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Benedykt D ybow ski .
Polski świat naukowy święcił w dniu 30/IV 1928 r. 95-tą
rocznicę urodzin senjora polskich przyrodników, Benedykta D y
bowskiego. We Lwowie w pięknym, stylowym dworku, gdzie
sędziwy solenizant od
kilkunastu lat mieszka
i pracuje niestrudze
nie, czczono w sposób
skrom ny i cichy za
sługi wielkiego Uczo
nego i Obywatela, który
w ciągu długiego
żywota w sposób najzaszczytniejszy niósł
sztandar polskiej nauki,
który pomimo najsroższego ucisku, na wy
gnaniu, wśród lodów
i śniegów Sybiru, od
cięty od ośrodków n a
ukowych nie zatracił
swej bujnej żywotności
i nawet prześladowcy
kazał skłonić głowę
przed rzetelną i bezinteresowną pracą, podjętą w imię umiłowania
Wiedzy. Działalności Jego naukowej towarzyszyło zawsze gorąco
czujące serce obywatela i człowieka; dorobek naukowy, tak bogaty,
stawiający Go na wyżynie światowej, nie jest mniejszy od dorobku
działacza narodowego i humanitarnego, bowiem i jako członek
Rządu Narodowego i jako skrom ny lekarz dalekiej Kamczatki szedł
i walczył nieustraszenie z przemocą ucisku i nędzy człowieczej.
Kim i czem jest dla Polski i świata prof. Benedykt D ybow ski?
Urodzony 30. kwietnia 1833 r. w powiecie mińskim już w wieku
16
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chłopięcym zdradzał wielkie zamiłowanie do nauk przyrodniczych.
W m ajątku Tonwach, gdzie spędził młodość razem z rówieśni
kam i swymi, urządzał jako dzieciak naturalne akwarja, hodował
zwierzęta, zakładał,herbarja. W ciągu nauk gim nazjalnych, jakie
odbywał w Mińsku, swojem zamiłowaniem do nauk przyrodniczych
budził podziw u swych nauczycieli, Rodziewicza, fizyka, i S za
błowskiego, geografa. Po ukończeniu gim nazjum zapisuje się na
uniw ersytet dorpacki, na wydział m edyczny. Nie zaniedbuje atoli
studjów przyrodniczych, do których zaprawia się pod kierunkiem
A sm ussa, Grubego, Reissnera, Reicherta, Kamtza, M adlera i in
nych. Tu też styka się z badaczam i tej m iary jak U. E. v. Baer,
Middendorf, Schrenck i Brandt. Na ławie uniwersyteckiej zaw ią
zuje dozgonną przyjaźń z A leksandrem Czekanowskim , Stiedą,
Schmidtem, Strauchem , Murawitzem, Kayserlingiem, Florem,
Wahlem i innym i. W Dorpacie zyskuje złoty medal za rozprawę
z zakresu ichtjologji prowincyj nadbałtyckich.
W roku 1857 z powodu spraw y pojedynkowej m usi opuścić
D orpat i przenosi się do Wrocławia. Przebyw ając na Śląsku,
wchodzi w osobisty kontakt z ks. Dzierżonem, odkrywcą determi
nacji płci u pszczół. Zagadnieniu temu poświęcił Dybowski rów
nież wiele doświadczeń, które stały się przedmiotem dysertacji
doktorskiej. Stopień doktora m edycyny otrzym ał w Berlinie
w 1860 r., dokąd przeniósł się dla kontynuowania swych studjów
m edycznych i przyrodniczych rok przedtem. W Berlinie słuchał
wykładów Ehrenberga, Remaka, Lieberkiihna, Pringsheim a, V irchova i innych. Okres, w którym Dybowski w Berlinie przeby
wał, był okresem dla nauk przyrodniczych przełomowym. Pam ię
tać bowiem należy, że był to czas, w którym dzieło Darwina
„O pochodzeniu gatunków “ we w szystkich ośrodkach naukowych
dało im puls do nowych badań i nawet nam iętnych roztrząsań.
Dybowski, ideami wielkiego A nglika przejęty, stał się gorliwym
szerm ierzem teorji' darwinowskich i w naszym ruchu naukowym
odegrał podobną rolę, jaką w Niemczech odegrał Haeckel.
W 1861 roku powraca do D orpatu i na podstawie pracy mo
nograficznej o rybach karpiowatych Estonji otrzym uje nostryfi
kację dyplomu doktora m edycyny. W tym czasie robi starania
u rządu francuskiego o osiągnięcie stanowiska lekarza na M a
dagaskarze. Wypadki atoli polityczne, rozgryw ające się wówczas
na obszarze ziem polskich pod zaborem rosyjskim , skierowały
działalność Dybowskiego na pole pracy organizacyjnej. Jak wia
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domo był to okres m anifestacyj religijno-patrjotycznych, jako wy
raz protestu ciemiężonego przez rząd rosyjski narodu. Dybowski
razem z innymi podejmuje pracę konspiratorską na Litwie i bie
rze czynny udział w dem onstracjach w Wilnie. Za odśpiewanie
hym nu „Boże coś P olskę“ w katedrze wileńskiej został areszto
wany wraz z 7-ma innym i. Dzięki jednak interwencji pań pol
skich z p. Józefą Dybowską na czele wypuszczono go na wol
ność. Wtedy senat akademicki uniw ersytetu Jagiellońskiego pro
ponuje mu objęcie katedry zoologji. Nominacji tej rząd austrjacki
z powodów politycznych nie zatwierdził. Natom iast władze, orga
nizujące Szkołę Główną W arszawską, powołują Dybowskiego
w 1862 r. na stanowisko profesora-adjunkta przy katedrze zoolo
gji. Na nowem stanowisku obok wykładania zoologji i paleonto
logii na wydziale m atem atyczno-przyrodniczym poświęca się
Dybowski razem z innym i sprawie narodowej. W Warszawie
przebywa w gronie głównych organizatorów powstania, jak Sie
rakowskiego, Padlewskiego, Dubieckiego, Różyckiego i innych.
Jako kom isarz Rządu Narodowego na Litwę i Ruś wyjeżdża do
Wilna i do Kijowa. Celem umożliwienia ucieczki Langiewicza
z więzienia udaje się do Pragi. Tak żywa działalność Dybow
skiego w okresie powstania 1863 r. nie mogła ujść baczności
władz rosyjskich. W 1864 r. zostaje ponownie aresztowany, osa
dzony na Pawiaku w Cytadeli i skazany na 15 lat katorgi w ko
palniach Nerczyńska.
Rozpoczyna się nowy okres życia Dybowskiego. Z wiosną
1865 r. etapami dostaje się na Syberję i rozpoczyna swe słynne
studja przyrodnicze nad tym podówczas jeszcze dziewiczym kra
jem. Pierwszym punktem eksploracyjnym była miejscowość Siwakowa nad rzeką Ingodą wpobliżu Czyty, skąd po kilkumie
sięcznym pobycie przenosi się do D arasunia. Badania faunistyczne,
w tych okolicach podjęte, rzuciły wiele światła na faunę wschod
niej Syberji. Pojmowano ją bowiem dotąd na podstawie dotych
czasow ych prac badaczy rosyjskich jako dalszy ciąg fauny
wschodnio-europejskiej. Tym czasem na podstawie materjałów, ze
branych podówczas przez Dybowskiego, stwierdzono, że między
fauną wschodniej a zachodniej Syberji zachodzą głębokie różnice.
D zielnym współtowarzyszem w tych eksploracyjnych pracach
był Dybowskiemu Wiktor Godlewski, również zesłaniec, zapalony
myśliwy, nadzw yczajny obserwator, ciałem i duszą oddany D y
bowskiemu. Zbiory ornitologiczne, przesłane do W arszawy stały
16*
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się przedmiotem pracy o faunie ptaków Daurji. W 1867 r. przenosi
się z dolin, należących do system u wód rzeki flm ur, przez góry
Jabłonne i przez Bajkał do Irkucka. Dzięki pośrednictwu Towa
rzystw a Geograficznego uzyskuje pozwolenie u władz dla siebie
i Godlewskiego na zam ieszkanie we wsi Kułtuku na pd.-zach.
brzegu Bajkału. W swej nowej siedzibie rozpoczyna wspólnie
z Godlewskim badania tego najciekawszego może zbiornika
słodkowodnego, badania, które imię Dybowskiego zapisały w dzie
jach nauki przyrodniczej złotemi zgłoskami.
Jezioro Bajkalskie, zwane przez ludność „świętem m orzem “,
wyróżnia się od w szystkich innych jezior globu ziemskiego nie
zwykłą głębią swych wód, w ynoszącą do 1.800 m głębokości.
Należy do jednych z największych pod względem obszaru, po
wierzchnia jego bowiem wynosi 35.000 km2 czyli zajęłoby prze
strzeń między Wilnem a Kijowem. Do czasów badań Dybowskiego
sądzono, że jezioro to posiada faunę zwierząt niższych bardzo
ubogą, mimo że zarybienie wód bajkalskich jest wcale obfite.
Mniemanie takie ugruntowało się na zasadzie kilku ekspedycyj
rosyjskich, jak ekspedycji P allas’a i Georgie’go, ekspedycji G u
stawa Raddego, ekspedycji kapitana m arynarki rosyjskiej Kononowa i poglądów uczonego Middendorfa.
Dybowski, m ając za jedyny środek pomocniczy swoją własną
pomysłowość, narzędziam i własnoręcznie zrobionemi podejmuje
połowy w toni Bajkalskiej i na zasadzie już pierw szych próbek
zmienia gruntownie dotychczasowe m niemanie o faunie tego zbior
nika. W ykrywa bowiem w ten sposób nieznane dotąd nauce
formy zwierzęce w grupie ryb, mięczaków, skorupiaków, roba
ków i gąbek. W arunki pracy były nader uciążliwe. Zimą bowiem
tem peratura dochodziła do — 40° C. Ze względu na znaczny obszar
badanego zbiornika m usiano przebywać w domku, skleconym
z desek; wobec braku sił pomocniczych m usiał Dybowski wła
snoręcznie robić przeręble w lodzie 6 stóp grubym. Przytem n a
leżało również pom yśleć o utrzym aniu siebie i tow arzyszy
i o ochronie siebie i innych przed zimnem.
Z ustąpieniem mrozów oddaje- się Dybowski zebraniu materjału z fauny lądowej najbliższych okolic Bajkału. Przedew szystkiem uwzględnia faunę ptaków. Rezultaty w tym zakresie utrw a
lają go w przekonaniu, powziętem już w D arasuniu, o faunie
wschodniej Syberji. Wyniki dotychczasowych poszukiwań na
badanym terenie, przedstawione Towarzystwu Geograficznemu
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w Petersburgu, przynoszą naszem u badaczowi złoty medal za
wykonane badania.
W 1868 r. przyjeżdża z ram ienia rządu rosyjskiego generał
Jan Skołków w celu zbadania krajów A m urskiego, Usuryjskiego
i nadmorskiego. Dybowski, na podstawie pozwolenia rządowego,
jako przyboczny lekarz, generała bierze udział w tej wyprawie,
pozostawiając do dalszych badań nad Bajkałem, w Kułtuku, swego
towarzysza Godlewskiego. Kraje wspom niane przedstawiają nie
zwykle wiele kontrastów. Jest to teren, gdzie mieszają się formy
południowe z północnemi, obok tygrysów przebywają lisy po
larne, obok ibisów japońskich żórawie północne, obok winnej
latorośli i jaśm inów brzozy i świerki. Klimat bardzo różnorodny,
wpływający na urozmaicenie fauny i flory. W ciągu tej wyprawy
bada ryby A m uru. Równocześnie czyni obserwacje nad ludami,
kraje te zam ieszkującem i, i w skazuje na sposoby podniesienia
kulturalnego i ekonomicznego tam tejszych mieszkańców. Późną
jesienią tegb roku wraca do Kułtuka, ażeby kontynuować dalej
rozpoczęte studja nad Bajkałem. Tym razem zyskuje jeszcze
jednego współpracownika w swych poczynaniach eksploracyjnych
w osobie Michała Jankowskiego. Zkolei dla uzupełnienia swych
spostrzeżeń, poczynionych w D aurji, podejmuje ekspedycję w stepy
między rzekam i Ononem i A rgunem i obiera miejscowość Curuchajtuj, u samej granicy chińskiej, jako punkt ośrodkowy. Stepy
wspom niane pod względem faunistycznym różnią się znacznie
od górzystych okolic bajkalskich. Tu porobił Dybowski bardzo
liczne zbiory, głównie z gromady ssaków, które przekazał bądźto
muzeum zoologicznemu w Warszawie, bądźto włączył do zbiorów
w Irkucku. Bawiąc nad sam ą granicą chińską, zapuszcza się
również niejednokrotnie w okolice, należące już do Chin, celem
zwiedzenia dolin rzeki Gan i Derbu. P rzy tej sposobności, bawiąc
w ciągu lata na stepach D aurskich, w yjaśnia bezlesistość tych
okolic. Okazało się bowiem, że w ciągu jego pobytu od kwietnia
do w rześnia nie było tam ani razu deszczu. Zatem nie warunki
glebowe są główną przyczyną braku drzew w tych okolicach, ile
raczej w arunki klimatyczne.
Z daurskich stepów w towarzystwie Godlewskiego i Jankow
skiego przy pomocy już w łasnych skrom nych środków zapuszcza
się Dybowski rzekam i A rgunią i A m urem daleko na wschód.
Dociera aż do ujścia rzejri U ssuri do stanicy Kozakiewicza, by
stam tąd znowu na łodzi popłynąć w górę rzeki U ssuri i przez
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rzekę Sungarę dotrzeć do jeziora Chanka. Zkolei dostaje się do
Władywostoku a stam tąd na wyspę Askold. Po zwiedzeniu w yspy
osiada na zimę na wybrzeżu nad zatoką Strełok. W ciągu tych
dwuletnich wypraw (1873—1875) odkrywa wspaniałą faunę kraju
nadmorskiego. Jednym z cenniejszych rezultatów było znalezie
nie jednego plamistego gatunku jelenia, znanego obecnie pod
nazwą jelenia Dybowskiego.
Na zimę w r. 1875 powraca napowrót nad Bajkał i kontynuuje
dalsze spostrzeżenia. Chcąc się upewnić o odmienności fauny
Bajkału, bada również faunę jezior sąsiednich i rzeki A ngary.
W szystkie te uciążliwe i mozolne wycieczki w kraju górzystym
wieńczą niebywałe rezultaty w postaci licznych kolekcyj rozm a
itych dotąd nieznanych gatunków i rzucają nowe światło na
zespół faunistyczny „świętego m orza“. Prace naukowe, ogła
szane przez Dybowskiego, przez jego brata W ładysława i Tacza
nowskiego na podstawie zebranych materjałów, czynią imię D y
bowskiego głośnem w całym świecie naukowym. W tym okresie
jego życia zachodzi mom ent bardzo ważny na przyszłość. Dzięki
pośrednictwu generała Skołkowa otrzym uje Dybowski od władz
rosyjskich pozwolenie powrotu do Ojczyzny. W r. 1877 powraca
przez Moskwę i Piotrogród do W arszawy, po drodze witany przez
świat naukowy z żywą radością i z uznaniem.
Do O jczyzny zawitał jednak na krótko. Albowiem już w r. 1878
podejmuje nową wyprawę na D aleki Wschód. Celem nowych
naukowych zdobyczy tym razem, stała się Kamczatka, gdzie uzy
skał posadę powiatowego lekarza.
W towarzystwie kilkunastoletniego strzelca, Jana Kalinow
skiego, rusza w daleką podróż. Przez znane sobie dobrze okolice
jeziora Bajkalskiego dociera do Władywostoku. Stąd udaje się
na wyspę Sachalin, gdzie zbiera m aterjały antropologiczne celem
wyświetlenia budowy szkieletu Ajnów, wkońcu zawija do portu
Pietropawłowskiego na półwyspie Kamczatce.
Pobyt na Kamczatce trwał do r. 1883. Jako lekarz stał się
Dybowski na półwyspie powszechnie znanym . Pamięć o nim do
tąd jeszcze żyje wśród tamtejszej ludności. Zwalcza epidemję
tyfusu, ospy, zakłada sanatorja, rozwija szeroką działalność w kie
runku podniesienia moralnego i materjalnego ludności. Pierwsze
próby zaaklimatyzowania na wyspie Beringa reniferów i koni,
a na w yspach Kom andorskich i na Kamczatce królików i kóz —
są chlubnem świadectwem działalności hum anitarnej naszego ba
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dacza. A klim atyzacja wypadła z wynikiem dodatnim. Inicjatywa
Dybowskiego — w tym w ypadku bez pomocy rządu — stała się'
źródłem utrzym ania ubogiej ludności, która wdzięczność swą dla
Dybowskiego w r. 1903 wyraziła w postaci nadesłania mu szkie
letu krowy m orskiej, znajdującego się obecnie w M uzeum Insty
tutu Zoologicznego U niwersytetu Jana Kazimierza.
Obok pracy zawodowej jako lekarz i pracy kulturalno-społecznej
podejmuje również Dybowski studja naukowe. N a licznych ekspe
dycjach zbiera m aterjały antropologiczne, zoologiczne a nawet
lingwistyczne, odnoszące się do narzeczy plemion, zam ieszkują
cych półwysep. Za tą działalność — On — były wygnaniec —
otrzym uje nawet uznanie od rządu zaborcy, zostaje bowiem radcą
stanu i kawalerem orderu św. Stanisława.
W roku 1881 proponuje mu rząd rosyjski objęcie katedry
w Piotrogrodzie. Propozycji tej nie przyjm uje i pozostaje nadal
na Kamczatce. Kiedy jednak w r. 1882 po zgonie zasłużonego
profesora Syrskiego opróżniła się katedra zoologji na U niw ersy
tecie lwowskim i zaofiarowano objęcie jej Dybowskiemu, na m yśl,
że będzie mógł pracować dla swoich i wśród swoich — ofertę
przyjm uje i przez Singapore, A den, Suez, Konstantynopol i O dessę
przyjeżdża do Lwowa.
Jako profesor zoologji czynnym jest na Uniwersytecie lwow
skim od r. 1883 —1906. W ciągu tego czasu przesunął się przez
jego pracownię spory zastęp przyrodników polskich. Swoją wie
dzą, ukochaniem prawdy, swoim bezprzykładnym idealizmem bu
dził wśród sw ych uczniów zachwyt i uwielbienie. „D ybuś“ —
tak go zdrobniale młodzież nazyw ała — był jej przyjacielem naj
serdeczniejszym , opiekunem niezawodnym, kierownikiem w y
traw nym . Prowadzenie rozmowy z Dybowskim uważało się za
intelektualną rozkosz. Byli podówczas w gronie profesorskiem
i inni znakomici przyrodnicy, ale nikt z nich nie cieszył się
taką miłością u młodzieży, jak prof. Dybowski.
W r. 1906 opuszcza katedrę, powierzając ją w ręce zasłużo
nego biologa polskiego Józefa N usbaum a. Stołu atoli laboratoryj
nego Dybowski nie opuszcza. Przez pewien czas pracuje jeszcze
w Instytucie Zoologicznym, później jednak już na trwałe prze
nosi swą pracownię do własnego domu. Tu, w tym dworku przy
ul. Zaścianek, pracuje dalej, rok rocznie wzbogacając naszą lite
raturę naukową nowemi przyczynkam i. Pracuje bez wytchnienia.
Oby Los zdarzył — by pracować mógł jeszcze długo nadal.
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Działalność pro!. Dybowskiego była i jest wielostronną. Re
zultaty jej można bowiem stwierdzić i na polu pracy obywa
telskiej i na polu naukowem. Jako w ierny syn ojczyzny w okre
sie zm agań się wątłych sił narodu z uciskiem caratu, wierny
tradycjom swych przodków, bierze czynny udział na jednem
z naczelnych stanowisk. Protest gnębionego narodu, w swych
skutkach nieudały, pociąga za sobą długoletnie wygnanie in
nych i Dybowskiego na odludne obszary wschodniej Syberji. Ile
słów pokrzepienia, przyjacielskiej porady i materjalnego w spar
cia udzielił Dybowski swym rodakom, wygnańcom na dalekiej
obczyźnie, o tern świadczą liczne relacje i pamiętniki uczestników
powstania. Co zrobił jako lekarz i przyjaciel ludzkości dla tam tej
szej nieucywilizowanej jeszcze ludności, o tern mówi żywa jeszcze
dotychczas pamięć o Dybowskim wśród Kamczadalów i Burjatów.
Znam iennym rysem Jego działalności obywatelskiej było krze
wienie haseł antialkoholowych. Jako biolog, przekonany o złych
skutkach napojów wyskokowych, piórem i słowem walczył o za
sadę wstrzemięźliwości w napojach, chcąc na tej drodze społe
czeństwo swoje wychować pod względem fizycznym i m oralnym
zdrowem i twórczem.
Jako przyrodnik, o szerokiej i bogatej wiedzy, wzbogaconej
własnemi spostrzeżeniami, żyjąc wśród łudzi najrozm aitszych ty
pów, usposobień i stopnia kulturalnego, wyrobił sobie dziwnie ide
alny pogląd na świat i na ludzi. Przekonaniem jego jest, że ludzkość
w swym rozwoju dąży do lepszych form życia, opartych na udo
skonalaniu się charakterów ludzkich, na wzajemnej bezinteresownej
i szczerej pomocy, na ukochaniu tego wszystkiego, co głosiła
młodzież filaracka za czasów Mickiewicza. Stąd też zwalczał na
miętnie wszelką obłudę i hipokryzję, kłamstwo i nieuczciwość, jako
jedyne zapory w rozwoju ludzkości do tak zwanej przez Niego
„anielskiej przyszłości“.
Dorobek naukowy pro!. Dybowskiego jest olbrzymi. T a karta
Jego działalności jeszcze dotąd nie jest zam knięta. Trudno w ni
niejszym szkicu objąć całokształt Jego naukowej pracy. O grani
czym y się tylko do głównych kierunków. Przedew szystkiem pod
kreślić m usim y znaczenie Jego badań o naturze zoogeograficznej.
Wśród szeregu prac z tego działu na pierw szy plan wybijają się
studja nad fauną jeziora Bajkalskiego, które bezsprzecznie upraw 
niają do nazw ania Dybowskiego odkrywcą fauny Bajkału. Studja
te nabierają tem cenniejszej wartości, że prowadzone są równo-
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legie z badaniem całej fauny Dalekiego W schodu i w ten sposób
uwydatniają na tle tej wielkiej połaci globu ziemskiego swoistość
faunistyczną tego wielkiego zbiornika.
W związku z zagadnieniami zoogeograficznemi, rzecz prosta, po
dejmuje Dybowski zagadnienia ze system atyki zwierząt. W tym kie
runku na podkreślenie zasługują jego prace z zakresu system atyki
zwierząt ssących, ptaków, ryb, raków i mięczaków. Dziedzina syste
matyki zoologicznej jest ulubionym tematem prof. Dybowskiego, roz
trząsanym w okresie życia po opuszczeniu katedry uniwersyteckiej.
Z dziedziny dociekań teoretycznych zasługują na uwagę Jego
dwie teorje: teorja zbiorowej budowy ustrojów, oraz teorja bu
dowy zębów u zwierząt ssących. Tę ostatnią teorję w zarysie
przedstawił powtórnie na łam ach „W szechśw iata“ ubiegłego roku.
W szczegóły obu teoryj, jako w przedmiot zbyt specjalny, wcho
dzić tu nie będziemy. Zaznaczym y tylko, że oryginalnością po
m ysłu i sposobem argum entacji nie ustępują one niczem analo
gicznym roztrząsaniom najtęższych biologów świata.
Ulubioną również dziedziną działalności naukowej prof. D y
bowskiego jest antropólogja. Tem atom tym poświęca wiele pracy
w ciągu swoich syberyjskich podróży, zbierając odpowiednie materjały. Nadzwyczaj interesującem i są jego próby określenia składni
ków rasow o-plem iennych w postaciach zasłużonych mężów w naro
dzie np. wieszcza naszego K . Mickiewicza i naczelnika Kościuszki.
Żywość tem peram entu, zainteresowanie bieżącemi spraw am i
życia indywidualnego i państwowego szczególniej w ostatnich la
tach, kiedy państwo Polskie powstało, kładzie mu pióro do ręki
i zniewala do pisania artykułów okolicznościowych, drukowanych
w rozm aitych perjodycznych pism ach i dziennikach. To stanowi
jeszcze jeden kierunek pracy tego niezwykłego badacza, w ynika
jącej ze zrozum ienia, że* gdy chodzi o popularyzowanie wiedzy
wśród ziomków, o wyświetlenie jakiegoś zawiłego zagadnienia,
czyto naukowego czy też społecznego, badacz tej m iary co D y
bowski nie powinien trzym ać się zdała od zagadnień chwili, ale
swoim ważkiem słowem przychylić szalę na jedną lub na drugą
stronę. O Jego popularyzatorsko-publicystycznej działalności świad
czy cały szereg artykułów um ieszczanych w polskich popularnych
pism ach naukow ych oraz w dziennikach lwowskich.
Na tle tej wielostronnej działalności m usim y Dybowskiego uw a
żać za najznakomitszego przyrodnika polskiego XIX stulecia.
Instytut Zoologiczny Politechniki Lwowskiej.
B. Fuliński.
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Jaskinie.
W okresie dyluwjalnym, epoce geologicznej poprzedzającej
teraźniejszą dobę historji ziemi, człowiek ówczesny, stojący na
bardzo niskim stopniu kultury, zam ieszkiwał jaskinie, walcząc nie
raz o miejsce z drapieżnemi zwierzętami, które tam również szu
kały schronienia. Od tej epoki upłynęło sporo czasu. Z biegiem
lat człowiek wzniósł się na w yższy stopień kultury i począł bu
dować swe osiedla poza jaskiniam i. Jaskinie przestały tedy być
siedzibą życia ludzkiego i opustoszały, niemniej jednak pociągały
one w dalszym ciągu um ysł człowieka, nasuw ając mu szereg cie
kawych zagadnień do rozwiązania. N auka w spółczesna pod wielu
względami zajm uje się badaniem pieczar. Geolog rozwiązuje
zagadkę ich powstania i ukształtowania, oraz zajm uje się rozpo
znawaniem szczątków zwierzęcych, tam złożonych. Zoolog bada
skład stosunkowo szczupłej fauny jaskiniowej i jej warunki bio
logiczne, które stwarzają oryginalny świat zwierzęcy. Botanik po
szukuje w jaskiniach przejawów jeszcze szczuplejszego świata
roślinnego. W reszcie antropolog bada szczątki człowieka pierwot
nego, jakie od czasu do czasu znajduje się w jaskiniach, a arche
olog ślady, jakie pozostawił on po sobie w narzędziach, broni,
rysunkach i t. d.
W jaki sposób powstają jaskinie, te próżnie nieraz gigantyczne,
wzbudzające podziw zwiedzających je turystów — oto pierwsze
pytanie, jakie się nasuw a ciekawemu umysłowi. Przew ażna część
pieczar w ystępuje w wapieniu gruboławicowym lub m asyw nym
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i popękanym , skale stosunkowo łatwo rozpuszczalnej w wodzie,
zawierającej pewną ilość kw asu węglowego. Fakt ten daje w ska
zówkę, gdzie należy szukać przyczyny tworzenia się jaskiń.
Mianowicie woda deszczowa, nasycona kwasem węglowym, który
czerpie z próchnicy, wierzchniej warstwy ziemi, przecieka przez
szczeliny, znajdujące się w wielkiej ilości w skałach wapien
nych, i zwolna je rozpuszcza, tworząc coraz większe próżnie.
W ten sposób z drobnych nieraz szczelin i nieznacznych spę
kań między poszczególnemi ławicami wapienia powstają w prze
biegu długich okresów czasu wąskie szyby i tunele, a z nich
w partjach wapienia łatwiej rozpuszczalnych obszerniejsze kory
tarze i komory, które wreszcie w ykształcają się w cały system
jaskiń (por. ryc. 59). Ukształtowanie się pieczar zależy od kierunku,

Ryc. 59. Jaskinia H erm ana koło RUbeland w H arcu w N iemczech. (P rzekrdj pionow y).

w jakim przebiegają szczeliny w wapieniu. Jeżeli szczeliny te
ciągną się przew ażnie w kierunku pionowym, powstają prosto
padłe lub stromo wznoszące się tunele, jeżeli zaś przeciwnie prze
biegają one w kierunku bardziej poziomym lub jeżeli uławicenie
wapienia w ystępuje w tym sam ym kierunku, tworzą się horyzon
talne korytarze i komory. J\le sam a woda deszczowa nie jest
wstanie wytworzyć wielkich jaskiń, takich jak np. grota w Postojnie lub St. Canzian. Do w yrzeźbienia tego rodzaju próżni po
trzeba bezwarunkowo działania większej m asy wody płynącej,
a więc potoku lub rzeki o silnym spadzie. Nierzadko spotykam y
zjawisko, że rzeka, płynąca dotychczas w otwartem łożysku wpada
do jaskini przez większy lub m niejszy otwór, t. zw. bramę,
i, przebiegłszy tam pewną przestrzeń, znika w podziemnych cze
luściach, by już więcej nie okazać się na powierzchni ziemi lub
przeciwnie w pewnem oddaleniu ponownie w ytrysnąć jako nowa
rzeka lub szereg silnych źródeł. Rzeka taka korzysta w swoim
biegu z już istniejących próżni i rozszerza je — zwłaszcza przy
strom ym spadzie — działając niszcząco na swoje brzegi, jużto
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bezpośrednio naporem wody, już też przy pomocy unoszonego odtoku skalnego i głazów tak, że w ostatecznym wyniku powstają
olbrzym ie hale zadziwiające swoim ogromem. Rozm iary wielu
jaskiń, które powstały pod przekształcającem działaniem wód pły
nących, są też wprost gigantyczne. System grot Postojny rozciąga
się na przestrzeni 20 kilometrów wzdłuż, a jaskinia M amuta w Ken
tucky (Stany Zjednoczone A m eryki Pn.) ma zajmować przestrzeń
240 kilometrów. C zasam i wody, wpadające do pieczar, nie mogą
znaleźć wyjścia z powodu braku odpowiednich dróg, a wówczas
w jaskiniach powstają zbiorniki wody w postaci podziemnych
stawków i jezior, które niemało dodają im uroku.
Największą ozdobę podziemnych próżni w pieczarach tworzą
wapienne nacieki, które osadzają się z wody, przeciekającej ze
szczelin w powale jaskiń. Przebieg tworzenia się tych nacieków
jest taki, że woda paruje w Su
chern powietrzu i przytem osa
dza część rozpuszczonego w niej
wapna w kształcie cifenkich po
włok. Ponieważ ów proces trwa
bez przerwy, z biegiem czasu
powstają na powale jaskini zwi
sające z niej rozmaitego kształtu
Ryc- 60. Tworzenie się nacieków w apiennych w ja 
skini, a i b stalaktyty, d i e stalagm ity, c i / sta 
s t a l a k t y t y (ryc. 60). Podobnie
laktyt i stalagm it połączone w słup.
na dnie jaskini tworzą się z kro
pel wody spadającej na podłoże nacieki wznoszące się do góry,
znane pod nazwą stalagmitów. Kształt stalaktytów zależy od kształtu
szczelin, z których ścieka tworząca się woda. Przew ażnie są to
utwory, m ające postać sopli, słupów lub szyszek; czasam i tworzą
się też cienkie i przeświecające przy świetle draperje lub zasłony.
Niekiedy stalaktyty i stalagm ity łączą się ze sobą, wówczas po
wstają słupy, podpierające niejako jaskinię. O pisane nacieki mają
przeważnie barwę białą, a ich biel połączona z iskrzeniem się
w świetle kryształów wapienia oraz nadzw yczajna rozm aitość ich
kształtów sprawia, że stalaktyty i stalagm ity nadają czarodziej
ski wygląd jaskiniom, które mieszczą je we swojem wnętrzu.
Ale nie każda pieczara może się pochlubić tego rodzaju podziemnem i brylantam i. Ażeby bowiem powstały stalaktyty, nieodzowne
są warunki, sprzyjające parowaniu wody, a więc suche powietrze
i silny przeciąg powietrza. Dlatego to jaskinie, w których płynie
rzeka, lub pieczary bardzo wilgotne nie posiadają żadnych nacie-
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ków lub też tylko nieznaczne. W Europie najsłynniejszem i jaski
niami stalaktytowemi s ą : grota w Postojnie (dawniej w Krainie,
obecnie na terytorjum Włoch) i grota w ftgtelek, położona na Wę
grzech tuż na pograniczu słowackiem. Piękne też, choć m iniatu
rowe stalaktyty m ieszczą jaskinie Bialskie, położone w Tatrach
Bialskich po stronie czesko-słowackiej. W Polsce m am y również
groty stalaktytowe: w Tatrach (grota Raptawicka w dolinie Ko
ścieliskiej i grota w Goryczkowej naprzeciw Kalatówek), w Krakowskiem (pieczary w okolicy Ojcowa) i na Podolu (w Bilczu nad
Seretem i w Łokutkach koło Tłumacza). Ta ostatnia grota jest
ozdobiona bardzo pięknemi i wielkiemi stalaktytami, stała się ona
jednak niedostępną ód kilkunastu lat z powodu zawalenia się wejścia.
N ajliczniejsze jaskinie w apienne spotykam y nad morzem R drjatyckiem w okolicach krasowych, zajętych przez potężne pokłady
wapienia formaćji
kredowej, a więc
w południowej Kra
inie Dalm acji, Bo
śni i Hercegowinie.
Ilość pieczar w tym
obszarze jest wprost
zadziw iająca; cały
obszar jest niemi
jakby podminowa
ny. D or.
stam tąd w szczu
płym tylko obszarze
Triestu,
Gorycji,
Istrji i K rainy 412 ja
skiń. Obecnie
poznanych jaskiń
wzrosła do kilku
sięcy. W
krasow ym leżą też
dwie słynne gro
ty, już tylekrotnie
wspom niana grota
w Postojnie i druga
w St. Canzian. Grota
w Postojnie ma dwa
Ryc. 62. P o s t o
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piętra; przez dolne
przepływa
rzeka
Poik, która wpada
do jaskini przez ob
szerną bram ę skal
ną i, przebiegłszy
tam przestrzeń 800
metr., znika w cze
luściach, by po dłu
gim podziemnym
biegu wydostać się
w oddaleniu 20 km
na
powierzchnię
/Ziemi jako rzeka Lubiana. Dawniej rzeka ta płynęła w poziomie
górnego piętra i wyrzeźbiła owe olbrzymie hale, jakie obecnie po
dziwiamy, ale następnie, znalazłszy sobie drogę podziemną tuż poza
wejściem do groty, zajęła teraźniejszy poziom. Grota w Postojnie
stała się w ten sposób z jaskini rzecznej jaskinią suchą i przy
wdziała na się strój brylantowy w postaci wspaniałych i olbrzy
mich stalaktytów i stalagmitów. Nie tutaj miejsce na opisywanie
•nnoa^n-orD nwvch cudów przyrody, jakie w wielkiej obfitości wi-

Ryc. 64. P o s t ó j n a . O balona kolumna.

Ryc. 65. P o s t o j n ą . Piekło.
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dzimy nagromadzone w grocie; mogę o nich tylko krótko wspomnieć.
Jest tu więc blisko wejścia „Wielki tu m “, hala o długości 45 m
i wysokości 28 m, z której słyszy się groźny szum rzeki Poik,
płynącej w głębokiej przepaści, jest „grota F erdynanda“ o dłu
gości 1700 m, największa i najpiękniejsza część groty, pełna prze
cudnych stalagmitów i stalaktytów o najrozm aitszych dziwacznych
kształtach, w których fantazja ludzka zobaczyła rozmaite przed
mioty i postacie i nadała im stosowne nazwy, jak „Wodospad“,
„Tron“, „Wieża w Pizie“, „O rgany“, „Świecznik“, „Św. Antoni
z Padw y“ i t. d., a w grocie tej mieści
się sala taneczna o powierzchni 750/?z2,
w której zbiera się w drugi dzień Zie
lonych Świąt okoliczna ludność, by
przy świetle elektrycznem odbyć za
bawę ludową; jest tu grota „T artar“
z również pięknemi naciekami, jest
„Góra K alw arja“, olbrzymie wzgórze
o wysokości 45 m, powstałe wskutek
zapadnięcia się powały groty, ponad
którem jaskinia wznosi się jeszcze
do wysokości 17 m, a na wzgórzu tern
w yrasta formalny las słupów stala
gmitowych, z których niektóre są
wysokie 10 m ; jest tu wreszcie pod
ziem ne jezioro, po którem można
przejechać się czółnem. Grota w St.
Canzian w pobliżu Diva£y (dawniej
sze Pobrzeże austrjackie) przedstaRyc. 66. Poslojna. stalaktyt „Bry.ant“.
wia typ zupełnie odmienny od groty
w Postojnie; jest to mianowicie jaskinia rzeczna, pozbawiona
niem al zupełnie ozdoby stalaktytowej. Brak ten zastępują hale
o im ponujących rozmiarach, jedne z największych, jakie wogóle
spotykam y w jaskiniach na świecie. Powała jaskini w St. C an
zian wznosi się do wysokości 50 do 60 m, podczas gdy szero
kość hal jest stosunkowo nieznaczna. W tym wąwozie szumi
groźnie Reka, tocząc swe wody w strom ym spadzie i tworząc
28 wodospadów, a brzegi jej wznoszą się stromo wgórę tak,
że miejscam i tylko z największym trudem mogło być otworzone
przejście dla zwiedzających turystów. Po przepłynięciu 2100 m
Reka znika w nieznanych głębinach, ażeby w oddaleniu 13 km
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pojawić się znowu na powierzchni ziemi w grocie Lindnera koło
Trebić.
Poza obszarem krasow ym spotykam y w Europie liczne pie
czary wszędzie tam, gdzie skały w apienne występują w większych
kompleksach. I tak znajdujem y wielką ich ilość w A lpach, zwła
szcza w t. zw. „Salzkam m ergut“ (obejm ującym Solnogród i pół
nocną Styrję); w tym obszarze znajdują się również słynne groty
w Dachsztajnie. Na M orawach odkryto liczne pieczary koło Berna.
Tam znajduje się też rzeka Punkwa, która, podobnie jak wiele
rzek krasow ych, znika po krótkim biegu w rozpadlinach skalnych,
by po przepłynięciu 5 km w podziemnem łożysku ukazać się
znowu na powierzchni ziemi. Na W ęgrzech spotykam y grotę Agtelek, największą w Europie pieczarę po grocie w P ostojnie1), a na
Słowaczyźnie jaskinie Bialskie. W Niemczech najznaczniejszy ob
szar jaskiniow y obejmuje południowo-zachodnią ich część w paśm ie
Ju ry ; oprócz tego znajdują się jaskinie w H arcu, W estialji i pro
wincji N adrenskiej. Nie brak także pieczar w H iszpanji, Francji,
Belgji i południowej A nglji; belgijskie jaskinie w Spy i La Noulette dostarczyły ciekawych resztek dyluwjalnego człowieka. W szyst
kie te pieczary nie mogą się jednak równać co do rozmiarów
z grotami i jaskiniam i krasowemi. O jaskiniach w Polsce w spo
m niałem już poprzednio; na uwagę zasługują tutaj pieczary ta
trzańskie, dotychczas bardzo mało zbadane, jakkolwiek okolice te
ściągają rokrocznie całe rzesze turystów i letników. Grota w Kasprowej znajdująca się na Hali Kasprowej mieści blisko wejścia
jeziorko, którego jednak rozm iary są nieznane, gdyż nikt jeszcze,
nie próbował go przepłynąć łódką. W dolinie Kościeliskiej zn aj
dują się liczne jaskinie, z których na szczególną uwagę zasługuje
grota Mylna, położona na lewym brzegu potoku Kościeliskiego na
stokach Kominów Tyłkowych, a odkryta przy końcu zeszłego
stulecia przez prof. Gwalberta Pawlikowskiego. Grota ta posiada
dwa główne korytarze prostopadłe do siebie, lecz nie łączące się
ze sobą bezpośrednio, każdy z osobnem wejściem. Pierwsze wej
ście otwiera się do galerji, w której znajdują się dwa okna skalne,
wychodzące na dolinę Kościeliską, i prowadzi w głąb przez wąski
*) Dzienniki podały wiadomość, że koło m iejscow ości Płesinac na pograni
czu słpwackiem tuż obok fig ielek odkryto wspaniałe jaskinie, zawierające na
przestrzeni 6 kilometrów 30 grot stalaktytowych. Gdyby wiadomość ta potwierdziła
się, a w szczególności gdyby ustalono łączność odkrytych pieczar z grotą w flg te lek, ta ostatnia wybiłaby się przed grotą w Postojnie na pierwszy plan jako naj
większa jaskinia w Europie.
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korytarz do właściwej groty liczącej 81 m długości i posiadającej
liczne rozgałęzienia; drugie zaś wejście prowadzi przez długi tu
nel do całego labiryntu korytarzy, stromo się wznoszących, które
przenikają m asyw Kominów Tyłkowych aż do szczytu niemal.
Oprócz wapieni jeszcze inne gatunki skał mieszczą w swojem
wnętrzu pieczary. Należy tutaj w pierwszym rzędzie dolomit, gips
i sól kam ienna, a więc skały, łatwo rozpuszczalne w wodzie.
W dolomicie znajdują się jaskinie daleko rzadziej niż w wapieniu,
a to z powodu jego stosunkowo m niejszej rozpuszczalności. W gip
sie są one dość częste, ale groty, tam spotykane, są m niejszych
rozmiarów i łatwo się zapadają (groty Bilcza i Łokutek na Po
dolu i Pokuciu). W pokładach gipsowych bardzo często spoty
kam y t. zw. lejki gipsowe (także u nas na Podolu), powierzchnie
zagłębienia, które powstają wskutek zapadnięcia się podmytych
pieczar podziemnych. W soli kam iennej tworzą się gdzie nie
gdzie małe jaskinie, m ają one wszakże byt przem ijający z po
wodu łatwej rozpuszczalności m aterjału. Poza tem nieznaczne
jaskinie tworzą się wskutek podmycia przez wodę płynącą lub
morze w piaskowcach, tufach w ulkanicznych i niektórych skałach
wybuchowych, jak np. bazalcie i granicie. Tutaj należy słynna
grota Fingala na wyspie Staffa, jednej z H ebryd (na zachodniem
wybrzeżu Szkocji), powstała przez podmycie słupów bazaltowych
przez morze. W reszcie spotykam y pieczary w lawach wulkanicz
nych, również nieznacznych rozmiarów, które jużto przedstawiają
pierwotne próżnie w płynącej lawie, jużteż zawdzięczają swoje
powstanie tej okoliczności, źe po skrzepnięciu powłoki lawy w nę
trze jeszcze płynne z pod niej wypłynęło.
Ciepłota w jaskiniach, zw łaszcza pozbawionych wentylacji po
wietrza, jest z reguły stała i równa się mniej więcej przeciętnej
rocznej ciepłocie danego miejsca, niekiedy jest ona w yższa lub
niższa. W ysoką ciepłotę obserw ujem y w pieczarach, głęboko po
łożonych we wnętrzu gór, gdyż wewnętrzne ciepło ziemi ciepłotę
tę podnosi. Natom iast ciepłotę poniżej przeciętnej rocznej spoty
kam y w jaskiniach t. zw. lodowych, w których woda, przecieka
jąca przez szczeliny ścian, m arznie i tworzy powłokę lodową, po
kryw ającą dno pieczary, a często wspaniałe stalaktyty lodowe,
mogące śmiało współzawodniczyć ze stalaktytam i wapiennemi.
W jaki sposób jaskinie zw yczajne przekształcają się w jaskinie
lodowe? Głównym warunkiem utworzenia się takich pieczar jest,
ażeby były one położone w obszarze, w którym w zimie pa17
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nują tem peratury poniżej 0° C, to jest poniżej punktu m arznię
cia wody i ażeby posiadały ksztatt worków, rozciągających się
przeważnie w kierunku pionowym i pozbawionych wentylacji po
wietrza (ryc. 67). W tak ukształtow anych pieczarach zbiera się
na ich dnie zim ne powietrze jako
cięższe, w ypierając ku górze cie
plejsze. Jeżeli w zimie ciepłota w ja
skini opadnie poniżej 0° C, woda,
znajdująca się na jej dnie, zam arza
i tworzy powłokę lodową. Z nasta
niem cieplejszej pory roku ciepłota
w jaskini również się podnosi, ale
nie jest w stanie stopić w zupełno
ści znajdującego się tam lodu. Po
Ryc. 67.
nieważ proces ten powtarza się rokrocznie, powłoka lodowa przybiera na grubości i zajm uje w stałe
posiadanie dno jaskini. Groty lodowe spotykam y rozrzucone w roz
maitych krajach, przeważnie na znaczniejszej wysokości nad po
ziomem morza, we Francji, Szwajcarji, Styrji, na Słowaczyźnie,
w Siedmiogrodzie. N ajsłynniejsza jaskinia lodowa, odkryta dopiero
w L910r., znajduje się w D achsztajnie, szczycie o wysokości 2996 m e
trów n. p. m. w Solnogrodzkich A lpach wapiennych. Szczyt ten
nosi na swoim grzbiecie sześć lodowców, a w jego wnętrzu znaj
duje się na wysokości przeszło 1500 m jaskinia ze wspaniałemi
pałacam i kryształowemi i lodami podziemnemi, które w niektórych
m iejscach mają w edług'dokonanych pomiarów grubość przeszło
30 m. Na Słowaczyźnie znajduje się bardzo piękna D obszynska ja
skinia lodowa, w której grubość lodu wynosi prawie 20 metrów. Nie
brak i naszym Tatrom pieczary lodowej. Jest nią położona w doli
nie Kościeliskiej Zimna grota; w grocie tej znajduje się często lód.
Jaskinie nie są pozbawione życia organicznego, jakkolwiek
w przeważnej ich części panuje zupełna ciemność. Z natury rze
czy świat zwierzęcy jest w pieczarach liczniej reprezentow any
aniżeli świat roślinny, gdyż zwierzęta mogą się obyć bez światła,
niezbędnie koniecznego dla zielonych roślin. Znam y dwie grupy
zwierząt jaskiniow ych: jedna obejmuje t. zw. troglofile, to jest
zwierzęta, które w jaskiniach przebyw ają tylko czasowo lub rów
nie dobrze zam ieszkują pieczary, jak żyją poza niemi. D ruga
grupa zawiera t. zw. troglobie, zwierzęta, które spotykam y wy
łącznie w pieczarach. Do troglofilów należą np. nietoperze, które
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jaskinie zam ieszkują w czasie zimy i w dzień, podczas gdy w nocy
wylatują stam tąd dla zdobycia pokarm u. Zwierzęta, żyjące stale
w pieczarach, m usiały przystosow ać się do odm iennych warunków
życiowych i z tego powodu doznały znacznych zm ian cielesnych.
W szczególności dwie cechy charakteryzują je: zanik organów w zro
kowych i biała barwa ciała lub przeźroczystość (t. zw. albinizm).
N ajw yższą klasą zwierząt, którą znajdujem y reprezentowaną
w iaunie jaskiniowej, są płazy. Do nich należy odmieniec jaski
niowy (Proteus anguineus), żyjący w podziemnych wodach groty
w Postojnie i innych jaskiń kraińskich, a także w pieczarach D al
macji i Bośni. Jest to zwierzę o długości 25 cm, barw y białej lub
mięsistoróżowej, opatrzone ogonem wiosłowym, czterema krćłkiemi
i zm arniałem i odnóżami oraz skrzelami, pozostającemi przez całe
życie. W niektórych jaskiniach żyją ryby; zwłaszcza liczne ich
gatunki spotykam y w jaskini Mamuta, w której znajduje się także
ślepa ryba flm blyopsis śpelaeus. N ajliczniejszy kontyngent fauny
jaskiniowej dostarcza grom ada członkonogów. I tak w pieczarach
spotykam y liczne skorupiaki, zwłaszcza niższe; w jaskini Mamuta
żyje znowu ślepy r,ak (Cambarus pellucidus). Nie brak też w jaski
niach wijów, pająków i kleszczy, flle najliczniej z pośród członkonogich są tam reprezentowane owady (ryc. 68), zw łaszcza chrząszcze.

Hyc. 68. Owady z jaskiii Krasow ych — przew ażnie odznaczające się w ąską budow ą ciała i wydłużeniem
nóg i 1rożków. — W górnym rzędzie 3 chrząszcze na praw o z ro d zin y Biegaczy, w ykazujące stopniowe
-wykształcenie się typu jaskiniow ego: od Trechus discus, żyjącego poza jaskiniam i, pod kam ieniam i,-do
typow ego jaskiniow ca Aphaenops Cerberus.

17*
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Z jednej tylko groty w TrebiC koło Triestu jest znanych przeszło 100
wyłącznie ślepych chrząszczów. Do fauny jaskiniowej należą także
ślim aki lądowe i wodne, niemal w szystkie ślepe (z pierwszych m. i.
liczne gatunki Zospeum w grotach Krainy, z ostatnich również liczne
formy gatunku Lartetia w jaskiniach południowo-niemieckiej Jury),
dalej nieliczne robaki i mikroskopijnie małe pierwotniaki.
Jak widzimy z powyższego zestawienia, fauna jaskiniowa ma
dość licznych reprezentantów. N atom iast o wiele szczuplej przed
stawia się flora jaskiniowa, gdyż zielone rośliny potrzebują nie
odzownie światła, by móc żyć. Dlatego w zupełnie ciem nych ja
skiniach napotykam y tylko nieliczne grzyby, żyjące pasożytnie,
i to tylko tam, gdzie znajdują one organiczny pokarm w postaci
butwiejących pni, chróstu, desek, a więc w jaskiniach,
przez które przepływa rzeka, unosząca m aterjał drzewny,
lub w jaskiniach, które stały się dostępne przez założe
nie pomostów, drabin i t. d. W pieczarach natomiast, do
których dochodzi nieco światła dziennego, żyją także
niektóre rośliny zielone, jak glony, mchy, wątrobowce,
paprocie, a nawet rośliny kwiatowe. Rośliny
H
te okazują pewne charakterystyczne właściwości
anatomiczne, a mianowi</
c*e ogólne uproszczenie
budowy, przejawiające
Ryc. 69. Mech Schislostega osmundacea. A — roślinka p ło n ą ;
.
. .
. . ..
, .
b — z p u szk ą;
c - p rz e d m ie .
się w redukcji tkanki pa
lisadowej, miękiszu, wią
zek naczyń i chlorofilu, a m echaniczne wzmocnienie skórki.
W szystkie te rośliny żyją w jaskiniach tylko okolicznościowo. N a
tom iast typową rośliną jaskiniową jest mech świecący, który jest
przedroślem jednego gatunku mchu (Schistostega osmundacea)
(ryc. 69), i żyje w szczelinach oraz półciemnych grotach sk at
granitowych i łupkowych środkowych Alp. Jeżeli spoglądniemy
przez otwór groty, w której rośnie mech świecący, do jej w nę
trza, to tło okazuje się całkiem ciemne, ale na dnie groty błyszczą
niezliczone, zielonozłote punkty świetlne tak, że ma się wraże
nie, jakgdyby na ziemi były rozsypane małe szm aragdy. Blask
ten pochodzi ze skoncentrowania i odbicia się światła w kulistych
komórkach, ułożonych w grona, z których składa się wierzchołek
przedrośla.
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Daleko bujniejsze życie, aniżeli obecnie, krzewiło się w jaski
niach w zam ierzchłych czasach. Ślady tego życia pozostały w licz
nych kościach i zębach zwierząt, które znajdujem y zagrzebane
w glinie, zalegającej często dno pieczar. Nie w szystkie jednak
kości tam znalezione pochodzą od zwierząt, które niegdyś zam ie
szkiwały pieczary. Najpierw bowiem wody w ezbrane mogły nieraz
podczas powodzi nanieść do jaskini wiele kości zwierząt z miejsc
poza niemi położonych. Często pieczary służą jako miejsce, gdzie
zwierzęta drapieżne spożywają spokojnie swą zdobycz lub gdzie
przychodzą dokończyć swoich dni. Tak np. w jaskini w Gailenreuth (w południowych Niemczech) znaleziono resztki 800 niedź
wiedzi jaskiniow ych; jaskinia ta przedstawia widocznie cm enta
rzysko zwierząt, gdyż trudno przypuścić, ażeby niedźwiedzie żyły
gromadnie w takiej ilości na małej przestrzeni. W wielu wypad
kach człowiek przedhistoryczny, który, jak wiemy, również za
mieszkiwał przez długi czas pieczary, pozostawił po sobie wiele
kości zwierząt, jużto jako resztki swych uczt, jużteż jako materjał,
z którego sporządzał swoje narzędzia. Jaskinie wreszcie, zwłaszcza
głębokie szyby, są dla zwierząt naturalnem i pułapkami, w które
przypadkowo wpadają, kończąc w ten sposób życie. Z tych sam ych
powodów niezawsze m ożna kościom zwierząt, znalezionych w pie
czarach, przypisyw ać starożytny wiek geologiczny. Niezaprzeczenie
jednak w okresie dyluwjalnym wiele zwierząt zamieszkiwało ja
skinie, a były to olbrzymie potwory, z któremi człowiek pierwotny
pozostawał w ciągłej walce, jak lew jaskiniowy, hiena jaskiniowa
i niedźwiedź jaskiniowy. Zwłaszcza niedźwiedź jaskiniow y (Ursus
spelaeus) przedstawiał olbrzyma, który wyprostowany osiągał wy
sokość 3 metrów i tern sam em przew yższał ogromem i siłą
wszystkie obecnie żyjące gatunki niedźwiedzi. Do typowych zwie
rząt jaskiniow ych należą jeszcze lew jaskiniowy (Felis spelaea),
jeden z najw iększych drapieżców w tym czasie, oraz hiena jaski
niowa (Hyena crocuta var. spelaea). W spomniane zwierzęta żyły
w stosunkowo jeszcze ciepłym klimacie podczas pierwszego okresu
międzylodowcowegoJ). W następnym okresie międzylodowcowym,
który posiadał już zim niejszy klimat, zwierzęta drapieżne ustę
pują na drugi plan lub też całkiem wymierają, a ich miejsce
zajm uje m am ut (Elephas primigenius), nosorożec włochaty (Rhino4) G eologowie rozróżniają w okresie dyluwjalnym kilka okresów lodowych, prze
dzielonych od siebie okresami m iędzylodowem i, podczas których klimat Europy się
ocieplał, a powłoka lodowa, pokrywająca ją, kurczyła się do m niejszych rozmiarów.
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ceros tichorhinus), koń dziki (Eguus fossilis), tur (Bos primigenius)
i bizon (Bison europaeus)-, resztki tych zwierząt, zw łaszcza m a
muta, spotykam y także w jaskiniach, jakkolwiek sam e zwierzęta
z natury rzeczy tam nie zam ieszkiwały. W reszcie następuje trzeci
okres międzylodowcowy, w którym klimat staje się bardzo ostry,
arktyczny, a wraz z tern pojawia się w Europie fauna podbiegunowa
z renem (Rangifer iarandus), jako zwierzęciem charakterystycznem
na czele, spotykana również w jaskiniach. R gdy w Europie za
panował znowu cieplejszy klim at i powłoka lodowa, pokrywająca
znaczne jej przestrzenie, zwolna się topiła i cofała ku północy,
obszary uwolnione od lodu przyjęły zrazu charakter podbieguno
wych tundr, a następnie przeszły okres stepowy i wówczas za
m ieszkiwały tu zwierzęta stepowe, antylopa saiga (Saiga tatarica)
i gryzonie stepowe. Resztki tych zwierząt spotykam y znowu w nie
których pieczarach. W ten sposób jaskinie dają nam w swoich po
kładach obraz dawnej fauny i pozwalają odcyfrować poszcze
gólne fazy jej rozwoju.
W spółcześnie ze wspom nianem i poprzednio zwierzętami żył
człowiek. Znajdował się on wówczas na niskim stopniu kultury
i, nie um iejąc sobie zbudować stałego osiedla, chronił się do ja
skiń, gdzie znajdował osłonę przeciw zim nem u klimatowi i na
padom drapieżnych zwierząt. Ślady pobytu człowieka pierwotnego
w jaskiniach pozostały liczne. N ieraz znajdujem y ściany jaskiń,
poczerniałe od dymu, lub skały, wypalone przez ogień na kolor
ceglasto-czerwony. Jeszcze częściej znajdujem y w jaskiniach ślady
uczt, popiół i węgiel ognisk, odpadki kuchenne i kości zwierząt,
ogryzione lub rozłupane. W szystko to — utworzyło zczasem w ja
skiniach warstwy, grube nieraz na kilka metrów, t. zw. w arstwy
kulturalne, z których obecnie odgrzebujemy rozmaite przedmioty,
służące do codziennego użytku, jak narzędzia i broń, a także przed
mioty sztuki lub służące do ozdoby. Natom iast bardzo rzadko znaj
dujem y w jaskiniach resztki samego człowieka dyluwjalnego, całe
szkielety lub choćby tylko poszczególne jego części (ryc. 70).
Resztki takie znaleziono m. i. w jaskini w Neandertal koło Bonn
(Niemcy), w pieczarach Spy i La Noulette w Belgji oraz w ja
skini koło K rapiny (Kroacja). Przez odkopywanie warstw kultu
ralnych w rozm aitych jaskiniach potrafili antropologowie odtwo
rzyć obraz życia ówczesnego człowieka i stopniowy rozwój jego
kultury. U trzym yw ał się on w yłącznie z polowania i połowu ryb,
a więc nie znał zupełnie hodowli bydła ani upraw y roli; nie znał
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także sztuki garncarskiej
lub tkackiej, a długi czas
posługiwał się wyłącz
nie kam iennem i narzę
dziami, które sporządzał
z krzem ienia przez ude, rzanie innem i kam ie
niami. Spotykam y więc
w jaskiniach kam ienne
topory klinowe, noże,
groty do dzid, skrobacze
(do czyszczenia skór),
rylce i t. d. W szystkie te
narzędzia są tylko zgrubsza obłupane, ale nigdy
nie są szlifowane. W dal
szym rozwoju kultury
znajdujem y także narzę
dzia, sporządzane z kości m am uta lub rena, jak igły, harpuny i t. d.
O kres cywilizacyjny, w którym człowiek używał narzędzi kam ien
nych, nazyw am y epoką kam ienną. Dzieli się on na dwa okresy;
pierwszy z nich, starszy okres kam ienny lub t. zw. paleolit, przy
pada na okres dyluw jalny i charakteryzuje się narzędziam i z ka
m ienia łupanego. Po nim następuje m łodszy okres kam ienny
czyli neolit, w którym człowiek wzniósł się już na nieco wyższy
stopień kultury i nauczył się wyrabiać narzędzia kam ienne gła
dzone, zdradzające pewną delikatność w w ykończeniu; neolit
przypada już na początek okresu aluwjalnego, a więc obecnej
doby ziemi, w której zaczynają się ukształtowywać stosunki, po
dobne dzisiejszym. H le człowiek pierwotny nie zadawala się
tylko sporządzaniem narzędzi, niezbędnie mu potrzebnych do ży
cia codziennego. Już wcześnie budzi się w nim zm ysł artystyczny
i prowadzi go do wykonywania rysunków na kościach i kłach
m am uta i rogach rena lub sporządzenia figurek ludzkich z kości
m am uta lub miękkiego kam ienia, np. steatytu (ryc. 71). Rysunki
są ryte na kości ostrym rylcem lub nawet pociągane farbami
i przedstawiają z zadziwiającą plastyczną wyrazistością obrazy
zwierząt, na które człowiek pierwotny polował, a więc mamuta,
rena, konia, bizona i t. d. Oprócz tego człowiek dyluwjalny po
zostawił nam szereg rysunków i malowideł na ścianach jaskiń.

264

Jaskinie.

R ysunki te, w których jego
sztuka dochodzi do najw yż
szego rozkwitu, są znane
z wielu południowofrancuskich i północnohiszpańskich jaskiń, w pierwszym
rzędzie z groty Combarelles we Francji i groty /Utam ira koło Santander w Hiszpanji. W pierwszej grocie
malowidła zaczynają się,
podobnie jak w JUtamira,
dopiero w znacznem odda
leniu od wejścia, a więc
w zupełnej ciemności, i po
kryw ają w ilości 109 sztuk
ściany jaskini na długości
100 metrów. Są to Znowu
rysunki ryte w skale lub
Ryc. 7i. Sztuka człowieka jaskiniowego.
pociągane farbami, przed
stawiające najczęściej ko
nia dzikiego, a częściowo m amuta. W grocie flltam ira spotykam y
rysunki przeważnie bizona, konia, rena i jelenia. Natom iast rzadkie
są w tych grotaclrrysunki ludzi i to ściśle związane z polowaniem,
a więc przedstawiające niemal wyłącznie ludzi, idących w m askach
zwierzęcych na polowanie. — W Polsce znajdują się ślady człowieka
jaskiniowego np. w grotach koło Ojcowa (na północ od Krakowa);
badania wykazały w grotach tych i ich najbliższem sąsiedztwie
liczne narzędzia kam ienne z neolitu, a częściowo także z paleolitu.
Z powyższego przedstawienia widzimy, jakie bogactwo zawie
rają w sobie jaskinie i jak wielką ilość problemów nastręczają one
badaczom do rozwiązania. A le i na um ysł ludu jaskinie wywierają
niem ały wpływ. Ciemności, w nich zalegające, budzą w nim grozę
i trwogę i każą mu szukać istnienia tam jakichś groźnych potęg
i niezwykłych rzeczy. To też fantazja ludu zaludnia jaskinie rozmaitemi potworami i smokami, z oczami żarzącem i się ogniem, które
strzegą niezm iernych skarbów złota, złożonych tam przez nieczyste
siły. W jaskiniach um ieszcza też lud swoich bohaterów, którzy w nich
spoczywają uśpieni, by w stosownej chwili obudzić się z odwiecz
nego snu i bronić swój naród przed grożącem mu nieszczęściem .
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Ratownictwo zatrutych gazami.
A. Ogólnie o gazach bojowych.

Każdy obywatel Państw a m usi pogodzić się z tą sm utną m y
ślą, że na wypadek wojny narażony będzie na ustawiczne ataki
gazowe lotnicze, bez względu nato, czy m ieszka w W arszawie, —
czy też w Kołomyi, albo Katowicach. Lotnik nieprzyjacielski
dotrze wszędzie, zwłaszcza, że samoloty dzisiejszej doby rozwi
jają kolosalną szybkość lotu, przy równoczesnej dużej sile udźwigu.
Samoloty, obciążone bombami gazowemi, mogą w krótkim czasie
w ytruć całe m iasta, nieprzygotowane do obrony chemicznej.
Wojsko na froncie bojowym zawsze sobie jakoś poradzi. Gorzej
natom iast przedstawia się spraw a ludności cywilnej, która, w wy
padku zaskóczenia atakiem lotniczym, napewne nie zdobędzie się
na nic innego, jak na panikę i popłoch. Dlatego też obowiązkiem
naszym jest dążyć do zorganizowania ludności cywilnej, w celu
planowej i spokojnej obrony przeciwgazowej, bez załamywania
rąk i panicznej ucieczki.
Popłoch w czasie ataku gazowego prowadzi zawsze do m a
sowych zatruć, najczęściej śm iertelnych.
Mimo najlepszych w szakże chęci i środków obrony spotkam y
się zawsze w czasie wojny z dużą liczbą zatruć. Zatem do środ
ków obrony przeciwgazowej dołączyć się m usi jeszcze jeden
ważny dział, który zawiera w sobie um iejętność r a t o w a n i a za
trutych.
L ekarzy będzie zawsze zamało, a jeśli nawet będą, to nie za
wsze uda się ich sprowadzić w porę. Życie zatrutego gazem bo
jowym wisi na bardzo cienkim włosku i każdy obywatel m usi
um ieć dać pierwszą pomoc współobywatelowi, a w razie potrzeby
od niego tej pomocy wymagać.
Cel niniejszej rozprawki stanowi w łaśnie pouczenie o sposo
bach niesienia piewszej pomocy w wypadkach zatrucia.
Gazów bojowych jest bardzo dużo. Są to przeważnie związki
chem iczne o stanie skupienia gazowym, płynnym , a nawet sta
łym . Stąd też nazwa ogólna „gazów bojow ych“ jest niezupełnie
słuszna. Środki chem iczne bojowe działają ogólnie jak silne
lub słabsze trucizny. Niebezpieczne są dla człowieka, o ile do
stają się do organizm u w ilości dawki trującej, groźne są dla
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życia w ilości dawki śmiertelnej, której próg jest dla każdej tru
cizny inny.
Środki chem iczne bojowe m uszą byó oczywiście cięższe od
powietrza i m uszą wykazywać silne zaczepne działanie w sto
sunku do człowieka. Ponieważ środków tych jest dużo, a każdy
z nich atakuje człowieka w inny sposób, podzielono je na grupy.
Różni badacze dzielili je z różnych punktów widzenia. Dla
nauki najw iększą wartość przedstawia podział czysto chem iczny,
który jednakże w praktyce jest całkiem poprostu „do niczego“.
Stąd też najpraktyczniejszym okazał się podział fizjologiczny,
przeprowadzony według objawów, wywoływanych u człowieka
działaniem danego gazu.
Podział ten wygląda następująco:
I. G rupa: Gazy trujące,
II.
„
„ duszące,
III.
„
„ drażniące,
IV.
„
„ żrąco-parzące.
I. G a z y t r u j ą c e .
Do tej grupy zaliczam y tlenek węgla, kwas pruski, siarczek
węgla i inne.
1; T l e n e k w ę g l a czyli czad (CO) powoduje zdradliwe i szyb
kie zatrucie wśród następujących objawów: N iepokój,bicie serca,
ociężałość, zawroty głowy, potem silny ból głowy, uczucie pie
czenia w twarzy. Jeśli oddecha się czadem w dalszym ciągu,
następuje utrata przytom ności i silne zaczerwienienie twarzy.
Do powyższych objawów dołącza się silne osłabienie m ięśnia
sercowego i bardzo często, zwykle śm iertelny, obrzęk płuc, z silną
dusznością, chrapliwym oddechem i pienistą, często krwawą, ob
fitą plwociną. Przy bardzo silnem zatruciu następuje porażenie
ośrodka oddechowego i serca, przy sinej twarzy i silnie rozsze
rzonych źrenicach.
'2. K w a s p r u s k i (HCN) jest środkiem ogromnie jadowitym.
Zatruty człowiek traci przytom ność, w ytrzeszcza gałki oczne
i um iera wśród drgawek, wskutek porażenia ośrodka oddecho
wego.
Na szczęście gaz ten jest bardzo szybko lotny i dlatego niema
większego zastosow ania na wojnie.
3.
S i a r c z e k w ę g l a (C.S,) i inne gazy trujące, rzadko były
używane,
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II. G a z y d u s z ą c e .
Do tej grupy zaliczam y chlor, fosgen, chloropikrynę, palit,
superpalit, chloro- i bromo-aceton, akroleinę i inne, mniej ważne.
D uszące dym y bojowe można zaliczyć też do tej grupy.
1. C h l o r (C/) atakuje organizm gwałtownie. Jest ostry i du
szący w zapachu. Najpierw bardzo ostro podrażnia błony śluzowe
narządu oddechowego, następnie wywiera działanie duszące.
Może spowodować skurcz głośni.
2. F o s g e n (COC/2) jest bardzo jadowity. A takuje organizm
powoli, a po pew nym czasie daje odrazu objawy zatrucia. Ma za
pach zgniłego siana.
3. P a l i t jest nieco słabszym jadem od fosgenu.
4. S u p e r p a l i t w działaniu podobny do palitu.
5. C h l o r o p i k r y n a jest środkiem bardzo jadowitym, podobna
w działaniu do fosgenu. Posiada przyjem ny zapach ananasów.
W szystkie powyższe środki chem iczne posiadają, prócz dzia
łania duszącego, także drażniące. Jest jeszcze cały szereg środ
ków chem icznych z grupy duszących, jednakże były one na
wojnie mniej używane i dlatego nie omawiamy ich tutaj.
III. G a z y d r a ż n i ą c e .
Do tej grupy zaliczyć można w szystkie gazy duszące, które
są także silnemi gazami drażniącem i, a więc chlor, fosgen, chlo
ropikryna, palit, superpalit, chloro- i bromoaceton i akroelina.
Typowemi środkam i drażniącem i są : chlorek ksylilu i ben
zylu, bromek ksylilu i benzylu, kamit, martonit, sternity, chloroacetofenon.
1. M a r t o n i t , c h l o r e k k s y l i l u i b e n z y l u oraz b r o m e k
k s y l i l u i b e n z y l u są środkam i łzawiącemi. Powodują łzawienie,
światłowstręt, zapalenie rogówek i spojówek ocznych jako następstwo.
2. K a m i t jest najsilniejszym środkiem łzawiącym. Powoduje
on formalne oślepienie żołnierzy już w bardzo słabem stężeniu.
3. C h l o r o a c e t o f e n o n jest silnym środkiem łzawiącym.
Poza tern żadnej szkody organizmowi nie wyrządza.
4. S t e r n i t y są to trujące związki arsenowe, atakujące głów
nie górne drogi oddechowe. Powodują kichanie, dychawicę, k a 
szel, ból głowy i czasem wymioty. W silnem stężeniu wywołać
mogą oparzeliny naskórne. N ajsilniejszym środkiem z pośród
sternitów jest t. zw. „adam syt“. Gwałtowne kichanie powoduje
często krwotoki z nosa.
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Prócz wymienionych gazów drażniących są jeszcze inne,
powodujące głównie wymioty, oraz pewna grupa, powodująca za
burzenia równowagi.
IV. G a z y ż r ą c o - p a r z ą c e .
Do tej grupy zaliczam y: iperyt, luizyt, cedenit, dwu- i trójchloroaceton, siarkocyjanek etylenu etc.
1. I p e r y t , „król gazów bojowych“, „m ustardgas“ Anglików,
jest płynem oleistym. Posiada zapach chrzanu. A takuje całą po
wierzchnię ciała i błon śluzowych. Przenika łatwo tkaniny.
P rzy zatruciu iperytem rozróżnić należy 4 okresy w wypadku
zadziałania na skórę:
1. O kres utajenia, bez zm ian na skórze od 4 —12 godzin.
II.
„ zaczerwienienia.
III.
„ pęcherzy.
IV.
„ wrzodów.
Głównie dotknięta jest zwykle skóra części odsłoniętych.
Po okresie utajenia zaczyna się świąd skóry, potem pieczenie,
ból, po pewnym czasie skóra silnie czerwienieje i obrzęka i za
czynają formować się pęcherze, zrazu małe, potem większe, zle
wające się ze sobą, wypełnione m ętną cieczą.
Po okresie pęcherzy przychodzi okres długo gojących się,
w strętnych i głębokich wrzodów, z powodu wtórnego zakażenia.
W czasie przebywania w atmosferze par iperytu zatrucie
m a przebieg następujący:
Łzawienie oczu, przekrwienie i obrzęk powiek i spojówek, ból
i uczucie piasku w oczach. Czasem pojawiają się nadżerki na
spojówkach.
Równocześnie zjawia się kichanie i kaszel. W ydzielina z nosa
przechodzi wkrótce z śluzowej w śluzowo-ropną. Na błonach ślu
zowych pojawiają się nadżerki. Kaszel utrzym uje się ciągle. Cza
sem w ystępuje lekka duszność. W ydzielina z oczu i nosa ciągle
się wzmaga. Oczy przym knięte wskutek światłowstrętu. Pojawiają
się bóle w piersi i przełyku. W 3 dni po zatruciu pojawia się
często ostry obrzęk płuc.
Chory jest senny i obojętny. Tem peratura podniesiona. Tętno
przyśpieszone.
2, L u i z y t jest to płyn o zapachu pelargonji. Na wojnie nie
był używ any. Powoduje odrazu suchą gangrenę skóry bez po
przedniego powstawania pęcherzy.
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3. C e d e n i t powoduje borablowate poparzenia skóry, oraz
silny świąd i pieczenie, podobne do poparzenia pokrzywą.
■ 4. S i a r k o c j a n e k e t y l e n u powoduje silny .świąd skóry.
Cała powyższa grupa należy do środków ogromnie zdradli
wych ponieważ nie zdradzają odrazu swojej obecności, a dopiero
po pewnym czasie wywołują bardzo nieprzyjem ne skutki.
B. R atow nictw o.
Ratownictwo zatrutych gazami jest ogromnie ułatwione, jeśli
ratujący wie o tern, jakiego gazu użyto. Rodzaj gazu można dość
łatwo poznać, pozatem orjentować się należy z objawów, jakie
stwierdzamy u zatrutego. Gazy żrąco -p arzące poznam y z obja
wów łatwo. Gazy drażniące i duszące mogą dać podobne objawy,
ponieważ obie grupy silnie drażnią, gazy duszące dają jednak
cięższe objawy, przy dość długo zachowanej przytomności. Gazy
trujące nie drażnią miejscowo zupełnie i dają szybko utratę przy
tomności.
1. G a z y t r u j ą c e .
Zatrutych tlenkiem węgla znajdujem y najczęściej w czołgach,
schronach, pociągach pancernych, basztach okrętowych itd., wogóle tam, gdzie, się dużo strzela w zamkniętej przestrzeni. Za
truci są zwyczajnie nieprzytomni. Jeśli uda się szybko uratować,
niem a zwyczajnie potem większych powikłań. N ajgroźniejszy dla
życia jest pierwszy okres zatrucia.
Zatrutego usunąć szybko z atmosfery tlenku węgla, wygodnie uło
żyć, unieść głowę do góry. Celem otrzeźwienia podać nieco am onjaku
na wacie pod nos zatrutego, albo stosować zimne polewania wodą.
Szybko zastosować sztuczne oddechanie przez przeciąg choćby
nawet kilku godzin, przyczem nie należy zrażać się chwilowem
niepowodzeniem zabiegu, gdyż efekt pożądany może się zjawić
dopiero po dłuższym czasie.
Przy osłabionej akcji serca należy podać środki wzmacniające.
P o d s k ó r n i e : Cardiasol „Knoll“ 0‘1 g w 1 c/n8 wody desty
lowanej, albo olej kamforowy 20°/0, 2 —4 cm3, albo kofeinę 0 '2 g t
w 1 cm3 wody.
Cardiasol „Knoll“ okazał się środkiem bardzo dobrym
w zatruciach.
Jeśli chory oddecha i jest przytom ny, możemy podawać dalej,
ale już wew nętrznie: Cardiasol „Knoll“, tabletki po 0*1 g, albo
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Digitol „S piess“, 15 —30
kropel 3 razy dziennie,
albo silną kawę, her
batę, konjak.
Przez dalszych kilka
dni podajemy D igipuratum „Knoll“ trzy razy
tern miejscu przecinać
dziennie po 15 kropel.
Jeśli wystąpi sinica
i duszność, należy wyko
Ryc. 72. Leki w am pułkach w raz z pilniczkiem do obcinania
nać upust krwi w ilości
ampułki.
200—500 £• i podać tlen
do oddechania z aparatu ratowniczego lub z worka gumowego.
Po upuście krwi można wlać podskórnie 0*9% fizjologiczny roz
twór soli kuchennej w ilości upuszczonej krwi lub nieco więcej.
Krew upuszcza się albo z żyły, albo przez postawienie ciętych baniek.
Jeśli wystąpią wymioty, uważać, aby się zatruty nie zachły
snął wymiocinami, gdyż może to spowodować t. zw. zachłystowe
zapalenie płuc rzecz bardzo niebezpieczną.
Przy porażeniu oddechania należy zastrzyknąć podskórnie:
1. Lobelinę „Ingeiheim “ w ilości 0'001 g ; 2. Cardiasol „Knoll“
dożylnie (M —0'3 g , albo 3. strychninę w ilości 0’005 g .
Przy osłabionym oddechu
dobrze jest podawać pastylki
Cardiasol „Knoll“ po 0‘1 co
trzy godziny, albo zastrzyk
olejku kamforowego.
Po zatruciu kwasem pru
skim zwykle wszelki ratunek
zawodzi i rzadkie są wypadki
Ryc. 73. Z astrzyk dożylny.
ocalenia zatrutych.
II. G a z y d u s z ą c e .
Zatrutego trzeba jak najszybciej usunąć z atmosfery gazu
duszącego. Jeśli transportujem y go w gazie, należy nałożyć
na twarz m askę przeciwgazową i szybko przenieść go do schronu
ratowniczego. Nawet lekko zatrutych trzeba uważać za ciężko chorych
i nie zezwolić im na żaden wysiłek fizyczny, a więc transporto
wać ich na noszach, choćby sami chcieli maszerować. Czynim y to
dlatego, że serce zatrutych jest ogromnie osłabione i wysiłek fi
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zyczny mógłby ich dobić a powtóre, ponieważ cierpią oni na brak
tlenu w organiźmie.
Ubranie zatrutych porozpinać, celem ułatwienia krążenia krwi
i swobodnego oddechania.
Zatrutych trzeba ciepło okryć, ponieważ odczuwają dotkliwy
chłód w związku z upośledzeniem krążenia krwi w organiźmie
i zm niejszeniem ilościowem procesów utleniania z powodu głodu
tlenowego. W czasie transportu podawać na wacie spirytus do
wąchania lub eter celem orzeźwienia zatrutego, oczywiście wtedy,
kiedy niem a m aski na twarzy.
Tw arz zapadła i sino-blada, jest.zw ykle zw iastunką śm ierci
W schronie sanitarnym należy chorego rozebrać, ciepło okryć
i podać ciepły napój, mleko, lub herbatę.
W dalszym ciągu nie wolno zezwolić na żaden wysiłek fi
zyczny, gdyż zużywa on tlen i osłabia serce.
Jeśli wystąpi duszność, podajemy do oddechania tlen z apa
ratu tlenowego.
m a n o m etr
śru b a g łów na

//^ \

śru b a m ik ro m e łry c zn a
m a sk a
B utla
stalow a

w ąi gum ow y

z tlenem

150
atm o sfer!.

k u re k

na Hen
25 l
w orek

Ryc. 74. Schem at ratow niczego a p aratu tlenowego.
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Ostatnio ukazał się polski typ aparatu tlenowego ratowniczego
dobry i łatwy w zastosowaniu, fabrykacji firmy „P eru n “ w Warszawie.
Przepływ tlenu nie może przekraczać 5 —7 / na minutę.
Uważać trzeba, aby tlen podawać pod norm alnem ciśnieniem ,
aby nie porozrywać tkanki płucnej u zatrutego, zwłaszcza, że ci
śnienie w butli tlenowej wynosi 150 atmosfer. Najlepiej więc na
bierać tlen z butli do worka gumowego ipodawać z worka, albo
przez maskę, albo przez rurkę.
W czasie podawania tlenu duszność szybko znika, ale tlen
trzeba podawać dłuższy czas, z małemi przerwami, gdyż po od
stawieniu tlenu duszność znów powraca.
Przy zatruciach gazami duszącem i nie wolno stosować sztucz
nego oddechania, gdyż mogłoby to dobić chorego, a jeśli m usim y
ten zabieg wykonać, podajemy
równocześnie tlen. P rzy w y
raźnej sinicy tw arzy należy
upuścić krew, albo przez na
cięcie żyły, albo przez przy
stawienie baniek ciętych.
Bezpośrednio po upuście
krwi chory czuje się lepiej,
a przy rów noczesnem poda
waniu tlenu, stan chorego poRyc. 75. U pust krw i z żyły ram ieniow ej.
prawia się znacznie. Lepiej
nie stosować zastrzyku fizjo
logicznego roztworu soli 0-9%, ponieważ zwiększyłby się obrzęk
płuc. Krew sam a wskutek upustu 200—500 g rozcieńczy się wodą,
ściągniętą z tkanek.
P rzy osłabionej pracy serca podajem y:
Podskórnie: Cardiasol „Knoll*, po 0‘1 g w 1 cm3 wody, lek
bardzo silnie i szybko działający i wspomaga wybitnie pracę
serca, albo olej kamforowy 20% 1—3 cm3, albo koffeinę 0'2 g
w 1 cm3 wody.
M ożemy też podawać leki doustnie:
Cardiasol w pastylkach po 0'1 g, albo Cardiasol w roztworze
10% po 20 kropel, albo Digitol „S p iess“ po 15—30 kropel.
Jeśli powyższych środków brakuje, m usi w ystarczyć silna
kawa, herbata, konjak. Gdy minie ostry okres zatrucia, podajemy
jeszcze przez kilka dni D igipuratum „Knoll“, skuteczny lek
nasercow y, 3 razy dziennie po 15 kropel.
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Przy silnym kaszlu i bólach w piersiach podajem y:
Codeinę po 0'02 g w pastylkach firmy „Knoll“ ; jeśli kaszel
jest silny, lepiej podać odrazu Paracodinę „Knoll“, która działa
silniej niż Codeina, po 0‘01 g.
Przy bardzo silnym i uporczyw ym kaszlu należy podać:
Dicodid „Knoll“ po 0'005 g. Lek ten działa bardzo silnie, po
w strzym uje każdy kaszel, ale lepiej rozpocząć dawkowanie od
połowy pastylki, a potem przejść na całą dawkę.
Morfiny i chloralhydratu nie używ ać! Mogą porazić ośrodek
oddechu!
Unikać wszelkich dymów i pyłów!
Gdyby nastąpiło porażenie oddechania, należy w strzyknąć n a
tychm iast: L o b e l i n ę „Ingelheim “ 0'001 g, albo C a r d i a s o l
„Knoll“, który ma pobudzać też dobrze ośrodek oddechu, zwła
szcza w zastrzykach dożylnych po 0’1 do 0‘3, lub s t r y c h n i n ę
w ilości 0‘005 g na dawkę.
W początkowym okresie zatrucia dobrze jest podawać kroplę
eteru w łyżce wody co 10 minut, dla podtrzym ania oddechu.
Celem usunięcia nadm iaru wydzieliny z dróg oddechowych na
leży podać: 1 łyżeczkę korzenia wymiotnicy w szklance mleka
celem spowodowania wymiotów, co oczyści też drogi oddechowe.
Można ewentualnie dawkę powtórzyć, ale tylko w pierw szym dniu
zatrucia.
Po 24 godz. lepiej już podawać jakiś inny środek wykrztuśny.
Ponieważ w szystkie gazy duszące drażnią też wybitnie oczy
ludzkie i górne drogi oddechowe, m usim y stosować w wypadku
podrażnienia oczu: przem ywanie 2% roztworem boraksu lub sody.
Przy silnym bólu w oczach — wkroplić 2 —3 krople 2% novokainy. Przy bolesnym skurczu tęczówki dajem y do oka 2—3
krople 1% atropiny.
Gdyby w ystąpiły krwawe wymioty, należy podać: lodowo
zim ne mleko łyżkami, albo pigułki lodowe do połykania, albo
żelatynę. W ewnętrznie najlepiej działa „Remedium sedativum
haem ostaticum “ fabrykacji „S piess“, podawane 3 razy dziennie
po 20—30 kropel. Bardzo szybko tam uje wewnętrzne krwotoki.
Przeciw biegunkom stosujem y T annalbin „Knoll“, albo n a
lewkę opjumową po 10 kropel, albo silną kawę, herbatę.
Przy zaparciu stolca — lawatywa z roztworu magnezji.
P rzy małej ilości m oczu: D iuretin „Knoll“, preparat z teobro
miną, dobrze i silnie działający w ilości po 0'5 g na dawkę.
18
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Należy przestrzegać pilnie higjeny osobistej chorych, ze
względu na ciężkie nieraz powikłania, które mogą wystąpić. Cho
rych ubrać w czystą bieliznę, ostrzyc, ogolić, podawać pożywie
nie mleczne, izbę dobrze ogrzać. Bezsenność zwalczamy, podając
Soneryl „S piess“, lek dobrze i skutecznie działający, lepszy od
weronalu, w dawce 2 pastylki po 0’1 g przed snem.
Zatrutych gazami nie wolno kłaść razem z innym i chorymi,
ponieważ ich osłabione płuca łatwo ulegają zakażeniom.
Chorzy m uszą płókać usta płynem dezynfekcyjnym, najlepiej
roztw orem : 1 łyżeczka wody utlenionej na szklankę wody. Płuca
po zatruciu chlorem zapadają często na gruźlicę, która prowa
dzi dzieło zniszczenia do końca.
Należy zatem zatrutych ochraniać przed możliwą infekcją.
3. G a z y d r a ż n i ą c e .
U sunąć zatrutego z atmosfery gazu drażniącego.
Oczy, podrażnione gazem, przem yć obficie 2°/0 roztworem sody
czystej, lub 2% roztworem boraksu, lejąc roztwór z undinki
. ia s a d h s o u m o w a
p tp e tk a s z k la n a
(patrz ryc 77).
•

J eśli w ystąp i ból
w oczach , w kroplić
kilka kropel 2°/0-wej
noYokainy, która zn ie 
czula spojów kę.

P rzy bolesnym skurczu tęczówki wkroplić kilka kropel 1%-wej
atropiny, która rozluźnia skurcz.
Sternity mogą spowodować gwałtowne krwotoki z nosa w sku
tek silnego kichania, przy rów noczesnem uszkodzeniu ścian n a
czyń krwionośnych w nosie.
Nos przem ywa się 0'9% roztworem soli kuchennej, albo pły
nem Ringera (na 1000 g wody destylowanej 9 g soli kuchennej,
0‘24 g chlorku wapnia, 0-42 g chlorku potasu, 0'3 g dwuwęglanu
sodu). Płyn Ringera można nabyć gotowy w ampułkach.
Uporczywe kichanie zwalcza się przez wkraplanie do nosa
5 —15 kropel 2% novokainy, do każdego z otworów nosowych,
z ewentualną dom ieszką adrenaliny przy krwotokach.
P rzy uporczyw ych krwotokach należy wytamponować nos
gazą zprzodu, napychając jej obficie do otworów nosowych.
C zasem w ystępują krwotoki z nosa do gardła i wtedy lekarz
m usi w ykonać tylną tamponadę nosa t. zw. rurką Belloque’a.
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Podrażnione gardło należy płókać 3% roztworem kw asu bo
rowego, lub zasadową wodą m ineralną z pastylek, rozpuszczo
nych w zwykłej wodzie, np. V ichy „S piess“. Pastylki takie szybko
się rozpuszczają i dają sztuczną wodę m ineralną. Używać należy
4 —6 pastylek na szklankę wody. P rzy nasilonym kaszlu i chrypce
robim y inhalacje ze sztucznej wody m ineralnej V ichy lub Em s
labr. „S piess“, a przeciw kaszlowi podajemy Codeinę „Knoll“,
albo jeśli kaszel jest silny Paracodinę „Knoll“, która skuteczniej
działa niż Codeina. Przy bardzo silnym kaszlu podajemy odrazu
Dicodid „Knoll“, lek bardzo silny, uspokajający każdy kaszel,
ale dawkować najpierw pół pastylki, potem po pewnym czasie
całą dawkę, a kaszel wkrótce się uspokoi.
Morfiny nie podawać!
Bóle w klatce piersiowej można ukoić przyłożeniem plastra gorczycznego na górną część piersi.
Gdyby w ystąpiła bezsenność, podajemy weronal po 0*2—0'5 g
przed snem , lub środek bezwględnie lepszy od weronalu, Soneryl
„S piess“, 2 pastylki po 0*1 g przed snem.
4. G a z y ż r ą c o - p a r z ą c e .
U sunąć zatrutego ze sfery działania środków żrąco-parzących.
Najczęściej spotykam y się z oparzeniam i iperytowemi, im też
należy się głównie przyjrzeć.
/ Człowieka, zakażonego iperytem, m usim y rozebrać zupełnie,
poczem ubranie i bieliznę jego poddać dezynfekcji przeciwiperytowej.
Włosy ostrzyc i zakopać, głowę zaś um yć ciepłą wodą, z m y
dłem i sodą.
Kropelek iperytu nie wolno ścierać ze skóry, lecz w sysać bi
bułą, aby iperytu nie rozm azać po ciele, co powiększyłoby nam
powierzchnię oparzoną.
O parzenia iperytowe poznajem y dopiero z pierwszych obja
wów, a więc już wtedy, kiedy okres wylęgania czyli utajenia
minął i kiedy iperyt siedzi już głęboko w skórze. Iperyt w sysa
się w skórę bardzo szybko. Już po upływie jednej m inuty prze
nika naskórek, m ożna go jednak jeszcze do 5-ciu minut, przy
najmniej częściowo, zobojętnić suchym sproszkowanym chlorkiem
wapnia, albo okładem z płynu Dakina.
Chlorek wapnia jest najdzielniejszym przeciwnikiem iperytu,
m usi jednakże być suchy i dobrze sproszkowany.

276

Ratownictwo zatrutych gazami.

Nie wolno go stosować na powieki i oczy, gdyż mógłby je
uszkodzić. Zatruty iperytem nie powinien dotykać rękam i swego
ciała, gdyż ręce są najczęściej powalane iperytem.
W początkach zatrucia iperytem nie wolno stosować żadnych
tłustych maści, gdyż konserw ują one dobrze i długo iperyt.
O czy należy przem ywać 2ft/o roztworem sody czystej lub bo
raksu, poczem wkroplić 3 —5 kropel 2% novokainy. Przeciw sil
nem u łzawieniu 2—3 krople 1% atropiny. O paski na oko nie
dawać. W późniejszych dopiero okre
sach m ożem y stosować żółtą m aść rtę
ciową z dodatkiem 1% novokainy.
Usta należy płókać 2% roztworem
sody lub kw aśną wodą, uzyskaną z pa
stylek fUacet „Spiess* — 1 pastylka na
szklankę wody.
R y c. 77. Undinka do p o m y w a n ia oka.
Na zaczerwienione części skóry sto
sujem y okłady z płynu Dakina, lub
wody ołowiowej Gularda, celem dezynfekcji skóry.
P rzy silnym świądzie zwilża się skórę roztw orem : 100 g
wody destylowanej, 1 g siarczanu cynku, 1 g siarczanu miedzi,
5 g spirytusu kamforowego.
Tworzeniu się pęcherzy nie możemy zapobiec.
Jeśli się już pęcherze potworzą, należy je przeciąć, w yssać
treść bibułą, następnie wyciąć całą błonkę pęcherza. Sączące dno
pęcherza posypuje się dermatolem lub jodoformem i na to kła
dzie się zwykły opatrunek z gazy sterylizowanej, waty i opaski.
M usimy starać się o to, aby nie dopuścić do tworzenia się
wrzodów, co nastąpić może łatwo przez wtórne zakażenie bakterjami.
Jeśli już wrzody powstaną, m usim y stosować albo: G ranugenową pastę „Knoll“, która spraw y tego rodzaju doskonale leczy,
albo możemy spróbować m aści szczepionkowej Propidex „S piess“.
Najlepiej stosować i jedno i drugie. W braku powyższych m usi
w ystarczyć olej lniany lub zwykła m aść cynkowa.
Maści stosować możemy w tym okresie bezpiecznie, ponie
waż iperytu we wrzodach już niema.
Jeżeli wrzody są bardzo bolesne, dobrze jest dodać do po
w yższych m aści nieco anestezyny, która łagodzi ból.
Gdy żołądek ucierpiał od iperytu, nie wolno podawać do je
dzenia pokarmów ciężko straw nych, ani tłustych. Co 3 godz. po
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dawać po pot łyżeczki m ięszaniny dwuwęglanu sodu i magnezji
palonej w rów nych częściach.
Powikłania płucne leczy się już w szpitalach, w m yśl zasad
ogólnych.
Ból gardła wskutek nadżerek na błonie śluzowej łagodzimy
płókaniem 3% roztworem kw asu borowego.
Przy silnym bólu stosujem y pendzlowanie 1% novokainą. Bez
senność zw alczam y podając Soneryl „Spiess8, w dawce 2 pa
stylki po 0‘1 g przed snem.

C. Apteczka ratownicza.
1. N a r z ę d z i a l e k a r s k i e .
Strzykawka „Record8 1 cm3 i 10 cm3 pojem ności; kaniulki
do strzykawki (igły) różnej wielkości; rurka Belloque’a — do
tam ponady nosa; dren gumowy do uciskania; lancet do pu
szczania krwi, lub komplet do baniek ciętych; term om etr; słu
chaw ka; kilka noży chirurgicznych; szczypczyki anatomiczne i ch i
rurgiczne ; nożyczki proste i k rzy w e; aparat tlenowy oraz kilka
butelek stalowych z tlenem ; kilka par rękawiczek gum ow ych;
opatrunki sterylizow ane w puszce m etalowej; hegar do lawatyw
z drenem i kanką; m ały sterylizator; m aszynka spirytusow a;
kilka m asek przeciwgazowych; undinka do przem yw ania oczu;
2 wkraplacze oczne.
2. R ó ż n e s p r z ę t y .
1 stół duży; 1 nosze sanitarne; kilka wiader z zim ną i go
rącą wodą; kubki i czajnik; kilkanaście ciepłych koców; szafka
na leki.
3. Le k i .
a) P a s t y l k i : aspiryna a 0’5 g; alacet „S piess8 ; cardiasol
„Knoll8 a 0'1 g ; codeina „Knoll8 a 0*02 g; dicodid „Knoll8 a 0'005 g;
dwuwęglan sodu a 0‘5 g ; Dowera pastylki a 0*3 g; paracodyna
„Knoll8 a 0’01 g; tannalbina „Knoll8 a 0’5 g ; diuretina „Knoll8
a 0’5 g; soneryl „S piess8 h 0*1 g;. wody m ineralne V ichy i Em s
„S piess8 w pastylkach; wymiotnica a 0’2 i 1*0 g.
b) A m p u ł k i d o i n j e k c j i : cardiasol „Knoll8 a 0*1 g w 1 cm 3
wody destylowanej sterylizow anej; coffeina „S piess8 a 0 2 g
w 1 cm s wody destylowanej sterylizow anej; lobelina „Ingelheim 8
a 0*001 g w 1 cm s wody destylowanej sterylizow anej; strychnnia
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a 0'001 g w 1 cm3 wody destylow ane!-sterylizow anej; olej kam 
forowy 2 0 % ; płyn Ringera w am pułkach po 50—100 g.
c) P ł y n y i r o z t w o r y : atropina 1 % ; adrenalina 1 %o; bo
raks 2 % ; borowy kw as 3 % ; cardiasol 10% „Knoll“ ; D akina
płyn; digitol „S piess“ ; eter; gliceryna; jodyna; novokaina 2 % ;
olej lniany; opiumowa nalewka 10%; spirytus czysty 9b%; spirytus
skażony 96%;'' soda czysta 2% ; sól fizjologiczna 0*9%; woda utle
niona; wino; konjak; remedium sedathm m haem ostaticum „S piess“.
d) Proszki: anestezyna; cardiasol „Knoll“ ; derm atol; chlorek
w apnia; dwuwęglan sodu; jodoform; soda czysta; wymiotnica;
węgiel zwierzęcy.
e) M a ś c i : granugenow a pasta „Knoll“ w tubkach; propidex
„S piess“ w tubkach; ichtjolowa 10% w słoju; w azelina; żółta
m aść rtęciowa.
f) O p a t r u n k i : gaza sterylizow ana; wata sterylizow ana; wata
drzew na; opaski wąskie i szerokie; plaster w rolkach; ceratka;
chusty trójkątne.

Spraw y bieżące.
Prof. dr. Józef Rostafiński.
W zmarłym w Krakowie w dn, 5
maja b. r. profesorze Rostafińskim
traci botanika polska jednego
z najwybitniejszych swych przedstawicieli. Urodzony w Warszawie
w r. 1850, uczeń tamtejszej Szkoły
Głównej, rozpoczął swą działalność
naukową w r. 1871 pracą o kopulacji pływek. W r. 1873 uzyskuje
w Strasburgu stopień doktora na
podstawie rozprawy o systemie
śluzowców, w r. zaś 1875 zostaje
tamże docentem botaniki. W tym
charakterze przenosi się w r. 1876
do Krakowa, gdzie w dwa lata
później (1878) obejmuje po Czerwiakowskim katedrę botaniki na
Uniwersytecie Jagiellońskim oraz
dyrekturę Ogrodu Botanicznego,
W gronie swych uczniów liczy tak
wybitnych badaczy, jak R.Gutwiński,

F. Tondera, J. Krupa, J. Szyszyłowicz, R. Zalewski i i. Uczniem
jego, a później (do r. 1892) asystentem był również M. R a c ib o r sk i,
Rostafiński ustąpił
z
katedry
w r. 1910, poczem wykładał jeszcze
w charakterze profesora honorowego. Od r. 1883 , był czynnym
członkiem Polskiej Hkademji Umiejętności w Krakowie,
Działalność naukowa prof. Rostafińskiego jest bogata i różnorodna,
Wybitne imię w nauce zjednały mu
w pierwszym rzędzie prace z zakresu systematyki' niższych grup
roślinnych. Jego monografja śluzowców
(Mycetozoa),
wydana
w Paryżu w językupolskim wr. 1875,
oraz monografja listownie (Laminariaceae, 1877), za którą otrzymał
złoty medal flkademji brukselskiej,
to dzieło klasyczne, o podstawowem
po dziś dzień znaczeniu. Wielką

Postępy i zdobycze wiedzy.

wartość posiadają również mniejsze
rozmiarami prace: o rodzaju Hydrurus, u którego odkrył nowy
typ rozmnażania (1877), o glonach,
wywołujących żółty i czerwony
śnieg w Tatrach (1880), o Botrydium granulatum i i.
Ogólniejsze zagadnienia biolo
giczne porusza w pracach o za
płodnieniu, dowodząc (1877), że
część jaja, sztucznie oddzielona,
może być zapłodniona i rozwijać
się, oraz (1880) że przez odciągnię
cie wody można u storczyków wy
wołać rozwój jaja niezapłodnionego.
Charakter bardziej teoretyczny mają
rozprawy „O pamięci“ i „Teorja
różnorodności istot żywych“ (1905).
Inną dziedziną, w której prof.
Rostafiński położył istotne zasługi,
jest florystyka byłego „Królestwa
Polskiego“. Jego „Florae Polonicae
Prodromus“ (1872), uzupełniony
później (1886) paprotnikami, a za
wierający krytyczne zestawienie
wszystkich ówczesnych wiadomości
o florze tego obszaru, zachował do
tychczas znaczenie podstawowego,
źródłowego dzieła w tej dziedzinie.
Z biegiem lat zwracał się Rosta
fiński coraz wyłączniej w kierunku
badań nad historją nauk przyrod
niczych w P olsce: opracował kry
tycznie naszą literaturę botaniczną
XVI-go wieku (1898), „Zielniki“
Falimirza, Spiczyńskiego i Siennika
(1888), Kapitularja Karola Wiel
kiego (1885), wydał wielką, dwu
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tomową „Średniowieczną historję
naturalną w P olsce“ (1900), oraz
długi szereg prac, których tu wy
mieniać niesposób.
Wielkie są też zasługi Rostafiń
skiego na polu polskiego mianownictwa botanicznego. W dziełach
swych wprowadził cały szereg
terminów naukowych, urobionych
nader szczęśliwie i zgodnie z du
chem języka. Zbierał skrzętnie przez
długie lata nazwy ludowe roślin.
Wreszcie wydał (1900) obszerny
„Słownik imion rodzajów i wyż
szych skupień roślin“.
Również i w zakresie nauczania
botaniki zapisał Rostafiński chlubnie
swe imię szczególnie podręcznikami,
zwłaszcza zaś znakomitą na swój
czas „Botaniką na klasy wyższe“
(1886), oraz Kluczem do oznaczania
roślin, obejmującym wprawdzie zaledwo trzecią część naszej flory, ale
zato niezmiernie prostym w układzie
i praktycznym w użyciu.
Wielostronny talent Rostafiń
skiego nie ograniczał się bynajmniej
do tematów ściśle przyrodniczych.
Z pod jego pióra wychodziły po
nadto rozprawki z zakresu historji
literatury, kultury, sztuki, liczne
fejletony w gazetach, wspomnienia
podróżnicze. Warto przytem pod
kreślić jeszcze tę wielką jego zaletę,
jaką niestety wcale nieczęsto spo
tykamy u naszych uczonych: wzo
rowy język i piękny, potoczysty
styl.
B . P a w ło w ski.

Postępy i zdobycze wiedzy.
Z n o w y ch b a d a ń
n a d odżyw ianiem kreta.
W ostatnim zeszycie „Ochrony
Przyrody“ nawołuje prof. inż. R.

Kozikowski, kierownik Instytutu
Ochrony Lasu przy Wydziale roiniczo-lasowym Politechniki Lwow
skiej, do ochrony kreta, t. j. do
walki z bezlitosnem tępieniem tego
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zwierzątka, uprawianem szeroko
w Polsce, z inicjatywy handlarzy
modnych dziś futerek tego owadożercy. Mate bowiem futerko kreta
płacą dziś kuśnierze lwowscy 1*60 zł.
a w Niemczech w r. 1925 było
w obrocie przeszło 3 miljony skórekl — przeważnie pochodzenia ob
cego, bo prawie w całej Rzeszy
Niemieckiej zabroniono łowienia
kretów specjalnemi ustawami w la
tach 1 9 2 0 -1 9 2 3 .
O znaczeniu kreta dla rolnic
twa decydują wyniki analizy żołąd
ków 140 kretów, dokonane w Berliń
skim Państwowym Zakładzie Nau
kowym dla Rolnictwa i Leśnictwa.
Otóż pędraki chrabąszcza znale
ziono w 104 żołądkach, drutowce
(t. j. larwy sprężyków) w 99, lar
wy innych chrząszczów w 73,
gąsienice motyli w 32, dżdżownice
w 65, wije w 96, szczątki zaś ro
ślinne w 96. Dwie pierwsze kategorje wymienionych powyżej po
karmów należą do najważniejszych
szkodników rolnych, ogrodowych
i leśnych — w dwu dalszych znaj
dują się zapewne obok szkodników
owady obojętne, a nawet i poży
teczne (np. larwy biegaczy).
Co zaś do dżdżownic, to uważa
się je dziś za bezsprzecznie poży
teczne ze względu na ich działal
ność w procesach przemiany ma-

terji w glebie. Jednak są obliczenia,
że, ponieważ kret rocznie zjada
32 kg pokarmu, a ilość dżdżow
nic na 1 ha wynosi 400 kg, które
to dżdżownice bez tępienia przez
wrogów mogą się rozmnażać do
ilości odpowiadającej masie 8000 kg,
to nawet w razie wyłącznego ży
wienia się dżdżownicami, obecność
jeszcze 10 kretów na 1 ha nie
spowodowałaby zanikania dżdżow
nic, lecz zaistnienie pewnej równo
wagi między rozmnażaniem się
tychże, a zjadaniem ich przez
krety. W każdym razie badania po
wyższe udowodniły, że dżdżownice
tworzą tylko część pożywienia kreta,
a nie całkowite, jak to przypu
szczali niektórzy przyrodnicy.
Co zaś do szczątków pocho
dzenia roślinnego, to znalazły się
one w 99 ze 140 badanych żołądków,
zapewne drogą okrężną, t. j. z prze
wodów pokarmowych ofiar kreta.
Są to przeważnie włókienka roślinne.
Pożyteczność więc kreta jako
czynnika równowagi w biocenozie
podziemnej nie ulega najmniej
szej wątpliwości.
Z tego względu Państwowa Rada
Ochrony Przyrody na VII Zjeździe w Warszawie w dniu 9 . 1. 1927
zażądała w swej rezolucji prawnej
ochrony kreta w Polsce przed nadmiernem tępieniem go.
R . H.

Co się dzieje w Polsce?
P o ls k ie r u d y c y n k o w e i o ło 
w ia n e . P rzem ysł cynkow y i ołowiany
w P olsce ma za sobą wiekowe tradycje,
gdyż datuje się jeszcze od XII w. Obec
nie rozwinął się on bardzo bujnie tem
więcej, że pobliże złóż w ęglow ych Śląska
sprzyjało temu w całej p ełn i.D ziś P o l 
s k a zajmuje co do wydobycia cynku

t r z e c i e m iejsce w światowym prze
m yśle, zaś w E u r o p i e stoi n a c z e l e .
W r. 1925 w ydobycie r u d y c y n k u w y
nosiło po przeliczeniu na wartość m e
talu w:
Stanach Zjednocz. . 645.600 tonn
f t u s t r a l j i .................. 150.000 „
P o l s c e ...................... 123.700 „

Co się dzieje w Polsce.
Produkcja zaś cynku w tymże roku w :
Stanach Zjednocz. . 518.900 tonn
B e lg j i............................. 171.900 „
P olsce . . . . . .
114300 „
R u d y o ł o w i a n e występują razem
z cynkowem i. Polska stoi na czwartcm miejscu wśród europejskich pro
ducentów ołowiu, a dziesiąte m iejsce
zajmuje w światowym przemyśle oło
wianym.
Z r. 1925 podają następujące cyfry,
odnoszące się do wydobycia ołowiu po
przeliczeniu na metal:
H is z p a n ja .................. 130.100 tonn
N iem cy . . . . . .
35.000
„
W ło c h y
20.000
„
Polska . . . . . .
14.000 „
Polska dostarcza 10% światowej pro
dukcji cynku a tylko l°/o produkcji ołowiu.
Rudy cynkow e i ołowiane zalegają na
Śląsku i W. Małopolskiej w warstwach
triasowego pochodzenia, wykształconych
jako dolomity, spoczyw ające na wapie
niu falistym. Zazwyczaj bezpośrednio
nad wapieniem zalegają rudy siarczkowe
w głębokości 4 0 —50 m : blenda (Zn S),
galena (P b S ), piryt (F e S ¡J, zaś bliżej po
wierzchni ziemi pojawiają się rudy tleno
we jak galman ( Z n C 03 + Zrt2 S i 0 4 . tf2 O)
i źelaziak brunatny (2 F e 2 0 3 . 3 H 2 0 ).
N ajwiększe skupienia rud cynkowych
i ołowianych n a Ś l ą s k u mamy w niecce
Bytomskiej. W tych złożach na wapieniu
falistym występuje zazwyczaj warstewka
gliny, zawierającej markazyt (Fe S 2 —
minerał o takim sam ym składzie chem.
jak piryt ale w kryształach o innym ukła
dzie), nad nią rudy siarczkowe, a wyżej
tlenowe. S ą to złoża w formie pokładów
przerywanych wtrąceniami brył płon
nego dolomitu. W kopalni „Szarlej Biały“
wydobywa się blendę o zawartości
cynku 18% a ołowiu 2% i galman
o 12% cynku. Ponad tem złożem
o 12—25 m wyżej znajduje się drugie
złoże o przewadze galmanu a mniejszej
ilości galeny, co do rozległości i obfi
tości cynku ustępujące pierwszemu.
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Na Śląsku, gdzie pokłady cynku
i ołowiu są najbogatsze, wydobywa się
te rudy w głębokości 3 0 —80 m, zaś
w kopalni „Cecylja“ w Szarleju schodzi
się do 110 m. W kopalni „Szarlej B iały“
dolne bogatsze złoże ma m iąższość
3'5— 15 m, górne galmanowe zaledwie
2 —5 m , podobne stosunki dadzą się za
uw ażyć w kopalniach „Cecylja“, „Nowa
H elena“, „B rzozow ice“.
M a ł o p o l s k i e warstwy triasowe za
wierają również rudy ołowiu i cynku.
W obszarze, objętym m iejscowościami:
Czyżówka, Płoki, Lgota, Ostrężnica,
Nowagóra, Psary i Czerna, eksploatacja
nie natrafia na przeszkody, natomiast
w okręgu Długoszyriskim na przestrzeni
od Jaworzna po Jeleri, Jeziorki, B y
czynę, Trzebionkę, Bolęcin, Libiąż i K o
ścielec woda utrudnia w wysokim stop
niu wydobywanie rudy. Ilości wody są
tak wielkie, źe nawet zatapiają kopalnie.
W Kątach pod Chrzanowem kopalnia
„M atylda“ została zalana wodą i była
nieczynna od 1919 do 1926 r., dopiero
w lipcu 1927 po osuszeniu i odprowa
dzeniu wód przystąpiono ponownie do
eksploatacji. Zawartość ołowiu w masie
rudonośnej tej kopalni wynosiła 10%,
zaś zawartość cynku nie przekraczała
3%. W M ałopolsce inaczej jak na
Śląsku- występują pokłady — u dołu
spotykamy złoża galmanu, ku górze zaś
następują złoża galenitu. Galman jest
tu dość bogaty w cynk — zawartość
dochodzi do 30%. Złoża małopolskie
mają tę ujemną cechę, źe są nieregu
larne, porozrzucane gniazdami, co wy
maga ciągłych robót poszukiwawczych.
W powiecie olkuskim np. w kopalni
„U lisses“ w Bolesławiu wydobycie ogra
niczyło się do odbudowy dwu gniazd
blendy cynkowej z nieliczną domieszką
ołowiu. Sąsiednia kopalnia „Bolesław “
też ogranicza się do paru gniazd a jedno
eksploatuje na spółkę z „U lissesem “.
W ostatnich czasach poszukiwawcze ro
boty w Siewierzu dały bardzo dobre w y
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niki, tak, że jedna z lirm przystępuje
obecnie do eksploatacji ołowiu. O 35 km
od Siewierza znajduje się rządowa huta
w Strzybnicy, co niewątpliwie wpłynie
dodatnio na szybki rozwój kopalni, gdyż
ma ona już zapewniony łatwy, prędki
zbyt.
Rudy ołowiu, znachodzone w górach
Stokrzyskich m iędzy Kielcami a Chę
cinami, składają się przeważnie z tak
cienkich warstewek rudy, źe nie nadają
się do eksploatacji.
Podobnie jak niektóre rudy żelazne
tak i cynkow e przed przetopieniem w hu
tach podlegają prażeniu, a to celem
przeprowadzenia ich w tlenki. Co do
galmanu, zabieg ten jest prosty, gdyż
polega na wydzieleniu wody i dwutlenku
węgla z rudy drogą wyprażenia. Natotomiast blenda cynkowa zawiera siarkę,
to też przy wyprażaniu ulatnia się dwu
tlenek siarki, który działa zabójczo na
organizmy roślinne i zwierzęce, więc
musi się go przeprowadzić w kwas
siarkowy, co przy niskiej cenie tego
ostatniego jest poważną trudnością,
którą przemysł cynkow y ma do prze
zwyciężenia.
Obecnie czynne są następujące ko
palnie rudy cynkowej i ołowianej: w B o
lesławiu 2 kopalnie (pow. olkuski), w Sie
wierzu 1 kopalnia (pow. będziński),
w K ościelcu i Jaworznie po 1 kopalni
(powiat chrzanowski), w Brzezinach
1 kopalnia, w Szarleju 3 kopalnie,
w Brzozowicach 1 kopalnia (pow. św iętochłowicki), w Reptach N owych i B o
brownikach po 1 kopalni (pow. tarnogórski). Śląsk w produkcji rud, tak ołowia
nych jak cynkowych, przoduje innym
województwom, gdyż dostarcza 83-6°/o
ogólnej ilości w zbogaconych rud.
P rzem ysł cynkowy w Polsce
ma n a t u r a l n e p o d s t a w y rozwoj u.

Ostatnie lata przyniosły powolny, ale
stały wzrost produkcji cynku.
Oto cyfry w tonnach, odnoszące się
do ilości wyprodukowanego w hutach
i walcowniach cynku surow ego:
1923 ...................... 96.404
1924 ...................... 93.037
1 9 1 5 ........................ 114.339
1926 . . . . . . 123.741
D la polskiego wywozu cynku ma po
ważne znaczenie największy producent
cynku w Europie Belgja, która, nie po
siadając rodzimych kopalń cynku, musi
zaopatrywać sw e fabryki w surowce,
pochodzące z zagranicy, a przedew szystkiem z Kustralji. D ziś Kustralja urucha
mia swój własny przem ysł cynkowy,
w ięc wywóz do Belgji przez to w y
bitnie się pomniejszy, przyczem należy
się liczyć w zakresie cen ze zwyżkową
tendencją, z której m oże dobrze sko
rzystać polskie górnictwo cynkowe. To
też licząc się z temi m ożliwościam i,
przemysł górniczy winien w ytężyć sw e
siły na roboty poszukiwawcze, aby roz
porządzać zbadanemi i łatwemi do eks
ploatacji terenami, które szczególniej na
Górnym Śląsku są szczupłe.
Również dodatnio dla przemysłu cyn
kowego hutniczego ukształtowały się sto
sunki na Górnym Śląsku. Obszar, który
został przy Niem cach, posiada 5 kopalń
rudy cynkowej, zaś ani jednej huty,
z których w szystkie znalazły się po
stronie polskiej, stąd też powstała ko
nieczność przetapiania niem ieckich rud
w polskich hutach. Przyw ożone z za 
granicy rudy cynku w r. 1926 w 86’13°/o
pochodziły z N iem iec — stamtąd też
było 77‘70°/o rud ołowianych w tymże
roku.
(W edle artykułu inż. Oziębłowskiego
p. t. Polski przemysł górniczy z „Prze
glądu G órniczego“).
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K a le n d a r z y k a s tr o n o m ic z n y .
i zachód

słońca
We w rześniu

D nia

W sierpniu
W schdd

Zachdd

Wschdd

Zachdd

i
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

3-56
3 57
3-59
4-0
4-2
4-4
4-5
4-7
4-8
4-10
4-12
4M3
4-15
4-17
4-18
4-20
421
4'23
425
4-26
4-28
4-30
4-31
4-33
4 35
4-37
4-38
4-40
4-42
4-44
4-45

19-28
19-26
19-24
19-22
19-21
19 19
19-17
19-15
19-13
19-11
19-9
19-7
19-6
19-4
19-2
19 0
18-58
18 55
1853
1851
18-49
18-47
18-45
18-43
18 40
18-38
18-36
18-33
18-31
18-29
18-26

447
4-48
4 50
4-52
453
4-55
457
4-58
5-0
5-2
5-3
5-5
56
5-8
5-10
5-11
5-13
5-15
5-16
5 18
5-20
5-2 L
5-23
524
5-26
5-28
5-30
5-31
5-33
534

18 24
18-22
1820
18.17
18 15
18-13
18-10
18-8
18-6
18 3
18-1
17-59
17-56
17-54
17-52
17-49
17-47
17-45
17-42
17-40
17-38
17-35
17-33
17-31
1728
17-26
17-24
17-22
17 20
17-17

Wschód
D nia

Wschód

i
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

zachód

W sierpniu

księżyca
We w rześniu

W schdd

Zachdd

Wschdd

Zachdd

20-0
20-26
2046
21-2
21-17
21-33
2149
22-8
22-33
23-6
23 51

3-0
4-14
5-33
6-54
8 15
9-36
10-58
1223
13-49
15-13
16-33
17-40
18-30
19-7
19 33
19-54
20-9
20-23
20-37
20-50
21-4
21-22
21-44
22-11
22-49
23-38

19-23
19-39
19-55
2013
20-36
21-6
21-46
22-42
23-51

5-58
7-21
8-44
10-10
11-37
13-3
14-24
15-34
16-29
17-8
17-37
17-59
18-15
18-29
18-42
18-55
19-9
19-25
19-44
20-9
20-42
21-25
22-23
23-31

—

0-52
2-7
3-28
4-49
6-9
7-25
8-40
9-50
11-2
12-13
13-24
14-32
15 38
1636
17-23
17-59
18-27
1850
19-1

—

0-41
1-54
3-12
4-34

—

1-9
2 29
3-49
5-6
6-21
7-34
8-46
9-58
11-9
12 1 9
13-26
14-26
15-18
1558
16-29
16-53
17-13
17-28
17-44
18-0

—

0-46
27
3-31
4-55
6-21
a

W schody i zachody słońca i księżyca są obliczone dla W arszawy i podane
w czasie środkowo-europejskim. W innych miejscowościach Polski liczby te obo
wiązują tylko w pierwszem przybliżeniu, ponieważ czasy w schodu i zachodu zależą
od położenia geograficznego i od zboczenia słońca, wzgl. księżyca, przyczem zb o
czenie słońca zmienia się w ciągu roku w granicach przeszło ± 23°. D la innych
m iejscowości należy tedy uwzględnić dwie poprawki, zależne od współrzędnych
geograficznych danej m iejscow ości i od zboczenia słońca wzgl. księżyca w danej
chwili. Poprawkę, wynikającą z różnicy długości geograficznych danej m iejsco
wości i W arszawy, uwzględnia się w sposób bardzo prosty, odejmując od m o
mentów, podanych dla W arszawy, bezwzględną wartość różnicy długości geogra
ficznych Warszawy i danej miejscowości, a dodając tę różnicę w przypadku miej
scow ości, położonych na zachód od Warszawy. W ten sposób poprawione m o
menty przedstawiają drugie przybliżenie, które należałoby jeszcze poprawić przez
uwzględnienie wpływu szerokości geograficznej (w P olsce szerokości geograficzne
mieszczą się m iędzy 48° a 56°); poprawka ta nie ma wartości stałej ,dla danej
miejscowości (jak to ma m iejsce przy poprawce, wypływającej z różnicy długości
geograficznych), zależy bowiem rów nocześnie nierozłącznie od zboczenia słońca,
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wzgl. księżyca w danym dniu, zmienia się zatem perjodycznie w okresie zm ien
ności zboczeń słońca wzgl. księżyca. Poprawka ta zmienia się w ciągu roku w gra
nicach, zależnych od szerokości geograiicznej, osiągając maxima w czasach, gdy
zboczenie słońca przybiera wartości skrajne (grudzień i czerwiec), minima zaś
w marcu i wrześniu. Poprawka ta dla słońca nie przekracza w o g ó l n o ś c i ± 7
min. dla m iejscow ości m iędzy 51° a 53° szerokości geograiicznej, ± 12 min. dla
m iejscowości m iędzy 50° a 54° szerokości geograficznej, lecz w wypadkach skraj
nych, np. dla 48° lub 56° szerokości geograficznych, dochodzi (w czerwcu i w gruddniu) do ± 25 min. Poprawka ta maleje stopniowo w sierpniu i wrześniu aż do
równonocy jesiennej i tak w sierpniu nie przekracza w ogólności ± 15 min., we
wrześniu ± 5 min. dla wszelkich w chodzących w rachubę m iejscow ości; w dru
giej połowie września wartość jej nie przekracza ± 2 min., zaś 23 września jest
równą zeru.
Planety.
M e r k u r y niewidoczny.
W e n u s trudno dostrzegalna z powodu bliskości słońca.
M ar's w schodzi w sierpniu i wrześniu coraz w cześniej: na początku sierpnia
około godz. 23; w połowie sierpnia około godz. 22 Va, z początkiem września około
godz. 22, w połowie września około godz. 21, z końcem września około godz. 20,
min. 40, zachodzi zaś dopiero około godz. 14 popołudniu; św ieci zatem przez
całą noc od chwili wschodu. Jego odległość od ziemi maleje. Średnica pozorna
około 8'5.
J o w i s z wschodzi w sierpniu i w rześniu coraz wcześniej: z początkiem sierp
nia około godz. 22, w połowie sierpnia po godz. 21, z początkiem września około
godz. 20, w połowie września już około godz. 19, z końcem września około godz.
18, zachodzi zaś dopiero koło godz. 11 przedpołudniem; św ieci zatem przez całą
noc od chwili w schodu. Jego odległość od ziemi maleje. Średnica pozorna około 41".
S a t u r n w schodzi w sierpniu i wrześniu coraz wcześniej za dnia około godz.
15 popołudniu, zachodzi zaś również coraz w cześniej: z początkiem sierpnia około
północy,' w połowie sierpnia około godz. 22 min. 30, z początkiem września przed
godz. 22, w połowie września około godz. 20 min. 30; świeci zatem w pierwszej
połowie nocy, zachodząc coraz wcześniej. Jego odległość od ziem i wzrasta. Śred
nica pozorna około 15".
U r a n (w konstelacji Ryb) w schodzi w sierpniu około godz. 20, zachodzi
rano około god z. 8, we wrześniu w schodzi około godz. 18, zachodzi rano około
godz. 6; świeci zatem przez całą noc. Średnica pozorna 3’6”.
N e p t u n (w konstelacji Lwa) w sierpniu niewidoczny, w schodzi bowiem nad
ranem około godz. 5, zachodzi około godz. 19; we wrześniu wschodzi coraz
wcześniej i tak z końcem w rześąia około godz. 2 po póinocy. Średnica pozorna
2'4". Gołem okiem niewidzialny.
Zjawiska w sierpniu i wrześniu.
1. VIII. Pełnia
o godz. 16.
8. VIII. Ostatnia kwadra o godz. 18.
5. VIII. Uran w konjunkcji z księży9. VIII. Mars w konjunkcji z księży
cem o godz. 21.
cem o godz. 19.
8. VIII, Jowisz w konjunkcji z
księży- 10. VIII. W enus w konjunkcji z Nepcem o godz. 7.
tunem o godz. 4.
\
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10.
15.
16.
17.
17.
19.
20.
22.
22.
23.
23.
24.
30.
31.
2.
4.
4.

VIII. K siężyc w perigeum o godzinie 17/9.
VIII. N ów o godz. 15.
VIII. W enus w konjunkcji z księży
cem o godz. 12.
VIII. Minimum ñ lg o la o godz. 5 ‘6.
VIII. Saturn nieruchomy.
VIII. Neptun w konjunkcji z Regulusem (o Leonis).
VIII. Minimum iU gola o godz. 2 ‘4.
VIII. Neptun w konjunkcji ze słońcem.
VIII. Minimum .Rigola o godz. 23'2.
VIII. K siężyc w apogeum o godzinie 7-7.
VIII. Pierwsza kwadra o godz. 9.
VIII. Saturn w konjunkcji z księżycem o godz. 12.
VIII. Jowisz nieruchomy.
VIII. Pełnia o godz. 4.
IX. Uran w konjunkcji z księżycem
o godz. 3.
IX. Jowisz w konjunkcji z księżycem o godz. 14.
IX. K siężyc w perigeum o g. 18'3.
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6. IX. Minimum fllgoła o godz. 7‘3.
6. IX. Ostatnia kwadra o godz. 23'6.
7. IX. Mars w konjunkcji z księżycem
o godz. 6.
9. IX. Minimum R lgola o godz. 4'1.
10. IX. Merkury w konjunkcji z Wenerą o godz. 12.
12. IX. Minimum R lgola o godz. 0 -9.
14. IX. N ów o godz. 2.
14. IX. Minimum R lgola o godz. 21'8.
15. IX. W enus w konjunkcji z księży
cem o godz. 18.
17. IX. Minimum R lgola o godz. 18‘6.
20. IX. K siężyc w apogeum o godz. 3.
20. IX. Saturn w konjunkcji z księży
cem o godz. 21.
22. IX. Pierwsza kwadra o godz. 4.
23. IX. Równonoc jesienna o godz. 8 'I.
Początek jesieni astronomicznej.
28. IX. Uran w opozycji ze słońcem.
29. IX. Merkury w największej elongacji
wschodniej (26°).
29. IX. Uran w konjunkcji z księżycem
o godz. 10.
29. IX. Pełnia o godz. 14.

Minima R lgola (Beta Perseusza) są podane w „Zjawiskach“. Obserwowanie
zm ienności blasku R lgola, dostrzegalne okiem nieuzbrojonem, należy oczyw iście
rozpocząć znacznie w cześniej przed podanym momentem minimum i kontynuowcć
przez dłuższy czas po minimum, aby zauw ażyć stopniowe zmniejszanie się blasku
przed minimum oraz stopniowy wzrost jasności po minimum do wartości pier
wotnej; zmiana blasku R lgola zachodzi na 4 ’7 godzin przed i tyleż po podanym
mom encie minimum.
Zwracamy uwagę czytelników na sierpniowy rój gwiazd spadających, który
najobliciej występuje w dniach 10— 15 sierpnia. Punkt promieniowania tego roju,
zwanego popularnie „łzami św. W awrzyńca“, znajduje się w gwiazdozbiorze Per
seusza (Perseidy). Inne roje występują w dniach 15—20 sierpnia, 1—2 września,
17 września, 29 w rześnia—2 października.
A . S.

Ruch naukowy i organizacyjny.
XIII. Zjazd L e k a r z y I P r z y 
r o d n ik ó w P o lsk ic h w W iln ie.
(Okólnik Nr. 2). — Od chwili wydania
w kwietniu b. r. pierwszego okólnika
w sprawie Zjazdu prace przygotowawcze
Kom. Organ, posunęły się następująco:

I. Termin Zjazdu ustalono na dnie
2 6 —29 września 1929 r.
II. Sekcje naukowe zorganizowały się
w sposób n astęp u jący:
Sekcja Nr. 1. (Nauk matematycz
nych, fizycznych i astronom icznych).
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P rzew odniczący: proi. dr. Wiktor Sta
niewicz ; zastępcy przew odniczącego,
proi. dr. W ładysław D ziew ulski i prof.
dr. Wacław D ziew ulski, Sekretarz: prof.
dr. Juljusz Rudnicki, zast. sekretarza:
prof. dr. Stefan Kempisty. A dres biura
Sekcji: Obserwatorjum Astronom iczne
U. S. B. ul. Zakretowa 15.
Sekcja Nr. 2. (Chemji). Przew od
niczący prof. Kazimierz Sławiński, zast.
przew. prof. Edward Bekier, sekre
tarz magister Osman A chm atow icz,
Biuro — Zakład Chemji Organicznej
U . S. B. ul. Nowogrodzka 22.
Sekcja Nr. 3. (Geologji, geofizyki,
geografji, mineralogji i paleontologji).
P rzew odniczący: prof. dr. Bronisław
Rydzewski, sekretarz dr. Paweł Radzi
szew ski. Biuro — Zakład Geologji U.
S. B. ul. Zakretowa 15.
Sekcja Nr. 4. (Anatomji, zoologji, antropologji i biologji). Przew odniczący:
prof. dr. Jerzy Alexandrow icz, sekre
tarz prof. dr. Jan Priiffer. Biuro: ul. Za
kretowa 15.
Sekcja Nr. 5. (Botaniki). Przewodni
czą cy : prof. dr. Józef Trzebiński, za
stępca przew odniczącego: prof. dr. Piotr
W iszniewski, sekretarz Bronisław Szakien. Biuro: Zakład Botaniki rolniczej
U . S. B. ul. Zakretowa Nr. 1. (Collegium
im. J. Piłsudskiego).
Sekcja Nr. 6. (Przyrodniczo-dydaktyczna). Przew odniczący: dr. Zygmunt
Fedorowicz (ul. Mała Pohulanka 11),
zast. przewodn.: dr. A leksander D m o
chowski (ul. Mała Pohulanka 1), sekre
tarz Zygmunt H ryniewicz, naucz. gimn.
ul. Dominikańska 3.
Sekcja Nr. 7. (Przyrodniczo-rolnicza),
P rzew odniczący: prof. dr. Stefan B azerewski, sekretarz inż. Józef Szystow ski.
Biuro: Zakład uprawy roli i roślin U .
S . B. ul. Zakretowa 1.
Sekcja Nr. 8. (Anatomji patologicz
nej i m edycyny sądowej). Przewodni
czący: prof. dr. Kazimierz O poczyński,
zastępca: prof. dr. Sergjusz Schilling-

Siengalew icz, sekretarz dr. Zygmunt Ja
kubowski. Biuro: Zakład Anatomji Pa
tologicznej U. S. B. Antokol.
Sekcja Nr. 9. (Bakterjologji, higjeny
i m edycyny społecznej). Przewodniczą
c y : prof. dr. Kazimierz Karaffa-Korbutt,
zastępcy: prof. dr. T. Gryglewicz i dr.
G. Sztolcm an, sekretarz doc. dr. Safarewicz. Biuro: Zakład higjeny U .S . B.
Antokol. Szpital wojskowy.
Sekcja Nr. 10. (Fizjologii, chemji fi
zjologicznej, patologji doświadczalnej
i farmakologji). Przewodniczący: prof.
dr. C. Traczewski, zastępca przewodn.:
prof. dr. M. Eiger, sekretarz dr. M. Jagodowski. Biuro : Zakład fizjologji U . S.
B. Zakretowa 15.
Sekcja Nr. 11. (M edycyny wewnętrz
nej.) Przew odniczący: prof. dr. Z. Or
łow ski, zast. przewodn.: dr. Leon Klott,
sekretarze: dr. Kuncewiczówna i dr. Cynkutisówna. Biuro I. Klinika chorób w e
wnętrznych U. S . B. — szpital św . Jakóba.
Sekcja Nr. 12. (Chirurgji i radjologji).
P rzew odniczący: prof. dr. K.M ichejda.
Biuro: Klinika chirurgiczna U . S . B.
Antokol.
Sekcja Nr. 13. (Otolaryngologii). —
P rzew odniczący: prof. dr. J. Szmurło,
zast. przewodn.: dr. F. Św ieżyński, se
kretarze: dr. Tadeusz W ąsowski i dr.
P. Rozwadowski. B iu ro: Klinika uszna,
Antokol.
Sekcja Nr. 14. (Pedjatrji). Przewodn.
prof. dr. W. Jasiński, sekretarz: dr. H.
Kaulbersz-M arynowska. Biuro: Klinika
chorób dzieci. Antokol, szpital wojsk.
Sekcja Nr. 15. (Chorób nerwowych).
Przewodniczący.: prof. dr. Stanisław
W ładyczko, sekretarz dr. Janina Hurynowiczówna. Biuro: Klinika neurolo
giczna U . S. B. Szpital św. Jakóba.
Sekcja Nr. 16. (Psychjatrji). P rze
w odniczący: prof. dr. R. Radziwiłłowicz,
sekretarz dr. H . Jankowska. Biuro: Kli
nika psychiatryczna U. S. B. ul. Letnia 5.
Antokol.
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Sekcja Nr. 17. (Okulistyki). Prze
wodniczący : prof. dr. J. Szym ański, za
stępca przewodn.: dr. Halicki, sekretarz
dr. Abram owicz. B iuro: Klinika oczna
U. S. B. Antokol.
Sekcja Nr. 18 (Ginekologji i położ
nictwa). Przewodn.: dr. W. Jakowicki, se
kretarz W. Zaleski. B iuro: Klinika gineko
logiczna U. S B. ul. Bogusław skich 3.
Sekcja Nr. 19. (Chorób skórnych
i w enerycznych). P rzew od n iczący: dr.
Hanusowicz, zast. przew.: dr. M. Mienicki,
sekretarz dr. E. Sawicki. B iu ro: Klinika
chorób skórnych. U. S . B. flntokol.
Sekcja Nr. 20. (Stomatologji) — do
tąd niezorganizowana.
Sekcja 21. (Historji i łilozofji m edy
cyn y). Przew odniczący: prol. dr. Sta
nisław Trzebiński. B iu ro: Seminarjum
historji m edycyny U. S. B. Kollegjum
Świętojańskie.
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Sekcja Nr. 22. (M edycyny wojsko
wej) — dotąd niezorganizowana.
Sekcja Nr. 23. (Nauk farm aceutycz
nych). P rzew odniczący: prof. Jan Mu
szyński, sekretarz inż. W. Strażewski.
Biuro: Zakład farmakognozji U. S. B.
ul. Objazdowa 2.
Sekcja Nr. 24. (Weterynarji) — do
tąd niezorganizowana.
Podając pow yższe do wiadomości
w szystkich, mających zamiar wziąć
udział w Zjeździe, Komitet organizacyj
ny prosi, by w sprawach naukowych
zgłaszano się do przewodniczących po
szczególnych sekcyj. W sprawach sekcyj, dotąd niezorganizowanych, jakoteż
w sprawach ogólnych zwracać się na
leży do sekretarza generalnego.
Prof. Januszkiewicz, przewodniczący.
Prof. Michejda, sekretarz generalny.

K s i ą ż k i k t ó r e warto czytać.
K o b e n d z a R.: R o ś lin n o ś ć p u 
s z c z y K a m p ln o w sk lej. Krajobrazy
roślinne Polski pod redakcją Z y g m u n t a
Wóycickiego.
Z eszyt XIII (przez
omyłkę na karcie tytułowej napisano ze
szyt XI). W ydawnictwo Kasy imienia
M ianowskiego. Warszawa 1927.
Jeszcze przed wojną Kasa imienia
Mianowskiego zaczęła wydawać pod re
dakcją prof. W ó y c i c k i e g o monumen
talne dzieło: „Obrazy roślinności Kró
lestwa P olskiego“, a od czasów niepod
ległości pod zmienionym tytułem: »Kra
jobrazy roślinne P olski“. W ydawnictwo
to ukazuje się zeszytam i; każdy zeszyt
jest pośw ięcony jakiejś określonej ca
łości (nizina Ciechocińska, w yżyna K ie
lecko-Sandom ierska, tereny galmanowe
Bolesławia i Olkusza, Ojców, okolice
C zęstochow y i Olsztyna, wzgórza Ka
zimierskie, M iodobory, Tatry i Puszcza
Kampinowska) i zawiera 10 dużych ar

tystycznych fotografij, przedstawiających
bądź poszczególne rośliny, bądź całe ich
zespoły; do każdego obrazu jest dodany
obszerny komentarz, w którym czytel
nik znajdzie omówione dane zespoły
oraz rozm ieszczenie geograficzne ty
powych roślin; prócz tego prawie każdy
zeszyt zaopatrzony jest wstępem g eo 
graficznym z ogólną charakterystyką
danych terenów. Pierw sze 9 zeszytów
opracował prof. W ó y c i e k i , następne
prof. S z a f e r (Miodobory) i prof. S t e c 
ki (Tatry).
Obecnie ukazał się XIII zeszyt tego
wydawnictwa, pośw ięcony puszczy Kampinowskiej w opracowaniu dra R o m a n a
K o b e n d z y . Jak w szystkie poprzednie
zeszyty zawiera 10 artystycznych foto
grafij, bądź całych krajobrazów, bądź
poszczególnych charakterystycznych ro
ślin puszczy Kampinowskiej, oraz ob
szerny komentarz. D la samouka, pra-
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gnącego .się zapoznać z roślinną szatą
Polski, dzieło to przedstawia wartość
pierwszorzędną.
/ . K o ło d ziejczyk.
Z. M o c z a r s k i i J. S z u m a n : Za
r y s g e n e t y k i z w ie r z ę c e j . Pod
ręczniki i monograije nauk rolniczych,
leśnych i pokrewnych. Poznań 1927.
Nakładem Księgarni św. W ojciecha —
74 rycin, 7 tablic — str. XI -)- 163.
Autorowie mieli na celu dać treści
wy obraz dzisiejszego stanu genetyki
ze szczególnem uwzględnieniem materjału, zdobytego w zakresie świata zw ie
rzęcego, głów nie u zwierząt domowych.
Obraz ten jednak ma być nie przeglą
dem em pirycznego materjału, lecz za
rysem „myśli genetycznej“, przeznaczo
nym „dla uczniów rolnictwa, m edycyny
i przyrody“.
W pierwszych czterech rozdziałach
podają autorowie podstawy cytologiczne
zjawisk dziedziczności, a więc szkic
budowy komórki w ogóle, kariokinezy,
zapłodnienia, dojrzewania komórek roz
rodczych, zasadę indywidualności chro
mosomów. Następnie wprowadzają czy

telnika w przebieg mendlowania, w osobnych rozdziałach pokolei omawiając
zjawiska zachowania się m ieszańców
w pierwszem, a potem w drugiem po
koleniu. Przez zjawisko współzależności
genów dochodzą od pierwotnego mendelizmu do nowej jego epoki: prac szkoły
M organa, uw ieńczonych zasadą linear
nego układu genów w chromosomach.
Jako uzupełnienie mendelizmu omawiają
wpływy środowiska na organizm i z a 
gadnienie dziedziczności cech naby
tych. Ostatni rozdział, wyrażający wła
sne poglądy autorów, pośw ięcony jest
stosunkowi
genetyki
do łizjologji:
„energetycznej teorji zjawisk dziedzicz
n ości“.
O prócz oryginalnej dyspozycji zaletą
książki jest przytoczony bogaty materjał łaktów i wielka ilość rycin. Styl jed
nak i terminologja zdradzają wielki po
śpiech przy redakcji, a obietnica uw zględ
nienia „w tej pierwszej polskiej gene
tyce piśmiennictwa polskiego w jak naj
szerszym zakresie“ została tylko w ma
łej mierze zrealizowana.
R. K unize.

Od Redakcji.
Prenumeratorzy nasi otrzymają przy zakupnie wydawnictw pedagogicznych
dydaktycznych i m etodycznych nakładu Ski A kc. K siążnica-Atlas, Lwów, Czar
nieckiego 12, opustu 15°/o od cen katalogowych. Przy zamówieniach należy się
powołać na nasze czasopism o i dołączyć kupon, zam ieszczony na 4 str. okładki.

