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Wychowani w atmosferze przesiąknię
tej ideą ewolucyi, nie umiemy już z in
nego punktu rozpatrywać zjawisk. Każde 
zjawisko ma dla nas swą historyę, każde 
jest wynikiem długiego szeregu przyczyn 
i skutków. Nie zadawalamy się już pro- 
stem stwierdzeniem stanu rzeczy, chce
my wiedzieć, dlaczego tak jest, jakie 
przyczyny złożyły się na wytworzenie 
danego zjawiska.

Rozsiedlenie geograficzne zwierząt ró
wnież z tego punktu widzenia jest roz
patrywane od chwili, gdy straciliśmy 
wiarę w jego stałość. Odgadliśmy w wie
lu przypadkach wpływ najróżnorodniej
szych wydarzeń geologicznych na rozsie
dlenie organizmów, nauczyliśmy się wy
prowadzać teraźniejszość z przeszłości. 
Wśród zdarzeń przeszłych w ostatnim

E. Zgchokke. Die tierbiologische Bedeu- 
tung der Eiszeit. Fortschr. Naturw. Forach. 
Tom IV, 1912.

okresie dziejów ziemi niema jednak chy
ba ani jednego, któreby mogło się równać 
potęgą swego wpływu na geograficzne 
rozmieszczenie fauny w Europie środko
wej z epoką lodową. Potężne, zwarte 
masy lodu napłynęły z północy, z Finno- 
Skandynawii poprzez dzisiejszy Bałtyk 
do środka Europy. Podczas maksymal
nego rozwoju lodowców południowa ich 
granica ciągnęła się, poczynając od uj
ścia Renu, linią falistą przez Erfurt aż 
do północnych skłonów Karpat, następ
nie do charakterystycznego kolana, które 
Dniepr tworzy koło Ekaterynosławia, 
wznosząc się na wschodzie, w okolicy 
Donu, ku północy, ciągnąc następnie ku 
górom Uralskim i morzu Karyjskiemu. 
Na zachód od ujścia Renu granica lo
dowca przechodziła na wyspy Wielkiej 
Brytanii, pokryte lodem niemal całkowi
cie, z wyjątkiem niewielkiej przestrzeni, 
leżącej na południe od Tamizy.

Drugim potężnym ośrodkiem zlodowa
cenia w Europie były Alpy. I chociaż 
pod względem rozmiarów zlodowacenie 
to nie może się równać z poprzedniem, 
pod względem znaczenia biologicznego 
było, jak to wkrótce zobaczymy, niemniej 
w tżne. Między południową granicą lo
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przyjąć możemy z całą pewnością znacz
nie niższą od dzisiejszej temperaturę.

Posuwające się naprzód masy lodowe 
usuwały faunę okresu przedlodowego 
z zajmowanych siedlisk. Organizmy miały 
dwie alternatywy: ucieczka lab śmierć. 
Jako schronienie pozostał im w końcu 
tylko ten wązki pas środkowo - europej
ski wolny od lodów, lecz o nizkiej tem 
peraturze, wskutek czego mogły tu prze
bywać tylko organizmy stenotermiczne 
wymagające takiej temperatury, lub też 
eurytermiczne, znoszące ją  mniej lub wię
cej dobrze. Organizmy potrzebujące tem
peratury wyższej musiały zginąć lub wy- 
wędrować dalej na południe. Na tym 
więc wązkim pasie między dwiema ścia-

dowca finno skandynawskiego a północ
ną alpejskiego ciągnął się wązki pas 
wolny od Jodów o szerokości zaledwie 
300 km. Wreszcie Karpaty, Apeniny, Pi
reneje dźwigały również na swych bar
kach lodowce, pod względem rozmiarów 
niemogące się jednak równać z poprzed
niemu

Geologowie odróżniają kilka epok zlo
dowacenia Europy, biolog może jednak 
na ten szczegół nie zwracać uwagi. J e 
żeli przypuścimy, słusznie zresztą, że 
w okresach międzylodowych nowe życie 
zakwitało na opuszczonych przez lodow
ce ziemiach, niszczył je  znów następny 
rozrost lodowców. Skutkiem tego, mo
żemy rozpatrywać epoki lodowe jako zja
wisko stanowiące pewną całość, którego 
ślady widzimy dzisiaj na każdym kroku.

Przyczynę epok lodowych upatrują 
zwykle w obniżeniu temperatury w tym 
okresie. Prawda, że Brockmann na pod
stawie swych badań paleontologicznych 
dochodzi do wniosku, że temperatura 
podczas epok lodowych nie była niższa 
od obecnej, gdyż znalazł w złożach z te 
go okresu pochodzących rośliny i chrząsz 
cze, odpowiadające nietylko łaunie i flo
rze północnej i alpejskiej, ale i żyjące 
obecnie na równinach środkowo-europej- 
skich. W takich razach należy jednak 
opierać wnioski o temperaturze otocze
nia tylko na organizmach stenotermicz- 
nych, t. j. żyjących w pewnych tempe
raturach określonych, gdyż organizmy 
eurytermiczne, mogące żyć w tempera
turze zarówno nizkiej, j a k i  wysokiej, nie 
mogą być brane pod uwagę. Otóż co 
dotyczę chrząszczy, można Brockmanno- 
wi zarzucić, że wszystkie przez niego 
znalezione chrząszcze stenotermiczne, są 
to bez wyjątku gatunki wymagające niz
kiej temperatury. Olbrzymie zlodowace
nie Europy nie pozwala na przypuszcze
nie, że temperatura tego okresu nie była 
niższa od dzisiejszej, a przecież biologo
wi je s t  wszystko jedno, czy była ona 
przyczyną, czy skutkiem rozwoju lodow
ców. Szczególniej dla wód tego wązkie- 
go pasa między Alpami a południowym 
skrajem lodowca finno-skandynawskiego, 
wód, pochodzących z topnienia lodowców,

nami lodów spotkały się i zmieszały ze 
sobą trzy fauny: północna, wypchnięta 
z północy przez lodowce finno - skandy
nawskie, alpejska, zepchnięta z gór przez 
lodowce alpejskie oraz eurytermiczna 
środkowo - europejska. Zlanie się tych 
trzech faun nastąpiło jednak tylko w czę
ści. Wiemy np. ze szczątków przedsta
wionych przez paleontologię, że północny 
liścionóg (Płryllopoda) Lepidurus arcticus 
nie opuszczał zupełnie brzegu !odowrców 
północnych. Dlatego też nie spotykamy 
go dzisiaj ani w Alpach, ani w Karpa
tach. Trochę dalej na południe posunął 
się gatunek pokrewny Branchinecta pa- 
ludosa, to też w Karpatach żyje on do 
dziś dnia, do Alp jednak dostać się nie 
mógł (granica lodowca północnego była 
znacznie bliżej od Karpat aniżeli od Alp). 
Karpaty naogół przedstawiają większe 
podobieństwo swej fauny do fauny pół
nocnej, aniżeli Alpy.

Rozstrzygnięcie kwestyi, które gatunki 
należały do fauny północnej, które zaś 
do alpejskiej jest, o ile brak danych pa
leontologicznych, niezmiernie trudne. Za 
północne oczywiście należy uważać te, 
które po cofnięciu się lodów podążyły za 
niemi na północ, nieprzedostając się do 
Alp, pozostawiając jednak ślady w po
staci rozproszonych oaz faunistycznych 
na równinach Europy. Odwrotnie, alpej- 
skiemi nazwać należy formy niespotyka
ne na północy, znajdowane gdzieniegdzie 
na równinach (w głębinach jezior np.),
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które wszakże w głównej masie cołnęły 
się w Alpy.

Dla organizmów jednak, żyjących i w 
Alpach i na północy, rozstrzygnięcie 
kwestyi ich pochodzenia jest niezmiernie 
trudne, wymagające wiele ostrożności. 
Jedynie wyczerpujące we wszystkich kie
runkach studya mogą dać odpowiedź za
dowalającą. Tak np. Sven Ekman do
wiódł, że większość górskich skorupia
ków (Crustacea) pochodzi z północy, 
z drugiej zaś strony Born i Bollinger 
wykazali, że większość chrząszczy i wiele 
mięczaków północnych zawędrowało z Alp 
za cofającemi się lodowcami do miejsc 
dzisiejszego zamieszkania.

Pozostawmy więc na razie na uboczu 
kwestyę pochodzenia przedlodowcowego 
danych organizmów i weźmy za punkt 
wyjścia samę epokę lodową, czyli faunę 
mieszaną wązkiego pasa międzylodowe- 
go. Potomkowie tej fauny żyją do dziś 
dnia wokół nas, a wpływy epoki lodowej 
odbiły się na ich rozmieszczeniu, sposo
bie życia, a czasem i na morfologii. 
Zschokke nadał im nazwę „Glazialrelik- 
ten“, obejmując tą nazwą wszystkie or
ganizmy dzisiejsze, co do których można 
dowieść, że są potomkami mieszanej fau
ny lodowcowej, przeciwstawiając je or
ganizmom, które po ostatecznem cofnię
ciu się lodów wtargnęły z różnych stron 
do Europy środkowej.

Za typowy przykład takiej pozostałości 
lodowcowej może służyć przedstawiciel 
wirków (Turbellaria) Planaria alpina. 
Żyje ona w wodzie, której temperatura 
nie wznosi się ponad 14° C (optimum 
temperatury leży niżej), zamieszkując 
wszystkie wody zimne, aż do granicy 
wiecznych śniegów, Alp, Tatr, Pirenejów, 
Drugim obszarem przez nią pospolicie 
zamieszkałym jest północ. Znajdujemy 
ją  w Szkocyi, na Rugii, w Danii, Skan
dynawii, Laponii. Między temi dwiema 
strefami, na dzielącym je obszarze Euro
py znajdujemy jeszcze gdzieniegdzie, 
w źródłach o stale zimnej wodzie, w gro
tach i t. p., kolonie Planaryj oddzielone 
często od siebie wielkiemi przestrzenia
mi. Liczba tych ostatnich schronisk, 
nieprzenoszących często kilku metrów

kwadratowych obszaru, stale się zmniej
sza. Spotykamy wreszcie odmiany tego 
gatunku w górach Czarnogórza, Bulgaryi 
i Włoch. Stenotermiczny charakter zwie
rzęcia, przebywającego stale w wodzie 
zimnej, łącznie z jego rozsiedleniem wska
zuje wyraźnie, że robak ten w czasie 
epoki lodowej zamieszkiwał wody równin 
europejskich, a potem posuwał się za lo
dowcami do dzisiejszych miejsc zamiesz
kania, lub szukał na równinach ukrycia 
w źródłach, grotach i t. p.

Ciekawy je s t  sposób rozmnażania się 
tego zwierzęcia. W zimnych wodach gór
skich lub północnych Planaria alpina 
rozmnaża się w ciągu całego roku płcio
wo, składając jaja. W wodach cieplej
szych ten sposób rozmnażania się, będą
cy z pewnością normalnym w czasie epo
ki lodowej na całym obszarze Europy 
środkowej, został zachowany tylko w cią
gu miesięcy zimowych; w najzimniejszej 
tylko porze roku zwierzę dojrzewa płcio
wo i rozmnaża się normalnie. W mie
siącach ciepłych zachodzi rozmnażanie 
bezpłciowe, przez podział poprzeczny, co 
często sprowadza degeneracyę i wymar
cie gatunku.

Odmiany Planaria alpina, zamieszkują
ce góry południowe Czarnogórza i Włoch, 
są ciekawe z tego względu, że wykazują, 
iż epoka lodowa, zapędzając zwierzęta 
daleko na południe, i zrywając następnie 
mosty między ich siedliskami a położo- 
nemi bliżej ku północy, wywoływała po
wstanie zmian morfologicznych. Odmia
ny spotykane w górach południowych 
okazują charakter nieco patologiczny, od
znaczają się bowiem polifaryngią czyli 
posiadaniem kilku przełyków zamiast je 
dnego. Steinmann wyprowadza tę cechę 
ze zwyczaju Planaryj dzielenia się po
przecznego w wodzie cieplejszej. Tylko, 
że w danym przypadku podział nie po
suwa się daleko, kończąc się na podziale 
przełyku.

Z Planaria alpina dzielą miejsce za
mieszkania inne organizmy, wykazując 
swe pochodzenie glacyalne, jak np. nie
które gatunki roztoczy (Acarina), pospo
lite w zimnych wodach górskich, głębi
nach jezior podalpejskich i wodach pół
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nocnych. Steinmann w badaniach fauny 
potoków górskich całą niemal ich fauną 
uważa za „Glazialrelikten“. Chociaż brak 
wyczerpujących badań nad fauną poto
ków północnych, skąpy materyał dotych
czas zebrany pozwala na podobne przy
puszczenie.

Źródła i strumienie stanowią drogę do 
wód podziemnych o stałej temperaturze 
nizkiej, przypuszczać więc można, że 
znajdziemy tam szereg form, które się 
schroniły przed podwyższoną temperatu
rą powierzchni ziemi. Wielu badaczów, 
jak Graeter (Copepoda), Thienemann, 
Geyer (Mięczaki), doszło do wniosku, że 
formy tam żyjące rzeczywiście ukryły 
się pod ziemię lub do grot, szukając 
w stale chłodnem środowisku schronie- 
nia przed zbyt wysoką temperaturą. 
Gdzie warunki na to pozwalają, tam zwie
rzęta te odważają się wychylić na świa
tło dzienne, jak np. Planaria alpina na 
Rugii (Thienemann).

Wybitnie dogodne warunki pod wzglę
dem termicznym dla zwierząt glacyal- 
nych przedstawiają głębiny jezior o swej 
stale zimnej wodzie. Nie zdziwi więc 
nas, że do tych głębin skryły się orga
nizmy unikające wody ciepłej; odbywać 
się to musiało w czasach ubiegłych, 
wkrótce po cofnięciu się lodowców z je 
zior dzisiejszych. Tłumaczy nam to przy
puszczenie fakt, że te same gatunki za
mieszkują głębie wielu jezior, chociaż 
brak ich wśród fauny wybrzeżnej tychże 
zbiorników. Prócz tego formy te wystę
pują często w wodach górskich, jak  np. 
Piridium Foreli, Lebertia rufipes, oraz 
żyjący prócz tego w wodach północnych 
Hygrobates albinus. Wszystkie te formy 
dostały się do głębin jeziornych z wy
brzeży, gdy podwyższenie temperatury 
wód wybrzeżnych zmusiło je  do szuka
nia ratunku w zimnych toniach jezior
nych. Żyją one tam do dziś dnia jako 
niedobitki fauny glacyalnej i swą obec
nością świadczą o dawniejszem znacznie 
większem rozprzestrzenieniu fauny zimno- 
wodnej.

Tak więc idea pochodzenia lodowco
wego zimnowodnych organizmów środ- 
kowo-europejskich wyjaśnia nam dzisiej

sze rozsiedlenie tych zwierząt w środo
wiskach najróżnorodniejszych (mających 
tylko jednę wspólną cechę: nizką tempe
raturę), przedzielonych olbrzymiemi prze
strzeniami, zamieszkanemi przez zwie
rzęta eurytermiczne, gdzie przedostanie 
się ich z jednego środowiska do~drugie- 
go dzisiaj jest wyłączone. Rozrzucone 
po całej Europie środkowej kolonie zwie
rząt stenotermicznych są pozostałością 
dawnej, na równinach Europy rozprze
strzenionej tauny.

Nigdzie może z taką wyrazistością nie 
widzimy wpływu epoki lodowej, jak  
w grupie skorupiaków (specyalnie u En- 
tomostraca). Ekman znalazł, że^najbar- 
dziej na północ położone jeziora Skandy
nawii, odmarzające na krótki zaledwie 
przeciąg czasu, posiadają faunę skoru
piaków identyczną niemal z fauną naj
wyżej położonych zbiorników wodnych 
w Alpach. Fauna alpejska rozwija się 
jednak mniej bogato, aniżeli pokrewna 
jej północna, wykazując zato pewne 
zmiany w różnych kierunkach, co tłu
maczy się różnorodnością warunków. Po- 
lodowcowe resztki tej grupy organizmów, 
pozostałe od epoki lodowej, w Europie 
środkowej, nie dosięgają w swych roz
miarach wielkości krewniaków północ
nych. Zaledwie pochodzące z najwyż
szych jezior alpejskich zbliżają się do 
wymiarów form skandynawskich. Przy
łącza się do tego zjawiska fakt, ż e 'g e -  
neracye letnie gatunków, żyjących w ni
żej położonych wodach, różnią się wiel
kością i kształtami od form północnych, 
gdy tymczasem generacye zimowe przy
bierają kształty i rozmiary tych ostat
nich. Fakt ten umożliwia wyjaśnienie 
dziwnych zjawisk cyklomorfozy u płesz- 
nic (Cladocera) wpływem epoki lodowej, 
czyli, ściślej mówiąc, podwyższeniem 
temperatury po tej epoce.

Plesznice północne i wysoko-alpejskie 
nie zmieniają wcale swych kształtów 
podczas roku, lub tylko w stopniu nie
znacznym. Inaczej się dzieje na płasz
czyźnie środkowo * europejskiej. Tu wi
dzimy, że każda niemal generacya w cią
gu roku różni się od poprzedniej do te
go stopnia, że wiele tych form zostało
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opisanych jako gatunki oddzielne. Me
tamorfoza ta odbywa się cyklicznie w ten 
sposób, że w końcu roku gatunek przy
biera znów formę, z której wyszedł. Otóż 
formy zimowe płesznic środkowo - euro
pejskich zbliżają się do form północnych 
i wysoko-alpejskich, a te ostatnie uwa
żać należy za formy pierwotne.

Głębiej sięgnął wpływ epoki lodowej, 
tworząc stałe odmiany i gatunki. Roz
dział między fauną północną a alpejską 
spowodował rozwój tych dwu odłamów 
w różnych kierunkach, co widzimy np. 
u Bythotrephes longimanus. Forma pół
nocna ma charakter pierwotny, gdy po
łudniowa przekształciła się w organizm 
wyłącznie pelagiczny, co pociągnęło za 
sobą pewne zmiany morfologiczne. Ró
wnież pokrewny gatunek Polyphemus 
ulega zmianie. Wielkość ciała redukuje 
się, płodność się zmniejsza, zmienia się 
cykl rozmnażania.

Jeszęze większe zmiany widzimy w ro
dzajach Basmina i Daphnia. Wiele ga
tunków zarzuciło zwyczaj składania jaj 
zimowych, przez co możliwość przeno
szenia się z jednego zbiornika wody 
do drugiego zmniejszyła się znacznie. 
W zbiornikach izolowanych powstało 
cale mnóstwo ras i odmian.

Pod wieloma jeszcze innemi względa
mi epoka lodowa oddziałała na skoru
piaki. Tak np. zimnowodne formy pół
nocy i Alp w dużych jeziorach środko
wo - europejskich opuściły brzegi, prze
niósłszy się na zimniejsze, wolne prze
strzenie środka jezior, tworząc tak zw. 
faunę planktoniczną. Fauna ta okazuje 
ciekawą własność pionowych wędrówek. 
W dzień opuszcza się ona w głąb jezio
ra, w nocy wypływa na jego powierz
chnię. Brehm przypuszcza, że ta fotofo- 
bia je s t  zjawiskiem wtórnem, że powstała 
z pierwotnego unikania wysokiej tempe
ratury.

Wiele zwierząt z tej grupy zachowało 
do dziś dnia swe przyzwyczajenia zimno
wodne. Tak np. Cyclops strenuus po
dobnie, jak  Planaria alpina, rozmnaża 
się tylko w miesiącach zimowych. Ga
tunki Diaptomus w swych koloniach po
łudniowych zachowały zwyczaj składa

nia jaj trwałych, mimo, że organizmy 
dorosłe nie wymierają na zimę.

Jak fauna wodna, o której mówiliśmy 
dotychczas, tak i lądowa nosi na sobie 
ślady epoki lodowej. Okręgi północny 
i alpejski mają charakter podobny. Na 
równinie środkowo - europejskiej wśród 
powodzi form kosmopolitycznych znaj
dują się oazy, okazujące charakter pół
nocny lub alpejski. Jaszczurka żywo- 
rodna, Lacerta vivipara, żyje w Laponii, 
posuwając się na południe przez całą 
Skandynawię aż do Danii i Niemiec pół
nocnych. W Europie środkowej żyje 
w Alpach, na równinach zaś tylko w miej
scach cienistych i wilgotnych. Motyle 
północne spotykamy w Alpach, na płasz
czyznach zaś tylko sporadycznie, np. Co- 
lias palaena.

Do zobrazowania historyi fauny polo- 
dowcowej doskonale nadają się mięczaki, 
choćby ze względu, że paleontologia roz
porządza sporą ilością przechowanych do 
naszych czasów muszli, które pozwalają 
krok za krokiem śledzić ich dzieje. Zo
stały one zbadane głównie przez Geyera 
i Bollingera.

Że mięczaki były świadkami epoki lo
dowej wskazuje ich wiek pokaźny. Wię
cej niż połowa brzuchonogów zamieszku
jących dziś Europę środkową pochodzi 
z trzeciorzędu, lub nawet z przed trze
ciorzędu. Wykopaliska stwierdzają, że 
formy te podczas, epoki lodowej razem 
z mamutem, z Rhinoceros tichorrhinus, 
z Bos primigenius żyły w Europie środ
kowej, dokąd zostały zepchnięte przez 
lody. Po ustąpieniu lodowców niewszyst- 
kie z wolno poruszających się ślimaków 
zdolne były podążyć za niemi; wiele po
zostało w Europie środkowej, wyszukaw'- 
szy tylko sobie odpowiednie schronienie 
w lasach, których wilgotny, mchem 
i liśćmi pokryty grunt, ochroniony w le- 
cie przed bezpośrednią insolacyą sklepie
niem z koron drzew, odpowiadał im do
skonale. Są one tam ochronione tak od 
wysokiej, jak  i od zbyt nizkiej tempe
ratury.

Inne zdołały podążyć za lodami na pół
noc i w góry. I tu więc i tam spotyka
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my te same gatunki Vitri'na, Hyalina, 
Pupa, Clausilia.

I tu epoka lodowa działała modyfiku
jąco pod względem morfologicznym. Pod
czas zlodowacenia z form trzeciorzędo
wych rozwinęły się formy glacyalne, cha
rakterystyczne przez wzrost niewielki, 
cienkość muszli, skłonność do albinizmu 
muszli i t. p. Cechy podobne i dzisiaj 
charakteryzują faunę północną i alpejską.

Oryginalne zjawisko widzimy w rozsie
dleniu gatunków dżdżownicy, Lumbricus. 
Michaelsen rozróżnia w Europie dwa 
okręgi. Jeden zamieszkany je s t  wyłącz
nie przez gatunki kosmopolityczne, dru
gi, oprócz poprzednich, ma mnóstwo ga
tunków wyspecyalizowanych, endemicz
nych. Granica tych dwu okręgów odpo
wiada dokładnie granicy lodowca finno- 
skandynawskiego. Obszar, przez ten lo
dowiec niegdyś pokryty, jest obecnie za
mieszkany tylko przez gatunki zdolne do 
szybkiego rozprzestrzeniania się, a więc 
kosmopolityczne. Pozostała część Euro
py posiada, wspomniane gatunki ende
miczne. Widocznie czas, który upłynął 
od cofnięcia się lodowców, nie w ystar
czył do wyspecyalizowania się nowych 
gatunków na obszarach z pod lodów 
uwolnionych.

W rozsiedleniu chrząszczy europejskich, 
szczególniej chrząszczy bezskrzydłych, 
jeszcze raz widzimy ten sam obraz. Kar
paty i Alpy mają gatunki wspólne z pół
nocą. W tej grupie jednak widzimy pe
wne różnice między Alpami a Karpata
mi. Granice rozsiedlenia gatunków chrzą
szczy ściśle górskich, odziedziczonych 
po trzeciorzędzie, w Karpatach mają cha
rakter łagodniejszy, mniej porozrywany, 
co świadczy o pierwotniejszym charak
terze tych stosunków. Pakt ten znaj
duje się w zupełnej harmonii z niewiel- 
kiem zlodowaceniem Karpat w porówna
niu z Alpami. W tych ostatnich potęż
ne lodowce musiały porozrywać granicę 
rozsiedlenia, wprowadzić pewien chaos.

Zschokke uważa wędrówki ryb łososio
watych również za wynik epoki lodowej. 
Geologia, rozsiedlenie geograficzne i ste- 
notermiczny charakter tych ryb zimno- 
wodnych wykazują, że ojczyzną ich są

wody słodkie północy, skąd lodowce wy
pchnęły je do morza. Wciąż jednak ło
sosie dla złożenia jaj wracały do wody 
słodkiej, którą znajdowały w pasie mię- 
dzylodowym u stóp Alp, dokąd też do 
dziś dnia podążają corocznie z morza.

Należy rozpatrzeć jeszcze jedno zja
wisko, będące w związku z epoką lodo
wą: obecność w jeziorach, położonych 
naokoło morza Bałtyckiego, zwierząt o po
chodzeniu niewątpliwie morskiem. Przy
puszczano, że jeziora te stanowią zatoki 
morza, oderwane od niego wskutek wznie
sienia się lądu. Jes t to jednak słuszne 
tylko w części i nie wyjaśnia wielu 
szczegółów faunistycznych. Dopiero ba
dania ostatnie, związane z uwzględnie
niem epoki lodowej, rzuciły na tę spra
wę jasne światło.

Gdy lodowce ostatecznie już coinęły 
się ku północy i, opuściwszy zagłębienie 
morza, wspięły się na ląd skandynawski, 
dzisiejsze morze Bałtyckie znajdowało się 
w związku z oceanem Lodowatym, two
rząc morze słone, tak zw. Joldyjskie (od 
mięczaka Yoldia arctica, żyjącego do dziś 
dnia w morzu Karyjskiem). Gdy lodo
wiec cofnął się jeszcze trochę dalej, brze
gi morza Joldyjskiego wzniosły się, od
dzielając je tak od oceanu Lodowatego, 
jak  i od morza Niemieckiego. Masy wo
dy słodkiej, powstającej z topniejącego 
wciąż lodowca, wymyły z biegiem czasu 
sól z powstałego jeziora, zamieniając je 
na jezioro słodkowodne, zwane Ancylu- 
sowem. Organizmy morskie albo zginęły 
(Yoldia), albo też przystosowały się do 
wody słodkiej, pędząc dalej życie w no- 
wo-powstałem jeziorze, jak  np. skorupia
ki Mysis oculata, Pontoporeia affinis, 
Pallasiella ąuadrispinosa, Limnocalanus, 
Eurytemora. Lecz oto znów otwiera się 
droga do morza, tym razem do Niemiec
kiego, przez cieśniny Sund i Bełty; j e 
zioro Ancylusowe zmienia się na morze 
Litorynowe (od nazwy mięczaka, pocho
dzącego z morza Niemieckiego). Słona 
woda morska wypędza z jeziora jego 
mieszkańców słodkowodnych, zmuszając 
ich do wtargnięcia do otaczających rzek 
i jezior (stanowiących w znacznej części 
resztki zatok morza Joldyjskiego), a stąd
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i dalej. Dziś spotykamy u stóp Alp or
ganizmy o charakterze morskim, jak  
niektóre Cytheridae i Turbellaria, pocho
dzące prawdopodobnie z jeziora Ancylu- 
sowego.

Epoka lodowa wywarła więc potężny 
wpływ na organizmy, i pod tym wzglę
dem od końca trzeciorzędu żadne zdarze
nie w dziejach ziemi równać się z nią 
nie może. „Tylko w razie uwzględnienia 
wpływu wielkiego zlodowacenia stanie 
się zrozumiałym skład i rozmieszczenie 
współczesnej, otaczającej nas fauny“, 
oraz wiele własności morfologicznych 
i biologicznych jej przedstawicieli. „Epo
ka lodowa stanowi punkt zwrotny w roz
woju historycznym, pochodzącego z trze
ciorzędu świata zwierzęcego. Ślady po
tężnego i długotrwałego zdarzenia geolo
gicznego i klimatycznego widnieją dziś 
jeszcze wyraźnie w rozsiedleniu, życiu 
i budowie- zwierząt, których przodkowie 
musieli przetrwać okres zlodowacenia".

Streścił W. Roszkowski.

UWAGI Z P O W O D U  A R T Y K U Ł U  
p. t. „Z BADAŃ NAD F O T O S Y N 

T E Z Ą  R O Ś L IN ” .

Pod powyższym tytułem p. dr. Rogow
ski ogłosił artykuł, który zniewala mnie 
do wypowiedzenia kilku uwag. Nie są
dzę, ażeby ktokolwiek ubiegł mnie do
tychczas w otrzymaniu czystych chloro
filów (według mojej terminologii neo i ai- 
lochiorofilu). Neochlorofil, dotychczas 
przez innych badaczów otrzymywany, nie 
może być czystem ciałem, albowiem neo- 
chlorofilan z niego przez działanie kwa
sów utworzony daje smugę absorpcyjną, 
odpowiadającą długościom fali X 637—632, 
której mój neochlorofilan (otrzymany 
wspólnie z pęof. C. A. Jacobsonem) nie 
wykazuje. Co do allochlorofilu zdania 
są podzielone, jedni uważają obecność 
smugi przy X =  663 za cechę czystego 
allochlorofilu (do nich i ja  się zaliczam), 
inni smugi'tej^nie znajdują (Cwiet). Pan

dr. Rogowski fotografował widma chlo
rofilów otrzymanych metodą Cwieta i po
nieważ w rozprawie razem z p. Dhórćm 
ogłoszonej potwierdza pomiary widmowe 
p. Cwieta w widzialnej części widma, 
wnosić muszę, że badał substancye nie
zupełnie czyste.

Należy też sprostować zdanie, jakoby p. 
Cwiet ustalił złożoność chlorofilu :). Zło
żoność chlorofilu, to znaczy przedewszyst- 
kiem istnienie dwu zielonych barwników 
w liściach wyższych roślin, wykazali po
raź pierwszy Stokes i Sorby. Rezultaty 
badań tych uczonych poszły w zapomnie
nie i dopiero w roku 1900 C. A. Schunck 
i ja  stwierdziliśmy ponownie ich słusz
ność. Metoda użyta była również fizycz
ną, błędne jest zatem zdanie, jakoby 
p. Cwiet poraź pierwszy zastosował me
todę taką do problematu wyosobnienia 
chlorofilów.

Pomimo to chętnie stwierdzam, że me
toda p. Cwieta i rezultaty zapomocą niej 
otrzymane (przynajmniej w głównych 
zarysach) są trwałym dorobkiem nauki.

L. Marchlewski.

Ż Y W E  OKAZY H IP O P O T A M A  

K A R Ł O W A T E G O .

Wszystkie dane, jakiemi rozporządza
liśmy dotąd co do karłowatej formy hi
popotama liberyjskiego, opierały się wy
łącznie niemal na znajomości dobrze za
konserwowanych skór, szkieletu lub od
dzielnych części szkieletu tego zwierzę
cia. Żywego okazu do niedawna jeszcze 
przyrodnicy nie znali. Teraz dopiero, 
dzięki przedsiębiorczości firmy Hagen- 
becka oraz energii podróżnika afrykań
skiego, Schomburgka, żywe okazy tego 
zwierzęcia zostały przywiezione do parku

x) Pan dr. R. dodaje za p. Cwietem „mitycz
nego*; przyznam się, że tego określenia nie ro
zumiem.

L. M.
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zoologicznego w Stellingen i mogły być 
odpowiednio przez przyrodników zba
dane.

Na pierwszy rzut oka hipopotam kar
łowaty, pomimo, że nie odznacza się im- 
ponującemi rozmiarami, wykazuje znacz
ne podobieństwo do hipopotama zwykłe
go. Po bliższem jednakże porównaniu 
formy karłowatej ze zwykłą formą hipo
potama okazuje się, że między zwierzę
tami temi zachodzą dość poważne różni
ce. Przedewszystkiem hipopotam karło
waty zbudowany jest krócej, zwięźlej, 
następnie posiada głowę względnie mniej
szą i odmiennie uformowaną, wreszcie 
ma wyższe i silniejsze nogi; poza tem 
dają się jeszcze zauważyć różnice i w roz
maitych szczegółach budowy zwierząt. 
Głowa Choeropsis liberiensis posiada 
kształt czworokanciasty, co się najwy
raźniej zaznacza u indywiduów młodych; 
w późniejszym bowiem wieku, gdy po
tężne kły osiągają już wysoki stopień 
rozwoju, kształt głowy ulega znacznej 
zmianie. Kontury wargi górnej u obu- 
dwu form są bardzo do siebie zbliżone. 
W tem miejscu wargi górnej, gdzie Hip- 
popotamus amphibius ma twarde szcze
ciny, u formy Choeropsis liberiensis ro
sną krótkie, miękkie włosy. Nozdrza 
u obu form są jednakowego kształtu, 
a więc zamknięte tworzą ukośne szpary, 
biegnące od punktów bliższych z przodu 
do dalszych ku tyłowi, otwarte zaś for
mują otwory śpiczasto - jajowate. Ani 
nozdrza, ani oczy nie mieszczą się u for
my liberiensis na częściach wysoko skle
pionych, gdyż formie tej, jako czysto lą 
dowej, nie są potrzebne specyalne urzą
dzenia, chroniące je przed wodą. Samo 
oko hipopotama karłowatego je s t  nieco 
większe od oka formy zwykłej; tęczówka 
je s t  ciemno - brunatnej barwy. Podczas 
ruchów oka staje się widoczną gałka 
oczna, zabarwiona na kolor czerwonawo- 
biały. Powieki są nieco mniej mięsiste, 
niż u hipopotama zwykłego i porośnięte 
miękkiemi, jasnemi rzęsami, szczególnie 
gęstemi na powiece górnej. Źrenica prze 
biega w kierunku poziomym. Rozmiary 
ucha są u formy liberiensis stosunkowo 
te same, co u formy amphibius, lecz

ucho formy pierwszej wyróżnia się tem, 
że kontur jego jest w najwyższym gór
nym punkcie śpiczasty; poza tem jest 
ono też mniej mięsiste, niż u formy am
phibius. Wewnętrzna strona ucha, szcze
gólnie zaś brzegi jego pokryte są mięk
kiemi, krótkiemi włosami, rosnącemi ku 
stronie zewnętrznej.

Szyja u formy liberiensis, rozpatrywa
na wr stosunku do głowy i całego ciała, 
wykazuje długość znaczniejszą, niż u for
my amphibius, pod względem zaś siły 
nie ustępuje tej ostatniej. Kark jest wy
soko sklepiony i nadzwyczajnie [rozwi
nięty pod względem muskulatury, wrąb 
zaś pomiędzy prawą a lewą muskulaturą 
grzbietową nie jest tak silnie zaznaczo
ny. Tułów formy karłowatej jest nie
wiele krótszy od tułowia zwykłego hipo
potama; brzuch zaś jego nie je s t  tak ob
wisły, co jest następstwem nietylko sto
sunkowo wyższych nóg, lecz także szty
wniejszej muskulatury brzusznej i twar
dej warstwy tłuszczowej.

Choeropsis liberiensis, jako zwierzę 
leśne, posiada nogi dość wysokie, smu
kłe i muskularne. Palce zewnętrzne 
w stosunku do palców środkowych są 
rozwinięte jeszcze słabiej, niż u formy 
amphibius. Gdy zwierzę znajduje się 
w pozycyi stojącej, palce te wprawdzie 
dotykają ziemi, lecz zaledwie zlekka, tak, 
że w śladach zwierzęcia widoczne są od
ciski tylko dwu palców środkowych. Ta 
właściwość nóg hipopotama karłowatego 
sprawia, że są one smuklejsze, niż u for
my zwykłej, i jest jednem z wielu przy
stosowań zwierzęcia do życia lądowego.

Choeropsis liberiensis, odmiennie od 
formy amphibius, mającej ogon nieuwło- 
siony, posiada na końcu ogona pęk czar
nych, twardych, poczęści kędzierzawych 
włosów, tworzących sporą kiść. Skórę 
posiada znacznie gładszą i delikatniejszą, 
niż zwykły hipopotam. Podczas ruchów 
zwierzęcia cienki naskórek na niektórych 
częściach ciała, mianowicie na karku, 
pomiędzy łopatkami i na kończynach, 
układa się w niezliczoną ilość delikat
nych fałdek, które u indywiduów star
szych nabierają charakteru stałego; głę
bokich, niby wyżłobionych fałd, jakie
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widzimy u formy amphibius, liberiensis 
nie posiada wcale. Skóra hipopotama kar
łowatego na pierwszy rzut oka sprawia 
wrażenie powierzchni ziarnistej, lecz po 
bliższej obserwacyi okazuje się, że wra
żenie ziarnistości sprawiają kropelki ob
ficie wydzielającego się potu, któremi 
skóra zwierzęcia jest gęsto usiana; gdy 
zaś skóra jest zupełnie sucha, wtedy na 
blyszczącem jej tle widać otwory gru
czołów potowych w postaci ciemnych 
punktów.

Choeropsis liberiensis je s t  barwy^zna- 
cznie ciemniejszej, niż forma^amphibius; 
barwę tę można określić, jako mieszani
nę koloru brunatnego, szaro - czarnego 
i żółtawo - oliwkowego. Na Gzole, na 
wierzchniej części nosa i na^nogach skó
ra jest najciemniej zabarwiona; strona 
brzuszna jest równie ciemno zabarwiona, 
jak  strona grzbietowa. U poszczególnych 
indywiduów występuje niekiedy, nieza
leżnie od płci i wieku, zabarwienie różo- 
wawe na częściach policzkowych, na 
brzegu górnej wargi, na przedniej części 
szczęki dolnej, na wewnętrznym brzegu 
ucha i na stronie brzusznej. Błony ślu
zowe są koloru jasno- różowego. Zęby 
żółtawe.

Długość ciała starego samca Choerop
sis liberiensis, mierzona od nosa do na
sady ogona, wynosi 1 m 80 cm, wyso
kość zaś przy łopatkach — 75 cm.

O trybie życia tego zwierzęcia i o oby
czajach jego nie mamy jeszcze wyczer
pujących wiadomości. Bądź co bądź wie
my już, że Choeropsis liberiensis jest 
zwierzęciem leśnem, żyjącem samotnie. 
Światła unika starannie i na żer wycho
dzi głównie w nocy. Wobec grożącego 
niebezpieczeństwa broni się j  ucieczką; 
w ruchach jest zręczne i szybkie. Do 
picia i do kąpieli używa wyłącznie czy
stych wód strumieni leśnych. Dźwięki 
wydaje podobne naogół do skrzypienia 
drzwi; niezadowolenie swe okazuje w ten 
sposób, że ociera kły jedne o drugie, 
wskutek czego powstaje krótki, ostry 
zgrzyt, doprowadzone zaś do wściekłości 
parska.

J. li.
(Zool. Anz.),

E. M A C  H.

„ P O P U L A R - W I S S E N S C H A F T U C H E
V O R L E S U N G E N “.

(Wydanie czwarte powiększone i przejrzane, 
Lipsk 1910, nakład J. A. Bartha).

Treść: 1) Kształty cieczy — '&) O włó
knach Cortiego w uchu. — 3) Objaśnienie 
harmonii. — 4) Przyczynek do dziejów aku
styki. — 5) O prędkości światła. — 6) Dla
czego człowiek majjdwoje oczu?— 7) Syme- 
trya.— 8) Uwagi do nauki o widzeniu prze- 
strzennem. — 9) O naukowem stosowaniu 
fotografii i stereoskopii.—10) Uwagi o nau 
kowem stosowaniu fotografii. — 11) O za
sadniczych pojęciach elektrostatyki (ilość, 
potencyal, pojemność i t. p.). —  12) O za
sadzie zachowania energii. — 13) Charakter 
ekonomiczny badań przyrodniczych. — 14)
0  przeobrażeniu i przystosowaniu w myśle
niu przyródniczem. — 15) O zasadzie poró
wnywania w fizyce.— 16) O wpływie oko
liczności przypadkowych na rozwój odkryć
1 wynalazków. — 17) O wartości porównaw
czej wykształcenia filologicznego i matema
tyczno - przyrodniczego w szkołach. — 18)
0  latających pociskach. — 19) O czuciach 
oryentaeyjnych. — 20) Opis i objaśnienie.
21) Curiosum cynematyczne. —22) Fizyczny
1 psychiczny rzut oka na^źycie.—23) Przyczy
nek do fizyologicznego zrozumienia pojęć.— 
24) Czy wyobrażenia, myśli zostają, oddzie- 
dziczone? — 25) Ż,> cie i poznanie.— 26) Roz
ważanie o czasie i przestrzeni.

Pierwsze wydanie^ tej książki wyszło 
w roku 1896.;JZ ogólnej j  liczby zebra
nych w niej 18 odczytów ukazało się 
wr języku polskim w roku 1899 w wy
dawnictwie „Przeglądu (filozoficznego11 
w przekładzie Stanisława Kramsztyka 
tylko 4 »). W r. 1910 wyszło już czwar
te wydanie oryginału; liczba odczytów 
i artykułów wzrosła do 26.

Dotychczas, o ile mi wiadomo, nie ma
my nic więcej z dzieł Macha prócz owe
go tłumaczenia Kramsztyka. Macha znają 
u nas psychologowie i filozofowie. Ale

]) W szechświat wyroku 1896 umieścił m.!fco 
przekłady dwu z tych odczytów.

(Przyp. red,).
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sfery, dla których przedewszystkiem pi
sywał i pisuje — przyrodnicy znają go 
niestety mało.

W niezmiernie bogatej współczesnej 
produkcyi naukowej twórczość Macha 
zajmuje stanowisko wybitnie odrębne. 
Geneza, kształtowanie się, zadanie i dro
ga nauki, psychologia poznania—oto za
gadnienia, zajmujące pierwszorzędne miej
sce w jego badaniach. Sprawy te były 
wielokrotnie poruszane przez różnych ba- 
daczów, ale prawie każdy z nich przy
stępował z pewnym systemem i przez 
pryzmat swych zgóry powziętych prze
sądów i uprzedzeń starał się rozwiązać 
owe zagadnienia. Mach zaś nie posiłkuje 
się żadnym systemem. Nauka nie jest 
dla niego czemś niezmiennem, trwałem: 
widzi w niej raczej coś zmiennego, wciąż 
znajdującego się w fazie stawania. Sło
wa Heraklita „niemożna dwa razy za
nurzyć się w tej samej rzece" dają się 
przedewszystkiem zastosować według Ma
cha do określenia charakteru nauki. 
Uważa on, że gdybyśmy z historyi po
znali sam tylko fakt zmienności poglą
dów, już wtedy jej wartość nie dałaby 
się opłacić.

Mach nie stwarza systemu filozoficz
nego lecz jedynie nową metodologię przy
rodniczą i psychologię poznania. Ale 
z charakteru jego koncepcyi o nauce już 
wynika, że metody swoje uważa za tym
czasowe, niedoskonałe. Jest daleki, od 
wszelkiego systematyzowania i schema- 
tyzowania — w znaczeniu filozolicznem. 
Ze względu na dziecięcy wiek nauki ta 
ka praca wydaje mu się jeszcze przed
wczesną. Twierdzi, że przyrodnik może 
być zadowolony, gdy w świadomej psy
chicznej działalności badacza poznaje 
metodycznie jasną, wyrobioną i precy
zyjną odmianę zwykłej, codziennej dzia
łalności instyktownej zwierząt i ludzi.

To właśnie ujęcie najbardziej określa 
Macha i stanowi refren wciąż występu
jący w jego klasycznych odczytach, ogło
szonych pod tytułem „Popular - wissen- 
schaftliche Vorlesungen“.

W książce tej zostały zebrane odczyty, 
wygłoszone w okresie bezmała lat 50-ciu. 
Już same tytuły artykułów dają nam

poznać wielorakość treści. Prawie w każ
dym artykule je s t  zawarta część dziejów 
nauki. Zagadnienia, które Mach obszer
nie rozważał w swych dziełach, wystę
pują tutaj w formie bardziej dostępnej 
dla szerszych warstw wykształconych, 
a treść, głębia ujęcia przedmiotu i łat
wość stylu, tak rzadko w literaturze nau
kowej napotykana, przyczyniają się do 
tego, że odczyty te stanowią perłę w li
teraturze naukowej świata.

Odczyty popularne—pisze Mach w przed
mowie do angielskiego wydania tego 
zbioru — ze względu na przypuszczalne 
wiadomości i czas dany do rozporządze
nia mogą tylko w skromnej mierze dzia
łać pouczająco. Jest się zmuszonym obie
rać lżejsze tematy i ograniczać się do 
wyłożenia najprostszych i najbardziej 
istotnych punktów. Jednakże przez sto
sowny wybór przedmiotu można dać do 
wyczucia romantyzm i poezyę badania. 
Do tego potrzeba tylko, by było wyłożo
ne to, co jest zdumiewającego i pociąga
jącego w każdem zagadnieniu i wskaza
ne, jak  niekiedy światło, rzucone z nie
znacznego objaśnienia, oświetla szerokie 
dziedziny faktów.

Niezależnie od treści w odczytach tych 
występuje kilka zagadnień wielostronnie 
przez Macha rozważanych. A więc prze
dewszystkiem metodologia poznania i sto
sunek człowieka do tak zwanego świata 
zewnętrznego. Sprawa ta je s t  nadzwy
czaj jasno przedstawiona w następują
cych słowach Macha:

„Świat składa się z barw, tonów, ze 
stopni ciepła, ciśnień, przestrzeni, czasów 
i t. d., których teraz nie nazwiemy wra
żeniami ani zjawiskami, w obu bowiem 
tych nazwach mieści się już jednostron
na dowolna teorya. Nazwiemy je  po- 
prostu elementami. Ujęcie biegu tych 
elementów', czy to pośrednio, czy bezpo
średnio, je s t  właściwym celem wiedzy 
przyrodniczej. Dopóki, niezważając na 
własne ciało, zajmujemy się wzajemną 
zależnością owych grup elementów, któ
re, niewyiączając ludzi i zwierząt, two
rzą ciała obce, pozostajemy fizykami. 
Rozpatrujemy np. zmianę barwy czerwo
nej danego Ciała, następującą^ wskutek
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zmiany oświetlenia. Skoro wszakże roz
patrujemy wpływ na tę czerwień owych 
elementów, które własne nasze ciało s ta
nowią, jesteśmy w dziedzinie psychologii 
fizyologicznej. Zamykamy oczy, a czer
wień z całym światem widzialnym za
nika. W ten sposób w polu wrażeń każ
dego zmysłu znajduje się część pewna, 
która na wszystkie części pozostałe wy
wiera wpływ odmienny i potężniejszy 
aniżeli owe części nawzajem jedna na 
drugie. Tem wszakże wypowiedzieliśmy 
już wszystko. Ze względu na to nazy
wamy wrażeniami wszystkie elementy, 
o ile uważamy je w zależności od owej 
części szczególnej, czyli od naszego ciała. 
Ze świat je s t  wrażeniem naszem, jest 
w tem znaczeniu rzeczą niewątpliwą. 
Z takiego wszakże pojmowania wytwo
rzyć dla życia naszego system, którego 
pozostalibyśmy niewolnikami, byłoby rze
czą równie niepotrzebną, jak  dla mate
matyka, który szereg wartości zmiennych 
pewnej funkcyi, poprzednio przyjęty jako 
stały, czyni teraz zmiennym, albo gdy 
przemienia ilości zmienne, między sobą 
niezależne, jakkolwiek odsłania to mu 
niekiedy poglądy niespodziane*.

Głęboka wiedza historyczno-przyrodni- 
cza daje Machowi możność wykrywania 
źródeł powstawania nauki. Mechanika 
np. jako nauka powstała z nieświado
mie, instynktownie zdobytego doświad
czenia mechanicznego, doświadczenia zdo
bytego z konieczności, wywołanej nie- 
zbędnemi potrzebami życia. Mach na 
tem właśnie opiera całe s\.oje kapitalne 
dzieło o „Mechanice14.

To, co nazywamy nauką, ma jedynie 
na celu oszczędzanie, ekonomizowanie 
doświadczenia jednego człowieka przez 
doświadczenie drugiego. W tem znacze
niu fizyka jestto doświadczenie ekono
micznie uporządkowane i każde prawo 
przyrodnicze jest właśnie wyrazem tego 
dążenia do ekonomizowania.

Z biologicznej własności organizmu, 
z ekonomii własnego utrzymania jednost
ki wyrastają przeto pierwsze wiadomo
ści.

Najbardziej widoczny je s t  ekonomiczny 
charakter badań w dążęniu do zrozumie

nia procesów życiowych, organicznych 
przez bardziej proste, nieorganiczne. F i
zyka i chemia odtwarzają w części różne 
procesy życiowe, jak  głos, ruch, trawie
nie. W celu opanowania przedmiotu 
z możliwie najmniejszym wysiłkiem zja
wiska życiowe staramy się sprowadzić 
do bardziej znanych zjawisk fizyko-che
micznych. Są one bowiem prostsze, bar
dziej dostępne i, co najważniejsze, łatwo 
dają się reprodukować; dlatego właśnie 
się niemi posługujemy. Nauka będzie 
się rozwijała dalej w tym samym, bio
logicznie uzasadnionym kierunku i mo
żemy spodziewać się pomyślnych rezul
tatów. Uprzytomnijmy sobie, że kiedyś 
zjawiska spalania były niezrozumiałe. 
Historycznie może być nawet dowiedzio
ne, że był czas, kiedy można było wpraw
dzie ogień zgasić, niemożna było go je 
duak wskrzesić. W takim okresie uwa
żano ogień za dar bogów, tak samo, jak 
dziś życie. W przyszłości będziemy mo
gli w tym samym stopniu, z punktu wi
dzenia pewnych praw, uzasadnić nasze 
zachowanie się, również innych ludzi 
i zwierząt, jak obecnie czynimy to w tak 
z w. ś wiecie nieorganicznym. Fizyka w naj- 
obszerniejszem tego słowa znaczeniu 
i psychologia tego właśnie dokonają. 
„W tem leży zadanie badania przysz
łych stuleci. Rozwiązanie tego proble
matu w tym samym stopniu gruntownie 
zmieni naszę kulturę socyalną jak to zo
stało już uczynione dla kultury tech
nicznej.

Poznanie jest małą częścią życia, któ
re jednak potężnie wpływa na całość“.

To, co Mach stworzył w psychologii 
poznania, jest podbudową dla przyszłego 
gmachu wiedzoznawstwa. Przebłyski no
wej epoki i najprzedniejsza kultura umy
słowa koncentruje się w jego dziełach, 
odrębnych ze względu na ujęcie i rozwa
żanie zagadnień poruszanych.

Dr. Hilary Lachs.
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Korespondencya Wszechświata.
Z m uzeum  p rzy rod n iczego  w  Brukseli.

W przyrodniczem muzeum tutejszem zo
stała otwarta dla publiczności nowa sala na 
pierwszem piętrze. O rozmiarach jej świad
czyć może ściana boczna o 27 oknach.

Sala ta  jest dopełnieniem dawnych zbio
rów. Połowa jej zajęta jest kośćcami współ
cześnie żyjących kręgowców; główne miej
sce zajmują tu  ssaki. Oczywiście rozmiara
mi swemi imponują szkielety Waleni, jak 
Balaenoptera Sieboldi, B. borealis, B. rostrata, 
Megaptera Boops, Balaena mysticetus, przy 
których stosunkowo niewielkiemi wydają się 
kośćce słoni, hipopotamów, morsa.

Część ta  jest jakby równoległa do zwie
rząt wypchanych z dawnych zbiorów.

Druga część sali, poświęcona paleontolo
gii, jest uzupełnieniem cennych zbiorów m u
zeum brukselskiego, obejmujących zwierzęta 
kopalne, tylko w Belgii wydobyte. Druga 
ta połowa zawiera odlewy gipsowe zwierząt 
wygasłych z innych krajów. Widzimy tu  
pięknego, olbrzymiego jelenia z Irlandyi; 
kopytne, jak: Toxodona platensis, Uintathe- 
rium mirabile, zestawionego z kości wielu 
osobników'; w Stanach^Zjednoczonych, oligo
ceńskiego Arsinotherium, którego oryginał 
znajduje się^w muzeum kairskiem, ciekawy 
szkielet pseudowielbląda Maorauchenia (No- 
tongulax) z Patagonii, kościec olbrzymiego 
leniwca Megatherium z muz. w Buenos Ayre?, 
wielkiego workowca Diprotodona, szczęki 
Thylacoleo i maleńkie dolne żuchwy' Amphi- 
lestes, Ptescolotherium.

Piękne i pouczające są zwłaszcza serye 
genealogiczne konia (odlewy gipsowe nóg 
i zębów) i słoni (czaszki: Moeritherium, Pa- 
leomartodon, Tetrabelodon augustensis, T. 
longirostris, Mastodon, Elephas i gałęzi bocz
nej Dinotherium). Jak w dawnej, tak i w no
wej sali wielkie znaczenię popularyzacyjne 
wystawionym przedmiotom nadają treściwe, 
lecz doskonałe objaśnienia, opracowane we
dług materyału czerpanego z pierwszej ręki. 
Tak np. filogeneza słoni przedstawiona jest 
podług S. W. Andrewsa. Ewolucya ich zę
bów trzonowych według Flowera Lyndek- 
kera, rozmieszczenie geograficzne słoni we
dług R. S. Lulla. Przy Sinilodonie (Ma- 
chairodus) widzimy porównanie tego wyga
słego kota i Pelis concolor, według badań 
W. D. Matthewa. Z f  rozwoju muskułów 
(o których na szkielecie_świadczą płaszczy
zny ich przyczepienia) szyi: obojczykowo - 
mostkowego i sutkowo-mostkowego— widać,

że szczęka górna, posiadająoa olbrzymie kły, 
przystosowała się do uderzania niemi, jak 
sztyletami —- (Machairodus polówał zapewne 
na gruboskóre). Szczęka dolna przytem od
chylała się o 150°. Muskulatura zaś szczęki 
dolnej kuguara wykazuje, że szczęki dolna 
i górna przystosowane są do chwytania zdo
byczy. Dzięki objaśnieniom, zwiedzający 
wprowadzony zostaje w metodę przyrodni
czą, i na tej podstawie zrozumieć może oglą
dane okazy.

Sala obfituje również w odlewy szkieletów 
gadów i ptaków, że wymienię t u  Romaleo- 
saurusa cramptoni, pokaźnych rozmiarów 
Plcsiosaura, Pareiasaura, Archóopteryxów, 
Hespiornisa, Dinornisa, olbrzymiego Moa 
i t. d. — oraz w szkielety płazów Stego- 
cephali.

Er. S.

KRO N IKA NAUKOWA.

Badania u s tro ju  f iz y c z n e g o  c ia ł  n ie b ie s 
kich. Astronom amerykański See ogłosił 
w Astronomische Nachrichten ważną roz
prawę o tym ciekawym przedmiocie. Usi
łuje przedewszystkiem określić prawa, we
dług który^ch zwiększają się gęstości, ciśnie
nia i tem peratury  od powierzchni do środka 
ciał niebieskich, rozważanych jako składają
ce się z gazu jednoatomowego, wskutek dy- 
socyacyi, zachodzącej pod wpływem wyso
kich tem peratur wnętrza. Stosunek k  cie
pła właściwego gazu pod stałem ciśnieniem 
do ciepła właściwego w stałej objętości 
(Op : Cv) wynosi wówczas 1,67 (ściślej 
1,666...), gdy tymczasem dla gazów bardzo 
złożonych i, wskutek tego, nietrwałych zbli
ża się on do 1,0, podział zaś gęstości i tem 
peratur, obliczonych zapomocą wzoru Pois- 
sona, różni się znacznie od tego, który się 
otrzymuje, biorąc k  =  1,41, jak  to czynią 
Lane i Ritter. Takim sposobem, gęstość 
w punkcie środkowym nie przewyższa w przy- 
padku pierwszym więcej, niż 6 razy, gęsto
ści średniej, gdy przyjmując k  —  1,41 znaj
dujemy ją 23 razy waększą od średniej. Ro
zumowania te stosują się do ciał niebieskioh, 
pozostających jeszcze w stanie gazowym; 
tak  jest w przypadku Słońca i, prawdopo
dobnie, także planet wielkich. See zajmuje 
się przedewszystkiem Słońcem, rozpatrywa- 
nem jako całkowicie gazowe, co nie prze
szkadza jednak, że części środkowe, stło
czone pod ciśnieniem 14 miliardów atmosfer, 
mają sztywność, dającą się porównać ze 
sztywnością ciał stałych. Gęstość w punk- 
cie^środkowym wynosiA8,4, przyjmując za
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jedność gęstość wody: jest więc podobna do 
gęstości żelaza; temperatura środkowa za
wiera się między 10 a 100 milionami stopni; 
zależy to od hypotezy, którą przyjmujemy 
co do temperatury i gęstości warstwy po
wierzchownej. Wychodząc z tych  danych, 
See stara się jeszcze określić średnie ciepło 
właściwe materyi słonecznej, oraz ogólną 
ilość ciepła, zawartego obecnie w Słońcu. 
Ciepło to wystarcza do zasilania promienio
wania słonecznego przynajmniej w ciągu 
10 miliorów lat. Wynosi jednak zaledwie 
połowę ilości, wydzielonej przez kondensa- 
cyę Słońca od początku jego istnienia, 
i, być może, ćwierć tego ciepła, jakie wy
łoni się zo Słońca do czasu, kiedy konden- 
sacya dojdzie do swego kresu. Nic zresztą 
nie dowodzi, żeby Słońce obecnie się ochła
dzało; przeciwnie, jest rzeczą prawdopodob
ną, że ogrzewa się jeszcze wskutek kurcze
nia. Kurczenie roczne może wynosić 71 
metrów, tak, że średnica zmniejsza się o 71 
kilometrów czyli o 0,"192 w ciągu lat t y 
siąca. Po Słońou See przechodzi do jego 
orszaku planetarnego, badając jego ciepło 
kondensacyi, stosunkowo niewielkie (np. na 
Ziemi, wobec średniego ciepła właściwego 
równego 0,5, może ono spowodować tempe^ 
ra turę  20 000°). Oblicza dalej, dla całego 
układu słonecznego, momenty bezwładności 
i momenty ilości ruchu; następnie, równo
ważnik mechaniczny ciepła, zawartego w 1 
metrze sześciennym materyi słonecznej, 
i prędkości średnie cząsteczek, zmieniające 
się od 9 do 550 kilometrów na sekundę 
(w kierunku od powierzchni do środka). 
Liczby te tłumaczą wytryskanie protube- 
rancyj i wspaniałe wybuchy korony. Kilka 
tablic poświęcono ustrojowi fizycznemu czte
rech wielkich planet. See przypuszcza, że 
Jowisz i Saturn nie zaczęły się jeszcze 
ochładzać; temperatura ich jeszcze wzrasta. 
To samo powiedzieć można o większości 
gwiazd, błyszczących na niebie; niewiele 
z nich dąży do schyłku. Taki jest przynaj
mniej wniosek, do którego See dochodzi.

/ .  Oz.
(W edług Bul. astron.).

W p ły w  plam s ło n e c z n y c h  na e le m e n ty  
m e teo r o lo g iczn e .  Meysner w Poczdamie, na 
zasadzie notowań temperatury w Berlinie 
w latach 1756 — 1907 i opadów atmosfe
rycznych w okresie lat 1848— 1907, zbadał 
zależność tych elementów meteorologicznych 
od ilości plam na słońcu (Astr. Nachr. JMa 
4 533). W rezultacie otrzymał, że w latach, 
przypadających blizko epoki maximum plam 
słonecznych, średnia temperatura roczna 
Berlina jest nieco mniejsza, niż w epoce 
minimum; jednakowoż ta  różnica j e s t  bar
dzo mała i wynosi średnio tylko 0,°2 C.

Ilość opadów atmosferycznych w lataoh ma-  
ximum plam okazała się ookolwiek większa, 
niż średnia, ale fak samo była nieznaczna. 
Z badań IMeysnera wypływa, że plamy sło
neczne powodują bardzo nieznaczne zmiany 
w stanie naszej atmosfery.

M. B.

Ważne odkrycie  w  dziedzinie w ie r c e ń  
górn iczych . Wiadomo, że w miarę posuwa
nia się w głąb ziemi, temperatura wzrasta 
mniej więcej o 1° na każde 33 w. Od tej 
średniej normy zachodzą jednak często~dość 
znaczne odstępstwa: w Neuffen w Wirtem
bergii znaleziono wzrost oiepła o 1° na ka
żde 11 to; tak samo szybsze wzrastanie tem 
peratury zauważono w okolicach wulkanicz
nych. Nie posiadamy dokładnego wyjaśnie
nia tyoh odstępstw; wszystko jednak prze
mawia za tem, że powodem bywa rozmaity 
stopień przewodnictwa ciepła różnych po
kładów. J .  Konigsberger, profesor geofizyki 
we Fryburgu, wykonał w ostatnich lataoh 
szereg dokładnych pomiarów temperatury 
w otworach wiertniczych. Pomiary jego 
potwierdzają powyższe przypuszczenie a za
razem dostarczają bardzo ważnych wskazó
wek praktycznych dla poszukiwań górni
czych. Stwierdził on mianowicie umiarko
wane podwyższanie się temperatury w po
bliżu morza, co jest niewątpliwie skutkiem 
wpływu wielkich mas wody. W sąsiedztwie 
pokładów kruszców, gdzie wskutek ciągłych 
procesów chemicznych wytwarza się ciepło, 
wzrastanie temperatury wynosi 1° na 26 — 
30 to. Szczególnie szybko temperatura wzra
sta w sąsiedztwie pokładów węgla lub na
fty. Konigsberger sądzi, że już wiercenia 
do głębokości 200 m pozwalają wyciągać 
wnioski o znajdowaniu się w pobliżu otwo
ru wiertniczego, nafty, pokładów węgla lub 
kruszców. Jeżeli badania Konigsbergera zo
staną potwierdzone, będzie to miało ogromne 
znaczenie praktyczne dla poszukiwań gór
niczych.

B. D.
(Prom.).

Z biologii g ą s ie n ic y  św ie t l ik a  ś w i ę t o 
jańsk iego  (Lampyris splendidula). Larwy 
chrząszczów wogóle należą do bardzo żar
łocznych zwierząt. Zazwyczaj żywią się po
karmem mięsnym, przyczem pożerają trupy 
zwierząt, a nieraz napastują zwierzęta ssące. 
Takież same własności posiada niewielka 
gąsienica pięknego robaczka świętojańskie
go. Entomolog angielski, Newport, stwier
dził w roku 1857, że larwy te umieją sobie 
dać radę z dużemi ślimakami, jak Helix 
hortensis, H. nemoralis, H. arbustrorum 
i inne; mianowicie, wystarczy ukąszenie 
szczęk górnych, tak zw. żuwaczek, larwy,
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ażeby sparaliżować ślimaka, który staje się 
wtedy bezbronnym łupem. Obecnie spo
strzeżenia te potwierdził R. Yogel na Lam- 
pyris noctiluca. Badania jego wykazały, że 
podczas ukąszenia do organizmu ślimaka 
przenika kropelka bronzowego płynu. Płyn 
ten spływa po szczęce wzdłuż wąskiej ry 
nienki, która kończy się z jednej strony na 
wierzchołku zęba szczękowego, a z drugiej 
komunikuje z przełykiem. Substanoya wy
dzielona w taki sposób przez larwę ma wła
sności trujące i rozpuszcza białko. Badania 
histologiczne i anatomiczne gardzieli, prze
łyku, całego jelita przedniego i okolic szczęk 
nie wykazały występowania w tej okolicy 
żadnych gruczołów, któreby mogły produ
kować truciznę. Pozostaje jedynie przy
puszczenie, że podozas ukąszenia larwa świe
tlika wydziela do rany płyn trawiąoy z je 
lita środkowego. Pewne cechy jego, jak 
wspomniana poprzednio zdolność rozpusz
czania białek, kolor bronzowy i słaba alka
liczna reakcya umożliwiają przyjęcie takiego 
przypuszczenia. Rzecz więo przedstawia się 
tu  podobnie, jak  to, zgodnie z poglądami 
W. A. Nagela, dzieje się u larwy Pływaka 
żółtobrzeżka (Dytiscus marginalis), lub u zna
nego chrząszcza, Szczypioy złocistej (Cara- 
bus auratus). Ukąszenie obu tych owadów 
może być również bardzo niebezpieczne dla 
ich wrogów; szczególniej dotyczę to larwy 
pływaka. Można nieraz widzieć, jak larwa 
taka w nadzwyczaj krótkim ozasie ubez- 
władnia dużą kijankę ropuchy, albo młodą 
salamandrę. Na szczękach jej znajdują się 
również rynienki i temi rynienkami wypły
wa sok trawiący z jelita. Z pokonanej w t a 
ki sposób zdobyczy larwa może korzystać 
jedynie wysysając płynne lub miękkie jej 
częśoi zapomocą ssawki, utworzonej z odpo
wiednio złożonych szozęk. Aparatem ssą
cym jest rozszerzona ozęść przełyku. W y
nika to, między innemi, z tych danych, że 
w gardzieli tych larw, ani w przełyku ni
gdy niemożna znaleść częśoi tkanek, ani 
oddzielnych pobranych komórek, zawsze zaś 
znajdujemy tam, natyohiniast po nakarm ie
niu, gęstą, płynną masę.

H. Ii.
(Zool. A.nz. 1912).

Rozwój m uchów ek  Drosophila  ru b rostr ia ta  
W for m o lu .  Dr. P. Schulze podaje ciekawą 
wiadomość, dotyczącą znalezienia żywych 
larw muchówki Drosophila rubrostria ta 
w naczyniach, zawierających formalinę. Mia
nowicie, otwierając puszki blaszane, w k tó 
rych znajdowały .się przysłane do Berlina 
z Afryki południowej konserwowane głowy 
Hererów i Hotentotów, spostrzeżono liczne 
muchówki, które wyfrunęły z pod pokrywy. 
Równocześnie w płynie znaleziono unoszące

się larwy tego owada. Bliższe poszukiwania 
wykazały, że larwy w większej ilości zgro
madzone były na powierzchni głów, po któ
rych pełzały, żywiąc się skórą. S., chcąc 
utrwalić znalezione larwy, rzucił je do czy
stego formolu — okazało się jednak, że nie 
zginęły ono i w tych warunkach. Śród 
świata owadziego znajdujemy liozne przy
kłady znacznej nieraz wytrzymałości na 
wpływ trucizn, jednak wszystkie one nie 
mogą się równać z własnością Drosophila. 
Tak więc, każdy zbieracz owadów wie o wy
trzymałości motyli Zygaena na parę kwasu 
pruskiego, która, nietylko że nie zabija 
tych owadów, lecz nawet pobudza je do 
kopulacyi. O. Loew podaje wiad miośoi
0 larwach muchy EJphydra alkalina z połu
dniowej Kaliforni, które w mnóstwie żyją 
w jeziorze Owen. Woda jeziora tego na 100 
litrów zawiera 6 320,25 g substancyj stałych 
tSgo rodzaju jak: chlorek, siarczan i węglan 
sodu, siarczan potasu i inne. Wskutek tego 
świat organiczny jest nadzwyczaj ubogi; wy
jątek stanowi jedynie mucha Ephydra alka- 
lina. Indyanie wyławiają zapomocą sieci 
ogromne ilości larw tej muchy, suszą je
1 pieką, jako- pożywienie. Jensen znalazł 
w kubkach rośliny Nepenthes (dzbaneoznik), 
w których, jak wiadomo, znajduje się płyn 
trawiący, rozwijające się larwy muchówek 
z gat.: Culex, Phora i Anthomyine. Larwy 
te wytwarzały pewnego rodzaju antitoksy- 
nę, która znosiła działanie kwasów trawią
cych rośliny. Prof. Korschelt opisuje, że 
pewnego razu wr ucił w celu utrwalenia, 
czerwie zwykłej muchy plujka, Musca vo- 
initoria, do 2d/o roztworu kw. chromowego. 
Na drugi dzień w naozyniu znalazł czerwie 
zamienione w poczwarki; w określonym cza
sie wylęgły się z nich uskrzydlone owady. 
Najbliżsi krewniacy wymienionej wyżej Dro
sophila rubrostriata prowadzą również żywot 
w środowiskach niebardzo sprzyjających, je
dnak nie tak zabójczych, jak  formalina. Tak 
więc: larwy Dr. fenestratum i Dro3. fune- 
bris zjawiają się często w ocoie, kwaśnem 
piwie, skwaśniałych owocach i t. p. Dros. 
funebris znaleziono w guijąoych ślimakach, 
Dros. aceti w gnijących jabłkach, Dros. ró- 
aumurii między liśćmi gnijącej cebuli. Czer
wie Drosophila ampelonphila, funebris i bu- 
skii żyją w ekskrementach. Wreszcie jesz
cze jeden gatu.iek pokrewny, Dros. phale- 
ra ta  znaleziono w warunkach niemniej może 
interesujących, gdyż wewnątrz organizmu 
ludzkiego. Mianowicie, w Kairze operowano 
pewnego turka, na którego ciele w okolicy 
mostka, utworzyły się wrzody. W jednym 
z tych wrzodów znaleziono 4 larwy muchó
wek Dros. phalerata, w drugim jedynio licz
ne resztki chityny. Sama Drosophila ru
brostriata żyje zazwyczaj w środowiskach
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kwaśnych tego rodzaju, jak np. klajster 
z mąki.

H. R.

P e r ły  w  s z c z e ż u i  (A nodonta). J a k  wia
domo, perły, znajdujące się w handlu, po
chodzą z małży Meleagrina margaritifera, 
żyjących w morzach perskiem i indyjskiem 
w Azyi, tudzież w zatoce meksykańskiej 
w Ameryce. Gatunkiem, dostarczającym 
tak. z w. rzecznych pereł, jest europejska 
Margaritana margaritifera. I inno małże 
mogą wytwarzać również perły, nie docho
dzą one jednak do takich wielkości, jak 
u  gatunków poprzednio wymienionych; nie 
posiadają też takiego blasku i koloru. W na
szej pospolitej szczeżui perły wytwarzają 
się w niewielkiej ilości i nie w każdym 
osobniku. Wyjątkowo lylko można znaleść 
muszle, pokryte na wewnętrznej swej stro
nie perełkami. Są one zazwyczaj wielkości, 
nieprzekraczającej 1 mm  w przekroju. Czę
sto spoczywają tuż pod powierzchnią we
wnętrzną skorupy w warstwie perłowej; 
bywają też umieszczone głębiej, w warstwie 
słupkowej, bądź tuż prawie pod powierz
chnią zewnętrzną w peristracum, wreszcie 
mogą się mieścić wewnątrz mięśni zwiera
czy skorupy. Perła na szlifie wykazuje 
uwarstwienie, przyczem poszczególne jej 
warstwy składają się z substancyi perłowej 
i rogowej. Na niektórych perłach można 
też dostrzedz warstwy substancyi słupko
wej. Od ilości substancyi rogowej zależy 
kolor perły; gdy jest jej więcej, perła staje 
się ciem 110-żółtą, bronzową, a nawet może 
być prawie czarną. Ostatniego rodzaju perły 
spotykają się głównie w mięśniach zwiera
czach u  ich nasady i posiadają nieraz pięk
ny blask metaliczny. Perły zupełnie białe 
wytworzone są jedynie przez substancyę 
perłową. Każda perła otoczona jest zawsze 
delikatną warstwą nabłonka jednokomórko
wego, który pochodzi z zewnętrznego na
błonka płaszcza. W pierwszych momen
tach tworzenia się perły nabłonek wydaje 
wypuklinę, która po pewnym czasie zamy
ka się, formując jakby pęcherzyk. We
wnątrz tego pęcherzyka wydziela ona sub- 
staneye skorupowe, składające się na war
stwy perły. Taka perełka zostaje następnie 
przykryta normalnie tworzącemi się pokła
dami muszli i wciągnięta przez to do jej 
wnętrza. Niewielkie wzniesienie na we
wnętrznej stronie muszli znamionuje obec
ność w tem miejscu perły. Przyczyna po
wstawania pereł pomimo licznych badań nie 
została dotąd wyjaśniona. Dawne poglądy 
Pilippiego i Kiichenmeistera (1856), jakoby 
perły wytwarzały się pod wpływem paso- 
rzytów, drażniących płaszcz, nie znalazły do 
tej pory potwierdzenia. Większość uczo

nych, badających perły, nie może wykazać 
we wnętrzu ich żadnych śladów zamarłego 
organizmu; często znajduje się tam małe 
jądro z twardej substancyi; po większej czę
ści brak nawet takiego jądra. Żadnego więc 
pewniejszego przypuszczenia w tej materyi 
uczynić niemożna.

H. R.
(Zool. Anzeiger 1912).

Jak można z a c h o w a ć  przez d łu ż sz y  c za s  
zd o ln o ść  k ie łk o w a n ia  u nasion d rzew  l e ś 
nych? Rozwiązaniem tego pytania, bardzo 
ważnego pod względem praktyoznym, zaj
mowali się w ostatnich czasach różni leśni
cy niemieccy. Przed trzema laty Haack za
uważył, że nasiona sosny zachowują dłużej 
zdolność kiełkowania, jeżeli je przechowuje
my w lodowni w naczyniach szczelnie zam
kniętych bez dostępu powietrza. Po nim 
takie doświadczenie na szerszą skalę powtó
rzył Clemens; który zajął się głównie zba
daniem pod tym względem nasion, zwłas/.- 
cza łatwo ulegających zepsuciu, buku, jo 
dły, dębu. Wyniki swych doświadczeń ogło
sił w Naturwiss. Zeitsch. fur Forst-u. Land- 
wirtschaft (T. 9, str. 402 — 409). Wyniki 
te są nieco odmienne niż w doświadczeniach 
Haacka i niezupełnie jednakowe dla poszcze
gólnych nasion. Clemens wykonywał je 
w taki sposób, że każdą próbę nasion dzie
lił na dwie połowy i z nich jednę umiesz
czał w suchym pokoju, a drugą w lodowni 
browaru w temperaturze 2°— 3°. Ten drugi 
sposób przechowywania dał znacznie lepsze 
wyniki, zwłaszcza dla nasion jodły, dębu, 
buku i klonu. Z nasion jodły, które prze
zimowały w lodowni, wykiełkowało 37°/0, 
z przechowywanych zaś w pokoju tylko 
14°/0; z żołędzi z lodowDi 33°/0) a z t rzy
manych w pokoju ani jedna. Dla sosny je 
dnak stosunek był wręcz przeciwny, oo jest 
rzeczą narazie trudną do wytłumaczenia 
i sprzeczną ze spostrzeżeniami Haacka. Wo- 
góle zaś dodatni wpływ zimna i braku do
stępu powietrza na większość nasion ma 
źródło w tem, że w takich warunkach le
piej i dłużej przechowują się własności doj
rzałego nasienia, a zarazem zarodki różnych 
grzybków mają utrudniony do nich dostęp. 
Trzeba tylko, żeby naczynie było bardzo 
szczelnie zamknięte. Trudno na razie prze
widzieć o ile ten nowy sposób przechowy
wania nasion drzewnych okaże się dogod
nym w praktyce. Sama ta kwestya jednak 
jest wielce ważna dla leśnictwa, zazwyczaj 
bowiem po latach urodzajnych w nasiona, 
zwłaszcza drzow szyszkowych, następują 
lata nieurodz ju  i w takich razach trzeba 
sobie zawczasu przygotować zapas nasion 
na rok, a czasami i na dwa lata, żeby nie 
mieć potem przerw w zalesianiu. To też
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pruskie ministeryum rolnictwa zajęło się ju t  
stosowaniem w praktyce tćgo nowego spo
sobu.

B. I).

R enifery  eu ro p ejsk ie  w  A m ery ce .  Pra
wie zupełne wytępienie miejscowych (ame
rykańskich) renów w Alaszoe zaczęło gro
zić w ostatnich czasach istnieniu krajow
ców. Chcąc zapobiedz temu, rząd Stanów 
Zjednoczonych wykonał próbę i sprowadził 
przed 10 laty z Europy do Alaszki 1 280 
renów europejskich. Próba ta  dała znako
mite wyniki: reny, pozostające pod staranną 
opieką rządu, rozmnożyły się dziś do 33 600 
okazów, dostarczając obficie mięsa dla k ra 
jowców i białych; a że w najbliższej przy

szłości należy spodziewać się jeszcze obfit
szego ich rozmnożenia się, można więc bę
dzie zająć się nawet wywozem mięsa reni
ferowego. Fu tro  renów stanowi również 
cenny towar, nie mówiąc już o wielkim cy
wilizacyjnym ich wpływie na krajowców, 
przez umożliwienie im wygodniejszego ży
cia. To też zachęcony cynikami osiągnię
tymi na AlnszCe, rząd Stanów Zjednoczo
nych w r. 1908 sprowadził z Laponii 300 
renów do Labradoru. Stado to wzrosło już 
do 1 200 głów, a z nich w ubiegłym roku 
50 okazów odstąpiono rządowi kanadyjskie
mu, który chce renifery zaaklimatyzować 
w Kanadzie północnej.

B. D.
(Prom.).

Spostrzeżenia meteorologiczne
za styczeń 1913 r.

(W iadom ość S tacy i C en tra ln e j M e teo ro lo g iczn e j p rz y  M uzeum  P rzem y słu  i Rolnictw a w W arszawie).
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