sposób podobny 
działać powinny wszystkie połączenia chemiczne, 
mało rozpuszczające się w chloroformie a łatwo 
utleniające się. Dla sprawdzenia swego domysłu 
Dott wykonał doświadczenie następujące. W jed
nakowych warunkach napełnił cztery butle che
micznie czystym chloroformem. Do jednej dodał 
drobną ilość morfiny, do drugiej kwasu garbni
kowego, a do trzeciej kwasu podfosforawego, 
a więc trzy substancye, które bardzo łatwo po
bierają tlen. Flaszka czwarta bez żadnego do
datku została, jak  i pierwsze trzy, wystawiona 
na wpływ światła. Po kilku tygodniach czysty 
chloroform wskazywał oznaki rozkładu. Można 
w niem było wykryć dokładnie chlor i kwas chlo- 
rowodorny. Natomiast w trzech owych butlach, 
z dodatkiem ciał łatwo utleniających się, rozkładu 
żadnego dostrzedz nie było można. Dott sądzi 
zatem, ze ciała wszystkie, które łatwo się utle
niają a trudno są rozpuszczalne w chloroformie, 
mogą być stosowane do konserwowania chloro
formu.

M. FI.

—  W pływ lecytyny na wzrost zw ierząt. Pro
fesor B. Danilewsky od dłuższego czasu zajęty 
jest badaniami nad działaniem związków orga
nicznych fosforowych, a zwłaszcza lecytyny, na 
rozwój zwierząt, W ogólnym wniosku ze swych 
prac nad tym przedmiotem, wniosku zaczerpnię-

| tym z całego szeregu badań doświadczalnych, 
powiada Danilewsky, że lecytyna nie tyle służy 
jako środek pożywny, ile raczej jako bodziec 
przyśpieszający pobieranie i asy miłowanie po
karmów i działa na mnożenie się komórek, pobu
dzając wzrost i dzielenie się jąd ra  komórkowego.

(Compt. Kend.).

M. FI.

—  0 rozpowszechnieniu kwasu bornego 
W przyrodzie donosi Akademii paryskiej p. Ja y .' 
Widać z tego komunikatu, że związek ten znaj
duje się prawie wszędzie w ziemi ornej i w rośli
nach. Wino białe zawiera normalnie 9 do 10 mg 
kwasu bornego w litrze; dalej znaleziono go 
w mące, słomie, chmielu, lucernie, tytoniu, blusz
czu. Nałomiast brak go w tkankach zwierzę
cych. Kwas borny, przyjmowany przez zwie
rzęta w pokarmach roślinnych, zostaje całkowi
cie wydzielony z organizmu zwierzęcego.

M. FI.

—  Jako doskonały środek przeciw oparze
niom zaleca d-r Thierry kwas pikrynowy. Od
krycie to zawdzięcza on przypadkowi. Przez 
dłuższy mianowicie czas miewał do czynienia 
z tym kwasem jako środkiem dezynfekcyjnym

j  i wskutek tego na kilku miejscach ręki pozostały 
mu żółte plamy po nim. Gdy przypadkiem na 

j  te miejsca padł raz rozpalony fosfor, znów innym 
J razem lak rozpalony, a d-r Thierry żadnego nie 
j  poczuł bólu, począł badać przyczynę i przekonał 

się, że istotnie kwas pikrynowy nietylko znieczu
la przeciw oparzeniom, ale nadto szybko goi rany 
po oparzeniu. Autor radzi przeto mieć go zaw
sze pod ręką w pracowniach chemicznych i sto
sować w powyższym celu. Przy znaczniejszych 
oparzeniach trzeba się liczyć z własnościami tru- 
jącemi kwasu pikrynowego, jeżeli tenże dostaje 
się do obiegu krwi. Plamy żółte po kwasie pi- 
krynowym dają się najłatwiej zmyć wodą z kwa
sem bornym.

M. FI.

ROZMAITOŚCI.

—  Elektromagnes w chirurgii. Niedawno 
w Cherryfield w Stanach Zjednoczonzch robotni
ca zagłębiła sobie igłę w rękę; uszko wsunęło sig 
najpierw, igła skruszyła się, a w mięśniach, w po
bliżu palca wielkiego, pozostał odłamek, długości 
około 2 cm. Aby uniknąć bolesnej operacyi, 
robotnicę zaprowadzono do stacyi centralnej
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oświetlenia elektrzcznego, gdzie urządzono elek
tromagnes z pręta żelaznego, mającego 5 cm 
w średnicy i 30 cm długości, który otoczono dru
tem miedzianym n-r 16 (1,29 mm w średnicy),
połączonym z maszyną dynamo elektryczną o na
pięciu 110 wolt, służącą do oświetlania. W skó
rze ręki, w miejscu, gdzie się igła znajdowała, 
zrobiono małe nacięcie i zbliżono elektroma
gnes. Igła wysunęła się natychmiast z ciała, 
a pacyentka nie doznała zgoła uczucia bo
lesnego.

T. B.

—  Żywotność nasion. Pismo ogrodnicze an
gielskie „Gardeners Chronicie” przytacza wiado- 
myśó, że w ogrodzie, w którym przed dwudziestu 
laty uprawiano pewną roślinę dyniowatą i odtąd 
je j nie zasiewano, corocznie prawie ukazuje się 
kilka latorośli tej rośliny. Widocznie kiełkują 
tu  kolejno ziarna, pochodzące z owoców, pozo
stawionych ua gruncie i rozwijające się, gdy 
wpływy przypadkowe temu sprzyjają. Okres

dwudziestoletni nie jestto wprawdzie zbyt długi 
przeciąg czasu, fakt ten wszakże dosyć jest cie
kawy.

T. B.

—  Lampa łukowa Jandusa. Jandus, elektro
technik amerykański, zastosował w lampach łu
kowych elektrycznych następujące ulepszenie. 
Umieszcza on pałeczki węglowe w wywróconej 
flaszce bez dna; węgle spalają się wewnątrz flasz
ki i napełniają ją  dwutlenkiem węgla. W tak 
zbudowanych lampach węgiel dodatni nie spala 
się w ciągu całego tygodnia, co przemawia za 
wartością ulepszenia Jandusa. Prócz tego dla 
bezpieczeństwa Jandus zamyka hermetycznie klo
sze lamp łukowych.

(Elekt. Rund.).

F. F.

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 24 do 30 czerwca 1896 r.

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

D
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Barometr 
700 mm -)-

Temperatura w st. C.
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Kierunek wiatru guma
Szybkość w metrach ! -, 

na sekundę .O padu
i-

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

24 S. 4J,o 48,9 48,8 14,5 17,3 15,8 >9,9 1 1,0 59 W ',W S,W * ! 0,3 • w  ciągu dnia kilkakr.
25 c 4&.q 45,7 44,4 17,6 21,6 16,1 24,6 12,4 66 S W J,SW *.SW > 1,4 e w  ciągu  dnia k ilkakr
26 p. 4 -,8 4^,9 44.9 1 1,4 18,6 13,2 20,4 13,1 85 W i,N *.N 4 3,7 • cały dzień 7. p rzerw a m i
27 s. 46,5 47,0 48,0 • 4.7 20,0 16,2 21,2 12,0 62 N 3,N W 3,N 4 I 0,1 • drobny w  n ocy
28 N. 40,5 40,0 47.8 17,0 19,6 16,8 22,0 11,4 5 o N W * j łW * ,0  | —
29 P. 48,1 44. ̂ 4t.7 2o,o 23,2 13,6 21,2 13,2 5 q S W 3,VV3,N W 4 i 2,4 • od 6 h. 15 na. p.
30 W. 46,5 47 ,° 48 ,o 11 ,6 l 5 ,o 13 ,o 17,3 11 ,1 66 W *,W N 7,W * j 0,4 9 kilkakrotnie

Średnia 46,6 16,2 64 8,3

T R E Ś ć .  August Daubree, przez J. M. —  Życie gromadne roślin, przez J. Paczoskiego (ciąg 
dalszy). —  Udział stawonogów w przenoszeniu zarazków chorobotwórczych. Z artykułu prof. Sajó 
streścił B. Dyakowski. —  Dlaczego nie widzimy ruchów własnych oczu w zwierciadle? tłum. St. Kop.— 

Wiadomości bibliograficzne. — Kronika naukowa. —  Rozmaitości. —  Buletyn meteorologiczny.

W y d a w c a  A. Ślósarski. R ed aktor Br. Znatow icz.

303B0JieH0 D,eH3ypoio. B a p m a B a , 20 Iio n a  1896 r. Warszawa. Druk Emila Skiwskiego.
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WSZECHSWIAT.
TYG O D N IK  PO PO LARH Y

POŚWIĘCONY NAUKOM PRZYRODNICZYM.
MŁODY TAP1R AMERYKAŃSKI

(TA PIR U S AMERICANUS L. s. T. TERRESTRIS GRAY.).

Niektóre zwierzęta ssące, mianowicie zaś 
kopytowe, w młodocianym wieku nietylko 
różnią się 0(1 dorosłych swojem uzębieniem

Doskonały przykład takiej znacznej różni
cy w zabarwieniu formy młodocianej i do
rosłej przedstawia tapir.

Młody tapir amerykański (Tapirus americanus L. s. T. terrestris Gray.),

(zęby mleczne), ale nadto przedstawiają 
znaczne różnice w zabarwieniu, tak że 
barwa ich sierści czy włosów jest całkiem | 
odmienna od barwy zwierząt dojrzałych.

Tapiry (Tapiridae) stanowią rodzinę 
zwierząt nieparzysto-kopytowych (Perisso- 
dactyla), oddzielnie w uszeregowaniu zwie
rząt stojącą, albowiem przodkowie tej gru-
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py wymarli w poprzednich formacyach 
geologicznych. Najbliżej spokrewnionem 
z rodziną tapirów było Paleothorium.

Tapiry mają nos wydłużony w niezbyt 
długą, ruchomą trąbkę, nogi przednie czte
ro tylne zaś trzypalcowe, dość szczupłe 
i z dużemi stosunkowo kopytami. Są to 
zwierzęta średniej wielkości, o głowie 
ścieśnionej z boków, szyi wysmukłej, oczach 
małych i głęboko osadzonych; uszach kró t
kich, ruchomych i stojących. Ogon krótki 
często szczątkowy. Uzębienie mają zupeł- 
ne, posiadają po trzy przodowe zęby, po 
jednem kle, cztery przedtrzonowe i po trzy 
trzonowe właściwe z każdej strony w szczę
ce górnej. W dolnej zaś szczęce uzębienie i  

jest takie samo, tylko mają o jeden ząb 
przedtrzonowy mniej niż w szczęce górnej. 
Ciało pokrywa włos krótki, do skóry przy
legający.

Jedyny rodzaj, tapir (Tapirus) posiada 
nieliczne gatunki, mieszkające częścią 
w Ameryce południowej (Tapirus america- 
nus i T. villosus), częścią zaś w Indyach 
wschodnich, w Chinach południowych i na 
Sumatrze (Tapirus indicus). Żyją niedu- 
żemi stadami w lasach gęstych Ameryki 
międzyzwrotnikowej i w Azyi południowej, 
w sąsiedztwie rzek i błot; pływają i nurza
ją  się dobrze. W  dzień siedzą w ukryciu, 
w nocy zaś wychodzą na żer, składający się 
z części roślinnych. Są łagodne i łatwo 
dają się oswajać.

Tapir amerykański (Tapirus americanus 
L. s. T. terrestris Gray), dorosły jest czarno- 
brunatny, na bokach głowy, szyi i piersiach 
nieco jaśniejszy; brzegi uszu ma białawo- 
szare. Włosy na ciele są krótkie, tylko na 
tylnej części głowy i karku nieco dłuższe 
tworzą nieznaczną grzywę. Dorasta 2 m dłu
gości,.i I to  7 cm wysokości przy łopatkach. 
Młody, którego rysunek podajemy, według 
fotografii z okazu wypchanago, znajdują
cego się w muzeum zoologicznem w Pradze 
Czeskiej („Yesinir”, 15 kwiet. 1896,n-rl5 ), 
posiada głowę, szyję i nogi upstrzone 
gęsto białemi plamkami na cieinnem tle, na 
bokach zaś ciała ciągną się 3 lub 4 szeregi 
podłużnych, białych plam, przebiegających 
w postaci podłużnych pręg. Przypomina 
ta młodociana forma tapira młode dziki 
europejskie, również podłużnie jasno-prąż- 
kowane. Muzeum czeskie w Pradze n a 
było wielki okaz tapira amerykańskiego, 
padłego w Ham burgu; była to samica 
z młodem.

Tapir amerykański przebywa stale 
w gęstych lasach Ameryki południowej, 
trzyma się już-to pojedyńczo, już też w nie
licznych stadach. Chętnie wchodzi do wo
dy i kładzie się w błotnistych kałużach, 
chociaż pływa dobrze. Jest dość lękliwy

i spokojny, ale niekiedy rzuca się na nie
przyjaciela, mianowicie raniony. Poży
wienie jego jest wyłącznie roślinne; nie
kiedy wychodzi w nocy na pola uprawne 
i plantacye, w których wyrządza dotkliwe 
szkody. Młode wydaje samica tylkojedno. 
Mięso tego gatunku jest jadalne, skóra uży
wana do wyprawy.

Objawy astronomiczne
w 1 i p o u.

W godzinach wieczornych gwiazdozbio
ry zwierzyńcowe Lwa i Panny są tu nad 
poziomem zachodnim, gdy współcześnie od 
wschodu wynurza się Wodnik. W tymże 
czasie świetna gwiazda Liry, Wega, jest 
bardzo blizko zenitu. Z innych gwiazd 
pierwszej wielkości widzimy A rktura 
w Wolarzu w zachodniej okolicy nieba, 
w pobliżu łatwej do rozpoznania Korony 
Północnej, gdy poniżej niego Kłos Panny 
zbliża się do zachodu, Koza w Woźnicy 
jest tuż nad poziomem północnym, a nad 
poziomem południowym błyszczy czerwony 
Antares w Niedźwiadku; w południowo- 
zachodniej wreszcie stronie nieba Atair 
w Orle świeci na brzegu wschodnim drogi 
mlecznej.

M erkury w początku miesiąca wschodzi 
przed godziną 3 rano, jest więc przed 
wschodem słońca widzialny, a dnia 4 jest 
w największem swem wydłużeniu zachod- 

! niem; w drugiej wszakże połowie miesiąca 
[ wschodzi coraz później i kryje się w jego 

promieniach, a dnia 31 jest w połączeniu 
| górnem ze słońcem. Wenus również jest 

w połączeniu górnem ze słońcem dnia 9, 
jest więc w ogólności niewidzialna, chociaż 
w końcu miesiąca zachodzi w pół godziny 
prawie później, aniżeli słońce; dnia 23 
przechodzi przez punkt przysłoneczny swej 
drogi. Mars wschodzi dnia 1 w pół go
dziny po północy, następnie coraz wcześ
niej, w końcu miesiąca wkrótce po godz. 11 
wieczorem, zachodzi zaś po godzinach po
południowych. Jowisz, który w ciągu 
ostatnich miesięcy tak pięknie ozdabiał 
niebo wieczorne, jest w początkach miesią
ca widziany jeszcze przez półtorej godziny 
po zachodzie słońca, ale w końcu miesiąca 
zachodzi już o godzinie 8 i ginie w promie
niach słonecznych. Saturn wschodzi w go-
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dżinach popołudniowych, zachodzi zaś 
w początkach miesiąca popółnocy, a w koń
cu o godz. 11 wieczorem.

Druga kwadra księżyca ma miejsce d. 3, 
nów dnia 10; pierwsza kwadra dnia 17, peł- i 
nia dnia 24. W połączeniu z księżycem 
jest Mars dnia 5, M erkury dnia 9, Wenus 
dnia 10, Jowisz dnia 12, Saturn dnia 19.

Zboczenie słońca zmniejsza się w ciągu 
miesiąca z 23°7' do 18°15', zbliża się zatem 
ku równikowi o 4°52'.

Drobne \tfiadomo5ei.

— Zaludnienie ziemi. Ogólna liczba miesz- , 
kańców na całej ziemi wynosi około 1480 
milionów, rozkładających się w następny 
sposób na różne części świata:

Azya . . . .  826 milionów
E uropa. . . . 357 „
Af r yka . . . .  164 „
Ameryka . . . 122 „
Wyspy Oceanii . 8 „
Australia . . .  3 „

Demograf angielski, p. Holt Schooling, 
uzupełnia dane te cieką wemi oblicze
niami :

Na 1000 ludzi zamieszkuje 558 Azyę, 
242 Europę, 111 Afrykę, 82 Amerykę,
5 Oceanię i okolice biegunowe, 2 Australię. 
Azya więc sama posiada przeszło połowę 
ludności całej ziemi, gdy Europa zawiera 
zaledwie część jej czwartą, Afryka dzie
wiątą, a Ameryka dwunastą. Co dotyczę 
Australii, pomimo swej rozległości, nie do
równywa ona zaludnieniem Londynowi.

Gdy wszakże bierzemy pod uwagę po
wierzchnię różnych części świata, porządek 
powyższy ulega zmianie, a na pierwsze 
miejsce występuje Europa z 37 mieszkań
cami na 1 km2; po niej następuje Azya 
z 19, Afryka z 5 i Ameryka z 3 mieszkań
cami na 1 km2. Ogólna gęstość średnia za
ludnienia całej ziemi nie przechodzi 11 
mieszkańców na 1 k m 2, tak że średnio każ
dy mieszkaniec ziemi rozporządza 9 hekta
rami gruntu. Ogólna ta liczba średnia re
dukuje się do 2,8 hektara dla mieszkańca 
Europy, a dosięga natomiast 235 hektarów 
dla mieszkańca Australii.

Między rożne kraje Europy ludność roz- ’ 
kłada się jak  następuje: |

Na 1 000 
mieszkańców Na 1 km2

Rossya . . . . 262 . . 19
Niem cy. . . . 139 . . 91
Austrya . . 111 . . 66
Francya . . 107 . . 71
Anglia . . . 106 . . 120
Włochy . . 84 . . 107
Hiszpania . . . 48 . . 35
Belgia . . . 17 . . 200

W Azyi na 1 000 mieszkańców przypada 
424 chińczyków, 357 indusów, 48 japończy
ków, 48 wyspiarzy wschodnio-indyjskich, 
23 poddanych francuskich, 13 koreańczy- 
ków, 11 syamczyków, 9 birmanów, 9 ciu 
persów.

P. Schooling nie zapomina wreszcie do
dać, że w ogólnej liczbie 1 480 milionów 
mieszkańców ziemi jest 371 milionów pod
danych angielskich.

—  Miary metryczne napotkały przeciwni
ka w osobie Herberta Spencera, który 
w piśmie „Popular Science M onthly” ogło
sił obecnie zbiór listów, dawniej już bez
imiennie drukowanych w dzienniku „Ti-

j  mes”. „Sądzę więc—tak kończy uwagi 
swe głośny filozof angielski—że wprowa
dzenie układu metrycznego, dając początek 
długiemu okresowi zawikłania i zamięsza- 
nia, powiększyłoby sumę przeszkód, tamu
jących przyjęcie układu doskonałego, a mo
że uniemożebniłoby je  nawet zupełnie; 
daleko korzystniej tedy będzie znosić jesz
cze przez czas dalszy niedogodności, jakie 
wynikają z obecnego naszego (angielskiego) 
układu m iar”. Niechęć ta p. Spencera do 
miar metrycznych tem się tłumaczy, że jest 
on zwolennikiem podziału dwunastkowego 
i przewiduje, że dzisiejszy rachunek dzie
siętny ustąpi z czasem miejsca arytmetyce 
d wunastkowei.

T. R.

—  Słupy telegraficzne z papieru są najnow
szym wynalazkiem w dziedzinie przemysłu 
wyrobów papierowych. Masa papierowa 
mięsza się z boraksem, solą i innemi sub- 
stancyami, a prasa hydrauliczna nadaje jej 
postać walców wydrążonych. Słupy papie
rowe mają być znacznie korzystniejsze od 
drewnianych, nietylko dlatego, że są o wie
le lżejsze, ale i dlatego że posiadają opor
ność znacznie większą przeciw wpływom 
atmosferycznym.

T. R.
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PAMIĘTNIK FIZYOCRAFICZNY
Tom XIII za rok 1893,

zawiera następujące rozprawy: Obserwacye meteorologiczne za rok 1892. — Spostrze
żenia fenologiczne za rok 1892. — J .  Trejdosiewicza, Objaśnienia do mapy geologicznej 
gub. Lubelskiej. — K. Koziorowskiego, Rudy żelazne ze wschodniego okręgu górni
czego. — J. Paczoskiego, Przyczynki do znajomości flory krajowej. — K. Drymmera, 
Sprawozdanie z wycieczki botanicznej w okolicach Kola i Sompolna. — B. Eichlera, Ma- 
teryaly do flory wodorostów z okolic Międzyrzeca. — W. M. Kozłowskiego, Przyczynek 
do flory wodorostów z okolic W arszawy. — A- Mochlińskiej, Rośliny zebrane w gub.

Wołyńskiej. -— J . Eismonda, Studya nad pierwotniakami z okolic W arszawy.
-Tom ZU  ro k  1 8 0 -t  znajduje się pod prasą i wkrótce wyjdzie z druku.
Prenumeratę w ilości rb. 5, a z przesyłką 5 rb. 50 kop. można nadsyłać pod adresem 

W ydawnictwa Pam iętnika Fizyograficznego, Krakowskie Przedmieście. 66.

y  s  z. e  d. ł  z  p o d .  p r a s y
ERAZMA MAJEWSKIEGO

nazwisk zoologicznych i botanicznych
P O L S K I C H ,

Tom I (polsko-łaciński), in 4°, str. L X IV + 546 , na pap. wel. CENA PS.IO kop. 5 0 .

Tom I I  (łacińsko-polski) cz. 1, str. L X -f  466, na pap. welin. CENA rs. 1 1 -  

Do nabycia we wszystkich księgarniach.
G łów ny skład: E. "Wende i S-ka w  W arszawie.

J M  £ »  ■ ■  i  - m w  y  « *  ■ ■  w  sm  n .  i  ■ ■
poświęcony dwutyg. „PRZEGLĄ D PEDAGOGICZNY”, zawiera:

1) Artykuły z hygien y, p sych o log ii, Poradnik wychowawczy.
2) O gródek d z iec ięcy , gry, pogadanki, zajęcia dla małych dzieci.
3) M e to d y c zn y  k u rs  nauk: plan, podręcznniki i wskazówki do wykładu 

przedmiotów w nauczaniu domowem.

KURS SAMOKSZTAŁCENIA
dla dorosłych, ułożony przez P. Chmielowskiego, Wł. Dawida, S. Dicksteina, M. Flauma, 
Z. Herynga, C. Jellentę, T. Korzona, A. A. Kryńskiego, L. Krzywickiego, W ł. M. Koz
łowskiego, W. Nałkowskiego, i Wł. Połkotyckiego. — W  r. 1895 wyszły: KLASYFI- 
KACYA NAUK, ANTRO PO LOG IA i ESTETY K A . W r. 1896 drukować się będą 

JFizyka, B io lo g ia , P sych ologia  i F ilozofia- 
Cena „P rzeg l. Pedagog."  kwartalnie rs 1,50, z przesyłką rs. 1,75. 

__________________  ADRES: M u r  s za tra , lA o ta  2 0 .____________
Księgarnia G EBETH N ER A  i W O L F FA  w Warszawie ofiaruje:

K .  O  S  M  O  S
Czasopismo Towarzystwa imienia Kopernika we Lwowie.

Roczniki: 1876, 1877, 1878, 1881, 1882 i 1883, razem 6 roczników za rubli 20 zamiast 30;
oddzielnie po rs. 4.

fl0SB0ieH 0 I^eH8ypoio. Bapniasa, 20 Iiohs 1896 r. Warszawa. Druk Emila Skiwskiego.


