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JAK DŁUGO ŻYJĄ ROŚLINY?
Sprawa długości życia organizmów należy do tego rodzaju zagadnień 

biologicznych, które cieszą się szczególniejszym zainteresowaniem umy
słów ludzkich. Być może pochodzi to stąd, że w człowieku tkwią mniej 
lub więcej uświadomione tendencje do przedłużenia własnego życia, 
a sposoby do zrealizowania tych dążności pragnie człowiek wykryć przez 
poznanie czynników decydujących o długości życia u innych organiz
mów. Rośliny uważane są przez ogół za organizmy, odznaczające się 
długim okresem życiowym. Jak poznamy jednak ze szczegółowego ze
stawienia odnośnego materiału, właściwością tą cechuje się dość ogra
niczona ilość roślin, natomiast długość życia reszty tych istot zamyka 
się w granicach od kilkudziesięciu lat do kilku minut, a nawet kilku 
sekund.

1. Okresy życiowe różnych przedstawicieli roślin.
Nie jest rzeczą łatwą ustalić, jak długo mogą żyć poszczególni przed

stawiciele świata roślinnego, jeśli przebyte przez nie okresy życiowe nie 
zaznaczają się w jakiś sposób w ich morfologii wewnętrznej bądź to ze
wnętrznej. Najłatwiej stosunkowo da się określić długość życia drzewia
stych roślin strefy umiarkowanej, które odznaczają się regularnym 
przyrostem rocznym, uzewnętrzniającym się w postaci tzw. słojów. Na 
podstawie obliczeń tych przyrostów stwierdzono, że najdłużej żyjące 
rośliny występują wśród roślin szpilkowych. Przykładem takiej długo
wiecznej rośliny jest sekwoja (Sequoia gigantea), znana również pod 
nazwą drzewa mamutowego, której naturalne stanowiska znajdują się 
w Kalifornii.1 Wśród drzew mamutowych natrafiono na okazy-olbrzy- 
my, których obwód wynosił 36 m, a wysokość 142 m. Wiek tych drzew, 
obliczony na podstawie ilości słojów był również jak ich rozmiary im- 
ponujący, dochodził bowiem do 5000 lat. W muzeach przyrodniczych

1 Koczwara M .: O drzewach olbrzymich i długowiecznych. Przyroda
i Technika 1923, str. 139—155.
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2 H. Moliseh: Die Lebensdauer der Pflanze, 1929.

Londynu i Nowego Jorku można oglądać 
znacznie młodsze okazy pni sekwoi, których 
wiek jest niemniej poważny, sięga bowiem 
do 1500 lat. Bardzo charakterystyczną dla 
drzew mamutowych jest grubość narastają
cych słoi w poszczególnych okresach ich ży
cia. U osobników do 500 lat wielkość przy
rostu rocznego wynosi przeciętnie około 
5 mm, w wieku od 500 do 1000 lat około 
2,5 mm, po osiągnięciu zaś 1000 lat życia 
pień sekwoi grubieje o 1 mm rocznie.2

■ Również i inne rodzaje drzew szpilko
wych odznaczają się długowiecznością; spo
tykano cisy (Taxus ba cc ata), liczące około 
3000 lat. W Anglii zachowały się dotych
czas zabytkowe okazy cisów, które były 
świadkami wprowadzenia chrześcijaństwa 
do tego kraju. Z innych roślin szpilkowych 
cyprys (Cupressus semperuirens), może 
żyć około 3000 lat, jałowiec około 2000 lat, 
cedry Libanu około 1300 lat, limba i jodła 
około 1000 lat, modrzew około 400 lat, so
sna około 500 lat, świerk około 400 lat.

Z drzew liściastych do długowiecznych 
Ryc. i .  Dębik ośmiopłatkowy. należą lipa, dąb, które mogą dożyć 1000

lat. wiąz około 600 lat, klon około 500 lat, 
olcha i topola około 300 lat, grochodrzew (Robinia pseudoacacia) 
ponad 200 lat, wierzba (Salix alba) około 150 lat. Inne o k r y t o z a -  

z a l ą ż k o w e ,  poza drzewami osiągnąć mogą w swo
im rozwoju również dość wysokie granice wieku: nie
które gatunki róż (Rosa canina) około 400 lat, dereń 
(Cornus) około 300, dębik ośmiopłatkowy (Dryas oclo-

Ryc.'2. Kokoryczka lekarska. Kłącze ze śladami po obumarłych pędach. Na podstawie ilości tych 
śladów można dokładnie oznaczyć wiek tej rośliny.
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petala) około 100, winorośl około 100, borówka (Vaccinium) około 90, 
wrzos (Callund) koło 40, berberys około 20, kokoryezka lekarska (Poly- 
gonatum officinale) około .17, macierzanka (Thymus chaviaednjs) ok. i i  
lat (ryc. 1 i 2). Większość jednak okrytozalążkowyeh to rośliny o bardzo 
krótkim cyklu życiowym, przeważnie dwuletnie lub jednoroczne.

Rośliny niższe, do których zaliczamy p a p r o t n i k i, m s z a k i, 
g r z y by , g l o n y  i b a k t e r i e  nie dorównują pod względem 
długości życia roślinom nasiennym. Przy ustalaniu wieku tej grupy ro
ślin zachodzą duże trudności, gdyż nie ma u nich przyrostów rocznych 
oraz brak jakichś innych stałych cech morfologicznych, które mogły by 
być wskaźnikami przebytych przez nic okresów życiowych.

Wśród paproci spotykamy różnorodne pod względem pokroju i roz
miarów gatunki; jedne z nich są drobnymi zaledwie kilkucentymetro
wymi roślinkami, inne są formami drzewiastymi jak np. niektóre ga
tunki paproci krajów tropikalnych. W parze z wielkością pokrojową 
idzie również długość okresów, życiowych paproci. Formy drobne 
są dwu lub kilkuletnie, o większych rozmiarach kilkunastoletnie, papro
cie drzewiaste natomiast jak np. Alsophila (ryc. 3), rozwijające duże 
parasolowate korony utrzymują się przy życiu przez kilkadziesiąt lat.

Jeśli chodzi o ustalenie długości życia m c h ó w  to na specjalną 
uwagę zasługuje wśród nich rodzaj płonnika (Polytrichum). W rodzaju 
tym osobniki męskie tworzą na szczytach oddzielnych łodyg narządy 
rozrodcze w postaci tarczowatych tworów. Po ich dojrzeniu roślinki 
te żyją nadal a szczyty ich łodyżek wyrastają poza tarczowate twory. 
W następnym roku na szczytach wyrośniętych w tym czasie łodyg za
wiązują się znowu narządy rozrodcze tak, że po kilku latach osobniki 
męskie płonnika przybierają bardzo charakterystyczny wygląd, uwi
doczniony na rycinie 4. Ze względu na regularność tego rodzaju wzro
stu łodygi, zjawisko to posłużyło do oznaczenia wieku płonnika. Wiek 
jego waha się często od 3—5 lat, a tylko wyjątkowo od 6—10 lat. Naj
częściej zaś spotyka się w przyrodzie dwuletnie pędy płonnika.

U niektórych gatunków mchów dolne części łodyg szybko obumie
rają i rozkładają się, a tylko górne są żywe i posiadają zdolność do 
wzrostu. Takie zjawisko, jak wiadomo zachodzi u torfowców, które za
mieniają się w ten sposób w pokłady torfu. Występuje ono również 
i u gatunków, których dolne części łodyg nie ulegają przemianie na 
torf, lecz nasyceniu węglanem wapnia, tworząc wskutek tego pokłady 
tzw. tufu. Szczegółowa analiza profilów tufowych wykazała, że wcho
dzące w ich skład łodyżki mchów ciągną się nieprzerwanie poprzez kil
kunastometrowe warstwy tych utworów, ulegając w dolnych częściach 
zwapnieniu, a w górnych stałemu odrastaniu. Z uwagi na bezpośrednią 
ciągłość dolnych części łodyg z górnymi niektórzy botanicy są zdania, 
że długość życia mchów, wchodzących w skład tufów można porównać 
z wiekiem bardzo starych drzew. Z drugiej znowu strony trudno się 
zgodzić z tego rodzaju zapatrywaniem, gdyż żywe są właściwie tylko 
pędy górne najwyżej 1—10 letnie, podczas gdy reszta to tylko zwłoki 
łodyg dawniejszych, nie biorące żadnego udziału w życiu pędów po
wierzchniowych — żywych.

21 '
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Ryc. 5. Glon morski Macrocystis dochodzący do 200 m długości.

Ryc. 4. Płonnik — 
osobnik męski. Pęd 
złożony z pięciu od
dzielonych od sie
bie przez tarczowa- 
te twory przyrostów 

rocznych.

Ryc. 3. Alsophila crinifa, drze
wiasta paproć z Cejlonu. Silnie 

pomniejszona
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Na podstawie dotychczasowych spostrzeżeń należy zatem przyjąć, 
że krańcowy wiek, jaki mogą osiągnąć mchy wynosi około 10 lat.

Prowadzenie dorywczych obserwacji nad pojawianiem się g r z y -  
b ó w w lesie doprowadza nas do wniosku, że organizmy te odznaczają 
się stosunkowo krótkim cyklem, życio
wym. Tysiące gatunków mikrosko
pijnych grzybów, żyjących jako roz
tocze lub pasożyty trwają w najlep
szym razie od pół roku do 2 lat.
Okres życia grzybów kapeluszowych 
jest także krótki, 'zwłaszcza bardzo 
krótko trwają owocniki, dłużej n? 
tomiast grzybnie, które tkwią w zie
mi i przygotowują potrzebne mate
riały do wytworzenia zarodników.
Grzybnie wielu gatunków mogą trwać 
przez nieograniczony czas, gdyż tyl
ko starsze w nich strzępki obumie
rają, młodsze natomiast stale się od
radzają, Jeśli grzybnie niektórych 
gatunków odbywają swój rozwój na 
powierzchni podłoża, w zetknięciu 
z suchym powietrzem, to tracą one 
zdolności życiowe w ciągu jednego Ryc' 6' Pospom®r̂ k“p̂ mkrzemek P°d
roku. Grzybnia i owocniki Polypom-
<eac czyli hub drzewnych, które ulegają zdrewnieniu i skorkowaceniu 
mogą utrzymywać się przy życiu przez przeciąg kilku lat. Przez tworze
nie różnego rodzaju przetrwalników mogą grzyby rozciągnąć swój cykl 
życiowy na dłuższy okres czasu. Długość tego okresu nie da się ściśle

określić, gdyż za
leży od specyficz- 
aych właściwości 
danego gatunku 
oraz od warun
ków zewnętrz
nych; jest on na 
ogół zbliżony do 
czasu trwania kłą-

Kyc. 7. Closterium moniliferum, dość pospolity glon w wodach slod- , koiZClli i I la -
kich, widziany pod mikroskopem. sioil U rO Ś lil l  WVŻ-

¡zych.
Większość g l o n ó w  to rośliny, których życie trwa zaledwie jeden 

okres wegetacyjny, a tylko niewiele gatunków utrzymuje się przy ży
ciu nieprzerwanie przez dwa lata. Pojawiające się w niesprzyjających
warunkach zewnętrznych dla glonów, podobnie jak i grzybów różnego
rodzaju przetrwalniki stanowią kres jednego pokolenia a początek no
wego. Z przetrwalników tych z nastaniem korzystniejszych warunków 
rozwija się nowe pokolenie glonów.
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Istnieją jednak glony morskie z grupy Laminaria, które odznaczają 
się dłuższym okresem życiowym. Rodzaj Nereocystis mimo budowy ple- 
chowej osiąga 100 m długości, a Macrocystis nawet 200 m (ryc. 5). 
Stwierdzono, że pleeha tych glonów wyrasta przeciętnie w ciągu jedne
go roku na długość 1 m. Wiek zatem Macrocystis wynosiłby około 200 
lat i pod tym dorównywałaby ona wiekowi niektórych gatunków na
szych drzew.

O wiele krócej od glonów wielokomórkowych żyją glony jednoko
mórkowe. Czas trwania jednego pokolenia tych istot oblicza się już nic 
na lata, miesiące lub tygodnie, lecz na dni. U okrzemek np. powstają 
w normalnych warunkach z jednego pokolenia nowe zwykle już po 4—5 
dniach (ryc. 6). Closterium żyje jeszcze krócej, bo tylko około 2 dni, po 
tym czasie zazwyczaj dzieli się ten glon na organizmy potomne (ryc. 7).

Z rekordowej krótkości życia znane są b a k t  e r i c. Niektóre z nich 
w korzystnych warunkach mogą się rozmnażać 20—30 razy na minutę, 
wskutek czego długość życia jednego pokolenia bakterii wynosiłaby 
w takich okolicznościach zaledwie kilka sekund. Bakterie więc można 
zaliczyć do najkrócej trwających organizmów na ziemi.

Z powyższego przeglądu wynika, że życie rozmaitych roślin prze
biega w skali czasu o olbrzymiej rozpiętości — od kilku sekund aż do 
kilku tysięcy lat.

2. Płynność granic życiowych u roślin.

Nic od dzisiaj znane są fakty, które przemawiają za tym, że czas 
trwania zarówno poszczególnych narządów u roślin jak i organizmu 
roślinnego jako całości należy do kategorii zjawisk, które nie są czymś 
stałym, lecz podlegają znacznym wahaniom w zależności od różnorod
nych czynników. Oto garść wybranych spostrzeżeń z tego zakresu, wska
zujących na powszechność tego zjawiska w świecie roślinnym.

Wiadomo, że liścicnie są narządami, które biorą żywy udział w po
czątkowych stadiach rozwoju rośliny, później natomiast obumierają 
i zanikają (ryc. 8). U fasoli np. narządy te trwają od 2—4 tygodni. 
Można jednak ich życie przedłużyć nawet o kilka miesięcy, jeśli się 
przerwie dość wcześnie ich łączność z zarodkiem rośliny. Przez ten za
bieg uniemożliwia się odpływ substancji odżywczych z liścieni do roz
wijającego się zarodka i w ten sposób składniki pokarmowe zamagazy- 
nowane w liścieniach mogą być użyte na ich własne potrzeby. Liścienie 
wskutek tego utrzymują się bardzo długo przy życiu,, wypełniają się 
ciałkami zieleni i intensywnie asymilują.

Pączki rośliny wodnej żabiścieku (Ilydrocharis morsus ranae) po 
przebyciu spoczynku zimowego rozwijają się na wiosnę w nowe poko
lenie, jeśli mają zapewniony dostateczny dostęp światła (ryc. 9). Gdy 
trzymać je w ciemności to, jak wykazano doświadczalnie, można okres 
życia tych pączków przedłużyć do lat czterech.3

3 S. Simon: Zur Keimungsphysiologie der Winterknospen von Hydro- 
charis, Jahr. Bot. 1928.
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Przez pozbawienie odpowiedniej ilości wody i trzymanie w suchym 
powietrzu można znacznie przedłużyć życie zarodników oraz nasion ro
ślin. Stwierdzono, że niektóre gatunki bakterii (np. Bacillus vulgatus 
i B. subtilis), odznaczające się zdolnością wytwarzania zarodników, 
które w tego rodzaju warunkach nie utraciły siły rozwojowej nawet po 
92 latach. Tak samo nasiona mimozy ; (Mimosa pudica), przechowywane 
w środowisku zabezpieczonym od wilgoci zachowały zdolność kiełkowa
nia nawet po 60 latach.

Ryc. 8. Fasola z liścieniami (/). Ryc. 9. Żabiściek pływający.

Jest rzeczą znaną, że w miejscach suchych można również przecho
wywać bardzo długo kłącza i korzenie różnych roślin w stanie ży
wotnym.

Z innych środków, które w podobny sposób jak brak wilgoci wpły
wają na czas trwania wspomnianych narządów, wymienić należy brak 
tlenu, a obecność innych gazów np. dwutlenku węgla, niską tempe
raturę itd.

Niejednokrotnie się zdarza, że w jesieni, podczas opadania liści 
z drzew nie wszystkie z nich podlegają temu procesowi, lecz niektóre 
długo jeszcze pozostają na drzewach i zachowują żywą zieloność.1 Ba
dania wykazały, że przyczyną tego zjawiska jest uszkodzenie tkanek 
w liściu, spowodowane zwykle przez owady, wskutek czego zostaje za
tamowany odpływ chlorofilu do głębszych części rośliny, co w następ
stwie ma wpływ na dłuższe trwanie tych narządów. Zjawisko to udało 
się również wywołać eksperymentalnie przez celowe niszczenie pewnych 
tkanek liściowych.3

Kwiaty roślin wyższych są narządami, które mają na ogół dość krót
ki okres życia. Życie ich jednak można przedłużyć, o czym świadczą na

4 H. Moliseh: Über die Vergilbung der Blätter, 1918.
5 Por. „Przyroda i Technika“, 1938, zesz. 6. Sergiusz hr. Toll: „Naj

mniejsze motylki świata“ .
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stępujące fakty: kwiaty niektórych przedstawicieli storczykowatych 
(np. egzotycznej Cattlcya) żółkną i więdną zazwyczaj w jeden dzień 
po zapyleniu; jeszcze wcześniej giną kwiaty jednego z gatunków bo- 
dziszka (Geranium pyrenaicum), bo po 1—l 1/., godz., lub iglicy (Ero- 
diurn Manescavi) po 40—60 minutach. Jeśli jednak nie dopuścić do 
zapylenia to można otrzymać je przy życiu przez kilka miesięcy.

Wiele także jest znanych faktów, które świadczą o znacznej płyn
ności życia już nie tylko poszczególnych narządów, lecz całego organizmu 
roślinnego.

W hodowli znane są odmiany zbóż jarych i ozimych; pierwsze od
znaczają się krótkim cyklem życiowym, drugie natomiast potrzebują 
do swego rozwoju znacznie dłuższego czasu. Tak np. zimowa odmiana 
żyta wymaga do normalnego rozwoju 10 miesięcy, jara zaś tylko 4. Je
śli odmianę zimową wysiejemy wczesną wiosną, to w normalnych wa
runkach nie doczekamy się do jesieni rozwoju kwiatów i nasion. Ro
śliny te wydadzą pod jesień nasiona dopiero wtedy, gdy poddamy kieł
ki młodych roślin przez pewien czas działaniu niskiej temperatury. 
Przez zastosowanie tego czynnika skrócić można zatem okres życiowy 
tej rośliny.

Skrócenie okresu życia jakiejś rośliny można osiągnąć przez szcze
pienie; tak np. jabłoń (Pirus malus) w zwykłych warunkach może żyć 
około 200 lat, przeszczepiona zaś na Malus paradisiaca tylko 15—25 lat.

Udało się również przez pewne zabiegi, połączone z obcinaniem li
ści roślin dwuletnich zamienić je w jednoroczne. Z drugiej znowu stro
ny znane są fakty wskazujące na przeciwne wyniki. Przez zmianę wa
runków środowiska, w jakich dotychczas żyły rośliny jednoroczne po
trafiono zmienić je w wieloletnie. Podobne rezultaty osiągnięto przez 
szczepienie pędów jednorocznych na rośliny wieloletnie. W ten spo
sób np. przedłużono życie pewnego gatunku z rodziny ślazowatych (Mo- 
diola caroliniana) o 2*/2 lat ponad zwykłą normę.

W ogrodach hodowana jest często rezeda (Reseda odorata). Wysia
na na wiosnę, w lecie kwitnie i owocuje, a pod jesień obumiera. Życie 
jej zamyka się więc w obrębie jednego roku wegetacyjnego. Jeśli jednak 
nie dopuścić do jej zakwitnięcia przez usunięcie pączków kwiatowy cli, 
to łodyga jej drewnieje i z rośliny jednorocznej przemienia się w wie
loletnią. Stwierdzono, że to samo można osiągnąć z głodkiem (Draba), 
przełącznikiem (Veronica), petunią (Petunia) itd.

Niekiedy przez samo wysianie nasion w innej porze roku można prze
sunąć granicę życiową danej rośliny; np. lewkonia (Matthiola) wysiana 
na wiosnę zachowuje się jak roślina jednoroczna, przez wysianie w je
sieni staje się rośliną dwuletnią.

Ciekawy przykład z tego zakresu stanowi również Agave americana. 
1'oślina żyjąca w stanie dzikim w Meksyku, a u nas nierzadko hodowana 
w cieplarniach. W ojczyźnie swej roślina ta żyje od 8—10 lat; pod 
koniec swego życia kwitnie, produkuje nasiona i obumiera. Na wybrze
żu Morza Śródziemnego, gdzie się zaaklimatyzowała, może żyć, zależnie 
od przeciętnej rocznej temperatury lat 20, 40, 50, u nas zaś około 100 
lat. Również i w tych warunkach roślina ta  dobiega kresu swego życia



329

z nastaniem okresu kwitnienia i owocowania. Czas poprzedzający kwit
nienie zużywa Agaue na wyprodukowanie i zmagazynowanie materia
łów odżywczych, potrzebnych do wytworzenia kwiatów i owoców. 
W Meksyku, gdzie istnieją dla niej dobre warunki rozwojowe może to 
uskutecznić przez 8—10 lat. Przez przeniesienie jej w gorsze warunki 
życiowe przedłuża się jej kilkakrotnie ten okres przygotowawczy, a je
dnocześnie przesuwa się przez to zńacznie granice jej życia.

3. Zjawiska starzenia się roślin i jego przyczyny.

Wszystkie rośliny zarówno te, które odznaczają się długim okresem 
życiowym, jak krótkim, podlegają ostatecznie procesom, prowadzącym 
do ich starzenia się. O zmianach starczych u roślin wnioskujemy zwy
kle na podstawie zmian morfologicznych, ale one są wtórne i zależą od 
zmian fizjologicznych. Te ostatnie są bardzo rozległe i dotyczą różnych 
rodzajów zjawisk fizjologicznych. W pierwszym rzędzie odnoszą się do 
procesów asymilacji. Stwierdzono na podstawie wielu doświadczeń, że 
asymilacja u roślin młodych jest kilkakrotnie intensywniejsza od asy
milacji u roślin starszych.

Podobnie przedstawia się sprawa z oddychaniem, które znacznie sil
niej przebiega u osobników młodszych aniżeli starszych.

Zdolność transpiracji przedstawia się niejednolicie: u jednych ro
ślin ulega z wiekiem obniżeniu, u innych natomiast zwiększeniu, jak to 
ma miejsce np. u drzew szpilkowych. Dowiedziono, że w tym drugim 
wypadku mamy do czynienia z obniżeniem się sprawności w zamyka
niu aparatów szparkowych, wskutek czego rośliny starsze wyparowują 
przeciętnie więcej wody niż młodsze.

Nie lepiej przedstawia się sprawa pobudliwości roślin na bodźce 
zewnętrzne jak np. na światło, temperaturę, siłę ciężkości itd., która 
wyraźnie się zmniejsza zarówno z wiekiem poszczególnych narządów 
jak i w związku ze starzeniem się całego organizmu roślinnego.

Poza tym zjawiskom starzenia się towarzyszy zanikanie ciał odpor
nościowych, wskutek czego rośliny starsze wykazują zmniejszoną od
porność na różne choroby.

Do charakterystycznych objawów, wynikających ze starzenia się ro
ślin należą także zmiany występujące w odczynie soku komórkowego. 
Zbadano, że sok komórkowy u wielu roślin w młodocianym okresie ich 
życia wykazuje odczyn wybitnie kwaśny, który stopniowo słabnie 
w miarę osiągania przez nie starszego wieku.

W ścisłym związku ze zmianami fizjologicznymi, zachodzącymi 
w starzejących się roślinach pozostają zmiany morfologiczne. Najwy
raźniej można je zaobserwować u drzew. Drzewa w starszym okresie 
swego życia wykazują znaczne osłabienie wzrostu poszczególnych swych 
części; pojawiające się nowe pędy stają się coraz krótsze, warstwy rocz
nego przyrostu miazgi coraz cieńsze, a w komórkach zaczynają się 
w większym stopniu pojawiać różne produkty, pochodzące z rozpadu 
materii jak garbniki (np. flobafeny) oraz w większych ilościach skład
niki mineralne, których znaczna część odkłada się na stałe w błonach
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komórkowych, zmniejszając przez to i eh przepuszczalność dla substan
cji odżywczych. Drobne pęcherzyki powietrza, jakie w tym stadium 
dość często można spotkać w komórkach są. również oznaką zmian star
czych. Charakterystyczny jest również stosunek wielkości jądra komór
kowego do plazmy, który w komórkach starszych w porównaniu z młod
szymi przesuwa się na niekorzyść jądra.

Zachodzi pytanie, co jest bezpośrednią przyczyną pojawiania się 
w roślinach tego kompleksu zmian, które określamy mianem starzenia 
się? Spośród wielu zapatrywań na tę sprawę bardzo trafny wydaje 
się pogląd, uważający: stopniowe nagromadzanie się produktów rozpadu 
materii za jedną z głównych przyczyn zjawiska starzenia się i śmierci 
nie tylko roślin, ale wszystkich istot żywych.

Organizm roślinny od zarania swego życia usuwa te produkty na 
zewnątrz, broniąc się w ten sposób przed samozatruciem. Badania do
wiodły, że rośliny trwałe pozbywają się dużej ilości tych produktów 
przez zrzucanie liści, łuszczenie się korowiny, obumieranie pewnych 
części rośliny itd. Mimo tych różnorodnych sposobów pozostaje jednak 
w roślinie na stałe pewna ilość tych składników, która z biegiem czasu 
coraz bardziej się powiększa, prowadząc stopniowo do osłabienia, 
a w końcu do zupełnego zaniku podstawowych funkcji życiowych ro
śliny.

SERGIUSZ lir. TOLL, Katowice.

NAJMNIEJSZE MOTYLKI ŚWIATA.
W odróżnieniu od okazałych motyli krajów egzotycznych mało 

kto zna motylki, nie przekraczające w rozpięciu 51/2 mm, żyjące 
w znacznej ilości gatunków w naszych ojczystych lasach i ogrodach, 
a ubarwieniem swoim nie ustępujące najbarwniejszym motylom po
łudniowej Ameryki. Nie jest rzeczą dziwną, że motylki te, tak mało 
są znane. Pi-zyczyną tego jest nieznaczna ich wielkość i skryte życie. 
Najwytrawniejszy motylarz rzadko kiedy znajdzie na wycieczce ta 
kiego małego motylka, a gdy go nawet zauważy, biegającego szybko 
na powierzchni liścia, motylek unosi się w górę zanim łow-ca zdąży 
ruszyć siatką i błysnąwszy tylko przez moment swymi pięknymi
o metalicznym połysku skrzydełkami, niknie w powietrzu.

U nas żyje znaczna ilość gatunków tych maleńkich motylków, które 
w systematyce noszą nazwę Nepticulidae. Rodzina ta składa się z czterech 
rodzajów: Opostega, Zell., Nepticula Zell., Trifurćula Zell. i Scóliaula 
Meyr. Ten ostatni rodzaj u nas w Polsce nic występuje. Z wymienio
nych, będzie mowa tylko o rodzaju Nepticula Zell. Gatunki tego rodzaju 
wyróżniają się tym, że w stadium imago prawie zupełnie nie dają się 
rozdzielić gatunkowo, tak są do siebie podobne. Jedynie udało się roz
dzielić je na grupy według strzępmy na skrzydłach przednich i ry
sunku.



331
Tabl, I.

Rye. 1. Ophionom Nepticula floslactella Hw. w liściu leszczyny.
« 2. „ ? acetosae Stt. „ ,  szczawiu.
* 3. Stigmatonom „ argentipedella Z. „ „ brzozy.
t, 4. Ophionom n trimaculella Hw. „ „ topoli ameryk.

T ad . B ocheńsk i et a u c to r fot.
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Dotąd znanych jest ±  200 gatunków rodzaju Nepticula, z których 
w Polsce ustaliłem występowanie dziewięćdziesięciu.

Powstaje teraz pytanie, w jaki sposób, możemy się dowiedzieć, do 
jakiego gatunku dany okaz należy. Otóż wtedy tylko z pewnością 
możemy to stwierdzić, gdy będziemy posiadali okazy hodowane. Wte
dy znana jest nam roślina pokarmowa, ubarwienie gąsienicy i, co bar
dzo jest ważne, chodnik, jaki gąsienica wygryzła w liściu swej rośli
ny pokarmowej. Zaznaczyć tu trzeba, że Nepticulidae należą do grupy 
owadów tak zwanych drążących, to znaczy, że gąsienice tych owadów 
nie żyją, jak zazwyczaj, na powierzchni rośliny, lecz żerują pod skór
ką, w danym wypadku, pod wierzchnią skórką liścia, wyjadając jego 
tkankę palisadową. Do grupy owadów drążących należą również inne 
rodziny motyli, jak Elachistidae, Gracilariidae i imię, przeważnie bar
dzo drobne gatunki. Jest jednak też jeden gatunek miernikowca Cidaria 
incultralia H. S. żyjącego w liściu Primula, z innych grup owadów drą
żących liście pewne rodziny chrząszczy, błonkówek i innych.

Gąsienice zajmującej nas obecnie rodziny drążą w liściu chodnik, 
wyraźnie widoczny z wierzchu, a wcale lub niewyraźnie widoczny od 
spodu liścia. Istnieje jednak jeden, nie zbadany dotąd bliżej gatunek, 
który żeruje pod cienką skórką pni młodych dębów. Z chodników tych, 
niestety, dotąd nie udało się nic wyhodować. Chodnik taki znalazłem 
w 1934 roku na Podolu w pobliżu Zaleszczyk.

Otóż najważniejszą rzeczą dla odróżnienia gatunków rodzaju Nepłi- 
cula jest znajomość rośliny pokarmowej, zwanej w języku fachowym 
substratem, oraz chodnika, fachowo zwanego z grecka hyponom. Matka 
natura wyznaczyła ściśle gąsieniczce każdego gatunku jej drogę w li
ściu. Według kształtu tej drogi — chodnika, czy hyponomu możemy usta
lić gatunek motylka.

Samiczka składa niewielką ilość jajeczek, stosunkowo bardzo dużych 
do jej wielkości, pojedynczo na blaszce liścia, od spodu lub z wierzchu, 
z brzegu lub w środku na blaszce, w widełkach grubszych nerwów, lub 
też w niektórych wypadkach na szypułee liścia. Każdy poszczególny ga
tunek ma swój, raz na zawsze ustalony sposób składania jajek; tak na 
przykład N. pyricola Wek. składa swe błyszczące, srebrne jajeczka od 
spodu liścia gruszy dzikiej, N. splendidissimella H. S. z wierzchu li
ścia Rubus idaeus, fructicosus, caesius i innych. N. argyropeza Zell. 
składa jajeczka zawsze na szypułee liścia osiki. Wylęgłe gąsieniczki 
wgryzają się w blaszkę liścia, względnie w szypułkę i rozpoczynają że
rować, drążąc chodnik, charakterystyczny dla każdegó gatunku 
i w związku z substratem, dający możność ustalenia gatunku.

Profesor M. H e r i n g, światowy autorytet w zakresie owadów drą
żących, ustalił kilka zasadniczych typów chodników, dając im nazwy. 
Minę wężykowatą z początku bardzo cienką, potem równomiernie się 
rozszerzającą nazwał ophionom. Jako przykład może tu służyć chodnik 
N. splendidissimella H. S. Minę w kształcie plamy nazwał stigmato- 
nom. — Przykład — chodnik N. argentipedella Zell. Mina założona 
w szypułee liścia otrzymała nazwę caulonom. Przykład — N. argyropeza 
Z. Trafiają się też typy pośrednie, które dostały nazwy kombinowane,
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Ryc. 5. Ophionom Nepticula naniuora Peters. w liściu brzozy karłowatej.
» 6 .  „ „ łiliae Frey „ „ lipy.
,, 7. Ophiostigmatonoin A’. arcuatella H. S. poziomki.

8. Ophionom Nepticula microtheriella Stt. „ „ leszczyny.
T ad . B ocheński e t au c to r fot.
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jak na przykład mina N. atricollis Stt., która rozpoczyna się wąskim 
chodnikiem biegnącym wzdłuż brzegu liścia, przy końcu zaś rozszerza 
się raptownie w dużą plamę. Podobne miny prof. Hering nazywa 
ophio-stigmatonom itd. Niezmiernie ważną rolę przy ustaleniu gatunku 
odgrywa kał gąsieniezki w chodniku, a właściwie jego rozmieszczenie. 
Przykład — miny N. ulmivora Fologne i N. ulmifoliae Hering. Olm 
gatunki mają, jako substrat, wiąz. Miny są to typowe ophionomy, a jed
nak łatwo oba gatunki odróżniają się od siebie sposobem składania kału 
przez gąsienicę. U N. ulmifoliae kał składany jest w kształcie cienkiej 
czamo-brunatnej linii biegnącej w środku chodnika. Natomiast kał 
w chodniku N. ulmivora złożony jest poprzecznymi łukowato wygiętymi 
prążkami. Kał zazwyczaj pozostaje w minie i tylko w jednym wypad
ku bywa wypychany na zewnątrz przez specjalnie do tego wygryziony 
przez gąsienice klinowaty otwór w kształcie klapy. Otwór ten znajduje 
się od spodu liścia. Mina ta należy do N. sublimaculella Zlw. i tym od
różnia się zresztą zupełnie do niej podobnej miny N. heringi Toll, 
odkrytej przeze mnie w r. 1932. Nie małe znaczenie ma też ubarwienie 
gąsienicy. Tak wspomniana N. heringi różni się od N. quercifóliae 
(również przeze mnie odkryta w 1934 roku) tym, że gąsienica jej ma 
ciemno-brunatną głowę, gdy zaś gąsienica N. quercifóliae ma głowę bla- 
do-brunatną. Niezmiernie ciekawym jest zjawisko, że miejsce na liściu, 
w którym gąsieniczka zakłada chodnik i żeruje w porze jesiennej, gdy 
liście pożółkły i częściowo opadły, dotąd pozostaje świeże i zielone do
póki gąsieniczka nie opuści chodnika. Najwyraźniej można to zauważyć 
u N. argyropeza, żyjącej na osikach. Leżące jesienią na ziemi liście są 
zazwyczaj dwubarwne, po jednej stronie głównego nerwu, żółte, wzglę
dnie brunatne, po drugiej zupełnie świeże, zielone.

Dorosła gąsieniczka przed zapoczwarczeniem się opuszcza zazwyczaj 
minę przez łukowaty otwór, wygryziony przez nią na końcu chodnika 
i na nitce pajęczyny, spuszcza się ku ziemi, gdzie zapoezwarcza się wre 
mchu lub pod kamieniami w kokoniku o barwie rdzawo-czerwonej, 
rdzawej, żółtej, białej, brunatnej lub zielonkawej w zależności od ga
tunku. Czasem zapoczwarezenie następuje w szparce kory pnia drze
wa, lub rzadziej na szypułce liścia u nasady. ~VV trzech wypadkach znane 
jest zapoczwarezenie się gąsienicy w minie (N. weaveri Stt. w Vaccinium 
vitis idaea, N. agrimoniae w Agrimonia eupatoria i N. septembrella Stt. 
w Hypericum perforatum.

Część gatunków rodzaju Nepticula występuje u nas w dwu pokole
niach w maju i lipcu-sierpniu. Zimują zazwyczaj poczwarki, pochodzą
ce z gąsienic, które żerowały jesienią, lub dorosłe gąsieniezki w -kokoni- 
kaeh, w których zapoczwarczają się dopiei-o wiosną. Na ogół życie gąsie- 
niczki Nepticula jest bardzo krótkie. B u c h h e i s t e r  i H e i n e -  
m a n n podają długość życia gąsieniezki N. malella i N. plagicolella, 
od wyjścia z jajka do zapoczwarczenia się, 36 godzin. Ja  jednak tego 
stwierdzić nie mogłem. Najkrótszy okres życia gąsieniezki zaobserwo
wany przeze mnie trwał ±  60 godzin. W jesieni gąsieniezki żyły cza
sem do 10 dni. W lecie stadium poczwarki trwa zazwyczaj od 10 do 16 
dni. Przezimowane poczwarki niektórych gatunków', zwłaszcza tych, któ-
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Hyc. 9. Ophiostigmatonom Ar. agrlmoniae Frey. w liściu rzepika. (Na końcu chodników 
widoczne są kokony w kształcie ciemnych owalnych plam).

* 10. Hodowla gąsienic Neptlcula w słojach do zaprawy owoców.
Tad. B ocheński e t au c to r fot.

Tabl. III.
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re występują w dwu pokoleniach, po przeniesieniu ich do ciepłego po
koju w styczniu, wydają motylki już w lutym i marcu. Inne zaś nie 
reagują zupełnie na ciepło.

Na ogół hodowla Nepticulidów nie jest zbyt trudna. Zebrane liście 
z gąsienicami w chodnikach należy włożyć do słoja od zapraw tzw. 
„wecka“ , do którego uprzednio należy wsypać trochę grubszego piasku. 
Cała trudność polega na tym, by w szczelnie zamkniętym słoju nie po
jawiła się pleśń, co tylko z wielkim trudem daje się uniknąć przy je
siennych hodowlach. Trzeba jak najczęściej do słoja zaglądać i liście 
z chodnikami, z których gąsieniczki wyszły, usuwać. Nie należy do jed
nego słoja kłaść zbyt wielkiej ilości liści.

Wielkimi wrogami Nepticulidów są pasożyty z rodziny Chalcitidów 
i Bmconidów. Nie spotykałem żadnej grupy motyli, która by w tak stra
szny sposób była gnębiona przez pasożyty, jak grupa owadów drążą
cych. Sposób żerowania gąsienicy wewnątrz liścia, nie chroni jej zupeł
nie przed napaścią tych maleńkich błonkówek. Nie chroni jej też przed 
chrząszczami-rabusiami i przed sikorkami. Jedynie chyba sposób ich 
życia chroni je przed deszczem.

Na zakończenie muszę wyrazić moje najszczersze życzenie, by prócz 
mnie jeszcze ktoś w Polsce zainteresował się tą niezmiernie ciekawą gru- 
gą motyli drążących, która na ogół bardzo mało jest jeszcze zbadana. 
Niestety interesujących się nią jest bardzo mało. Na całym świecie mo- 
żnaby policzyć ich na palcach. A szkoda ! Kto pracuje nad fauną mo
tyli pewnej okolicy i nie uwzględnia tych najmniejszych gatunków, te
go praca nigdy nie będzie zupełna, a w wykazach faunistycznych wiel
kie będą luki.

t Dr .1. BIELER.

PĘCHERZ PŁAWNY RYB JAKO NARZĄD 
HYDROSTATYCZNY.

Nie ma chyba narządu, któremu by przypisywano tyle i tak różno
rodnych funkcyj, jak tej cienkiej, błotnistej bańce, umieszczonej mię
dzy kręgosłupem a przewodem pokarmowym ryb, wypełnionej gazem
o składzie podobnym do powietrza, a zwanej pęcherzem  pławnym.

Z funkcyj tych, stojących w związku z równowagą ciała, lokomocją, 
narządami zmysłowymi, narządem oddechowym i wydawaniem głosu, 
omówię na tym miejscu tylko dAvie pierwsze.

Przytoczę tu najogólniejsze dane morfologiczne. Kształt pęcherza 
pławnego jest bardzo rozmaity, od prostej rurki do coraz to bardziej 
skomplikowanych postaci. Przegrody poprzeczne lub podłużne dzielą 
go na komory, dzielone dalej septaini drugiego i dalszych rzędów na 
coraz mniejsze przestrzenie, aż powstaje wcale udatna imitacja płuc 
u niszczuki (Lepidosteus) i innych. Zamiast przegrody spotykamy 
często drożne połączenie (kanalik), łączące dwa pęcherze różnej wiel-



kości i kształtu, jak u karpia i lina. Przewodem zwanym ductus pneu- 
maticus, pęcherz pławmy łączy się często z narządem pokarmowym i ten 
to przewód jest podstawą podziału ryb na otwartopęcherzowe (Physo- 
siomi) jak karp, lin, szczupak, u których przewód ten jest drożny, 
i na zamkniętopęcherzowe z przewodem niedrożnym (Physoclisti) np. 
okoń. n f
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Ryc. 1. Pęcherz pławny (P. pl.) i przewód powietrzny (d . pn.) u karpia.

Pęcherza pławnego nie ma wcale u ryb chrzęstnoszkieletowych, jak 
rekiny i płaszczki, oraz u wielu gatunków ryb kostnoszkieletowych, 
przy czym w tym samym nieraz rodzaju jeden gatunek ma, a drugi 
nie, np. u Scombridów, gdzie tylko jeden Scomber scombrus L. (ma
krela) i to — rzeez ciekawa — jeden z najszybszych pływaków, pę
cherza wcale nie posiada.

A teraz przejdźmy do poszczególnych funkcji.

Równowaga ciaia.

Głowa ryby jest zawsze cięższa tak, że środek ciężkości przesuwa 
się ku przodowi i głowa stale opada. Chcąc płynąć poziomo, musi mieć

Ryc. 2. Rekin posiada asym etryczny ogon.

22
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ryba możność utrzymywania przodu ciała w położeniu poziomym. Ba
dania wykazały, że pęcherz umieszczony jest nieco przed środkiem 
ciężkości ciała i dźwiga przód ciała ku górze. Jeżeli pęcherza nie ma, 
spełniają tę funkcję silnie rozwinięte mięśnie grzbietu a zwłaszcza ogona, 
głównego narządu ruchu ryby, stąd ta asymetria ogona u ruchliwych 
rekinów (ryc. 2). Ten podział pracy uwydatnia się w rozwoju. W sta
diach wczesnych, gdy pęcherz jest dopiero w toku tworzenia się, zmie
nia się ogon, założony pierwotnie symetrycznie na ogon asymetryczny 
jak u rekinów a po wykształceniu pęcherza wraca z powrotem do 
kształtu symetrycznego.

Lokomocja. Pęcherz jako narząd hydrostatyczny.

C i ę ż a r  w ł a ś c i w y  r y b y  j e s t  w i ę k s z y  o d  c i ę ż a r u  
w ł a ś c i w e g o  w o d y ,  ryba może więc utrzymywać się we wodzie 
tylko wysiłkiem mięśniowym. Inaczej idzie na dno. Wystarczy jednak 
nieco tylko p o w i ę k s z y ć  o b j ę t o ś ć  c i a ł a ,  by tym samym spro
wadzić ciężar właściwy ryby do ciężaru właściwego wody, a w t e d y  
u t r z y m a  s i ę  r y b a  we  w o d z i e  b e z  ż a d n e g o  w y s i ł k u .  
I to jest właśnie z a d a n i e m  p ę c h e r z a  p ł a w n e g o .  Tę fun
kcję pęcherza musimy nieco dokładniej rozpatrzyć.

Jeżeli przez Vx oznaczymy objętość ryby, a przez C ciężar bez
względny ryby, równy ciężarowi objętości wody Y, to funkcję pęche-

q
rza możemy wyrazić wzorem Lim -— — 1, to znaczy: ciężar właściwy

V1— vVi
ryby dąży do 1, gdy V, zbliża się do V. D ą ż e n i e  t o  z n a j d u j e  
s wó  j w y r a z  w mniejszym lub większym n a p i ę c i u  p ę c h e r z a  
i — co za tym idzie — w odpowiedniej z m i a n i e  o b j ę t o ś c i  
r  yb y.

Jeżeli napięcie to jest takie, że Vx >  V, to ryba pływa n a wodzie. 
Zanurzmy ją stopniowo. Zależnie od wzrastającego ciśnienia słupa 
wody-nad rybą, z m n i e j s z a ć  się będzie jej objętość, aż w pewnej 
głębokości Yx >  V, tj. ciężar właściwy ryby będzie równy ciężarowi 
właściwemu wody i n a  ty m  to p o z i o m i e  u t r z y m y w a ć  s i ę  
b ę d z i e  r y b a  b e z  ż a d n e g o  w y s i ł k u .  Ten poziom równowagi 
nazwijmy p o z i o m e m  w ł a ś c i w y m  ryby. Zależy on od masy 
ryby i objętości pęcherza. Niech ten poziom znajduje się w głębokości 
10 m, tj. pod ciśnieniem 1 atmosfery wody i 1 atmosfery powietrza, 
razem dwu atmosfer. Przy tym ciśnieniu pęcherz ma. objętość V,. 
Wynieśmy rybę na powierzchnię wody. Pęcherz zajmie teraz nową 
objętość Y,. Obliczymy ją. YX:Y .=  2:1, stąd Y1 =  2Y. W odwrot-

Vnym kierunku zmniejszy się objętość pęcherza do —. A więc już przy

tak małej różnicy poziomów występuje tak znaczna zmiana objętości 
pęcherza. A cóż dopiero przy znacznie większych różnicach poziomu” 
Otóż właśnie że zmiany te są mniejsze. Zależy to od głębokości po
ziomu właściwego. W głębokości 100 m wychylenie o 10 m w górę lub
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w dół: 1) V, : V =  100 : 90, V, = ~ V ; 2) V ,: V =  100 :110, V1 ■=
10 9=  — V da 1/0 wżgl. 1j\1 jako różnicę objętości. W głębokości 1000 m

te same różnice objętości odnoszą się do wychylenia o 100 m. A więc 
iin głębiej, tym mniejszy będzie współczynnik zmian objętości, czyli: 
z g ł ę b o k o ś c i ą  w z r a s t a  s w o b o d a  r u c h u  r  y 1) y.

Stosunki te stwierdzone zostały doświadczalnie w bardzo prosty 
sposób. M o r e a u  umieszczał rybę w naczyniu wypełnionym wodą 
i szczelnie zamkniętym. Cienka rurka, wychodząca z naczynia, wska
zywała stan wody. W związku z chwilowym położeniem ryby na górze 
czy na dole wznosił się i opadał poziom wody w rurce świadcząc o zmia
nie gęstości ciała ryby. W innym znów doświadczeniu umieszczał rybę 
unieruchomioną i dokładnie zrównoważoną w naczyniu, w którym mógł 
za pomocą pompy zmieniać ciśnienie. I oto bardzo mały wzrost ciśnie
nia powodował opadanie ryby na dno. Celem wyniesienia jej do po
wierzchni wpdy trzeba było zmniejszyć ciśnienie o poprzednią nad
wyżkę, więc o tyle, ile wynosiło ciśnienie słupa wrody nad rybą w jej 
dolnym położeniu. Doświadczenia te miały wykazać, że objętość pę
cherza podlega tylko zmianom, zależnym od ciśnienia zewnętrznego, 
a których ryba jest tylko biernym świadkiem.

Czy ryba może dowolnie zmieniać stan pęcherza?

Pytanie to, zadawane od bardzo dawna, ważne jest z następującego 
powodu:

W podanym wyżej sposobie działania pęcherza kryje się bardzo 
poważne niebezpieczeństwa dla ryby. Niech się ryba nieco tylko wy
chyli ze swego właściwego poziomu, np. w górę. Ciśnienie wody zmniej-

Cszy się, objętość pęcherza wzrośnie <  1 i ryba wyniesiona zostanie
i

w gorę. Ciśnienie wody zmniejsza się stale, i pod działaniem siły sta
łej wyjedzie ryba z prędkością przyspieszoną aż na powierzchnię wody. 
To samo będzie w przeciwnym kierunku. Ciśnienie wody wzrasta stale 
i ryba spadnie jak kamień na dno. Chcąc się w pewnym kierunku 
drogi zatrzymać, musi ryba przeciwdziałać wysiłkiem mięśni — o ile 
to jeszcze możliwe — a jeżeli zechce pozostać na tym nowym pozio
mie, musi się przystosować do nowych warunków przez odpowiednią 
zmianę objętości pęcherza.

I z tego to względu ważne jest pytanie: Czy ryba może dowolnie 
zmieniać stan pęcherza? Zdania są bardzo rozbieżne. Jedna z naj
starszych teorii poparta nawet przez wielkiego C u v i e r a ,  że ryba, 
kurcząc lub zwalniając mięśnie pęcherza, może zmieniać jego objętość, 
musiała upaść, ponieważ u przewrażnej części ryb nie ma mięśni w pę
cherzu. Pierwsze doświadczenia M o r e a u a  wykazały, że ryba nie 
może wykonać czynnie żadnych zmian objętości pęcherza. Gdy ryba 
wychyli się ze swego poziomu właściwego, następuje automatycznie 
odpowiednia zmiana jej ciężaru właściwego. Okazało się jednak, ż e

22 *
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n a  z m i a n ę  t ę  r e a g u j e  r y b a  o d p o w i e d n i ą  z m i a n ą  
o b j ę t o ś c i  p ę c h e r z a ,  ale zmiany te odbywają się bardzo wolno 
i w bardzo skomplikowany sposób przez wydalanie lub uzupełnianie gazu 
w pęcherzu. Wykazał to Moreau w następującym doświadczeniu:

Ryba, obciążona ciężarkiem i leżąca na dnie, przeciwdziałała więk
szemu ciśnieniu wody przez powiększenie objętości pęcherza. Wskutek 
tego po zwolnieniu jej po 24 godzinach wypłynęła od razu na po
wierzchnię wody i mimo gwałtownych wysiłków nie mogła dostać się 
na dno. Dopiero po kilku godzina.ch zmniejszyła się objętość pęcherza 
i ryba odzyskała swobodę ruchów.

J  a e g e r rozrzedzał powietrze w kloszu, w którym umieszczona 
była ryba. Już obniżenie ciśnienia o 16 cm Hg, tj. o 2 m wody, wyno
siło rybę na powierzchnię, skąd, mimo wysiłków, nie mogła zejść na 
dno. Czas powrotu do normy zależy od gatunku, waha się od kilku go
dzin do kilku dni.

Widzimy więc, że ryby nie są znów tak bardzo związane ze swym 
poziomem właściwym i mogą się od niego oddalać, ale w bardzo wol
nym tempie, przy równoczesnej zmianie objętości pęcherza, przeciw
działającej zmianie ciśnienia zewnętrznego, a wywołanej wewnątrz 
ustroju przez wydalanie lub wytwarzanie gazu w pęcherzu.

Skąd się bierze ten gaz?
Gaz, zawarty w pęcherzu, jest mieszaniną O, N i C02, o przeciętnym 

składzie 2,5% C02, 19,5°/0 0 2 i 78°/0 N2, przy czym w procesie uzupeł
niania i opróżniania biorą czynny udział przede wszyskim 0 2 i CO,.

U okonia zawartość tlenu w pęcherzu wynosi normalnie 19°/0. Po 
usunięciu pewnej ilości gazu wzrosła zawartość tlenu do 40—65°/0. 
U ryby Trigla. hirundo L., żyjącej w płytkim basenie, zawartość tlenu 
wynosiła 16%, P° umieszczeniu jej na 48 godz. w głębokości 8 m wzro
sła do 60%. Po każdej zmianie zawartości gazu uzupełnienie odbywa 
się prawie wyłącznie kosztem tlenu. W ten sposób tłumaczy się duża 
zawartość tlenu u ryb głębinowych, które muszą wytworzyć dużo ga
zu, aby zrównoważyć ciśnienie wewnętrzne w pęcherzu i móc się 
utrzymać w znacznej głębokości, natomiast ryby, łowione przy po
wierzchni, muszą się pozbyć nadmiaru gazu, a w tym głównie tlenu, 
by zmniejszyć prężność gazu w pęcherzu.

Skąd się więc bierze gaz w pęcherzu? U ryb otwartopęcherzowych 
uzupełnianie gazu mogłoby się odbywać przez potykanie powietrza, któ
re przez ductus pneumaticus dostaje się do pęcherza. Jednakowoż wo
bec trudności," której poznamy za chwilę, sprawa dostawania się po
wietrza do pęcherza jest nadal kwestią sporną. A już zupełnie wyklu
czony jest ten sposób uzupełniania gazu u ryb, żyjących stale w głęb
szych warstwach wody. Czyż można wyobrazić sobie, że ryba, żyjąca 
na pewnym poziomie a chcąca zejść niżej wypłynie najpierw na po
wierzchnię, by nabrać zapasu powietrza, potrzebnego do utrzymania 
się na niższym poziomie? Nie zeszłaby w ogóle na dół. Sprawa jest bar
dzo trudna a w rozwiązaniu tego zagadnienia wzięli walny udział nasi 
badacze N u s b a u m ,  R e i s s o w a i inni.

Gazy te wytwarza organizm przez dyfuzję a przede wszystkim
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przez czynne wydzielanie (sekrecję) z krwi. Sama bowiem dyfuzja — 
jak zaraz zobaczymy — stanowczo nie wystarczy.

Wracani do naszego okonia. Normalnie 19°/0 tlenu w pęcherzu. Po 
zanurzeniu na 48 godzin w głębokości 8 ni wzrosła zawartość tlenu do 
52°/0. W tej głębokości wynosiło ciśnienie 76 +  60 =  136 cm Hg. 
Zmniejszenie objętości pęcherza, przeciwdziała ryba dopełnieniem go 
tlenem. Ciśnienie cząstkowe tlenu przy 52°/0 a 136 cm Hg wynosi oko
ło 70 cm Hg. Tak dużego ciśnienia nie ma tlen w krwi, tym bardziej, 
że i krew ryby nie ma pełnego napięcia. Napięcie tlenu w krwi ryb 
wynosi około 2—3 cm Hg, nie może więc tlen przez samą tylko dyfu
zję przejść do pęcherza, gdzie cząstkowe ciśnienie tlenu wynosi 70 cm. 
Wobec tego musimy przyjąć czynne wydzielanie tlenu i zagęszczanie 
go do odpowiedniej prężności. W podanym wyżej przykładzie okonia 
w głębokości zaledwie 8 m nie przedstawia ta  sprawa na pozór żad
nych trudności. Ale już w głębokości 100 m ciśnienie gazów w pę
cherzu wynosić musi co najmniej tyle, ile ciśnienie zewnętrzne, a więc
10 atmosfer. Aparat, wydzielający gaz z krwi, musi go zagęszczać do 
większej jeszcze prężności, by umożliwić wejście gazu do pęcherza. 
Jeżeli zważymy, że i w głębszych warstwach dzieje się to samo pod 
większym jeszcze ciśnieniem, zrozumiemy, ż e s t o i m y  p r z e d  
j e d n y m  z n a j p o t ę ż n i e j s z y c h  w y c z y n ó w  n a  c a ł y m  
o b s z a r z e  ż y w e j  k o m ó r k i .

Toteż nic dziwnego, że sprawa ta od dawna, zajmowała umysły 
uczonych. Badania anatomiczne wykazały, że na ścianie pęcherza 
znajduje się tkanka gruczołowa, zwana c i a ł e m  c z e r w o n y m  
lub niairządem gazowym. W narządzie tym rozgałęzia się bardzo mi
sterna siateczka naczyń krwionośnych, które oplatają poszczególne 
komórki gi*uczołowe. W siateczce tej przebiegają bezpośrednio obok 
siebie naczyńka tętnicze i żylne, co umożliwia przenikanie pewnych 
substancji z jednych do drugich. O subtelności budowy tego narządu 
świadczy stwierdzenie, że w objętości 64 mm3, tj. wielkości mniej 
więcej średniej kropli wody, naliczono 116 000 naezyniek tętniczych 
a 88 000 żylnych. Tyle obraz anatomiczny. A działanie ? Wiemy tylko, 
że narząd ten rzeczywiście wytwarza gaz, dowód na to bardzo prosty: 
Narząd ten, jak wszystkie inne, włączony jest w całość organizmu za 
pomocą nerwów. Jeżeli przetniemy nerw, dochodzący do narządu 
gazowego, ustanie jego funkcja i pęcherz, opróżniony np. przez punk- 
cję, już się nie wypełni. A poza tym są już tylko hipotezy. Jedna po
wiada, że komórki gruczołowe wytwarzają toksyny, które niszcząc 
ciałka czerwone krwi, wyzwalają z nich tlen. Inna idzie jeszcze dalej 
i twierdzi, że nie tylko ciałka czerwone, ale i części samej tkanki roz
padają się i przechodzą w stan gazowy. Jeszcze inna przypuszcza, że 
czynnik — jakbyśmy dziś powiedzieli — hormon, wydzielany przez 
komórki gruczołowe do krwi, uwalnia CO,, a wiemy, że wzrost napię
cia C02 zwiększa dysocjację hemoglobiny i powoduje znaczne zwięk
szenie napięcia cząstkowego tlenu w krwi. W siateczkach dostaje się 
tak zmieniona krew żylna do tętniczek i zmienia w ten sam sposób 
krew tętniczą, która znów wchodzi do gruczołów, tam ulega działaniu
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hormonów, co bardziej jeszcze zwiększa prężność gazów i proces ten 
powtarza się dalej w kółko tak długo, aż osiągnięte zostanie potrzebne 
ciśnienie gazów.

Natomiast dokładnie znany jest skład gazu w poszczególnych fa
zach uzupełniania. Okazało się, że produkcja tlenu nie występuje 
od razu. W pierwszym okresie wytwarza się w znacznych ilościach 
C02 i wypełnia pęcherz aż do normalnej objętości. Teraz zaczyna 
go ubywać, a miejsce jego zajmuje tlen tak, że w jakiś czas po po
wrocie do normy znajdujemy w pęcherzu bardzo mało C02, który 
przez ściany pęcherza dyfunduje z powrotem do krwi. Wygląda to 
tak, jak gdyby organizmowi łatwiej było wyprodukować od razu 
większe ilości C02, które wysyła ma pierwszy ogień jako prowizorium, 
a równocześnie zwolna wytwarza tlen. Ale i ten po dłuższym czasie 
uchodzi, a miejsce jego zajmuje azot, i tak zwolna powraca znów 
normalny skład gazu w pęcherzu.

Znacznie prostsze i dokładniej znane jest wydalanie gazów z pę
cherza. U ryb otwartopęcherzowych służy do tego ductus pncumaiicus. 
U zamkniętopęcherzowych znajduje się w ścianie pęcherza odpo
wiedni narząd, od kształtu swego zwany o w a l e m .  Jest to siatka 
naczyniowa o cienkich ścianach, przez które z łatwością dyfunduje 
gaz z pęcherza i dostaje się do obiegu krwi. Siatka ta otoczona jest 
pierścieniem ścięgnistym i elastycznym, który, ściągając się ku wnę
trzu, zamyka dostęp gazu z pęcherza do siatki.

Pęcherz połączony jest już to kanalikami, już to szeregiem koste
czek z narządem równowagi, który w ten sposób poinformowany jest 
stale o stanie napięcia pęcherza. Z centralnego narządu nerwowego 
wychodzą nerwy, dochodzące do narządu gazowego i owalu i po nich 
to biegną sygnały, wyzwalające lub hamujące działanie obu tych na
rządów, utrzymując w ten sposób rybę w równowadze ze światem 
zewnętrznym.

Zastosowanie krwawnika w lecznictwie. Krwawnik jest chwastem rozpo
wszechnionym na całym kontynencie europejskim. Rośnie przy drogach, na po
lach, łąkach, na każdym podłożu. Stosowany jest pospolicie jako środek czy
szczący krew, w cierpieniach hemoroidalnych, katarach dróg trawiennych, 
a w końcu i w atakach sercowych jest podobno skuteczny. Składniki czynne 
nie są jeszcze zupełnie dobrze określone, prawdopodobnie są to: glukozyd, 
achileina, lotne olejki, witaminy i sole mineralne. (Pharm. Zentr. Hal 78 — 
1937). ' J. O. B.

O stosowaniu jodyny, jako środka antyseptycznego. Zgodnie z doświadcze
niami, czynionymi w szpitalu bostońskim jod stanowi najodpowiedniejszy an- 
tyseptyk do gojenia skaleczeń i ran. Ponieważ jednak w postaci roztworu al
koholowego (zwykle 3,5 do 7°/0) wywołuje on podrażnienie skóry, wzmaga
jące się wskutek działania alkoholu, zaleca się obecnie stosowanie jodu w po
staci 1, a nawet tylko 0,5°/o roztworu w o d n e g o .  Nouvelles de la chi
mie, 1937. W. W.
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KAZIMIERZ DEMEL, Hel.

STANOWISKO BAŁTYKU W KLASYFIKACJI 
OGÓLNEJ MÓRZ.

Aby odpowiedzieć na pytanie, jakie stanowisko zajmuje Bałtyk 
w klasyfikacji mórz, zapoznajmy się przede wszystkim z nowoczesną 
klasyfikacją hydrosfery morskiej, a uświadomiwszy sobie zasadnicze 
cechy geograficzne naszego morzia, znajdziemy dlań miejsce z łatwo
ścią w naturalnym systemie klasyfikacyjnym.

1 : 40 000 000.

Zasadniczy podział hydrosfery morskiej polega na wyróżnieniu 
jednostek ze względu na rozmiary, a mianowicie oceanów i mórz. 
Oceany to przestrzenie wielkie, liczące dziesiątki milionów kilome
trów kwadratowych, ograniczone mniej lub więcej wyraźnie wiel
kimi kontynentami, czyli częściami świata, podczas gdy morza two
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rzą działy drobniejsze, — co najwyżej jak Morze Lodowate Pół
nocne, zlekka przekraczające jeden dziesiątek milionów kilometrów 
kwadratowych, przeważnie jednak znacznie mniejsze od tego naj
większego morza, dawniej zresztą za ocean uważanego — o uroz
maiconym stopniu „ogrodzenia“ przez lądy czy wyspy, mieszczące 
się z reguły w pobliżu lądów, w dziedzinie mniej lub więcej silnie 
zaznaczonych wpływów kontynentalnych, które w oceanach właści
wych prawie wcale nie dają się stwierdzić.

Nowoczesna klasyfikacja francuskiego geografa C. V a l l  a u x 1 
wyróżnia 4 oceany, czyli jednostki hydrosfery morskiej najwyższego 
typu, mianowicie wielki pierścień wód subantarktycznych czyli Ocean 
P o ł u d n i o w y ,  łączący sobą od południa trzy pozostałe, „klasyczne'“ , 
bo przez wszystkich przyjęte oceany : P a c y f i k ,  I  n d y j s k i
i A t l a n t y k .

Morza dzieli Vallaux na cztery kategorie: biegunowe albo polarne, 
drugą kategorię tworzyłyby morza Dalekiego Wschodu, których cechą 
charakterystyczną jest obramowanie od strony oceanu wieńcem wysp 
(morza girlandowe), trzecią grupę tworzą morza śródlądowe, głębokie, 
wreszcie ostatnią — morza płytkie, spoczywające całkowicie na szelfie 
czyli na platformie kontynentalnej, których głębokość nie przekracza 
w zasadzie 200 m.

Do mórz biegunowych albo l o d o w a t y c h  należy międzykonty- 
nentalne Morze Lodowate. Północne, dawny Ocean Arktyczny, oraz 
brzeżne, wypełniające wycięcia lądu Antarktydy morza Rossa i Wed- 
della, Obie te grupy wyróżniają się bardzo szczególnymi warunkami 
fizycznymi i życiem, w związku z ich położeniem przybiegunowym.

Drugą, kategorię tworzą morza g i r l a n d o w e  jak Berynga, Ochoc
kie, Japońskie, Chińskie i Andamańskie, odgrodzone od wód głębokich 
oceanicznych szeregiem wysp, które cechuje mniej lub więcej wyraźnie 
zaznaczona działalność wulkaniczna. Jakkolwiek znacznie płytsze od 
wielkich głębin Pacyfiku, podchodzących od strony otwartego oceanu 
z reguły tuż pod wspomniane graniczne łańcuchy wysp, są one jed
nak, przynajmniej w swych środkowych częściach, głębsze od mórz 
szelfowych, spoczywających całkowicie na platformie kontynentalnej. 
Ponadto wyróżniają jc jeszcze inne cechy, usprawiedliwiające ich wy
dzielenie jako grupy odrębnej, tak bardzo znamiennej dla wschodniego 
obramowania wielkiego kontynentu Azji.

Trzecią kategorię tworzą morza ś r ó d z i e m n e  g ł ę b o k i e ,  oto
czone mniej lub więcej znacznie lądami względnie wyspami, położone 
z reguły w sąsiedztwie kontynentów, zawsze głębsze niż wynosi maksy
malna głębokość szelfu, średnio szacowana, jak wiadomo, na 200 m. 
Kontynentalizm, mimo głębokości, jest w tych morzach wyraźnie za
znaczony. Jedne z nich leżą w strefie gorącej, międzyzwrotnikowej, 
jak np. głębokie morza, znajdujące się między Wyspami Malajskimi: 
Morze Celebes, M. Sulu, M. Banda, lub między Ameryką Środkową

1 La classification des océans et des mers, La Géographie IX—X, 1928. 
Géographie générale des mers, Alean, Paris 1933.
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a Antylami rozpościerające się M. Karaibskie, albo nieco ku północy 
od tegoż — Zatoka Meksykańska. Jeszcze inne, jak europejskie Morze 
Śródziemne z jego aneksami: Adriatyckim, Egejskim, Czarnym, — 
klasyczny typ morza śródziemnego, który miano swe narzucił całej 
grupie mórz rozpatrywanych — znajdują się w strefie umiarkowanej 
północnej w jej części cieplejszej i bardziej południowej, w przeciw
stawieniu do strefy bardziej północnej, borealnej, w której leży nasz 
Bałtyk, klasyczny znów typ morza również śródziemnego ale płytkie
go, a więc należącego do ostatniej, czwartej kategorii.

Do tych mórz, które spoczywają na szelfie, a więc posiadają głębokości 
nie przekraczające w zasadzie 200 m, bądź otwartych, bądź mniej lub 
więcej śródziemnych, należą oprócz naszego Bałtyku, typowego morza 
śródziemnego ale płytkiego, w tej samej strefie borealnej mieszczące 
się M. Północne, Cieśniny Duńskie, Kanał La Manche, Cieśniny Bry
tyjskie wraz z Morzem Irlandzkim, Zatoka Iiudsońska i in. W strefie 
arktyeznej wielki szelf Syberyjski wraz z M. Karskim, wreszcie w stre
fie' gorącej Zatoka Perska oraz płytkie wody między Wyspami Ma- 
lajskimi, tzw. M. Sundajskie.

Bałtyk należy zatem do mórz p ł y t k i c h ,  s z e l f o w y c h ,  do 
mórz czwartej kategorii, przytoczonego przez nas podziału V a 11 a u x. 
Jego głębokości nie pi'zekraczają w zasadzie głębokości szelfu czyli 
200 metrów, za wyjątkiem oczywiście tych kilku zlokalizowanych jam. 
czy szczelin, jak na przykład Landsort, nieco na południe od Sztok
holmu, mierzących ponad 400‘ metrów głębokości i nie zmieniających 
bynajmniej ogólnej charakterystyki Bałtyku, jako morza o przecięt
nych głębokościach nawet znacznie mniejszych od przeciętnej głębo
kości szelfu. Stanowisko Bałtyku w systemie mórz jest więc jasne i zde
finiowane : jest o n  m o r z e m  p ł y t k i m ,  s z e l f o w y m .

Jest on jednak również i m o r z e m  ś r ó d z i e m n y m  ze wzglę
du na znaczny bardzo stopień obramowania przez lądy, umożliwiający 
przez płytki i zawiły system cieśnin duńskich zaledwie słabą komuni
kację z otwartymi wodami wszechoceanu. Płytkością swą jednak wy
różnia się zasadniczo od klasycznego Morza Śródziemnego europejskie
go, które jest głębokie i ponadto położone w innej strefie klimatycz
nej. Morze Śródziemne jest morzem strefy inedyterańskiej, strefy cie
płej w krainie umiarkowanej, gdy Bałtyk mieści się w strefie umiar
kowanej chłodnej, w strefie borealnej. Pociąga to za sobą oprócz róż
nic zasadniczych, wynikających z płytkości, a więc z braku dziedziny 
abysalnej i właściwego życia głębinowego, swoiste warunki termiczne, 
jeżeli już ten czynnik uznać za szczególnie ważny.

Niewątpliwie najbliższym jest Bałtyk Morzu Północnemu, tak samo 
płytkiemu, położonemu również w dziedzinie klimatycznej borealnej, 
najbliższemu sąsiadowi, z którym łączy się poprzez przejściowy rejon 
cieśnin duńskich. Wyróżnia się od względnie otwartego i bardziej 
oceanicznego M. Póhiocnego znacznie silniej zaznaczonym kontynenta- 
lizmem, następstwem większego wtłoczenia między lądy, słabej stosun
kowo komunikacji z wodami wszechoceanu, silnym dopływem słodkich 
wód śródlądowych, co znów w ostatecznej swej konsekwencji powoduje
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słonawy charakter środowiska i życia, szczególną cechę Bałtyku, wy
różniającą nasze morze tak bardzo od M. Póhiocnego.

Stanowisko Bałtyku wśród innych mórz wynika więc zupełnie przej
rzyście z jego charakterystyki, którą w następujący sposób można po
krótce wyrazić: B a ł t y k  t o  m o r z e  p ł y t k i e ,  p o ł o ż o n e  
w s t . r e f i e  u m i a r k o w a n e j  bo  r e a l n e j ,  czyli chłodnej, 
w przeciwstawieniu do strefy ciepłej, medyterańskiej (u brzegów Euro
py), ze względii na otoczenie przez lądy, m o r z e  ś r ó d z i e m n e ,
o s i l n i e  z a z n a c z o n y m  k o n t y n e n t a l i z m i e ,  o z n a c z 
n y m  d o p ł y w i e  w ó d  s ł o d k i c h ,  czego znów jednym z na
stępstw jest s ł o n a w y  c h a r a k t e r  w ó d  i ż y c i a ,  ta najbar
dziej znamienna jego cecha (przejawiona w selekcji typów, karleniu 
form morskich, przymieszce gatunków słodkowodnych etc.) w odnie
sieniu do Morza Północnego, najbliższego mu, jako położonego w tej 
samej strefie klimatycznej i tak samo płytkiego.2

Dr JULIAN KAMECKI, Kraków.

SŁÓW KILKA O STOPACH ŁATWO I BARDZO ŁATWO 
TOPNYCH.

Wartość metali ogromnie podnosi zdolność ich do tworzenia sto
pów. Dzięki temu udaje się nieraz połączyć dodatnie cechy dwu lub 
więcej metali w jednym aliażu. Temperatura topnienia czystego me
talu ulega z reguły, jeżeli nie powstają związki międzymetaliczne, 
obniżeniu po domieszce innego składnika. Zmieniając zawartość pro
centową dwu metali, możemy — przynajmniej dla niektórych z nich — 
uzyskiwać stopy, które topią się w temperaturze niższej od tempe
ratur obydwu metali. To charakterystyczne zjawisko zilustrujemy 
na przykładzie stopu cyna-ołów.

Ołów topi się w temperaturze 326° C, cyna w t. 232°, tym
czasem, jak to widać z załączonego wykresu (fig. 1), który podaje 
temperatury rozpoczęcia, jak i ukończenia procesu krzepnienia sto
pów (linia pozioma) o składzie podanym na osi odciętych, udaje się 
uzyskać stop (zawierający 35,97% Pb i 64,03°/0 Sn), który topi się 
w temperaturze niższej zarówno od temperatury krzepnienia ołowiu 
jak i cyny, a mianowicie w 181°. Stop powyższy nosi nazwę stopii

2 Istnieje jeszcze jedna cecha biologiczna, wyróżniająca Bałtyk zasad
niczo od M. Póhiocnego, mianowicie obecność w Bałtyku tzw. reliktów ark- 
tycznych, gatunków, wyróżniających się dysjunkcją zasięgową arktyczno- 
bałtycką, które zgodnie z opinią przyjętą przetrwały z okresu Morza Yoldio- 
wego, gdy Bałtyk miał połączenie z Morzem Arktycznym. Fortn tych M. 
Północne w zasadzie nie posiada. Tę cechę biologiczną, opartą jednak na 
czynnikach historycznych, pominęliśmy przy ogólnej charakterystyce geo
graficznej Bałtyku, opartej na czynnikach raczej aktualnych.
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eutektycznego i odznacza się niską temperaturą topliwości oraz tym, 
że topi się, podobnie jak czyste metale, w jednej, stałej tempera
turze. Inne stopy natomiast, jak mówi wykres, topią się w pewnym 
interwale temperatur określonym górną krzywą i temperaturą top
nienia stopu eutektycznego. (Tak przedstawione stosunki nie odpo

wiadają wszystkim stopom eyna- 
ołów, lecz głębsze potraktowanie 

326° p . j-yCi, zjawisk zaprowadziłoby nas 
za daleko).

Podobnie w zasadzie przedsta
wiają się stosunki dla stopów 
trój- i więcej składnikowych, są 
jednak oczywiście o wiele bardziej 
skomplikowane i zagmatwane. 
Obniżenie temperatury krzepnie- 
nia takich układów może być 
jeszcze silniejsze, tak że otrzymu
jemy stopy topiące się poniżej 
temperatury wrzenia wody. Ze
stawienie takich łatwo topnycb 
stopów podaje Willy Ley w te
gorocznym numerze „La Naturę“

A
/  I

212°

/
/ _/

l

ZD “.O 60 BO 100* Pb-

Ryc. 1. Krzywe krzepnienia stopów : C yna—ołów.

(Nr 2998).
Najstarszy ze znanych łatwotopnyeh aliaży topiących się we wrzą

cej wodzie jest stop potrójny B o s e g o ,  odkryty w połowie XVI w. 
Niedługo potem d ’A r c e t  zaproponował stop o nieco innym skła
dzie. Również N e w t o n  był wynalazcą podobnego.

W 1869 r. W o o d dodał kadmu do potrójnego stopu Bi-Pb-Sn 
i obniżył przez to temperaturę topnienia do 65°. Od niego pochodzi 
żartobliwy pomysł formowania z tego stopu łyżeczek, które zanu
rzone do gorącej cieczy topiły się, zostawiając sam trzonek w rę
kach mieszającego płyn. L i p o w i t  z zrealizował prawie identyczny 
stop. L a s s i e u r  otrzymał stop bez kadmu topiący się w 67°.

Skład i temperatury topnienia tych stopów zostały zebrane w po
niższej tabelce.

Nazwisko odkrywcy Bi
Części

Pb
wagowe 
■ Sn ^  Temp. topnien.

H o m b erg .................... 3 3 3 — .130°
N e w t o n .................... 8 5 3 94,5°
R o s e ......................... 5 3 2 91,6°
d ’Arcet . . . . . 5 2,5 2,5 91,6°
L a s s ie u r .................... 8 8 3 67°
W o o d ......................... fi 2,5 1,25 1,25 65"
Ł ip o w itz .................... 5 2,7 1.3 1 65°

W ostatnich * czasach udało się uzyskać aliaże jeszcze, bardziej 
łatwotopne, jakkolwiek mniej dostępne z powodu wysokiej ceny.
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Jeden z tych nowych, aliaży składa się z 50 części wagowych Bi, 
27 cz. Avag. Pb, 13 cz. Sn. i 10 cz. Cd. Do tego dodaje się nie
wielką ilość indu, metalu rzadkiego i drogiego o punkcie topi. 155,4°, 
ogrzewa do 160° i powoli oziębia, otrzymuje stop, topiący się 
już w 48°.

Inny stop bez Bi, lecz zawierający 18°/0 In, topi się w 46,5°. Do
datek 1 °/0 galu obniża punkt topnienia do 41,5°. Gal jest również 
rzadkim metalem topiącym się już w temperaturze 29,8°, stopiony 
daje się łatwo przechładzać poniżej temperatury krzepnienia.

W r. 1932 P u s c h i n, S t  e p a n o v i <*. i S t a j i e uzyskali stop 
eutektyczny 92°/0 Ga i 8°/0 Sn, który topił się w 20°. K r o l l  zna
lazł, że dodatek 12°/0 Sn do galu obniża punkt krzepnienia tegoż 
do 15°. Wreszcie znaleziono stop indu i galu, który topi się w tem
peraturze 0°, a więc temperaturze topnienia lodu.

Aliaże łatwotopne znalazły już szereg zastosowań. Metalu H o m- 
b e r g a  od dłuższego czasu używa się do odlewania liter do lino- 
typów i brania odbitek z form.

Inne aliaże znajdują zastosowanie jako wentyle bezpieczeństwa: 
topniki w przewodach prądu elektrycznego i zatyczki zbiorników 
wody automatycznie działające w razie pożaru. Wykonywano rów
nież próby zastosowania takich stopów jako kąpieli hartujących. 
W Ameryce służył aliaż Wooda do modelowania form na zbiorniki 
benzyny. Model wykonany ze stopu Wooda pokrywano następnie 
elektrolitycznie miedzią, a po uzyskaniu ścianek dostatecznie gru
bych po podgrzaniu w gorącej wodzie wylewano metal Wooda, uzy
skując zbiornik bez szwu.

Nowe stopy bardzo łatwotopne mogą w końcu znaleźć zastoso
wanie zamiast gipsu: do uzyskiwania odlewów, w ortopedii itd.

Znaczny wzrost produkcji ropy surowej w Imperium Brytyjskim. W cza
sie od 1935 do 1936 r. zwiększyła się produkcja ropy surowej na obszarze 
Imperium Brytyjskiego o 17,6°/0, co dało 690 000 ton. W dziale zaopatrywa
nia Wielkiej Brytanii w oleje mineralne coraz wybitniejsze znaczenie zy
skują wyspy Bahrein, które z produkcji 4 tysięcy ton w r. 1933 przeszły na 
664 tysięcy ton w r. 1936 a wg przybliżonych obliczeń dały 850 tysięcy ton 
w roku 1937. Na wyspach Bahrein zostanie uruchomiona wkrótce olbrzymia 
nowa rafineria o zdolności przetwórczej około 1 000 000 ton rocznie. (Prze
mysł Naftowy, 1937, z. 17). S. Leg.

Nowy sposób zarybiania jezior kanadyjskich. Zarybianie olbrzymich je
zior kanadyjskich przedstawiało duże trudności. W ostatnich czasach został 
zastosowany oryginalny pomysł jednego z lotników wojskowych, ażeby do 
zarybiania jezior użyć samolotów. Samolot przelatując nad jeziorem, obniża 
swój lot do wysokości 2—3 m ponad zwierciadło wody, wysypując jedno
cześnie narybek. Podobno żadnych szkód wśród narybku, z tego powodu nie 
stwierdzono. (Przegl. Rybacki, 1937, B. Ch.). S. Leg.
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Mgr. JANINA DEGÓRSKA, Poznań.

ZŁOTO I DIAMENTY AFRYKI POŁUDNIOWEJ.

Nieco o budowie geologicznej Afryki południowej.

Zaledwie. 50 lat minęło od chwili, gdy na suchym stepie Afryki po
łudniowej znaleziono przypadkowo okruchy złota i diamentów. Mo
ment ten spowodował całkowity przewrót w dziejach tej części konty
nentu afrykańskiego. Wnet popłynęły rzesze poszukiwaczy, mieczem 
zawojowano złotodajną ziemię i jej prawowitych właścicieli. Na niego
ścinnym stepie wyrosły miasta, zadymiły kopalnie i huty... Dziś Zwią-
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Ryc. 1. Udział Zw. Płd. Afr. w świa

towej produkcji złota.

iaoo

1OO0
soo
600

400

zoo-

I Ąn^ola.
Z ^ . - P d . Q j r y k i ( f f - 7 7 a J  

Wybrzeże 2+©+?

Kongo

Ryc. 2. Udział Afryki w światowej pro
dukcji diamentów w r. 1935.

zek Południowej Afryki produkuje rocznie prawie 35°/0 produkcji 
światowej złota, co stanowi około 335 ton, przy czym wydobycie złota 
stale wzrasta. Ilustrują to powyżej zamieszczone wykresy.

Obok złota drugą ważną pozycję w eksporcie Unii Południowo-afry- 
kańskiej stanowią diamenty (trzecie miejsce w produkcji światowej), 
dalej platyna, srebro, miedź, arsen, kobalt, bizmut, chrom, żelazo, wę
giel a nawet koks kopalny, ołów, azbest i w. innych.

Jakie okoliczności złożyły się na wyjątkowe prawie wyposażenie te
go kontynentu w płody kopalne? Odpowiedzi szukać musimy w jego 
dziejach geologicznych.

Mówiąc o Afryce pd. określamy ją zwykle jako kontynent stary, 
sztywny, o budowie zwartej i linii brzegowej niezwykle prostej. Przy 
całej tej jednostajności, tak charakterystycznej dla Afryki, okazuje 
się jednak przy szczegółowszym zapoznaniu z jej historią, że kontynent 
pd.-afrykański, pozornie sztywny i spokojny, miał jednak w swej za
mierzchłej przeszłości momenty niekiedy bardzo burzliwe. Wydarzenia
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te zadecydowały o dzisiejszym światowym znaczeniu gospodarczym te
go kontynentu, gdyż przyczyniły się do powstania cennych złoży mine
ralnych.

Zrąb Afryki pd. stanowią utwory archaiczne, przedkambryjskie. 
Są to bardzo silnie zmetamorfizowane łupki krystaliczne i gnejsy, przy

Ryc. 3. Schematyczna mapka geologiczna Zw. Pd. Afryki.
Archaicum  — łupki, gnejsy, granity — 1.

Stare system y : 2 — Ventredorpski, 3 — Transvaalu, 4 — Swaziland, 5  — Witwa- 
tersrandu (łupki krystaliczne, zlepieńce kwarcowe, nory ty, diabazy).

Paleozoicum — Kambr • . , , . ^sylur ~  »ntensywna denudacja — 6.
dewon — Góry przylądkowe 7

karbon —■ Zlodowacenie Karroo:

Mezozoicum

Kenozoicum 
P — Pretoria,

perm
trias
jura
kreda

czerwony piaskowiec, 
f S — Dwyka
J 9 — Ecca
| 10 — Beaufort
[ U  — Stromberg

(stwardniała morena, 
żwiry, gliny, piaski).

Działalność wulkaniczna — Góry Smocze (lakkolit).
Ostatnie ruchy tektoniczne w syst. Gór Przylądkowych — 12, wybuchy 
kominów wulkanicznych diamentonośnych.

—T- osady najmłodsze — 13, Kalahari.
J  — Johannesburg, K  — Kimberley.

tym wielokrotnie pofałdowane. W czasie tych fałdowań przedkambryj- 
skich wdarty się w pokłady łupków i gnejsów potężne batolity skał 
magmowych — granitów. Najważniejszym jednak jest to, że w grani
tach tych wystąpiły równocześnie intruz je skał zasadowych, które wy
niosły z głębi ziemi kruszcze różnych metali, przede wszystkim z ł o t a  
i p l a t y n y ,  które są dziś podstawą bogactw mineralnych tego kraju.

Na litworach przedkambryjskich — starszych spoczywają utwory 
przedkambryjskie — młodsze. Uległy one już słabszym ruchom góro- 
twórezym, są więc mniej zmetamorfizowane. Wyróżnia się wśród nich
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5 systemów, które zostały zapożyczone z rozmaitych nazw lokalnych. 
Gospodarczo najważniejsza jest mała grupa Witwatersrandu. 'Wystę
puje ona w południowym Transwaalu, w okolicy Johannesburga, Hei
delbergu i Pretorii. System witwatersrandzki zbudowany jest głów
nie z kwarcytów i zlepieńców kwarcowych, zawierających drobne 
grudki złota. Jedna z hipotez twierdzi, że złoto to zostało wymyte lub 
jak geologowie powiadają wypreparowane ze złotonośnych skał mag
mowych pd. Rodezji i osadzone, w obecnym miejscu na wybrzeżu ja
kiegoś dawnego moi-za.

Bardziej skomplikowaną budowę ma inny system, zwany grupą 
Transwaalu. Stanowi on tzw. „kompleks ogniowy Bushveldu“ . Obok 
skał osadowych, jak kwarcyty i łupki, występują tu  skały ogniowe in- 
truzyjne, jak noryty, diabazy i sjenity. Stanowią one źródło platyny, 
miedzi, cynku, niklu i w. in. jeszcze kruszców.

Hyc. 4. Przekrój poprzez okolicę Pretorii i Johannesburga (kwarcyty, lupki, noryty, diabazy zanu- 
rzone w m asie granitów). Schwarz : South Afr. Geology.

Po ostatecznym usztywnieniu Płyty Pd. Afrykańskiej w okresie 
przedkambryjskim, wynurzyła się ona z morza i odtąd od początku 
paleozoikum do dnia dzisiejszego Płyta Pd. Afrykańska jest trwałym 
lądem. Skutkiem tej stałości powstawał}’ tu tylko osady pochodzenia 
lądowego, jak twarde czerwone piaskowce dewońskie, z których zbudo
wany jest system Gór Przylądkowych.

Z początkiem karbonu pojawił się inny czynnik, który na tej zrów
nanej prawie powierzchni osadził kilka tysięcy metrów gruby płaszcz 
skał osadowych. Są to osady potężnego zlodowacenia pd.-afrykańskie- 
go. Formacja ta nosi nazwę „karroo“ (karu). Nazwa ta w języku busz- 
meńskim oznacza „suchą ziemię“ . Formacja ta, to stwardniała morena, 
złożona ze żwirów, glin i głazów.

W następnym okresie permskim nastąpiło ocieplenie się klimatu, 
które dało początek pokładom węgla permskiego, wydobywanego dziś 
prawie z powierzchni ziemi na granicy Natalu i Transwaalu.

Po spokojnym okresie triasowym, już z początkiem jury  wznawia 
się wygasła od dawna działalność wulkaniczna. Po przez sztywną płytę 
granitową i grube serie osadów przedziera się szczelinami magma. Za
stygła ona w szczelinach, tworząc sieć żył pionowych i poziomych. 
Z lawy tej zbudowane są Góry Smocze z kulminacją w Peak Cathin 
3660 m. W miejscach, gdzie lawa ta przebiła pokłady węgla, uległ on 
skoksowaniu. Powstał koks kopalny z dużą jednak zawartością po
piołu.

Niebawem jednak, jeszcze w ciągu okresu jurajskiego objawiła się 
po raz trzeci działalność wulkaniczna. Powstały wtedy pionowe komi

S y s te m  W a te rf re rg u . ‘P r e t o r i a System Wi+waf^rsrancfa
J  o h a r łn e s f c u r ni J
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ny wybuchowe, o kształcie cylindrycznym, wystrzelone na wylot przez 
rozprężające się w głębi gazy. Anglicy zowią je „pipcs“ (pajps). Ko
miny te wypełnione są l a w ą  d i  a m e n t o n o ś n ą zwaną k i m- 
b e r  1 i t  e m.

Wybuchy te, to już ostatni znak działalności sił wewnętrznych. Od
tąd od kredy aż do chwili obecnej Płyta Pd. Afrykańska podlega bez
ustannej denudacji, tak, że już nawet na dużych przestrzeniach zosta
ły odsłonięte bogate w kruszce skały krystaliczne podłoża.

Złoto.

Najważniejsze z tych bogactw są niewątpliwie złoża złotodajne. 
Występują one w zlepieńcach kwarcowych Witwatersrandu, składają
cych się z grubych jak orzech i większych, doskonale otoczonych ziarn 
kwarcu. Zlepieńce spojone są lepiszczem krzemionkowym, stąd są bar
dzo twarde. Pokłady ich wychodzą na powierzchnię w okolicy Johan-

Kyc. 5-. Obszar złotonośny w ok. Joliannesburga. Największe skupienie miast w Afryce Płci.

nesburga i Pretorii w postaci ciągu pagórków około 130 km długiego. 
Główna eksploatacja skupia się w strefie 90 km długiej i 5 km szero
kiej. Na linii tej powstały kopalnie, huty i zarazem największe skupie
nie miast Afryki pd.

Szyby kopalń dochodzą już do głębokości 2500 m, praca prowadzo
na jest więc już poniżej poziomu morza. Brak jednak wody podskór
nej ułatwia znakomicie odbudowę i eksploatację szybów i korytarzy. 
Poza tym bliskość pokładów węgla w Natalu, taniość robotnika i łatwe 
zaopatrzenie w stały dopływ wody z rzeki Yaal przyczyniły się do szyb
kiego rozwoju tego okręgu górniczego, przede wszystkim jednak jego 
wyjątkowe bogactwo złóż kruszconośnych.

W nowoczesnej przeróbce złota stosuje się przede wszystkim pro
cesy chemiczne, dzięki czemu kopalnie złota na powierzcheni ziemi 
otrzymały wygląd nowoczesnych zakładów przemysłowych.

Złoto występuje w trzech warstwach konglomeratu złotodajnego, 
zwanych w języku górników „rafami'“ (reefs). Łączna ich grubość 
nie przekracza jednak 5 m. Zawartość złota w rafie głównej tzw. Main 
Reef, jest niezwykle wysoka wynosi bowiem 8—15 g na tonę skały.

2S



354

Hyc. 6. Dzielnica białych w Johannesburgu.

Ryc. 7. Zabudowania kopalni złota. Na drugim planie na prawo widoczna hałda białego piasku, 
przed nią szyb wyciągowy kopalni, budynki, gdzie kruszy się skałę. Na pierwszym planie baseny, 
w których płucze się roztarty miał (procesy chemiczne). Na ostatnim  planie huta, w której prze

tapia się koncentrat.
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Złoto w zlepieńcu kwarco
wym koncentruje się prze
ważnie w jego lepiszczu. Dla 
oka nieuzbrojonego nie jest 
ono zwykle widoczne, tym- 
bardziej, że towarzyszy zwy
kle pirytowi, na którym two
rzy drobne tylko naskoru- 
pienia.

Zlepieniee kwarcytowy 
jest skałą bardzo twardą, to
też wydobycie z niej złota 
wymaga wielu skomplikowa
nych a kosztownych zabie
gów. Proces otrzymywania 
złota składa się z trzech eta
pów: .1) obróbka mechanicz
na, 2) procesy chemiczne i 3) 
przetapianie.

E tap‘pierwszy zaczyna się 
w głębi szybu, na dnie ko
palni. Tutaj odbija się wiel
kie bryły zlepieńca przy po
mocy obficie stosowanych 
środków wybuchowych. Za 
pomocą wielkich maszyn wy
ciągowych skała zostaje wy
dobyta na powierzchnię. Tu
taj baterie, złożone z setek 
ciężkich stęp stalowych tłuką 

_ skałę na drobne kawałki, któ
re zwolna ścierają się na pył 
w młynach rurowych. Przez 
walce te i wielkie kadzie 
przepływa bezustannie woda, 
unosząc piasek i muł. Grub
sze części strumień wody 
przenosi powoli po powierzch
ni amalgamowanych płyt 
miedzianych, do których 
przylegają cząsteczki złota, 
albo ostatnio coraz częściej 
po powierzchni płyt pokry
tych podobnym do rypsu ma
teriałem bawełnianym, na 
którym lepiej jeszcze zatrzy
mują się cząsteczki złota 
i platynowce.

Ryc. 8. Wiercenie świdrem pneumatycznym otworu 
w żyle kwarcu, celem założenia naboju dynamitowego. 

(Wg. The Nat. Gogr. Mag. April 1933, str. 489).

Ryc. 9. Wyjazd z szybu. Kopalnia złota w Johannes- 
burgu. (Ibid. str. 501).

23*
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W drugim etapie stosuje się procesy chemiczne dla dalszego oczy
szczania. koncentratu. Najdrobniejszy muł zostaje zsypywany do ka
dzi, wypełnionych roztworem cyjanku potasu, w którym się złoto roz
puszcza. W dalszym ciągu roztwór ten przechodzi do komór, wypełnio
nych wiórami chemicznie czystego cynku, na którym osiada zawarte 
w roztworze złoto. W ten sposób piasek, roztarty na muł, zostaje po
zbawiony całkowicie zawartości złota, i już bezużyteczny wywieziony 
poza obręb kopalni. Z roku na rok wzrastają olbrzymie śnieżno białe 
hałdy, złożone z jałowego piasku i pyłu kwarcowego, stanowiące rys 
charakterystyczny krajobrazu Witwatersrandu.

Ryc. 10. Gotowe do wysyłki cegiełki złota. (Ibid. str. 500).

Wreszcie następuje trzeci i ostatni etap — a mianowicie przetapia
nie złota. Koncentrat otrzymany tą drogą ma wygląd porowatej masy 
gąbczastej. Przechodzi on teraz do trzeciego oddziału kopalni — do 
huty złota, gdzie zatrudnieni są już tylko biali. Złoto zanieczyszczone 
zostaje poddane wielokrotnemu przetapianiu w kilku kolejnych pie
cach w temperaturze przeszło 1000° C. Dodaje się tu znowu rtęci i soli 
potasowych dla uwolnienia złota od domieszek srebra, osmu, irydu 
i platyny. Tak przygotowane złoto przelewa się kilkakrotnie do form, 
przy czym każdorazowo waży się je bardzo skrupulatnie.

Wreszcie gotowe cegiełki złota, o kształcie graniastosłupa (około 
25X10X8 cm), z zachowaniem wszelkich środków ostrożności, zostają 
przewiezione do skarbca kopalni. Tutaj waży się je po raz ostatni, 
stempluje i wysyła w świat.
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Diamenty.

C c c i i  R h o d e s znalazł wielkie złoża diamentów, odsłaniające 
się bezpośrednio na powierzchni bezpłodnego Yeldtu. Zdobyte tą drogą 
klejnoty były fundamentem, na którym ugruntowało się imperium bry
tyjskie w pd. Afryce. A Indianie Tarumowic, mieszkający nad górną 
Esseąuibo w Gujanie Brytyjskiej, nabijają diamentami skrobaczki do 
kasa wy (używając diamentów jako materiału ściernego) i wymieniają 
je na bawełnę Akawojów.

W gruncie rzeczy wartość diamentów jest bardzo mała a przede 
wszystkim zmienna. Kryzys nastąpił wtedy, gdy Afryka południowa 
rzuciła na rynek tyle milionów diamentów, że trzeba było wiele ko
palń zamknąć i produkcję diamentów poddać kontroli potężnego i roz-

Ryc. 11. Przekrój pionowy kopalni diamentów Ryc. 12. Rzut poziomy leja kimberlitowego.
(Kimberley).

porządzającego olbrzymimi kapitałami syndykatu. Jest to syndykat 
angielski. Raz czy dwa razy do roku z opancerzonego skarbca w Lon
dynie, do którego jedynie dziesięciu ludzi na świecie ma prawo wstę
pu, syndykat wypuszcza na rynek pewną określoną ilość diamentów, 
aby nie wywołać spadku ceny tych, które już znajdują się w obiegu. 
Tych dziesięciu ludzi ma kontrolę nad diamentami, dostającymi się do 
handlu. Potem przechodzą one przez ręce pośredników, szlifierzy, kup
ców hurtowych i detalicznych. Syndykat ustala nie tylko ilość lecz 
także cenę diamentów, będących w obiegu. Aby zaś utrzymać tę kon
trolę syndykat wykupuje od szczęśliwego znalazcy nowych pól dia- 
mentonośnych jego prawa za wszelką cenę jakiej zażąda — i to w tym 
celu, aby je później wycofać z rynku.

Do chwili obecnej Afryka jest główna producentką diamentów. 
Kongo 61,6%, Wybrzeże Złote 19,3°/0, Zw. Pd. Afr. 9,7°/0, Angola 
6,5°/0, Ang. Afr. Zach. l,6a/0, na pozostałe kontynenty przypada zale
dwie l,3°/0 całej produkcji światowej. Diamenty pd.-afrykańskie zna

I
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ne są już dziś na całym świecie. Z punktu widzenia naukowego budzą 
one niezwykły podziw z dwóch względów — raz jedyną w swoim ro
dzaju formą i genezą złóż, a powtóre wielkością napotykanych w nich 
kryształów. Lawa diamentonośna, zwana kimberlitem o pokroju bazal
towym zawiera porwaki ze skał otaczających i diamenty w takiej ilo
ści, że opłaca się ich eksploatacja. Wulkany wygasłe zawierające kim- 
berlit występują grupowo, często na linii spękań. Najwydatniejsze 
z poznanych dotąd są wulkany w okolicy miasta Kimbcrley, Pretorii 
i Postmasburga. Ogółem na terytorium Unii Pd. Afrykańskiej jest do- 
tąd około 200 lejków wulkanicznych.

Budowę wulkanu ilustruje nam powyżej załączony rysunek i prze
krój. Część nadziemna wulkanu jest już przeważnie zniszczona wsku
tek bezustannej denudacji. Pozostał lejek podziemny, który doprowa
dzał lawę do wulkanu a na miejscu dawnego krateru powstało często
kroć okrągłe lub owalne jeziorko wypełnione wodą. Wielkość górnego 
otworu komina jest rozmaita. Kopalnia Premier k. Pretorii, najwięk
sza z dotąd istniejących ma średnicę 762 m na powierzchni ale są też 
kominy o średnicy zaledwie 30 m. Kierunek kominów jest przeważnie 
pionowy.

Górną część lejka wypełnia kimberlit najmocniej przeobrażony 
i zoksydowany koloru żółtego zw. „ziemią żółtą“ w odróżnieniu od 
mniej zwietrzałej „ziemi niebieskiej“, spoczywającej głębiej. W tych 
to lejkach około 60 lat temu znaleziono pierwsze kryształy diamento
we. Wydostały się one na powierzchnię z bardzo głębokiego wnętrza 
ziemi i są produktem krystalizacji pirogenieznej1 węgla. Wielkość dia
mentów wydobywanych z lawy bywa rozmaita. Najczęściej są to okru
chy większych kryształów. Praktyka kopalniana dowodzi, że diamenty 
wydobywane w rozmaitych kopalniach różnią się znacznie między so
bą. Występują więc diamenty w postaci ośmiościanów, lub dwunasto- 
ścianów regularnych. Są diamenty żółtawe, rzadziej zielone, heliotro- 
powe — a kamienie bezbarwne, przezroczyste bynajmniej nie stano
wią rzadkości. Cena ich w zależności od wagi, przezroczystości i kolo
ru waha się od 80—500 zł za 1 karat (1 g — 5 karatów). Zależnie od 
kopalni, różna jest wielkość kryształów. Przeważają kamienie wagi 
1 karata. Obok nich każda kopalnia może poszczycić się swoim olbrzy
mem, jakim jest np. „Culinan“ z kop. Premier Mine, ważący 3025 ka
ratów czyli 605 g. A jest to tylko odłam olbrzymiego ośmiośeianu.

Eksploatację lejków diamentowych prowadzi się w dwojaki spo
sób. Na tzw. „odkrywkę“ wybiera się z powierzchni całą zawartość 
lejka do głębokości kilkuset metrów, bądź też za pomocą robót pod
ziemnych. Nowoczesne kopalnie diamentów o wielkich kapitałach za
kładowych posiadają na powierzchni rozległe zabudowania i wyciągi 
szybów. Minęły już na tym kontynencie czasy romantycznych poszuki
waczy złota i diamentów, których jedynym narzędziem była panwia do 
przemywania cennego piasku.

1 Pod wpływem wysokiej temperatury. (Dosłownie „pochodzenia ognio
wego“ ).
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Skała kimberlitowa, tzw. ziemia niebieska, po wydobyciu na po
wierzchnię zostaje rozkruszona za pomocą olbrzymich machin i insta- 
cji elektrycznych w celu wykruszenia z niej diamentów. Rozdrobnioną 
skałę płucze się i wybiera z niej większe jałowe odłamki skały. Zostaje 
ostatecznie koncentrat najcięższy, w którym znajdują się diamenty.

Bardzo pomysłowy i pro
sty jest sposób wydobycia 
diamentów z koncentratu.
Diamenty posiadają charak
terystyczną łatwość przyle
piania się. Koncentrat więc 
zsypuje się stopniowo na wol
no przesuwające się pochyłe 
pasy płócienne, posmarowane 
specjalnym tłuszczem. Dia
menty, dzięki swej szczegól
nej przylepności, przyklejają 
się do pasa natłuszczonego, 
podczas gdy kamyki krze
mianowe staczają się po nim 
ku dołowi i zostają wywożo
ne na hałdę. Jak podają, ko
palnia Wesselton przerabia 
w ten sposób dziennie 10 000 
ton „ziemi niebieskiej“ , o- 
trzymując z tego zaledwie 
l°/0 koncentratu. Każda tona 
koncentratu daje przeciętnie 
25 karatów szlachetnego ka
mienia. W ten sposób Zwią
zek Pd. Afryki otrzymuje 3 
mil. karatów rocznie warto
ści przeszło 500 mil. zł.

Ale nie jest to bynaj
mniej jedyne źródło otrzy
mywania diamentów. Prócz 
tych złóż rodzimych Afryka 
pd. posiada jeszcze diamenty 
na złożu wtórnym, w postaci napływów rzecznych nad Orania i Vaa- 
lem w pasie około 560 km od Kimberleyu do Johannesburga oraz w pia
skach nadmorskich na wybrzeżu zachodnim od ujścia Oranii do Port 
Nolloth. Rzecz naturalna, że oba te złoża powstały z rozmycia przez 
rzeki pobliskich lejków kimberlitowych. Wzbogacenie złoża w piaskach 
nadmorskich jest dziełem pracy eolicznej wiatru. Wybrzeże Kraju 
Przylądkowego leży w strefie suchej i narażone jest na ciągłe wiatry 
południowe. Podmuchy wiatru unoszą z wydm nadbrzeżnych lżejsze 
ziarna piasku kwarcowego, gdy ciężkie okruchy diamentowe pozostają 
na miejscu i koncentrują się w jednolitych ciągłych powłokach, mają

Ryc. 13. Kopalnia diamentów Premier na płn. od 
Pretorii.
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cych po kilka m2 powierzchni. Diamenty te nie są duże, ale są wszyst
kie wyborowej jakości.

Złoto i diamenty stanowią' podstawę gospodarki Zw. Płd. Afr. — 
na złoto przypada 66%, na diamenty 25°/0, węgiel i koks 6°/0, na resztę 
kopalin 2,5°/0 wartości ogólnej produkcji. Ogółem w Unii Płd. Afr. 
wydobyto w r. 1933 342 tys. ton. złota wartości 2 700 000 000 zł i dia
mentów 506,5 tys. karatów wartości około 85 000 000 zł. Ilość zatrudnio
nych w przemyśle górniczym robotników wynosi 361 tys. osób w tym 
270 tys. murzynów. Cyfry te przemawiają. A produkcja złota i dia
mentów bynajmniej jeszcze nie osiągnęła swego maksimum. Zasoby wy
starczą jeszcze na setki lat i wciąż znajdują się nowe. Produkcje in
nych metali jak platyny, osmirydu, chromu, żelaza i nowo odkrytego 
berylu (metalu'trzy razy lżejszego od aluminium i mającego stąd zasto
sowanie w lotnictwie) znajduje się jeszcze w zawiązkach. Można więc 
słusznie zaryzykować twierdzenie, że Afryka to „kraj przyszłości“ , 
który stanie się niebawem jednym z największych ośrodków produkcji 
mineralnej dla całego świata.

P r z e g l ą d  l i t e r a t u r y :  J. Morozewicz: Zarys budowy geologicz
nej Afryki Południowej i jej skarby kopalne. Posiedź. Naukowe P. Instyt. 
Geolog., Warszawa 1930. Rogers Hall, Wagner and Haugthon: Tlie Union of 
South Africa. Handb. d. Regionalen Geologie, t. VII, Heidelberg 1929. E. H. 
L. Schwarz: South Africain Geoiogy, London 1925.

MANSWET DOMAŃSKI, Warszawa.

NOWOCZESNE ANTENY ODBIORCZE.

Wstęp.

Odbornik radiofoniczny jest aparatem, przeznaczonym do przetwa
rzania modulowanych prądów wielkiej częstotliwości na prądy aku
styczne, działające na słuchawkę lub głośnik. Prądy wielkiej często
tliwości dopływają do odbiornika z urządzenia zwanego instalacją an
tenową, w której prądy te wzbudzają się pod wpływem istniejącego 
pola elektromagnetycznego, wytwarzanego przez radiostacje na
dawcze.

Instalacja antenowa jest więc układem pośredniczącym w jedno
kierunkowej wymianie energii między przestrzenią a odbiornikiem ra
diowym. Pełne wykorzystanie odbiornika możliwe jest tylko wtedy, 
jeśli instalacja antenowa jest prawidłowo zaprojektowana, jeśli za
pewnia ona dopływ do odbiornika maksymalnej ilości energii uży
tecznej, a jednocześnie chroni go przed wpływami niepożądanych 
zakłóceń.

W początkowym okresie radiofonizacji starano się na ogół instalo
wać anteny o dużej wydajności. Było to całkiem zrozumiałe: moce sta
cji nadawczych były wówczas bardzo słabe, odbiorniki radiofoniczne
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posiadały niewielkie wzmocnienie. W celu osiągnięcia jako tako za
dowalającego efektu, koniecznym więc było zwrócenie bacznej uwagi 
na wykonanie anteny. •

W okresie późniejszym, gdy zaczęto budować stacje nadawcze
o dużej mocy i odbiorniki radiowe o dużym wzmocnieniu, anteny od
biorcze poszły w zaniedbanie. Zaczęto stosować różnego rodzaju an
teny prowizoryczne np. siatki łóżek żelaznych, pręty metalowe od fi
ranek i wreszcie tzw. anteny świetlne, czyli sieć oświetleniową załą
czoną do odbiornika przez kondensator o małej pojemności. Sprze
dawcy odbiorników chwalili się, że ich aparaty „grają bez anteny“ , 
gdy w rzeczywistości były załączone na antenę świetlną, przez mały 
kondensator wewnątrz aparatu.

Jednocześnie dachy domów miejskich zaczęły się pokrywać coraz 
większą ilością najrozmaitszych anten, których konstrukcja pozosta
wia nieraz wiele do życzenia, zarówno pod względem skuteczności 
działania jak też z punktu widzenia ochrony przed ewentualnymi 
uszkodzeniami mechanicznymi i elektrycznymi (brak zabezpieczeń 
przeci wprzepięciowych).

Równolegle ze wzrostem ilości radioabonentów sprawa uporządkowa
nia stosunków antenowych staje się niesłychanie aktualna. Pod wzglę
dem elektrycznym anteny częstokroć nie spełniają swego zadania, da
jąc odbiór zakłócany wpływami wszelkiego rodzaju urządzeń elektrycz
nych, maszyn i aparatów. Pod względem architektonicznym obecne an
teny szpecą wygląd budynków7 i powodują często różne uszkodzenia na 
dachach. Dodajmy do tego wzajemne przeszkadzanie sobie sąsiadujących 
anten i ciągłe zatargi właścicieli domów z lokatorami i lokatorów mię
dzy sobą, a otrzymamy obraz stosunków niesłychanie zaniedbanych za
równo pod względem technicznym jak i prawnym.

Potrzeba uporządkowania stosunków antenowych i budowy prawi
dłowych anten staje się więc oczywista i coraz bardziej konieczna, bo 
z każdym dniem przybywają nowi abonenci radia, a jednocześnie wzra
sta ilość zainstalowanych urządzeń elektrycznych, które na odbiór ra
diowy wpływają ujemnie, powodując w nim silne zakłócenia.

«
Zasada działania anteny odbiorczej.

W celu uświadomienia sobie, jak powinna wyglądać prawidłowo zbu
dowana antena, należy bodaj ogólnie, zapoznać się z zasadą jej działa
nia. Antena odbiorcza składa się z trzech zasadniczych części: 1) czę
ści górnej, czyli tzw. promienia, 2) z doprowadzenia, łączącego część 
górną anteny z odbiornikiem i 3) z uziemnienia, składającego się z prze
wodu uziemiającego i uziemiacza.

O dobroci anteny odbiorczej decydują zasadniczo dwie cechy cha
rakterystyczne: 1) wysokość skuteczna, która jest pewną wielkością teo
retyczną, proporcjonalną do wzniesienia górnej części anteny nad po
ziom ziemi oraz 2) pojemność promienia anteny, proporcjonalna do jego 
długości i do obszaru zajmowanego w przestrzeni.
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Natężenie pola elektromagnetycznego, wytwarzanego przez radiosta
cje, zwiększa się w miarę wznoszenia się nad poziom ziemi. Wynika stąd, 
że im wyżej zainstalujemy antenę, tym więcej energii potrafi ona w so
bie skupić i tym bardziej skuteczne będzie jej działanie.

Poza tym, wysoko umieszczona antena znajdzie się poza zasięgiem 
tzw. zakłóceń przemysłowych, wytwarzanych przez różne urządzenia 
elektryczne. Pojemność anteny ma również wpływ na ilość pochłanianej 
przez nią energii. Ze wzrostem pojemności maleje oporność anteny dla 
prądów szybkozmiennych, wzbudzanych przez pole elektromagnetyczne, 
a tym samym wzrasta natężenie i napięcie prądu dopływającego z ante
ny do odbiornika. W zwykłej antenie poziomej, jednoprzewodowej, gór
na, pozioma część anteny służy właściwie tylko do zwiększenia jej po
jemności. Duża. pojemność anteny, a więc długa część pozioma (30 do 
50 m), zalecana jcsfd la  odbiorników o małej czułości, a więc dla apa
ratów kryształkowych oraz jedno i dwulampowych. Natomiast odbior
niki o dużym wzmocnieniu powinny posiadać raczej nieco krótszą, ante
nę (około 15 m). Wysokie umieszczenie górnej części anteny jest rów
nie pożądane dla każdego odbiornika. Pojemność anteny ma także pe
wien wpływ na długość fali, którą chcemy odbierać. Np. dla fal długich 
pożądane są anteny o dużej pojemności końcowej, natomiast fale krót
kie lepiej są słyszane na antenach krótkich, o małej pojemności (wy
starczy długość 5 mtr).

Różne typy anten.

Wybór typu anteny dla odbiornika radiofonicznego odbywa się obec
nie w zależności od warunków lokalnych, głównie zaś od rodzaju bu
dynku : od jego wysokości, powierzchni posesji, od obecności budynków 
sąsiednich itp.

Anteny pojedyńcze, indywidualne, zalecane są obecnie tylko dla 
domków jedno lub dwumieszkaniowych, przede wszystkim zaś dla do
mów parterowych i jednopiętrowych. Większe domy mieszkalne, kamie
niec miejskie, bloki spółdzielcze itp. powinny być zaopatrzone w spe
cjalne instalacje antenowe, tzw. anteny zbiorowe lub centralne.

Anteny pojedyńcze posiadają obecnie mnóstwo odmian. Najpospoli
tszą jest antena pozioma typu „L“ (rys. 1) lub ,,T“ (rys. 2). Jeżeli po
zioma część anteny nie może być dostatecznie długa ze względu na wa
runki lokalne, wówczas dla zwiększenia jej pojemności, daje się część 
poziomą podwójną (rye. 3 i 4).

W ostatnich czasach zaczynają być stosowane coraz częściej anteny 
pionowe. Jedną z odmian takiej anteny przedstawia ryc. 5. Zaletą ante
ny pionowej jest duża wysokość skuteczna, estetyczny wygląd i mała 
podatność na wpływy zakłócające. Stoi ona bowiem prostopadle do 
wszelkich przewodów elektrycznych, z których normalnie zakłócenia 
przenoszą się do instalacji antenowej przez sprzężenie, jeżeli antena 
i przewód elektryczny są do siebie równoległe. Poza tym antena piono
wa zajmuje mało miejsca na dachu, co również stanowi wielką zaletę.



Ryc. 1. Antena typu „1/

Ryc. 2. Antena typu „T1

Ryc. 4
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Pewną wadą anteny pionowej jest jej stosunkowo 
mała pojemność, dlatego też nie należy jej stosować 
do odbiorników mało czułych (kryształkowych, jedno
i dwulampowych). Dla zwiększenia pojemności robi się 
anteny wieloprzewodowe, dzięki czemu przybierają 
one wygląd odwróconych stożków, wydłużonych gra- 
niastosłupów lub wprost koszyków. Dla tej kategorii 
istnieje też nazwa „anteny koszykowe“ .

Stosowane są również anteny kuliste, w kształcie 
kul z blachy aluminiowej o średnicy kilkudziesięciu 
centymetrów. Skuteczność takiej anteny jest wtedy 
dostateczna, jeśli się ją umieści na dużej wysokości 
(6 do 8 m nad poziomem dachu).

Najprostszą i najbardziej estetyczną formą anteny 
pionowej jest jednak pojedynczy, metalowy pręt 
w kształcie masztu o wysokości 6 do 8 m (i’yc. 6). 
Maszt taki wykonany jest z rur metalowych (żelaz
nych) o przekroju zwężającym się ku 
górze. Na ryc. 6 widać jednoczesne za
stosowanie jednej anteny do kilku od
biorników. Prawidłowo wykonana an
tena o dużej skuteczności może obsług:- 
wać do pięciu odbiorników lampowych 

Antena pionowa. jednocześnie. Podobna instalacja wyma
ga. jednak zastosowania całego szeregu 

dodatkowych urządzeń.
Przede wszystkim, doprowadzenie an

teny, podobnie jak przy wszystkich ante
nach dachowych w miastach, powinno być 
wykonane z przewodu ekranowanego o ma
łej pojemności własnej. Są to przewody
i kable specjalnie wykonane do celów ra
diowych. Stosowanie takich przewodów 
na doprowadzenia antenowe jest koniecz
ne, jeśli się ehce mieć czysty odbiór 
bez zakłóceń.

Ryc. 6. A ntena pionowa.
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W takim wypadku cała sieć radiowa powinna być prowadzona pod 
tynkiem specjalnymi przewodami ekranowanymi. Przewody takie przed
stawiają jednak, mimo specjalnego wykonania, dość duże tłumienie dla 
prądów wielkiej częstotliwości, wobec czego przy większych długościach 
tego typu doprowadzeń koniecznym jest zastosowanie transformatorków 
dopasowujących. Są to transformatorki wielkiej częstotliwości. Jeden 
transformatorek, obniżający napięcie, załącza się między górną częścią 
anteny a doprowadzeniem, drugi zaś, podwyższający napięcie, znajdu
je się między końcem doprowadzenia a odbiornikiem.

Jeżeli jedna antena ma obsługiwać więcej niż 5 odbiorników, wów
czas konieczne jest zastosowanie wzmacniacza antenowego, który umie
szcza się jak najbliżej górnej części anteny, np. na poddaszu lub nawet 
na dachu. Antena ze wzmacniaczem, zwana anteną centralną, może ob
sługiwać nawet do 50 odbiorników jednocześnie. Tranformatorki ante
nowe stają się już w takich instalacjach niepoti’zebne.

Istnieją różne systemy anten centralnych. Do najbardziej znanych
i rozpowszechnionych należą systemy „Siemens“ , „Philips“ i „Galva“ . 
W tym ostatnim systemie stosowane są oddziehie wzmacniacze jedno- 
lampowe dla każdego odbiornika. Anteny centralne są już dość rozpo
wszechnione w krajach zachodnio-europejskich (Niemcy, Belgia, Holan
dia, Francja). U nas w Polsce anteny tego typu są jeszcze bardzo nie
liczne, lecz prawdopodobnie będą stosowane coraz częściej, ponieważ 
utrwala się przekonanie, że jest to najlepsze rozwiązanie sprawy anteno
wej w dużych domach mieszkalnych.

Anteny centralnej nie należy mieszać ze zbiorową, która jest jedynie 
uporządkowanym systemem większej ilości anten pojedynczych. Ante
ny zbiorowe są wykonywane w dwóch typach: jako parasolowe i równo
ległe. Pierwsze z nich posiadają wspólny maszt, od którego rozchodzą 
się promienisto poszczególne anteny. Druga odmiana tego typu anten 
jest pomyślana znacznie korzystniej, gdyż poszczególne promienie przy
mocowane są równolegle do dwóch ram lub linek nośnych. Konstrukcja 
taka pozwala na utrzymanie większych odstępów między poszczególnymi 
antenami, niż w wykonaniu parasolowym, przy którym dobry odbiór 
radiowy możliwy jest tylko wtedy, jeśli ilość anten doczepionych do 
wspólnego masztu nie przekracza sześciu. Anteny zbiorowe działają na 
ogół znacznie gorzej niż centralne, podczas gdy koszty ich instalacji są 
niewiele mniejsze.

Ochrona powierzchni stopów glinowych. Stopy aluminiowe wchodzą w te
chnice nowoczesnej w użycie w zakresie coraz szerszym. Dla ochrony po
wierzchni tych stopów przed niszczącym działaniem atmosfery i wody morskiej, 
powlekało się je warstwą chemicznie czystego aluminium, które chroni w zu
pełności przed korozją, a dla wyrównania straty na wytrzymałości dodawano 
nieznaczne domieszki manganu, krzemu i magnezu. Ostatnio „National Bureau 
of Standards“ opracowało nową metodę ochrony stopów przed korozją, mia
nowicie przy pomocy elektrolitycznej kąpieli chromowej o stężeniu 5 do 10°/o.
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M. KOSIŃSKI, Lwów.

PRÓBA POKAZU ROZWOJU KWIATU.

Przypadek zdarzył, że podczas wakacji zwróciłem uwagę na, rozwój 
kwiatu Passiflory (Męczennicy Pańskiej). Rozwój ten ma tak wspaniały 
przebieg, że zaciekawiony nim porobiłem szereg obserwacji na wielu 
kwiatach. Wazoniki stały na bardzo słonecznej, zwróconej ku południo
wi, krytej, oszklonej werandzie. Miałem do dyspozycji całe serie pą
ków’ kwiatowych, które rozwijały się z dziwną dokładnością.

Weźmy pod uwagę jedną gałązkę z szeregiem kwiatów. Zakwitają 
one dokładnie po jednym codziennie; jeżeli dni słoneczne i pogodne to 
najczęściej w samo południe, jeżeli pochmurne to z opóźnieniem do 2 
nawet 3 godzin.. Zrobiłem serię zdjęć, złożoną z czterech sztuk na pły
tach Ultra Rapid Ortho Antihalo o 20° Sch. aparatem „Minimal“ 
9X12 z soczewką Zeiss-Tessar 6,3 z Compurem.

Pierwsze trzy fotografowałem 16. VII. 1937, a czwarte 17. VII. 1937. 
Zdjęcia są robione w pokoju na ciemnym tle w odległości 70 cm od 
okna o powierzchni 1,60 m2

1 zdjęcie przesłona 9, żółty filtr, godz. 11,55, czas naświetlania
2 sek.

2 zdjęcie przesłona 9, żółty filtr, godz. 12,28, czas naświetlania
3 sek.

3 zdjęcie przesłona 9, żółty filtr, godz. 12,37, czas naświetlania
2 sek.

4 zdjęcie przesłona 9, żółty filtr, godz. 12,30, czas naświetlania
3 sek.

Na pierwszym zdjęciu o godz. 11,55 zaczyna się pąk otwierać tj. 
rozchylają się działki kielicha. Na drugim po 33 minutach już „odsko
czyło'* zupełnie 5 zielonych działek i rozchodzą się 3 białe płatki koro
ny, tylko 2 jeszcze się razem trzymają. Oczywiście uchwycono ten mo
ment. Na trzecim zdjęciu po 9 minutach otworzyły się już zupełnie 
wszystkie działki i płatki. Widać doskonale 5 pręcików „przybierających 
różne pozycje“ i słupek o 3 znamionach również „ruchomych“ .

Jak widać rozwój całkowity trwał 42 minut. Czwarte zdjęcie robio
ne po 24 godzinach przedstawia już początek przekwitania, które od
bywa. się tak, że z powrotem stulają się wszystkie części kwiatu i przed
stawiają w końcu obraz zupełnie podobny do pierwszego. Na szeregu 
rozwijających się kwiatów zauważyłem, że czas trwania nie przekracza 
45 minut, a więc czas lekcji szkolnej. To mi nasuwa myśl, że kwiat Pas
siflory nadaje się wprost cudownie do pokazu na lekcji, o ile oczywiście 
odpowiednio się przesunie daną lekcję za zezwoleniem dyrekcji na go
dzinę, kiedy odbywa się rozwój. Można by również sfilmować cały prze
bieg rozkwitanie, ale nawet najlepszy film nie odtworzy tajemnicy 
natury.
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Zdjęcie 3. Zdjęcie 4.
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Sam rozwój poszczególnych części np. pręcików jest tak wspaniały, 
tak frapujący, że żaden opis ani film go nie odda.

Passiflora (Męczennica Pańska) z rzędu Passiflorinae, rodziny Pas- 
siflorąceae jest krzewem, pochodzącym z krajów tropikalnych przede 
wszystkim z Ameryki Południowej. U nas jest pnącym się krzewem 
dość pospolicie hodowanym w wazonkach w pokoju, cieplarni a nawet 
w gruncie. Kupić można tę roślinę w każdej większej firmie ogrodni
czej np. Preege, Kraków, ul. Lubicz 36. (Cennik nasion z roku 1938, 
str. 60. Sadzonki od 30 gr., porcja nasion 30 gr.). Wiemy o tym, że 
młodzież nasza jest wrażliwa na piękno. Pokażmy więc jej ten cud na
tury a przemówi on silniej niż „verba macjistri“ i nauczy młodzież ko
chać piękno a może niejednokrotnie zmieni bezmyślnego niszczyciela 
kwiatów w obrońcę.

U w a g a :  Firma „Książnica-Atlas", Zjednoczone Zakłady Kartograficzne
i Wydawnicze T. N. S. W., Sp. Akc., we Lwowie, przy ul. Czarnieckiego 12 
wyda serię opisanych 4 zdjęć w formie widokówek pod nazwą „Biologia 
kwiatu Passiflory“. Widokówki te ukażą się w handlu wraz z innymi zdję
ciami z dziedziny zoologii, botaniki oraz nauki o człowieku, we wrześniu br. 
w eenie 20 gr sztuka. Będę to publikacje bardzo pomocne w nauczaniu bio
logii w gimnazjum.

POSTĘPY I ZDOBYCZE WIEDZY.

Nowe zastosowania witaminy A w lecznictwie. Jak  wiemy od 
dawna, witamina A jest niezbędnym dodatkiem w pożywieniu ludzi
i zwierząt, warunkującym normalny rozwój organizmu. Brak jej po
woduje różne zmiany chorobowe, awitaminozy, między innymi cięż
kie schorzenia spojówki i rogówki oka. W ostatnich czasach posu
nęła się ogromnie naprzód nauka o witaminach i przekonano się, że 
niektóre witaminy mogą mieć szerokie zastosowanie w lecznictwie.

Omówimy tu krótko nowe zastosowanie witaminy A. Przede 
wszystkim witamina A może niezwykle silnie przeciwstawiać się two
rzeniu się kamieni w woreczku żółciowym, nerkach i w pęcherzu mo
czowym. Niedawno lekarz angielski H i g g i n s potwierdził to przy
puszczenie szeregiem doświadczeń. Udało mu się przez podawanie wi
taminy A chorym, którym usunięto operatywnie kamienie żółciowe, 
przez dłuższy czas zapobiegać ponownemu tworzeniu się kamieni, 
a nawet mógł obserwować znikanie pod wpływem tej witaminy ma
łych, już wykształconych kamyków.

Okazało się również, że witamina A ma znaczny wpływ na błonę 
śluzową żołądka, w której wytwarza się kwas solny, wchodzący 
w skład soku żołądkowego. W razie małej ilości kwasu solnego w soku 
żołądkowym, stosowanie witaminy A może bardzo znacznie podnieść 
jego zawartość.

Bardzo skuteczne jest działanie witaminy A przy - furunkulozie.
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Kopiące się i jątrzące miejsca schorzałe zasychają i zasklepiają się 
w szybkim czasie, jeżeli choremu podaje się witaminę A.

Niezwykle ciekawy jest poza tym antagonizm witaminy A i hor
monu tarczycy. Zjawisko to ma duże znaczenie, bowiem przeciwdziała
nie witaminy A może przynieść znaczną poprawę w chorobie Basedo
wa, w lżejszych jej przypadkach może ją zniszczyć zupełnie. Witami
na A reguluje oprócz tego zbyt szybką przemianę materii, osłabia zbyt 
silną pobudliwość nerwową itp. U ludzi z zupełnie zdrową tarczycą 
witamina ta  osłabia jej działanie i zaznacza się jako środek wybitnie 
tuczący pozwalając na osiągnięcie dużego przyrostu wagi. II. W.

Nowe badania nad hormonem wzrostowym u roślin. Ostatnio uzy
skano ciekawe wyniki w dziedzinie badań nad hormonem wzrostowym
ii roślin. Został mianowicie stwierdzony pewien specyficzny związek 
pomiędzy ilością substancji wzrostowej zawartej w nasionach a wiel
kością wychodzących z nich młodych roślin.

W 1936 r. wykazał P  o h 1, że aulcsyna, rozchodkwwt»się w dół od 
szczytu młodego pędu, nie wytwarza się wr nim samym, lecz pochodzi 
z nasienia. Stamtąd 
też wędruje do szczy
tu w postaci związ
ku o charakterze 
bliżej nieznanym, 
który zostaje w gór
nej części pędu 
przerobiony na wła
ściwy hormon wzro- 6 b
stówy i doprowa
dzony do strefy 
wzrostowej rośliny.

Nasiona i owoce 
odznaczają się wy
sokim procentem 
zawartości auksyny, 
mają bowiem za 
zadanie dostarczyć młodej roślince obok substancyj odżywczych rów
nież i hormonu wzrostowego, przynajmniej w pierwszych stadiach jej 
rozwoju. Można było więc wysnuć z pracy Pohla wniosek, że o ile w na
sionach zostanie sztucznie podniesiona zawartość hormonu wzrostowego, 
dadzą one w zasiewach rośliny większe i silniejsze niż w warunkach 
normalnych.

W 1937 roku A m l o n g  i N a u n s  d o r i 1 potwierdzili w zu
pełności w kilku ciekawych doświadczeniach powyższe przypuszczenie. 
Do doświadczeń brali nasiona, z których został przynajmniej do pe
wnego stopnia wyeliminowany wpływ już istniejącego w nich hormo
nu wzrostowego, mianowicie nasiona, które się „odleżały“ kilka lat.

1 H. U. Amlong: Neue Versuche mit dem Wuchshormon der Pflanzen, 
Kosmos 1938.

24
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Część auksyn znajdująca się w takich nasionach jest już nieczynna
i dzięki temu uwydatnia się u nich działanie hormonu doprowadzone
go sztucznie z zewnątrz.

Nasiona zostały rozdzielone na cztery grupy. Jedną grupę umiesz
czono na 24 godziny w nierozcieńczonym roztworze heteroauksyny,1 
drugą w 10-krotnie rozcieńczonym, trzecią 100-krotnie rozcieńczonym 
oraz czwartą dla kontroli i porównania w czystej wodzie. Gdy ziarna 
napęczniały, zostały' wysiane do wazonów z ziemią. Rycina 1 podaje 
wynik doświadczenia z r z o d k i e  w k ą. Widać wyraźnie, że wyż
szym koncentracjom hormonu odpowiadają bujniejsze rośliny, z więk
szymi liśćmi. Optimum leży przy 10-krotnym rozcieńczeniu lietero- 
ksantyny. Podobne wyniki dały hodowle z b i e l u n i e m  dz i ę -  
d z i e r z a w ą  Batura stramonium (rye. 2) i z Orlaya cjrandiflora. 
Należy dodać,- że sztuczne do
prowadzanie hormonu wzro
stowego niet^fj;.^ wpływa na 
wielkość roślin, "ale również

Ryc. 2. Hyc. li.

wzmaga i zdolność kiełkowania, tzn. podnosi procent kiełkujących na
sion. A m l o n g- zrobił następujące doświadczenie: umieszczał po 100 
nasion w różnych koncentracjach roztworu auksyny i dla porówna
nia — w wodzie. Następnie kładł je na wilgotną bibułę. Po uływie ty
godnia liczył ziarna wykiełkowane. Okazało się, że istotnie obecność 
auksyny wpływa dodatnio na kiełkowanie. Autor mógł w ten sposób 
przy pomocy hormonu wzrostowego podnieść zdolność kiełkowania rzod
kiewki z 28°/0 na 72°/0.

We wszystkich opisanych doświadczeniach roztwory hormonu 
wzrostowego były podawane jedynie nasionom. Zachodzi pytanie, czy 
nie można byłoby zasilać auksynami bezpośrednio młodych roślin, gdy 
się wyczerpie już ich zapas hormonu stosunkowo nieduży, jaki miały 
w nasionach. O słuszności tego przypuszczenia można się przekonać

1 „Przyroda i Technika“ r. 193G, str. 13: Tadeusz Mann: „O auksyuach, 
czyli ciałach, regulujących wzrost“. Heteroauksyna, kwas ¡3 indolilo-octowy. 
ciało pobudzające wzrost kiełków, zawarte w bakteriach i grzybach.
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w ten sposób, że młode rośliny spryskuje się roztworem hormonu 
wzrostowego. Z doświadczeń wazonkowych z młodą pszenicą, którą 
w ciągu jednego tygodnia codzień spryskiwano takim roztworem, 
okazało się, że u roślin daje się zauważyć znaczne wzmożenie się roz
woju. Przez spryskiwanie roztworami hormonu wzrostowego można 
uzyskać nie tylko szybszy rozwój kiełków, lecz równie szybszy i buj
niejszy rozwój kwiatów. Ryc. 3 pokazuje dwie kultury wazonkowe 
rzodkiewek założone-jednocześnie, z których prawa była spryskiwana 
codziennie przez tydzień roztworem heteroksantyny i w porównaniu 
z lewą ma już kwiaty pięknie rozwinięte. H. W.

Zagrożenie plantacji buraka cukrowego w Polsce. Na plantacjach 
buraka cukrowego w Wielkopolsce zauważono w r. 1932 występowanie 
groźnego wroga tej rośliny — płaszczyńca burakowego (Piesma qua- 
drata F i e b . ) .  Jest to drobny pluskwiak o długości ciała do 3,5 mm, 
barwie ziemistej, ciemno szarej z czarnym rysunkiem. Nie jest to 
więc wróg, przerażający swym dość niepozornym wyglądem. Natomiast 
jego znaczenie gospodarcze jest bardzo doniosłe. Historia tego gatunku 
przedstawia się dosyć niezwykle, a nawet można powiedzieć awantur
niczo. Został on opisany około połowy NIN w. jako żyjący na lebiodzie
i wysysający sok z jej tkanek, a więc zupełnie dla gospodarki ludzkiej 
nieszkodliwy. W pierwszych latach naszego wieku płaszczyniee zaczyna 
zmieniać swoje obyczaje i przenosi się z lebiody na buraki, przy czym 
rozmnaża się coraz silniej i rozprzestrzenia początkowo w Niemczech, 
a następnie także w Wielkopolsce. Znaczenie jego jako szkodnika jest 
bardzo duże. Posiada ono podwójne podłoże. Larwy i dorosłe płaszczyń- 
cc wysysają przy odżywianiu się za pomocą kłujki tkanki roślinne, 
przez co powodują osłabienie a nawet zamieranie młodych roślin, jak 
buraków cukrowych, pastewnych i ćwikłowych. Objawami tego wysy
sania jest występowanie na. liściach białawych plam. Znacznie większe 
znaczenie posiada przenoszenie przez dorosłe płaszczyńce choroby wi
rusowej tzw. kędzierzawki liści. Kilkugodzinne ssanie soków przez szko
dnika wystarcza, aby zarażenie kędzierzawką nastąpiło. Choroba ta roz
wija się dopiero po 21—60 dniowym okresie inkubacyjnym, powodując 
jako objawy zewnętrzne silne pomarszczenie liści wskutek nierówno
miernego wzrostu, zniekształcenie ich i wreszcie obumieranie. Następ
stwem choroby jest równoczesne zniekształcenie korzenia a wreszcie 
ustanie jego wzrostu. Wynikiem opisanej choroby jest wybitne obni
żenie ilości i jakości plonów. Obok zmalenia wagi buraków, dochodzącej 
do 70°/o, następuje silne obniżenie zawartości cukru oraz jakości wy
tłoczonego soku. S. J e ż  w7 badaniach swych w r. 1935 (Rocznik Ochro
ny Roślin, T. III, zesz. 1) stwierdził spadek zawartości cukru u bura
ków porażonych, dochodzący do 50°/o w stosunku do zdrowych,

Płaszczyniee burakowy spędza zimę jako owad dorosły, ukryty pod 
opadłymi liśćmi, w zeschłej trawie, u podnóża' drzew itp. środowiskach, 
położonych w sąsiedztwie pól uprawnych. Na wiosnę, w okresie wscho
dzenia buraków, przylatuje on na plantacje i rozpoczyna natychmiast 
wysysanie liści. Wkrótce po tem następuje kopulacja i składanie jaj 
na liściach buraka. Po 2—3 tygodniach wylęgają się larwy, przeobraża-
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jące się następnie po 4—5 tygodniach w owada dorosłego, który krótki 
czas żeruje, po czym w końcu lata przenosi się do zimowisk. Przy 
pomyślnych warunkach atmosferycznych może on przed tym zdążyć 
złożyć jaja, z których wylęga się drugie pokolenie larw, żerujących 
w drugiej połowie lata i w jesieni. Dorosłe płaszczyńce żyją po prze
zimowaniu całe lato i giną dopiero w jesieni.

Płaszczyniec burakowy przywędrował do Polski prawdopodobnie ze 
Śląska niemieckiego i posuwa się stale w kierunku wschodnim. W związ
ku z jego groźną działalnością utworzony został przy Wielkopolskiej 
Stacji Ochrony Roślin specjalny instruktorat ochrony buraka, cukro
wego, od szeregu lat prowadzone są studia terenowe nad biologią 
płaszczyńca w Polsce oraz metodami jego zwalczania.

Najskuteczniejszym z dotychczas używanych środków walki z tym 
pluskwiakiem okazało się stosowanie tzw. pasów chwytnych. W tym 
celu plantację buraka obsiewa się wczesną wiosną, jedynie na wąskim 
pasie na peryferiach, z obsiewem zaś całego pola czeka się do momentu, 
gdy już płaszczyniec całkowicie wywędruje z zimowisk. Szkodnik z ko
nieczności opada wyrosłe na peryferii pola buraki, po czym można do
konać obsiewu całej plantacji, pas chwytny zaś zniszczyć przez zaora
nie i zwałowanie razem ze znajdującymi się tam pluskwiakami. Dla 
osiągnięcia pewniejszego rezultatu i całkowitego zniszczenia dorosłych, 
bardziej ruchliwych płaszczyńeów poleca się przed zaoraniem pasa 
chwytnego opylenie roślin środkiem owadobójczym. J. P.

Fabrykacja przemysłowa kryptonu i ksenonu do żarówek. Ża
rówki próżniowe z drucikiem wolframowym miały tę wadę, że wolfram 
szybko parował i wskutek tego druciki przepalały się. To parowanie 
dało się wybitnie zmniejszyć po wprowadzeniu do żarówki atmosfery 
z gazów obojętnych. Najlepiej odpowiadają tym warunkom gazy szla
chetne, zwane inaczej zerowymi, chemicznie doskonale obojętne, nie 
tworzące żadnych połączeń chemicznych (argon, hel, krypton, neon, 
ksenon). Otrzymywanie tych gazów w większej ilości, nadającej się dla 
celów przemysłowych przedstawiało duże trudności z powodu zniko
mej ich ilości w powietrzu. Według dawniejszych oznaczeń znajdowano 
w powietrzu kryptonu 1: 20 000 000, a ksenonu 1:190 000 000. Toteż 
początkowo fabrykowano tylko żarówki wypełniane azotem, a później
i argonem. Jednak prace późniejsze dowiodły, że powietrze zawiera 20 
razy więcej kryptonu, i 16 razy więcej ksenonu niż to wynikało z po
przednich obliczeń. L e p a p e  opracował w 1923 r. metodę techniczną 
koncentrowania tych gazów w ciekłym tlenie. 6. C 1 a u d e wydobywał 
krypton i ksenon z produktów ubocznych w procesie otrzymywania 
tlenu i azotu z powietrza. Już wtedy udawało mu się otrzymywać kil
kadziesiąt litrów dziennie tego gazu. Pozostało jeszcze do opracowania 
zagadnienie techniczne zwiększania wydajności i zmniejszenia kosztów 
produkcji. W r. 1936 ukazały się na rynku handlowym francuskim 
pierwsze żarówki kryptonowe. Ponieważ przewodnictwo kryptonu jest 
dwukrotnie mniejsze od przewodnictwa cieplnego argonu, toteż i straty 
cieplne w żarówkach kryptonowych są o tyle i mniejsze.
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W szeregu pomiarów określono, że:
w żarówce argonowej 

wynosi
w żarówce kryp tonowo-ksen ono we j

wynosi
energia promienistą świetlna 
energia promienista niewidzialna 
energia rozprószona

1Q70
fi Ro i

Przy tej samej wydajności świetlnej, żarówki kryptonowo-kseno- 
nowe mogą być mniejsze od argonowych i azotowych. W tej chwili już 
produkcja kryptonu i ksenonu dzięki patentowi Tow. „L ’air Liquide“ 
może się odbywać niezależnie od produkcji tlenu i azotu.

W celu otrzymywania kryptonu i ksenonu na większą skalę chło
dzi się powietrze tylko do punktu rosienia i takie ochłodzone powietrze 
skierowuje się do urządzeń destylacyjnych, gdzie napotyka na swej 
drodze strumień ciekłego powietrza, skierowany w kierunku przeciw
nym. Na zasadzie teoretycznych rozważań obliczono, że zawartość 
kryptonu i ksenonu w płynie jest 150 razy większa niż w parze, znaj
dującej się z nim w stanie równowagi. W temperaturze bowiem ciekłego 
powietrza ciśnienie pary kryptonu wynosi tylko 5 mm rtęci. Towarzy
stwo „ L’Air Liquidé“ ukończyło już instalację swych urządzeń w Bou
logne pod Paryżem. Ich turbosprężarka daje na godzinę 30 000 n r po
wietrza sprężonego do 1,7 at. Powietrze to dostaje się do regeneratora, 
gdzie chłodzi się do temperatury rosienia a w następnej turbinie roz
pręża się. Następnie skierowane jest do wieży destylacyjnej, gdzie pod
lega przemyciu przez przeciekłe powietrze, które w ilości 3000 kg na godzi
nę jest wprowadzone do wieży. Po ostatecznych przemyciach otrzymujemy 
10—15 m3 mieszanki, zawierającej 3—5°/0 gazów ciężkich i tyleż węglo
wodorów, resztę stanowi tlen. Przeprowadza się ją do sprężarki, spręża 
do kilku atmosfer i usuwa węglowodory drogą spalenia. W tej chwili 
zakładana jest już druga fabryka tego Towarzystwa w Ajka na Wę
grzech. (Przegląd Techniczny, 3, 1938). Podała J. O. B.

Metamorfozy Kraju Grahama. Angielskie czasopismo „Geographi
cal Journal“ drukuje w ostatnich zeszytach sprawozdanie ostatniej wy
prawy do Kraju Grahama pod kierunkiem J. R. R y m  i 11 a. Kilka
krotnie już informowaliśmy czytelników „Przyrody i Techniki'“ o tej 
wyprawie i jej głównym odkryciu tj. stwierdzeniu łączności Kraju Gra
hama z lądem antarktycznym oraz odkryciu potężnego „Kanału“ 
„zatoki“ między nim a Krajem Aleksandra I. Nazwano go niedawno 
imieniem króla angielskiego (King George the Sixth Sound).

W niniejszej notatce reprodukujemy z majowego zeszytu „Geogia- 
phical .Journal“ pouczające mapki przedstawiające nasze poglądy na 
Kraj Grahama w ciągu ostatnich czterech lat. I tak pierwsza z nich 
przedstawia pogląd z 1934 r. oparty przede wszystkim na znanych lo
tach Huberta W i 1 k i n s a, który postawił tezę o wyspowym charak
terze tego kraju, choć przedtem uważaliśmy go za półwysep. Później
szy przelot Lincolna E 11 s w o r  t  h a oraz wyprawa R y m i 11 a 
zmieniły grutownie mapę. Druga mapka unaocznia te zmiany. Daje 
ona współczesną znajomość tego obszaru. W jej świetle Kraj Graba-
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ma jest półwyspem kontynentu antarktycznego, kraj Aleksandra ma 
zupełnie inne rozmiary na południu oraz wybija się wąska taśma no
wego „kanału“ króla Jerzego. Kraj Hearsta „powędrował“ gdzieś na 
południe. Nadmienić jednak trzeba, że ów „Kanał“ króla Jerzego czy 
Kraj Aleksandra nie są kanałem czy wyspą w naszym tego słowa zna
czeniu ale wypełnione są stale lodem szelfowym względnie z niego 
sterczą.

Ryc. 1. Kraj Grahama według stanu wiedzy Ryc. 2. Krai Grahama według stanu wiedzy 
w r. 1934. Podz. 1 : 6 000 000. w r. 1938. Podz. 1 : 6 000 000.

Problem Kraju Grahama nie został mimo to jeszcze w całości roz
wiązany. ściśle mówiąc możemy jeszcze dalej na południu w przyszło
ści znaleźć podobny „kanał“ dzielący go od lądu antarktycznego. 
Prawdopodobieństwo jednak takiego odkrycia jest bardzo małe. Nie 
wiemy natomiast dalej, czy Kraj Aleksandra I  mamy uznać za „wy
spę“ czy też za organiczną część Antarktydy- jw.

PORADNIK PRZYRODNIKA - FOTOGRAFA IV.

K r a j o b r a /, y r o ś l i n  11 c. Krajobrazy, którym pewne rośliny, czy też 
ich zespoły nadają charakterystyczne piętno — to krajobrazy roślinne. Ten 
więc dział zdjęć botanicznych nie przedstawia nam „portretu rośliny“ lub jej 
części, z pominięciem otoczenia, lecz wprost przeciwnie, właśnie to otoczenie 
czyli środowisko, które dany gatunek zamieszkuje, stara się jak najdokładniej 
odzwierciedlić.

Chociaż technika zdjęć krajobrazów roślinnych często się różni od techniki 
zdjęć krajobrazowych w ogólnośei, to jednak nieraz wymaga dużej wprawy 
a nawet specjalnie skonstruowanych aparatów. W najprostszych wypadkach 
możemy używać nawet tanieli modeli aparatów, gdyż nie jest nam potrzebny 
ani podwójny wyciąg mieszka ani też soczewki zbliżające. Prawie zawsze po-



Rye. 2. P i a s k o w n i c a  z w y c z a j n a  (Ammophila arenaria) na brzegu morza w okolicach
Gdyni. (Fot. .Jarosław Urbański,).

Ryc. 1. D ę b y  s z y  p u ł k o w e  (Quercus robur) nad zalewiskami W arty koło Rogalina 
w Wielkopolsce. (Fot. Jarosław  Urbański).



Ryc. 3. O s o k a  a l o e s o w a  (Stratiotes 
aloldes) zarastająca płytkie jeziorko śród
leśne w Wielkopolskim Parku Natury w Lu- 

'  dwikowie pod Poznaniem.
(Fot. Jarosław Urbański).

trzebny jest statyw. Klisz używamy na
turalnie orto- lub panelu'omatyeznycli, 
stosując często barwne filtry.

Do najłatwiejszych zdjęć z omawia
nej tu dziedziny należą takie, w których 
będziemy przedstawiali pojedyncze oka
zy dużych roślin lub większe zespoły ro
ślin mniejszych, odcinające się wybitnie, 
lip. barwą, od swego otoczenia. Przykła
dem może być fot. nr 1, na której wi
dzimy grupę d ę b ó w s z y p u ł k o- 
wye l i  (Quercus robur) nad zalewiska
mi Warty koło Rogalina w Wielkopolsce.

Fotografie nr 2 i 3 pokazują zespoły 
roślin na tle krajobrazu. Ponieważ głów
ny motyw pierwszoplanowy, tj. roślina, 
jest stosunkowo niewielki, więc chcąc 
mieć na zdjęciu jak najwięcej szczegółów 
musimy podejść z aparatem dość blisko 
i bardzo silnie zmniejszyć przysłonę, aby 
otrzymać ostro i wyraźnie również dalsze 
plany. Czas naświetlenia przedłuża się 
wskutek tego bardzo, nawet jeżeli użyje
my wysoko czułej kliszy, tak, że aparat 
należy umieścić na statywie. Jeszcze dłuż
szego czasu naświetlenia będą oczywiście 
wymagały takie motywy, przy których 
zastosowanie filtra jest konieczne, lub 
w każdym razie pożądane. Przykładem 
jest zdjęcie nr 4, gdzie specjalnie cho
dziło o podkreślenie jasno żółtej barwy 
kwiatów d z i e w a  n n y w i e 1 k o- 
k w i a t; o w e j (Verbascum Hut¡¡sifor
me ) na tle ciemnej zieleni opadającego 
ku rzece zbocza.

Bardzo trudne są te zdjęcia, gdzie na 
pierwszym planie znajdują się nieliczne 
drobne roślinki. Musimy wówczas tak 
bardzo zbliżyć do nich aparat, że nawet 
przy silnie zmniejszonej przysłonie nie 
otrzymamy równocześnie ostrej i rośliny
i tła. Zwykłym aparatem nie damy sobie 
tu rady. Dobry wynik uzyskamy jednak, 
jeżeli posiadamy aparat o odchylanej ku 
tyłowi matówce, która nie będzie nieru
chomo równoległa do soczewki, lecz na

chylona do niej pod pewnym kątem. To proste a tak potrzebne urządzenie, 
posiadają niestety tylko niektóre, drogie modele aparatów.

Ryc. 4. D z i e w a n n a  w i e 1 k o k w i a t o- 
w a (Verbascum łhapsiforme) na brzegu 

Seretu koło Czortkowa.
(Fot. Jarosław  Urbański).
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Ryc. 5. Buczyna nad Jeziorem Lutomskim koło Sierakowa w Wielkopolsce. Zdjęcie wykonane 
w dzień słoneczny jest zbyt kontrastowe. (Fot. Jarosław  Urbański).

Ryc. 6. Bór sosnowy na półwyspie helskim koło Helu. (Fot. Jarosław  Urbański).
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Do krajobrazów roślinnych należą też zdjęcia wnętrz lasów. Są one dość 
trudne i wymagają pewnej wprawy. Największą, przeciwnością, którą tu przy- 
rodnik-fotograf musi zwalczyć, to plbrzymi kontrast między oświetlonymi słoń
cem pniami luli jaskrawymi plamami światła na dnie lasu a głębokim mro
kiem miejsc zacienionych. Nieco równomierniejsze oświetlenie panuje w la
sach liściastych, gdy drzewa pozbawione są liści. Światła słonecznego, • które 
jest tak pożądane przy większości zdjęć krajobrazów roślinnych, musimy więc 
tu unikać (fot. nr 5), fotografując ile możności w dni pochmurne, lub też od
czekawszy chwili, kiedy słońce przysłonią obłoki, gdyż wtedy otrzymamy obraz
ki harmonijnie oświetlone, bez nadmiernych kontrastów (fot. nr 6). Bardzo 
plastycznie oświetlone są wnętrza leśne, gdy słońce zlekka zakryte jest chmu
rami i plamy światła są wprawdzie widoczne, lecz tylko słabo. W takich wa
runkach możemy liczyć na szczególnie dobre zdjęcia. Niestety takie właśnie 
oświetlenie panuje stosunkowo rzadko i w większości wypadków trudno spe
cjalnie na nie czekać.

Piękne fotografie krajobrazów roślinnych, których oglądnięcie może być 
bardzo pouczające dla początkującego przyrodnika-fotografa znajdziemy 
w niektórych wydawnictwach krajowych i obcych. Z książek polskich wymie
nić trzeba „Obrazy roślinności Królestwa Polskiego“ , ukazujące się nadal 
jako „Krajobrazy roślinne Polski“, pod redakcją prof. dr Z. W ó j c i c k i e -  
g o, obejmujące kilkanaście zeszytów, ■/. których każdy zawiera po 10 dużych 
tablic. Z licznych wydawnictw zagranicznych podam tylko trzy następujące: 
W a l t e r  S c h o e n i e  li e n  — „Urdeutschland“ tom I—II, omawiające 
szczegółowo pomniki przyrody i rezerwaty Niemiec, K. H u e c k  — „Pflan
zenwelt der deutschen Heimat“ tom I—III  i K. H li e c k — „Pflanzengeo
graphie Deutschlands“ . V.

RZECZY CIEKAWE.

Lokomotywy-olbrzymy o urządzeniu Diesel’owym. W maju 1936 r. uru
chomiono w Stanach Zjednoczonych pociąg o aerodynamicznych kształtach 
„Grcen Diamond“ z lokomotywą jednomotorową o mocy 1200 KM. Pociąg 
„Denver Zephir“ kursujący od końca r. 1936 posiadał zespół trzymotorowy 
o łącznej mocy .3000 KM. W obecnym roku uruchomiono na odcinku Nowy 
Jork—Chicago, największą i najsilniejszą lokomotywę świata, o urządzeniach 
Diesel’owo-elektryeznych. Składa się ona z trzech sprzężonych lokomotyw
o sześciu motorach dających łącznie 5400 KM i o dodatkowym motorze po
mocniczym 1200 KM. Długość jej wynosi blisko 65 m. Dostarcza siły pocią
gowej składowi 14-tu wagonów dostosowanych technicznie do ruchu szybko
bieżnego. Prócz lokomotyw motorowych widzimy również silne wagony mo
torowe pełniące służbę również na dużych przestrzeniach. I  tak wagon .moto
rowy „Burlington Zephyr“ o mocy 3000 KM ciągnie aż 12 wozów kolejowych. 
Przeciwnie w Europie wagony motorowe odgrywają większą rolę niż lokomo
tywy Diesel’owe. (Przem. Naft. 1938/5). S. Leg.

Kolektyw mieszkaniowy w Sztokholmie. Wedle statystyki z r. 1931, 25°/0 
kobiet zamężnych pracuje zarobkowo poza domem, tym samym co czwarte
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małżeństwo nie jest w stanie prowadzić normalnego trybu życia rodzinnego, 
gdzie mąż pracuje zarobkowo, a żona zajmuje się dziećmi i gospodarstwem — 
utrzymywanie sił pomocniczych przekracza znowu budżet. W zrozumieniu 
tego zjawiska powstało w Szwecji towarzystwo budowlane, które wzniosło 
obecnie pierwszy kolektyw mieszkaniowy, gdzie opieka nad dzieckiem, pro
wadzenie kuchni, sprzątanie i pranie są zcentralizowane w fachowych rę
kach. Z kuchni położonej w przyziemi prowadzą wyciągi do każdego miesz
kania. Na pierwszym piętrze znajduje się mały szpitalik dziecięcy, sala do 
nauki i nawet sypialnie, o ile rodzice spędzają wieczór poza domem. Gmach 
zawiera również bibliotekę, restaurację itd.

Konstrukcja budynku jest żelbetonowa, przy czym stropy spoczywają na 
podciągach poprzecznych — nie nośne mury zewnętrzne są z pustaków ce
ramicznych. Szeroko zastosowano nowoczesne materiały budowlane. Na uwa
gę zasługują wrzuty na brudną bieliznę, które prowadzą wprost do pralni. 
Instalacja telefoniczna umożliwia obsługę całego budynku przez personel 
centralny. Budynek zawiera 57 mieszkań od jednej do czterech izb — ściana 
frontowa z uwagi na insolację ma w rzucie kształt schodkowy. (L ’Archi
tecture d ’Aujourd’hui). Inż. M. L.

Perspektywy zastosowania drewna. Nie wyzyskano u nas dotychczas 
wszystkich możliwości, jakie reprezentuje drewno. Z punktu widzenia ra
cjonalnej gospodarki nie powinno się pozwolić, by drewno opałowe marnowa
ło się nie znajdując właściwego zastosowania. W licznych wypadkach może
i powinno ono zastąpić węgiel a nawet ropę. F. Krzysik w Nr 2 z 1938 r. 
„Lasu Polskiego“ w art. „Drewno jako paliwo zastępcze“ rozpatruje szereg 
racjonalnych zastosowań drewna. A więc może ono służyć do produkcji gazu 
drzewnego a ten z kolei do napędu silników fabrycznych i samochodowych 
rugując ropę. Odpadki przy przeróbce surowca drzewnego w zakładach prze
mysłowych winny być użyte do produkcji energii elektrycznej oraz opala
nia kotłowni w innych zakładach. W Polsce istnieją elektrownie oparte o ta r
taki: w Mikuliczynie, Worochcie i Augustowie. Również powinna być zwięk
szona produkcja węgla drzewnego w okolicach o dużej lesistości. Węgiel 
drzewny mógłby znaleźć duże zastosowanie do napędu sik.ików na gaz drzew
ny, zwłaszcza silników samochodowych. Również miałby on zastosowanie 
w hutnictwie, jak to dzieje się w Szwecji i Rumunii. Drzewo może być użyte 
również jako paliwo zastępcze, gdy np. w czasie wojny, dowóz węgla będzie 
utrudniony lub uniemożliwiony. Autor radzi już w obecnym czasie poczy
nić odpowiednie przygotowania do użycia drewna jako paliwa zastępczego 
w kolejnictwie na wypadek wojny oraz użycia produktów z drzewa do pod
niesienia gospodarczego ziem wschodnich ubogich i oddalonych od centrów 
produkcji węgla i ropy. S. Leg.

Czy należy tępić żmije? Prof. A. Wodziczko w Biuletynie P. Rady Ochro
ny Przyrody cytuje ciekawe uwagi, które tu  przytaczamy:

Okręgowa konferencja nauczycieli szkół powszechnych w powiecie tuchol
skim zwróciła się za pośrednictwem Inspektoratu Szkolnego w Chojnicach 
do Komitetu Ochrony Przyrody w Poznaniu z zapytaniem, „czy należy tępić 
żmije“ ? — gdyż dyskusja na ten temat w czasie, konferencji nie doprowa
dziła do zgodnej opinii. Ze względu na to, że pytanie to jest u nas poruszane 
dosyć często, oraz ze względu na wagę zagadnienia z punktu widzenia ideo
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logii uchrony przyrody, przytaczamy w streszczeniu odpowiedź Komitetu 
•Ochrony Przyrody:

1. Tępić t.j. zabijać celem zupełnego wyniszczenia nie należy żadnego zwie
rzęcia, bo każde jest stworzeniem Bożym, cieszy się życiem i gra określoną 
rolę w całości przyrody, tak że wytępienie go byłoby połączone ze zuboże
niem i szkodą tej całości. Te religijne i etyczne względy znalazły dobitny 
wyraz w nowych programach szkolnych, które zalecają wpajać w młodzież 
„poszanowanie życia we wszelkich jego przejawach“ .

2. Współczesna biologia zarzuciła podział zwierząt na „szkodliwe“ i „po
żyteczne“ w gospodarstwie człowieka. Nie ma zwierząt ogólnie szkodliwych 
dla wszystkich gałęzi gospodarstwa, a zwierzę najpożyteczniejsze, gdy się 
nadmiernie rozmnoży, staje się „szkodnikiem“. Należy mieć na uwadze ca
łość gospodarstwa krajowego i całość przyrody, w której nawet tępione 
dawniej zwierzęta drapieżne pełnią doniosłą rolę czynnika selekcyjnego.

W „Informatorze wycieczkowym“ Ministerstwa W. R. i O. P., w artykule 
„Uwagi o zachowaniu się na wycieczkach młodzieży szkolnej“ , czytamy: 
„żmij zabijać również nie należy, gdyż żmija jest zwierzęciem pożytecznym, 
niszczącym myszy. Niebezpieczeństwa spotkania się bezpośredniego ze żmiją 
łatwo uniknąć, uderzając patykiem w zarośla, lub kępy roślin, w których po- 
dejrzywamy obecność żmii“ .

3. Ważnym zadaniem nauczyciela biologii jest zwalczanie przesądów, któ
rych tyle nagromadziło się dookoła żmii, a do czego niestety przyczynia się 
w dużej mierze prasa codzienna, podając bezkrytycznie w sezonach ogórko
wych powtarzające się stale nonsensy, jak to żmija wpełzła do ust śpiącemu 
w lesie chłopcu, innemu znowu skoczyła do piersi itp.

Żmija skakać nic może, niepodrażniona nigdy człowieka nie atakuje, na 
ogół ucieka przed nim, zwłaszcza napotkana dalej od swej siedziby. Ukąsić 
może jedynie nadeptana lub podrażniona, przy czym jad wchodzi do rany 
tylko wówczas, gdy żmija ukąsi w nagie ciało. Ukąszenia przez żmije koń
czące się śmiercią są zjawiskiem nader rzadkim. W całych Prusach w ciągu 
siedmiu lat (1927—1933) zaledwie 7 osób zginęło od ukąszenia żmij, podczas 
gdy w tymże czasie 890 osób zostało uśmierconych przez konie, 211 przez 
krowy, a w wypadkach samochodowych ginęło rocznie w Niemczech ponad 
8000 osób. W Saksonii w ciągu pół wieku nie zanotowano ani jednego wy
padku śmierci wskutek ukąszenia przez żmiję. U nas, choć nie mamy jesz
cze dokładnej statystyki, ilość śmiertelnych wypadków wskutek ukąszenia 
żmij jest też niewątpliwie znikoma, a i tych dałoby się częściowo uniknąć, 
gdyby rany były odpowiednio traktowane. W niektórych schroniskach Pol. 
Tow. Tatrzańskiego w Karpatach stale jest w zapasie surowica przeciw uką
szeniu żmii (polskiego wyrobu).

4. Zabijanie żmij jak w ogóle wszelkich zwierząt, jest wzbronione w par
kach narodowych i rezerwatach przyrodniczych, w wolnej przyrodzie też ich 
zabijać nie należy, pozostawiając to m. i. jeżom, z czego oczywiście nie wy
nika, by należało je chronić w pobliżu mieszkań ludzkich, lub w ogrodach pu
blicznych w miastach.

Przemysłowe zatrucia rtęcią. Rtęć występuje w naturze głównie w postaci 
metalicznej i jako siarczek rtęciowy, cynober, który jest jedynym połączę-
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pieni rtęciowym, praktycznie nietrującym. Sposób otrzymywania rtęci z rudy 
jest następujący: Rozdrobnioną rudę umieszcza się w piecach obrotowych, 
ogrzewa w temp. od 280 do 450°, a destylującą rtęć zbiera się do kondensa
torów ziębionych wodą.

Zastosowanie rtęci w przemyśle, w technice, farmacji, życiu codziennym 
jest tak wielkie, że zagadnienie zabezpieczenia zdrowia pracowników przed 
zatruciem rtęciowym jest kwestią bardzo poważną. .W technice oparte są na 
rtęci termometry, barometry, termoregulatory, liczniki elektryczne, pompy 
rtęciowe, lampy rtęciowe. W przemyśle chemicznym rtęć znajduje zastoso
wanie jako katalizator, przenoszący tlen przy otrzymywaniu aldehydu i kwa- 
cu octowego. W lecznictwie często są spotykane raaście rtęciowe (szara maść) 
nawet wysokoprocentowe (30°/o w leczeniu chorób skórnych i wenerycz
nych. I  w technice dentystycznej często spotyka się rtęć w mieszaninie z in
nymi metalami np. amalgamat miedzi, platyny, srebra, złota, kadmu itp.

Z związków rtęciowych najbardziej rozpowszechniony jest sublimat (chlo
rek rtęciowy), najsilniej może trujący, stosowany nietylko jako środek de
zynfekcyjny, lecz i do kąpieli fotograficznych, konserwawania drzewa bu
dowlanego, suchych baterii i akumulatorów. Roztwory rtęci w kwasie azo
towym służą do bajcowania futer zwierzęcych w przemyśle filcowym.

Rtęć i prawie wszystkie związki rtęciowe są niebezpieczne z powodu lot
ności rtęci metalicznej i nietrwałości związków. Rtęć dostaje się do-organizmu 
różnymi drogami, przez skórę, przewód pokarmowy i przewód oddechowy. 
Stosunkowo najmniej niebezpieczne są drogi przewodu pokarmowego. Znany 
jest wypadek, gdy dziecko 4-letnie po połknięciu rtęci z termometru nie uległo 
zatruciu. Cała rtęć wydzieliła się kałem. Najniebezpieczniejszą jest rtęć, wpro
wadzona do obiegu krwi.

W przemyśle rzadkością są ostre zatrucia rtęciowe. Tc mają miejsce raczej 
w wypadkach samobójczych lub przy pomyłkach. Natomiast często są chro
niczne zatrucia rtęciowe, wywołane długotrwałym wprowadzaniem nieznacz
nych ilości rtęci do organizmu. Objawy chronicznego zatrucia rtęciowego są 
bardzo różnorodne, z początku bóle głowy, wyczerpanie, bezsenność, brak 
apetytu, bóle jelitowe, wymioty, drżenie kończyn, zaburzenia w mowie, po
cenie się, wypadanie włosów. Wygląd zatruwanych chronicznie rtęcią stop
niowo pogarsza się. Chudną, cera staje się bladą, dziąsła obrzmiewają, przy
bierają niebieskawą barwę, zaczynają krwawić. W końcu działanie rtęci ze- 
srodkowuje się na systemie nerwowym. Występuje silna pobudliwość nerwo
wa, usposobienie zatrutych zmienia się, są ciągle przestraszeni, niepewni sie
bie. Występują też zmiany w sposobie myślenia; ogólne jest osłabienie pa
mięci. Drżenie rąk a szczególniej palców uwidacznia się głównie w zmianie 
charakteru pisma. W końcu objawy nerwowe niezależne od woli, jak nagłe 
blednięcie, czy czerwienienie, pocenie się, zmiany w pulsie, zaburzenia w funk
cjonowaniu niektórych organów' wewnętrznego wydzielania dopełniają obrazu 
zatrucia rtęciowego.

Przy pierwszych już objawafch.zatrucia należy chorego całkowicie usunąć 
spod działania rtęci a więc trzeba mu zmienić rodzaj pracy. Przede wszyst
kim wskazane jest przebywanie na wolnym powietrzu. Obok leczenia ogól
nego, mającego na celu usunięcie nagromadzonej w organizmie rtęci, trzeba
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przeprowadzić szczegółową analizę uszkodzonych organów, a przede wszyst
kim zębów.

Mimo największych nawet zabezpieczeń i ostrożności zagadnienie rtęci 
z punktu widzenia bezpieczeństwa pracy będzie zawsze aktualne, toteż wła
ściwie należałoby dążyć do całkowitego usunięcia rtęci i jej związków z prze
mysłu. Jest już cały szereg posunięć i prób w tym kierunku. Np. termometry 
rtęciowe ustępują już po\voii miejsca termometrom alkoholowym, metalowym, 
itp. Przy wydobywaniu złota stosuje się proces cyjankowy względnie chlorowy, 
niestety również niebezpieczne. Sublimat środek dezynfekcyjny może być 
zastąpiony zupełnie dobrze związkami smołowymi. Najwięcej ofiar zatruć 
rtęciowych daje dziś jeszcze przemysł filcowy.

W każdej gałęzi przemysłu, gdzie robotnicy stykają się z rtęcią, powinny 
być stosowane najdalej idące środki ostrożności, a więc: naczynia, zawiera
jące rtęć metaliczną muszą być zamknięte szkłem, celonem lub odizolowane 
od otoczenia warstwą wody i lub parafiny, stoły powinny być przykryte 
szkłem lub linoleum z brzegami, zaopatrzonymi rowkiem dla łatwiejszego ze
brania rozlanej rtęci. Podłogi nie powinny mieć szpar, a ściany winny mieć 
gładkie powierzchnie, by nie zatrzymywały rozprószonej rtęci.

Ubrania robotnicze muszą być szczelne, a głowa chroniona. W końcu na
leży w przemyśle rtęciowym skrócić czas pracy, w czasie przerw powinny 
być zarządzone natryski, mające na celu ożywienie obiegu krwi, dla szybszego 
wydalenia kumulującej się rtęci. (Zbl. f. Gcwerbehyg. und Unfallv. verf., 
Nr. 14, 1937). ' ' J. 0. B.

CO SIĘ DZIEJE W POLSCE.

O tatrzański park narodowy. Walne Zgromadzenie Krakowskiego Od
działu Ligi Ochrony Przyrody w Polsce przyjęło w dniu 2 maja br. z głębo
kim żalem i troską wiadomość o odłożeniu na czas nieokreślony rozporządze
nia o Parku Narodowym w Tatrach i równoczesnym ustaniu czynności Pań
stwowej Rady Ochrony Przyrody spowodowanym przez niezamianowanie jej 
nowego składu od dnia 1 maja br.

Tymczasem w Tatrach zachodzą coraz to nowe fakty zagrażające całko
witą niemal zagładą ich przyrody, zniszczeniem bezpowrotnym resztek ich 
pierwotnego krajobrazu na rzecz drobnych grup chwilowo zainteresowanych, 
z zupełnym niezrozumieniem wartości, jakie Tatry przedstawiają dla całego 
państwa i przyszłych pokoleń.

Liga Ochrony Przyrody zwraca się do czynników rządowych z gorącym 
apelem o położenie kresu obecnemu katastrofalnemu stanowi rzeczy przez 
jak najrychlejsze wydanie rozporządzenia o utworzeniu Tatrzańskiego Parku 
Narodowego i zamianowanie Państwowej Rady Ochrony Przyrody w skła
dzie, który da rękojmię należytej kontynuacji dotychczasowej linii działalno
ści tej instytucji uwzględniającej w życiowy sposób idealne i gospodarcze 
wartości.
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Odezwa. Minęło przeszło 20 lat od chwili śmierci śp. profesora dra 
Mariana R a c i b ó r s k i e  g o. W dziesiątą rocznicę jego śmierci 
wzniósł zespół przyrodników i uczniów zmarłego pomnik na cmenta
rzu zakopiańskim, w dwudziestą — zapoczątkowaliśmy akcję dla po
stawienia wielkiemu uczonemu trwałego pomnika w ogrodzie bota
nicznym w Krakowie.

Projekt popiersia wykonał przed laty artysta-rzeźbiarz Błotnicki. 
Odlew gipsowy tego popiersia zdeponowało Towarzystwo Przyrodni
ków im. Kopernika w Instytucie Botanicznym U. J. w Krakowie. W sa
li wykładowej instytutu popiersie przedwcześnie zmarłego uczonego 
żywo przypomina młodzieży jego zasługi i znaczenie dla nauki.

Trwałym pomnikiem będzie odlew brązowy popiersia profesora 
Raciborskiego, umieszczony na cokole granitowym w krakowskim 
ogrodzie botanicznym.

Dla zebrania środków pieniężnych na wzniesienie pomnika zawią
zał się w oddziele krakowskim Polskiego Towarzystwa Botanicznego 
komitet budowy pomnika. W imieniu tego komitetu mamy zaszczyt 
zwrócić się do ogółu przyrodników polskich oraz uczniów prof. Ra
ciborskiego z Dublan i Lwowa z apelem o pomoc finansową.

Chcielibyśmy, aby pomnik stanął już w roku 1940 na Zjazd Leka
rzy i Przyrodników Polskich w Krakowie.

Datki prosimy przesyłać albo czekiem P. K. O. na Nr 411.447 — 
„Oddział Krakowski Polskiego Towarzystwa Botanicznego, Kraków“, 
albo przekazem pocztowym pod adresem: Prof. dr Kazimierz Piech, 
Kraków, ul. św. Anny 1, II. p. Kraków w kwietniu 1938 r. Za Komitet 
Budowy Pomnika śp. profesora dra. Mariana Raciborskiego: Prof. dr 
Władysław Szafer mp. przewodniczący, Prof. dr Kazimierz Piech mp. 
skarbnik.

W zeszycie niniejszym nie umieściliśmy, z powodu nienadejśeia rękopisu, 
kalendarzyka astronomicznego na lipiec, sierpień i wrzesień b. r.

Popierajcie
znajomość
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