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OGÓLNY OBIEG ATMOSFERY.

Znakomity meteorolog Hildebrand Hilde- 
brandsson ogłosił świeżo doniosłe dzieło 
p. t. „Raport o międzynarodowych obserwa- 
cyach obłoków, przedstawiony Międzynaro
dowemu Komitetowi meteorologicznemu. 
Szkic historyczny. Prądy ogólne atmosfery". 
Poniżej podajemy, za Revue Scientifiąue, 
streszczenie epokowych pod " ..giędami
badań, zawartych w k.?ji|zce Hildebrands- 
sona.

Doniedawi .i m e U> o r  o 1 ogow ie,któizy usiło
wali zbad średnich i wyższych warstw
atinnsferv, zadowala!' *ę bardzo niewielką 
ilością obserwacyj- i starali się z nich wydo- 
b ," możliwie najwięcej wniosków, czy to 
kierując się intuicyą, czy to stosując do zło
żonego tego zagadnienia rachunek matema
tyczny.

Po raz pierwszy w dziele powyżej wymie- 
nionem znakomity m eteorolog. upsalski 
traktuje tę kwestyę, posiłkując się jedynie 
czystą obserwacyą, nie wproAvadzając żadnej 
hypotezy, żadnych rozważań a priori. To 
też nie dziw, że otrzymane wyniki na wielu 
ważnych punktach różnią się od poglądów 
wszystkich poprzednich badaczów.

Hildebrandsson posiada specyalną kom- 
petencyę do tego rodzaju badań. Już prze
szło dwadzieścia pięć lat temu zapoczątkował |

on je, ustanawiając na podstawie obserwa- 
cyj ruchów obłoków pierzastych (cirrus— 
wysokość 8 do 11 km) fak t rozbieżności 
mas powietrznych ponad depresyą barome- 
tryczną o dolnym ruchu zbieżnym. W  ro
ku 1878 podnosił on konieczność obserwo
wania iw*- Vn obłoków górnych (pierza
stych, cirrus) i dolnych (kłębiastych, cumu- 
lus) w kilim.stei&y&feh* óraz ogłaszania icii 

!, 'Wyników. W tym samym duchu występo
wał w r. 1879 aa kongr< sie w Rzymie.

W  r. 1882 w Kopenhadze Międzynarodo
wy stały Komitet meteorologiczny poruczył 
Britonowi Capelli, Hildebranssonowi i Leyo- 
wi przygotowanie raportu w tej kwestyi; 
raport ten odczytano na następnej sesyi 
Kom itetu w Paryżu w r. 1885. Uchwalono, 
aby w kilku krajach ogłaszano in extenso 
obserwaeye kierunku i prędkości pozornej 
obłoków pierzastych i kłębiastych.

Atoli doświadczenie okazało, że zdobycie 
rzeczywistego pojęcia o ruchach mas powie
trza wymaga większej dokładności obserwa
cyjnej. Okazało się, że trzeba śledzić już nie 
dwa tylko kształty obłoków, lecz wszystkie 
ich kształty, przyczem każdy kształt odpo
wiada dość dokładnej wysokości średniej. 
W  przypadkach szczególnych możnaby zresz
tą mierzyć bezpośrednio wysokości. Zagadnie
nie przedstawiało się jako bardzo złożone. 
Trzeba było naprzód porozumieć się co do 
nazw poszczególnych kszałtów obłoków oraz
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co do kształtów samych, albowiem między 
głównemi typami uszczeblowany jest szereg 
odmian pośrednich.

Już w r. 1879 Hildebrandsson, odpowia
dając na życzenie, wyrażone przez kongres 
meteorologiczny w W iedniu, ogłosił pracę 
„O klasyfikacyi obłoków, stosowanej w ob- 
serwatoryum  meteorologicznem w U psali“, 
ilustrowaną fotografiami. Z drugiej strony 
Ekholm  i Hagstróm  przeprowadzili w latach 
1884—1885 pom iary wysokości i prędkości 
różnych kształtów obłoków. Nasuwały się 
natenczas pytania : czy pom iary te zgadza
ły  się z oznaczeniami, dokonanemi w roz
m aitych punktach kuli ziemskiej? czy same 
kształty typowe obłoków przedstawiają się 
jednakowo w rozm aitych krajach? Zanim 
na pytania te nie odpowiedziano, wyraz „kla- 
syfikacya“ nie mógł mieć żadnego określo
nego znaczenia.

Prace Lawrencea Rotcha, Claytona i Fer- 
genssona w obserwatoryum na Blue-Hill 
(Massachusetts), obserwacye m arynarzy an
gielskich pod kierownictwem ^ u k o w em  
Klemensa Leya, wreszcie ' od róże na
około świata P " :fa  Abercrumbyego dowio
dły, żr'.rObłoki przybieraj jedne i te same 
kształtloj.ft całej kuli ziemskiej, i że średnia 
wysoko; ażciego Z -tych kształtów  waha
się mięc iOf" i liskiemi granicam i »’ na
leżności *ocr tem peratury średniej danego 
miejsca.

To też w r. 1883 Abercromby i Hilde
brandsson przedstawiają Królewskiemu To
warzystwu meteorologicznemu w Londynie 
klasyfikacyę obłoków, która następnie usta
liła się wT nauce bez żadnych prawie zmian 
W  r. 1889 na międzynarodowym kongresie 
meteorologicznym w Paryżu Hildebrandsson 
odczytał swój „Raport o klasyfikacyi obło
ków", a na konferencyi międzynarodowej, 
zebranej w Monachium w r. 1894, przyjęto 
za punkt wyjścia do ustalenia klasyfikacyi 
i oznaczeń obłoków piękny Atlas obłoków, 
ułożony przez Hildebrandssona, Neumayera 
i Koeppena. Wreszcie w r. 1896 ogłoszo
ny został M iędzynarodowy atla; obłoków 
w trzech językach z 28 tablicami kolorowa- 
nemi; autoram i jego są :  Hildebrandsson, 
Riggenbach i Teisserenc de Bort.

Konferencya monachijska uchwaliła, żeby 
pomiary ruchu i wysokości obłoków były

przeprowadzane w ciągu całego roku, od 
1 m aja 1896 do 1 maja 1897 r., w stacyach 
rozsianych po całej powierzchni ziemi. Ter
min ten przedłużono do końca r. 1897 dla 
stacyj, które nie mogły zdążyć na maj. Dla 
następnego okresu badań nowa liczniejsza 
Komisya obłoków rozesłała w styczniu 
r. 1898 formularz-wzór, który miał ujedno
stajnić publikacye obserwacyj. Albowiem 
wartość naukowa obserwacyj w znacznej 
mierze zależy od tej jednostajności.

■* **

D A W N IE JSZ E  TEOKYE O KKĄŻENIU OGÓLNEM 

ATMOSFERY.

W r. 1686 Halley wygłosił zasadę, że, 
wobec obniżania się tem peratury powietrza 
od równika ku biegunom, a więc wobec te
go, że powietrze jest lżejsze na równiku, 
„musi” istnieć w atmosferze prąd górny 
zwany „równikowym11, idący od równika do 
biegunów, oraz prąd dolny albo powierzch
niowy zwany „biegunowym11, sprowadzają
cy masy powietrza od bieguna do równika.

W  r. 1775 w celu wytłumaczenia faktu, 
że pasaty półkuli północnej, między równi
kiem a zwrotnikami, dmą od północo-wscho
du nie zaś od północy, Halley zwrócił uw a
gę na to, że wskutek obrotu ziemi wszelki 
prąd odchyla się w prawo na półkuli naszej, 
w lewo na półkuli południowej.

Zaznaczmy mimocboder,, śe r>a początku 
X IX  stulecia Rommo w dziele sweuw.c wia
trach i prądach kuli ziemskiej podał pierw
szy prawdziwie genialny szkic teoryi krąże
nia powietrza na powierzchni ziemi, ale 
tylko na powierzchni,—szkic, który, następ
nie Maury, przez zebranie niezmiernie ob
fitych dowodów, dopełnił i udoskonalił.

Romme zwrócił uwagę na nagromadzenia 
powietrza między równikami, na południo
wo-zachodnie wiatry stref umiarkowanych 
naszej półkuli, na wiatry północno-zachod
nie półkuli południowej. W ćwierć wieku 
później Dove wziął tu  za punkt wyjścia 
twierdzenie, że wiatry kontr-pasatowe (t. j. 
dmące między 5 a 15 kin wysokości ponad 
warstwą pasatów) opuszczają się na po
wierzchnię ziemi wzdłuż zwrotników i stają 
się na naszej półkuli „kontr-pasatami dolne- 
m iu lub „dolnemi wiatrami równi ko wemi".
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Tak więc, gdy według Halleya wiatry bie
gunowe i równikowe przechodzą jedne po 
nad drugiemi, Dove przypuszczał, że obie te 
przeciwne sobie masy powietrza dmą bez
pośrednio po powierzchni ziemi. Tarcie wza
jemne tych prądów miało wywoływać wiry. 
Teorya ta, jak  się później okazało, sprzeci
wiała się wielu stwierdzonym faktom meteo
rologicznym, co też spowodowało jej upadek.

Maury w r. 1885 przyjął ideę opuszczania 
się kontr-pasatów nad zwrotnikami; lecz 
wiatry te, stawszy się powierzchniowemi 
wiatrami południowo-zachodniemi, mają, je
go zdaniem, wirować dokoła bieguna pół
nocnego i powracać górnemi warstwami ku 
zwrotnikom, gdzie znowu opuszczają się na 
powierzchnię „krzyżując się bez mieszania1' 
z kontr-pasatem wznoszącym się w górę. 
Cząstka powietrza, wychodząca od równika, 
ma tedy zakreślać drogę kształtu co w płasz
czy znie pionowej zanim znowu do równika 
powróci.

W r. 1856 Forrel, stwierdzając istnienie 
niskich ciśnień i wirów, wznoszących się 
w okolicach kół biegunoAvych, przypuścił, 
że w strefie tej zachodzi dokoła całej kuli 
ziemskiej nowe skrzyżowanie się prądów. 
W edług niego cząstka powietrza wyszła od 
równika wznosi się naprzód jako kontr- 
pasat, opuszcza się następnie ku zwrotniko
wi, posuwa się po powierzchni jako w iatr 
południowo-zachodni w strefie um iarkow a
nej, wzm'‘i wśę k u  kołu biegunowemu, opa
da w irtijąc dookoła bieguna, odbiega odeń 
jako  powierzchniowy w ia tr północno-wscho
dni, wznosi się w okołic&koła biegunowego, 
przechodzi jak o  wiatr górny nad strefą 
um iarkowaną,; opuszcza się znowu do zwrot
nika i staje się znowu pasatem. To samo 
odbywa się na półkuli południowej syme
trycznie względem równika.

W  r. 1857 Thomson ogłosił teoryę, będą
cą kombinacyą poglądów Forrela i Halleya. 
W raz z tym ostatnim  przypuścił on istnie
nie górnego prądu, idącego od zwrotnika ku 
biegunowi i prądu powracającego do równi
ka; ale temu powrotnemu prądowi kazał 
płynąć na wysokości kilku kilometrów nad 
powierzchnią ziemi; między tym prądem 
powrotnym a powierzchnią umieścił on pio
nowy obieg powietrza z krzyżowaniem się, 
bardzo zbliżony do przyjętego przez Forrela.

Zkolei i Forrel wprowadził modyfikacye 
do pierwotnej swej teoryi raz w r. 1860, 
potem w r. 1869, przyczem uwzględnił po
glądy Thomsona na ruch najwyższych 
warstw atmosfery.

Zaletą teoryj obu tych meteorologów by
ło, że zgadzały się one z kilku najistotniej- 
szemi faktami, mianowicie z istnieniem p a 
sów minimum barometrycznego, jednego 
u równika, drugiego nieco na południe od 
koła biegunowego; pasa maximum barome
trycznego u zwrotnika Raka; prawdopodob
nego ciśnienia ponad biegunem; kierunku 
północno-wschodniego pasatu oraz kierunku 
południowo-zachodniego wiatru powierzch
niowego strefy umiarkowanej (to samo, sy
metrycznie, na półkuli południowej). Wadą 
ich teoryj, w stosunku do górnych warstw 
atmosfery był brak dostatecznych dowodów, 
zaczerpniętych z doświadczenia.

Czy czyste doświadczenie potwierdza tę 
teoryę, opartą w części na znanych faktach, 
w części zaś na hypotezie? Oto zagadnie
nie, jaki>>‘ przedstawił sobie Hildebrandsson 
i któregoś • b>2zaniu poświęcił prawie wy
łącznie ostatnichJ łat trzydzieści. Pierwsze 
wyniki tych badi«ń 'ogłosił w r.'18fc w Qtrar- 
terly Journal, król. ang. tow. rr .oorolog. 
Od owego czasu z;n rał on sk atni'- do
kum enty drukowane lńh'-pk' enne, na
który eh by oprzeć można usiano wie-nie dla 
każdego miejsca średniego kierunku obło
ków'górnych dla całego roku.

Osiągnięte przezeń wyniki nie dają osta
tecznego rozwiązania całego zagadnienia, 
ale już teraz stwierdzono fakty pozytywne 
nadzwyczajnej wagi, zmieniające bardzo po
ważnie teorye dawniejsze : do faktów tych 
będzie się musiała przystosować wszelka 
nowa teorya. Kierunek badań został raz 
na zawsze określony; w miarę wzrostu ilości 
obserwacyj otrzymać będzie można dokład
niejszą średnią roczną, średnie półroczne, 
później jeszcze średnie miesięczne, które 
wskażą, jak  i o ile zmienia się ogólny obieg 
atmosfery od jednej pory roku do drugiej. 
Poniżej podajemy wyniki, dotychczas już 
ustalone, a wielką, i pod licznemi względa
mi decydującą posiadające doniosłość.

ijs j{;
*



3 8 8 WSZECHŚWIAT N» 2 6

Wyniki. 1) Ponad równikiem (ściślej : 
ponad równikiem cieplnym i obszarem za
cisza równikowego) istnieje w ciągu całego 
roku prąd wschodni, którego średnia pręd
kość określona została w sposób bardzo 
prosty. Pam iętnem i są zjawiska optyczne, 
jakie nastąpiły po wybuchu wulkanu K ra
katau (w sierpniu 1883); zjawiska te, wy
wołane przez kurz wulkaniczny, obiegły na
około kulę ziemską od wschodu do zachodu 
ponad równikiem w ciągu dwunastu do 
trzynastu dni. Prądy, niosące ten  kurz, 
płynęły tedy z prędkością 37 m na se
kundę.

2) Ponad obszai’em pasatów (między rów
nikiem a zwrotnikiem) panuje kontr-pasat 
górny południowo-zachodni na półkuli pół
nocnej, północno-zachodni na półkuli połud
niowej.

3) Ten kontr-pasat odchyla się coraz bar
dziej na prawo i staje się wreszcie prądem 
zachodnim ponad poziomem maximum ba- 
rometrycznego zwrotników, gdzie opuszcza 
się on i podsyca.

4) Obszary, położone na  równikowej g ra
nicy pasatu wchodzą zależnie od pory roku 
to w strefę pasatu, to znów w obszar ciszy 
równikowej. Przed niemi płynie więc m u
son górny : kontr-pasat zimą a równikowy 
prąd wschodni latem.

5) Ciśnienie spada ustawicznie od wyso
kich ciśnień u zwrotników ku kołom biegu
nowym. To też powietrze stref um iarko
wanych wciągnięte jes t w wielki „wir bie
gunowy “ obracający się z zachodu na 
wschód. Obrotowy ten ruch posiada, jak  
się zdaje, ten sam charakter co zwykły cy
klon : powietrze warstw  dolnych wiruje ku 
środkowi, a powietrze w arstw  górnych od
dala się odeń coraz bardziej z wysokością 
ponad powierzchnią ziemi aż do najwyż
szych obszarów dostępnych dotychczas dla 
obserwacyi (15 do 18 km).

6) Grórne warstwy powietrza ze stref 
umiarkowanych rozciągają się ponad wyso
kie ciśnienia zwrotnikowe i tam  opa
dają.

7) Nieprawidłowości, stwierdzone na po
wierzchni ziemi, zwłaszcza w obszarze m u
sonów w Azy i, znikają już naogół na wyso
kości obłoków dolnych lub pośrednich.

8) Trzeba zupełnie porzucić myśl o pio

nowym obiegu między zwrotnikami a bie
gunem, przyjmowaną dotychczas przez For- 
rela i Thomsona.

m. h. h.

ZMIANY W  SPOSOBACH 
GNIEŻDŻENIA SIĘ  PTAKÓW .

Każdy gatunek ptaków ma właściwy so
bie sposób gnieżdżenia się : gdy jedne obie
rają miejsce na gniazdo w dziuplach, inne 
umieszczają je  na gałęziach, a jeszcze inne 
w dołku w ziemi; gdy jedne tkają gniazda 
z rozmaitych zdziebełek i włókienek, inne 
spajają m ateryał ziemią lub śliną, albo też 
wygrzebują korytarze w ziemi i tam  dopie
ro umieszczają kolebkę dla dzieci i t. p. Sło
wem, każdy gatunek trzym a się pewnego 
określonego sposobu, podług którego budo
wali jego przodkowie i do którego pobudza 
go instynkt. Nie można jednakże twierdzić, 
że ów sposób budowania gniazd nie ulega 
żadnym zmianom, że jest zawsze jednako
wy; przeciwnie wiele spostrzeżeń dowodzi, 
że ów instynkt przynajmniej u niektórych 
ptaków bywa bardzo nawet plastyczny, że 
umieją one przystosowywać się do okolicz
ności i wprowadzać zmiany w sztuce budo
wania gniazd.

Przedewszystkiem, najwięcej rozmaitości 
można zauważyć w doborze materyału, uży
tego do budowy. W prawdzie każdy ptak 
poszukuje zazwyczaj pewnego mniej lub 
więcej określonego m ateryału, ale gdy go 
niema, posiłkuje się innym, jaki mu się uda 
znaleźć. Słynne gniazdo remiza bywa zwy
kle utkane z włókien i puchów roślin nad
wodnych; jeżeli atoli niema takich włókien 
zupełnie albo przynajmniej w dostatecznej 
ilości, to p tak  zbiera m ateryał zwierzęcy 
i buduje je  z sierści wielbłądziej, koziej lub 
owczej, jak  to można widywać na gniaz
dach, pochodzących z nad jeziora Aralskie- 
go, albo nawet z włosia końskiego, jak  
o tem  wspomina Pallas.

Tak samo dość często można zauważyć 
zmiany w wyborze miejsca na gniazdo. Je 
żeli niema braku miejsc odpowiednich do 
gnieżdżenia się, to ptak, naturalnie, obiera 
przedewszystkiem takie, w jakiem przywykł
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osiadać zwykle. Ale że na ziemi istotom 
żywym jest zawsze mniej lub więcej za cia
sno, że interesy każdej z nicli wchodzą, nie
raz w sprzeczność z interesami sąsiadów, 
wypada więc często walczyć o to właściwe 
miejsce, nie zawsze przytem z pomyślnym 
skutkiem, wypada nieraz ustąpić i przenieść 
się na inne mniej dogodne.

Nie wszystkie ptaki odznaczają się jedna
kową zdolnością w tym  kierunku, w każdym 
atoli razie u bardzo wielu stwierdzono 
znaczną rozmaitość w obieraniu miejsca na 
gniazdo.

Sokół wędrowny (Falco peregrinus) gnieź
dzi się w krajach górzystych po niedostęp
nych skałach; w okolicach gęsto zaludnio
nych a posiadających duże lasy, obiera sobie 
na mieszkanie wierzchołki najwyższych 
drzew albo w braku ich stare zamczyska, 
wysokie wieże, osiedla się nieraz nawet 
w miastach. Brehm wspomina, że sam wi
dywał tego ptaka, gnieżdżącego się na wie
żach Berlina i Akwizgranu, na wierzchołku 
kościoła św. Stefana w W iedniu oraz kate
dry w Kolonii. Ale sokół zamieszkuje tak
że płaskie i mało zaludnione równiny pół
nocy, gdzie niema ani gór, ani lasów, ani 
wysokich wież : stosując się do okoliczności, 
gnieździ się on tam  na ziemi, wśród drob
nych zarośli, albo gdy i tych niema wprost 
na środku moczarów, z jakich składają się 
tundry. *

Czasami ptaki obierają sobie bardzo na
wet niezwykłe miejsca na osiedlenie się. 
Taczanowski wspomina o muchołówce, któ
ra słała gniazdo za okiennicą. Bingley opo
wiada o parze jaskółek, które zbudowały 
gniazdo na ciele puszczyka przybitego sta
rodawnym barbarzyńskim zwyczajem nad 
stajnią, a gdy następnie zdjęto w jesieni 
stam tąd puszczyka i zawieszono natomiast 
pustą skorupę, jaskółki,powróciwszy na wio
snę, osiedliły się w niej natychm iast i urzą
dziły tam  gniazdo. H. Krohn znalazł 
w r. 1882 w okolicy Hamburga na leżącem 
na uboczu mrowisku samiczkę potczosa 
(Emberiza schoeniclus), wysiadującą 4 jajka 
w zagłębieniu, jakie pozostawiły koła wozu 
na starej mało używanej bocznej drodze. 
Ten sam autor widział, jak  sikora bogatka 
(Parus major) gnieździła się przez kilka lat 
z rzędu w rurze odpływowej starej pompy,

stojącej bez użytku; a białorzytka (Saxicola 
oenanthe) pod starym kotłem, który leżał 
przewrócony w dole, skąd dawniej wybiera
no piasek. Nie było to zupełnie właściwe 
miejsce dla tego ptaka, który w zwykłych 
warunkach gnieździ się w kupach kamieni 
lub dziurach w skałach i dopiero w braku 
tych właściwych sobie kryjówek osiedla się 
w sągacli drzewa lub dziuplach drzewnych, 
położonych tuż przy ziemi, a w ostateczno
ści gdy mu i tych zabraknie, w byle jakich 
dziurach. Spostrzeżenie Krohna nie jest 
bynajmniej odosobnione, bo i Taczanowski 
powiada, że znajdowano gniazda białorzytki 
w czaszkach końskich, a czasami znowuż 
w strzechach, a więc nawet na pewnej wy
sokości nad ziemią.

Szczególnie często korzystają różne ptaki 
z gniazd innych ptaków tego samego lub 
innego gatunku, zajmując je  i składając 
w nich własne jaja. Przedstawia to wiel
ką dogodność, gdyż jednocześnie stanowi 
oszczędność czasu i pracy, jaką osiągają, 
zajmując już gotowe gniazda, które wy
maga co najwyżej drobnych przeróbek. 
H. Krohn powiada, że porządkując skrzynki 
dla ptaków znajdował w nich nieraz gniaz
da usłane na jajach innego ptaka, który 
zginął przypadkowo, albo też może został 
wypędzony z siedziby przez późniejszych 
mieszkańców. W  r. 1897 ten sam badacz 
znalazł koło Kolonii gniazdo czapli, złożone 
z dwu warstw : spód jego stanowiło pier
wotne gniazdo z 3-ma jajami, na których 
usłane było nowe z chróstu brzozowego, 
a w niem 5 jaj. Innym razem to drugie 
gniazdo usłane było nie na jajach, lecz na 
kościach młodych czapli, których rodzice 
zostali zabici, a następnie i młode zginęły, 
gniazdo zaś zajęła nowa para, a poprawiając 
je, przykryła szczątki dawniejszych miesz
kańców. Jeszcze ciekawsze gniazdo Krohn 
znalazł w r. 1902 : było to stare gniazdo 
wrorlie, które po kilkakroć zmieniało właści
ciela. Po wronie nie zostało w niem już 
żadnego śladu, a zato na dnie leżało 7 jaj 
zwykłej kaczki krzyżówki, która, jak  wia
domo, w wyjątkowych razach gnieździ się 
na drzewach. Ale nie kaczka zamieszkiwa
ła wówczas to gniazdo : jaja  jej były zupeł
nie zagrzebane w warstwie sierści mysiej, 
którą wysłała gniazda ostatnia jego właści-
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cielka—p ustu łka  i następn ie złożyła w  niem 
5 w łasnych ja j. N iektóre p tak i ta k  p rzy
zw yczajają się do k o rzystan ia  z cudzych 
gniazd, że w łasnych nie budują, p raw ie n i
gdy, lecz zawsze s ta ra ją  się osiedlić w już 
gotow ych, ja k  np. kania i n iek tó re inne.

Czasami n iek tó re p tak i osiedlają się tuż 
obok innych  w tych sam ych gn iazdach  lub 
dziuplach, co nieraz byw a n aw et połączone 
z niebezpieczeństwem  życia.

Powszechnie wiadomo, że wróble zajm ują 
bardzo często spodnie części gn iazd  orlich, 
gdy jednocześnie w gó rnych  m ieszkają p ra 
wowici ich właściciele. W yżej w spom niany 
H. K rohn  opowiada, że przez la t  4 (od 
r. 1883 do 1887) w pewnej stodole gnieź
dziły się w dw u pustych  koszach tu ż  obok 
siebie : w jed n y m  kura , a w drugim  pusz
czyk. Inn y m  razem  znalazł on puszczyka, 
gnieżdżącego się razem  ze szpakiem  w s ta 
rym  w ypróchniałym  dębie w  tej samej 
dziupli. Puszczyk zajm ow ał dno dziupli 
w głębi pnia, szpak boczną jej odnogę 
wchodzącą w  jednę z g rubych  gałęzi. P u sz
czyk m iał jedno  ja jo  w gnieździe, szpak— 
pięć.

K aczka ohar czyli podgorzelec (V ulpanser 
tadorna), zw ana także gęsią norow ą, gn ieź
dzi się w norach na  pobrzeżach lub w  bliz- 
kości wody. N ajchętniej p rzy tem  zajm uje 
ona nory  opróżnione przez inne zw ierzęta, 
ja k  lisy, króliki, bobaki i t. p. Gdy jednak  
nie może znaleźć pustych , osiedla się w nich 
tuż  obok p ierw otnych  w łaścicieli m ieszka
nia. W szyscy praw ie badacze potw ierdzają 
zgodnie, że bardzo często zam ieszkuje ona 
jedne nory z lisem, a i sam a jej nazw a ła 
cińska (Vulpanser) stanow i odbicie tego spo
strzeżenia. Pozostaje ty lko zagadką dlacze
go lis zachow uje się względem  niej tak  deli
katn ie  i nie k o rzysta  z w ybornej sposobno
ści skosztow ania m ięsa w spółtow arzyszek 
mieszkania.

Z przytoczonych p rzykładów  widać,- że 
p tak i czy to  z konieczności, z b raku  odpo
w iednich kryjów ek, czy z chęci oszczędze
nia sobie p racy  i czasu, obierają nieraz n a  
gniazdo m iejsca zupełnie odm ienne od tych, 
w jak ich  gnieżdżą się zazw yczaj. Pociąga 
to za sobą nieraz pew ną niedogodność, 
a m ianowicie zm ianę w sposobie budow ania 
gniazda, w yw ołaną w łaśnie odm iennem i wa

runkam i tej nowej miejscowości. Może to 
być wyw ołane zarówno po trzebą przystoso
w ania k szta łtu  gniazda do innych zarysów 
podstaw y, jak  i odmiennemi w arunkam i 
klim atycznem i. N iektóre p tak i um ieją wów
czas doskonale wprow adzić odpowiednie 
zm iany w budowie. W  A m eryce północnej 
znajduje się p tak , zw any ptakiem  baltim ore 
(Icterus galbula s. H yphan tes Baltim ore) 
z rodziny Ic teridae, blizko spokrewnionej ze 
szpakam i. P ta k  ów m a dość znaczny obszar 
rozmieszczenia, zam ieszkuje bowiem zarów 
no północne, ja k  i południow e części Am e
ryk i północnej. Gniazdo swoje umieszcza 
zawsze na drzewach, ale buduje je  inaczej, 
zależnie od tego czy gnieździ się na północy, 
czy na  południu, m ianowicie robi je  mniej 
lub więcej ciepłem. W stanach  południo
w ych sporządza je  z tak  zwanego m chu 
hiszpańskiego, układając go luźno, tak  że p o 
w ietrze przenika wszędzie z łatw ością przez 
ściany; w ew nątrz nie kładzie żadnych m ate
ryałów , zabezpieczających od zim na, i w  do
d a tk u  um ieszcza zwykle gniazdo n a  północ
nej stronie drzew , żeby się zabezpieczyć od 
prom ieni słonecznych.

Zupełnie inaczej buduje je  w stanach  pół
nocnych : tu ta j przedew szystkiem  zawiesza 
je  n a  gałęziach, zw róconych ku  południowi, 
żeby zapewnić sobie jak n aj więcej ciepła, 
a ściany w ykłada od w ew nątrz, jaknajdeli- 
katniejszem i i najm iększem i m ateryałam i, 
żeby w gnieździe było możliwie ciepło.

T ak i sam  objaw m ożna zauw ażyć u  euro
pejskich krzywodziobów (Loxia). P tak i te 
gnieżdżą się w rozm aitych porach roku  z a 
rów no w lecie, ja k  i w zimie, ale gdy  gniaz
da zimowe m ają ściany grube na 3 cm, letnie 
odznaczają się nadzwyczaj cienkiem i ścia
nam i.

Zm iany w sposobie budow ania gniazd 
obserwował Taczanow ski u  naszej pokrzew- 
k i cierniów ki (Curruca s. Sylvia c inerea): 
gnieździ się ona zwykle w głębi drobnych 
krzaczków  n a  wysokości 1 m i buduje 
gniazdo rzadko usłane z tw ardych  gałęzi- 
stych  łodyżek zielonych. Czasami jed n ak  
ściele je  na  chw astach praw ie tuż  p rzy  zie
m i : wówczas dobiera m ateryałów  delikat
niejszych i lżejszych, głów nie traw iastych, 
ale zato p rzetyka je  znacznie ściślej, tak  że 
ścianki są bardziej spoiste i grubsze, co n a
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tura,lnie równoważy większą delikatność 
m ateryału i zapewnia należytą moc gniazdu.

Słowem, różne ptaki w mniejszym lub 
większym stopniu posiadają zdolność przy
stosowywania- się do zmienionych warunków 
i wprowadzania pewnych zmian w sposobie 
gnieżdżenia się. Zmiany te niekiedy przy
bierają charakter stały, stają się przyzwy
czajeniami trwałemi. Takie zmiany dają 
się zauważyć szczególnie łatwo u ptaków, 
które przystosowały się do nowych warun
ków, wywołanych przez działalność czło
wieka.

Człowiek wprowadza liczne zmiany w ota
czającej go przyrodzie, i żadne ze stworzeń 
w okolicy, zamieszkanej przez człowieka, 
nie może usunąć się z pod jego wpływu, 
tylko że dla jednych ze zwierząt bywa on 
pomyślny, dla innych wręcz zgubny.

Gdy człowiek wznosi mniej lub więcej 
wysokie budowle, gdy przy swej gospodarce 
produkuje różne odpadki, z których mogą 
korzystać zwierzęta, wytwarza on dla nich 
pomyślne warunki istnienia, ściąga je do 
swego sąsiedztwa i robi bezwiednie na pół 
domowemi stworzeniami. Ptaki, zwłaszcza 
gnieżdżące się w szczelinach skał lub 
w dziuplach drzewnych opuszczają odważ
nie swe mieszkania i przenoszą się do ludzi, 
zachęcone tem, że znajdują u  nich zarówno 
kąt na gniazdo, jak  i dostateczną ilość po
karmu. Wróble, jaskółki, jerzyki, kawki, 
niektóre gatunki sów i wiele innych przed
stawiają przykłady ptaków, które dobrowol
nie zmieniły zupełnie dzikie życie na wol
ności na półdoinowe w sąsiedztwie ludzi. 
To samo dotyczę bociana, który od wieków 
przyłączył się do ludzi i dziś Wyjątkowo tyl
ko gnieździ się w lasach.

Nie zawsze atoli działalność człowieka wy
daje tak  pomyślne skutki dla ptaków.

Człowiek swą gospodarką przerzedza a na
wet wycina zupełnie lasy, osusza, błota, 
nadkłada, niweluje g runt i t. d., a w ten 
sposób niszczy niezliczoną ilość kryjówek, 
w których ptaki przywykły gnieździć się od 
wieków. Każde zrąbane drzewo to klęska 
nietylko dla tych, których gniazdo znajdo
wało się na niem w danej chwili, ale wogóle 
dla całego rodu ptaków nadrzewnych, gdyż 
wskutek tego zmniejsza się ilość miejsc odpo
wiednich dla nich na mieszkanie. Każde

osuszone m okradło—to hasło do wyniesienia 
się w inne strony dla ptaków błotnych, któ
re zakładają gniazda na grząskim i niedo
stępnym gruncie moczarów. Ta strona 
działalności człowieka daje się szczególnie 
we znaki ptakom, gnieżdżącym się w dziu
plach. Już od samych początków trzebienia 
lasów drzewa spróchniałe, dziuplaste padały 
ofiarą częściej od innych, teraz zaś jeszcze 
staranniej wycina się wszelkie zepsute drze
wa niż dawniej, a one właśnie stanowią dla 
nich jedyną właściwą kryjówkę. To też 
ptaki gnieżdżące się w dziuplach, zostałyby 
z czasem prawie zupełnie pozbawione moż
ności istnienia w krajach cywilizowanych, 
gdyby z jednej strony nie zmieniły same 
obyczajów i nie odważyły się przenieść 
w najbliższe sąsiedztwo człowieka, a z dru
giej gdyby człowiek nie ułatw ił im tego 
przez urządzanie skrzynek na mieszkanie, 
które najdoskonalej zastępują im dziuple. 
Taka zmiana miejsca pobytu okazała się na
wet dla niektórych gatunków bardzo po
myślną.

Ciekawego przykładu pod tym  względem 
dostarcza szpak w Niemczech. Ptakowi te
mu, dopóki mieszkał on wyłącznie w lasach 
i gnieździł się w drzewach dziuplastych, 
brak mieszkań zaczął się dawać dotkliwie 
we znaki już od dawna i był czas, gdy zau
ważono powszechnie w całych prawie Niem
czech wyraźne zmniejszanie się ilości szpa
ków. Stosunki zmieniły się na lepsze do
piero wtedy, gdy szpaki zamiast w dziu
plach odważyły się gnieździć wprost przy 
mieszkaniach ludzkich, w pustych a nawet 
zamieszkanych budynkach, oraz w skrzyn
kach, które ludzie zaczęli urządzać dla nich, 
oceniwszy należycie pożyteczność tych pta
ków i potrzebę ich ochrony. U nas szpak 
nie wszedł jeszcze w tak bliskie stosunki 
z człowiekiem, rozporządza bowiem większą 
ilością miejsc dzikich na mieszkanie. Nie 
ulega jednak wątpliwości, że z czasem 
i u nas przeniesie się on również w bezpo
średnie sąsiedztwo ludzi, gdy brak mieszkań 
w lasach zacznie mu dotkliwiej dawać się 
we znaki.

Za_granicą, a zwłasżcza w Niemczech, bar
dzo już wiele ptaków przyzwyczaiło się do 
gnieżdżenia się w skrzynkach : oprócz szpa
ków robią to mniej lub więcej dawno w róż-
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nych m iejscowościach sikory, kow aliki, ru 
dziki, m uchołówki, pliszki i n iek tó re inne.

Sąsiedztwo człow ieka i jeg o  działalność 
może sprowadzić nieraz g run tow ne i głębo
ko sięgające zm iany w obyczajach ptaków , 
ja k  to  m ożna zauw ażyć na  w róblach.

P ta k i te  n ie należą bynajm niej do osiedla
jących  się w  dziuplach : w szyscy ich krew 
niacy  urządzają m niej lub  więcej kunsztow 
ne gniazda, s tarannie u tkano i suto w ysłane, 
zam knięte ze w szystkich stron, prócz bocz
nego otworu. I  nasz w róbel dom ow y gnieź
dził się tak  samo przed w iekam i, gdy  jeszcze 
pędził zupełnie wolny żywot; od kiedy  jed 
n ak  zw iązał swe istn ien ie  z człowiekiem, 
zaczął gnieździć się po rozm aitych  dziurach: 
w strzechach, poddaszach, pod rynnam i, 
gzym sam i i t. p., zarzuciw szy starannie 
i kunsztow nie budow ane gniazda.

Nie zapom niał jed n ak  zupełn ie daw nego 
ta len tu  : drzem ie w n im  zawsze odziedziczo
na zdolność do budow y sztucznych gniazd, 
a sp ry tn y  p ta k  um ie z niej skorzystać, ile
kroć zajdzie tego potrzeba i w ypadnie m u 
znów gnieździć się na  drzew ach, ja k  przed 
wiekam i. Z akłada on wówczas n a  gałęziach 
bardzo starannie gniazdo, splecione kunsz
tow nie ze słomy, siana oraz innych  cienkich 
łodyżek, a m ające k sz ta łt ow alny z otworem  
z boku. Zm niejszenie się ilości strzech, 
a także wogóle dzisiejszy rodzaj budynków , 
zw łaszcza w większych m iastach , zm uszają 
w róbla coraz częściej do w ydobyw ania na 
jaw  tych  daw nych a zarzuconych talen tów .

T a g ars tk a  przykładów  nie w yczerpuje 
bynajm niej kw estyi, k tó ra  zresztą nie je s t 
wcale tak  ła tw ą  do w yczerpania, dowodzi 
jed n ak  w każdym  razie, że in s ty n k t budow 
niczy ptaków  ulega pew nym  zm ianom  
w m iarę zm ieniających się okoliczności, że 
jeżeli nie w szystkie p tak i, to  przynajm niej 
pew na ich ilość um ie przystosow yw ać się 
do now ych w arunków  i sposoby gnieżdże
n ia  się m odyfikować odpowiednio.

B . Dyakowski.

UŻYTECZN OŚĆ 
N IE K T Ó R Y C H  M E T A L I R Z A D K IC H  

Z G R U PY  PLA TY N Y .

Niewiele m iniem y się z p raw dą, jeżeli za
rodek k u ltu ry  ludzkiej przypiszem y w ro

dzonem u nam  popędowi zastanaw iania się 
nad użytecznością i przydatnością do u ż y t
ku  każdej rzeczy. Zwierzę poszukuje tylko 
tego, co m u je s t niezbędnie do życia a ra 
czej do podtrzym ania istn ienia potrzebne, 
nie zw raca zaś uw agi na przedm ioty w pier 
w otnych potrzebach nieużyteczne. Czło
w iek przeciwnie wobec każdego nieznanego 
m u przedm iotu uw ydatn ia zm ysł w ynalaz
czy, dając m u jak iś  pożytek. W idzim y to 
częstokroć na przykładach  bardzo nieraz 
śm iesznych i zabaw nych, ja k  mianowicie lu 
dzie dzicy używ ają przedm iotów  przem ysłu 
europejskiego, k tóre przypadkow o doszły do 
nich, lub k tó re nabyli przez zamianę.

W  ścisłym zw iązku z kw estyą użyteczno
ści rzeczy i przedm iotów  znajduje się ten  
b rak  zainteresow ania się, ja k i  ogół ludzki 
stale okazuje dla tych rzeczy lub zjawisk, 
k tó re  uznane zostały za bezużyteczne. Czło
w iek np. niezdolny lub niedorosły do oceny 
znaczenia dla ludzkości nauki i sztuki, z za
dowoleniem w yraża swą w zgardę dla tych  
objawów ducha ludzkiego.

Lecz naw et wiedza czysta, k tó ra  na sztan
darze swym  w ypisuje hasło ty lko  badania 
a nie eksploatow ania przyrody, ty lko po
znanie całokształtu  św iata, naw et ona od
różnia ciała n ieprzydatne nikom u, obojętne, 
od tych , co naw et w tłum ie w zbudzają za
ciekawienie.

P rzyk ład  w tym  względzie — to zachowa
nie się nasze względem t. zw. pierw iastków  
rzadkich. S tanow ią one więcej niż połowę 
ty ch  70 pierw iastków  chemicznych, jakie 
znam y na ku li ziemskiej. W ykrycie każde
go z nich spotykało się z powszechnem 
uznaniem  i zapewniało nieśm iertelność szczę
śliwem u odkrywcy. Lecz na tem  koniec. 
Okoliczność, że tak i pierw iastek tak  długo 
u k ryw ał się przed okiem ludzkiem , kazała 
zazwyczaj przypuszczać, że je s t go na świe- 
cie bardzo mało, a zatem  o użyteczności 
m owy być w  tak ich  w arunkach nie może. 
Zadaw alano się zazwyczaj zaregestrowaniem  
w inw entarzu  nauki ich własności podanych 
przez odkrywcę. Potem  szły w zapom nie
nie, dopóki sam e o sobie nie przypom niały, 
ukazując się tam , gdzie się ich bynajm niej 
n ie spodziewano. Jeszcze przed 20 la ty  na 
w ykładach uniw ersyteckich nie okazywano 
ich słuchaczom , a wiele je s t do dziś pod
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ręczników, gdzie albo są one pominięte zgo
ła, albo tylko z imienia wspomniane. Jed 
nakże w czasach ostatnich okazuje się, że 
z bardzo małemi wyjątkam i można otrzy
mać bardzo pokaźne masy prawie każdego 
t. zw. pierwiastku rzadkiego, jeżeli rozumie 
się nie pożałujemy kosztów i trudu często 
dość znacznego. Rzadkość ich polega nie 
na występowaniu w kilku zaledwie odleg
łych od siebie punktach kuli ziemskiej, ale 
na tem, że są one domieszane do ciał innych 
w niezmiernie czasami małej, wprost zniko
mej ilości. Nauka nie wypracowała jeszcze 
metod oznaczania dokładnego tych znikomo 
małych śladów substancyi, większość bo
wiem współczesnych metod analitycznych nie 
sięga w swej ścisłości poza jednę dziesiątą 
procentu. Wszelka zatem domieszka w ilo
ści mniejszej od tysiącznych części całej ma
sy z natury  rzeczy loży już poza granicami 
błędów i brak jej lub prze wyżka musi być 
przypisana błędom metod, jeżeli rozumie się 
nie zdradzi swej obecności jakąś reakcyą 
wybitną, chakakterystyczną, łatwo w oczy 
wpadającą. Pomimo to, te pierwiastki rzad
kie, to jest te znikome domieszki mogą 
niejednokrotnie zająć bynajmniej nie zni
kome stanowisko w gospodarce przyrody, 
a nawet człowieka, choćby wtedy, gdy stano
wią tysiączne a może i milionowe części. Tak 
np. Sonstadt wykazał, że w metrze sześcien
nym wody morskiej znajduje się zaledwie 
kilka dziesiętnych miligrama złota, a zatem 
jest to mniej niż miliardowa część, a jednak 
gdybyśmy wyciągnęli z mórz i oceanów 
wszystko zawarte w nich złoto i rozdali po
między ludzi, każdy z żyjących byłby mi
lionerem. Podobnież dzieje się z innemi 
t. zw. pierwiastkami rzadkiemi, które wszak
że trudniej jest wykryć niż złoto.

Pomimo to mnożą się coraz bardziej do
wody, że i te pierwiastki nie są tak drobno 
rozsiane, jak  się pierwotnie wydawało. 
A  przemysł, bogacący arsenał swTych środ
ków w coraz to nowe sposoby i metody, po
trafi wydobywać i stosować coraz to więk
sze ilości tych ciał, zdawałoby się tak  nie
uchwytnych.

Gdyśmy już o złoto potrącili, pozostańmy 
w dalszej mowie przy grupie t. zw. metali 
szlachetnych. W ybitne w niej stanowisko 
zajmuje rodzina metali platynowych. Wszyst

kie one są pierwiastkami rzadkiemi. Długi 
czas przypuszczano, że znajdują się one tyl
ko na Uralu. Później jednak znaleziono 
skały platynonośne na rozległych obszarach 
Borneo, w Stanach Zjeduoczonych i w Ame
ryce południowej.

Dawno już minęły te czasy, kiedy nie wie
dziano co robić z platyną; dziś zastosowanie 
tego pięknego cennego metalu jest tak  roz
powszechnione i Urozmaicone, że ostatniemi 
czasy podniesiono cenę jej w obawie, że 
produkcya nie wystarczy ani w połowie na 
zapotrzebowania. Jednakże przekonano się 
później, jak to już niejednokrotnie w in
nych przypadkach miało miejsce, że obawy 
te były zupełnie bezpodstawne. Nowe źród
ła tego metalu odkryte zostały niebawem, 
gdy okazało się, że obfitują weń piaski rzek 
syberyjskich. Stąd wniosek, że góry, będą
ce tych rzek początkiem, kryją w sobie 
wprost przechodzące wszelkie wyobrażenie 
skarby platynowe.

Jak  jednakże platyna jest na świecie roz
powszechniona, poucza nas przykład nastę
pujący. Kiedy w państwie niemieckiem 
zaprowadzano walutę obecnego kursu, prze
robiono wszystkie stare monety, mianowicie 
rozpuszczano je, wydzielano czyste srebro, 
otrzymywano rozumie się wcale pokaźną 
ilość miedzi i oprócz tego okazało się, że sta
re talary zawierają dość znaczne ilości złota 
i co najdziwniejsza—platynę. Ta ostatnia 
rozumie się stanowi domieszkę bardzo drob
ną, lecz ważna w tym razie jest okoliczność, 
że srebro platynę zawierające pochodziło ze 
wszystkich stron świata, platyna zatem jest 
wszędzie, tylko w bardzo subtelnem roz
cieńczeniu.

Jeżeli zatem platyna jest tak szeroko roz
powszechniona, to samo utrzymywać może
my o jej towarzyszach. W fabrykach, gdzie 
przerabiają wielkie ilości platyny, metale do 
niej domieszane stanowią wcale pokaźne 
produkty uboczne. Przemysł dawno oglą
dał się za ich zastosowaniem do celów prak
tycznych. Nasamprzód zwrócono uwagę 
na iryd, jest go bowiem z tych wszystkich 
domieszek najwięcej. Metal ten posiada 

j  wszystkie dodatnie cechy platyny w stopniu 
| znacznie wyższym. Pierwszem zastosowa- 
| niem tego metalu był wyrób stopu używa

nego na miary normalne, wzorcowe, gdyż
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p la ty n a  stopiona z irydem  jest bardzo tw a r
da i sztyw na, co rozum ie się w ty m  p rzy
padku je s t rzeczą pierw szorzędnej wagi. 
Lecz prócz tego  w czasach ostatn ich  w nie
k tó rych  innych  przypadkach  iryd  czysty 
również został zastosow any.

Prócz iry d u  z p latyny  m uszą być w ydzie
lone inne jeszcze p ierw iastk i, pom im o że 
zna jdu ją się one w niej nieraz w ilościach 
bardzo i bardzo nieznacznych. Jednakże 
w w ielkich fabrykach  i tych pierw iastków  
zebrać m ożna w prost im ponujące ilości. K il
ka la t tem u angielska fab ryka firm y „Jo h n 
son, M atthey i sp .“ na  jednej z w ystaw  
przedstaw iła cen tnarow ą bry łę  rodu, jed n e
go z rzadszych tow arzyszy p la tyny , to  jes t 
w ystępującego w ilościach jak n ajd ro b n ie j
szych. Cena tej bryły  by ła  niezm ierna, by
ła  to  jednakże w artość ty lko idealna, gdyż 
wobec nieum iejętności zastosow ania tego 
m etalu  nie było żadnego n ań  zapotrzebo
wania.

Dziś jednak  ju ż  spraw a stoi inaczej. Rod 
je s t cennym  m ateryałem  do w yrobu te rm o
m etrów  elektrycznych, pozw alających nam  
m ierzyć dokładnie tem p era tu ry  ponad 1500°, 
g dy  term om etry  szklane najwyżej służyły 
do 550° i to w w arunkach  bardzo szczegól
nych i ograniczonych.

Jednym  ze szczególniejszych m etali g rupy  
platynow ej je s t pallad. Z pozoru podobny 
on je s t do srebra, lecz w ybitn ie  różni się 
odeń przedew szystkiem  w łasnością pochła
n ian ia  wielkich ilości w odoru. W łaściw ość 
ta  posłużyła do w ykrycia  palladu , czego do
konał chem ik angielski G raham , nie m a ona 
jed n ak  zastosow ania technicznego. Z asto 
sowanie jego polega na  czem innem , m iano
wicie na czułości, z jak ą  reag u ją  zw iązki 
tego ciała na  najdrobniejsze naw et ilości za
bójczego dla człow ieka gazu  - tle n k u  wę
gla. P apierek  zw ilżony solami paladow em i 
czernieje w zetknięciu ze śladam i tlenku 
węgla w atm osferze. U żyw am y go więc 
tam , gdzie czuwam y, aby nie w ypływ ały  na 
zew nątrz gazy, tlenek  w ęgla zawierające, 
i wielu ju ż  groźnym  niebezpieczeństwom  za- 
pobieżono, korzystając z tej reakcyi.

Osm i ru ten  są to m etale szlachetne tylko 
przez to, że w  tow arzystw ie szlachetnych 
w ystępują, gdyż w tem peratu rze  odpowied
niej spalają się w pow ietrzu i dają  ciała lo t

ne, bardzo tru jące, kwas osmowy i ru te- 
nowy.

K w as osmowy je s t w ażnym  odczynni
kiem  w technice mikroskopowej, m ianow i
cie najdrobniejsza kropelka tłuszczu, k tó ra  
z łatw ością uszłaby oka badacza, czernieje 
po trak tow ana tym  odczynnikiem  p łatw o wi
doczną się staje '). Osm w stopie z irydem  
zastosowano również. Z iarnka, będące po
łączeniem  tych dwu m etali, często znajdują 
się w platynie i w  skałach p la tynę zaw iera
jących. O pierają się one statecznie w szyst
kim  sposobom i metodom , stosowanym  
w przerabianiu  p latyny. Oddawna ziarnka 
te  jak n aj staranniej oddzielano od p latyny  
i odrzucano jako  rzecz zupełnie w artości po
zbawioną. P la ty n ę  północno-am erykańską 
naw et uw ażano praw ie za zupełnie nie przy
d a tn ą  do użytku i przeróbki, tak  wiele za
w ierała ona ciał, o których mowa.

Z iarnka te  opierają się nietylko wszelkim 
czynnikom  chemicznym  ale najsilniejszym  
uderzeniom  m łota, przyczem  tw arde są jak  
dyam ent. Pew ien am erykanin  dla tej w łas
ności sprobował przylutow ać je  do ko- 
niuszczka piór złotych do p isania.

J a k  wiadom o stalów ki nasze niszczą się 
zarów no chemicznie jak  m echanicznie. 
Zżera je  atram ent, a prócz tego koniec ich 
ściera się o papier, krótki je s t więc ich ży
w ot zazwyczaj. Dawno więc próbow ano 
ju ż  robić p ióra złote, aby uczynić je  nieczu- 
łem i na  działanie chemiczne atram entu , 
lecz złoto, m iększe od stali, daw ało pióra_ 
drogie a mniej trw ałe niż stalowe. N astęp
nie usiłowano w czubki p iór złotych w pra
wić m aleńkie dyam enty, ale to  było jeszcze 
niedogodniejsze, podnosiło cenę pióra, a czy
niło go grubern, szorstkiem  w p isaniu  i przy- 
tem  pomimo najstaranniejszej opraw y dya
m enty  w ypadały  po dość krótkiem  uży
waniu.

W szystkich tych  w ad uniknięto , g dy  do 
czubków złotego pióra przylutow ano kaw ałek 
osm ku irydowego. T aka kom binacya uczy
n iła  złote p ióra am erykańskie niezniszczo-

■) Kwas osmowy w czasach ostatnich jest 
jednym z najbardziej używanych odczynników 
znakomicie utrwalających tkanki zwierzęce: stąd 
znaczne jego zastosowanie w technice histolo
gicznej.
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nemi. Znane są przypadki ciągłego używa
nia tych piór w ciągu lat dwudziestu, bez 
najmniejszego dla nich uszczerbku. Jeżeli 
się one psują to tylko przez nieostrożność, 
nigdy od użycia normalnego.

Pióro złote robi się jak  zwykle. Gdy jest 
już wykończone, lecz jeszcze nie rozcięte, 
wlut.owuje się w czubek bryłkę maleńką 
stopu osmowo-irydowego. Po wlutowaniu 
pióro na chwilę dotyka brzegu tarczy stalo
wej, cieniutkiej jak  najsubtelniejszy papier, 
obracającej się niezmiernie szybko. Przeci
na ona pióro wraz z twardem jego „oku- 
ciem“. Rozumie się należy zachować jak- 
największą ostrożność i aby przecięcie to 
wypadło w środku pióra. Gdy operacya 
ta  wykonana została pomyślnie, czubek roz
ciętego pióra poleruje się pyłkiem d iam en
towym. Oko uzbrojone w silną lupę doj
rzy wtedy na końcu pióra białe ziarnko tego 
dziwnie twardego metalu na dwie połówki 
przecięte.

Dopóki zastosowanie osmu i irydu ogra
niczało się tylko na tym osobliwym prze
myśle, pomimo wielkiej ilości tych piór, 
ziarnka osmowo-irydowe odpowiedniej wiel
kości i kształtu wybierano z odpadków po
zostałych po przeróbce platyny. Większa 
część zatem tych odpadków irydowo-osmo- 
wych nie mogła być używana wobec tego, 
że ziarnka nie miały należytej formy i były 
zamałe lub zawielkie.

Piętnaście lat temu zaczęto wyrabiać tak 
zwane stylografy, to jest pióra, w których 
atram ent ścieka na papier przez przewierco
ny koniuszek. Aby wyciekanie to było jed
nostajne, w kanale zawierającym atram ent 
i w czubku znajduje się cienki ruchomy 
pręcik, po którym  atram ent spływa na pa
pier. Cały ten przyrząd robiony był z kau
czuku i złota, aby opierał się chemicznemu 
działaniu atramentu. Aby jednak nie ście
rał się, myślano o zastosowaniu do wyrobu 
jego jakiegoś m ateryału twardego a nieczu
łego na odczynniki chemiczne. Należałoby 
więc zrobić z irydoosmu stożek i ten prze
wiercić, nie było wszakże sposobu na zlanie 
w jednę masę ziarnek irydoosmowych, 
ziarnka zaś przyrodzone dostatecznej wiel
kości były jeszcze rzadsze niż te, które były 
przydatne na wyrób piór rozciętych. I tu  
jednakże w końcu poradzono sobie. Od- |

kryto, że irydoosm z fosforem ogrzewany 
daje mieszaninę łatwo topliwą, tak że może 
ona być wlana w formę kształtu potrzebne
go. Można więc piasek osmoirydowy stopić 
w bryłę. Odlano więc potrzebne do wyrobu 
stylografów stożki ze stopu fosforowoosmo- 
woirydowego, a potem uwolniono je od do
danego fosforu przez wypalanie w sproszko- 
wanem wapnie i w ten sposób znów prze
tworzono na czysty osmoiryd. Od tego 
czasu w Ameryce przemysł, poświęcony wy
robowi tych piór napełnianych, rozwinął się 
bardzo, jednakże do Europy nie przeszedł 
w większym zakresie. Eahrykacya ta  zuży
wa wcale znaczne ilości osmoirydu.

Takie więc jest zastosowanie techniczne 
osmu.

Ze wszystkich metali grupy platyny ruten 
jeden tylko nie jest jeszcze metalem tech
niki.

Tak więc grupa ciał, która zwracała uwa
gę tylko nielicznych badaczów, dziś wchodzi 
do przemysłu jako materyał techniczny i po
woli wchodzić zaczyna do rzeczy użytku 
codziennego.

EM IL DUNGERN.

NOWE DOŚWIADCZENIA 
NAD EIZYOLOGIĄ ZAPŁODNIENIA. >)

Już dawniej wiedziano, że plemniki dane
go gatuku nie wnikają do jajek innego ga
tunku, chyba bardzo blizko pokrewnego. 
Z doświadczeń Pfeffera wynikało, że muszą 
istnieć jakieś substacye, które działają che- 
motaktycznie na plemniki, ale następne ba
dania Bullera nie doprowadziły do żadnych 
pewnych wyników w tym wzgędzie. Dun- 
gern podjął więc na nowo te badania i zadał 
sobie pytanie, czy w jajkach znajdują się 
substancye, które wniknięciu obcych plemni
ków przeszkadzają i czy zapłodnieniu przez 
plemniki tego samego gatunku sprzyja ja 
kaś specyficzna funkcyą protoplazmy. Do-

') Neue Versuche zur Physiólogie der F3e- 
fruchtung w Zeitschrift fiir Allgemeine Physiolo- 
gie v. Dr. Max Verworn t. I. Jena, 1902..



396 WSZECHŚWIAT M  26

świadczenia swoje przeprow adzał na jeżow 
cach (Echinus m icrotuberculatus, Sphaere- 
chinns granularis, S trongy locen tro tus livi- 
dus, A rbacia pustnlosa) i rozgw iazdach m or
skich (Asterias glacialis, A stropecten  auran- 
tiacus). Otóż m ógł się on przekonać, że 
isto tn ie  ja jk a  rozgw iazd zaw iera ją  pew ną 
substancyę, działającą zabójczo na  plem niki 
jeżowców. Tę toksycznie działającą sub- 
stancyę m ożna otrzym ać przez w ytraw ienie 
w odą ro z ta rty ch  ja jek  rozgw iazd lub przez 
ich zagotow anie. Po  zastosow aniu naw et 
bardzo słabych roztw orów tej substancyi, 
plem niki ulegały zniekształceniu i okazy
w ały w ybitne objaw y śm ierci ju ż  po upły- 
wie '/'2 godziny, podczas g dy  plem niki roz
gw iazd nadal sam odzielne ru ch y  zachow y
wały. T em peratu ra 60° nie niweczy działa
n ia tych  jadów, a norm alna surow ica królika 
działa silnie antytoksycznie, tak , że działanie 
jej rów now aży się z działaniem  surowicy 
królika, którem u poprzednio ja ja  rozgwiazd 
zastrzyknięto. Po dodaniu tak iej surowicy 
do naczynia, w k tórem  się znajdow ały  ja ja  
rozgw iazd i plem niki jeżowców, m ożna było 
zauw ażyć podział n iektórych ja jek  na  dwa 
a naw et i cztery blastom erony, jednakow oż 
brózdkow anie było ta k  niew yraźne, że 
o tw orzeniu  się mieszańców w  tym  przypad
ku  z całą pew nością tw ierdzić nie można. 
Mimo to jednakże działanie surow icy nie 
ulegało żadnej w ątpliwości, gdyż plem niki 
jeżow ców przez dłuższy czas pozostaw ały 
przy życiu, podczas gd y  w wodzie morskiej 
bez surowicy króliczej wobec ja jek  roz
gw iazd w kró tk im  bardzo czasie obum ierały. 
Jed n ak  nietylko w ja jk ach  rozgw iazd znaj
dują się te  substancye toksyczne; podobna zu
pełnie pod względem jakości is to ta  znajduje 
się w śluzie A sterias glacialis. I  tej sub
stancyi działanie tru jące  un icestw ia surow i
ca królicza.

Obie te  isto ty , zarów no pochodząca z j a 
jek , ja k  i zaw arta  w śluzie, rozpuszczają się 
w 90%' alkoholu, z którego je  m ożna strącić 
eterem , obie także rozpuszczają czerwone 
ciałka krw i królika. Z tego D ungern  w ysnu
wa wniosek, że pro to toplazm a rozgw iazd po
siada wogóle mniej lub więcej dla różnych 
organizm ów tru jącą  substancyę, k tó ra  tym  
zw ierzętom  służy za broń zaczepną i od
porną.

Inaczej natom iast przedstaw ia się ta  spra
wa u  jeżowców. Te posiadają w całym  sze
regu  nóżek kleszczykow atych (Pedicellaria) 
truciznę (v. Uexkull), k tóra działa zabójczo 
na plem niki rozgwiazd; nie w pływ a zaś, albo 
tylko słabe działanie w yw iera na plem niki 
jeżowców. Jednakże w przeciw ieństw ie do 
rozgw iazd, w śluzie jeżowców, ani w proto- 
plazm ie ich ja jek  trucizny te j nie znaj dujem y. 
Mimo to plem niki rozgwiazd do ja jek  jeżow 
ców nie w nikają. To naprow adziło Dun- 
g erna na myśl, że m uszą istnieć jeszcze inne 
przyczyny, k tóre przeszkadzają zapłodnie
n iu  ja jek  przez obce plemniki.

Tem działaniem  jest aglu tynacya, t. j . zbi
jan ie  się plem ników  pod wpływem  pew nych 
substancyj w m niejsze lub większe m asy 
(obok ich obum ierania). A glu tyn iny  te  
zna jdu ją  się tak  w galaretow atej osłonce ja j
ka, ja k  i w całej protoplazm ie rozgwiazd.

Rozgw iazdy posiadają aglu tyninę prze
ciw plem nikom  jeżowców i naodw rót jeżow 
ce—przeciw  ciałkom  nasiennym  rozgwiazd. 
Jed n ak  w ja jk ach  nie w szystkich jeżowców 
znajdujem y podobne ag lu tyniny , np. b rak  
ich zupełnie u Sphaerechinus granularis.

D latego, sądzi D ungern, funkcyi specy
ficznej ja jek  jeżowców w spraw ie zapłodnie
nia nie m ożna w yjaśnić dostatecznie przez 
sam ę ty lko  specyficzną ag lu tynacyę obcych 
plemników.

W  ja jk ach  jeżow ców znajdują się i takie 
substancye, k tó re  pobudzają obce plem niki, 
np. rozgw iazd, do pewnych ruchów. Pod 
w pływ em  tych  substancyj plem niki roz
gw iazd zbliżywszy się do ja jek  jeżowców n a
tychm iast zbaczają ze swej drogi, albo u sta 
w iają  się w płaszczyźnie stycznej do ja jka . 
Nic więc dziwnego, że w tym  przypadku  za
płodnienie do sku tku  dojść nie może.

W ypadało  jeszcze zbadać, czy w ja jkach  
zna jdu ją się i tak ie  substancye, k tóre sprzy
ja ją  w niknięciu plem ników tego samego g a
tunku . Doświadczenia D ungerna i tę  w ąt
pliwość w zupełności usunęły. A m ianow i
cie zauw ażył on, że, jeżeli plem niki i ja jk a  
tego samego g a tunku  zmieszamy, to  wów
czas plem niki obok bardzo słabych ruchów 
sp iralnych po krótszym  lub dłuższym  czasie 
ustaw iają  się prostopadle do powierzchni 
ja jk a , przylegając doń bezpośrednio główką. 
Pozycyi tej, k tó rą  m usim y uw ażać za zasad
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niczą i konieczną przy wnikaniu plemników 
do jajek, zgoła nie zauważamy w razie zmie
szania jajek i plemników odmiennych ga
tunków zwierząt. Plemniki wtedy, jak  wia
domo, albo zbaczają ze swej drogi, albo 
przyjm ują położenie styczne do powierzchni 
jajka. Możnaby jednak przypuścić, że przy
czyną tego prostopadłego ustawienia się plem
ników wobec jajek tego samego rodzaju nie 
są jakieś specyalne substancye produkowane 
przez jajka, ale że ustawiają się one prosto
padle dlatego, że wszelkie te trucizny, aglu- 
tyniny i t. p. substancye, o których przed
tem była mowa, na plemniki tego samego 
gatunku nie działają, plemnikom zaś obcym 
przeszkadzają w tem ustawieniu się.

I  tę wątpliwość Dungern usunął.
Rozcierał on mianowicie ja jka  jeżowców 

i mieszał taką miazgę z żelatyną. Rozdro- 
biwszy następnie tę masę na maleńkie ku
leczki, wsypywał pewną ich ilość do naczy
nia z wodą morską, do którego wlewał plem
niki jeżowców. Przeważna część plemni
ków ustawiała się prostopadle do powierzchni 
kuleczek żelatynowych. Zachodziło teraz 
pytanie, w jaki sposób odbywało się działa
nie tych substancyj. Otóż Dtmgern dowiódł, 
że działanie to polega na zahamowaniu po
budliwości plemników, wskutek czego one 
na pobudki mechaniczne, ani chemiczne nie 
reagowały, a przylepiwszy się raz główką 
do galaretowatej osłonki jajka, w tej pozy- 
cyi zostały unieruchomione. Ze było to 
istotnie tylko zahamowanie pobudliwości, 
unieruchomienie, a nie śmierć plemnika, do
wodem tego fakt, że jeżeli do naczynia, 
w którem znajdowały się unieruchomione 
(wskutek dodania pewnej ilości roztartych 
jajek jeżowców) plemniki jeżowców doleje
my nadmiaru wody morskiej, plemniki wnet 
się ożywiają. Naj oczy wiściej więc działanie 
owej substancyi ustało wskutek nadm ierne
go jej rozcieńczenia.

Taką substancyę hamującą pobudliwość 
posiadają nietylko jajka wobec plemników 
tego samego rodzaju jajek. Jestto niejako 
wzajemne działanie na się dwu pokrew
nych protoplazm, ułatwiające zbliżenie się 
i następnie zlanie w jednę całość organiczną.

AV drugiej części swej pracy Dungern zaj
muje się kwestyą surowicy uodporniającej 
jajek. Surowicę taką otrzymywał przez

zastrzyknięcie do jam y brzusznej królika 
pewnej ilości roztartych jajek np. roz
gwiazdy Asterias glacialis i po zebraniu 
w kilka dni potem surowicy z wypuszczonej 
krwi. Zapłodnione jajka Asterias w nor
malnej surowicy króliczej nie ulegały zmia
nom nieoczekiwanym, t. j normalnie brózd- 
kowały, ale i w surowicy uodporniającej 
odstępstwa od normy nie można było zau
ważyć. Natomiast, co dziwniejsze, plem
niki pod wpływem tejże surowicy uodpor
niającej (jajek tego samego rodzaju) zrazu 
zlepiały się po kilka ze sobą, poruszając się 
jednak dość wyraźnie, następnie już i ruchy 
ustawały, plemniki tworzyły coraz to bar
dziej zbite masy, aż wreszcie jako ostatnie 
ślady życia występowały tylko tu i owdzie 
drgawki —plemniki okazywały wybitną aglu- 
tynacyę.

Działaniu surowicy uodporniającej jajek 
na jajka tego samego gatunku przeszka
dzała z wszelkiem prawdopodobieństwem 
galaretowata otoczka jajek, bo jeżeli otoczki 
zabrakło i na jajkach działanie owej suro
wicy się uwidoczniało, choć nie w tak wy
bitnym stopniu, jak  na plemnikach.

Taką surowicę uodporniającą można 
otrzymać z krwi króliczej, przez zastrzy
knięcie do jam y brzusznej tego zwierzęcia 
nietylko z roztartych jajek, ale i z plemni
ków, a nawet przez równoczesne zastrzy
knięcie i jajek i plemników. Pod wpływem 
wszystkich tych surowic plemniki ulegały 
wyraźnej aglutynacyi. Jednakowoż nigdy 
nie udało się zaobserwować zapłodnienia ja 
jek jeżowców przez plemniki rozgwiazd. 
Chociaż więc doświadczenia Dungerna, jak  
sam on pisze w końcu swej pracy, nie dały 
oczekiwanego wyniku, a mianowicie, aby 
można przez specyficzne anti-substancye 
w dowolny sposób procesy zapłodnienia 
i rozwoju modyfikować, doprowadziły mi
mo to do ciekawych rezultatów. Przeko
nały nas bowiem, że surowica uodporniająca 
jajek jest zarazem takąż surowicą dla 
plemników, a tem samem dowiodły równo- 
znaczności jąder obu tych komórek, nietyl
ko pod względem morfologii, ale i che- 
mizmu.

Doświadczenia te z surowicą uodpornia
jącą dowiodły zarazem, że zapłodnienie nie 
polega na wytworzeniu specyficznego anta-
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gonizm u m iędzy jajk iem  a plem nikiem , ale 
że do tego ak tu  konieczną je s t jednorodność 
plazm y obu kom órek płciow ych.

Edmun d Rosenltaitch.

KRONIKA NAUKOWA.

- -  Nowe pom iary planet i s a te l i tó w . Zna
ny astronom amerykański Barnard dokonał sze
regu pomiarów w obserwatoryum Licka używając 
refraktora 36-calowego i W  obserwatoryum Yer- 
kesa używając refraktora 40-calowego. Oto kilka 
średnic planet (sprowadzonych do odległości 1) :

M erk u ry ........................................6,59"
W e n u s ' ....................... .....  .• 17,14
Mars (średnica równikowa) . 9,67
Mars (średnica biegunowa) . 9,58
Ceres . . . . . . . .  1,06
Pallas  ........................................0,68
Juno , . . . . . . . 0,27
W esta .........................................0,53

Dla Wenery obserwacye dzienne dały 17,14", 
nocne zaś 17,39"; różnica 0,25" jest wynikiem 
irradyacyi. Dla mocy odbijania (albedo) kilku 
planet Barnard otrzymał następujące liczby:

M a r s ........................................ 1,00"
C e re s .........................................0,67
P a lla s ........................................ 0,88
J u n o .........................................1,67
Westa . . . . . . . .  2,77

Jak widać stąd blask właściwy największy po
siada Westa, największą zaś średnicę pośród 
asteroid ma Ceres (1,06" =  760 km). Podobne 
różnice zacliodzą też między mocą odbijania sa
telitów Jowisza.

Dla układu Jowisza Barnard znalazł następu
jące wymiary (średnice sprowadzone do odle
głości 5,2) :

Jowisz (średnica równikowa) . 38,52" 
Jowisz (średnica biegunowa) . 36,11
Satelita 1 ........................ .....  1,05
Satelita I I  . . . . .  0,85
Satelita I I I .............................. 1,51
Satelita I V .............................. 1,43

Dla Saturna średnice, sprowadzone do odległo
ści 9,539. wynoszą:

Saturn (średnica równikowa) . 17,80" 
Saturn (średnica biegunowa) . 16,25 
T y tan .........................................0,63

Dla Urana i Neptuna Barnard otrzymał :

Uran (średn. równikowa) 4,15" (odległ. 19,183) 
Uran (średn. biegunowa) 3,93 „
N eptun....................... .....  2,43 (odległ. 30,055)

Zapomocą refraktora 26-calowego w obserwa
toryum w Waszyngtonie See dokonał następują
cych pomiarów :

Noc Dzień Irradyacya

Satelita I . 1,08" 0,83" 0,25"
Satelita II . 0,98 0,75 0,23
Satelita II I . 1,60 1,26 0,34
Satelita IY . 1,44 1,17 0,27
Tytan . . 0,87 0,73 0,14

Obserwacye dzienne i nocne stanowią dwie 
oddzielne serye : w pierwszej wartości średnic są 
zawsze mniejsze niż w seryi nocnej, albowiem 
w nocy występuje wpływ powiększający irra
dyacyi.

(Buli. Soc. Astr. de France). m. h. li.

- -  Wysokość kilku Leonidów. Rój tych 
gwiazd spadających obserwowano bardzo bacznie 
15 listopada 1901 r. w Utrechcie i Monasterze 
(Prusy); odległość tych dwu stacyj, wynosząca 
170 km, stanowi bardzo dogodną podstawę do 
rachunku wysokości obserwowanych ciał. We
dług Bulletin astronomiąue Nijlandowi i Yan der 
Biltowi udało się stwierdzić tożsamość siedmiu 
z tych meteorów, obserwowanych na obu sta- 
cyach, wyliczyć wysokości, na jakich się ukazały, 
na jakich znikły, oraz długość zakreślonych przez 
nie dróg świetlnych. Najniższa z otrzymanych 
wysokości wynosi 89 hn, najwyższa 152 Im,

ni., h. li.

—  Odruchy oddechowe w yw ołan e  przez  
nerw  przeponowy (n, phrenicus). W  tak ważnej 
sprawie, jaką jest centralne unerwienie ruchów 
oddechowych,' rozpowszechnione było dotych
czas mniemanie, że nerw błędny jest jedyną dro
gą, którą idą podniety w kierunku dośrodko
wym. Z doświadczeń p. Sylwestra Baglioni wy
nikać się jednak zdaje, że w mechanizmie oddy
chania ma wpływ i nerw przeponowy. Za wskaź
nik stanów oddechowych służyły p. Baglioni ru
chy nosa, z których jak wiadomo rozszerzenie 
skrzydeł nosowych odpowiada wdechowi a zwę
żenie wydechowi. Same doświadczenia robione 
były w sposób następujący: Po wykonaniu
tracheotomii w celu urządzenia sztucznego oddy
chania, przecinano na szyi oba nerwy błędne, 
otwierano klatkę piersiową, tak żeby było widać 
dokładnie przeponę. Jeżeli tę ostatnią zmusimy 
do skurczu prądem elektrjrcznym, to początkowo 
skrzydła nosowe rozszerzają się jak przy każ
dym normalnym wdechu, ale wkrótce potem 
zwężają się one i tak pozostają przez cały czas 
skurczu przepony. Zjawisko owo daje się tłu
maczyć w ten tylko sposób, że skurcz przepony
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działa po przez nerw przeponowy na ośrodki od
dechowe, a stąd w drodze odruchowej wywołuje 
impuls ku następnej fazie oddechowej, t.j. ku wy
dechowi. Jeżeli przetniemy nerw przeponowy, to 
zjawisko całe znika, t. j. drażnienie przepony 
pozostaje bez wszelkiego wpływu na ruchy 
nozdrzy.

./. K. S.

—  Promienie słoneczne a kie łkowanie.
Tammer zadał sobie pytanie, jaki wpływ wywie
rają promienie słoneczne na kiełkowanie nasion, 
dodatni czy ujemny? Aby odpowiedzieć na to, 
zrobił on szereg doświadczeń nad ryżem, czosn
kiem, tytoniem i in. Jedne z nasion wspom
nianych roślin kiełkowały w zupełnej ciemności, 
drugie wystawione były przez 44 dni wprost na 
działanie promieni słonecznych i wreszcie trzecie 
pozostawały pod wpływem światła rozproszonego. 
Kiełkowanie nasion mających najwięcej światła 
było zwykle opóźnione, ilość jednak roślin wy- 
kiełkowanych na słońcu nie była mniejsza od 
ilości roślin kiełkujących w innych warunkach, 
a zatem promienie słoneczne opóźniają kiełkowa
nie nasion, nie zmniejszając bynajmniej ich zdol
ności do kiełkowania. Niektóre jednak nasiona 
wymagają koniecznie światła. Zgadza się to 
najzupełniej z wynikami badań Raciborskiego, 
który umieścił jedne nasiona tytoniu w ciemno
ści, a inne na świetle rozproszonem. Te ostatnie 
wykiełkowały doskonale, pierwsze zaś nie dawa
ły znaku życia nawet po 40 dniach, Wystawione 
jednak na światło po kilku godzinach poczęły 
już kiełkować; dla tytoniu więc światło jest 
potrzebne podczas kiełkowania.

Często daje się słyszeć również, że światło 
jest niezbędne dla tworzenia się zieleni u mło
dych roślinek. Nie zawsze jednak tak bywa, 
jak to wykazują badania Bergersteina. Młode 
roślinki nagonasienne, za wyjątkiem Gingko bilo- 
ba i rodzaju Ephedra, zielenieją w nieobecności 
światła. Szybkość, z jaką tworzy się zieleń, 
zmienia się stosownie do temperatury; optimum 
waha się między 15°— 25". 'Sagowiec i zamia 
przeciwnie bez światła nie mogą wytwarzać cia
łek zieleni. U wielu iglastych, szczególnie 
u cyprysów,, zieleń powstaje pomimo nieobecno
ści światła we wszystkich częściach młodej ro
ślinki. U Araukaryi lip. zieleń istnieje nawet 
w gałęziach, które rozwijają się w ciemności. 
Stąd wniosek, że światło nie ma tak wielkiego 
znaczenia, jakie mu przypisywano, w tworzeniu 
się zieleni u roślin.

(Rev. Scient.). Cz. St.

—  W pływ  ś w ia t ła  na w zrost korzeni.
Teodorescu w badaniach swoich nad działaniem 
światła na wzrost korzeni doszedł do przekona
nia, że w większości przypadków niepodobna 
zauważyć wybitnego wpływu wspomnianego 
czynnika, chociaż niekiedy wprawdzie światło

powstrzymuje wzrost korzenia (u Lupinus albus, 
Faba vulgaris, Phaseolus multiflorus), a niekie
dy przeciwnie przyśpiesza go (Lepidium sati- 
vum). Kny słusznie zauważył, że w doświad
czeniach Teodorescu, jak i w  badaniach daw
niejszych, nietylko korzenie, lecz jednocześnie 
i pędy były oświetlane lub zacieniane, wskutek 
czego oświetlenie albo zacienienie mogło wywie
rać swój wpływ na korzenie za pośrednictwem 
pędów. Kny zrobił szereg doświadczeń nad ro
ślinkami Lupinus albus, Yicia sativa i Lepidium 
sativum, starając się zupełnie usunąć to pośred
nictwo, i wykazał, że rozproszone światło dzien
ne wywiera wpływ ujemny, powstrzymując 
wzrost korzeni wymienionych roślin, a ciemność 
przeciwnie sprzyja wydłużaniu się korzenia. 
Jeszcze jedna ciekawa strona tych doświadczeń 
polega na tem, że u Lupinus albus jednocześnie 
z powstrzymaniem wydłużania się korzeni pod 
wpływem światła zawsze można było zauważyć 
ich wzrost na grubość; w niektórych razach ko
rzenie oświetlone były więcej niż dwa razy 
grubsze od korzeni znajdujących się w ciemno
ści. U Yicia sativa i Lepidium sativum zgru
bienie korzenia nie jest tak wyraźne.

(Naturw. Rund.). Cz. St.

—  Nowy porost na winorośli. Cordas 
w r. 1838 opisał pewną plechowatą roślinę, 
przedstawiającą żółtawo-białą śluzowatą masę, 
jako grzyb, który nazwał Fusarium Biasolletią- 
num. Później Cibulka w Pradze zauważył ją 
na brzozach, a Gibelli w r. 1876 znalazł ją  na 
winorośli w Modenie; Saccardo zaliczył ją do 
ustanowionego przez Friesa gatunku Pionotes.

W  roku zeszłym Briosi i Farneti zajęli się 
znów zbadaniem wspomnianego plechowca, zna
lezionego w znacznej ilości w winnicach w pobli
żu Pawii. Okazało się, że nie jest to zupełnie 
grzyb, lecz porost. Piecha jego, dochodząca nie
kiedy do 1 m długości jest na 1 cni gruba, a po- 
wyschnięciu ma zaledwie 1 mm grubości. Na 
przecięciu poprzecznem widoczne są wyraźnie 
trzy warstwy, różniące się swojem zabarwieniem. 
Warstwa miąższowa znajduje się między ze
wnętrzną warstwą korową, złożoną z czerwonych 
gęsto splecionych strzępków, i wewnętrznym, 
luźniejszym splotem strzępków bezbarwnych. 
Otocznie (peritbecia) leżą w warstwie miąższowej 
z początku zupełnie w niej pogrążone, a po pew
nym czasie wystają nad nią. Zewnętrzna war
stwa plechy pokryta jest licznemi bezbarwnemi, 
przezroczystemi konidyami; ani piknid, ani sper- 
magouij nie znaleziono. Na wierzchołku rozga
łęzionych strzępków konidialnych mieszczą się 
po 2— 4 konidya, co jest także cechą właściwą 
Tuberculariaceae. Ponieważ porost ten rozmna
ża się także zapomocą zarodników, mieszczących 
się w woreczkach, podobnie jak Hypocreaceae, 
mógłby więc być uważany, gdyby nie obecność 
komórek wodorostów, za nowy gatunek rodzaju



400 WSZECHŚWIAT ,Nt> 26

Hypocrea. Ścisłe badania wykazały, że nie może 
być tu nawet mowy o pasorzytnictwie Hypho- 
iub Pyrenomycetes na piesze drugiego grzyba, 
jak również i o grzybie pasorzytującym na po
roście; przytem doświadczenia stwierdziły, że 
konidya i perithecia należą nie do dwu organiz
mów lecz do jednego i tego samego gatunku. 
Wobec tego Briosi i Farneti uważają, że mnie
mane Fusarium jest stanowczo porostem, który 
nazwali Chrysogluten Biasolettianum.

(Na tur w. Rund.). Cz. St.

ROZMAITOŚCI.

— Ś w ia t ło  baktery j .  Światło, wydawane 
przez kolonię bakteryj Micrococcus phosplioreus, 
jak podaje prof. Molisch, jest o tyle silne, że 
przy niem mogą być fotografowane wspomniane 
kolonie. Po ekspozycyi, trwającej przeszło go

dzinę, prof. Molisch otrzymał bardzo wyraźną 
fotografię kolonii z konturami naczynia z ho
dowlą. Ciekawy nadzwyczaj fakt, że młode ko
lonie, które dla oka wydają się we wszystkich 
miejscach jednakowo świecącemi, na fotografii 
po krótkiej stosunkowo ekspozycyi wyglądają 
jak świecący pierścień, co jest dowódem, że 
kolonia ńa obwodzie, gdzie wzrost jest bardzo 
intensywny, świeci silniej, niż w środku. W  ce
lu fotografowania przy świetle bakteryj, wspom
niany badacz skonstruował „lampę bakteryjnąŁi, 
składającą się z dużej kolby Erlenmeyera, wy
pełnionej saletrą i żelatyną, zarażoną przez Mi
crococcus phosphoreus; w dwa dni po zaszcze
pieniu bakteryj kolba wydaje piękne niebieska- 
wo-zielone światło. Ta żyjąca lampa w razie 
wdmuchiwania powietrza do kolby i w tempera
turze 10° C posiada własność świecenia w ciągu 
2— 3 tygodni; światło jest tak silne, że przy 
niem widoczne są większe działki zegarka kie
szonkowego i termometru, a w ciemną noc lampa 
jest wyraźnie widoczna na odległości 64 kroków.

(Naturw. Rund.). Cz. St

B U L E T Y N  M E T E O R O L O G I C Z N Y

tydzień  od d. 17 do d. 23 czerwca 1903 r.

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

17 ś. 41,9 43,1 44,2 16,8 16,8 15,8 19,5 15,8 84 sw3w5w2
18 c. 45,0 45,5 45,2 16,6 21,6 18,4 23,5 16,6 58 sw3sw5sw- —

19 p. 45,9 46,4 46,2 18,0 25,6 21,8 26,2 15,0 55 sw3s 's l —

20 s. 4(1,1 45,2 44,8 19,2 25,6 19,8 26,0 16,5 61 S7S5S5 1,9 •  580 p.
21 N. 44.3 44,0 44,2 18,0 24,2 17,3 25,9 18,0 73 sw:lsw3w- 13.5 % 230 — 330 p.; •  dr. do
22 i>. 45,9 48,0 49,8 15,6 17,2 14,0 19,6 14,0 82 W:'W2N5 0,2 •  dr. p. m [wieczora
23 w. 51,4 51,7 52.0 11,4 17,2 15,8 18,8 11,0 6L N 9 N 5N T,

Średnie 46,2 18,1 68 IB,6

TREŚć. Ogólny obieg atmosfery, przez m. li. h. — Zmiany w sposobach gnieżdżenia się ptaków, 
przez li. Dyakowskiego. — Użyteczność niektórych metali rzadkich z grupy platyny, przez Z. W. — 
Emil Dungern. Nowe doświadczenia nad fizyologią zapłodnienia; tłum. E. Rosenhauch. — Kronika 

naukowa. — Rozmaitości. — Buletyn meteorologiczny.

Wydawca W. WRÓBLEWSKI. Redaktor BR. ZNATOWICZ.

^ojbo.1 6 ho HetiaypoK). Bapmana 12 Ih>hh 1903 r. Druk Rubieszewskiego i Wrotnowskiego, Nowy Świat 34.




