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POSTĘPY FIZY K I SŁOŃCA.1)

W  ciągli kilku lat ostatnich ważne zmia
ny zaszły w tej dziedzinie wiedzy.

Skutkiem zastosowania metod, zalecanych 
przez Halea i Deslandresa, jesteśmy w prze
dedniu poznania, wielu tajemnic powierzchni 
słonecznej. Przez powierzchnię tę należy 
dziś rozumieć to wszystko, co ponad fotosfe- , 
rą dostępne jest badaniu i przyznać trzeba, 
że pod tym względem poglądy astronomów ; 
na ośrodek, otaczający słońce, uległy rady
kalnej zmianie. Niegdyś atmosfera słonecz
na wydawała nam się ograniczoną do w ar
stwy fotosferycznej, a od teoryi Herschelow- 
skiej do teoryi nowszej Fayea nie widać 
wielkiego postępu. Tymczasem obecnie z na
ciskiem podnieść należy, że właściwie słońce 
nie jest otoczone atmosferą w tem znaczeniu, 
jakie wyrazowi temu nadają fizycy nowo
cześni.

*) Ustęp z „Dorocznego przeglądu astronomii^. 
Revue Generale des Sciences z dnia 30 marca 
1906..

Wszelkie upodobnienie ośrodka, w którym 
wiruje słońce, do prawdziwej atmosfery do
prowadziłoby dziś do konsekwencyj najopła- 
kańszych.

Aczkolwiek trudno nam jest oznaczyć gę
stość tego ośrodka, to jednak musimy zgo
dzić się na to, że gęstość ta  nie jest bynaj
mniej zerem. Już w r. 1883 Joung, opiera
jąc się na bardzo złożonym charakterze wi
dma korony, wywnioskował, że korona musi 
składać się w części z gazów błyszczących 
i z materyi, zdolnej do odbijania światła sło
necznego—materyi, która występuje prawdo
podobnie pod postacią pyłu i mgły.

Spostrzeżenia spektroskopowe, poczynione 
podczas ostatniego zaćmienia, wykazały, że 
pierścień koronu rozciąga się naokoło słońca 
(stwierdzone przez misyę Bigourdana w Sfax 
30 sierpnia 1905), a pomiary polaryskopowe 
Landerera z roku 1900 oraz Meslina i Lan- 
derera z r. 1905, stwierdzając jednakową 
proporcyę światła spolaryzowanego, niemniej 
przeto ustaliły ten fakt, że grubość pierście
nia koronu, odbijającego światło, zwiększa 
się w pewnych okresach. Prawo rozkładu 
materyi koronowej oraz jej gęstości wedle 
rozciągłości radyalnej zgadzałoby się tym 
sposobem z prawami ogólnemi, już sformu- 
łowanemi w przedmiocie zjawisk lepiej zba
danych (plam, pochodni, wyskoków i t. p.).

18 (1254). Warszawa, dnia 29 kwietnia iy06 r. Tom XXY.
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Powinowactwo pomiędzy światłem zodya- 
kalnem a koroną zewnętrzną okazuje się co
raz to ściślejszem, a mechanizm kondensacyi 
obu tych objektów zdaje się posiadać nie- 
jednę cechę wspólną. Niech mi wolno bę
dzie przypomnieć tutaj wyniki poszukiwań, 
przedsięwziętych przez misyę moję w Sfax 
podczas zaćmienia z dnia 30 sierpnia. Klisze 
nasze, otrzymane zapomocą objektywów
0 znacznym otworze, wykazały, że korona 
zewnętrzna posiada w okresach czynno
ści największej rozciągłość nieoczekiwanie 
wielką.

Podług pomiarów bezpośrednich, dokona
nych na naszych negatywach, słońce zajmo
wało środek elipsoidy, bardzo mocno spłasz
czonej, której oś wielka mierzyła przeszło 
24 średnice słoneczne, i rozciągającej się 
w kierunku, zbliżonym do płaszczyzny ekli- 
ptyki (odchylenie wynosiło zaledwie kilka 
stopni). Z pomiarów fotometrycznych, usku
tecznionych na naszych kliszach, wynika 
także, że prawo zmniejszania się natężenia 
świetlnego — które w myśl doświadczeń da
wniejszych zmieniać się powinno odwrotnie 
proporcyonalnie do kw adratu  z odległości — 
sprawdza się tylko dla korony wewnętrznej
1 to jeszcze w sposób bardzo ogólny, lecz za
wodzi zupełnie, gdy chodzi o koronę ze
wnętrzną.

A zatem, począwszy od pewnej odległości, 
gęstość ośrodka, otaczającego słońce, zmie
niać się m usi—jak  to wykazałem w „Zagad
nieniu słonecznem" — według praw daleko 
bardziej złożonych.

W  samej rzeczy, wszystkie nowsze wyniki 
przemawiają zgodnie za tem, że słońce, dale
kie będąc od okresu zgęszczenia ostateczne
go, otoczone jest m ateryą mgławicową, po
dzieloną między pierścienie prawdopodobnie 
meteorytyczne, które tworzą warstwy na- 
przemian gęste i rzadkie.

W szystkie te zjawiska słoneczne byłyby 
wynikiem dwu sił przeciwnych, czynnych 
obecnie: jedna z nich, odpychająca, działają
ca według praw a Maxwella-Bartolego, którą j  

zaczynamy poznawać, zwłaszcza od czasu 
doświadczeń Lebediewa oraz nowszych prac 
Nicholsa i H ulla—to ciśnienie promieniowa- I 
nia; druga, przyciągająca, k tóra nie przesta
wała istnieć od czasu wytworzenia się jądra

przyciągającego w środku mgławicy sło
necznej .

Siła ta, którą zanadto zaniedbano od pew
nego czasu, prawdopodobnie wytłumaczy 
nam proces zgęszczania się słońca. Bez niej 
nie potrafilibyśmy zdać sobie sprawy ze szcze
gólnego prawa obrotu słońca, który zmienia 
się z szerokością heliocentryczną, oraz z po
wstawania całej kategoryi wyskoków zwa
nych spoczywającemi, które zdają się po
wstawać w wyżej położonych częściach po
włoki chromosferycznej.

Te poglądy syntetyczne rzucają nowe 
światło na fakty, świeżo stwierdzone na pod
stawie ciągłej regestracyi zaburzeń słonecz
nych. Weźmy kilka przykładów. W iado
mo, że, odosobniwszy zapomocą spekti’ohe- 
liografu pewną określoną linię widma, można 
dokładnie zdać sobie- sprawę z rozkładu ma- 
teryałów na rozmaitych poziomach ponad 
fotosferą. Z rozpatrzenia tak  otrzymanych 
fotografij okazuje się, że ponad warstwą w i
dzialną, ograniczającą tarczę słońca, rozcią
ga się powłoka z gazu, którego dobór odby
wa się sam przez się stosownie do wysokości. 
Budowa tych powłok zbliżona jest dogranu- 
lacyj fotosferycznych, t. j . do owych obłoków, 
przypominających chmary cirri naszej atmo
sfery. Granulacye te z powodzeniem badał 
ostatniemi czasy Harsky z obserwatoryum 
Pułkowskiego; okazało się rzeczą możliwą 
oznaczyć rozkład chmur wapniowych, k tó 
rym dr. Hale nadał miano flokul (flocculi); 
stwierdzono, że liczba tych flokul rośnie 
w miarę zbliżania się do sfer równikowych, 
gdzie według wszelkiego prawdopodobień
stwa i stopień zgęszczenia i tem peratura są 
wyższe. Jednocześnie analiza wykazuje, że 
każdej plamie zawsze towarzyszą —■ wzdłuż 
linii nieco ukośnej względem prostopadłej— 
silne zaburzenia na poziomach wyższych 
oraz flokule, położone z tyłu poza plamami, 
przyczem jednak te ostatnie nie zawsze po
przedzają pierwsze. A zatem plamy są zja
wiskami dodatkowemi w stosunku do wiel
kich zaburzeń i faktycznie czas trwania pla
my jest bardzo krótkim okresem wżyciu flo- 
kuli. Wobec tego staje się rzeczą prawdo
podobną, że tajemnicy głównych zaburzeń 
w powłokach słonecznych szukać należy nie 
pod ale nad fotosferą, albowiem zaburzenia 
przenikają w chromosferę i powłokę, pod nią
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położoną, na podobieństwo lemiesza wrzyna
jącego się w rolę.

Już przed kilku laty wypowiedziałem przy
puszczenie, że plamy są wynikiem zaburzeń 
tego rodzaju. Fakty  nowe, które dopiero co 
przytoczyłem, jak  również spostrzeżenia, 
które zdołałem poczynić nad plamami anor- 
malnemi z r. 1905, zdaniem mojem, nie ty l
ko przemawiają za słusznością takiego tłu 
maczenia, ale nadto dają cenną wskazówkę 
w sprawie rozkładu zmian ciśnienia na po
wierzchni fotosferycznej.

Rozpatrywanie pierścieni meteorytycz- 
nych, zgęszczających się na powierzchni sło
necznej, jest jedynem przypuszczeniem, któ
re doskonale tłumaczy częsty bardzo fakt 
wyskoków antypodalnych oraz fakt systema
tycznej zmiany poziomu atmosfery pod niz- 
kiemi szerokościami heliocentrycznemi.

Ten ostatni fakt, już przed trzydziestu la
ty  wysunięty na plan pierwszy przez ojca 
Rosę, nie może być podany w wątpliwość po 
ostatnich badaniach Lanea Poora nad posta
cią słońca.

Przykłady powyższe wykazują dowodnie, 
jak  szerokie pole otwiera się przed badacza
mi, nie mającymi zamiaru wykraczania poza 
obręb fizyki słońca.

Chcąc uniknąć powtarzania jednych i tych 
samych poszukiwań w różnych obserwato- 
ryach, musiano pomyśleć o zastosowaniu po
działu pracy; myśl tę podjęli promotorowie 
niedawnego zjazdu międzynarodowego w Ox- 
fordzie.

Co praw da ten pierwszy kongres bada
czów słońca zdołał zaledwie naszkicować kil
ka projektów kooperacyi obserwatoryów 
w zakresie niewielkiej liczby obserwacyj sło- I 
necznych.

Trzy główne kwestye zajęły przedewszyst
kiem uwagę kongresu:

1) Oznaczenie zasadniczych punktów sta
łych, niezbędnych w pomiarze długości fali, 
zapomocą przyrządu, obmyślonego przez Pe- 
ro ta i Fabryego.

2) Pomiar natężenia promieniowania sło
necznego w różnych strefach kuli ziemskiej 
oraz na rozmaitych wysokościach zapomocą 
pyrheliometru Angstróma.

3) Badanie w sposób możliwie ciągły za
równo samego słońca, jak i jego bezpośred
niego otoczenia.

Naogół można powiedzieć, że ten pierwszy 
zjazd oxfordzki postawił tylko kwestye głów
ne na porządku dziennym, lecz bynajmniej 
ich nie rozwiązał; wytworzył pewne zbli
żenie pomiędzy swymi uczestnikami, którzy 
poznali się lepiej i nauczyli cenić się wzajem
nie, a pobyt w jednej sali, acz krótki, wy
starczył do usunięcia pewnych nieporozu
mień. Tak np. Hale i Deslandres, którzy 
dawniej częste prowadzili spory, zdołali po
rozumieć się ze sobą co do wszystkich pra
wie punktów.

W  ciągu dwu lat przyszłych odbędzie się 
pierwsza próba kooperacyi w różnych dzia
łach badań wyżej przytoczonych: w r. 1907 
na projektowanym kongresie wMeudon, gdy 
opracowanie kwest.yj tych posunie się na
przód, a doświadczenie każdego z badaczów 
wzbogaci, można będzie ustanowić pewne 
reguły ścisłe, obowiązujące dla wszystkich.

Rzeczywiście kongres, który za dwa lata 
ma się odbyć we Francyi, będzie niezmiernie 
ważny. Będzie to pierwszy zjazd, na którym 
urzeczywistni się międzynarodowe porozu
mienie tak pożądane, tak użyteczne w wy
padku szczególnym badań nad słońcem.

W  rzeczy samej, prowadząc te badania 
nieprzerwanie, dojdziemy już do poznania 

I praw, rządzących zmienną czynnością słońca 
j  i rozróżnimy przyczyny jego niewątpliwego 
] wpływu na magnetyzm ziemski oraz zjawi

ska meteorologiczne.
Tu dotykamy jednego z najważniejszych 

j  punktów fizyki słońca; chcąc go ocenić nale
życie, musimy sięgnąć nieco dalej wgłąb 
kwesty i.

Od dawria już domyślano się, że oddziały
wanie zmian słonecznych na ziemię nie jest 
tak  ograniczone, jakby się mogło zdawać na 
pozór. Jednakże ta  myśl dawnych astrono
mów uzyskała ostatecznie prawo obywatel
stwa w nauce dopiero po pracach d-ra Stonea 
z królewskiego obserwatoryum Przylądka, 
Piazzi Smitha z obserwatoryum Edynbur- 
skiego oraz kilku innych badaczów w okre
sie czasu 1870—1871. Z drugiej strony do 
rozwoju tych badań przyczynił się dzielnie 
dr. Meldrum, dyrektor obserwatoryum na 
wyspie św. Maurycego. Zauważył on 
w ciągu lat wielu, że liczba resztek po rozbi- 

| tych statkach, wyrzucanych przez morze 
I w porcie św. Maurycego, oraz liczba cyklo-
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nów na oceanie Indyjskim  znajdują się w za
leżności od liczby plam na słońcu, przyczem 
związek ten jest tak  ścisły, że statystyka 
pierwszych pozwala oznaczyć liczbę d ru
gich.

Prawda, ża dr. Meldrum znajdował się 
w położeniu prawdziwie uprzywilejowanem, 
jeśli chodzi o badanie tej zależności pomię
dzy meteorologią ziemską a zmianami na 
słońcu, albowiem wyspa św. Maurycego po
łożona jest w strefie równikowej, gdzie wpły
wy słoneczne najmniej ulegają zakłóceniom.

Prawie w tym  samym czasie Poey czynił 
poszukiwania nad stanem cyklonicznym 
w Indyach zachodnich i znalazł, że najw ię
ksza liczba lat z maximum burz przypada 
zawsze w sześć do 24-ch miesięcy po latach 
z maximum plam. Na 12 maximów burz 
10 zlewa się z okresami maximum plam; na 
5 minimów burz 5 zlewa się z minimami 
plam. Widzimy więc, że wyniki są jedna
kowe dla Indyj wschodnich i zachodnich.

W  r. 1874 Lockyer odkrył cykl deszczo
wy, odpowiadający jedenastoletniem u okre
sowi plam słonecznych, w strefie Ceylonu. 
Do podobnych wniosków" doprowadziło Mel- 
drum a zbadanie opadów w Port-Louis, Bris- 
banie i Adelaidzie.

W r. 1873 myśl o możliwości związku po
między zmianami słonecznemi a magnetycz- 
nemi ugruntow ała się tak  dalece, że Depar
tam ent magnetyczno-meteorologiczny K ró
lewskiego obserwatoryum w Greenwich, is t
niejący od roku 1838, zaprowadził ważną 
inowacyę. Ustawiono tam  fotoheliograf, 
celem dalszego prowadzenia codziennej re- 
gestracyi fotograficznej powierzchni słońca, 
regestracyi, rozpoczętej w Kew w r. 1865.

W  tym samym roku Kóppen stwierdził, 
że tem peratura maximum zdarza się w la 
tach minimów plam i że odwrotnie lata, gdy 
plam jest dużo, są naogół latami chłodnemi. 
Prawda, że wahania te są bardzo słabe, po
nieważ odchylenie nie dosięga jednego stop 
nia Celsyusza.

Odtąd spostrzeżenia spektroskopowe nad 
zmianami słonecznemi dowiodły, że słońce 
jest gorętsze wtedy, gdy plam jest najwięcej, 
niwecząc tym  sposobem dawny pogląd, po
dług którego plamy m iały być jakgdyby 
ekranami, zatrzymującemi promieniowanie.

W ynik ten wyglądał paradoksalnie, atoli 
Blanford zwrócił uwagę na to, że daje on się 
wytłumaczyć z łatwością, jeżeli weźmiemy 
pod uwagę parowanie.

Przy tem wnioski Koppena słuszne są je 
dynie dla strefy zwrotnikowej. W e wszyst
kich innych miejscowościach krzywa tem pe
ra tu r nie bieży równolegle do odwróconej 
krzywej plam. Niekiedy nawet, jak to wy
kazał ostatnio Flammarion, dyrektor obser
watoryum  w Juvisy, obie krzywe przez dłu
gie okresy biegną jednakowo.

Naogół, jeżeli gorąco powiększy się po
nad pewną miarę wskutek nadmiaru czynno
ści słońca, wtedy parowanie wzmożone wy
woła w okolicach równikowych pewne obni
żenie tem peratury (0‘\32 podług Koppena); 
i przeciwnie strefy biegunowe prawdopodob
nie posiadać będą tem peraturę wyższą.

Pod szerokościami pośredniemi zjawisko 
komplikuje się i potrzeba będzie wielu jesz
cze obserwacyj, bymódz ustalić odpowiednie 
prawo.

Mimo ogromne trudności, kwestya postę
puje niewątpliwie naprzód. Prace Chamber- 
sa w latach 1875 i 1878 wykazały, że w pe
wnych określonych okolicach zwrotniko
wych zachodzi ścisła zależność pomiędzy 
zmianami w plamach, w ciśnieniu barome- 
trycznem i w deszczu; z drugiej strony, po
nieważ głód w Indyach bywa zawsze wyni
kiem braku wody, przeto i to zjawisko dopi
sać można na listę zjawisk sprzężonych.

Chcąc dać pojęcie o stanie kwestyi w do
bie obecnej wymienić jeszcze należy: studya 
d-ra Blanforda (1880) nad zależnością po
między klimatem rossyjskim a klimatem in- 
domalajskim, Lockyera—nad spektroskopią 
plam i chemią słońca (1879 — 1886); Gronza- 
lesa, dyrektora obserwatoryum w Bogota; 
Saweljewa — nad stałą słoneczną oraz now
sze Langleya, z których wynika, że promie
niowanie słońca jest z natury swej zmienne; 
badania Flammariona, poczynione w latach 
1895 i 1896, oraz własne me poszukiwania, 
dotyczące mechanizmu plam i skutków przez 
nie wywieranych (1880—1900). Na zakoń
czenie powiem słów kilka o ostatnich p ra
cach, dotyczących deszczu.

Szereg badań spektroskopowych, podję
tych przez Lockyera, potwierdził ten pogląd, 
że do okresu jedenastoletniego czynności



słońca dołączyć należy drugi okres, znacznie 
dłuższy, gdyż wynoszący około lat trzydzie
stu trzech.

Z drugiej strony, czysto statystyczne ba
dania Brucknera doprowadziły do ujawnie
nia cyklu meteorologicznego, zawierającego 
około 35 lat. Zgodność pomiędzy dwoma 
temi okresami była o tyle zadowalająca, że 
uznano za rzecz właściwą zbadać tę sprawę 
nieco dokładniej.

Rzeczywiście, prace d-ra Meldruma, Blan- 
forda i Lockyera wykazały, że krzywa desz
czów na całym święcie ujawnia godne uwagi 
wahanie kołowe, przyczem maxima oddalo
ne są od siebie o lat mniej więcej 33, a każde 
z nich przypada w parę lat zaledwie po wiel- 
kiem maximum plam.

Posługując się liczbami, dostarczonemi 
przez Renoua z Biura centralnego, zdołałem 
stwierdzić w roku zeszłym, że analogiczny 
wniosek nasuwa się i w sprawie klimatu pa
ryskiego, począwszy od r. 1800.

Ponieważ wielkie maximum czynności 
słońca zdarzyło się w r. 1905, przeto na pod
stawie danych powyższych, należy oczeki
wać obecnie okresu deszczów, którego maxi- 
mum przypadnie na rok 1912 lub 1913. J e 
steśmy więc w posiadaniu prawdziwego cy
klu meteorologicznego, odkrytego przez d-ra 
Meldruma, cyklu bardzo w^ażnego a podobne
go z wielu względów do okresu zaćmień zwa
nego Saros. „Starożytnym — powiada Lo- 
ckyer—nieznana była przyczyna okresu Sa
ros; tak samo i my w czasie, gdy dr. Meldrum 
wypowiadał swój pogląd, nie znaliśmy sto
sunków, zachodzących pomiędzy słońcem 
a ziemią“.

Dziś jesteśmy nieco bardzej posunięci; 
rzecz oczywista, że stosunek taki zachodzi, 
ale jaka jest prawdziwa jego istota?

„By ją  odkryć, mówi Lockyer, musimy zdo
być dokładną znajomość prądów słonecznych 
a zarazem niemniej dokładną znajomość prą
dów ziemskich. Pierwsza sprawa wymaga 
połączonych wysiłków ze strony fotografii 
i analizy widmowej; druga wymaga oparcia 
się na meteorologii, rozumianej jako um ie
jętność fizyczna, nie zaś jako prosty zbiór 
tablic statystycznych, dotyczących tem pera
tury. Gdy uczynimy zadość tym dwu wa
runkom, a nastąpi to prędko na złość niektó
rym meteorologom, którzy usiłują do tego
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nie dopuścić, znajdziemy się w posiadaniu 
umiejętności meteorologicznej, opartej na 
mocnej podstawie — będziemy mieli „Mete
orologię przyszłości".

Wszędzie zabrano się raźno do dzieła i już 
od lat kilku powstają obserwatorya, poświę
cone fizyce słońca. W ymienimy tu tylko: 
obserwatoryum w South Kensington, tak 
znakomicie prowadzone przez Lockyera, ob
serwatoryum w Tortozie, stworzone przez 
Ojca Cirerę, oraz obserwatorya amerykań
skie, z których najdoskonalszem będzie za kil
ka miesięcy obserwatoryum na górze W il
sona.

Można więc się spodziewać, że niebawem 
da wyniki praktyczne wielkie dzieło, przed
sięwzięte przez międzynarodowy kongres ba- 
daczów słońca, którego najbliższe zebranie 
ma się odbyć w Meudon w r. 1907.

Tłum. S. B.
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Z PSYCHOLOGII PAJĄKA.

(Chiracanthium carnifex Fabricius).

Badania zoopsychologiczne ogółowi na
szemu mało są znane; zainteresowanie tą 
ciekawą gałęzią wiedzy przyrodniczej jest 
u nas bardzo nieznaczne,—to też nic dziwne
go, że, nie mówiąc już o pracach oryginal
nych, w ciągu ostatnich lat niewiele w przy
rodniczej prasie naszej zdarzyło mi się spot
kać sprawozdań z dość już bogatej literatu
ry zagranicznej z zakresu psychologii porów
nawczej. Samodzielna praca w tym kierun
ku jest u nas prawie niemożliwa dla braku 
odpowiednich pracowni; dlatego też teraz, 
kiedy ludzie zaprzątnięci są myślą stworze
nia całego szeregu pracowni przyrodniczych, 
należałoby pomyśleć o pracowni psychologii 
porównawczej i o wyszukaniu odpowiednie
go kierownika.

Po tym  krótkim wstępie przejdźmy do 
interesującego nas obecnie zagadnienia. 
W  L ’annee psychologicjue znajdujemy nad
zwyczajnie proste, a bardzo ciekawe do
świadczenia p. A. Lecaillona. Doświadczenia 
te, prowadzone w celu zbadania, czy instynkt 
macierzyński właściwy jest pająkom, czynio



278 W S Z E C H Ś W IA T JNS 18

ne były nad jednym  z gatunków pająków: 
Chiracanthium carnifex.

Lecaillon, opisując swe doświadczenia, za
znacza, że zadaniem jego było zbadanie do
świadczalne, czy instynkt miłości macierzyń
skiej u  Chiracanthium  carnifex wogóle ist
nieje; jeżeli zaś tak, to w jakich w arunkach 
przejawy jego się potęgują, w jakich zani
kają, i co się stanie, jeżeli matkę, odjąwszy 
jej własne potomstwo, pomieścimy w cudzem 
gnieździe.

Gniazda obserwowanego gatunku pają
ków doskonale sprzyjają doświadczeniom; 
znajdują się one na kłosach owsa, można za
tem kłosy te zebrać i przynieść do pracowni, j  

Pająki zachowują się przytem zupełnie spo
kojnie. Gniazdo przedstawia szczelnie zam
kniętą, nieprawidłową kulę z przędzy, we
wnątrz której znajdują się jajka i samice. 
Jeżeli samicę chcemy usunąć z gniazda, to 
musimy uprzednio zrobić w niem otwór za
pomocą np. szczypczyków.

Zanim przystąpimy do opisu poszczegól
nych doświadczeń, musimy umówić się, co 
do terminów: „matka" i „nibym atka": przez 
pierwszy rozumieć będziemy m atkę natural
ną, przez drugi jakąkolwiek samicę Chira
canthium  carnifex, wprowadzaną do gniazda 
cudzego.

Doświadczenie pierwsze. Dwie samice 
usuwam y z gniazd, w których znajdują się 
niedawno złożone jajka; usunięcie trw a od 
8Y2 rano do 2 popołudniu. Niby m atka wcho
dzi do cudzego gniazda natychm iast, po 
umieszczeniu jej około otworu do gniazda, 
i zaczyna zasnuwać otwór sztuczny.

Adoptacya gniazda przez nibymatkę jest 
całkowita, choć usunięcie trwało przez 5!/2 
godzin.

Doświadczenie drugie. Po półgodzinie 
po raz drugi zrobiony został otwór w ścian
ce gniazda i około otworu umieszczona zo
stała matka. Po chwilowej niepewności, 
matka skierowała się ka  wnętrzu gniazda. 
Zauważywszy nibymatkę, zatrzym ała się, 
z czego skorzystała nibymatka, aby wysko
czyć z gniazda i oddalić się. Matka zasnuła 
otwór.

Po krótkim  czasie robione były bezsku
teczne próby wprowadzenia nibym atki do 
gniazda. Lecaillon pozostawił wobec tego 
obie samice w spokoju do następnego dnia:

matkę w gnieździe, nibymatkę w naczyniu 
szklanem.

Doświadczenie to wykazało, że m atka, po
mimo 6-godzinnej nieobecności w gdzieździe, 
doskonale poznała swe gniazdo; nibym atka 
natom iast, pomimo ^-godzinnego przeby
wania w gnieździe, wiedziała, że gniazdo to 
nie do niej należy.

Doświadczenie trzecie. Następnego dnia
0 g. S1̂  p. Lecaillon usunął z gniazda matkę
1 wprowadził nibymatkę, która chętnie wkro
czyła do gniazda i zaczęła zasnuwać otwór. 
Adoptacya nastąpiła całkowita. AVówczas 
przeniósł matkę na gniazdo; chciała ona 
przedostać się do wnętrza, ale gniazdo było 
zajęte. M atka przejawiała, oznaki silnego 
gniewu, przechylając się na łapkach z boku 
na bok. Oba pająki nawzajem uderzały się 
łapkami, jednak pozycyę atakującą przybra
ła matka, która po pewnym czasie zaczęła 
poszukiwać na gnieździe innego miej
sca, przez które możnaby przedostać się do 
wnętrza. Z tego chciała korzystać w celu 
ucieczki nibymatka, lecz samica atakująca 
natychm iast przybliżała się do otworu. 
Wreszcie nibymatce udało się uciec. A tak 
trw ał około 1/i godziny. Po chwili m atka 
weszła do gniazda i zaczęła zasnuwać otwór. 
N ibym atka w żaden sposób nie dała się skło
nić do atakowania matki.

Doświadczenie to potwierdziło poprzednie: 
nibym atka po 24 godzinach nieobecności 
w gnieździe adoptowała gniazdo cudze, lecz 
nie broniła go przeciwko atakom ze strony 
matki. M atka natom iast atakowała ener
gicznie.

Doświadczenie czwarte. W  6 godzin po 
doświadczeniu poprzedniem matkę usunięto 
z gniazda i na gnieździe umieszczono niby
matkę, która weszła do wnętrza bez waha
nia i pozostała tam  w ciągu 24 godzin; przez 
ten sam czas m atka była izolowaną. Po tym  
czasie umieszczono matkę na gnieździe, nie 
robiąc jednak w ściance otworu. Po kilku 
m inutach zaczęła okazywać oznaki gniewu, 
przyczem starała się przednie łapki zagłębić 
w tkaninę ścianki. Po pewnym czasie wa
hania ze wszystkich sił zaczęła rozrywać 
ściankę gniazda. Matka zajęta była do tego 
stopnia swoją pracą, że gniazdo najspokoj
niej można było wziąć w ręce i oglądać, 
gdyż to bynajmniej nie przeszkadzało roz
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gniewanej i zajętej samicy. Jednak kiedy 
m atka zrobiła już otwór, nibymatka nie oka
zywała najmniejszej clięci do ucieczki. W al
ka trw ała bez rezultatu przez 1 godz. 17 m. 
P. Lecaillon musiał wreszcie usunąć z gnia
zda matkę i zostawić w gnieżdzie nibymatkę, 
która natychm iast zajęła się zasnuwaniem 
otworu. Z doświadczenia tego wynika, że 
m atka po 24-godzinnem usunięciu z gniazda 
była do niego po dawnemu przywiązana. 
Lecz jednocześnie nibymatka również czuła 
się bardzo przywiązaną do adoptowanego 
gniazda i walczyła narówni z matką.

Doświadczenie piąte. Po tem doświad
czeniu m atka była odsunięta od swego gnia
zda na przeciąg trzech dni, w ciągu których 
w gnieżdzie znajdowała się nibymatka. Po 
trzech dniach p. Lecaillon umieścił matkę na 
gdzieździe. Początkowo pozostawała ona 
bez ruchu, wkrótce jednak zbliżyła się do 
zrobionego przez badacza otworu i zaczęła 
zwykły atak na nibymatkę. Po niejakim 
czasie atakująca samica raniła atakowaną, 
przedostała się wewnątrz gniazda, oba pają
ki zwarły się w walce, która skończyła się 
śmiercią nibymatki. Po tej walce m atka 
znów została oddzielona od swego gniazda.

Doświadczenie to wykazało, że po trzech 
dniach odosobnienia od gniazda, m atka czu
ła się doń po dawnemu przywiązaną; to przy
wiązanie nibym atki wzrastało z czasem.

Doświadczenie szóste. Odsunięcie m atki 
od gniazda trwało 8 dni, przyczem 3 dni 
znajdowała się ona w ciemności i w odległo
ści 750 Jem od swego gniazda. Po przywie
zieniu powrotnem nie można było jej skło
nić do pozostania w gnieżdzie, z którego sta- 
le-uciekała. A zatem: po 8 dniach przywią
zanie do gniazda zginęło. Możliwem jest, 
że przyczyną tego były w części i te nienor
malne warunki, w których m atka się znajdo
wała (ciemność, podróż koleją).

Doświadczenie siódme. Doświadczenie to j  

odbyło się już z innem gniazdem i z inną j  

matką. W yjąwszy matkę z jej gniazda, | 
w którem znajdowały się niedawno wyszłe j 

z jajek małe, umieszczono ją  na innem gnie- j  

idzie z cudzemi młodemi pająkami. Niby- | 
m atka adoptowała je natychmiast. To samo 
dało się zaobserwować, gdy samicę tę prze
niesiono na inne gniazdo już nie z małemi j

ale z jajkami. Adoptacya gniazda przez ni
bymatkę jest niezależna od tego, czy dane 
gniazdo zawiera młode pająki czy jajka.

Doświadczenie ósme. W  gnieżdzie z mło- 
j demi pajączkami znajdowała się nibymatka. 

P. Lecaillon umieścił na niem matkę. Ta 
ostatnia zaczęła okazywać oznaki silnego 
gniewu i pragnęła przedostać się do wnętrza 
gniazda. Po pewnej walce, nibymatka sko
rzystawszy z okazyi, zaczęła uciekać z nie- 
swojego gniazda. Matka, zauważywszy to, 
rzuciła się na swego wroga, i p. Lecaillon 
musiał siłą rozdzielić obie samice. Kiedy 
matka weszła do gniazda, badacz posadził 
nibymatkę około otworu; lecz ta bynajmniej 
nie okazywała chęci wejścia do zajętego 
przez matkę gniazda. Po pewnym jednak 
czasie zaczęła słabo atakować właścicielkę 
gniazda.

Doświadczenie to wykazało, że przywiąza
nie matki do gniazda jest niezależne od tego, 
czy gniazdo zawiera jajka czy młode pającz
ki. Nibymatka, odosobniona od swego gnia
zda, w którem znajdują się młode, z większą 
energią broni adoptowanego gniazda, aniżeli 
wówczas, gdy jej gniazdo zawiera tylko 
jajka.

Doświadczenie dziewiąte. Po czterech 
dniach p. Lecaillon po raz drugi robił do
świadczenie nad samicami z doświadczenia 
poprzedniego. Zrobiwszy otwór w gnieżdzie 
(w którem znajdowała się matka), badacz 
umieścił nibymatkę około otworu. Ta ostat
nia zaczęła atakować matkę, nie okazując 
jednak silnego gniewu.

Kiedy p. Lecaillon wyjął matkę z gniazda, 
nibymatka wsunęła się doń i zaczęła zasnu
wać otwór. Wówczas m atkę posadzono na 
gnieżdzie; zaczęła ona atakować swoję prze
ciwniczkę w sposób energiczny. Po pewnym 
czasie p. Lecaillon odosobnił ją  od gniazda, 
pozostawiając w niem nibymatkę.

Doświadczenie to wykazało, że nibymatka, 
po odosobnieniu od swego gniazda z młode
mi w ciągu 4 dni, wałczy o cudze gniazdo 
i niechętnie zeń ustępuje, jednak nie wyka
zuje tej energii w walce, co matka.

Doświadczenie dziesiąte. W  3 dni potem 
p. Lecaillon umieścił matkę na jej gnieżdzie, 
od którego była odosobniona w ciągu 3 dni, 
i w którem zamknięta siedziała również
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w przeciągu tego .samego czasu nibymatka. 
Otwór był przez nibym atkę zasnuty. Matka 
natychmiastowo zaczęła rozrywać ściankę 
gniazda, okazując jednocześnie oznaki silne
go gniewu. W  dwie m inuty otwór był go
towy. Znajdująca się w gnieździe samica 
mężnie broniła gniazda, nie myśląc o uciecz
ce i nie pozwalając wejść do gniazda matce, 
która wszelkiemi siłami starała się tego do
konać. Po l 1/4 godzinie otwór był dość sze
roki, ażeby pająk atakujący przedostał się 
przez niego; po 15 m inutach m atka prawie 
całkowicie wsunęła się już do gniazda, ode
pchnąwszy wgłąb nibymatkę. A tak jednak 
był odparty i m atka znów znalazła się na 
zewnątrz gniazda. Po 5 min. nowy atak 
energiczny, po 10 min. drugi, który się wresz
cie udał. Obie samice znalazły się wewnątrz 
gniazda. P. Lecaillon powiększył szybko 
otwór, wyjął oba pająki, lecz jeden z nich, 
mniejszy — nibymatka, był już ledwo żywy. 
Po tej walce zwycięskiej m atka wróciła do 
gniazda i zaczęła zasnuwać otwór.

Doświadczenie to dlatego zwłaszcza było 
ciekawe, że mieliśmy do czynienia z gniaz
dem, w którem znajdowały się małe pającz
ki. Przywiązanie do niego matki, nawet po 
3-dniowej nieobecności, było tak znaczne, że 
narażało ją  na niemylną śmierć; lecz jedno
cześnie równie wielkie przywiązanie okazy
wała i nibym atka (po 3-ch dniach siedzenia 
w gnieździe).

Znajdujemy tu taj pewną analogię między 
tem doświadczeniem, a doświadczeniem j  

piątem.

Doświadczenie jedenaste. Jeżeli zrobimy 
otwór w gnieździe, zawierającem pajączki, 
mogące samodzielnie się poruszać i pajączki 
te  wypuścimy, to, pomimo to, m atka otwór 
zasnuwa, a nawet, jak  się zdarzyło raz p. Le- 
caillonowi, zamurowywa w ściance wycho
dzącego z gniazda pajączka.

Doświadczenie to wykazało, że m atka nie 
posiada pi’zywiązania do każdego ze swych 
małych oddzielnie, lecz zajęta jest wyłącznie 
całem gniazdem, a zwłaszcza tem, aby było 
ono zamknięte ze wszystkich stron.

Doświadczenie dwunaste. Pociąwszy gnia
zdo na kawałki, Lecaillon umieścił na tych 
szczątkach nibymatkę, odosobnioną od swe
go gniazda w ciągu 3 dni, lecz niczem nie

i można jej było skłonić do pozostania przy 
gnieździe.

A zatem, nibymatka nie adoptuje gniazda 
cudzego, o ile jest ono bardzo zniszczone.

Doświadczenie trzynaste. Pociąwszy na 
kawałki gniazdo, p. Lecaillon obserwował, 
jak  zachowują się m atka i jej małe. Te 
ostatnie stopniowo rozchodziły się we wszy
stkie strony; matka natomiast zaczęła osnu- 
waó pajęczyną szczątki gniazda, zachowując 
się w ten sposób w ciągu trzech dni, t. j. do 
samej swej śmierci.

Z doświadczenia tego wynika, że pajączki 
nie posiadają żadnego przywiązania ani do 
gniazda, ani do matki, matka zaś do poszcze
gólnych pajączków. Matka przedewszyst
kiem dba o całość gniazda, a nawet o jego 
szczątki.

U w a g i  o g ó l n e .
Istnienie miłości macierzyńskiej obserwo

wano już w starożytności u bardzo wielu 
zwierząt. Objaw ten istnieje nie tylko u or
ganizmów wyższych, ssących, lecz wogóle 
u kręgowców, a nawet u  bezkręgowych, 
zwłaszcza zaś u owadów. Na nieszczęście 
obserwacyj systematycznych w tym  kierun
ku jest stosunkowo mało.

To, co zaobserwowaliśmy u Chiracantium 
carnifex, można określić w taki sposób: U te 
go gatunku pajączków „miłość macierzyń
ską*1, czy „przywiązanie do gniazd a“, czy 
„miłość do potom stwa“ musimy określić, ja 
ko „popęd naturalny, który zmusza samicę 
po złożeniu jajek  do pozostawania w gnieź
dzie przez cały czas rozwoju embryonalnego 
i młodości jej potomstwa, a to mianowicie 
w tym celu, ażeby zapewnić mu opiekę, 
a zwłaszcza dbać o całość gniazda. K orzy
ści z tej opieki są wyraźne. Należy zwrócić 
baczną uwagę, że opieka matki skierowana 
jest ku wspólnemu dobru wszystkich jej m a
łych, a nie każdego w szczególności".

Uczucie „miłości macierzyńskiej“ rodzi się 
z chwilą złożenia jajek. Od tego czasu, je 
żeli zmuszą ją do oddalenia się od gniazda, 
zdobywa je ona z powrotem energicznie. 
In stynk t ten trw a bardzo długo i napięcie 
jego prawdopodobnie początkowo wzrasta 
i ginie z chwilą opuszczenia gniazda przez 
małe. Jeżeli jednak matka odsunięta jest od 
swego gniazda na dość długo (kilka dni), to
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„miłość macierzyńska" zmniejsza się i ginie j 
z czasem. Przebieg ten jest identyczny z fa
ktami, obserwowanemi u innych zwierząt.

Podczas przebywania w gnieździe pająk 
zupełnie nie je; jestto, zresztą, objaw „po- j  

szczenią", do którego pająki są wogóle j  

zdolne.
W walce o swe gniazdo z drugą samicą, 

Chiracanthium carnifex wykazuje zadziwia
jącą zaciętość, przezorność i cierpliwość; po
nieważ dwie ostatnie właściwości stale ce
chują pająki, a zatem „miłość macierzyńska" 
dyktuje im tylko tę pierwszą. W alka o gnia
zdo kończy się zazwyczaj śmiercią jednej 
z przeciwniczek, lecz samica, atakująca 
gniazdo, nie odrazu wsuwa się do gniazda, 
ale szuka najdogodniejszego miejsca i wy
czekuje nieraz na odpowiednią okazyę przez 
czas dość długi.

Jednym  z najbardziej godnych uwagi fak
tów jest adoptowanie cudzego gniazda przez j  

samicę, której odjęto jej własne. Przywią
zanie do tego gniazda wzrasta z czasem tak 
znacznie, że nie ustępuje przywiązaniu pra
wej właścicielki.

Zjawisko adoptowania cudzych małjrtsh 
jest dość częste w świecie zwierzęcym. Adop
towanie kurcząt przez kury, którem odjęto 
własne potomstwo, jagn ią t przez owce—jest 
powszechnie znane. Spoty7kamy takie na
wet fakty, że przez kota adoptowane bywały 
młode szczury! Lecz nie można zmusić każ- | 
dej samicy do adoptowania cudzych małych 
przez odjęcie jej własnych. Natomiast m at
ki Chiracanthium carnifex bez wyjątku 
wszystkie, po zabraniu im ich własnych 
gniazd, adoptowały cudze.
• Drugim faktem ważnym jest odczuwanie 
cierpienia przez matki na widok ich gniazd, 
zajętych przez obcą samicę. Należy zazna
czyć, że nibymatka zaczyna również po pew
nym czasie przebywania w gnieździe cu- 
dzem odczuwać to samo w razie zajęcia tego 
gniazda przez inną samicę.

Również ciekawy jest fakt, że małe pającz
ki nie odczuwają przywiązania ani do matki, 
ani do gniazda. Musimy zaznaczyć, że przy
wiązanie do rodziców i u zwierząt wyższych 
rozwija się dopiero z czasem, równolegle 
z okazywaniem potomstwu przez rodziców 
pewnych usług.

W n i o s k i.
Najważniejsze wnioski, które możemy wy

prowadzić z faktów powyższych, można 
ugrupować w sposób następujący:

1) Gniazdo Chiracanthium carnifex zna
komicie nadaje się do badań doświadczal
nych z zakresu psychologii tego gatunku, 
zwłaszcza zaś instynktu miłości macierzyń
skiej.

2) U Chiracanthium carnifex instynkt ten 
polega na skłonności wrodzonej, skutkiem 
której samica, po zniesieniu jajek, pozostaje 
w swem gnieździe, dbając o to, aby zawsze 
było ono ze wszystkich stron zasnute.

3) Pozbawiona własnego gniazda, samica 
Ch. car. adoptuje gniazdo cudze; przywiąza
nie do tego gniazda, początkowo słabe, zwię
ksza się z czasem do tego stopnia, że niby
matka walczy o jego posiadanie prawie na- 
równi z matką.

4) Matka, odsunięta od swego gniazda, po
znaje je nawet po kilku dniach i walczy 
o zdobycie jego energicznie. Jednakowoż 
odosobnienie dłuższe niż kilkodniowe gasi zu
pełnie „miłość macierzyńską".

5) Samica przywiązana jest do całego 
gniazda wraz z jajkami lub małemi; nie zaj
muje się specyalnie w oddzielności żadnem 
ze swych małych.

6) Samica, widząc w swem gnieździe sa
micę obcą, odczuwa silny gniew, co wyraża 
się w bardzo charakterystyczny, nie dwu
znaczny sposób.

7) Samica, której zniszczono gniazdo, za
chowuje się tak, jakgdyby odczuwała duże 
cierpienie. Siedząc na szczątkach gniazda, 
nie oddala się od niego, nie poszukuje poży-

: wienia, aż wreszcie ginie.
8) Małe nie okazują najmniejszego przy

wiązania ani do gniazda, ani do matki. Mo
żemy to, prawdopodobnie, wyjaśnić w ten

; sposób, że matka nie okazuje opieki specyal
nie żadnemu ze swych małych. Śród zwie
rząt „uczucie synowskie" nie jest uczuciem 

! wrodzonem, lecz rozwija się stopniowo pod 
wpływem tego, że małe w matce widzą „źró- 

: dło wszystkiego dobrego".
Oto w ogólnych zarysach wyniki tych cie

kawych, a tak  prostych obserwacyj.
Henryk J. Bycjier.
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A l b r e c h t  P e s t c e .

EPOKA LODOWA W  ALPACH.

( D o k o ń c ze n ie ).

Jeziora i doliny palczaste z ich odwróco- 
nerai pochyłościami są wybitną cechą okolic 
rozpływów lodowcowych. Wiele zjawisk 
wskazuje nam, że one nie były pierwotnemi 
i że powstanie ich było w łączności z rozpły
wem lodowców. Jezioro Orta jest typowem 
jeziorem palczastem w okręgu rozpływu sta
rego lodowca Ticino i ma także spadek od
wrotny. Jednakże zajmuje ono dolinę, k tó 
rej zbiornik ma szczególny układ, a m iano
wicie wydaje się, że ma spłynąć ku równinie 
Po. Można też wykazać, że gałąź Lecco je
ziora Como znacznie później stała się odpły
wem dla jednej gałęzi lodowca Adda. Można 
też oznaczyć, że rozgałęzienia szerokich wa
chlarzów lodowcowych na północnej stronie 
Alp są młodsze niż żwiry pierwszej epoki lo
dowej. W  jaki sposób taki rozpływ lodow
ców działa na wytworzenie tych cech, można 
wykazać przez badanie kształtów, którym  
dał początek.

Gdy lodowiec napełni dolinę ponad wyso
kość jej działu wodnego, przepływa go, je
żeli z drugiej strony działu nie przeszkadza
ją  mu w tem masy lodu. Przepływanie ta 
kie wywiera na przełęcz działanie wybitnie 
erozyjne, a mianowicie obniża ją  i rozszerza. 
W idać to na wszystkich przejściach, przez 
które przepłynęły lody. Na św. Gotardzie 
i Grimselu ślady lodów są bardzo wyraźne; 
roclies moutonnes z jednej strony zruinowa- 
ne, z drugiej zerwane, są rozsiane powierz
chownie, a małe, miseczkowate zagłębienia 
i jeziorka wskazują, że to lodowiec wyżłobił 
te płaskie baseny. Im  działanie to dłużej 
trw a, tem bardziej zniżone jest przejście; 
wysokość działu obniża się aż do dna doliny, 
w którą się lodowiec przesuwa i tworzy się 
w ten sposób obszerna płaszczyzna, zaczyna
jąca się nad karem doliny, z której przez 
dział przewalały się masy lodów. Wiele 
przejść alpejskich należy do tego typu. 
Z głównej doliny glacyalnej można się do 
nich dostać tylko po stromym progu, podczas 
gdy do sąsiedniej doliny prowadzi łagodna

I pochyłość. Tak właśnie jest z górą Ceneri, 
k tó ra  wychodzi na lewą stronę doliny Ticino 
i pozwala przedostać się w otoczenie Lugano 

| od północy; tak  samo z przełęczą Seefeld, 
przez którą wchodzi się do doliny Innu  na 
południe od Monachium; również i ze sławną 

j przełęczą Reschenscheideck, przez którą 
| przechodzi się z dolnego Engadinu do źródeł 

Adygi. Erozya była tu  tak  silna, że dno 
j  przełęczy dostało się aż do podłużnych listw 

E ngadinu a niektóre dawniejsze dopływy 
In n u  zostały skierowane do Adygi. Inny 

j  przykład takiej erozyi widzimy w jeziorze 
Orta. Przejście zostało tutaj zupełnie znie- 

I sione a znaczne nagromadzenia morenowe 
od południa skierowują jego wody ku półno
cy, ku Alpom. Wreszcie w Yalsassina od
w rotna stoczy stość staje się .niezależną od 
moreny południowej. Jestto  odgałęzienie 
koryta doliny Addy, rozciągające się w bocz
ną dolinę, gdzie się kończy ślepo. Ten prze
gląd różnych stopni erozyi dowodzi, jak  
dział wodny może być przesunięty aż do 
ostatnich krawędzi starych lodowców. Jed 
nakże gdzieindziej nie doszedł on aż tam, bo 
zależne to jest nie tylko od intensywności 
działania lodów, ale i od stosunków pierwot
nych terenu. Przejście bardzo wysokie dłu
żej stawiać będzie opór aniżeli niskie. Szcze
gólną doniosłość ma też fakt, że odgałęzienie 
lodowca ku dolinie bocznej przegłębiało ją 
tak  samo, jak  dolinę główną. Tak np. od- 

| gałęzienie lodowca doliny Ticino ku Monte 
I Ceneri, przegłębiło doliny zachodnie od Lu- 
! gano, które też obecnie zajęte są odnogami 
! zachodniemi jeziora Lugano; odgałęzienie 
! lodowca Add a, które oddzieliło się w Menag- 

gio i przesunęło się przez siodło Porlezza,
| przegłębiło dolinę Porlezza i zamieniło ją  
! w  jezioro, obecnie najgłębszą część jeziora 
{ Lugano. K to  jedynie w basenach jezioro

wych widzi skutki erozyi lodowcowej, nie 
zrozumie przyczyny i siły, która żłobiła prze
łęcze. Z drugiej strony, kto śledzi całkowi- 

j  ty  rozwój erozyi lodowcowej, z łatwością 
rozpozna jej wielkie skutki i na przełęczach, 
którem i lód sunął, a nawet pozna, że działa
nie na przełęcz było daleko silniejsze niż to, 
które było potrzebne dla utworzenia basenu.

Prawo przekrojów poprzecznych rządzi 
zarówno spływem jak  rozpływem lodowców. 
Tak jak  tworzyły się schody w miejscach,
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gdzie łączyły się lodowce, taksamo tworzyły 
się inne schody w miejscach rozgałęzienia, 
gdyż następował tam  nagły ubytek lodów. 
Mamy przeto w krajobrazie glacyalnym 
schody spływu i schody rozpływu. Takiemi 
schodami spływu są właśnie wiszące ujścia 
dolin bocznych; schodami rozpływu są wi
szące otwory dolin, dokąd wchodziły rozga
łęzienia lodowców. Wysokość tak tych jak 
i tam tych schodów jest wogóle tem większa, 
im większa jest różnica pomiędzy głównym 
lodowcem a dopływem lub odrywającą się 
częścią. Tak np. schód rozpływu Yalsassina 
na wschód od jeziora Como jest wyższy od 
schodu Porlezza na zachód od tegoż jeziora, 
a rozgałęzienia Como i Lecco oddzielają się 
prawie na tym  samym poziomie, ponieważ 
odgałęzienia lodowców, które tę rzeźbę wy
konały były prawie tej samej objętości. Tu
taj było prawdziwe rozwidlenie gałęzi lodow
ca, za niem zaś szło i rozwidlenie dolin. Roz
widlenie doliny Renu w pobliżu Sargaus, 
doliny Isery pod Montmelian i doliny Sal- 
zach koło Zell am See są pięknemi przykła
dami rozwidleń, spowodowanych rozpływem 
lodowców, nie zaś, jak  to często utrzymują, 
dziełem erozyi wstecznej.

Rozwój stoków odwróconych jako następ
stwo rozpływu lodowców potęgują często 
nagromadzenia morenowe. Otaczają one roz
praszające się części lodowca, tworząc more
ny boczne i końcowe. W  wachlarzach gla- 
cyalnych Alp północnych stanowią one wy
bitną cechę krajobrazu. Nieraz są też dzia
łem wodnym pomiędzy odwróconemi stoka
mi wachlarza a stokami otoczenia, które 
przedtem łączyły się ze sobą. Tak np. mo
reny końcowe lodowca Renu są częścią wiel
kiego działu europejskiego wód pomiędzy 
morzami północnemi a Sródziemnem. Na 
południowej stronie Alp moreny końcowe są 
jeszcze bardziej wybitne i tworzą jakby am
fiteatry naokoło końców przegłębionych ło
żysk lodowca. Są to tak zwane amfiteatry 
morenowe górnych Włoch, które otaczają od 
południa jeziora włoskie. Te zaś lodowce, 
które kończyły się w Alpach, składały swe 
moreny końcowe w dolinach, gdzie one od
dzielały stoki odwrotne obszaru rozpływów 
od stoków pierwotnych rzek, będących tam 
zanim jeszcze nadeszły lodowce; gdy lody 
przyszły, rzeki musiały zmienić bieg i płynąć

wzdłuż krawędzi lodowców. Liczne z po
śród tych odsuniętych dróg rzecznych nie są 
już dzisiaj czynne, gdyż wody ich zostały 
nieraz zrabowane przez źródła stoków od
wrotnych, jak  np. Mangfall w Bawaryi, któ
ry długo płynie wzdłuż moreny końcowej lo
dowca Innu, aż robi nagły zakręt w miejscu, 
gdzie został uwięziony przez strumień pły
nący po pochyłości odwrotnej. Inne znowu 
takie odsunięte drogi rzek ustaliły się, wpadł
szy w doliny innych rzek. Tak np. na pół
noc od starego lodowca Drawy, wody górnej 
doliny Gurk zostały odepchnięte krawędzią 
lodów w dolinę, obecnie środkową Gurk, 
a która wówczas miała swą własną rzekę. 
Tutaj nawet widoczna jest morena, wzdłuż 
której rzeka została odepchnięta. W  innych 
wypadkach moreny są bez znaczenia, a zwła
szcza wtedy, gdy lodowiec kończy się w głę
bokiej dolinie a droga takiej rzeki odsuniętej 
daje się wyznaczyć jedynie jej erozyjnem 
działaniem, wykonywanem wzdłuż lodowca, 
a mianowicie żłobieniem gardzieli w wysta
jących bokach doliny. W spaniały przykład 
takiej odsuniętej rzeki widzimy na lewym 
stoku doliny Sesia w górnych Włoszech po
niżej Varallo. Działanie erozyjne starych 
lodowców alpejskich na przełęcze górskie, 
wytwarzanie stoków odwrotnych na swych 
końcowych obszarach i odsuwanie rzek pły
nących z okolic nie zlodowaciałych, zmieni
ło bardzo, zwłaszcza w ich obszarach końco
wych, hydrografię Alp przedlodowcową.

Ślady działania lodów w dolinach alpej
skich rozciągają się poza granice koryta lo
dowcowego. Blisko końca starych lodow
ców widzimy ponad korytami moreny, które 
niekiedy są umieszczone wprost na listwach. 
We wnętrzu gór żłobkowane i zaokrąglone 
powierzchnie sięgają daleko ponad listwy, 
a wyraźna granica oddziela te części stoków 
doliny, które były pokryte lodem i wyokrą
glone przezeń, od wyższych poszarpanych 
stoków, na które oddziaływało wietrzenie. 
Rowek na linii granicznej wykazuje jasno 
podkopujące działanie lodu wykonywane 
wzdłuż brzegu, a to uboczne działanie było 
zdaje się najsilniejsze w bliskości powierzch
ni lodowca. Przyczyną zaś jego była może 
kruchość lodu na powierzchni lodowca, pod
czas gdy koryto wykazuje nam intensywne 
działanie lodowców na ich dno.
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Ale lodowce działają podkopująco nie ty l
ko wzdłuż boków lecz i w górę, jeżeli skały 
w ystają ponad nie. Szczelina przybrzeżna, 
zwana przez niemców Randspalte albo Berg- 
schrund, znaczy miejsce, w którem poczynał 
się ruch lodowca od zwieszających się nad 
nim skał. M ateryał oddzielony przez wie
trzenie spada ze ścian skały w szczelinę, do
staje się pod masy śniegu firnowego i popy
chany jest naprzód przez olbrzymią masę 
ruinującą dno lodowca. W  ten sposób nie 
mogą powstawać szlify, wygładzone bowiem 
skały koło lodowca są ciągle atakowane 
i działanie erozyjne zaczyna się wprost u ich 
stóp, podkopując je. Tak więc lodowce, k tó 
re powstają na stokach szeroko otwartych 
dolin, wytwarzają w końcu otoczenie skali
ste i usuwają potem te skały wstecz daleko 
silniej, niż to się dzieje ze skałami otaczaj ą- 
cemi zbiornik strumienia. Dna lodowców 
wiszących bardziej mogą być przekształcone, 
niż dno doliny głównej, zajętej przez lodow
ce. Prawo przekrojów poprzecznych stosuje 
się do nich. Lodowiec kończący się np. na 
jakiejś pochyłości, może środkową część swe
go łożyska wyżłobić poniżej poziomu dolne
go końca i stworzyć w ten sposób pochyłość 
odwróconą. Tak więc pierwotnie szeroko 
otw arta dolina, zmieni się stopniowo w stro- 
mo-ograniczoną z basenem na dnie łożyska. 
Form a półkolista, wytworzona w ten sposób, 
to właśnie kar czyli pyrenejski „cyrk". Róż
ni się on zasadniczo od kręgu wytworzonego 
u końca koryta doliny glacyalnej, choć w wy
glądzie ich jest często dużo podobieństwa, j 
K oryto wytworzone jest w łożysku lodowca’ I 
kar u jego początku. Lód sunie ponad ska
łam i koryta, podczas gdy od skał karu od
suwa się. Po wdarciu się na zręby otacza
jące koniec koryta dostajemy się na płaszczy- j  

znę, zajmowaną niegdyś przez lodowiec wi
szący i zwykle otoczoną skałami. Dalej zaś 
widzimy kar, lub całą seryę karów. Wejście 
zaś na ściany karu prowadzi zawsze na 
grzbiety górskie. I  dlatego to rozróżniamy 
amfiteatry dolin od tych, które są na stokach 
gór i końce koryt od karów.

W pływ m ałych lodowców na kształty  sto
ków dolin jest bardzo rozm aity. Jednę 
przecież cechę znajdziemy wszędzie tam . 
gdzie skały zwieszają się ponad lodowcem, 
a mianowicie skałę karu wytworzoną przez i

podkopanie. W ytworzenie się basenu u stóp 
tych skał opiera się na tych samych podsta
wach, co wytworzenie basenu w dolinie za
jętej przez lodowiec. Powstaje on tylko 
tam, gdzie przekroje poprzeczne naprzód 
wzrastają a potem znowu zmniejszają się, 
k tóry to warunek znajdujemy zawsze u lo
dowców, kończących się na tym samym sto
ku, na którym  się zaczęły. Doskonałe kary, 
z basenami na dnie, są więc najczęściej ło
żyskami odosobnionych lodowców wiszących, 
które nie zeszły daleko poza linię śnieżną, 
a dna ich leżą mniej więcej na poziomie tej 
granicy. Ale jeżeli na stokach są lodowce, 
które zasilają lodowce dolinowe, wtedy zwy
kle przekroje ich stale rosną a dna ich bez 
przerwy schodzą aż nieco poniżej powierzch
ni lodowca dolinowego. Jest więc wytwo
rzony w ten sposób kar otwarty. Pomiędzy 
takim  zupełnie zamkniętym karem a otwar
tym  jest całe stopniowanie a takież samo 
stopniowanie istnieje pomiędzy odosobnione- 
mi, wiszącemi lodowcami a dopływającemi 
wiszącemi lodowcami. Niekiedy spotykamy 
kary zamknięte wzdłuż boków lodowca doli
nowego, wytworzone przez dopływy po
przeczne, które zostały przezeń zatamowane. 
Z drugiej zaś strony, spotykamy kary otwar- 

j  te w łożyskach miejscowych lodowców odo
sobnionych, leżących na stokach, których 
spadzistość nie sprzyjała wytworzeniu się 
pochyłości odwróconej.

K ary zamknięte przeważają we wschod
niej części Alp, która nie wznosiła się wyso
ko ponad linię śnieżną wielkiego okresu lo
dowego. Spotykamy tu niekiedy góry z ka
rem pojedyńczym, którego strome skały od
bijają silnie od zaokrąglonych i łagodnych 
form, przeważających wokoło. Na innych 
zaś wierzchołkach kary są w takiej ilości 
i wyżarły je wstecz tak daleko, że została 
zaledwie mała część dawnej zaokrąglonej po
wierzchni górskiej. W niektórych przypad
kach zniknął nawet ostatni jej ślad i został 
tylko ostry grzebień oddzielający kary prze
ciwległe. Gdy pod naporem lodowców grze
bień ten  zniknie, wytworzy się płaszczyzna 
w miejsce pierwotnego wzniesienia kopula
stego. Płaszczyzna ta  jednak nie może scho
dzić poniżej linii śnieżnej. Tak więc przez 
działanie odosobnionych lodowców w iszą
cych wierzchołki górskie mogą być obniż one
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prawie do poziomu lodowców głównych,
0 ile one leżą ponad linią śnieżną.

K ary otwarte przeważają w najwyższych 
częściach Alp, w Tyrolu i Szwajcaryi. 
K ształty ich zmieniają się stosunkowo do 
wysokości stoków doliny ponad poziom lo
dowców głównych. Im  wyższe są te stoki, 
tem bardziej stromemi stają się i tem bar
dziej stroma jest pochyłość dna karu. Im zaś 
bardziej stroma ta  pochyłość tem mniejszym 
staje się kąt, pomiędzy nią a otaczającemi 
skałami, a w owych właśnie zachodnich naj
wyższych częściach Alp, które sterczały w y
soko ponad lodowcami dolin sąsiednich, ska
ły i strome dna karów otwartych prawie się 
łączą, tworząc strome ściany, których pod
nóża były i są stale atakowane przez urwiste j 
lodowce wiszące, powstające z lawin śnież- j 
nych. Skały dwu przeciwnych lodowców j 

tego rodzaju, przecinają się zwykle pod bar
dzo ostrym kątem i tworzą niezwykle ostre 
grzbiety z iglicowemi szczytami. Taką wła
śnie jest cecha okolicy Mont Blanc z jej 
igłami. Wysokość wszystkich tych ostrych 
grzbietów pozostaje w związku z ich wznie
sieniem ponad lodowce otaczające. Sąsiadu
jące więc grzbiety m ają prawie te same wy
sokości a rośnie ona u wszystkich w kierun
ku, skąd lód rozchodzi się lub rozchodził. 
Dlatego to centry lodowe wielkiej epoki lo
dowej, które i do dziś dnia okazują silne zlo
dowacenie, oglądane z odległości, przedsta
wiają się jako rozległe kopuły, poprzecinane 
licznemi dolinami zlodowaciałemi, z których 
wznoszą się tylko nieliczne odosobnione ostre 
szczyty, w miejscach gdzie skały stawiały 
największy opór wietrzeniu. Materhorn
1 G-ross-Glockner są typowemi okazami ta 
kiego silnego oporu. W ykazują nam one 
jasno, że obecna wysokość grzbietów alpej
skich wielce jest różna od pierwotnej. Jest 
ona zależna od działania niszczącego, które 
i teraz trwa nad lodowcami obecnemi, ob
niżając stale grzbiety i wierzchołki. Ten 
ostatni fakt prowadzi do wniosku, że ten 
proces niszczenia jest raczej nowoczesny, bo 
gdyby już trw ał dłuższy czas musiałby od- 
dawna zniszczyć wszystkie grzbiety wystają
ce ponad lodowce. Przypuszczano, że pod
czas wielkiej epoki lodowej grzbiety górskie 
ochronione były powłoką śnieżną i działanie 
niszczące zaczęło się dopiero później. Ale

fakt, że powierzchnie starych lodowców, słu
żyły za podstawę zniszczenia tak jak  i po
wierzchnie obecnych lodowców, nie pozwala 
nam wątpić, że i niszczenie odbywało się w 
tym okresie. Inne więc muszą być przyczyny 
ich młodości, niż te, które podawano dotych
czas. Wiele jest powodów do wniosku, że 
Alpy zostały wzniesione w czasie wielkiego 
okresu lodowego, i to w kierunku pionowym 
ku górze. Młodość zaś wysokich grzbietów 
górskich może być spowodowana przez wzno
szenie się dotąd jeszcze trwające.

Że powierzchnie lodowców dolnych służą 
za podstawę zniszczenia dla lodowców wi
szących, jest faktem, który odpowiada tym 
samym stosunkom pomiędzy powierzchniami 
rzeki głównej, a rzek bocznych. Drugi zaś 
fakt, że linia śniegu jest też taką podstawą 
pomaga nam zrozumieć stosunki pomiędzy 
stopniem lodowej a wodnej erozyi. Linia 
śnieżna widoczna w górach, które się wzno
szą ponad linię śnieżną okresu lodowego, 
wskazuje nam, że ponad nią zniszczenie gór 
postępowało znacznie szybciej niż poniżej. 
Nagły wzrost zniszczenia gór nie może być 
spowodowany nagłą zmianą klimatyczną 
pod i nad linią śnieżną, któreby były przy
czyną różnicy w wietrzeniu. Wiemy że 
w sąsiedztwie linii śnieżnej przemiana kli
matu zachodzi tak stopniowo, że trudno bar
dzo rozpoznać cechy klimatyczne, którym 
zawdzięcza ona swe położenie. W zrost zni
szczenia ponad linią śnieżną nie jest spowo
dowany wzrostem wietrzenia, lecz pojawie
niem się innego potężniejszego od wody 
czynnika erozyjnego, a czynnikiem tym jest 
lód lodowca. Wcale on nie chroni dna, jak 
to często przypuszczają, lecz przeciwnie ener
gicznie nań naciera. Nacieranie to widocz- 
nem jest zwłaszcza tam, gdzie powierzchnie 
zlodowaciałe rozciągają się w sąsiedztwie 
przestrzeni nie pokrytych lodem. Tamto 
widzimy ustawiczne podkopywanie tych 
ostatnich. Trudniej jest to obserwować na 
powierzchniach zupełnie pokrytych lodem, 
bo te w całości równemu ulegają obniżeniu. 
Dlatego to góry, które były całkowicie lo
dem przykryte inne mają cechy od tych, któ
re miały tylko lodowce miejscowe. Nie ma
ją  one karów i zachowują pod pokrywają
cym je lodem swą zaokrągloną powierzchnię; 
lecz pomimo to jest ona w każdym punkcie
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atakow ana i obniżana. Tak więc obok gór, 
w których, zostały wygryzione zamknięte lub 
otw arte kary, widzimy inne, które wznosiły 
się również ponad lodowcową linię śnieżną, 
lecz które zachowały lepiej lub gorzej swą 
łagodną postać przedlodowcową. Były one 
zupełnie zakryte lodem.

Obecna rzeźba powierzchni Alp wcale nie 
jest dziełem wody. Jest ona w większej czę
ści dziełem lodu a staje się to jeszcze bar
dziej widoczne tam, gdzie dawne zlodowace
nie ustąpiło. W idzimy tam w jednych miej
scach przystosowanie się do działania lodu, 
gdy w innych, w wyższych częściach, ruchy 
ziemi przeszkodziły mu, również jak  działa
nie lodów cofających się w czasie oscylacyi 
okresu polodowego. Te właśnie wahania 
spowodowały złożenie m ateryału morenowe
go w miejscach, gdzie przedtem czynna była 
erozya, a której wzrost objawiał się teraz 
w innych miejscach. Praca erozyi wodnej 
zmodyfikowała jednak tylko nieznacznie 
dzieła rzeźby lodowcowej, dokonane w cza
sie maximum zlodowacenia. Stąd więc m u
simy wnioskować, że trw anie owego maxi- 
mum zlodowacenia znacznie przewyższa cza
sy wzrostu i ustępowania lodów, czyli okres 
przed i polodowcowy.

Tłum. M arta Wiśniowska.

GRODZISKA, GÓRY SYPANE, LUB 

DOPEŁNIANE I KSZTAŁTOWANE RĘKĄ 

LUDZKĄ.

Do zabytków, które bezpośrednio wiążą histo
ryczną erę naszę z zamierzchłą przedhistoryczną 
epoką należą grodziska, góry sypane (podstawy 
grodów), dopełniane i kształtowane ręką ludzką.

Zabytków tego rodzaju rozsianych na ziemiach 
naszych istnieje stosunkowo znaczna liczba. Są 
one przeważnie zupełnie jeszcze nie badane. 
Zygmunt Gloger posiada podobno znaczny ma
teryał, niestety nie publikowany. Profesor dr. 
Włodzimierz Demetrykiewicz wykończa pracę 
poświęconą grodziskom galicyjskim. Tenże pra
cuje nad rozprawą dotyczącą słynnego grodziska 
w Stradowie pod Skalbmierzem (badania M. Wa- 
wrzenieckiego 1903, oraz Demetrykiewicz i Wa- 
wrzeniecki 1904). Materyał do pracy nad gro
dziskami rozproszony jest u nas; sądzę, że zesta
wienie go przyniesie specyalistom niejakie uła
twienie.

Sobieszczański w Tygodniku Ilustrowanym za 
1866 r. w okolicy Płocka wymienia grodziska 
i góry sypane.

1) Mniszewo murowane. 2) Proboszczowice.
3) Orszymowo. 4) Sońsko w Przasnyskiem. 
5) Płońsko w Lipnowskiem. 6) Borzym w Lip- 
nowskiem. 7) Łęg-Morski w Mławskiem.

Dr. A. Zalewski w: „Kilka wiadomości z dzie
dziny Starożytnictwaw—odbitka z X II. T. Pa
miętnika Fizyograficznego za 1892 r. wymienia:

8) Młyniec nad Drwęcą. 9) Świętosław. 10) 
Zębów. 11) Władysławów nad jeziorem Stekli- 
no (Głębokie). 12) Sumin nad jeziorem Sumino. 
13) Płonne pod Dobrzyniem nad Drwęcą. 14) 
Łączonek nad jeziorem Łączonek. 15) Rudowie 
nad jeziorem Rudo wie. 16) Załe nad jeziorem 
Kopiec. 17) Osiek. 18) Księte. 19) Staro- 
rypin. 20) Rypin nad jeziorem Borzymino. 21) 
Sadłów. 22) Wymyślin (między Wymyślinem 
a Skępem). 23) Czermna nad jeziorem Czermna 
albo Jazy. 24) Wólka, Wólczyńskie nad jezio
rem Skępskiem. 25) Mokówek. 26) Zarzeczów 
nad Chełmianką. 27) Łysa-Góra nad Wisłą pod 
Nowym Kulinem. 28) Krępa (Krępliny). 29) 
Dobrzyń (Zamkowa góra). 30) Brudzeń nad 
Skrwą. 31) Obory pod Kikołem. 32) Dylew 
nad rzeką Dylownicą. 33) Proboszczowice mię
dzy Płockiem a Prusami (miejscowość). 34i 
Ułów pod Bielskiem. 35) Mokrzk. 36) Tu- 
padły. 37) Raciąż. 38) Ośnica pod Płockiem. 
39) Drwały pod Wyszogrodem. 40) Orszymów 
pod Wyszogrodem. 41) Nakwasin pod Wyszo
grodem. 42) Radzikowo pod Wyszogrodem. 
43) Grodków pod Wyszogrodem. 44) Wilko- 
wuje pod Wyszogrodem. 45) Bolków pod W y
szogrodem. 46) Pyrki i Mała Wieś. 47) Mi- 
szew murowany pod Płockiem. 48) Popłacin 
w lesie Krzywy Borek. 49) Socha (Sucha Pa
piernia nad Skrwą). 50) Gostyń na zachód od 
Skrwy 3 grodziska.

Stanisław Jan Czarnowski opisał grodzisko 
„Okopy górne“ nad Prądnikiem.

Niżej podpisany znalazł, opisał i pomierzył.
51) Angielska góra (od anioł) pod Rawą. 52) 

Łysa-Góra pod Starą-Rawą. 53) Szwedzki okop 
pomiędzy Starą-Rawą a Psarami. 54) Szwedz
ki Okop w Rzędkowie gub. Warszawska. 55) 
Szczyty między Warką a Białobrzegami nad Pi
licą. 56) Piotrówka w m. Radomiu. 57) Dęb
no pod św. Krzyżem, Góra św. Cecylii (od półno
cy). 58) Góra „Zamczysko14 w Janowicach gub. 
Kielecka, pow. Miechowski. 59) Góra „Kopiecu 
we Wrócimowicach, g. Kielecka, p. Miechowski. 
60) Stradów grodzisko g. Kielecka, p. Pińczow- 
ski. 61) Nowo-Radomsk na łąkach pod mia
stem. 62) Chroberz, grodzisko z okopami nad 
Nidą. 63) Gorzkowice s. k. W . W. o 2 wiorsty 
ku połud. przy plancie wielkie grodzisko. Ma
my więc 63 miejscowości z wałami i górami sy- 
panemi, kształtowanemi lub dopełnianemi ręką 
człowieka w epokach prawie że przeddziejowych. 
Wiemy, gdzie zabytki te leżą i jak się do nich
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dostać. Jakąż piękną pracę archeologiczną daćby 
mogło gruntowne naukowe zbadanie, połączone 
z poszukiwaniami w ziemi. Muzeum Przemysłu 
i Rolnictwa mogłoby zyskać cenny materyał, a ar
cheologia powiązać pierwsze brzaski historyi pi
sanej z mrokami okresu przeddziejowego. Może 
też znajdą się kiedyś środki materyalne i ludzie, 
którzy owocną tę pracę podejmą.

M aryan Wawrzenieclci.

O D E Z W A .

W roku zeszłjin na k o n g r e s i e  m i ę d z y n a 
r o d o w y m  g e o l o g i i  s t o s o w a n e j  w Liege 
został odczytany mój wniosek o potrzebie zorga
nizowania badań międzynarodowych nad stanem 
termicznym ziemi, począwszy od jej powierzchni 
aż do tych głębin, do jakich sięgnąć nam pozwala 
technika współczesna. Wniosek został przyjęty 
przez ogólne zgromadnenie kongresu i kongres 
wytworzył specyalną komisyę, której zalecił za
jąć się tą sprawą.

Do komisyi zostali wydelegowani p. p. C. Ali- 
manestianu, Ii. d’Andrimont, T. Czernyszew, 
L. de Launey. A. Habets, L. Jaczewski, E. La- 
grange, I. Libert, M. Lihest i E. Tietze. Komisya 
w takim składzie ma zalecone przygotować odpo
wiednie materyały i wnioski na międzynarodowy 
kongres geologiczny, jaki ma się odbyć w Meksy
ku we wrześniu roku bieżącego.

Do zadań komisyi należy międzj' innemi zebra
nie możliwie największej ilaści danych o obser- 
wacyach temperatury ziemi na rozmaitych głębo
kościach. Do takich obserwacyj najlepiej się na
dają otwory wiertnicze, czy to przedsiębrane 
w celach poszukiwań górniczych, czy to dla otrzy
mania wody lub ropy, a pozatem kopalnie. W na
szej literaturze naukowej nie napotkałem odpo
wiednich danych, nie wątpię jednakże, że nasi 
technicy, poświęcający się sztuce wiertniczej, nie
jednokrotnie opuszczali termometr}' do swych 
otworów, aby zbadać temperaturę czy to wody, 
czy solanki, a może i ropy. Wiadomo mi, np., 
że p. Rychłowski oznaczał temperaturę solanki 
w głębokim otworze pomiędzy Nieszawą a Ale
ksandrowem.

Otoż w chwili obecnej, jako członek komisyi 
międzynarodowej, pragnąłbym dostarczyć na kon
gres w Meksyku danych geotermicznych z ziem 
polskich.

Ten kto obznajmi się z odpowiednimi działami 
literatury, łatwo się przekona, jak mało wiemy 
o temperaturze powierzchni ziemi i o temperatu
rze dostępnych dla naszych badań jej warstw 
głębszych. Na całej kuli ziemskiej mamy nie 
wiele więcej niż 300 punktów, gdzie dokonywa

no pomiarów temperatury ziemi. *) Dla całych 
części świata, jak Azya, Afryka lub Australia 
mamy tylko nieomal pojedyńcze i małego znacze
nia fakty. Każdy zatem nowy fakt nie powinien 
być pominięty, a jaką okaże się jego absolutna, 
naukowa wartość to przyszłość dopiero wyjaśni.

O te nowe fakty zwracam się do wszystkich, 
co kiedykolwiek mieli sposobność zmierzenia tem
peratury głębszych warstw ziemi, co swe obser- 
wacye zaznaczyli w swych notatnikach. Prośbę 
swą adresuję przedewszystkiem do pp. techników 
sztuki wiertniczej i do techników pracujących 
w terenach naftonośnych.

Kopalnie dają nam mniej dokładny materyał 
do obliczenia wielkości geotermicznego gradyen- 
tu, ale za to mogą dać niezmiernie ciekawe dane 
z dziedziny tak zwanych anomalij.

Wielkie znaczenie posiadają obserwacye nad 
temperaturą źródeł.

Za każdy nowy fakt, za każdą nową wskazów
kę w imieniu komisyi już zawczasu składam po
dziękę.

Leonard Jaczewski. 

Adres: Petersburg, wyspa Wasilewska 13 linia
JMs 16.

P. S. Uprzejmie proszę specyalne organy pra
sy o przedrukowanie niniejszej odezwy.

KRONIKA NAUKOWA.

—  Nowa iampa e lektryczna dla ciemni foto
graficznych. Dla pochłaniania, działających na 
płytę fotograficzną, promieni chemicznych zasto
sowano do lamp elektrycznych płyn filtrując}', 
który ze wszystkich stron otacza lampę, a lampa 
żarowa elektryczna zamknięta jest w cylindrze 
szklanym, który zanurza się w płynie filtrującym, 
zawartym w drugim, większym cylindrze, tak że 
płyn całkowicie wypełnia przestrzeń między obu 
cylindrami. Przestrzeń ta zamyka się hermetycz
nie przez naśrubowanie na oba cjdindry jednej, 
wspólnej pokrywy porcelanowej, przyczem brzeg 
wewnętrznego cylindra leży nieco wyżej od brze
gu cylindra zewnętrznego dla zapobieżenia prze
dostania się płynu do cylindra wewnętrznego i ze
tknięcia z lampą. Warstwa pfynu filtrującego 
posiada grubość 25 mm. Płyn filtrujący składa 
się z roztworu wodnego ciał następujących: dwu
chromianu potasu, tartrazyn}r, fuksyny S, fioletu 
metylowego 6 B, fioletu kwaśnego 7 B. Budo-

’) Zestawienia faktów poznanych do roku 1834 
dokonał I. Prestwich (On Underground Tempera- 
tures. Proceedings of the Royal Society. Vol. XLI. 
Mł 246). Dane za okres od 1834 r. do 1904 r. 
znajdują się w mojej rozprawie Ueber das ther- 
mische Reginie der Erdoberflache etc. (Verhan- 
dlungen d. K. Mineralogischen G-esellschaft zu 
St.-Petersburg, tom XLII s. 241—383).
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wa lampy dozwala na wyparowanie l/ i całkowitej 
ilości płynu filtrującego bez obawy przedostania 
się z lampy światła szkodliwego dla płyt fotogra
ficznych. Podczas 12-godzinnego palenia się lam
py wyparowuje 24 g  płynu, tak, że w razie co
dziennego stałego użycia lampy prawidłowe jej 
działanie trwa przez 10 dni. Temperatura płynu 
podnosi się do najwyższego punktu po 6-godzin- 
nem paleniu się lampy i wynosi wtedy 45 — 70° C. 
Ponieważ pod działaniem ciepła barwniki zcza- 
sem tracą swą barwę i płowieją, przeto trzeba je 
od czasu do czasu odnawiać. Przez zmiany 
w składzie ilościowym płynu można zastosować 
lampę do różnych gatunków płyt i papierów foto
graficznych.

(Journal fur Gasbeleuchtung). w. w.

—  Specyalne chorobliwe objawy zauważył dr. 
Millenet w swej praktyce u osób, pracujących 
przy tablicach rozdziałowych w zakładach elek

trycznych nad wodospadem Niagary. Podobne 
objawy, zauważone u 19 chorych tej kategoryi 
osób, naprowadziły dr. Milleneta na myśl, że 
przyczyną choroby jest styczność z przyrządami, 
przez które przepływają prądy zmienne o Wyso
kiem napięciu, a nawet tylko samo przebywanie 
w lokalach, gdzie odbywa się wytwarzanie i po
dział powyższych prądów na obwody poszczególne.

Choroba objawia się ciężkiemi nieraz zaburze
niami w działaniu narządów trawienia, brakiem 
apetytu i dolegliwościami po jedzeniu. Oprócz 
tego, ludzie, stale pracujący na powyższego ro
dzaju elektrycznych stacyach centralnych, są wo- 
góle bardzo bladzi i mają chorobliwy wygląd.

Istotna przyczyna tych objawów nie daje się 
jeszcze ściśle określić, prawdopodobnie jednak 
będą one skutkiem specyalnego promieniowania 
przyrządów, przez które przepływają prądy 
zmienne o wyrsokiem napięciu.

(Zeitschrift fur Elektrotechnik). w w.

B U L E T Y N  M E T E O R O L O G I C Z N Y
za miesiąc kwiecień 1906 r.

(Ze spostrzeżeń na Stacyi Meteorologicznej przy Muzeum Przemysłu i Rolnictwa w Warszawie).
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