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S E N .  ‘)

W iadomości nasze o śnie bardzo są 
skąpe. Tern większym wszakże jest obo
wiązkiem przyrodnika i lekarza poznać 
je  i przyswoić sobie.

Sen bardziej jest człowiekowi potrzeb
ny niż pokarm. Bez pożywienia obywać 
się człowiek może miesiąc cał, a naw et 
i dłużej. Z  bezsenności natom iast już po 
niewielu dniachby umarł. Musimy to 
wnosić przez analogią z tego, czego uczą 
doświadczenia czynione na zwierzętach, 
jakkolw iek prób z ludźmi nie robiono 2).

W  r. 1894 na międzynarodowym kon
gresie lekarskim w  Rzymie pani Manas- 
seine doniosła o doświadczeniach nad 
wpływem bezsenności, dokonanych na 
10  młodych 3—4 miesięcznych psach. 
Jeżeli zw ierzęta te pozbawiono snu

') W edług świeżo wydanego podręcznika 
fizyologii profesora bazylejskiego G. Bunge- 
go (Lehrbuch der Physiologie des Menschen. 
Lipsk, 1901).

-) W literaturze lekarskiej spotykamy kil
kakrotnie wiadomość, że istnieje w Chinach 
pewien rodzaj kary śmierci polegający na 
tem, że przestępcy nie pozwalają spać. Po
szukiwania pilne wykazują wszakże, że wia
domość ta, zaczerpnięta z jednego z czaso
pism amerykańskich, jest w prost zmyślona.

przez 4—5 dni, ginęły one bezpowrotnie; 
najtroskliwsze pielęgnowanie następne 
nie mogło ich ocalić. Z owych 10 psów 
cztery nie żyły po 4 — 6 dniach; pozosta
łe starano się utrzym ać przy życiu, po
zwalając im znów spać po 5-dniowej 
bezsenności — lecz napróżno. Młodsze 
zwierzęta szybciej padały od starszych. 
Tem peratura tych pozbawionych snu 
zw ierząt już na drugi dzień opadała 
o 0,5 do Ô 1 C, a w ostatnich godzi
nach życia obniżyła się o 4 do 5,8° 0. 
Liczba czerwonych ciałek krw i opadała 
z 5 do 2 milionów w milimetrze sześcien
nym, by podnieść się w ostatnim  dniu, 
kiedy zwierzęta już przestały źreć; tym 
czasem liczba ciałek białych stale opa
dała. Autopsya wykazała, że naczynia 
krwionośne mózgu otoczone są w arstw ą 
białych ciałek krwi; w niektórych miej
scach naczynia te były jakby uciśnięte. 
Wszędzie na korze mózgu znajdowano 
krwawienia drobne, włosowate, większe 
natom iast w  sąsiedztwie nerwu wzroko
wego i w  płatach wzrokowych mózgu 
(lobi optici).

A więc bezsenność znacznie szybciej 
zabija zw ierzęta niż głód. Pies głodzo
ny traci do 50% ciężaru ciała zanim 

j padnie; zwierzęta pozbawione snu traciły 
| tylko 5—13% • U zw ierząt głodzonych
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mózg zachowuje praw ie norm alną w agę— 
mózg odżywia się tu  kosztem reszty  or
ganów; u zwierzęcia padającego w sku
tek bezsenności mózg właśnie najw ięcej 
ucierpiał.

Bardzo właściw ie postąpiła pani Ma- 
nasseine, w ybierając do tych  doświad
czeń młode psy. P rzykre to  doświad
czenie zostało tym  sposobem skrócone. 
Potrzeba snu bowiem u m łodych psów 
jest bardzo duża. Człowiek przesypia 
y 3 swego życia, pies 2/3, a młody pies 
śpi jeszcze więcej. D latego też doświad- j 

czenia tak  szybko się rozstrzygnęły. Ale j  

nie trzeba oczywiście z tych doświad
czeń przenosić wniosków na człowieka.

Nie wiemy zatem  jeszcze dokładnie, I 
po jakim  czasie człowiek um arłby z bez- [ 
senności, ale w  każdym  razie szybciej j 

niż z głodu. Potrzeba snu je s t dla nas 
wnioskiem z doświadczenia. A priori 
konieczność ta  nie daje się należycie 
uzasadnić. Pow iadam y : mózg potrzebu
je  spoczynku i znajduje ten spoczynek 
tylko we śnie. Ale dlaczegóż nie po
trzebuje spoczynku serce? Jeżeli mózg, 
podobnie jak  serce, ustaw icznie się od
żywia krw ią, k tóra przynosi mu tlen 
i m ateryał palny—dlaczegóżby i mózg 
nie m ógł również bez przerw y pra
cować?

Rozw ażenie ściślejsze wykazuje, że 
błędnein je s t przypuszczenie, jakoby ser
ce nie potrzebowało wypoczynku. Isto t- j 
nie potrzebuje ono spoczynku :  po drugim  j  

tonie serca następuje pauza; krzywa, j 

w skazująca ruchy serca, w yraźnie dowo
dzi, że obniżenia pomiędzy podniesienia- | 
mi ciśnienia trw ają  dłużej niż wzniesie- j 

nia. Serce spoczywa zatem  więcej niż 
pół życia, mózg zaś tylko przez trzecią | 
część życia. Isto tna  różnica polega tu  
tylko na tem, że pauzy spoczynkowe 
w pracy serca są krótkie i częste, dla 
mózgu zaś długie i rzadkie. Częste j 

pauzy byłyby dla m ózgu niewłaściwe. 
K ojarzenia myślowe nie m ogą być prze- | 
rywane.

Otóż zapytajm y dalej : czy potrzeba j  

snu wspólna je s t w szystkim  zwierzętom? j  

Co w pływ a na rozm aity stopień tej 
potrzeby? Czy je s t on zależny od róż- |

nego stopnia pracy mózgowej, czy od 
innych jak ich  czynników?

W szystkie te  niezmiernie ważne py ta
nia muszą tymczasem pozostać bez od
powiedzi, nie posiadam y bowiem jeszcze 
prawie żadnych spostrzeżeń porównaw
czych nad potrzebą snu u rozm aitych 
zwierząt, zwłaszcza zaś żadnych obser- 
wacyj niezawodnych nad zwierzętam i 
niższemi.

Z astanaw iającą jest nieznaczna potrze
ba snu u ptaków. Z pomiędzy w szyst
kich zw ierząt kręgowych p tak i od
znaczają się najżwawszym przerobem 
m ateryi i najżwawszym przebiegiem 
wszelkich funkcyj. A pomimo to, zdaje 
się, że wiele gatunków  zadaw ala się 
krótkim  stosunkowo snem. Brehm po
wiada : „Niewiele czasu w nocy, kilka
m inut od czasu do czasu we dnie w y
starczają im (ptakom) zdaje się zupełnie 
na sen“. „Słyszałem kukułkę jeszcze 
o północy a następnie o pierwszej go
dzinie po północy, przez cały zaś dzień 
widywałem ją  ciągle czynną11. „Kury 
nasze co praw da już przed zachodem 
słońca idą na spoczynek, lecz nie śpią 
jeszcze, a pianie przed brzaskiem dowo
dzi, że 3 godziny zaledwie starczą 
im na pokrzepienie się do pracy cało
dziennej “.

P tak i drapieżne, zdaje się, wrięcej 
potrzebują snu. Sokół przynajmniej daje 
się zupełnie ułaskawić i doskonale uło
żyć, jeżeli nie damy mu spać przez trzy 
n o c e : sadza go się na obręczy zawie
szonej i kołysze przez całą noc.

U rozm aitych zw ierząt ssących różna 
jes t bądź co bądź potrzeba snu, i byłoby 
niezmiernie pouczającem stwierdzenie, 
co m ają ze sobą wspólnego wszystkie 
gatunki w ym agające dużo snu, oraz co 
różni je  od tych wszystkich gatunków, 
które krótszym  snem się zadaw alają. 
Badań takich dotychczas nie posiadamy. 
Obserwujmy nasze zwierzęta domowe 
a niew ątpliw ie odbierzemy wrażenie, że 
potrzebę snu w stopniu największym 
ma pies. N asuw a to przypuszczenie, że 
długość snu pozostaje w  zależności od 
rozwoju intelektualnego. W iększa praca 
mózgowa w ym aga też większego spo-
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czynku. Możnaby wszakże znów podać 
to w  wątpliwość, ponieważ człowiek 
mniej śpi od psa. Ale zważyć znów 
wypada, że wielkość w yrażająca potrze
bę snu nie może być mierzona tylko 
czasem na sen zużywanym, lecz przede- 
wszystkiem głębokością snu. Do sądze
nia o głębokości snu jeden tylko mamy 
środek—siłę bodźców' zmysłowych po
trzebnych do obudzenia. Wiadomo, że 
bodźce te dla psa bardzo są słabe. Sen 
psa bardzo jest powierzchowny, płytki. 
Lichtenberg p o w iad a : „Pies jes t naj-
czujniejszem zwierzęciem, choć śpi przez 
cały dzień“. O ile wiadomości moje 
sięgają, sen człowieka jest daleko głęb
szy niż jakiegokolw iek zwierzęcia.

Zdaje się, że odmienny ten  rodzaj snu 
u człowieka i psa istotnie przyczynił Jsię 
do zaw arcia ścisłej a wiernej przyjaźni 
pomiędzy człowiekiem a psem, do ' przy
jaźni starszej od historyi ludzkości. Jak  
głęboko w przeszłości dotrzeć można do 
śladów człowieka, zawsze spotykamy 
przy nim psa jako towarzysza. Sądzić 
wolno, że tylko przy pomocy psa czło
wiek ze stanu pierwotnej natu ry  wydo
był się i przeszedł do kultury. Wysoka 
inteligencya dała człowiekowi znakomi
tą  przew agę w walce o byt, natom iast 
związana z tą  inteligencyą potrzeba głę
bokiego snu stanow iła wielki niedosta
tek, zwłaszcza wobec zw ierząt drapież
nych. Lecz w ierna przyjaźń psa czuj
nego zaradziła tem u brakowi. Przyjaźń 
ta  dla obojga okazała się korzystną na 
łowach : węch psa w związku z in teli
gencyą człowieka zwyciężył wszystkie 
inne zwierzęta. Zdawać się niemal mo
że, że przyjaźń człowieka z psem to 
pewna forma „symbiozy11, k tó rą  bezwied
nie stw orzyła natura, nie zaś świadoma 
rozw aga ludzka.

Gdy zatem  człowiek najgłębszy ma 
sen i gdy przypuszczamy, że zależy to  
od usilnej pracy umysłowej, możnaby 
przypuścić, że tylko wielkie półkule 
m ózgow e—jedyne w edług nauki dzisiej
szej siedlisko pracy umysłowej—potrze
bują spoczynku w postaci snu. Lecz 
przeczą tem u spostrzeżenia Goltza, k tó
ry pozbawił psa półkul mózgowych,

a jednakże spostrzegł u tego zwierzęcia 
regularny pow rót stanów snu i czuwa
nia. Lecz dodaje tu  Goltz, że „sen i spo
czynek były daleko krótsze niż u  psów 
normalnych*1. Zdaje się więc bądź co 
bądź, że przeważnie długi i głęboki sen 
należy się [ rzeczywiście wielkim półku
lom mózgowym.

Grodnem je s t  p o d  ty m  w zg lęd em  u w a g i 
n a s tę p u ją c e  spo strzeżen ie  p a n i M anas- 
seine, z k tó re g o  w y n ik a , że lew a  p ó k u la  
m ózgow a, k tó rą  p rzew ażn ie  p racu jem y , 
w  g łębszym  te ż  je s t  śn ie  p o g rą ż o n a  n iż  
p ra w a . J e ż e li  ła sk o ta ć  będziem y cz ło 
w ie k a  śp iąceg o  p ió rem  po  tw a rz y  pod
czas d ru g ie j lub  trzec ie j g o d z in y  snu, 
w y k o n y w a  on ru c h y  ob ronne  zaw sze  
le w ą  ręką, choćby  n a w e t le ż a ł n a  lew ym  
boku. S tw ie rd z iła  to  p. M. n a  50 oso
b a c h  ró żn eg o  w iek u  i p łc i—n a  d z iec iach  
od la t  trz e c h  do 65 -le tn ich  m ężczyzn  
i k o b ie t—i d o s trz e g ła  w y ją tk i ty lk o  
w  ośm iu  p rzy p ad k ach , m ian o w ic ie  u  ośm iu 
m ań k u tó w , lew o ręk ich , k tó rz y  i szy li 
i p isa li le w ą  ręk ą . O śm iu ty c h  lew oręk ich , 
k tó rz y  zn a leź li się  w śró d  b ad an y ch  p rzez 
p. M. osób, w y k o n y w a ło  w e  śnie w sz y s t
k ie  ru c h y  o b ro n n e—np. d la  odpędzen ia  
n a trę tn e j m u c h y —p ra w ą  ręk ą , n a w e t 
w ów czas, g d y  le ż a ły  n a  p raw y m  boku  
z rę k ą  pod tu ło w iem . Ż ad n e j n ie  by ło  
p rz y te m  ró żn icy , ja k ą  s tro n ę  tw a rz y  
ła sk o tan o .

W spomnieliśmy już, że dla sądzenia 
o głębokości snu jeden tylko mamy śro
dek, t. j. siłę budzących ze snu podraż
nień zmysłowych. Fechner zalecił metodę, 
według której natężenie budzącego ze 
snu dźwięku służy do oceny głębokości 
snu. Na metodzie tej opierają się nastę
pujące doświadczenia, w  których stara
no się oznaczyć głębokość snu u czło
wieka w rozm aitych momentach po za
śnięciu.

Pierw sze tego rodzaju doświadczenia 
zostały wykonane przez Kohlschiittera. 
W rażenia dźwiękowe konieczne do obu
dzenia ze snu, wywoływano przez w a
hadło, które z rozmaitej wysokości opa
dało na tabliczkę łupkową. Z wysoko
ści spadku obliczano natężenie dźwię
ku. Z długiego szeregu starannych do
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świadczeń, dokonanych na zdrowych mło
dych ludziach, w ynika przedewszyst- 
kiem jasno, że „głębokość" snu nie jest 
identyczna z pokrzepieniem przez sen 
sprowadzanem. Bynajm niej nie ten, który 
śpi najmocniej, najw ięcej też odzyskuje 
sił przez sen.

Lecz należy również zważyć, że roz
strzyga nie samo tylko natężenie dźwię
ku, lecz nadto okoliczność, czy budzący 
nas szmer lub dźwięk je s t dla ucha 
czemś niezwykłem czy też doń przy
wykliśmy, a także i to, co właściwie 
dźwięk ten znaczy. „Niejedna troskliw a 
m atka budzi się za najlżejszym szme
rem dziecka, gdy śpi tym czasem  w naj
lepsze pomimo głośnego chrapania mężu 
lub w razie zwykłego szmeru, do którego 
przyw ykła". Szmery jednostajne działa
ją  nawet, jak  wiadomo, usypiająco, np. 
słuchanie niektórych wykładów.

Z badań, w ykonanych przez następców 
K ohlschiittera, m ianowicie przez dwu 
studentów  w  Tybindze, Mćinnighoffa 
i Piesbergena wynika, że w  piątej go
dzinie po zaśnięciu sen staje się bardzo 
powierzchownym, poczem w następnej, 
szóstej godzinie znów się pogłębia. Is to t
nie jestto  fak t bardzo powszechny i bar
dzo wiele osób spostrzega na sobie, że 
nad ranem  sen staje się głębszy.

Obadwaj wym ienieni eksperym entato- 
rowie stw ierdzili nadto, że głębokość 
snu znacznie słabnie po uiniarkowanem  
spożyciu alkoholu. W ynika stąd  że le
karze niesłusznie zalecają pacyentom  
i rekonwalescentom  wino „dla wzmoc
nienia", pozbaw iają ich bowiem w ten 
sposób najpotężniejszego środka ku od
zyskaniu sił—pokrzepiającego snu.

W  klinice dorpackiej powtórzono je s z 
cze doświadczenia nad głębokością snu. 
Okazało się, że w szystkie poprzednie 
rezulta ty  były isto tn ie praw dziw e i że 
owo pow tórne pogłębienie snu nad 
ranem jes t w łaściw e neurastenikom . L u
dzie nerwowo osłabieni w  samej rzeczy 
stw ierdzają bardzo często, że zbyt wcześ- ; 
nie się budzą rano i że w stają  pokrze- ! 
pieni ty lko w takim  razie, jeżeli uda im 
się pow tórnie zasnąć na dobre. Pomię- j 

dzy czw artą a szóstą godziną po zaśnię- j

ciu sen tak  staje się powierzchowny, że 
często następuje zupełne rozbudzenie.

Pew ien punkt oparcia dla sądzenia 
o głębokości snu moglibyśmy może po
zyskać, badając marzenia senne. M nóst
wo ludzi utrzymuje, że często nie śnią 
wcale; budzeni nie m ogą sobie oni 
zazwyczaj przypomnieć żadnego obrazu 
sennego. „Co do mnie—powiada Bun- 
ge—pomimo licznych prób nie mogłem 
tego nigdy na sobie stw ierdzić: o k tórej
kolwiek porze po zaśnięciu się budzę, 
zawsze przypominam sobie sny bardzo 
żywo. N atom iast spostrzegłem różnicę 
następującą: Jeżeli śnię o faktach prze
żytych przed dawnym czasem, to spałem 
spokojnie i głęboko, bo czuję się przez 
sen pokrzepiony. Gdy natom iast śnię 
o zdarzeniach z ostatnich dni, wówczas 
spałem niespokojnie, w staję znużony, do 
pracy niechętny. Za młodu byłem na
miętnym myśliwym, lecz już od la t 
dwudziestu strzelby w  ręku nie miałem. 
Otóż gdy śnię, że jestem  na polowaniu— 
co mi się wciąż jeszcze bardzo często 
zdarza—zawsze po w staniu czuję się 
doskonale wypoczętym i pokrzepionym 
do pracy dziennej".

Części mózgu, które ostatnio najusil
niej pracowały, spoczywają w  głębokim 
śnie; czynności ich przygasają i pozwa
lają  natom iast w yłaniać się obrazom 
dawnych wspomnień.

W ynika stąd ważne prawidło dyete- 
tyczne. K to pozbawiony jes t snu nie- 
przerywanego m arzeniami sennemi, po
winien przynajmnieć dążyć do tego, 
ażeby we śnie mógł się znaleźć w  na j
wcześniejszej swej, szczęśliwej młodości, 
ażeby mógł się przenieść w  dni błogie
go dzieciństwa. Jeżeli nie możemy tego 
dopiąć, jeżeli troski i k łopoty ostatnich 
dni prześladują nas naw et we śnie, zna
czy to, że zaszły zakłócenia w  naszych 
funkcyach i nie powinniśmy się uspo
koić, zanim nie poznamy przyczyny tych 
zaburzeń i nie usuniemy jej.

Pew ne osoby utrzym ują, że w  pierw 
szych godzinach po zaśnięciu nie śnią 
wcale, następnie pojaw iają się sny o cza
sach dawno minionych, a dopiero na 
krótko przed przebudzeniem wspomni©-
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nia ostatnich zdarzeń. Zgadza się to 
z badaniami K ohlscluittera nad głęboko
ścią snu u ludzi zdrowych.

Dr. A. Pilcz, asystent w  zakładzie dla 
obłąkanych w  W iedniu, powiada, że 
często w nocy, jako lekarz zakładu, by
w a budzony. Otóż w godzinę lub 172 
godziny po zaśnięciu bardzo często nie 
miewa żadnych wspomnień lub snów 
„o sytuacyach z dawno minionych cza
sów". „W  m iarę—oto jego  słowa—jak  
chwila nagłego, niespodziewanego obu
dzenia zbliża się do pory, w  której zwy
kle sam się budzę, nowe, później pozy
skane obrazy wyobrażeniowe i komplek
sy myślowe w ynurzają się wśród nie
ustannej gry  skojarzeń11.

BIOLOGIA 
PYŁKU KWIATOWEGO.

(Dokończenie).

Odwrotny przykłaa, w  którym  rośliny 
o pyłku nie znoszącym zamoczenia po
siadają pylniki w  ten lub w inny sposób 
zabezpieczone od wpływu wody, stano
w ią ro d z in y : wargowych, wiesiołkowa- 
tych, balsam inowate, kosaćce, szczawi- 
kow ate i t. p. Częstokroć w obrębie 
jednej i tej samej rodziny, a naw et 
rodzaju napotykam y obadwa typy pyłku. 
Tak np. u liliow atych rodzaje o w ysta 
wionych na działanie deszczu pręcikach 
(Agapanthus, Lilium, Gagea, Tulipa), 
posiadających pyłek zupełnie nie w rażli
wy na zamoczenie. Odwrotnemi w łas
nościami wyróżnia się pyłek w  rodza
jach : H yacinthus, Ornithogallum i Mu- 
scari, gdzie znajdujemy też stale pręciki 
ukryte w  głębi kwiatu. Tę samę zależ
ność przedstaw ia nam rodzaj Fuchsia; 
pyłek pierwszego typu, t. j. nie wrażliwy 
na zamoczenie, znajdujemy tu  u gatun
ków o zwieszonych nadół kw iatach 
(Fuchsia globosa, F. coccinea), drugi zaś 
typ w gatunku F. procumbens o wgórę 
wzniesionych kw iatach. Zostało również 
stwierdzone przez Lidforssa, że w rażli

wość na zamoczenie lub brak tej osta t
niej nie zawsze przedstaw ia stałą  cechę 
danej rośliny. Przeciwnie w wielu razach 
właściwość ta  może ulegać zmianie 
pod wpływem warunków zewnętrznych. 
Z tych ostatnich największe znaczenie 
posiada wilgotność powietrza czyli sto
pień nasycenia jego parą wodną. I  w  rze
czy samej pyłek w zięty z jednej i tej 
samej gałęzi, bzu np., może okazać się 
wrażliwym na działanie wody destylo
wanej lub nie, zależnie od tego, czy 
gałęź tę  pomieściliśmy w suchem, czy 
w wilgotnem powietrzu. N aw et u roślin 
o pyłku kiełkującym bardzo dobrze 
w wodzie destylowanej (np. u bobkowa- 
tych) ziarna pyłkowe zam ierają w tej 
ostatniej, skoro rośliny przed wyjęciem 
pyłku znajdow ały się czas pewien w po
wietrzu bardzo suchem. W ogóle można 
powiedzieć, że suchość powietrza potę
guje w znacznym stopniu wrażliwość 
pyłku na zamoczenie.

Przykłady podobnej zmiany wrażliwo
ści pyłku na zamoczenie są dość częste 
w naturze. U pierwiosnka (Primula 
officinalis), u bobka (Menyanthus trifolia- 
tus) pyłek zdjęty z pręcików podczas 
suszy pęka natychm iast w wodzie de
stylowanej, kiełkuje zaś doskonale, gdy 
go zbieramy w czasie w ilgotnej pogody 
lub wkrótce po deszczu. Nie należy się 
dziwić wobec tego, że u pewnych ga
tunków, rosnących w klimacie obfitują
cym w opady atmosferyczne lub na 
stanowiskach, ^dzie powietrze stale bywa 
przesycone wilgocią, pyłek okazuje się 
znoszącym dobrze zamoczenie, gdy tym 
czasem u bardzo blizko pokrewnych im 
gatunków, lecz Avegetujących w miej
scach suchych, słonecznych, pyłek oka
zuje własności odwrotne, choć budową 
kw iatu obadwa gatunki mogą wcale się 
nie różnić między sobą.

Nie wszystkie jednak rośliny o pyłku 
wrażliwym  na zamoczenie posiadają 
pylniki ukryte w  głębi kwiatu. W  bardzo 
obszernych grupach roślin, jak  np. rodzi
na złożonych (Compositae), szczeciowa- 
tych  (Dipsaceae), m arzanowatych (Rubia- 
ceae), baldaszkowatych (Umbelliferae) 
z pomiędzy dwuliściennych, a z jedno-
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liściennych u tra w  i ciborow atych (Cy- 
peraceae) pręciki w  żaden szczególny 
sposób nie są zabezpieczone przed zamo
czeniem, a jednak  pyłek tych  roślin 
okazuje się wysoce wrażliw ym  na wpływ 
wody. Ze istnieć tu  muszą jakieś spe- 
cyalne przystosow ania równoważące tę  
szkodę, jak ą  roślina ponosi z tego po
wodu, nie ulega wątpliwości. P rzysto
sowania te  jednak nie zostały dotąd do
kładnie poznane, ograniczyć się więc 
musimy jedynie przypuszczeniami. Na
samprzód gęste ustaw ienie kw iatów  obok 
siebie, jak ie  spotykam y np. w  koszycz
kach złożonych, być może utrudnia zmo
czenie pyłku w  czasie deszczu. Za bar
dzo ważne przystosowanie, zwiększające 
znakomicie szansę zapłodnienia, należy 
uważać zmniejszenie liczby zalążków. 
Jasnem  bowiem jest, że im mniejszą 
liczbę zalążków posiada słupek, tem na 
każdy zalążek w ypada więcej ziarn 
pyłkowych, tem  większe zatem  są szan
se zapłodnienia, naturaln ie gdy liczba 
pręcików nie ulegnie żadnej zmianie. Za
sada ta  u  wyżej wspom nianych grup 
(złożone, traw y  i t. d.) została doprowa
dzona do ostatecznych granic, albowiem 
w słupku mieści się u  nich jeden zalążek 
tylko, za w yjątkiem  baldaszkowatych, 
gdzie słupek zaw iera dwa zalążki. Do
dać tu ta j musimy, że ograniczenie liczby 
zalążków do jednego nie pociąga za so
bą koniecznie zmniejszenia liczby nasion 
w porównaniu z roślinam i o wielozaląż- 
kowych słupkach, ponieważ zrów now a
żone ono byw a przez znaczną liczbę 
samych kw iatów . I  w  samej rzeczy 
u w szystkich roślin o pyłku wrażliwym  
na zamoczenie, a jednocześnie nie za
bezpieczonym od deszczu znajdujem y 
obok ograniczenia ilości zalążków aż do 
jednego, równoczesne pomnożenie liczby 
kwiatów , czego przykład przedstaw iają 
koszyczki kwiatow ych, kłosy traw , g ro
na przytulii (Galium) i t. d. Prócz tego 
kw iaty  w  tego rodzaju kw iatostanach 
rozkw itają nie równocześnie lecz kolej
no, co jeszcze bardziej zwiększa moż
ność zapylenia, przynajm niej niektórych j  
z nich.

Nie mamy praw a naturaln ie twierdzić, |

jakoby ograniczenie zalążków zostało 
spowodowane dążnością roślin do zapew
nienia jaknajwięcej szans dla procesu za
płodnienia, działały tu  bowiem zupełnie 
inne czynniki, które odszukać się dają 
jedynie w  rodowym rozwoju tych roślin. 
Możemy jednak przypuszczać, że owo 
zmniejszenie liczby zalążków jako u ła t
w iające zapłodnienie, pozwoliło tego ro
dzaju roślinom utrzym ać się w  walce 
o byt bez uciekania się do specyalnych 
przystosowań, zabezpieczających od za
moczenia ich ziarna pyłkowe.

W  innych znowu przypadkach szanse 
zapylenia u  roślin o pyłku bardzo wraż
liwym na zamoczenie zwiększają się zna
komicie przez to, że pyłek po dostaniu 
się na znamię słupkowe kiełkuje nadzwy
czaj szybko. Za przykład m ogą służyć 
niektóre traw y i wierzbówka wązkolist- 
na (Epilobium angustifolium), których 
ziarna pyłkowe do wykiełkow ania swego 
potrzebują zaledwie pół godziny. Badań 
jednak pod tym  względem brak nam do
tąd  zupełny.

Niekiedy wysoka wrażliwość pyłku na 
zamoczenie uniemożliwia roślinie zupeł
nie rozm nażanie się z nasion, skazując 
je  wyłącznie na mnożenie wegetacyjne, 
co napotykam y np. u niektórych jeżyn 
(np. u Rubus caesius), które mnożą się 
na w ielką skalę zapomocą pokładających 
się pędów.

N astępny szereg przystosowań biolo
gicznych, dotyczący pyłku kwiatowego, 
polega na zaopatrzeniu go w m ateryały 
zapasowe.

Poniew aż ziarno pyłkowe wym aga 
pewnego czasu, zanim dostanie się na 
znamię i zanim zapomocą wytworzonej 
łagiew ki dosięgnie woreczka zalążkowe
go, przeto musi ono zawierać w  swojej 
protoplazm ie m aterye zapasowe zarówno 
bezazotowe jak  i azotowe.

Zajmiemy się pierwszemi. Odnosi się 
tu  krochmal, cukier i oleje. Co dotyczę 
cukru i olejów, to  zostały one skonsta
tow ane przeważnie u entomofilów, gdzie 
zato mączkę spotyka się tylko w y ją t
kowo. Dawniejsi badacze utrzym ywali, 
że zdarza się on równie rzadko i u ane- 
mofilów. Jednakże nowsze obserwacye
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zapomocą udoskonalonych metod doko
nane przez Molischa, oraz najnowsze 
Lidfrossa nie pozostawiają wątpliwości, 
że mączka, jako m ateryał zapasowy 
napotyka się, jeżeli nie u  wszystkich, 
to  w  każdym razie u ogromnej większo
ści anemofilów, gdy tymczasem inne 
substancye bezazotowe (cukry, oleje) 
napotykają się u  nich wyjątkow o rzadko 
i w  bardzo drobnych ilościach. Różnice 
te znajdują się w  ścisłym związku ze 
sposobem roznoszenia pyłku. Cukier, 
jak i napotykam y w ziarnach pyłkowych 
entomofilów, nietylko służy jako m ate
ryał zapasow y dla samych ziarn, lecz 
stanowi obok tego przynętę dla owadów, 
dla których w wielu razach pyłek służy 
za pokarm. Co dotyczę olejów, to 
zmniejszają one, być może, niebezpie
czeństwo wysychania ziarn pyłkowych, 
podczas ich wędrówek. Lecz dlaczego 
u anemofilów napotykam y wyłącznie 
mączkę, posiadającą przecież ciężar 
właściwy daleko większy niż cukier, 
a szczególniej oleje tłuste? Ponieważ 
wszystkie te  ciała posiadają wartość 
pokarm ową jednakową, przeto niezrozu- 
miałem się zdaje, dlaczego ziarna pył
kowe przenoszone przez zwinne i silne 
owady zaw ierają inaterye pokarmowe 
w  postaci lżejszej aniżeli ziarna anemo- 
filowe, które najlżejszy w iatr rozsiewa 
dokoła.

Przytem  dodać należy, że nasiona 
i owoce rozsiewane przez w ia tr należą 
zawsze, w edług obserwacyi H aberlandta, 
do oleistych, a więc obecność tych ciał 
przyczynia się rzeczywiście do zmniej
szenia ciężaru właściwego roślin.

To też nie ulega wątpliwości, że 
pyłek anemofilów posiada większy ciężar 
właściwy, co widać już z tego, że | 
opada on prędzej na dno naczynia | 
z wodą. Ścisłych badań w tym kierunku 
nie posiadamy jeszcze. Należy zatem 
przypuścić, że o występowaniu substan- j  

cyj zapasowych w pyłku anemofilów 
w postaci mączki, a nie olejów lub cu- j  

kru, decydują inne czynniki, nie będące 
w  związku bezpośrednim ze sposobem 
roznoszenia ziarn pyłkowych, lecz w yni
kające z ogólnych praw  przemiany ma-

tery i u roślin. Przypuszczenie to wyda
je  się nam bardzo prawdopodobnem sko
ro tylko weźmiemy pod uwagę, że mącz
ka jest tą  postacią, pod k tórą w ystępują 
pierwotnie bezazotowe związki organicz
ne we wszystkich częściach rośliny, że 
cukry i oleje są już dalszym produktem 
mączki, ponieważ pow stają z tej ostat
niej drogą hydratacyi albo utlenienia. 
Procesom zaś tym towarzyszy stale pew
na u tra ta  energii i m ateryi organicznej 
ze strony rośliny. Zaopatrując więc swój 
pyłek w mączkę, anemofile zaoszczędza
ją  pewną ilość m ateryi plastycznej oraz 
energii.

Lecz dlaczego tylko dla anemofilów 
tego rodzaju zaoszczędzanie ma być ko- 
niecznem? Odpowiedź na to  pytanie 
znajdziemy łatwo, skoro porównamy 
ilość pyłku, jaką w ytw arzają anemofile 
w porównaniu z entomofilami. W  pierw
szym przypadku bowiem w ytw arzają się 
ogromne ilości ziarn pyłkowych, co po
łączone jest z w ielką stra tą  materyj 
pokarmowych, a więc jaknajwiększa 
oszczędność w szafowaniu niemi staje się 
niezbędną. U entomofilów zaś niewielka 
ilość pyłku nie powoduje tak  znacznych 
wydatków, a więc i względy oszczędno
ści mniejsze mają znaczenie. Objaśnienie 
to, kfcóre dotyczę głównie gatunków 
strefy umiarkowanej, nabiera tem  więk
szego znaczenia wobec spostrzeżeń, że 
anemofile krajów podzwrotnikowych (pal
ma daktylowa, sagowa) posiadają pyłek 
z kropelkami olejów zamiast mączki; 
oczywista, że w  warunkach, kiedy asymi- 
lacya odbywa się nader energicznie tego 
rodzaju oszczędność staje się zbyteczna.

Do tego samego przekonania dojdzie
my, rozpatrując wyjątki z pod ogólnego 
prawidła. U Ricinus communis np. py
łek zawiera oleje tłuste, lecz dość po
równać organy asymilacyjne tej rośliny 
z liśćmi takich np. traw  lub turzyc, 
aby się przekonać, jaka  różnica musi tu  
zachodzić w energii przysw ajania.

Zupełnie analogiczną różnicę jak  mię
dzy anemofilami a entomofilami znajdzie
my w m ateryach zapasowych azotowych, 
t. j. ciałach białkowych. Już samo ba
danie mikro chemiczne pyłku wykazuje,
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że pyłek anemofilów uboższy je s t w ma- 
terye białkowe niż entomofilów. Stw ier
dza to  i analiza chemiczna. Z oznaczeń 
ilościowych azotu m etodą K jeldahla i fos
foru przedsięw ziętych przez Lidforssa na 
pyłku 16-tu rozm aitych gatunków  roślin, 
wynika, że entomofile produkują pyłek 
bogatszy w ciała białkow ate ’). I  tu ta j 
w ystępują te  same w zględy czysto 
ekonomicznej natury  co i w  poprzednim 
przypadku. W ydając ogromną ilość ziarn 
pyłku, anemofile nie m ogą każdemu 
z nich dostarczyć ty le pokarm u azoto
wego, co entomofile. Inne czynniki, 
zdaje się, nie wchodzą tu  w  rachubę. 
Oczywista rzecz, że każda roślina usiłuje 
w ytw arzać jaknajliczniejsze i najobficiej 
uposażone w pokarm  ziarna pyłkowe. 
Dążność ta  atoli u lega licznym ograni
czeniom zarówno ze w zględu na ilość 
zapasów, jakie organizm  roślinny ma 
w danej chwili do rozporządzenia, jak  
i inne czynniki poboczne biologiczno- 
morfologicznej natury.

Rozpatrzym y jeszcże właściwości, do
tyczące postaci i w ielkości ziarn pyłko • 
wych. Pod  tym  względem  istnieje mię
dzy anemofilami i entom ofilam i w ybitna 
różnica. Ju ż  oddawna wiadomo, że 
anemofile posiadają pyłek o powierzchni 
zupełnie gładkiej, gdy tymczasem u ento
mofilów ziarna pyłkowe usiane są róż- 
nemi wyrostkam i oraz pokryte nieraz 
lepką cieczą. W szystko to  u łatw ia im 
przyczepianie się do ciała owadów. P o 
dobne zaś przystosowanie, co pyłek 
entomofilów, w ykazują u anemofilów 
znamiona słupkowe. B yw ają one u nich 
stale usadzone w yrostkam i lub obficie 
rozgałęzione (trawy, turzyce, wierzby), 
oraz w ydzielają lepką ciecz, U łatw ia to 
znakomicie przyczepianie się do znamie
nia a następnie i kiełkowanie ziarna 
pyłkowego. Zresztą i u entomofilów 
napotykam y bardzo często znamiona 
wydzielające ciecze.

W  ostatnich czasach B. Lidforss zwró-

') Ilość azotu wynosi u anemofilów prze
ciętnie 4,63%, u entomofilów 7,46% fosforu, 
u anemofilów 1,76%, u entomofilów 3,03% 
suchej substancji.

cił uw agę na stosunek, jak i zachodzi 
między ogólną postacią oraz wielkością 
pyłku anemofilów i entomofilów. Z ba
dań jego okazuje się, że pyłek anemofi
lów  najczęściej bywa kulisty, tymczasem 
u entomofilów postać jego zbliża się do 
elipsy. Nie ulega wątpliwości, że postać 
kulista  u anemofilów znajduje się 
w  związku ze sposobem ich dostaw ania 
się na organy żeńskie. Jakiego rodzaju 
jednak może być ten związek trudno 
orzec, tem bardziej mając do czynienia 
z ciałkami tak  małemi jak  ziarna pył
kowe.

W  każdym razie z dwu ciał o jedna
kowej masie, ciało kuliste będzie poru
szać się bardziej jednostajnie, z powodu 
jednakow ego oporu powietrza na w szyst
kich punktach swej powierzchni przytem 
będzie ono uzdolnione do poruszania się 
jednakow o szybko we wszystkich kie
runkach. Trudno jednak dociec, jaką  
korzyść może własność ta  przynieść 
anemofilom. Wysoce charakterystycznem  
zjawiskiem jest to, że u wszystkich pra
wie roślin ziarna pyłkowe zupełnie są 
pozbawione organów lotnych. Tym cza
sem nasiona oraz owoce roznoszone 
przez w iatr nietylko posiadają różnego 
rodzaju przyrządy do latania, lecz naw et 
i m ateryały  zapasowre nagrom adzają się 
w nich w  postaci związków o najm niej
szym ciężarze właściwym (oleje). N ad
zw yczajna małość ziaren pyłkowych, 
zdaje się, w ystarcza najzupełniej do 
nadania tym  organom potrzebnej lekko
ści. I  w  rzeczy samej, zmniejszając 
rozm iary jakiegokolw iek ciała (np. kuli) 
przy zachowaniu jego postaci, zmniej
szamy jednocześnie jego powierzchnię, 
oraz masę. Przez zmniejszenie powierzch
ni osięgamy zwiększenie szybkości spad
kowej ciała (wskutek zmniejszenia się 
oporu, jak i ciało napotyka w powietrzu), 
zmniejszenie zaś masy powoduje zmniej
szenie tejże szybkości. Poniew aż jednak 
zmniejszenie powierzchni odbywa się 
w  stosunku do kw adratu  z promienia, 
zmniejszenie zaś masy w  stosunku do 
sześcianu, ostatecznie zatem  zmniejsze
nie rozm iarów danego ciała powoduje 
zmniejszenie szybkości spadkowej, k tóra
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przy pewnym promieniu może stać się 
rów ną zeru. Ciało będzie wówczas swo
bodnie bujać w  powietrzu, jak  to widzi
my na pyłkach unoszących się w  powie
trzu  lub pęcherzykach mgły.

U roślin zmniejszenie ziarna pyłkowe
go nie dochodzi wszakże nigdy do tych 
granic, gdyż byłoby dla nich bez żad
nego pożytku. W każdym razie rozmia
ry ziarna pyłkowego są bardzo małe. 
U anemofilów wielkość ziarna w aha się 
w  dość ciasnych granicach : o ile pozwa
la sądzić niewielka liczba zrobionych 
pomiarów, średnica pyłku wynosi tu ta j 
30 [j; wielkość pyłku entomofilów od
wrotnie podlega licznym wahaniom. 
Znajdujemy tu  ziarna stosunkowo wiel
kie, np. 0,25 mm  średnicy (Mirabilis 
Jalapa) i bardzo drobne—2,5 (u Myo-
sotis alpestris).

W yjątkowo i u anemofilów znajduje
my duże ziarna pyłkowe. Odnoszą się 
tu  przedewszystkiem gatunki nadmorskie 
wystawione na działanie peryodycznych 
w iatrów  w iejących od strony morza. 
W iatry  te oczywiście zdolne są do 
przenoszenia i większych ziarn. Drugi 
w yjątek przedstaw iają : sosna, gdzie
większy ciężar ziarna wyrównany jest 
przez specyalne przyrządy lotne, i kuku
rydza, u której znajdujemy ziarna różnej, 
przytem  dość znacznej wielkości. Opa
dające w prost nadół, ciężkie ziarna 
pyłkowe nie stanow ią tu  żadnej prze
szkody, albowiem dostają się w  ten 
sposób najpewniej na znajdujące się 
pod kłosem męskim znamiona kw iatów  
żeńskich.

Kończąc szkic niniejszy nie potrzebu
jem y praw ie dodawać, że rozpatrzone 
przez nas przystosowania nie wyczerpują 
w  zupełności biologii pyłku, że wielu 
jeszcze ciekawych faktów  należy spo
dziewać się od przyszłych badań w tej 
tak  mało jeszcze zgłębionej dziedzinie 
życia roślinnego.

Józef Trzebiński.

ANALIZA WIDMOWA GWIAZD 
STAŁYCH.

(Dokończenie).

W  powyższym pobieżnym szkicu s ta 
raliśmy się zapoznać czytelnika z naj- 
ciekawszemi zdobyczami analizy widmo
wej w zastosowaniu jej do badania 
fizyko-chemicznego ustroju gwiazd sta
łych i podaliśmy klasyfikacyą poznanych 
widm, k tó rą  nauka uznaje w  obecnej 
chwili za najracyonałniejszą. Pozostaje 
nam teraz'niem niej trudna część zadania, 
a mianowicie wskazanie tego stosunku, 
jak i zachodzi pomiędzy szeregiem grup 
widmowych a ustrojem odpowiednicli 
gwiazd.

Stosunek ten stanie się zupełnie zro
zumiałym, jeżeli hypotetycznie przynaj
mniej przypatrzym y się stopniowemu 
rozwojowi pewnej gwiazdy, zaczynając 
od stadyum najpierwotniejszego. Histo- 
rya takiego rozwoju polega na przy
puszczeniu, posiadającem wszelkie cechy 
prawdopodobieństwa, że każde ciało 
niebieskie skutkiem promieniowania cie
pła w przestrzenie, ulega stopniowemu 
ochładzaniu i zgęszczeniu materyi. Na 
razie stra ta  ciepła równoważy się do 
pewnego stopnia przyrostem jego, spo
wodowanym przez sam proces zgęszcza- 
nia, a więc m aterya do pewnego czasu 
zachowuje tem peraturę niemal pierwotną. 
Gdy jednak zgęszczenie to dojdzie 
wreszcie do swego maximum, wówczas 
następuje okres nader szybkiego obniża
nia się tem peratury i stopniowy zanik 
świetlności. Gwiazda pierwotnie biała, 
staje się następnie żółtą, potem czerwo
ną, i wreszcie obumiera zupełnie. Takim 
bywa prawdopodobnie postępowy prze
bieg rozwoju każdej gwiazdy stałej, 
każdego zresztą ciała niebieskiego.

Pozostając w stadyum pierwotnem, 
gwiazda posiada jądro w  wysokim stop
niu rozżarzone, a powierzchnia jego, jak  
powierzchnia fotosfery słonecznej, wysyła 
światło białe, dające w  spektroskopie 
widmo ciągłe. Dokoła takiego jądra 
o m ateryi w  stanie stałym, ciekłym,
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a najprawdooodobniej gazowym  (gazy 
pod wysokiem ciśnieniem dają, jak  
wiemy, widmo ciągłe) unosi się wysoka 
w arstw a atmosfery, złożonej wyłącznie ; 
z wodoru i helu, jako  gazów  najlotniej- 
szych, posiadających najm niejszy ciężar 
właściwy i początkowo atm osfera ta  
posiada, tem peraturę nader wysoką, nie
wiele niższą od tem peratury  globu. 
W  takich w arunkach św iatło gwiazdy 
wydaje widmo ciągłe, na którem  widzi
my kilka rozpływ ających się, szerokich 
smug wodoru. Szerokość i niew yraźne 
zarysy tych smug zależą, rzecz oczywi- | 
sta, od tego, że tem peratura globu nie
wiele się różni od tem peratury  atm osfe
ry, a przytem  w arstw a tej ostatniej jest 
nadzwyczaj wysoką w  porów naniu z pro
mieniem globu. W  ten sposób otrzy
mujemy charakterystyczne widmo gru-
py la.

Jeżeli w arstw a wodoru i helu bywa 
w yjątkow o wysoka, a skutkiem tego 
widmo emisyjne (gazowe) przem aga nad 
pochłoniętem, wówczas na ciągłem  wid
mie jąd ra  dostrzegam y świetlne linie 
wodoru i helu. Jestto  więc widmo 
grupy Ic.

W  m iarę stopniowego spadku tem 
peratury  powstaje zgęszczen ie : jądro 
gw iazdy zwiększa się, a atm osfery jej 
ubywa. Chłodniejsze, m etaliczne jej gazy 
powodują już dość w yraźne pochłonięcie 
wyborowe pewnych promieni św iatła 
białego. Otóż w  takiem  stadyum  rozwo
ju  gw iazdy w widmie jej obok ciemnych 
linij wodoru, zaczynają ukazyw ać się 
stopniowo, zrazu nader subtelne, a  na
stępnie coraz wyraźniejsze linie metali. 
Ilość i w yrazistość tych linij w zrasta 
w stosunku do obniżania się tem peratu
ry  w arstw y atm osferycznej. Poniew aż 
przytem i sama w arstw a wodoru rów 
nież zmniejsza się i ochładza, przeto 
i odpowiednie linie widmowe sta ją  się 
węższe, wyraźniejsze i mniej rozpłynięte; 
całość zaś nabiera powoli cech grupy J  

I la , to je s t widm takich, jak ie  posiada j  

nasze słońce i wogóle wszystkie gw iazdy j  

żółte.
W m iarę jeszcze znaczniejszego spad

ku tem peratury gw iazd żółtych ilość

i intensywność m etalicznych linij pochło
nięcia w zrasta coraz bardziej, a wreszcie 
w  znacznie niższej tem peraturze atmo
sfery, kiedy zaczynają już w  niej 
pow staw ać pewne połączenia chemiczne 
(przedewszystkiem zaś połączenia węgla 
z wodorem), widmo gw iazdy staje się 
smugowem. Taki właśnie charakter po
siadają widtna, należące do grupy I l i a  
i IU b.

Cała powyższa historya rozwoju gw iaz
dy uw ydatnia się widocznie w  zabar
wieniu jej światła. Gwiazdy typu pierw
szego posiadają św iatło zupełnie białe, 
albowiem kilka nieznacznych linij wodo
ru nie jest jeszcze w  stanie zmienić 
jego zabarwienia. Następnie, kiedy w ar
stw a atmosferyczna znacznie już ochłod- 
nie, linie pochłonięcia uw ydatniają się 
przedewszystkiem w częściach widma 
bardziej załamanych, to jes t w  błękitnej, 
szafirowej i fioletowej, a skutkiem tego 
te  właśnie jego części zanikają przed 
innemi. W  takich widmach przem agają 
zatem  promienie czerwone, żółte i zielo
ne, a św iatło odpowiednich gw iazd staje 
się żółtawem.

W  stadyum  następnem pochłonięcie 
wyborowe (to jest pochłonięcie promieni 
pewnej tylko łamliwości) w ęzęściach 
mniej załam anych widma w zrasta coraz 
szybciej. Jednocześnie w zrasta także 
pochłonięcie ogólne w częściach błękit
nej, szafirowej i fioletowej, a skutkiem 
tego widma takich gwiazd zanikają 
częstokroć już w pobliżu linii G. Część 
widma zielona gaśnie tu  również w  stop
niu bardzo znacznym i gw iazda nabiera 
zabarw ienia naprzód pomarańczowego, 
a następnie czerwonego.

Na tym  stopniu kończy się właściwy 
widzialny proces przeobrażania się gwiaz- 

i dy; w  rzeczywistości jednak trw a  on 
jeszcze dalej. A więc do typu  IY-go 
należał by zaliczyć tak  zwane gw iazdy 
ciemne—św iaty umarłe! Bardzo być mo
że, że gw iazda staje się dla nas niew i
dzialną przedtem nawet, zanim powierzch
nia jej dojdzie do takiej tem peratury, 
w  której m aterya przestaje być świetlną 
(tem peratura niższa od tem peratury żaru 
czerwonego) ponieważ i w znacznie wyż-
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szym naw et stopniu rozżarzenia słabe 
promienie św iatła  globu wewnętrznego 
mogą ulegać zupełnemu pochłonięciu 
w  gęstej i ciężkiej atmosferze, przepeł
nionej znaczną ilością obłoków.

Analiza widmowa daje nam wskazów
ki, dotyczące nietylko stadyum rozwoju | 
danej gwiazdy, ale i składu jej chemicz- | 
nego. W idzieliśmy wyżej, że gwiazdy, 
należące do grupy Ila , posiadają widma 
niemal zupełnie identyczne z widmem 
słonecznem, a więc prawdopodobnie skła
dają się one z tych samych materyj, co 
i słońce. Otóż w  miarę rozwoju w szyst
kie bez w yjątku gwiazdy, albo były już 
w tem stadyum, albo też zdążają ku 
niemu; a ponieważ z chwilą ukształto
w ania się jądra, otoczonego atmosferą, 
dopływ z zewnątrz materyj obcych usta
je  zupełnie, przeto też śmiało wniosko
wać możemy, że wszystkie one posiada
ją  skład chemiczny mniej więcej jedna
kowy, a przynajmniej, że różnice w  tym 
względzie m ogą być tylko bardzo nie
znaczne.

W  stadyum  początkowem rozwoju 
gwiazdy widzimy wprawdzie tylko linie 
wodoru i helu, w  stadyach jednak na
stępnych dostrzegam y już nader liczne 
linie pochłonięcia, które dowodzą obec
ności takich pierwiastków, jak sód, m ag
nez, żelazo, wapń i t. d. Ze szczególną 
zaś w yrazistością występują podówczas 
linie żelaza, rozsiane po całem niemal 
widmie. W  stadyum trzeciem uw ydat
niają się już połączenia chemiczne, prze
ważnie zaś węglowodory, dające widmo 
smugowe grupy I l ia  i Illb .

Na podstawie badań widmowych mo
żemy częstokroć dość uzasadnione czy
nić przypuszczenia naw et co do wyso
kości tem peratury powierzchni pewnych 
gwiazd. Scheiner wskazuje tu  jako pro
bierz dwie charakterystyczne linie m ag
nezu, które występują bardzo wyraźnie 
na spektrogram ach widm gwiazdowych. 
Linie te odpowiadają długościom fali
448,2 i 435,2 |j.[ł i posiadają pod wzglę
dem tem peratury wbrew przeciwne włas
ności, a m ianow icie: linia 448,2 [jjj. nie 
występuje wcale w  widmie magnezu, 
rozżarzonego w łuku Yolty, ale nato

m iast staje się nader intensywna i sze
roka, jeżeli parę m etalu rozżarzymy za- 
pomocą iskry butelki lejdejskiej. Linia 
druga 435,2 jj.[a zachowuje się wbrew 
przeciw nie: w łuku Y olty byw a bardzo 
wyraźna, w tem peraturze zaś iskry zani
ka niemal zupełnie. Otóż w widmach 
pewnych gwiazd stałych i w widmie 
słońca Scheiner dostrzegał zjawiska zu
pełnie analogiczne. W  widmach gwiaz
dowych typu pierwszego (Ib) linia 448,2 
bywa zwykle zupełnie wyraźna i takiej 
niemal szerokości, jak  linie wodoru; nie 
widzimy tam jednak wcale linii 435,2 jaja. 
Ta ostatnia zjawia się dopiero w wid
mach, obfitujących w inne linie m eta
liczne, jak  np. w widmie Syryusza. 
W  widmach typu drugiego (słońce, Ca- 
pella) linia 448,2 [j-jj. powoli zanika, 
a w miarę zbliżania się do typu trzecie
go wzm aga się natom iast intensywność 
linii 435,2 i w widmach gwiazd gru
py I l i a  (Beteigeuze) staje się ona naj
silniejszą w całem widmie.

Szczególniejsze właściwości obu tych 
linij każą przypuszczać, że szerokość 
i intensywność pierwszej w widmach 
gwiazd białych nie zależy wcale od ciś
nienia atmosfery, ale wyłącznie tylko od 
tem peratury globu, ponieważ pod więk- 
szem ciśnieniem ulegają jednakowym 
zmianom wszystkie linie widma, prze
ciwnie zaś, skutkiem zmian tem peratury 
jedne z nich stają się intensywniejsze, 
inne zaś zanikają.

Mając na względzie wszystkie pow yż
sze dane, Scheiner wnioskuje, że w ar
stw a pochłaniająca gwiazd typu trzecie
go musi posiadać tem peraturę łuku Yol
ty, to jest od 3 0 0 0 ° do 4 0 0 0 ° C. Na 
słońcu i gwiazdach grupy I la  musi być 
ona znacznie wyższą, jakkolwiek nie do
sięga jeszcze tej, jaką  posiada iskra bu
telki lejdejskiej. Gwiazdy wreszcie, na
leżące do typu pierwszego, w  których 
widmie widzimy w yraźną linią 448,2 
dochodzą prawdopodobnie do tego w ła
śnie stopnia rozżarzenia. W ynosi ono 
zapewne około 15 0 0 0 ° C.

Nadzwyczaj ciekawą i pouczającą jest 
statystyka, w edług której grupują się 
dziś gwiazdy różnych typów, to  jest po
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zostające w  różnych stadyach rozwoju. 
Jakkolw iek m ateryały statystyczne nie 
są w  tym  wzglądzie zupełnie w ystarcza
jące, jednak ie  tw ierdzić możemy z pew
nością, że więcej aniżeli połowa gwiazd 
należy do grupy la , z pozostałej zaś po
łow y zaledwie część czw arta zalicza się 
do typu trzeciego (gwiazd umierających) 
i trzy  czw arte—do typu  drugiego. Czem 
się da wytłum aczyć tak a  niejednostaj- 
ność podziału? Odpowiedzieć na po
wyższe pytanie na podstaw ie danych 
faktycznych nie możemy; musimy więc 
poprzestać na hypotezach. Otóż Schei- 
ner stara  się przedewszystkiem  rozw ią
zać zagadnienie niemal identyczne: „Dla
czego ilość dostępnych naszemu oku 
gw iazd staje się tem  mniejsza, im dalej 
posunięty je s t proces ich rozwoju? dla
czego widzimy nierów nie więcej gw iazd 
białych aniżeli żółtych lub czerwonych?" 
Możnaby w  danym razie przypuścić, że 
wszystkie gw iazdy naszego układu po 
w stały  praw ie jednocześnie (w kosmicz- 
nem znaczeniu tego wyrazu). Poniew aż 
jednak każde ciało ostyga tem szybciej, 
im mniejsza jes t jego masa, przeto bia- 
łemi pozostały dotychczas te  gwiazdy, 
k tóre posiadają masę najw iększą, czer
wone zaś sąto gw iazdy najm niejsze i na j
trudniej dające się dostrzegać. A zatem 
nasze słońce należałoby zaliczyć do ka
tegoryi gw iazd średniej objętości, w ięk
szość zaś gw iazd białych posiada praw 
dopodobnie w ym iary nierów nie znacz
niejsze. Rzecz oczywista, że w  takich 
w arunkach, to  je s t w przypuszczeniu 
jednoczesnego ukształtow ania się w szyst
kich gw iazd i niejednostajnego podzia
łu m asy—proces stygnięcia ich m usiał 
ogarniać niejednakow e okresy czasu. N aj
szybciej stygną, sta ją  się czerwonemi 
i następnie zanikają gw iazdy malutkie, 
ledwie dostrzegalne, najdłużej zaś za
chowują swoję pierw otną świetlność 
gwiazdy, posiadające m asy największe. 
H ypoteza powyższa posiada wprawdzie 
pewne podstaw y logiczne, jakkolw iek 
wobec niezmiernej ilości gw iazd sądzić- 
by należało, że podział ich w  stosunku 
do masy powinien być ty lko przypadko
wym, a wobec tego najw ięcej mielibyśmy

gw iazd o pewnej masie średniej, gwiaz^ 
dy zaś olbrzymie, albo też bardzo małe 
trafiałyby się nierównie rzadziej i, co 
zatem  idzie, większość widm gw iazdo
wych m usiałaby posiadać również pe
w ien typ pośredni, ale w  żadnym razie 
nie najwyższy.

Sądziłbym — mówi dalej Scheiner— że 
w  obecnym stanie nauki ugrupowanie 
typów  gwiazdowych dałoby się w ytłu
maczyć w sposób następujący : O ile
w idzialny nasz układ gwiazdowy s tano 
w i istotnie jednę olbrzymią wyspę, za
wieszoną w przestworach wszechświata, 
to  niezależnie od nieskończoności m ate
ry i w  czasie, sam ten układ musiał mieć 
niegdyś swój początek. Nie należy jed 
nak wyobrażać sobie, że wszystkie ciała 
niebieskie jednocześnie doszły do tego 
stanu, od którego poczyna się rozwój 
„gwiazdy" we właściwem znaczeniu te 
go wyrazu. Czas trw ania  fazy począt
kowej musi pozostawać w  pewnym sto
sunku prostym  z okresami następnych 
peryodów rozwoju, czyli, mówiąc ina
czej, im dłużej trw ała  faza początkowa,

| tem  dłużej trw ać muszą i okresy na- 
! stępne. Ew olucya i stopniowe prze- 

j  kształcanie się gw iazd trw a  dotychczas 
jeszcze i trw ać będzie wiecznie. Nowe 
św iaty powstają, a stare giną; mamy 
więc w każdej chwili przed sobą w szyst
kie stadya rozwoju, a podział gwiazd 
na kategorye w stosunku do bezwzględ
nego ich wieku jes t tylko dziełem przy
padku. Poniew aż zaś to  samo możemy 
tw ierdzić i o masach ciał niebieskich, 
przeto i ugrupow anie pod względem 
wieku stosunkowego musi być również 
przypadkowem. A zatem  wszelkiego ro
dzaju widma gwiazdowe powinnyby się 
dostrzegać w  równych niemal ilościach, 
gdyby tylko okres trw ania  każdego sta- 

I dyum był dla wszystkich gwiazd jedna- 
j  kowy. W iemy jednak, że tak  być nie 

może. Okres, w  którym  m aterya gwiazdy 
| u lega jeszcze zgęszczeniu i w  ten spo- 
[ sób w ynagradza sobie do pewnego 

stopnia u tra tę  początkowego zasobu 
ciepła, spowodowaną przez promienio
wanie, musi trw ać najdłużej i właśnie 
dlatego gw iazd takich widzimy stosun



N r 6 WSZECHŚWIAT 93

kowo najwięcej, chociaż podział ich na 
grupy w  stosunku do masy i wieku 
bezwzględnego musi być niemal jedno
stajnym. N ajwiększą zdolność do dal
szego zgęszczania się posiadają, rzecz 
oczywista, gwiazdy, których m aterya 
jes t najmniej skupiona, a więc należące 
do typu pierwszego. Typ ten trw a 
najdłużej, boryka się najskuteczniej i d la
tego gwiazd należących do typu pierw 
szego widzimy najwięcej. Potem  nastę
puje przełom—gwiazda przechodzi do 
kategoryi drugiej, gaśnie szybciej, aż 
wreszcie wkracza do obozu czerwonych 
i szybkiemi krokami zbliża się ku śmier
ci. Gwiazd takich posiadamy najmniej, 
ponieważ proces agonii odbywa się już 
nader szybko.

Otóż w  ten  sposób drogą rozumowania 
logicznego możemy wytłum aczyć sobie 
dziwny i niezrozum iały narazie podział 
widm gwiazdowych na grupy. Idąc 
dalej drogą tegoż rozumowania i opie
rając się na danych statystyki, możemy 
naw et obliczyć, że każda gwiazda 
w pierwszem stadyum rozwoju pozostaje 
dwa razy dłużej, aniżeli w  drugiem 
i czteiy  razy dłużej, aniżeli w trzeciem. 
Następnie staje się ona ciałem ciemnem— 
umiera. Ile  jes t takich ciemnych globów 
w przestrzeni? Zależy to od bezwzględ
nego wieku naszego układu gwiazdowe
go, wyrażonego w jednostkach przecięt
nego okresu życia przeciętnej gwiazdy. 
W  kwestyi tej jednak w obecnym stanie 
wiedzy nic literalnie powiedzieć nie 
możemy. W  każdym jednak razie przy
puszczać należy, że jestto  układ stosun
kowo młody. To znaczy, że od czasu 
pow stania pierwszych gw iazd typu 
pierwszego upłynęło mniej czasu, aniżeli 
pozostaje jeszcze do zgaśnięcia gwiazdy 
ostatniej. Paweł Trzciński.

PA R Ę  UW AG Z POW ODU 
ARTYK UŁU p. DYAKOW SKIEGO 
„SIŁA I  ZRĘCZNOŚĆ OW ADÓW 14.

Pod powyższym tytułem we Wszechświecie 
(nr. 51 i 52 z r. 1901) było niedawno poda
ne zestawienie przykładów z życia owadów,

mających dowodzić ich wielkiej siły i zręcz
ności. Szkoda tylko, że p. D., czy też autor, 
z którego on czerpał, uwzględnił jedynie 
anegdotyczną stronę przedmiotu, i tylko daw
niejszą J) (z przed 30 lub więcej lat) litera
turę, a przytem do artykułu powyższego 
wkradła się pewna ilość dość ważnych uste
rek rzeczowych.

W zakończeniu artykułu autor pisze : 
„ ... owady wyrastają w naszych oczach na 
jakieś imponujące stworzenia, które mogłyby 
zawładnąć całym światem i uzyskać przewa
gę nawet nad człowiekiem, gdyby posiadały 
większe rozmiary14. Dla objaśnienia zaś tak 
nadzwyczajnej zwinności i siły, autor powo
łuje się na „znacznie większe trudności** 
w walce o istnienie, spowodowane jakoby 
przez małe wymiary ciała owadów. Pomija
jąc już, że w kwestyi, czy małe wymiary 
ciała są utrudnieniem, czy ułatwieniem w wal
ce o byt, wiele dałoby się powiedzieć, i że, 
o ile przynajmniej ja znam odpowiednią lite
raturę, zwykle są one uważane raczej za ko
rzystne; sam fakt tak wielkiej w stosunku do 
wagi ciała siły owadów nie jest bynajmniej 
„imponującym**, ani nie wymaga specyalnego 
objaśnienia, lecz jest poprostu koniecznym, 
czysto mechanicznym wynikiem właśnie ma
łych wymiarów i wagi ich ciała. Wynika 
bowiem nietylko z fizyologii, ale nawet 
wprost z nauki o elastyczności, że siła mię
śnia, jest zależna nie od jego wagi lub obję
tości, lecz od powierzchni jego przekroju po
przecznego oraz sprawności samej substancyi 
mięśnia, w razie zaś jednakowej sprawności 
jest proporcyonalna do powierzchni przekro
ju poprzecznego, tak samo jak wytrzymałość 
dwu lin z jednakowego materyału nie zależy 
od ich długości ani też wagi, lecz od po
wierzchni przekroju. Jeżelibyśmy też wzięli 
szczypawkę (Carabus auratus), użytą przez 
autora jako jeden z przykładów, i powięk
szyli ją np. 70 razy, czyli mniej więcej do 
wzrostu człowieka (Carabus auratus posiada 
20—26 mm długości), to objętość jej i wa
ga powiększyłyby się w stosunku trzeciej po
tęgi siedemdziesięciu, przekrój zaś poprzecz
ny muskułów, a więc i ich siła -) tylko w sto
sunku drugiej potęgi, czyli że owad nasz 

- stałby się wtedy w stosunku do wagi 70 ra
zy słabszy i nie wciągnąłby już 40 razy wzię
tej wagi swego ciała, lecz tylko 4/r tejże; 
odpowiedni więc ciężar dla człowieka wynosi

■) Z trzech autorów, których jedynie zna
lazłem zacytowanych przez p. D., Newport 
umarł w r. 1854, Koller przestał pisać koło 
1860 r., Bingleya zaś nie mogłem nigdzie zna- 
leść, że wszakże niema go w „Register zum 
Zoologischen Anzeiger**, więc musi też po
chodzić z przed 1878 r.

2) Opór, jaki może pokonać dany mięsień, 
zależy też i od stosunku odległości punktu 
jego przyczepienia do punktu przyczepienia 
oporu, który on ma przezwyciężyć, i do 
punktu oparcia, ale w razie proporcyonalne- 
go powiększenia lub zmniejszenia wszystkich 
wymiarów stosunek ten nie ulegnie zmianie.
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nie „przeszło 8000 kg11 jak chce autor, lecz 
tylko 46 kg (niecałe 120 lun.), co każdy nor
malny człowiek nietylko z łatwością wciąg
nie pod górę, ale nawet wprost podniesie. 
Porównanie więc wypada wcale nie imponująco. 
Wogóle zaś widzimy z powyższego, źe w przy
padku jednakowej sprawności mięśni i jed
nakowej budowy ciała, stosunek siły do wagi 
ciała jest ściśle odwrotnie proporcyonaluy do 
jego wymiarów Unijnych Ma to zaś miejsce 
nietylko w organizmach żyjących, ale i w na
szych maszynach. Jeżelibyś np. zmniejszyli 
n razy wszystkie wymiary linijne maszyny 
parowej, me zmieniając w niczem jej budo
wy, to waga jej stałaby się n% razy mniejszą, 
przekrój zaś cylindra tylko ril razy mniejszy, 
jeżeli więc poprzednio tlok mógł pokonać 
opór równy ciężarowi maszyny, to obecnie 
może on pokonać opór n razy większy od 
wagi maszyny.

Gdyby też autor uwzględnił nowszą litera
turę swego przedmiotu, to byłby znalazł, że 
Camerano J), który naukowo badał sprawność 
mięśni u owadów, wcale nie był nią zdumio
ny, lecz przeciwnie znalazł, że najsilniejsze 
owady nie wytrzymują porównania nietylko 
z człowiekiem, ale nawet ze zwieraczami 
skorupy małż, i że tylko najsilniejsze z nich 
przewyższają żabę, słabsze zaś, a między 
niemi i szczypawki nawet tego nie do
sięgają.

I  w wyborze przykładów autor nie zawsze 
był szczęśliwy. Mucha np. chodzi po suficie, 
nie wskutek swej zręczności, lecz podobnie 
jak niektóre żaby i jaszczurki, wskutek bu
dowy swych łapek, jak to wyjaśnili Dewitz 
i inni; mięśnie jej bardzo mały mają w tem 
udział; podobnie i u wielu innych owadów. 
Co do owadów żyjących w drzewie i będą
cych w stanie przegryść się przez ołów lub 
cynk, to autor powinien był zważyć, że 
zależy to nie tyle od siły tych owadów, ile 
od ostrości ich szczęk, i twardości materyału, 
z którego szczęki te są zbudowane. Grabarza 
(Necrophorus) znowu autor bardzo niesto
sownie porównał z człowiekiem, którego 
ręce nie są wcale przystosowane do grzebania 
w ziemi; należało porównać go z kretem, 
a wtedy i wynik byłby nie tak zadziwia
jmy.

Prawdopodobnie pierwotnemu autorowi 
rozbieranego artykułu nie chodziło o nauko
wość i ścisłość, jak wielu bardzo, zagranicą, 
szczególniej francuskim autorom popularnym; 
a i u nas po rożnych pismach kwitnie tego 
rodzaju „popularyzacya" wiedzy, w której 
daleko więcej jest „Dichtung“, aniżeli „Wahr- 
heit“; ale skoro opracowanie to ukazało się 
we Wszechświecie, chciałem wykazać, źe

') Camerano (1893) Recherches sur la 
force absolue des muscles des Invertebres.— 
Muscles flechisseurs des mandibules des Co- 
leopteres. (Buli. Mus. Torino t. 7, nr. 134; 
Mem. Acad. Torino t. 43, str. 229—260; Arch. 
Ital. Biol. t. 19, str. 1 — 12; 149—171). Ja 
znam te prace tylko z referatów.

należy być ostrożniejszym w przenoszeniu 
podobnych artykułów popularnych do naszej 
literatury.

Bronisław Dębski.

KRONIKA NAUKOWA.

— Ciecz niezamarzająca. Pan d’Arsonval wy
próbował cały szereg środków do przygoto
wania niezamarzających cieczy. Uciekał się 
do ekstraktów naftowych, lecz te, oczyszczone, 
w niskich temperaturach gęstnieją. Usiłował 
wreszcie wyciągnąć z gatunków nafty trudno 
ścinający się odpowiedni ekstrakt. Towarzy
stwo Kolumbijskie dostarczyło mu ekstraktu 
bardzo lekkiego, którego litr waży zaledwie 
0,63 kg. Gęstnieje dopiero w temperaturze 
skraplania się powietrza, co zdaje się zależy 
od pary benzyny tu zawartej. Rozdzielenie 
można wywołać przez oziębienie do —194° 
i następnie ogrzanie do —80° i zebranie pary 
w oziębiaczu w —194°. Otrzymuje się ciecz 
niezamarzającą w —205°. Ciecz ta może mieć 
wiele zastosowań w doświadczeniach wyma
gających bardzo niskiej temperatury, a zwłasz
cza jako termometr w takich razach.

(Naturę). S—a.

— Nowy wulkan na Nowych Hebrydach. Nowe 
Hebrydy są, jak wiadomo, siedliskiem dość 
silnej działalności wulkanicznej. W cieśninie 
między Tonghoa a Api zaznacza się ona 
przez wyłonienia skał nowych i wybuchy 
słupów dymu z toni morskiej. W ostatnich 
latach na jednej z bezludnych i pozbawionych 
roślinności wysepek, wystającej zaledwie na 
parę do kilku metrów ponad fale morskie, 
spostrzeżono wulkan, o którym nic nie wie
dziano. Działalność wulkanu ujawnia się 
przez słupy pary wybuchające z wyspy.

(La Naturę).

ROZMAITOŚCI.

- -  Irygacye w Egipcie. Niema chyba kraju, 
gdzieby włożono tyle pracy w uregulowanie 
uwodnienia kraju, jak w Egipcie. Od za
mierzchłych czasów historyi do ostatnich dni 
nie ustaje krzątanie się około tego zadania. 
Usiłowania, które ongi otaczały chlubą imio
na faraonów, w dalszym ciągu są dziś pro
wadzone przez anglików. Ód czasu, jak swe 
wpływy na dolinę Nilu rozpostarli, nie ustają 
oni w posuwaniu pracy naprzód. Około Kairu 
stanęła olbrzymia tama, mająca podnosić 
odpowiednio poziom wylewu wód Nilu, a gdy 
się okazała niedostateczną, powstały jeszcze 
dwie nieco niżej z biegiem rzeki. Wynik
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był tak wspaniały dla kraju, że przysporzył 
kilkadziesiąt milionów rb. rocznego dochodu. 
Ogromne obszary, k tóre pierwej stanowiły 
pustkowie, stanowią dziś uprawne i sowicie 
opłacające się łany. W  okolicy Sharaki np., 
gdzie około 320000 hektarów  ziemi cierpiało 
od posuchy gdy wylew niedopisał, obecnie 
usunięto możliwość klęski na 3U powierzchni. 
W  wielu miejscach dla uprzystępnienia iry- 
gacyi zastosowano pompy. Uregulowanie 
drenażu podniosło stan kultury na znacznych 
obszarach. Usiłowania nie ograniczają się 
tylko na Egipcie dolnym. Ogromne tamy są 
na dokończeniu w Assiout i Assouan. Zada
niem ostatniej będzie tamować wodę po wy
lewie, by zwiększyć jej zapas dla Egiptu  
środkowego na czas lata. Zainstalowanie 
pomp pozwoli na uprawę trzciny cukrowej, 
co uczyni w znacznej przynajmniej części 
pustynną obecnie prowincyą Fayamne upraw 
ną. Lord Cromer oblicza, źe wkłady, których 
ta  rzecz wymaga, wrócą się najdalej po 
trzech latach. By zaopatrzyć znaczniejszy 
obszar w wodę, której zdaniem W. G arstina 
trzeba około 4 milionów m3 podaje on trzy 
projekty. Z jednej strony możnaby się uciec 
do jeziora Yictoria; ma o d o  około 70000 km 
powierzchni; przez podniesienie więc poziomu 
o jeden m etr możnaby mieć do rozporządze
nia 70 milionów m3 wody, ale połowa jeziora 
należy do Niemiec, a brzegi są w posiadaniu 
tubylców. Możnaby korzystać z wód jeziora 
A lberta, mającego 5000 km powierzchni. Za
tamowanie Nilu Białego poniżej wyjścia 
z jeziora mogłoby dostarczyć wymaganej 
ilości wody dla pory suchej. Okolica jednak 
je s t niepewna z powodu często się zdarzają
cych trzęsień zitm i. W reszcie pozostaje 
jezioro Tsoma, skąd bierze początek Nil 
Błękitny. Jezioro to jest dość głębokie, ma 
około 3 300 Am powierzchni, brzegi ma nieza- 
mieszkiwane, podniesienie więc poziomu wody 
nietylko ma najmniej przeszkód do uskutecz
nienia odpowiednio do wymagań irygacyi, ale 
jeszcze czyniłoby Nil B łękitny spławnym. Na 
który z projektów  wybór padnie, okaże się 
zapewne już w niedalekiej przyszłości, nie 
ulega bowiem wątpliwości, że otrzymane już 
rezultaty  będą zachętą do dalszych usiłowań.

(R. Scient.). S.

—  Przeistoczenie morza Azowskiego w jezioro.
Jak  wiadomo porty morza Azowskiego, będą
ce ogniskami wywozu zboża produko
wanego w Rossyi południowej, mają zbyt 
nieznaczną głębokość—port w Taganrogu do
2,2 m, w Rostowie do 2,4 m—by mogły być 
dostępne dla statków  morskich. W ypada 
więc do tych ostatnich dowozić transporty 
na płytkich statkach. Przeładowywanie i inne 
trudności pochłaniają wiele czasu i kosztów. 
By tę  niedogodność usunąć rząd zamierza, 
jak podaje do wiadomości Geografische Zei- 
tung, podnieść poziom morza Azowskiego 
zamykając cieśninę Kerczeńską, k tóra  łączy 
wody Azowskie z morzem Czarnem. Cieśnina 
je s t dość wąska, w najszerszem bowiem 
miejscu nie przekracza 3 250 m  i dość płytka, 
bo na te j linii głębokość 8 m  spotyka się

tylko na przeciągu 1210 m, więc urządzenie 
tam y wpoprzek cieśniny nie spotyka nadzwy
czajnych trudności. Ponieważ roczny upływ 
wody z morza Azowskiego do Czarnego 
wynosi na 33,6 km3, po zatamowaniu takiej 
masy wody poziom morza nadzwyczaj prędko 
podniesie się o tyle, źe porty staną się 
dostępne dla statków  morskich. Zastawy 
ulokowane w głębszych miejscach cieśniny 
otworzą dostęp statkom  morskim i dadzą 
możność regulowania poziomu dowolnie. 
Koszty budowy tam y są oszacowane na 6,8 
miljona rubli; około 2,5 mil rubli wypadnie 
wypłacić mieszkańcom brzegów, jako od
szkodowanie za w targnięcie wód na ich posia
dłości.

(La Naturę). F. A.

— Telegraf bez drutu przez Atlantyk. Marconi 
miał jakoby, jak  donosi prasa angielska, prze
słać w dniu 12 grudnia roku ubiegłego znaki 
telegraficzne bez udziału drutu przez ocean 
A tlantycki między Lizard (Kornwallia, Anglia) 
a Saint-John (New-Foundland, Am. Półn.). 
Stacya w Lizard przesłała znaki odpowiada
jące literze S w kilkakrotnem  powtórzeniu 
z przerwami pięciominutowemi. Znaki te 
dochodziły podobno do miejsca przeznaczenia 
jakkolw iek dość nieprawidłowo. Podług Elec- 
trical RevieW, W. Preece je s t zdania, źe 
znaki te  są wywołane przez wyładowania atmo
sferyczne, albowiem często się zdarza, źe 
wyładowania te  dają ten sam znak Morsea 
(trzy punkty—jako litera S) na aparatach 
staeyj telegraficznych. Doświadczenie tedy 
nie jest przekonywające i należy poczekać na 
niezbite dowody.

(Naturę). S.

— Trzęsienie ziemi w Hiszpanii. Dnia 27 grud
nia 1901 r. w  Geróme w Hiszpanii silne 
trzęsienie ziemi poczyniło ogromne spustosze
nia. Na przeciągu 40 m utworzyła się roz
padlina. W strząśnienia gruntu  dawały się 
odczuwać jeszcze 2 stycznia w  Laruns w do
linie Ossau.

(Naturę).. S.

— Trzęsienie ziemi w Meksyku. 17 stycznia r. b. 
dały się w Meksyku odczuwać silne w strząś
nienia. W  Chilpancingo, niewielkiem mieście 
położonem w stanie Guerrero o 55 w iorst od 
Meksyku (miasta), na wysokości 1600 m 
wstrząśnienia były tak  gwałtowne, źe po
ciągnęły za sobą wiele poranień i sporo 
ofiar, które postradały życie, w tej liczbie 
i naczelnik miasta. W  samym Meksyku 
wiele budynków uległo zniszczeniu.

(La Naturę). F. A.

— Choroby złocieni. P. H. Joffrin przedsta
wił Akademii w  Paryżu referat o dwu 
chorobach złocieni, mających wiele po
dobieństwa pomiędzy sobą ze względu na 
podobne objawy zewnętrzne, polegające mia
nowicie na częściowem lub zupełnem żółknię
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ciu i opadaniu liści. W szelako objawy te  
mogą pochodzić z dwu przyczyn : wywoływać 
je może albo obecność małych robaczków 
z grom ady obleńców (Nematodes), albo drob- 
nowidzowych grzybów, specyalnie na złocie 
niaeh pasorzytujących.

A utor zastrzega się także, że w wielu 
przypadkach proste przem arznięcie rośliny 
spowodować może objawy, podobne do obja
wów zachodzących tych dwu procesach 
chorobowych natu ry  pasorzytniczej.

(C. R.). J. T.

— W  zwierzyńcu (ogrodzie zoologicznym) 
w N ew -Jorku (który jest wyjątkowo dobrze 
uposażony), mają być założone laboratoryum  
i katedra patologii porównawczej. Takie ognisko 
naukowe może przynieść wiele pożytku, j  uż 
dla samych badań system atycznych z dziedzi
ny chorób zwierzęcych. Oprócz zaś tego 
może okazać wiele usług ta k  w zorganizow a
niu stałej pomocy lekarskiej dla zwierząt, 
jak  też w  kierowaniu leczeniem i zażegny- 
waniem rozpowszechnienia się epizootyj.

(La Naturę). F . A.

—  Osuszenie zatoki Zuider. Nizina holender
ska je s t terenem  nieustannej walki lądu 
z oceanem. Pierwszy znalazł sobie sprzymie
rzeńca w człowieku i po tysiącach la t pora
żek zaczyna z walki wychodzić zwycięzko. 
Po wydarciu wodom znacznej powierzchni 
moczar, uporczywi holendrzy postanowili 
targnąć się na poważniejszą placówkę—zatokę 
całą. By dzieło to  doprowadzić do skutku, na
leży poczynić cały szereg robót wstępnych. 
N ajpierw  zatoka ma być odgrodzona od 
morza Północnego i poziom wody obniżo
ny przez wypompowanie nazewnątrz. Tama 
ochronna otrzyma około 40 hm długości, w y
budowanie jej zajmie około 18 lat. Z począt
ku  będą czynne cztery pompy o sile 4330 
koni parowych. W rezultacie wyłonią się 
dwie ławice lądowe jedna o powierzchni 
21700 hekt., druga—31250 hekt. przedzielone 
pozostałą odnogą morską, dla połączenia 
której z morzem Północnem w tam ie szluza 
być winna. Od morskiej odnogi—morza Issel, 
do Amsterdam u będzie prowadził kanał dla 
statków  dostępny.

(Promet.). S —a.

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. 29 stycznia do 4 lutego 1902 r.

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