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Strumienie alpejskie są wspaniałym przy
kładem niszczącej i twórczej działalności 
wód bieżących, a badania nad działalnością 
tą  w Alpach daleko zostały posunięte. Je 
dnakże rysy powierzchni tego wielkiego łań 
cucha europejskiego nie zawsze zgadzają się 
z tem, czego moglibyśmy oczekiwać po sta- 
rannem zbadaniu działalności rzek. Rzeki 
tworzą zwykle krzywą normalną, która z bie
giem staje się coraz łagodniejszą, ale doliny 
alpejskie nie mają tak prawidłowego kształ
tu. Dna ich wód źródłowych przedstawiają 
wiele nieregularności, łagodnych przejść na- 
przemian ze stromemi. Zamiast krzywej po
chyłej, występuje cała serya schodów. A da
lej znowu znajdujemy dolinę, której dno 
przez kilka mil spuszcza się zupełnie normal
nie. Tutaj łożysko zostało przez rzekę wy
równane i kończy się często kotliną jeziora, 
gdzie normalna krzywa zmienia się na 
wprost przeciwną. W iększa część tych 
kształtów nie jest wytworzona, lecz prze-

ł) Glacial feattires in the surface of the Alps. 
•T. of Geol., Chicago, 1905. Vol. X III.

ciwnie raczej niszczona działalnością rzek. 
Widzimy przecież, jak  rzeki wdzierają się 
w strome pochyłości, jak wypełniają jeziora, 
które zajmują zwykle dolną część ich dolin 
w Alpach. Jednem  słowem starają się wy
równać wszelkie nieregularności swej drogi.

Jest jeszcze jeden punkt, na którym pochy
łości dolin alpejskich nie są posłuszne pra
wom rządzącym normalnemi dolinami: nie 
daje się do nich zastosować prawo Playfaira. 
Ujścia dolin bocznych zwykle nie są zgodne; 
nie leżą na poziomie doliny głównej, ale wy
żej, a potoki ich tworzą wodospady u ujścia 
do głównego strumienia, lub też wrzynają 
się w koryto głęboką gardzielą, przez którą, 
kręcąc się i skacząc, dostają się na dno doli
ny głównej. Są to owe dobrze znane doliny 
szczelinowe -,,klamm“ wschodnich i „gar
dziele" zachodnich Alp, a największa ilość 
wodospadów tego łańcucha górskiego leży 
właśnie u  ujścia, dolin bocznych.

Przekroje poprzeczne dolin alpejskich 
przedstawiają się też zupełnie inaczej, niżby 
tego można oczekiwać. Doliny główne ma
ją  po największej części dno szerokie i płas
kie, po którego obu stronach wznoszą się 
strome ściany. W  pewnej wysokości te u  do
łu strome pochyłości przechodzą w coraz ła
godniejsze. W yraźne listwy podłużne od
graniczają dwie takie pochyłości i tworzą
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jakby żebra z obu stron doliny, czego się 
zwykle gdzieindziej nie spotyka. Część do
liny leżąca poniżej owych żeber tworzy ja k 
by koryto. Sięga ono wgórę aż do tego m iej
sca, gdzie nad wyrównanem dnem doliny 
wznosi się szereg stopni skalistych; tutaj też 
najczęściej kończy się ono nagle ścianą ska
listą. Ponad tą  ścianą zaś wznoszą się czę
sto amfiteatry skalne zwane „karam i“ lub 
,, cyrkam i11.

Są jednak i pewne prawa, które rządzą 
występowaniem wyżej wymienionych zja
wisk. Wysokości, w których boczne doliny 
kończą się ponad główną, są prawidłowe. 
Opisują one krzywą prawidłowego spadku, 
k tóra łączy dno karu z groblą zamykająca 
jeziora w dolnej części doliny. Listw y oka
zują układ podobny choć mniej prawidłowy 
i także są ograniczone zakończeniem koryta 
z jednej strony a odwróconą krzywizną dna 
w jeziornej części doliny. Wysokość ich 
także zmniejsza się, choć nie zupełnie regu
larnie, pomiędzy temi dwoma punktam i. Ca
ły zaś układ prowadzi do wniosku, żó koryto 
zostało wydrążone w starszej dolinie o po
ziomie wyższym dna, listw y zaś są właśnie 
granicą pomiędzy bokami później wytworzo
nego koryta a zboczami starej doliny. Za
wieszone jakgdyby boczne doliny, należą do 
owego starszego układu dolin, które niewiele 
ucierpiały wskutek erozyi i zachow ały' swój 
poziom pierwotny. Taki stan rzeczy został 
ogólnie przyjęty, odkąd rozpoznano związek 
wszystkich tych zjawisk, ale wnioski te nie 
są w zgodzie z poglądami, które panowały 
przez długi czas, gdy wszechstronne badania 
nie były jeszcze przeprowadzone.

Przez długi czas za jedyną nieregularnośó 
dolin alpejskich, uważane były wielkie jezio
ra alpejskie, a geomorfologia Alp obejmo
wała tylko zagadnienia odnoszące się do ich 
powstawania. Z pomiędzy różnych sposo
bów, jakiem i owe jeziora dolinowe powstać 
mogły, dwa tylko zasługują na uwagę, 
a mianowicie hypoteza przyjm ująca ruchy 
skorupy ziemskiej i hypoteza erozyi lodowco
wej przedstawiona przez Ram saya.

Aby zrozumieć pierwszą, przyjm ijmy, że 
dolna część normalnej krzywej strumienia 
została podniesiona, albo też że wyższa część 
została obniżona. W tedy spadek normalny 
przechodziłby w dolnej części w odwrotny,

l a w następstwie tego powstałoby jezioro. Ta 
[ myśl, wypowiedziana pierwotnie przez Lyella 

a dalej rozwinięta przez Riitimeyera i Heima 
| ze Szwajcaryi, pomaga nam do zrozumienia 

przemiany niektórych dolin w baseny jezior, 
ale to prowadzi do następstw, które nie są 

[ w zgodzie z obserwacyami. Ruchy ziemi, 
j które mogłyby spowodować odwrócenie krzy- 
[ wizny głównego strumienia, musiałyby też 

oddziaływać i na jego dopływy; jeżeli pewna 
część jego krzywizny została obniżona i utwo
rzyła basen, to i dopływy jej zostały obniżo
ne, a dolny ich bieg musiałby być zalany 
w podobny sposób, jak basen utworzony 
przez obniżenie dna głównej doliny. Jeziora 
utworzone przez, opadnięcie jednej części ta
kiej rzeki dolinowej musiałyby rozlać się 
w doliny boczne. Tymczasem jest zupełnie 
przeciwnie, doliny poboczne tych wielkich 
jezior alpejskich wcale nie są zalane, lecz 
wiszą jakby ponad jeziorami a dno ich nie 
okazuje żadnych śladów obniżenia. Jeziora 
w kształcie połączonych palców, jakie spoty
kam y gdzieniegdzie w Alpach, nie mają nic 
wspólnego z zalewami dolin pobocznych, 
o jakich wyżej mowa. Nie rozciągają się 
one ku górom, od których schodzi dolina 
boczna, lecz rozszerzają się w przeciwnym 
kierunku i są w związku z częstemi rozwidle- 
niami doliny, o czem zresztą później będzie
my mówili.

Baseny wielkich jezior alpejskich zajmują 
tylko pewną część koryt dolin alpejskich, 
a każda hypoteza co do ich powstania musi 
zajmować się genezą koryta. Koryto zaś 
przedstawia oczywiste dowody na to, że zo
stało wyżłobione w starszym systemie dolin, 
którego rozgałęzienia boczne zostały mniej 
obniżone niż dolina główna. P ak t ten ogólnie 
już przyjęli wszyscy, którzy studyowali zwią
zek pomiędzy dolinami zawieszonemi w górze 
a doliną główną i ogólnie już przyznano, że 
ta  ostatnia została pogłębiona przez erozyę. 
Ale i co do tego zdania są podzielone. Nie
którzy autorowie jak  Kilian, Garwood 
i Frech, przyjm ują że zdziałały to rzeki 
w tym  czasie, gdy doliny poboczne pokryte 
były lodowcami i ochronione w ten sposób 
od erozyjnego wód działania.

Teorya ta przypisuje działaniu rzek zja
wiska, których one zwykle nie wywołują. 
Koryto nie ma rysów charakterystycznych
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zwykłej doliny rzecznej, posiada ono szero- j 
kość do jakiej doliny dochodzą w stanie doj- j 
rzałości, ale pochyłość jego nie odpowiada 
temu stopniowi ich rozwoju. Stromy ich 
spadek i niezliczone żleby, któremi stoki ich 
są poryte dowodzą ich młodzieńczości. 
W tych szerokich, do koryt podobnych doli
nach alpejskich widzimy szczególne zespole
nie cech młodości i dojrzałości, zespolenie, 
którego nie można zrozumieć przyjmując 
zwykłe działanie wody. To też dotąd nikt | 
nie próbował nawet wykazać, w jak i sposób | 
zdziałaćby to miały rzeki. A co do dolin 
wiszących, to przecież częste są przypadki, 
że nie były zajęte przez lodowce, a przeto 
ich działalność ochronna nie może wchodzić 
w rachubę. Dolina wisząca nie spotyka się j  

wprawdzie jedynie w ćkolicach zlodowaco- 
nych J), ale jest ich cechą wybitną.

Kto chce badać doliny alpejskife w oświe- ] 
tleniu działania rzek, powinien zacząć od ob- | 
serwacyi łożyska rzeki. W stanie dojrzą- ! 
łości powierzchnie dwu rzek łączą się na tym J 
samym poziomie, ale dna ich mają poziom j 

różny; szerszy i głębszy potok ma zwykle 
dno głębiej położone niż jego wązki i mały 
dopływ. A więc dna dopływów są jakby i 
zawieszone nad dnem rzeki głównej i tworzą 
u ujścia stopnie, jak  w dolinach alpejskich. 
Powierzchnie rzek spuszczają się wciąż 
w dół, a dna ich okazują nieregularności po
dobne do dna niektórych dolin alpejskich. 
K ształty dolin dojrzałych dają się określić 
prawami, które rządzą powierzchniami po
ziomu płynów ruchomych, podczas gdy 
kształtami dolin alpejskich rządzą prawa po
wierzchni dna płynów ruchomych. Tak 
więc zamiast praw a Playfaira, wchodzi tu 
w grę prawo przekrojów poprzecznych, októ- 
rem później będzie mowa.

Niema żadnej wątpliwości co do tego, jaki 
to „niemal płyn" jest w związku z ową rzeź
bą dolin alpejskich i to mianowicie odkąd 
poznano, że wszystkie wielkie jeziora alpej
skie leżą w obszarach samego zlodowacenia 
i że one są właśnie charakterystyczną cechą 
dolin alpejskich. Przegłębienie ze wszystkie- 
mi to warzy szącemi cechami, jako to kory
tem, jego zakończeniem i jeziorem, schodami

*) Doliny wiszące są też właściwością obsza
rów krasowych.

i wiszącemi ujściami dolin bocznych, jest 
ograniczone do przestrzeni zlodowaconej 
w czasie wielkiego okresu lodowego, tuż po
za jej obrębem spotyka się cechy normalne 
dolin dojrzałych ze schodzącemi poziomami 
ujść bocznych potoków, jak  również góry, 
których wierzchołki nie są pocięte „ka
rami “.

To wspólne występowanie alpejskich ko
ry t dolinowych z dawnemi lodowcami, pod
suwa teoryę o ich powstaniu przez erozyę 
lodowcową. Teorya ta  została przez Ram
saya zastosowana do powstawania jezior al
pejskich. My zaś idziemy jeszcze dalej niż 
on, gdyż stosujemy tę teoryę do wytłuma
czenia powstania koi’y t dolin alpejskich, 
w których jeziora zajmują tylko część naj
niższą.

Często bardzo powątpiewano o erozyi lo
dowców i dotąd jeszcze niektórzy zajmują to 
stanowisko, wszakże w różnych czasach 
teorya ta  miała i ma wielu gorliwych obroń
ców. Przyczyną tej niezgodności zdań jest 
niemożność obserwacyi, jak  działają lodowce 
dzisiejsze na swe łożysko, gdyż czynność ta 
ukryta jest pod ich olbrzymią masą. Zwykle 
widzimy tylko, w jaki sposób lodowce prze
noszą moreny i składają je u swego końca 
dolnego, a często spotykany fakt, że z bocz
nych ścian dolin spadają usypiska kamienne 
na powierzchnię lodowca, naprowadził na 
myśl, że m ateryał moren końcowych i bocz
nych pochodzi jedynie ze skał ponad lodow
cem, wskutek ich wietrzenia. Jednakże ba
dania moren dzisiejszych wykazały dowod
nie, że one nie pochodzą całkowicie ze skał 
ponad lodowcem lecz w znacznej części z dna 
lodowca. Działanie to może być obserwo
wane jedynie w miejscach, które na jakiś 
czas lód pokrywał, lecz które wkrótce znów 
zostały odkryte. Tam to widzimy owe do
brze znane „roches moutonnees“ „baranie 
łby“, powierzchnie wygładzone i żłobkowa
ne, które pochylają się łagodnie w stronę 
biegu lodowca, lecz zapadają stromo z prze
ciwnej strony i nikt nie mógłby utrzym y
wać, że taki był pierwotny ich wygląd. Sto
imy raczej jakby przed kamieniołomem, skąd 
kawały skał oderwane zostały i odrzucone. 
Np. na lodowcu Horn w górach Zillerthal 
znalazłem blizko takiej roche moutonnee od
łamy, które, tam  zerwane, zostały przez lód
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przeniesione na pewną odległość, lecz nieco 
ku górze. Przylegały one doskonale do m iej
sca, z którego zostały oderwane. Tak więc 
roches moutonnees dowodzą, że lodowce nie 
tylko, jak  to się zwykle twierdzi, ruinują 
swe łożysko, lecz że także zrywają i przeno
szą części skał, co nie zawsze bywało przy- 
znawanem. Odtąd będziemy więc nazywali 
dwie strony takiej roche moutonnee, stroną 
zruinowaną i stroną zerwaną, jak  to wpro
wadził Shaler. To zrywanie jest właśnie 
najważniejszą częścią erozyi lodowcowej; jest 
ono wykonywane zarówno na dnie, jak  i na 
bokach łożyska a ponieważ lodowiec przeno
si odłamy i w górę, jest więc w możności do
stosować łożysko do swej masy i ruchu.

To przystosowywanie łożyska do masy 
i ruchu nie ogranicza się wyłącznie do lo
dowców; to samo zdarza się i w rzekach. 
Różnica leży częściowo w tem , że łożyska lo
dowców ze względu na powolność ich ru 
chów są daleko bardziej do tego podatne, niż 
łożyska rzek o równej pojemności. To przy
stosowanie, o którem mówimy, objawia się j  

w tem, że przez dany przekrój poprzeczny 
rzeki lub lodowca w ciągu roku musi prze
sunąć się cała ilość wody lub lodu, wyprodu
kowana w odpowiedniem dorzeczu. Jest 
więc pewien stosunek pomiędzy powierzch
nią przekroju (Q) a średnią szybkością (F) 
płynów, z jednej strony, zaś pomiędzy ob
szarem (A ), opadami atmosferycznemi (p) 
a parowaniem lub ablacyą (e) z drugiej, co 
można wyrazić następującem równaniem: 
VQ =  A  (.p -e ) .

Jeżeli niema nagłych zmian ani w szybko
ści poruszającego się ciała, ani w ilości opa
du atmosferycznego, jakoteż sile parowania 
lub ablacyi pewnego obszaru, wtedy sąsied
nie przekroje poprzeczne wzrastać będą 
w miarę wzrostu powierzchni dorzecza. Bę
dą one prawie równe, jeżeli jest tylko mały 
wzrost dorzecza pomiędzy dwoma przekro
jami; jeżeli natom iast rzeka lub lodowiec 
uzyska jakiś ważny dopływ to nastąpi na
gły wzrost powierzchni przekroju poprzecz
nego.

Lodowce równie jak  rzeki posłuszne są 
prawu Playfaira. Powierzchnie ich obniżają 
się ciągle w kierunku biegu, tak  że przy złą
czeniu muszą mieć jeden poziom, ale łożyska 
ich stosują się zarazem i do prawa przekro

jów poprzecznych. Szerokie przekroje po
przeczne rzeki głównej lub lodowca główne
go, równie jak węższe przekroje dopływów, 
mają zgodne połączenia powierzchni a prze
to ich dna muszą mieć różne wysokości. Dna 
dopływów wiszą ponad dnem rzeki głównej 
w ten sam sposób, jak ^na lodowców bocz
nych wiszą ponad dnem głównego. Ujście 
wiszące jest cechą charakterystyczną dna 
płynów ruchomych, gdy cechą ich powierzch
ni jes t zgodność poziomów.

Łożysko każdej rzeki wykazuje nierówno
ści, które są podobne do nierówności łożyska 
lodowca, lecz istnieje też pewna wybitna 
różnica. Większość rzek z biegiem stale 
wzrasta a przekrój ich poprzeczny staje się 
coraz większy. Lodowce zaś wzrastają ty l
ko do pewnej granicy; potem zmniejszają się 
przez topnienie aż do końca. Przekroje ich 
zatem będą z początku wzrastać a potem 
zmniejszać się. W  lodowcu pojedyńczym 
maximum przekroju znajduje się na linii 
śnieżnej, w złożonym może ono wypaść dalej 
w dół. Poniżej i powyżej tego masimum 
przekroju powierzchnie i dna przekrój ów będą 

| zbliżać się do siebie aż wreszcie połączą się.
| Kiedy jednakże powierzchnie muszą mieć 

stały spadek, to  dna ich nie koniecznie mu- 
! szą się do tego stosować. Spostrzeżenia 
! stwierdziły, że lodowce mogą się posuwać 
; i w górę, o ile dostateczną jest pochyłość ca- 
I łej ich masy. Aby lodowiec utrzymać w ru 

chu, trzeba tylko, aby krzywe następujących 
po sobie przekrojów miały stale kierunek 
spadający. Jeżeli więc u końca lodowca ma
m y seryę przekrojów o zmniejszającym się 
ciągle obwodzie, to dna ich mogą się wzno
sić w takim  razie, jeżeli powierzchnie ich na
chylone są tak  stromo, że środki ciężkości 
idą ciągle po linii zstępującej. Dlatego to 
właśnie znajdujemy na dnach dolin lodowco
wych odwrócone krzywizny a nawet musi
my wnioskować, że będą one znajdować się 
głównie u końca starych lodowców. Tam to 
właśnie znajdują się przeważnie wielkie je 
ziora alpejskie.

Ogólny układ lodowców alpejskich w cza
sie wielkiego okresu lodowego był następu
jący: wewnętrzne doliny górskie napełniły 
się olbrzymiemi płaskiemi bryłami lodu 
o 2000 do 2500 m wyniosłości a ze sterczą
cych pomiędzy niemi wysokich szczytów
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spadały głębokie dopływy w to morze lodo
we. Powierzchnia jego spuszczała się ła
godnie we wnętrzu gór a ze wzrastającą 
szybkością ku krawędziom. Pod tą stromą 
pochyłością przybrzeżną leżą obecnie istnie
jące i dawniejsze baseny jeziorne Alp. Roz
mieszczenie ich odwróconych krzywizn wska
zuje nam okolicę, gdzie erozyjne działanie 
lodowców stopniowo ustawało. Dawno też 
już zbadano, że głębokość owych jezior da
leko większa jest na południu niż na półno
cy, lecz nie zdołano dać wówczas na to od
powiedniego wytłumaczenia. Zjawisko to 
zaś polega na fakcie, że pochyłość przybrzeż
na lodowców alpejskich na południowej stro
nie gór była dwa lub trzy razy tak stroma, 
jak  na północnej; to też daleko większą od
wróconą krzywiznę dna mogły przezwycię
żać lodowce. Trzeba jednak zapamiętać, że 
grube pokłady morenowe zdarzają się u dol
nego końca koryt, że więc baseny jeziorowe 
Alp są utworzone nie tylko przez erozyę lo
dowcową. Są one w części wzniesione z gru
bych pokładów żwiru, który lodowce złożyły 
u swego końca a to nagromadzenie na po
łudniowej stronie Alp ma daleko większą 
miąższość niż na północnej, gdyż skupia się 
na znacznie mniejszej przestrzeni. Te groble 
wzniosły poziom jezior włoskich znacznie 
wyżej ponad południowo niemieckie a różni
ca w głębokości owych jezior pochodzi czę
ściowo z różnicy owych nagromadzeń more
nowych.

Prawo przekrojów poprzecznych nie tylko 
pomaga nam w zrozumieniu wytworzenia 
się jezior alpejskich, ale także igórnego koń
ca koryta. Znajdujemy je zwykle w miejscu 
połączenia się lodowców w górnej części do
liny. Cała ta masa lodu, idąca z półkoliste
go otoczenia grzbietowego, wciśnięta tu  zo
stała na średnicę tegoż koła, co powodowało 
wzrost szybkości. Zwiększona szybkość od
działywała na dno lodowca, aż uzyskał pew
ną wystarczaj ącą głębokość. Teoretycznie głę-

7T
bia ta  musi być 57 na sto (t. j. ------1), wię

kszą niż w półkolu, z którego szły lodowce.
Dawno już zauważono, że przekroje po

przeczne łożysk lodowców m ają kształt lite
ry U co wskazuje, że pewien stosunek po
między szerokością a głębią jest właściwy 
dla ruchu lodowców. Jednakże ten kształt

litery U jest stale tylko w jednorodnych 
skałach. W  miejscach, gdzie się spotykamy 
ze zmianami w naturze skały, widzimy zaraz 
zmianę w formie koryta. Są skały, które 
stawiają większy opór żłobieniu lodowca, 
a wtedy okazuje on nadzwyczajne przysto
sowanie do ich natury. Niektóre progi do
lin glacyalnych, rozszerzenia lub zwężenia 
koryta lodowcowego są właśnie następstwem 
owej zmiennej oporności skał żłobionych 
przez lodowce.

Badania nad staremi lodowcami w Alpach 
wykazały, że we względzie swego ruchu two- 

! rzyły one jakby dwie części. W  górnej, 
gdzie były podsycane licznemi przypływami,

I był spływ lodów w dolinie głównej odpowia
dającej dzisiejszemu spływowi wód w tych 
samych miejscach. W  dolnej części, o ile 
nie otrzymywały już dopływów pobocznych, 
rozpościerały się wachlarzowato u stóp gór 
lub przenikały nawet do ich wnętrza, wci
skając się w te  doliny, które nie dostarczały 
im dopływów. Te dwa obszary spływania 
i rozpływania się lodowców wyraźnie były 
od siebie odgraniczone i zależały jedynie od 
otrzymywania lub braku przypływów bocz
nych. Na północnej stronie Alp wybornym 
przykładom takiego rozpływu jest olbrzymi 
wachlarz lodowy na niemieckiem podgórzu 
alpejskiem, gdzie niegdyś były lodowce Re
nu, Izary, Innu i Salzachu; podczas gdy 
w Szwajcaryi góry Ju ra  przeszkadzały roz
pływowi i regularnem u rozwojowi wachla
rzy. Na stronie południowej rozpostarł się 
wachlarz lodów już w Alpach w okolicy je
zior na północ od Medyolanu; będziemy je 
nazywali jeziorami Insubryjskiemi z powodu 
starożytnej prowincyi Insubryi, której stolicą 
był Medyolan.

Wszędzie, gdzie zaszedł wachlarzowaty 
rozpływ lodów, łożysko wykazuje rozgałęzie
nia o układzie szprychowatym i pochyleniu 
ku środkowi. Takim właśnie jest wachlarz 
lodowca staroreńskiego. Jezioro Konstan- 
cyeńskie jest środkiem wachlarza a zachod
nie jego końce rozwidlają się w jeziora Uber- 
lingen i Zell. Dwiema podobnemi szerokie- 
mi brózdami zbliżają się do jeziora od półno
cy i północo-wschodu rzeki Schussen i Ar- 
gen. Jezioro Konstancyeńskie jest dłonią 
ręki, zachodnie rozgałęzienia i brózdy Argen 
i Schussen są palcami, które rozciągają się
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aż do krawędzi starego lodowca. Podobny 
układ widzimy w wachlarzach starych lo
dowców Innu i Salzachu, gdzie koryto dolin 
kończy się rozgałęzieniem na równinach pod- 
alpejskich, a każdą gałęzią rzeka płynie ku 
Alpom, t. j. w kierunku przeciwnym biegowi 
lodów, znacząc w ten  sposób odwróconą po
chyłość dna rozgałęzień, owego wachlarza 
lodowego. Te same cechy występują i wfre- 
dy, gdy rozpływ lodowca ma miejsce w gó
rach. Jezioro Como rozwidla się a jego od
noga jest zamknięta. W ody jej muszą na
przód płynąć w kierunku Alp, by znaleść 
odpływ pod Secco. Na wschodniej stronie 
jeziora Como jedna gałąź starego lodowca 
Addy przeniknęła do Valsassina, którego wo
dy płyną ku Alpom, napowrót do jeziora Co
mo, dowodząc w ten sposób odwrócenia po
chyłości. Czwarty palec lodowca Addy prze
szedł ponad przełęczą Porlezza i dosięgnął 
wchodniej części głębokiej jeziora Lugano, 
które wlewa się do jeziora Maggiore. Grdy- 
by utwory morenowe wschodniej części je 
ziora Lugano były wyższe od południa, je
zioro to wpadłoby do jeziora Como a wtedy 
stosunek ich do siebie stałby się jasnym . J e 
zioro to jest także palcem należącym do dło
ni jeziora Como, lecz oddzielone od niego 
wązką przełęczą.

Tłum. Marta Wiśniowska.
(DN)

GALW ANOTROPIZM  

I GALW ANOTAXIS W YMOCZKÓW.1)

Pod tym  tytułem  ogłosiłam w JSIa 29-ym 
„W szechświata" z r. 1905 referat z pierwszej 
rozprawy Statkiewicza nad zachowaniem się 
wymoczków wobec prądu elektrycznego. 
Autor podaje w niej kierunek ustawiania się 
wymoczków pod wpływem prądu i udawad- 
nia, że ruch ich nie jest bierną kataforezą, 
jak to twierdził Birukoff i że skurcz zwierząt 
również nie jest skutkiem biernego przeno
szenia ziarnek endoplazmy, jak sądził Cal-

x) Podług dr. Statkiewicza „Galvanotropismus 
uud Galvanotaxis der Ciliata“. Zweite und dritte 
Mitteilung.

gren. W  najnowszych swych badaniach 
Statkiewicz zajmuje się ruchem rzęsek Cilia- 
tów uległych galvanotaxis i dowodzi nieza
leżności galwanotropizmu od przeszkód me
chanicznych i chemicznych.

Udział rzęsek w zjawiskach galwanotro- 
picznych jest już dowiedziony oddawna. 
Ponieważ jednak najdokładniejsze badania 
Ludloffa były przeprowadzone nad wy
moczkami znajdującemi się w wodzie z sub- 
stancyami śluzowatemi i koloidalnemi, tak 
już znużonemi, że leżały nieruchomo z rzęska
mi obwisłemi ku dołowi lub rozrzuconemi 
bezładnie, więc wyników przez niego otrzy
manych nie można uważać za bezwzględnie 
prawdziwe. Stąd nowe jeszcze poszukiwa
nia Statkiewicza.

Jako  m ateryał do badań służyły mu Para- 
maecium aurelia, P . caudatum  i P. bursaria, 
Colpidium colpoda, Colpoda cuculus, Opali- 
na ranarum , Spirostomum teres i Sp. ambi- 
guum , Stylonychia mytilus, Stentor poly- 
morphus, choć Param aecia były najdogod
niejsze.

Nim przystąpię do opisania wyników ba
dań Statkiewicza, określę znaczenie term i
nów przez tego autora używanych. Fleksyą 
nazywa on przesunięcie rzęsek od przodu ku 

I tyłowi, ekstensyą — ruch w kierunku prze- 
i  ciwnym, spoczynkiem rzęski—ustawienie się 
j  jej prostopadłe do powierzchni ciała wy- 
! moczka. Amplituda ruchu rzęsek może być 
i rozmaita; od jej wielkości i energii ruchu za

leży siła uderzenia. Niekiedy rzęska nie wy
konywa żadnego z powyżej wymienionych 
ruchów, lecz waha się na dwie strony około 
swego położenia równowagi.

W  środowisku gęstem, zawierającem adra- 
gant, w razie natężenia prądu 0,015—0,05 
M. A. u wymoczków leżących przedtem spo
kojnie z obwisłemi rzęskami, widać wyraźny 
ruch po stronie ciała zwróconej ku katodzie. 
R uch ten jednak coraz bardziej słabnie, cho
ciaż prąd działa jeszcze; ostatecznie zastępuje 
go ruch bardzo leniwy, taki, jaki widzieliśmy 
przed zamknięciem prądu i zwierzę nie posu
wa się prawie wcale ku katodzie. Takie 
doświadczenie wykonał także Ludloff a opis 
jego zgadza się zupełnie z podanym przez 
Statkiewicza.
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Ciekawszem jes t zachowanie się wymocz
ków pod działaniem prądy wtedy, gdy mają 
ruchy zupełnie swobodne choć nieco zwol
nione przez dodanie małej ilości gumy do 
cieczy, w  której je badamy. U tych wobec 
natężenia prądu wynoszącego 0,02 M. A. na 
stronie ciała zwróconej ku katodzie widać 
ruchy ekstensyjne, od strony anody nato
miast fleksyjne i zazwyczaj ruch pierwszy 
jest silniejszy. Kiedy jednak wymoczek nie 
leży w kierunku prądu, rzęski pracują prze- 
dewszystkiem nad tem, by go skierować jak  - 
najszybciej ku katodzie, stąd u jednych jest 
silniejszy ruch fleksyjny u innych ekstensyj- 
ny. Ilość rzęsek ulegających jednemu lub 
drugiemu ruchowi zależy także od położenia 
osi ciała wymoczka względem linii prądu. 
Kiedy Paramaecium zostało już odpowiednio 
skierowane, wszystkie jego rzęski pracują 
jednakowo i ulegając fleksyi posuwają całe 
ciało ku katodzie. Jeżeli natężenie prądu 
wzmoże się, ruch jest energiczniejszy a rzę
ski stojące na przednim końcu ciała ustaw ia
ją  się zupełnie prosto, jak  szczeć szczotki. 
Jeżeli natężenie prądu wynosi 0,05 — 0,06 
M. A. ruch jest bardzo szybki ale nie u wszy
stkich rzęsek jednakowy: 1/6—V5 części ca
łej ilości rzęsek a mianowicie te, które leżą 
z przodu ciała zwracają się ku przodowi 
i wykonywają tylko drobne ruchy wahadło
we. Tu jest optimum ruchu.

Lepkość wody, w której poruszają się wy
moczki, możemy łatwo zwiększać przez do
dawanie gumy. W tedy widzimy, że ruch 
rzęsek jest tem słabszy i trw a tem krócej, im 
więcej gnm y dodamy. Często wymoczek po
czyna się zwracać ku katodzie, lecz wkrótce 
ruchu zaprzestaje, choć prąd nań jeszcze 
działa; minął już bowiem dla niego czas po
budzenia odpowiadającego danemu natęże
niu. I  odwrotnie, jeżeli do środowiska gę
stego dodajemy wody, energia ruchu i czas 
jego trw ania zwiększa się w tym  samym sto
sunku, w jakim  zmniejsza się gęstość.

W razie natężenia dochodzącego do 0,1 
M. A. w gęstym płynie, rzęski leżące po stro
nie katody poruszają się od tyłu ku przodo
wi, ku anodzie zwrócone w kierunku prze
ciwnym, ale nie są w stanie całego ciała 
zwrócić ku katodzie; widocznie zmęczenie 
i wyczerpanie skutkiem ruchu w cieczy gę

stej jest tak wielkie, że nawet prąd tak  silny 
nie może wywołać ruchu wymoczków.

Gdy zwiększamy natężenie prądu od 
0,15—0,2 M. A. w roztworze słabym gumy, 
zaraz po zamknięciu prądu Paramaecia pły
ną szybko ku katodzie, lecz coraz większa 

j  ilość rzęsek zwraca się ku przodowi, podczas 
J  gdy reszta ulega silnej fleksyi; w miarę tego 

szybkość ruchu nieco maleje. Wobec 0,2 — 
0,3 M. A. połowa rzęsek staje zupełnie pro- 

| sto. Gdy powtórzymy to doświadczenie 
w środowisku bardziej zgęszczonem, podział 
rzęsek pozostaje niezmieniony, ale tylne sil
niej pracują, niż przednie; mimo to wymo
czek nie posuwa się, postać jego natomiast 
ulega teraz zmianie; przedni odcinek ciała 
grubieje, przez co wymoczek skraca się. 
W  następstwie dalszego wzmacniania prądu 
do 0,45 M. A. Paramaecium staje się owal- 
nem i zwraca się ku katodzie. Gdy prąd 
otworzymy, wymoczek wraca do swego nor
malnego kształtu.

Powiększając siłę prądu w gęstem środo
wisku aż do 0,8 M. A. a w rządkiem do 
0,3 M. A., wywołujemy jeszcze większe zmia
ny w postaci wymoczka. Paramaecia stają 
się prawie całkiem kuliste a raczej gruszko- 
wate, bo tylny ich koniec zachowuje postać 
stożka. Rzęski wszystkie wykonywają eks- 
tensyę i sterczą ku przodowi—a fleksyę tyl
ko te, które leżą na tem stożkowatem zakoń
czeniu ciała. Rezultatem tych ruchów jest 
obrót wymoczka około osi podłużnej i bar
dzo powolne cofanie się ku anodzie.

Najzupełniej podobne zmiany wywołuje 
działanie prądu elektrycznego na Paramaecia 
morskie.

Jak  się zachowują rzęski Spirostomum te- 
res i ambiguum nie można zbadać, gdyż mu
si się je  obserwować pod silnemi powiększe
niami a wtedy widzi się tylko część długie
go na 2—3 mm ciała tych wymoczków (Wal- 
lengren). Wnioskowanie zaś o ruchu rzęsek 
z ruchu ziarnek tuszu, jak  to robił Kólsch, 
nie może być słusznem wobec tego, że Spiro
stomum pod wpływem prądu kurczy i wy
gina ciągle całe swe ciało.

Możemy zatem oddziaływanie rzęsek wy
moczków na prądy stałe lub przerywane po
dzielić na trzy fazy:

l j  W  pierwszej wszystkie niemal rzęski 
wykonywają ruchy fleksyjne, niewielka tyl
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ko ilość rzęsek leżących z przodu ciała waha 
się, ułatwiając tym  swym wahadłowym ru 
chem posuwanie się wymoczka ku katodzie. 
Tu leży optimum ruchu.

2) W  fazie drugiej ilość rzęsek skierowa
nych ku przodowi powiększa się. Wynosi 
około połowy całej ilości rzęsek. One ule
gając ruchowi ekstensyjnemu tam ują ruch 
postępowy wymoczka, ale nie znoszą go, bo 
energia i am plituda uderzeń fleksyjnych jest 
większa.

3) W  trzeciej fazie większość rzęsek ulega 
ekstensyi, lecz ruchy ich są rzadkie, kształt 
ciała zmienia się w gruszkowaty i tylko na 
tylnym  końcu trw ają ruchy fleksyjne, wresz
cie następuje rozpłynięcie się protoplazmy.

Z badań tych wynika, że obserwacye Lud- 
loffa są zupełnie słuszne, ale odnosić je na
leży tylko do tych warunków, w których on 
eksperymentował, gdyż obejmują tylko jed 
no stadyum reakcyi na działanie prądu 
elektrycznegu. Nie można ich zatem uogól
niać.

Objawy gal wanotropizmu występują nie
zmiennie także wted}', gdy przed katodą 
znajduje się jakaś przeszkoda tam ująca ruch 
wymoczków. Badania w tym  kierunku naj
lepiej przeprowadzać w komorze Verworna. 
Jestto  szkiełko podstawowe, na którem  są 
przylepione dwie równoległe ścianki glinia- 
nr, połączone złym przewodnikiem. Do 
tych ścianek przykłada się elektrody niepo- 
laryzujące. Już  w najprostszych doświad
czeniach galwanotropicznych spostrzedz mo
żna, że wymoczki dopłynąwszy do ścianki 
katodalnej nie zaprzestają ruchu, lecz ciągle 
poruszają rzęskami, jakby chciały ścianę 
przebić. Za użyciem elektrod glinianych 
Ludloffa widzimy, jak  Param aecia uderzafą 
o katodę z taką siłą, że aż drobne cząstki 
gliny odlatują i tworzy się wreszcie w kato 
dzie wgłębienie. A także i ruchy jakichś 
zwierząt większych wywołujące silne wiry 
w cieczy, nie zmieniają wcale katodalnego 
kierunku ruchu wszystkich wymoczków. J e 
żeli w komorze Verworna anoda dotyka po
wierzchni cieczy zawierającej wymoczki, wy
wołuje w niej prąd ku sobie zwrócony, jak  to 
widać po ruchu wszystkich cząstek m ar
twych i bakteryj w cieczy zaw artych — wy
moczki jednak mimo to płyną z wysiłkiem 
ku katodzie. Jeżeli podczas przepływu prą

du przez ciecz następuje wydzielanie gazów, 
a przeto tysiączne prądy w cieczy, to wy
moczki mimo to zawsze płyną ku katodzie.

Dla poparcia tych mimochodem uczynio
nych obserwacyj Statkiewicz wykonał takie 
doświadczenie: przy anodzie komory Yer- 
worna zanurzył w cieczy z wymoczkami n it
kę bawełny, której drugi koniec leżał na sto
sie bibuły. Silny prąd cieczy, spowodowany 
przez włoskowatość nitki a skierowany ku 
anodzie, nie zmusił wcale wymoczków do 
zmiany kierunku: płynęły jak zwykle do bie
guna odjemnego.

B irukoff uważał za przyczynę ruchu kato
dalnego różnicę w sile elektromotorycznej 
i natężeniu prądu przepływającego przez w y
moczki a płynącego przez cząstki martwe, 
ale prąd wywołany przez włoskowatość ba
wełny czynić musi wielkie zaburzenia w na
tężeniu prądu, a mimo to wymoczki odbywa
ją  ruchy takie, jak  w środowsku zupełnie 
spokojnem. Zresztą wymoczki są zwierzę
tami wykonywającemi ruchy zupełnie dowol
ne w najrozmaitszych kierunkach, więc tw ier
dzenie B irukoff a a zwłaszcza jego obliczenia 
siły elektromotorycznej są zupełnie fikcyjne.

Zjawiska gal wanotropizmu u wymoczków 
są zatem zupełnie niezależne od przeszkód 
mechanicznych i jednostronnego ciśnienia, 
polegają bowiem na bezpośredniem pobudze
niu wymoczków kierującem je ku katodzie.

Ju ż  Verworn i Mouton wspominają w swo
ich doświadczeniach nad galwanotropizmem 
o wypadkach, w których wymoczki płynęły 
ku katodzie mimo negatywnego chemotro- 
pizmu do ciał gromadzących się na niej. 
Yerworn używał elektrod miedzianych. P ro 
dukty rozkładu nagromadzone na katodzie 
działały odpychająco na wymoczki, po za
mknięciu prądu jednak one wszystkie zgod
nie dążyły ku biegunowi ujemnemu. Mou
ton  widział to samo używając elektrod oło
wianych. Statkiewicz badał niezależność 
galwanotropizmu od chemotropizmu w na- 

| czyniach z przegrodą pergaminową. Jednę 
i  część naczynia wypełniał wymoczkami, dru

gą 2% roztworem jakiegoś kwasu. W szyst
kie wymoczki gromadziły się przy ścianie 
pergaminowej, przez którą przenikał kwas 
do wody. Jeżeli jednak przez naczynie prze
puścił prąd elektryczny, umieszczając w od
dziale z kwasem anodę—wszystkie wymocz-
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ki gromadziły się przy ścianie najbliższej 
biegunowi odjemnemu.

W drugiem doświadczeniu użył cieczy 
działającej cbemotropicznie ujemnie na wy
moczki, np. roztw. wody gryzącej. Wymoczki 
gromadziły się zdaleka od ściany pergamino
wej. Granica między cieczą z wymoczkami 
a cieczą czystą była wyraźną, prostą linią, 
leżącą w miejscu dokąd już ług dosięgnął. 
Kiedy przez takie naczynie przepuścimy 
prąd, umieszczając katodę w ługu, wymocz
ki płyną ku niej, zatrzym ują się na dawnej 
granicy chwilę, potem ją  przepływają i gro
madzą się tuż przy ścianie perga,minowej. 
Gdy prąd otworzymy, wymoczki wrócą ku 
ścianie naczynia najdalszej od szkodzącego 
im ługu. Za następnem zamknięciem prądu 
widzimy przesunięcie się tej granicy, przy 
której się zatrzymują, ku ściance przepuszcza
jącej ług. Jeśli urządzimy doświadczenie 
tak, by wymoczki mogły uniknąć przepływa
nia przez ług, wstawiając np. cienką pipetę 
napełnioną ługiem do naczynia z czystą kul
turą wymoczków, widzimy, że w koło pipety 
utworzy się krąg wolny od wymoczków. 
Kiedy zaś zamkniemy prąd elektryczny, 
wszystkie wymoczki podążą ku katodzie, ale 
opłyną wodę zatrutą, poruszając się jaknaj- 
bliżej ściany naczynia.

Te doświadczenia dowodzą jasno mylności 
chemicznej teoryi galwanotropizmu, podanej 
przez Loeba i Budgetta. W szystkie bowiem 
czynniki chemiczne działają na ciało pier- 
wotnika, zmieniając jego postać (Goldber- 
ger), w  galwanotropizmie natomiast zmia
ny postaci występują dopiero w ostatniem j  

stadyum. Dotychczas nie udowodniono, by 
alkalia tworzyły się w razie użycia elektrod 
ńiepolaryzujących (Dali), a nawet, gdyby al
kalia tworzyły się w opisanych wyżej do
świadczeniach, to nigdy nie będą one tak 
silne, jak  użyte przez Statkiewicza (2%). 
A  widzieliśmy, że wymoczki mimo ich obec
ności reagowały w zwykły sobie sposób na 
działanie prądu.

Prąd elektryczny wywiera zatem na wy
moczki działanie bezpośrednie i to silniejsze, 
niż rozmaite odczynniki chemiczne, zmusza
jąc je nawet do wejścia w  środowisko tru 
jące, po śmierć pewną.

M ary a Radwańska.

SPRAW OZDANIE KOMISYI SZKOLNEJ 
TOW ARZYSTW A PRZYRODNIKÓW 

NIEM IECKICH W  SPRAW IE 
W YKŁADU FIZY K I W  SZKOLE 

ŚREDN IEJ.

( D o k o ń c z ę  n ie ) .

IY. O g ó l n y  p r o g r a m  w y k ł a d u  
fi zy  ki.

Dotychczasowy podział kursu fizyki na 
dwie części: niższą, wykładaną w klasach 
środkowych i wyższą—w klasach wyższych— 
podział ten, jak  doświadczenie uczy, okazał 
się nader odpowiednim. W zależności od 
niejednakowego stopnia rozwoju umysłowe
go uczniów w tych i w tam tych klasach wy
kład fizyki nie może prowadzony być tu  i tam 
jednakowo. Podczas, gdy kurs niższy prze
dewszystkiem opierać się musi na nauce po
glądowej i tylko w wązkim zakresie dotykać 
wewnętrznego związku między zjawiska
mi—kurs wyższy obok strony poglądowej 
uwzględnia szeroko i teoretyczną, a miano
wicie, przystosowany do większej systema
tycznej łączności, ma za cel dać jednolity po- 

j  gląd na całokształt zjawisk fizycznych. Co 
dotyczę rozłożenia materyału w szczegółach, 
to poglądy na tę sprawę są różne; właści
wie mówiąc jest rzeczą niemożliwą nakreśle
nie tutaj jakiegoś jednego porządku — nie
możliwą ze względu na szczególny charakter 
przedmiotu samego, który wielostronnie bar
dzo może być ujęty. Wcale więc nie jest do 
życzenia, aby wyższa władza szkolna wypra
cowała jakiś normalny program wykładu 
fizyki — wskazujący porządek, w którym 
winny następować po sobie poszczególne 
części kursu; w tym względzie należy pozo
stawić jaknaj szerszą inicyatywę odpowied- 

J  niemu uauczycielowi oraz samemu zakłado
wi naukowemu. Również i sprawozdanie 
niniejsze nie obejmuje żadnego normalnego 
planu nauki fizyki — jedynie zaś rozpatruje 
kwestyę z następujących punktów widzenia.

Kursowi niższemu grozi niebezpieczeń
stwo encyklopedycznego i co za tem idzie 
powierzchownego traktowania przedmiotu. 
Dla uniknięcia tego należy się stosować do 
istniejącego programu szkolnego, który za
leca, aby m ateryał stanowiący treść tego
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kursu był z całą starannością wybrany, aby 
nawet całkowite działy fizyki były tu  opusz
czane, skutkiem czego inne działy mogłyby 
być gruntowniej i z powodzeniem większem 
wykładane.

Dalej weszło w wielu razach w zwyczaj 
rozpoczynać niższy kurs fizyki od zjawisk 
m agnetycznych i elektrycznych, dla których 
tylko część doświadczalna może być tutaj 
uwzględniona z całkowitem niemal pominię
ciem strony rachunkowej. O ile jednak ten 
dział fizyki nie ma być zupełnie powierz
chownie traktow any—do jego wykładu mu
szą być wprowadzone pewne pojęcia oder
wane, które nie wynikają w prost z obserwo
wanych zjawisk, lecz do wytłumaczenia tych 
ostatnich używane są w znaczeniu pomocni- 
czem. Inaczej stoi sprawa z działem mecha
niki, gdzie mamy do czynienia z pojęciami 
daleko łatwiejszemi i dla bezpośredniej ob- 
serwacyi dostępniejszemi. Z tego też wzglę
du, trzym ając się historycznego rozwoju tej 
nauki, należy rozpoczynać od najprostszych 
zasadniczych pojęć mechaniki, poczem w dal
szym ciągu w tej samej klasie podać naukę 
o cieple. Dopiero kurs klasy następnej obej
muje pozostałe działy. Do życzenia jest 
również, aby w ciągu tego niższego kursu 
fizyki wyłożona była zasada zachowania 
energii i wytłumaczona niemożebność zbu
dowania jakiegobądź perpetuum  mobile. 
W reszcie pożądanem jest, aby (jak się to 
dzieje w Austryi) ten kurs niższy dotknął 
także i zjawisk obserwowanych na niebie, | 
uwzględniając przedewszystkiem pozorne ru 
chy ciał niebieskich i dając uczniom pewne | 
przygotowanie do czynienia w łasnych obser- 
wacyj w tej dziedzinie.

Wyższy kurs fizyki tem się różni od niż
szego, że tu taj na stronę ilościową w zjawi
skach winna być w daleko wyższym stopniu 
zwrócona uwaga. Tutaj stanowisko kie- j  

rownicze przynależy mechanice, której wy
kład zaczynać wypada zaraz w pierwszym | 
roku (W. II). Nie wynika stąd, aby w cią
gu tegoż roku wyłożony był całkowity dział 
mechaniki. I  owszem, pożądanem jest, aby 
ruch drgający i nauka o falach na równi 
z akustyką i optyką objęte zostały kursem 
klasy następnej. Nakoniec wykład o polu 
sił ziemskich i o potencyale w najbliższym 
związku z odpowiedniemi pojęciami magne-

tycznemi i elektrycznemi, przedstawionemi 
w sposób ściślejszy, wykład ten winien się 
odbywać w klasie ostatniej. Również tutaj 
dopiero może być wyłożona mechanika kos
miczna, do czego niezbędną jest znajomość 
geometryi analitycznej i rachunku infinite- 
zymalnego. W zastosowaniu do warunków 
powyższych komisya wypracowała, jako 
wzór zaaprobowany, program wykładu fizy
ki. Chodzi tu  przedewszystkiem o zakres, 
o rozmiary m ateryału objętego kursem. B y
najmniej zaś nie mogą być nakreślone żadne 
przepisy, dotycząee jakiegoś szczegółowego 
porządku w zużytkowaniu tego materyału; 
porządek ten bowiem musi być zastosowany 
do różnych okoliczności natury  dydaktycz
nej. J)

V. U z u p e ł n i e n i e  w p r o g r a m i e  
f iz y k i .

W skazywać szczegóły zużytkowania dane
go m ateryału mogłobj?- jedynie jakieś wy
czerpujące dzieło dydaktyczne; tu  zaś mogą 
być zaznaczone pewne tylko punkty zasadni
cze w zastosowaniu do 3 głównych wyżej 
wymienionych warunków wykładu. Racyo- 
nalność takich zasadniczych punktów zo
stała stwierdzona przez komisyę. Są one na
stępujące:

a) W e wszystkich częściach kursu, nie w y
łączając mechaniki, doświadczenie nie tylko 
ma najważniejsze znaczenie, ale wprost na
daje wykładowi kierunek. Niezbędnemi jed 
nak tu ta j są tylko te doświadczenia, które 
posiadają zasadnicze lub też rozstrzygające 
znaczenie dla kwestyj, wynikających z toku 
wykładu.

b) Strona matematyczna w fizyce o tyle 
I tylko winna być uwzględniona, o ile dotyczę

zasadniczego rozwoju nauki; wszelkie zaś 
| wywody i zastosowania, oparte w istocie 

swojej na działaniu matematycznem, należy 
o ile możności włączyć do wykładu matema
tyki; tak  naprzykład, wyprowadzenie for
muł, dotyczących rzutu ukośnego należy do 
fizyki, rachunek jednak dalszy, na tych for
m ułach oparły, wchodzi j uż w zakres m ate
matyki.

*) W  oryginale tu następuje szczegółowy plan 
rozdziału kursu fizyki w szkole średniej z podzie
leniem wykładu na lat pięć. Plan ten pomijamy, 
jako mniej zajmujący dla czytelnika polskiego, 

j  Znaleźć go można w oryginale, w miesięczniku 
„Natur und Schule“, t. V, zesz. 1.
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c) W ykład fizyki nie może wprawdzie 
obejść się bez zadań prostszy cli i przykładów 
rachunkowych należy jednak tylko takiemi 
z nich posługiwać się, które, zapoznając ucz
nia z zasadniczemi pojęciami fizyki i głów- 
nemi jej prawami, nie nastręczają przy tem 
żadnych matematycznych trudności. Licz
by spotykane w zadaniach podobnych winny 
być oparte na pomiarach rzeczywistych i na 
istotnych stosunkach techniki, w ten sposób 
bowiem uczniowie zapoznają się z prawdzi- 
wemi kategoryami wielkości, istniejących 
w przyrodzie.

d) Jakkolwiek głównym celem wykładu 
fizyki jest danie uczniowi możności pojmo
wania zjawisk, zachodzących w przyrodzie, 
wobec czego techniczne zastosowanie wiedzy 
fizycznej schodzi na plan drugi, to jednak 
wymagać należy, aby uczniom wytłumaczo
ny został sposób działania najważniejszych 
urządzeń technicznych i aby wszędzie, gdzie 
tylko okaże się to odpowiedniem i możliwem 
była zwrócona uwaga na zastosowanie fizyki 
w technice.

e) H istorya fizyki unikając pobieżnego wy
mieniania dat i nazwisk, powinna przede- 
wszystkiem mieć na względzie, aby za każdą 
nadarzającą się okazyą wtrącać do wykładu 
pytania historyczne i wskazywać drogę, po 
której kroczyła myśl ludzka; historya fizyki 
również zaznaczać winna wybitniejsze mo
menty historycznie ze sobą związane.

f)  Ostatni rok wykładu powinien uwzględ
nić logiczną i psychologiczną podstawę fizy
ki, aby w ten sposób gruntowniej zapoznać 
uczniów z metodami poznania przyrody 
i z granicami tego poznania. Tutaj -do ku r
su daje się również włączyć wykład prope- 
deutyczno-filozoficzny — dotyczący zjawisk 
psychicznych i zagadnień, z temi ostatniemi 
związanych, jak  również zaznaczenie stosun
ku pomiędzy tak zwanem mechanistycznem 
pojmowaniem przyrody, a poglądem szerzej 
ogarniającym zagadnienia wszechświata 
i życia.

VI. Z a j ę c i a  p r a k t y c z n e  uczn i ów.

Ja k  było zaznaczone wyżej; niezbędne są 
praktyczne ćwiczenia, któreby dały uczniom 
możność czynienia bezpośrednich obserwacyj 
i dokonywania własnoręcznie doświadczeń. 
Szczególna wartość ćwiczeń praktycznych

z fizyki polega na tem, że, pozwalając na 
prowadzenie według planu pewnego pomia
rów, zmuszają ucznia do ścisłej obserwacyi 
i do odszukiwania zależności opartej na pra
wie. Od lat dziesięciu z górą gromadzono 
w Niemczech drogą doświadczalną dane— 
dotyczące zajęć praktycznych z fizyki; szcze
gólniej zasługują tutaj na uwagę spostrzeże
nia K. Noacka w Giessen i publikacye H. 
Hahna w Berlinie. Podczas gdy pogląd 
dawniejszy Noacka pragnąłby zajęcia prak
tyczne prowadzić obok—równolegle do wy
kładu, kierunek nowszy, którego przedstawi
cielem jest Hahn, a który poparty jest do
świadczeniem Ameryki i Anglii, domaga się 
ściślejszego jeszcze związku pomiędzy zaję
ciami praktycznemi a samym wykładem, tak 
mianowicie aby ten ostatni całkowicie wspie
rał się na zajęciach praktycznych.

W Niemczech coraz silniej zaznacza się 
ruch, dążący do zajęć praktycznych z fizyki 
dla uczniów—to też z uznaniem z tej strony 
spotkał się francuski program nauk z r. 1902, 
przeznaczający w trzech ostatnich klasach 
oddziału przyrodniczego po dwie godziny raz 
w tygodniu na zajęcia praktyczne z nauk 
przyrodzonych. W Niemczech podobne za
jęcia praktyczne wprowadzone zostały jak 
dotąd, niestety, tylko w przypadkach odo
sobnionych i tylko dzięki ofiarności niektó
rych zamożniejszych władz municypalnych 
i osobistej energii nauczycieli fizyki.

W  podaniu złożonem w r. 1902 ministrowi 
oświaty pruskiemu przez Związek Berliński 
dla spraw wykładu fizyki—wykazano, że do
tychczasowe doświadczenie w zupełności 
przemawia za tem, aby dla uczniów obo
wiązkowo organizować podobne zajęcia pra
ktyczne, ponieważ tylko pod tym  warunkiem 
może być w zupełności osiągnięty cel, do 
którego zdąża wykład fizyki. Wobec jednak 
braku odpowiednio przygotowanych nauczy
cieli, jak niemniej i braku środków do tego 
niezbędnych, reforma, o której mowa, może 
być zaledwie stopniowo wprowadzana. Dla 
tej właśnie przyczyny do opracowanego 
przez komisyę programu wykładu fizyki nie 
zostały włączone zajęcia praktyczne. Oczy
wiście z chwilą wprowadzenia podobnych 
zajęć praktycznych, o ile te ostatnie nie we 
wszystkich klasach kursu wyższego dadzą 
się urzeczywistnić, okaże się niezbędnem
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pewne przesunięcie m ateryału objętego p ro 
gramem; z drugiej strony jednak musimy 
pamiętać, że jest jaknaj bardziej pożądane, 
aby zajęcia praktyczne związane zostały ze 
wszystkiemi działami fizyki.

Cały szereg szkół realnych (jak np. w H am 
burgu i większość szkół w Berlinie) wpro
wadził już zajęcia praktyczne z fizyki w go
dzinach poza-programowych, czyniąc je  bądź 
obowiązkowemi, bądź też zostawiając je do
brej woli uczniów; wogóle jednak i w tym  
ostatnim  przypadku wszyscy uczniowie ucze
stniczą w zajęciach. Komisya więc uogól
niając tylko już istniejący częściowo porzą
dek domaga się, aby w szkołach i gimna- 
zyach realnych obowiązkowo wprowadzone 
zostały dla wyższego kursu zajęcia praktycz
ne z fizyki.

Co dotyczę liczby i rozkładu godzin, na 
zajęcia te przeznaczonych, to oczy wiście m u
si być tutaj uwzględniona chemia i biologia, 
których wykład również nie może się obejść 
bez zajęć praktycznych.

Komisya dalej wypowiada życzenie, ab}7 
i niższy kurs fizyki w szkołach realnych po
łączony był z zajęciami praktycznem i z tem 
jednak zastrzeżeniem, aby zajęcia te odby
wały się w ciągu godzin przeznaczonych na 
wykład fizyki — o ile liczba tych ostatnich 
wynosi trzy na tydzień.

Niemniej i w gimnazyach byłyby w w y
sokim stopniu pożądane ćwiczenia praktycz
ne dla uczniów. Być może, że tu taj uczynio- 
noby zadość potrzebie, gdyby na początek 
dano możność bliższego zapoznania się z do
świadczalną stroną pi’zyrodoznawstwa tym  
przynajmniej uczniom, którzy w tym  kierun
ku szczególną okazują skłonność. Wobec 
tego komisya proponuje wprowadzenie na 
wyższym kursie fizyki do zakładów gimna- | 
zyalnych zajęć praktycznych, jako przedmio- j  

ta  nieobowiązkowego. Możliwą zresztą jest 
rzeczą, że w dalszym rozwoju sprawy zajęć 
praktycznych, sprawy bądź co bądź nie da
wno zapoczątkowanej, okaże się odpoWied
niem włączenie tych zajęć do godzin obję- 
tych programem gimnazyalnym.

Niższy kurs fizyki w gimnazyach, o ile 
liczba godzin przeznaczonych na jego w y
kład nie zostanie doprowadzona do normy, 
dla szkół realnych oznaczonej, musi być po
zbawiony zajęć praktycznych.

Nakoniec komisya zwraca tutaj uwagę na 
koszty i trudności, z któremi połączone jest 
prowadzenie zajęć praktycznych, a miano
wicie niezbędnemi są tutaj:

a) założenie i uposażenie właściwe pra
cowni;

b) podział klas wobec tego, że, gdy liczba 
uczniów przenosi 16—20, zajęć prowadzić 
nie można;

c) wynagrodzenie nauczycieli kierujących 
zajęciami praktycznemi w tej formie, aby 
godziny użyte przez nich na prowadzenie za
jęć i na pracę przygotowawczą do tych 
ostatnich wliczone były do ogólnej liczby go
dzin wykładu.

d) utrzymanie służącego, którego obo
wiązkiem byłoby pilnowanie czystości i po
rządku zbiorów;

e) zorganizowanie odpowiednich kursów 
dla obznajmienia nauczycieli z prowadzeniem 
zajęć praktycznych.

Tłum. A. Kudelski.

PRZENOSZENIE GORĄCZKI 

PO W R O TN EJ PRZEZ OWADY.

Podczas ostatniej wyprawy naukowej do 
A fryki udało się Robertowi Kochowi znaleść 
źródło zarazy gorączki powrotnej. W iado
mo było oddawna, że bardzo rozpowszech
niona odmiana afrykańska tej choroby, ró
żniąca się od postaci europejskiej bardziej 
krótkotrwałem i napadami, trzym a się szcze
gólnie dróg karawanowych; drogi te wyob
razić sobie należy nie jako trak ty  szerokie, 
lecz jako wązkie dróżki polne, po których 
ludzie idą gęsiego, pojedyńczo jeden za dru
gim. Prawie wszyscy europejczycy, którzy 
musieli maszerować po drogach tych, a szcze
gólnie po drodze z Daressalam do Mrogoro 
(nad zatoką oceanu Indyjskiego naprzeciw 
wyspy Zanzibaru) — zapadali na gorączkę 
powrotną. Oddawna już, wychodząc z po
dobieństwa gorączki powrotnej (Febris re- 
currens) do innej choroby, tak  zwanej go
rączki kleszczowej, w której biegu znajdo
wano we krwi chorych spirylle, podejrzewa- 

j  no, że gorączka wschodnio-afrykańska ma 
| coś wspólnego z gorączką kleszczową i sta-
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rano się zarazić małpy przez kleszcze, lecz 
nadaremnie. Podejrzewano również, że za
raza przeniesiona być może przez inne owa
dy pasorzytnicze, np. przez pluskwy (Tikti- 
na znalazł w ciele pluskiew spirylle gorączki 
powrotnej, przyp. referenta). Koch zaczął 
od tego, że szukał spiryllów w samych klesz
czach, tembardziej, że dawniejsze jego bada
nia nad gorączką techaską (w Texas) i go
rączką zatokową bydła dowiodły, jakie zna
czenie w etyologii tych chorób mają kleszcze. 
Owady zebrano wzdłuż drogi karawanowej 
i badano w przecięciach różne organy zapo- 
mocą suchych preparatów szkiełkowych, 
barwionych podług Giemsy. Znalazł w ten 
sposób liczne spirylle, podobne do spiryllów 
chorych na wspomnianą chorobę; najwięcej 
ich widzieć się dało w jajnikach (również 
w jajkach) owadów.

Co do kleszczów, to w Europie Środkowej 
często spotykać się daje jedynie gatunek i 

Ixodes ricinus, pasorzyt żyjący na psach, 
bydle rogatem i dziczyźnie. "W Europie po
łudniowej jest już tych gatunków z pół tu 
zina; najwięcej jednak kleszczów znaleść 
można w Afryce. Rozróżniamy ich dwie 
grupy: Ixodidae i Argassidae. Pierwsze 
z nich są pasorzytami stałem i, które w okre
sie życia bardzo wczesnym czepiają się ciała 
swych gospodarzy, wśrubowują się swoją 
trąbką i tak pozostają na stałe. Argassidae 
przeciwnie napadają na zwierzęta tylko wte
dy, kiedy chcą ssać krew. Do rodziny A r
gassidae należą dwa rodzaje: Argas i Orni- 
thodorus; gatunek Ornithodorus moubata j 
jest właśnie źródłem zarazy gorączką po- | 
wrotną; jest to jedyny pomiędzy kleszczami ; 
pasorzyt ludzki.

Spirylle wywołujące odmianę afrykańską 
gorączki powrotnej morfologicznie różnią 
się od spirochetów europejskich jedynie 
dłuższemi rozmiarami. Są to cienkie pra
widłowe śruby, poruszające się żwawo woko
ło swej osi, bardzo zaś powoli posuwające 
się w kierunku prostolinijnym. Po dłuższem 
badaniu widać, jak większa ilość spiryllów 
skupia się raaem, jak  gdyby pod wpływem j  

chemotaktyzmu. Często dwie spirochety 
przylegają tak  ściśle do siebie, że jak gdyby 
zlewają się zupełnie i tworzą jedno grube 
indywiduum. Co dotyczę hypotezy Schau- 
dinna, że spirylle nie są samodzielnemi mi

kroorganizmami, a tylko ogniwem w łańcu
chu rozwoju Trypanozoa, to zdania tego 
Koch pomimo ścisłych badań potwierdzić 
nie mógł: nie znalazł on ani typowego blefa- 
roplastu, ani jądra, ani rąbka migawkowego, 
a co główna nie stwierdził tak charaktery
stycznego dla trypanozomów podziału po
dłużnego, przeciwnie zauważył nieraz po
dział poprzeczny. Na świetnych mikrofo
tografiach znanego specyalisty Zettnowa za
uważyć się dały prócz tego u obudwu koń
ców Spirochaety po biczu, podobnym do 
bicza bakteryj; bicz ten barwi się jednak za- 
pomocą błękitu metylenowego, który jak 
wiadomo bicza bakteryj nie barwi wcale.

Co do etyologii gorączki powrotnej, to oka
zało się, na podstawie doświadczalnej K o
cha, Duttona i Todda, którzy dawali ssać 
krew małp kleszczom dopiero co wylęgłym 
z jaj (a więc zakażonym w organizmie m a
cierzyńskim), że kleszcze są gospodarzem 
przejściowym dla pasorzytów afrykańskiej 
gorączki powrotnej i przenoszą zarazę z or
ganizmu chorego na zdrowy. Okazało się, 
że właśnie na najbardziej niebezpiecznej 
przestrzeni od Daressalamu do Mrogoro znaj
duje się największy procent owadów zarażo
nych przez spirylle (np. w jednem miejscu 
podług badań Kocha aż 50$ owadów bada
nych); wogóle cała ta  droga karawanowa 
była zarażona pośrednio gorączką powrotną. 
W niektórych miejscach Koch znajdował 
kleszcze zarażone, nie widział jednak ani 
jednego chorego na gorączkę powrotną. 
F ak t ten objaśnia się w ten sposób, że tubyl
cy, przechodząc tę chorobę w dzieciństwie, 
stają się przeciw niej odpornymi. W  jaki 

I sposób zaś kleszcze zarażają się spiryllami,
| jeżeli w danej okolicy niema wcale chorych 
| na gorączkę powrotną? Odpowiedź prosta: 
j jak  wiadomo ludzie zdrowi lub ozdrowieńcy 
| noszą często w swem ciele przez czas długi 
| jeszcze mikroorganizmy chorobotwórcze, któ- 

remi mogą zarazić ludzi lub zwierzęta inne. 
Kochowi udało się też uodpornić część małp, 
zarażonych sztucznie przez kleszcze, prze
ciwko gorączce powrotnej. Co do środków 
leczniczych, to dotychczas nie udało się zna
leźć środka swoistego przeciw gorączce po
wrotnej. Chinina wcale nie pomaga; nale- 

I żałoby być może szukać specyfiku w dziedzi
nie, w której Ehrlich znalazł środek przeciw
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trypanosomiazie. Koch obiecuje sobie dużo 
od leczenia surowicą, gdyż, jak widzieliśmy 
wyżej stwierdził niewątpliwą odporność. 
Tymczasem za jedyny środek walki z cho
robą uważa profilaksę: radzi skrzętnie uni
kać miejsc, których trzym ają się kleszcze.

A. E .

KORESPONDENCYA W SZECHŚW IATA.

Bursztyn i piasek czerwony.

Jakkolwiek fakt znajdowania bursztynu na 
Litwie nie od dziś jest znany, to jednak — o ile 
mi wiadomo—nikt dotychczas nie podawał o nim 
bardziej szczegółowych wiadomości, t. j. czy znaj
duje się on tu gdzie w większych ilościach, oraz 
w jakich miejscowościach częściej się spotyka? 
i t. p.

Sądzę przeto, że każdy przyczynek wyjaśniają
cy coś w tej kwestyi, może mieć swoje znaczenie 
dla nauki i to mnie ośmiela do przedstawienia 
moich obserwacyj, dotyczących pewnej miejsco
wości na Litwie, gdzie bursztyn znajdują od- 
dawna.

Na wschód od korj^ta średniego Niemna, po
cząwszy prawie od Grodna, rozciąga się kraj 
wielce charakterystyczny ze swego wyglądu, da- | 
jącego obraz pierwotnej jakiejś niemal dzikości, 
bez śladów jakiejbądź kultury. Tu na przestrze
ni wielu mil nie ujrzysz nic oprócz lasów, olbrzy
mich przez swoję rozległość, lecz z nędznym 
drzewostanem, świecących gdzieniegdzie piasz- 
czystemi haliznami, na których tylko porasta ja- 
łowiee, mech i nieśmiertelniki. Za całe zaś uroz
maicenie widoków, masz tu wyglądającą to tu, 
to owdzie z pośród wzgórzy siną taflę jeziora, 
okoloną wieńcem drzew liściastych, odbijających 
żywszą zielenią od martwych barw otoczenia. 
Wioski, odlegle jedna od drugiej zwykle o całe 
mile, pochowały się gdzieś na brzegi rzek, wgłąb 
odludnych puszcz, jak gdyby się bały wszelkich 
stosunków ze światem.

Słowem okolica „zabita deskami“.
Lecz jeżeli oko przywykłe do widoków kultu

ralnego Zachodu, nie ujrzy przed sobą nic, coby 
było godne uwagi—zato człowiek miłujący przy
rodę, a zwłaszcza pragnący poznać przeszłość 
swego kraju, znajdzie tu nieprzebrane skarby, \ 
które sowicie opłacą wszelkie podjęte w tym celu 
trudy.

Szczególniej bogactwem pod tym względem 
odznacza się zagłębie rzeki Dły. Jestto lewy7 do
pływ rzeki Mereczanki, prawegodo pływu Niemna. 
Nie imponuje długością, gdyż zaledwie 7 mil 
w krętej swej drodze przepływa, lecz że odpro
wadza masy wód z naj większych w pow. Lidz- i

[ kim jezior Dubickich, ma przeto stosunkowo nie
małą szerokość.

Tu muszę zaznaczyć, że teren, przez jaki prze
pływa Uła, składa się przedewszystkiem z dwu 

j  warstw napływów dyluwialnych, w różnyrm po- 
| wstałych czasie. Wody spływające z później- 

szych lodowców, zmywały7 i żłobiły pierwotne 
j warstwy, uformowane ze żwirów i glin osado- 
| wych, wyrywając w jednem miejscu głębokie ja

ry, w innem znów zasypując doliny. Wszystko 
| to pokrywa cienka stosunkowo warstwa piasków 

aluwialnych.
Otóż rz. Uła w biegu swym przerzyna takie 

j  wyniosłości, powstałe pod wpływem prądów wód 
i lodowcowych; więc koryto jej jest kręte, a prąd 
i wobec znacznego spadku dość silny, co spowodo- 

wuje energiczne rozmywanie brzegów, a tem sa- 
[ mem rozszerzanie kotliny będącej drogą rzeki.

Od swego początku do wsi Rudni o milę odle
głej, rz. Uła ma brzegi wysokie, lecz płaskie, zasu- 
te lotnym piaskiem, z wierzchu żółtym, a głębiej 
olśniewająco białym, wyraźnie warstwowanym, 

i Od wsi wyżej wymienionej Uła daje nagły za- 
; kręt na zachodnio-północ, rzucając się między wy- 
[ nicjgłe wzgórza, które rozmywa nie tylko z ich 
| dyluwialnych obsłonek, lecz dobiera się nawet do 

głębiej położonych starszych pokładów, odsłania
jąc karty dawniejszych dziejów tutejszego tere
nu. Tak np. w kotlinie rzecznej zaczynają się 
ukazywać piaski barwy ciemno-bronzowej. Z po
czątku, pod wsią Rudnią, piasek ten występuje 
niedużemi plamami z pod żółtego, dalej jednak, 
o milę stąd, pod wsią Poosupie, zalega wielomor- 
gowe przestrzenie, świecąc mianowicie po desz
czu, jakimś krwawym odcieniem, niby zlane 

I krwią pobojowisko. Koło tejże wsi, i glina wy
stępująca nad rzeką u podstaw wzgórzy, jest ta- 

! kiegoż koloru. Dalej te piaski w tej miejscowo
ści znikają, a występują dopiero o 3 mile stąd na 
wschodnio-północ po lewej stronie rzeki Mere
czanki, gdzie zalegają doliny między piaszczyste- 
mi wzgórzami, na przestrzeni 2 —  3 hm. Jak 
gruba jest warstwa tych ciekawych piasków,
0 tem nie mogłem się przekonać; w każdym ra
zie, sądząc z opowiadań miejscowych mieszkań
ców—jest niemała.

Wracając do rz. U ły — poza wsią Poosupiem 
wchodzi ona w miejscowość jeszcze wynioślejszą 
niż poprzednio, w pasmo wzgórzy wznoszących 
się na dziesiątki metrów po obu jej brzegach. Na 
tej swojej drodze, Uła ze wschodu i północy7 
okrąża obszerną równinę zwaną Stegele, tylko od 
półn.-zach. odkrytą, zresztą zaś otoczoną łańcu
chem wzgórzy, uformowanych z warstwowanych 
żwirów, na podłożu z kredy, wypiętrzającej się 
tu znacznie nad poziom rzeki. Sama równina 
Stegele, z niewielkiem jeziorkiem pośrodku,
1 rozległemi błotami od południa, przedstawia się 
jako jedna tafla równo usianego czystego piasku, 
który z pozoru niczem się szczególnem nie odzna
cza oprócz może jaśniejszym, prawie białym ko-
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lorem. Z tego to jednak piasku wiatr wywiewa 
często większe i mniejsze bryłki bursztynu, bę
dącego od dawna przedmiotem zabiegów wę
drownych żydków handlarzy, którzy wyłudzają 
go od włościan, nie bardzo rozumiejących war
tość tego minerału — za różne fatałaszki. Opo
wiadano mi np., że raz włościanka bryłkę bur
sztynu wielkości pięści oddała żydowi za kilka 
łokci perkalu. I— trzeba dodać — znajduje się on 
tam od niepamiętnych lat, i dość często, tak, że 
w poblizkiej wsi Zerwinach (przy samej linii ko
lei żel. Warsz.-Petersb. między stacyami Marcin- 
kańce a Orany) zawsze mniej, lub więcej można 
go znaleźć u włościan.

Druga taka bursztynonośna miejscowość znaj
duje się o 4 itm na północ od wsi Zerwin, lecz 
tam nie udało mi się byrć, przeto nie mogę nic
0 niej powiedzieć.

Przesyłając Szanownej Redakcyi „Wszech
świata1' próbkę czerwonego piasku z nad Uły,
1 kawałki bursztynu ze Stegel, ośmielam się pro
sić —  jeżeli mój powyższy opis może dać choć 
przybliżone pojęcie o istocie rzeczy — o łaskawą 
odpowiedź na następujące pytania:

1) Jakiego pochodzenia są występujące tu 
pod powierzchnią piaski czerwone? Czy nie mo
że to być wychodnia pokładów Jury, zważywszy, 
że te na Zmujdzi już się spotykają?

i 2) Czy bursztyn znajdowany około Zerwin 
mógł być przyniesiony i zsypany w jedno miejsce 
przez prądy wód, i jakich, zważywszy że wody 
dzisiejsze, przepływające przez tę miejscowość, 
dążą od wschodu i południa, więc ze stron prze
ciwnych tej, gdzie przypuszczalnie rosła jodła 
bursztynowa?

Nie jestem geologiem, lecz ta nauka bardzo 
mię interesuje, a zwłaszcza chciałbym poznać do
kładnie budowę geologiczną ziemi, na której 
mieszkam. To też zagadki w rodzaju tych drę
czą mię. bo rozwiązania ich w znanych mi pod
ręcznikach znaleźć nie mogę.

Wandalin Szuhiewicz.
Nacza, poczta Ejszyszki, gub. Wileńska.

Przyp. Red. Nie jesteśmy pewni, czy Sza
nowny Korespondent przeznaczył swój list do 
druku, ogłaszamy go jednak jako rzecz, która 
przyrodnikowi-obywatelowi nasunąć może dużo 
myśli różnorodnych i ciekawych. Pisma przy
rodnicze zagraniczne, a na ich czele „Naturę" an
gielska, w każdym swym zeszycie umieszczają 
korespondencye swych czytelników, dotyczące 
ciekawych pojawów w przyrodzie, albo nasuwa • 
jących się pytań i wątpliwości z zakresu zjawisk 
i rozumowań przyrodniczych. I  ten rodzaj wy
miany spostrzeżeń oraz myśli ma tam znaczenie 
doniosłe: fakt, zauważony w pewnej okolicy, by
wa dopełniany i komentowany przez sąsiadów da
nej miejscowości albo wystawiany w odmiennem 
świetle przez ludzi dalej zamieszkałych. Pytanie,

rzucone przez jednego z czytelników, znajduje 
gotową odpowiedź w umyśle drugiego, albo też 
po jego rozstrzygnięcie redakcya odsyła do do
brej, nieprzestarzałej i dla wszystkich dostępnej 
książki. Gdzie tu u nas myśleć o czemś podob- 
nem? Nasze redakcye są w tem trudnem poło
żeniu, że łatwiej im o wiadomości z Ziemi Ogniów 
lub wysp Komandorskich, aniżeli z pod Lidy al
bo Janowa. A co do książek, to przecież wiado
mo, że nasza literatura przyrodnicza ma zamiar 
dogonić zagraniczne dopiero w następnej epoce 
geologicznej. I  wreszcie na cóżby się zdało, gdy
by było inaczej? Wszak ludzi, którychby „drę
czyły zagadki, dotyczące tej ziemi, na której 
mieszkają* tak u nas mało, tak niesłychanie mało! 
Czy pytania, które ogłosiliśmy powyżej, znajdą 
odpowiedź? Czy objaw szczerego zainteresowa
nia się pytaniem geologicznem ze strony człowie
ka, który sam nie jest geologiem, znajdzie naśla
dowców?

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

—  Zmysły ślimaka ogrodowego (H e l ix  po- 
matia) .  Dotychczas przypisywano ślimakowi ogro
dowemu wogóle największy rozwój organu powo
nienia, co dotyczę jednak umiejscowienia dane
go organu istniały najróżnorodniejsze poglądy. 
P. Emil Yung stwierdził, że cała powierzchnia 
ciała zdolna jest do odczuwania podrażnień wę
chowych, nie we wszystkich atoli miejscach 
w jednakowym stopniu. Najbardziej wydosko
nalone są pod tym względem dwie pary roż
ków, wargi i brzegi nogi. Rożki większe odczu
wają podrażnienia węchowe w odległości 4 mm 
od ciała, wydającego zapach. Ślimak bardzo pręd
ko przyzwyczaja się do pewnego zapachu, skut
kiem czego w razie częstszego powtarzania się do
świadczeń, reagowanie na pewne podrażnienie 
węchowe słabnie.

Z jakiej odległości ślimak czuje pokarm. Ba
dania w tym kierunku wykazują, że powonienie 
w wyszukiwaniu pokarmu wywiera podrzędny 
wpływ: obecność kapusty np. ślimak może odczuć 
w odległości najwyżej 15— 20 cm', dla sałaty od
ległość wynosi zaledwie 5 — 6  CMi; ziemniaki roz
poznaje ślimak tylko z odległości 1 -2 cm ; cebu
lę — 2 . Melony oddalone na 40 a nawet na
50 cm  zwabiają ślimaka. Fakt ten, że ślimaki 
najczęściej spotykają się w ogrodach warzyw
nych, należy objaśniać nie zdolnością ślimaków 
odnajdowania warzyw, lecz wilgocią, jaka panuje 
we wspomnianych ogrodach; zdolność ślimaków 
reagowania na wilgotność jest doskonale rozwi
nięta. W laboratoryum np. ślimaki odczuwają 
obecność zbiornika wody z odległości 1 m.

Wyniki swoich badań Yung stara się oprzeć 
zarazem na danych histologicznych. Skóra u śli
maków jest ściśle połączona z muskulaturą. Na
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skórek, utworzony z komórek walcowatych, spo
czywa na tkance łącznej, pozbawionej mięśni. 
W naskórku lub bezpośrednio pod nim znajdują 
się w całej skórze komórki czuciowe; najbardziej 
są one skupione w wargach, rożkach i po brze
gach nogi. Jeden z wyrostków komórek nerwo

wych idzie na zewnątrz i kończy się albo na po
wierzchni naskórka .lub podnosi się ponad nim aż 
do włosków czuciowych. Wyrostki idące we
wnątrz łączą się w wiązki, tworzą sploty i koń
czą się wreszcie, jako zwoje.

(Naturn. Wochenschr.) Cz. St.

+s .  I  P.

K A R O L  DEIKE,
M agister Szkoły Głównej, niegdyś Obserwator w Obserwatoryum astronomicznem 

warszawskiem, przeżywszy lat 63, zm arł w Meranie 27 kwietnia r. b.
Przez długi szereg lat zmarły był członkiem redakcyi Wszechświata, wyda

wnictwa Pam iętnika Fizyograficznego i K om itetu Kasy im. Mianowskiego oraz na
uczycielem Szkoły Handlowej, a na tych stanowiskach rozwojowi nauk ścisłych 
i przyrodniczych w Polsce oddał ważne usługi.

Cześć i spokój jego pamięci.

B U L E T Y N  M E T E O R O L O G I C Z N Y  
za czas od d. 21 do d. 31 kwietnia 1906 r.

(Ze spostrzeżeń na stacyi meteorologicznej przy Muzeum Przemysłu i Rolnictwa w Warszawie).
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26 c 40,0 40,7 41,8 9,4 11,1 8,3 12,0 8,0 N, W 5 w 4 10= 10 • 3 0,1 •  a.
27 p 42,6 43,4 42,9 6,0 6,6 6,4 9,0 6,0 W, w , N W , 10 10 3 —

28 s. 42,0 42,0 42,3 1,8 11,6 10,1 14,5 1,0 N E5 E, ©5 ©8 3 — n  a;
29 n. 42,6 41,9 41,5 8,0 16,6 13,0 17,7 4,3 e 2 e 4 E2 © 1 ©6 0 0,1 •  n.
30 p. 38,6 37,1 37,7 8,6 13,6 10,4 14,3 7,5 E3 NE, SE, 10* 10 10 3,1 •  a. n.

Śred
nia 45,2 45,2 44,7 7,0 11,4 9,5 13,1 5,4 2,5 3,4 2,6 7,7 8,8 4,3 —

Stan średni barometru za dekadę: ‘/3 (7 r. -f- 1 p. -J- 9 w.) =  745,0 mm
Temperatura średnia za dekadę: l/t (7 r. -(- 1 p. -)- 2 X  9 w.) =  9°,4 Cels.

Suma opadu za dekadę: =  7,6 mm

T R E Ś ć :  Albrecht Penck. Epoka lodowa w Alpach, tłum. Marya Wiśniowska. — Galwa-
notropizm i galwanotaxis wymoczków, przez Maryę Radwańską. ■— Sprawozdanie komisyi szkolnej 
Tow. przyr. niem, tłum. A. Kudelski (dok.). — Przenoszenie gorączki powrotnej przez owady, przez 
A. E. — Korespondencya Wszechświata. — Kronika naukowa. —  Nekrologia.— Buletyn meteoro
logiczny.

Wydawca W. W RÓBLEW SKI. Redaktor BR. ZNATOWICZ.

Druk Rnbic szew sk iego  i W rotr owakiego, W łodzim ierska 3.


