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O E R O Z Y I W  DORZECZU W IS Ł Y .

Któryś z humorystów wygłosił zdanie, że 
„najniebezpieczniejszą ze wszystkich cho
rób jes t życie! zawsze bowiem kończy się 
śmiercią1'.

Paradoks ten zręcznie wypowiada myśl, 
że każdy twór istniejący nosi w powstanin 
swem zarodek zniszczenia, czego następ
stwem są ciągłe przemiany, przeistoczenia. 
Ze spostrzeżeń podobnych powstał starożyt
ny dnalizm, nosobiony przez Ormuzda, siłę 
tworzącą, dobrą, i Arimana, siłę niszczącą, 
a więc złą, szkodliwą.

Walka Ormuzda z Arimanem trwa ciągle 
i wszędzie. AV historyi ziemi naszej w idzi
my tę walkę sił twórczych z niszczącemi od 
chwili stworzenia aż do dni dzisiejszych. 
Gdzie kiedyś było dno morskie, dziś są pas
ma górskie, gdzieindziej po olbrzymich gó 
rach pozostały na równinach widoczne tylko 
dla geologa ślady, lub też i one znikły pod 
falami morza. Lądy czy oceany, góry czy 
doliny, wszystko, używając wyrażenia zna- 
nego geografa naszego, ma „charakter przej
ściowy “ .

Obecna powierzchnia ziemi jest wynikiem 
tej walki sił, które stworzyły skorupę ziem
ską i które wciąż pracują nad przeistocze
niem jej powierzchni. Geologia objaśnia, że 
jedne z nich zawarte są w  samej ziemi we

wnątrz, inne zaś działają i przyczynę mają 
zzewnątrz.

Gazowo-ciekły stan ziemi, jaki ziemia 
przechodziła, i ciągła utrata ciepła we
wnętrznego stanowią przyczynę, do której 
można sprowadzić siły, objawiające się 
w zjawiskach wulkanicznych i górotwór
czych. Siły te, umiejscowione wewnątrz na
szej ziemi, nazwano telurycznemi. W  pro
cesie kształtowania powierzchni mają one 
w pływ  twórczy, zadaniem ich jest stworze
nie wyniosłości i wklęśnięć na równej pier
wotnie kuli. Przez stygnięcie masy ciekłej 
powstała skorupa ziemska; dalsze jej sty
gnięcie jest przyczyną fałdowania się, skut
kiem którego wolno i stopniowo wypiętrzają 
się wysokie pasma górskie; wynikiem osu
nięć po szczelinach, pęknięcia większych lub 
mniejszych części skorupy ziemskiej są wgłę
bienia, tworzące oceany i morza. W ybuchy 
wulkaniczne wydobywają z wnętrza na po
wierzchnię materyał pierwotny, sypiąc zeń 
wśród lądów stożki gór najwyższych, lub 
też tworząc wyspy wśród morza.

Przyczyną, powodującą występowanie sił 
działających na przekształcenie powierzchni 
zzewnątrz, jest ciepło słoneczne. Siły te, na- 
ZAvane syderycznemi, ujawniają się w dzia
łaniu powietrza, wody i jestestw organicz
nych. Pracują one nad zniszczeniem w y
niosłości, zrównaniem i zupełnem zniwelo
waniem powierzchni ziemi, nad sprowadzę-
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n iem jej do kształtu gładkiej, wodą oblanej 
kuli.

Krążenie atmosfery i wody jest bezpośred
nim skutkiem ciepła słonecznego. Przez 
parowanie podnoszone są ciągle w  powietrze 
ogromne ilości wody, które następnie zgęsz- 
czają się i opadają na powierzchnię pod po
stacią rosy, deszczu, gradu i śniegu. Ilość 
wody z opadów tycli w różnych miejscowo
ściach jest różna, licząc jednak, że przecię
tnie ogólna wysokość opadu wynosi 1 m 
w  ciągu roku, wypada, że na powierzchnię 
lądów spada rocznie 3000 mil sześciennych 
wody. Zawartość oceanów i mórz wynosi 
3 400 000 mil sześć, wody, na zupełne więc 
wyparowanie wody oceanów i opad na lą
dzie wszystkich tych wód trzebaby 1133 lat. 
W  tym  więc przeciągu czasu odradzają się, 
że się tak wyrazimy, morza i oceany. Pa
miętając, że kwarta wody w aży prawie dwa 
i pół funta, metr zaś sześcienny zawiera 
1 000 kwart, łatwo wyobrazim y sobie, co za 
siłę ma i jak olbrzymie działanie na po
wierzchnię ziemi musi wywierać masa wo
dy, pod wpływem siły ciążenia spadającej 
z paruwiorstowej wysokości i dążącej moż
liw ie najkrótszą drogą z powrotem do 
oceanu.

Działanie wody na powierzchnię ziemi 
jest dw ojak ie: chemiczne i mechaniczne; 
jedno pomaga drugiemu w  pracy niszczenia 
wyniosłości i równania powierzchni. Siła 
działania jest zależna od ilości wody spły
wającej, od stopnia nachylenia powierzchni 
i od zawartości w  wodzie dwutlenku węgla, 
a także części minerałów i skał je j siłą nie
sionych.

N ie cała, spadająca w postaci opadów 
atmosferycznych woda spływa po powierzch
ni. Część jej pod działaniem ciepła znowu 
unosi się w powietrze, część wsiąka w  zie
mię zależnie od mniejszej lub większej prze
puszczalności gruntu, pozostała reszta spły
wa po powierzchni, tworząc i zasilając sy
stemy rzek i rzeczek. Podług ostatnich obli
czeń p. E. Romera na zwiększenie wodo- 
stanu w dorzeczu W is ły  wpływa tylko 
16,1 odsetek opadów letnich i 42,8$ zimo
wych, przeciętnie w  ciągu roku 25,5$. T rzy  
więc czwarte opadów ulatniają się z powro
tem lub wsiąkają w ziemię. W  dorzeczu 
Niemna stosunek ten jest inny: latem 20,6$,

I zimą wynosi 56,2$, przeciętnie w roku 33,9 
ze stu opadu.

Na powierzchni pochyłej, złożonej z mięk
kich lub luźnych skał, płynąc ze spadkiem, 
woda zależnie od siły spadnięcia i stopnia 
oporu powierzchni, porywa mniejsze lub 
większe cząsteczki, przez co wyżłabia rowki, 
które, łącząc się, tworzą coraz to szersze 
i głębsze łożyska strumieni, potoków i rzek. 
Spływając po powierzchni skał twardych, 
woda skutkiem zawartości kwasu węglowe
go rozkłada pewne składniki, osłabiając 
spójność skały, przez co rozpada się ona na 
żwir i piasek, te zaś, porwane siłą wody, 
szlifują dno i brzegi zagłębień, pogłębiając 
je  i rozszerzając. Wyżłabiająca ta działal
ność wód zwie się erozyą.

Mieszkaniec miasta czy wsi zna erozyę 
doskonale, nie wiedząc o jej nazwie. Na 
powierzchni ścieżek w ogrodzie i brózd 
w polu po każdym deszczu widać pokryte 
piaskiem rowki, miejscami tworzą się w y
rwy. Każdy następny deszcz pogłębia dro
g i wodne poprzednio wyżłobione, tworząc 
w  miniaturze urwiste jary i parowy. Na
wet w mieście na bruku ulicznym erozya 
przejawia swą siłę, gdyż skutkiem wymycia 
m iędzy kamieniami ziemi wierzchniej, ka
mienie po deszczu jakby wyłaziły z ziemi. 
W  razie silnych opadów i silnego nachyle
nia powierzchni zdarzyć się nawet może w y
mycie i zruinowanie większej przestrzeni 
bruku, jak świadczy katastrofa podczas 
przerabiania ulicy Karowej w  Warszawie.

Im  większa jest ilość wody spływającej 
i im większe nachylenie powierzchni, po 
której woda spływa, tem silniejsze jest dzia
łanie erozyi. Dlatego też najwspanialej ero
zya przejawia się w górach.

Znany z piękności labirynt fantastycznie 
porozrzucanych skał Szwajcaryi saskiej jest 
owocem działalności erozyjnej rz. E lby i je j 
dopływów, które wśród równiny piaskowco
wej wyżłobiły jary i parowy do 300 m g łę
bokie, wijące się między pozostałemi skała
mi. Jeszcze wspanialsze przykłady przed
stawia system dolin rzeki Kolorado w sta- 
nash Utah i Arizona Am eryki północnej. 
Wyżłobione tu szczeliny tworzą na 1000 
do 2 000 m głębokie przepaści, wyrżnięte 
przez rzekę, skutkiem czego powstają wspa
niałe i imponujące grozą widoki. Bardzo



piękne przykłady działalności erozyi przed
stawia nasza Wisła i jej dopływy.

Przeciętny spadek W isły od źródeł do uj
ścia wynosi l,05°/no (t. j. na 1 000 m długości
1,05 m wysokości). Odra ma spadek znacz
nie m niejszy-0 ,74n/0o > Niemen zaś ty l
ko 0,2%0 .

Spadek ten na całej długości nie jest jed
nakowy, lecz podlega znacznym wahaniom. 
Składająca się z dwu potoków źródlanych, 
zwanych Czarną i Białą Wisłą, Wisełka ma 
spadek GO na tysiąc. Zrozumiałem jest, że 
działanie erozyi musi tu być niezwykle po
tężne. Owocem też jej jest olbrzymi stożek 
żw irowy przez Wisełkę usypany i przez nią 
w dół rzeki spychany. Ma on 25 do 30 mi
lionów metrów sześciennych objętości. Osa
dził się tam, gdzie spadek, a z nim pęd w o
dy się zmniejszył, przez co nie jest w stanie 
wlec dalej całej masy toczonych wartkiemi 
potokami żwirów. Na obszarze usypanego 
stożka spadek rzeki zmniejsza się i między 
ujściami rz. Białej i rz. Przemszy wynosi za
ledwie 0,26°/00 . To właśnie zmniejszenie 
upadu i skutkiem tego zwolnienie biegu rze
ki jest przyczyną osadzenia się owej wyspy 
żwirowej, której materyał w czasie przy bo
ro w spychany bywa w dół rzeki.

Zaznaczyć jednak w tem miejscu należy, 
że żwiry, znajdujące się w W iśle środkowej 
i dolnej, nie pochodzą stąd. Ziarno piasków 
i żwirów w okolicach Warszawy większe 
jest niż koło Sandomierza, gdzie widzieć 
można na dnie rzeki drobny tylko piasek. 
Dowodzi to, że żwiry, z górnej W isły po
chodzące, przez obcieranie w prądzie zamie
niają się w  piasek coraz to drobniejszy, żw i
ry  zaś średniej W is ły  pochodzą z rozmycia 
przez erozyę brzegów, składających się 
z glin i margli morenowych przepełnionych 
piaskiem, żwirem i mniejszemi lub większe
mi otoczakami, przyniesionych przez lodo
wiec z północy.

Płynąc z biegiem W isły, mamy sposob
ność poznania różnych przejawów erozyi.

Najpierw rzuca się w oczy zmienna szero
kość doliny rzecznej.

Płynąc w gruntach twardych, rzeka wy- 
rzyna dolinę wąską o brzegach stromych, 
urwistych. W  gruncie miękkim dolina roz
szerza się niepomiernie, gdyż rzeka wyżła- 
bia sobie coraz inne łożysko, brzegi niskie,
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płaskie co rok wypadają gdzieindziej, gdyż 
rzeka ciągle zmienia kierunek, płynąc na- 
kształt węża. Na miejscach przezeń opusz
czonych pozostają t. zw. łachy albo wiśliska, 
później zaś jeziora i błota porosłe łozą i ol
szyną.

Znamiennem dla rzek naszych jest zja
wisko doliny podwójnej. Na przestrzeni od 
ujścia Raby do Sandomierza wszędzie w i
dzimy dolinę podwójną. Rzeka na podo
bieństwo węża wijąca się między obecnemi 
brzegami, to stromo się urywającemi, to zu
pełnie płaskiemi, płynie wśród doliny pokry- 
tej łąkami i zalewanej w czasie przyboru. 
Dolina ta zaledwie w odległości mniejszej 
lub większej od obecnego koryta rzeki jest 
ogi’aniczona wyniesieniami, stanowiącemi 
brzegi rzeczywiste rzeki w czasach tajania 
i ustępowania pokrywających ongi nasz 
kraj lodowców. Drugie te brzegi niekiedy 
zbliżają się z obu stron do samej rzeki, two
rząc jej brzegi dzisiejsze, częściej zaś ma to 
miejsce z jednej strony, przez co powstaje 
jeden brzeg wysoki, urwisty, miejscami ska
listy, jak to widzimy na lewym brzegu W i
sły od Krakowa do Sandomierza.

Skały wapienne i piaskowce, tworzące 
przeważnie ten brzeg, stanowią cudowny 
materyał do rzeźbienia przez erozyę.

W oda z opadów, spływająca po wyżynie, 
wyżłabia najpierw rowki, później wyrwy, 
wreszcie parowy, jary i doliny. W  twardych 
skałach mają one kształt szczelin wąskich 
a głębokich, w miękkich szczeliny te stają 
się płytsze, ale za to rozszerzają się nad
miernie. Zależnie więc od materyału, prze
cinanego przez wodę, kształt poprzeczny do
lin bywa rozmaity. W  razie warstwowania 
skał. twardszych naprzemian z miększemi 
powstają fantazyjne przekroje, uderzające 
oko rozmaitością i fantastycznością kształ
tów. Takie widoki przedstawia lewy brzeg 
W isły do Sandomierza. Wszędzie podziwiać 
możemy wspaniałość erozyi płynąc Wisłą, 
a cóż dopiero, gdybyśmy zapuścili się w owe 
kręte doliny dopływów, wartko spływają
cych z polskiej wyżyny. K tóż nie zna ze 
słyszenia chociaż doliny Prądnika, cudne
go Ojcowa, Pieskowej Skały i dalej wspa
niałych poszarpanych wzgórz Ogrodzieńca, 
Olsztyna i t. d. Wszędzie działanie erozyi 
wyrzeźbiło owe kształty przedziwne, owe
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wieże wysmukłe, mury poszarpane, fanta
zyjne kolumny i maczugi olbrzymów, owe 
facyaty pałaców czarodziejskich, owe basz
ty  zamków bajecznych lub ruiny starożyt
nych amfiteatrów.

W e wsi Kamieniu dolina AYisły nagle się 
zwęża, drugie brzegi dochodzą do samej rze
ki, tworząc spadziste do 40 m wysokie urwi
ska. Przyczyną zjawiska tego są łupki sy- 
lurskie t. zw. Gór pieprzowych, tworzące te 
brzegi na przestrzeni 2 Jan. One to przed
stawiają oporną skałę, w  której woda w y
żłobić sobie mogła tylko wąskie koryto o ur
wistych brzegach. Ze skończeniem się łup
ków i wystąpieniem gliny koryto znowu się 
rozszerza i boczne wzgórza, stanowiące dru
g i brzeg, usuwają się pod kątem prostym 
i ciągną się dopiero w znacznej odległości 
od obecnych brzegów rzeki.

Na przestrzeni od Sandomierza do Dem- 
blina brzegi wciąż to zbliżają się, to oddala
ją. Wchodząc w  wapienie kredowe dolina 
W is ły  zwęża się, rozszerza się w glinach lo
dowcowych i eolicznych.

Szczególnie gliny eoliczne, t. zw. loess, sta
nowią materyał podatny dla erozyi. W  m iej
scowościach pokrytych loessem podziwiać 
możemy kaniony amerykańskie w  minia
turze.

Najlepszy znawca naszego kraju, ś. p. 
prof. Jastrzębowski wskazuje, że nad rzecz
ką Łukawką, leżącą m iędzy Opatowem a Za
wichostem, koło wsi Łukawki, „przedstawia 
się cudowny w id ok : niezliczone mnóstwo 
wąwozów, wijących się w  różnych kierun
kach i wzajemnie się przecinających, tworzy 
z ziemi wyniosłości tak różnej postaci i w iel
kości, że całe to miejsce podobne jest do 
zaczarowanego miasta, jakie zwykle lud 
w swej wyobraźni maluje. W  wyniosłościach 
tych można upatrzyć kształty ołtarzów, p i
ramid, kopców, mogił, rozwalonych murów 
i budynków1*; p. Nałkowski, mówiąc o tem, 
powiada, że „jest to nasz Monument ca- 
nion, cmentarz olbrzymów w  miniaturze, 
jeżeli nie materyałem, to wyglądem  podob
ny do kalifornijskiego". Niestety, oprócz 
krótkich wzmianek nigdzie nie udało mi się 
napotkać fotografii stamtąd, ani rysunków. 
Ogół też nasz, znający (choć z obrazków) 
kaniony amerykańskie, nic nie wie o znaj
dujących się w  naszym kraju dziwach przy

rody, będących owocem potężnego działania 
wody.

Szeroka przy ujściu Sanu dolina W isły  
między Kazimierzem a Puławami ma tylko 
półtora kilometra szerokości; wkrótce jednak 
potem w łatwo rozmywanych utworach lo
dowca górnego rozszerza się ogromnie od 
9 do 15 Jon, przyczem od sąsiednich płasko- 
wzgórz ogranicza się wyraźnemi 20 — 30 m 
wysokiemi krawędziami. Wszędzie w idzi
my tu zjawisko doliny, wyrżniętej w starej 
dolinie. Pierwotna dolina W is ły  powstała 
częściami działaniem żłobiącej siły wody 
z topniejących, ustępujących na północ lo
dowców ostatniego zlodowacenia.

W  epoce poprzedzającej obecną północna 
połowa Europy pokryta była, jak wiadomo, 
na podobieństwo dzisiejszej Grenlandyi jed 
nolitą pokrywą lodową, zajmującą obecną 
Szwecyę i Norwegię, Einlandyę, Rossyę pół
nocno-zachodnią, Litwę, Królestwo Polskie, 
Niemcy północne, Danię i Anglię. Tej to 
pokrywie lodowej zawdzięczamy obecne 
ukształtowanie kraju naszego.

Lodowiec, nasuwając się z północy, usy
pywał grube warstwy glin piaszczystych, 
przepełnionych różnej wielkości otoczonemi 
kamieniami, pozostałemi z roztarcia skał 
północnych, napotkanych i zdruzgotanych 
przez lodowiec.

Cofając się ku północy skutkiem podnie
sienia temperatury w Europie, lodowiec w y
twarzał masy wód rozmywających osadzony 
poprzednio materyał. Z  wód tych osadziły 
się gliny różne, piaski i żwiry, stanowiące 
powierzchnię naszego kraju, i ich też działa
niu erozyjnemu zawdzięczamy doliny obec
ne i wyniosłości. Olbrzymie ilości wody 
z topniejącego lodowca spływały wciąż 
wzdłuż południowego krańca jego, żłobiąc 
szerokie doliny ciągnące się ze wschodu ku 
zachodowi aż do okolic dzisiejszego Ham
burga, gdzie wpadały do morza. W  miarę 
stopniowego ustępowania lodowca ku półno
cy przesuwała się linia odpływu wód zeń 
spływających, przez co koło miejsc, gdzie 
granica lodów dłużej się zatrzymywała, siłą 
erozyi powstały doliny, idące wzdłuż lodow
ca, któremi kolejno wody spływały do mo
rza Północnego. Doliny te, któremi ongi 
płynęła pra-Wisła, przyjmująca Odrę i Łabę 
jako dopływy, dziś w  części stanowią doliny
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rzeczek, wpadających do W isły, Odry i Ła 
by. Tak powstała dolina obecna Brdy i No
teci, dolina Bzury i Ner u i inne. Wśród 
potężnych cjolin, będących produktem ero
zyi sumy wód z opadów rocznych i topnie
jącego lodowca, rzeki dzisiejsze, zależne je 
dynie od ilości spadających w ich obszarze 
opadów atmosferycznych, wyżłobić musiały 
odpowiednie wąskie doliny, wśród których 
biegną jak mysz w klatce lwa.

Znaczny spadek W is ły  dolnej, wynoszący 
1,17700, gdy Niemen ma tylko 0,09%,,, wy
wołuje wzmpżone działanie erozyi, o czem 
świadczą mąsy ruchomych i z wodą trans
portowanych osadów. Urwiste brzegi, 
porznięte jarami, podmywane przez prąd 
rzeki, dostarczają ogromnej ilości materya- 
łu, szczególnie podczas powodzi, kiedy ła
wice piasków ruszają się i wypełniają cały 
profil przepływu. O ilości mas mułu i pia
sku, niesionych podczas powodzi, świadczy 
sam wygląd wody żółto-brudnej, jak zupy 
gęstej.

Jak wielkie spustoszenie sprawia erozya 
brzegów W isły  w czasie powodzi, świadczą 
szczegółowe dane, zebrane w 1884 roku 
w Galicy i.

W oda zerwała wtedy 4700 morgów roli, 
nasycając rzekę żwirowiskiem. Na prze
strzeni 1 Jem biegu między mostem prze
myskim a jarosławskim obryw brzegów 
dostarcza Sanowi rocznie 17 250 tri3 żw i
rów, a to średnio z lat 1869— 1880. Jak 
twierdzi Keller ‘), z którego te dane czerpie
my, w Polsce rossyjskiej stan jest jeszcze 
gorszy.

Powodzi podobnie silne, jak w  r. 1884, 
zdarzają się na szczęście rzadko, każdorocz
ne jednak wiosenne i letnie przybory podry
wają nieznaczne narazie kawałki brzegów 
w miejscach szczególnie na napór wód w y
stawionych. Z biegiem czasu kawałki te 
sumują się i za każdym nowym pomiarem 
przestrzeni nabrzeżnej okazuje się znaczny 
brak gruntu użytkowego.

Urwisty brzeg W is ły  pod Płockiem w y 
stawiony jest na silne działanie erozyi szcze
gólnie teraz, gdy skutkiem robót inżynier
skich prąd rzeki przeniósł się z lewego brze

*) H. Keller. Memel, Pregel und Weichsel- 
strom. Berlin 1899.

gu na prawy. Zbite, przepełnione żwirem 
gliny dyluwialne stanowią oporny materyał, 
z którego tworzy się urwista krawędź w yży
ny z leżącem na niej miastem. W yżyna 
płocka stanowi brzeg W isły  z czasów gdy 
dolina Brdy i Noteci łączyła się z Odrą pod 
Kistrzyniem, stąd zaś płynąc przez Finów, 
Eberswalde, pod Wittenbergiem łączyła się 
z Łabą. Lew y  brzeg tej W isły  pod P łoc
kiem stanowiło wyniesienie, znajdujące się 
o 4 wiorsty od Płocka za liadziwiem; leżą 
na niem obecnie w s i: Tokary, Góry i t. d. 
Dawna ta dolina W isły nawet w  czasie naj
większych przyborów nie bywa obecnie cał
kowicie zalewana. Podwójny bulwar, uło
żony z kamienia polnego, dobrze obecnie za
bezpiecza brzeg znacznej części miasta. 
Gdzie go jednak niema, tam w  czasie przy
borów erozya przejawia swe działanie przez 
wypłókiwanie znajdującej się w  wielu m iej
scach na poziomie rzeki warstewki piasku, 
skutkiem czego następuje osuwanie się w y
żej leżących warstw, przez co powstaje osyp 
chroniący brzeg urwisty od dalszego podmy
wania na czas dłuszy. Powolne takie osu
nięcia wąskich pasków gruntu, nieraz para
metrowej ledwie objętości, nie zwracają 
uwagi ogółu. Jeżeli zaś od czasu do czasu 
ktoś zwróci uwagę na brak pewnej części 
gruntu, wtedy opowiada się o katastrofach, 
nikomu nieznanych i nigdzienienotowanych, 
jak np. runięcie części miasta Płocka do W i
sły, co miało mieć miejsce po 1802 r. Z  pla
nów z tego czasu ma wynikać, że „główna 
ulica miasta przechodziła w miejscu obecne
go koryta rzeki, część góry z miastem 
runęła. W  którym zaś roku niewiadomo^.

Twierdzenie to, wypowiedziane w jednem 
z pism warszawskich, znalazło poparcie ja 
koby w  hypotece tutejszej.

Tak twierdzi miejscowy organ. W  rze-. 
czywistości nic nie mówią o runięciu części 
miasta cytowane akty miejskie z lat 1810 do 
1826, w  których właściciele sześciu posesyj 
zeznają w  różnymi czasie, że „posesye ich 
poderżnięte przez W isłę osunęły się do wo
dy i już nie mogą być zabudowane'*. Gdzie 
one leżały i jaki zajmowały obszar—niewia
domo, przypuszczalnie najwyżej 4 morgi. 
Mamy tu więc bezwątpienia wynik ciągłej 
nieznacznej na razie erozyi, w  którym brak 
większej przestrzeni wykazany został przez
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właścicieli, gdy pociągano ich do opłaty po
datków.

Jednorazowe runięcie tak dużej przestrze
ni jest w  tutejszych warunkach geologicz
nych niemożliwe, zresztą katastrofa taka 
przechowałaby się w historyi, a nawet pa
mięci żyjących.

Naocznym dowodem ciągłej erozyi brze
gów  Wisły, jak mówiliśmy wyżej, są żw iry 
i piaski, odrywane w postaci wysp lub 
ławic podwodnych, ciągle zmieniających 
kształt i miejsce i przyczyniających się do 
coraz większego zdziczenia rzeki.

Uregulowanie brzegów W isły  jest palącą 
koniecznością, bez tego blizkość rzek za
miast być błogosławieństwem staje się nie
szczęściem mieszkańców nadbrzeżnych.

W  miarę zbliżania się ku ujściu czynność 
erozyjna W is ły  ustępuje miejsca czynności 
nasypowej, o czem świadczą w  Prusach licz
ne, tłuste i rozległe napływy i corocznie 
zwiększająca się delta wiślana. Podług spo
strzeżeń dokonanych w warszawskiej stacyi 
filtrów, w  metrze sześciennym wody wiśla
nej zawieszonych jest części stałych prze
ciętnie 173 g. Podczas powodzi ilość ta 
wynosi 14 do 17 kg, unoszonych przez W isłę 
ku morzu. W  zatoce Świeżej materyał ten 
osiada, osadzając rocznie 2,7 milionów me
trów sześciennych, przez co delta W is ły  po
większa się rocznie o 30 do 32 hektarów. 
Z  historyi wiadomo, że przed zatamowaniem 
W is ły  dolnej przez mistrza zakonu nie
mieckiego Meinharda w r. 1288 zatoka mor
ska sięgała przez teraźniejszy W erder aż do 
Gniewa.

Prof. Jentsch z Królewca wyliczył, że del
ta W is ły  istnieje 5000—G 000 lat. T w o
rzenie się je j zaczęło się po zupełnem ustą
pieniu lodowców z Europy środkowej, kiedy 
W isła przerwała wysoki brzeg pod Fordo- 
niem, przez co zmieniła swój 'pierwotnie 
wschodnio-zachodni kierunek przez Byd- 
goszczę, Nakło, Ujście, Drezdenko, Santok 
i t. d. do Hamburga, na północny od Fordo- 
nia aż do zatoki. Początek delty wiślanej 
wypada podług Jentscha mniej więcej na 
ten sam czas, co założenie w  Egipcie m ia
sta Memfis przez faraona Menesa. Podług 
słynnego egiptologa Lepsiusa założenie 
Memfisa miało miejsce w 3892 r. przed 
Chrystusem.

W ynikiem  zmiany dawnego kierunku 
pod Fordoniem było olbrzymie skrócenie 
drogi W isły  do morza, a więc znaczny spa
dek, co wywołać musiało wzmożoną erozyę. 
Świadczą o niej szeroka dolina i urwiste 
brzegi W isły pruskiej. Wśród dawnej doli- 
ny płynie W isła dzisiejsza, ujęta w prawi
dłowe brzegi, będące owocem kosztownych 
robót. Kosztem wydanych od roku 1835 
przeszło 41 milionów marek W isła  jest tu 
dostępna dla statków, zanurzających się na 
półtora metra głęboko. U nas, gdzie Wisła 
skutkiem nieujęcia brzegów nadmiernie jest 
szeroka, statki, zanurzające się tylko na pół 
metra głęboko walczyć już muszą z ogrom- 
nemi trudnościami.

Józef Kolski.

P O T W O R Y  W Y M A R Ł E .

Odczyt publiczny, wygłoszony w Krakowie d. 16 marca r. b.

(Dokończenie).

Poprzestawszy na już podanych uwagach 
treści ogólnej, przechodzimy do szczegóło
wego opisu form potworów, które zamiesz
kiwały niegdyś naszą ziemię.

Fig. 1. Branchiosaurus salamandroides.

W  klasie ryb odznaczają się wielkiemi 
rozmiarami jedynie rekiny. Najczęściej na
potyka się tylko zęby tych potworów. Car-
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charodon megalodon posiadał zęby, które 
miały 150 mm wysokości i 120 mm szeroko
ści. Obecnie żyjący Carcharodon Ronde- 
letii posiada zęby tylko na 60 mm wysokie, 
chociaż długość jego dochodzi do 12 m. Są
dząc według rozmiarów zębów Carcharodon 
kopalny był przynajmniej dwa razy dłuższy 
od obecnie żyjącego.

Z grupy płazówjjspotykamy nadzwyczaj 
ciekawe okazy kopalne, choć nie wielkie, już 
w formacyi węglowej, większe dopiero w for
macyi tryasowej. Są to płazy, znane pod 
nazwą Stegocephala. W  szkielecie objawia
ją  się cechy charakterystyczne dla płazów; 
płytki kostne pokrywające głowę przypomi
nają jednak budowę gadów.

Branchiosaurus (fig. 1) nie należy bynaj
mniej do wielkich okazów, lecz do okazów 
najczęściej napotykanych i najlepiej zna
nych, począwszy od larw 30 mm długich aż 
do zwierzęcia doskonałego 120 mm długiego. 
Istniały jednak potwory między Stegoce- 
plialami, których czaszka dochodziła 1 m 
długości, a całe zwierzę mniej więcej 
3 m. Zwierzęta te żyły  w  wodach słod
kich i na lądzie.

W  epoce tryasowej wysuwają się na 
pierwszy plan gady.

Teleosaurus (fig. 2) był bardziej zbli
żony do obecnie żyjących form, mia
nowicie do gawiała indyjskiego. Zęby 
stożkowate silnie są wygięte na ze
wnątrz. Teleosaurus przeważnie żył 
w wodzie, czego dowodzą krótkie nogi przed
nie. Długość jego wynosiła 6 m.

Krokodyle występują wprawdzie nie licz
nie, lecz z wszystkiemi cechami dzisiejszych 
już w  epoce kredowej.

Plesiosaurus należy do gadów morskich. 
Szkielety kompletne znaleziono w Anglii. 
Głowa stosunkowo bardzo mała osadzona

e była na nadzwyczaj długiej szyi. Kręgosłup
i- szyjny składał się z 24—41 kręgów (żyra-
s- fa 7, łabędź 23). Tułów krótki był nadzwy-
}, czaj silnie zbudowany. Do ruchów służyły
,- płetwy, podobne do płetw wielorybów. Dłu-
n gość zwierzęcia wynosiła 6 m, inne gatunki
y zbliżone dochodziły do 15 m.

Ichthyosaurus (fig. 3) jeszcze lepiej znany 
od poprzedniego. Do dokładnego zba
dania jego wielce się przysłużyła mło
da panienka, Miss Mary Anning, któ
ra przez szereg lat na wybrzeżach Dor- 
retshire zbierała jego kości. Na ich 
podstawie napisana została później ob
szerna monografia Ichtyosaura. Cuvier 
charakteryzuje go w następujący spo
sób : Ichthyosaurus miał pysk delfina, 
zęby krokodyla, głowę i mostek ja 
szczurki, płetwy wieloryba i kręgi ryby. 

Kręgosłup składał się z 150kręgów. W  czę- 
iż ści swej końcowej kręgosłup wydaje się
r- jakby odłamany. Długo sprzeczano się o to,
d jaka była przyczyna tego odłamania. Do-
i- piero płyta kamienna, w której znajdował
r; się dokładny odcisk wszystkich części mięk-
i- kich, wyjaśniła stan rzeczy. Otóż okazało

się, że Ichthyosaurus posiadał ogon usta- 
j- wiony prostopadle jak u ryby, w którym
at jednak koniec kręgosłupa się przedłużał
i- w koniec dolny, a nie jak u ryb w  koniec
,ż górny ogona. Szczęśliwym zbiegiem oko-
j. liczności przechowały się także małe minia-
3- turowe wydania wewnątrz okazów wyro-
n słych. Pierwotnie przypuszczano, że młode

Ichthyosaury były zjedzone przez stare. 
Przypuszczenie okazało się jednak mylnem, 
bo w okolicy żołądka znaleziono nadtrawio- 

i ne resztki ryb i głowonogów, gdy młode 
Ichthyosaury były zawsze dobrze zachowa
ne i zajmowały w tułowiu zawsze to samo 
miejsce. Z  tego trzeba było wnosić, że Ich- 

i  thyosaiirus należał do gadów żyworodnych.

Fig, 2. Teleosaurus.
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Pod względem swej budowy Ichthyosau
rus tworzy odrębną zupełnie grupę gadów, 
których środowiskiem było morze.

Dinosauria odznaczają się największemi 
rozmiarami.

Fig. 4. Megalosaurus aquilonguis.

Megalosaurus (fig. 4) był najstraszliwszem 
zwierzęciem drapieżnem lądewem. Zęby 
płaskie, haczykowato zgięte, 7 cm długie. 
N ogi opatrzone silnemi pazurami. Zwierzę
ta poruszały się krocząc lub skacząc. Dłu
gość mniej więcej 8 m.

Brontosaurus należy do zwierząt ro
ślinożernych. Długość dochodzi do 
30 m. Wysokość do 6 m. Palce opa
trzone małemi kopytkami. Głowa 
i mózg bardzo małe.

Jeszcze większemi rozmiarami od
znaczał się- Atlantosaurus, który we
dług Marsha był 40 rn długi. Jego 
kość udowa była 2 rn długa. Szkielet 
jego  dotychczas tylko w  szczątkach 
znany.

Scelidosaurus dobrze znany z prawie 
kompletnego szkieletu, znalezionego 
w Anglii. Scelidosaura uważano za 
największego gada lądowego, nim w y 
kopano amerykańskie Dinosauria. Podobny 
do kangura. Przednie kończyny małe, ty l
ne wielkie. Długość płaszczyzny podeszwo- 
wej przeszło metr. Wysokość zwierzęcia 
3 rn. Grzbiet pokryty blaszkami kostnemi,

które opatrzone były ostremi, cienistemi 
wyrostkami. Roślinożerny.

Stegosaurus podobny do poprzedniego po
siadał jeszcze silniejszy pancerz w skórze, 
który służył do ochrony. Prócz tego prze
biegał na grzbiecie grzebień, złożony z w iel
kich płyt kostnych opatrzonych grubą war
stwą rogową. Na ogonie mieściły się roz
dwojone ciernie kostne. Długość 10 m. 
Roślinożerny. Rozszerzenie kanału rdze- 
niewego 10 razy większe od jamy mózgowej.

Triceratops (Agathamus) należy do naj
większych a zarazem najdziwaczniejszych. 
Czaszka 2 m długa była opatrzona 3 ro
gami. 2 rogi wznosiły się z czaszki w oko
licy  ciemieniowej, a jeden w  okolicy noso
wej. Z  okolicy potylicznej sterczy ogromny 
kołnierz kostny, pokrywający kark.

Iguanodon należy do gadów roślinożer
nych, najlepiej znanych. Samo muzeum 
brukselskie posiada 23 szkielety. Długość 
jego  .wynosiła 10 jw, a wysokość zwierzęcia 
wyprostowanego około 5 rn. Ze śladów nóg 
dobrze zachowanych wnioskujemy, że Igna- 
nodon chodził wyprostowany, opierając się 
przytem na ogonie.

Dimetrodon (fig. 5) przedstawia się jako 
prawdziwy smok; należy do grupy jaszczu
rów, które pod względem budowy szkieletu 
i form y zębów najbardziej się zbliżają do 
zwierząt ssących.

Pterodactylus jest jaszczurem latającym. 
B y ł on mniej straszliwy niż się na obrazie 
wydaje. Choć kształtem swym przypomina 
ptaka albo nietoperza, różni się wielce od 
nich. Głowa wielka była opatrzona zębami.
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Między małym palcem, który nadzwyczaj 
silnie był rozwinięty a tułowiem rozpięta 
była błona lotna; reszta palców opatrzona 
pazurami. Pterodactyle po większej części

Fig. 6. Didus ineptus.

były małe, natomiast spokrewniony Ptera- 
nodon, z którego tylko części szkieletu są, 
znane, z rozpiętemi skrzydłami dosięgał 7 m.

Przez długi czas uważano Pterosauria za 
zwierzęta, które zastępowały ptaki podczas 
epoki mezozoicznej, aż w r. 1861 znaleziono 
zwierzę, stojące na granicy między gadami 
a ptakami, mianowicie słynnego praptaka 
Arclieoptcryx. Okaz ten zakupiłe muzeum 
brytańskie za 600 fantów, a drugi okaz, 
w r. 1877 znaleziony, muzeum berlińskie za 
20 000 marek. Archeopteryx łączy cechy 
gadów z cechami ptaków. Upierzenie prze- 
dewszystkiem przemawia za ptakami, zęby, 
forma pewnych kości i budowa ogona— za 
gadami.

Hesperornis był jeszcze bardziej zbliżony 
do ptaków, Marsh opisuje go jako strusia, 
zamieszkującego okolice wodniste i żyw ią
cego się mięsem. W  dziobie posiadał jesz
cze 47 zębów. Wysokość 1,80 m.

Dinornis należy już do epok późniejszych- 
Największe okazy dochodziły do 4 m wyso
kości. Jaja ich 34 cm długie miały pojem
ność 8 1. Dinornis wyginął, jak się zdaje, 
dopiero w 18-tem stuleciu. W  bajkach i opo

wiadaniach mieszkańców Nowej Zelandyi 
ten ptak „moa‘‘ jest często wspominany.

Didus ineptus (Dodo-Dronta) (fig. 6). Za 
czasów Vasco de Gamy istniał jeszcze na 
kilku wyspach A fryk i wschodniej. Był to 
ptak wielkości łabędzia bardzo ociężały. Na 
wyspach nie groziło mu żadne niebezpie
czeństwo, aż do czasów pojawienia się czło
wieka. W  przeciągu stu lat literalnie zje
dzony został, tak że w roku 1700 nie było 
już ani jednego okazu. Pozostał tylko jego 
portret w British Museum.

Tinoceras ingens (fig. 7) należy do grupy 
Dinoceratów, grupy zwierząt ssących zupeł
nie odosobnionej. Żadne zwierzę obecnie 
żyjące nie ma podobieństwa z temi potwo
rami. Szkielet ich dobrze jest znany, ponie
waż Marsh znalazł resztki przeszło 200 oka
zów, kształtów zewnętrznych nie udało się 
jednak dotąd odtworzyć. Potężny tułów 
był 3,65 m długi (u słonia indyjskiego 3,35), 
ale tylko 2 m wysoki (u słonia 4 m). Czasz
ka ozdobiona 3 parami silnych wyrostków 
kostnych posiadała wygląd fantastyczny. 
Nogi były krótkie, ale silnie zbudowane.

Dinotherium, już bardziej zbliżone do sło
niowatych, było rozpowszechnione w Euro
pie i Indyach. Dinotherium było znacznie 
większe od słonia i różniło się od słoni zę
bami siecznemi, które były osadzone w  dol
nej szczęce i ku dołowi wygięte.

Mastodon także do słoni podobny. Star
sze gatunki posiadały zęby sieczne w górnej 
i dolnej szczęce, młodsze tylko w  górnej.

Fig. 7. Tinoceras ingens.

Elephas primigenius— mamut (fig. 8) z po
między wszystkich zwierząt słoniowatych 
najlepiej znany, ponieważ znakomicie za
konserwował się w lodach syberyjskich.
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Pierwszy okaz cały odkryto w  r. 1799 w  Sy- 
beryi. Szczątki jego zachowały się w  całej 
Europie północnej i środkowej, najobficiej 
jednak w  Syberyi. Praw ie trzecia część 
kości słoniowej, która się dostaje do handlu, 
pochodzi z dyluwialnych mamutów Syberyi. 
W edług zdania tunguzów, którzy wykopują 
kość słoniową z ziemi, mamuty ży ły  po
dobnie jak nasze krety pod ziemią i gi- 
Jięły, gdy się przypadkowo dostały na po
wierzchnię.

Rhinoceros żył równocześnie z mamutem 
i również jak i mamut był pokryty gęstym 
włosem. Prawdopodobnie obecnie żyjące 
nosorożce pochodzą od owych dyluwialnych, 
bo nowonarodzone młode ich także są po
kryte gęstą sierścią.

człowiekowi jako namiot. Długość wynosi
ła 3 m.

Sivatherium (fig. 9) należy do zwierząt 
przeżuwających i zbliża się do żyraf. Nad 
oczodołami znajduje się jedna para małych 
rogów, poza niemi para dużych. W ie lko
ścią swą Sivatherium dorównywało łosiowi.

Cervus euryceros, jeleń o niezwykłych 
rozmiarach. Końce rogów odstawały od 
siebie prawie na 4 m. Zwierzę rozpowszech
nione w całej Europie, najczęściej bywa na
potykane w  torfowiskach Irlandyi.

Mesopithecus. Między zwierzętami, które 
istniały w górnych warstwach trzeciorzędo
wych, pojawiają się także i małpy, z których 
Mesopithecus Pentelici przedstawia okaz naj
cenniejszy.

Fig. 8. Elephas primigenius.

Elasmotherium tylko zdała przypomina 
nosorożca. R óg  znajdujący się u tego ostat
niego na nosie u Elasmotherium mieści się 
na czole. Dotychczas znaleziono je  tylko 
w  Rossyi i Syberyi, trudno więc przypuścić, 
czy służyło ono za wzór dla jednorożca, któ
ry  zdobi herb angielski.

Megatherium należy do grupy leniwców. 
Zwierzęta kolosalne, 7 m długie. Budowa 
kości, zwłaszcza tylnych kończyn, nadzwy
czaj silna. U pewnego gatunku grubość ko
ści udowej przewyższa znacznie jej długość. 
Zwierzę wspinając się wspierało się na no
gach tylnych i potężnym ogonie.

Glyptodon (Panochtus) należy również do 
grupy zwierząt szczerbatych, w  szczególno
ści do pancerników. Pancerz złożony z p ły
tek kostnych był tak wielki, że m ógł służyć

Fig. 9, Sivatheriuin.

Pozostaje nam z zwierząt zaginionych po
twornych jedynie jeszcze tur, Bos prim ige
nius. Rysunek, przedstawiający człowieka 
walczącego z turem (fig. 10) wykonany zo
stał w r. 1526 na życzenie barona Herber- 
steina, gdy tenże bawił na dworze króla 
Zygmunta Augusta.

Tur był rozpowszechniony w  całej Euro
pie, począwszy od Prancyi aż do gór A łta j
skich w Syberyi. W  X I I I  stuleciu pozosta
ło tylko kilka stad w księstwie mazowie
ckiem, chronionych przed wytępieniem przez 
osobne prawa. Jeszcze rzadszem zwierzę
ciem tur stał się w X V I  stuleciu, ponieważ 
istniał tylko w Jaktorówce w  mazowieckiem 
i w  zwierzyńcach Jana Zamoyskiego. Chło
pi wsi Jaktorów mieli nawet nakazane, aby 
zbierali siano dla turów. Mimo tych zarzą
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dzeń tury jednak zwolna ginęły. Z lustracyi, 
dokonanej w r. 1B99 wynika, że żyły tylko 
jeszcze 24 tury. W  lustracyi z r. 1602 jest 
mowa tylko o 4 turach, a w  r. 1620 tylko 
jeszcze o jednej turzycy. W  r. 1630 zawia
domiono, że ta jedna turzyca zginęła już 
w r. 1627. W  zwierzyńcu Zamoyskiego 
utrzymały się tury może cokolwiek dłużej.

Z  szeregu zwierząt, któreśmy przedstawili, 
dość znaczna ilość wyginęła z ręki człowie
ka. Możnaby jeszcze pomnożyć ich szeregi 
licznemi innemi przykładami. Niema wąt
pliwości, że i w przyszłości człowiek, rozsze
rzający granice swego panowania coraz głę
biej do wnętrza krajów dzikich, wytępi 
wszelką zwierzynę, która mu stoi na prze
szkodzie, albo z której ciągnie zyski. Nawet 
zwierzęta morskie, jak wieloryby, nie mó-

Fig. 10. Bos primigenius.

wiąc o fokach i podobnych, są zagrożone 
w swym bycie pomimo ich położenia ko
rzystnego, w  którem znajdują się względem 
człowieka. Żadne niebezpieczeństwa go nie 
odstraszają, gdy dopiąć pragnie swego celu. 
Pomimowoli przypominają się tutaj słowa 
Sofoklesa:

„Siła jest dziwów, lecz nad wszystkie sięga 
Dziwy człowieka potęga.

Lotny ród ptaków i stepu zwierzęta 
I  dzieci fali usidla on w pęta,

Wszystko rozumem zwycięży.
Dzikiego zwierza z gór ściągnie na błonie, 
Krnąbrny kark tura i grzywiaste konie 

Ujarzmi w swojej uprzęży“ .
( A N T Y G O N A ) .

SZTU C ZN IE  W Y W O Ł A N Y  

RUCH R Y T M IC Z N Y  RO ŚLIN .

W  nr. 25 naszego pisma podaliśmy krót
ką wzmiankę o doświadczeniach F. Darwina 
nad sztucznym ruchem rytmicznym roślin. 
Z powodu ważności przedmiotu powracamy 
do niego raz jeszcze.

Oddawna są znane zjawiska wykrzywia
nia się młodych pędów roślinnych w kierun
ku wpływu światła lub siły ciążenia; nie
mniej są znane zjawiska odwrotne, odchyla
nia się wstecz pewnych roślin, jakby odpy
chanych przez owe czynniki. Mamy nawet 
specyalne terminy dla określenia tych prze
jawów : dla pierwszej kategoryi— heliotro- 
pizm lub geotropizm dodatni, dla drugiej—  
helio- lub geotropizm odjemny.

Tyle się o tem pisało i mówiło ostatniemi 
czasy, że uważam za zbyteczne objaśniać to 
ponownie w niniejszej notatce. Wolę przejść 
do kwestyi bezpośrednio mnie w danej chwili 
interesującej.

Otóż dwoje badaczów angielskich Franci
szek Darwin i Dorota F. M. Pertz podjęli 
przed kilku laty szereg badań nad wpływem 
powyższych czynników, poddając im młode 
pędy roślinne peryodycznie a v  dwu odmien
nych kierunkach. Oprócz paru poprzed
nich notatek, najświeższe wyniki swych do
świadczeń ogłosili w  styczniowym zeszycie 
roku bieżącego Annals o f Botany (t. X V I I  
nr. L X V ) pod tytu łem : „On the artificial 
Production of Rhytm in Plants11. Te wła
śnie wyniki podaję tu w streszczeniu.

Badania przeprowadzono nad gorczycą, 
waleryaną, owsem i Phalaris canariensis. 
Młodą roślinkę umieszczono w  specyalnym 
przyrządzie „klinostacie", który zapomocą 
bardzo prostego urządzenia obracał się o 180° 
w pewnych, dowolnie branych, odstępach 
czasu.

W  doświadczeniach z geotropizmem oś kli- 
nostatu ustawiano poziomo, w doświadcze
niach z heliotropizmem pionowo. (Roślinki 
naturalnie zawsze prostopadle do siły dzia
łającej : światła czy ciążenia). Obroty kli- 
nostatu wykonywano ostrożnie, by ustrzedz 
roślinki od wstrząśnień. Obserwacye nad 
zakrzywieniem się pędów uskuteczniano za
pomocą mikroskopu, w odpowiednim kierun
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ku ustawionego. Pom iary notowane co 1, 2, 
3 minuty, niekiedy 1/2 minuty. Potem we
dług tych dat cyfrowych wykreślono krzywe. 
Najlepsze rezultaty dały doświadczenia z he- 
liotropizmem. Zresztą i doświadczenia z geo- 
tropizmem pozwalają wysnuć wnioski zgod
ne z tamtemi, aczkolwiek są bardziej ka
pryśne.

Otóż początkowo obracano klinostat co 
7a godziny, to znaczy: co pół godziny zmie
niano kierunek wpływu światła lub siły cią
żenia na poddawaną badaniom roślinkę.

A  priori auto rowie myśleli, że takie okre
sowe w dwu odmiennych, a wręcz przeciw
nych kierunkach działanie zrównoważy się 
Ayzajemnie i zostanie sprowadzone do zera. 
Jednakże już pierwsze próby 
obaliły to mniemanie, gdyż ro
ślinka ulegała skrzywieniom rów 
nież okresowo, co lj 2 godziny, 
w dwu przeciwnych kierunkach: 
w razie w pływów  geotropicznych 
ku górze i ku dołowi, w  razie 
wpływów heliotropicznych ku 
prawej i lewej stronie.

Rezultat ten jest jednakowy 
tak dla roślin dodatnio tropicz- 
nych jak i odjemnie. Różnica 
między niemi ta jedynie, że 
pierwsze będą się pochylały okre
sowo w  kierunku ku działającej 
sile, drugie w  kierunku odwrot
nym. Phalaris canariensis jest 
w doświadczeniach autorów an
gielskich przykładem pierwszego rodzaju, 
owies zaś drugiego. Wszelako postać w y
kreślonej krzywej w  obu razach jest zupeł
nie analogiczna.

Zazwyczaj zmiana kierunku krzywej 
(więc i kierunku zakrzywiania się rośliny) 
następuje niemal równocześnie z obrotem 
klinostatu. Wszelako w  doświadczeniach 
z gorczycą zakrzywianie się trwało czas ja 
kiś jeszcze w powziętym kierunku już po 
obróceniu się klinostatu i potem dopiero 
zmieniało się nagle na odwrotne. I  ten 
właśnie przypadek jest mojem zdaniem bar
dzo ciekawy w  pewnym względzie.

Mianowicie, możnaby sądzić, że w  do
świadczeniach z geotropizmem całą tę okre
sowość czy rytmiczność można sprowadzić

zmusza ją  do każdorazowego zwracania ro
snącego wierzchołka ku dołowi. Otóż przy
kład gorczycy dowodzi, że odbywa się tu 
jakaś zmiana w  ukszałtowaniu wewnętrz- 
nem roślinki, która już po zmianie kierunku 
czynnika działającego pcha ją  przez pewien 
czas w dawniejszym. Jest to post-actio 
(jak autorowie nazywają „after-effect“). 
Powrócimy do niego jeszcze.

B y  dowieść, że ta rytmiczność ruchów ba
danych roślin nie jest specyalnie związana 
z okresami półgodzinnemi, autorowie następ
nie prowadzą doświadczenie z y 4-godzinne- 
mi okresami i oczywista otrzymują te same 
wyniki.

Wszystko dotychczas przytoczone nie sta-

Fig. 1.

I. Przykład geotropizmu. 
(Yaleriana).

II .  Przykład heliotropizinu. 
(Phalaris).

poprostu do tego, że sam ciężar roślinki

nowi zresztą najciekawszej strony badań 
p. Darwina i panny Pertz. Najbardziej 
bowiem znamiennem jest to, że w znacznej 
liczbie doświadczeń po ostatęcznem zatrzy
maniu obrotów klinostatu roślinki wykony
w ały przez pewien czas jeszcze ruchy ryt
miczne w okresach pół lub ćwierćgodzin- 
nych. I  to tak w  przypadkach geo- jak 
heliotropizmu. Autorowie początkowo sa
mi nie w ierzyli temu, lecz ponowne i po
nowne próby dawały zgodne rezultaty.

B y uczynić to bardziej zrozumiałem przy
taczam krzywe podane przez autorów na 
str. 99 i 100 ich rozprawy (fig. 1). K rzyw e 
te są schematyzowane w  tym  względzie, że 
wyznaczono na nich tylko najwyższe i naj
niższe punkty każdego okresu, pomijając 
wszystkie pośrednie.
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Nie chcąc zabierać zbyt wiele miejsca, po
daję tu jedynie część każdej krzywej, miano
wicie część je j końcową. Zresztą pozatem 
dokładnie je  przerysowałem z oryginału, zo
stawiając nawet te same litery. K rzyw e 
wykreślone są w  sposób zw yk ły— zaznacze
niem czasu na rzędnej. L in ie poziome 
wskazują punkty obrotu klinostatu, oddzie
lają więc jeden okres od drugiego. I  tu 
i tam okresy =  x/4 godziny. L itery D i U 
na pierwszym rysunku oznaczają dół i gó
rę („Down - U p “ ), litery D i L  na drugim 
oznaczają ciemną i jasną stronę („Dark- 
L igh t“ ). Lin ia kropkowana wskazuje miej
sce przerwania obrotów klinostatu, po któ
rym trwają jeszcze w  obu razach ruchy okre
sowe roślin, co wykazuje krzywa grubsza.

Tę zachowaną przez czas pewien po usta
niu siły wywołującej rytmiczność zakrzy
wiania się w jednę i drugą stronę autorowie 
nazywają „unstimulated rhytm “ w prze
ciwstawieniu do poprzedniego „stimulated 
rhytm".

Otóż zachodzi pytanie, jak wytłumaczyć 
powstanie takiego zjawiska? Bo gdy w  zw y
czajnych doświadczeniach nad geo- lub he- 
liotropizmem roślina po przerwaniu do
świadczenia zakrzywia się jeszcze nadal 
w tym  samym kierunku, jest to zrozumia
łem jako rezultat nabranego poprzednio 
rozpędu, że się tak wyrażę jako „after- 
effect“ według terminu angielskiego. A le 
jakże to zastosować do przypadku, gdy ro
ślina wykasuje dążenie okresowe w  dwu 
odmiennych kierunkach, zachowując przy
tem i rozmiar okresu? (Idybym  chciał użyć 
określenia antropomorficznego, musiałbym 
to nazwać „pamięcią kierunku i rytmu“ , 
czemś w  rodzaju pamięci oryentacyjnej go 
łębi pocztowych.

Autorowie angielscy nie mogą znaleźć dla 
tego zjawiska należytego lub bodaj jakkol
wiek zadawalającego tłumaczenia. Czekaj
my więc cierpliwie nowych dociekań.

Zanim skończę, chciałbym zwrócić uwagę 
jeszcze na jednę seryę doświadczeń Darwina 
i Pertzówny. Mianowicie w nadziei otrzy
mania nierównego rytmu, zaczęli stosować 
nierówne okresy oświetlania i zacieniania 
Phalaris (i owsa), jeden o 32 minutach, dru
gi o 28. Otóż w  większości przypadków 
pomimo to rytm  ruchów pozostał równym,

niekiedy idealnie 30 - minutowym. B yły  
wprawdzie przypadki i nierównego rytmu, 
te wszakże nie odpowiadały długości okre
sów oświetlania, lecz dawały bardzo zmien
ną ilość minut (np. 23, 37, 22, 28, 30, 30). 
Zresztą czasami i w poprzedniej seryi do
świadczeń o równych . okresach działania 
zdarzały się przypadki podobnie zmiennego 
rytmu.

Ciekawe, że jednakże amplituda krzywej 
nie była jednakowa w obu kierunkach, acz
kolwiek rytm ruchu był równy. Wskutek 
tego roślinki po ukończonem doświadczeniu 
były wyraźnie wykrzywione, z wklęsłością 
zwróconą w kierunku dłuższych wpływów 
świetlnych.

To ostatnie zjawisko pozostaje w zgodzie 
ze wskazanym jeszcze przez Karola Darwina 
faktem, że nierówne okresy okręcania się 
roślin podczas t. zw. „cyrkumnutacyi“ są 
spowodowane przez wpływ światła.

Na tem zakończę streszczenie tej nie
zwykle ciekawej pracy. Najciekawsza jej 
strona, jak to zwykle niestety w nauce bio
logicznej ma miejsce, pozostaje tymczasem 
bez wyjaśnienia. Wszelako sądziłem, że 
i to, co się udało zrobić badaczom angiel
skim rzuca pewne światło na niektóre okre
sowe czynności w  życiu roślin, np. na zamy
kanie się kwiatów i t. p., i dlatego uznałem 
za stosowne notatkę niniejszą podać czytel
nikom.

Romuald Minkiewicz.

K O M IT E T  M E TE O RO LO G IC ZN Y 

M IĘ D ZYN A R O D O W Y.

Komitet Meteorologiczny Międzynarodowy, 
obrany na kongresie paryskim w r. 1896, jako 
kontynuator komitetów obranj^ch przez poprzed
nie kongresy, poczynając od wiedeńskiego w ro
ku 1873, zbierze się w r. b. w Soutłiport w cza
sie sesyi British Association, d. 9 do 16 wrze
śnia. Zwykłe zebranie komitetu odbyło się na 
szczycie wieży Eiffla w r. 1900; ostatni normal
ny zjazd komitetu miał miejsce w Petersburgu 
w r. 1899. Oryginalny ten komitet „nieustają
cy “ został wytworzony po raz pierwszy przez 
komitet wiedeński w r. 1873 i składał się wów
czas z 6-iu członków pod przewodnictwem Buys- 
Ballota; w skład obecnego komitetu wchodzi sie
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demnastu członków, reprezentujących dużą, ilość 
oficyalnych i nieoficyalnych organizacyj meteoro
logicznych całego świata. Przewodniczącym jest 
prof. Mascart, dyrektor Bureau Central Meteoro- 
logiąue Francy i, sekretarzem prof. H. H. Hil- 
debrandsson z obserwatorjmm królewskiego 
w Upsali, obrany jako następca Scotta, który 
pełnił funkcye sekretarza od roku 1874 (zjazd 
w Utrechcie) do końca r. 1899. Nadto człon
kami komitetu są : prof. von Bezołd (Niemcy), 
prof. Billwiller (Szwajcarya), kapitan Cłiaves 
(Azory, Portugalia), W . Davis (Argentyna), sir 
J. Eliot (Indye), prof. S. Hepites (Rumunia), 
prof. H. Mohn (Norwegia), prof. W ellis L. Moore 
(St. Zjedn.), prof. L. Palazzo (Włochy), prof. Paul- 
sen (Dania), prof. J. M. Pernter (Austrya), H. C. 
Russell (Australia), generał Rykaczew (Rossya), 
W . N. Shaw (W . Brytania) i prof H. Snellen 
(Holandya).

Zadaniem komitetu jest roztrząsanie kwestyj 
meteorologicznych, posiadających znaczenie mię
dzynarodowe, oraz podawanie inicyatywy i pro- 
pozycyj do współdziałania międzynarodowego 
w granicach tych kwestyj. Rozprawy posiadają 
charakter oficyaluy wobec tego, że komitet zo
stał wybrany przez kongres delegatów, zwołany 
wskutek oficyalnego zaproszenia tego lub innego 
rządu, lecz komitet nie ma władzy wykonawczej. 
Ustalił się zwyczaj, że komitet mianuje od czasu 
do czasu różne podkomitety czyli „komisye1* 
w celu przygotowania raportów w kwestyach, 
wymagających uprzedniej dyskusyi. Członko
wie tych komisyj nie muszą byrć koniecznie człon
kami komitetu międzynarodowego. Zjeżdżają się 
oni od czasu do czasu na zaproszenie swego 
przewodniczącego i nieraz, z okoliczności takiego 
posiedzenia, wyłaniają się ogólniejsze dyskusye, 
w których biorą udział i inne osoby, specyalnie 
wezwane. Obecnie istnieje pięć podkomitetów 
o następującym składzie :

1. Magnetyzm ziemski. — Sir Artur Riicker 
(przewodniczący), Litznar, Moureaux, Palazzo, 
Paulsen, von Rijkevorsel i Rykaczew.

2. Promieniowanie i nasłonecznienie. — Prof. 
Yiollo (przewodn.), Angstrom, Chistoni, Chwol- 
son, Snellen, Stupart i Tacchini.

3. Międzynarodowa telegrafia pogody.— Prof. 
J. M. Pernter (przew.), Billwiller, Mohn, von 
Neumayer, Rykaczew, Snellen, Tacchini.

4. Obserwacye obłoków.— Prof. H. H. Hilde- 
brandsson (przew.), Mobn, Riggenbach, Rotch, 
Rykaczew, Sprung i Teisserenc de Bort.

B. Aeronautyka.— Prof. H. Hergesell (przew.), 
Assmann, Erk, de Fonvielle, Hermite, Jaubert, 
Pomorcew i Rotch.

Do komisyi aeronautycznej przyłączono czaso
wo przez kooptacyę następujących badaczów : 
Bersona, Angota, Bouąuet de la Grye, Caillete- 
ta, Rowankę— w r. 1898; Rolanda Bonapartego, 
Tacchiniego, Teisserenc de Borta, Hildebrands- 
sona, Pertnera, Hinter Stoissera, Moedelbecha de 
Sigsfeld w r. 1900 i innych jeszcze w r. 1902.

Podkomitet magnetyzmu ziemskiego odbył 
z wielkiem powodzeniem zjazd w Brystolu w cza
sie sesyi British Association w r. 1898. Wszyst
kie podkomitety zasiadały w Paryżu w r. 1900, 
a komitet aeronautyczny zebrał się w Berlinie 
w r. 1902. Podkomitet obserwacyi obłoków 
wygotował raport pióra Hildebrandssona i świe
żo ogłosił go drukiem ').

Podkomitet telegrafii pogody zbierze się 
w Southport we wrześniu, o projektowanych 
zebraniach tamże innych podkomitetów niema 
jeszcze dokładnych wiadomości.

Prócz specyalnych dyskusyj na swoich wła
snych posiedzeniach Komitet Metorologiczny M ię- 
dzynarodowy przez współczesne zwołanie swego 
zjazdu ze zjazdem British Assoc. wpłynie oży- 
wiająco na niektóre roztrząsania tej ostatniej, 
między innein i zapowiada się generalna dyskusya 
o stosunku meteorologii do fizyki słońca.

m. li. h.

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

— B łękit nieba. Na niedawno odbytym 
zjeździe Helweckiego towarzystwa nauk przy
rodniczych prof. Spring z Leodyum (Belgia) miał 
interesujący odczyt o błękicie nieba

Prof. Spring rozróżnia dwa typy wśród poda
nych dotychczas objaśnień błękitnego zabarwie
nia sklepienia biebieskiego : typ fizyczny, oparty 
głównie na doświadczeniach Tyndalla, dotyczą
cych oświetlenia par, i typ chemiczny, broniony 
rzadziej, a powołujący się na właściwą barwę 
ciał, składających atmosferę.

Spring poddaje krytyce doświadczenia, które 
zrodziły objaśnienie typu fizycznego, jakkolwiek 
doświadczenia te zostały potwierdzone przez w y
bitną analizę matematyczną odbicia światła od 
bardzo małych cząsteczek, dokonaną przez lorda 
Raleigha. Analiza ta okazała, że cząsteczki 
ośrodków mętnych odbijają większą ilość promie
ni o krótkiej długości fali, że więc ośrodek taki 
wydawać się będzie czerwonawy nawskroś a błę
kitnawy przez odbicie; nadto w ośrodku takim 
płaszczyzna polaryzacyi zajmuje to samo położe
nie, co w eksperymencie Tyndalla. Owóż prof. 
Spring, gasząc przed okiem, zapomocą odpowied
niego ciała absorbującego, błękitne promienie 
nieba, stwierdził, że polaryzacya występuje rów
nie wyraźnie. Polaryzacya światła, płynącego 
z nieba, nie jest tedy dostatecznym dowodem 
optycznego pochodzenia błękitu, albowiem do
świadczenie Springa okazuje, że i inne promienie 
podlegają polaryzacyi. Zarzuty, czynione prze-

') Streszczenie tej pomnikowej pracy poda
liśmy w nr. 26 Wszechświata.
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ciw tej ostatniej uwadze przez prof. Perntera 
z Wiednia, służą przeciwnie ku jej poparciu. 
Teorya lorda Rałeigha prowadziłaby raczej do 
przypuszczenia, że niebo posiada barwę fioleto
wą, co też potwierdza się przez eksperyment 
z długą rurą. Zresztą rozmaitego rodzaju py
ły, zamącające atmosferę, unoszą się najwyżej na 
wysokości 1 000 do 2 000 m i ciężkość zarówno 
jak elektryczny stan atmosfery sprawiają, że 
nie mogą one trzymać się na jednem miejscu, 
lecz ożywione są szybkiemi a złożonemi ruchami. 
Czyżby więc promienie słoneczne odbijały się od 
samych cząsteczek gazowych? Obserwacye L. So- 
rela dowodzą, że hypoteza ta nie jest prawdziwa 
ani dla cieczy, ani dla ciał stałych. Spring oka
zał, że nie stosuje się ona również do cząstek 
gazowych. Hagenbach dał wytłumaczenie oświe
tlenia (iłuminacyi) atmosfery, przypisując je 
warstwom różnych gęstości, które się w niej 
krzyżują i sprawiają odbicia i załamania promie
ni świetlnych. Prof. Spring uważa, że teorya 
ta, zadawalająca co do iłuminacyi, nie może być 
powoływana przez zwolenników typu fizycznego 
w celu wytłumaczenia barwy błękitnej, ale bar
dzo dobrze się zgadza z teoryą chemiczną błękitu 
nieba.

Prof. Spring dokonał szeregu doświadczeń ory
ginalnych, dowodzących, że ośrodek mętny wyda 
się zanurzonemu weń obserwatorowi błękitnym 
jedynie w razie, jeżeli posiada własną barwę 
błękitną.

Wreszcie co do atmosfery prof. Spring wytłu
maczył, opierając się na rachunku, że tlen zawar
ty w powietrzu nie biorąc nawet pod uwagę ozo
nu i innych ciał, wystarczyłby, aby nadać ośrod
kowi temu zabarwienie błękitne dość silne, by 
objaśnić zjawiska obserwowane w różnych azy
mutach sklepienia niebieskiego. Różnice w na
tężeniu błękitu i osłabienie jego w pewnjreh kie
runkach wynikają właśnie z obecności pyłów, 
które, jak sądzono dotychczas, miały podobno 
wzmacniać siłę błękitu. Niebo jest tem błękit- 
niejsze, im mniej jest pyłów w kierunku promie
nia widzenia.

(Ciel et Terre). m h. li.

—  A rsinoitherium . Niedawno w Egipcie 
w pokładach eocenicznych znaleziono szczątki za
ginionego zwierzęcia kopytnego, które zostało na
zwane przez Beaduella Arsinoitherium. Jego 
wąska czaszka długości 75 cm ogólnym swoim 
kształtem przypomina czaszkę nosorożca (Rhino- 
ceros); inne kości wskazują, że bjdo to zwierzę 
wielkości największego nosorożca. Szczególnie 
charakterystyczną cechę czaszki stanowi wyro
stek kościsty, znajdujący się na wierzchołku gło
wy w przedniej części czaszki, zakrzywiony 
nieco, a przy końcu zlekka zaostrzony, prawie 
zupełnie podobny do rogów amerykańskich Tita- 
notheryów. Prawdopodobnie też Arsinoitherium 
jest bardziej zbliżony do tych ostatnich, niż do 
nosorożców. Kościste wyrostki dochodzą do
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znacznej wysokości 68 cm i są podtrzymywane 
przez prostopadłe zgrubienie przegrody nosowej, 
jak to spotyka się ■ u niektórych nosorożców, 
uzbrojonych w rogi. Te ostatnie, jak wiadomo, 
pojawiły się daleko później (w górnym miocenie); 
starsze zaś właściwe Rhinocerotidae były bez- 
rogie.

(Prometheus). Cz. St.

—  Prądy elektryczne u roślin. W  londyń-
skiem Towarzystwie Linneusza niedawno była 
przedstawiona praca prof. Bose, poświęcona kwe- 
styi ruchów wykonywanych przez liczne rośliny 
wyższe wskutek przebiegania prądów elektrycz
nych. Do badań najbardziej nadaje się wahad- 
lik (Desmodium gyrans), roślina strąkowa, bar
dzo rozpowszechniona w Indyach, która zawdzię
cza swoję nazwę tej okoliczności, że dwa boczne 
listeczki jej trójlisteczkowego liścia stale podno
szą się i opadają. . Całkowity okres podnoszenia 
się i opadania listeczków badanej rośliny wynosi 
31/, minuty. Gdy jedna z elektrod galwano- 
metru została połączona z ogonkiem małego 
listeczka, a druga z głównym ogonkiem liścia 
złożonego, można było zauważyć, źe ruchy liścia, 
poddanego badaniom, zależą od prądu elektrycz
nego, który przebiega od poruszającego się ogon
ka do ogonka głównego, który jest nieruchomy.

(Prometheus). Cz. St.

—  Sprawdzian co do natury kom órkowej 
zoochlorelów symbiotycznych. Wiadomo, że 
zoochlorele są to ciałka zielone, o budowie wo
dorostów jednokomórkowych, zagnieżdżone nie
raz w niezmiernych ilościach w plazmie niektó
rych wymoczków (Paramaecium bursaria, Sten- 
tor polymorphus) oraz Hydry zielonej i nadające 
tym istotom zabarwienie. Już poprzednio wielu 
badaczom udało się wykazać w nich jądro, a nawet 
obserwować podział jego (Brand, Nussbaum, Fa- 
mintzin, Dangeard). M e były to jednak bada
nia idealnie dokładne. Obecnie J. Villard opisuje 
bardziej szczegółowo budowę cytologiczną tych 
Zoochlorelłae. Posiadają one jądro okrągłe, skła
dające się z nukleopłazmy niebarwiącej się oraz 
błonki i jąderka, barwiących się hematoksyliną. 
Oprócz tego posiadają pyrenoidę. Autor mógł 
stwierdzić podział jądra, a nawet dwa podzia
ły, zanim się pyrenoida zdążyła rozczłonkować. 
Chromatofor w postaci siodełka.

Ważniejszem bodaj dla stwierdzenia samoist- 
ności zoochlorelów jest wykazanie w nich przez 
p. Yiłlarda tak zwanych ciałek metachromatycz- 
nych, to jest barwiących się na czerwono barwni
kami zasadowemi błękitnemi i liliowemi. Ina
czej te ciałka Biitschli nazywa „Rothkornchenu. 
Otóż z bardzo wielu badań Ernsta, Babesa, 
Biitschliego, Lauterborna, Kunsthera, Busąueta, 
Guilliermonda, Matruchota, Molliarda i innych 
nad przeróżnemi organizmami jednokomórkowe- 
mi wynika, że ciałka metachromatyczne są pro
duktami życia komórki; że w żadnych organoi-

W SZECHŚWIAT
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dach komórkowych nie istnieją i że obecność ich 
w komórce dowodzi, że jest ona żyw ą i samo
dzielną.

Tak, np., żadnemi środkami autor nie mógł 
wyk ryć tych ciałek w  ziarnach zieleni najroz
maitszych roślin wyższych, gdy tymczasem 
z w ielką łatwością i ze wszystk iemi charaktery- 
stycznemi cechami mógł je  stwierdzić w  zoochlo- 
relach wymoczków i H ydry. Dowodzi to raz 
jeszcze, że zoochlorele nie są jakiemiś nieznane
go znaczenia organoidami zamieszkiwanych komó
rek, lecz są organizmami całkowitemi i żyjącemi, 
które m igrowały do innych komórek i pozostają 
tam w  stanie symbiozy czy może pasorzytnictwa.

Szkoda jedynie, że autor nie w ie widocznie 
o doświadczeniach W . Schewiakowa, któremu 
udawało się wydzielać zoochlorele z komórek 
zamieszkiwanych i utrzymywać je  przy życiu na 
wolności w  odpowiednich pożywkach.

(C. R. Ac. Sc. Paris nr. 21) R . M.

RO ZM AITO ŚC I.

—  Krótkowzroczność ryb i p łazów . W  prze
ciwstawieniu do kręgowców wyższych, ssaków 
i ptaków, niższe posiadają naogół wzrok bardzo

krótki. W ed ług przyrodnika wiedeńskiego P . 
W ernera, który zbadał w tym celu bardzo w ie
le osobników, w  znacznej części na wolności, 
krokodyle i kajmany nie odróżniają człowieka już 
na odległości większej niż dziesięciokrotna dłu
gość ich ciała. W ęże również źle widzą. Boa, 
np., w idzi nie dalej nad 1/3 własnej długości; 
rozmaite inne gatunki nie dalej nad r/., a nawet; 
1/8. Żaby są już znacznie lepiej wyposażone, 
sięgają bowiem na odległość ze dwadzieścia razy 
dłuższą, niż one same. W iedzą o tem z własne
go doświadczenia poławiacze żab. Co do ryb, 
wzrok ich sięga niewiele dalej ponad metr. 
W erner tw ierdzi nawet, że wogóle ryby widzą 
tylko na połowę długości swego ciała. N ie w ia
domo o ile zgodne jest to z prawdą; bądź co bądź 
soczewka ich oka w  przeciwstawieniu do krę
gowców wyższych jest niemal kulistą i nie po
siada prawie żadnej akomodacyi. Zresztą taką 
jedynie krótkowzrocznością może być wytłuma
czone, że nie odróżniają one wędek, haczyków, 
sieci i innych przyrządów sztucznych; zanim je  
dostrzegą, już są złowione. Wszelako dotyczę 
to jedynie ich zdolności widzenia w środowisku 
wodnem; co zaś do środowiska powietrznego, 
zbyt mało mamy dzisiaj danych, by coś w tej 
kwrestyi orzec.

(Rev. Sc.). 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. 1 do d. 7 lipca 1903 r.

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