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ODKRYCIE OSADÓW MORSKICH 
TRZECIORZĘDOW YCH p o d  PŁOCKIEM.

Osady trzeciorzędowe pod Płockiem zna- 
ne są oddawna. Pasch *) opisuje tutejsze j  

iły gliniaste żółte, brunatne i błękitne, zali- j  

czając je do formacyi glin plastycznych i wę- | 
gla brunatnego. Beyrich 2) w pomnikowem 
swem dziele o trzeciorzędzie Niemiec zali
czył tę formacyę do oligocenu dolnego. 
TJważa on, że formacya węgla brunatnego 
nad W artą pod Koninem i Kołem w Kró
lestwie, pod Sierakowem (Zirke) i W ronka
mi w okolicach Międzychoda (Birnbaum) 
w Poznańskiem, formacya glin plastycz
nych i węgla brunatnego" nad W isłą pod 
Płockiem, Dobrzyniem i Bydgoszczą aż do 
Swiecia, wreszcie osady pod Królewcem, po
dobnie jak  pokłady pod Priegnitz koło Per- 
leberg nad Elbą, z któremi łączą się me- 
klemburskie z pod Grabowa i Parchima, 
wszystkie są osadami tej samej jednej wiel
kiej kotliny, której zatokami są kotliny sa-

J) Pusch J. B. Geognostische Beschreibung 
von Polen. St. 1836, oraz Nowe przyczynki do 
geognozyi Polski. W. 1883.

2) v. Beyrich F. Ueber den Zusammenhang 
der Norddeutschen Tertiarbildungen. Phys. Abh. 
d. konigl. Akad. d. Wissenschaften zu Berlin. 
1855.

sko-turyngijslca i dolno-śląska. Olbrzymia 
objętość tej kotliny stanowi według Beyricha 
jedno z najdziwniejszych zjawisk na obszarze 
trzeciorzędu północno-niemieckiego. Niema 
jednak, podług niego, żadnej podstawy do 
przypuszczenia, że na ogromnej przestrzeni 
od Królewca do W arszawy na wschodzie aż 
do Elby na zachodzie jednolity pokład for
macyi węglowej przerwany jest przez coś
kolwiek, oprócz wynurzającego się na po
dobieństwo wysp podłoża kotliny, jak  to 
miejscami obserwowano. Siemiradzki 1), za
znaczywszy, że utwory trzeciorzędowe, w gra- 

i nicach regionu bałtyckiego szeroko rozpo
wszechnione, w kraju naszym prawie wcale 

I jeszcze nie są zbadane, na podstawie analo- 
gij litologicznych z trzeciorzędem Sambii 
czyli Samlandyi i Prus zalicza prusko-po- 
morską formacyę lignitową, ukazującą się 
w Polsce na prawej stronie Wisły i Narwi, 
do miocenu. Sądząc z analogii z Prusa- 

■ mi Siemiradzki wnosi, że kopalna fauna 
j  morska powinna znaleźć się w niejednem 

miejscu, zwłaszcza w Płockiem i na Kuja- 
| wach. Skrynnikow -) utożsamia występu

jące u podnóża brzegu płockiego gliny jasne

Ł) Dr. Siemiradzki J . i Dunikowski E. Szkic 
geologiczny Królestwa Polskiego, Galicyi i kra
jów przyległych. W. Pam. Eizyogr. t. XI.

2) Skrynnikow. O treticznych otłożenjach 
Carstwa Polskago.
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z glinami m iasta W arszawy i zalicza je  do 
utworzonej przez siebie formacyi glin pla
stycznych.

Miasto Płock leży na południowo-zachod
nim skraju wyżyny położonej o 46 m nad po
ziomem W isły i około 150 m nad poziomem 
morza.

Liczby te, wzięte z miejscowych źródeł 
urzędowych i pom iaru wahadłem p. Stodoł- 
kiewicza, nie zgadzają się z liczbami ze 
Słownika Geograficznego, gdzie w artykule 
„ W isłau poziom W isły pod Płockiem poda
no 51,84 m nad poz. morza, wysokość więc 
wyżyny płockiej 51,84 -4- 46 =  97,84 m nad 
p. m. W yżyna ta, stanowiąca od Modlina 
praw y brzeg W isły, przedstawia równinę 
żyzną, słabo falistą, poprzerzynaną głębo- 
kiemi jaram i o urwistych, często prosto-

septaryami. W ystępujące z południowej 
strony Płocka w urwistym  brzegu Wisły 
gliny i iły trzeciorzędowe stanowią oddawna 
doskonały m ateryał do wyrobu cegły w dwu 
cegielniach. Cegielnia p. Blumberga posił
kuje się materyałem, dowożonym z Grabów
ki, sąsiadująca zaś z nią cegielnia p. Baj- 
kowskiego przerabia m ateryał kopany na 
miejscu. Kopalnia gliny do tej cegielni le
ży w ścianie dużego osunięcia, sięgającego 
stopniami na pół przeszło wiorsty w  wyży
nę płocką i dochodzącego, jakby schodami, 
do szosy, prowadzącej z miasta na cmentarz 
prawosławny (porówn. przekrój idealny).

Skutkiem osunięć jest wielka nieregular- 
ność warstw w kopalni: są one pogięte, po
trzaskane, poprzecinane licznemi uskokami. 
Często też widzimy tu, że warstwy dolne

C—cegielnia p. Bajkowskiego. K —kopalnia gliny p. B. jj-j- cmentarz prawosławny. 
1, 2, 3, 4 -  dylywium; 5, 6, 7, 8 —iły i gliny trzeciorzędowe.

padłych ścianach. W ysoki brzeg W isły 
przedstawia w  miejscach, gdzie parowy 
i ja ry  mniej lub więcej głęboko weń się 
wrzynają, piękne bardzo i malownicze obra
zy, dając jednocześnie wspaniałe obnażenia, 
pozwalające badać budowę geologiczną wy
żyny.

W idzimy tu  wspaniale rozwinięte osady 
czwartorzędowe, gdzieniegdzie zaś tylko 
blizko poziomu rzeki znajdujem y osady 
trzeciorzędowe, zwykle zamaskowane osu
nięciami lub osypiskami.

Zachowując do większej pracy o geologii 
okolic Płocka ciekawe szczegóły z dyluwium  
płockiego, osunięć i osadów przeddyluwial- 
nych, w obecnej wzmiance tymczasowej 
chcę zwrócić uwagę pp. geologów na od
krycie pod Płockiem morskich osadów trze
ciorzędowych z otwornicami i typowemi

wciśnięte są w górne, tworząc jakby rozga
łęziające się odnogi, co zauważył już Gie- 
droyć ’), czego jednak przyczyny szukał 
w czem innem.

Skrynnikow podaje z cegielni p. Bajkow
skiego trzy profile: 1) pod warstwą dylu
wium zielona glina plastyczna lj i arsz. g ra 
ba, pod nią zielona glina piaszczysta z miką, 
uchodząca wgłąb przekroju; 2) żółto-bru- 
natny margiel z otoczakami, pod nim ciem
na glina plastyczna, pstra glina plastyczna 
i wreszcie zielona glina plastyczna; 3) pla
styczna glina barwy czekoladowej z otocza
kami, pod nią zielona plastyczna glina tłu 

') A. Giedroyć. Sprawozdanie z poszukiwań 
geologicznych, dokonanych w gub. grodzieńskiej
i przyległych jej powiatach Królestwa Polskiego. 
Pamiętnik Fizyograficzny 1886 r.
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sta z miką, głębiej zaś zielonawo-szara glina 
plastyczna ciemna. Na zasadzie dłuższych 
i częstszych obserwacyj utworzyłem sobie 
następujący p ro fd :

Pod mniej więcej na ‘25 stóp grubemi 
warstwami dyluwialnemi, w których pia
sku znajduje się często bursztyn, widzi
my ciemny ił gliniasty, miejscami aż 
czarny od domieszek węgla brunatne
go .............................................................stóp 4

Pod nim leży ił gliniasty z blaszkami 
miki bardzo drobnej. I ł  ten w stanie 
wilgotnym ma barwę błękitną ze smuga
mi brunatnem i i plamami czerwonemi, 
po wyschnięciu barwa staje się zielóna- 
wo szarą, smugi i plamy ledwo znać Wte
dy. I ł ten gliniasty, bardzo dobrze da
jący się urabiać, stanowi doskonały ma- 
teryał na wyrób cegły bez wszelkich do
mieszek. Grubość jego wynosi . . . stóp 6

Pod nim leżą gliny zwane przez robot
ników „gruntowemi“, są one tłuste, 
plastyczne, w suchym stanie rozpada
ją  się na ostre kawałki kanciaste. Zwy
kle widzimy następujące b a rw y : oliw
kow ą................ stóp 10
pod nią c z a r n ą ......................................stóp 4
głębiej żó łtą .............................................stóp 10

Często zmieniają się, są upstrzone czer
wono, lub też przecięte brunatnem i sm u
gami. Przekopać glin tych, jak  zapewnia 
p. Bajkowski, nie udało mu się, choć kopał 
w nich doły po 15 łokci głębokie. W  g li
nach tłustych nie znaleziono nigdy nic, 
w błękitnym  natom iast ile znalazłem miej
scami wydzieliny wapna w postaci 1) wy
dzielin marglowych, 2) septaryj, oraz 3)
skupień wapiennych, a także kawałki ligni
tu, zamienionego w markasyt; kryształów 
natom iast gipsu nie udało mi się znaleźć.

W ydzieliny marglowe nie różnią się bar
wą od otaczającego je  iłu, stanowią mniej 
lub więcej zbite masy marglu w suchym 
stanie błękitnawo szarego, z miką, o tw ardo
ści 2 podług skali Mohsa; w wodzie przy
bierają barwę ciemną, do języka przylegają 
mocno. Tworzą one kule mniej więcej 
wielkości głowy, wewnątrz których znajdu
je  się mnóstwo prześlicznie zachowanych 
otwornic. Dla braku odpowiedniej litera
tu ry  bez robienia szlifów określić mogę tyl

ko gatunki Nodosaria, Cristelaria, Eotalia, 
Biloculina i Discoidina.

2. Oprócz margli znajdują się w ile błę
kitnym  kule wapienne żelaziste, spękane 
wewnątrz i na powierzchni spękań pokryte 
kryształkami drobnemi kalcytu, tworzącego 
warstewkę 1 mm grubą barwy oliwkowej. 
Skamieniałości większych nie udało mi się 
w nich dostrzedz, drobne, pokryte sko
rupką i kryształami wapienia nie dają się 
określić.

Wielkość typowych tych septaryj wynosi 
od wielkości pięści do wielkości głowy. 
Twardość 3. Ciężkość znaczna; z kwasem 
silnie się burzą. Budowa kuli zbita drobno
ziarnista, spękanie wewnątrz nieregularne 
we wszystkich kierunkach; barwa odłamu 
ciemno-brunatna. Podług zaręczenia ro
botników kule takie często wypełnione by
wają wewnątrz wodą, takiej jednak nie uda
ło mi się dostać.

3. Najrzadziej napotyka się w ile błę
kitnym  wydzieliny czysto wapienne, o b u 
dowie grubo ziarnistej, porowatej. Są to 
nieforemne bryły skorupowate, wewnątrz 
spękane i na powierzchni spękań pokryte 
drobnym żółtym proszkiem, mocno burzą
cym się z kwasami, a więc również wapie
niem. Na powierzchni brył tych widać 
jakby ślady muszli, których bliżej określić 
nie mogę. Znalezione w ile gliniastym 
.otwornice i septarye dowodzą, że mamy tu  
do czynienia z osadem morskim, pomimo 
więc braku dotychczas wyraźnych skamie
niałości większych, uważam występujący 
w cegielni p. Bajkowskiego błękitny ił g li
niasty z miką za osad równoznaczny nie
mieckim średnio oligoceńskim glinom, zwa
nym  Septarienthon lub Euphelthon.

N a mapce Beyricha, dającej najlepsze po
jęcie o rozprzestrzenieniu północno-niemie- 
ckich osadów trzeciorzędowych, jako wschod
nią granicę występowania gliny septaryo- 
wej widzimy na lewym brzegu Odry linię, 
przechodzącą przez Hermsdorf, Bucków, 
Freienwalde, Joachim sthal do Szczecina, na 
prawym zaś brzegu od Szczecina do Koło
brzegu.

Do tych miejscowości sięgać miało od 
północy i zachodu morze średniooligoceń- 
skie, graniczące od wschodu i południa 
z marchijską formacyą węgla brunatnego,
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należącą podług niego do dolnego oligo- 
cenu.

Jako najbardziej wschodni punkt znale- | 
zienia glin septaryowych między Odrą a W i
słą, Keilhack *) wymienia miasteczko Soldin 
nad rz. Mietzel, wpadającą do Odry poniżej 
Kostrzynia.

Maas 2), badający okolice Tucholi nad 
rz. B rdą w Prusach wschodnich, przypusz
cza, że gliny jasno-szare z żółto-brunatnemi 
plamami, odwiercone w Liskowie na głębo
kości 76 do 120 m pod węglem brunatnym  
(64-—66,5 m), piaskiem kwarcowym (66,5 
do 73 m) i glinką czekoladowej barw y z mi
ką (73 — 76 m), są glinami septaryowemi 
średnio oligoceńskiemi.

Odkrycie osadów morskich, praw dopodob
nie średnio-oligoceńskich, pod Płockiem prze
suwa granicę morza oligoceńskiego na pra
wy brzeg W isły, potwierdzając pośrednio 
hypotezę Maasa. Znajdowanie gliny septa- 
ryowej na wysokości 62 m nad poziomem 
morza wskazuje, że mamy tu  do czynienia 
z wypiętrzeniem dawnem, wskazywanem 
również przez otwory wiertnicze Łowicza, 
Sannik i Gąbina *). W śród poszukiwań 
przeto soli w północnej części Królestwa 
otwór wykonany tu taj ma najwięcej szans 
napotkania i przebicia najstarszych warstw  
jurskich i leżących pod niemi, jak  stwierdził 
otwór w Brzeziu 4), gipsów solonośnych na 
mniejszej daleko niż gdzieindziej głębokości.

Józef Kolski,
inżynier górnik.

Z NOWSZYCH BADAŃ NAD 
M YRM EKOFILIĄ. 5)

I.

W iemy, że w ziemnych kanałach mrówek 
żyje cały świat istot drobnych i niepokaź-

*) Keilhack w Jahrbuch der Konigl. Preuss. 
geol. Landesanstalt zu Berlin. 1893.

2) Maas w Jahrb. d. k. P r. Geol. Landesan
stalt. Berlin 1898.

3) Lewiński. Badania geol. wzdłuż linii dro
gi kaliskiej.

4) Michalski. O poszukiwaniach soli. Wszech
świat 1903, nr. 15.

5) Odczyt, wygłoszony na XIV posiedzeniu 
akad. Kółka przyrodników we Lwowie.

nych, a jednak dla badacza nadzwyczaj po
nętnych: P ak t bowiem zespolenia się w jed 
no społeczeństwo osobników jednego ga tun 
ku ze wszecbmiar zasługuje na uwagę. Nie
równie jednak ciekawszą, chociaż wskutek 
złożonych stosunków trudniejszą do badania, 
jest okoliczność współżycia osobników cał
kowicie od siebie różnych i  to będących na 
pewnym dość wysokim stopniu rozwoju, jak 
np. mrówek i chrząszczy. Tutaj dwie isto
ty, każda samodzielnie żyć mogąca, łączą 
się ze sobą; każda z nich ma inne dążenia 
nabyte i odziedziczone w długim rozwoju 
rodowym i inne też wrodzone cechy orga- 
nizacyi. Nie trudno wytłumaczyć, dlaczego 
powstają kolonie, czyli grupy osobników, 
tego samego gatunku, stowarzyszonych ze 
sobą w jednę organiczną całość : wiemy bo
wiem (choćby tylko wnioskując z dziejów 
tworzenia się społeczeństw ludzkich), że 
wchodzi tu  w grę czynnik korzyści wspólnej 
wypływającej z połączenia, reprezentujące
go poważną siłę w walce o byt, a nadto do
niosły czynnik podziału pracy, tak  ważne 
mający znaczenie wśród przejawów biolo
gicznych już zorganizowanych społeczeństw 
zwierzęcych i ludzkich. Trudniej jednakże 
uprzytomnić sobie, jak  takie społeczeństwo 
powstawało, jak  się godziły ze sobą różne 
dążenia, różne właściwości osobników, łą
czących się razem. Innem i słowy, jakie mo- 
dyfikacye m usiały nastąpić najpierw w celu 
wyrównania różnic- osobnikowych i jakie 
zkolei powstawały zróżnicowania, uwarun
kowane przez podział pracy. Stadya te za
czątkowe możemy uprzytomnić sobie w inny 
sposób, a mianowicie nie na osobnikach te
go samego gatunku, lecz drogą analogii, 
badając współżycie gatunków różnych. Ma
teryału  do tego dostarczają nam właśnie 
owady żyjące wśród mrówek.

Rozmaitość organizmów żyjących w mro
wiskach, oprócz mrówek samych, jest bar
dzo wielka, wszystkie prawie należą do sta
wonogów tchawkodysznych; znajdujemy tu  
prostoskrzydłe (Orthoptera), półskrzydłe (He- 
m iptera) i  inne, najwięcej jednak mrówko- 
lubów widzimy wśród rzędu chrząszczy (Co- 
leoptera). W ielka jest zatem rozmaitość po
staci, a i wielce też różny sposób ich życia. 
Dwa te momenty mają wielkie znaczenie 
w dostosowywaniu się do mrówek. Zwie-
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rzę drapieżne, żyjące pokarmem mięsnym, 
i w mrowisku także uprawiać będzie proce
der zbójecki, pożerając poczwarki lub mrów
ki dorosłe. Te owady, do których np. na
leżą chrząszcze z rodzaju Myrmedonia, są 
przez mrówki ścigane. Odznaczają się zwy
kle kształtem  ciała wydłużonym, wrzeciono
watym, szybkiemi ruchami, zwinnością, 
które to przymioty umożliwiają im życie 
wśród ciągłego prześladowania ze strony 
mrówek.

Jest to pierwsze stadyum, prowadzące 
w dalszym ciągu do zespolenia dwu róż
nych gatunków, stadyum t. zw. złodziei lub 
rabusiów.

Liczne doświadczenia wykazują, że mrów
ki jednego i tego samego gniazda poznają 
się głównie po woni, jaka jest właściwa te 
mu gniazdu i mrówkom w niem zamieszka
łym. Źródłem tej woni są gruczoły skórne, 
które są bardzo liczne i dobrze u owadów 
rozwinięte. Może się więc zdarzyć, że wśród 
tych złodziei znajdą się osobniki, których 
wydzielina gruczołowa będzie zbliżona wo
nią swą do wydzielin mrówek w tem samem 
gnieździe żyjących. Wówczas osobniki te 
nie będą tak  ostro ścigane, przeniosą tę sza
cowną własność na swe potomstwo i w ten 
sposób wytworzy się w gnieździe nowa k a 
sta mieszkańców, rekrutująca się z owadów 
najrozmaitszych rzędów, które będą żyć 
z mrówkami już nie w otwartej wojnie, lecz 
obojętnie tolerowane.

W ytworzenie tego rodzaju znamion, któ
re umożliwiają gościom pobyt w gnieździe, 
przynosi korzyść tylko im samym. Jest 
ono środkiem, zapomocą którego goście 
osiągnąć mogą swój cel (t. j. przebywanie 
w gnieździe). Stosunek zaś, w jakim znaj
dują się teraz owady obce względem mró
wek, nazywamy symfilią, ta  zaś jest ko
niecznym warunkiem  i w niej (Escherich 
Biolog. Cntrbl. 1902) ma początek związek 
z mrówkami owadu, będącego „prawdziwym 
gościem^. Dopiero na podstawie symfilii, 
gdy obce zwierzę posiadło niejako prawo 
obywatelstwa, ukształca się powoli w szcze
gółach coraz to ściślejsza łączność, wynika
jąca z konieczności wspólnego obcowania 
i dosięga szczytu w zjawisku symbiozy po
między t. zw. prawdziwemi gośćmi a mrów
kami.

309

Zajmujące to  zjawisko biologiczne obser
wował pierwszy Muller na gatunku chrząsz
cza Claviger testaceus (foveolatus Muli.), ży
jącego w gniazdach mrówki Lasius fla- 
vus, rzadziej u innych form tego rodzaju. 
Chrząszcz ten posiada na odwłoku szczegól
ne włoski, na których się zbiera wydzielina, 
chciwie przez mrówki wysysana. W  za
mian za dostarczanie tej przyjemnej widocz
nie cieczy bywa on przez mrówki hodowa
ny, doznaje od nich czegoś nakształt piesz
czot, bywa bowiem głaskany rożkami i od
wzajemnia się tem samem, mrówki go ży
wią, podając mu z pyszczka przeżuty po
karm, on sam bowiem pożywienia zdobywać 
nie może, tak  że nieporadny i ociężały 
chrząszcz poza mrowiskiem po jakimś cza
sie ginie. Podobne zjawisko, z objawami 
charakterystycznemi dla wszystkich, obser
wowano później na chrząszczach z rodzajów

a  g,
Fig. 1. Warga dolna: a—Oxysoma Escherichii 

Fol.; b — Atemeles paradoxus Grv.
(a—według Eschericha, b —według Wasmanna).

Atemeles, Lomechusa i innych. Mrówki 
troszczą się nawet o los potomstwa chrząsz
cza, opiekując się niem jak  swojem, chociaż 
opieka ta właśnie jest zgubną dla delikat
nych poczwarek x).

Jednocześnie ze zmianą sposobu życia wy
stępują też znaczne zmiany organizacyi. Już 
na pierwszy rzut oka można poznać gościa 
mrówek po znamiennym połysku, a badając 
bliżej stosunki ubarwienia i wielkości, zo
baczymy, że goście są podobnie ubarwieni, 
a i wielkość ich stosuje się do wymiarów 
ciała mrówek. Pęczki włosków wydziela
jące ciecz, pożądaną przez mrówki, są też 
cechą morfologiczną, wskazującą właściwo
ści ekologiczne, a W asmann wykazał, że 
i budowa narzędzi pyszczkowych u gości

2) Dokładniejszy opis życia tak interesują
cych zwierząt znajdzie czytelnik w gruntownych 
pracach X. Wasmanna T. J.

WSZECHŚWIAT
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prawdziwych jest wszędzie analogiczna. 
Przykładem tego jest prawie jednakow a bu
dowa wargi dolnej u  dwu chrząszczy, praw 
dziwych gości mrówek Oxysoma Escherichii 
i Atemeles paradoxus, będących między so
bą zresztą w dość dalekiem pokrewieństwie. 
W szystkie te  cechy są wynikiem przystoso
wywania się i tu  spotykam y się z ciekawą 
okolicznością, że jednakowy sposób życia 
wywołuje jednakowe zmiany u różnych ga
tunków.

H .

Przy końcu roku zeszłego K. Escherich 
ogłosił (Biolog. Cntrbl. 1902) zajmujące wy
niki swych badań nad współżyciem chrząsz
cza Oxysoma Oberthiiri Eol., żyjącego 
w gniazdach mrówki Myrmecocystus v iati- 
cus. Owady te należą do fauny śródziem
nomorskiej, obserwacye nad niemi były  czy
nione w Algierze.

Badacz ów znalazł w gnieździe wyżej w y
mienionej mrówki kilka egzemplarzy chrząsz
cza należącego do kusaków, mianowicie ga
tunek Oxysoma Oberthiiri, k tóry  przez swój 
wygląd sprawiał wrażenie prawdziwego go
ścia. Zabrał go też do domu razem z m rów
kami i umieścił w umyślnie zbudowanem 
do tego celu gnieździe. Już  pierwsze obser
wacye wykazały jednak, że stosunek obu 
tych owadów jest oparty na w arunkach in 
nych, aniżeli dotychczas poznano. Nie ma 
tu  bowiem miejsca karmienie chrząszcza 
przez mrówki, jak  to obserwowano u praw 
dziwych gości Atemeles lub Claviger. Rów
nież nie można było zauważyć drgających 
poruszeń rożków, przez które się te  owady 
zapewne porozumiewają z mrówkami. Zwin
ny nasz chrząszcz czuje się wprawdzie tak  
jak  tam te swobodnym wśród mrówek, które 
również bynajmniej nieprzyjaźnie wobec 
niego nie występują. G-roźne dla innych 
owadów ich szczęki, rozwierające się odru
chowo za spotkaniem nieprzyjaciela, pozo
stają zamknięte, gdy mrówka spotka chrząsz
cza. Ten znowu tak  się zżył ze swemi go
spodarzami, że przejął się naw et ich zwy
czajami. Zdarza się bowiem, że w  mrowi
sku nagle jak  na dany sygnał mrówki prze
rywają robotę, stają bez ruchu; zdaje się, że

całe gniazdo sen objął 1), Trwa to kilka 
m inut, potem wszystko idzie dawnym try 
bem. Otóż i Oxysoma w tym  spoczynku 
bierze udział, staje również nieruchomo i do
piero wtedy się budzi, gdy ruch na nowo 
się zaczyna. Chód jej, gdy wysoko na no
gach trzym a odwłok zagięty ku górze, 
jest naśladownictwem sposobu chodzenia 
mrówek.

Bardzo często można było znaleźć Oxyso- 
mę uczepioną na mrówce, która nawet wca
le nie okazywała niezadowolenia ze szcze
gólnego jeźdźca, nie robiła usiłowań w celu 
pozbycia się ciężaru, ani też swych zajęć 
nie przerywała. Jest to więc widocznie 
zwykły stan rzeczy i mrówki są przyzw y
czajone do tego. Oxysomie zaś również nie 
przeszkadza szybki ruch śpieszącej mrówki;

\  f  \ , ^  \  \

i  \ S ^  X .

Fig. 2. Myrmecocystus yiaticus F. i dwie Oxy- 
soma Oberthiiri Fol. (według Escliericlia).

chodzi po jej ciele, to pó grzbiecie, to znowu 
wisząc u  spodu (jak to widać na fig. 2) po
rusza rożkami, dokładnie liże całą mrówkę, 
nie wyłączając rożków i nóg, poświęca jed
nak szczególnie swą uwagę nasadzie skrzy
deł u  samców. Ukończywszy tę czynność, 
jeszcze raz przegląda mrówkę starannie, 
wreszcie schodzi z niej, drapie się na inną 
i powtarza taką samę operacyę czyszczenia. 
Lizanie mrówek odbywa się z wielką żar
łocznością i w miarę jak  gniazdo Eschericha 
malało, wskutek wielkiej śmiertelności mró
wek, lizanie było coraz częstsze i dokład
niejsze, a gdy za dobrych czasów Oxysoma 
spokojny i wygodny wiodła żywot, teraz

ł) Przyczyn tego zagadkowego zjawiska do
tąd nie znamy.
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natarczywie i z chciwością opadała mrówki. 
Gdy liczba mrówek jeszcze bardziej się 
zmniejszyła, wszystkie Oxysomy pogi- 
nęły.

Oxysoma żywności podawanej mrówkom 
nie je, Escherich też nie widział, aby żywi
ła się poczwarkami mrówek, ani też, jak  
wyżej wspomniano, nie jest przez mrówki 
pyszczkiem karmiona, jak  prawdziwi goście 
Clayiger lub Lomechusa. Pozostaje więc 
jedyne przypuszczenie, że żywi się wydzieli
nami gruczołów skórnych lub mikroskopij
nej wielkości pasorzytami (Tyroglyphus), 
które czasem w większych ilościach opadają 
mrówki.

Ważność obserwacyi Eschericha polega 
tak  na niezwykłości wyżej opisanych z ja
wisk, jako też i na 
wnioskach, które ba
dacz ten z nich wy
snuł.

Oxysoma jes t opa
trzona na odwłoku L  <’_____
włoskami (trichoma), f " ^  * =
właśnie takiemi, jakie 
posiadają prawdziwi 
goście mrówek, wspo
mniany Claviger i in 
ne. Budowa wargi 
dolnej, najważniejsze 
w tym  razie kryte- 
ryum  (fig. l a  przed
stawia wargę dolną 
chi’ząszcza do tego sa
mego rodzaju należącego) jest taka sa
ma, jak  u Atemeles (por. fig. l a  i lb), 
a kształt jej jest u  wszystkich gości praw 
dziwych prawie jednakowy, powstał bowiem 
jako przystosowanie do biernego karmienia 
tychże owadów przez mrówki. I  gdybyśmy 
nie uwzględnili danych ekologicznych, to 
kształt i ogólne właściwości ciała, jak  np. 
połysk, zniewoliły nawet wytrawnego znaw
cę do wniosku, że Oxysoma jest gościem 
prawdziwym. Znamiona więc morfologicz
ne mówią zupełnie co innego, aniżeli uczy 
nas obserwacya życia. Lecz sprzeczność ta 
jest tylko pozorna. Jeżeli bowiem przyj
miemy, że powyższe cechy rozwinęły się 
jako przystosowanie do pewnych czynności, 
to staje się jasnem, że Oxysoma była nie
gdyś prawdziwym gościem, później jednak

z niewiadomych przyczyn zmieniła sposób 
życia, a cechy właściwe prawdziwym go
ściom zachowały się u niej jako szczątki, 
przypominające dzieje jej rozwoju rodo
wego.

Stanisław Czerski.

ŚW IATŁO I  ANALIZA WIDMOWA..
(Wykład popularny).

(Ciąg dalszy).

Opiszemy teraz metodę, której trzymali 
się ściśle dwaj następni słynni badacze szyb
kości światła Fizeau i Foucalt; a zawdzię

czając ich doświadczeniom, opartym na po
myśle Galileusza, dziś obliczamy szybkość 
z m atematyczną ścisłością (o ile wogóle ści
słość taka jest możliwa w doświadczeniach 
fizycznych).

Na rysunku fig. 1 widzimy schematycznie 
nakreślony szereg przyrządów, obmyślonych 
przez Fizeau (rok 1849). Promienie światła 
wychodzące z L, zapomocą trzech soczewek 
k, k 1 i k- i przezroczystego pochyłego zwier
ciadła P  dostają się do drugiego zwierciadła 
S, odległego o 9 km od P, skąd znowu wra
cają tą samą drogą. Oko obserwatora A, 
umieszczone w kierunku promieni wracają
cych, widzi tę ich część, która po odbiciu od 
S (zwierciadła nieprzezroczystego) przenika 
przez P. Otóż w tem miejscu, gdzie scho
dzą się promienie po pierwotnem załamaniu
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w soczewce Ic i odbiciu ód zwierciadła P, 
umieszczamy koło trybowe R, którem u mo
żemy nadać dowolnie szybki ruch wirowy. 
Jeżeli koło R  pozostaje bez ruchu, wówczas 
oko obserwatora A albo nie widzi zupełnie 
prómieni odbitych od S, albo też widzi je 
stale, zależnie od tego, czy na ich drodze 
znajdzie się wystający tryb koła R, czy też 
wolna powiędzy trybam i przestrzeń. Ale 
wyobraźmy sobie nader szybki obrót koła R. 
Co się w takim  razie stanie z naszym wra
cającym promieniem? Jeżeli szybkość obro
tu  nie przekracza pewnej normy, w takim  
razie dany promień, który wyszedł z L, 
pi’zechodzi przez pewną wolną pomię
dzy trybam i przestrzeń i, odbity od S, tą 
samą drogą, pomiędzy temi samemi tryba
mi, wraca do oka obserwatora. A więc 
w takich w arunkach będziemy wciąż wi
dzieć oświetlone zwierciadło S. Jeżeli jed
nak koło R  obraca się tak  szybko, że pro
mień L, przemknąwszy przez wolną pomię
dzy trybam i przestrzeń, w drodze powrotnej 
napotka już następny nieprzerwany tryb, 
w takim  razie oko okserwatora nie dojrzy 
go wcale i zwierciadło S zniknie. AV razie 
szybkości zdwojonej promień nasz trafi zno
wu na przestrzeń wolną, a więc znowu uj
rzymy zwierciadło S i t. d. Jeżeli tedy zna
my szybkość obrotu koła i ilość jego try 
bów, to drogą dość łatwego rachunku mo
żemy obliczyć czas, potrzebny na to, ażeby 
na miejsce wolnej przestrzeni stanął nastę
pujący tryb, lub odwrotnie. A  więc naj
mniejsza szybkość obrotowa koła, w razie 
której jednak zwierciadło S przestaje być wi- 
dzialnem, da nam możność ścisłego oblicze
nia tej odrobiny czasu, którą zużywa pro
mień światła na przebieżenie od P  do S 
i odwrotnie. Drogą takich doświadczeń, 
powtarzanych wielokrotnie i w rozmaitych 
warunkach, Fizeau obliczył, że szybkość 
światła wynosi 313 000 km na  sekundę.

Sposób, którego użył Foucault, jes t jesz
cze dowcipniejszy i polega na tej zasadzie, 
udowodnionej przez W heatstonea, że zapo
mocą zwierciadła wirującego możemy obli
czać nadzwyczaj drobne, niepochwytne róż
nice czasu.

Niech AB (fig. 2) wyobraża zwykłe zwier
ciadło płaskie, które możemy wprawić 
w ruch wirowy dokoła osi x. C—jest to

umocowane stale zwierciadło wklęsłe; śro
dek jego wklęsłości leży na linii C.r. O—źró
dło światła, z którego wychodzi promień
O.r. Promień ten odbija się od zwierciadła 
AB i trafia na zwierciadło wklęsłe C w kie
runku normalnym, a więc po odbiciu od C 
wraca znowu tą  samą drogą, odbija się od 
AB i trafia do oka obserwatora E. Jeżeli 
następnie zwierciadłu AB nadamy powolny 
ruch wirowy dokoła osi cc, to w każdem 
jego położeniu promień Ox bezwarunkowo 
wróci do E. Różnica polega jedynie na 
tem, że podczas ruchu zwierciadła AB, od
bity  pod innym kątem, trafiać on będzie na 
różne punkty wklęsłości zwierciadła C. J e 
żeli jednak zwierciadłu AB nadamy ruch 
o tyle szybki, że promień światła, odbity 
odeń w pewnem jego położeniu AB, wraca
jąc po odbiciu od zwierciadła C, znajdzie już

AB w położeniu odmiennem A 'B ', wówczas 
promień ten odbije się od A 'B ' nie w danym 
kierunku .rE, ale w innym, zmienionym— 
xE ', który, jak  tego dowodzą prawa optyki, 
różni się od początkowego kierunku icE 
o zdwojoną wielkość tego kąta, jak i wyko
nało zwierciadło AB, czyli jak  w danym 
razie, o zdwojoną wielkość kąta B.rB'. J e 
żeli więc mamy szybkość obrotową zwier
ciadła AB i ką t Ea-E', to łatwo już może
my obliczyć czas, potrzebny na to, ażeby 
światło odbyło drogę od x  do C i z powro
tem, a stąd otrzymujemy szybkość jego bez
względną.

Foucault na podstawie swoich doświad
czeń obliczył, że promień światła przebiega 
w jednej sekundzie 298000 km. Metoda 
Foucaulta jest tak  dalece dokładna, że daje 

| możność pochwycenia 1/1 ono 000 części se
kundy! Odkrycie zasady pierwotnej, jak  to 
już powiedzieliśmy, stanowi zasługę W heat-
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stonea, który w ten sposób obliczył czas 
trw ania iskry elektrycznej. Następnie Ara- 
go udowodnił, że w ten sam sposób dają się 
porównać szybkości światła w powietrzu 
i w wodzie. Wreszcie Fizeau i Foucault 
razem znacznie udoskonalili przyrząd obmy
ślony przez Arago, stosując doń zwiercia
dło wklęsłe.

Jednakże jako najdokładniejsze, a przed- 
siewzięte i wykonane z największym nakła
dem pracy i ostrożności, wskazać powinni
śmy doświadczenia fizyka francuskiego Cor- 
nu. Badania jego były prowadzone w ten 
sposób (według dawniejszej metody Fizeau), 
że przerywane promienie światła, skierowa
ne przez lunetę, wychodziły ze szczytu ob- 
serwatoryum paryskiego ku wieży Mont- 
lehry, odległej o 24 km i odbite od zwier
ciadła, wracały tą  samą drogą. Koło try 
bowe wykonywało 1600 obrotów na sekun
dę! Czas można było obliczyć z dokładno
ścią, przewyższającą Yiuoo część sekundy. 
Luneta w Montlehry, w której ognisku 
umieszczono zwierciadło, otoczona była wiel
ką rurą żelazną, umocowaną na murowanym 
fundamencie. Otóż przy takiej odległości 
i przy maximum szybkości ruchu koła obro- j  

towego Cornu zdołał osiągnąć taki rezultat, 
że dwadzieścia trybów przemykało przed 
okiem obserwatora zanim promień wrócił 
do lunety! Prowadzono jednak doświadcze
nia i z mniej szemi szybkościami, a m ia
nowicie zaczynając od czterech trybów.

Drogą takich badań Cornu obliczył, że 
szybkość światła w powietrzu wynosi 
300 330 km na sekundę, w próżni zaś 
300400 km.

Ostatnie wreszcie doświadczenia Michel- 
sona (metoda Foucaulta) podają szybkość 
światła na 299 940 km, Helmert zaś otrzy
mał liczbę 299 990. Dwie te ostatnie liczby 
zgadzają się niemal ze sobą; nie będziemy 
więc w błędzie, przypuszczając, że szybkość 
światła w przestrzeni (w próżni) wynosi 
300 000 km  na sekundę. Z tego zaś wyni
ka, że na przebieżenie przestrzeni od słońca 
do ziemi promień światła potrzebuje 8 min. 
17,8 sek. czasu, co zgadza się zupełnie 
z pierwotnem obliczeniem Bradleya.

Jeżeli więc w danej chwili dostrzegamy, 
np., pewien wybuch na powierzchni słońca, 
to znaczy, że zjawisko to istotnie miało

miejsce przed ośmiu minutami; kiedy zaś 
dostrzegamy początek zaćmienia jednego 
z księżyców Jowisza, to w owej chwili jest 
on już zaćmiony od godziny; Neptuna wi
dzimy takim, jakim  był on przed czterema 
godzinami, a najbliższa naszego układu 
gwiazda alfa Centaura wydaję się nam taką, 
jaką była przed czterema niemal laty! Od 
innych gwiazd stałych promień światła do
sięga naszego oka po upływie 10, 50, 1000 
i więcej lat od chwili wyjścia ze źródła 
Otóż gdybyśmy się przenieśli jakim  cudem 
na odległości gwiazdowe, a następnie odby
wali podróż odwrotną ku ziemi, to ujrzeli
byśmy ją  naprzód taką, jaką była ona, przy
puśćmy, w chwili narodzenia Chrystusa, po
tem bylibyśmy świadkami wędrówki naro
dów, potem rozwinąłby się przed nami obraz 
wieków średnich i wojen krzyżowych -  sło
wem cały przebieg historyi aż do dni na
szych, do ostatniego promienia, odbitego od 
powierzchni ziemi! A więc światło zamie
nia najodleglejszą przeszłość na wiecznie 
trwającą teraźniejszość, teraźniejszość zaś 
kryje w odległej przyszłości. Gdzież jest 
ów czas, tak  wysoce przez nas ceniony?

Właściwie mówiąc, w naturze niema ciał 
stałych w ścisłem znaczeniu tego wyrazu, 
to jest materyj takich, których cząsteczki, 
zupełnie zbliżone do siebie, pozostawałyby 
w bezwzględnym spokoju. W  najtw ard
szym kamieniu, kawałku żelaza, stali, lub 
platyny cząsteczki materyi nie stykają się 
z sobą. Przyciąganie między cząsteczko we 
(różne zupełnie od ciążenia powszechnego) 
utrzym uje je  w pewnem skupieniu, ale cie
pło, nadając im ruch wahadłowy szybszy 
i obszerniejszy, zwiększa zarazem ich od
ległości wzajemne. Kiedy tem peratura do
chodzi wreszcie do pewnej, ściśle określonej 
dla każdego rodzaju materyi, wysokości, 
wtedy odległości między cząsteczkami stają 
się już tak  znaczne i amplituda wahania 
o tyle wzrasta, że działanie przyciągania 
międzycząsteczkowego równoważy się i czą
steczki zupełnie swobodnie ześlizgują się 
jedna obok drugiej. Taki stan materyi zo
wiemy stanem ciekłym. Wobec jeszcze znacz
niejszego zwiększenia tem peratury, czyli 
szybkości ruchu cząsteczkowego i jego am-
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plitudy, przyciąganie ustaje zupełnie, a czą
steczki dążą daleko od siebie we wszystkich 
kierunkach z nader znaczną prężnością i cia
ło staje się gazowem. W  ten  sposób każdy 
rodzaj m ateryi skutkiem zwiększania się, 
lub też zmniejszania szybkości i am plitudy 
ruchu cząsteczkowego może przejść przez 
wszystkie trzy stany skupienia. Jednakże 
na przejścia podobne, jako równoważnik 
przyciągania cząsteczkowego, zużywają się 
lub też wyłaniają takie olbrzymie zapasy 
energii czynnej, że na razie może się to na
wet wydać nieprawdopodobieństwem. J e 
żeli np. ogrzejemy jeden kilogram  żelaza 
od 0° do 100, to objętość jego  zwiększy się 
zaledwie o ‘/soo część. Różnica to m alutka, 
a jednak energia, która ją  spowodowała, za
mieniona na pracę mechaniczna,, m ogłaby 
dźwignąć 5000 kg na wysokość jednego 
metra.

Z drugiej zaś strony przez połączenie che
miczne 1 kg wodoru z 8 kg tlenu (z czego 
powstaje 9 kg wody) wydziela się wolna 
energia, zdolna, jako praca mechaniczna, 
unieść do wysokości jednego m etra 14 mi
lionów .kilogramów, a jako ciepło—pod
nieść o 1° C tem peraturę 34 000 kg wody! 
Zdumiewające to, a jednak prawdziwe. 
Przyciąganie ziemi jest niczem praw ie w o
bec działania olbrzymich sił ruchu czą
steczkowego.

Kiedy ogrzejemy sztabę żelazną do pewne
go stopnia, wówczas staje się ona świecącą, 
posiada światło własne. To znaczy, że czą
steczki jej wprawiają otaczające m asy eteru 
w ruch o tyle szybki, że fale jego zaczynają 
już sprawiać na nas wrażenie światła. Otóż 
wiedzieć należy, że minimum tej szybkości 
wynosi 450 trylionów drgań na sekundę. 
Odpowiednie tej najniższej normie fale czer
wone są takiej długości, że na przestrzeni 
jednego centym etra moglibyśmy ułożyć ich 
15000 jedna obok drugiej. W  miarę w zra
stania tem peratury wzrasta też odpowiednio 
ilość fal, a zmnieszają się ich wymiary, do
chodząc wreszcie do liczb niezmiernych 
w jednym  i drugim  kierunku.

A jednak drgania eteru wywierają wrażenie 
na zmysł naszego oka nietylko, jako świa
tło wogóle, jako wrażenie świetlne nieokre
ślone, ale pozatem odczuwamy je także, jako 
różnice długości i szybkości fal i stąd pocho

dzą różnice barw i odcieni, zaczynając od 
barw y czerwonej, odpowiadającej falom naj
dłuższym, aż do barwy fioletowej, dla któ
rej długość ich jest najmniejsza. Zawdzię
czając tej istotnie cudownej organizacyi 
oka ludzkiego, z którem nie da się porów
nać żaden z najczulszych przyrządów op
tycznych, widzimy w naturze cały szereg 
najwspanialszych efektów świetlnych, ko
jarzenia barw, przejścia świateł i cieni, 
a wszystko to odbywa się drogą nadzwy
czaj prostą i zależy wyłącznie od takiej lub 
innej ilości drgań fali światła. Na takiej 
prostocie polega właśnie mądrość natury.

Jeżeli pewne ciało świetlne wysyła jed
nocześnie promienie wszelkich barw, czyli 
też fale odpowiednich im długości, wów
czas oko nasze otrzymuje wrażenie światła 
białego; jeżeli zaś ciało to wydziela promie
nie pewnych tylko długości fali, to i dla 
oka staje się ono barwnem. Kojarzenia 
promieni różnych barw zasadniczych tworzą 
całą gamę dostępnych naszemu oku odcie
ni barwnych. Wreszcie ciała, które ani 
własnego światła nie posiadają, ani też nie 
odbijają żadnych promieni obcych, a tylko 
je  pochłaniają, zowiemy ciałami czarnemi.

Otóż jedna z największych i najpłodniej
szych w następstwa zdobyczy nowoczesnej 
wiedzy polega właśnie na wykryciu tej za
sady, że każdy promień światła białego jest 
promieniem złożonym i składa się z mnó
stwa promieni zasadniczych o barwach, 
przechodzących od czerwonej przez poma
rańczową, żółtą, zieloną, błękitną, szafirową, 
aż do fioletowej.

Rozszczepienie takiego promienia złożo
nego na barwy zasadnicze otrzymać może
my w sposób najrozmaitszy, zwykle jednak 
używamy w tym  celu odpowiednio urządzo
nych pryzmatów, albo szeregów takich 
przyrządów.

Jeżeli snop światła białego pada na pryz
mat, to promienie zasadnicze po przejściu 
przez niego utworzą snop promieni roz
szczepionych, to jest załamanych pod róż- 
nemi kątami, zależnie od barwy. Zatrzy
mując zaś wiązkę taką na białym ekranie, 
umieszczonym poza pryzmatem, otrzymamy 
na nim pewną smugę barwną, zwaną wid
mem (spectrum). Zjawisko to znane było 
oddawna, jednakże w celach naukowych
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zwrócił na nie po raz pierwszy uwagę ge
nialny umysł Newtona.

Dostrzegano np. niejednokrotnie, że przed
mioty, oglądane przez szkła sferyczne, tracą 
do pewnego stopnia wyrazistość zarysów 
i że otacza je zwykle w takich razach mniej 
lub więcej szeroka obwódka o zabarwieniu 
tęczowem. Mniemano początkowo, że zja
wisko to zależy od sferycznej formy szkła, 
a Kartezyusz obliczył nawet teoretycznie, 
jakiemi powinny być, zdaniem jego, kształ
ty  takiego szkła, ażeby usunąć zupełnie owo 
niepożądane zjawisko zabarwienia. Newton 
wykonał istotnie takie szkło idealne, ale, 
niestety, przekonał się niebawem, że zjawi
sko trw a w dalszym ciągu, a nawet nie 
uległo żadnej zmianie. Należało więc szu
kać rozwiązania zagadki na innej drodze. 
Newton rozpoczął swe poszukiwania od 
ścisłego zbadania przypadku najprostszego, 
a mianowicie załamania promieni w zwy
kłym pryzmacie i te właśnie badania dopro
wadziły go do odkrycia zasadniczych praw 
rozszczepienia promienia białego na pro
mienie pierwotne o różnym stopniu łam
liwości. Klasyczne prace Newtona, doty
czące tej kwestyi, wyłożone są w jego „Op- 
tyce“ (Optics, 1704) i stanowią do dnia dzi
siejszego podstawę całej analizy widmowej.

Nie powtarzając tu  opisu sześciu klasycz
nych doświadczeń Newtona, znanych każde
mu z elementarnego wykładu fizyki, stresz
czamy tylko główne wnioski, do których 
go one doprowadziły.

1. Promienie zasadnicze różnej barwy po
siadają różne stopnie łamliwości.

2. Promień biały składa się z mnóstwa 
promieni barwnych.

8. Promień biały, przechodząc przez pryz
mat, rozszczepia się na składające go pro
mienie barwne, posiadające różne stopnie 
łamliwości, a więc rozpraszające się poza 
pryzmatem. Skutkiem tego na ekranie do
strzegamy t. zw. widmo, czyli podłużną 
smugę złożoną z szeregu barw zasadniczych.

4. Promienie jednobarwne, przechodząc 
przez pryzmat, ulegają jednakowemu zała
maniu, a więc nie rozpraszają się, a tylko 
zmieniają kierunek.

Drogą analizy światła białego Newton 
udowodnił skład jego. Jednakże to samo 
twierdzenie możemy sprawdzić drogą wbrew
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przeciwną, czyli drogą syntezy, a mianowi
cie wytwarzając sztucznie światło białe z po
łączenia odpowiednich promieni barwnych. 
Z pomiędzy wielu sposobów połączenia p ro 
mieni widmowych najczęściej używany po
lega na tem, że rozszczepiony przez pryzm at 
snop promieni słonecznych chwytamy na 
soczewkę, która, skupiając je w jedno miej
sce ekranu, daje białą okrągłą plam ę—wyo
brażenie słońca. Doświadczenie to dowodzi 
zatem, że połączenie wszystkich promieni 
barwnych wytwarza złożony promień biały.

Odkrycie Newtona narazie zdawało się po
siadać wyłącznie tylko teorytyczne, nauko
we znaczenie, bez żadnych następstw i ko
rzyści realnych. A jednak w naszych czasach 
stało się ono podstawą wspaniałej metody 
doświadczalnej, którą śmiało uważać może
my za największą zdobycz na polu astrono
mii X IX  wieku. Metoda badań widmo
wych polega na tem, że drogą analizy pro
mieni świetlnych, dochodzących do naszego 
oka od najodleglejszych ciał niebieskich, 
dziś jesteśmy w możności wnioskować o che- 
cznym składzie tych ciał, o stanie ich sku
pienia, a nawet o ruchu w przestrzeni. 
Wszystko to zawdzięczamy analizie widmo
wej, nauce, którą przed laty  czterdziestu 
znano zaledwie z imienia.

(CDN)

P. Trzciński.

KRONIKA NAUKOWA.

—  Powierzchnia  słońca w  ciągu p ierw sze
go kw a rta łu  r. 1903-go. W edług dostrzeżeń 
J . Guillaumea w obserwatoryum w Lyonie poja
wianie się plam i pochodni słonecznych znacznie 
się wzmogło. Ilość plam wzrosła, jak również 
zajęta przez nie powierzchnia; zarejestrowano 
17 grup plam o powierzchni łącznej 751 milio
nowych, gdy w czasie kwartału poprzedniego 
było tylko grup 11, zajmujących 699 miliono
wych. Na półkuli południowej było ich 8  
(w kwart, poprz. 5), na północnej 9 (w kwart, 
poprz. 6 ).

Z ogółu 72 dni obserwacyjnych tylko 16 było 
bez plam; stanowi to liczbę proporcjonalną 0 ,2 2 , 
podczas gdy dla ostatniego kwartału r. ub. liczba 
ta  wyniosła 0,44.

Pochodnie (faculae) zjawiły się w postaci 82 
grup zajmujących powierzchnię 32,1 tysiącznych
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w przeciwstawieniu do 57 grup i 19,4 tysiącz
nych w kwartale poprzednim.

(C. B.). m. li. h.

—  Waga mózgu a inteligencya J). Z faktu,
że mózg jest siedliskiem władz psychicznych, 
winnoby wynikać, że istota, u której władze 
psychiczne do najwyższego doszły stopnia roz
woju, t. j. człowiek, powinien mieć mózg naj
większy. Ponieważ wszakże mózg, prócz spraw 
psychicznych, spełnia jeszcze mnóstwo funkcyj 
somatycznych (cielesnych), to nic dziwnego, że 
istot}' tak olbrzymie, jak wieloryb, słoń mają, 
mózg znacznie cięższy od ludzkiego. Zdawałoby 
się w takim razie, że stosunek wagi mózgu do 
wagi ciała powinien być dla człowieka najko
rzystniejszy. Ale i to jest chwiejne. Następu
jąca tablica wykazuje ten stosunek u różnych 
zw ierząt:

1 : 28 
1 : 31 
1 : 40 
1 : 43 
1 : 48 
1 : 48 
1 : 93 
1 : 96 

szczur. . . . .  1 : 136 
k ró lik . . ,

uistiti . . . .  
nornica . . . 
człowiek . . 
mysz . . . .  
nietoperz . . 
gibbon . . . 
k r e t . . . . .  
makak . . .

kanarek . . 
w róbe l. . . 
sroka. . . .

. . 1 : 140
w ire k ..................1  : 230
osieł. . . . 
owca . . . 
słoń . . . .
Świnia. . . 
koń . . . .  
wół  . . . .  
s ik o ra . . .

1 : 254 
1 : 351 
1 : 500 
1 : 512 
1 : 648 
1 : 750 

1 : 12

papuga . . 
kawka . . . 
gołąb 1 : 9 1  
kaczka 1:107 
orzeł . . . .  
sokół. . . . 
struś . . . .  
karp . . . .  
tuńczyk . . , 
jaszczurka . , 
salamandra. , 
żmija. . . . , 
żółw grecki 
żółw morski

u  paryzan . 
owerniaków . 1 390 
bretończyków 1  367 
basków . . .  1 360 
angl ików. . .  1 358 
baw arów . . . 1 3 7 2

1 357 g  | u  włochów
murzynów . . 1  
nowokaledoń- 

czyków . . . 1 2 7 0  
bengalczyków 1 184

. 1 : 16
1 : 25 

. 1 : 44 

. 1 : 45 

. I  r 46 
- 1 : 2 1 7  
— 1 :2 5 7  i 
. 1 : 160 
. 1 : 202 
. 1 :1200  
. 1 : 250 
1:37500 

, 1 : 160 
1 : 380 
1 : 800 

. 1 :2 2 5 0  

. 1 :5 7 0 0

Powyższe liczby dowodzą, że im mniejsze jest 
zwierzę, tem ma stosunkowo mózg większy, i że 
trzeba porównywać zwierzęta mniej więcej tych 
samych rozmiarów, jeżeli się chce ze stosunku 
wagi mózgu do wagi ciała wyprowadzić jakiś 
wniosek o inteligencyi. Ale i to nie jest bez
względnie pewne.

W aga mózgu europejczyków, jeżeli weźmiemy 
liczby przeciętne, mniej więcej jest jednakowa, 
różni się jednak waga mózgu u rozmaitych ras, 
z przewagą mózgów europejskich, jak  to wynika 
z następujących danych:

13160
238

') Podług Arthusa Elements de Physiologie,
1902.

. U ludzi tej samej rasy, znaj duj ących się 
w tych samych warunkach materyalnych i inte
lektualnych, przeciętne są stałe, jeżeli są wypro
wadzone z dostatecznej ilości danych. W ypro
wadzając pięciokrotnie przeciętną za każdym ra
zem z wag 5 0 — 60 mózgów paryżan, znaleziono 
1 358 g, 1 357 g, 1 360 g, 1357 g i 1 355 g.

Jeżeli zestawiamy wagi mózgów znakomitych 
ludzi, t. j. ludzi, którzy mieli wysoko rozwinięte 
niektóre władze umysłowe, chociaż niekoniecznie 
wszystkie, to wypada przeciętnie z 44 mózgów 
1 430 g. t. j. o jakieś 70 g więcej. Nie każda 
jednak znakomitość ma mózg cięższy od prze
ciętnego, mózg Gambetty np. ważył 1294 g , 
a między powyższemi 44 mózgami był taki có 
ważył 1 250 <7, i taki, co ważył 1 200 g.

Kilkakrotnie notowano nadzwyczajne wagi rze
czywiście u ludzi niepospolitych : mózg Szyllera 
ważył 1 785 <7, Cuviera 1 829, Cromwella 2 231, 
Byrona 2 238, ale to są wyjątki, mózg ludzi wy
bitnych nie wyróżnia się wagą tak znacznie.

Wogóle można powiedzieć, że ludzie odzna
czający się władzami umysłowemi mają mózg 
nieco cięższy, niż ludzie zwykli, ale to prawidło 
posiada liczne i bijące w oczy wyjątki.

W ielokrotnie porównywano mózgi mężczyzn 
z mózgami kobiet i znaleziono np. u mężczyzn 
średnio 1355 g. u kobiet 1 235 g. Tę znaczną 
różnicę w wadze przytacza się bardzo często 
w celu wykazania niższości umysłowej kobiet. 
Ta niższość jednakże nie jest dowiedzioną; kto 
zapewnia o jej istnieniu, ten popełnia błąd, pole
gający na utożsamianiu inteligencja ze specyali- 
zacyą. Mózg kobiety jest lżejszy od mózgu męż
czyzny, ponieważ i waga jej ciała jest mniejsza. 
Zapewne, porównywano wagi mózgów u osobni
ków tej samej wagi i znajdowano, że :

mózg mężczyzn ważących 60- 
kobiet

-70 leg waży 1 386 g 
1  281

„ mężczyzn 
,, kobiet

50— 60 kg 1 370 
1 245

ale nie trzeba zapominać, że ciało mężczyzny 
i ciało kobiety nie są równoznaczne, ponieważ 
ustrój kobiecy posiada zawsze ilość znacznie 
większą tłuszczu, którąby należało od wagi ciała 
odciągnąć.

Można powiedzieć, że, żeby posiadać czynno
ści psychiczne normalne, trzeba mieć pewne mi
nimum mózgu, które u  mężczyzny dorosłego 
średniej wagi wynosi około 1  200 g. U idyo- 
tów bez mikrocefalii znajdowano wagi mózgów 
1 200 (?, 1150 (7, a nawet 975 <7, ale notowano 
także idyotów, których mózg ważył 1380 g  aż 
do 1 530 g. Mikrocefale i osobniki, których 
mózg waży mniej niż 1  2 0 0  g są zawsze idyo-
t a m i - W. Si.

—  Z a w a rto ś ć  arsenu w  ja jach kurzych.
Na mocy swoich poprzednich doświadczeń, doko
nanych przed rokiem, p. G. B ertrand doszedł do



wniosku, że arsen jest stałą, częścią składową 
ciała komórki żywej i że nie jest on zebrany 
w jakiemkolwiek określonem miejscu orga
nizmu, łecz znajduje się we wszystkich tkan
kach.

Jeżeli tak jest rzeczywiście, jeżeli pierwiastek 
ten jest koniecznym dla życia organizmów, obec
ność jego dałaby się stwierdzić w każdym peryo- 
dzie ich życia, tembardziej w embryonalnym. 
Dałby się on wykryć, między innemi, w jajach 
ptasich, gdzie zarodki muszą przechodzić cały 
cykl swego rozwoju, nie mając sposobności za
czerpnąć nawet minimalnej dozy tego metaloidu 
ze środowiska zewnętrznego.

Chcąc rozstrzygnąć powyższe pytanie p. G. B. 
zbadał zawartość arsenu w jajach kurzych. Z wie
lu doświadczeń okazało się bez wątpienia, że 
jaja zawierają w sobie j>rzeciętnie 1/200 mg arse
nu, przyczem najwięcej go w żółtku (do a/ 3 całej 
ilości), najmniej zaś w białku.

Wyniki te są tem pewniejsze, że starano się 
wykluczyć z metod wszelkie możliwe nieporozu
mienie. A więc doświadczenia dokonywane by
ły nad jajami, zniesionemi przez kury, które 
w ciągu paru pokoleń chowane były w zamknię
ciu i karmione tylko zbożem i jarzynami, a za
równo poprzednio przekonano się, że odczynniki, 
które miały być użyte w badaniach, kwas azoto
wy i siarczany, nie zawierały w sobie nawet śla
dów arsenu.

(Compt. Rend.). Ad. Cz.

—  Szkodliwe działanie srebra  na rośliny.
Azotan srebra, jak wiadomo, jest doskonałym 
środkiem, używanym w niektórych chorobach do 
zniszczenia mikrobów. Do jakiego jednak stop
nia srebro jest trujące dla grzybów niższych, 
zauważył pewnego razu Raulin, gdy przygotował I 
ciecz pożywną w celu zbadania jej wpływu na 
wzrost pleśni (Aspergillus niger). W  krótkim 
czasie grzyb rozrósł się w sposób nieoczekiwany.
Z chwilą jednak, gdy pleśń wraz z cieczą została 
przeniesiona na srebrną blaszkę, dalszy rozwój 
grzyba prawie w jednej chwili został powstrzy
many. Poczynione badania wykazały, że nawet 
najmniejsza ilość srebra przerywa rozwój grzyba, 
a zabójcze działanie azatanu srebra na mikroby 
staje się widocznem już wówczas, gdy ilość jego 
stanowi zaledwie l/1M 000 ogólnej wagi cieczy 
pożywnej.

Dr. Fol let z Paryża wykazał również, że na
wet dotknięcie pręcikiem srebrnym zabija ho
dowlę mikrobów, a Strauss zauważył, że lasecz- 
nik gruźlicy nie rozwija się, jeżeli podłoże od
żywcze mieści się w naczyniu srebrnem.

Szkodliwy wpływ azotanu srebra ujawnia się 
nietylko w stosunku do roślin niższych, lecz i do 
wyższych. Tak np. Coupin dowiódł, że nasiona 
żyta nie kiełkują w wodzie, zawierającej na 100 g 
0,0029 g AgN03, co stanowi l/gi 482 wagi wody, 
a obecność soli srebrnej nawet w tak małych do

zach, jak i/ioo „no i wywołuje chorobliwe objawy 
u żyta już wykiełkowanego.

(Prometheus). Cz. St.

— Gąsienica jedwabnicza. Thery, inspek
tor wód i lasów na Madagaskarze, podaje w Bul- 
letin economique de Madagascar (rok II , nr. 4) 
niektóre wiadomości o gniazdach pewnych gą
sienic, żyjących w jednym z lasów madagaskar- 
skich (Ankeramadinika). Gąsienice te, których 
gatunek jeszcze nieokreślony, bardzo podobne 
do gąsienic jedwabnika, żyją, w gniazdach, ma
jących kształt jakby woreczków, przyczepionych 
do drzew. Woreczki te, długości 40 cm, błysz- 
cząco-białej barwy, u spodu są kuliste, u góry 
stożkowate i wydłużone; tworzą się one z nitek 
jedwabiu lekkich, błyszczących, nadzwyczaj 
miękkich i lepkich, zupełnie podobnych do ni
tek, wydzielanych przez jedwabnika. W  każ
dym woreczku znajduje się 100—150 gąsienic, 
które w nocy wychodzą na żer i po całodziennej 
wędrówce wracają do swoich gniazd, by wypo
cząć i przetrawić pokarm. Jak wogóle wszyst
kie gąsienice, tak i te są nadzwyczaj żarłoczne, 
i dlatego wnętrze gniazda bywa zwykle zanie
czyszczone obfitemi ekskrementami wielkości śru
tu, trudnemi do usunięcia, co szkodliwie wpływa 
na wartość jedwabiu. Ekskrementy zabarwiają

j  jedwab bardzo nieznacznie, nie zmniejszając jego 
I połysku i lepkości. W  każdym jednak razie 
| łatwo jest oddzielić zanieczyszczoną dolną część 
j  woreczka od górnej czystej, jak również można 
I zdjąć warstwę jedwabiu zewnętrzną, nie naru

szając wewnętrznej, tembardziej, że warstwa ze
wnętrzna bardzo łatwo oddziela się całemi pas
mami. Thery jest zdania, żeby nie zbierać całe
go oprzędu, lecz oddzielać tylko zewnętrzną po
włokę; w ten sposób można otrzymać czystego 
jedwabiu 1/4 — 3/4 ogólnej wagi. Zbieranie jed
wabiu nie przedstawia żadnego niebezpieczeń
stwa, a najgorszą stroną jest dostęp do gniazd, 
które bardzo często bywają przyczepione do ga
łęzi na znacznej wysokości.

Gatunek tych gąsienic, jak się zdaje, jest nad
zwyczaj płodny: każda kolonia składa się z osob
ników jednego wieku; miejsce ich zamieszkania 
jest jednak bardzo ograniczone, ponieważ do
tychczas zdołano je znaleźć tylko w lesie Anke- 
ramadiniki. Najzaciętszym wrogiem wspomnia
nych gąsienic jest kukułka, która poluje na nie 
w dzień i w nocy; sama zaś gąsienica, o ile się 
zdaje, wyrządza szkody nieznaczne. Próbki 
jedwabiu zostały przesłane do ,,Jardin Colonial 
de Nogent-sur-Marne“, gdzie mają być zrobione 
odpowiednie badania, które wykażą, jaką war
tość dla przemysłu posiada ów jedwab.

(Rev. Scient.). Cz. St.

— Świecenie mięsa. Świecenie w ciemno
ści niektórych substancyj gnijących, jak np. 
spróchniałych pni w moczarach, jest rzeczą po-



318 WSZECHŚWIAT M 21

wszechnie znaną. Mniej znany jest może fakt, 
że tak samo świeci niekiedy mięso, nie będąc 
jednak szkodliwem dla zdrowia. Ostatnio badał 
zjawiska te prof. Molisch z Pragi. Pozostawiał 
on na powietrzu kawałki wołowiny i koniny, albo 
też moczył je w 3% roztworze soli kuchennej, 
zanurzając je w cieczy do połowy. W  pierw
szym przypadku otrzymał świecenie w 48% 
prób, pochodzących z 20 rozmaitych rzeźni, 
w drugim zaś otrzymał co do wołowiny liczbę 
89$, a co do koniny 65$. Świecenie zjawiało 
się w drugim lub trzecim dniu, a ustawało z po
czątkiem gnicia cuchnącego. Przyczyną tego 
zjawiska jest drobnoustrój Micrococcus phospho- 
reus Cohn, którego obecność dała sią wykazać 
we wszystkich przypadkach. Ginie on już 
w temp. 30° i dlatego dla człowieka jest nie
szkodliwy, jak tego zresztą Molisch dowiódł na 
sobie, spożywając czystą hodowlę bez najmniej
szych złych następstw. Na smak mięsa świece
nie nie wywiera żadnego wpływu. Świecenie 
mięsa rybiego zależy od innego mikrokoka, rów
nież nieszkodliwego dla człowieka. Czyste ho
dowle Microc. phosph. świecą bardzo mocno i wy
wierają wpływ heliotropijny na pewne rośliny.

(Prometheus). Y. Z.

— Bakterye  proteolityczne. Fltigge wy
odrębnił ze środowiska gnijącego specyalnego 
lasecznika, rozpuszczającego białko i nadającego 
równocześnie podłożu piękną fluorescencyę zielo
ną; jest to Bacillus fluorescens liąuefaciens. Pp. 
Emmerling i Reiser zajęli się bliższem zbada
niem mechanizmu tej reakcyi. W  temp. 37'' 
pod wpływem działania tego lasecznika na żela
tyną otrzymujemy albumozy i peptony; gdy 
działanie ciągnie się kilka miesięcy znajdujemy 
trój- i jednometyliak, cholinę, betainę, a nawet 
amoniak, którego ilość wynosi do 25% azotu 
pierwotnego białka. Nie znajdujemy wcale dwu- 
aminów, fenolu, indolu, skatolu i siarkowodoru. 
Easecznik ten jest więc drobnoustrojem nie gni
cia, lecz trawienia. Hydrolizuje także włóknik, 
wytwarzając kwasy aminowe i argininę. Wszyst
k ie  te przemiany zależne są od obecności diasta- 
zy, należącej do grupy trypsyn.

(Ber. d. d. ch.). Y. Z.

-  B ak terya  poziomkowa (Bacterium Fragi). 
Hodowla różnych bakteryj w dzisiejszych cza
sach dostarcza nam najrozmaitszych wytworów : 
można napawać wzrok różnemi barwami, jakie 
wytwarzają jedne ich gatunki, albo też barwnem 
światłem, będącem wynikiem działalności in
nych. Specyalne bakterye produkują związki, 
nadające żądany smak, a nie mniej liczne wy
twarzają swoiste zapachy: hodowlą Cladothrix 
odorifera można wywołać zapach świeżo zoranej 
roli w samym środku miasta; Nectria s. Fusarium 
aąuaeductuum dostarcza nam zapachu piżma, 
Sporochisma paradoxum—ananasu i t. p. Naj

świeższą zdobyczą na tem polu jest bakterya po
ziomkowa (Bacterium Fragi), którą odkrył nie
dawno W. Eichholz w Kielu. Mleko, zawierające 
te bakterye, nabiera po 6 dniach wybitnie po
ziomkowego smaku i zapachu. Tego samego za
pachu udziela ona wszelkim pożywkom z wyjąt
kiem ziemniaków, najsilniej zaś bulionowi i żela
tynie. Taki sam zapach nadawała pożywkom 
znana już dawniej Pseudomonas Fragariae, ale 
tutaj jest on silniejszy i trwalszy. Sama zaś 
bakterya, długa 1,75—2,10 f i ,  szeroka 1,05 \j .  

i opatrzona biczykiem na jednym końcu, różni się 
od tamtej jeszcze brakiem fluorescencyi oraz tem, 
że tworzy bardzo ładne różyczko watę kolonie.

(Prometheus). B. D.

—  Konieczność św ia tła  podczas k ie łkow a
nia roślin dotychczas była znana tylko dla na
sion jemioły, a jego dodatni wpływ na kiełkowa
nie nasienia został stwierdzony dla Nicotiana 
macrophylla, Yeronica peregrina i niektórych ro
dzajów traw (Poa nemoralis, Poa pratensis, Agro- 
stis stolonifera).

Heinricher w całym szeregu doświadczeń nad 
kiełkowaniem rozmaitych nasion wykazał, że 
oprócz jemioły jeszcze żywotlin (Pitcairnia maidi- 
folia) i rosiczka (Drosera capensis) również wy
magają koniecznie światła do kiełkowania (w ciem
ności nasiona wspomnianych roślin zupełnie nie 
kiełkują). Co dotyczę dodatniego wpływu świa
tła na kiełkowanie rozmaitych nasion, to zwykle 
ono w mniejszym lub większym stopniu przy
śpiesza je, chociaż niektórym roślinom, jak Acan- 
thostachys strobilacea (z rodz. ananasowratych) 
podczas kiełkowania ciemność bardziej sprzyja, 
niż światło, a inne znów (Mesembryanthemum, 
Portulaca oleracea, Stapelia variegata) kiełkują 
również prędko i dobrze w ciemności, jak i na 
świetle.

(Naturw. Rundsch.). Cz. St.

— Owocowania ogórka bsz zapylenia. Od-
dawna istniejące w kołach ogrodniczych dążenie 
do otrzymania owoców ogórka bez zapylenia 
skłoniło Nolla do rozpoczęcia w tym kierunku do
świadczeń, które zostały uwieńczone wynikiem 
pomyślnym. Hodując ogórki w warunkach, wy
kluczających wszelką możność zapylenia, badacz 
wspomniany w lecie roku zeszłego otrzymał owo
ce, które pod względem anatomicznym i morfolo
gicznym wogóle nie różniły sią od zwykłych, nie 
zawierały tylko w sobie nasion i były nieco 
mniejsze i cieńsze, niż owoce, które powstały ze 
słupków zapylonych. Według obUczeń Nolla 
kwiaty ogórka bez zapylenia wydają około 4'/<>% 
owoców dobrze rozwiniętych, wówczas gdy zapy
lone dają około 80%. Oprócz tego badania Nolla 
wykazały możność otrzymania owoców nawet 
w razie częściowego zniszczenia zalążni: była np. 
zniszczona lj i zalążni i pomimo tego utworzyły 
się ogórki stosunkowo znacznej wielkości. Tak
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więc ogórek powiększył nieliczny dotychczas za
stęp roślin zdolnych do owocowania bez zapy
lenia.

(Naturw. Rundsch.). Cz. St.

—  Rodzina grzybów  Laboulbeniaceae, któ
rej poszczególne gatunki pasorzytują na chrząsz
czach, muchach oraz innych owadach, do ostatnich 
czasów była stosunkowo mało zbadana. W  wy
daniu I I  „Flora roślin skrytokwiatowych“ Ra- 
benhorsta (Kryptogamen-Flora von Deutschland, 
t. I , cz. I I  r. 1887) opisanych jest tylko 5 ro
dzajów z 12 gatunkami. Mykolog amerykański, 
prof. Roland Thaxter, który zajmował się uprzed
nio specyalnem badaniem różnych gatunków 
(450) Entomophthoraceae, pasorzytujących na 
owadach, zajął się następnie rodziną Laboulbe
niaceae i w ciągu niespełna lat 10, badając zbio
ry owadów w różnych większych muzeach, opisał 
w „Memoires of the American Academy of Arts 
and Sciencesci (t. X II, nr. I I I  z r. 1896) 161 
nowych gatunków, należących do 30 rodzajów. 
Grzyby te pasorzytują na następujących owa
dach : na chrząszczach, zwłaszcza na szczypaw- 
kach (Carabidae), dalej na kąsawcach (Staphyli- 
nidae), biedronkach (Coccinellidae), pływakach 
(Dyticidae), krętakach (GyrinidaeJ, kałużnicach 
(Hydrophylidae) i t. d.; następnie na dwuskrzy- 
dłych (zwłaszcza z rodzin Diopsidae, Drosophili- 
dae, Muscidae i Nycteribiidae) i prostoskrzy- 
dłych (termity); jeden gatunek pasorzytował na 
pajączku (z grupy Acarina), Badając w dal
szym ciągu różne zbiory owadów w Ameryce 
i Europie, a także zbiory i z innych części świata, 
prof. Thaxter opisał w ciągu r. 1898 i 1899 
6 nowych rodzajów ze 167 gatunkami, w ro
ku 1901— 7 rodzajów z 61 gatunkami, w ro
ku 1902—4 rodzaje również z 61 gatunkami, 
przyczem odkrył on gatunki pasorzytujące na 
zupełnie innych grupach owadów. 9 gatunków ! 
rodzaju Herpomyces znajdował on na różnych 
przedstawicielach rodziny karaluchów (Blattidae), 
mianowicie na Ectobia i Periplaneta, rodzaj Co- J 
reomyces na pluskwach (Corixa), a gatunek I 
Laboulbenia formicarum na mrówkach (Formica j  

neogates, Lasius americanus).
B. D. |

— NawÓZ Z drzew a sproszkowanego, jak 
wykazały doświadczenia dr. Jonasa z Lignicy, 
posiada bardzo wiele zalet, ponieważ spulchnia j  

ziemię i ułatwia dostęp powietrza do górnych | 
warstw gruntu, utrzymuje wilgoć, zabezpiecza | 
rośliny od przymrozków, ułatwia tworzenie się 
próchnicy i nawet sprzyja skuteczniejszemu dzia- [ 
łaniu nawozów chemicznych.

(La Naturę). Cz. St.

ROZM AITOŚCI.

—  Drzewa, jako wskaźniki panujących 
w ia tró w . Na posiedzeniu Towarzystwa geo
graficznego i etnograficznego w Zurichu J . Friili 
zdał relacyę ze swoich spostrzeżeń nad wspom
nianą kwestyą. Nie ulega najmniejszej wątpli
wości, że wiatr stanowi czynnik, wywierający po
tężny wpływ na rozwój roślinności wogóle, 
a szczególniej, drzew. Z całą pewnością moż
na twierdzić, że obecność lub nieobecność lasów 
w pewnych okolicach w większości przypadków 
zależy od wiatru, pozostającego w związku z po
łożeniem miejscowości. Następujące liczne czyn
niki wywierają rozmaity wpływ na działanie me
chaniczne wiatru, który zawsze pozostawia na ro
ślinach ślady swojej działalności:

1) Położenie i warunki topograficzne danej 
miejscowości, gdzie wiatry są silniejsze na pła- 
skowzgórzach, niż w dolinach.

2) Rodzaj gruntu, od którego zależy moc 
roślin.

3) Ogólny pokrój roślin : rozmiary i ilość liści 
i gałęzi; następnie listowie trwałe lub opadające.

4) W iatr może przenosić rozmaite ciała stałe, 
przyczyniając roślinom pewne szkody. Niekiedy 
działanie wiatru wyłącznie mechaniczne może 
być jeszcze zwiększone przez działanie chemicz
ne (wiatry morskie przynoszą znaczną ilość soli, 
która bardzo często zupełnie niszczy .listowie).

Należy jeszcze zwrócić uwagę na osuszające 
działanie wiatru, które wywiera na rośliny tak 
znaczny wpływ, że w pewnych razach nadaje im 
postać wybitnie charakterystyczną.

Powolne, lecz stałe działanie wiatru ujawnia 
się szczególnie na niektórych drzewach, jak wi
śnia, śliwa, drzewo orzechowe, topola czai-na, 
jarzębina, lipa, sosna pospolita, modrzew, które 
przybierają zwykle postać charakterystyczną. 
Świerk (Picea excelsa), jodła pospolita (Abies 
pectinata) i kosodrzewina (Pinus montana) prze
ciwnie są bardziej odporne na wpływy wiatru 
i dlatego najlepiej nadają się do zalesienia okolic 
wystawionych na wiatry.

Co dotyczę skrzywienia i pokroju pnia, a tak
że i korony drzewa, wskazujących kierunek wia
tru, te Friih wyróżnia cztery przypadki:

1) Pień prosty, lecz pozbawiony od strony 
wiatru gałęzi.

2) Wierzchołek pnia nachylony w kierunku 
panującego wiatru. Korona niesymetryczna, 
znacznie rozłożona.

3) Drzewo zupełnie pochylone i karłowate. 
Drzewa i krzewy u podstawy swojej prawie leżą 
jedne na drugich. Wysokość ich stale zmniejsza 
się im bliżej brzegu lasu, wystawionego na dzia
łanie wiatru.

4) Pień i korona mogą być powyginane w roz- 
j  maitych kierunkach W  danym razie pochylenie 
j  pnia może być wywołane przez silne, lecz tylko
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czasowe wiatry, korona jednak wskazuje kieru
nek panującego wiatru.

Wspomniane deformacye drzew najczęściej 
możemy spotkać w okolicach nadmorskich lub 
bliskich morza. W  strefach podrównikowych, 
gdzie często srożą się gwałtowne cyklony, z po
staci drzew niepodobna wnosić o kierunku pa
nujących wiatrów, których działalność prawie 
zawsze bywa. niszczona przez wichry podczas 
burzy.

Badania Friiha nad dęformacyą drzew w roz
maitych częściach kuli ziemskiej, jak również 
obserwacye anemometryczne stwierdzają, że 
skrzywienie drzew w tę lub inną stronę w ogól
ności jest tak zależne od kierunku panującego 
wiatru, że niektórym dzikim ludom często służy 
za drogowskaz w ich wędrówkach.

(Rev. Scientif.). Cz. St.

—  T e le g ra fy  i te lefony w  Abisynii. W ład
ca Abisynii, zdaje się, bardziej ocenia i uznaje 
korzyści płynące z zastosowania urządzeń tele
graficznych i telefonicznych niż inni książęta 
wschodu, gdyż oba te sposoby porozumiewania 
się znalazły już szerokie zastosowanie w jego

państwie. W  niedalekiej przyszłości połączone 
zostaną telefonicznie miasta Narsar i Iibutil, 
a budowa linii telefonicznej, mającej połączyć 
Asmarę i Tigse z Massuah zbliża się już ku koń
cowa pod kierunkiem inżynierów włoskich. Dla 
ochrony linij telefonicznych i telegraficznych 
ustanowiono istnie drakońskie prawa, karzące 
uszkodzenie linii wskutek niedbalstwa lub złej 
woli np. ucięciem ręki. w w_

—  Telegrafia  bez drutu na drogach że
laznych. „Electrical Engineer" donosi, że ko
lej żelazna „New York Central Railwaya przyjęła 
i zastosowała na swych pociągach pośpiesznych 
telegrafię bez drutu, systemu de Forresta, zao
patrując w tym celu wagony danych pociągów 
W odpowiednie urządzenia. Podjęte w Ameryce 
próby porozumiewania się z pociągami pośpiesz- 
nemi zapomocą telegrafu bez drutu dały bardzo 
dobre wyniki, tak, że wiele wielkich towarzystw 
kolejowych zamierza pójść w ślady „New York 
Central Railwayu. Przez zastosowanie telegrafii 
bez drutu spodziewają się osięgnąć większe bez
pieczeństwo ruchu kolejowego.

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. 13 do d. 19 m aja 1903 r.

(Ze spostrzeżeń na stacyi meteorologicznej przy Muzeum Przemysłu i Rolnictwa w Warszawie).
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7 r. i  P. 9 w. 7 r. i  p . 9 w. Najw. Najn.

13 ś. 43,5 43,8 45,6 12,2 17,0 11,7 17.9 10,8 6 6 W2SW3N 5 0,4 •  o 730 p . krótko
14 c. 50,6 52,1 53,8 9,8 14,0 11,8 15,5 7,0 58 w2w2sw5
15 p. 55,9 56,4 55,4 11,0 17,0 15,2 17,2 8,8 65 sw7sw5sw3 —

16 s. 54,1 54,0 52,3 13,4 17.4 13,6 17,7 12,5 61 sw2ws'-w3 —
17 N. 50,3 48,7 45,3 12,0 18,4 12,2 18,8 12,0 6 6 W 5WrS3 4,5 •  o 5 h. p.; wieczorem T
18 p. 41,6 41,4 42,1 10,8 10.4 7,8 13,0 7,8 82 SW9SW9S W 5 1,1 •  kilkakr.; grad o 510 p
19 w. 44,8 44,8 45,8 7,8 11,4 7,0 12,2 5,8 70 w5sw9sw5 1,8 •  kilkakr.; grad o 1 h.p.

i 3 h. p; wicher

Średnio 48,7 12,2 67 7,8

TREŚĆ. Odkrycie osadów morskich trzeciorzędowych pod Płockiem, przez J. Kolskiego. — 
Z nowszych badań nad myrmekofilią, przez S. Czerskiego. — Światło i analiza widmowa, przez 
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