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AUG U ST W IT K O W S K I .
W spomnienie pozgonne.

Nauce polskiej ubył jeden z najzna
komitszych jej przedstawicieli. Umarł 
August Wiktor Witkowski — badacz nie
strudzony, świetny pedagog, znakomity 
popularyzator, przytem obywatel wzoro
wy i człowiek niezwykle czysty i szla
chetny.

Urodzony w Urodach w r. 1854, W it
kowski rozpoczął zrazu od studyów tech
nicznych we Lwowie, później dopiero 
poświęcił się pracy nad fizyką, studyu- 
jąc kolejno we Lwowie, Berlinie i Glas- 
gowie; tam pracował pod kierunkiem 
wielkiego fizyka, sir Wilhelma Thomso
na (późniejszego lorda Kelvina) i tam 
też wykonał pierwsze swoje badania 
naukowe, wynosząc z uczelni angielskiej 
wielkie zamiłowanie nauki oraz znako
mitą metodę badania i myślenia nauko
wego. Po powrocie do kraju  mianowany 
(1881) docentem Politechniki lwowskiej, 
a w trzy lata później profesorem tejże 
Politechniki i docentem Szkoły rolniczej 
w Dublanach, już w roku 1888 został po
wołany na katedrę fizyki doświadczalnej 
w Krakowie i na tem stanowisku pozo
stał do śmierci.

Pierwsze prace Witkowskiego były 
z dziedziny elektryczności. W rozprawie 
„O wpływie odkształceń na przewodnic
two elektryczne" (1881) *) bada teoretycz
nie i doświadczalnie ten wpływ w przy
padku skręcania przewodników. „O prą
dach polaryzacyjnych" pisze w r. 1880, 
opierając ilościową, te^ryę przebiegu zja
wiska na dy-fuzyi gazów wgłąb metalu. 
Szerszy temat opracował w r. 1883, pi
sząc „Teoryę ogniwa elektrycznego" 
(ogłoszoną w Wiedem. Ann.). Wszystkie 
te prace są niejako próbą sił młodego 
uczonego i zapowiedzią przyszłej działal
ności; zagadnienia termodynamiczne, na

lj W szvstkie swoje prace naukowe W itkow 
ski pomieszczał w  „Rozprawach" Akademii kra
kowskiej.

które musiał się natknąć w ostatniem 
z wymienionych badań, zwróciły Jego  
uwagę na tę gałąź fizyki, której następ
nie miał zawdzięczać swą słaWę uczone
go: w r. 1888 obliczał „Ciepło, powstają
ce przy zwilżaniu ciał stałych"; wyniki 
teoryi zgadzały się (jakościowo) z po
miarami doświadczalnemi innych uczo
nych.

Do Krakowa wezwano Witkowskiego 
po śmierci prof. Wróblewskiego, który 
zginął w czasie swych słynnych badań 
nad skraplaniem gazów. Kraków, dzięki 
pracom Wróblewskiego i Olszewskiego, 
zdobył już sobie szeroką sławę w tej 
dziedzinie badań fizycznych. Ta zdecy
dowana atmosfera naukowa nie mogła 
nie wpłynąć na Witkowskiego, którego 
sfera zainteresowań była już dość blizka 
.tych zagadnień. To też już w r. 1891 
zaczyna ogłaszanie swych fundamental- 

. nych badań nad własnościami gazów tak 
zw. trwałych w nizkich temperaturach. 
Ta dziedzina nie była jeszcze zupełnie 
opracowana, teoretyczna zaś i praktycz
na doniosłość podobnych badań była nie
wątpliwa; wobec zasobów i tradycyi pra
cowni krakowskiej, temat nasiiwał się 
sani przez się, ale zasługą Witkowskiego 
była sumienność i gruntowność,- z jaką 
się zabrał do roboty, oraz niepospolity 
talent eksperymentalny, z jakim poko
nywał ogromne trudności badania w wa
runkach, tak odmiennych od normalnych. 
G. Claude, zasłużony badacz na polu 
techniki wytwarzania nizkich tempera
tur, tak pisze o Witkowskiego badaniach 
powietrza: :) „Toute l ’histoire physicpie 
y' est naturellement inscrite, et en toute 
rigueur, nous n’aurious besoin d’y rien 
ajnuter1'. Prace naszego uczonego sta
nowią wzór dokładności i óstęóżności 
i mogą być postawione obok prac Re- 
gnaulta i Amagata nad ściśliwością, roz
szerzalnością i ciepłem właściwem po
wietrza w wyższych temperaturach; w 
„Rozszerzalności i ściśliwości powietrza" 
(1891) oraz we „ Własnościach termody
namicznych powietrza11 (1895, drukowane 
także w „Journal de Physique“ i w „Phi-

!) „L‘air liquide“ Paryż, 1909.
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losuphical Magazin") Witkowski zbadał 
te wielkości w ogromnym obszarze tem
peratur (od -f- 100° do — 145°) i pod ci
śnieniami do 60 atm. Badania te wyka
zały między innemi, że twierdzenie Wró
blewskiego *) sprawdza się też i dla po
wietrza; dały przebieg zależności ciepła 
właściwego pod stałem ciśnieniem od 
temperatury i ciśnienia; pozwoliły na 
obliczenie pośrednie ciepła właściwego 
w stałej objętości i obliczenia stosunku 
tych dwu rodzajów ciepła 'właściwego 
dla rozmaitych ciśnień i temperatur. Jak 
wiadomo, od wielkości tego stosunku za
leży szybkość rozchodzenia się głosu, 
a więc szybkość głosu musi zmieniać 
się razem z temperaturą i ciśnieniem. 
Tę zależność, znaną już zresztą, Witkow
ski, sprawdził ilościowo, mierząc nadzwy
czaj starannie „Prędkość głosu w powie
trzu zgęszczonem“ (1899), w temp. 0° 
i — 78,5°, wyniki obu metod wyznacza
nia wspomnianego stosunku okazały się 
zupełnie zgodne między sobą.

Inny doniosły wniosek ze swych ba
dań Witkowski opracował w rozprawie 
„O oziębianiu się powietrza wskutek roz
prężania nieodwracalnego" (1898), roz
patruje on w niej zjawisko Joulea i Kel- 
vina, na którem, jak  wiadomo, oparte 
są maszyny Hampsona i Lindego do 
skraplania powietrza. Z przebiegu krzy
wych energii wewnętrznej powietrza, 
którą Witkowski obliczył na podstawie 
swych pomiarów, widać, że w tempera
turach wyższych (około 500°, jak to wy
nika ze wzoru van der Waalsa) musi 
nastąpić dla powietrza inwersya zjawis
ka Kelvina, t j. powietrze, zamiast się 
oziębiać, powinno się zacząć ogrzewać

*) Jeśli w  szeregu izoterm połączymy krzy
wą te punkty, w  których iloczyn z objętości 
przez prężność gazu ma wartość najmniejszą, to 
otrzymana krzywa będzie skierowana ku punkto
w i przegięcia izotermy, charakterystycznemu 
dla temperatury krytycznej. Jeśli temperaturę 
i ciśnienie będziemy wyrażali w  parametrach 
„zredukowanych", t. j. za współrzędne będziemy 
brali ich stosunki do temperatury i ciśnienia 
krytycznego, wówczas według twierdzenia Wró
blewskiego, otrzymane krzywe będą wspólne 
dla wszystkich gazów.

podczas rozprężania bez wykonywania 
pracy zewnętrznej, powinno więc zacho
wywać się tak, jak  wodór w temperatu
rach zwykłych. Stąd wniosek, że i wo
dór, uważany wpierw za anomalię, będzie 
się zachowywał „normalnie", jeśli go ty l
ko ochłodzimy poniżej temperatury in- 
wersyi, która powinnaby leżeć około—40°. 
W kilka lat później Olszewski sprawdził 
ten wniosek, choć istotna temperatura 
inwersji okazała się znacznie niższa od 
przewidywanej (—80,5°); do tej więc tem 
peratury wystarczy ochładzać wodór, aby 
go módz skraplać metodą Lindego — za
miast ochładzania do — ‘200°, praktyko
wanego przez Dewara i Traversa.

W trakcie tych badań powietrza — ga
zu, Witkowski wrspólnie z Olszewskim 
dokonał w r. 1892 pomiarów „Własności 
optycznych ciekłego tlenu" (badał współ
czynnik załamania i w idmo absorpcyjne).

Rok 1905 przynosi pierwszą Część ba
dań własności wodoru w nizkich tempe
raturach: „0 rozszerzalności wodoru",
wykonanych z tą samą, jeśli nie większą 
starannością, co badania powietrza, w tem
peraturach zmiennych od -(-100° do—212°. 
W wodorze poraź pierwszy odkrywa gaz, 
który nie stosuje się do twierdzenia 
Wróblewskiego; próba obliczenia elemen
tów krytycznych na podstawie krzywej 
minimów daje wartość ciśnienia krytycz
nego blizko dwukrotnie większą od rze
czywistej, skąd Witkowski wnioskuje, że 
w pobliżu punktu krytycznego następuje 
polimeryzacya (skupianie się) cząsteczek; 
do tego samego wniosku doszedł Dewar 
na zupełnie innej drodze.

Druga, kalorymetryczna, część badań 
wodoru, nie została ogłoszona za życia 
naszego uczonego.

Dorobku naukowego Witkowskiego do
pełniają pomiary składowej poziomej ma
gnetyzmu ziemskiego w Dublanach, oraz 
pomiary insolacyi i elektryczności atmo
sferycznej w Zakopanem—to jednak nie 
wyczerpuje jego zasług.

Świetny popularyzator, dał literaturze 
polskiej szereg znakomitych artykułów 
drukowanych w „Kosmosie", „Wszech
świacie" i „Wektorze"; oto niektóre ty 
tuły: „0 systemie miar, używanych w nau
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ce o elektryczności*', „O falach elektrycz
nych", „O temperaturze i mierzeniu tem
peratur", „O badaniach nad teoryą świa
tła", „O powietrzu ciekłem", „O eterze11, 
„O napięciu elektrycznem" *). Napisał 
też „Wiadomości początkowe z fizyki 
i meteorologii" i „Tablice matematycz
no-fizyczne" wreszcie—wydał swoje trzy- 
tomowe „Zasady fizyki", dzieło znako
mite — chlubę naszego piśmiennictwa 
naukowego; niepospolite zalety tego pod
ręcznika znane już są ogólnie, wymieniać 
więc ich nie będę.

Licznym słuchaczom Witkowskiego 
znane są też wysokie zalety jego wykła
du ustnego: płynna, jędrna wymowa, ży
wy, obrazowy sposób mówienia, niezwy
kła jasność wykładu, oraz zapał i cichy 
entuzyazm, który cechował zawsze sto
sunek Witkowskiego do nauki, musiały 
wywierać niezatarte wrażenie na j e 
go słuchaczach i stawiały go w rzędzie 
najdoskonalszych prelegentów.

Pedagogiczną i naukową działalność 
zmarłego krępowały w znacznym stopniu 
niedogodności pomieszczenia instytutu 
fizycznego w starym, ciemnym, chwieją
cym się budynku. Witkowski rozumiał 
doniosłość pomieszczenia pracowni fi
zycznych w gmachu odpowiednim, zaopa
trzonym w urządzenia, dziś niemal nie
zbędne do pracy naukowej; wiele trudu 
i pracy zużył, zanim zdołał tę sprawę 
przeprowadzić, uzyskać na ten cel miej
sce i fundusze i urzeczywistnić w koń
cu swój plan; półtora roku temu został 
otwarty nowy Instytut Fizyczny, dziś 
noszący nazwę „Instytutu Witkowskie
go", owoc prac i zabiegów niewyczerpa
nych swego twórcy, który nietylko ukła. 
dał plany i projektował urządzenia, ale 
sam dopilnowywał wykonania każdego 
szczegółu, sam do ostatnich chwil życia 
własnoręcznie wypróbowywał, kontrolo
wał i wykończał nowe urządzenia.

*) Pomiędzy r. 1887 a 1899 W szechświat po
m ieścił kilka mniejszych i okolicznościowych  
artykułów pióra W itkowskiego, oraz obszerniej
szą rozprawę „O podstawach fizycznych harmo
nii" 1899. (Przyp. red.).

Ogrom pracy podkopał zdrowie nieod
żałowanego profesora; nieszczęsne zabu
rzenia studenckie w czasie rektorstwa 
jego (Senat akademicki przez wybór na 
rektora chciał uczcić 25-lecie jego dzia
łalności profesorskiej) dokonały reszty. 
Nie do walki był stworzony ten człowiek 
niezmiernej dobroci i rzadkiej szlachet
ności, miłujący młodzież, którą zmuszo
ny był karać, jako wysłannik Senatu. 
To też po tym męczeńskim dla niego ro
ku choroba rozwinęła się groźnie i w koń
cu odebrała go nauce i społeczeństwu, 
dla których już tyle dokonał, a jeszcze 
tyle mógł i zamierzał.

Ze śmiercią jego schodzi do grobu po
stać prawdziwie świetlana; to nie był 
suchy uczony, zanurzony tylko w przed
miocie swoich badań: August Witkowski 
był całym, skończonym człowiekiem, któ
rego sfera zainteresowania sięgała sze
roko. W zorowy obywatel, interesujący 
się żywo zagadnieniami ogólnemi, ofiar
ny czynem i słowem, gdzie tego odeń 
zażądano, miłośnik muzyki, którą jakoteż 
i rysunek uprawiał z zamiłowaniem, 
a przytem człowiek prosty i skromny, 
serdeczny, uprzejmy i delikatny dla każ
dego, chwytał za serce nieopisanym 
wdziękiem, który dowodził w nim natu
ry prawdziwie szlachetnej, dobrej, czy
stej i harmonijnej. Zbliżywszy się doń, 
niepodobna było go nie pokochać; to też 
nietylko uczonego dziś w nim opłakuje
my, nietylko zasłużonego obywatela, ale 
i najlepszego, najczystszego Człowieka.

W. Werner.

ZADANIA I P R O B L E M Y  P A L E O 
ZOOLOGII.

Odczyt w ygłoszony na posiedzeniu Tow. im.
Kopernika w  Krakowie.

Kiedy mówimy o zadaniach i proble
mach jakiejś gałęzi tej lub owej wiedzy, 
to mimowoli przychodzi na myśl, że cho
dzi tu albo o całkiem nowy zakres, o no
wy dział istniejącej już nauki, albo też 
o jakiś nowy kierunek, o zwrot ważnego
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znaczenia, który to kierunek, który to 
zwrot bądź zrywa z przeszłością i otwie
ra  dla danej wiedzy zupełnie nowe ho
ryzonty, albo, będąc tylko jej przedłuże
niem, przerzuca ją  jednakże na nowe 
tory, po których tocząc się, zdobywa 
i poznaje nowe tereny, uzyskuje nowe 
kąty widzenia. Takby zatem być mogło 
i w tym przypadku. Więc zalatwijmy 
się z tem odrazu i nie odkładajmy tego 
na koniec, nie czekajmy, aż odpowiedź 
sama z siebie wyniknie. Zadajemy tedy 
sobie pytanie, czy kierunek nauk biolo
gicznych, boć jasnem jes t  chyba dosta
tecznie, że o taki tylko tu chodzić może, 
czy kierunek, który określiłem nazwą 
„paleozoologii11, je s t  czemś zgoła nowem, 
czy też chodzi tu tylko o zmianę pe
wnych założeń w obrębie już istniejące
go, o zmianę tych ważnych punktów wyj
ścia, od których rozpoczyna się nowy 
pęd rozwoju, które stanowią pierwszy 
krok i pierwsze ogniwo dla wyprowadzo
nego z nich łańcucha wniosków i sądów? 
I otóż musimy stwierdzić, że odpowiedź 
na to pytanie kryje w sobie paradoks, 
że, zależnie od sposobu przedstawienia 
kwestyi, przeprowadzić będziemy mogli 
i udowodnić, że paleozoologia istotnie 
uważana być może za zupełnie nowy kie
runek nauk biologicznych i naodwrót, 
zwłaszcza, jeżeli historycznie traktować 
zadanie będziemy, że ona nim nie jest 
zupełnie. I otóż paradoks, który przede- 
wszystkiem wyjaśnić należy. Uczynimy 
to na przykładzie lepiej znanym. Wszyst
kim znane są dzieje teoryi descendencyj- 
nej i wszyscy zgodzą się na to, że jest 
ona dorobkiem XIX w., że dopiero od 
XIX w. poczęła oddziaływać na myśle
nie i badania biologiczne, że zatem była 
w XIX w. teoryą nową, była nowym kie
runkiem. A jednak można się temu 
sprzeciwić, można wykazać, że ślady jej 
sięgają odległych czasów wstecz, że już 
w filozofii greckiej spotykamy się z pe- 
wnemi hasłami i myślami oderwanemi, 
które przypominają nam bardzo dziś dla 
każdego dostępną ideę ewolucyi, że myśli 
te przejawiają się również nawet w scho- 
lastycznem średniowieczu, że jest ona 
u Leibnitza, Kanta i filozofów przyrody,

że lęgnie się już w umyśle dziada Ka
rola Darwina. Więc, ściśle biorąc, nie 
jest nową w XIX w., a jednak uważać 
ją  musimy za istotny dorobek XIX w. 
Bo nie niedomówione hasła, nie przypad
kowo, czy choćby z genialną intuicyą 
rzucone oderwane idee i nie spekula- 
tywnie przeprowadzony teoremat, nadają 
prawo obywatelstwa teoryi i nauce, lecz 
jej uświadomione wypowiedzenie się z ca
łym szeregiem konsekwencyj, z całym 
arsenałem dowodów i ' całym aparatem 
ścisłej choćby nawet zawiłej konstrukcyi. 
Dlatego teoryai d.escendencyi nie jest 
dzieckiem filozofii greckiej i nie jest wy
tworem filozofów przyrody, ale jest te
oryą nową w XIX w. i dlatego XIX w. 
uważać ją  może za swój dorobek.

I z paleozoologią rzecz się ma podob
nie i ona, ściśle biorąc, nie je s t  nową 
nauką, i ona ma za sobą historyę, i ona 
przytoczyć może swych koryfeuszow 
wśród dawniejszych przyrodników, lecz 
i ona uchodzić może za naukę nową, 
przynajmniej za nowy kierunek. I, by 
już bliższy przykład przytoczyć, to tak 
jak inna pokrewna jej gałąź nauk biolo
gicznych a mianowicie anatomia po
równawcza była przez długi czas pomi
mo działalności Cuviera nauką niesamo
dzielną, lecz służebnicą na usługach te
oryi descendencyi. Jak  anatomia porów
nawcza, której zadaniem przez długi 
czas było doszukiwanie i wyszukiwanie 
homologii narządów i kreślenie szeregów 
rozwojowych poszczególnych narządów 
i ich grup, zanim wyzwoliła się od tej 
całkowitej zależności i poczęła wieść ży
wot bardziej autonomiczny, związany 
z innemi naukami biologicznemi o tyle 
i w takim istotnie ścisłym stopniu, jak  
tego wymagał i wymaga związek orga
niczny, zachodzący między wszystkiemi 
gałęziami wiedzy biologicznej, tak i pa
leozoologia długi czas wysługiwała się 
innej nauce, t. j. geologii, której dostar
czyła etykietek i napisów na poszczegól
nych pólkach i szufladkach, w których 
złożono materyały do dziejów ziemi i bu
dowy jej skorupy. I tak ja k  anatomia 
porównawcza zwolniła już dzisiaj w zna
cznej mierze ową zależność i wysuwa
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na czoło swych problematów zagadnienia 
własne i własną metodę, tak i paleozo
ologia poczyna się wyłamywać z u ta r
tych dla niej torów, zrywać dotychcza
sowe więzy i dopraszać się tej autono
mii, któraby pozwoliła jej mieć samo
dzielne zagadnienia, któraby uznała ist
nienie odrębnych problemów, niemiesz- 
czących się w ramach usług świadczo
nych geologii.

Więc dobrze, ale w takim razie pocóż 
ta zmiana nazwy? Wszak zawsze zwało 
się tę naukę paleontologią; więc nacóż 
jej dziś nazwa nowa? Czyżby chodziło 
tu tylko o zwyczajną zmianę nazwiska 
wobec tego przejścia na nową wiarę, czy 
chodzi tu tylko o zamiar zerwania z prze
szłością także de nomine? Otóż nie. By
łyby to istotnie podstawy zbyt błahe 
i zmiana nazwy zbyteczna, gdyż nazwa 
nadawana nauce nie może być przypad
kowa i zmiana jej musi być uzasadnio
na. Lecz cała różnica między tym kie
runkiem, o którym chcę mówić, a da
wnym, uwidocznia się zupełnie dobrze 
w tych dwu nazwach i zaznacza w całej 
swej pełni i jasności. Paleontologia to 
nauka nietylko o dawnych formach ży
cia, nietylko systematyka tego wymarłe
go życia, lecz nauka starająca się, i to 
przedewszystkiem, nanizać te dawne 
formy na jednę wspólną nić, usiłująca 
ustawić je  wszystkie w zwarty jednolity 
szereg, któryby dał nam obraz rozwoju 
życia na ziemi, któryby połączył te po
gubione po drodze dziejowego czyli filo
genetycznego rozwoju życia ślady w je 
dnę całość, złożył w mozaikową ale cał
kowitą budowlę. Nazwa paleozoologia 
ma zaś oznaczać znaczniejsze rozszerze
nie jej zadań, ma, krótko mówiąc, dowo
dzić, że jej zadania są takie same jak 
zoologii współczesnej, a tylko że mate- 
ryał jest, bynajmniej nie inny, lecz je 
dynie dawniejszy i ma oznaczać, że mię
dzy temi dwoma zakresami nauk biolo
gicznych zachodzi istotny i organiczny 
związek, którego rozbijać niemożna bez 
szkody tak dla jednej jak  drugiej nauki.

I otóż jak  z tego już widać, dalszy 
ciąg wykładu mego scharakteryzowany 
jest już jasno i wyraźnie. Nie przyniosę

jakiejś wiązanki nowych faktów czy od
kryć naukowych, nie pomnożę szczegó
łowych jakichś wiadomości, bo wykład 
tak pojęty, może być tylko programem, 
może być zakreśleniem granic tej nauce, 
może tylko wskazać jej styczne dziedzi
ny i traktować o zagadnieniach jej 
z ogólnego, bardziej metodologicznego 
stanowiska. Lecz wypowiedzenia się ta 
kiego trzeba, bo od tego zaczynają się 
umiejętne dzieje nauki, bo program t. j. 
uświadomienie sobie celu i zadań to już 
połowa spełnionego zadania.

Metoda, którą posługiwać się będę, bę
dzie metodą historycznokrytyczną. Ta, 
przechodząc przez pewne z przeszłości 
wyjęte zadania i problemy, będzie się 
starała oświecić je  blaskiem własnego 
ich efektu, a wskazując braki, starać się 
będzie o podanie środków ich uzupeł
nienia.

Lecz przedtem małe zastrzeżenie. Pa
leontologia, jako środek stratygrafii, usu
wa się zupełnie z naszego rozpatrywa
nia, bo przecież dla tych celów obojętną 
je s t  rzeczą, czy nadawanie nazw ustro
jom kopalnym odpowiada jakimkolwiek 
zasadom lub pojęciom naszym o gatunku 
i jego granicach. Dia celów stra tygra
ficznych wystarcza zupełnie określenie 
danego poziomu czy danej facies formą 
tak a tak wyglądającą i tak a tak na
zwaną jedynie tylko dla łatwiejszego po
rozumienia się i krótszego oznaczenia. 
Taka zaś nieumiejętna metoda nie może 
mieć nic wspólnego z nauką i o ile od
dać może i oddaje geologii praktyczne 
usługi, to sama przez się istnieć nie mo
że i rezultatów żadnych wydać z siebie 
nie je s t  w stanie. Stąd to pochodzi ten 
rozgardyasz, który istnieje wśród form 
kopalnych, zwłaszcza bezkręgowych a tak
że kręgowych, stąd to pochodzi, że gdy 
jedni poczytują dany zespół form jeszcze 
za jednolity gatunek, inni rozbijają go 
na kilka i kilkanaście gatunków, że gdy 
jedni różnice poziomu uważają za dosta
teczną zasadę do wyróżnienia gatunku, 
inni słusznie przeczą temu, że gdy jedne 
gatunki paleontologiczne różnią się od 
siebie bardzo znacznie niemal rodzajowo, 
inne, jak  wśród mięczaków, ugruntowa
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ne zostały na tak subtelnych- różnicach, 
jak np. w rodzaju Perisphinctes, Hopli- 
tes, Trigonia, że jak się wyraża Depćret 
zostały one literalnie „sproszkowane1'. 
Łatwo więc zrozumieć, że z takiego cha
osu zasad, stosowanych od gatunku do 
gatunku, od rodzaju do rodzaju i t. p., 
z zasad zmieniających się zależnie o i  
liczby źorm w danej grupie poznanych 
a tem samem dokładności ich poznania 
i od subjektywnego poczucia i zapatry
wania badaczów, łatwo zrozumieć, że 
z 'chaosu tego trudno coś stałego wy
kroić, trudno mówić o systemie chociaż
by tylko wśród samych form kopalnych. 
A przecież dla nikogo, kto się przez 
chwilę zastanowi, nie może być wątpli- 
wem, że nawet wtedy, gdyby systematy
ka paleontologiczna oparta została na 
stałych podstawach, czego nawiasem mó
wiąc i systematyka dzisiejszej fauny nie 
posiada, gdyby nawet układanie w sze
regi, łączenie w grupy podlegało ścisłym 
metodom, to i  tak byłby to materyal 
zbyt dużo luk posiadający, materyal, któ
ry sam prżęż się nie zaspokoiłby nasze
go dążenia do zamkniętego i jednolitego 
systemu. Albowiem, pokąd „żywe niedź
wiedzie i nosorożce przechowujemy w je 
dnym oddziale muzeum a dyluwialne 
i trzeciorzędowe w drugim byle tylko“, 
jak  powiada Jaeckel, „nie doznać nawet 
pokusy porównania ich ze sobą i przeno
szenia spostrzeżeń dokonanych z jednych 
na drugie", dopóty o jednolitym syste
mie zoologicznym mowy być nie może, 
dopóty, niezależnie od liczby poznanych 
form kopalnych i żywych, istnieć będą 
dwa systemy zoologiczne obok siebie, 
oba niekompletne, oba z wieloma braka
mi, nieuzupełniające się wzajem bynaj
mniej. Dopiero, gdy one splotą się ra 
zem w jednę całość, gdy w luki jednego 
wstawimy istniejące człony drugiego, do
piero wtedy systemy te oba związać bę
dziemy mogli w jednę całość. Jeżeli bo
wiem zrozumiemy raz, jak  bujnie rozga
łęzione drzewo przedstawia system pań
stwa zwierzęcego, jeżeli uświadomimy 
sobie, że progresya form nie posuwa się 
ruchem jednostajnym, lecz że raz jest 
przyspieszona, to znów opóźniona, że

óbok form krótkotrwałych istnieją for
my, które przetrwały przez kilka okre- 
sów geologicznych i przechowały się do 
czasów naszych, że formy t,e powstać 
mogły w bardzo starych okresach i dać 
odrazu początek innym nowym, to zro
zumiemy, że, układając system zoologicz
ny, skakać będziemy musieli po całym 
materyaie, że samo poziomowanie nie
tylko nie da rezultatów wogóle, ale oo 
gorsza wydać może tylko błędne, że trze
ba ciągle wybiegać wprzód i cotać się 
wtył z jednego okresu geologicznego 
w drugi i z powrotem.

Prawda, że można tu przytoczyć do
wód przeciwny temu rozumowaniu i po
wiedzieć, że jeżeli w danym poziomie 
nie mamy bezpośredniego połączenia 
form, to powinniśmy je znaleść w pozio
mie poprzednim bliższym lub dalszym 
i że w ten sposób dojść musielibyśmy 
do jednolitego choć bujnie rozgałęzione
go drzewa. Tak, to prawda, ale nietrze- 
ba nigdy o tem zapominać, że materyał 
paleontologiczny to zawsze tylko przy
padek i to nietylko w odkryciu i znale
zieniu, ale co ważniejsza w samem za
chowaniu. Wszak wiele form zginąć 
musiało dla nas bezpowrotnie, inne choć 
przechowały się w ziemi, zniszczały wy
dobyte na wierzch z chwilą, gdy dostały 
się w nieodpowiednie ręce. Musimy 
zwrócić uwagę r.aszę na to, że skamie
niałości znano już oddawna i zbierano 
i przechowywano zanim jeszcze poznano 
ich właściwe znaczenie. Ale te zbiory 
nie doszły rąk naszych a razem z-niemi 
zginął i materyał w nich zebrany. Jako 
przykład przytoczyć pragnę, że Sweto- 
niusz opowiada, jakoby . cesarz rzymski 
Augustus zdobił niemi swe letnie pałace, 
że na Capri posiadał zbiory kości olbrzy
mich zwierząt morskich i lądowych.
I mimo cywilizacyi rzymskiej nic z tego 
nie otrzymaliśmy w spadku. W innych 
znów razach bróździ nam ciemnota. 
Wszak wiemy, że w Chinach do dziś 
dnia a po wszystkich innych krajach 
dawniej, przyznawano i przyznają tym 
szczątkom kopalnym własności lecznicze, 
wskutek czego od niepamiętnych czasów 
panowała na tym terenie zupełnie rabun
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kowa i dewastacyjna gospodarka, po któ
rej nie zachowało się dla nas nic albo 
prawie nic. Więc w takich warunkach 
trudno nieraz o brak potrzebnego łącznika 
w danym poziomie i trzeba go szukać 
wyżej, poza chwilą nawet jego powsta
nia, nieraz aż wśród fauny dzisiejszej. 
I taką właśnie grupą może być np. ta 
najpierwotniejsza wśród wszystkich ssa
ków grupa stekowców (Monotremata), 
które właściwie znane są w kopalnym 
stanie tylko z pleistocenu w Australii, 
chociaż najbliższych swych pobratymców 
mają w grupie Multituberculata albo 
Protodontia, pochodzących z drugorzędo- 
wych i najdawniejszych trzeciorzędo
wych warstw geologicznych.

Więc skoro materyał niekompletny 
być już musi, to czyż należy go jeszcze 
bardziej dekompletować i z dzisiejszego 
systemu wyłączać formy kopalne a z pa
leontologicznego dzisiejsze. A jednak, 
choć tego rodzaju odkrycie leżało jak  na 
dłoni, mimo tego rozdział między zoolo
gią a paleontologią uczyniono tak szero
kim, a to dzikie małżeństwo paleontolo
gii z geologią było tak silne, że do dziś 
dnia nie posiadamy jeszcze zupełnie tego 
zreformowanego systemu. Wprawdzie 
istnieją już próby, jaką  jest przedewszyst- 
kiem Handbuch der Palaeontologie Zittla, 
a z ostatnich czasów System der Wir- 
beltiere Jaeckla, tudzież udatniejsze w za
miarze niż przeprowadzeniu Steinmanna 
próby genetycznego połączenia form wy
marłych i żywych, ale gdy pierwszy 
szwankuje przez luźne, niezwiązane ze 
sobą ustawienie form i grup, przyczem 
naturalnie główny nacisk położono na 
formy kopalne a dzisiejsze tylko jakby 
dla decorum tu i ówdzie wstawiono, to 
drugi pozornie czyni już zadość warun
kom i wymogom takiego nowego połą
czonego systemu, który jednak budowa
ny na podstawach zbyt subjektywnych, 
systemem ogólnym i trwałym nazwany 
być nie może, podobnie jak układ Haeckla 
w którym roi się znów od form hypote- 
tycznych, co wprawdzie daje świadectwo 
żywotności fantazyi twórcy, ale mija się 
w wielu miejscach ze ścisłością wyma
ganą od nauk realnych. O Steinmannie

i jego poglądach pomówimy na innem 
miejscu. Prócz tego, możnaby przyto
czyć jeszcze parę innych przykładów na 
tego rodzaju próby czy usiłowania w ob
rębie ciaśniejszych jednostek systema
tycznych, jak  poszczególnych szczepów, 
rzędów, rodzin i rodzajów, nie mogę je 
dnak tego pierwszego punktu przedsta
wiać tak szczegółowo, by sobie samemu 
nie odbierać możności dotknięcia innych 
równie ważnych zadań tej, bądź co bądź 
jeżeli nie nowej, to w każdym razie od
mładzającej się gałęzi nauk biologicz
nych. To jedno muszę jednak dodać, że 
to poczucie potrzeby równorzędnego 
uwzględniania w układzie ustrojów zwie
rzęcych, form kopalnych i dzisiejszych 
wyszło przeważnie od badaczów zajmu
jących się formami kopalnemi, że zoolo
gowie „recentni“, jeżeli się wolno tak 
wyrazić, odczuli i odczuwali tę potrzebę 
w znacznie mniejszym stopniu i woleli 
raczej posługiwać się spekulacyami, ani
żeli sięgnąć do materyału faktycznego 
nagromadzonego przez paleontologów.

I oto pierwszy punkt określający za
danie paleozoologii, oto otwierający się 
nowy szeroki dział pracy, obiecujący ob
fite plony, łączący dwa rozbieżne dotąd 
kierunki, godzący przeszłość z teraźniej
szością.

Z chwilą, kiedy teorya descendencyi 
dzięki Karolowi Darwinowi i Ernestow i' 
Haecklowi poczęła dominować nad inne- 
mi poglądami w naukach biologicznych, 
kiedy wszystkie wysiłki skierowane były 
ku jej stwierdzaniu i uzasadnianiu, wte
dy i paleontologii przeznaczono odpo
wiedni w tej pracy udział. I postawiono 
przed nią nie mniej i nie więcej tylko 
takie zadanie: odcyfrowanie całej przesz
łej historyi życia to zakres pracy pale
ontologa powiedziano, obowiązkiem jego 
je s t  wyśledzić nietylko poszczególne luź
ne etapy rozwoju form żywych, ale tak
że znaleść owe łączniki, których brak 
wśród dzisiejszej fauny ostro już zaryso
wanej i poprzerywanej na grupy niełą- 
czące się ze sobą. Przekazano paleonto
logii również obowiązek dowiedzenia, że 
w miarę cofania się w przeszłość życie 
występuje pod coraz to prostszą postacią,
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polecono jej znaleść w historyi ziemi ów 
punkt krytyczny, od którego życie roz
poczęło swój pochód ewolucyjny ku 
chwili obecnej. Jak  widzimy, były to 
zadania, które mogły były i powinny 
były zmienić stosunek paleontologii do 
innych nauk przyrodniczych, oddalić mo
że od geologii a zbliżyć do biologii. Roz
wiązując te zadania, paleontologia mogła 
się nietylko wyemancypować od przy
gniatającego ją  nacisku, ale nawet od
wrócić ten stosunek na korzyść własną, 
biorąc tylko wyniki badań geologii dla 
siebie a mało jej w zamian dając. Mimo 
tej sposobności stosunek tych dwu róż
nych nauk do siebie niewiele się zmie
nił a to z dwu powodów: 1) że paleonto
logami byli geologowie czy też naodwrót, 
a 2) że wyniki, jakiemi paleontologia 
w tym kierunku poszczycić się mogła> 
zawiodły oczekiwania. Nie znaczy to ( 
abym nie doceniał wyników badań uczo
nych takich jak  Neumayr, Mojsisowić, 
Hyatt i in., nie znaczy to również, abym 
chciał twierdzić, że geolog nie może być 
dobrym paleozoologiem, ale w większo
ści przypadków, jeżeli średnio rzecz trak 
tować będziemy, to istotnie powolny roz
wój paleozoologii przypisać musimy tej 
okoliczności, że zajmowano się nią głó
wnie ze stratygraficznego punktu widze
nia, że paleozoologia zamiast zbliżać się 
do nauki jej pokrewnej, a ściśle biorąc 
identycznej, przeciwnie oddalała się od 
niej, tak, że w końcu usunęła się od niej 
całkowicie i poczęła łączyć się z geolo
gią, uznając się za jednę z nauk pomoc
niczych tej ostatniej. I jak  z tego wi
dać, nie stało się to z przyczyny geolo
gów, zarzut, jeżeli wogóle o zarzucie mo
żna mówić, skierowany być nie może 
w stronę geologów, lecz właśnie w stro
nę zoologów, którzy, zaskoczeni niezmier
ną obfitością zadań i problemów na tym 
najbliższym sobie teraźniejszym terenie, 
dobrowolnie pozbyli się niejako swych 
praw do przeszłości, praw nabytych na
wet formalnie przez genialne prace zo
ologów i anatomów porównawczych ta 
kich jak Cuvier, jak Kowalewski. Z dru
giej strony przytoczyć można dowód 
przeciwny, który równocześnie jest naj

silniejszym argumentem za koniecznością 
zbliżenia paleontologii do nauk biolog 
gicznych a mianowicie, że potrzeba tego 
zbliżenia, tego połączenia paleontologii 
z biologią, nie wyszła bynajmniej od bio-, 
logów, lecz zrodziła się wśród samychże 
paleontologów, którzy chociażby tylko 
z racyi swych przygotowawczych stu- 
dyów, ale nie mniej a raczej więcej z ra-; 
cyi swych badań specyalnych do geolo
gów bywają zaliczani. Oto ich nazwiska:' 
Cope, Polio, Depćret, Steinmann, Jaeckel,- 
Abel. Skutkiem to właśnie tego chwiej-, 
nego stanowiska, skutkiem tej ustawicz-y 
nej bo koniecznej grawitacyi raz ku 
geologii, to znów ku zoologii, paleonto-, 
logia musiała pójść najpierw drogą po
średnią, wyrobić się na ąuasi samodziel-, 
ną gałąź wiedzy, do czego ją  zmuszaj 
i olbrzymi materyał faktyczny, zanim się, 
nie pokazało, że ta  droga równie jak  
pierwsza nie jest całkiem prosta i do 
celu prowadzić nie może. I znów przy-, 
bywa nam tu kilka nowych nazwisk do 
już wymienionych, jak Gaudry, Koken, 
Osborn, Schlosser, choć ci dwaj ostatni 
to już właściwie do najnowszego kierun
ku zaliczani być mogą, i nowy dowód tej_ 
ścisłości, jaka zachodzi między paleonto
logią a zoologią lub wogóle biologią i j a 
ka sama przez się uznać się kazała w roz
patrywaniu i roztrząsaniu pewnych wy-; 
ników badań paleontologicznych.

Dr. E. Kiemik.
(Dok. nast.).

C IE P Ł O  P O J M O W A N E  JAKO 
M ATERYA. j

Na otwarcie sekcyi fizycznej „British 
Ass. for the Advancement of Science41 
(wrzesień 1912 r.) H. L. Callendar wy
głosił ciekawy wykład, którego treść 
chcę tu podać *).

!) Wiadomości obszerniejsze o tem podają: 
Naturwis-’. Rundschau 27, str. 545, 561 (1912) ' 
oraz Zeitschrift f. d. phya. u. chem. Unterricht. 
1913 I, str. 38. Z tych źródeł korzystam, pisząc 
ten artykuł.
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Wytwarzanie ciepła przez tarcie było 
jednym z faktów, 'niedających się wytłu
maczyć na podstawie dawnej teoryi ma- 
teryalnej. Przypuszczano, że podczas 
tarcia wydobywa się zawarte już po
przednio w materyi ciepło, czyli że np., 
gdy wiercimy armatę, wióry metalowe 
mają mniejszą zawartość ciepła niż m a
teryał pierwotny. Rumford i Davy udo
wodnili, że tak nie jest, gdyż ciało nie 
staje się cięższem wskutek ogrzewania. 
Ciepło było dla nich stanem ruchu, drga
niem cząstek materyalnych. Laplace prze
ciwnie, badając stosunki ciepła właści
wego gazów, równania adyabatyczne i in
ne zagadnienia, doszedł na podstawie 
teoryi materyalnej do rezultatów praw
dziwych. Także Carnot w dziele: „Re- 
flexions sur la puissance motrice du feu 
et sur les maćhines propres ci develop- 
per cette puissance" stoi na gruncie te 
oryi materyalnej. Wszystkim odwracal- 
n fe pracującym maszynom odpowiada 
jednakowy wzór WIO, (W —  wytworzona 
praca, Q — pobrane ciepło), gdy pracują 
w tych samych granicach temp. Carnot 
dowiódł, że toorya bardzo uprości się, gdy 
„proces kołowy" rozważać będziemy 
w nieskończenie bliskich granicach do
wolnej temperatury t. Wtedy praca wy
tworzona przez jednostkę cieplną w temp. 
t, je s t  dla wszystkich cial jednakową 
funkcyą t. Zastosowując wprost teoryę 
materyalną, Carnot wskazał dalej, że gdy 
temp. mierzyć będziemy gazem doskona
łym, wartość lunkcyi F  (t) jest dla 
wszystkich temperatur jednakową wiel
kością stałą A  (równoważnik mechanicz
ny ciepła). Praca W, wyprodukowana 
przez Q kaloryj w procesie Carnota, 
w granicach temp. T  i 7’0, wyrazi się ró
wnaniem

W  —  A. Q ( T —  T0).

W interpretacyi tego równania Carnot 
zastosował porówoanie z wodospadem, 
przyjąwszy, że ciepło wskutek podniesie
nia temp. podobne je s t  wodzie spadają
cej z wysokości. Uzyskana praca zależy 
od spadku danej temperatury. „Cieplik" 
Carnota je s t  według Callendara identycz
ny z „entropią" Clausiusa. Przyrost „en

tropii14 w procesach nieodwracalnych jest 
najlepszą miarą dla występujących ilości 
ciepła.

Stosunek przewodnictwa ciepła i elek
tryczności w metalach według now'ych 
oznaczeń nie jest stały, lecz zmienia się 
w przybliżeniu proporcyonalnie do temp. 
absolutnej. Przyczynę tej nieregularno- 
ści Callendar widzi w tem, że ciepło mie
rzy się jako energię a elektryczność ja 
ko ilość „fluidu". Gdybyśmy wyrazili 
przewodnictwo cieplne miarą „fluidu" 
cieplnego, to stosunek obu przewodnictw' 
wydałby się stałym. Przyjąwszy, że prze
nośniki ciepła i elektryczności są te sa 
me i że energia cynetyczna każdego prze
nośnika jest taka sama jak  cząsteczki 
gazu w tej samej temperaturze, można 
obliczyć stosunek obu przewodnictw. 
Otrzymuje się wartości zgodne z do
świadczeniem.

Callendar przypuszcza, że przenośnika
mi ciepła są nie elektrony odjemne jak 
dla elektryczności, ale obojętne wiązania 
dwu elektronów, odjemnego i dodatnie
go. Gdy przypuścimy, że te obojętne 
cząsteczki znajdują się w przewodniku 
jakby w roztworze i łatwo mogą być 
rozłożone na dodatnie i odjemne elektro
ny, możemy stworzyć teoryę przewod
nictwa metali, analogiczną z przewod
nictwom w roztworach elektrolitycznych. 
Tylko szybkość jonówr w przewodniku 
metalicznym jest znacznie większa niż 
w elektrolitach. W dobrych przewodni
kach następuje prawie zupełna dysocya- 
cya obojęlnego elektronu podwójnego, 
tak, że stosunek obu przewodnictw zbli
ża się do wrartości, którą obliczamy, za
kładając, że przenośniki ciepła i elek
tryczności są te same. W złych prze
wodnikach dysocyacya je s t  nieznaczna.

Poniewoż przyjmujemy, że przez ze
tknięcie się elektronów powstają promie
nie Rontgena, można „cząsteczki ciepła" 
uważać jako powolne promienie Rontge- 
na, których energia je s t  równa energii 
cząsteczki gazu w tej samej tempera
turze.

Callendar uważa przyjęcie cząsteczko
wej budowy ciepła za konieczne następ
stwo teoryi cząsteczkowej budowy ma-



A l 8 WSZECHSWIAT 123

teryi i elektryczności. Ciekły i gazowy 
stan skupienia należałoby uważać za róż
ne roztwory cieplika w materyi, a sto
sunek ich wzajemny będzie zmienny za
leżnie od temp. i ciśnienia.

Tak pojęty „cieplik" należy uważać za 
niezniszczalny.

Calletidar w swoim wykładzie poruszył 
ogólnie, naszkicował tylko kwestyę i chciał 
zwrócić uwagę na to, że wprowadzenie 
materyi cieplnej jako naturalnej miary 
dla ilości ciepła zamiast mierzenia jako 
energii może stanowić postęp w nauce.

J. D.

N O T A T K A  O RO ŚL IN N O ŚC I  LA
S Ó W  SZEP1ET O W 1ECK IC H  NA 

W O Ł Y N IU .

Olbrzymie lasy szepietowieckie na 
Wołyniu w powiecie zasławskim zajmu
jące około 8 413 dziesięcin, które wraz 
z miasteczkiem Szepietówką są własnoś
cią Józefa hr. Potockiego, z powodu swe
go drzewostanu, warunków klimatycz
nych jako też rodzaju gleby, podglebia, 
wilgotności i oświetlenia, wybierających 
tak ważny wpływ na roślinność, przed
stawiają bardzo wdzięczne pole dla ilo- 
rystów.

Lasy wyżej wymienione graniczą ze 
wspaniałemi lasami sosnowemi sławuc- 
kiemi a mianowicie ze strony zachod
niej, w której również przeważa sosna 
z małą domieszką dębu; podobny drze
wostan ujawnia się i ze strony północ
nej. W stronie południowej i wschod
niej przeważają lasy mieszane, przeważ
nie liściaste, składające się głównie 
z dębów, grabów,, jesionów, brzóz i lip, 
w których dąb zajmuje dominujące miej
sce, w niższych częściach lasu olchy, 
wiązy i osiki. W niektórych częściach 
lasu widać, jak dęby zaczynają ustępo
wać przed osiczyną. Lasy szczególniej 
mieszane i liściaste mają bardzo bogate 
podszycie, złożone z krzaków leszczyny, 
kaliny, czeremchy, porzeczki czarnej (Ri- 
bes nigrum L), malin i jarzębiny. Tu

i owdzie widać Daphne mezereum i Da- 
phne Cneorum (L) l). Części lasów, w któ
rych przeważa sosna, są zazwyczaj su
che, w stronie zaś południowej i wschod
niej a także południowo-wschodniej prze
ważają cieniste lasy wilgotne, a za nie
mi rozpościerają się torfowiska i mocza
ry, mianowicie w rewirze łukawieckim 
i klimontowickim. Ten ostatni jest szcze
gólniej ciekawy pod względem botanicz
nym i geologicznym. Gleba od strony 
zachodniej i północnej piaszczysta, od 
strony południowej—szary piasek, dużo 
próchnicy, podglebie glinkowate, miej
scami biała glinka kaolinowa. Rzeźba 
okolicy mniej więcej falista, miejscami 
niewielkie jary.

Archaiczna płyta granitowa, unosząca 
na sobie inne tormacye wielkiej wyżyn
nej płyty czarnomorskiej, której część 
północna stanowi wyżynę lubelsko - wo
łyńską, wyłania się już to pod postacią 
oddzielnych głazów lub małych obnażeń 
w Sydułkowie niedaleko Szepietówki 
i we wsi Klimontowie (w odległości 8 
wiorst), gdzie miejscowy tak zwany sza
ry granit szepietowiecki łamią i obra
biają na miejscu na filary i przyczółki 
3-go mostu pod Warszawą. Płytę grani
tową w okolicach Szepietówki i Sławuty 
pokrywa formacya kredowa, której ogni
wo piaskowcowe wyłania się prawie przy 
samym dworcu kolejowym szepietowiec- 
kim. Eksploatacya tej skały uskutecz
nia się przez odkrywkę; wierzchnie jej 
warstwy są dosyć miękkie, koloru bru
natnego, głębsze stanowią twardy dosyć 
zbity kamień używany do celów tech
nicznych. Miejscami, jak np. blizko szpi
tala ziemskiego, występują żwiry i luźne 
zlepieńce piaskowe z nadzwyczaj liczne- 
mi skamieniałościami, przeważniej.zaś 
grubo ziarniste piaski z mnóstwem od

i) Moje oznaczenia i nazwy pewnej liczby  
gatunków roślin jawaokw iatowych i mchów, 
wspomnianych w  niniejszym artykule spraw
dzał, okazy porównywał ze zbiorami ̂ uniwersy
tetu Jagiellońskiego, a niektóre-wątpliwe okre
śla! p. Antoni Żmuda, asystent botaniki w uni
wersytecie Jagiellońskim, za co składam mu 
podziękowanie.
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łamów krzemiennych, które zwłaszcza 
w lecie bardzo utrudniają komunikacyę 
w samej Sławucie i w drodze z Szepie- 
tówki do Sławuty.

Ponieważ niniejszy artykuł je s t  tylko 
notatką a nie szkicem roślinności lasów 
szepietowieckich', więc rozpatrując tę 
ostatnią, wspomnę tylko o tych gatun
kach roślin jawnokwiatowych, które 
w owych miejscowościach są dosyć po
spolite a w innych, należą do mniej czę
stych, przyczem zwrócę uwagę na florę 
mchów i porostów.

Szczególniej bogatą florą jawnokwiato- 
wą odznaczają się słoneczne, pagórkowa
te, leśne poręby' biizko bramy wjazdo
wej na początku lasu idąc od szpitala 
ziemskiego i sąsiadujące z nią lasy, tam 
rozpościerają się całe kwieciste kobierce 
rozmaitych gatunków . przeważnie rodzin 
jaskrowatych, fiołkowatych, motylkowych 
i złożonych, . nielicząę traw właściwych. 
Z rodziny Violaceae (fiołkowatych) bar
dzo licznie występuje okazały wielko
kwiatowy Viola) Riviniana (Rabhr), Viola 
odorata (L.), Viola h irta L. var. hirsuta 
(Schult), V. arvensis (Miirr) subsp. cur- 
tisepala (Wittrock), V. arvensis subsp. 
communis (Wittr.), V. tricolor (L.) e. sa-: 
xatilis (Schmidt), V. tricolor (L.) subsp. 
genuina (Wittr.), f. lutescens (Wittr.), 
for. flor. maiore (Wittr.), for. t /p ica  
(Wittr.).

Z rodziny Ranunculaceae (jaskrowa
tych): Ranunculus flamula (L ) forma inte- 
grifolia De, b. pospolity Ranunculus cas- 
subicus (L.) for. typowa, R. - cassubicus 
var. commutatus, Ranunculus auricomus 
(L.) var. dubius (Zapałowicz); - forma po
średnia między Ranunculus auricomus 
i R., cassubicus, okazałe formy Cimifuga 
foetida L. var. micrantha (Zapałowicz), 
Trollius europaeus (L.) (b. obficie), Aqui- 
legia vulgaris (L.) podobnież. Również 
obficie: Clematis vitalba (L.) i Thalictrum 
angustifolium , (Jacq.) T. aąuilegifolium 
(L.), T. flavum (L.), T. minus (L.), Aco- 
nitum variegatum (L.).

Z rodziny złożonych (Compositae): Inu- 
la hirta (L.) var. oblongifolia (Beck.). 
Cirsiiim rivulare (Link.) forma typowa.

Crepis praemorsa (Tauch) for. dolne liś
cie wydłużone. Centaurea phrygia (L.).

Z rodziny motylkowych: Genista ger- 
manica L. forma typowa i forma naga. 
Citisus Ratisbonensis Sch., Lotus uligi- 
nosus (Schlc.), Lathyrus palustris (L.) 
(na łąkach wilgotnych), Lathyrus syl- 
vester (L.), Lathyrus vernus (Bern), La
thyrus tuberosus (L.). Z innych rodzin tu 
i owdzie spotykamy często Phyteuma 
spicatum L. i Ph. orbiculare (L.) bardzo 
pospolity, Euphorbia angulata Jacq. i pięk
ne okazy Lilium martagon L., Eryngium 
campestre L.

Drugą ciekawą miejscowością jest 
rzadki las z bujnem podszyciem, tak zwa
na Wasylowa pasieka, niedaleko toru 
kolei żelaznej, zajmująca częścią pagó
rek, a w pozostałych miejscach małą ko
tlinę zwilżoną rzeczułką i stawem—skąd 
znów rozchodzą się drogi do malowniczo 
ugrupowanych lasów. W owej miejsco
wości obficie rośnie okazała Melittis Me- 
lissophyllum (L.), Corydalis solida (Smith) 
i C. cava (Schw. i K.), Galeopsis specio- 
sum, Dentaria glandulosa (W. i K.), Vio- 
la silvestris (Lam.), Polygonatum vulga- 
re (Desf.), Polygonatum multiflora (Au). 
W mieszanych a przeważnie liściastych 
lasach w klimontowieckim rewirze obfi
cie rośnie Veratrum album (L.), Alium 
ursinum (L.), Pyrola minor, piękny ga
tunek Primula acaulis (Jacq.), (P. gran- 
diflora Lmk.), po miedzach Gentiana ci- 
liata L.

W lasach szepietowieckich i okolicach 
z odpowiednim stopniem wilgotności i ro
dzajem podłoża, rozwinęły się też bujnie 
formacye mchów. Wspomnę tutaj także 
rzadsze tylko gatunki. Podstawę głazów 
granitowych przy źródełkach lub małych 
sadzawkach w lasach w Klimontowie 
obficie obrasta Brachythecium plumosum 
(Br. Sch.) z owocami, które zwykle są 
dosyć rzadkie. Darnie gęste barwy bron- 
zowej bardzo podobne do formy pocho
dzącej z Wogezów. Tamże B. populeum 
for. major (Schm.). Na pniach drzewnych 
w wyżej wymienionej miejscowości bar
dzo częsty B. velutinum (L.) forma ty 
powa, i B. salebrosum (Hoff.) var. cylin- 
drium. Na wilgotnych kamieniach gra
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nitowych w Klimontowie bujnie rozrasta 
się Amblystegium filicinum (L.) De Not. 
(Crateneuron filicinum (L.) Roth.) var. 
gracilescens Schmpr. Bogatego mate- 
ryału bryologicznego dostarcza wieś Ło- 
zowo pod Szepietówką, a głównie dre
wniany młyn wodny. W tym ostatnim 
na drewnianych palach, kołach wodnych; 
stawidłach obficie rozrasta się Ambly
stegium riparium (L.) Brisch (Lepto- 
dictyum riparium Warnst) var. longifo- 
lium (Schutz), var. subsecundum, var. 
elongatum i zupełnie dotąd nieznany ga
tunek Hygroamblystegium nova spec. 
Drewniane części wyżej wymienionego 
młyna, stanowią podścielisko dla cieka
wej i rzadkiej formy bardzo pospolitego 
wszędzie gatunku Acrocladium cuspida- 
tum (L.) Lindb. (Hypnum cuspidatum) L. 
mianowicie var. molle (v. Klinggr.). Od
miana ta, cechuje się jasno zielonemi, 
połyskującemi, płaskiemi, dużemi darnia
mi, i pędami niezakończonemi ostrym 
owalnym pączkiem jak  u formy typo
wej. Na pierwszy rzut oka, owa forma 
wywiera wrażenie jakiegoś gatunku Eu- 
rhynchium. Pnie drzewne obrastają do
syć rzadko gatunki jak  Ulota crispula, 
(Bruck.), Dicranum montanum (Hedw.) 
i bardzo obficie Stercodon Haldanianum 
(Hypnum Haldanianum Grev). Nakoniec 
na ziemi w lasach klimontowieckich zna
lazłem odmianę Polytrichum commune 
(L.) var. uliginosum (Hub.), oprócz roz
maitych gatunków Sphagnów, których 
bliżej nie określałem.

Porosty (Lichenes) są również obficie 
reprezentowane w lasach szepietowiec- 
kich. Ogromne plechy płaskie żółtawo 
zielonawo-oliwkowego koloru porostu Par- 
melia cylisphora (Ach.) Wain. (Parmelia 
caperata Nyl.) pokrywają prawie każde 
drzewo tak liściaste jak  i iglaste, tu 
i owdzie na korze drzewnej rozrasta się 
bujnie zielonawo szarawy porost z okrą- 
głemi, szerokiemi klapkami Parmelia per- 
lata (L.) Ach. (Imbricaria perlata Koerb.), 
miejscami zwłaszcza na jesionach nie
wielkie szare plechy Parmelia tiliacea 
(Hoff.) Wain. Na brzozach Parmelia aspi- 
dota (Ach.) Wain. z dużemi obfitemi mi
seczkami (apotecyami), porost ciemno cy

namonowej a nawet czekoladowej bar
wy podobny do bardziej pospolitego Par
melia olivacea (L.) Ach. pokrywającego 
bardzo często młode osiny, topole i j e 
siony. Do bardziej rzadkich należy po
rost Parmelia acetabułum (Neck.), Imbri
caria acetabulum (D. C.) z ogrómnemi 
miseczkami (apotecyami).

Z pni zwłaszcza sosnowych oprócz bar
dzo zwyczajnego porostu Usnea barbata 
(L.) Hoff. i Usnea plicata zwieszają się 
jakby szarawe, siwe, długie brody złożo
ne z cienkich nitkowatych gałęzi, rozga
łęziających się widłowato, i na swej po
wierzchni obficie pokrytych białawemi
lub szarawemi grupkami sorediów- Jęstto ;
porost Bryopogon implexum (Hoff.) (Bry-; 
opogon jubatum Koerb.)., 'Podobny do: 
niego, także w postaci' długich nitkowa-' 
tych jakby warkoczy; którbgo nitki bdrwf 
ciemnych, zwykle czŁrnej, Łakżb znajdują: 
się w lasach sz&pjetowieckifch, stanowi' 
podobny gatunek Bryojjogón chalibeifor-1 
me (L.). Przez dokładniejszą obserw acyi ’ 
na jesionach, olcliaćh, osinach, grabach* 
łatwo odnaleść bródawkowate miseczki.' 
porostu Pertusaria ’ ćommur|iś -(D. ,‘Ć.1)* 
i P. leióplaca (Ach.) tu i owdzie'cżer,wó-j 
ne kulki porostu Bacidia rubełia.(Pers.),: 
płaskie okrągłe miśe'czki barwy ■ wosku 
żółtego—PlAcodium cerinuni (Ehr.) 'WaiiJ/ 
i P. gilvum (Hirffm) i porostu należąc^-' 
go do rodziny Graphidaceae mianowicie 
Graphis scrifta (L.) Ach: Ten . ostatni1 
łatwo poznać po 'czarnych kreskach miiiej! 
więcej wgłębionych W plechę^ prostych,| 
zgiętych, zakrzywionych'^ czasem:rózg££-; 
łęzionych, przypominających? litery he-Ł 
brajśkie.- Korję-'dębów,V pokrywa bardzo 
obficie w postaci białego proszku, w któ
rym można dostrzedz mnóstwo' białych 
okrągłych lub - pła'skich’ :utwór§w (sore- 
dia), porost Var1olaria fąglnea (I..) (Vti- 
riolaria amara .Vch.) odznaczający się 
w wysokim stopniir- gbrzkim smakiem 
podobnym do smaku .phinjny. . .Podobny 
lubo daleko rzadziej' spotykany,' pój-pst,. 
stanowi gatunek Variolarhą glo.buli|er£ i 
(Turn.), odróżniający się między' iłinemi > 
i tem, że nie ma smaku gorzkiego’.1 01-1 
chy, osiny obrastają bardzo pospolite ' 
skorupiaste porosty z miseczkami kaszta-
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nowatemi, nieraz dosyć znacznych roz
miarów, z plechą twardą, chropowatą,^ 
-Tzarobiałą Lecidea allophana (Ach.) Nyl 
(Lecanora subfusca (L.) Ach.) i porost 
z płuskiemi różowego lub mieszanego ko
loru miseczkami Lecanora albella (Pers.) 
Ach. (Lecanora pallida a albella Koerb.). 
Na korze sosen dosyć obficie Lecanora 
coilocarpa (Ach.) Nyl. Na dolnych zwłasz
cza częściach pni grabów spotykamy 
wspaniałe okazy liściastego porostu Sticta 
pulmonaria L. niekiedy z owocami. Na 
ziemi między mchami a niekiedy na drze
wach, oprócz zwyczajnego porostu Peiti- 
gera canina (L.), trafiają się rzadsze Pelti- 
gera polydactyla (Hoff.) zazwyczaj z za- 
rodniami i P. horizontalis podobny do 
poprzedniego, zwłaszcza w stanie pło- 
nym, z powodu błyszczącej górnej po
wierzchni swej plechy, ale odznaczający 
się dużemi nie palczastemi, lecz na koń
cach szeroko zaokrąglonemi klapkami 
i pędzelkowatemi włośnikami na swej 
dolnej powierzchni. W lasach w Klimon
towie znalazłem dosyć rzadki porost, po
dobny do rodzaju Peltigera ale odróżnia
jący się od niego dolną powierzchnią 
plechy, gładką albo też pokrytą małe mi 
brodawkami, przyczem plecha cienka 
prawie jak  papier, i owoce znajdują się 
zawsze tylko na dolnej powierzchni koń
ców klapek plechy. Brzegi tej ostatniej 
są pokrytą szaremi sorediami. Jestto 
Nephroma parile (Ach.) Wain. Nakoniec 
na ziemi piaszczystej w bliskości łomów 
piaskowca rosną obficie Cladonia cariosa 
(Ach.), Cladonia furcata (Huds.), Cladonia 
rangiformis (Uofl.) i inne gatunki.

Aleksander Matuszewski.

KRONIKA NAUKOWA.

P ochłanian ie  ś w ia t ła  gw iazd  w  p r z e s t r z e 
ni przez m a t e r y ę  ciem ną. W piątym nu
merze „Transvaal Observatory Circ.“ znaj
duje się ciekawy ar tyku ł Innesa o pownem 
miejscu nieba około gwiazdy S korony po
łudniowej, które jes t  pozbawione gwiazd. 
Autor tego ar tykułu  jest zdania, że to cie

mne miejsce nie jest przerwą śród gwiazd, 
lecz ciemną materyą kosmiczną, snującą się 
na tle gwiazd i skupień gwiazdowych, i po
chłaniającą idące od nich światło; materya 
ta  jest więc widzialna tylko jako ciemna 
zasłona w postaci przeróżnych kanałów, 
przerw, smug i t. p. Na poparcie tych 
wniosków możnaby przytoczyć liczne i nie
kiedy wspaniałe reprodukcye zdjęć fotogra
ficznych rozmaitych części nieba, a prze
ważnie Drogi mlecznej. Oglądająo te repro
dukcye (mgławica „Ameryka”), doświadcza
my wrażenia, jakby gwiazdy rzucone były 
potężną siłą na tło ciemnej materyi, która 
znów zasłania gwiazdy, znajdujące się poza 
nią. Otóż niektóre części wspomnianego 
wyżej miejsca nie posiadają gwiazd, a t ra 
fiające się przypadkiem tu i tam nieliczne 
gwiazdki są otoczone mglistemi plamkami; 
do osobliwości tego miejsca należą też nie
wielkie, ale ciemne plamy. Nowe obserwa
c je  wykazały jeszcze różnicę pomiędzy bar
wą tła nieba w tem miejscu a okolicami 
przyległemi, przytein zabarwienia posiadają 
wyraźnie dostrzegalną granicę. Powyższe 
obserwacye dowodziłyby obecności w prze
strzeni nieukształtowanych jeszcze ciemnych 
mas gazowych; masy owe są ciemne i nie
przezroczyste, a gdzieindziej znów — prze
zroczyste i zlekka świecące. W pierwszym 
razie nie widzimy gwiazd— zakryte są przez 
materyę ciemną, — dostrzegamy je tylko 
gdzieniegdzie w przerwach pomiędzy masa
mi gazowemr*, w drugim zaś — gwiazdy, le
żące poza inateryą gazową, przeświecają 
przez nią jako mgliste plamki. W pobliżu 
t< go miejsca znajduje się gwiazdka 10. wiel
kości Cordoba D. M. — 36°132 08; gwiazdka 
ta  w okresie 1899— 1901 r. była niewidzial
na, dopiero w latach 1901— 1910 r. ujrzano 
ją znów i była wtenczas około 11. wielko
ści. Nasuwa się teraz pytanie, ozy zmien
ność blasku tej gwiazdki może być przypi
sana ruchom materyi, która ją mogła na 
pewien czas zakryć, by następnie odsłonić, 
Czy też przeciwnie— fluktuaoye blasku mają 
inną przyczynę. Z tego wszystkiego, co 
powiedziano wyżej, należałoby się zastano
wić nad pierwszem pytaniem.

M. D.

P o ję c ia  a b strak cy jne .  M. Yerworn po
daje próbę wyjaśnienia procesów fizyologicz- 
nych, wskutek których powstają w  naszym 
mózgu abstrakcye. Przypuszcza on, że ko
mórki mózgu podlegają przekształceniom za
leżnie od częstszego, lub rzadszego ich uży
wania. Neurony często drażnione zwiększają 
swą masę, a więc i masę sabstancyi czyn
nej, która się w nich znajduje. Odwrotnie, 
neurony rzadziej używane ulegają powolnym 
uwstecznieniom. Gdy obserwujemy często
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przedmioty jednego rodzaju, np. domy, tó 
w mózgu naszym wytwarza się grupa prze- 
rc śnię ty cli komórek, odpowiadających tym 
ęeohoin domów, które są w nioh powszech
ne. Następnie, w razie podrażnienia danej 
grupy, otrzymujemy obraz abstrakcyjny 
„domu wogóle“. Pojęcia konkretne i ab 
strakcyjne różnią się tem, że dla pierwszych 
znajdujemy odpowiednik mniej więcej do
kładny w otaczającym nas świecio, który 
możemy poznać zapomocą zmysłów; dla po
jęć abstrakcyjnych odpowiednika takiego 
nie znajdujemy. Nie jest to jednak między 
niemi różnica zasadnicza, L cz jedynie, jak 
to wynika z badań V., czysto ilościowa. 
Pogląd ten tembardziej okaże się prawdzi
wym, jeżeli zwrócimy uwagę, że w gruncie 
rzeczy mózg ludzki nigdy nie tworzy pojęć 
zupełnie konkretnych, gdyż zawsze notuje 
w swych komórkach tylko część z otrzy
manych wrażeń, a liczno opuszcza.

U. li.
(Zeitsch. f. allg. Physiol. 1912)

Kończyny p lusk iew  w odnych . Pluskolce, 
należące do przedstawicieli naszych pluskiew 
Wodnych, pochodzą od gatunków lądowych. 
Jeden z najlepszych znawców pluskwiaków, 
G. W. Kirkaldy, twierdzi, że pluskwy wo
dne rozwinęły się z rodzaju Pyrrhocoris, do 
którego należy powszechnie znany kowal 
(Pyrrhocoris apterus). Rzecz oczywista, że 
przejście owadów od życia lądowego do wo
dnego musiało być związane z wystąpieniem 
pewnych koniecznych przystosowań do zmie
nionych warunków środowiska; stąd też po
chodzą różnice anatomiczne, zachodzące po 
między pluskwami wodnerni a pokrewnemi 
im formami lądowemi. Przyjrzyjmy się,- ja 
kim naprzyklad zmianom uległy kończyny 
tych owadów. Gdy porównywamy kończy
ny pluskolca (Notonecta glauca) z kończy
nami jakiej fo^my lądowej, należącej do ro 
dzaju Pyrrhocoris, np. kowala (Pyrrhocoris 
apterus), wtedy widzimy znaczne pomiędzy 
niemi różnice. Kończyny form lądowych 
składają się z pięciu silnie zróżnicowanych 
członków: z biodra (coxa), krętarza (tro- 
chanter), uda (femur), piszczeli (tibia) i wre
szcie podymu, złożonego z oddzielnych drob
nych członków; udo i piszczel są tu  zazwy
czaj najsilniej rozwinięte. U pluskolca daje 
się zauważyć zgoła inna tendencya rozwo
jowa, co musi się nam wydać zupełnie na- 
turalnem, gdy uprzytomnimy sobie, że prze- 
znaczenietn nogi tego owada nie jest cho
dzenie, lecz wiosłowanie. Szczególnie inte
resująca jest trzecia, niezmiernie wydłużona 
para nóg pluskolca. Cała niemal praca po
ruszania ciała pluskolca w wodzie spoczywa 
właśnie na tej parze nóg; stąd też pochodzi 
ów rozwój nieproporcyonalny w stosunku

do pozostałych dwu par. Najsilniej rozwi
nięte są: piszczel i podym, przyczepi w tym 
ostatnim nie dostrzegamy żadnych oddziel
nych członków. Na bocznych stronach obu- 
dwu tych części rośnie szereg gęstych włos
ków, przyjmujących w stosunku do długości 
nogi kierunek mniej więcej- pionowy; w ten 
sposób szerokość członków tych staje się 
znacznie większa, oo można wyraźnie stwier
dzić, obserwując kończynę gołem nawet 
okiem. Udo jest krótsze od piszczeli i po
dymu, i włosków takich nie posiada. Wyżej 
opisana wiosłowata para nóg pluskolca samą 
budową swoją nasuwa porównanie z wio
słem; jak wriosło bowiem jest na końcu sze
roka i wtkutek tego, poruszając wodę, mo
że jej przeciwstawiać szeroką powierzchnię. 
Jeżeli zwrócimy jeszcze uwagę na to, że no
ga tego zwierzęcia działa zupełnie tak, jak  
dźwignia, wtedy łatwo objaśnimy sobie szyb
kie jego ruchy. I pozostałe dwie pary nóg 
również zatraciły dawny swój charakter; 
obecnie mają wielkie znaczenie dla chwyta
nia i trzymania pożywienia, przyczein czyn
ność tę ułatwiają im dwa długie, ostro za
kończone pazury, znajdujące się na końcu 
podymu.

j ■ b-
(Naturw. Woch.).

N iedźwiadki z oko lic  Donu. Niedźwiadki 
(Skorpiony) występują w Rossyi południo
wej w okolicach Donu, Wołgi i na Krymie. 
Znajdujemy tam kilkanaście ich gatunków, 
a jednym z bardziej rozpowszechnionych’ 
jest gat. Euscorpius italicus awhasicus, pa
jęczak długości 4,25 cm, o zaodwłoku d łu
gości 2 cm. Jak  wykazały badania Biruli, 
pajęczak ten i wszystkie pokrewne mu ga
tunki różni się co do pochodzenia swego 
zasadniczo od pozostałych skorpionów tam
tejszych, jak: Buthus, Butheolus, Liobuthus 
i innych. Gdy bowiem ostatnie są pocho
dzenia stosunkowo niedawnego i przywędro-! 
wały tutaj z Azyi i Afryki półn., Euscor
pius przedstawia mieszkańca bardzo dawne
go tych okolic i należy do zabytków staro- 
europejskiej fauny trzeciorzędowej.

l i .
(Zool. Anzeiger 1912).

W iadom ości bieżące.

T o w a r z y s tw o  N auk ow e w a r s z a w s k ie .
W dniu 6-ym b. m. odbyło się posiedzenie 
Wydziału Iii-go Towarzystwa Naukowego 
warszawskiego. Na Sekretarza Wydziału 
wybrano ponownie p. Jana Tura.
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Przedstawiono komunikaty następujące:
1) P. J .  J .  Boguski: „Experimentum

erucis“.
- 2) P. Edward Loth: „O wpływie braku 
kła na wygląd czaszek małpich".

3) P. Edward Loth: „0  kilku warya-
cyach uzębienia u małp“.
( 4) P. Aloizy Przezdziecki (przedstawił 
p. E .  Loth): „ 0  osadzeniu włosów w skórze 
głowy u  niektórych małp i murzynów".
• 5) P. Sławomir Miklaszewski: „Gleba
stacyi doświadczalnej w Morach".

6) P. Anastazy Landau: „O cukromoczu 
adrenalinowym".

7) P. P. E . Malinowski i S. Dziubałtow- 
ski (przedstawił p. Z. Wóycicki): „Zbioro
wiska roślinne na porębach Łysicy".

8) P. P. A. Czartkowski i S. Dziubałtow- 
ski (przedstawił p. Z. Wóyoicki): „O wpły
wie soli manganowych i glinowych na okres 
spoczynku u  roślin drzewiastych".

9) P. Wł. Gorczyński: „Notatka histo
ryczna o spostrzeżeniach warszawskich nad 
tem peraturą powietrza".

SPOSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE
od 1 do 10 lutego 1913 r.

(W iadom ość S tacy i C en tra ln e j M eteo ro lo g iczn e j p rz y  M uzeum  P rzem y słu  i R olnictw a w W arszaw ie).
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