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OPIS W Y C IE C Z K I GEOLOGICZNEJ 

W  PO ŁU D N IO W YC H  P O W IA T A C H  

K R Ó L E S T W A .

W  ciągu lata ubiegłego zdarzyło mi się 
spotkać w okolicach Ojcowa i K ielc kilka 
drużyn młodzieży szkolnej na wycieczkach 
przyrodniczych. Szczera wesołość, żywe 
zainteresowanie się przedmiotem, zapał, 
ogarniający zarówno uczniów, jak i nauczy
cieli, świadczyły jasno i wymownie, jak dziel
nym i niczem niezastąpionym czynnikiem 
pedagogicznym jest to czerpanie nauki świe
żej i żywej z wiecznie otwartej księgi przy
rody. Niezapomniany Jastrzębowski znaj
duje dziś coraz więcej gorliwych naśladow
ców. Oby jaktiajwięcej! Na słabszy stosunko
wo rozwój wycieczek mineralogiczno-geolo- 
gicznych, oprócz względu znacznego oddale
nia głównego naszego środowiska zakładów 
naukowych od najbardziej geologicznie uroz
maiconej południowej części Królestwa, 
wpływa jeszcze i inna, poważniejsza przy
czyna. O ile bowiem wycieczki botaniczne 
i zoologiczne obyć się łatwo mogą bez ja 
kiejś z góry na dalszą metę obliczonej 
marszruty, o tyle ta ostatnia w ekskursyi 
ziemioznawczej stanowi niezbędny warunek 
powodzenia. Nie dosyć jest przecie poka
zać uczniom kilka przekopów i kamienioło
mów, należy rzucić im przed oczy cały sze

reg odsłonięć charakterystycznych, któreby 
plastycznie utrwaliły w młodych umysłach 
cechy stratygraficzne i petrograficzne bada
nych warstw i rozlały jasne światło na tek
tonikę większych obszarów. Niezbędne są 
zatem dla nauczyciela, lub kierownika w y 
cieczki szczegółowe studya przedwstępne, 
co znacznie utrudnia, a w  wielu razach na
wet niemożliwem czyni zadanie. Powodo
wany chęcią ułatwienia pracy przyszłym 
kierownikom wycieczek geologicznych, po
daję tu jako przykład opis ekskursyi, odby
tej zaprzeszłego lata pod kierunkiem prof.
S. Kontkiewicza z uczniami szkoły górni
czej w Dąbrowie.

Zanim przejdziemy do właściwego opisu 
wycieczki, pozwolę sobie uczynić kilka czy
sto praktycznych uwag. Ilość członków 
wycieczki, łącznie z profesorem i jego po
mocnikiem wynosiła 20. L iczby tej dla 
jednej grupy, ze względów trudności w y 
żywienia, umieszczenia na noclegach i t. d. 
wogóle przekraczać nie należy. Bagaż o ile 
możności niewielki, składający się z zapaso
wego ubrania i butów, pomieszczaliśmy 
zwykle na wózku, którego woźnica miał 
polecone odstawić rzeczy do pewnego z gó 
ry uplanowanego punktu noclegowego, lub 
obiadowego Lokomocya bowiem nasza by
ła przeważnie piesza, z wyjątkiem więk
szych dystansów, odbywanych koleją. Przy 
sobie każdy członek wycieczki posiadał tor
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bę, lub tornister z zapasem papieru do opa- 
kq wy wania okazów mineralogicznych, no
tatnik, młotek stalowy na długiej rączce, 
aby mógł służyć zarazem do podpierania się 
w  marszu. Kierownik posiadał nadto ma
py geologiczne i topograficzne, busolę gór
niczą z kątomierzem, mały aparat fotogra
ficzny i lunetę połową.

Czas trwania wycieczki 9 dni; składała się 
ona z następujących etapów :

1) najbliższe okolice Dąbrowy— 1 dzień;
2) Zawiercie i okolica— 2 dni;
3) Sławków, Bolesław, Krążek, Olkusz—

1 dzień;
4) Chęciny i okolica —1 dzień;
5) Kielce i okolica— 1 dzień;
6) Kajetanów, Zagdańsk— 1 dzień.
7) Suchedniów, Bzin— 1 dzień;
8) Starachowice— 1 dzień.
Ograniczając wycieczkę do treści czysto

geologicznej, możnaby skrócić ją  o 3 dni 
przez pominięcie zwiedzenia kopalń w  okoli
cach Zawiercia, Suchedniowa i Starachowic.

W ycieczkę dąbrowską zaczynamy od Go- 
łonoga. W  północno-wschodnim końcu wsi, 
w  przekopie kolei nadwiślańskiej widoczne 
są wyraźnie ciemne łupki gliniaste, należą
ce do najniższych warstw piętra produk
tywnego formacyi węglowej ze skamienia
łościami mięczaków morskich Phillipsia mu- 
cronata, Pecten sp., Chonetes i t. p. Upad 
warstw ku południo-zachodowi. Te same 
łupki widać i w sąsiednim przekopie kolei 
warszawsko-wiedeńskiej m iędzy stacyami 
Ząbkowice a Strzemieszyce. Posuwając się 
ku południowi, uważamy, że warstwy te g i
ną pod piaskiem dyluwialnym. Przed nami 
ciągnie się wydłużona ze wschodu na za
chód góra gołonoska. Liczne kamieniołomy 
pozwalają nam stwierdzić, że szczyt góry  ' 
składa się z wapienia żółtego, t. zw. muszlo- 
wego, formacyi tryasowej. Skamieniałości 
znaleźć trudno, trafiają się jednak niezbyt 
wyraźne odciski łodyg lilij morskich Encri- 
nus liliiformis. Upad warstw wyraźny ku 
północo-wschodowi, a więc przeciwny upa
dowi warstw formacyi węglowej. Ze szczy
tu góry gołonoskiej roztacza się przed nami 
wspaniały widok o promieniu kilkumilo- 
wym. Od północy wyłaniają się z poza la
sów Ząbkowice, a za niemi ciąg wzgórz 
wapienia muszłowego, na widnokręgu rysują

się pasma jurskie krakowsko-wieluńskie. 
Zwracając się twarzą ku południowi, widzi
m y obszerną dolinę węglową dąbrowsko- 
sosnowiecką z kilku wyspami tryasowem i: 
Zagórze, W arpie, Bendzin i Grodziec, ocała- 
łemi z wielkiej denudacyi tych osadów. 
Schodzimy koło cmentarza na zbocze połud
niowe góry : tu zwraca naszę uwagę mocno 
czerwony kolor gruntów uprawnych— to g li
ny czerwone formacyi pstrego piaskowca, 
kryjące się pod wapień muszlowy i zgodnie 
z nim uławicone; skamieniałości brak zupeł
ny. Posuwamy się dalej drogą ku kopalni 
Flora; czerwone zabarwienie gruntu znika, 
ustępując miejsca czarnemu; po obudwu 
stronach drogi w idzimy szeregi małych szy
bików, wybitych na wychodach pokładów 
węgla. W  biurze kopalni Flora zdajemy so
bie sprawę z uławicenia tych pokładów, na 
mocy przedstawionych nam przekrojów. W y 
stępują tu jedne z najstarszych pokładów 
naszego zagłębia, t. zw. warstwy podrede- 
nowskie, upadające wszystkie zgodnie ku po
łudnio-zachodowi pod kątem około 10— 15°. 
W  eksploatacyi pozostają 4 pokłady : naj
wyższy 2 m gruby, o 10 m głębiej pokład 
drugi 86 cm gruby, dalej jeszcze o 20 m g łę
biej trzeci 75 cm gruby i nakoniec jeszcze
0 70 m głębiej pokład czwarty około 1 m 
grubości. Pokłady podredenowskie są dość 
regularne i dają w ęgiel w  doskonałym ga
tunku. Po wyjściu z kopalni, przeszukujemy 
zwały kopalniane, złożone z piaskowców
1 łupków gliniastych, w których obficie znaj
dują się pięknie zachowane odciski paproci, 
a również sigilarye, lepidodendrony, w  łup
ku czarnym także muszle mięczaków płytko- 
wodnych. Osady węglowe są tu przykryte 
przez dyluwium, z wyjątkiem  pagórka, leżą
cego na zachód od kopalni, gdzie piaskowiec 
węglowy występuje bezpośrednio na po
wierzchnię. Piaskowiec ten, o ziarnie w y
raźnie kwarcowem, posiada znaczną do
mieszkę gliny i miki, lepiszcze słabe glinia- 
sto-wapienne, to też na powietrzu bardzo 
prędko wietrzeje, rozpadając się na piasek 
siny lub żółty. Po przejściu długiej ulicy 
Redenowskiej, docieramy do wielkiej starej 
odkrywki węgla, założonej w  początkach 
wieku zeszłego na wychodach grubego po
kładu węgla t. zw. redenowskiego, mającego 
od 10 do 15, a w niektórych miejscach do
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20 m grubości. Spód pokładu Reden stano
wi łupek węglowy, strop— piaskowiec grubo
ziarnisty kwarcowy, przechodzący miejsca
mi w  konglomerat. Wschodnią część po
kładu Reden wyrabia Tow. francusko-ros- 
syjskie, w kopalni Reden, w której sąsiedz
twie na upadzie tegoż pokładu leży kopal
nia Mortimer Tow. sosnowieckiego, wyra
biająca ten pokład na głębokości około 
500 m od powierzchni. Ku  wschodowi 
wzdłuż rozciągłości pokładu Reden leżą ko
palnie Kazimierz i Feliks Tow. warszaw
skiego, a ku zachodowi kopalnie Paryż 
i Koszelew Towarzystwa franko-włoskiego, 
wreszcie na samym krańcu zachodnim ko
palnia Marya Tow. akc. G-rodzieckiego.

Posuwając się od kopalni Mortimer szo
są ku południowi, widzimy liczne szybi-

Fi

ki z wyciągiem ręcznym, lub kieratowym; 
wyrabiają tu węgiel z licznych pokładów 
cienkich, t. zw. nadredenówskich, leżących 
wyżej od pokładu Reden. W ielkie przed
siębiorstwa kopalniane omijają te pokłady, 
lub niszczą je, z powodu lichego gatunku 
węgla i względnie kosztownych warunków 
urabiania. W  Zagórzu widzimy znów garb 
wapienia muszlowego, oddzielający dolinę dą
browską od sosnowiecko-sieleckiej. Z  wierz
chołka tego garbu, tuż za kościołem zagór
skim, widzimy rozścielającą się przed nami 
olbrzymią dolinę usianą tysiącami kominów 
i budynków fabrycznych i kopalnianych: 
to polsko-śląskie zagłębie węglowe, jeden 
z najbogatszych centrów przemysłowych 
kuli ziemskiej. Na pierwszym planie w idzi
my Sielce i Sosnowiec, ku zachodowi ko
palnie Milowice, Czeladź i Saturn, ku po
łudniowi N iwkę i Klimontów, a dalej nie

przerwany szereg kopalń śląskich. Na 
szybie Renard kopalń sieleckicli dowiaduje
my się z przedstawionych nam przekrojów, 
że kopalnia główna eksploatuje pokład 
Reden, t. j. ten sam, który widzieliśmy 
w Dąbrowie, ale z upadem wręcz przeciw
nym, t. j. ku północno-wschodowi, rozdzie
lony przytem na 2 pokłady: górny i dolny 
po 6 m grubości. Pomiędzy Dąbrową 
a Sielcem pokłady węglowe tworzą zatem 
nieckę, której punkt najgłębszy leży pod 
Zagórzem. W  tem samem skrzydle pokła
du Reden, co i kopalnia Renard w Sielcu, le
żą ku zachodowi kopalnie Milowice, Czeladź 
i Saturn. Ku południowi, poza wychodnia
mi pokładu Reden, za szybem Wilhemina, 
spotykamy koło Modrzejowa wychody te
goż pokładu, lecz z upadem znów ku połud-
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niowi. Skrzydło to obecnie jest eksploato
wane w kopalni Jerzy w Niwce. Względne 
położenie pokładów węglowych w kopal
niach Renard i Niwka wyraża się w  kształ
cie t. zw. siodła, czyli fałdy antyklinalnej, 
której część wierzchnia uległa rozmyciu. 
Na podstawie danych faktycznych zebra
nych z tej wycieczki możemy nakreślić pro
fil osadów węglowych i tryasowych w  kie
runku z północy na południe od Grołonoga 
do N iwki (fig. 1).

Do Zawiercia udajemy się na drugi dzień 
rano koleją warsz.-wied. W  drodze obja
śniamy uczniom mapę geologiczną Roemera 
i zwracamy uwagę z okien wagonu na cie
kawsze odsłonięcia widoczne. Za Ząbkowi
cami tracimy z oczu formacyę węglową, 
którą zastępuje glina czerwona form acji 
pstrego piaskowca, widoczna w  przekopach 
linii kolejowej, a dalej wyniosłości, złożone
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z wapienia muszlowego i dolomitu tryaso- 
wego. W  bliskości stacyi Ł a zy  obserwuje
my gliny kajprowe, wyłaniające się z pod 
piasków dyluwialnych. W zgórza przy fa
bryce cementu W ysoka należą już do for- 
macyi jurskiej, mianowicie do górnego jej 
piętra t. zw. ju ry  białej, gdy  podnóża ich 
złożone są z g liny ciemnej, należącej do 
piętra środkowego formacyi jurskiej. Z tej 
samej gliny korzysta leżąca w bliskości sta
cyi cegielnia. Dalej w idzim y znów wycho- 
dy czerwonej g liny kajprowej i marglu 
z szybikami kopalń węgla brunatnego. 
W  Zawierciu zwiedzamy przedewszystkiem 
fabrykę żelazną Towarzystwa akc. Hulczyń- 
skiego, korzystając z uprzejmości dyrektora, 
inżyniera Appla, udzielającego nam obja
śnień i gościnności. Fabryka świeżo posta-

co-zachodu na południo-wschód. U  stóp 
ich od południowego stoku wyraźnie wpa
da w  oczy pas glin  ciemnych, należą
cych do jury środkowej (brunatnej), pas ob
fitujący w  rudę żelazną. Na południo-wscho- 
dzie wyraźnie rysuje się góra ogrodzienie- 
cka z ruinami zamku.

Oglądamy następnie jednę z najbliższych 
kopalń rudy żelaznej, należących do fabry
k i— kopalnię w  Łośnicach. Znajduje się 
ona w odległości 1 */2 wiorsty, od zakładu, 
połączona z nim kolejką powietrzną elek
tryczną systemu Otto. Kopalnia, rozłożona 
u stóp wTzgórza jury białej, urabia kilka 
cienkich pokładów rudy żelaznej ilastej (wę
glanu żelaza), położonych wśród g lin  ciem
nych jury brunatnej. Tuż przy kopalni 
w idzimy kamieniołom wapienia żółtego,
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Fig. 2.

wioną, ogranicza się dotychczas produkcyą 
surowca z jednego olbrzymiego w ielkiego 
pieca, systemu amerykańskiego, dostarcza
jącego do 9000 pudów dziennie żelaza lane
go. Instalacya fabryczna uwzględniła naj
nowsze zdobycze techniki w  najobszerniej
szym zakresie. W  fabryce zapoznajemy 
się przedewszystkiem z materyałami suro- 
wemi, a więc z rudą ilastą (syderytem) miej
scową, rudą brunatną z okolic Częstochowy, 
żelaziakiem czerwonym z K rzyw ego R o 
gu, rozmaitemi bogatemi w  żelazo żużla
mi, dalej z koksem morawskim i górno
śląskim.

Korzystam y z wyniosłości, jaką tworzy 
szczyt w ielkiego pieca, aby objąć okiem 
szerszą przestrzeń. Zawiercie i fabryka le
żą na glinach kajprowych, na północy jasno 
odrzyna się od jednostajnej równiny ciąg 
wyniosłości jurskich biegnących od półno-

a powyżej wapienia marglowego, używa
nych jako topniki w  procesie wielkopieco
wym. Na granicy wapienia i g lin  ciem
nych sączą się liczne źródła, których pocho
dzenie w tem miejscu łatwo objaśnić się da
je. W  ułożonych przy kopalni rusztach rudy 
znajdujemy pięknie zachowane i w  ogrom
nej ilości skamieniałości Pholadomya Mur- 
chisoni, Ammonites Parkinsoni i in., w  opi
sanych zaś wyżej wapieniach Cardioceras 
cordatus, Rhynchonella lacunosa i in., cha
rakteryzujące jurę białą. W ieczór spędza
my w  malowniczych ruinach zamku w  Ogro- 
dzieńcu, zbudowanego na wyniosłem wzgó
rzu ju ry  skalistej. Stanowi ono część skła
dową wyniosłego pasma krakowsko-wie- 
luńskiego, obejmującego znane powszechnie 
malownicze m iejscowości: Krzeszowice, O j
ców, Pieskowa Skała, Pilica, Ogrodzieniec, 
Z łoty Potok, Olsztyn i t. d. Gromadząc
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zebrane w  ciągu dnia spostrzeżenia, rysuje
my profil przedstawiony na fig. 2.

Na drugi dzień przerzucamy się na zachod
nią stronę linii kolejowej. Po lewej stronie 
drogi bitej, wiodącej do Poręby Mrzygłodz- 
kiej, spotykamy kamieniołom marglu kajpro- 
wego, silnie zwietrzałego, barwy czerwona
wej; dalej, zwracając się na prawo ku kopal- 
ni węgla w Nieradzie, w idzimy przy drodze 
łom konglomeratu wapiennego, używanego 
do celów budowlanych. Ponieważ droga na
sza biegnie w  kierunku północnym, a upad 
warstw, widoczny w spotykanych odsłonię
ciach, jest północno wschodni, wnosimy, że 
spotkany konglomerat leży nad marglem 
czerwonym. Idąc dalej ku północy, równo
legle do linii kolejowej, nie spotykamy wię
cej odsłonięć; całą okolicę pokrywają gliny 
i piaski dyluwialne z otoczakami narzuto- 
wemi. Za pięknym laskiem sosnowym w i
dać szyby, gęsto rozłożone wśród szczerego 
piasku— jestto kopalnia węgla brunatnego 
w Nieradzie, własność inż. Strzeszewskiego. 
Urabia się tu jeden pokład węgla 1 m gru
by, leżący na glinie, pod warstwą dość moc
nego łupku gliniastego formacyi kajprowej. 
Upad warstw nieznaczny ku północo-wscho
dowi, szyby bij ̂  się tu w odległości 20 — 30 m 
do głębokości 6— 25 m. Górne warstwy sta
nowią gliny i piaski dyluwialne.

D. 30 czerwca jedziemy koleją nadwiślań
ską do Sławkowa. Przy samej stacyi do
strzegamy dobrze nam już znane czerwone 
gliny pstrego piaskowca, dostarczającego 
niezłego materyału dla tutejszej cegielni. 
Poza stacyą Sławków ku Bukownu ciągnie 
się na długości l/2 wiorsty głęboki przekop. 
Dążąc do niego, spotykamy tuż przy linii 
głazy czerwonego piaskowca gruboziarni
stego i takąż glinę z głazikami kwarcu. Da
lej, glina czerwona przechodzi stopniowo 
w konglomerat, złożony z głazów otoczo
nych wapienia dewońskiego z koralami, 
porfiru krzeszowickiego i kwarcytu. Jest to 
najniższa u nas warstwa formacyi pstrego 
piaskowca (w  krakowskiem znajduje się jesz
cze niższy poziom —tuf porfirowy koło F ili
powie). W  przekopie kolejowym widać w y 
raźnie warstwy konglomeratu, upadające na 
północo-wschód. Wapień dewoński znajdu
je  się w  nim w kawałkach od wielkości gro
chu do g łow y ludzkiej, obtoczony gładko,

zcementowany gliną czerwoną. Obecność 
wapienia dewońskiego w konglomeracie do
wodzi, że wblizkości powinny się znajdować 
warstwy pierwotne tej skały. Istotnie, zna
my pojedyńcze obnażenia wapienia dewoń
skiego w  Dębniku koło Krzeszowic i w  Klu
czach pod Olkuszem. Linia łącząca te pun
kty przechodzi w blizkości Bukowna, gdzie 
dewon ukrywa się zapewne pod osadami 
tryasu.

Kierując się ku północy, ku wsi Podlipie, 
rozłożonej na wzgórzu, t. z w. Świniej -górze, 
między Bukownem a Sławkowem, widzimy 
znów charakterystyczną glinę czerwoną, le
żącą na konglomeracie, a dalej niegrubą 
warstwę marglu wapiennego, tworzącego 
najwyższy poziom formacyi pstrego pia
skowca, t. zw. roth. Margiel ten znajduje 
się u stóp wzgórza, którego masę tworzy 
wapień muszlowy, część dolna środkowego 
piętra tryasu. W  marglu, koloru żółtawo- 
białego, spotykamy charakterystyczną ska
mieniałość Myophoria costata, ważną z tego 
względu, że tylko to piętro charakteryzuje.

W arstwa marglu upada zgodnie z gliną 
pstrego piaskowca i wapieniem muszlowym 
ku północo-wschodowi. Wapień muszlowy 
składa się tu z potężnych mas wapienia mar- 
glowego, przechodzących stopniowo w  zbity 
i twardy typowy wapień muszlowy z odci
skami łodyg lilij morskich. Ze szczytu Swi- 
niej góry widzimy ciągnącą się na północo- 
wschodzie obszerną dolinę kilkumilowej roz
ległości, przeciętą przez środek rzeką Białą 
Przemszą; widnokrąg zamyka znane nam 
pasmo jurskie, u którego stóp zalega olbrzy
mia pustynia piaszczysta t. zw. Błędowska, 
w  małej zaledwie części porośnięta lasem. 
Bliżej nas, w idzimy na lewo Sławków, ma
lowniczo rozłożony na stokach wzgórza wa
pienia muszlowego, z rzeką Przemszą u stóp, 
nad której brzegiem rysują się mury daw
nej walcowni cynku. Na prawo widzimy 
wieże pięknego kościoła bolesławskiego, ko
min płóczki mechanicznej, szyby kopalni 
galmanu i kruszcu ołowianego Ullisses, a na 
widnokręgu charakterystyczny dach spadzi
sty kościoła olkuskiego. Całą dolinę w y
pełniają osady dyluwialne, wzgórza tworzy 
wapień muszlowy i dolomit, któremu przy
patrzymy się bliżej zwiedzając kopalnie 
kruszcowe. Tymczasem kierujemy się da
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lej ku północy, przechodzimy przez malow
nicze wąwozy wyżłobione w  glinie mamuto
wej i dosięgamy szosy bolesławskiej. Po 
drugiej je j stronie zwracają naszę uwagę* 
liczne szyby ze zwałami rudy żelaznej bru
natnej. Jest to kopalnia w  Krzykawce, 
własność inż. Sujkowskiego. Ruda znajdu
je  się tu w  postaci gniazd, rozłożonych nie
prawidłowo w wapieniu muszlowym. Żela- 
ziak brunatny zawiera przeszło 40$ Fe.

W  blizkości dworu w  Krzykawce ciągną 
się bardzo malownicze głębokie wąwozy, 
wyżłobione w  glin ie mamutowej (loss), ze 
stokami pokrytemi lasem. Bardzo dobrze 
dostrzegać się w  nich daje łnpliwość piono
wa, charakterystyczna dla tych utworów. 
W  wielu punktach obserwujemy utwory lo
dowcowe, z kamieniami narzutowemi, leżące 
pod gliną mamutową, utworem jak w iado
mo nowszym, pochodzenia powietrznego

Z Krzykawki udajemy się dróżkami pol- 
nemi do Krążka pod Bukownem, gdzie 
w kancelaryi tutejszych kopalń galmanu, na
leżących obecnie do Tow. franko-rossyjskie- 
go, pokazują nam plany kopalni Ulisses i Je
rzy. Dowiadujemy się ze słów miejscowe
go zawiadowcy, że rudy cynkowo-ołowiane 
znajdują się tu w  postaci gniazd, rozpro
szonych w dolomicie, leżącym na wapieniu 
muszlowym. Ten ostatni stanowi dolną 
granicę utworów rudonośnych, tworząc bar
dzo nieforemną powierzchnię falistą, wypeł
nioną dolomitem. Gniazda galmanu (węgla
nu i krzemianu cynkowego) i kruszcu (siarcz
ku ołowiu) nie zajmują w dolomicie jakiegoś 
określonego poziomu, lecz są rozpryśnięte 
w' masie dolomitowej nadzwyczaj nieregu
larnie. Najbogatsze jednak gniazda zajmu
ją  poziomy niższe, w blizkości wapienia fa li
stego, a szczególniej w  zagłębieniach tegoż. 
W  pewnych punktach gniazda koncentrują 
się w  blizkości powierzchni, co umożliwiło 
założenie odkrywek. Jedna z nich, odkryw
ka „Ulisses", obecnie około 20 m głęboka 
i sąsiadująca z nią odkrywka „Kuklinkiu 
Tow. sosnowieckiego, znacznie głębsza, dają 
rudę z zawartością około 15% Zn, bardzo 
oryginalnej budowy. Jest to okruchowiec 
dolomitowy z lepiszczem galmanowo-kalcy- 
towem, kawałki dolomitu są zupełnie ostro- 
kanciaste, bez śladów zaokrągleń. Ten sam 
okruchowiec znajduje się także i w  głęb

szym poziomie w kopalni Jerzy. Wspólnie 
z galmanem występuje i błyszcz ołowiu, 
t. zw. kruszec, i blenda cynkowa (siarczek 
cynku), ze znaczną nieraz domieszką limoni- 
tu, pirytu żelazistego i manganitu. Na szy
bie „maszynowym" kopalni Ulisses wyrabia 
się najgłębszy dotychczas poziom rudonośny 
na głębokości 52 m pod powierzchnią. Chod
niki przygotowawcze, będące zarazem i po- 
szukiwalnemi, prowadzą się w  rozmaitych 
poziomach. W yciąg  z płytszych szybów 
ręczny, z głębszych kieratówo-konny. Od
wodnienie kopalni odbywa się zapomocą 
sztolni, których na kopalniach Ulisses i Je
rzy jest dwie : Bolesławska i Czartoryska. 
Są to w znacznej części odnowione stare 
urządzenia, budowane w  X V I  w. przez gwa
rectwa, czyli spółki kopalniane olkuskie.

Po  południu zwiedzamy jednę z tych sztol
n i—Czartoryską. Ujście jej znajduje się oko
ło przystanku kolejowego Bukowno, gdzie 
w  głębokim przekopie rozpoczyna się kanał, 
odprowadzający wody sztolniowe do rz.Szto- 
ły, wpadającej doPrzem szy. Pierwsze 30 sąż
ni chodnika podziemnego są obmurowane 
sklepieniasto, ponieważ w  tej części sztolnia 
przechodzi przez piaski i kurzawkę aż do 
szybu nr. 1, gdzie rozpoczyna się kamień 
wapienny. W  tym  punkcie sztolnia Czarto
ryska, zachowująca stale kierunek północny, 
przecina się z drugą sztolnią— Starczynow- 
ską, biegnącą na północo-wschód. Z obec
nego stanu sztolni Czartoryskiej nie możemy 
powziąć wyobrażenia o tem, jaką była daw
niej, ponieważ i budynek i profil je j jest 
zmieniony; natomiast sztolnia Starczynow- 
ska pozostała i dotychczas w stanie pierwot
nym, świadcząc chlubnie o wysokiej umie
jętności górniczej naszych przodków z przed
4-ch wieków. Stara sztolnia posiada opra
wę całodrzewną dębową, po części wybornie 
dotąd zachowaną. Sztolnia Czartoryska, kie
rując się ku północy, przecina kompleks osa
dów tryasowych w  kierunku ich upadu, 
wnosimy więc, że stopniowo spotykać w  niej 
będziemy osady coraz nowsze. Istotnie, po
za szybem nr. 1 widzimy w bokach chodni
ka konglomeraty i gliny różnokolorowe, na
leżące do formacyi pstrego piaskowca, dalej 
margiel żółty  rothu, wreszcie wapień musz- 
lowy. W  tym  ostatnim, nazywanym pospo
licie podstawowym, ponieważ stanowi pod
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stawę osadów rudonośnych, przechodzi sztol
nia na długości około 2 wiorst. Zważywszy 
wielką twardość tego wapienia, w którym, 
nawet ze znacznem zużyciem dynamitu, 
udaje się obecnie przechodzić zaledwie 15 
do 20 m chodnika na miesiąc, wyobrazić 
sobie możemy, z jakiemi trudnościami wal
czyć musieli nasi przodkowie, którzy tę ro
botę prowadzili ręcznie, przy pomocy jedy
nie kilofa, dłuta i klinów. To też dziwić się 
nie można, że na przeprowadzenie starej 
części sztolni, na długości 476 sążni zużyto 
lat 40 (H. Łabęcki). Pomimo tak olbrzy
miego nakładu pracy, sztolnia nie osięgnęła 
zamierzonego celu i do złóż kruszcowych 
nie doszła, prawdopodobnie wskutek ban
kructwa śmiałego na owe czasy przedsię
biorstwa. Praca starych gwarków dopiero 
dzisiaj owoc wydała, gdy Tow. franko-ros-

ki „Jerzy11 aż do szybu maszynowego na 
głębokości około 50 m od powierzchni. Ze 
sztolni przechodzimy do robót wydobywal- 
nych, które tworzą komory, wyrobione w do
lomicie rudonośnym, nieraz do 8 m wysokie, 
połączone całym labiryntem chodników po- 
szukiwalnych. Kopalnia Ulisses daje obec
nie do 1,5 miliona pudów rocznie galmanu, 
oprócz kilkudziesięciu tysięcy pud. kruszcu, 
wysyłanego do hut śląskich. Galman gruby 
wysyła się po ręcznem oczyszczeniu od kamie
nia do hut cynkowych w Dąbrowie, drobny 
zaś ulega uprzednio wzbogaceniu na miej
scu w  płóczkach ręcznych i mechanicznych. 
Po wyjściu z kopalni zwiedzamy wielką 
płóczkę mechaniczną w Bolesławiu, należącą 
do Tow. sosnowieckiego i przerabiającą około 
2 milionów pud. galmanu surowego rocznie.

Pomijając opis tej płóczki, jako wycho-

syjskie, dzierżawiące kopalnie olkuskie, sta
rą sztolnię według planów inż. Albrechta 
oczyściło i dzieło zapoczątkowane przed
4-ma wiekami doprowadziło do szczęśliwego 
końca. Ze starej sztolni pozostał się w sta
nie niezmienionym wyżej opisany kawałek 
przy szybie nr. 1, oraz przepiękna partya 
chodnika koło szybu nr. 10 w bardzo twar
dym wapieniu, wyrobiona sklepieniasto przy 
pomocy dłutka tak dokładnie i czysto, że 
dotychczas powierzchnia ścian i sklepienia 
wygląda' jak wyszlifowana. Takiej roboty 
nie wykonałby obecnie najzdolniejszy gór
nik. Po  przejściu wapienia sztolnia wcho
dzi przy kościołku w  Tukience w dolomit 
rudonośny z bardzo bogatemi złożami ga l
manu, blendy cynkowej i kruszcu ołowiane
go. Dolom it jest drobno-krystaliczny, zaw
sze zabarwiony rudą żelazną i poprzecinany 
licznemi żyłkami kalcytu i galmanu. Sztol
nia biegnie dalej w  dolomicie obok odkryw-

dzący poza ramy naszej pracy, przejdziemy 
do dalszego ciągu wycieczki, obejmującej 
drugą kopalnię olkuską—Józef. Wapień 
muszlowy, jak wspominaliśmy, upadający 
ku północo-wschodowi, posiada powierzchnię 
nader nierówną, falistą, którą możnaby po
równać do nagle skamieniałych bałwanów 
morskich. Wklęsłości tych fal wypełnia 
dolomit rudonośny, grzbiety sterczą nad po
wierzchnią w postaci pagórków. W ychod
nie wapienia otaczają od południa i zachodu 
kopalnię Ulisses, zjawiają się również i na 
wschód od niej w  odległości około 3 wiorst 
od kopalni, dzieląc tym sposobem cały ob
szar rudonośny na dwa pola : zachodnie, 
mieszczące kopalnie Ulisses, Jerzy i Kuklin- 
ki, i wschodnie, eksploatowane w kopalni 
Józef pod Olkuszem. Kopalnia ta, nieznacz
nych obecnie rozmiarów, koncentrowała 
w  sobie kiedyś część znaczniejszą przemysłu 
górniczego polskiego. W  X V I  w. w  Olku
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szu istniało kilkadziesiąt stowarzyszeń gw a
reckich, a na kopalniach i hutach, otaczają
cych wieńcem to miasto, pracowało kilka 
tysięcy robotników, 800 koni wyciągało w o
dę i rudę. W o jn y  szwedzkie i ciągłe póź
niejsze zawieruchy zgn iotły ten przemysł 
doszczętnie. Jako ślady minionej świetno
ści pozostały sztolnie zruinowane, szyby za
padnięte i zwały żużli ołowianych i dolomi
tu. Jednę z dwu istniejących tu sztolni, 
mianowicie Ponikowską odnowiono w epo
ce 1880 —1895 r., obecnie prowadzi się ga- 
łęź sztolniowa ku południowi. Od północo- 
wschodu płaskowzgórze olkuskie ogranicza 
pasmo jurskie, którego najbliższe punkty 
Pomorzany i Rabsztyn, oddalone są od ko
palni o wdorst parę. Na całym dystansie 
między kopalnią a pasmem jurskiem w y
chodni dolomitu niema; kryje się on pod 
grubą warstwą piasków dyluwialnych, pod 
któremi zapewne w dalszym ciągu ku pół
nocy znajdują się także i g liny kajprowe. 
U  stóp wzgórz jurskich spotykamy ciemne 
g liny ju ry  środkowej, wreszcie, skały w a
pienne jury białej. Takie ustosunkowanie 
warstw objaśnia nam fakt szczególnej obfi
tości wód w kopalniach olkuskich. Istotnie, 
z wymienionych skał wszystkie wierzchnie, 
mianowicie piasek dyluwialny, wapień jur- 
ski i dolomit są dla wody przepuszczalne, 
dolne zaś, a więc gliny ju ry  brunatnej i w a
pień muszlowy nie przepuszczają wody. P o 
nieważ zaś dolomit na znacznej przestrzeni 
pokryty jest tylko piaskiem, do którego 
spływa mnóstwo źródeł ze wzgórz jurskich, 
staje się on zatem naturalnym zbiornikiem 
wód z rozległej okolicy, może kilkudziesię
ciu mil kwadratowych (fig. 3).

Po  noclegu w  hotelu „O jców “  w  Olkuszu, 
gdzie pro widujemy się również w  zapasy 
spożywcze na cały dzień następny, w yjeż
dżamy 1 lipca rano pociągiem do Chęcin.

(DN)

Bronisław Jasiński,
inżynier górniczy.

H Y P O T E Z A  O P R Z Y R O D Z IE  

W Y S K O K Ó W  SŁO N E C ZN YC H

(PROTUBERANCYj).

Wprowadzenie do fizyki słońca zasady 
anormalnego rozpraszania (dyspersyi) po

zwala na sformułowanie nowego poglądu 
na ustrój tego ciała niebieskiego, poglądu, 
z którego wynikałyby, jako konieczne kon- 
sekwencye, rozmaite osobliwości protube- 
rancyj, nie dające się wyprowadzić z innych 
praw fizycznych.

W . H. Julius w ygłosił już w r. 1900 na
stępującą hypotezę, dotyczącą części atmo
sfery słonecznej, leżącej nazewnątrz tego, co 
się zwykle nazywa fotosferą:

„Pierwiastki, których obecność w  tej 
atmosferze dowiedziona została przez dostrze
żenia widmowe, znajdują się w stanie dale
ko większego rozproszenia niż się pospolicie 
przypuszczało, opierając się na wyglądzie 
utworów chromosferycznych. Jeśt nawet 
możliwe, że znajdują się one w niej wszę
dzie, na wielkich nawet odległościach poza 
fotosferą, chociaż widzialne są w  niektórych 
tylko punktach. Albowiem  własne ich pro
mieniowanie w podrzędnym tylko stopniu 
przyczynia się do ich widzialności, to też od
ległości, na których oko spostrzega charak
terystyczne światło tych substancyj poza 
tarczą słońca, są określone przez różnice 
w ich gęstościach lokalnych oraz przez ich 
zdolność wywoływania anormalnej dys
persyi “ .

W  pracy, z której w yjęty jest ten ustęp, 
Julius nie daje żadnej hypotezy co do stanu 
materyi, zamkniętej w fotosferze. Jedynie 
w  celu wytłumaczenia pewnych szczegółów 
uczony ten przyjął poglądy A . Schmidta, we
dług których słońce ma być nieokreśloną 
masą gazową, przyczem pozioma powierzch
nia fotosfery nie stanowi wcale prawdziwej 
powierzchni granicznej, lecz rodzaj sfeiy 
(kuli) krytycznej, określonej przez tę w ła
sność, że promień jej równy jest promienio
w i krzywizny promieni poziomych, przecho
dzących przez dany punkt powierzchni.

W  świeżo ogłoszonej rozprawie (Physilta- 
lische Ztschr. t. 4 nr. 2) Julius powraca do 
tego zagadnienia. Dopełniając swoję teo- 
ryę, opiera się on również na pierwszem 
z trzech twierdzeń Schmidta, na tem miano
wicie, któreśmy przytoczyli powyżej. Grdy 
wszakże Schmidt tłumaczy zjawiska na 
brzegach tarczy słonecznej zapomocą praw 
zwykłego załamania, Julius skłonny jest 
do mniemania, że w zjawiskach tych odgry
wa rolę przeważającą dyspersya anormalna;
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przypuszcza on, że poprzez całe to ciało ga
zowe, tak wewnątrz jak i nazewnątrz pasa 
krytycznego, rozmaite pierwiastki zmiesza
ne są w sposób zupełnie ścisły. Otóż, gdzie
kolwiek w iry albo prądy lokalne wytworzą 
różnice gęstości lokalnych, zjawia się waru
nek załamania nieprawidłowego, i jasnem 
jest, że obecność swoję nawet na wielkie od
ległości poza tarczą słoneczną przejawią 
przedewszystkiem te składniki mieszaniny, 
które posiadają osobliwie wielką siłę dys
persyjną, podczas gdy inne substancye, 
jakkolwiek również będą obecne w  tym  sa
mym czasie, będą m ogły być niewidzialne. 
Jest to czysto optyczne wytłumaczenie faktu, 
że różne gazy, stanowiące słońce, widzialne 
są oddzielnie, lubo przypuszcza się— a przy
puszczenia tego wymaga ruch obrotowy 
masy—że znajdują się one tam w stanie ści
słej mieszaniny.

Ruch tego gazowego słońca bada właśnie 
R. Emden w  pracy, ogarniającej wielki ma- 
teryał faktyczny (Ann. d. Phys. 1902). W e
dług tego autora warstwy krańcowe stygną 
prędzej niż inne i spadają ku dołowi, by 
ustąpić miejsca wznoszącym się, gorętszym 
gazom. Prądy radyalne, któreby z takiego 
ruchu m ogły wyniknąć, zakłócane są przez 
obrót masy; prędkość kątowa mas zstępują
cych rośnie, ta sama prędkość mas wstępu
jących maleje, tak że warstwy gazowe róż
nych gęstości, obracające się z różnemi 
prędkościami i tworzące wiry, mogą znajdo
wać się tuż obok siebie.

Biorąc za punkt wyjścia wywody Emde- 
na, Julius rozważa w  szczególności część 
wirów, rzutujących się pod względem op
tycznym poza tarczą słoneczną; wypowiada 
on hypotezę, że całość chromosfery ze wszyst- 
kiemi protuberancyami nie jest niczem in- 
nem, tylko właśnie tym  systemem fal i w i
rów, który, na mniej lub bardziej wielkich 
odległościach od tarczy słonecznej, stał się 
widocznym wskutek dyspersyi anormalnej, 
jakiej ulega światło, płynące z warstw głę
bokich. Mniejsze w iry  mają stanowić chro- 
mosferę, w iry wielkie i względnie rzadkie— 
protuberancye.

Tłumaczenie to, zupełnie zgodne z do
strzeżeniami widmowemi, jest tem podob- 
niejsze do prawdy, że daje możność ob
jaśnienia ogromnych prędkości pozornego

przesuwania się protuberancyj, wynoszących 
kilkaset kilometrów. Ze stanowiska poglądów 
Juliusa nie byłyby to bynajmniej prędkości 
we właściwem znaczeniu, jak dla przeno
szenia się materyi. Gdy w  tym lub owym 
punkcie tworzy się wir, to znaczy, że 
w punkcie tym  dane są pewne warunki lo
kalne, które w chwilę później mogą wyda
rzyć się w innem miejscu bardzo odległem, 
chociaż między dwu temi, niezależnemi od 
siebie, zjawiskami niema wcale procesu 
„przenoszenia się“ .

Gdy rozbija się o brzeg morza szeroka fa
la, nikt nie mówi o prędkości, z jaką się 
piana lub ruch w irowy rozpowszechnia 
wzdłuż brzegu; albowiem każdy wie, że pia
na, widomy znak ruchu wirowego, rodzi się 
kolejno w różnych punktach. W  podobny 
sposób Julius rozważa protuberancye, w ido
me punkty bałwanów oceanu słonecznego.

m. h. li.

Ż YC IE  PO D ZIEM NE RO ŚLIN .

Osoby nie znające botaniki zwykły nazy
wać „korzeniem11 każdą część rośliny, pod 
ziemią się znajdującą, botanicy zaś odróż
niają korzeń właściwy od pędów podziem
nych. Te ostatnie nie zawierają zieleni i nie 
mogą dwutlenku węgla z atmosfery zmie
niać w substancyę organiczną; odróżniają 
się od korzeni tem, że mają liście w  kształ
cie bladych łusek i że nie czerpią pożyw ie
nia z ziemi. W  botanice takie pędy pod
ziemne nazywamy kłączami (rhizoma). Po
dobne pozornie do korzeni, ważne mają one 
znaczenie w podziemnem życiu roślin.

Dużo roślin o kłączach podziemnych mo
żemy poznać latem w lasach naszych. W i
dzimy tu i owdzie grupy strzałkowatych 
liści obrazkowca plamistego (Arum macula- 
tum), ładne okazy czworolista pospolitego 
(Paris ąuadrifolia), gęste gromady szczyru 
trwałego (Mercurialis perennis); bujnie w y
rasta podagrycznik pospolity (Aegopodium 
podagraria), tu i owdzie pokazuje się zawo- 
jek (Lilium  Martagon) i zerwa kłosowata 
(Phyteuina spicatum); wśród nich widzimy 
liście przekwitłych już sasanek (Anemone 
nemorosa i ranunculoides), czarnemi pączka
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mi przybyszowemi okryte łodygi żywca ce- 
bulorodnego (Dentaria bulbifera) i tu i ow 
dzie brunatne kwiatostany dwulistnika bez
listnego (Neottia nidus avis).

Wszystko, co u tych roślin w idzim y nad 
ziemią, ma dla ich życia wielkie znaczenie : 
części zielone asymilują dwutlenek węgla, 
kw iaty służą do rozmnażania, w ziemi zaś 
są korzenie, służące do czerpania pożyw ie
nia, tudzież te części rośliny, które pozosta
ją, gdy jej nadziemne części znikną i które 
roślinie służą ku jej odmłodzeniu.

Powyżej wymienione rośliny przedstawia
ją przykłady różnych form pędów podziem
nych. Liście obrazkowca wychodzą z po
ziomo leżącej białawej „bu lw y“ . Tak się 
nazywają kłącza o krótkiej, grubej, pełnej 
materyj zapasowych łodydze i skórzastych 
niepozornych liściach. Tkanka komórkowa 
bulwy obrazkowca jest napełniona mączką, 
którą wyrobiły liście i która złożona została 
w tym  magazynie podziemnym. P o  bliż- 
szem badaniu przekonamy się, że bulwa jest 
właściwie pozostałą osią pędu, który w roku 
poprzednim miał korzenie, liście i łodygi 
kwiatowe. Miejsce ich oznaczają blizny. 
Tegoroczne liście, wraz z kwiatostanem, na
leżą do bocznego pędu tej bulwy, który w y
rósł z pochwy jednego z przeszłorocznych 
liści. Ten boczny pęd ma znowu w  sobie 
pąki. G łówny z nich rozwija się silniej - niż 
pozostałe i na rok przyszły nową roślinę wy
daje; pozostałe pąki oddzielają się od matki, 
zakorzeniają się i żyją na własną rękę. 
W  ciągu roku dorastają rozmiarów rośliny 
macierzystej i wydają kwiaty. Obrazkowiec 
rozmnaża się więc nietylko zapomocą na
sion, ale i wegetacyjnie.

Zupełnie inne stosunki znajdujemy u czwo- 
rolistu. Jego kłącze, grubości ołówka, rośnie 
w  kierunku poziomym, w  odległościach
6--8  cm ma blizny pozostałe po dawnych 
łodygach, i o takiż kawałek przedłuża się co 
rok, gdyż co roku wydają tylko jednę łody
gę nadziemną. Przeszłoroczny kawałek obu
miera po wielu latach, stąd wielka długość 
kłącza. Na jego końcu Widzimy w maju 
trzy pochwy skórzaste, otaczające młody 
koniec kłącza i torujące mu drogę ku po
wietrzu. Dwie pierwsze pochwy gniją za
raz po dokonaniu zadania, trzecia zostaje do 
przyszłej wiosny, chroniąc młody pęd przy

szłoroczny. Korzenie, które wydaje kłącze, 
żyją długie łata, co rok rosną i rozgałęziają 
się, ale mało grubieją.

Jakiż może być wiek takiego czworolistu, 
t. j. ile lat temu wyrósł z nasienia? Może 
być tegoż wieku, co wysokie drzewo, pod 
którego cieniem rośnie.

Przejdźm y teraz do storczyka. Punktem 
wyjścia jego soczystej łodygi o dwu liściach 
i kwiatostanu, dochodzącego V2 m wysoko
ści, jest krótkie stosunkowo i cienkie kłącze 
prawie poziomo i dość głęboko leżące w zie
mi. Choć krótkie, ma na sobie z górą 20 blizn 
po łodygach z lat ubiegłych, blizko siebie 
leżących, bo kłącze przedłuża się co rok
0 3— 4 mm. Długie, mięsiste korzenie z za
pasami mączki trwają wiele lat. W  tym 
przypadku, nie tak jak u poprzednich ro
ślin, korzenie zawierają zapasy dla przyszło
rocznego pędu. Listera wegetacyjnie mało 
się rozmnaża, głównie przez drobniutkie
1 niezliczone nasiona. W  jakiż sposób kłącze 
znajduje się tak głęboko, kiedy ziarnko kieł
kuje na powierzchni ziemi? W  ten sposób, 
że młode kłącze trochę co rok prostopadle 
w ziemię wrasta, a gdy dojdzie do głęboko
ści roślinie potrzebnej, rośnie dalej już po
ziomo. To samo widzimy u wielu innych 
roślin, np. u Convolvulus sepium, Stachys 
silvatica i t. d.

L ilium  Martagon jest przykładem prze
chowywania materyałów zapasowych w li
ściach. Krótka oś podziemna tej lilii, ro
snąca na 10 cm głęboko, jest okryta grube- 
mi, żółtemi, bogatemi w  mączkę łuskami. 
Tę formę kłącza nazywamy „cebulą“ . U  za- 
wojka stoi ona pionowo w ziemi. U  góry 
powoli rośnie 1fi cm co rok, u dołu w  tejże 
mierze obumiera. Nasuwają się dwa pyta
nia : czy cebula nie dostanie się nakoniec 
na powierzchnię ziemi? W  jaki sposób do
stała się do głębokości 10 cm? To się stało 
przez czynność grubych, prostopadle rosną
cych korzeni. Gdy taki korzeń wyrósł z ce
buli i końcem w ziemi się umocował, ściąga 
się on silnie i skraca znowu, podobnie jak 
glista pełznąca, ciągnie za sobą cebulę i o ty
le ją  pogłębi w ziemi, o ile się ona przez 
przyrost w górę przedłużyła. U młodych 
osobników, pochodzących z nasienia, siła 
ciągnąca korzenia przeważa siłę wzrostu ku 
górze, przez co cebule dostają się na należ
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ne im miejsce. Korzenie śą w podobny spo
sób czynne u obrazkowca, u Allium ursi- 
num, tudzież u gładyszka wiosennego (Leu- 
coyum vernum).

Zawoj ek nie może więc zmieniać swego 
stanowiska. To samo się dzieje z jego leśną, 
sąsiadką, zerwą kłosowatą (Phyteuma spi- 
catum), inaczej wprawdzie uorganizowaną. 
Gruby, mięsisty, rozgałęziony korzeń, grabie
jący co rok, ma łodygę, która się z czasem 
rozdziela na kilka główek, zaledwie dosię
gających powierzchni ziemi. (Pomijamy tu 
łodygę nadziemną jednoroczną). Korzeń 
ciągnie tę podziemną łodygę stale w dół, 
a służy też jako skład materyałów zapaso
wych, nie zawiera mączki, lecz tylko roz
puszczone w  soku komórkowym węglowo
dany.

Podobnie się dzieje w  grubych, węzłowa- 
tych kłączach kokoryczek (Polygonatum 
multiflorum i verticillatum), rosnących w la
sach w towarzystwie zawojka i obrazkow
ca : zapasy zebrane przez liście leżą w kłą
czach jako roztwór cukru. Mączka, inulina 
i cukier są zwykłem i zapasami żywności 
w  organach wegetacyjnych, rzadko się zja
wiają tłuszcze, tak częste w ziarnach. W ie l
kie więc ilości tych materyałów zapaso
wych spoczywają w  ziemi łąk i lasów, 
i szybki wzrost roślin umożliwiają, zwłasz
cza wtedy, gdy rośliny bulwiaste lub cebul
kowe kończą epokę spoczynku, a przecho
dzą w  okres wzrostu. W  stanie spoczynku 
taka roślina przedstawia tylko jakby śpiżar- 
nię, zawierającą materyały zapasowe dla 
przyszłej rośliny zielonej. Na wiosnę, zapo
mocą tej śpiżarni, wyrastają z niej części 
rośliny zielone, tudzież korzenie i z ze
wnątrz potrzebują tylko wody.

Tojad wilczybój (Aconitum lycoctonum) 
podobny jest wprawdzie do zerwy, ale w jego 
kłączu dostrzegamy coś nowego. Ma on 
w  sobie dziury i szczeliny, dziwnie w yglą
dające zwłaszcza u starych osobników. 
Szczeliny te powstają przez obumieranie 
starych części kłącza w czasie jego wzrostu.

W iele roślin trwałych z przyczyny obu
mierania kłącza na jednym jego końcu 
a wzrostu na drugim, posuwa się w  pew
nym kierunku i ich części nadziemne wyra
stają co rok w innem miejscu. Obrazkowiec 
posuwa się co rok o 1— 2 cm, czworolist

0 6—8 cm, sasanka jaskrowata o 5 —10 cm. 
Niektóre rośliny posuwają się w pewnych 
okolicznościach o kilka decymetrów rocznie. 
Do nich należą : konwalia (Convallaria ma- 
jalis), majownik dwulistny (Majanthemum 
bifolium), czartawa zwyczajna (Circaea lu- 
tetiana), piżmaczek wonny (Adoxa moscha- 
tellina), kozłek lekarski (Yaleriana officina- 
lis), szczyr trwały (Mercurialis perennis), 
podagrycznik pospolity (Aegopodium poda- 
graria), perz (Triticum repens). W ielkie 
przestrzenie w polu i w lesie bywają nieraz 
kłączami tych roślin przerośnięte.

Wszystkie rośliny, któreśmy dotąd w y
mienili, wydają w  pewnych życia swego 
okresach organy mające zieleń, zdolne są 
więc pod wpływem światła do asymilacyi. 
Niektóre rośliny, opatrzone kłączami, nie 
mają zielonych organów i żyw ią się gotowe- 
mi materyami organicznemi. Storczyk Neot- 
tia nidus avis ma łodygę nadziemną o bardzo 
małej ilości zieleni, zupełnie zamaskowanej 
barwnikiem brunatnym. Żyw i się on mar- 
twemi materyami zwierzęcemi i roślinnemi
1 jest mieszkańcem próchnicy. Łuskiewnik 
zwyczajny (Lathraea sąuamaria) żyje paso- 
rzytnie, bo zapomocą swoich ssawek napa
stuje korzenie buków, leszczyny, olchy i in
nych roślin drzewnych. Grube jego i g łę
boko siedzące kłącza puszczają kwiatostany 
tylko w celu wydania nasion. Tryb życia 
tej prawie podziemnej rośliny jest podobny 
do życia wielu grzybów. W iemy, że grzyb
nia, która jest organem biorącym pożywie
nie, żyje w ziemi, a grzyby wyrastają na 
powierzchni dla wydania zarodników. Tru
fla ma nawet owoce pod ziemią.

Z lasów przenosimy się na łąki, gdzie ro
śnie bardzo pospolity brodawnik mleczowy 
(Taraxacum officinale). Jego ziarna z pu
chem wiatr roznosi. Roślina, która z tego 
ziarna wyrosła, w samym początku swego 
rozwoju mało się różni od innych dwuli
ściennych. Po niejakim czasie widzimy, że 
pączek liściowy, który w przyszłości stwo
rzy różyczkę liści i który był z początku nad 
ziemią, do ziemi przylega, a po kilku tygod
niach zagłębia się w  ziemię. Korzeń zaczął 
skracać się widocznym sposobem i pączek 
do ziemi wciągnął. Mały przyrost pędu 
wyrównywa korzeń przez ciągnięcie ku zie
mi, tak że pączek nie dosięga powierzchni



ziemi, lecz tylko liście się na niej rozkładają 
i kwiaty z nich wyrastają. Dw ie babki, wię
ksza i średnia (Plantago major i media) 
wciągają się w  tenże sposób do ziemi, po
dobnież się dzieje z dryakwią podgryzioną 
(Succisa pratensis), zerwą kulistą (Phyteu- 
ma orbiculare) i koniczyną łąkową (Trifo- 
lium pratense). Grdy te rośliny zostaną 
zdeptane i zgryzione przez bydło, pączek 
środkowy zostaje nietknięty.

Niektóre rośliny szkodliwe w  ten sposób 
są ochronione od wytępienia -przez ludzi, 
jak np. rosnący w  Europie środkowej 
w  ogromnej ilości na łąkach zimowit jesien
ny (Colchicum autumnale); jego  długie i sze
rokie liście wyrastają z cebuli, zagłębionej 
w ziemi na 15 cm. Okazy, które z nasion 
wyrosły, wymagają wielu lat, zanim do tej 
głębokości się dostaną. Co rok się odna
wiająca cebula wydaje zawsze wyrostek pod 
sobą, na którym pączek co rok o 1 lub 2 cm 
w dół się zagłębia i to zagłębianie się usta
je, gdy  do potrzebnej miary dojdzie. Stare 
rośliny, przesadzone na powierzchnię ziemi, 
w tenże sam sposób na dół się posuwają. 
Obrazkowce i lilie, gdy będą płytko posa
dzone, dostają się przez ściąganie się korze
ni do potrzebnej dla siebie głębokości. W  ja 
ki sposób te rośliny w jednej i tej samej 
głębokości się utrzymują, odpowiedzieć jesz
cze nie możemy.

Jako zielska występują : podbiał zwyczaj
ny (Tussilago Earfara) i skrzyp polny (Equi- 
setum arvense), których długie podziemne 
łodygi rozgałęziają się w  ziemi gliniastej. 
Trudno zwłaszcza skrzyp wyplenić, bo jego 
łodygi zagłębiają się o 2 m w ziemi, a na 
wiosnę wydają krótkie łodyżki owocowe, 
w lecie zaś też niewielkie łodygi zielone. 
W ielki system łodyg podziemnych ma pod
biał łopianowaty (Petasites officinalis), za
mieszkujący łąki w ilgotne i posuwający się 
więcej niż 1 m rocznie. Tamże rosną kozłek 
lekarski (Yaleriana officinalis) i rdest wę- 
żownik (Polygonum bistorta); oba zapomo
cą swych długich łodyg podziemnych w  pręd
kim czasie zarastają obszerne przestrzenie. 
U  wielu roślin łodygi podziemne w  pewnej 
odległości od rośliny macierzystej wypusz
czają młode pędy, które się zakorzeniają 
i po zgniciu łodygi podziemnej stają się sa- 
modzielnemi roślinami’. Jastrzębiec (Hiera-
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cium pilosella), srebrnik pospolity (Potentil- 
la anserina), poziomka (Fragaria vesca) w y
dają rozłogi nad ziemią i w ten sposób roz
mnażają się rośliny na stanowiskach su
chych, podczas gdy na wilgotnych rosnące 
rośliny wysyłają na wszystkie strony łodygi 
podziemne, jak wiele turzyc, jeżogłówka ga- 
łęzista (Sparganium ramosum). Na suchych 
miejscach rośliny wydają odrostki korzenio
we : na korzeniach przebiegających równo
legle z powierzchnią ziemi pędy przybyszo
we, które dają rośliny samodzielne, gdy 
zgniją korzenie łączące je  z łodygą macie
rzystą. W idzim y to u lnicy pospolitej (L i- 
naria vulgaris), ostromlecza wązkol istnego 
(Euphorbia cyparissias), powoju polnego 
(Convolvulus arvensis).

Rozłogi i odrostki korzeniowe służą więc 
do bezpłciowego rozmnażania się roślin 
i różne są w tym  zakresie stosunki. Obraz- 
kowiec, jeżogłówka i czartawa rozmnażają 
się obficie, zimowit i zawojek mniej, a kra
jow e storczyki bardzo mało. Koko rycz, ze
rwa, brodawnik i inne rozmnażają się tylko 
zapomocą nasion. Młode osobniki obraz- 
kowca i zimowitu zostają blizko rośliny ma
cierzystej i dlatego widzimy je  w  gęstych 
grupach. Przeciwnie u jeżogłówki i kozłka 
młode rośliny są oddalone od rośliny ma
cierzystej.

W idzieliśm y u czworolistu, że koniec ło
dygi podziemnej jest otoczony pochwą liścia
stą; taką samę ochronę punktu wzrostu 
widzimy u podbiału zwyczajnego, czartawy 
i perzu. Podbiał i perz mają też pochwę 
spiczastą, która dopomaga łodydze podziem
nej w przedostawaniu się przez ziemię. Po
jedyncze liście i całe pączki liściowe i kwia
towe, które muszą wydostać się z pewnej 
głębokości na powierzchnię ziemi, mają, dla 
ułatwienia sobie tego zadania, różne urzą
dzenia.

U  obrazkowca np. wązko zwinięte liście 
są zupełnie okryte pochwami, których sztyw
ne końce torują pędowi drogę w ziemi. M ło
da łodyga zawojka jest okryta łuskami 
o końcach chrząstkowatych i te otwierają 
w  ziemi drogę końcowi pędu z liśćmi i opa
dają, gdy pąk się dostanie na powierzchnię 
ziemi. Śniedki (Giagea arvensis i lutea) nie 
mają pochw łuskowatych, ich liście mają 
twarde, bezbarwne końce, któremi ziemię
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przebijają. Zupełnie inaczej jest u koko- 
ryczy (Corydalis ca va ): łodyga ma zgięcie 
kolankowate pod końcem swoim dźwigają
cym kwiaty i liście, takie samo zgięcie ma 
ogonek liściowy pod blaszką; te zgięcia 
przebijają ziemię z wielkiej stosunkowo 
głębokości i potem dopiero się wyprosto
wują.

Życie podziemne roślin, podobnie jak nad
ziemne, ma okresy stosujące się do pór roku. 
Niektóre rośliny mają życie podziemne bar
dzo czynne, wtedy gdy nadziemne jest 
w  okresie spoczynku. Tak, w  jesieni drzewa 
wypoczywają : gałęzie nie rosną, liście opa
dają, pień w  grubość nie rośnie, ale korzenie 
są czynne. Pierścień roczny korzenia dębu 
tworzy się w końcu lutego, jesionu w  mar
cu i t. d.

I  u roślin z kłosami koniec okresu wzro
stu nie przypada w  jesieni. Kokorycz np. 
(Corydalis cava), wydaje liście w  marcu, 
a traci je  w  czerwcu i korzenie giną. A le 
we wrześniu bulwa wydaje świeże korzenie, 
które trwają przez zimę. Obrazkowiec tra
ci liście i korzenie w  lipcu, ale nie czeka 
wiosny, żeby wydać nowe. Skoro jagody 
opadną we wrześniu lub w sierpniu, wyra
stają nowe korzenie z pąka, który wciągają 
głębiej do ziemi. Podobnie się dzieje z zimo- \ 
witem jesiennym : w  lipcu kończy on okres 
wzrostu, a we wrześniu zaczyna nowy, bo 
nad ziemią wydaje kwiaty, a w  ziemi liczne 
korzenie.

Tulipany, śniedki, korony cesarskie, sza- 
firki (Muscari) mają podobne okresy wzro
stu : ze snu letniego budzą się w  jesieni 
i dalejby się rozwijały, gdyby ich nie wstrzy
mała zima.

Streściła M. Twardowska.

O L B R Z Y M IA  H U B A  Ż A G W IO W A  

[f o m e s  f o m e n t a r iu s , (l i n n .), f r .].

W  połowie kwietnia r. b. przejeżdżając 
przez wieśDołhę, oddaloną o 6 km od m. Mię
dzyrzeca, zatrzymałem się tam umyślnie, 
aby zobaczyć wskutek niedawno powziętej 
wiadomości „ogromnego grzyba“ , znajdują
cego się na jednej z przydrożnych topoli ka
nadyjskich. Okaz polecony mojej uwadze

dostrzegłem już zdaleka; ale że wyrastał 
zbyt wysoko, przeto nie mogłem wtedy pa
trząc z dołu ocenić jego rzeczywistej w ielko
ści ani oznaczyć napewno do jakiego należy 
gatunku. Dopiero w dwa tygodnie potem 
gdy zdjęto go z drzewa, przekonałem się, że 
była to huba żagwiowa [Fomes fomentarius, 
(L.), Fr.] monstrualnych rozmiarów, która 
z powodu swego osiedlenia się na żyznem 
podłożu w  miejscu trudno dostępnem wzra
stała bez przeszkody przez lat kilka lub wię
cej i wskutek tak dogodnych warunków osię- 
gnęła niezwykłą wielkość, podczas gdy inne 
osobniki tegoż gatunku, spotykane przed
tem w okolicach Międzyrzeca tylko na brzo
zach, nie dochodziły nigdy nawet do połowy 
wielkości rzeczonego okazu, a to po części 
dlatego, że wyrastają zwykle na niższych

Olbrzymia huba żagwiowa (Ł/8 wielk. nat.).

miejscach pni drzewnych, skutkiem czego 
ulegają z łatwością przedwczesnemu strące
niu przez tutejszych włościan, którzy czynią 
to albo bez żadnego celu albo niekiedy dla 
otrzymania z nich hubki służącej do roznie
cania ognia. Drugą przyczyną może być 
i ta okoliczneść, że brzoza, posiadająca masę 
drzewną znacznie mniejszą w  porównaniu 
z topolą, nie jest w stanie dostarczyć paso- 
rzytow i tej ilości pokarmów, jakich potrze
buje dla osiągnięcia zupełnego wzrostu.

Postać, cechy i wym iary wzmiankowanej 
huby były  następujące: kapelusz półkołowy, 
boczny, w przecięciu poprzecznem klinowa
ty, na powierzchni gładki, jasno-popielaty, 
po środku u podstawy z dwuma guzami, 
otoczonerni wydatną fałdą, poza którą na
stępował pas nadbrzeżny, dosyć szeroki 
ku dołowi pochylony, niewyraźnie współ- 
środkowo brózdowany, zakończony brze
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giem tępym o sześciu łukowatych wrębach, 
spód rdzawy, falisty, rurki nader drobne, 
uwarstwione, pozbawione zarodników.

Największa długość huby wynosiła 68 cm
„ s z e r o k o ś ć ......................... 34 „
„ g ru b ość .............................. 24 „

O b w ó d ................................................190 „
W aga  ................................20 funtów

Ta wyjątkowa wielkość, jak to wskazują 
przytoczone wymiary, spowodowała mnie do 
ogłoszenia niniejszej notatki, którą uzupeł
niam dołączeniem rysunku, przedstawiające
go widok górny powyżej opisanej huby, 
osiem razy zmniejszonej.

B. Eichler.

A K A D E M IA  U M IE JĘ TN O ŚC I 

W  K R A K O W IE .

Posiedzenie z in-ca lipca r b.

Przewodniczący czł. Janczewski.

1) Czł. Żórawski referuje pracę p. C. Russjana 
p. t. „Metoda Pfaffa całkowania równań różnicz
kowych cząstkowych rzędu pierwszego. Część 
pierwsza'1.

W  pracy tej autor stosuje metodę Pfaffa w jej 
najogólniejszej postaci do całkowania jednego 
równania różniczkowego rzędu pierwszego. W y- 
wodjr autora obejmują ogólną geometryczną teo- 
ryę Liego, metodę Cauchyego oraz pierwszą me
todę Jacobiego z jej udoskonaleniami wprowa- 
dzonemi przez A. Mayera i Darbouxa oraz wska
zują wspólne źródło tych teoryj.

2) Czł. Rudzki przedstawia pracę p. W . Gor
czyńskiego p. t . : „Badania nad przebiegiem rocz
nym insolacyi‘£.

Poszukiwania swe nad przebiegiem insolacyi 
autor oparł na znacznym materyale (około 5 000 
spostrzeżeń), zebranym w Warszawie w  latach 
1901 i 1902 z pomiarów insolacyi aktynometrem 
systemu Angstroma i Chwolsona. Materyał ten 
posłużył do wyprowadzenia wszystkich zasadni
czych redukcyj i pozwolił zdać sprawę z ogólne
go charakteru i przyczyn teoretycznych przebie
gu rocznego insolacyi, przyczem dla uzupełnienia 
rezultatów warszawskich opracowane zostały 
w sposób analogiczny spostrzeżenia z takimże 
aktynometrem z Pawłowska, Petersburga i Eka- 
tarynburga, obejmujące razem lat 18.

Zasadniczym celem pracy było wyjaśnienie 
przyczyn krzywych rocznego przebiegu insolacyi, 
podanie ich związku z innemi elementami meteo- 
rologicznemi i wreszcie nadanie rezultatom po
miarów aktynometrycznych systematycznej i ści
śle uorganizowanej postaci, której ona dotych

czas nie miała, a któraby ją czyniła zdolną do dal
szych dokładnych zestawień i porównań. Na ten 
punkt ostatni położona była również usilna uwa
ga i w załączonych w końcu tablicach podane są, 
według przyjętego wzoru, rezultaty nieopracowa- 
nych dotąd materyałów z Petersburga i Pa
włowska.

Rozprawa obejmuje trzy główne rozdziały. 
W  pierwszym podane są główne wzory odnoszą
ce się do aktynometru Angstroma i Chwolsona, 
przytoczone są sposoby obserwacyj, obliczeń oraz 
poprawki aktynometru. Wartości ostateczne in
solacyi podane są wraz z odpowiednią wysoko
ścią słońca oraz stanem w mm  bezwzględnej w il
gotności, mierzonej bądź bezpośrednio psychro
metrem aspiraeyjnym Assmana, bądź też branej 
z opracowanych zapisów przyrządów samopiszą- 
cych. W  opracowywaniu materyałów surowych 
brano dane godzinowe z hydrografii z Pawłow
ska (według petersburskich Annale^ de l ’ob. 
Physique).

Rozdział I I  poświęcony jest wyprowadzeniu 
redukcyj i obejmuje naprzód wartości reduk
cyjne insolacyi na wysokość słońca i na średnią 
odległość ziemi od słońca. Do wyprowadzenia 
pierwszej z tych redukcyj potrzebny jest mate
ryał,zawierający znaczniejszą ilość danych w ciągu 
dni, wskutek czego w tym celu mógł być prawie 
tylko użyty materyał z Warszawy oraz z pierw
szego okresu pomiarów 1892/1893 w Pawłow- 
sku, podczas gdy inne lata dostarczyły wogóle 
nader skąpego zasobu danych do znalezienia tak 
zasadniczych dla roztrząsanej kwestyi warto
ści redukcyjnych. Zauważyć przytem należy, że 
znalezione niezależnie czynniki redukcyjne dla 
Warszawy i Pawłowska są zupełnie zgodne mię
dzy sobą.

Szczególną trudność, ale też i niepospolitą 
ważność całego badania stanowiło wyznaczenie 
zmian insolacyi wraz z ilością pary wodnej, t. j. 
znalezienie współczynnika redukcyi insolacyi na 
wilgotność. Trudność ta polega na wyelimino
waniu wszystkich pobocznych i nieuchwytnych 
a zmiennych czynników, wskutek działania któ
rych insolacya w jednej i tej samej miejscowości 
wobec jednakowych warunków, co do wysokości 
słońca, odległości ziemi i wilgotności bezwzglę
dnej okazuje znaczne i nieprawidłowe różnice 
w swych wartościach. Dla usunięcia tego wzięto 
ogólnie za punkt wyjścia zasadę, że poza wspom- 
nianemi trzema głównemi czynnikami wszelkie in
ne, wykazując tu swój wpływ, dążą zawsze do 
zmniejszenia insolacyi i że przeto sprowadzając 
na zasadzie poprzednich redukcyj otrzymane war
tości do jednej wysokości słońca i odległości zie
mi, należy dla zestawień z wilgotnością brać 
z pomiędzy takich danych tylko te, które caete- 
ris paribus wykazują wartości najwyższe. Po
siłkując się w tym celu znacznym materyałem, bo 
dobiegającym prawie 5 000 pomiarów co do sa
mej Warszawy, oraz przeszło 3000 z kilkunasto
letnich materyałów w Pawłowsku i Petersburgu,
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otrzymano seryę takich, caeteris paribus najwyż
szych, wartości, z których po porównaniu z odpo- 
wiedniemi wilgotnościami bezwzględnemi w mm, 
wyznaczono współczynniki redukcyi insolacyi na 
wilgotność każdej miejscowości zosobna. Rezul
taty okazały się bliskie i jako wartość ostateczną 
do dalszych badań wzięto wartość przeciętną 
współczynnika, który nadto przyjęto jako stały 
współczynnik różnych wartości insolacyi i całej 
skali zmian wilgotności ze względu na to, że po
szukiwanie jego zmian odpowiednich byłoby z jed
nej strony przedwczesnem, a z drugiej zbyt wiel
kie może stawiałoby wymagania od dokładności 
metody. Zresztą probierzem użyteczności takie
go przeciętnego współczynnika są rezultaty, osię- 
gnięte z nim w następnym, trzecim rozdziale.

Rozdział I I I  rozpoczyna się od teoretyczne
go przedstawienia przebiegu rocznego insolacyi 
w Warszawie. _ Opierając się na zdobytych po
przednio wartościach redukcyjnych, pozwalają
cych sprowadzać insolacyę do odpowiedniej wy
sokości słońca, odległości ziemi i wilgotności, i wy
chodząc z pewnej wartości początkowej, obliczano 
kolejne wartości 15-go każdego miesiąca. Otrzy
mane na tej drodze wartości wykazują odrazu 
maximum przesunięte ku wiośnie, maximum dru
gorzędne we wrześniu i maximum w grudniu. 
Podane następnie rzeczywiste średnie miesięczne, 
obliczone z wartości dziennych insolacyi w r. 1901 
i 1902, potwierdzają zupełnie ogólne wyniki teo
retyczne.

Obliczono również średnie miesięczne insolacyi 
Pawłowska (1894 — 1900) oraz Petersburga 
(1895 — 1900) i podano wykazy pięcioletnie. 
Średnie roczne obliczano z pojedyńczych mie
sięcznych, redukując je do wysokości 30° i do 
średniej odległości ziemi, przyczem odpowiednia 
liczba dni obserwacyjnych służyła za wagę po
jedyńczych wartości. Średnie trzechletnie Eka- 
terynburga (1896 —1898) są również podane.

Na końcu pracy pomieszczono szereg tabel 
liczbowych. W  pierwszych pomieszczony jest 
wyciąg z seryi spostrzeżeń warszawskich w ciągu 
r. 1901, zawierający dane insolacyi w pojedyń
czych dniach; ijw drugich przytoczone są wartości 
dzienne insolacyi oraz kolejne wykazy roczne Pa
włowska (opuszczone w rozdz. I I I ) ,  a w trze
cim— Petersburga. Tabela czwarta podaje tablicę 
redukcyi insolacyi do wysokości od 6° do 62'; 
tablica ta jest nadzwyczajnie użyteczna i nie
zbędna do opracowywania pomiarów i może być 
stosowana do dowolnej miejscowości w naszych 
szerokościach. Opracowane w tabelach końco
wych wartości insolacyi i odpowiednie wykazy 
miesięczne i roczne Petersburga i Pawłowska są 
nader ważne z trzech względów : surowe mate- 
ryały pomiarów insolacyi, podawane z tych dwu 
miejsc w odpowiednich publikacyach, są same 
przez się zupełnie nieprzydatne do jakichbądź ze
stawień, a opracowanie ich w sposób powyżej wy
szczególniony wymaga bardzo znacznego nakładu 
trudu i pracy; podrugie podany tu w formie go

towej materyał pozwala na wyprowadzenie wielu 
jeszcze ważnych wniosków i dalsze opracowania, 
które nie mogły wejść tymczasowo w zakres po
szukiwań niniejszych; potrzecie zaś przytoczone 
wykazy stanowią próbę i wzór nadania rezulta
tom pomiarów bezpośrednich tej usystematyzowa
nej postaci, któraby pozwalała w sposób dogodny, 
ścisły i porównawczy korzystać z gromadzonych 
materyałów.

3) Czł. Marchlewski przedstawia pracę pp. K. 
Reutta i Br. Pawlewskiego p. t. : „O konden- 
sacyi oksymów z hydrazynami i o własnościach 
hydrazonów11.

F. Just') skondensował kilka ketoksymów z hy
drazynami na ketohydrazony. W  niniejszej pracy 
starano się przez kondensacyę aldoksymów z hy
drazynami otrzymać ciała R . CH : N . NU  . NH.R'. 
Ciała tego wzoru jednak nie powstają, lecz two
rzą się aldohydrazony, podobnie jak u Justa — 
ketohydrazony. Reakcya kondensacyi hydra
zyn z oksymami wogóle nie jest ani reakcyą ilo
ściową, ani nawet ogólną; raz wydajność hydrazo
nów jest bardzo dobra, drugi raz mała, trzeci raz 
reakcya nie zachodzi wcale. Z produktu reak- 
cyi, acetoaldoksymu, nie zdołano wydzielić żadne
go ciała krystalicznego, a kamforoksym z fenylo
hydrazyną nie reaguje wcale.

Przez kondensacyę benzaldoksymu z hydrazy
nami otrzymano i bliżej zbadano następujące hy- 
drazony :

1 . Benzalofenylohydrazon,

0,11, . CH : N . NH  . C6H.,

już dawniej otrzymany kilkoma innemi sposoba
mi, tworzy bezbarwne słupki i igły, topiące się 
w 158— 160". Podawane w literaturze punkty 
topliwości tego ciała od 152 do 156° są niedo
kładnie wyznaczone; również wzmianki, że ciało 
to jest żółte lub czerwone nie mogą dotyczeć czy
stego ciała, które jest zawsze bezbarwne.

Benzalofenylohydrazon na świetle natychmiast 
czerwienieje, a czerwony posiada ten sam punkt 
topliwości i ten sam skład chemiczny, co i ciało 
bezbarwne. Czerwona barwa hydrazonu znika 
przez trzymanie ciała w ciemności, a po wysta
wieniu na światło znów wraca. Czerwona barwa 
hydrazonu ginie również podczas szybkiego ogrze
wania tego ciała do 115 — 120". Przez ogrzewa
nie jednak bezbarwnego hydrazonu do 100", 
105" i 110° ulega on rozkładowi, przyczem za
wartość węgla w reszcie znacznie się zmniejsza. 
Wydajność benzalofenylohydrazonu jest bardzo 
dobra, tak, że sposobu tego można używać do 
otrzymywania tego ciała.

2. Benzaloortotolilokydrazon, C14H14N 2, bu
dowy ____

. C6H5 . C II : N  . N H < ' )  ,

/
CH,

’ ) Berichte 19, 1205.
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tworzy złotożółte igiełki, topiące się w 100— 102°, 
wskutek naświetlenia mocno czerwieniejące. Po
czerwieniały hydrazon topi się w  80°— 83°, gdy 
tymczasem poprzedni 113’drazon, i bezbarwny 
i czerwony, okazuje ten sam punkt topliwości. 
Wydatek hydrazonu jest tu mały, a samo ciało 
zostało, jak się zdaje, otrzymane po raz pierwszy 
przez pp. Reutta i Pawlewskiego.

3. Benzaloparatolilohydrazon, C14H 14N2, bu
dowy

CfiH. . CH : N . NH . ^  . GH3 ,

otrzymano w postaci ziarn i krótkich igieł, kolo
ru piaskowego, które dopiero po trzeciej krysta- 
lizacyi ze słabego alkoholu wykazują stały punkt 
topliwości =  114°. Przez naświetlenie ciało to 
przybiera barwę jasno-czerwoną i zależnie od cza
su naświetlenia obniża punkt topliwości do 108°, 
104° aż do 101°. Wydajność tego hydrazonu jest 
mała i ciało to w literaturze również nie jest no
towane; jest ono izomeryczne z ciałem poprzed- 
niem i również jest znanych kilka innych hydra- 
zonów izomerycznych.

(DN)

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

—  Plama na Saturnie. Astronom amery
kański Barnard, obserwujący na brzegu jeziora 
Genovy, dostrzegł d. 23 czerwca na powierzchni 
Saturna błyszczącą białą plamę i natychmiast za
wiadomił o tem telegraficznie kielską Central- 
stelle.

Na posiedzeniu paryskiej Akademii umiejętno
ści d. 29 czerwca P. Rossard z Tuluzy zakomu
nikował już swoje obserwacye zjawiska, odkry
tego przez Barnarda. D. 25 Rossard zauważył 
koło środka tarczy dużą plamę i obok niej mniej
szą; mimo pięknej pogody plamy wydawały się 
blade. D. 26 plamy były daleko wyraźniejsze, 
niż poprzedniego dnia, przyczem mniejsza bar
dziej była wyodrębniona od wielkiej. Na plamie 
większej można było odróżnić koło jednego z jej 
brzegów bardzo błyszczące jądro, blask zmniej
szał się od środka jądra ku brzegom. Średnica 
wielkiej plamy wynosiła około 2,5".

Prawdopodobną przyczyną tego zjawiska są 
wybuchy natury wulkanicznej.

(ang. Naturę i Comptes rend.). m. li. h.

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. 19 do d. 25 sierpnia 1903 r.

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

19 ś. 41,1 40.5 42,5 15,6 23,0 16,5 23,6 13,8 69 s ! s w 5s w i 5,8 •  n
20 o. 44,0 45,8 48,5 13,0 16,2 14,0 17,4 12,3 72 w 2w 2w 3
21 p. 50,2 49,8 49,0 17,0 .19,8 16,7 20,6 10,7 54 s w 's w 5s 5 ---
22 s. 49,6 50,3 51,0 18,4 26,4 22 0 26,8 13,2 61 S3SW5W° 0,3 9 n.
23 n. 51,4 51,1 49,7 22,4 28,5 23,4 29,1 18,3 60 s w 2s w rsw * —
24 p. 47,4 49,1 51.1 20,8 23,8 18,8 27,8 17.4 64 S3W 5SW3 —
25 w. 53,6 53,8 52,2 17,6 21,0 17,8 22,2 14,8 61 S^SE^SE1 8,7 •  n.

Średnie 48,7 19,4 63 14,8

TREŚĆ. Opis wycieczki geologicznej w południowych powiatach Królestwa, przez inż. B. Jasiń
skiego. — Hypoteza o przyrodzie wyskoków słonecznych (protuberancyj), przez m. h. h. —: Zycie 
podziemne roślin, streściła M. Twardowska. —  Olbrzymia huba żagwiowa, przez B. Eichlera. —  

Akademia umiejętności w Krakowie. —  Kronika naukowa. —  Bnletyn meteorologiczny.
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