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Mówiąc i myśląc o zwierzętach zaginio
nych, pochodzących z epok dawniejszych, 
przedstawiamy sobie zwierzęta te zazwyczaj 
w rozmiarach olbrzymich. Przyczyn iły się 
do takiego mniemania kości kopalne, znaj
dowane dość często i we wszystkich niemal 
krajach, przywodzące na myśl formy po
tworne. Potw ierdzały one zdanie, w ygło
szone kiedyś przez znakomitego badacza 
Buffona,że pierwsze zwierzęta lądowe i wod
ne były większe od dzisiejszych. A  jednak 
rzecz się ma zupełnie inaczej.

Formacye mezozoiczne odznaczają się ga
dami olbrzymiemi, zwierzętami lądowemi 
największemi, jakie kiedykolwiek istniały, 
zwierzęta ssące jednak w  owej epoce, o ile 
nam wiadomo, były małe. W  najstarszej 
formacyi epoki trzeciorzędowej ssaki docho
dzą wprawdzie już do większych rozmiarów, 
ale mimo nie mogą jeszcze być porównywa
ne ze zwierzętami, obecnie żyjącemi w ln -  
dyach. W  eocenie dolnym niema zwierzę
cia, któreby co do rozmiarów porównać 
można z żyrafą, z hipopotamem, nosoroż
cem albo słoniem. Dopiero w eocenie gór
nym Am eryki pojawiają się zwierzęta, rów 

ne prawie naszym słoniom, ale mniejsze od 
słoni epoki dyluwialnej. Dla Europy epoka 
form potwornych rozpoczyna się dopiero 
w miocenie i dosięga szczytu w formacyi 
dyluwialnej w zwierzętach słoniowatych, hi
popotamach, elasmoteryach, jeleniach. Zw ie
rzęta te znikają następnie powoli, a jedyne 
większe formy, obecnie jeszcze w Europie 
żyjące, są żubry i łosie. Gady wielkie za
tem, które w czasach dawniejszych górowa
ły, zwolna zastąpione zostały przez zwierzę
ta ssąco, które następnie się powiększały. 
Gady całkowicie nie wyginęły, utrzymały 
się jednak z nich z pewnemi wyjątkami ty l
ko formy małe.

Nietylko fakty dostarczone nam przez pa
leontologię świadczą o tem, że równocześnie 
ze zwierzętami olbrzyniemi żyły  też mniej
sze, lecz doprowadzają nas do tego wniosku 
także pewne rozważania natury biologicznej.,

Co do gatunku pokarmu możemy rozdzie
lić zwierzęta na zwierzęta roślinożerne i mię
sożerne. Pierwsze żyw ią się pokarmem 
wyłącznie roślinnym, drugie mięsnym, czyli 
rozmaitemi zwierzętami innemi. Między 
zwierzętami roślinożernemi a roślinnością 
pewnego danego obszaru i między zwierzę
tami roślinożernemi a mięsożernemi tego 
samego obszaru istnieje pewien stosunek 
dość stały. Potrzebna jest znaczna ilość pa
szy, aby wyżywić np. 100 sztuk zwierząt 
roślinożernych, jak bydło. Na tym samym
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obszarze nic mogłoby istnieć 100 sztnk zwie
rząt mięsożernych, bo w krótkim czasie po
żarłyby bydło, stanowiące jedyny ich po
karm. Ilość ich powinna więc być znacz
nie mniejsza, np. 10 sztnk, aby zwierzę
ta te m ogły się utrzymać przy życiu. Jed
nak i to nie wystarczyłoby jeszcze. P rzy 
puśćmy, że zwierzętami mięsożernemi były
by w tym przypadku lisy; drapieżco te pomi
mo małej ilości w  stosunku do bydła, nie 
m ogłyby istnieć, bo nie dałyby sobie rady 
z zwierzętami tak wielkiemi jak bydło. Dla 
utrzymania życia zwierząt mięsożernych 
potrzebny jest więc jeszcze jeden warunek, 
mianowicie pewien stosunek w  wielkości 
i w  sile fizycznej. Dla lw ów  lub tygrysów  
istnienie wśród tych warunków byłoby moż
liwe. Z  budowy anatomicznej zwierząt ko
palnych, zwłaszcza z kształtu zębów wiemy, 
że w rozmaitych opokach geologicznych 
istniały zwierzęta roślinożerne i mięsożerne. 
Mięsożerne dotąd nam znane nie odznaczały 
się jednak tak potwornemi rozmiarami jak 
roślinożerne, stąd z konieczności wyprowa
dzamy wniosek, że musiały istnieć i form y 
mniejsze, które stanowiły główne źródło po
karmu dla większych, silniejszych.

Rozmieszczenie zwierząt, zAvła szcza lądo
wych, regulowało się według praw, powyżej 
wyłuszczonych i nie różniło się prawdopo
dobnie wielce od rozmieszczenia zwierząt 
dzisiejszych w krajach podzwrotnikowych. 
Bynajmniej nie było tak gęstego zaludnie
nia, jakie w idzimy często na obrazkach, 
przedstawiających florę i faunę epok daw
niejszych, gdzie na każdym metrze kwadra
towym  siedzi jakiś potwór z rozwartą pasz
czą, do której z konieczności wpadają inne 
zwierzęta mniejsze, nie mające już miejsca 
obok tych potworów, gdy  jeszcze większe 
zdobywają sobie miejsce w ten sposób, że 
przegryzają na pół ciało pierwszych. To są 
fantastyczne wym ysły rysownika.

Istnieją jednak miejsca na kuli ziemskiej, 
w których znajdowano i wciąż znajduje się 
wielką ilość okazów zaginionych nagroma
dzonych razem. B y ły  to miejsca widocznie 
w bardzo korzystnych warunkach położone 
i dlatego przez zwierzęta chętnie nawiedza
ne. W  miejscach tych nie zmieniały się 
warunki przez długi czas, skutkiem tego na
pływały do nich też przez wieki całe zw ie

rzęta i kończyły tam swe życie. Takiem 
miejscem uprzywilejowanem jest między in- 
nemi Pikermi w Grecyi. Pikermi leży na 
drodze, przez którą przebiegł bohater mara
toński, donoszący o zwycięstwie rodakom 
swoim w  Atenach. Nad strumykiem oto
czonym oleandrami u stóp Pentelikonu w po
bliżu osady Pikermi istnieje grób prawie 
niewyczerpany zwierząt zaginionych, nale
żących do pliocenu górnego. Mimo licznych 
poszukiwań ze strony innych badaczów, 
które przyniosły obfity plon, prof. Gau- 
dry znalazł tam 80 szkieletów Hippariona, 
50 Tragocerosa i 50 gazeli, nie mówiąc 
o licznych innych szczątkach zwierząt, jak 
nosorożca, mastodonta i innych.

Drugiem miejscem klasycznem dla paleon
tologa jest okolica Stutgardu w Wirtember
gii. A by  dać pojęcie o bogactwie je j 
w  zwierzęta kopalne, wystarczy wymienić, 
że.prócz zwierząt najrozmaitszych-corocznie 
wykopuje się tam pi'zeciętnie 200 ichthyo- 
saurów, z których jednak może 20 jest 
w  takim stanie, że warto je preparować.

} Trzeciem miejscem najobfitszem a zwłaszcza 
w formy wielkie są stany Colorado i W yo- 
ming w  Ameryce północnej. W  ostatnim 
znajduje się miejsce najsławnejsze dla zwie
rząt kopalnych z epoki jurajskiej, przezwa
ne Bone-cabin, to znaczy domek kostny. 
Przez długie lata stało tam małe schronisko, 
które pasterze zbudowali z samych kości 
zwierząt kopalnych, nie mając pod ręką 
innego lepszego materyału budowlanego. 
Otóż z tych okolic prof. Cope uzbierał kości 
przeszło stu gatunków zwierząt, a jeszcze 
więcej zdobył prof. Marsh, który na czele 
kilku ekspedycyj przez szereg lat robił po
szukiwania w  owych okolicach.

Nie będzie od rzeczy poruszyć w kilku 
słowach, w jakim stanie wykopuje się kości 
zwierząt zaginionych. Ciało zwierząt skła
da się z części miękkich i twardych. Części 
miękkie w zwykłych warunkach ulegają 
szybko zmianie; pod wpływem drobnoustro
jów  zostają zniszczone i śladu po nich nie 
pozostaje. Tylko wyjątkowo zdarza się na
trafić na ślad części miękkich, nawet tak 
miękkich jak dzwon meduzy, jako odcisk 
w  skale. Znane są też odciski rąk i nóg 
zwierząt, powstałe podczas chodu lub sko
ków na podkładzie podatnym. Części raięk-
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kie, zupełnie nienaruszone i świeże najlepiej 
utrwala temperatura niska. Mamuty i no
sorożce tym sposobem znakomicie zakonser
wowane zostały w  łodzie syberyjskim. Gdy 
lód odtajał i zwierzę zostało odsłonięte, roz
poczynał się dopiero rozkład części mięk
kich, które jednak były jeszcze tak świeże, 
że w ilki je zżarły, nim ekspedycya wysłana 
zdołała dotrzeć do tego miejsca i zwierzę 
należycie spreparować. Części twarde, za
wierające mniej substancyi organicznej, ła 
two się rozkładającej, jak kości i zęby, rogi 
i kopyta, dłużej się przechowują. I  te jed
nak rozpadają się na proch, jeżeli pozostają 
dłuższy czas na wolnem powietrzu, przynaj
mniej w klimacie wilgotnym. Trupy zwie
rząt, które przed rozpadem zupełnym do
stały się do ziemi, przechowują się lepiej, 
lecz i w  nich kości się rozluźniają i odosob- 
niają. Skutkiem tego często szkielety w y
kopane bywają niekompletne, co utrudnia 
w wysokim stopniu badania. Przestwory, 
istniejące w kościach, zwolna zostają wy
pełnione, a kość sama przepojona substan- 
cyami mineralnemi; proces ten zowie się 
skamienieniem. Kości w  tym  stanie utrwa
lone nie zawsze są wytrzymałe i twarde, 
często się bowiem zdarza, że kruszeją i roz
padają się po wysuszeniu. Tak w kopalni 
Bernissart w  pobliżu Mons w Belgii natra
fiono na kości jakiegoś olbrzymiego zwie
rzęcia, których mimo wszelkich starań nie 
można było wydobyć, bo rozpadały się na 
kawałki. Spuszczono tedy wielkie naczynia 
z gipsem do kopalni, zagipsowano kości na 
miejscu i wydobyto je  tak na powierzchnię. 
Dalsze badania, przeprowadzone nad niemi 
w Brukselłi, wykazały, że były to kości, na
leżące do potwornego iguanodona. Gdy 
już w  tym przypadku piętrzyły się trudno
ści, cóż one znaczą wobec trudności, z ja- 
kiemi walczą amerykanie, aby wydobyć, ze
brać i złożyć kości smoków olbrzymich, na
zwanych Dinosauria, których jedna kość 
udowa nie ogipsowana waży 4 centnary, 
a jeden k ręg—centnar. Czaszka Tricera- 
topsa ważyła 6 850 funtów i została prze
wieziona przez pola bez dróg na wózkach 
na. odległość 112 hm. Do zwalczenia ta
kich trudności trzeba amerykańskiej energii 
i— dużo pieniędzy!

Gdy resztki zwierząt dostały się na m iej

sce przeznaczenia, rozpoczyna się dopiero 
praca naukowa— oznaczanie i zestawienie 
kości, praca niezmiernie mozolna i trudna. 
Jeżeli kości pochodzą ze zwierzęcia formą 
swą zbliżonego do form obecnie żyjących, 
praca jest stosunkowo łatwiejsza, bo według 
znanego dobrze wzoru składa się i oznacza 
szkielet zwierzęcia wykopanego. Gdy jed
nak formy kopalne odbiegają znacznie od 
dzisiejszych, to tylko badania nadzwyczaj 
dokładne i ustawiczne porównywanie pro
wadzą do celu. Dodając, że resztki oka
zów zwierząt dawniejszych dostają się do 
rąk paleontologa prawie zawsze zdekomple
towane, często nawet bardzo zmienione, zro
zumiemy, jakie trudności oznaczający ma 
do pokonania.

Metodę badania podał i ugruntował ana
tom francuski Jerzy Cuvier. Studyując jak- 
najskrupularniej szkielety zwierząt obecnie 
żyjących, Cuvier złożył i oznaczył dokład
nie szkielety zwierząt dotąd nieznanych. 
W  dalszych swych studyach Cuvier doszedł 
do przekonania, że wszystkie części składowe 
zwierzęcia danego znajdują się ze sobą 
w  pewnym stałym związku i w pewnej od 
siebie zależności i to nietylko pod wzglę
dem formy, rozmiarów i położenia, lecz 
także i pod względem funkcyi. Istnienie 
bowiem organizmu jest wynikiem jednolitej 
czynności pojedyńczych jego części. W szyst
kie części i narządy ustroju muszą być za
tem dostosowane do siebie i jedne pod dru
gie podporządkowane według pewnego sta
łego i prawidłowego planu. Stosunek ten, 
uzasadniony licznemi przykładami przez 
Cuviera, nazwany został prawem korelacyi. 
W edług prawa tego z poszczególnej formy 
i budowy jednego danego narządu^ albo na- 
wTet tylko z części jakiego narządu, można 
wyprowadzić wnioski co do formy i budowy 
innych narządów, jak i w  ogólności co do 
form y i budowy całego organizmu. Ze 
szczątków wykopanych paleontolog według 

| prawa korelacyi może odtworzyć całe zw ie
rzę tak samo, jak architekt, obeznany z bu
downictwem hellenów, z, fragmentów za
padłej świątyni jest w stanie wykonać re- 
konstrukcyą tejże, może niezupełnie dokład
ną w szczegółach, ale przynajmniej wierną 
co do rozmiarów.

Każdy organizm tworzy całość harmonij
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ną. Po  zaostrzonej i tnącej form ie zębów 
poznajemy zwierzę mięsożerne, z tego dalej 
wnioskujemy, że i szczęka dolna ma pewną 
charakterystyczną formę w  odcinku, opa
trzonym stawem, dalej wnioskujemy, żę łuk 
licowy czaszki silnie jest w yg ięty  na ze
wnątrz i że kończyny są ruchome i opatrzo
ne pazurami. U  zwierząt roślinożernych te 
same części znajdują się w innym stosunku.

Mimo licznych dowodów, przytoczonych 
przez Cuviera na potwierdzenie słuszności 
prawa korelacyi, nie dowierzano mu w zu
pełności. Przypadek szczęśliwry  usunął jed 
nak wątpliwości. Cuvierowi przyniesiono 
kiedyś skałę z kamieniołomów góry Mont- 
martre, na której widoczna była tylko przed
nia część jakiegoś zwierzęcia, gdy reszta 
szkieletu była zakryta skałą. Badanie czasz
ki i zębów wykazało, że było to zwierzę, 
należące do torbaczów szczurowatych, po
dobne do tych, które żyją obecnie tylko 
w  Australii. Zw ierzę to dotąd w Europie; 
nie było znalezione. Cuvier przepowiedział, 
że na kościach miednicowych tego zwierzę
cia powinny się znaleźć kostki torebne, dla 
torbaczów charakterystyczne. Zaprosiwszy 
kilku zoologów i innych rzeczoznawców do 
siebie, wypreparował przed nimi, jako przed 
komisyą naukową, młotkiem i dłutem resztę 
zwierzęcia ze skały. Ku  wielkiemu zdu
mieniu komisyi okazało się tedy, że istniały 
rzeczywiście też kostki torebne. Zdarzenie; 
to ogólną na siebie zwróciło uwagę i usunę
ło odrazu wątpliwości, dotyczące wartości 
metod paleontologicznych. Prawo korelacyi 
umiejętnie i w miarę stosowane wielkie usłu
g i oddaje w badaniach paleontologicznych, 
które bez niego obyć się nie mogą. To też 
rekonstrukcyi zwierząt nie należy uważać za 
fantazyę, lecz jako wynik ścisłych badań 
naukowych, opartych na korelacyi. Znamy 
jednak też dość liczne przypadki, w których 
korelacya zawiodła badaczów, i badaczów 
tak tęgich jak  Owena, który opisał zwierzę 
nadzwyczaj drapieżne pod narwą Tylacoleo 
carnifex, a które okazało się następnie ła- 
godnem zwierzęciem roślinożernem.

Pracą uciążliwą i mozolną, której podjęli 
się liczni uczeni, zostały ułożone fundamen
ty pod gmach paleontologii. Odkrycie no
wych form dotąd nieznanych, form  olbrzy
mich i dziwacznych rozszerzyło ciasne ramy

naszych pojęć i zmieniło nasze poglądy na 
faunę wygasłą epok dawniejszych. P ierw 
sze wieści, które doszły do nas z Ameryki,
0 odkryciu szkieletów zwierząt potwornych, 
przyjęto z niedowierzaniem, bo przewyższa
ły  one swojemi rozmiarami wszystko, co do
tychczas było znane. Wystarczy na tem 
miejscu powiedzieć, że np. kość udowa 
Brontosaura ma 2,15 m długości i 0,5 ni 
grubości, a istnieją odłamki kości, dowo
dzące jeszcze większych rozmiarów. Dopie
ro dalsze doniesienia o licznych i znakomi
cie zakonserwowanych okazach, które w y
kopane zostały przez Copego i Marsha, 
przekonały uczonych europejskich o słusz
ności pierwszych opisów.

Widząc tak znaczne różnice między fauną 
Am eryki a Europy, pytamy, z jakich powo
dów rozwinęły się tam formy tak potworne? 
Czy klimat był korzystniejszy, czy roślin
ność bujniejsza, czy w ogólności warunki 
życia odmienne, bardziej sprzyjające? Otóż 
różnice temperatury nie były tak znaczne, 
aby mogły wywrzeć w pływ  wielki czy to 
pośrednio, czy bezpośrednio na rozwój zwie
rząt, natomiast inna okoliczność wpłynę
ła nader korzystnie na wszystkie warunki 
życia.

Gdy w Europie w  rozmaitych epokach 
geologicznych panował w ielki niepokój, gdy 
kontynent europejski kilkokrotnie został ro
zerwany na kawałki, które się później zno
wu połączyły, wielkie obszary Am eryki pół
nocnej pozostawały w spokoju, nienaruszo
ne przez wkraczające morza. W  Europie 
skutkiem tego rozerwane zostały grupy 
zwierząt, z których się w ytw orzyły pod 
wpływem innych warunków nowe liczne ga
tunki, w Ameryce przeciwnie gatunki już 
rozwinięte mogły się w spokoju udoskonalić, 
m ogły wytworzyć grupy w sobie zamknięte. 
Należałoby też z tego powodu nazwać Am e
rykę „ziemią starą“ , a Europę „ziemią no- 
w ą“ . Podobne obszary prastare, na któ
rych rozwinęła się fauna zwierząt o wielkich 
rozmiarach, znajdują się jeszcze w Indyach
1 w kraju przylądkowym w  Afryce.

Opis tych form potwornych pozostawia
my na później. Obecnie na jedno jeszcze 
pytanie narzucające się postaramy się od
powiedzieć, mianowicie jaka była przyczy
na wygaśnięcia tych licznych form zwierzę
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cych, które niegdyś zamieszkiwały na- 
szę ziemię. W edług teoryi najdawniejszej 
i najbardziej rozpowszechnionej, wszelkie ży
cie na ziemi zostało zniszczone przez nagłe 
i gwałtowne katastrofy, które w pewnych 
odstępach czasu po sobie następowały. Już 
Platon w  Krytonie rozwodzi się nad tym  te
matem, twierdząc, że świat po upływie 
10 000 lat zostaje przez ogień i wodę znisz
czony i następnie z gruzów na nowo się w y
twarza. W  późniejszych czasach Buf fon, 
a przedewszystkiem Cuvier rozwinął tę teo- 
ryę dalej w  swem dziele „Discours sur le 
revolutions du globe‘;. Wskazując okolicz
ność, że w najbardziej powierzchownych 
warstwach ziemi znajdują się zwierzęta ko
palne, które należą do gatunków już zupeł- 
nie wygasłych, jak mamut, dochodzi do 
wniosku, że śmierć tych zwierząt spowodo
wana została przez gwałtowne katastrofy 
ziemi. Cuvier, również jak i inni badacze, 
uważał zwierzęta te za istoty, przystosowa
ne do życia w klimacie ciepłym. Nie wpadło 
mu na myśl, że mamuty mogły żyć w kra
jach zimnych, w  których istniał lód i pano
wały śniegi. To też Cu'vier przyjmuje, że 
Syberya obfitująca kiedyś w zwierzęta, jak 
mamuty, nosorożce i słonie, była krajem 
gorącym. Nagle nastąpiła katastrofa, tem
peratura gwałtownie opadła, zwierzęta zgi
nęły i dostały się pod wieczną powłokę 
lodową.

Podobne katastrofy nagłe miały też wy
niszczyć całe życie epok dawniejszych.

W  miarę, jak poznawano dokładniej for- 
macye ziemi, jak się przekonywano, że jedne 
formacye różnią się od innych w wysokim 
stopniu pod względem swego składu i ska
mieniałości, trzeba było przyjąć tyle kata
strof, ile rozróżniano formacyj. Tak np. 
A lcide d ’Orbigny w yliczył 27 katastrof, inni 
jeszcze więcej. Cuvier nie wygłasza w ła
snego zdania co do sprawy, jak sobie w yo
braża początek rozwoju nowych istot po 
każdej katastrofie, lecz przyjmuje milcząco 
teoryę Bonneta, który twierdził, że z istot 
zgładzonych pozostają zarodniki, dające po
czątek no.wym pokoleniom.

Już Lamarck występował przeciw teoryi 
Cuviera twierdząc, że katastrofy ogólne, bu
rzące całą ziemię, nie m ogły mieć miejsca, 
lecz dopiero L ye ll mozolnie zebranemi fak-

1 tami dowiódł niesłuszności poglądów Cu- 
viera. Szydząc z teoryi jego nazwał ją  teo- 
ryą umeblowania, bo powtarzające się obsa
dzanie jezior, rzek, mórz i lądów nowemi 
istotami przypomina mu sprawianie mebli 
nowych do mieszkania staromodnego, w  któ- 
rem stare meble zostały rozbite i spalone.

W edług Lyella wszelkie zmiany na kuli 
ziemskiej następowały nie gwałtownie, lecz 
powoli. Lye ll stara się dowieść, że mini
malne zmiany, które i obecnie się odbywają 
na kuli ziemskiej nieustannie przed naszemi 
oczyma, jak tworzenie się szlamu w rze
kach, osadzanie się cząsteczek organicznych 
i nieorganicznych na dnie morskiem, powol
ne wznoszenie się brzegów i lądów stałych, 
a także budowli koralowych i t. p. dopro
wadzają w przeciągu długich wieków’ do 
zjawisk, które nam się wydają wynikiem 
zmian gwałtownych. Jest to czystem złu
dzeniem, bo patrząc na zmiany już dokona
ne, obejmujemy jednern spojrzeniem pracę 
tysiącletnią sił fizycznych.

Z poglądów tych, wykluczających gw ał
towne katastrofy, wynika także ciągłość ży
cia na ziemi. W edług Lyella  życie na kuli 
ziemskiej nigdy nie wygasało, a zmiana form 
odbywała się w ten sposób, że starsze formy 
ustępowały miejsca formom młodszym, mo
gącym się swobodnie rozwinąć. Od czasów 
Darwina przypuszczamy jednak, że formy 
młodsze pochodzą wprost od starszych. Ma
łe zmiany, które się pojawiają w potom
stwie jakiego gatunku, w walce o byt po
większając się, stopniowo prowadzą do w y
tworzenia nowych odmian i nowych gatun
ków. Darwin stosunkowo mało uwzględnia 
wpływy, które działają od zewnątrz, od 
strony środowiska na istoty żyjące. A  jed 
nak przypisać należy tym wpływom zna
czenie bardzo ważne, nie mniej ważne od 
od walki o byt z innemi zwierzętami.

Dla gadów, przyzwyczajonych do środo
wiska średnio wilgotnego, bynajmniej nie 
jest obojętnem, czy stopień w ilgoci się 
zmniejszy, czy powiększy. Drobne waha
nia, w pewnych granicach się obracające, 
nie wpływają tak dalece na byt tych zwie
rząt, jeżeli jednak stojjień w ilgoci ustawicz
nie, choć zwolna, się zmniejsza albo powięk
sza, życie ich jest zagrożone. Dla mniej
szych, zwinnych gatunków możliwość ra
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tunku leży w wędrówce, dla wielkich, ocię
żałych, wędrówka ta jest wielce utrud
niona.

Podając ten przykład, mieliśmy głównie 
na myśli wyschnięcie okolic bagnistych, ja 
kich w  epokach tryasowych było wiele.

Lecz i inne czynniki wpłynęły na zmianę 
fauny. W ygin ięcie olbrzymiego ptaka Di- 
nornis, nie umiejącego latać, paleontologo
wie przypisują zmniejszeniu się obszaru w y
spy Nowej Zelandyi. W iększa część wyspy, 
mającej niegdyś znaczne rozmiary, zatonęła 
zwolna, ptaki, które ją  zamieszkiwały, ze
pchnięte zostały na mniejszy obszar dzi
siejszy, mało żyzny, i  zginęły z głodu lub 
też z ręki człowieka, który wówczas już 
istniał.

W  tym przypadku zmniejszenie się lądu 
byłoby przyczyną wyginięcia zwierząt.

W  epoce dyluwialnej olbrzymie lodowce 
wytwarzają się koło bieguna północnego. 
Z  biegiem czasu wysuwają się one ku po
łudniowi, popędzając lub niszcząc zwierzęta 
przed sobą. W  miarę, jak lodowce ustępują, 
rozpoczyna się wędrówka zwierząt, lecz in
ne, nowe form y zajmują'miejsce starych.

Przykłady podane wystarczą, aby dać 
wyobrażenie, jak czynniki zewnętrzne kie
rowały życiem zwierząt. Dodać należy jesz
cze walkę o byt ze zwierzętami innemi, aby 
uzupełnić wpływ warunków zewnętrznych.

Niewątpliw ie i czynniki wewnętrzne, leżą
ce w  samej organizacyi zwierząt, przyczy
niły się do ich śmierci.

Ciekawe szczegóły w  tym  względzie po
daje Marsh. M ózg grupy Dinoceratów, 
największych zwierząt ssących w  eocenie, 
był tak mały, że możnaby było go prze
ciągnąć z jam y mózgowej przez cały kanał 
rdzeniowy aż do kręgów krzyżowych. Pó ł
kule mózgowe, choć opatrzone zwojami, by
ły  nadzwyczaj małe i nie przykrywały 
móżdżka. Tak małego mózgu nie spotyka
my obecnie u żadnego kręgowca. Dla zw ie
rząt ssących epoki trzeciorzędowej, a zwłasz
cza eoceńskiej nieproporcyonalnie mały mózg 
był cechą znamienną. Biorąc formę tę za 
punkt wyjścia, możemy wykazać, jak 
w  szczepach zwierząt, które się rozpleniły 
do obecnej chwili, a zwłaszcza które się jesz
cze w rozmiarach swych powiększyły, mózg, 
albo też jama mózgowa, stopniowo się po

większyła głównie przez rozrost półkul 
mózgowych.

M ózgi gadów, które wogóle są mniejsze 
niż mózgi ssaków, u form wygasłych podob
nie się zachowują, a co ciekawsze, w kanale 
rdzeniowym okolicy miednicowej istniało 
rozszerzenie daleko większe od pojemności 
jam y mózgowej. W  nim mieściła się prze
ważna część rdzenia, nazwana też mózgiem 
tylnym, która odpowiadała olbrzymiemu 
rozwojowi kończyn tylnych.

W  rozmieszczeniu substancyi nerwowej 
upatrywać należy przyczynę wyginięcia 
tych gadów potwornych. N ie idzie wprost 
o inteligencyę zwięrząt, lecz o pewną su
mę energii zwierzęcej, która objawiając się 
w  woli, do pewnego stopnia wydoskonalają- 
co wpływa na formy ciała. Przewaga ener
g ii zapewnia także niewątpliwie byt zwie
rzęciu. Trudno przypuścić, aby gady, w y
żej wspomniane, posiadały zbyt dużo ener
gii, ponieważ ośrodki nerwowe podrzędne 
daleko silniej były rozwinięte niż główne.

Mimo licznych prac i wysiłków najtęż
szych umysłów dużo zagadnień paleontolo
gicznych nie zostało jeszcze rozwiązanych. 
Z czasem jednak, gdy przybędzie jeszcze 
więcej okazów kopalnych, niejedno się jesz
cze wyjaśni. N ie poprzestajmy więc na 
Du Bois-Reymondowskiem „Ignorabimus“ , 
lecz tymczasem tylko na Ignoramus.

(D N )

E L E K T R Y C Z N E  L A T A R N IE  M O R SKIE .

Latarnie morskie, bez względu na swą 
wielkość, służą do wskazywania drogi stat
kom i jako takie muszą odpowiadać dwu 
głównym warunkom : 1) powinny być w każ
dą pogodę widoczne możliwie daleko, nie 
oślepiając jednocześnie zblizka, i 2) jako 
drogowskazy powinny się dawać łatwo od
różniać od innych świateł. Pierwszy waru
nek, jakkolwiek wydaje się sam przez się 
zrozumiały, to jednak w każdym poszcze
gólnym przypadu wybór siły światła, naj
właściwszej w  danych okolicznościach, spra
wia wiele trudu, a jest rzeczą nader ważną, 
gdyż od tego w  wysokim stopniu zależą 
koszty budowy latarni.
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Dla latam na szczególniej niebezpiecz
nych punktach wybrzeża mórz wewnętrz
nych i na brzegach oceanu, gdzie światło 
latarni wita żeglarza, który nieraz całemi 
tygodniami ziemi nie widział, granicę sile 
światła powinien stawiać tylko współczesny 
stan techniki na tem polu. Podczas mrocz
nej nocy zobaczenie światła z odległości 
większej niż obecnie o pół mili (morskiej) 
może mieć skutki nieobliczone. Jeżeli więc 
możemy zwiększyć siłę światła latarni o ty 
le, że ono dojdzie choć o ułamek mili dalej, 
to już jesteśmy na właściwej drodze, od te
go bowiem mogą zależeć setki istnień ludz
kich. Takie punkty, w których trzebaby 
wybudować najsilniejsze i najdoskonalsze 
latarnie znajdują się szczególniej na zachod
nich brzegach Anglii, Szkocyi, Irlandyi 
i Fra n cy i i na brzegach morza Północnego. 
Każdy, kto przebywał np. na Helgolandzie 
mógł się przekonać o niebezpieczeństwach 
wylądowania na brzegach najeżonych ska
łami i rafami, a helgolandczyk skłania się 
nawet ku poglądowi, że grzebanie umarłych 
jest zyskowną gałęzią pracy, dostarczanej 
mu przez dobrotliwą przyrodę. To też latar
nia morska w  takim punkcie z konieczności 
musi należeć do największych z istniejących 
i taką jest też nowa latarnia helgolandzka, 
ukończona w czerwcu ubiegłego roku.

Rzecz prosta, że w dziedzinie budowy la
tarń morskich, uprawianej od bardzo daw
na przez wszystkie ludy, zużyto wiele pracy 
dla wytworzenia środków optycznych, naj
bardziej odpowiednich do najróżnorodniej
szych warunków miejscowych i pozwalają
cych na największe wyzyskanie danego 
źródła światła. Celem badań i usiłowań by
ło zawsze możliwie najdokładniejsze zebra
nie wysyłanych promieni i rzucenie ich 
w żądanym kierunku, bądź to dla oświetle
nia całego horyzontu (światło stałe), bądź 
też jakiegoś jednego punktu na horyzoncie 
(światło obracające się). Szczególniej ob
szerne pole pracy otwierało się w zastoso
waniu światła obracającego się, gdyż przez 
zebranie wszystkich promieni, wychodzą
cych z danego źródła światła w  jednę wiąz
kę tworzy się jednostka, która pojedyńczo 
lub wielokrotnie zastosowana pozwala na 
otrzymywanie kombinacyj świetlnych, cha
rakterystycznych dla danej latarni.

Urządzenie, zapomocą którego wszystkie 
promienie wychodzące z danego źródła 
światła zbiera się w jednę wiązkę o naj- 
mniejszem rozsiewaniu, określono mianem 
„holophotu (oXoę =  całkowity, cpwę =  świa
tło). W  tem rozumieniu jednakże pro
stym holofotem jest reflektor paraboliczny 
w związku z lampą łukową o prądzie sta
łym, w  której oś w ęgli zlewa się z osią pa- 
raboloidu, a krater świetlny węgla dodat
niego leży w ognisku obracającego się pa- 
raboloidu. Rozpatrując krzywą natężenia 
światła łukowego (fig. 1), utworzoną na- 
wprost krateru dodatniego, spostrzeżemy, 
że zwierciadło paraboliczne, o średnicy 
w przybliżeniu trzykrotnie przewyższającej 
odległość ogniskową, chwyta i łączy w pęk 
o najmniejszem rozsiewaniu prawie wszyst
kie promienie, mające pewne znaczenie. Gi-

/ i
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Fig. 1.

nie tylko bardzo mała, zakreskowana, część 
płaszczyzny objętej krzywą. Gdyby źródło 
światła ściągnięto do punktu matematyczne
go, to przez odbicie od zwierciadła parabo
licznego otrzymalibyśmy wiązkę promieni 
równoległych. Wobec pewnej jednak fak
tycznej rozciągłości źródła światła promie
nie rozchodzą się pod kątem równym temu, 
pod którym oko, umieszczone w  danym 
punkcie paraboloidu odbijającego, widzia
łoby źródło światła. Wskutek tych swoich 
własności reflektory paraboliczne odegrały 
wielką rolę na polu techniki sygnałowej.

Z  chwilą jednak nadzwyczaj pomysłowego 
połączenia soczewek Fresnela z układem 
pierścieniowym całkowicie odbijających so
czewek współśrodkowych i z zastosowaniem 
tego wynalazku po raz pierwszy w r. 1850 
do latarni z obracaj ącem się światłem na
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Pedra-Branca Rock pod Singapore reflek
tory paraboloidalne z metalu— a tylko takie 
umiano wówczas wyrabiać — musiały raz na 
zawsze ustąpić.

Prof. Potter na podstawie szczegółowych 
badań i doświadczeń dowiódł, że zastosowu- 
jąc całkowite odbijanie od powierzchni 
szklanych zamiast metalowych, zyskuje się 
10% światła. Przy tem wzięte są pod uwagę 
powierzchnie metalowe nadzwyczaj dokład
nie szlifowane. Powierzchnie metalowe 
zwykle spotykane w praktyce odbijają na
wet o 24,9$ mniej światła niż szkło. N ic 
też dziwnego, że opierając się na tych licz
bach zaczęto używać zwierciadeł metalo
wych tylko tam, gdzie gorsze odbijanie 
zwierciadeł okupywało się większemi ko
rzyściami w budowie latarń lub znacznie 
zmniejszało koszty urządzenia.

Zupełnie inaczej stanęła sprawa z chwilą, 
gdy pozyskano możliwość zastąpienia zw ier
ciadeł metalowych dokładnie szlifowanemi 
szklanemi. Nauczono się bowiem szlifować 
zwierciadła szklane nietylko kuliste, lecz 
i daleko ważniejsze do celów sygnalizacyi 
zwierciadła paraboliczne. Najw yższy sto
pień doskonałości posiadają dziś reflektory 
ze szklanemi zwierciadłami parabolicznemi 
wyrobu norymberskiej firm y elektrotech
nicznej Schuckert i sp. Reflektory te w za
stosowaniu do celów wojennych stały się na 
morzu naj większemi wrogami torpedowców. 
Ciało szklane dokładnie parabolicznego 
kształtu i z największą starannością oszlifo
wane służy tylko za formę do nałożenia od
bijającej warstwy z czystego srebra. Jed
nocześnie szkło stanowi bardzo dobrą ochro
nę odbijającej powierzchni metalicznej. Po
dobne zwierciadło może skutecznie współ
zawodniczyć z systemem pierścieniowym 
i soczewkami Fresnela, gdyż już samo 
zmniejszenie strat przez pochłanianie świa
tła (straty są mniejsze ponieważ szkło jest 
cieńsze) zrównoważa korzyści, osięgane 
przez odbicie od pryzmatów szklanych. To 
też tylko zakorzenionej niechęci do używa
nia samych reflektorów przypisać należy 
fakt, że dopiero w  17 lat po zbudowaniu 
pierwszego szklanego zwierciadła parabo
licznego, podobne zwierciadło zostało zasto
sowane do ogni sygnałowych.

W brew  opinii najsłynniejszych specyali-

stów francuskich, konstruktorowie niemiec
cy doszli około r. 1895 do przekonania, że 
zapomocą kilku reflektorów Schuckerta, 
ustawionych na jednej obracającej się plat
formie, można osięgnąć taki sam skutek, jak 
zapomocą francuskich „feux eclairs“ z ukła
dem pierścieniowym soczewek, całkowicie 
odbijających, w połączeniu z soczewkami 
Fresnela. Doświadczenia przeprowadzone 
w r. 1899 w  Norymberdze dowiodły, że 
wrażenie, otrzymywane zapomocą obracają
cych się wraz z platformą reflektorów Schu
ckerta jest najzupełniej takie samo, jak w y
woływane przez francuskie obracające się 
ognie. W tedy już ustalono zasadnicze da
ne dla latarni morskiej na Helgolandzie.

Odpowiednio do swego ważnego położenia 
przed ujściem Elby i do niebezpieczeństwa 
dróg wodnych w okolicy wyspy, nowa latar
nia miała dorównać, a nawet, jeżeli można, 
przewyższyć najsilniejsze z istniejących. Na
tężenie snopa świetlnego miało więc wyno
sić najmniej 30000000 świec, a trwanie bły
sku nie mniej niż 0,1 sekundy. Przytem  naj
większe zużycie prądu miało być niewiele 
większe niż 100 amperów. Błyski świetlne 
m iały następować w 5 sekund jeden po 
drugim.

Warunki te zostają dopełnione przez trzy 
reflektory, ustawione pod kątem 120° na 
obracającej się platformie, która robi 4 obro
ty na minutę. Zwierciadła reflektorów mają 
75 cm w średnicy, ich odległość ogniskowa 
wynosi 250 mm, a lampy palą się z 34 am- 
perami prądu stałego. W obec tej siły prą
du krater węgla dodatniego posiada średnicę 
9,7 mm, tak że przy 250 min odległości ogni
skowej otrzymuje się rozsiewanie równe 
2°14'', wskutek czego, w  razie powyżej poda
nej szybkości obrotowej, otrzymuje się błysk 
świetlny o trwaniu 0,1 sekundy.

Ta  najkrótsza pożądana długość trwania 
błysku świetlnego została ustalona przez 
specyalistów francuskich na podstawie dłu
giego szeregu spostrzeżeń, ze względu jed
nak na trudność podobnego rodzaju spo
strzeżeń i wielką rozmaitość wpływów  po
stronnych, orzeczenie tonie może być uważa
ne za nieomylne. Ażeby mieć możność zbadać 
działanie krótszych błysków, jak również 
dla rezerwy, postanowiono na latarni helgo- 
landzkiej umieścić czwarty reflektor o rów
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nej sile w  ten sposób, ażeby sam jeden mógł 
wysyłać charakterystyczne dla Helgo]andu 
sygnały. W  tym celu w środku wielkiej 
platformy z reflektorami umieszczono ko
lumnę z małą platformą, na której ustawio
ny został czwarty reflektor. Dla utrzyma
nia pięciosekundowego następstwa bły
sków mała platforma wraz z reflektorem 
otrzymała ruch obrotowy trzy razy szybszy 
niż wielka. Trwanie błysku świetlnego 
z tego szybko obracającego się reflektora 
zostało więc skrócone do 1/3 części 0,1 se
kundy, t. j. do około '/go sekundy. Urządze- 
dzenie latarni zostało wykonane ściśle po
dług tego programu i znajduje się w prawi
dłowym ruchu od 10 czerwca 1902 roku.

Na wykonanie reflektorów zwrócono na
turalnie największą uwagę i wszystkie czę
ści tak złożono, aby je  można było szybko 
zastąpić nowemi. Źródło światła, t. j. kra
ter węgla dodatniego, musi leżeć zawsze do
kładnie w  ognisku zwierciadła. Dla spraw
dzania położenia krateru, obraz łuku świetl
nego wraz z kraterem rzuca się, w bocznym 
i górnym widoku, zapomocą zwierciadeł 
i soczewek na umieszczoną z boku reflek
tora płytkę ze szkła mlecznego. Na szkle 
przeprowadzone są linie pionowa i pozioma 
i do tych linij zastosowuje się położenie 
krateru. W ęgle lamp łukowych w reflek
torach umieszczone są poziomo w kierunku 
osi optycznej zwierciadła parabolicznego. 
Stacya elektryczna, dostarczająca prądu dla 
reflektorów, składa się z dwu dynamoma- 
szyn, wytwarzających po 216 amperów 
obok 65— 75 woltów napięcia. Jedna ma
szyna służy za rezerwę.

O sprawności ogni z reflektorów można 
sądzić z prób, dokonanych w Norymberdze 
podczas odbioru przyrządów. Pomiary zo
stały dokonane fotometrem Webera z od
ległości 1290 rn i dały następujące w yn ik i:

Reflektor ze szklanem 
zwierciadłem parabolicznem 
o 750 mm średnicy i 250 mm 

odległości ogniskowej

Siła prądu . . ampery 26 34

Napięcie.............. wolty 45 45

Przeciętna ilość świec
normalnych . . . .  34,1 miliona 39,53 miliona

z 11 poiuiaiów z 7 pomiarów

Najwyższa ilość świec
normalnych . . . .  39,6 miliona 42,7 miliona

W idzim y więc, że ustanowiona na 30 mi
lionów świec granica siły świetlnej została 
nawet przeciętnie znacznie przewyższona 
w znanych niekorzystnych warunkach atmo
sferycznych okolic Norymbergi i wobec 
małej siły prądu, równej 26 amperom. Dla 
porównania przytaczamy, że siła światła la
tarni w Penmarch, zaopatrzonej w soczewki 
Fresnela i system pierścieniowy, została 
określona, wobec siły prądu 50 amperów, raz 
na 30, drugi raz na 40 millionów świec, przy- 
czem pomiary fotometryczne dokonane zo
stały z odległości 600 rn.

Trzy  główne reflektory leżą na wysokości 
82 rn, czwarty zaś na wysokości 83,2 rn nad 
powierzchnią morza. Co do widzialności 
ogni sygnałowych helgolandzkich to jest ona 
w razie dobrej pogody ograniczona krzywiz
ną ziemi, t. j. stopniem geograficznym w i
dzialności. Ta ostatnia dla oka, umieszczo
nego na powierzchni morza, wynosi okrągło 
19 mil morskich czyli 35 Inn, w razie poło
żenia światła na 82 ni nad poziomem mo
rza i przypuszczenia, że odległość widze
nia zwiększa się przez załamywanie w  po
wietrzu o 8$. Jeżeli obserwator stoi na wyso
kości 1 iii nad poz. morza, to granica widzial
ności powiększa się o 3855 in, jeżeli zaś ten
że obserwator stoi na 4 rn nad powierzchnią 
morza, to odległość powiększa się o 7 710 m 
czyli wynosi razem 42610?//, t. j. okrągło 23 
mile morskie. Z tego zestawienia widzimy, 
jak wielkie znaczenie dla powiększenia gra
nicy widzialności posiada nawet względnie 
nieznaczne wzniesienie się obserwatora nad 
powierzchnię morza. Co dotyczę widzialno
ści sygnałów poza geograficzną odległość 
widzenia, ognie obracające się ze swemi sil- 
nemi błyskami posiadają tę szczególną zale
tę, że smugi świetlne na niebie dają się przy 
dobrej pogodzie spostrzedz daleko poza 
granicą widzialności bezpośredniej. Tak 
np. zaraz pierwszej nocy po puszczeniu 
w ruch latarni helgolandzkiej charaktery
styczne przebiegające smugiświetlne dostrze
żono bardzo wyraźnie w Busum w odległo
ści 64 Jem, a więc daleko poza bezpośrednią 
granicą widzialności. Tym  sposobem nie
ma też nic dziwnego, że potężne te ognie 
dostrzeżono z podobnej odległości i bezpo
średnio z wysokości latarni morskiej Am- 
rum i to nawet podczas niezbyt sprzyjającej
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pogody, przyczem światło lamp łukowych 
zwykle niebiesk-awo-białe wydawało się naj
zupełniej czerwone.

w .  IV .

U L IŚ C IE N IE  R O Ś L IN  A  K O R Z E N IE . ')

Każdy, kto w czasie deszczu szukał schro
nienia pod drzewem, zauważył niewątpliwie 
że powierzchnia ziemi popod konarami przez 
czas dość długi pozostaje suchą; jedynie ty l
ko po korze pnia ścieka pewna ilośe wody, 
w  niektórych razach, jak np. dla płata
na, nawet dosyć 
znaczna. W ogól- 
ności jednak pra
wie cała ilość 
wody, spadająca 
na drzewo, spły
wa po powierzch
ni jego zielonej 
korony. Dzieje 
się to z powodu 
szczególnego roz
mieszczenia liści, 
które u wszyst
kich niemal na
szych drzew liś
ciastych, jak lip, 
brzóz , . top o li,
kasztanów dzi
kich i t. d. po
chylone są na- 
zewnątrz i przytem położone jedne po
nad drugiemi w  taki sposób, że woda, 
zbierająca się na końcach liści, położo
nych wyżej, spływa na liście, znajdujące się 
coraz niżej, przyczem łączy się naturalnie 
„po drodze“ z wodą, która na liście spadła 
bezpośrednio. Mamy więc tutaj przed sobą 
mnóstwo maleńkich kaskad, dochodzących 
do najniższych a zewnętrznych liści, z któ
rych dopiero woda deszczowa spada na zie
mię, tworząc na niej pierścień, na którym 
grunt bardzo silnie przesyca się wodą. Je
żeli w  tem miejscu rozkopiemy ziemię, prze
konamy się, że właśnie do tego w ilgotnego 
kolistego pasa dochodzą korzenie, włośniki

*) Podług Kernera „Życie roślin".

wsysające wodę i rzeczywiście im drzewo 
jest młodsze, im mniejszą posiada koronę, 
tem krótsze są jego korzenie; szukając w il
goci, dochodzą one zawsze do tej silnie zro
szonej granicy, która się dokoła drzewa 
tworzy podczas deszczu. Rozrastanie się 
korzeni drzewa idzie, jak widzimy, ręka 
w rękę z rozrostem korony, dlatego też 
ogrodnicy, przesadzając przycinają drzewa 
i skracają korzenie zawsze na tę samę dłu
gość, co koronę, tak aby nQwe korzonki 
znalazły się koniecznie w  obrębie wody 
spływającej z drzewa.

W  wyżej opisany sposób spływa woda 
deszczowa na ziemię i z drzew iglastych,

krzewów rozmai
tych , wreszcie 
z traw wielolet
nich, i tu rów
nież części ko
rzenia, opatrzo
ne w komórki 
zdolne do wchła
niania wody, do
chodzą do tych 
m iejsc, gdzie 
grunt w  czasie 
deszczu najobfi
ciej bywa prze
siąknięty wodą. 
Zjawisko to ob
serwujemy i w 
tym razie, gdy li
ście mają pochy
lenie wewnętrz

ne, t. j. gdy woda spływa z liści na grunt przy 
samej łodydze—korzeniu; wtedy korzonki 
boczne, rozrastając się mniej więcej w  kie
runku prostopadłym, skupiają się przy ko
rzeniu głównym. Rysunek (fig. 1), na któ
rym przedstawione są dwie rośliny : a) Ca- 
ladium— obraźnica, i b) Rheum—rabarbar, 
doskonale ilustruje sprawę.

W idzim y więc, że kierunek, w którym 
woda spływa z liści, może być dw o jak i: 
odśrodkowy lub dośrodkowy; w  tym ostat
nim przypadku górna strona liści (ob. rys.) 
jest zwykle wklęśnięta (niekiedy bardzo sil
nie, np. u hyacyntów i tulipanów) i po
kryta całą siecią zagłębień rowkowatych. 
Jeżeli roślina posiada liście, zwężone u na
sady w  ogonek liściowy, to kształt tegoż za

Fig. 1.
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stosowany bywa do kierunku, w którym 
spływa woda. Liście, odprowadzające wo
dę nazewnątrz, mają ogonki gładkie, pod
czas gdy n liści z pochyleniem dośrodko- 
wem ogonek przez całą swą długość posiada 
na wierzchniej stronie wyżłobienie, rynien
kę, odprowadzają
cą oczywiście wodę 
z powierzchni liścia 
do łodygi.

Nie zawsze woda 
spływa po liściach 
rośliny w sposób 
opisany wyżej; za
leżne to jest od u- 
kładu liści na łody
dze, ich wielkości, 
kształtu i t. d. P rzy 
patrzmy się roślinie 
Alfredia cernua —  
kipian (fig. 2); gru- 
be jej liście bez 
ogonków podstawą 
swoją rozszerzoną 
obejmują łodygę i 
w ten sposób tak 
są na niej rozmiesz
czone , że woda Fig. 2.
deszczowa kropla
mi z liścia na liść coraz niżej spada, zakre
ślając przy tem drogę spiralną ku ziemi. M e 
czekając deszczu,v możemy się o tem prze
konać, posypując liście drobnym śrutem, 
który tak samo jak krople wody, staczać 
się będzie ku ziemi.

Jeszcze inaczej ścieka woda po liściach 
znanej powszechnie dziewanny (Verbascum): 
u rośliny tej górna część liścia jest pochylo
na nazewnątrz, podczas gdy dolna ma na
chylenie dośrodkowe; lecz i tutaj, choć dwie
ma drogami, cała ilość wody spływa w jed
no miejsce, ponieważ liście dziewanny 
zwiększają się w 
łowi i dlatego krople, 
dające, trafiają na niższe w tej części, która 
jest ku łodydze pochylona; ostatecznie więc 
cała ilość wody po liściach dziewanny tak 
samo jak i A lfred ii spływa na ziemię w kie
runku dośrodkowym, i, co za tem idzie, nie 
dozwala na rozrost poziomy korzeni.

W  szkicu niniejszym wskazaliśmy jednę 
tylko stronę zależności pomiędzy liśćmi

a korzeniami; zależności takich, rzeklibyśmy, 
„wewnętrznych“ jest bardzo wiele; ta jed
nak „zewnętrzna(1 dla swego wielkiego zna
czenia wydała się nam szczególniej godną 
uwagi.

Adam Kudelski.

COMEPHORUS D Y B O W S K II.

W  nr. 9 Wszechświata z r. b., poświęconym 
jubileuszowi czterdziestu pięciu lat pracy 
naukowej prof. dr. Benedykta Dybowskiego, 
wspomnieliśmy o badaniach, prowadzonych 
przez niego nad zagadkową formą głębino
wą ryby Comephorus baicalensis, napotyka- 
nej wyłącznie w jeziorze Bajkalskiem. Dziw 
na ta ryba o silnie bardzo rozwiniętych płet
wach piersiowych, a zupełnie pozbawiona 
płetw brzusznych, dochodzi zaledwie do 
200 mm długości i rodzi żywe potomstwo. 
Już w  r. 1868 prof. Dybowski stwierdził, że 
zjawianie się liczne trupów tej ryby na je 
sieni w pobliżu brzegów jest w związku 
z jej rozmnażaniem się; są to bowiem w y
łącznie trupy samic o jajowodach już pu
stych. Samce Comephorus baicalensis (fig. 1) 
dotąd są zupełnie nieznane. Następnie 
prof. Dybowski miał sposobność zebrania 
raz w czerwcu wprost siatką z powierzchni 
jeziora Bajkalskiego znaczniejszej ilości mło
dych egzemplarzy tej ryby i przekonał się, 
że nie posiadają one płetw brzusznych, za
równo jak i postaci dorosłe, a nawet nie 
mają na ich miejscu najmniejszej fałdy, któ- 
raby mogła odpowiadać zaczątkom owych 
płetw.

W  czerwcu roku zeszłego prof. A . Korot- 
neff z K ijowa, prowadząc poszukiwania 
zoologiczne na Bajkale zajął się raz jeszcze 
pewnemi zagadnieniami, dotyczącemi ży 
cia Comephorus baicalensis, a prócz tego 
odkrył nowy gatunek tegoż samego rodzą-

kierunku od góry ku do- 
z wyższych liści spa-

Fig. 1.
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ju, który na cześć Nestora przyrodników 
naszych nazwał Comephorus Dybowskii.

Okazało się, że nawet u zarodków Com. 
baicalensis, znalezionych w jajowodach sa
mic żywych, nie istnieją najsłabsze chociaż
by zaczątki płetw brzusznych, co ostatecznie 
zbija twierdzenie niektórych zoologów, któ
rzy utrzym ywali wbrew zdaniu prof. D y
bowskiego, że młode rybki tego gatunku 
mają posiadać te płetwy.

N ow y gatunek Comephorus Dybowskii 
jest nieco mniejszy niż C. baicalensis (dłu
gość jego dochodzi zaledwie do 120 mm, 
fig . 2). Z  głębokości 200 sążni prof. Ko- 
rotneff wydobył kilkanaście egzemplarzy 
tej rybki, pomiędzy któremi znajdowały się 
zarówno samce, jak i samice. Samce posia
dają około odbytnicy specyalne wyrostki, 
służące oczywiście do kopulacyi. Różnica 
pomiędzy nowym gatunkiem C. Dybowskii 
a C. baicalensis polega, prócz różnic wy-

_
' ^ s7T 1T r

Fig. 2. Comephorus Dybowskii. 1/3 wielk. nat.

miarów, na krótszej znacznie linii bocznej 
u C. Dybowskii (dochodzi tu ona do połowy 
drugiej płetwy ogonowej), który też posia
da płetwy piersiowe jeszcze dłuższe niż C. 
baicalensis. Charakterystyczną również ce
chą dla C. Dybowskii jest stosunek średnicy 
oka do przestrzeni przedocznej i zaocznej, 
który tu równa się 5,3 i 5,3, podczas gdy 
u C. baicalensis stosunki te równają się 2,2 
i 2,6. Przestrzeń pomiędzy oczami u C. D y
bowskii jest 3,3 raza większą od średnicy 
oka, zaś u C. baicalensis wielkość jej równa 
się wielkości samego oka.

Tak więc samce C. baicalensis dotychczas 
znalezione nie zostały (z początku prof. Ko- 
rotneff uważał przedstawicieli C. Dybowskii 
za samców C. baicalensis, błąd ten został 
następnie przez autora wyjaśniony drogą 
badania drobnowidzowego produktów płcio
wych). Prawdopodobnie zdychają one za
raz po okresie tarła, t. j. daleko wczesnej 
(prawdopodobnie w  kwietniu lub marcu), 
niż samice, które wydają potomstwo w je 

sieni, i wnet po tem zamierają. Natomiast 
u Comephorus Dybowskii okres tarcia się na
stępuje znacznie później, tak że dragowanie 
dna w środku lata dało sposobność złapania 
przedstawicieli płci obojga. K iedy samice 
C. ^Dybowskii wydają swoje potomstwo— 
niewiadomo; prawdopodobnie ma to miejsce 
dopiero w  późnej jesieni.

J. Tur.

K R O N IK A  N A U K O W A .

— Nowa kometa 1903 b. Grigg, obserwu
jący w Thames na Nowej Zelandyi. odkrył d. 17 
kwietnia nową kometę. Według dokładnych ob- 
serwaeyj Tebutta w Windsorze (Nowa Walia po
łudniowa, Australia) współrzędne komety wyno
siły 27 kwietnia o 6*44,n2s (Windsor)

A R  =  4s3m24s 
D =  16°23'25" na południe;

ruch dzienny co do A k  równał się -f~l,26°, co 
do D  wynosił 0°27'. Kometa w chwili odkrycia 
znajdowała się w blizkości '[ Erydanu.

Wobec bardzo szybkiego oddalania się komety 
od słońca i od ziemi, widzialność jej nawet na 
półkuli południowej będzie bardzo krótka; u nas 
nie będzie ona wcale widzialna.

H. Kreutz i M. Ebełl w Kie!u na podstawie 
obserwacyj Tebutta z 26, 29 IV  i 1 V, zakomu
nikowanych telegraficznie kielskiej Centralstelle, 
obliczyli, jak następuje, efemerydy komety :

T  -= 1903 marzec 25,5486 Berlin 
w =  186° 40,7' I 
U =  213 15,5 

■ i =  66 29,6 | 
logq =  9,71054

m. li. h.

0 „zginionej gwieździe podwójnej“ pi
sze S. W . Burnham w majowym zeszycie „Popu
lar Astronomy“ . W  r. 1825 po raz pierwszy 
pomiaru tej gwiazdy podwójnej dokonał Jan 
Herschell; składniki jej były8-ej i 9-ej wielkości, 
odległość wynosiła 3". W  r. 1878 Burnham 
obserwował w miejscu, wskazanem przez J. Her- 
schla parę gwiazd równych o wielkości 8,5, od
ległych od siebie o 2,6"; w r. 1901 dostrzegł on 
w tem samem miejscu dwie gwiazdy oddalone 
od siebie o 2,2", wielkości 8,5 i 8,8. Ale gdy 
w następnym roku znowu chciał zmierzyć tę 
gwiazdę podwójną— ani na dawnem miejscu, ani 
gdzieindziej jej nie znalazł. Prawdopodobnie 
przyczyną tego osobliwego zjawiska jest, że je 
den ze składników układu zmienia się tak znacz
nie, że znika dla oka.

(Naturw. B,und.sch.). m. h. h.
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—  S tatystykę asteroid, uporządkowanych 
według ich odległości odsłonecznych, podaje
O. Callandreau w Sprawozdaniach Akademii pa
ryskiej. Poczynając od maximum, przypadają
cego na odległość 3.1 promieni orbity ziemskiej, 
ilość napotykanych małych planet zmniejsza się 
tak ku wewnętrznej, jak ku zewnętrznej granicy 
grupy planetoid. Mimośrody planetoid bardziej 
odległych są prawie dwa razy większe od mimo- 
środów planetoid bliższych. Źródłem tej różni
ej’ jest fakt, że planeta o wielkiej odległości 
średniej tem więcej się do nas zbliżać będzie 
i tem będzie dla nas jaśniejszą, im większy jest 
mimośród jej orbity.

m .  //. I i .

— Zmniejszenie nasłonecznienia ziemi. Du-
four, fizyk lozański, ogłasza wj^niki swych badań 
nad promieniowaniem słonecznem w ciągu pierw
szego kwartału r. b: Dostrzeżenia robiono nad
brzegiem Lemanu (w Olarens oraz Lozannie) przy 
pomocy aktynometru Crova. Z obserwacyj tych 
okazuje się, że mamy w r. b. wybitny spadek 
chwytanej przez powierzchnię ziemi radyacyi
słonecznej. Poniższe dane, zestawiające liczby 
z pierwszych miesięcy r. b. z odpowiedniemi licz
bami średniemi dla siedmiu lat poprzednich, do
wodzą tego w sposób uderzający.

Nasłonecznienie (kalorya, gram, stopień, minuta).

Średnia 1897 — 1902 1903 Różnica

Styczeń. . . . 0,79 0,68 0,11
Luty . . . .  0'86 0,71 0,15
Marzec . . . .  0,89 0,70 0,19

Wzrost normalny nasłonecznienia, zachodzący 
zwykle od stycznia ku kwietniowi w r. b. prawie 
zupełnie się nie zarysował.

Dufour uważa za możliwe i prawdopodobne, 
że przyczyną tego zjawiska jest pył unoszący się 
w ogromnych ilościach w atmosferze ziemi, a po
chodzący od kilkakrotnych gwałtownych wybu
chów na Martynice. Wiadomo również, że kilku 
meteorologów dopatruje się w tych wybuchach 
przyczyny osobliwie silnych zabarwień o zmierz
chu, stwierdzonych w różnych częściach Europy 
od października; tembardziej, że zabarwienia te 
przypominają wielu swemi cechami podobne zja
wiska z zimy r. 1883—-1884, wkrótce po wybu
chu wulkanu Krakatau

(C. R.). tn. h. h.

Plamy słoneczne a tem peratura na zie
mi. Angot na podstawie dokładnych obserwa
cyj, zebranych na Gwadelupie, potwierdza poda
ne, niedawno przez Nordmanna wyniki jego.badań 
nad związkiem między peryodem plam słonecz
nych a wahaniami temperatury ziemskiej.

(C. R.). m. h. k.

—  Nowa łiypoteza o przyczynach okresu 
lodowcowego. Jak wiadomo, oddawna istnieją 
najróżnorodniejsze hypotezy, starające się wy
kryć przyczyny, które wywołały na ziemi obniże
nie się temperatury, a wskutek tego i nastanie 
okresu lodowcowego. Przypisują one wielkie 
znaczenie rozmaitym przyczynom kosmicznym 
i telurycznym, jak nieznacznym zmianom w po
chyleniu osi siemskiej, przechodzeniu układu sło
necznego przez chłodne strefy przestrzeni wszech
światowej, zmianom, jakie zachodziły w rozłoże
niu lądów i mórz, zdolnym do nadania innego 
kierunku prądom morskim, wreszcie dopatrują 
się przyczyn w niejednostajnej ilości dwutlenku 
węgla w atmosferze i t. d. Żadna jednak z tych 
licznych teoryj nie zyskała uznania ogólnego. 
Obecnie znani uczeni, bracia P. i F. Sarasin wy
głosili nową hypotezę, opartą, jak się zdaje, na 
mniej chwiejnych podstawach.

Stwierdzono, że obniżenie się przeciętnej rocz
nej temperatury do 3 — 4° z jednoczesnem 
zwiększeniem wilgotności powietrza mogłoby wy
wołać i obecnie takie zmiany klimatyczne, które 
cechują właśnie okres lodowcowy. Wymienieni 
powyżej badacze zadali sobie następujące pyta
nie : Czy nie dałoby się odnaleźć przyczyn, zdol
nych do wywołania obniżenia się temperatury do 
4° C i sprzyjających zarazem zwiększeniu się 
wilgotności atmosfery? Takiemi czynnikami, we
dług zdania pp. Sarasin, są unoszące się w po
wietrzu obłoki pyłu,- powstające, podczas wybu
chów wulkanicznych, jak to miało miejsce po 
wybuchu Krakatau w lecie 1883 r., poczem 
w ciągu 2 — 3 lat górne strefy naszej atmosfery 
były stale zamglone. Wspomniane przypuszcze
nie znajduje uzasadnienie w tem, że wówczas 
istotnie nastąpiły znaczne zmiany w temperatu
rze i wilgotności powietrza. Wyrzucane z wul
kanu cząsteczki wody i pyłu utworzyły całe 
obłoki, które często zupełnie zasłaniały słońce, 
osłabiając przez to siłę promieni słonecznych. 
Prof. Forster z Berlina w swojem „Forschungs- 
reihe tiber die Krakatau-Phanomeneu również 
utrzymuje, że owe obłoki w znacznym stopniu 
osłabiały światło i ciepło promieni słonecznych, 
sprzyjając zarazem tworzeniu się chmur i zwięk
szeniu się opadów atmosferycznych.

Jeżeli krótki wybuch jednego wulkanu mógł 
wywołać na znacznym obszarze zmiany w tempe
raturze i wilgotności powietrza, trwające kilka 
lat, to ustawiczne prawie w pliocenie i w plei- 
stocenie wybuchy wulkaniczne, o których mówi 
nam geologia, powinny były obniżyć temporaturę 
i zwiększyć wilgotność atmosfery w większym 
bez porównania stopniu i na czas znacznie dłuż
szy. Nadzwyczaj liczne w owym czasie wulkany 
czynne od końca okresu piiocenicznego i przez 
czas trwania lodowcowego roztoczyły nad całą 
ziemią ciemną powłokę/ składającą się z rozmai
tych materyałów wulkanicznych, gazów, pary 
wodnej i popiołu, którego opadanie, być może, 
pozostawało w związku z utworzeniem się w tym
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czasie olbrzymich pokładów lossu. Okresy zaś 
bezczynności wulkanów wobec tego można uwa
żać za t. zw. okresy między lodowcowe.

W  formacyi permskiej znajdujemy również do
wody istnienia okresu lodowcowego, lecz zara
zem są ślady silnych trzęsień ziemi i wybuchów 
wulkanicznych, a zatem najwidoczniej obadwa 
te zjawiska są, w pewnym z sobą związku, co 
pozwala wysnuć wniosek, że okres wybuchów 
wulkanicznych spowodował nastanie okresu lo
dowcowego.

(Prometheus). Cz. tit.

—  Przyczynek do term odynam iki prądów  
bioelektrycznych. Ze stanowiska termodyna
miki ogniwa galwaniczne można podzielić na trzy 
grupy. Do pierwszej należą takie, w których 
wytwarza się więcej energii chemicznej niż zuży
wa się na wytworzenie elektrycznej; takie ogni
wa ogrzewają się podczas produkowania prądu, 
a ich siła elektrobodźcza zmniejsza się z przyro
stem temperatury. Do drugiej grupy należą ta
kie ogniwa, w których energia powstała z prze
mian chemicznych zamienia się całkowicie na 
energię elektrj^czną; siła ich elektrobodźcza jest 
niezależna od temperatury. Do trzeciej zaś na
leżą te, które się ochładzają podczas produkowa
nia prądu, a siła ich elektrobodźcza zwiększa się 
wraz z przyrostem temperatury. P. Bernstein za
dał sobie pytauie, do której z tych grup należą 
fizyologicżne zjawiska elektryczne. Zgodnie 
z dawniejszemi doświadczeniami Hermanna, znaj
duje on, że siła elektrobodźcza mięśnia wraz 
z przyrostem temperatury zwiększa się; propor- 
cyonalność ta nie jest jednak dokładną, gdyż sam 
współczynnik zmienności zmienia się wraz 
z temperaturą. Mianowicie to zmienianie się je 
go powyżej i poniżej pewnej temperatury przyj
muje znak odwrotny. Zdaniem autora tłumaczy 
się to tylko w ten sposób, że siły elektrobodźcze 
zależne od temperatury mają w mięśniu wpływ 
bardzo mały i że głównie mamy tutaj do czynienia 
z ogniwem o charakterze koncentracyjnym. 
Przypuszczenie to autor stara się stwierdzić 
w drodze rachunkowej, zakładając, że owa róż
nica koncentracyi zależy od błon półprzepuszczal- 
nych i otrzymuje wyniki rachunku zgodne z ob- 
serwacyą.

J . K. S.

—  Czy równoczesna czynność obu nerek  
jes t zupełnie jednakowa? z dotychczasowych 
badań zdawałoby się, że tak jest istotnie. P rzy
najmniej doświadczenia Bardiera i Frenkla nad 
psami najwidoczniej mówiły, że ilość moczu w y
dzielana w tym samym czasie przez jednę i dru
gą nerkę jest takaż sama. Później Casper, Rich
ter i Strauss stwierdzili to samo u człowieka^ 
oraz wykazali jakoby, że i skład chemiczny mo
czu z prawej i lewej nerki jest niemal jednako
wy. Inaczej cokolwiek brzmią rezultaty naj

świeższych badań p. J. Albarrana, ogłoszone 
w przedostatnim majowym zeszycie sprawozdań 
Akademii paryskiej (nr. 20). Doświadczenia 
czynione były nad jedenastu psami i nad dwu
dziestu ludźmi (18 kobiet, 2 mężczyzn) o nerkach 
zupełnie zdrowych. Baczono przytem pilnie, by 
mocz nie ulegał zatrzymaniu w górnych częściach 
sondy (kateteru). Długość doświadczeń z psami 
wynosiła od 2— 12 godzin, z ludźmi od 2 g. 
Zbieranie moczu z obu nerek oczywiście odby
wało się ściśle w tym samjmi czasie. Rezultaty 
są jednakowe w obu sery ach (dla ludzi i dla 
psów). Możemy je  reasumować, jak następuje :

I. Z 11 doświadczeń nad psami i 30 nad ludź
mi tylko 4 razy (2 i 2) ilość moczu z obu nerek 
była jednakowa. Zazwyczaj zaś znacznie się 
różniła. U człowieka różnica ta za czas l/4 do 
i/2 godziny wynosiła 10— 20, a w kilku razach 
i 40 na 100. ’

I I .  W  miarę trwania doświadczenia przez 
czas dłuższy różnica owa zmniejsza się stopniowo 
i niekiedy (rzadko zresztą) dąży do zupełnego 
zaniku. Pochodzi to stąd, że nerka, która pier
wotnie wydzielała mniejszą ilość moczu, w dal
szym przebiegu badania zwiększa stopniowo swą 
czynńość. Należy przytem zaznaczyć, że nie 
zawsze ta sama nerka daje większą ilość wydzie
liny; wogóle stały stosunek pomiędzy czynnością 
jednej a drugiej nerki nie istnieje.

I I I .  Ilość procentowa mocznika jest zazwyczaj 
bardzo niejednakowa. (Z 40 doświadczeń nad 
ludźmi tylko w 2 przypadkach była taką samą). 
Różnica wynosiła od 0,10 g aż do 6,45/7 na 
litr. Tutaj znowu różnica zmniejsza się w mia
rę jak się doświadczenie ciągnie dłużej.

IV . To samo daje się powiedzieć co do ilości 
chlorku sodu. Co do kwasu fosforowego, to 
różnica jest daleko mniej wyraźna.

V. Natomiast gdy się oblicza całą ilość po
wyższych związków w moczu (nie zaś odsetki), 
różnica między obu nerkami jest znacznie mniej
sza. Daje się zauważyć w każdej danej chwili 
doświadczenia pewna kompensata pomiędzy ilo
ścią moczu z każdej nerki a zawartością w nim 
mocznika i chlorku sodu; mocz więc wydzielony 
w większej ilości przez prawą, przypuśćmy, ner
kę jest za to mniej skoncentrowany i odwrot
nie. Zresztą kompensata ta w przeciągu czasu 
doświadczeń nie była nigdy zupełną.

Autor kończy swą notatkę zaznaczeniem, że 
chcąc możliwie ściśle oceniać pracę fizyologiczną 
obu nerek, koniecznem jest zbieranie moczu 
z obu narządów oddzielnie i przez czas dłuższy 
(conajmniej w ciągu dwu godzin).

(C. S. Ac. Sc. Paris.) K. M.

—  0 wydzieleniu z organizmu zwierzęcego  
enzymów ferm entacyi alkoholowej i mlecznej.
Ostatnie numery Centrablatt f. Physiol. przyno
szą nam ciekawą wiadomość o wykryciu przez 
prof. Stoklasę w organizmach zwierzęcych en
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zymów wywołujących fermentacyę alkoholową 
i mleczną,. Co dotyczę pierwszej, to okazało się, 
że wątroba, serce, płuca, kawałki mięśni i t. d. 
zwierząt ciepłokrwistych, będąc zanurzonemi 
w roztworze glukozy z wypełnieniem wszel
kich zasad aseptyki wywołują fermentacyę alko
holową, o ile znajdą się w nieobecności tlenu. 
W  jednem np. z doświadczeń Stoklasy serce psa 
zanurzone w 5°/0 roztworze glukozy wytworzyło 
w przeciągu dni dziesięciu 1,966 g C02 i 2,090,a 
alkoholu etylowego, czyli stosunek ilości kwasu 
węglowego do ilości alkoholu był taki jak w ty
powej fermentacja alkoholowej. W  celu wyod
rębnienia enzymu odpowiadającego Buchnerow- 
skiej zymazie, Stoklasa wyciskał sok z mięsa pod 
ciśnieniem 300— 400 atmosfer, następnie sok ten 
traktował alkoholem i eterem. Osad otrzymany 
i przemyty eterem wywoływał w roztworach glu
kozy bardzo energiczną ferraencyę. W  tenże 
sam sposób udało się otrzymać enzymy z płuc, 
krwi i t. d. Ponieważ jednak w niektórych 
przypadkach strata glukozy przewyższała znacz
nie ilość otrzymanego kwasu węglowego i alko
holu, a przytem ciecz stawała się kwaśną, więc 
Stoklasa zrobił przypuszczenie, że prócz zymazy 
zwierzęcej mamy tutaj do czynieiiia z enzymem 
wywołującym fermentacyę mleczną; rzeczywiście 
w cieczy udało się znaleźć kwas mleczny, a na
stępnie zapomocą procesów podobnych do wyżej 
opisanych udało się wydzielić odpowiedni en
zym. Dodać należy, że tylko te doświadczenia 
uważano za dobre, w których nie udało się wy
kazać wcale obecności bakteryj.

J. h . S.

—  Owad „aeronauta“ . Przez p. Aldricha 
i Turleya w Ameryce został znaleziony owad, 
którjr posiada zdolność wyrabiania małych balo
ników, służących mu do lokomocyi powietrznej. 
Pewnego dnia, gdjr dwaj ci przyrodnicy przecha
dzali się w polu, zwróciły ich uwagę małe błysz
czące przedmioty unoszące się w powietrzu, któ
re mknęły nietylko z prądem wiatru, lecz nawet, 
jak się zdaje, były kierowane. Pochwyciwszy 
kilka z nich Aldrich i Turley przekonali się, że 
są to małe,' lepkie baloniki o długości 7 mm 
o kształcie eliptycznym, mieniące się wszystkie- 
mi barwami tęczy, złożone z małych jednako
wych rozmiarów banieczek, ułożonych jedna koło 
drugiej w jednę warstwę. Przy każdym baloni
ku był zawieszony owad z rodzaju Empis. Co 
szczególniejsze, że każdy balonik zawierał w so
bie jednę martwą muchę, prawdopodobnie po
karm dla owada. Baloników nie zdołano prze
chować w całości, gdjrż rozpuszczają się one 
w alkoholu i wodzie. Wypada jeszcze nadmie
nić, że wspomniany owad nie stanowi wyjątku 
pod tym względem, ponieważ znane są jeszcze 
inne owady, jak np. Aphrophora, które pomagają 
również sobie w lataniu, otaczając ciało swoje 
bańkami wypełnionemi powietrzem.

(La Naturę). Cz. S t.

—  Pasorzyt na liściach w inorośli. Znaną 
jest oddawna choroba liści winorośli, podczas 
której na liściu w jednem lub kilku miejscach 
występuje czerwone albo purpurowe zabarwienie. 
Mtiller-Thurgau wbrew panującym dotychczas 
poglądom twierdzi stanowczo, że chorobę tę wy
wołuje grzyb, którego strzępki ciągną się wzdłuż 
naczyń, mieszczących się w nerwach liścia. 
Strzępki mają charakterystyczny zygzagowatj7 
lub spiralny przebieg, poczem mogą być bardzo 
łatwo poznane, nieznacznie tylko rozgałęziając 
się w naczyniach. Wskutek wzrostu strzępek 
komórki miękiszowe pozostają małemi, wreszcie 
zostają zabite przez ich wydzieliny i następnie 
ciemnieją, również jak ścianki komórek wiązek 
naczyniowych. W  sąsiedniej zielonej tkance 
liścia, prawdopodobnie skutkiem zmniejszonego 
przypływu wody, wkrótce także ujawnia się 
czerwone zabarwienie, przyczem czerwona barwa 
w komórkach staje się coraz widoczniejszą w mia
rę jednoczesnego znikania ciałek zieleni.

Na liściach świeżych nigdy nie można zauwa
żyć narządów rozmnażania się grzyba. Wspom
niany badacz zdołał jednak zaobserwować two
rzenie się drzewiastych strzępków konidyalnych 
podczas hodowli podłużnych przecięć chorych 
wiązek naczyniowych w glebie pożywnej, składa
jącej się z 50& żelatyny i 50% wyciągu z ogon
ków liściowych (10 g ogonków wygotowanych 
w 1 j  wody). Wówczas z grzybni wyrastały 
w górę strzępki, które rozgałęziając się tworzyły 
strzępki konidyalne; na wierzchołku ostatnich 
rozgałęzień powstawały oddzielne konidya jedno
komórkowe. Pozostając na wierzchołku swojego 
macierzystego strzępka były one połączone ze 
sobą masą śluzowatą. W  hodowli sztucznej 
Muller innych ciał owocowych wymienionego 
grzyba nie otrzymał. Przeciwnie na liściach 
chorych, które opadły i przeleżały przez zimę na 
ziemi, znalazł on ciała owocowe właściwe grzy
bom workowcom; dlatego też grzyb pasorzytują- 
cy na liściach winorośli został uznany przez Mul
lera za nowy gatunek, który nazwał onPseudope- 
ziza tracheiphila. Ciała owocowe (apothecia) wy
stępują zwj^kle na spodniej stronie liścia, niekie
dy w znacznej ilości, na powierzchni np. mającej
4,5 cm2 znaleziono ich 219. Z zarodników, wy
dostających się z woreczków wspomniany badacz 
otrzymywał grzybnię, na której znów wyrastały 
strzępki konidyalne takie, jak powstające w je 
sieni na spodniej stronie liścia martwego.

Jako środek zapobiegający tej chorobie liści, 
zwanej „czerwonym rożkiem11, Muller zaleca 
zbieranie i wogóle usuwanie liści opadłych, 
a oprócz tego systematyczne skrapianie liści ży
wych „cieczą Bordeauxu. Należy to czynić 
w ostatnich dniach maja lub w pierwszych dniach 
czerwca, ponieważ w tym czasie już następuje 
wysiewanie zarodników z woreczków.

(Naturw. Rundsch.). Cz. St.
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RO ZM AITO ŚCI.

—  Niszczenie te rm itów . Wiadomo po
wszechnie, jak straszną plagą są termity w kra
jach podzwrotnikowych. Niszczą wszystko do
koła z zadziwiającą, błyskawiczną niemal szyb
kością. Drzewa, odzienie, obuwie, książki, pa
piery, mięso zostawione na ziemi znika bez śla
du. W  miejscowości Boulawayo w Afryce po
łudniowej straty doroczne obliczano na 250 000 
franków. W  parku trzeba bjdo zasadzać 50 
drzew, by jedno wzrosło. Wyznaczono nawet 
premium pięciofrankowe za zabicie królowej. 
Próbowano wysadzać budowle termitów za po
mocą dynamitu. Lecz i to niewiele pomagało. 
Nareszcie jeden z lekarzy francuskich, p. A. Loir, 
wpadł na szczęśliwy, zdaje się, pomysł: potruć 
termity. Zbadał przedewszystkiem budowę ter-

mitowiska. Znalazł, że posiada ono wewnątrz 
obszerną galeryę, przedłużającą się pod ziemią 
w całą sieć tuneli pomniejszych, o kilku decy
metrach szerokości. Tunele te zbiegają się do 
celki królowej-matki, położonej na głębokości 
metra lub głębiej. Otóż gdyby tak napełnić ca
ły system galeryjek gazem trującym, duszącym, 
naprzykład siarczanym, używanym już na stat
kach w celu niszczenia szczurów i robactwa? Na 
propozycyę pana Loira zarząd kolonii sprowa
dził aparat Claytona. Jednę rurę tego przyrzą
du wprowadzono do otworu termitowiska, drugą 
wkładano o kilka metrów dalej w zrobiony 
otwór, aż do któregoś z tuneli. Następnie prze
puszczano gaz siarczany. Zastosowanie tej me
tody w paru miejscach dało doskonałe rezultaty. 
Nietylko termity same, ale również larwy ich 
oraz jaja, wszystko, co było żywego w termito- 
wisku ginęło bezpowrotnie.

(C. R.). ro.

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

za tydzień od d. 24 do d. 30 czerwca 1903 r.

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