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ZNACZENIE OTWORNIC W GEO

LOGII.

W  skałach osadowych znajdują się 
nierzadko skorupki otwornic, zwierzątek 
należących do najniższego działu zwie
rząt, tj. pierwotniaków. Jakkolw iek zw y
czajnie niedostrzegalne wolnem okiem, 
są one jednak tak częste, że w jakimkol
wiek ile lub marglu morskiego pocho
dzenia można je znaleść po przepłóka- 
niu bez trudu. Zdarzają się gatunki, 
które występują w  skałach w tak wiel
kiej ilości, że są skałotwórczemi, wspom
nimy tu np. o wapieniach fuzulinowych 
systemu węglowego, utworzonych przez 
gatunek Fusulina cylindrica Fisch., o w a
pieniach alwtolinowych w eocenie P ary
ża, Istryi, składających się ze skorupek 
gat. Alveolina, a przedewszystkiem o w a
pieniach numulitowych częstych w paleo- 
genie wielu krajów, u nas w Tatrach.

Nic dziwnego, że drobne te istoty znaj
dują się w  bardzo wielkiej ilości, skoro 
rozmnażają się nader szybko. Wedle ob
serw acyi Schulzego osobnik rodzaju Tri- 
loculina w ciągu 4 godzin w ydał 40 mło

dych. Ponieważ skorupki tych istot o- 
padają po krótkotrwałem życiu na dno 
morza, przeto tworzą się tam bardzo 
wielkie ich nagromadzenia; Amphistegi- 
na Lessonii tworzy koło w yspy Św . W in
centego 5|3 całego osadu, a osad na dnie 
Golfstromu zawiera 18% skorup otwor- 
nicowych. Jak  dzisiaj, tak też i dawniej 
skorupki zamarłych otwornic gromadzi
ły  się na dnie mórz w  wielkiej ilości 
a częsta ich obecność w skałach spra
wia, że dla geologa nie są one bez zna
czenia nawet podczas badań stratygra
ficznych.

Mamy przedstawić znaczenie otwornic 
w geologii. Zaznaczyliśmy już obecność 
otwornic skałotwórczych, zresztą one, 
jak i inne skamieniałości, dwojakie mają 
znaczenie, tj. dla stratygrafii warstw, 
a więc mogą służyć do rozpoznania 
wieku osadów, i chronologiczne, tj. dają 
wskazówki do rozpoznania głębokości 
morza, jakości dna morskiego i t. p.

Z n a c z e n i e  s t r a t y g r a f i c z n e. Je 
żeli gatunek zwierzęcy żył tylko w  jed 
nym peryodzie, lub w jednej tylko czę
ści peryodu geologicznego, nadto równo-' 
cześnie na dosyć znacznym obszarze, 
wówczas jest dobrą skamieniałością prze
wodnią; w przeciwnym razie nie nadaje
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się do horyzontowania pokładów. Ogól
nie zauważono, że zwierzęta niższe, 
a więc prostszej budowy, są mało zmien
ne w czasie, co zresztą jest z tem w związ
ku, że mało zróżnicowane ich organiz
my trudniej ulegają łatwo dostrzegalnym 
zmianom, niż organizmy wyższe. Mszy- 
wioły, korale są np. zwierzętami długo- 
trwałemi, a, w większej jeszcze mierze 
możemy to powiedzieć o otwornicach, 
które, jako pierwotniaki, prostszą jeszcze 
od nich okazują budowę. Fakt ten jest 
zresztą dobrze znany, poruszano nieraz 
tę sprawę i u nas, ponieważ karpackie 
skały fliszowe, tak ubogie w skamienia
łości, zawierają liczne otwornice, zapo
mocą których starano się odgadnąć ich 
wiek geologiczny. Okazało się jednako
woż, że otwornice nie nadają się dobrze 
do oznaczania wieku skał karpackich, 
wnioski więc wysnute na tej podstawie, 
należy przyjmować bardzo ostrożnie.

Długowieczność gatunków otwornic 
nie odnosi się tylko do kilku peryodów 
ale i do całych er. Nierzadkie są przy
kłady, że gatunki paleozoiczne żyją 
i dzisiaj także. Oto kilka z nich:

Nubecularia tibia Park. i Jon. żyje od 
tryasu do dzisiaj

Cornuspira incerta Reuss i gordialis 
Park. i Jon. żyją od peryodu w ęglow e
go do dzisiaj

Lagena globosa Mout. i apiculata Reuss 
żyją od jury do dzisiaj

Vaginulina legumen L. żyje od tryasu 
do dzisiaj, również Cristellaria rotulata 
Lam. i PuM nulina Partschiana d’Orb.

Te przykłady wystarczą, można jedna
kowoż ich ilość powiększyć dowolnie.

Mimo tego istnieją jednakowoż gatun
ki otwornic, których używam y skutecz
nie do chronologicznego oznaczenia 
warstw. Obecność np. numulitów w  pa- 
leogenie, a orbitolin w  kredzie jest fak
tem oddawna znanym. Otwornice, któ
rym można przypisać pewne znaczenie 
stratygraficzne, należą w każdym razie 
do form o doskonalszej budowie skoru
py, a więc stojących wyżej p o i w zglę
dem rozwojowym, co widzimy najw yraź
niej u numulitów.

Obecnie rozpatrzymy rodzaje ważne 
dla oznaczenia wieku warstw.

W  Rossyi środkowej, w okolicy Mo
skwy, górny karbon rozpoczyna t. zw. 
piętro ze Spirifer mosąuensis Fisch., u- 
tworzone z wapieni zawierających tego ra- 
mienionoga, jako skamieniałość charakte
rystyczną. Bardzo częste są nadto sko
rupki otwornic z rodzaju Fusulina, n. p. 
gatunek cylindrica, gracilis, wskutek cze
go nazywam y te wapienie fuzulinowemi. 
Częste są fuzuliny także w następnem, 
wyższem piętrze ze Spirifer supramos- 
ąuensis, a w  szczególności gatunek F. Ver- 
neuili; tenże sam gatunek znajduje się 
w  tym samym horyzoncie w zagłębiu 
nad Donem, a także i w Am eryce pół
nocnej.

N ajwyższy oddział górnego karbonu 
tworzy w  Rossyi półn. piętro zawierają
ce rodzaj otwornicy Schw agerina, znane 
także ze wschodniej Syberyi, Japonii 
i Chin. Zauważyć należy, że oba rodza- 

1 je  (Fusulina i Schwagerina) są bardzo 
rzadkie po karbonie, a dzisiaj nie żyją 
wcale.

Z  kredy znamy rodzaj Orbitolina, któ
ry  był przyczyną licznych kontrowersyj. 
Gatunek O. lenticularis Blum. uchodził 
za charakterystyczny dla neokomu, dru
gi zaś tj. Orb. concava Lam. dla ceno- 
manu.

Obecnie znana jest O. lenticularis 
z aptienu, ściśle urgaptienu A lp zachod
nich; Lorenz znalazł ją  w Retykonie, ty
pową miejscowością jest Perte du Rhó- 
ne w południowej części gór Jura. O. 
concava jest cechującą dla cenomanu, 
znana jest z Alp zachodnich, Krym u i 
Jaw y, E gger znalazł ją w marglach gór- 
no-kredowych Alp Bawarskich. Jedna
kowoż cytują ten gatunek i z innych ho
ryzontów: Choffat z urgonu Portugalii, 
Martin z aptienu w  Castellamare i z dol
nej kredy w Sentis. W obec tych spo
strzeżeń byłoby mniej ścisłe stratygrafi
czne znaczenie tego gatunku. Jednako
woż należy zauważyć, że w nowszych 
czasach potworzono rodzaje jak: Spiro- 
ciclina, Iberina, Orbitopsella i t. d. które 
dosyć trudno odróżnić od Orbitolin, a 
mają one zmienny zasiąg stratygraficzny.
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Nawet badania tak wytrawnego specya- 
listy, jak Eggera, okazały się dosyć błę
dne w dziale orbitolin, jak  to wykazali 
Choffat i Schlumberger; bardzo wielka 
ostrożność w określaniu gatunków jest 
przeto tutaj nader potrzebna.

Bardzo ważnym rodzajem otwornicy 
dla paleogenu alpejskiego i karpackiego 
jest Orbitoides, który w  licznych gatun
kach znany jest z Galicy i. W artość je 
go stratygraficzna została zachwiana, 
skoro znaleziono go w górnej kredzie 
razem z hippurytami (Redlich) w Sied
miogrodzie. Okazało się jednakowoż, 
że rodzaj ten rozpada się na 3 podro- 
dzaje, które mają różne znaczenie straty
graficzne.

Douviile dzieli dawny rodzaj Orbitoi
des na:

1) Orbitoides s. str., np. O. Mantelli, 
żyjący w górnym senonie

2) Orthophragmina, np. O. papyracea, 
charakterystyczny dla eocenu.

3) Lepidociclina żyjący w oligocenie. 
Form y znajdowane na granicy oligocenu 
i miocenu Sano nazw ał Miogipsina.

Schlumberger wykazał, że Miogipsina 
żyje tylko w najwyższym oligocenie 
i miocenie, jednakowoż jednaz nowszych 
prac Sacci przemawia za niestałością 
stratygraficzną dwu ostatnich podrodza- 
jów, skoro w eocenie pojawiają się w7ca- 
le liczne gatunki podrodzaju Lepidocicli- 
na i Miogipsina.

W ażniejszy dla . geologa jest rodzaj 
Nummulites, podobnej zresztą nieco bu
dowy. W prawdzie on ukazuje się i w da
wniejszych peryodach, jednakowoż dawne 
gatunki różnią się bardzo wyraźnie od 
nowszych już nawet budową skorupki 
(brak im np. systemu kanałów w prze
grodach dzielących zwoje na komory 
i w ścianach zwojów). Gromadnie uka
zują się numulity dopiero w eocenie 
i oligocenie, zwłaszcza w A lpach i K ar
patach, tworząc nieraz skałę zwaną w a
pieniem numulitowym.

System atyka numulitów opracowana 
zwłaszcza przez d’ Archiaca i Haima, o- 
piera się głównie na powierzchni sko
rupki i na przebiegu przegród dzielą
cych zwoje na komory. Zwoje te są wi

doczne na skorupce, jeżeli ją  nieco w y
preparujemy, a od ich przebiegu otrzy
mały nazwę niektóre grupy numulitów 
(reticulatae, punctulatae itp.).

W  obrębie eocenu i oligocenu można 
do pewnego stopnia oddzielać horyzon
ty na podstawie numulitów. Jako przy
kłady możemy podać następujące ga
tunki:

eocen dolny (ypressien): N Ramondi, 
elegans, spilocensis, granulosus; eocen 
średni (lutetien): N. laevigatus, numisma- 
lis, Lucassaua, complanatus; eocen gór
ny (bartonien): N. Brongniarti, Fichteli, 
striatus, Tchihatscheffi; oligocen: N. Bou- 
cheri, Fichteli, Tournoneri.

Jeżeli wreszcie chcemy podać jeszcze 
inne rodzaje otwornic, użvwa,.e nieraz 
dla oznaczenia wieku warstw, musimy 
wymienić następujące:

Clavulina Szaboi Hantk. jest charakte
rystyczna dla dolnego oligocenu.

T . zw. warstwy z Clavulina Szaboi, 
opisane z W ęgier przez Hantkena, na
leżą właśnie do tego piętra; niedawno 
opisano tę otwornicę z oligocenu K ar
pat koło Przemyśla (Wójcik).

Niektóre gatunki rodzaju Alveolina w y 
stępują gromadnie w eocenie, zwłaszcza 
dolnym, np. w Istryi, tworząc osobny ho
ryzont zaliczany do dolnego oligocenu. 
W  górnym Sarmacie południowo-wschod
niej Rossyi ukazuje się gromadnie otwor- 
nica: Nubecularia novorossica Linz., ho
ryzont ten nazywamy też horyzontem 
nubekularyowym.

Z  tego wszystkiego, cośmy powiedzie
li, wynika,) że otwornice w bardzo ską
pej mierze nadają się do horyzontowania 
pokładów. Geolog też w ostatecznym 
razie, gdy brak mu innych skamieniało
ści, będzie szukał otwornic i na ich pod
stawie określi wiek warstw. T ak było 
i u nas w Karpatach; dla braku innych 
skamieniałości starano się na podstawie 
faun otwornicowych określić wiek 
warstw. Dla warstw inoceramowych 
Gorlic dr. Grzybowski przyjął wiek eo- 
ceński, ja zaś dla takich samych warstw 
Dębicy i Rzeszowa wiek górnokredowy. 
Wobec nowszych badań nad warstwami 
inoceramowemi na podstawie skamienia
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łości dających się oznaczyć dr. W iśniow- | 
ski określił wiek ich jako górno-kredo- 
w y, coby przemawiało za tem, że wnio
ski wysnute na podstawie faun otworni- 
cowych, są w przybliżeniu dobre.

Z n a c z e n i e  c h o r o l o g i c z n e .  
Przejdziemy teraz do kwestyi, czy i ja 
kie znaczenie mają otwornice dla ozna
czenia głębokości dawnego morza, jako
ści dna i t. p., a w ięc dla oznaczenia 
faciesu pokładów. Pod tym względem 
otwornice mają rzeczywiście niemałe zna
czenie i oddają geologii znaczne usługi. 
Dziwną jest rzeczą, że otwornice są czu
łe na zmiany lokalne, wobec czego nie
raz blizko siebie leżące miejsca dna mor
skiego mają zupełnie odmienną faunę 
otwornicową.

Zauw ażym y przedewszystkiem , że o- 
twornice należą przeważnie do t. zw. 
„benthosu“ , to znaczy żyją na dnie mo
rza pełzając po niem, niewielka tylko i- 
lość rodzajów (Globigerina, Orbulina) 
wchodzą w skład planktonu t. j. żyją 
w  wierzchnich warstwach otwartego mo
rza. Lubią one'dno muliste, rzadkie są 
tam, gdzie dno morza, tworzy gruby pia
sek lub żwir, dlatego też w piaskowcach 
i zlepieńcach rzadsze są skorupy otwor
nic, natomiast częste w iłach, marglach 
i t. p. W strefach bardzo płytkich jest 
ich niewiele, a więc w  strefie korallino- 
wej, częstsze w następnej strefie lamina- 
rvj, ale w łaściw e ich życie rozpoczyna 
się głębiej, a więc w tej partyi morza, 
która jest pod wodą nawet podczas naj
silniejszego odpływu. Zauważono nieraz 
zależność otwornic od znacznych ilości 
wodorostów, w  których obecności roz
wijają się bardzo silnie. W alther1) w spo
mina np., że w  Morzu Czerwonem mię
dzy rafami koralowemi, a brzegiem, w 
płytkiej partyi morza rosną liczne wodo
rosty tworzące obfite darnie, wśród któ
rych otwornice są tak częste, że piasek 
w yrzucany przez fale na brzeg, składa 
się prawie z samych otwornic (przeważ
nie Orbitolites).

Otwornice wchodzące w skład bentho-

') J. Walther: Einleitung in die Geologie ais histori- 
sche Wissenschaft.

j su żyją wprawdzie na dnie, ale przewa
żnie nie schodzą do znacznych głęboko
ści. Jeżelibyśm y chcieli wymienić ga
tunki charakterystyczne dla płytkiego 
morza (głębokość do 100 sążni morskich), 
wyliczylibyśm y na podstawie danych 
w monografii Bradyego i w  dziele Wal- 
thera np. następujące gatunki (cjdry w 
nawiasach podają głębokość w metrach):

Alveolina melo F. M. (1—73), Biloculi- 
na denticulata Br. (20—73), Bo lm na lim- 
bata Br. (32— 73), Bulimina elegantissi- 
ma d’Orb. (54— 128), Nodosaria proxima 
S ilv . (73), Nummulites Cumingi Carp. 
(18—45), Orbitolites complanatus ( 1—73), 
Polystomełla arctica P. J. (43— 164).

Oprócz tych są liczne inne, które prze
ważnie żyją w płytszych partyach mo
rza, chociaż znajdowano je  i w głębszych. 
Tutaj należy wymienić: Truncatulina lo- 
batula W. J., Rotalia Beccari L., Planor- 
bulina mediterranensis d’Orb. i t. p.

W  obrębie płytkiego morza rozróżnia
my jednakowoż miejsca głębsze i płyt
sze, brzeg zresztą byw ał tu nierówny, 
np. stromy i skalisty, albo płytki i piasz
czysty. Ponieważ w  utworach geologi
cznych, zwłaszcza warstw młodszych 
mamy prawie bez wyjątku do czynienia 
z utworami płytkiego morza, a utwory 
głębinowe są bardzo rzadkie, przeto nie 
byłaby pozbawiona znaczenia metoda, 
zapomocą której potrafilibyśmy się oryen- 
tować w warstwach skalnych w ten spo
sób, aby dokładniej odróżniać, czy mo
rze było nader płytkie, czy też nieco 
głębsze, a także orzekać o jakości brzegu. 
Już sam wygląd petrograficzny osadów 
daje nam ważne wskazówki w tej spra
wie: obecność żwirów przemawia za
brzegiem skalistym, piasków, jeżeli gru
bość ich jest znaczna, za brzegiem piasz
czystym i płytkim. Ze skamieniałości 
mięczaki dostarczają nam pod tym wzglę
dem ważnych wskazówek, podział na 
strefy przybrzeżne wykonano, zwracając 
uw agę przeważnie na spisy tych zwie
rząt. Spróbujem y obecnie rozpatrzeć, 
jakie znaczenie mają pod tym względem 
otwornice.

Otóż na razie musimy się ograniczać 
do porównywania zasięgów pionowych,
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których nam dostarczają spisy skamie
niałości umieszczone u Bradyego i Wal- 
thera. Dane te mają bardzo często na
der obszerne granice, wskazując, że są 
i kosmopolityczne gatunki otwornic, któ
re żyją w płytkich i w głębokich par- 
tyach morza. Dlatego też, jak to słusz
nie Walther zaznacza, musimy postępo
wać w ten sposób, że wybieram y gatu
nek, którego zasiąg waha się w najmniej
szych granicach i uznajemy w ten spo
sób podaną głębokość za głębokość ów
czesnego morza. Zrozumiemy zresztą 
rzecz lepiej na przykładzie.

W  Zgłobicach pod Tarnowem znala
złem w ile mioceńskim następujące ga
tunki otwornic, obok podaję ich zasiąg 
pionowy:

Ćristellaria mammilligera K arrer 95 — 
210 sążni morskich

Ćristellaria cultrata Mont. 38 — 243 5 
s. m.

Virgulina Schreibersiana 10—3000 s. m.
Głobigerina triloba Reuss. 0 — 5760 

s. m.
Truncatulina Dutemplei d’Orb. 1070 — 

1900 s. m.
Rotalia Beccari L. 1—2950 s. m.
Nomónina pompilioides Ficht. i Moll. 

1000—2750 s. m.
Polystomella macella Ficht. i Moll. 

150 s. m.
Amphistegina Lessonii d’Orb. 30— 1750 

s. m.
Z listy tej nie uwzględnimy gatunku 

T. Dutemplei d’Orb., ponieważ formy 
dzisiaj żyjące nieco różnią się od form 
mioceńskich. Zasiąg gatunku Nomónina 
pompilioides nie zgadza się z zasięgiem 
dwu innych gatunków, nadto znalazłem 
go tylko w  jednym okazie, wolno więc 
przyjąć, że jest naniesiony. Z  pozosta
łej reszty najściślejszy jest zasiąg dla 
Ćristellaria mammilligera (95—210 sąż
ni), a jeszcze ściślejszy dla Polystomella 
macella tj. 150 sążni i dlatego też może
my przypuszczać,, że iły  w Zgłobicach 
w ytw orzyły się w  głębokości około 150 
sążni.

Naturalnie braki tej metody są łatwo 
widoczne. Dotychczasowe wiadomości 
o pionowem rozsiedleniu otwornic nie

są jeszcze ani pewne, ani też liczne; 
nowsze badania fauny morskiej dostar
czają dat nowych, które nieraz zmienia
ją  poprzednie. Nadto zapomocą tej me- 
todj? możemy oznaczać głębokość daw 
nych mórz tylko wtedy, jeżeli gatunki 
otwornic znalezione w pokładach żyją 
i dzisiaj jeszcze, t. zn. jeżeli pokład nie 
jest bardzo stary. Z  pośród innych ska
mieniałości jednakowoż właśnie otworni
ce mają tę dodatnią stronę, że są długo
wieczne, a więc między skamieniałościa
mi jakiegoś starego pokładu łatwiej zna- 
leść żyjące otwornice, niż np. ślimaki 
lub małże.

Im głębiej, tem uboższa jest fauna o- 
twornic nietvlko osobnikowo, ale i ga
tunkowo. Zauważono jednakowoż, że 
osobniki tego samego gatunku nie oka
zują w tych regionach wielkiej zmienno
ści. Łatwo fakt ten zrozumieć, ponieważ 
w  większych głębokościach warunki ży
cia (np. temperatura, zawartość soli) nie 
ulegają zmianom.

Pewna ilość otwornic żyje w inny spo
sób niż te, o których mówiliśmy dotych
czas, tj. żyje pelagicznie. Pływ ają one 
tuż pod powierzchnią morza, często cią
gną gromadnie tworząc całe roje, złożo
ne przeważnie z osobników jednego i te
go samego gatunku. Należą tu przede
wszystkiem:

Głobigerina bulloides d’Orb., inflata 
d’Orb., Duterrei d’Orb., sacculifera Br. 
i inne

Hastigerina pelagica d’Orb.
Pullenia obliąuiloculata P. i J.
Sphaeroidina dehiscens P. i J,
Pulvinulina Menardi d’Orb, tumida Br., 

canariensis d’Orb. i t. p.
Naturalnie po śmierci osobników spa

dają na dno skorupy tych zwierząt i tą 
drogą powstają tam znaczne nagroma
dzenia skorup; jest to t. zw. „ił globige- 
rynow y", ponieważ tworzą go przewa
żnie skorupki rodzaju „Głobigerina". Jest 
on typowo rozwinięty w głębokości 732— 
5348 m, ilość zawartego w nim węglanu 
wapniowego wynosi 30% —97°j0, przewa
żnie skutkiem obecności skorupek otwor
nic. Znajduje się w największej ilości 
w Oceanie Atlantyckim, chociaż nie brak
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go gdzieindziej, a znika ku okolicom po
larnym.

Jakkolw iek przewaga otwornic wym ie
nionego rodzaju jest charakterystyczna 
dla otwornic głębinowych, przecież i w 
utworach przybrzeżnych Globigerina znaj
duje się wcale nie rzadko. Prądy wody 
mogły nanieść całe roje tych żyjątek pela- 
gicznych i dlatego też osady wygląda- 
ące jak  praw dziw y ił globigerynowy mo
żemy znaleść przy brzegach w  dawnych 
zatokach, ku którym były  skierowane 
prądy morskie.

Z  drugiej strony jednakowoż niemożna 
zapominać i o tem, że w osadach głębino
wych mogą się znajdować resztki zwie
rząt przybrzeżnych, które tu prądy nanio
sły. W szak W alther wspomina o tem, 
że w głębokości 1800—2700 m znalezio
no resztki roślin lądowych, pomarańcz, 
trzciny cukrowej itd. W  głębokościach 
większych znika ił globigerynow y, a dno 
morza zaścieła ,,czerwony ił g łębinow y.'1 
Otwornic w nim nie wiele, co wj^daje 
się rzeczą dziwną wobec faktu, że otwor
nice żyjące pelagicznie m usiały opadać 
i w te regiony. Tłum aczym y często fakt 
ten tem, że woda dna oceanów, jako 
stosunków bogatsza w  CO,2, rozpuściła 
wapień skorupek otwornic. Krzemion
kowe otwornice nie są zb\ t̂ częste w i- 
łach największych głębokości, wobec 
czego ni - jest uz isadnione nieraz w ypo
wiadane twierdzenie, że obecność, form 
krzemionkowych jest cechująca dla utwo
rów głębinowych.

Jakkolw iek trudno mówić o zmianach 
u otwornic spowodowanych różnicami 
klimatycznemi, to przecież zauważono 
niektóre objawy będące prawdopodobnie 
wynikiem różnic klimatycznych. Form y 
borealne np. są zwyczajnie nieco mniej
sze, niektóre gatunki trafiają się częściej 
w morzach polarnych niż ciepłych n. p. 
Globigerina pachyderma i Gl. Duterrei. 
Przeglądając spisy otwornic w dziele 
Bradyego widzimy, że są form}'', które 
żyją tylko na północnej półkuli, albo też 
odwrotnie. Biloculina sphaera d’Orb. 
iest częsta w morzach podbiegunowych 
południowych, brak jej zaś w morzach 
północnych, Miliolina tricarinata d’Orb.

jest przeciwnie częsta w morzach północ
nych, nie jest zaś znana z południowych 
zimnych obszarów. Pod tym względem 
jednakowoż otwornice małe mają znacze
nie, chociażby dlatego, że inne zwierzę
ta nadają się lepie] do określenia różnic 
kii maty cznjrch.

Z dotychczasowych spostrzeżeń w yni
ka, że otwornice mogą żyć w wodach 
półsłonych, a więc w estuaryach przy 
ujściach rzecznjrch. W  miarę zmniejsza
nia się ilości soli w wodzie morskiej 
skorupa zawiera coraz mniej wapienia 
i staje się cieńszą. W alther podaje dłu
gą listę otwornic, które znaleziono w estu- 
arium rzeki Dee w  Irlandyi. Oto jej 
początek:

Annnodiscus charoides P. i J., Bigene- 
rina digitata d’Orb., Biloculina depressa 
d’Orb., B. elongata d’Orb., B. ringens 
Lam., Bolivina plicata d’Orb., Bulimina 
pupoides d’Orb., B. ovata, B. ełegantissi- 
ma d’Orb. i t. d.

Wiadomo było wszakże od dawna, że 
otwornice żyją w wodach półsłonych, 
skoro znaleziono je w warstwach sarmac
kich. Już przed 40 laty K arrer podał lis
tę z sarmatu Wiednia; przed paru laty 
znalazłem je w piaskach i iłach okolicy 
Tarnobrzegu.

Brak nam jednakowoż jeszcze wskazó
wek, czy otwornice żyją w wodach o bar
dzo w ie’kiej zawartości soli, n. p w je
ziorach słonych. Niektóre obserwacye 
wskazują, że większy procent soli w pły
wa zabójczo na te istoty, chociaż znane 
są otwornice i z iłów solonośnych. Już 
przed 40 laty Reuss opisał otwornice 
z iłów solnych Wieliczki, a później Niedź- 
wiedzki zebrał liczne otwornice z iłów 
solnych w Bochni. Naogół jednakowoż 
iły solonośne są ubogie w te zwierzęta 
a o tem samem mogłem się przekonać 
na iłach gipsowych.

Wreszcie należy zauważyć rzecz jednę 
chociaż ona jest zresztą zupełnie natu
ralna. Otwornice są zwierzętami mor- 
skiemi, jedynie więc skały pochodzenia 
morskiego będą zaw ierały ich skorupki. 
W yjątkowo dostają się one jednakowoż 
do osadów rzecznych razem z roztarte- 
mi cząstkami skał. Z  piasków nadmor
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skich lekkie ich skorupki, wywiane przez 
wiatr, dostać się mogą do obszarów pu
stynnych, o czem np. Walther wspomi
na; zresztą i ptaki nadmorskie mogłyby 
roznosić te zwierzęta. W  każdym jednak 
z tych wypadków skorupki otwornic 
wśród skał lądowych będą czemś wyjąt- 
kowem, a po startej powierzchni będzie 
można je uznać bez trudu za znajdujące 
się na złożu drugorzędnem.

D r. W. Friedberg.

O MOWIE ZWIERZĄT

(z sz zególnem uwzględnieniem mowy małp według 

Garnera).

W  najogólniejszem pojęciu mową na
zywam y porozumiewanie się w pewien 
sposób jednego osobnika z drugim. Z a
leżnie zaś od sposobu porozumiewania 
się otrzymujemy różnego rodzaju mowy.

Przedewszystkiem  należy rozróżnić mo
wę głosową i znakową; my zajmować 
się będziemy przeważnie tą pierwszą, ja
ko właściwą, człowiekowi; do drugiego 
rodzaju należy zaliczać: mówienie „na 
migi", mowę gestów, ruchów’ twarzy 
i inne. Mowa głosowa daje się podzie
lić na dwie kategorye zależnie od tego, 
czy głos bywa wydawany zapomocą 
właściwych organów głosu, czy też by
w a w yw oływ any innemi sposobami.

W ścisłem znaczeniu mowa jest formą 
pewnego rodzaju ucieleśnionych myśli, 
która polega na wydawaniu dźwięków, 
służących do przenoszenia pewnego po
jęcia z umysłu do umysłu. Pojęcie jest 
tu jednym czynnikiem a dźwięk drugim, 
a oba razem połączone tworzą mowę. 
Dźwięki bowiem same przez się, choćby 
nawet by ły  modulowane, zostają tylko 
dźwiękami; dopiero wydane pod w pły
wem myśli stają się wyrazami, które 
tworzą mowę.

G łosy wyrażające jedynie uczucia są 
o tyle tylko mową, o ile uczucia te mo
gą być myślami. Śpiew  w yraża również
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uczucia w dźwiękach, mimo to jednak 
jeszcze nie jest mową w powyższem zna
czeniu, chociaż te dźwięki wywołują u 
słuchających równe uczucia. Jak  więc 
widzimy, śpiew’ jest bardzo zbliżony do 
mowy, a nawet można powiedzieć, że 
jest mową ale tylko wtedy, jeśli ją  bę
dziemy pojmowali szerzej, to znaczy bę
dziemy uważali ją  jako udzielanie uczuć 
drugiemu indywiduum zapomocą głosu.

W trakcie rzeczy będziemy się starali 
wykazać, że zwierzęta a przynajmniej 
niektóre posiadają mowę podobną do 
ludzkiej, t. j. mowę według określenia 
ściślejszego.

Haeckel tak się w yraża o istocie mo
wy: Bez wątpienia—u bardzo wielu zwie
rząt istnieje mowa jako udzielanie uczuć 
i myśli, w  części jako mowa na migi al
bo przez dotykanie, w części jako mowa 
głosowa. Jednak prawdziwa mowa sło
wna albo pojęciowa, która głosy przez 
abstrakcyę w słowo przemienia, a słowa 
te w zdania łączy—taka mowa, o ile mi 
jest wiadomem, prawie wyłącznie jest 
własnością człowieka. Tylko śpiew pta
ków jest podobną fizyologiczną czynno
ścią.

Mowa ssaków jest czysto interjekcyj- 
ną, to znaczy, tworzą ją  oddzielne w y
krzykniki, które wyrażają pewne uczu
cia lub życzenia. U towarzysko żyjących 
ssaków, te wyrażenia ich uczuć i chęci 
mogą także zawierać jeszcze dalsze zna
czenia.

G łosy, które są krzykiem, westchnie
niem lub śmiechem, mogą oczywiście być 
uważane za słabe zaczątki mowy, gdyż 
wyrażają stan umysłu, ale w łaściwej mo
wy one jeszcze nie stanowią.

Zadaniem mowy jest przenoszenie my
śli, a rozwój jej musi być zależny od 
stopnia rozwoju umysłowego.

U wszystkich form zwierzęcych uży
wanie mowy jest oznaczone i ograniczo
ne życzeniami, myślami i planami, któ- 
remi się posługują.

Zazwyczaj mowę uważa się za główmą

W SZECHSW IA T
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różnicę między człowiekiem a zwierzę
ciem; w rzeczywistości jednak tak nie 
jest. Jeśli rozpatrzymy mowę człowieka 
cywilizowanego i mowę dzikiego, to z 
porównania pokaże się, że między jedną 
a drugą istnieją ogromne różnice tak i- 
lościowe jak i jakościowe.

U tych ras ludzkich, których sposób 
życia jest prosty, których potrzeby są 
szczupłe, a wiadomości jeszcze bardzo 
pierwotne, u tych ras, mówię, zasób 
słów, których używ ają do wymiany my
śli, jest bardzo mały. Języki ludów dzi
kich liczą zaledwie parę setek wj/razow; 
natomiast słownik wykształconego Euro
pejczyka zawiera do 200 tysięcy a na
wet i więcej.

Podobnie się rzecz ma i pod w zglę
dem jakościowym . W yrazy mowy lu
dów najmniej kulturalnych są zazwyczaj 
nieodmienne a zdania tworzą tylko przez 
odpowiednie ich łączenie. Następnie w y 
razy ludów pierwotnych składają się z 
większej ilości samogłosek niż spółgło
sek; podwójne zaś spółgłoski trafiają się 
rzadko a potrójne prawie nigdy, co w ła
śnie zbliża ich w yrazy do głosów zwie
rzęcych. Również daje się zauważyć, 
że spółgłoski nie tylko w  wyrazach mo
w y dzikiego rzadko się zdarzają ale za
razem i alfabet jego nie posiada tych 
wszystkich spółgłosek, jakie my znamy. 
Stąd też pochodzi, że Murzyni am ery
kańscy, chociaż 200 lat z górą obok bia
łych mieszkają i swojej rodzinnej mowy 
już zapomnieli, mimo to jednak jeszcze 
nie umieją wym awiać niektórych potrój
nych i podwójnych spółgłosek, lecz je 
zastępują innemi.

Języki są produktem rozumu, w ięc mu
szą się w  tym stopniu rozwijać, w  jakim 
próby zamiany myśli w słow a się rozwijają.

Jeszcze jedna cecha zbliża mowę dzi
kiego do mowy zwierząt; rozmawiając, 
dziki a nawet miernie cyw ilizow any po
sługują się gestami i ruchami, tylko u 
dzikiego używanie gestykulacyi jest po
sunięte do wysokiego stopnia tak dale
ce, że mowa jego bez gestów  staje się 
prawie niezrozumiałą.

Różnice zachodzące między mową cy
wilizowanego a mową dzikiego i przej

ścia, dające się łatwo wykryć, wskazują, 
że język danego narodu czy szczepu ni
gdy nie stał na tym samym poziomie, 
lecz ciągle się rozwijał; a postępując kon
sekwentnie, staniemy wobec pytania: ja 
ki jest jego początek; czy zwierzęta są 
obdarzone mową i jaką; czy podobna jest 
ona, przynajmniej u zwierząt najwyższych 
do mowy ludzkiej?

Darwin pisząc swe dzieło „O pocho
dzeniu człowieka1', nie wiedział jeszcze 
że małpy posiadają dosyć rozwiniętą 
mowę, chociaż czuł, że powinny one ja 
koś mówić a usprawiedliwiając je  nieja
ko powiada: „Że małpy nie używają
sw ych narządów głosowych do mowy, 
objaśnia się to niewątpliwie tem, że ich 
inteligencya nie jest dostatecznie rozwi
nięta.“  Dziś jednak można zdanie to 
zmienić i powiedzieć, że rzeczywiście 
małpy mówią.

Mową zwierząt już od kilku dziesiątek 
lat się zajmowano i pisano o niej , ale 
usiłowania te nie daw ały realnych w y
ników, gdyż prowadzono je nie meto
dycznie. Na właściwą drogę wstąpił pier
w szy Garner. Zapomocą fonografu zbie
rał on głosy małp, porównywał je badał, 
wśród jakich okoliczności były  wypowia
dane, przeprowadzał próby, i w ten spo
sób zebrał w stosunkowo krótkim cza
sie poważną ilość faktów, na podstawie 
których doszedł do ciekawych wyników.

Badał przeważnie małpy Nowego Św ia
ta z kilku gatunków, osobliwie z rodzaju 
Kapucynek (Cebus), te bowiem są łagod
nego temperamentu, niebojaźliwe, ow 
szem łatwo się do człowieka przywiązują.

Garner przez czas dłuższy był zdania, 
że małpy rozporządzają tak małą liczbą 
głosów i słów, iż specyalnych wyrazów 
brak w  ich słowniku. Badania jednak 
dowiodły, że one mają słow a oznaczone 
i tak np. jedno na małpę, inne na owoc 
i t p. Prawdopodobnie nie odróżniają 
gatunków małp, ale odróżniają małpy od 
psów, lub innych zwierząt. Także ich 
słowo na owocs nie oznacza szczególne
go rodzaju owocu, lecz owoc w ogól
ności, a tylko jako szczególnego rodzaju 
pokarm.
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M ałpy mlekiem i chlebem lub innym 
pokarmem dłuższy czas żywione, zoba
czywszy banan, wydają dźwięk, który, 
jak  wskazuje fonograf, nieco inaczej brzmi 
niż na jedzenie. To pozwala przypusz
czać, że ta lekka modyfikacya głosu 
ogranicza jego znaczenie.

Jak  już powiedziałem, Garner robił 
doświadczenia najczęściej na kapucyn- 
kach (C. capucinus), to też najwięcej zna
czeń wryrazów poznał z ich mowy. Licz
ba ich mimo to jednak jest szczupła a to 
ze względu na krótkość czasu i trudno
ści badań. Udało mu się z wielkiem 
prawdopodobieństwem odkryć znaczenia 
dziewięciu słów czy głosów. Niektóre 
z nich mają stosownie do wymawiania 
dwa lub trzy znaczenia.

W yraz, który Garner przetłumaczył 
przez „pokarm" lub „jedzenie", długo 
spraw iał mu kłopot, gdyż zauważył, że 
on w bardzo różnorodnem znaczeniu by
wa używany, a nie udało mu się w jego 
wymawianiu odkryć jakiejś różnicy.

W  końcu jednak doszedł do tego, że 
kapucynki posługują się tym głosem na 
wyrażenie „pożywienia w ogólności11, 
wym awiany zaś w  pewien sposób zdaje 
się oznaczać „pewien rodzaj pożywie
nia". Zauw ażył, że ten wyraz byw a 
używany także jako „pozdrowienie11 albo 
jako „w yraz pokoju11 i doszedł do wnio
sku, że pożywienie i jedzenie są punk
tem osiowym, do koła którego cale ży
cie małp się grupuje i że oczywiście 
wyraz na nie musi być najważniejszym. 
O dkrył również, że nieco inaczej wymó
wiony ten wyraz oznacza ,,życzenie otrzy- 
mania“ czegoś, a daje się przetłumaczyć 
przez „daj mi to“ .

Z  częstem powodzeniem Garner uży
w ał tego wyrazu, chcąc otrzymać od 
małpy część pożywienia lub jakiś przed
miot znajdujący się w klatce.

W yraz na „pożywienie*1 poznał rów 
nież u innego gatunku, u kapucynki bia- 
łolicej (Cebus leucogenys) literami jed
nak wyrazić go nie umiał.

S łow o na „picie", zdaje się, że w w y
mawianiu i znaczeniu mniej się waha. 
Dotychczas badacz nie zauważył żadnej 
różnicy w tonie, czy przez to była po

myślana woda czy mleko albo w ogól
ności coś do picia. A le jest to zupełnie 
naturalnem, gdyż wybór w  rzeczach, 
które kapucynki piją, nie jest wielki.

Garner odkrył również, ale już mniej 
pewnie, wyraz na „pogodę“ i „niepogodę” 
oraz na „m iłość“  w znaczeniu wielkiej 
przyjaźni.

Wielokrotnie wypróbował wyrażenie 
oznaczające „alarin“ lub „atak“ . W  tym 
jednak przypadku na podobne znaczenie 
odkrył aż trzy głosy różnie brzmiące. 
Jeden z nich bywa wydawany pod w ra
żeniem wielkiego strachu, albo pod w pły
wem bezpośrednio-mającego nastąpić a- 
taku. Jestto głos ostry, przenikliwy, sil
ny i wysoki.

Drugie słowo, dające się wyrazić lite
rami „e-c-g-k“ , oznacza „przestrach" albo 
jest ostrzeżeniem przed zbliżaniem się 
istoty, strach wzbudzającej, lub dla tych 
małp niemiłej. Trzecie zaś przetłuma
czone przez „c-h-i“ oznacza zbliżanie się 
istoty, której nie należy się obawiać.

Jedna kapucynka, którą Garner po
siadał w domu, używała pewnego głosu 
narzekającego a zarazem błagającego 
z wyrażeniem pragnienia aby zostać i 
nie wychodzić z domu, jeśli się tenże 
opuszczało, podobnie, jak  to czynią małe 
dzieci.

Z pośród małp wązkonosych Garner 
badał markaty (Macacus Rhesus), u któ
rego to gatunku poznał również znacze
nia niektórych wyrazów. I tak naprzy- 
kład poznał wyraz na pożywienie, odpo
wiadający znaczeniem wyrazowi w mo
wie kapucynek Fonetyczne jednak w ła
sności obu wyrazów są w wysokim sto
pniu różne. O ile było możliwem od
dać ten wyraz literami oznaczył go G ar
ner przez „ngu-u-w". Robił doświad
czenia z nowym transportem tych małp, 
wprost z ich ojczyzny sprowadzonym (ze 
wschodniej Azyi). 1 tak w chwili, kiedy 
fonograf reprodukował głosy w ich języ
ku, wszystkie siedm małp zaczęły głośno 
odpowiadać. A  kiedy po uspokojeniu 
się, pokazał marchew i jabłka, znowu 
ten sam głos w ydaw ały.

Sygnał alarmowy markatów jest bardzo



202 W S Z E C H S W lA T JV° 13

silny i przenikliwy, jednak mniej prze
raźliw y i ostry, niż u kapucynek.

Ponieważ inteligencya markatów wcale 
nie stoi w ysoko i ponieważ są bardzo 
bojaźliwe, Garner nie poświęcał im w ięk
szej uwagi. G łosy  ich jednak są bliższe 
głosom ludzkim, aniżeli kapucynek. W y 
dawane w gniewie i złości są szorstkie, 
i nie melodyjne, ale głosy oznaczające 
„pożywienie1' są miękkie i sympatyczne.

U innego gatunku z kotowców, Cerco- 
pithecus fuliginosus, pożywienie ozna
cza wyraz „whu-uh-uh“ .

Garner miał sposobność badać także 
najniższą rodzinę małp czepiaków (Ateles), 
ale doszedł do przekonania, że stoją one 
na bardzo nizkim stopniu pod względem 
zdolności um ysłowych i co do mowy.

W  roku 1890 Garner zrobił znakomite 
zdjęcie głosów  dwu szympansów w Cin- 
cinnati. Niestety tych małp nie mógł 
tak studyować, jak tego pragnął; w sku
tek czego nie mógł podać wielu szcze
gółów co do ich mowy. A le  przez sta
ranne porównywanie reprodukcyj zdjęcia 
fonograficznego ich dźwięków7, udało mu 
się rozróżnić siedm głosów , które wszyst
kie znajdują się w zakresie głosu ludz
kiego. A  kiądy jednego z nich się nau
czył naśladować i w ypow iedział go w 
obecności tych szympansów zwrócił na 
siebie uwagę sam icy i otrzymał jej od
powiedź. Znaczenia jednak tego wyrazu 
dojść nie mógł.

Badania nad mową szympansów miały 
być głównem jego studyum, przypuszcza 
bowiem, że mają mowę najlepiej rozw i
niętą ze wszystkich małp. Tegoż zdania 
jest bowiem du Chaillu, G lave i inni, 
chociaż przeciwnego Huxley. Ze stu- 
dyów, jakie dotychczas nad głosami 
szympansów Garner porobił, sądzi, że 
można się spodziewać, iż g łosy ich bę
dzie można łącznie i pojedynczo głosem 
ludzkim wyrazić.

Na podstawie kilku danych Garner 
przypuszcza, że uzdolnienie do m ówie
nia i wymowa pozostają w  ścisłym  związ
ku z kształtem czaszki; że rodzaj i za
kres m owy w tej mierze wzrasta, jak 
kąt tw arzy staje się rozwartym. U czło
wieka głos jest najlepiej rozw inięty a im

do niższego rzędu rozwoju czaszek zwie
rząt ssących schodzimy, tem mniej głosy 
stają się giętkiemi, o mniejszym zakresie 
i mniej melodyjnymi. To przypuszcze
nie odnosi się tylko do zwierząt ssących; 
u ptaków, płazów i t. d. mogą zacho
dzić inne okoliczności.

Trzeba pamiętać, że małpy poza mową 
słowną posiadają na znaczną skalę roz
winiętą mimikę, która w ich porozumiewa
niu się wielką odgrywa rolę. Ale naj
ciekawszą rzeczą jest to, że zasadnicze 
ruchy w mimice ludzkiej są wspólne i dla 
nich. Kiwanie głową przytakujące i prze
czące jest takie samo j aki  u nas. Śmiech 
również nie jest dla nich obcy. Reng- 
ger i inni powiadają, że małpy rozumia
ły  ich ruchy twarzy i giesty, a oni sami 
odgadywali mimikę małp.

Garner, poznawszjr znaczenia niektó
rych wyrazów i umiejąc je naśladować, 
zabawiał się często ze znajomemi mał
pami, jak z dziećmi. Zapoznawał się 
z niemi zwykle w ogrodach zoolo
gicznych w Ameryce. Kapucynki bar
dzo łatwo się do niego przyw iązyw ały 
i już zdaleka go poznawały. Niekiedy 
wchodził do klatki i pozwalał im się 
baw ić swojemi palcami, co z zadowole
niem robiły; siadały mu na kolanach 
i szczebiotały.

Ciekawe zrobił prz3?tem spostrzeżenie, 
że mowa kapucynki nie ogranicza się 
do wypowiadania jednego lub kilku w y
razów, lecz może bj^ć pewnego rodzaju 
opowiadaniem, co kilkakrotnie obserwo
wał (Nemo do Dodo). (c. d. n.)

J a n  Golański.

Walne zebranie Wydziału przyrodników i 
techników Tow. Przyjaciół Nauk w Poznaniu 

d. 1 marca r. b.

O i 112 po południu dr. F. Chłapowski 
powitał zgromadzonych licznie na sali 
wydziału lekarskiego członków Towarzy
stwa Przyjaciół Nauk i gości uwiadomie
niem, że w <tym roku ubiega 50 lat od 
założenia W ydziału przyrodniczego i że 
tylko przez wzgląd na ciężkie czasy obec
ne nie postarano się o rozgłośniejszy 
i świetniejszy obchód jubileuszowy. Je 
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dnakowoż nawet i w skromnem kole miej
scowych i zamiejscowych tylko członków 
czynnych warto uprzytomnić sobie pół
wiekowe koleje W ydziału tego, który 
w dziejach poznańskiego Tow. P. N. nie 
małą odegrał rolę i w rocznikach jego 
niejednę świetną nawet zapisał sobie kartę.

Skoro tylko w Poznańskiem przed pięć
dziesięciu kilku laty pomyślniejsza dla Po
laków zabłysła era, nie zaniechano sku
piania się inteligencyi wśród szlachty, 
duchowieństwa i mieszczan w celu zało
żenia instytucyi, przypominającej tę, jaka 
istniała w W arszawie na początku wieku 
X I X  i to z powziętym z góry zamiarem 
utworzenia osobnego Wydziału przyro
dniczego. Dowodem był sam dobór wice
prezesa Zarządu Tow. P. N., którym był 
Julian Zaborowski, profesor szkoły real
nej a zarazem założyciel i redaktor pierw
szego polskiego czasopisma, poświęco
nego przyrodzie i jej zastosowaniu p. t. 
„Przyroda i Przem ysł". Pismo to, które 
przestało wychodzić wkrótce po śmier
ci Zaborowskiego, było zarazem organem 
Wydziału T. P. N. W  ostatnim jego rocz
niku mieści się wspomnienie pośmiertne 
o J. Zaborowskim, napisane przez Stani
sława Szenica, pierwszego sekretarza W y
działu przyrodniczego T. P. N., świadczą
ce, jak znakomitym uczonym był zmarły. 
Prezesem pierwszym Wydziału był zie
mianin, Felicyan Sypniewski z Piotrowa, 
człowiek niepospolitej nauki i pracowito
ści na polu fizyografii krajowej, autor 
ogłoszonej w 1. Roczniku T. P. N. pracy 
„O Okrzemkach w W . K s. Poznańskiem", 
niedawno jeszcze w niemieckiem nauko- 
wem piśmie streszczanej jako znakomity 
obraz tej części flory naszej dającej, — 
a którego zbiory rozliczne tylko w częś
ci od spadkobiorców nam się dostały, du
ża część zdobi muzea krakowskie i lwow
skie. Następcą Sypniewskiego jako prze
wodniczącego był K aro l Karśnicki, także 
ziemianin, choć przez długie lata przed
tem inżynier, sekretarzem również ziemia
nin Lubomęski, późniejszy dyrektor wyż
szej szkoły żabikowskiej. W  tych to la
tach powstały początki zbiorów przyro
dniczych, w następstwie odezw do zie
mian w tym celu pisanych. W tedy z ini- 
cyatyw y i z pomocą członków W ydziału 
powstała pierwsza u nas stacya chemicz
na i doświadczalna, powierzona Józefowi 
Szafarkiewiczowi, a która później po utwo
rzeniu się Centralnego Towarzystwa R o l
niczego przeszła na własność tegoż. Z W y
działu wychodziły konkursy na najlepsze 
dzieło o Erazmie Ciołku (Vitellio), o szkod
nikach (owadach), o grzybach. Tylko 
ostatnia praca nie została wydrukowana.

Mamy poszlaki, że Sypniewski zabierał 
się do pracy o grzybach krajowych.

Dowodem żywotności Wydziału w 
pierwszych latach istnienia jest i znaczna 
liczba znakomitych przyrodników i leka
rzy, których Towarzystwo PrzyjaciółNauk 
w roku 1860 mianowano członkami hono
rowymi. Pod przewodnictwem młodego 
profesora Józefa Szafarkiewicza W ydział 
przestał atoli się rozwijać, zwłaszcza od 
chwili przeniesienia Lubomęśkiego, sekre
tarza który zajmował się zbiorami przy- 
rodniczemi, złożonemi w mieszkaniu hr. 
R ogera Raczyńskiego pod biblioteką. 
W  Rocznikach Towarzystwa Przyjaciół 
Nauk w miejsce rozpraw dotyczących 
przyrody, z których mianowicie geologicz
ne prace prof. Zejsznera z Krakow a pod
nieść warto, zaczynają się pojawiać pra
ce chirurgiczne i medyczne lekarzy po
znańskich (Matecki, Swiderski, Mizerski, 
Jarnatowski i t. d.). Lekarze górują także 
i w Wydziale: przewodniczy w nim Ma
tecki a sekretarzem jest Osowicki. Pow 
staje osobny W ydział lekarski z tem samem 
biurem. Wprawdzie prezes Towarzystwa, 
K aro l Libelt, starał się sam o ożywienie 
ruchu naukowego w Wydziale, mówiąc n.p. 
publicznie o całkowitem zaćmieniu słoń
ca z dnia 18 sierpnia 1868 i umieszczając 
przemówienie swoje w Rocznikach, ale 
te starania wiele nie pomogły. Zaszko
dziła W ydziałowi i konieczność przenie
sienia zbiorów z dotyczasowej siedziby 
do Bazaru, gdzie spoczywały w skrzyniach 
— póki własny gmach Towarzystwa nie 
stanął.

Nie przyczyniali się wiele do ożywienia 
naukowego ruchu w W ydziale profeso
rowie wyższej szkoły rolniczej w Zabiko- 
wie. Także i w latach po wojnie fran
cuskiej, gdy w W ydziałach historycznym 
i lekarskim zdwojoną czynność już widać, 
Wydział przyrodniczy mało się rozwija. 
W  miejsce dr. Osowickiego sekretarzem 
był dr. Batkowski. W rocznikach T o
warzystwa Przyjaciół Nauk pojawia się 
rozprawa dr. Tad. Zulińskiego „O teoryi 
istot organicznych41 Jędrzeja Snia- 
deck e o. K ilka lat przedtem z inicya- 
tywy i kosztem jedynego technika w W y
dziale wystawiono tablicę w kościele żniń- 
skim dla uczczenia pamięci Jana i J ę 
drzeja Śniadeckich. Technikiem tym był 
Antoni Krzyżanowski, jeden z założycieli 
Wydziału, który go nieraz zasilał wykła
dami. Także i dr. Matecki miał wykład 
głośniejszy, w którym referował o przej
ściu Wenery przez tarczę słońca w r. 1876. 
W latach następnych najczynniejszy udział 
brał w pracach dr. Kusztelan, później
szy sekretarz Wydziału. Domaga się on
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osobnego lokalu dla W ydziału w nowym 
gmachu Towarzystwa Przyjaciół Nauk, 
przewiezienia zbiorów rozwiązanej szkoły 
żabikowskiej. Mimo to przeznaczono po
mieszczenie dla tych zbiorów niedogodne 
i niedostateczne, a z b i o r y  mało rosły.

Od r. 1880 uwydatnia się już wpływ 
Augusta hr. Cieszkowskiego na czynność 
naukową W ydziału, choć prezesem Tow. 
P. N. był Stanisław Koźmian. -W ykład y 
na W ydziale są treści przeważnie teore
tycznej, ale żywą wywołują zawsze dy- 
skusyę. W r. 1881 rozpoczyna swą błogą 
czynność dr. Rom an Maj. Wstępuje do 
W ydziału radca Milewski. M iewają też 
wykłady dr. Pauli (z Zabikowa) i dr. H. 
Święcicki.

Dużo do ożywienia czynności W ydzia
łu i do wzmożenia liczby jego członków 
przyczynia się zapowiedziany na Zielone 
Świątki 1884 IV  zjazd polskich i lekarzy 
przyrodników w Poznaniu, Ale to oży
wienie nie trwało długo, choć, aby je 
utrwalić, dr. KLusztełan przyczynił się do 
utworzenia osobnej sekcyi z wykładami 
z dziedziny ekonomii, rolnictwa, która 
krótko trwała. — Dalszemi owocami IV  
zjazdu było 1) utworzenie z przeznaczo
nych na to funduszów — stacyi meteoro 
logicznej w Zabikowie, która niestety nie 
mogła prawidłowo funkcyonować, pod
czas gdy instrumenty kosztowne, powie
rzone następnie N. Urbanowskiemu, po 
tegoż śmierci przepadły. 2) kosztowne 
ogłoszenie w Rocznikach tablic z lito
grafiami skamieniałości górnojurajskich 
z Wapienna przez J. Szafarkiewicza, któ
ry o tym przedmiocie miał też kilka w y
kładów w Wydziale.

Od r. 1887 prezesem W ydziału był rad
ca Milewski, sekretarzem dr. Maj a po 
jego śmierci dr. Szymański, chemik ze 
stacyi doświadczalnej w Zabikowie. W  miej
sce dr. Maja uporządkowaniem zbiorów 
przyrodniczych zajął się dr. F. Chłapow
ski z chwilową pomocą Józefa W ebera. 
W tedy odnaleziono na strychu cennne 
zbiory mineralogiczne Józefa  Łubieńskie
go z Pudliszek. W  chwili złożenia urzę
du prezesa przez radcę Milewskiego W y
dział Przyrodniczy podzielił się na dwa: 
Prezesem W ydziału Przyrodniczego zo
stał dr. F. Chłapowski z sekretarzem p. 
dr. Szymańskim a technicznego inżynier 
Rakowicz, sekretarzem zaś p. S. Zeyland, 
także inżynier. Gdy jednakże p. Rako- 
wiczowi jako profesorowi szkoły budo- 
wniczej w Poznaniu zabroniono zajmować 
się czynnie w Tow. P. N., zlały się oba 
W ydziały po kilkoletniem odczepieniu 
znowu w jeden: W ydział połączonych
przyrodników i techników, którego pre

zesem pozostał dr. F. Chłapowski a wice
prezesem był jeden z techników, a mia
nowicie inżynier R ydygier. Sekretarza
mi byli po kolei chemicy dr. Ulatowski 
i dr. Marten a potem technicy pp. Eckert, 
Ruciński, Czesław Leitgeber, obecnie zaś 
architekt M. Powidzki.

W  tym czasie wzrosły znacznie mimo 
ciasnoty lokalu zbiory przyrodnicze a de- 
monstracye nowych darów i nabytków 
połączone z objaśnieniami stanowiły zwy
kle początek każdorazowego piawie po
siedzenia, na którem prócz tego były 
wykłady połączone z demonstracyami 
bądź to z dziedziny przyrodoznawstwa, 
bądź to jego zastowania w technice. 
Z biegiem czasu te ostatnie musiały wziąć 
górę skutkiem zgłaszania się coraz licz
niejszego techników na członków a uby
wania u nas sił poświęconych nauce nie
stosowanej. Od tego też czasu datują 
zjazdy na walne zebrania Wydziału, zwy
kle „zjazdami techników" nazwane, połą
czone z wspólnem zwiedzaniem budowli, 
fabryk i t. d. — i z wieczerzą wspólną, 
tak jak i wspólne wycieczki do różnych 
miejscowości na prowincyi. Od czasu, 
jak przenieść się trzeba było z gmachu 
T. P. N. dla jego przebudowy, zmniejszy
ły się też wykłady z dziedziny przyrod- 
nictwa, bo nie było sposobu przenosze
nia okazów muzealnych na salę posie
dzeń: musiały się więc ograniczać do de 
monstracyi nowo otrzymanych darów. 
A le  zawsze dbano o to, by W ydział ten, 
jakkolwiek górowali silni liczbą technicy, 
nie zatracił pierwotnego charakteru swe
go przyrodniczego i przechowywał w ier
nie tradycyę przekazaną nam przez jego 
założycieli lat temu 50.

J a k  widzimy więc, w biegu lat Wydział 
przyrodniczy przechodził różne koleje, 
zmieniały się jego skład i, fizyonomia, 
zmieniała się jego czynność mniej lub 
więcej ożywiona. Najświetniejszą była 
ta czynność na samym jego początku, 
gdy z pomocą profesorów gimnazyalnych 
powołany do życia, składał się przeważ
nie z ziemian, z których dwaj byli pierw
szymi prezesami W ydziału: F . Sypniew
ski i K . Karśnicki.

Z utworzeniem się Centr. Tow. Rolni- 
niczego i przejęciem przez nie stacyi 
doświadczalnej upada ruch w W ydziale, 
podtrzymywany głównie przez lekarzy 
poznańskich, którzy sobie atoli osobny 
wydział z tym samym prezesem i sekre
tarzem przeż pewien czas utworzyli. Nie 
przyczynia się wiele do ożywienia ruchu 
w W ydziale założenie wyższej szkoły 
rolniczej w Zabikowie, której nauczycie
le mały tylko udział w jego rozwoju
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brali. Liczba członków Wydziału rośnie 
na krótko przed IV  zjazdem lekarzy 
i przyrodników polskich, który się odbył 
w Poznaniu 1884, ale nie rośnie czynność 
i wydajność prac Wydziału. Zmienia się 
tylko kierunek w nim: z czysto teoretycz
nego przechodzi on w bardziej praktycz
ny. Rośnie też zainteresowanie się zbio
rami przyrodniczemi Tow. Przyj. Nauk, 
zaniedbanemi przez lat 25; uwydatnia się 
coraz bardziej potrzeba większego uwzglę
dnienia coraz rosnącej liczby techników 
w skład W ydziału wchodzących. Po 
nieudanej próbie oddzielenia się osobnej 
sekcyi technicznej i zlaniu się następnem 
z przyrodniczą, wydział jej tak skompliko
wany stara się podwójnemu zadaniu spro
stać przez coraz większe uwzględnienie 
fizyografii krajowej a zarazem wszelkie
go postępu w dziedzinie techniki.

Temu W ydział zawdzięcza takie odzna
czenie jak ofiarowanie mu cennych ma
nuskryptów Jó zefa  Łubieńskiego „Mecha
nicznej Technologii: część I  i 11“ , które 
niestety nakładcy nie znalazły; albo jak 
nagroda główna na konkursie warszaw
skim za najlepsze wyrazy techniczne, 
które podała osobna z łona wydziału po
wstała komisya terminologiczna.

Liczba członków schodzących się na 
zebrania, ani ilość tych zebrań nie jest 
wprawdzie tak wielka, ani dyskusya na 
nich tak ożywiona, jak w wydziale lekai- 
skim, który od 20 lat własny posiada or
gan, cieszący się ogólnem uznaniem. Ale 
też zadanie wśród przyrodników i techni
ków połączonych jest mniej łatwe wobec 
różnolitości przedmiotów wykładowych 
i nierówności stopnia i kierunku w y
kształcenia członków. Mimo tych trud
ności nie wygasła jednak chęć zbierania 
się i pouczania się wzajemnego w języ
ku ojczystym, choć obecnie Poznań po
siada mstytucye mogące dalej kształcić.

Czy wobec ciężkich dla nas czasów 
można W ydziałowi, tak różnorodnemu 
pod względem składu członków, wróżyć 
długą przyszłość i dalszy rozwój, może 
powrót do świetnych chwil, jakiemi po
czątek swój zaznaczył? To nie jest w mo
cy naszej przewidywać; ale w naszej mo
cy, jest trwać dalej, pomimo trudności, 
w przekazanej nam półwiekową tradycyą 
pracy, a więc w pouczaniu się o zjawi
skach i prawach przyrody i w zastoso
waniu sił w przyrodzie poznanych, i da
lej zbierać mozolnie cegiełki do lepszego 
poznania przyrody krajowej obecnej i mi
nionej.

Taka mozolna, bo wym agająca w ysił
ków praca, nie może być bezowocną, b y
leby i starsi członkowie T. P . N. w niej

udział brać zechcieli, a wszyscy jesteśmy 
przecież jednego zdania, że naszym obo
wiązkiem jest w tej pracy wytrwać.

Na tem zakończył p. radca dr. Chła
powski swą przemowę i zaproponował na 
przewodniczącego dzisiejszego zebrania 
pana dyrektora Lucyana Ostena, któ
ry przyj ąwszy wybór, wezwał sekretarza, 
p. architekta M. Powidzkiego, do odczy- 
tenia protokułu z ostatniego zebrania 
oraz rocznego sprawozdania za rok 1907.

Następnie dr. Chłapowski przedstawił 
5 dubeltowych pudeł z motylami krajowe- 
mi od Komisyifizyograficznej Akad. Umie
jętności otrzymanemi dalej w zamian za 
zbiory śp. Radoszkowskiego. Mają być 
one dopełnieniem niejako już istniejących 
zbiorów naszych lepidopterologicznych. 
Jakoż spis motyli krajowych podarowa
nych przez braci H. i T. Mańkowskich, 
obejmujący 356 gatunków, zawiera 
wprawdzie 112 dziennych, ale tylko 32 
ciem fSphingides), 79 prządek (Bomby- 
cides), 81 sówek (Noctuae) i miernie (Ce- 
ometridae^ 52. Do tego dodać trzeba 
różne rodziny drobnych motyli krajowych, 
podarowanych przez ś. p. Hermana Schul- 
tza — Pyralidae (44), Cerambidae (29), Tor- 
tricidae (13), Tineidae (molowe) 41 i Pte- 
rophoridae (7). Razem posiadaliśmy oko
ło 520 gatunków krajowych motyli.—Zbiór 
nadesłany z K rakow a obejmuje rzadsze 
u nas gatunki: Z dziennych tylko 31,
z ciem 34, z sówek 114, z miernie w ła
ściwych 170, a z różnych rodzin mniej
szych motylków 171.

Ogólna ilość mniej więcej ta sama co 
dotąd posiadanych, ale wiele gatunków 
nam przybyło nowych; okazuje się, że 
tylko w dziale sówek (Noctuae) potrzeba 
uzupełnienia dalszego.

Drugiego daru nadeszłego, t. j. 5 pak 
7, zielnikami po ś. p. Maryi ze Skirmuntów 
Twardowskiej zW eleśnicy pod Pińskiem, 
nie mogąc na zebraniu przedstawić, dr. 
Chłapowski donosi tylko, że pan aptekarz 
Konieczny zajął się ich uporządkowaniem, 
a mianowicie przekonał się, że 800 ziół 
nadesłanych zmarłej od prof. Wołoszcza- 
ka ze Lwowa z wydawnictwa „Flora po
lon. exsiccata“ jest w najlepszym porząd
ku, podczas gdy własnoręcznie przez ś.p. 
Twardowską zebrane rośliny litewskie, 
choć dobrze oznaczone i w osobne 
pudła wedle rodzin poukładane, będą w y
magały dłuższej pracy, nim będą upo
rządkowane.

Potem sekretarz odczytał sprawozdanie 
z ostatniego zebrania a także i cało
rocznej działalności Wydziału.

Następnie przemawiał p. dr. Antoni 
Seyda o przetwarzaniu azotu powietrzne
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go na związki azotowe. Mówca w dłuż
szym wykładzie przedstawił cały ten 
przedmiot, lubo głównie dla fachowców 
przeznaczony, w sposób tak przystępny, 
że mniej obeznani z chemią nabrali także 
wyobrażenia o znaczeniu pracy, której 
się w tej dziedzinie uczeni oddają. Dziś 
już powietrze nietylko skraplać, ale rze
czywiście i spalać można w ścisłem, zwy
kłem tego słowa znaczeniu. Tlenki azo
tu uprowadza się szybko z pod działania 
prądów elektrycznych i prędko się je 
ostudza, potem utlenia się je  na kwas azo
towy w wieżach Langeg-o, a tenże wpro
wadza się w mleko wapienne na saletrę 
wapniową.

W  sposób powyższy, krótko naszkico
wany, pracują wszystkie stacye elektrycz
ne doświadczalne, zbudowane w celu w y
doskonalenia projektów, przez wynalaz
ców opatentowanych.

Z tych zasługują trzy na szczególną 
uwagę:

1) Sposób elektrotechników amerykań
skich Bradleya i Lovejoya. Celem w y
zyskania tegoż utworzyło się w Niagara 
Falls towarzystwo „Atmospheric Products 
Company" z kapitałem zakładowym i mi
liona dolarów. Fabryka weszła w bieg 
1902 roku, ale wkrótce stanęła wskutek 
rozmaitych przeszkód i trudności, których 
dotąd nie zdołano usunąć.

2) Sposób prof. K ow alskiego i M ościc
kiego, Polaków w Szwajcaryi. Celem wy
próbowania tegoż założono Towarzystwo 
„Iniciativkornite furd ie H erstellung von 
stickstoffhaltigen Produkten", które w y
budowało fabykę doświadczalną w w ięk
szych rozmiarach we Fryburgu  w Szwaj
caryi.

3) Sposób prof. Birkelanda i Tan Eyde- 
go, inżynierów norweskich. Praca ich, 
przed kilku la ty  podjęta, widocznie w prak
tyce już w ydaje rezultaty, bo rozsyłają 
już saletrę wapniową poza granice Nor
wegii. W  zeszłym roku utworzyły się 
tam dwa towarzystwa równocześnie z ka
pitałem francuskim, angielskim i niemiec
kim. Z Niemiec n. p. współudział ma 
finansowo potężne towarzystwo „Badische 
Anilin und Sodafabrik" w Ludwigshafen. 
Towarzystwa te zowią się: Aktieselskabet 
de norske Salpeterw erker-* i „Novs 
K raftaktieselskab” , oba w Ohrystyanii. 
Prezesem ich jest van Eyd e.

W  każdym razie nie potrzeba już oba
wiać się, że wobec zbliżającego się końca 
eksploatacyi pokładów saletrzanych 
w Chili wolne ale pewne nas czekać ma 
wygłodzenie. Mniej do pozazdroszczenia 
jest położenie Chilijczyków, bo państwo

ich po wyczerpaniu kopalń saletry utraci 
główne swe źródło dochodów.

Następnym punktem programu był w y
kład p. mecenasa dr. Celichowskiego na 
temat: K w estye prawnicze dla budowni
czych, a mianowicie o liniach wytycz
nych. Mówca rozwiódł się o tym przed
miocie na fundamencie ustawy dotyczą
cej zakładania i zmiany ulic i placów 
w miastach i wsiach z dnia 2 lipca 1875 
roku. Podług dawniejszych przepisów, 
umieszczonych w pruskiem powszechnem 
prawie krajowem, policya miała prawo 
zakazać budować ze względu na porzą
dek i bezpieczeństwo publiczne. W spół
udział w tych sprawach władz komunal
nych był wyłączony. Rząd chciał ten 
system zatrzymać, ale sprzeciwił się te
mu sejm i doszła do skutku rzeczona 
ustawa z r. 1875, która w § 1 orzeka, że 
linie wytyczne wyznacza w miastach ma
gistrat wraz z reprezentacyą gminy. P o 
lic ja  służy tylko protest ze względu 
na bezpieczeństwo publiczne (n. p. pożar, 
komunikacyę, zdrowotność i t. d.) Spór 
rozstrzygają sądy administracyjne. Na
stępnie dr. Celichowski opisał linie w y
tyczne dla ulic i dla budowli. W ykład 
ten jasny i zajmujący zyskał ogólne uzna
nie.

W  końcu przystąpiono do wyboru za
rządu: Przez aklamacyę wybrano ponow
nie prezesem p. radcę dr. Franciszka 
Chłapowskiego, wiceprezesem bud. rząd. 
p. Stanisława Rzepeckiego, sekretarzem 
p. architekta Mieczysława Powidzkiego, 
oraz czwartego członka zarządu p. inży
niera Stanisława Dom agalskiego jako za
stępcę sekretarza.

Jako kandydaci na członków zgłosili 
się pp. dr. Józef Glabisz z Konarzewa 
oraz p. aptekarz Mieczysław Konieczny 
z Poznania.

Na tem pan przewodniczący zebranie 
solwował.

K a le n d a rz y k  astronom iczny  na k w ie c ień  r. b,
Merkury niewidzialny.
Wenus świeci przez4412 god.po zachodzie 

słońca w stronie półn.-zach. nieba, jest 
jednak tak jasna, że dostrzedz ją  można 
i przed zachodem słońca, o ile wie się 
dokładnie, z obserwacyj dni poprzednich, 
gdzie jej szukać trzeba.

Z tegorocznego wysokiego położenia 
W enery na niebie zamierzają skorzystać 
astronomowie, by spróbować wyznaczyć 
czas obrotu planety naokoło osi, co do 
którego jeszcze nic napewno nie wiado
mo. Ani obserwacye spektroskopowe szyb
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kości różnych punktów tarczy planety, 
ani dostrzeżenia jej powierzchni, utrudnio
ne brakłem jakichś wydatniejszych szcze
gółów, nie dały dotychczas pewnych w y
ników, także niewiadomo, czy czas obro
tu jest krótki, taki jak ziemi, czy też 
bardzo długi.—Miałem sposobność 20-go 
marca o 2-ej po południu oglądać Wene- 
rę przez 5-io calową lunetę obserwato
ryum Pułkowskiego i widziałem wyraźnie 
tylko to, że południowy róg planety był 
nieco przytępiony, chociaż jednocześnie 
przez tę samę lunetę p. Hański spostrze
gał parę jaskrawo białych punktów na 
stronie północnej. Wobec trudności w y
rugowania pierwiastku subjektywnego z 
obserwacyi powierzchni, dopiero fotogra
fie, być może, rzucą światło na ruchy 
plam po tarczy planety. Można się spo
dziewać, że uda się odfotografować W e
nus i w dzień, używaląc filtru czerwone
go, znacznie powiększającego kontrast 
pomiędzy planetą a sklepieniem „niebie- 
skiem” .

W ciągu kwietnia Wenus, znajdować 
się będzie w gwiazdozbiorze Byka, szyb
ko poruszając się pomiędzy gwiazdami 
ku półn.-wschodowi. W  ten sposób 4-go 
minie gromadkę Plejad, jednocześnie po
zostawiając za sobą w tyle przodującego 
przedtem Marsa, ale tegoż dnia wyprze
dzona zostanie przez szybszy sierp K s ię 
życa.

Będzie to interesujące połączenie pa
ru ciał niebieskich. 26-go Wenus będzie 
w największem . odchyleniu kątowem od 
słońca, 4Ó°5; dnia tego w lunecie przed
stawiać się będzie, jak księżyc w pier
wszej kwadrze. W  ciągu miesiąca oświe
tlona część tarczy zmniejsza się z 64°|0 
do 48°j0, a średnica tarczy wzrasta od 
18" do 24"; również blask powoli się po
większa.

Mars świeci wieczorami w gwiazdo
zbiorze B yka, jako czerwono w a gwiazda; 
porusza się, podobnie jak Wenus, na półn.- 
wschód, ale znacznie wolniej. 4-go będzie 
w odległości i “,5 na południe od tej p la
nety. Źachodzi pomiędzy 16 m. 45 a 11 
godz. wiecz

Jow isz góruje, w środku miesiąca, ko
ło 7-ej wieczorem; łatwo go znaleźć w ie
czorami wysoko na niebie pomiędzy gw ia
zdozbiorami Bliźniąt a Lw a—w Raku. P o 
suwa się między gwiazdami na wschód. 
W interesującym zawsze układzie księży
ców Jowisza zachodzić będą w kwietniu 
— prócz zwykłych zaćmień, przejść przed 
i za tarczę — inne rzadkie zjawiska. Oto 
25-go słońce przejdzie z półkuli północnej 
planety na południową; będzie to więc 
jakby początek jesieni astronomicznej dla

północnej półkuli planety. Że moment 
ter nie jest obojętny dla astronomów 
na Ziemi, wynika to, z następującego po
wodu. Księżyce Jow isza krążą w płasz
czyznach, bardzo mało (maximum 0,5°) 
nachylonych do równika planety; w cza
sie więc, kiedy i słońce świeci około rów
nika, zasłaniają je sobie nawzajem. Ze 
zaś księżyce świecą tylko światłem odbi- 
tem od słońca, przeto w odpowiadających 
chwilach obserwować moglibyśmy z zie
mi częściowe (lub niekiedy całkowite) 
zaćmienie jednego z księżyców. W  pierw
szej dekadzie kwietnia zajdzie według 
rachunków przybliżonych zmarłego astro
noma Oudemansa'), zjawisko takie 3-go 
kwietnia, około n godz. 15 min. wieczo
rem czasu Warsz.; cień i-go satelity, bę
dącego wówczas w przedniej połowie 
swej drogi, padnie na tarczę 2-go, będą
cego w tylnej części orbity; średnica 
cienia wynosić będzie 4)10 średnicy 2-go 
księżyca. Zjawisko to obserwowane przez 
małe lunety, ujawni się w zmiejszeniu się 
blasku 2-go księżyca.

Saturn w końcu miesiąca wychylać się 
zacznie z promieni wschodzącego słońca 
w gwiazdozbiorze R yb.

Pełnia księżyca, pierwsza pełnia wio
senna, 16-go kwietnia.

 ______   Tad. Ban.

Wiadomości bieżące. 
Konkursy Akademii Umiejętności w Krakowie.

(Wsze lkich informacyj udziela Kancelarya
Akademii w godzinach urzędowych od 11-3 

codziennie).
Akademia Umiejętności w Krakowie 

przypomina dawniejsze, i ogłasza nowe 
konkursy (podajemy tutaj tylko tematy 
obchodzące przyrodników lub matematy
ków).

1)Konkurs im. Józefa Majera na nastę
pujący temat:

„Monografia krakowskiej jury brunatnej'*
Nagroda wynosi 2000 koron.
Termin konkursu upływa dnia 31 grud

nia 1909 r. (Nr. Dz. pod.156/08).
2) Przedłuża się temat pierwszy kon

kursu im. Mikołaja Kopernika, a miano
wicie:

a) ,, Opracować stosunki klimatyczne 
jednej z większych dzielnic Ziem polskich, 
albo porównać pod względem klimatycz
nym którąkolwiek z kolonij zamorskich, 
do których emigruje gromadnie ludność 
polska, z klimatem rodzinnym".

Nagroda wynosi 1000 koron.

*) W rozprawach Akademii Nauk w Amsterdamie, 
(tom. IX, cz- 1).
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nemi przez p całek. Równania są kształtu:

Zk, dzi —  O (k —  1 ,  2 ,  . . . ,m).s
l—l

gdżie zt ;(l.== 1, 2, . . .  , n) są zmiennemi- 
zaś Z/r: it (k— l, 2, . . . , to; l =  1, 2  . .  . .n) 
są funiccyami zmiennych powyższych. 
Znalezienie liczby najmniejszej jest ko. 
nieconym warunkiem otrzymania na
gro d y11.

Nagroda wynosi 1500 koron.
Termin kenkursu 31 grudnia 1908. (Nr. 

Dz. p. 130I07 i Nr 95(08).

Termin konkursu 31 grudnia 1908. (Nr.
Dz. p. 388/07 i 98|o8).

b) i przypomina temat drugi: „Zbadać 
metodą wskazaną przez A . Schustera 
(patrz, czasop. tiTerrestrial M agnetism”
1908) lub podobną, czy okresy zmian 
szerokości geograficznych, podane przez 
Chandlera, Kim urę i in., są istotne, czy 
nie”

Nagroda wynosi 1 000 koron.
Termin konkursu 31 grudnia 1908. (Nr.

Dz. p. 2788)904).
Autor praey uwieńczonej nagrodą za

trzymuje jej własność. G dyby jednak 
w przeciągu roku od wypłacenia mu na
grody pracy uwieńczonej drukiem nie ogło
sił, natenczas uczynić to może sama 
Akademia, ale autor traci prawo włas
ności swej pracy na rzecz Akademii

Zarówno autor, jak i Akadem ia, skła
dają cztery egzemplarze wydrukowanej 
pracy Grminie miasta K rakow a.

3) Konkurs im. dra W ładysław a K ret- 
kowskiego na rozwiązanie następującego 
zadania:

„Znaleźć zastrzeżenia konieczne, dosta- 
teczne, różne między sobą i w najmniej
szej liczbie, aby m równań różniczkowych 
pomiędzy n zmiennemi b y ły  całkowal-

B U L E T Y N  M E T E O R O L O G IC Z N Y
za czas od l l j l l  do 20|II 1908 r.

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

Prace konkursowe należy nadsyłać do 
Akadem ii Umiejętności w Krakow ie bezi
miennie, pod godłem, obranem przez au
tora, z dołączeniem koperty opieczęto
wanej, zawierającej wewnątrz nazwisko 
autora i jego adres a opatrzonej tem 
samem godłem.

Według- § 18 Regulaminu Akademii 
wypłata wszelkich nagród konkursowych 
następuje dopiero po ogłoszeniu drukiem 
pracy uwieńczonej nagrodą.
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O 7 r. 1 p. 9 w. 7 r. 1 p. 9 w. Najw. Najn. 7 r. 1 p. 9 w. 7 r. 1 p. 9 w. mm

11 37,8 37,3 37,4 2,7 1,8 1,5 5,5 1,0 N, N, N* lO i 10- 10* 19,5 * •  a ,*  p. n.

12 38,1 39,1 41,8 0,8 5,6 2,8 5,8 0,2 w 5 w 6 w 3 10 7 10 —

13 44,6 45,6 47,3 0,0 1,2 0,4 2,8 —0,3 ,w , n w 3 NW, 10 10 10* 1,0 *  850 p. — n.

14 48,4 49,3 50,8 - 0 , 6 1,6 - 2 ,1 2,0 - 2,4 NW, n w 4 n e 5 10* 10* 10* 0,6 *  a. p. dr.

15 52,6 54,0 55.8 —4,8 — 3,4 — 5,2 — 2,0 —5,6 n e 3 N, n e 3 10 10 0 — 1— 1 a.

16 56,7 56,1 56,4 - 5 ,9 — 2,0 — 2,3 —0,6 - 8,0 N, W, Er 00 03 1 —

17 57,0 57,0 56,6 - 2 ,8 + 0 ,8 —0,6 1,2 —3,6 n e 2 SE= e 5 10 08 0 —

18 54,7 52,6 51,2 —"1.2 +  3,0 +  1,3 3,8 — 2.4 e 5 Ee Er 01 08 6 —

19 49,7 50,7 53,1 0,2 1,9 0,9 2,1 - 0,2 s e ,2 e 7 e 7 10 10 1 0,0 % a. *  7a. dr.

20 54,5 55,1 57,5 - 0 ,1 -)~3,5 — 0,3
-

3,6 —0,6j E(2 e 9 s e 8 10 07 9 — %. cały dzień

Śred
nie 49,4 49,7 50,8 — l°,2 |-(-l0,4 j  — 09,4
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—2°, 4,7 j  4,6 4,7
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Stan średni barometru za dekadę: */3 (7 r. 1 p. -)- 9 w.) — 750, 0 mm

Temperatura średnia za dekadę: V4 (7 r. 1 p. -f- 2 X  ^  w.) =  —0°, 2 Cels. 

Suma opadu za dekadę: =  21,5 mm

TKEŚC: Znaczenie otwornic w geologii przez Dr. W. Friedberga. — O mowie zwierząt, przez Jana Go-
lańskiego.— Walne zebranie Wydziału przyrodników i techników Tow. Przyjaciół Nauk. w Poznaniu d. 
1 marca r. b.—■ Kalendarzyk astronomiczny na kwiecień r. b .— Wiadomości bieżące.— Buletyn meteorologiczny.
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