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BIOLOGIA 
PYŁKU KWIATOWEGO.

Zapłodnierie u roślin kwiatowych od
bywa się, jak  powszechnie wiadomo, przy 
pomocy pyłku, który  w ia tr lub zwierzęta 
(najczęściej owady) przenoszą na znamię 
słupka. Jestto  tak  zw any proces zapy
lania. Dostawszy się w  ten  lub inny 
sposób na znamię, ziarno pyłkowe kieł
kuje, t. j. w yrasta w  bardzo cienką, dłu
gą rureczkę czyli łagiewkę, zapomocą 
której przez tkankę szyjki dostaje się aż 
do w nętrza słupka, gdzie mieszczą się 
zalążki. Dopiero jednak, gdy koniec ros
nącej wciąż dalej łagiew ki pyłkowej do
sięgnie przez t. zw. okienko, do znajdu
jącej się w ew nątrz zalążka komórki ja 
jowej, odbywa się w łaściwy proces za
płodnienia. Ten ostatni bowiem polega 
na tem, że przez otwór, jak i tw orzy się 
w tedy na końcu łagiewki, zawartość jej 
(protoplazma z jądrem) dostaje się do 
zalążka, gdzie ostatecznie zlewa się z ko
m órką jajow ą.

Od tej chwili komórka jajow a, jako za
płodniona, staje się zdolną do dalszego roz
woju. Otacza się ona natychm iast błoną 
i zapomocą wielokrotnego podziału prze
obraża się w  utw ór wielokomórkowy,

w którym stopniowo zaczynają się róż
nicować organy i tkanki, czyli, innemi 
słowy, otrzymujemy zarodek, stanowiący 
część isto tną nasienia każdej rośliny 
kwiatowej.

Tak więc ostatecznem zadaniem każ
dego ziarna pyłkowego będzie zapłod
nienie komórki jajowej, ukrytej w  głębi 
zalążka. Po  w ydostaniu się z pylnika 
ziarno pyłkowe odbywa zazwyczaj dość 
długą wędrówkę, zanim dostanie się na 
miejsce swego przeznaczenia i to nietyl- 
ko u roślin, gdzie pręciki i słupki miesz
czą się w oddzielnych kwiatkach, lecz 
i w  tych, bardzo zresztą pospolitych przy
padkach, gdzie znajdujemy w jednym 
i tym  samym kwiecie pręciki i słupki 
jednocześnie. Ja k  dowodzą liczne ob- 
serwacye i doświadczenia, pyłek rzadko 
bardzo powoduje zapłodnienie słupka te 
go samego kwiatu, a najczęściej pozo
staje bez żadnego wpływu na rozwój 
zalążków. N aw et pyłek pochodzący z in
nych kwiatów, ale z tej samej rośliny, 
okazuje się mniej korzystnym  od pyłku 
przeniesionego z innego osobnika. Wogó- 
le można powiedzieć, że natu ra  wszel- 
kiemi sposobami unika samozapylenia; 
zapomocą najrozm aitszych przystosowań 
stara się ona zabezpieczyć przedostanie 
się pyłku z jednego kw iatu  na drugi.
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N aturalnie, że w czasie swych wędró
wek ziarna pyłkowe w ystaw ione są na 
liczne w pływ y szkodliwe, które m ogą 
zniszczyć ich życie lub też osłabić do 
tego stopnia ich żywotność, że naw et 
dostawszy się na znamię tego  samego 
gatunku, nie będą one w stanie kiełko
w ać lub po w ykiełkow aniu dosięgnąć 
komórki jajowej. Nie potrzebujem y pra
wie dodawać, że bardzo wiele ziarn 
pyłkowych wcale nie dostaje się na 
miejsce swego przeznaczenia, szczegól
niej w  tych  razach, kiedy przenoszenie 
pyłku odbywa się przy pomocy prądów 
pow ietrznych czyli w iatrów .

Zrozumiałem jes t przeto, że w  in tere
sie zachow ania gatunku  leży, aby jak- 
najw iększa ilość ziarn pyłkowych mo
gła dostać się na znam iona oraz aby do
stający się tam  pyłek zachow ał całą swą 
żywotność, bez czego zapłodnienie mo
głoby nie nastąpić. Możemy więc a prio
ri spodziewać się, że u wszystkich roślin 
znajdziemy cały szereg przystosowań, 
k tórych badanie przedstaw iać będzie bio
logią pyłku kw iatow ego. N iektóre z tych 
przystosowań zostały poznane już daw 
no, na inne zwrócono uw agę dopiero 
w ostatnich czasach.

Zanim jednak przystąpim y do roz
patrzenia tego rodzaju przystosow ań 
nieodrzeczy będzie tu  zwrócić uw agę 
czytelnika, że nie zawsze pyłek, który  
roślina produkuje, zdolny je s t do speł
nienia swego zadania. Często bowiem 
rośliny, choć kw itną zupełnie normalnie, 
w ydają pyłek niedokształcony, k tóry  j 

pozbawiony jes t zdolności kiełkowania. | 
N iezrozumiałe to  napozór zjawisko staje 
się jasnem, skoro zwrócim y uwagę, że 
rozm aite w pływ y zew nętrzne m ogą osła
bić lub zniszczyć fizyologiczną spraw 
ność organów  roślinnych. A  zdaje się, 
że organy płciowe najłatw iej u legają 
różnym wpływom  szkodliwym. Dość 
przypomnieć tu ta j rośliny o kw iatach j  
pełnych, pozbawionych pręcików i słup
ków lub też rośliny, w ydające owoce 
pozbawione zupełnie nasion lub z nasio- ) 
nam i nie kiełkująceini. A ile to  roślin 
nie kw itnie wcale lub bardzo rzadko, 
a mnoży się w yłącznie drogą w egetacyj- j

! ną! W  ostatnim  przypadku mnożenie się 
drogą bezpłciową okazuje się widocznie 
skuteczniejszem dla zachowania gatunku, 
lub też w  pewnych w arunkach jedy
nie możliwem. Co zaś dotyczę roślin
0 kw iatach zupełnie normalnych lecz 
wcale nasion nie wydających, to  przy
czyna tego zjawiska może leżeć zarówno 
w  niedokształceniu zalążków jak  i ziarn 
pyłkowych. Często bardzo obie przyczy
ny zresztą zbiegają się równocześnie.

Zatrzym am y się tu ta j jedynie nad przy
padkami, w których niepłodność rośliny 
została spowodowana przez niedokszt-ał- 
cenie ziaren pyłkowych. Tego rodzaju 
ziarna często nie różnią się od normal
nych, nie kiełkują jednak przeniesione 
na znamiona słupków. Do czynników 
znoszących zdolność kiełkowania u ziarn 
pyłkowych między innemi należą na- 

I s tępu jące : 1) zły, nieodpowiedni grunt,
2) zbyt niska tem peratura i 3) niedosta
teczne oświetlenie.

W iadomo powszechnie, że wiele roślin 
posadzonych na nieodpowiednim gruncie 
może kw itnąć obficie lecz wydać nie
wiele owoców. Skutkiem niedostatecz
nego odżywiania się rośliny, niedokształ- 
cają się w tedy zarówno zalążki jak
1 ziarna pyłkowe. Na suchym, chudym 
gruncie wiele gatunków  jeżyn *) w ytw a
rza formy karłow ate wydające same 
płonne kw iaty. To samo widzimy 
u świerków i tui, które po przesadze
niu, choć kwitną, nie w ydają wcale 
owoców.

W pływ  niskiej tem peratury uw ydatnia 
się najwyraźniej na pyłku pochodzącym 
z pod różnych szerokości geograficznych. 
G atunki z rodzaju N icotiana i Lobelia 
w ydają np. w  Jenie pyłek bardzo dobrze 
kiełkujący w sztucznych pożywkach, 
a naw et w  wodzie, tymczasem pyłek 
z tych  samych roślin, wyhodowanych 
w  ogrodzie botanicznym  w Lund (Szwe- 
cya), okazał się kiełkującym  bardzo 
słabo. U Im patiens paryiflora letni 
pyłek kiełkuje doskonale w  roztworze

') K arłow ata forma np. Rubus exilis Lange 
je s t właściwie odmianą R. Radula W eihe, w y
tw orzoną przez złe w arunki egzystencyi.
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cukru, jesienny zaś w zięty np. w  paź
dzierniku, byw a zupełnie zdolności kieł
kowania pozbawiony, choć sama roślina 
kw itnie w  tej porze bardzo obficie.

Co dotyczę w  końcu wpływu św iatła 
na w ykształcenie pyłku i wogóle orga
nów płciowych, to  doświadczenia Sachsa 
i Y óchtinga w ykazały nam, że niezbęd- 
nem jest tu ta j pewne minimum oświetle
nia, poniżej którego roślina wydaje 
jedynie pączki kwiatowe. Niekiedy kw ia
ty  normalnie otw arte zmieniają się wobec 
niedostatecznego oświetlenia na zamknię
te czyli klejstogamiczne. Odpowiednie 
spostrzeżenia, dotyczące wpływu braku 
św iatła na rozwój zalążków i ziarn 
pyłkowych zawdzięczamy Amelungowi, 
który hodował dynię (Cucurbita maxima) 
w  ten sposób, że tylko pędy kwiato- 
nośne pozostaw ały w  ciemności, organy 
zaś w egetacyjne korzystały z normalne
go oświetlenia. Otóż okazało się, że 
zupełny brak św iatła nie wpływa wcale 
ani na barwę, ani na rozwój części 
kw iatow ych (korona, pręciki, słupki), 
zato zalążki i  ziarna pyłkowe w ykazy
w ały silne uwstecznienie. Te ostatnie 
traciły  zupełnie zdolność kiełkowania, 
naw et po przeniesieniu ich na blizny 
słupkowe osobników wegetujących w zu
pełnie norm alnych warunkach.

Bardzo często daje się obserwować, 
że różne jaskry  (Ranunculus polycarpus, 
polyanthemus), jeżeli rosną w cieniu, roz
w ijają piękne liśc ie ,. a naw et i kw itną 
obficie, lecz nie w ydają nasion. I  w  tych 
razach, jak  wskazuje mikroskop, przy
czyną niepłodności bywa stale niedo- 
kształcenie pyłku kwiatowego.

Pew ne osłabienie organów płciowych 
w ykazują i rośliny uprawne. Przyczyny 
byw ają rozm aite. Należy tu  nasamprzód 
hybrydacya czyli krzyżowanie się odmian 
i gatunków, k tó ra  odbywa się nietylko 
między hodowanemi roślinam i sama 
przez się na szeroką skalę, lecz przez 
człowieka często umyślnie stosowana 
bywa dla wytworzenia nowych odmian.

W  następnym  rzędzie spotykamy dzia
łanie doboru sztucznego, przez którego 
stosowanie dążymy tylko do w ytw o
rzenia w  roślinie cech pod jakimbądź

względem dla nas korzystnych. Specyal- 
ne warunki, w  których w zrastają  rośli
ny uprawne, nie pozostają również bez 
wpływu na organizacyą roślinną, a w  nie
których przypadkach znacznie osłabiają 
fizyologiczną sprawność wszystkich ich 
organów. Stosuje się to  przeważnie do 
różnych gatunków  podzwrotnikowych, 
które przeniesione do naszych cieplarń, 
pędzą często tylko bardzo nędzny żywot 
z powodu braku miejsca, niedostateczne
go oświetlenia i tem peratury. W pływ 
cieplarń,'’ owych szpitali roślinnych, jak  
je  nazywa Goebel, ujaw nia się przede- 
wszystkiem w upośledzeniu organów 
płciowych roślin cieplarnianych. Nie 
wydają one bowiem bardzo często zu
pełnie nasion, choć kw itną bardzo obfi
cie. Przypuśćm y jednak, że roślina pro
dukuje, jak  się to  zdarza rzeczywiście 
w  większości przypadków, zupełnie zdro
w y i wykształcony pyłek i że pyłek ten 
ma możność dostania się na znamię żeń
skie, to i w tedy jeszcze szanse zapylenia 
będą zbyt małe, jeżeli ziarna pyłkowe 
nie będą zabezpieczone od różnych szkod
liwych wpływów.

Do takich zaś przytrafiających się bar
dzo często czynników szkodliwych nale
ży, między innemi, zamoczenie pyłku 
przez wodę deszczową. Liczne obserwa- 
cye ogrodników i rolników stwierdzają, 
że długotrwałe deszcze w  czasie kw it
nięcia np. zboża pociągają za sobą stale 
nieurodzaj. Należy więc przypuszczać, 
że dżdżysta pogoda wogóle nie pozwala 
procesowi zapylania dojść do skutku. Za
pylenie jednak może się nie odbyć z wie
lu przyczyn. Nasamprzód przeniesienie 
pyłku na znamię staje się wówczas nie- 
możliwem np. u  wszystkich entomofilów, 
t. j. u roślin zapylanych przez owady;

| te  ostatnie bowiem nie la ta ją  w czasie 
deszczów. Następnie zaś same ziarnka 
pyłkowe m ogą tracić żywotność po za
moczeniu wodą. Bardzo wielkie znacze- 

| nie tego ostatniego czynnika stwierdził 
Benegt Lidforss ‘) zapomocą szeregu do-

!) B. L idforss: B eitrage zur Biologie des 
Pollens. Jahrbiicher f. wissenschaftliche Bo
tanik, tom 38.
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świadczeń, dokonanych na roślinach jed
no i dwuliściennych, zarów no ento jak  
jak  i anemofilów. Stw ierdził on przede- 
wszystkiem, że w oda zaw ierająca sole 
mineralne, choćby w minimalnej ilości 
(np. 0,01°/o soli Ca lub K) zabija bardzo 
szybko ziarna pyłkow e w szystkich roś
lin. Dotyczę to wody studziennej i w o
dociągowej, w  której znajdujem y zawsze 
mniejsze lub większe ilości składników 
m ineralnych. Poniew aż jednak w n a tu 
rze pyłek w ystaw iony jes t na działanie 
jedynie wody deszczowej i rosy, a więc 
wody nie zaw ierającej w  roztw orze soli 
mineralnych, lecz tylko, co najwyżej, śla
dy połączeń azotow ych (kwas azotowy 
i azotawy, amoniak), przeto jedynie ba
dania nad zachowaniem  się pyłku wobec 
wody destylowanej m ogą mieć w  da
nym przypadku znaczenie rozstrzygające. 
Otóż, zbadawszy w pływ  w ody destylo
wanej na żywotność pyłku, Lidforss do
szedł do przekonania, że istn ieją  pod tym 
względem dwie zasadnicze kategorye 
roślin. Jedne z nich posiadają pyłek 
zupełnie niew rażliw y na działanie wody 
destylowanej, u innych zaś pyłek ginie 
natychm iast po zamoczeniu. Z iarna pył
kowe roślin pierwszej ka tegory i zacho
w ują przez czas dłuższy swą żywotność, 
niekiedy dłużej niż przez 2 0  godzin, 
a naw et obficie kiełkują. D la roślin te 
go typu oczywiście pogoda dżdżysta 
żadnego nie posiada w pływ u ujemnego, 
o ile, rozumie się, nie sprzeciw ia się 
przeniesieniu pyłku z kw iatu  na kw iat, 
bądźto przez owady, bądź przez w iatr. 
Zupełnie inaczej zachowuje się pyłek 
roślin drugiej kategoryi, jeżeli go umie
ścimy w  wodzie destylowanej. W skutek 
zwiększenia turgoru , jak ie  następuje 
w  ziarnach pyłkow ych tego typu, po 
przeniesieniu ich do wody, pękają one 
gwałtow nie, przyczem w ypełniająca je  
protoplazm a w ylew a się nazew nątrz. 
Niekiedy jednak  ziarna pyłkow e zostają 
nieuszkodzone, lecz zupełnie tracą  zdol
ność kiełkowania. D la roślin tak ich  dłu
gotrw ałe deszcze w  czasie zapylenia 
oczywiście w yłączają w szelką możność 
zapylenia. Samo przez się nasuw a się 
przypuszczenie, że gatunk i o pyłku tak

l wysoce wrażliwym  na działanie wody 
winny posiadać przystosowania, nie do
puszczające zamoczenia ziarn pyłko
wych w czasie deszczu. I  w rzeczy samej 
tego rodzaju rośliny w yróżniają się stale 
pręcikam i ukrytem i głęboko w rurkow a
tej lub lejkowatej koronie. Odwrotnie 
już a priori przypuścić można, że pyłek 
zupełnie niew rażliw y na opady atmosfe
ryczne znajdziemy jedynie u gatunków
0 kw iatach z wystającem i nazew nątrz 
pręcikami. Co też bezpośrednie ob- 
serwacye stw ierdzają w zupełności. 
Pyłek niew rażliwy lub bardzo mało 
w rażliw y na zamoczenie znajdujemy, 
według badań B. Lidforssa, zarówno 
u roślin o wybitnie zróżnicowanych 
okrywach kw iatow ych na kielich i ko
ronę (rodziny: goryczkowatych, pierwiosn- 
kowatych, różowatych, migdałowatych), 
jak  i wśród roślin o kw iatach z jednym 
tylko okwiatem  lub bez żadnych okryw 
kw iatow ych (komosowate, ainarantowate, 
pokrzywowate, miseczkowate, wierzby
1 t. d.). W  obu przypadkach jednak prę
ciki w raz z pylnikam i w ystają swobod
nie wystawione na zamoczenie w czasie 
deszczu, a naw et rosy.

(DNI

Józef Trzebiński.

ANALIZA WIDMOWA GWIAZD 
STAŁYCH.

(Ciąg dalszy).

Przechodzim y teraz do rozpoznawania 
widm typu  II.

W idm a grupy I la  posiadają tę  cechę 
charakterystyczną, że widzimy w nich 
znaczną ilość intensyw nych i wyraźnie 
zarysowanych linij metali; najintensy- 
wniejszemi jednak pozostają zawsze linie 
wodoru, jakkolw iek charakter ich ogólny 
nie wyróżnia się już zbyt znacznie wśród 
innych, jak  to  widzieliśmy w widmach 
typu  pierwszego.

Widmo Procyona, jak  to już powie
dziano wyżej, leży na granicy przejścio
wej od grupy la  do Ila , tak, że, w ła
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ściwie mówiąc, trudno naw et orzec, do 
której z nich należy je  zaliczyć.

Gwiazdę a W oźnicy (Capella—Koza) 
uważam y zwykle za prototyp gwiazd 
grupy I la , czyli gwiazd żółtych. Wid
mo naszego słońca rówuież należy do 
tej grupy. Widmo a W oźnicy do naj
drobniejszych niemal szczegółów iden
tycznie się zgadza z widmem słonecz- 
nem. D ostrzegł to już w roku 1863 
Huggins, jakkolwiek wówczas udało mu 
się udowodnić identyczność dwudziestu 
tylko linij, a między innemi linii sodu. 
Do podobnego wniosku dochodzimy rów
nież, badając widma innych gwiazd żół
tych, tak ich  naprzykład, jak  [3 Bliź
n iąt lub a W olarza. W  roku 1880 H ug
gins fotografow ał widmo a W oźnicy 
i przekonał się, że pomiędzy liniami T 
a S (część ultrafioletowa) widmo to jest 
tak  dalece podobne do słonecznego, że 
na fotografii literalnie niema sposobu 
odróżnić jedno od drugiego naw et dro
gą najściślejszych pomiarów. Niemniej 
znaczne podobieństwo do widma słonecz
nego widzim y także w  widmach [3 Ge- 
minorum, a Bootis, a Arietis i innych. 
Okoliczność ta  dowodzi bezwarunkowo 
istnienia znacznych analogij w  ustroju 
fizycznym gwiazd żółtych i naszego 
słońca.

Dość łatw o daje się zbadać stopniowe 
przejście od gw iazd grupy I la  do grupy 
IH a. Możemy w  tym celu wskazać sze
reg  następujący: a Woźnicy, a W olarza, 
a Byka, y Łabędzia i a Oryona. W  m ia
rę tego stopniowego przejścia św iatło 
gwiazd nabiera coraz wyraźniejszego za
barw ienia czerwonawego.

Nadzwyczaj ciekawe są widma grupy 
Ilb , widzimy w  nich bowiem połączenie 
trzech naraz widm—ciągłego, pochłonię
tego i emisyjnego. Do tej kategoryi 
należą przeważnie tak  zwane gwiazdy 
nowe, czyli takie, które naraz zjaw iają 
się na firmamencie, błyszczą czas jakiś 
nader świetnie i następnie albo gasną 
zupełnie, albo też sta ją  się malutkiemi 
gwiazdkam i teleskopowemi. Otóż takie 
widmo posiadała, naprzykład, „now a“, 
dostrzeżona w  roku 1876 w  gwiazdo
zbiorze Łabędzia (Nova Cygni), nowa

z r. 1866, k tóra się naraz zjaw iła w  K o
ronie północnej (Nova Coronae) i inne. 
Oprócz gwiazd nowych znamy dotych
czas bardzo niewiele ciał niebieskich, 
posiadających podobne widma. Należą 
one przeważnie do gwiazd niższych 
wielkości, a więc badania spektrosko- 
piczne byw ają tu  niezmiernie utrudnio
ne. W roku 1867 W olff i Raye odna
leźli trzy takie gwiazdki w  Łabędziu, 
dwie zaś odkrył Pickering w roku 1881. 
Do tej samej kategoryi należy także 
widmo znanej skądinąd i nadzwyczaj 
ciekawej gwiazdy tj Argusa.

Chcąc sobie wytłumaczyć jednoczesne 
istnienie trzech naraz w idm —ciągłego, 
pochłoniętego i gazow ego—musimy zro
bić to samo przypuszczenie, do jakiego 
uciekaliśmy się już, badając widma grn- 
py Ic (widma ciągłe ze świetlnemi linia
mi helu i wodoru). Przypuszczamy więc, 
że gwiazdy, posiadające takie widma, 
otacza nader wysoka w arstw a atmosfe
ry, złożonej z nieznanych nam gazów. 
Te części atmosfery, które dla naszego 
oka leżą poza obrębem globu, dają w id
mo emisyjne, gazowe, ta  zaś jej część, 
k tóra pokrywa glob, powoduje widmo 
pochłonięte z czarnemi smugami na tle 
widma ciągłego, pochodzącego od we
wnętrznej świetlnej bryły gwiazdy.

Gwiazdy, posiadające widmo grupy 
I l ia ,  odznaczają się zawsze wyraźnie 
czerwonem zabarwieniem światła. Za
barwienie to  przechodzi stopniowo od 
czerwonawo-żółtego przez pomarańczo
w y aż do żółto-czerwonego i karm azy
nowego. Znaczna ilość gwiazd zmien
nych o dłuższym peryodzie zmienności 
posiada takie własne zabarwienie i ta 
kie widmo. Czerwonawe to światło da
je  się bardzo łatw o wytłumaczyć drogą 
badań widmowych. Ilość i intensywność 
czarnych linij pochłonięcia w zrasta tu  
znacznie w kierunku części widma bar
dziej załamanej (fioletowej) i w zrasta 
przytem tak  szybko, że już na linii G 
widmo częstokroć zanika zupełnie. A więc 
światło takich gwiazd składa się niemal 
wyłącznie z promieni czerwonych (naj
intensywniejszych), żółtych i zielonych 
(słabszych).
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Główne linie pochłonięcia w  widmach, 
należących do grupy I l ia ,  zgadzają się 
przeważnie z liniam i widma słonecznego; 
podobieństwo to  nie je s t jednakże zupeł- 
nem, a m ianowicie dostrzegam y tu  czę
stokroć dość znaczne różnice w  stosun
kowej w yrazistości linij. Słabe linie 
w idm a słonecznego w  widm ach tej g ru 
py w ystępują zw ykle nader intensywnie; 
i odwrotnie, linie, w yraźne w  widmie 
słonecznem, tu  byw ają bardzo słabe. 
Nadto dostrzegam y pewne linie zupełnie 
nieznane.

Mówiąc wogóle, linie pochłonięcia 
w  widm ach gw iazd typu  trzeciego by
w ają  stosunkowo szersze i silniejsze, 
aniżeli w  widmie słońca, a wobec tego 
i skutkiem znacznej ich ilości grupy od
dzielne zlew ają się ze sobą, tw orząc tu  
i  owdzie szerokie zanikające smugi. Smu
gi te  trzym ają się zwykle z jednej strony 
odgraniczone w yraźnie od sąsiednich 
części świetlnych, z drugiej zaś strony 
zanikają stopniowo, rozpływ ają się. T a
ki charakterystyczny układ widm typu  
trzeciego dowodzi, że atm osfera odpo
wiednich gw iazd posiada tem peraturę
0 ty k  niską, że pewne połączenia che
miczne m ogą już w  niej pow staw ać
1 trw ać dość długo. S tan zupełnej dy- 
socyacyi, jak i w idzim y na powierzchni 
gw iazd typu  I  i II, powoli ustaje. Sąto 
więc ciała niebieskie, k tóre przechodzą 
obecnie przez najpóźniejsze stadyum  roz
woju kosmicznego, po którem  następuje 
zupełny zanik świetności. Tem peratura 
ich musi być rów nież znacznie niższą,

N ajpiękniejszą gw iazdą typu  I l i a  jes t 
bezw ątpienia a Oryona (Beteigeuze), k tó
ra  stanowi, właściw ie mówiąc, przejście 
do grupy Ila . Bardziej typow em  byłoby 
tu  widmo a H erkulesa, ale niestety, dla 
badań tego rodzaju św iatło jej jes t zbyt 
słabe. Szerokie sm ugi pochłonięcia za
nikają w kierunku ku granicy czerwonej 
i na całej przestrzeni widzim y ich za
ledwie sześć.

W zm iankow aliśm y już wyżej, że w id
mo słoneczne i widmo a Oryona posia
dają niezmiernie wiele podobieństwa. 
Różnica polega jednak  na tem, że linie 
dochłonięcia w  widmie a Oryona są

znacznie szersze i zanikające, a skutkiem 
tego zlew ają się częstokroć ze sobą, 
w  widmie zaś słonecznem w ystępują one 
wyraźnie. W widmie pier wszem widzi
my szerokie smugi j tam, gdzie w dru- 
giem 'dają się dostrzegać szeregi linij. 
Linie położone osobno w widmie a Oryo
na posiadają również charakter znacz
nie odmienny, aniżeli w  widmie słońca. 
W reszcie w  widmie tem  widzimy pewne 
linie nader intensywne tam, gdzie w wid
mie słońca są one ledwie dostrze
żone.

Widmo, o którem mówimy, posiada 
inną jeszcze szczególniejszą cechę, a mia
nowicie : przy pewnych najsilniejszych 
liniach pochłonięcia dostrzegam y z tej 
lub owej strony nadzwyczaj słabe linie 
dodatkowe. W reszcie nadmienić należy, 
że w  widmie tem, równie jak  i we 
wszystkich widmach gw iazd typu Ii-go, 
najobfitsze są linie żelaza i stanow ią 
praw ie połowę ilości ogólnej.

Otóż w  widm ach gwiazd, należących 
do grupy I l ia ,  linie pochłonięcia bywają 
z jednej strony odgraniczone wyraźnie, 
z drugiej zaś rozpływ ają się i zanikają 
stopniowo. Nie wiemy jednak dokładnie, 
czy zjawisko to  zależy istotnie od stop
niowego zaniku intensywności pochło
nięcia i czem tak i zanik dałby się 
wytłum aczyć, czy też jestto  tylko 
złudzenie optyczne, zależne od stosun
kowej odległości linij, stanow iących 
smugę. Zlew ając się w  jedno, mogą 
one stanowić smugę ciemną—bardziej 
zaś oddalone zanikają stopniowo. Jeżeli 
jednak sąto linie odrębne, to  muszą 
być one ugrupow ane nader blizko jedna 
obok drugiej, ponieważ pomimo najsil
niejszego naw et rozszczepienia nie dają 
się one dostrzegać zosobna.

Rzeczą je s t nader ciekawą, że zupeł
nie analogiczne szerokie i zanikające 
z jednej strony smugi otrzym ywał Yogel, 
badając widmo plam słonecznych. B ar
dzo być może, że oba te  zjaw iska 
zależą również od przyczyn analogicz
nych; a jeżeli tak  jes t istotnie, to 
gwiazdy, należące do grupy I l ia ,  stano
w ią prawdopodobnie dalsze stadyum 
w procesie rozwoju gwiazd grupy po-
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przedniej (Ila). Pow ierzchnia ich musi j 

pozostawać obecnie w  takim  stanie, 
w  jakim  pozostają części powierzchni 
słońca, pokryte plamami. Bardzo być 
może. że dlatego właśnie do tej kate- | 
goryi należą wszystkie niemal gwiazdy i 
zmienne o długich i nieprawidłowych 
okresach zmienności. Najprawdopodob- I 
niej znaczną część ich powierzchni po
kryw ają plamy, ugrupowane nieprawid
łowo i nierównolicznie, a ilość ich 
wzrasta, lub zmniejsza się w  pewnych 
okresach czasu, powodując w  ten  sposób 
peryodyczną zmienność blasku. Przyczyn 
tej peryodyczności, równie jak  i przyczyn, 
które powodują 1 1 -letni okres w zm aga
nia się plam na słońcu, nie znamy 
zupełnie. W  każdym jednak razie zja
wisko zmienności wytłumaczyć się nie 
daje na zasadzie samego tylko ruchu 
wirowego gwiazdy.

W idm o, s ta n o w ią c e  g ru p ę  I l l b ,  do 
s trzeżo n o  ty lk o  d la  g w ia z d  n a d e r  słabych , 
pon iże j 5-ej w ielkości. C h a ra k te ry s ty c z 
ne  lin ie  ty c h  w idm , z a n ik a ją ce  od s tro n y  
f io le to w e j, zn a m io n u ją  p raw d o p o d o b n ie  
is tn ie n ie  w  ich  a tm o sferze  p ew n y ch  
z w ią z k ó w  w ę g lo w o d o ro w y ch . A w ięc  
w  d an y m  ra z ie  n ie ty lk o  d om yślam y  się 
m o żliw o śc i p o łączeń  chem icznych , a le  
n a d to  m ożem y n a w e t d o k ład n ie  określić  
ich  n a tu rę .

Nie ulega najmniejszej wątpliwości, 
że widma grupy I l lb  zaw ierają w sobie 
linie m etali, podobne do tych, jakie w i
dzimy w  grupie I lia ,  jednakże, wobec 
małej w yrazistości takich widm, linij 
wyraźnych dostrzegam y zaledwie parę, 
cechę zaś charakterystyczną stanow ią tu 
wzmiankowane wyżej szerokie smugi po
chłonięcia. Otóż skutkiem znacznej sze
rokości tych  smug ciemnych widmo ciągłe 
dzieli się na części o tyle wąskie, że 
przybierają one w ygląd do złudzenia 
przypom inający świetlne linie widma g a 
zowego i mogą doprowadzić niedoświad
czonego badacza do wniosków zasadni
czo błędnych. P rzy  długości fali 430 
to jest praw ie u linii Gr, widmo odrazu 
zanika i zanik ten jest tu  nierównie w y
raźniejszym, aniżeli w  widmach g ru 
py I l ia .

Yogel w następujący sposób charakte
ryzuje' cechy widm tego rodzaju:

1) W  widmach, należących do grupy 
I llb , smugi ciemne posiadają niezmiennie 
jedno i to same położenie, a tylko inten
sywność ich bywa różna dla gwiazd 
różnych.

2 ) Smugi te  zależą od pochłonięcia 
promieni w  w arstw ach węglowodoru, 
z którego przeważnie składa się atm o
sfera tych gwiazd.

3) W idma te posiadają jednę tylko 
zupełnie w yraźną ciemną linię, odpowia
dającą długości fali 576 [j.[a.. Jak ie  ciało 
powoduje tę  linią—nie wiemy.

4) W widmach należących do tej g ru
py dają się wprawdzie dostrzegać pewne 
linie metali, ale są one nadzwyczaj słabe; 
najwyraźniejszą bywa linia sodu.

Szczegółowa badanie widm powyższej 
| grapy przekonywa nas ostatecznie, że na 

odpowiednich gwiazdach wodór i węgiel 
weszły już w związek, znany i u nas 
na ziemi pod nazwą acetylenu. Jestto  

I właśnie węglowodór, który tworzy się 
i może istnieć w  nader wysokich tempe
raturach w naszych pracowniach nauko
wych.

Taką jest w  zarysach ogólnych klasy- 
fikacya widm gwiazdowych, k tó rą  poda
je  Yogel. Otóż do dni obecnych nie 

j poznaliśmy jeszcze ani jednego takiego 
widma, któreby się nie dało umieścić 

j w  tej lub owej z grup powyższych.
[ Częstokroć wprawdzie wykazywano wid

ma jakoby nienormalne; wkrótce jednak, 
po zbadaniu dokładniejszem i dla nich 
znalazło się zawsze odpowiednie miejsce. 
Naprzykład, niektóre widma, zbadane 

j  przez Pickeringa, nie zgadzały się na- 
| razie z układem Yogla; okazało się 

jednak wkrótce, że były to właściwie 
widma m gławic planetarnych, a nie 
gwiazd stałych (mgławicami planetam e- 
mi zowiemy bardzo niewielkie, a jednak 
o tyle św ietne mgławice, że z wyglądu 
powierzchownego łatw o je  wziąć za 
gwiazdy stałe niższych w ielkości1. Zda
rzało się również czasami, że widmo 
pewnej gwiazdy czei’wonej wydawało 
się zupełnie ciągłem bez żadnych smug 

, i zanikało w kolorze błękitnym. Wła-
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ściwie jednak  były to  ty lko widma 
przejściowe, od grupy I la  do I l i a  lub 
mb, tylko że wobec zbyt m ałej św iet
ności danej gw iazdy m etaliczne linie 
pochłonięcia, albo naw et słabe smugi, 
spowodowane pi-zez zw iązki chemiczne, 
nie daw ały się dostrzedz wyraźnie na 
m glistem tle ogólnem. Czasami także 
w idywano jakoby linie św ietlne w  wid
mach tak ich  gwiazd, k tóre w edług 
teoryi Yogla posiadać ich nie powinny. 
Do takich w yjątków  należą mianowicie 
widma R  Leonis i R  H ydrae, w  których 
dostrzeżono św ietlne linie wodoru, a tak 
że 7  Cygni, w  której widm ie ujrzano 
św ietlną lin ią helu (D3), jakkolw iek są
to  gwiazdy, k tóre oddawna już wyszły 
z pierwotnego stadyum  rozwoju.

Otóż nader pouczającem  w  danej 
kw estyi jes t widmo R  Cygni. Duner 
badał je  razy kilka, zaliczając stale do 
grupy m a  i nie dostrzegał w  niem 
żadnych objawów szczególniejszych. Aż 
naraz dnia 13 sierpnia roku 1 8 8 8  Espin 
u jrzał w  niem nader intensyw ną św ietlną 
lin ią F. Zjawisko powyższe stw ierdził 
następnie Copeland. Z agadka wkrótce 
się wyjaśniła. R  Cygni jestto  gw iazda 
zmienna i ukazanie się w  jej widmie 
świetlnej linii F  odpowiadało właśnie 
chwili maximum jej blasku, a wraz 
z zanikiem  świetlności zgasła też i owa 
linia. A  więc bardzo być może, że 
i linie świetlne, dostrzegane w  widm ach 
R  Leonis, R  H ydrae i x Cygni, które 
są również gw iazdam i zmiennemi, były 
to  także zjaw iska przem ijające, zależne 
od jednorazow ego w ybuchu rozżarzonych 
do nader wysokiej tem peratury  gazów, 
k tóre chwilowo spowodow ały widmo 
emisyjne.

Paweł Trzciński.

PIELĘGNOWANIE POTOMSTWA 
U RYB.

(Według CARUSA STERNA).

(Dokończenie).

Do najbardziej uzdolnionych budowni
czych gniazd należy nasz ciem ik czyli I

k a t (Gastrosteus aculeatus). I  tu ta j za
równo urządzeniem gniazda, jak  i pie
lęgnowaniem  potom stwa zajmuje się 
wyłącznie samiec.

W okresie godowym przybiera on 
nadzwyczaj piękne b a rw y : karm inową 
na bokach, piersiach i brzuchu, zieloną 
na grzbiecie, i natychm iast zabiera się 
do pracy. Przedewszystkiem  wyszukuje 
odpowiednie miejsce z dnem piaszczy- 
stem lub żwirowatem  w wodzie płytkiej, 
ale bieżącej, ja ja  bowiem potrzebują 
koniecznie do rozwoju świeżej wody. 
Gniazdo umieszcza w  dołku, wywierco
nym w ziemi albo też między gęsto 
zarośniętemi roślinami wodnemi. N a m a - 
terya ł używ a łodyg oraz korzonków 
roślin podwodnych, które znosi w  upa
trzone miejsce, sortuje je  starannie, od
rzucając zbyt lekkie, i potem dopiero 
zabiera się do samej budowy. Zebrawszy 
m ateryał układa równo, spaja piaskiem, 
mułem a także w łasną kleistą wydzie
liną, tw ardniejącą w  wodzie, w ygładza 
i przyciska budowlę brzuchem; zbyteczne 
drobne cząsteczki oddziela, m achając 
płetwam i tak, żeby je  woda sama po
rw ała. N ajpierw  zakłada podstawę"gniaz- 
da, następnie robi boki, a potem  dach, 
zostaw iając niewielki otw ór z jednej 
strony. Gniazdo ma kształt podłużnie 

| okrągławy, a wielkość rozm aitą, średnio 
mniej więcej, jak  pięść (sam ciernik ma 
7—9 cm długości). Gromadzenie mate- 
ryału  zajmuje mu 4 godziny, ostateczne 
zaś wykończenie kilka dni. Przez cały 
ten  czas ciernik jes t ogromnie pobudzo
ny  i odpędza wszelkie stworzenia, jakie 
się doń zbliżają, zarówno inne cierniki, 
jak  naw et owady wodne.

Gdy gniazdo je s t już gotowe, samiec 
w yrusza na poszukiwanie samicy i stara 
się ją  przynęcić do gniazda, pływ ając 
naokoło niej we wszystkich kierunkach 
i trącając ją  pieszczotliwie pyskiem- 
Czasami, gdy samica okazuje się zbyt 
oporna, popycha ją  kolcem albo p łetw a
mi. Samica w pływ a do gniazda, składa 
tam  2 —3 jaj, przebija sobie otwór 
w  przeciwnej ścianie i opuszcza gniazdo. 
Odtąd ma ono 2  otw ory (fig. 2 ). Samiec 
wchodzi do gniazda w  czasie pobytu
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samicy albo bezpośrednio potem i za- 
pładnia jaja. Następnie udaje się na 
poszukiwanie drugiej a potem trzeciej 
samicy i t. d., aż dopóki w  gnieździe 
nie zbierze się dostateczna ilość jaj.

Odtąd zaczyna się dlań ciężka praca 
dozorowania jajek przez cały miesiąc. 
Musi zwłaszcza starannie strzedz ich 
przed samicami, które są bardzo łakome 
na w łasną ikrę, zarówno, jak  i na małe. 
Oprócz tego napraw ia on starannie 
wszelkie uszkodzenia w  gnieździe. Gdy 
małe w ylęgną się, samiec podwaja sta
rania i p ilność: musi on wówczas nie-
tylko uważać na zbliżanie się drapież
nych stworzeń, ale także dawać bacze-

Morskie gatunki cierników urządzają
również gniazda mniej więcej w  taki 
sam sposób, jak  nasz słodkowodny, z tą  
tylko różnicą, że używ ają do budowy 
prawie wyłącznie wodorostów, gdy nasz 
bierze i inne rośliny. Podobne gniazda 
znajdujemy u niektórych morskich ryb 
z rodziny’babkowatych (Gobiidae) oraz 
u pokrewnych im Blenniidae. I  tu ta j 
także budową gniazda oraz dozoro
waniem jaj i młodych zajmuje się sa
miec.

W  oceanie Atlantyckim  między zw rot
nikami mieszka maleńka (1 0 — 12  cm) ryb 
ka Antennarius marmoratus, bliska krew- 
niaczka znanej żabnicy (Lophius piscato-

Fig. 2. Cierniki i ich gniazda (wielk. natur.) £ 9  samica, q samiec.

nie, aby małe nie rozbiegały się i nie 
opuszczały przedwcześnie gniazda. Je 
żeli zobaczy, że które z nich oddala się 
zbytnio, podpływa szybko, chw yta je 
pyszczkiem i odnosi napowrót. Przez 
cały czas dozorowania gniazda je s t on 
tak  dalece w rażliw y na zbliżanie się 
innych stworzeń, a naw et podejrzanych 
przedmiotów, że czasem naw et zdradza 
przez to  miejsce, gdzie ono się znajduje. 
W ystarczy wsunąć w  wodę rękę, a na
w et kij, aby ciernik zaczął go śledzić 
bacznie a podejrzliwie, a skoro kij do
tknie przypadkiem gniazda, rzuca się 
nań i kąsa go zajadle. Takie poruszanie 
kijem w wodzie stanow i doskonały spo
sób w ykrycia gniazda.

rius). Antennarius mieszka w części ocea
nu, zajętej przez pływające zarośla sarga- 
sowe i nie opuszcza ich wcale przez całe 
życie. Dostarczają mu one wybornej 
kryjów ki przed rybam i drapieżnemi; to 
też jeżeli go wyjmiemy stam tąd i wpuści
my obok do wody, stara  się umknąć jak- 
naj prędzej z powrotem w zarośla, w  k tó 
rych znika z przed naszych oczu w  jed
nej chwili. „Ryba ta —powiada Filhol— 
buduje prawdziwe gniazdo z wodorostów 
sargasowych. Zbiera ona kępki tych 
roślin swemi dłoniastemi płetwami, skła
da w nie ja ja  i spaja wydzielanemi przez 
się kleistemi nićmi. Gniazda te, mające 
wielkość orzechów kokosowych, pływ ają 
wolno na powierzchni oceanu; ja ja  od
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byw ają w  nich cały rozwój, a i  młode, 
w  pierwszych dniach po w ylęgnięciu się, 
chowają się do nich za lada niebezpie
czeństwem".

W  nadzwyczaj oryginalny sposób bu
duje gniazdo m aleńka (8 ;—9 cm) połud- 
niowo-chińska ryba, zw ana rybą rajską 
(Polyacanthus s. M acropus viridiauratus). 
Jestto  bardzo ładna rybka barw y bru
natnej na  grzbiecie i bokach, szaro 
zielonkawej na brzuchu, z poprzecznemi 
pasam i barw y żółto-zielonkawej lub nie
bieskiej oraz czerwonej. N adaje się ona 
bardzo dobrze do akw aryów  i w  Chinach

| jajek. W yszukawszy samicę, wprowadza 
ją  pod nie, poczem ona wydziela z siebie 
ikrę. Ja jk a  same przez się wznoszą się 
i przyczepiają do pienistego gniazda. 
Jeżeli jednak które opadnie na dno, 
samiec podnosi je  pyszczkiem, zanosi 
i umieszcza w  jednym  z pęcherzyków. 
Następnie przez kilka dni aż do w yklu
cia się małych pilnuje gniazda starannie, 
a potem dozoruje młodych, bo i tu ta j 
samice bez namysłu pożerają własne 
potomstwo. Gdy młode podrosną i umie
ją  już same dawać sobie radę, ojciec 
opuszcza je  i nie troszczy się wcale

Fig. 3. Aspredo laevis i samica z jajami.

w wielu domach hoduje się ją  tak, jak  ' 
u  nas złote rybki. W skutek tej łatw ości 
hodowli posiadam y dokładne spostrzeże
nia nad budową gniazd i pielęgnow a
niem młodych.

W  okresie ta rła  samiec podpływ a pod 
powierzchnię, nabiera do pyszczka po
w ietrza i dm uchając zupełnie tak, jak  
ktoś, kto przygotow uje pianę do baniek 
mydlanych, w ytw arza pod pow ierzchnią 
wody w arstw ę piany, składającą się 
z pęcherzyków, w ypełnionych powie
trzem  i m ających ściankę ze śliny. J e s t
to  właśnie gniazdo, gotow e na przyjęcie

o ich dalszy los, a co ciekawsze, sam je 
naw et zjada czasami. O ryginalny objaw 
instynktu rodzicielskiego!

N iektóre inne gatunk i ryb nie budują 
gniazd, ale zato noszą ikrę ze sobą, 
przyczem czynność tę spełnia u jednych 
samica, u  innych samiec. Do takich 
należą amerykańskie ryby z rodziny su
m owatych (Siluridae) Aspredo laevis i A. 
batrachus, zamieszkujące Surynam  i Gu
janę. W  okresie ta rła  u samicy Aspredo 
zew nętrzna powłoka płaskiego brzucha 
staje się miękka i jakby gąbczasta. 
N atychm iast po złożeniu na dnie dość
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dużych jajek, samica kładzie się na nich I 
i przyciska je  mocno brzuchem, tak  że ; 
jajka przyczepiają się do skóry i pokry
w ają  ją całkiem od głowy aż do ogona, 
zachodząc naw et na nasadę płetw  j 

(fig. 3). Do każdego ja jka  w yrasta j  

wówczas ze skóry nóżka, w  k tórą wcho
dzą naczynia, odżywiające zarodek 
(fig. 4). Gdy z jaj w ylęgną się rybki, 
wyrostki te  znikają i skóra ua brzuchu 
staje się tak  gładka jak  przedtem. Całe 
urządzenie przypomina nadzwyczaj no
szenie ja j przez żabę, zwaną grzbietoro- 
dem (Pipa dorsigera), z tą  tylko różnicą, 
że tam  są one przytwierdzone do grzbie
tu, a tu ta j do brzucha.

Podobne urządzenie, jak  u Aspredo, 
znajdujem y u ryb, należących do wiąz- 
koskrzelnych (Lophobranchii), przyczem

Fig. 4 Aspredo laeyis. Przekrój przez jajko 
wraz z wyrostkiem skórnym: a—zarodek, b— 

wyrostek, c, d—naczynia.

tu ta j m ają one rozm aity stopień udo
skonalenia. W  najprostszym  przypadku, 
jak  np. u  iglicy małej (Syngnathus ophi- 
dion) samiec nosi je przyklejone w 2 —4 
rzędach wzdłuż wysmukłego brzucha. 
U  ig licy  dużej (Syngnathus typhle) 
i innych (S. acus i t. d.) samiec ma na 
brzuchu podłużną brózdę, zamykaną za
pomocą dwu skórzastych klap i służącą 
do noszenia jajek. W  lecie i zimie 
klapy te są cienkie i leżą złożone 
w  bróździe; na wiosnę (w kwietniu), 
w  okresie ta rła  pęcznieją, a brózda za
pełnia się śluzem. W ówczas samiec 
składa do niej jaja, brzegi jej zamykają 
się i pozostają tak, aż dopóki młode 
rybki nie w ylęgną się (ku końcowi 
czerwca), nie podrosną należycie i nie 
opuszczą tej kryjówki. Ale i w pierw
szych dniach życia na wolności cho

w ają się do niej nieraz w  razie niebez
pieczeństwa.

U innej rodziny tego samego rzędu— 
Solenostomidae—opiekę nad jajam i obej
muje sam ica: szerokie i długie jej płetwy 
brzuszne zrastają  się w  obszerną kieszeń, 
służącą do przechowywania jajek. Urzą
dzenie jej atoli jes t doskonalsze, niż 
u  samców iglicy, wewnętrzne bowiem 
ściany pokrywają się długieini na 1,5 cm 
kosmkami, które w edług wszelkiego 
prawdopodobieństwa służą do odżywia
nia małych i znikają, skoro one opusz
czą kieszeń.

Fig. 5. Pławikoniki (Hippocampus); w środku 
samiec z kieszenią na jajka.

U pławikonika (Hippocampus), należą
cego do tej samej rodziny Syngnathidae, 
co iglica, znajdujemy również obszerną 
zamkniętą kieszeń na brzuchu (fig. 5), 
ale znów u samca. Posiada ona maleń
ki otw ór w górnej części. Nie w ia
domo dokładnie, czy samica składa 
do niej wprost jajka, czy też samiec 
sam je tam  przenosi; dość, że po pew
nym czasie w yłażą stam tąd małe. U pła- 
wikoników, jak  zresztą wszędzie, gdzie 
opiekę nad potomstwem obejmuje sa
miec, niema tak  ścisłego połączenia 
odżywczego między organizmem rodzi
cielskim a dziecinnym, jak  to widzim
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u Solenostomidae albo u  Aspredo, gdzie [ 
zajmuje się tem m atka.

Zupełnie oryginalny sposób pielęgno
w ania ja jek  w idzim y u różnych g a tun 
ków Arius i Graleichthys z rodziny 
sumowatych (Siluridae), a także u znacz
nej liczby południowo - amerykańskich 
przedstaw icieli rodzin Cichlidae i Chro- 
midae. T utaj samiec nosi ja ja  w  roz
szerzonej jam ie gębowej i skrzelowej aż 
dopóki nie w ylęgną się młode. Jestto  
rzeczywiście zagadką, w  jak i sposób 
m ogą one tam  przechow yw ać się bez
piecznie i jak  nie przeszkadzają ojcu 
w  jedzeniu, połykaniu, a naw et oddy
chaniu? Trzeba zresztą dodać, że takie [ 
same urządzenie znajdujem y u niektórych 
żab (Rliinoderma Darwinii), u których 
równiż samiec nosi ja jka  w  pysku.

Z tego krótkiego przeglądu widać, że 
tw ierdzenie o zupełuej obojętności ryb 
na los potom stw a byłoby niezupełnie 
słuszne, bo i u nich przykłady troskliw ej 
opieki nad młodemi nie należą bynaj
mniej do rzadkich. W praw dzie naogół, 
ryby nie m ogą się rów nać pod tym 
względem z kręgow cam i wyższemi (ssą- 
cemi i ptakami), wprawdzie bardzo czę
sto stosunek rodziców do dz;eci bywa 
nietylko zupełnie obojętny, ale naw et | 
w prost wrogi, z drugiej jednak strony 
u nadzwyczaj wielu gatunków  można [ 
zauważyć staranną i pełną poświęceń 
opiekę nad ja jam i oraz młodemi z tą  
tylko różnicą, że tu ta j zajm uje się tem 
przeważnie nie samica, lecz samiec. S ta
nowi to właściwość ryb, k tó rą  różnią 
się one w ybitnie od w szystkich innych 
zwierząt, u których przykłady takiej oj
cowskiej opieki należą do wyjątków .

B . Dyakowski.

SPOSTRZEŻENIA NAUKOWE.

Przyczynek do flory grzybów okolic M iędzyrzeca.

W  niniejszym przyczynku podaję w iado
mość o 19 gatunkach obłóczaków (Hymeno- 
myceteae) nie spotykanych jeszcze w g ran i
cach K rólestwa, a więc nowych dla flory 
mykologicznej naszego kraju. W szystkie

znalezione zostały w roku ubiegłym, w  la
sach poblizkich m. Międzyrzeca, niejednokrot
nie już przedtem  badanych.

Clavarieae P r.
1. Clavaria byssiseda Pers.

Na korze żyjących dębów, najczęściej mię
dzy obrastającemi je  u dołu mchami, a daleko 
rzadziej na opadłych gałęziach tych drzew. 
Las Liski i Stołpno, tudzież w  lesie Horodysz- 
c.ze, na dwu żyjących wierzbach kruchych. 
L ipiec—grudzień. Zarodniki w moich oka
zach tylko pod względem bezbarwności 
zgadzają się z opisem zarodników tego ga
tunku u Queleta (PI. myc. de la France str. 
462), gdyż kształtem  zupełnie się różnią, są 
bowiem walcowate 14—16 =  4 —5 fi, według 
zaś wspomnianego autora mają być eliptyczne 
6 —7 p. długie, szerokości nie zaznaczono, 
której Quel. zresztą nigdy nie podaje.

Telephoreae Pers.
2. Peniophora aemulans Karst.

Na baryerze sosnowej. Liski. Czerwiec.
Z barwy podobny do Penioph. incarnata Fr., 
od którego różni się obecnością gleocystyj. 
Określenie rzeczonego gatunku zawdzięczam 
p. Bresadoli, również jak  i gatunków  wymie
nionych pod num eram i: 4, 5, 12, 17, 19.
3. Coniophora byssoidea Pers. Corticium 

byssoideum (Pers.) F r. (G. W inter. Die 
Pilze Deutschl. i t. d. str. 329).

Zarodniki bezbarwne, eliptyczne 4—5 =
2,5—3 [i. Na piesze Peltigera malacea (Ach.), 
w zaroślach sosnowych, pod wsią Rudnik. 
Październik.
4. Cyphella flocculenta (Fr.) Bresad. =  Cor

ticium fłocculentum Fr. =  Cyph. ampla 
Lev.

Owocniki kubkow ate lub miseczkowate do
1,5 cm szerokie, u podstaw y nieznaczną prze
strzenią do podłoża przytwierdzone. Zarod
niki bezbarwne, walcowate, proste lub nieco 
skrzywione 7—10 =  2—2,5 [>-, a nie przewrot- 
no-jajowate lub kuliste, ja k  pisze G. W inter 
str. 333. Na opadłych gałęziach i obalonych 
kłodach osin. Grudzień—marzec. Stołpno 
i park  międzyrzecki. W  tej ostatniej miej
scowości widziałem na leżącej osinie setki 
okazów gęsto skupionych rzeczonego grzyba, 
k tóre  mimo stykających się brzegów, nie 
zlewały się z sobą, jak to  utrzym uje Schroe- 
ter.

Hydneae Fr.

Radulum membranaceum (Buli.) Bresad. Ra- 
dulum molare F r. (Bresad. Fung. Kmet. 
str. 39).

Znany już u nas i notowany pod mianem 
Radulum molare F r. przytaczam tutaj tylko 
w  celu sprostow ania błędnego wymiaru 
szerokości jego zarodników, podanego prze- 
zernnie w moich „Materyał. do fl. grzybów 
okol. Międzyrzeca11, Pam. Fizyogr. tom 16. 
Późniejsze bowiem obserwacye dokonane na 
kilku dobrze rozwiniętych egzemplarzach 
upewniły mnie, że zarodki powyższego ga-
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tunku są eliptyczne i obok długości prawie 
równej poprzednio zaznaczonej, t. j. 8—11 |A, 
mają szerokości 5—7 (i, a nie 2,5 fi (według 
Bresadoli 9—13 =  6—8 |i). Na opadłych 
gałęziach dębu i grabu. Stołpno. Sierpień— 
grudzień.

5. Hydnum violascens Allo. et Schw. (Bre
sad. Fung. Frid . str. 33 t. 140).

Zarodniki bezbarwne, prawie kuliste, bro- 
dawkowate 3,5—4,5 =  3—3,5 jł. Między 
mchami, w suchym lesie sosnowym pod wsią 
Jelnica. Wrzesień.

6. Hydnum fuligineo-yiolaceum Kalchbr. 
(Bresad. Fung. Trid. str. 32 t. 139).

Zarodniki praw ie bezbarwne kątowato- 
eliptyczne, brodawkowate, 5—6 =  4 —4,5 p. 
Między mchami, jeden okaz w obrębie leśnym 
Droczówki. Wrzesień.

Polyporeae Fr.

7. Polyporus borealis (W ahlenb.) Fr. 
Zarodniki bezbarwne, eliptyczne, 4,5—6 =

3—3,5 JJ-, między basidyami cystidya wrzecio
nowate, w górze spiczaste 30—37 =  6 8 [J.. 
Jeden okaz na starym pniu sosnowym. Mosz
czona. Październik.
8. Poria obliqua Pers. (Bresad. Fung. Kmet. 

str. 15).
Zarodniki bezbarwne, eliptyczne 8—10 =  

5—7 [A, między basidyami, cystidya brunatna- 
we, szydłowate. Na spróchniałym pniu brzo- 
zowyin. Moszczona. Czerwiec.
9. Poria subtilis (Schrad.) Bresad. Fung. 

Kmet. str. 24.
Zarodniki bezbarwne, krótko-eliptyczne, 

chropowate 3,5—4 =  2,5—3 JJ.. W  spróch
niałym pniu sosnowym i na starych okazach 
Daedalea quercina po stronie odwróconej od 
światła. Liski. Lipiec.
10. Porothelium  fimbriatum (Pers.) Fr. 

Zarodniki bezbarwne, eliptyczne 3,5—4 =
2—2,5 [J.. Na opadłych gałęziach drzew liś
ciastych, zawsze po stronie odwróconej 
od światła. Stołpno, Liski. W rzesień—li
stopad.

Agaricineae Fr.

11. Russula aurata (W ith.) Fr.
Między mchami w sosnowym lesie należą

cym do wsi W ysokie. Koniec sierpnia. Blasz
ki po bokach białawe, mają ostrza u dojrza
łych osobników cytrynowo-żółte. Dobry ry 
sunek kolorowany tej serowiatki znajduje się 
w dziełku G. Hahna p. t. D er Pilz-Sammler 
t. 6 nr. 25.
12. Panus ringens Fr.

Zarodniki bezbarwne, podłużne 6—8 =
2,5—3 [J-. Na obumarłych gałęziach iwy, 
wierzby popielatej, na uschłej osinie i opad
łej gałęzi brzozowej. Bagno Byczycha, las 
Liski i Chodziaczka. Listopad, grudzień. 
W edług Bresadoli Panus pudens Quel. str. 
324 ma by« ty lko formą P. ringens Fr.

13. Cortinarius yitellinopes (Secret.) C. cli- 
duchus Fr.

Zarodniki brunatnawe, krótko-eliptyczne, 
subtelnie brodawkowate 6,5—7,5 =  5,5—6,5 [>-. 
Między mchami w obrębie leśnym Anielki. 
Wrzesień.
14. Inocybe pyriodora Pers. (Bresad. Fung. 

Trid. str. 48 t. 52.)
Zarodniki żółto-brunatnawe, eliptyczne 10— 

12 =  5—6,5 (J-. Charakterystyczny z powodu 
swego przyjemnego zapachu i białej treści, 
k tóra po przełamaniu czerwienieje. Dwa 
okazy między opadłemi liśćmi. Liski. W rze
sień.
15. Inocybe Trinii Weinm. (Bresad. Fung. 

Trid. str. 14 t. 120).
Zarodniki żółte, gładkie, eliptyczne 9—11 =  

5—6 [J.. Okazy międzyrzeckie były prawie
0 połowę mniejsze od trydenckich, miały 
bowiem kapelusze od 1,5—2,25 cm szerokie 
a trzony od 2,5—4 cm długie. Na ziemi 
próchnicowej w oddzielnej części liściastego 
lasu do obrębu Myszogrond należącego. 
Wrzesień.
16. Inocybe incarnata Bresad. Fung. Trid. 

str. 49 t. 53.
Zarodniki żółte, prawie jajowate, wewnątrz 

drobniutko ziarniste 9—11 ■= 5—6,5 ;j.. Treść 
biała po przecięciu pomału różowieje, zapach 
przyjemny zbliżony do gruszkowego. Naj
większy z moich okazów miał kapelusz 9 cm 
szeroki, trzon 12 cm długi i 2 cm gruby, 
przewyższał przeto rozmiarami nieco okazy 
Bresadoli. Na gruncie humusowym, w tej 
samej miejscowości i miesiącu zbierany co
1 poprzedni. Piękny ten gatunek spotykał 
również Quelet w  górach Jura, niesłusznie 
jednak poczytuje go za identyczny z Inocybe 
Trinii.
17. Pholiota mustelina Fr.

Zarodniki żółte, eliptyczne lub jajow ate 
5—7 =  3—3,5 [J-. Na starym pniu sosnowym. 
Las miejski. W rzesień.
18. Pleurotus atrocoeruleus Fr.

Zarodniki bezbarwne, podłużne, 7—11 =
3,5—4,5 (Ł, cystidya stożkowate, chropowate. 
Na pniu brzozowym. Obręb Rozkiślanki. 
Październik.
19. Omphalia maura F r. (Quel. str. 204). 

Zarodniki bezbarwne, krótko-eliptyczne 4—
5,5 =  3—4 JJ-. Na gruncie gliniastym, przy 
cegielni. Las miejski. Październik, listopad.

B. Eichler.

SEKCYA CHEMICZNA.

Posiedzenie dnia 25 stycznia r. b , 16-te 
w r. b.

Po przyjęciu protokułów  dwu ostatnich 
posiedzeń, dr. Julian Braun wygłosił rzecz
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„O produktach utlenienia kwasów tiokarba- 
minowych“ na zasadzie w łasnych badań.

Przez utlenienie kwasów dwutiokarbim ino- 
wych lub ich soli pochodnych zasad pierw- 
szorzędowych o wzorze
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Rozkłady te  obadwa dają się obserwować 
zwykle równocześnie, przyczem u dwusiarcz
ków  z małemi rodnikam i R  przeważa pierw 
szy, u dwusiarczków z dużemi rodnikam i za
chodzi praw ie wyłącznie rozkład w edług dru
giego równania. Dwusiarczki dwualkilowe
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w której posiadają’ w łasności kw aśne i z za
sadami tw orzą sole :
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Ostatnie są ciałami o budow ie bardzo trw a
łej, pierwsze ulegają bardzo łatw o rozkłado
wi i przemianom chemicznym. Rozkład ich 
przebiega w dwu kierunkach; z jednej cząs
teczki dwusiarczku tw orzy się albo : cząstecz - 
ka siarkowodoru, atom  siarki i 2 cząsteczki 
olejku gorczycowego

C3S.(N ,H R 2 =  H, S +  S +  2SC N R ,

albo też cząsteczka siarku węgla, atom  siarki 
i cząsteczka sulfomocznika

CaS4N,HaRa =  CS, +  S +  S . C . (NHR)2.

Sole te  służą za punkt wyjścia do otrzym a
nia całego szeregu ciał o wzorze ogólnym

S—C/ N R
\S R ,

q r \ /  SR, J
b \ N R

otrzymujemy je  przez działanie ciał zawiera
jących chlorowiec, k tóry  łączy się z metalem 
związanym z siarką. Działając na te  sole 
wolnym jodem  lub bromem otrzymujemy 
siarkę i olejki gorczycowe, prawdopodobnie 
jako produkty rozkładu nietrwałego] ciała 
o wzorze

NR
I

/ C \
S S

s s
\ c /.

I!
NR

wytworzonego pierwotnie. Reakcya ta  sta 
nowi bardzo dogodną metodę otrzymywania 
olejków gorczycowych.

W dziele spraw bieżących wybrano p. Mie
czysława Pfeiffra na delegata Sekcyi do Mu
zeum rzemiosł na miejsce ustępującego p. Ko
lendy.

Sekcya uchwaliła podjąć starania w celu 
utworzenia przy Oddziale zaczątku biura 
informacyjnego przemysłowego, któreby u łat
wiało informacye przedewszystkiem z zakresu 
przemysłu chemicznego przez zebranie adre
sów, cenników i t. p., szczególniej mniejszych 
zakładów przemysłowych.

Odczytano list p. B. Szulca z Irkucka, za
pytującego o rynek zbytu i ceny wolframu 
i molibdenu, znalezionego w znacznych ilo
ściach na Syberyi.

Na tem  posiedzenie ukończone zostało.

KRONIKA NAUKOWA.

— Działanie promieni Becąuereia na bakterye.
Już w r. 1877 badania Downesa i B lunta 
wykazały, źe światło słoneczne działa na 
bakterye zabójczo. Nie wszystkie jednak 
części widma słonecznego posiadają własności 
bakteryobójcze, lecz tylko błękitna, fiołkowa 
i pozariołkowa. Obecnie badania H. Becąue- 
rela i Curie wykazały, źe promienie Beccjue- 
rela nie są jednorodne, lecz że niektóre z nich 
przechodzą z łatwością przez różne ciała, 
inne zaś są pochłaniane w stopniu znacz
nym. Zachodzi więc pytanie, czy pewien 
rodzaj prom ieni Becąuereia nie może, podob
nie ja k  pew ne promienie słoneczne, posiadać 
własności baktery obój czych? Pracę nad tą  
kw estyą podjęli pp. E . Aschkinas i W . Cas- 
pari, i poszukiwania ich zostały uwieńczone
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skutkiem  pomyślnym : okazało się, że bak- 
terye obumierają pod działaniem promieni 
Becąuerela drugiej kategoryi, t. j. łatwo 
pochłanianych. Tak więc promienie te  zbli
żają się do promieni słonecznych i pod wzglę
dem swych oddziaływań fizyologicznych.

(Rev. Scient.). J. T.

—  Bezpłodność gleby torfowej. M. J. Dumont 
stw ierdził tę  okoliczność, że środowiska to r
fowe względem nitryfikacyi w warunkach 
naturalnych zachowują się opornie, ale gdy 
doń zostaną wcielone sztucznie sole amonowe 
nitryfikują pomyślnie. A utor tedy wnios
kuje, że bezwładność azotu zależy od włas 
ności humusu, a zwłaszcza braku procesu 
amonizacyi. Bierność próchnicy zda się być 
nieuniknionym skutkiem braku potasu. Gdy 
w zwykłych glebach stosunek azotu do potasu 
praw ie równa się jedności, w glebach torfo
wych wynosi więcej niż 20. Żeby dać 
glebie możność nitryfiko wania wystarczy 
wcielić do niej potas. Traktując tedy gle
bę torfow ą węglanem potasu daje się w arun
ki przyjazne dla przemiany azotu organicz
nego w amoniakalny, humus przybiera postać 
odpowiedniejszą dla życiowości drobnoustro
jów  nitryfikujących i bezpłodność zostaje 
w tak i sposób zażegnana.

(La Naturę).

ROZMAITOŚCI.

— Balonem ponad Saharą. Zanim ma być dopro
wadzona do skutka podróż nad Saharą balo
nem z udziałem kilku ludzi, przedsiębiorcy tej 
wycieczki zamierzają pierwej puścić w tę 
podróż balon bez ludzi. Jednostajność wzno
szenia się balonu ponad poziomem lądu ma 
być regulowana automatycznie zapomocą od
powiedniego przyrządu, k tóry  ma w zupełno
ści zastąpić aeronautę. S tatek  powietrzny 
będzie party  siłą w iatru, k tóry  według jedno- 
zgodnych orzeczeń badaczów Sahary, stale 
w przeciągu czasu od października do kw iet
nia każdego roku dmie w Saharze środkowej 
w kierunku północno - północno - wschodnim. 
Statek  będzie posuwał się z szybkością prze
ciętną 20 km  na godzinę. Całą tedy przestrzeń 
między Gabesem a Nigrem przeszybuje w nie
spełna pięć dni. Gdyby statek  powietrzny 
w drodze spotkało nieszczęście, w każdym 
razie zostanie spostrzeżony zapewne przez 
koczowników pustyni, k tórych uwagę ta 
kie niezwykłe zjawisko musi przyciągnąć, 
przyniosą tedy wiadomości, co pomoże do 
odgadnięcia drogi, k tórą przebył, a nawet 
być może odnalezienia tak  zbłąkanego statku 
jak  przyrządów, w które  będzie zaopatrzony.

(Comptes Rendus).

WYSTAWA JUBILEUSZOWA
TOW ARZYSTW A POLITECHNICZNEGO 

W E LW O W IE 1902 R.

Pod protektoratem  J, E. Namiestnika hr. 
Leona Pinińskiego i J . W. Marszałka krajo
wego hr. Andrzeja Potockiego odbędzie się 
wystawa jubileuszowa Towarzystwa Poli
technicznego w pałacu sztuki w parku Kiliń
skiego we Lwowie w czasie od 17 maja do 
30 czerwca 1902 r. W ystawa obejmować 
będzie trzy dzia ły : a) wystawę wynalazków 
polskich; b) wystawę prac członków Tow. 
Politechnicznego; c) wystawę krajowego prze
mysłu artystycznego.

a) Dział wynalazków polskich.

W ielkiej doniosłości wynalazki naszych 
rodaków rozproszone i zużytkowane we 
wszystkich krajach świata cywilizowanego są 
społeczeństwu polskiemu prawie nie znane. 
Mnóstwo genialnych polskich pomysłów staje 
się źródłem bogactwa tylko dla obcokrajow
ców, chociaż i w kraju możnaby je  z korzy
ścią wyzyskać. Obliczenie się z twórczością 
ducha wynalazczego u nas nie zostało jeszcze 
nigdy dokonane. To też lwowskie Towarzy
stwo Politechniczne w 25 rocznicę swego 
istnienia uważa za potrzebne i wskazane 
zebrać o ile możności wszystkie wynalazki 
polskie z la t ostatnich, przedstawić je  zbioro
wo społeczeństwu w tem  przeświadczeniu, 
że niejeden pomysł rodzimy w ten sposób 
znakomite znajdzie wśród ziomków rozpo
wszechnienie, że wystawa taka wydobędzie 
niejeden ta len t twórczy i da mu możność 
spożytkowania swych wynalazków na korzyść 
ogółu.

Główne ustępy programu wystawy wynalazków 
•polskich.

Otwarcie wystawy nastąpi dnia 17 maja 
1902, zamknięcie dnia 60 cerwca 1902.

§ 2. Celem wystawy je s t policzenie włas
nych sił na polu wynalazków naukowych, 
technicznych i przemysłowych, zaznajomienie 
społeczeństwa z najnowszemi wynalazkami 
polskiemi i ułatwienie zbytu tych wyna
lazków.

§ 4. W ystaw a obejmować będzie naukowe, 
techniczne i przemysłowe wynalazki będące 
w użyciu lub nadające się do praktycznego 
zastosowania, poczynione przez osoby naro
dowości polskiej w czasie od r. 1877 do 
r. 1902.

§ 5. Przedmiotami wystawy mogą być 
przedmioty wykończone, modele, rysunki 
i wyroby.

§ 7. Zgłoszenia przedmiotów wystawowych 
mają być podane na arkuszach deklaracyj- 
nych, k tóre  można otrzymać bezpłatnie 
w biurze kom itetu wystawy we Lwowie, 
jako też u reprezentantów  komitetu.

Dokładnie wypełnione deklaracye wnosić 
należy w dwu egzemplarzach bezpośrednio
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do K om itetu w ystaw y jubileuszowej Towa- j 
rzystw a Politechnicznego we Lwowie, ul. ; 
Chorążczyzna 1. 17, najdalej do 15 lutego 
1902 r.

§ 10. Za miejsce na w ystaw ie wystawcy 
opłacają następujące należy tośc i:

W  budynku w ystaw y 5 (pięć) koron za 
każdą połowę m % zajętej powierzchni. Mini
mum opłaty wynosi 5 koron. Każdy ułamek 
połowy m- liczy się za pełną połowę.

Na ścianie lub na ekranach na pomiesz
czenie rysunków  po 8 (ośm) koron za 1 m':. |

Na zewnątrz budynku po 2 (dwie) korony 
za 1 w'2.

§ 15. Przyjm owanie przedm iotów  na wy- I 
stawę przeznaczonych odbywać się będzie 
od 20 kw ietnia do 10 maja 1902.

Koszty przewozu, wypakowania, zniesienia 
na miejsce i odesłania ponoszą wystawcy.

§ 16. Przedm ioty wystaw ow e przeznaczone 
na sprzedaż powinny być zaopatrzone w k a r t
kę z oznaczeniem ceny. Sprzedażą może 
zająć się sam wystawca lub poruczyć ją  
komu innemu, je s t jednak obowiązany pozo
stawić przedm iot sprzedany aż do ukończenia 
wystawy.
k § 23. K om itet w ystaw y ogłosi w edług 

potrzeby poszczególne regulaminy.

§ 24. K om itet wystawy w miarę możności 
wyda księgę pam iątkową wynalazków pol
skich nagromadzonych na wystawie.

O D PO W IED ZI REDAKCYI.

— WP. S. P. Obserwatoryum astronomicz
ne imienia Jędrzejewicza w W arszawie zosta
ło staraniem ludzi dobrej woli przeniesione 
z Płońska, gdzie założone przez ś. p. J. J ę 
drzejewicza służyło mu za pracownię do 
ważnych badań samodzielnych. O działalności 
ś. p. Jędrzejewicza może się Sz. Pan dowie
dzieć z nr. 1—5 W szechświata z r. 1888. 
Obserwatoryum je s t obecnie pod kierownic
twem p. Mereckiego. Bliższych szczegółów 
co do odwiedzania i t. p. dowie się Pan 
w  samem obserwatoryum —M okotowska 6.

SPROSTOWANIE.

W  nr. 3 (1034) W szechświata na str. 44, 
łam 1, wiersz 3 z dołu, zam iast „G-. A. Mili- 
cera“ powinno być: G. A. Millera.

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. 22 do 28 stycznia 1902 r.

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

DZIEŃ

BA R O M ETR  
700 mm 4-

T E M PER A TU R A w  st. c.

W
il

go
tn

oś
ć

śr
ed

n
ia

KIERUNEK 
W IA T R U  

Szyb k o ść w  me
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7 r- 1 p. 9 w . 7 r. 1 p. 9 w . N ajw . Najn.

2 2  Ś. 54 , ° 54,7 5 6 ,0 — 0 ,4 0,6 0,2 1 ,2 — 0,7 8 5 w 7,w r,w ' __
23 C. 55,3 54,9 5 4 ,9 0,2 3,4 4 ,0 4 ,0 — 0,4 9 7 s w 3,s w !,sw 4 2,2 © p raw ie  ca ły  dzień
2 4  P. 53,7 5 i , « 48,0 4,2 5,3 3 ,0 5 ,5 3 ,0 90 sw J,sw ',sJ 0,5 •  w  n ocy  [z  p rzerw .
25 S. 4 2 ,7 39,4 3 t>,7 o,8 4,5 4 ,0 5 ,2 0 ,5 84 s 7,s7,s6 •—
26 N. 33,6 35 , ° 39,2 4,6 3,2 0,8 4 ,6 0 ,5 8 4 sw 3,sw 5,sw 5 3,2 •  kilkakrotnie
2 7  P . 42,7 42,2 43 , 1 — i ,4 —°,3 — 2,0 0,8 — 2,0 80 w ‘i,sw 5,sw* — ■
28 W. 44,9 42,3 4° ,8 — 3,6 — 0,5 —o,1 0,0 — 4,2 80 sw °,s7,s9

Ś red n ie  46,0 1,4 86 5,9

T R E  Ś Ć. Biologia pyłku kwiatowego, przez J . Trzebińskiego. — Analiza widmowa gwiazd 
stałych, przez P. Trzcińskiego (ciąg dalszy). — Pielęgnowanie potom stwa u ryb. W edług
C. Sterna, przez B. Dyakowskiego (dokończenie). — Spostrzeżenia naukowe. — Sekcya 
chemiczna. — K ronika naukowa. — Rozmaitości. — W ystaw a jubileuszowa we Lwowie. —

Buletyn meteorologiczny.

W y d a w c a  W . W R Ó B L E W S K I . R e d a k to r B R . Z N A T O W IC Z .

AosBOjeHO IleH9}Poa UapuiaKa 17 HHBapa 1902 ro4». Druk W arsz. Tow. A kc. A rtystyczno-W ydaw niczego.


