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Jak żyją rośliny na piaskach?

K raj nasz, osobliwie zaś niektóre jego 
okolice, obfitują w przestrzeni# piaszczyste. 
K to przebywał choćby koleją żelazną łany 
podlaskie lub zawadził o ziemię kurpiów, nie- 
mógł nie zauważyć ścielących się wielkiemi 
smugami złocistemi wydm piaszczystych, 
uroczych zdała w grze barw i kontrastów 
na tle łąk i lasów ciemnych, a zbliska taką 
martwotą tęskną wiejących. Aż lęk od nich 
bierze i grożą zmęczeniem niechybnem te 
mu, kto je przebyć musi, a nędzny żywot 
nielicznych pionierów roślinności żal w widzu 
budzi.

'W arunki bytu wydają się tak ciężkiemi, 
a przedstawiciele życia tak rzadko rozsiani, 
że dziwić się trzeba, jak  istoty żywe istnieć 
tu nawet mogą. Może i czytelnik stawiał 
sobie nieraz podobne pytanie; postaramy się 
więc zająć jego uwagę tą  sprawą.

Chcąc zrozumieć charakter pewnych for- 
macyj, czy zbiorowisk roślinnych, winniśmy 
przedewszystkiem poznać dokładnie warunki 
naturalne danej miejscowości. N atu ra  bo
wiem organizmu roślinnego jes t nader plas
tyczną i pod wpływem tych ostatnich w wy

sokim stopniu zmienną; bez zrozumienia tedy 
natury miejscowości niemożliwem jest wy
świetlenie właściwości porastających ją  roś
lin. Każdy z czynników geograficznych ma 
tu swoje znaczenie, odciskając piętno swoiste 
na organizacyi roślinnej.

Zacznijmy od podścieliska. G runt piasz
czysty jestto ciało sypkie, składające się 
z drobniutkich ziarenek kwarcu z nieznacz
ną, nieraz minimalną, domieszką innych mi
nerałów. Ponieważ kwarc nie posiada żad
nej wartości pożywnej dla roślin, przeto o jej 
stopniu decyduje mianowicie ilość owych do
mieszek.

W artość piasku, jako podścieliska dla roś
lin; zmniejsza jeszcze ta  okoliczność, że po
siada on w znacznie słabym stopniu zdol
ność wchłaniającą, źe zbyt mało wilgoci 
przyciąga z powietrza, oraz nie jest w stanie 
zatrzymywać wody. Z powodu nieznacznej 
ścisłości łatwo się przewietrza, schnie zbyt 
szybko i nie może wytwarzać próchnicy, albo
wiem w takich warunkach rośliny obumarłe 
rozkładają się i utleniają do szczętu.

Oznaką w wysokim stopniu nie sprzyjającą 
rozwojowi roślinności jest też ruchliwość 
piasku : przenoszone wiatrem jego cząsteczki 
szkodzą mechanicznie roślinom, nie mówiąc 
już o tem, źe niejednokrotnie zupełnie zasy
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pują je  w jednem miejscu, pozbawiając znów 
podłoża i obnażając korzenie w drugiem.

Z samej tedy natury  gruntu już widać, 
że rośliny piaskowe walczyć muszą z prze
szkodami natury  mechanicznej, oraz żyć mu
szą w warunkach głodu i suszy.

Właściwości gruntu  wywierają nadto 
wpływ na charak ter innych czynników na
turalnych. Przestrzeniom piaszczystym to 
warzyszy zawsze bardziej suche powietrze, 
a z powodu rzadkiej roślinności i braku 
drzew wystawione są one na mocne działanie 
światła słonecznego, które znacznie się potę
guje z powodu odbijania promieni od nagiej 
i błyszczącej powierzchni ziemi,

J a k  widać z powyższego, warunki życia 
roślin piaskowych są nader ciężkie. W praw 
dzie, dzięki prędkiemu stygnięciu po zacho
dzie słońca, na piaskach bywa zwykle obfit
sza, niż gdzieindziej, rosa nocna, poniekąd 
uzupełniająca dotkliwy brak wilgoci,—głów
nych jednak przyczyn, umożliwiających ist
nienie roślinności piaskowej, dopatrywać się 
należy w powstałych n a  drodze przystosowania 
licznych i różnorodnych właściwościach jej 
organizacyi.

Najważniejszą czynnością fizyologiczną 
rośliny jest transpiracya; jej potrzeby prze
ważają zazwyczaj potrzeby innych funkcyj 
życiowych i nadają charakter budowie orga
nizmu roślinnego. W  tym kierunku zwró
cone są też w głównej mierze przystosowa
nia roślin piaskowych : starać się muszą one 
o możliwe zabezpieczenie od zbytniego pa
rowania wody w tkankach, oraz o ułatwienie 
zbierania i przechowywania jej zapasów.

Ze wszystkich narządów najbardziej w raż
liwym na wpływ warunków zewnętrznych 
jes t liść rośliny. Będąc z jednej strony sied
liskiem procesu przyswajania, ma on jesz
cze inne przeznaczenie—wypaca nazewnątrz 
ciała roślinnego pobraną przez korzenie wodę. 
Czynność ta  jest nader ważną, albowiem 
umożliwia przypływ od korzeni coraz to no
wych zapasów wody, a raczej roztworów mi
neralnych; jednakże po przekroczeniu pewnej 
granicy staje się ona zabójczą dla rośliny, 
sprowadzając szybkie jej więdnięcie.

W  przystosowaniach, jakim  podlega liść 
rośliny pod wpływem warunków zewnętrz
nych, muszą być uwzględnione obie czyn
ności powyższe. O ile jednak w poważny

sposób zaatakowaną jes t pierwsza z nich, 
czyli transpiracya, wówczas przystosowania 
stają  do jej usług, zmierzając w pewnym, 
od niej zależnym kierunku.

T ak  też i w danym przypadku. W  wa
runkach suszy, właściwym miejscom piasz
czystym, roślina troszczyć się musi przede- 
wszystkiem o uregulowanie transpiracyi, 
choćby to nawet wypadało uczynić z uszczerb
kiem dla asymilacyi i innych czynności. 
Dlatego też niezbędnym warunkiem istnienia 
na piaskach jest możliwe zmiejszenie po 
wierzchni tych części organizmu, które nie 
tam ują parowania zawartej w ich tkankach 
wody, przedewszystkiem tedy liści.

Najprostszą drogą jes t zmniejszenie ilo
ści tych narządów. N a piaskach rośli
na nie może mieć tak  wspaniałego ulistwie- 
nia, jak  w innych, bardziej sprzyjających wa
runkach, nie może w również znacznej mierze 
przyswajać i rozwijać swych tkanek; ofiary 
te jednak musi ponieść, albowiem przy więk
szej obfitości szaty zielonej korzenie nie by
łyby w stanie nadążyć w pobraniu takich 
ilości wody, jakie by trac iła  roślina przez 
parowanie w liściach. Tendencya powyższa 
zaznacza się w pewnych razach tak  silnie, 
że roślina zupełnie traci liście; czynność 
przyswajani^ pełni wówczas przybierająca 
zieloną barwę łodyga (t. zw. cladodium czyli 
gałęziak).

N a piaskach i wogóle miejscowościach wy
bitnie suchych wytwarzają się pod wpływem 
przystosowania odmienne postaci roślinne; 
należą do nich następujące typy liśc i: iglas
ty, szczeciuowaty, łuskowaty i wałeczkowaty. 
Dwa typy pierwsze są o tyle wygodne, źe 
osiągają mniejszy stosunek powierzchni do 
objętości, aniżeli liście płaskie i szerokie; 
w ten sposób mniej tkanki podlega bezpo
średniemu zetknięciu z suszącą atmosferą.

N a powierzchni liści iglastych możemy 
nadto zauważyć jeden lub parę podłużnych 
rowków, w których zagłębieniu ukryte są 
szparki oddechowe, przedstawiające z natury 
rzeczy miejsca, gdzie transpiracya liścia od
bywa się z największą swobodą. Tego ro
dzaju środek zapobiegawczy sięga jeszcze 
wyższego stopnia zastosowania u liści szcze- 
cinowatych, których postać, np. u niektórych 
traw , jes t rezultatem  zwijania lub składania 
długich i płaskich liści. Zabezpieczonemi są
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też liście łuskowate, jużto przytulając się do 
łodygi, juźto zachodząc na siebie wzajemnie 
i częściowo się pokrywając. Typ wałeczko- 
waty daje wyższy stopień wygód, właściwych 
liściom iglastym.

Jeżeli przejdziemy się teraz po piaszczys
tej okolicy i zechcemy przyjrzeć się porasta
jącej ją  roślinności, to odnajdziemy wszyst
kie cztery wymienione typy zasadnicze.
0  iglasty nie będzie nam trudno; wiemy 
wszyscy aż nadto dobrze, że szukać go należy 
na sośnie, u jedynego drzewa naszego, które 
może rosnąć nawet na szczerym piasku; zna
my też wszyscy krzaki jałowca : niby pionier 
lasu posuwa się drogą, którą mu znów ze 
swej strony zastępy roślin drobniejszych to
rują.

T a walka zaborcza roślinności na pias
kach odbywa się nader stopniowo. Pierwsze 
placówki zajmują zioła i trawy, co przytu
lone do piasku unikają w ten sposób szar
piącego działania wiatru i s tara ją  się umo
cować zapomocą szeroko ścielących się roz
łogów podziemnych i nadziemnych. Tutaj 
dopiero, niby pod osłoną szańców, na grun
cie już nieco wzmocnionym osiedlić się mogą 
kępki darniste innych gatunków. A te dar- 
ninki, to już znaczny opór dla ruchomych 
mas piasku—i życie się w dalszym ciągu co
raz to mocniej szańcuje i zabór coraz to 
śmielszy czyni. . .  chyba źe jak a  przeszkoda 
niezwykła, burza lub ulewa zbyt silna, albo 
zwierząt większych przejście wszystkie usiło
wania zniweczy.

Gdy dopiero różyczki liści szerszych słać 
się poczną oraz mchy i porosty zwartym ko
biercem przerwy niezajęte pokryją, wtenczas
1 jałowiec już stopą pewną stanąć może, 
i piasek, co z wiatrem dawniej bujał swo
bodnie, w kajdany korzeni posplątanych uję
ty, szatą ciężką zwierzchu odziany, nawet 
i las na swych barkach ponieść będzie mu
siał. Wówczas pod osłoną konarów inna 
zupełnie powstanie roślinność, zajmując miej
sce tych przodowników, co drogę wielkim 
zastępom utorowali i sami zginęli bez śladu 
w cieniu ich wielkości, na której wytworzenie 
sami swe głowy złożyli.

Lecz wróćmy jeszcze do typów liści 
u roślin piaskowych. Postaci szczecinowa- 
tej długo szukać nie trzeba. W  każdem 
miejscu piaszczystem z łatwością odróżnimy

szczotlichę siwą (Oorynephorus canescens), 
trawkę barwy białawo-popielatej lub zielo- 
nawej, w gęstych kępach darnistych rosną
cą; barwę swą zawdzięcza ona zabezpiecza
jącej ją  od parowania warstewce wosku na 
powierzchni; lecz zabarwienie to należy tylko 
do górnej połowy kępki liści, albowiem poło
wa dolna jest pięknie różowo zabarwiona 
(fig. 1). Różowe lub czerwone zabarwienie 
naskórka trafia się dość często wśród roślin
ności miejsc suchych, a jego zadanie polega 
na zabezpieczaniu tkanek od najbardziej 
ciepłych promieni widma słonecznego, gdyż 
odbite od czerwonego naskórka rozsiewać 
się będą w przestrzeni, nie nagrzewając le
żących pod nim komórek; w danym zaś razie 

ochrona ta  jest najbar
dziej potrzebną na do
le, w pobliżu piasku, 
co, rozpalony od słoń
ca, udziela najbliższe
mu otoczeniu nader 
wiele ciepła.

W dalszym ciągu, liś
cie dachówkowato za
chodzące znajdziemy u 
wrzosu, rojnika (Sem- 
pervivum) i in., zaś 
typu wałeczkowatego 
najlepszy przykład da
je nam rozchodnik po
spolity (Sedum acre).

Jednakże poznanie 
wymienionych typów 

jeszcze
nie wyczerpuje znajo

mości budowy roślin piaskowych. Stosun
kowo nieliczną jest flora piaskowa kraju  na
szego, ale i wśród niej znaleźć można wiele 
typów odmiennych : przyroda nie krępuje się 
w wyborze środków, a plastyczna natura 
organizmu roślinnego pod wpływem jedna
kowych warunków bytu cel ogólny na roz
maitych drogach osiągnąć może. Aby prze
konać się o tem, dość spojrzeć tylko na tak 
pospolite na piaskach rośliny, jak  macie
rzanka (Thymus Serpyllum), nieśmiertelnik 
(Helichrysum arenarium), rojnik (Semper- 
vivum soboliferum) lub jastrzębiec (Hiera- 
cium Pilosella).

K ażda z wymienionych roślin odznacza się 
znów odmienną postacią, lecz oznaki charak

Fig. 1. Oorynephorus ca
nescens. a — zielona cz§śó zasadniczych 

liści, 6—różowa.
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terystyczne wszystkich można zrozumieć ty l
ko z jednego ogólnego punktu widzenia, któ
rego w znajomości otaczających warunków 
zewnętrznych szukać należy.

Niezawsze więc roślina przybiera na pias
kach jednę z wymienionych powyżej, najbar
dziej odpowiednich postaci liści. B rak  ten 
s ta ra  się nieraz zastąpić przez chwilowe 
zmienianie jego kształtów : tak  np. płaskie 
i dość szerokie listki jastrzębca (Hieracium 
Pilosella) zawijają swe brzegi, przyjmując 
mniej więcej rynienkowatą postać, wskutek 
czego na bezpośrednie działanie otaczające
go środowiska najbardziej narażona jest ta  
powierzchnia liścia, k tó ra  w zwykłych wa
runkach je s t stroną dolną; okryta zaś gęs
tym białym kutnerem  dostatecznie zabez
pieczona jest ona od niebezpieczeństwa.

T a właśnie ostatnia właściwość je s t pospo
litą  wśród roślinności miejsc suchych. Białe, 
srebrzyste lub szarawe pokrycie kutnerowate 
składa się z włosków, przedstawiających 
martwe, zapełnione powietrzem komórki, sta
nowiące dzięki nader słabemu przewodzeniu 
ciepła wyśmienitą warstwę ochronną. Gęsto 
pokrytą włosami bywa zazwyczaj dolna po
wierzchnia liścia, albowiem, zawierając 
szparki oddechowe, najbardziej potrzebuje 
ochrony.

Obfitość włosów u roślin miejsc suchych 
jes t faktem nadzwyczaj znamiennym, jako 
przeciwstawienie zupełnego ich prawie b ra 
ku wśród roślinności wodnej. Je s tto  zja
wisko tak powszechne, że uderzyć musiało 
każdego, kto z niewielkiem nawet zajęciem 
przygląda się naturze ożywionej—i zdaje się 
najlepiej dowodzić bezpośredniej zależności 
roślin od otoczenia. W pływ otoczenia za
znacza się tak  wyraźnie, że znamy gatunki, 
których przedstawiciele, wyhodowani wśród 
rozmaitych warunków, wykazują różnicę 
w stopniu uwłosienia,—-nawet rośliny zupeł
nie nagie pokrywają się włosami, jeżeli je 
hodujemy w warunkach suszy. Przykładów 
daleko szukać nie trzeba : któż niezna kieł
kującej w wilgotnej piwnicy bladej nici k ar
toflanej o gładkiej, nagiej i błyszczącej po
wierzchni, tak  dalece odmiennej od szorstkiej, 
uwłosionej łodygi kartofla w zwykłych w a
runkach; łatwo też zauważyć, źe wraz 
ze zmniejszeniem wilgotności uwłosienie s ta 
je  się coraz obfitszem.

Godnym uwagi jes t fakt, że włosy zazwy
czaj obficie porastają młode narządy roślin
ne, zatem bardziej delikatne i mniej wytrzy
małe oraz odporne od starszych. Kosmate- 
mi są też często łuski, otulające pączki mło
dych liści.

Widzimy tedy, że wzmożenie uwłosienia 
jest właściwością, występującą jako rezultat 
bezpośredniego wpływu warunków zewnętrz
nych, jako przystosowanie bezpośrednie, nie 
będące wynikiem doboru, uskutecznianego 
w szeregu pokoleń, lecz natychmiast pod 
działaniem pewnych czynników naturalnych 
występujące. Niektórzy autorzy upatru ją  
tu  zjawizko korelacyi, czyli wzajemnej za
leżności pojedyńczych części organizmu, 
wskutek której niezwykły rozrost włosów na 
powierzchni wywołanym je s t przez wstrzy
manie rozwoju pozostałej masy tkanki liścio
wej. Zresztą przypuszczenie powyższe nie 
wyjaśnia nam wcale istoty rzeczy, nie tłum a
czy,. na czem właściwie polega zjawisko ta 
kiego działania bezpośredniego czynników 
fizycznych na organizacyą rośliny.

Charakterystycznem bywa nieraz stałe po
łożenie liści. Tak np. u nieśmiertelnika (He- 
lichrysum arenarium ), jakkolwiek gęstym 
kutnerem pokryte, liście ułożone są mniej - 
więcej pionowo, wskutek czego w najgoręt
szej porze dnia promienie słoneczne padają 
na blaszkę liściową pod kątem ostrym; dzia
łanie słońca znacznie się w ten sposób 
osłabia.

Odmienną musi być też budowa wewnętrz
na roślin, rosnących na piaskach. Pewna 
różnica widoczna jest przedewszystkiem w bu
dowie naskórka, jako części liścia, podlega
jącej bezpośredniemu zetknięciu ze środo
wiskiem. W  miejscowościach suchych bywa 
on zazwyczaj tężej zbudowany, pokryty jest 
grubą warstwą nabłonka (cuticula), woskiem 
lub włosami; niejednokrotnie składa się nie 
z jednego jak  zwykle, lecz kilku pięter ko
mórek, które w szeregach wewnętrznych, 
otoczone cienkiemi ścianami i posiadając 
mało zawartości protoplazmatycznej, służą 
do zbierania zapasów wody, przedstawiając 
t. zw. tkankę wodonośną. Takie pasma ko
mórek wodonośnych, zupełnie różniących się 
swą budową od otaczających je komórek 
miękisza, ciągną nieraz w głąb liścia, od 
górnej do dolnej powierzchni, to znów w po
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’) Bliższe wyjaśnienie tej sprawy znajdzie 
czytelnik w n-rze 35 Wszechświata z r. 1897: 
„Budowa anatomiczna roślinności górskiej”.

staci szeregów centralnych przebiegają 
wzdłuż liścia.

Przedmiotem starannej pieczy są też szpar
ki oddechowe. Znajdując się wyłącznie lub 
przynajmniej w przeważającej ilości na dol
nej stronie liścia, zabezpieczone są gęstym 
kutnerem lub ukryte na dnie rowków i za
głębień powierzchni. O ile zaś, jak  to wi
dzimy u szczotlichy (Corynephorus canescens) 
liść składa się swą górną powierzchnią do 
wnętrza, a dolną, jako grzbiet rynienki, nie
zabezpieczoną wystawia na działanie atm o
sfery, wówczas szparki oddechowe, wbrew 
zasadzie ogólnej, przechodzą z owej dolnej 
na ukry tą górną powierzchnię.

Oprócz naskórka, pewnym zmianom pod
legają też warstwy we
wnętrzne liści. Prze- 
dewszystkiem odzna
czają się budową o wie
le ściślejszą, redukują 
przetwory międzyko
mórkowe i przewody 
powietrzne, zaś komór
ki miękisza zatracają 
charakter gąbczasty 
i, przybierając kształty 
wydłużone, układają 
się w postaci prawid
łowych szeregów pa
lisadowych pionowo 
ku powierzchni liścia.
Zmiany powyższe za
chodzą bardzo szybko, 
albowiem, zmieniając
warunki zewnętrzne, Fig. 2. Krzaczek macie-

, . rzanki z piasków,można w przeciągu pa
ru  tygodni do niepoznania zmienić wewnętrz
ną budowę liścia—i przedstawiają wytwór 
bezpośredniego przystosowania tkanki przy
swajającej do zbyt mocnego oświetlenia ‘).

Jakkolwiek liść rośliny jest najbardziej 
wrażliwym na wpływ warunków zewnętrz
nych, jednakże i innym narządom wegeta
tywnym odmówić pewnej wrażliwości nie mo
żna. Oprócz trosk o zmniejszenie transpi- 
racyi, powinny rośliny w miejscowościach su
chych mieć odpowiednie przystosowania, aby

módz w chwili odpowiedniej wchłonąć moż
liwie dużo wilgoci. W prost wchłaniać wo
dę częściami nadziemnemi mogą tylko mchy 
i porosty, oraz niektóre rośliny epifityczne 
krain zwrotnikowych, posiadające odpowied
nio przystosowane korzenie powietrzne, po

zostałe rośliny pobierać mogą z powietrza 
jedynie parę wodną, główną przeto masę 
wody otrzymują za pośrednictwem korzeni.

N a piaskach i w innych analogicznych 
miejscowościach system korzeni rozrasta się 
nader obficie. Badacz pustyni Egipskiej 
Georg Volkens obserwował tam takie rośli
ny, u których długość korzeni 20 razy prze
wyższała długość części nadziemnych. Rzecz 
oczywista, że warunki naszych przestrzeni 
piaszczystych nie dorównywają warunkom 
pustyń afrykańskich; jednakże spróbujmy 
wyrwać krzaczek rosnącej na piaskach m a
cierzanki, a przekonamy się, jak  daleko i g łę
boko sięgają cieniutkie rozgałęzienia jej ko
rzeni i jak  bardzo trudno bez ich nadwyrę
żenia wydostać całą roślinkę (por. fig. 2 i 3);

Fig. 4. Różyczka listków 
jastrzębca (Hieracium Pi- 

losella) z piasków.

dość też wyrwać jednę z różyczek płożącej 
się na powierzchni piasku łodygi jastrzębca, 
a rzuci się w oczy nader obfita kępka wyra
stających pod nią korzonków (por. fig. 4 i 5).
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Przeznaczenie korzeni jes t podwójne, a na 
piaskach w obu razach ich czynność musi 
być wzmożoną; albowiem oprócz pobierania 
wody służą do umocowania rośliny w grun
cie, zaś w sypkim piasku czynność ta  wyma
gać musi niezwykłego rozrostu narządów 
podziemnych.

Do pewnego stopnia charakterystycznym  
jest też wygląd ogólny roślin piaskowych. 
D la zabezpieczenia się od wysychania rosną 
juźto w gęstych darniach (fig. 1), ju ź to  roz
k ładają się darnistem i kępkami, jak  macie
rzanka (fig. 2), to znów swe liście w postaci 
różyczek przytulają do piasku (np. ja s trz ę 
biec), aby lepiej z rosy nocnej korzystać. 
N ieraz pozostają w kępkach darnistych. a  sta
re zeschnięte liście, dając pokrycie żyjącym, 
tworzą razem z niemi grom adkę, która, jak  
gąbka, wodę wchłania i długo przechowuje.

Taka postać ściśnięta i skupiona je s t ty 
powa dla roślinności miejsc suchych, a odbie
ga od niej roślina tylko wtedy, kiedy w inny 
sposób zabezpieczyć się może, kiedy np. jes t 
gęstym kutnerem pokryta lub wybitnie roz
winięte barwy ochronne posiada, albo też 
jes t bardzo soczysta i mięsista.

Ostatniego typu rośliny przedstaw iają też 
zjawisko dość zwykłe. Mięsisto-soczyste ich 
tkanki o komórkach, wypełnionych ślu
zem (substancyą, wchłaniającą wiele wody 
i z trudnością ją  oddającą), okazują się d o 
statecznie zabezpieczonemi od wpływu naj
większej suszy. Typowe rośliny tego rodzaju 
przedstawiają powszechnie znane kaktusy, 
agawy i aloesy, zaś u  nas reprezentują je 
rojniki (Sempervivum) i rozchodniki (Se- 
dum). W szystkie są zupełnie nagie, pozba
wione włosów i innych środków ochrony, albo
wiem ta  zasadnicza właściwość ich budowy 
najzupełniej w danym względzie wystarcza, 
czego dowodem mogą być olbrzymie kaktusy, 
świetnie wegetujące wśród tak  dalece nie
sprzyjających warunków pustyń meksykań
skich.

Jeszcze jedną z oznak swoistych roślinno
ści miejsc suchych stanowi obfitość olejków 
eterycznych. Charakterystyczne pola nad- 
śródziemnomorskie, t. zw. „macchia”, albo 
stepy („carnpos”) brazylijskie uderzają aro
matami porastających je  roślin wargowych, 
złożonych, werbenowatych i mirtowatych, 
stepy azyatyckie pełne są aromatów bylic

i piołunów (Artemisia), nasze przestrzenie 
piaszczyste zalewają fale aromatów macie
rzanki i nieśmiertelnika (Helichrysum are- 
narium).

W  jakim stosunku do warunków natural
nych pozostaje ta  właściwość i czy przyczy
nia się do ułatwiania ciężkiego bytu roślin? 
P a k t istnienia pewnego związku nie ulega tu  
wątpliwości; przekonać się to tem możemy 
chociażby na naszej zwykłej macierzance : 
rosnąc w miejscu otwartem i słonecznem 
o wiele przewyższa swą aromatycznością oso
bniki, wyrosłe pod osłoną drzew lasu.

Aureola lotnych substancyj, otaczająca 
kwitnącą roślinę, daje jej bez zaprzeczenia 
pewną ochronę od promieni słonecznych, 
k tóra bardziej się tu, niż gdziekolwiekbądź- 
indziej przydać może. Niektórzy przypusz
czają, że substancye pachnące bronić też ma
ją  rośliny od zwierząt roślinożernych, ile że 
te ostatnie w stepach są bardzo liczne i groź
ne. • Rzadkiej roślinności piaskowej, z trud
nością o byt swój walczącej, obrona taka 
też mogłaby się bardzo przydać.

Takie są w ogólnych zarysach oznaki roś
linności piaskowej i wogóle miejscom wybit
nie suchym właściwej. Wszystkie te cechy 
charakterystyczne są wytworem, niby odbi
ciem odpowiednich warunków naturalnych; 
przedstawiają one tę broń, z k tórą roślina 
występuje do walki z naturą, k tórą sobie 
zawsze odpowiednio do potrzeb wytwarza, 
źródło dla niej w energii swej organizacyi 
plastycznej czerpiąc.

Niekiedy jednak roślina zbyt mało ener
gii i siły, czy też odporności posiada, aby być 
zdolną do walki; wówczas sta ra  się na dro
dze znacznych ustępstw swe istnienie pod
trzymać.

Faktem  uderzającym jest wielka ilość g a
tunków jednorocznych w pustyniach i innych 
również nie sprzyjających rozwojowi roślin
ności miejscowościach. Niektóre z nich, t. zw. 
gatunki efemeryczne, skracają czas swe
go życia do paru zaledwie tygodni wczesnej 
wiosny, poczem wydają nasiona, które, jako 
na wpływ suszy odporniejsze, przetrwać mo
gą skwarne lato, aby z nadejściem wiosny 
znów dać początek krótkiemu istnieniu.

Do tej kategoryi możnaby też zaliczyć te 
rośliny trw ałe (wraz z drzewami), co, zrzu
cając swe liście, pozostają w letargu przez
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pewną część roku. Jedne z nich przebywają 
ów okres życia utajonego w postaci schowa
nych pod ziemią cebul, czy też innego typu 
pędów lub korzeni, obficie zaopatrzonych 
w materye pożywne, albo też w postaci ogo
łoconych z liści, pni i gałęzi, wyśmienicie 
korą od działania atmosfery zabezpieczonych.

W  takich razach liście nie m ają już cha
rakterystycznej budowy, albowiem żyjąc tyl
ko przez okres czasu, najbardziej rozwojowi 
sprzyjający, zamierają wówczas, kiedy właś
nie warunki typowemi się stają. Nie walką 
tedy byt swój wywalczyć usiłują lecz, skra
cając swe istnienie, wycofują się z pola walki 
na czas najbardziej niebezpieczny: jedne 
przerywają wówczas zupełnie swój żywot, 
inne zapadają w długi okres letargu.

Ediuard Strum pf.

Parowanie metali w temperaturze zw ykłej.

Tytuł, położony nad artykułem niniejszym 
zadziwi każdego. Piszący te słowa też za
stanowił się, gdy w jednem ze sprawozdań 
akademii nauk w Paryżu znalazł wzmiankę 
Pellata opatrzoną tym właśnie napisem.

Przywykliśmy do tego, że parują łatwo te 
ciała, które widzimy zwykle w stanie ciekłym 
i które wrą w tem peraturze nizkiej. Trudno 
więc wyobrazić sobie, aby parowały metale— 
ciała, które zazwyczaj bardzo trudno nawet 
w stan ciekły przeprowadzić, a cóż dopiero 
w stan gazu. Jednak  parują one nawet 
w tem peraturze zwykłej; właściwość ta  długo 
ukrywała się przed naszem okiem tylko 
dlatego, że para  metali, wyziewana przez 
nie w tem peraturze zwykłej, je s t bardzo sub
telna, więc niepodobna przekonać się o jej 
istnieniu lub też uwidocznić ją  zwykłemi spo
sobami.

Pellat, którego nazwisko na wstępie wspom
niałem, zauważył, że własności metalu pod
legają pewnym zmianom, gdy obok niego 
w blizkiem sąsiedztwie znajduje się inny 
metal.

Gdy zlutujemy dwa metale, to otrzymamy 
na nich różnicę napięcia elektrycznego, jeden 
metal naelektryzuje się dodatnio, a drugi 
ujemnie. Gdy teraz do jednego z nich przy

bliżymy metal trzeci, to zobaczymy, że na
stąpi zmiana w istniejącej pomiędzy m eta
lami zlutowanemi rpżnicy potencyałów.

Doświadczenia swe Pellat urządzał w spo
sób następujący : płytka miedziana (nazwij
my ją  A) była zlutowana z płytką złotą (B). 
Układ taki dawał pewną różnicę potencya
łów elektrycznych, którą Pellat jaknajsta- 
ranniej wymierzał. Naprzeciw miedzianej 
równolegle do niej kładł on płytkę ołowianą 

| w niewielkiej odległości. W ciągu kilku mi
nut stan elektryczny płytek zlutowanych po
zostawał bez zmiany, dopiero po upływie 
pewnego czasu potencyał płytki miedzianej, 
pod wpływem niedalekiej obecności płytki 

i ołowianej, zaczął wzrastać; mianowicie :

w chwili, gdy wpływ zaczął być widoczny,
wynosił 0,14 wolt.

w 10 minut po tem ................  „ 0,15 n
w 20 minut.............................. „ 0,16 „
w 30 minut.................................   0,17 „

Gdy ołów został usunięty, napięcie elek
tryczne miedzi zaczęło słabnąć; wzrastało 
znowu, gdy metal działający zbliżono. S tan 
elektryczny płyty złotej przed doświadcze
niem i przez cały czas jego pozostawał bez 
zmiany.

Podobne doświadczania Pellat dokonał 
z żelazem i platyną. Działanie wyżej 
opisane zawsze miało miejsce, tylko każ
dy metal działał z rozmaitą siłą. Zawsze 
trzeba było poczekać czas pewien, zanim 
uwidoczniły się zmiany omawiane; dochodzi- 

| ły one do pewnego maximum, gdy metal b a 
dany (A) długo pozostawał w sąsiedztwie 
działającego (C); słabły po jego usunięciu, 
przy powróceniu na miejsce wzmagały się.

Można byłoby przypuszczać, że ten wpływ 
m etalu na metal ma źródło swoje w jakich 
zjawiskach elektrycznych, wtedy zależałby 
on od wielkości napięcia elektrycznego po
między płytkami zlutowanemi; chcąc więc 
przekonać się o tem, Pellat słabo lub silnie 
elektryzował zlutowane płytki A  i B, jednak 
nic to nie wpływało na przebieg opisanego 
wyżej zjawiska. Zdaniem więc jego, oma
wiane działanie metalu na metal jest czysto 
materyalne, zależy ono bowiem tylko od me
talu  działającego (C) i odbywa się tak, jak- 
gdyby metale wyziewały ze siebie lotną sub- 
stancyą, mianowicie swoją własną parę, para 
ta  osiada na metalu B, zmienia naturę jego
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powierzchni, wywołuje na niej zetknięcie się 
metalu badanego z działającym i powoduje 
zmianę różnicy potencyałów; im dłużej trwa 
obecność blizka m etalu działającego C, tem 
silniejsze otrzymujemy działanie; gdy na me
talu  B osiada tyleż pary  m etalu działające
go C, ile w danej chwili ulatnia się z powro
tem w powietrze, wtedy następuje granica 
wzrastania potencyału, gdy zaś metal O 
usuniętym zostanie, to ciało lotne, które 
osiadło na powierzchni m etalu B, opuszcza 
pomału tę powierzchnię i wtedy wraca ona 
do stanu pierwotnego.

W  ten więc sposób odkryte zostało paro
wanie metali w tem peraturze zwykłej. N ikt 
jednak nie przypuszczał, aby para metalowa 
mogła być uwidoczniona w sposób bardziej 
prosty i namacalny, gdyż niewiadomo było, 
że posiada ona własność działania na płytki 
fotograficzne. O istnieniu tej własności 
przekonał się Colson w roku 1896. W y
czyścił on starannie blaszkę cynkową i poło
żył ją  na płycie żelatyno-bromowej w ciem
ności zupełnej. Po 24 godzinach, gdy płyta 
została potraktowana zwykłemi odczynnika
mi fotograficznemi, Colson u jrza ł na niej 
ciemne odbicie blaszki, użytej do tego do
świadczenia. Cynk polerowany kilka lub kil
kanaście dni przed doświadczeniem działał 
daleko słabiej, a utleniony, zaśniedziały nie 
działał wcale. Działanie odbywało się też 
na odległość, oraz miało miejsce nawet wte
dy, gdy blaszka cynkowa była oddzielona od 
płyty papierem lub nawet cieniutką deseczką 
drewnianą.

Pellat pow tarzał doświadczenia Colsona, 
ale nie z cynkiem tylko z żelazem i stalą, 
które, okazało się, też wywierają takie same 
działanie na klisze fotograficzne lecz w mniej
szym stopniu. Sztabka żelaza po 20 dniach 
dała wyraźne odbicie. K am erton, oddzielo
ny od kliszy dwuma kawałkami brystolu 
(kartam i wizytowemi) po miesiącu odbił się 
zupełnie wyraźnie, znać było też słabe od
bicie kartek. Tak samo było urządzone do
świadczenie z krążkiem ołowiu lanego i dało 
rezu ltat podobny.

Doświadczenia te  zupełnie jednakowo uda
ją  się w powietrzu bardzo rozrzedzonem (pod 
dzwonem maszyny pneumatycznej) jak  iw wa
runkach zwykłych.

T em peratura podniesiona przyśpiesza dzia

łanie. Około + 4 °  C cynk działa juź znacz
nie słabiej, niż w tem peraturze zwykłej, t. j. 
około -j-17° O.

Russel podaje, źe para metali przechodzi 
nietylko przez papier, cienkie deszczki i bry- 
stol niezbyt gruby, ale i przez żelatynę, ce
luloid, kolodyum, gutaperkę i pergamin; 
mówi onj że bardzo piękne odbicia otrzymać 
można wtedy nawet, gdy przedmioty m etalo
we oddzielone są od kliszy kilkoma warstwa
mi żelatyny; znaczy to, że żelatyna nie po
chłania pary metalu. Godną uwagi jest ta  
okoliczność, źe przez żelatynę, przez którą 
z łatwością przechodzą te metale w stanie 
lotnym, wodór dyfunduje bardzo wolno.

Od chwili odkryć Becąuerela, jeżeli napo
tykamy jakieś ciało działające na płytę foto
graficzną, przypuszczamy, źe ciało to posiada 
własność wysyłania promieni niewidzialnych. 
Colson więc, dla rozwiązania kwestyi, czy 
mamy w tym razie promieniowanie czy paro
wanie, postawił na kliszy pionową grubą 
płytkę cynkową, a naprzeciw niej w takiem 
samem połoźśniu w odległości 3 mm  kawałek 
grubej tektury, w której był wycięty otwór. 
T ektura ta, jak  się przekonał w doświadcze
niu osobnem, prawie nie przepuszczała dzia
łania metalu. Gdybyśmy mieli tutaj pro
mieniowanie, to, według praw geometrycz
nych rozchodzenia się promieni, od tektury 
otrzymalibyśmy na kliszy cień i półcień, k tó 
ry miałby pewne zarysy wobec otworu, wy
ciętego w tekturowym ekranie. Tymczasem 
nic podobnego nie zaszło. Od tego miejsca, 
gdzie stał cynk, rozchodził się na płytce sza
ry odcień, jakgdyby aureola, przed i za tek
turą.

Jeszcze bardziej przekonywające są do
świadczenia P ellata i Russela.

Pellat postąpił podobnie jak  Becąuerel 
z uranem  i jego związkami; mianowicie: 
umieścił pierścień żelazny na cieniutkiej p ły t
ce szklanej (na szkle pokrywkowem od pre
paratów mikroskopowych), nakrył go m a
leńkim dzwonem szklanym i szparkę pomię
dzy brzegami dzwonu a szkłem, na którem 
leżał pierścień, zalał parafiną. Pierścień 
więc był hermetycznie zamknięty. Całe to 
urządzenie postawione zostało na kliszy, 
obok zaś leżał drugi taki sam pierścień 
wprost w bezpośredniem z nią dotknięciu. 
Wszystko to stało w ciemności przez cztery
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miesiące. Po upływie tego czasu okazało 
się, że pierścień zamknięty nie wywarł na 
kliszę żadnego wpływu, podczas gdy pod 
tym, który leżał wprost na czułej warstwie, 
otrzymano czarne odbicie, otoczone daleko 
rozchodzącą się szarą aureolą. Gdyby że
lazo promieniowało, podziałałyby obadwa 
pierścienie, gdyż szkło dla promieni jest 
przezroczyste.

Russel napełnił wiórami cynkowemi otwar
tą  z obu końców rurę, długą na 1 stopę 
i zapomocą pompy wdmuchiwał w nią po
wietrze, przepuszczone przedtem, dla oczysz
czenia, przez rozmaite odczynniki. N aprze
ciw wylotu rury ustawiona była klisza. P o 
wietrze więc, wychodząc z rury, musiało 
o kliszę uderzać. Po tygodniu tej, odbywa
jącej się w ciemności, manipulacyi, zjawiła 
się na kliszy ciemna, okrągła plama, która 
nie powstawała, gdy w rurze nie było cynku, 
lub gdy nie pompowano powietrza. A za
tem działała tu para  cynku, unoszona przez 
prąd wpędzanego gazu.

Przypuszczano, źe w niektórych razach 
fosforescencyą jes t przyczyną działania me
tali na płytkę fotograficzną, lecz doświad
czenia Muraoki i K asui położyły kres tym 
przypuszczeniom. Rozmaite blaszki metalo
we trzymali oni przed doświadczeniem długi 
czas w ciemności, a drugą seryą takich sa
mych blaszek przez cały dzień poddawali 
silnemu działaniu promieni słonecznych, po
tem bardzo szybko przenosili do ciemnego 
pokoju i kładli na klisze. Okazało się, że 
obiedwie serye blaszek działały zupełnie jed
nakowo.

Roku 1882 Demaręay wykazał, że w próż
ni niektóre metale u latniają się w tem pera
turze względnie nizkiej, np. cynk w tych wa
runkach staje się lotnym w +184° C. Ścisłe 
przyrządy elektryczne, oraz nadzwyczajnie 
czułe klisze fotograficzne dały, jak  widzimy, 
możność ujawnić to parowanie nawet w zwyk
łej tem peraturze i ciśnieniu.

Oprócz metali wyżej wymienionych, bada
no w tym względzie magnez, kadm, nikiel, 
antymon, glin, bizmut, kobalt i cynę; wszyst
kie one w różnym stopniu działają na płytę, 
lecz słabiej niż cynk.

Pellat przypuszcza, że zjawiska, o których 
mówimy, są w związku ze zjawiskiem, zna- 
nem pod nazwą „obrazów Mosera”, które

polega na tem, że gdy przyłożymy do szkła 
monetę, potrzymamy chwilę, potem ją  usu
niemy i chuchniemy na szkło, to ujrzy
my na niem wtedy jakgdyby odbicie monety.

Bardzo zastanawiająca jest ta  lotność me
tali. Ale jeszcze dziwniejsze jest to, że para 
metali wywiera na płytę fotograficzną wpływ 
podobny do działania na nią światła, oraz 
że własność tę posiadają w takim samym 
stopniu niektóre ciała organiczne, jak  te r
pentyna, pokost, kamfora, olejek cytrynowy 
i wiele innych '), gdyż para  wyziewana przez 
te ciała w tem peraturze zwykłej tak  samo 
działa na bromek srebra klisz fotograficz
nych.

Doświadczenia opisane powyżej posiadają 
znaczną doniosłość teoretyczną. Lecz oprócz 
tego, chociaż cała ta  sprawa jest jeszcze 
w zaraniu, dają one pewne wskazówki prak
tyczne. W niektórych reprodukcyach fo
tograficznych światło można z powodzeniem 
zastąpić blachą cynkową dokładnie wypole
rowaną. Oprócz tego wnosimy, że na pudeł
ku, zawierającem nieużywane jeszcze klisze, 
nie należy kłaść świeżo polerowanych przed
miotów metalowych, a głównie wystrzegać 
się w tym razie cynku, gdyż ten metal działa 
najenergiczniej.

Zygmunt Weyberg.

0  p r z e n o s z e n i u  s ię  m a ł t

Rozmnażanie każdej formy organicznej 
nie może trwać bez końca na jednem i tem 
samem miejscu : nagromadzenie zbyt dużej 
ilości osobników jednego i tegoż samego ga
tunku na terenie ograniczonym musi pocią
gać za sobą konieczność emigracyi pewnej 
ilości osobników do innych miejscowości.

N aturalnie stosuje się to i do form naj
bardziej nawet nieruchliwych. Przypomnij
my sobie, że nawet nasiona wielu roślin są 
zaopatrzone w narządy specyalne, pozwala
jące im, bądź zapomocą uczepienia się ciał 
zwierzęcych, bądź wprost za pośrednictwem

') Patrz Wszechświat r. b. n-r 80 str. 479. 
n-r 34 sfr. 537.
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•wiatru przenosić się w okolice często bardzo 
odległe.

Do nader nieruchliwych form zwierzęcych 
należą mięczaki. Jeżeli wyłączymy tu gło- 
wonogi i skrzydłonogi (P teropoda)i to reszta 
grup tych zwierząt posiada bardzo niedosko
nałe organy, służące do przenoszenia się 
z miejsca na miejsce.

Szczególniej słabo są pod tym względem 
uposażone mięczaki blaszkoskrzelne (m ał
że—lamellibranchiata), których przedstawi
cielami są np. ostrygi, a u nas bardzo pospo
lite skójki (Unio), oraz szczeżuje (Ano- 
donta).

Zwierzęta te  przepędzają całe swe życie 
bądź przyrosłe jedną połową skorupy do

blaszkoskrzelnycb, a mianowicie przegrzebka 
(Pecten).

Mięczak to bardzo pospolity i muszla jego 
jes t znaną powszechnie i używaną z powodu 
swego płaskiego kształtu jako popielniczka 
lub talerzyk do lodów i pasztetu.

Dwie połowy tej muszli nie są do siebie 
podobne. Jed n a  je s t wypukła, druga zaś 
bardziej płaska. Tak zwanej „nogi” zwierzę 
to nie posiada zupełnie, lecz mimo to dosyć 
żwawo może się poruszać pod wodą, zapo
mocą szybkiego i silnego zamykania i roz- 
twierania obu połówek muszli. Ruchy prze
grzebka przypominają jakby lot podfruwa- 
jącego motyla.

Zestawiając fakt braku nogi, spotykanej

1. Larwa ważki ze Sphaerium. 2. Ploszczyca przenosząca drobną malżę Pisidium 
fontinale. 3. Pływak ze Sphaerium corneum. 4. Salamandra i 5. Łapka ropuchy 

z malżą. 6. Rak z czterema osobnikami Cycłas fontinalis. (z „La Naturę”).

przedmiotów podwodnych, bądź też w mule, 
przesuwając się powoli z miejsca na miejsce 
zapomocą t. zw. „nogi”—mięsistego organu 
w kształcie dzioba okrętu, wystawionego 
z pomiędzy dwu połówek skorupy, lub też— 
u form innych—zapomocą t. zw. „bisioru” 
(byssus), t. j. wiązki nici, powstającej z t ę 
żejącej w wodzie wydzieliny specyalnych g ru 
czołów, a k tó rą  mięczak przykleja do przed
miotów obcych.

Ja k  rozmaitemi mogą być sposoby miej- 
scozmienności u jednej i tej samej formy 
w ciągu życia całego gatunku, najlepiej nas 
o tem poucza historya sposobów lokomocyi 
formy morskiej, należącej też do mięczaków ;

natom iast u form blizko pogrzebkowi pokrew
nych, oraz asym etryą skorupy, dochodzimy 
do wniosków następujących.

Niegdyś przodkowie dzisiejszych prze- 
grzebków posiadali „nogę” i przesuwać się 
mogli powolnie po dnie morza, tak jak  znane 
obecnie formy im pokrewne. Lecz, z powo
dów dziś trudnych do odgadnięcia, były one 
zmuszone do przystosowania się do osiadłego 
sposobu życia—podobnie jak  współczesne 
nam ostrygi.

Szereg długi pokoleń, przyrosłych do po
wierzchni skał jedną połową muszli, wpłynąć 
musiał na deformacyą skorupy : stąd jedna 
je j połowa spłaszczyła się, druga zaś pozo
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stała wypukłą. Lecz potem znów przegrzeb- 
ki zmieniły sposób życia : z osiadłych stały 
się ruchliwemi, lecz już poruszają się nie za
pomocą nogi, k tóra musiała uledz zanikowi 
podczas okresu życia osiadłego; tak  że do 
celu tego musiała się rozwinąć silniej musku
latura, zamykająca połówki muszli i dziś 
przegrzebki poruszają się wyżej opisanym 
sposobem.

Jedne i też same gatunki małż m ają 
uader obszerne rozmieszczenie geograficzne: 
fakt ten wykazuje, źe oprócz powolnego ru 
chu zapomocą nogi lub byssusu, muszą te 
mięczaki uciekać się do innych, bardziej 
szybkich sposobów przenoszenia się. Znany 
jest sposób połowu szczeźuj (Anodonta 
cygnea): pomiędzy wpółroztwarte połówki 
muszli wkłada się koniec kija : muszla za
myka się wtedy silnie i mięczak przymoco
wuje się do ciała obcego. Pewien zoo
log trzym ał nad wodą kij z uczepioną 
szczeżują w ciągu 50 godzin. Po zanu
rzeniu zaś go napowrót w wodę zwierzę 
otwierało połówki muszli i zakopywało się 
w mule.

Często małże czepiają się w ten sposób 
nóg ptaków wodnych i przenoszą się po 
tem wraz z nimi na dosyć znaczne odleg
łości.

W stanie W irginia (Ameryka północna) 
hodowla kaczek jest nader utrudnioną z po
wodu wielkiej ilości skójek (Unio), które, 
uczepiwszy się młodych kacząt, gdy te znaj
dują się przy brzegu, wprost topią je, gdy j  

pisklę odpłynie na miejsce głębsze. Toż sa- | 
mo czynią i wymienione wyżej szczeżuje 
(Anodonta).

Lecz nietylko ptaki służą do przenoszenia 
m ałż : nawet owady i raki różnych gatun
ków i różnej wielkości bywają zniewalane do } 
oddawania im tej usługi; rozumie się, że j 
w tych ostatnich przypadkach same mięczaki 
należą już do gatunków drobniejszych.

Przeważnie rodzaje Sphaerium, Pisidium, 
Cyclas, czepiają się odnóży larw ważek (Li- 
bellulidae), dorosłych płoszczyc (Nepa cine- 
rea), pływaków (Dytiscus marginalis). O stat
ni przypadek został poraź pierwszy zauwa
żony przez Darwina. Pływak z uczepioną 
u odnóży małżą z rodzaju Sphaerium (fig. 3), 
umieszczony w akwaryum, w ciągu dni pię
ciu nie mógł się pozbyć nieproszonej towa

rzyszki, aż wreszcie sama się odczepiła 
i spłynęła na dno akwaryum.

Także i do maćków (anten) owadów 
i skorupiaków czepiają się małe małże, np. 
z rodzaju Pisidium. Jak  wiadomo, niektóre 
z owadów wodnych, jak  np. pływaki (Dytis
cus) w nocy porzucają wodę i la tają w po
wietrzu—tym sposobem uczepione ich małże 
łatwo mogą być przeniesione na pewną, sto
sunkowo niewielką, odległość.

Możliwą też jes t rzeczą, że w przypadku 
ostatnim i w iatr może mieć pewien wpływ na 
przenoszenie się małż wraz z owadami na 
odległości znaczniejsze.

Skrzeki również mogą pośredniczyć w prze
noszeniu się mniejszych lub większych małż. 
Salamandry, trytony, żaby, ropuchy prze
noszą u swych kończyn małże z rodza
jów Unio, Cyclas, Dreissena. O statnia często 
przytwierdza się zapomocą bisioru także do 
odwłoka raka rzecznego.

Te kilka ^szczegółów z życia małż wska
zują na różnorodność środków, zapomocą 
których formy, skazane pozornie na prze 
bywanie w pewnej miejscowości o ciasnych 
granicach, mogą przenosić się na znaczne 
czasem przestrzenie.

Notowanie podobnych objawów i szczegó
łowe badanie towarzyszących im warunków 
posiada doniosłe znaczenie dla zoogeografii, 
t. j. nauki o rozmieszczeniu geograficznem 
zwierząt, pozostającej w ścisłym związku 
z badaniami nad przyczynami i przebiegiem 
rozwoju rodowego różnych grup zwierzęcych.

Jan Tur.

Z  biologii p ierw otn iaków .

Życie, zwyczaje i obyczaje pierwotniaków 
zdolne są przykuć do siebie uwagę każdego 

; chyba człowieka. Nawet badacz, przyzwy
czajony do częstego oglądania świata, który 

j  mikroskop nam wykrywa, nieraz zapomina 
o swoich dociekaniach teoretycznych i z przy
jemnością przygląda się tym drobnym istot
kom. Nic przeto dziwnego, że od czasów 
Leeuwenhoeka nie zbywało nigdy na bada
czach przejawów życiowych u tej grupy istot. 
Szczególniej wzrosła ilość studyów nad pier
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wotniakami w ostatnich czasach, kiedy się 
przekonano, że z morfologicznego punktu wi
dzenia ciało każdego z nich odpowiada jed 
nej komórce. Z  jednej przeto strony przy
ciągała uczonych możność czynienia doświad
czeń z pojedyńczą żywą kom órką, z drugiej 
zaś—możność obserwowania wszystkich czyn
ności życiowych w najprostszej prawdopodob
nie formie. Między innemi zwrócono uwa
gę i na psychikę jednokomórkowców, spo
dziewając sję w ten sposób rozwiązać wiele 
kwestyj z dziedziny złożonej umysłowo- 
ści zwierząt wyższych. N ader zawiłe zja
wiska ruchu wielu pierwotniaków, sposób 
przyjmowania i wyszukiwania pokarmu, bu
dowanie pancerzy i t. d. skłoniło wielu bada
czy do przypisywania tym istotom bardzo 
wysoko rozwiniętego życia psychicznego; nie
którzy z nich, ja k  Bunge, stąd  czerpali a rg u 
menty dla poparcia swych witalistycznych 
poglądów na świat. Inni zaś uczeni też same 
zjawiska chcą tłumaczyć bez wprowadzania 
woli świadomej, wymykającej się z pod kon
troli nauki ścisłej, oraz więcej jeszcze mglis
tej i nieuchwytnej siły życiowej. W idzą oni 
tu taj szereg oddziaływań między żywą zaro- 
dzią i otoczeniem— oddziaływań, zachodzą
cych ściśle podług praw fizyki i chemii.

Kwestyą ta , jedna z najtrudniejszych w ca
łej dziedzinie biologii, daleka je s t jeszcze od 
rozstrzygnięcia. T u taj postaram y się przed
stawić tylko najważniejsze fakty z życia pier
wotniaków, oraz najprostsze objaśnienie ich 
teoretyczne.

Łatw o zrozumieć, że o procesach psy
chicznych, zachodzących w jakiejkolwiek 
istocie żywej, sądzić możemy jedynie na za
sadzie, ogólnie mówiąc, ruchów tej istoty. 
Przy badaniu przeto psychiki pierwotniaków 
musimy posługiwać się tą  sam ą metodą, t. j. 
obserwowaniem ich ruchów.

Zacznijmy w tym celu obserwować przez 
mikroskop pierwotniaki w kropli wody, za
czerpniętej z gnijącego stawu lub akwaryum. 
Przedewszystkiem uderzeni zostaniemy wiel
ką żywością zaludniających ją  istot. Obser- 
wacye ściślejsze pozwolą nam rozróżnić kilka 
form ruchu; jed n a  z nich, lub też kombina- 
cya kilku je s t s ta łą  dla danego gatunku. 
N ajprostszą i najpierwotniejszą formą ruchu 
u pierwotniaków jest ruch amebowaty (fig. 1); 
w pewnym punkcie na powierzchni zwierzę

cia tworzy się wyrostek zarodzi, nader szyb
ko się zwiększa i cała masa żywej substancyi 
przelewa się w ten sposób z miejsca na miej
sce. Następnie rzuci się nam w oczy naj
częściej spotykana forma ruchu zapomocą 
cienkich określonej wielkości i formy wyrost
ków zarodzi—rzęs lub biczyków (fig. 2), które 
poruszając się uderzają o wodę i wprawiają 
ciało wymoczka w ruch tak jak  płetwy u ryb. 
U niektórych wymoczków rzęsy służą jako 
nóżki do biegania po stałem podłożu. R za
dziej nieco spotyka się ruch przy pomocy 
wydzielania lepkich substancyj; oddzielne 
zaś stanowisko zajmuje niezupełnie jeszcze 
wyjaśniony ruch okrzemek (Diatomeae), 
o którym  bywały już artykuły we Wszech-

Prócz tych form ruchu, które przenoszą 
pierwotniaków z miejsca na miejsce, zauwa
żyć można jeszcze ruchy wewnątrz jego cia
ła. Tutaj należą prądy w zarodzi, które 
obserwować można najwyraźniej w plazmo- 
dyach śluzowców (Myxomycetes), ruch ziare
nek w nibynóżkach promienie oraz skurcze 
całego ciała lub poszczególnych jego narzą
dów, np. nóżki u wirczyków (Yorticella) 
(fig. 3).

Zaznajomiwszy się nieco z formami ruchu 
pierwotniaków, zacznijmy obserwować teraz 
jednego z mieszkańców naszej kropli, np. 
wspomnianą wyżej formę— wirczyka. Na- 
pewno dostrzeżemy, że przez pewien czas 
stoi ona na wyprostowanej nóżce, rzęsy pe- 
ristomy, t. j. otaczające otwór gębowy, poru
szają się nader szybko, wywołując silny wir 
w otaczającej cieczy. Po chwili bez żadnej 
widocznej przyczyny następuje skurcz nóżki
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i całego ciała—chwila jeszcze, a wymoczek 
znowu się wyprostuje aż do następnego 
skurczu i t. d.

Przyjrzyjm y się dalej innemu pospolitemu 
wymoczkowi z gatunku Paramaecium  (fig. 2). 
Tu napewno zauważymy, źe wymoczek płynie 
czas pewien z równomierną szybkością w jed 
nym kierunku, potem następuje kilka ude
rzeń rzęsami w stronę wprost przeciwną i wy
moczek znowu dąży w dawnym kierunku.

Daleko więcej złożonemi są ruchy u La- 
crymaria. Wymoczek ten posiada kształt 
butelki z długą bardzo rozciągliwą i giętką 
szyją. Porusza się on nader powoli, często 
staje, szyjka jego rozciąga się, kurczy, wy
gina z nadzwyczajną szybkością na wszystkie 
strony, przeszukuje niejako rozsiane w wo
dzie ziarenka mułu i znajduje tam  poży
wienie.

T a właśnie zdolność wyszukiwania i wy
bierania pożywienia jes t najbardziej zdumie
wającą stroną życia pierwotniaków. Prawda, 
źe u wielu gatunków zdolność ta  jest bardzo 
słabo rozwiniętą, lub też nie istnieje wcale. 
Pełzak np. (fig. 1) otacza swą zarodzią i wchła
nia w ten sposób najróżnorodniejsze drobne 
ciałka, spotykane na  swej drodze, bez wzglę
du na ich użyteczność dla organizmu. Wiele 
wymoczków przełyka również wszelkie zia
renka, byleby tylko były dostatecznie lekkie- 
mi i mogły być uniesione ku otworowi gębo
wemu przez wir, wywołany ruchem rzęs pe- 
ristomy. W innych zato przypadkach zdol
ność wyboru pożywienia jes t wprost zadzi
wiająca. Ogólnie znanym jest przykład, że 
jeden ze śluzowców, Yampyrella spirogyrae, 
napada i wysysa tylko komórki skrętnicy 
(Spirogyra), pozostawiając nietkniętemi inne 
wodorosty.

Obecnie znamy najważniejsze ruchy pier
wotniaków, zachodzi przez to pytanie, powy
żej już wspomniane, czy zachodzą one przy 
współudziale woli świadomej, czy sąto wprost 
oddziaływania między żywą zarodzią a jej 
otoczeniem—oddziaływania, objawiające się 
w postaci ruchu. O ile stosujemy do roz
wiązania tej kwestyi tylko metodę obserwa
cyjną, o tyle przez analogią z własną osobą 
gotowi jesteśmy przypisać pierwotniakom dą
ży zasób woli świadomie działającej. Zwróć
my się jednak do pomocy doświadczenia; 
zacznijmy zmieniać warunki, wśród których

żyje pierwotniak i uważajmy w jaki sposób 
zaródź na to reagować będzie. Bezwątpie- 
nia jako rezultat reakcyi otrzymamy ruch; 
otóż czy ruch ten nosić będzie charakter 
czystego refleksu, to jest odbywać się będzie 
stale i niezmiennie, z dokładnością maszy
ny,—czy też zauważyć będziemy mogli ta'<ie 
zjawiska, które będą nas zmuszały do przy
jęcia zdolności sądzenia u pierwotniaków 
i działania na tej podstawie. Badania tego 
rodzaju dały szereg nader interesują
cych wyników. Okazało się przedewszyst
kiem, źe wszelkie bodźce (zmiany w otocze
niu zarodzi), działające równomiernie na 
pierwotniaka ze wszystkich stron, zmieniają, 
ogólnie biorąc, intensywność jego ruchów, 
bodźce zaś jednostronnie zmieniają kierunek 
ruchu. Weźmy np. pełzaka i ogrzewajmy 
kroplę wody, w której on się znajduje; ruchy 
jego będą się stawały coraz szybszemi do 
pewnej granicy, potem słabnąć będą, prze
staną w końcu istnieć i powyżej 40° nastąpi 
śmierć zwierzęcia. W yobraźmy sobie dwa 
naczynia z wodą o różnej tem peraturze i po
łączmy je  zapomocą zwilżonego paska bibu
ły, na którym pomieścimy plazmodyum ślu- 
zowca. W  tym przypadku zawsze ono po 
pełznie w stronę naczynia z wodą cieplejszą,

I o ile jej tem peratura nie jest zbyt wysoka. 
Zjawisko to nazywamy termotropizmem do
datnim. Wogóle tropizmami nazywamy 
własność m ateryi ożywionej do poruszania 
się pod wpływem bodźców jednostronnych 
w pewnym określonym kierunku, ściśle za
leżnym od charakteru i kierunku bodźca. 
Rozróżniamy przytem termotropizm, helio- 
tropizm, galwanotropizm,chemotropizm i t. d. 
stosownie do tego, czy bodźcem owym jest 
ciepło, światło, p rąd  elektryczny, substancye 
chemiczne i t. d, Każdy rodzaj tropizmu 
może być dodatnim, jeżeli wywołuje ruch 
ku źródłu bodźca i ujemnym, jeżeli pierwot
niak oddalać się będzie od tego źródła. Bez
stronny badacz, obserwując zjawiska tro
pizmu, musi zaliczyć je  do kategoryi odru
chów, odbywających się bez udziału woli 
świadomej. Wyżej już wspominaliśmy, źe 
cechą charakterystyczną odruchów jest, że 
powtarzają się one z dokładnością maszyny. 
Toż samo widzimy w zjawiskach tropizmu. 
Następnie mogą być one wywołane przez 
wpływ takich czynników, z któremi pierwot
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niaki w normalnych warunkach nigdy się 
nie spotykają, np. prąd  elektryczny, niektóre 
substancye chemiczne i t. d. Trudno przeto 
przypuścić, żeby przy zetknięciu się z czyn
nikiem nieznanym ak t woli u wszystkich 
osobników zawsze bywał jednakim.

N ader wiele zjawisk z biologii pierwotnia
ków da się zrozumieć jako  objaw tropizmu, 
a więc bez udziału woli świadomej. Dla 
przykładu weźmy dość znany fakt, że pro- 
mienice (radyolarye) chw ytają tylko pokarm 
żywy. Doświadczenia Verworna wykazały, 
że mamy tu do czynienia nie z jakąś zdolno
ścią rozróżniania ciał żywych i martwych, 
lecz wprost z odruchem na bodźce m echa
niczne, wywołane przez ruchy żywych istotek. 
W prawiając w ruch ciało nieżywe, Yerworn 
widział jak  promienice je  chwytały. T utaj 
przeto kwestya jes t rozstrzygnięta. U  wspom
nianej wyżej V am pyrella spirogyrae może 
mamy do czynienia z chemotropizmem, wywo
łanym przez jakąś wydzielinę skrętnicy lub 
coś podobnego. W  podobny przecież sposób 
wytłumaczona została zdolność plemników 
paproci do wyszukiwania komórki jajowej : 
okazało się mianowicie, że wydziela ona kwas 
jabłeczny, który wywołuje u plemników che- 
motropizm dodatni.

Jeżeli jeszcze uwzględnimy, że organiz
my zdolne są odczuwać takie różnorodne 
i słabe bodźce, których my nieraz wy
kryć nie możemy,—jeżeli przypomnimy sobie 
o istnieniu ruchów impulsywnych, ja k  na
zwał Reyer ruchy, wywołane wprost przez 
sprawy odżywiania organizmu bez udziału 
woli, ani też bodźca zew nętrznego—wtenczas 
będziemy mogli ca łą  biologią pierwotniaków 
wytłumaczyć bez udziału wysoko rozwiniętej 
zdolności sądu i woli, k tóre nie podlegają 
kontroli doświadczalnej.

Jan Sosnowski-

KRONIKA NAUKOWA.

—  Wapień krystaliczny (Calcium). Żadną
z dotychczasowych metod nie otrzymano che
micznie czystego metalicznego wapnia w ilości, 
wystarczającej do określenia podstawowych jego 
fizycznych własności. Uważano wapień za żółty 
metal o ciężarze gatunkowym 1 ,5 5 — 1,8 według 
określeń różnych badaczów.

Zupełnie nową metodę otrzymywania czystego 
wapnia obmyślił Moissan. Dowiódł on, że ani 
odtleniając tlenek wapnia za pośrednictwem so 
du, ani zapomocą destylacyi amalgamatu wap 
nia, nie można otrzymać czystego metalu, po 
nieważ obecność sodu przeszkadza reakcyi. Na 
tomiast okazało się, że metaliczny wapień przy 
tempex-aturze ciemno czerwonego żaru rozpusz
cza się w metalicznym sodzie, a przy oziębianiu 
wydziela się w postaci błyszczących srebrno-bia
łych kryształów układu heksagonalnego. Dla 
otrzymania ich działano na cząsteczkę jodku 
wapnia trzema cząsteczkami sodu podług wzoru : 
CaJ2 -+- 3Na2 =  2NaJ -(- Ca 4- 2Na2; wolny 
sód był rozpuszczalnikiem wapnia. Mieszaninę 
sodu i jodku wapnia ogrzewano do 500 -  600° 
w ciągu godziny, poczem z ostudzonej masy dzia
łaniem bezwodnego alkoholu izolowano kryszta
ły wapnia; otrzymana ilość wynosi około 50°/o 
obliczonej teoretycznie. Elektrolizując pomię
dzy niklowym katodem i grafitowym anodem jo 
dek wapnia, rozżarzony do czerwoności, Moissan 
otrzymał podobne, lecz mniejsze kryształy i sto
pione kulki, zawierające 98,9 do 99 ,2%  czyste-

S° waPnia- Jan L.
(C. R. 1898).

—  Działanie wązkich szpar na promienie 
H ertza. Promienie Hertza są już wszechstron
nie zbadane i analogia pomiędzy niemi i zjawis
kami świetlnemi została dostatecznie stwierdzoną 
we wszystkich przypadkach. Najskąpsze bodaj 
wiadomości posiadaliśmy o zachowywaniu się 
promieni elektrycznych przy przechodzeniu przez 
wązkie szpary. Wiedziano tylko że przez szpa
rę w płycie metalowej łatwiej przechodzą pro
mienie elektryczne o płaszczyznie polaryzacyi 
prostopadłej do kierunku szpary, niż spolary
zowane w kierunku równoległym do niej. Osta
tnie dopiero badania p. Marcina Latrille wyka
zały, że zachowanie się wiązki spolaryzowanych 
promieni Hertza względem wązkiej szpary zu
pełnie odpowiada zachowaniu się spolaryzowa
nego światła w takich samych warunkach. Oto 
rezultaty badań powyższych.

1) Fale elektryczne, przechodząc przez wązką 
szparę, polaryzują się w płaszczyźnie prostopa
dłej do kierunku szpary-.

2) Przy powiększeniu szpary zwiększa się 
i ilość przechodzącej energii w ten sposób, że 
przy wydłużaniu jej ilość przechodzących pro
mieni zwiększa się szybciej z początku, niż na
stępnie, a przy rozszerzaniu szpary—naodwrót.

3) Jeżeli badamy zjawiska powyższe zapomo
cą coherera, zmieniają się one o tyle, że cohe- 
rer łatwiej wykazuje promienie spolaryzowane 
w płaszczyźnie równoległej, niż w prostopadłej 
do niego.

(Wied. ann.). Jan  L .

—  Stan atm osfery w czasie wzniesienia 
się baionów doświadczalnych. Dnia 8 czerw
ca, bieżącego roku, rano, w różnych mias-
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tach europejskich (Paryż, Bruksella, Stras
burg, Wiedeń, Berlin, Monachium, Petersburg) 
zostały wysłane umyślne balony w celu równo
czesnego zbadania w dniu tym stanu atmosfery 
ziemskiej. Mapy narysowane na podstawie ob- 
serwacyi wykazują, że atmosfera była w stanie 
niebywałego spokoju. Zaznaczyć trzeba; że wi
lia wybranego do badań dnia, t. j. 7-rny czerwca | 
jest właśnie punktem zwrotnym od okresu cyklo- j  

nów, trwającego od listopada do maja, do okresu i 
burz i trąb powietrznych, które charakteryzują 
czas letni od maja do października. W naszym 
umiarkowanym klimacie, jak również w klima
tach zwrotnikowych i równikowych można od
różnić dwie ostro od siebie odcinające się pory 
roku. Cyklony, stanowiące główną cechę zimo
wego okresu mają po kilka tysięcy kilometrów 
średnicy i przebiegają Europę z jednego końca 
na drugi, wywołując ogromne zniżenie barometru. 
Burze natomiast rozszerzają się na przestrze
ni kilkudziesięciu kilometrów szerokości, a więc 
w niektórych prowincyacb tylko —  trąby po
wietrzne zaś mają co najwyżej kilkadziesiąt lub 
kilkaset metrów średnicy. W okresie cyklonów 
barometr spada poniżej 750 mm, a pierwsze 
i ostatnie zniżenia oznaczają początek i koniec te 
go okresu. W r. b. okres cyklonów trwał dłużej niż 
zwykle : w maju zachodziły one często i to jest 
jedyna i niezaprzeczona przyczyna niepogody 
i licznych deszczów, jakie były w tym miesiącu. 
Ostatni cyklon okresu zimowego nastąpił bez
pośrednio po poprzedzającym : przeszedł do
Europy z oceanu Atlantyckiego, wywołując zniż
kę barometru do 749 mm; w ciągu 4-ch dni 
okrążył wyapy wielkobrytańskie, kierując się 
z powrotem do oceanu Atlantyckiego. Od dnia 
7 czerwca zapanowały ostatecznie wysokie 
ciśnienia w Europie i zachodzą już tylko krótko
trwałe drugorzędne zniżki barometru w pojedyń- 
czych miejscowościach, wywołujące gwałtowne 
burze z towarzyszeniem nagłych wylewów rzek; 
te ostatnie miały miejsce szczególniej w Europie 
zachodniej.

(C. R. 1898). O. Sk.

—  Znieczulenie zapomocą elektryczności.
P. Scripture ogłasza w czasopiśmie „Science”, że 
podczas doświadczeń nad wrażeniami, wywoły- 
wanemi przez prądy sinusoidalne zauważył, że 
prądy o wysokiej stałości powodują znieczulenie 
tkanek, pozostające przez pewien czas nawet po 
odjęciu przewodników. W stanie tym np. ukłu
cie palca igłą wywołuje jedynie wrażenie do
tknięcia. Wrażliwość na zimno również znika,

Jan T.

—  Marmur pod ciśnieniem. F. D. Adams, 
prof. uniwersytetu w Montreal, badał zachowanie 
się marmuru pod wielkiem ciśnieniem. Walec 
z marmuru kararyj skiego umieszczony w rurze 
stalowej i prawie ją wypełniający, pod ciśnieniem 
60 000 funtów na cal kwadratowy stał się ści

ślejszy, nie łamiąc się jednak i nie krusząc. 
Szlify mikroskopowe wykazały, że ziarnka 
marmuru pod wpływem ciśnienia stały się plas 
tyczne i ugrupowały się nanowo, jak to bywa 
w skalach krystalicznych pod działaniem sił gó
rotwórczych.

(Scientific American). Sł. M.

—  Z biologii piewika (C icada). P. Fabre 
podaje w Souvenirs entomologiques nader cieka
we wiadomości o piewikach (Cicada). Mamy 
tutaj opisany cykl rozwoju tych owadów, budo
wę ich przyrządów do śpiewania i t. d. Nad
zwyczajnie interesującem jest twierdzenie, że 
śpiew piewików nie służy im do zwabiania samic, 
gdyż owady te są nieczułe nawet na bardzo silne 
bodźce dźwiękowe.

Jan S ■

—  Kanibalizm u owadów. P. Shepheard- 
Walwyn hodował larwy Clostera reclusa, i gdy 
minęła połowa czasu ich rozwoju larwowego, 
dodał im za towarzyszów 14-ścioro wyklutych 
larw Dicranura vinula. Po upływie dwu dni 
liczba tych ostatnich znacznie się zmniejszyła 
i wprędce nasz badacz spostrzegł, że larwy Clos
tera zjadają larwy Dicranura. Fakt to tem- 
bardziej dziwny, że Clostera jest formą roślino
żerną, i opisywane larwy miały żywności poddo- 
statkiem, a przytem były w wybornym stanie 
zdrowia. Zjawisko kanibalizmu u owadów roś
linożernych jest faktem niezwykle interesującym 
i, jak dotąd, wcale się nie daje tłumaczyć.

(The Entomologist). Jan  T.

—  Jad przeciw jadowi. P. A. Costa zauwa
żył w 1892 r., że ukłucie Scolia interstineta roz
prasza objawy, wywołane przez ukłucie skorpio
na tuniskiego (prawdopodobnie jakiś gatunek 
z rodzaju Buthus). Dawniej już zauważono nie
raz wpływ dobroczynny niektórych jadów w pew
nych chorobach, zależnych od obecności toksyn, 
mimo że brak w tym razie obserwacyj ściśle 
naukowych.

(Rev. Scient.). Jan T.

ROZMAITOŚCI.

—  Trzęsienie ziemi. Trzęsienie ziemi za
uważono w nocy z dnia 5 na 6 sierpnia w Mes- 
synie, w Regio w Iialabryi, w Millazzo i w Min- 
co. Nie zrządziły one żadnych szkód materyal- 
nych. W Messynie dało się uczuć silne wstrząs- 

i nienie dnia 6 sierpnia o godz. 2 min. 33 rano; 
i  trwało ono 5 sekund poczem nastąpiły jeszcze 
I trzy lekkie wstrząśnienia. Agencya Reutera do-
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nosi z Valparaiso o silnem trzęsieniu ziemi, trwa- 
jącem około minuty zauważonem w nocy z dnia 
23 na 24 lipca w Conception i Talcahuana 
(Chili). Wiele domów zostało zniszczonych inne 
zaś uszkodzone. Komunikacya telegraficzna i te
lefoniczna przerwana, druty od oświetlenia elek
trycznego zerwane. Drugie uderzenie zauwa
żono w tych samych miejscowościach 24 lipca
0 godz. 1 min. 55 po poł.

SI. M.

— Ptaki, jako wrogowie pszczół. W „Anna- 
les de la Societe des Sciences naturelles” p. Saint- 
Saall podaje wyszczególnienie ptaków, karmią
cych się pszczołami. Pierwsze miejsce zajmuje 
tu sikora, która czyni spustoszenia w ulach pod
czas zimy, siadając przy otworze wylotowym
1 wyłapując wystraszone uderzeniami w ścianę 
ula owady. Inny ptak, znany wogóle jako poży
teczny— dzięcioł zielony, również jest strasznym  
niszczycielem pszczół, a nawet i miodu. Bocia
ny również tępią mnóstwo pszczół : u jednego 
7. nich znaleziono w wolu około 400 g tych owa
dów. Również zdecydowanemi wrogami pszczół 
są : żółna (Merops apiaster), pszczołojad (Pernis

apivorus), muchołówka (Muscicapa grisola), pio- 
gia (Lusciola rubescula), gajówka (Ruticilla ti- 
thys), a także pliszka i wróbel.

Jan T.

—  Mucha tse-tse zjawiła się w dużej ilo
ści w Lokoja (Niger); obecność jej jest szczegól
nie groźną dla k on i: badania nowe wykazały,
że tse-tse przenosi na konie pewien zarazek, nie
określony bliżej. Krajowcy przypuszczają, że 
zarazek ten tse-tse bierze z pewnej małej małpy 
i przenosi potem na różne przeżuwające, tylko 
że te ostatnie, zdaje się, są wobec zarazka do
syć odporne. Kwestya ta wszelako wymaga 
jeszcze sprawdzenia ściślejszego.

(Rev. scient.). Jan T.

—  Oświetlenie elektryczne w krainach pół
nocnych. London Electrician podaje wiadomość
0 istnieniu dwóch stacyj oświetlenia elektryczne
go w pobliżu pasa polarnego w Hammerfest
1 w Tromsoe. Światło elektryczne cieszy się 
tam wielkiem powodzeniem podczas długich nocy 
zimowych.

SŁ  M.

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 d. 24 do 30 sierpnia 1898 r.

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

'fl
.2

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

U'00

JŚ3• r-t

K ieru n ek  w ia tru
Szybkość w metrach 

na sekundę

Sum a

opadu
U w a g i

Q 7 r. 1 p. 9 w. 7 r. 1  p. 9 w. Najw . N ajn. &

2h  S. 53,4 5 l,g 5o,6 16,2 26.4 22,1 13,5 26,7 5o SS,S3,S5 _ 0  od 730p. p .— lo 4i p.
24 C. 5o,7 51,2 52,3 15,4 2o,5 15,7 22 ,1 15,3 85 NW 2,N2,NW 3 0,2
J6 P. 54,0 54,5 55,6 13,* 17,4 15,6 18,5 13 ,0 63 N°,SW5,NW 3 >.2
27 S. 55,8 55,2 53,8 i5,6 20,5 15,7 2 1 ,0 1 1 ,6 53 W ‘,SW 3,SW ' —
28 N. 51,7 5o,l 47,9 13,h 2 1 ,0 17,5 22,2 1 1 , 1 69 SS,SE5,SE 5 —

%  od 4 h. 5o m.p m. do w.29 P. 47.8 5o,l 5 l,g 15,5 15,2 14,3 17,5 14 ,1 83 W3,N W5,W 1 0,4
30  W. 5o,8 49,7 48,7 15,6 20,0 15,4 21 ,8 .3 ,4 bb SW ‘,SW 2,SW» 0,0 0  0 g. 745 chwilow o drob.; 

[ 0  0 y. 9 wiecz.

Średnie 61,6 17,1 66 1,8,

Objaśnienie znaków. •  deszcz; ifc śnieg:; A  krupy; ▲ grad; =  mgła; rosa; u  szron; K burza; 
T odległa burza; 4» zawieja; v  błyskawice bez grzmotów; /  wicher; © koło wielkie białe naokoło 
słońca; © wieniec naokoło słońca; a? koło wielkie białe naokoło księżyca; £ wieniec naokoło księżyca; 
|*| oznacza, że przynajmniej połowa powierzchni gruntu, otaczającego stacyą, jest pokryta śniegiem. — 

Głoska a. (lub a. m.) dopisana do liczby, oznacza godziny od 12 w nocy do 12 w południe; głoska p. 
(lub p. m.) oznacza godziny od 12 w południe do 12 w nocy. Np. 9 a. lub 9 a. m. oznacza godzinę 9-tą 
zrana; 7 p.—godzinę 7% wieczorem.

T R E Ś Ć .  Jak żyją rośliny na piaskach? przez E. Strumpfa. —  Parowanie metali w temperaturze 
zwykłej, przez Z. Weyberga. —  O przenoszeniu się małż, przez J. Tura. —  Z biologii pierwot
niaków, przez J. Sosnowskiego. —  Kronika naukowa. — Rozmaitości. —  Buletyn meteorologiczny.

Wydawca Sukcesorowie A. Ślósarskiego. Redaktor Br. Znatow icz

J,03B0auii0 I^ousypojo. Bapmaua, 21 aury d a  1898 r. Warszawa. Druk Emila Skiwskiego.
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TYG O D N IK  POPULARWY

OŚWJĘCONY NAUKOM PRZYRODNI

Niem ało wysiłków um ysłu ludzkiego 
skierow ano ku obmyślaniu w „celach po
kojow ych” coraz straszliwszych środków 
zniszczenia. Torpedy są jednem  z najpo
tężniejszych narzędzi wojennych; wybuch

bizantyńczyków, w branderach (statkach, 
napełnionych materyałam i palnemi, które 
wypuszczano z w iatrem  na flotę nie
przyjacielską), w „machinach piekielnych” 
wieków średnich. Na pomysł właściwej

Wyrzucenie torpedy.

ioh niszczy najw iększy okręt, opatrzony 
pancerzem , opornym  na najsilniejsze po
ciski.

Poprzedników  torped współczesnych szu
kać należy chyba jeszcze w „greckim ogniu”

torpedy wpadł holender, K orneliusz van 
D rebbel, w 1620 roku. Zbudował on łódź 
wiosłową, do dna której przymocowana by
ła  druga łódź podmorska, głęboko w morze 
sięgająca. Na przodzie tej ostatniej um ie
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ścił on minę prochową, k tó ra  miała być za
palona po podpłynięciu do okrętu  n iep rzy 
jacielskiego. Podobnych przyrządów  uży
wali anglicy w 1628 roku przeciw flocie 
francuskiej przy oblężeniu La Rochełle, 
lecz bez powodzenia. W  1776 roku ame- 
rykanin  B ushnell stara ł się na łodzi p o d 
m orskiej podpłynąć do okrętów  angielskich 
i przymocować do nich minę z mechaniz
mem zegarowym , k tóry  po upływie 12 go
dzin m iał powodować wybuch. I te próby 
rezultatów  nie dały. W 20 lat później wy
nalazca parostatku, Fulton, robi! próby 
z łodzią podm orską i torpedam i, k tóre za 
pomocą wyrzucanego harpuna przy tw ier
dzał do statku atakow anego. W  roku 1801 
rzeczywiście udało mu się wysadzić starą  
barkę w powietrze. W szystkie te próby 
jed n ak  nie dały rezultatów  praktycznych.

P ierw sze zdatne do użytku torpedy 
zbudowano dopiero podczas am erykań
skiej wojny domowej. Torpedy ówczes
ne były przymocowane na długim  d rą 
gu i łódź torpedow a m usiała podpłynąć 
do samego burtu  atakow anego statku, aby 
podłożyć podeń minę. Samo uderzenie

zgóry ciśnieniu wody, zdołu zaś wywiera 
na nią ciśnienie sprężyna, której opór może 
być regulow any przed wyrzuceniem to rp e
dy. Z tą płytą, zapomocą układu dźwigni, 
łączy się ster poziomy, t. j. poruszający się 
nadół lub dogóry. S ter ten zajm uje poło
żenie poziome wtedy, gdy płyta znajduje 
się w równowadze, t. j. gdy ciśnienie sprę
żyny równa się ciśnieniu wody. Im  więc 
silniej zaszrubujemy sprężynę, tem wyższy 
słup wody jest potrzebny do zrównoważe
nia jej oporu. W torpedzie wyrzuconej 
ster skierowany jes t ku górze; wpadłszy 
więc do wody, dąży ona wdół dotąd, dopó
ki nie zanurzy się tak  głęboko, że ciśnienie 
warstwy wody nad nią będącej równać się 
będzie oporowi sprężyny. W tedy ster 
prostuje się i torpeda płynie poziomo na 
głębokości ściśle zgóry określonej. U rzą
dzenie to, najważniejsze w torpedzie, proste 
w zasadzie, znane je s t nam tylko w zary
sie. W rzeczywistości posiada ono wiele 
szczegółów, które są przez państwa pilnie 
strzeżone i w tajem nicy zachowywane. T rze
cią komorę zajmuje kocioł, zawierający za
pas powietrza ścieśnionego (100 atm. ciśnie-

Torpeda Whiteheadea.

torpedy o nieprzyjacielski statek wywoły- | 
wało wybuch; czasem używano w tym celu 
prądu elektrycznego. W  m iarę jed n ak  
udoskonalenia arty leryi, osobliwie w skutek 
w prow adzenia dział odtylcowycb, podpły
nięcie lodzi torpedow ej do okrętu n ieprzy
jacielskiego stało się praw ie niemożliwem. 
Wówczas oficer austryackiej m arynark i, 
Lupis, obmyślił torpedy autom atyczne, wy
rzucane z atakującego torpedow ca na znacz
ne odległości. Torpedy te w formie zm ie
nionej nieco przez W liiteheada, którego 
nazwę noszą, dotychczas są używ ane we 
wszystkich m arynarkach. Budowane po
czątkowo ze stali, a obecnie ze spiżu dla 
uniknięcia rdzewienia, m ają one kształt 
zaostrzonego z obudwu stron cygara o śred
nicy 30—45 cm, długości 4 ,5 -  7 m. W nę
trze torpedy je s t podzielone na cztery ko
mory. P ierw sza (przednia) zaw iera około 
90 kg wilgotnej baw ełny strzelniczej, a sam 
dziób torpedy opatrzony pistonem z p ra 
sowanej baw ełny, wybuchającej przy  ude
rzeniu o kadłub atakow anego statku.
W drugiej komorze um ieszczona je s t płyta 
ruchoma, leżąca poziomo. P odlega ona

nia), które porusza maszynę, znajdującą się 
w komorze czwartej i w praw iającą w ruch 
dwie śruby okrętowe, umieszczone na k oń
cu torpedy; w irują one w przeciwnych kie
runkach dla uniknięcia zboczenia torpedy. 
W reszcie ztyłu torpedy znajduje się ster 
poziomy, o którym  już mówiliśmy, i zwykły 
ster pionowy. Początkow a szybkość to rpe
dy W hiteheada dochodzi do 650 m na mi
nutę, ale po przepłynięciu 500 m  szybkość 
i celność pocisku zm niejsza się znacznie,

W ielu wynalazców kusiło się o ulepsze
nie torpedy W hiteheada, ale wprowadzone 
przez nich zmiany w większości p rzypad

k ó w  nie dotyczą jej zasady. W s pomnieć 
należy tylko o torpedzie H ow ella (Stany 
Zjednoczone), której ruch i k ierunek za
m iast maszyny poruszanej powietrzem  
ścieśnionem, nadaje niewielkie lecz ciężkie 
koło rozpędowe, wprawione przed w yrzu
ceniem torpedy w bardzo szybki obrót (oko
ło 10000 razy na minutę).

Torpedy autom atyczne pierw iastkow o 
wypuszczano z ru ry  podwodnej, w praw ia
jąc tylko w ruch ich własny mechanizm. 
Osiągana przytem  szybkość początkowo



N r 36. W S Z E C H Ś W I A T . XXXV

była względnie nieznaczna i ruch łodzi to r
pedowej wywoływał znaczne zboczenia wy
puszczonej torpedy; dla uniknięcia tego 
torpodowiec atakujący musiał zatrzym ać 
się w biegu, narażając się na pociski n ie 
przyjaciół. Obecnie torpedę wyrzucają za
pomocą prochu lub zgęszczonego powietrza 
z ustawionej na pokładzie ru ry—arm aty 
torpedow ej; jednocześnie umieszczona w ru 
rze dźw ignia w praw ia w ruch m otor to r
pedy. Używanie dział torpedow ych, umiesz
czonych na lawetach ruchomych, umożliwia 
strzelanie podczas ruchu torpedowca i p o 
większa zarazem celność strzału.

W  ostatnich czasach obmyślano i zbudo
wano kilka typów torped, poruszanych lub 
kierowanych z lądu lub ze statku. Np. to r
peda Sim s-Edisona składa się z właściwej 
wrzecionowatej torpedy i miedzianego pły
waka w kształcie małego okrętu. Na pływ a
ku są umieszczone sygnały, służące do oryen- 
towania się w kierunku torpedy. K ieruje 
i porusza torpedę prąd  elektryczny, przy
pływ ający przez dwie pary przewodników, 
oddzielnie do m otoru i do steru. D ługość 
przewodników wynosi 3500 m , waga to r
pedy 1 3 0 0 % , w tem 4 0 0 %  emmensitu 
(używany w Stanach Zjednoczonych mate- 
rya ł wybuchowy).

W  A nglii używ ają torpedy Brennana. 
Ruch nadają je j dwie liny, naw inięte w niej 
na rolki, k tóre zw ija maszyna na brzegu 
będąca. K ażda rolka wpraw ia w ruch 
jednę szrubę. D la  zmiany kierunku zwi
ja ją  szybciej to jednę, to drugą linę. Szyb
kość torped tego typu przewyższa wszystkie 
inne, dochodząc do 42 km  na godzinę.

Cena torpedy wynosi około 4500 rubli.
Słówko jeszcze o sposobach obrony przed 

dokuczliwemi i groźnemi torpedowcami. 
Uzbrojenie artyleryjskie obecnych okrętów 
wojennych je s t tak potężne, że torpedowiec 
może być zniszczony w k ilka m inut po do
strzeżeniu go. D latego ataki torpedowców 
odbywają się tylko w nocy; torpedowce 
są bardzo niskie i pomalowane na czarno. 
O kręty, spodziewające się ataku, badają 
horyzont potężnemi reflektoram i elektrycz- 
nemi, otaczają się sieciami ochronnemi oraz | 
całą flotyllą drobniejszych statków  : to rp e
dowców i kontrtorpedow ców .

J. L.

Objawy astronomiom©
na wrzesień.

W id o k  n ieba  gw iaździstego  w połow ie 
w rześnia (godz. 10 w.) p rzed staw ia  się ja k  
n a s tę p u je : ze w schodu n a  zachód idą po 
sobie g w iazd o zb io ry  : B yk, B aran , A n d ro 

medo, Łabędź, L ira, Herkules, K orona pół
nocna; z północy na p o łu d n ie : W ielka 
niedźwiedzica, Żyrafa, Cefeusz, Pegaz, Koń 
mały, Koziorożec. Z gwiazd większych 
znajdują się nad poziomem: na wschodzie 
a Byka (A ldebaran), na północo-wschod- 
niej stronie a Woźnicy (Koza), blisko z a 
chodu A rk tu r (a W olarza), niedaleko po
ziomu na zachodzie błyszczy w Koronie 
północnej Gemma (perła); bliżej zenitu 
znajdziemy W egę (a Liry), blisko niej De- 
neb (a Łabędzia), nad równikiem w stronę 
południa świeci A tair (a Orła).

G rupy gwiazd można widzieć w Perseu- 
szu, oraz w gwiazdozbiorze Byka (Plejady 
i H yady), które wschodzą przed północą.

Z planet większych są w idzialne: M er
kury i Mars; W enus i S atu rn  znajdują się 
tak nisko nad poziomem, że golem okiem 
nie dadzą się wynaleźć.

M erkury wschodzi w początkach miesią
ca po wschodzie słońca, w połowie w rześ
nia na 1 g. 20 m. przed słońcem, w d. 30 
września na l g .  32 m. przed wschodem 
słońca, może być zatem dostrzeżony w d ru 
giej połowie miesiąca. W d. 5 ma miejsce 
złączenie dolne M erkurego ze słońcem, 
w d. 2 l M erkury znajdować się będzie 
w największej elongacyi 17°52', a w d. 22 
w perihelium. Do d. 14 M erkury posuwa 
się ruchem wstecznym (ze wschodu na za
chód), następnie ruchem prostym.

W enus wschodzi rano między godz. 9 
a 11, zachodzi po zachodzie słońca w go
dzinę, z trudnością jednak  daje się wyna
leźć z powodu południowego zboczenia pla
nety, które we wrześniu zmienia sie od 
— 10°44' do — 22°ż&. W  dniu 17 W enus 
znajduje się w aphelium, a w d. 22 w naj
większej elongacyi wschodniej na 46°32', 
w skutek czego połowa tarczy W enery jest 
oświetlone. Ruchem prostym przebiega 
gwiazdozbiory Panny, W agi i w końcu 
września przechodzi do gw. Niedźwiadka.

M ars wschodzi wieczorami coraz wcześ
niej : dnia 1 o godz. 10 m. 50 w., dnia 15 
o godz. 10 m. 30 w., dnia 30 o godz. 10 
m. 14 w.; zachodzi dnia następnego po po
łudniu; zboczenie M arsa w ciągu września 
przenosi +23°, w skutek czego przez całą 
noc można planetę oglądać wysoko nad po
ziomem; przez południk przechodzi rano 
około godz. 6. Odległość M arsa od ziemi 
zmniejsza się, wskutek czego blask jego 
staje się coraz silniejszy. D nia [9 nastąpi 
zakrycie M arsa przez księżyc; początek 
zakrycia o g. 2 m. 46 pp., koniec o godz. 3 
m. 38 pp.; dnia tego księżyc zachodzi
0 godz. 3 m. 29 pp., zatem u nas będzie 
widziany tylko początek zjaw iska. Księ
życ będzie wtedy w fazie ostatniej kw adry
1 zakryje Marsa oświetloną stroną tarczy.
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Zakrycie będzie całkow icie obserw ow ane 
w miejscowościach, leżących na linii, idącej 
od wyspy Szpicbergen przez wschodni ko
niec Nowej Ziemi ku północnym brzegom  
Syberyi. M ars posuwa się ruchem  prostym  
w gwiazdozbiorze Bliźniąt.

Jow isz zachodzi początkowo w godzinę po 
słońcu, następnie coraz wcześniej, a w koń
cu miesiąca w pół godziny po zachodzie 
słońca, coraz więc trudniej go dostrzedz.

S atu rn  wschodzi po południu, zachodzi 
wieczorami, coraz wcześniej; w pierw szych 
dniach miesiąca zachodzi w 3 godziny po 
zachodzie słońca, w końcu zaś w rześnia we
2 i pół godz., jednakże z powodu znaczne
go zboczenia południowego ( - 2 0 ° )  trudno 
go znaleźć. Ruch pi'osty w gw iazdozbio
rze N iedźwiadka.

Fazy księżyca idą w następującym  po
rządku  : ostatnia kw adra w dniu 7, nów 
w dniu 16, pierw sza kw adra w dn iu  23, 
pełnia w dniu 29.

W  nocy z dnia 22 na 23 słońce znajdo
wać się będzie na rów niku w przejściu 
z półkuli północnej na południową, co ozna
cza początek jesieni.

O. Tołwiński.

Drobne Wiadomości.
—  W yprawa am erykańska do bieguna pół

nocnego. W alter W ellm an wyruszył dnia 
27 czerwca na statku specyalnym imieniem 
F rith ijo f w krainy polarne. Celem ekspe- 
dycyi jes t dotarcie do bieguna północnego, 
a także zbadanie północnych nieznanych 
dotąd części Ziemi Franciszka Józefa.

U przylądka F lo ra  na południowo-wschod
niej części Ziemi Franciszka Józefa, wypra
wa pozostawi dwu lub trzech ludzi, gdy 
tymczasem pozostali zajmą się po3zukiwa- 
niem Andrógo. Sześciu ludzi z lekkiem i 
łódkam i, sankami i psami posunie się n a 
tychm iast na północ, przechodząc do m iej
sca dosięgniętego przez Jacksona, następnie 
zwrócą się ku miejscu, gdzie zimował Nan
sen i Johansen i ku przylądkow i Fligely 
(82° szer.), do którego dotarł Payer. Nie
daleko stam tąd zbudują chatkę, gdzie spę
dzą zimę, polując na niedźwiedzie i foki. 
Na wiosnę postarają się dotrzeć do bieguna 
na sankach. Czas trw ania podróży, tam 
i napow rót, oznaczono na 120 dni, co czyni 
14 do 16 km  dziennie.

(Rev. scient.). Sł. M.
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