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Podwale Nr. 2.

NOWSZE POGLĄDY NA

Z J A W I S K O  Ś M I E R C I
w ż y  w ć j  przyrodzie.

napisał

J ó z e f  N u s b a u m ,
kand. N auk Przyrodz.

„N ach ewigen, ehrnon 
Grossen Gesetzen 
Mfissen wir Alle  
Unseres Daseins 
Kreise vollenden.“

J. W. Goethe.

Jeśli samo zjawisko życia dziwną stanowi 
dla nas zagadkę, jeśli myślącego bijologa do 
głębokich i poważnych pobudza ono du- 
mań, to i nierozdzielnie z niem związane, inne, 
wprost jemu przeciwne zjawisko, mianowicie 
śmierć, nie mniejszą okryte jest tajemniczością 
i do zastanowienia pobudza każdego prawie 
człowieka.

Jakkolwiek dla jednostek groźna, ponura 
zawsze i złowroga, śmierć — z punktu widze
nia ogólniejszego — szlachetnym i pięknym 
jest jednak objawem. Bo jak dostatek bez nę
dzy, jak zdrowie bez choroby, jak ciepło bez 
zimna, a słońca promienie bez cieniów nocy,

tak życie nasze bez śmierci byłoby czemś 
mdłem, nieokreślonem, jałowem.

Widok jesiennego liścia, mieniącego się cu
dną purpurą, uczucie miłego powiewu jesien
nego wietrzyka dziwną napawają nas rozko
szą; oddychamy wtedy szeroko, pełną piersią, 
gdyż czujemy mimowoli zbliżającą się martwo
tę srogiej zimy. I  z życiem tak samo. Działa
my, walczymy, żyjemy pełnem życiem, świa
domi jego krótkotrwałości, świadomi starości 
i śmierci. Bo gdyby nie przemijało ono tak 
szybko, po cóż naglić, po cóż tak usilnie i ener
gicznie pracować, po cóż z używaniem darów 
życia się spieszyć? A ta walka, ta działalność 

| nasza ustawiczna, to ciągłe stawianie sobie 
bliższych i dalszych celów i ciągłe do osiąga- 

! nia ich dążenie — to właśnie najpiękniejsza 
1 strona naszego życia, to treść jego szczęścia.

Lecz myślący badacz życia w przyrodzie nie 
zadawalnia się tem, iż śmierć, jako antyteza 
bytu, wartość życiu nadaje; to mu nie wystar
cza, by odpowiedzieć na pytanie, jakiż cel jest 
jej istnienia? dlaczego przejawy starzenia się '),

')  W łaściwie starzenia się, t. j .  osłabiania się obja
wów życiowych, jak  też i śmierci, czyli przerwania wszel
kich czynności życia, nazywać przejawem nie można. 
Pozwalamy sobie jednak w ten sposób się wyrażać, poj
mując pod tem wyrażeniem w ogóle zachodzący w okre-
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czyli stopniowego obumierania żyjącej istoty, 
wytworzyły (wyróżnicowały) się wpośród wielu 
innych funkcyj życiowych? jakie znaczenie jest 
zjawiska śmierci w rozwoju organicznego świa
ta? Bijolog, nieustraszony wobec badania ży
cia, stawia mężnie czoło i badaniu śmierci, 
a jakkolwiek czuje, jaka przepaść olbrzymia 
oddziela go jeszcze od rozwiązania tych wiel
kich zagadek, nie przeszkadza mu to jednak 
poszukiwać, zbierać fakty i z całym zasobem 
zdobytych pojęć i myśli śmiało przystąpić do 
rozwiązywania tej, niemającej końca nitki 
kłębka Aryjadny.

Gienijalny J ohannes Muller (i* 1858) w swoim, 
skromny wprawdzie noszącym tytuł, lecz wiel
kie i głębokie zawierającym poglądy „podrę
czniku fizyjologii,“ powiada: „Istoty organi
czne są śmiertelne; — podczas gdy życie z po
zorem nieśmiertelności od jednego do drugie
go przenosi się osobnika, osobniki same giną.“ 
I w rzeczy samej, głębiej zastanawiając się 
nad zjawiskiem życia organizmów, przekony
wamy się, iż życie ich istotnie jest ciągłem, 
ustawicznie, bez końca, trwającem. Każdy 
normalny osobnik żyjący, doszedłszy do pe
wnego wieku, wydaje potomstwo, życie swe na 
następne znów przenoszące pokolenia. W taki 
sposób życie każdego osobnika jest tylko skut
kiem życia osobnika rodzicielskiego, a przy
czyną życia dziecięcego osobnika. Łańcuch ży
cia trwa więc bez przerwy, a osobniki stano
wią tylko ruchome jego ogniwa.

Nie można, sądzę, lepszego znaleść poró
wnania tej ciągłości życia, jak z ruchem falo
wym. Fala np. wodna, której ruch postępowy 
obserwujemy, w taki powstaje sposób, że wpe- 
wnem miejscu cząsteczki wody wychodzą z ró
wnowagi i poruszają się w kierunku piono
wym z góry na dół i naodwrót; ale ruchem 
swym pobudzają one do podobnego ruchu czą
steczki sąsiednie, do nich przylegające, te 
z kolei pobudzają do ruchu znów dalej odle
głe cząstki i t. d. W taki sposób każda czą
stka wody w danym punkcie i w danym okre
sie czasu ruch pionowy wykonywa, stanowiąc 
przyczynę ruchu następującej, a skutek ruchu 
cząsteczki poprzedzającej. Tak samo i fala ży
ciowa trwa bez przerwy, a drogę jej składają 
drogi życiowe oddzielnych osobników, mają-

sic życia szereg objawów, przedstawiający pewien okre
ślony charakter i kolejne względem  siebie następstwo.

cych określony czas bytu. Każda więc istota 
żyjąca, w warunkach normalnych dochodzi do 
pewnego wieku, dojrzałością zwanego, przele
wa wtedy swą energiję życiową na potomstwo, 
a sama ulega powolnemu zanikaniu, starzeje 
się i umiera.

W ostatnich atoli czasach dwaj znako
mici zoologowie niemieccy, profesorowie Biit- 
schli i Weismann zwrócili uwagę uczonych na 
dziwny i głębszego zastanowienia godny fakt, 
iż nie wszystkie bynajmniej osobniki zwierzęce 
prawu śmierci ulegają, iż są istoty nieśmier
telne, wiecznie żyjące.

Ciało większości organizmów, tak roślin
nych jakoteż i zwierzęcych, składa się z mniej
szej lub większej ilości jednostek elementar
nych, czyli komórek organicznych w całość 
skupionych; są jednak w znacznej także liczbie 
istoty tak proste, że jedna tylko — częstokroć 
dość znacznych stosunkowo dochodząca roz
miarów—komórka ciało ich składa. Otóż te, 
tak zwane jednokomórkowe ustroje czyli ży
jątka, śmierci normalnej nie ulegają. Osobnik 
taki dochodzi, przy normalnych warunkach, 
do pewnego wieku i rozpada się w całej swej 
treści na dwie lub więcej części, t. j. na od
dzielne komórki, z których każda na własną 
rękę się odżywia, wzrasta, a do pewnego do
szedłszy wieku, z kolei znów na pewną ilość 
osobników się dzieli i t. d. Tym sposobem, 
w całym tym obiegu życia, żadna część orga
nizowanej materyi śmierci nie ulega, na łono 
materyi nieorganicznej nie powraca *). Jeżeli 
jednak istoty niższe umierają,— a giną nieraz 
całemi masami,— to umierają nie dlatego, że 
w samej ich organizacyi znajdują się przyczy
ny fizyjologiczne śmierci, lecz dlatego jedynie, 
że ulegają rozmaitym wpływom zewnętrznym, 
warunkującym śmierć ich, jakoto: zjadane zo
stają przez nieprzyjaciół, dostają się do środ
ków, gdzie nie wszystkie warunki, dla ich ży
cia konieczne, się znajdują i t. d.

W celu wyjaśnienia tego dziwnego zjawiska 
„nieśmiertelności,” rzucił w roku zeszłym prof. 
Biitschli z Heidelberga kilka myśli, wypowia

*) N ależy tu oddzielić zupełnie pojęcie przemiany 
materyi, jaka wciąż podczas życia tak w jedno, jak  
i w wielokomórkowych organizmach się przejawia i po
lega na chemicznym rozkładzie jednych związków, 
w skład ciała danego ustroju wchodzących i nowotwo- 
rzeniu sie innych. Rozłożone i w} dzielone na zewnątrz 
ciała związki w obieg  natury nieorganicznej przechodzą.
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dając zarazem pogląd swój na przyczyny 
śmierCi w ogóle.

Iście zadziwiającem okaże się wspomniane 
wyżej zjawisko „ciągłości życia” u istot jedno
komórkowych, jeśli będziemy chcieli pojęcie 
śmierci, jakie mamy ustalone odnośnie do or
ganizmów wyższych, i do tego zastosować 
wypadku.

Śmierć wyższych ustrojów, powiada Biitschli, 
nie jestto wygaśnięcie życia wogóle, lecz tylko 
zniszczenie bytu osobnikowego; ponieważ zaś 
ustrój jednokomórkowy, rozpadając się cał
kowicie na kilka części, sam, jako osobnik, 
jako jednostka, istnieć przestaje, moglibyśmy 
twierdzić, że akt rozmnażania się (dzielenia) 
jednokomórkowego żyjątka jest zarazem jego 
śmiercią. Ale z pojęciem śmierci u zwierząt 
lub roślin wiąże się jeszcze stale i nieodzownie 
pojęcie wyłączenia organizowanego dotychczas 
ciała, organizowanej zatem materyi, z obiegu 
życia; innemi słowy—przy śmierci zachodzi zni
szczenie, zatracenie tego co żyło. A  tego objawu 
właśnie brakuje przy zakończeniu życia istoty 
jednokomórkowej jako jednostki; uległszy po
działowi, dawniejsza jednostka żyje w całej 
pełni i nadal w swojem potomstwie, a żadna 
cząstka jej ciała zniszczeniu przytem nie ule
gła, nie obumarła.

Prof. Biitschli '), dla objaśnienia zjawiska 
śmierci stawia hipotezę istnienia pewnego spe- 
cyjalnego fermentu, który zowie fermentem 
życiowym (Lebensferment). Komórka orga
niczna, jako część składowa każdego ustroju, 
żyjąc, ulega pewnym procesom chemicznym, 
w ciele jej zachodzącym. Przy tych procesach 
ma miejsce rozkładanie się bardziej złożonych 
związków chemicznych na związki bardziej 
proste, skutkiem czego uwalnianą zostaje część 
energii chemicznej, pewna ilość siły,—i ta prze
jawia się właśnie w procesach życiowych. 
Ustrój zwierzęcy pobiera pokarm, w tkankach 
jego ciała tworzą się złożone związki organi
czne, które, rozkładając się, wywiązują siły, 
stanowiące źródło życia. Otóż, Biitschli przy
puszcza, że w organizmie każdym te chemi
czne procesy życiowe zachodzą w komórkach 
pod wpływem pewnego specyjalnego fermen-

') Biitschli: ^Gedanken iiber Lcbcn u. Tod." Zool. 
A nzeiger. 1 8 3 2 .

tu ')• Ferment ten powoli się jednak zużywa; 
dlatego też zrozumieć do pewnego stopnia je
steśmy w stanie określone trwanie życia osobni
ka zwierzęcego, przypuściwszy, iż jajko, z któ
rego osobnik dany się rozwinął, otrzymało pe
wną ilość tego fermentu, który przez ciąg ży
cia osobnika ulega powolnemu zużywaniu, 
spotrzebowaniu, że wreszcie wraz z zupełnem 
jego wyczerpaniem następuje koniec jednost
kowego życia osobnika, czyli jego śmierć. 
U  istot jednokomórkowych, rozmnażających 
się drogą dzielenia i nie podlegających nor
malnej śmierci, rzecz ma się inaczej. Posiada
ją one, według przypuszczeń Biitschli’ego, ró
wnież podobny ferment życiowy, ale mają 
zdolność ciągłego wznawiania go wswem ciele, 
w miarę jak się zużywa. Dlatego też zapas 
fermentu nigdy się u nich nie wyczerpuje, a 
stąd i przyczyna śmierci normalnej tu nie 
istnieje. Podobnie i u organizmów wyższych, 
ale tu niektóre tylko komórki ciała, posiadają 
taką zdolność wznawiania, odradzania w sobie 
w mowie będącego fermentu. Są to mianowi
cie komórki rozrodcze, wytwarzane w gruczo
łach płciowych. Dlatego też te komórki po
siadają zdolność przenoszenia w sobie „życia” 
i są w stanie dawać początek nowemu osobni
kowi, gdy tymczasem wszystkie inne komórki 
danego ustroju śmierci osobnikowej ulegają.

Oto Butschli’ego hipoteza fermentu życio
wego. Jakkolwiek przyjmowanie nawet tego 
fermentu mało nam jeszcze rzecz samą roz
jaśnia, to jednak w objaśnieniu takiem zjawi
ska śmierci, widocznem jest dążenie ku spro
wadzeniu jego przyczyn do ogólnej idei po
działu pracy fizyjologicznej (wytworzenie fer
mentu) pomiędzy elementarnemi jednostkami 
organizmu, t. j. do idei, zapomocą której ob
jaśniamy sobie wyróżnicowanie się wszystkich 
w ogóle objawów i czynności fizyjologicznych. 
Sam Biitschli jednak, rzucając myśl co do 
istnienia fermentu życiowego, nic o idei po
działu pracy nie mówi; myśl tę dopiero podej
muje i bliżej rozwinąć się stara prof. A. Weis- 
mann w pracy swej p. t. „Ueber die Dauer des 
Lebens“ 2).

') Zbytecznom byłoby dowodzić, iż przypuszczenie to 
niczem nie jest uzasadnione i niema żadnych faktycz
nych podstaw. Przyp. Red.

2)  Rzecz tę czytał pierwotnio prof. W eism ann na 
5 4-ym  Zjeździć naturalistdw niem ieckich w Salzburgu 
( 1 8 8 1  r .) .
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— Otóż zastanówmy się — powiada Weis- 
mann — nad zjawiskiem śmierci u człowieka. 
Wiadomo, że ustrój ludzki, w miarę starzenia 
się, staje się coraz mniej zdolnym do pełnie
nia różnych funkcyj życiowych: tkanki jego 
stają się coraz mniej do normalnego pełnienia 
właściwych im czynności zdatnemi. Spytajmy 
więc, od czego to osłabienie czynności życio
wych zależeć może. Elementarnemi organami, 
składającemi tkanki zwierzęce, są komórki. 
Możnaby więc twierdzić — rozumuje Weis- 
mann — że komórki, ciało nasze składające, 
mają ograniczony czas normalnego pełnienia 
działalności życiowej, że po pewnym czasie 
zbyt, że tak powiem, „zmęczone” pracą, zmu
szone są przerwać właściwe im czynności. Ale 
rodzi się teraz pytanie: czy komórki, ustrój 
dany składające, jedne i te same pozostają pod
czas całego jego życia, odżywiając się wciąż 
i wciąż także wydzielając, — czy też ulegają 
komórki te ciągłemu zanikaniu i rozmnażaniu, 
a jedne pokolenia komórek po drugich ciągle 
czy następują, na wzór tego, jak w społeczeń
stwie ludzkiein, pokolenia składających je je
dnostek, jedne po drugich kolejno powstają, 
a następne zabierają miejsce poprzednich? 
Otóż, przy dotychczasowym stanie naszej wie
dzy, tylko to drugie przypuszczenie przyjąć 
możemy. Wiadomo bowiem, że np. komórki 
krwi, podczas życia, ciągłemu zanikowi w zna
cznej mierze ulegają i przez coraz to nowe ko
mórki zastępowanemi bywają; dalej, wiadomo 
np., że komórki naskórka ciągle spadają (łu
szczą się) i przez nowe warstwy zamienionemi 
zostają; wiadomo też jeszcze, że elementy hi
stologiczne mięśni i kości, odradzaniu i odno
wieniu ulegać mogą i t. d. Otóż, prof. W eis- 
mann, wychodząc z tej zasady, twierdzi, że 
przyczyna ustroju zwierzęcego nie leży w ogól- 
nem zmęczeniu, osłabieniu zdolności życiowej 
oddzielnych komórek, ustrój ten składających, 
lecz raczej w zmniejszaniu się zdolności cią
głego ich dzielenia się, rozmnażania, innemi 
słowy: śmierć następuje z tego powodu, że 
zużyte komórki organizmu nie mogą być bez 
końca zastępowanemi przez nowe pokolenia 
komórek.

Zdolność rozmnażania się drogą dzielenia, 
komórkom organicznym właściwa, a wszelkie 
ustroje obejmująca, nie jest, według Weis- 
manna, wieczną, lecz pewnym czasem ogra
niczoną; śmierć następuje wtedy, kiedy mo-

żebność zamiany starych, wyczerpanych, zuży
tych życiem pokoleń komórek przez nowe — 
ustaje.

Ale i to przypuszczenie nie tłumaczy nam 
jeszcze wcale zasady, nie wyjaśnia bowiem, 
d l a c z e g o  właśnie ta zdolność rozmna
żania się komórek jest ograniczoną. Jak
kolwiek przy obecnym, słabym stanie wiedzy 
naszej pod względem działalności życiowej 
i zasadniczych własnościach komórki, — głęb
szej i ostatecznej przyczyny tego zjawiska od
szukać niepodobna, — w każdym jednak ra
zie możemy sobie wytłumaczyć do pewnego 
stopnia pożytek takiego ograniczenia rozmna- 
żalności dla ustrojów, możemy pojąć do pe
wnego stopnia, dlaczego zdolność rozmnażania 
się komórek ustroju wyrodzićby się mogła 
i miała drogą doboru naturalnego. Otóż, 
przypuśćmy — powiada Weismann, że zdol
ność rozmnażania się komórek pewnego ustro
ju byłaby, jeśli już nie wieczną, to przynaj
mniej ogromnie długi czas trwającą. Każda 
żyjąca jednostka podlega podczas życia pe
wnym przypadłościom, uszkodzeniom zewnę
trznym. Im dłuższem jest życie, tem przypa
dłości tych będzie więcej, osobnik będzie wta- 
ki sposób coraz bardziej się niszczył od cią
głego wpływu nieodpowiednich często warun
ków zewnętrznych, będzie się osłabiał coraz 
więcej, ostatecznie zaś będzie musiał uledz 
w walce o byt z istotą, której żywot jest ogra
niczony, mniej przez warunki zewnętrzne zu
żytą i uszkodzoną. J eśli tedy śmierć dla ustro
jów wyższych, pyta Weismann, przedstawia 
się jako konieczne przystosowanie, dlaczegoż- 
by nie miała być taką i dla istot niższych ? 
Czyż i one walce o byt nie ulegają, czyż i one 
nie podlegają uszkodzeniom, czyż i one nie 
zużywają się przez wpływy zewnętrznego świa
ta? U tych istot wszakże, odpowiada na to 
Weismann, zużywanie się ciała nie istnieje 
w tak szerokiem jak u organizmów wyższych 
znaczeniu, ich organizacyja jest bowiem za
nadto uproszczoną.

(dok. n a s t.)
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Ż E G L U G A  P O W I E T R Z N A

I KIEROWANIE BALONAMI.
(podług G .  T is s a n d ie r a ) .

(Dokończenie,).

Jeśli zaś pomimo wszystko, w podróżach 
Giffarda, wielkiego a nawet miernego rezulta
tu pod względem kierowania balonem dowoli, 
nie osiągnięto, pochodzi to stąd, iż te nawet 
siły, jakiemi Giffard rozporządzał, nie były 
wystarczającemi, i że dopiero jego podróże 
właśnie przekonały nas dowodnie o elemen
tarnej dla aeronautyki podstawie, o tem mia
nowicie, iż: aby balon mógł być istotnie kiero
wanym, czyli mógł się posuwać w żądanym 
kierunku, powinien posiadać szybkość więk
szą, niż prąd atmosferyczny, w którym i pod 
którego wpływem się znajduje. Chcąc zaś na
dać balonowi możliwie największą szybkość, 
trzeba go zaopatrzyć w silne,—nieodzownie więc 
wielkie i ciężkie — maszyny. Jasnem jest i nie 
potrzebuje dowodzenia, iż ciężar motoru, ma
jącego miejsce swe znaleść na łódce balono
wej, od siły wzlotu balonu bezpośrednio jest za
leżnym. Skoro zaś siła wzlotu (force ascension- 
nelle) z natury rzeczy jest ograniczoną, — nie 
pozostaje nic innego, jak dążyć do motorów, 
w których przy najmniejszej wadze otrzyma
łoby się największy skutek mechaniczny, t. j. 
do motorów, możliwie lekkich. Temu wyma
ganiu nie w zupełności odpowiadają maszyny 
parowe, w których kocioł, palenisko, zbiornik 
wody i konieczne zapasy wody i węgla, są nie
jako balastem, siły bezpośrednio nie dającym, 
a ciężar samego motoru, t. j. maszyny samej 
znacznie podnoszącym. Wzgląd ten stanowi 
rzeczywiście ujemną stronę wynalazku Giffar
da. Z drugiej strony, obecność ognia pod ko
tłem parowym czyni żeglugę powietrzną nad
zwyczaj niebezpieczną, tembardziej, że wszyst
kie balony obecnie napełniane bywają albo 
wodorem lub, częściej jeszcze, gazem oświe
tlającym. Obok tych dwóch słusznych zarzu
tów, postawić można trzeci, niemniej od nich 
ważny, a mianowicie bezustanne zmniejszanie 
się wagi balonu podczas działania maszyny 
parów ąj, wskutek przerabiania przez nią wody 
> węgla na parę wodną i gazy, które ucho
dzą w powietrze i dla balonu bezpowrotnie

giną. Zważywszy, że maszyna parowa o wzglę
dnie niewielkiej sile, na godzinę zużywa co- 
najmniej 15 do 18 kilogramów pary wodnej 
i 4 do 5 kilogr. węgla, można łatwo wyobra
zić sobie, jak stosunkowo szybko zmniejsza 
się waga balonu. Powstająca przy tem ciągła, 
strata na wadze nadzwyczaj jest dotkliwą, po
nieważ nieruchomo w powietrzu pozostający 
balon, za nieznacznem nawet zmniejszeniem 
się ciężaru, wzbija się szybko w górę. Wpraw
dzie Giffard chciał temu zapobiedz przez urzą
dzenie kondensatora, któryby mu zwracał pa
rę w postaci wody, znów do użytku zdatnej, 
a także zamierzał opalać kocioł wodorem, wy
puszczanym, w miarę wznoszenia się, z balonu, 
czemu sprzyja zmniejszające się ku górze ci
śnienie, — lecz śmierć, która wśród prac nad 
tym przedmiotem Giffarda zaskoczyła, nie do
zwoliła nam przekonać się, o ileby przez to 
wyżej wyszczególnione strony ujemne, z uży
cia siły pary wynikające, usuniętemi skute
cznie zostały.

Przy postawionem w ten sposób zadaniu, 
mimowoli nastręcza się pytanie, czy nie lepiej 
byłoby do tego celu użyć w miejsce motorów 
parowych, innych, bardziej odpowiednich? Mo
tory gazowe są za ciężkie, i jedynie wtedy 
działają dobrze, gdy są wmurowanemi na fila
rach mocnych, oprzeć się gwałtownym wstrzą- 
śnieniom mogących. Motory o zgęszczonem 
powietrzu mają znów tę niedogodność, iż wy
magają zbiorników nadzwyczaj wytrzymałych, 
a więc ciężkich. Co się zaś tyczy motorów 
o płynnym dwutlenku węgla, lub innych ga
zach skroplonych, to, jakkolwiek zdarza się 
o nich od czasu do czasu coś posłyszeć, lecz 
prócz tego, małoco więcej o nich powiedzieć 
można, w przemysłowej bowiem praktyce za
stosowania dotąd nie znalazły.

Jedynym motorem, odpowiadającym wyma
ganym warunkom, i na ten cel szczególnie, — 
par excellence —  przydatnym, jest maszyna 
dynamo-elektryczna. Myśl zastosowania elek
tryczności do celów aeronautyki, powziął uczeń 
Giffarda, Gaston Tissander, który w r. 1881 
napisał broszurę p. n. „Application de l’elec- 
tricite a lanavigaton aerienne” („Zastosowanie 
elektryczności do żeglugi powietrznej”) i na 
pomysł swój wziął patent.

W  sprawozdaniu, złożonem Akademii Nauk 
w Paryżu, Tissandier w dniu 1 -ym Sierpnia 
1881 roku przedstawił w ogólnych zarysach
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zasady swojego projektu żeglugi powietrznej, 
zwracając należycie uwagę na dodatnie strony 
pomysłu, jakoto: źe maszyna dynamo-elektry- 
czna działa bez opału, a przeto usuwa niebez
pieczeństwo pożaru, — że przy danym cięża
rze materyjalnym wytwarza większą siłę me
chaniczną, niż jakikolwiek inny rodzaj moto
rów ‘), — że posiada wagę stałą, gdyż nie wy
dziela żadnych gazowych produktów rozkładu, 
że, wreszcie, z nadzwyczajną łatwością daje się 
w ruch wprowadzać przez zamknięcie łańcu
cha galwanicznego zapomocą zwrotnika (ko
mutatora).

Tissandier zbudował w myśl powyższych 
zasad na próbę mały balon, mający 3,50 me
trów długości, a 1,30 metrów średnicy w naj- 
szerszem przecięciu. Objętość jego wynosiła 
2 metry sześcienne, a waga 200 gramów. N a
pełniony czystym wodorem, wznosił się w górę 
z siłą równą 2 kilogramom. Łódka tego balo
nu zaopatrzoną była w małą maszynkę dyna- 
mo-elektryczną, ważącą 200 gramów, tak, źe 
motor ten, razem z dwoma akumulatorami 
czyli ogniwami (elementami) wtórnemi, źródło 
elektryczności stanowiącemi, oraz z innemi, 
dodatkowemi częściami, ważył mniej, niż wy
nosiła siła wzlotu balonu; ten ostatni mógł 
więc, pomimo maleńkich rozmiarów, wznieść 
się w górę. Przy odpowiedniem złączeniu obu 
ogniw Plantego, maszyna mogła działać przez 
10 minut, a balon w zamkniętym pokoju — 
w spokojnem zatem powietrzu — poruszał się 
z prędkością, przenoszącą 2 metry na se
kundę.

Następnie, Gaston Tissandier, łącznie z bra
tem swym, Wojciechem, zbudowali większy 
motor dynamo-elektryczny, przeznaczony do 
balonów o 900—1000 metrach sześciennych 
objętości. Przyrząd ten składał się z trzech 
oddzielnych części:

1) Z dwóch skrzydeł wiatrakowych (pro- 
pulseur), tworzących śrubę, o średnicy 2,85 
metrów.

2) Z maszyny dynamo-elektrycznej Si men
sa, według nowego typu, w którym waga do
prowadzoną została do minimum i

3) Z bateryi lekkich stosów o dwuchromia
nie potasu.

') l’or. o sile przyrządów w stosunku do ich wagi 
w Nr. 19 , str. 2 9 2  W szechświata z r. b.

Skrzydła przyrządu były ramami z drutu sta
lowego, przytwierdzonemi w sposób odpowiedni, 
ażeby się mogły obracać około nieruchomej 
osi obrotowej; ramy te tylko w częściach odle
głych od osi obrotu, były pokryte pokostowa
ną materyją jedwabną. Cała ta część ważyła 
7 kilogramów. Niecałkowite pokrycie skrzydeł 
materyją, miało swoje znaczenie, gdyż na za
sadzie teoretycznego rozumowania i zastoso
wania praw fizyki i mechaniki odnośnie do 
działania i ruchu śrubowatych powierzchni, 
korzystne zużycie siły mechanicznej przypada 
jedynie na odsunięte od osi części śruby, gdy 
tymczasem powierzchnie blisko środka (osi) 
leżące, zwiększają opór, a nie wiele wytwarza
ją siły, jak tego p. Tissandier w swej pracy 
na zasadzie podstawowego prawa rozkładu sił, 
dowodzi.

Maszyna dynamo - elektryczna zbudowaną 
została podług planu Tissandierów w Paryżu 
w zakładach Siemensa. Przyrząd składa się 
z wydłużonej cewki o 36-iu zwojach i z 4ch  
elektromagnesów. Części dodatkowe w przy* 
rządzie tym są z lanej stali. Wagę ich, jakoteż 
i ciężar drewnianej oprawy, doprowadzono do 
najmniejszóści, tak, iż cała maszyna waży 55 
kilogramów. Maszyna udziela ruch obrotowy 
skrzydłom zapomocą dwóch kół zębatych, któ
rych zazębienie przedstawia stosunek 1 : 10; 
gdy cewka zatem robi 1200 obrotów na minu
tę, śruba tylko 120. Siła maszyny tej, zapo- 
mocą hamulca Prony’ego oznaczona, równała 
się 100 kilogramom na sekundę — wydajność 
rzeczywista 55%. (Siła prądu elektrycznego 
przytem była 45 amperów, różnica potencyja- 
łów na biegunach wynosiła 40 woltów).

Stosy o dwuchromianie potasu, zastosowane 
przez G. Tissandiera, pozwalają otrzymać zna
czną siłę prądu w stosunku do wagi, a stosu
nek ten znacznie jeszcze korzystniejszym jest 
tu, niż przy użyciu ogniw wtórnych Plantego. 
Bakteryja składa się z 24 stosów, z których 
każdy waży 7 kilogramów.

Pojedyńczy stos przedstawia 4-litrowe (t. j. 
garncowe) naczynie z stwardniałego kauczuku, 
w którem to naczyniu osadzone są naprzemian 
tabliczki cynku i węgla. Zanurzona w soli po
tasowej powierzchnia 10-iu blach cynkowych, 
jest trzy razy mniejszą od powierzchni, ró
wnież zanurzonej, 11-tu węglowych tabliczek. 
Jeśli użytym będzie bardzo kwaśny i stężo
ny roztwór soli chromowej, bakteryja z 24 ch
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stosów, połączonych w 4 grupy po 6, wytwa
rza prąd elektryczny o znacznem napięciu 
i niezmiennem natężeniu, przez przeszło dwie 
godziny z rzędu. Przy działaniu, płyn roz
grzewa i wyczerpuje się stopniowo, lecz dzia
łanie może być podtrzymanem przez odpowie
dnie dodawanie kwasu chromnego w stoso
wnych odstępach czasu.

Na dołączonym tu rysunku (fig. 2), przed
stawiamy schematycznie sposób połączenia 
różnych części urządzenia podług projektu G. 
Tissandiera.

F ig . 2.

Naczynie, zawierające roztwór dwuchromia
nu potasu (S), połączone zapomocą ruchomej 
rurki z bateryją galwaniczną (P), może być 
z łatwością na sznurku pionowo przesuwanem 
i według tego służy albo do napełniania bate
ryi płynem, albo — przy niższym poziomie — 
jako zbiornik do odpływu z bateryi roztworu 
soli chromowej. Prąd, wytworzony w bateryi, 
przechodzi przez zwrotnik rtęciowy (komuta
tor) (C), dalej przez przyrządy, mierzące od
powiednie wielkości elektryczne (V i A) i do
chodzi do maszyny dynamo-elektrycznej (M), 
zawieszonej na linach, i nadającej ruch dwu- 
skrzydłej śrubie (H H 1), z której, jak to wyżej 
już zaznaczyliśmy, wyjęto materyję jedwabną 
w pobliżu środka (osi).

Z doświadczeń, dokonanych przy takiem 
ustawieniu przyrządów, okazało się, że motor, 
według planu Tissandiera wykonany, przy ob
ciążeniu ciężarem trojga ludzi, jest w sta
nie jeszcze dostarczać równomiernie w ciągu 
3-ch godzin pracę 75 do 100 kilogrametrów,

czyli równającą się pracy 12-u do 15-u ludzi. 
Rezultat taki pod względem pracy w stosun
ku do materyjalnej wagi przyrządu, jak powyż
szy, przez Tissandiera otrzymany, jest wielce 
zadawaluiąjącym, pomimo, iż znane są maszy
ny elektro-dynamiczne lżejsze, niż typ Siemen
sa, jakiego użył p. Tissandier. I tak, pp. Ayr- 
ton i Perry w Londynie, zbudowali motor 
elektryczny, ważący 18 kilogramów, a da
jący pracę 37 kilogrametrów.

Na wyżej wyłożonych zasadach, które już 
na małą skalę — jak widzieliśmy — zostały 
wypróbowanemi, budują obecnie bracia Tis
sandier balon dość wielkich wymiarów, o ob
jętości 950 metrów sześciennych, przy 27 me
trach długości, a 9 m. średnicy w miejscu naj- 
szerszem wrzeciona. Napełniony czystym wo
dorem, balon ten mieć będzie siłę wzlotu 
równą 1143 kilogramom. Ciężar balonu wraz 
z łodzią wynosić będzie 500 kilogramów, a 
więc 643 kilogramy pozostanie jeszcze do roz
porządzenia na ciężar maszyny, podróżnych 
i na konieczny balast. Motor, do balonu tego 
przeznaczony, ma mieć 100 kilogrametrów 
skutecznej pracy.

W  tych warunkach balon posiadać będzie 
szybkość 4 m. na sekundę (przy spokojnem po
wietrzu), czyli 14 kilometrów na godzinę. Ma 
to pewne znaczenie w powietrzu spokojnem; 
przy silnych natomiast wiatrach, trzeba mieć 
balon większych rozmiarów, posiadający prze-* 
to większą i silniejszą maszynę. Poniżej przy
toczone zestawienie dowodzi wyraźnie, o ile 
korzystniejszemi dla żeglugi być muszą balo
ny wielkich rozmiarów ze względu na stosu
nek, zachodzący pomiędzy ich powierzchnią, 
objętością, a siłą wznoszenia się.

Weźmy dla porównania 2 balony podłużne: 
jeden o objętości około 1000 m.3, drugi około 
3000 in.3 mający, przy innych warunkach je
dnakowych:

Balon wydłużorly Balon wydłużony 
9 5 3  m .3 obj. 3 0 6 9  m .3 obj.

Długość (od bieguna 
do bieguna) 27 m. 40 m.

Największa szerokość 9 m. 13'/3 m.
Objętość całkowita 953 ,3  m.3 3 0 6 9 ,3  m3. 
Siła wzlotu (przy na

pełnieniu wodorem) 1143 kgr. 3682 kgr. 
Waga statku stała: 

p o kr y c i e ,  łódka,
sznury i t. d, 500 „ 1110 „
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Balon wydłużony Balon wydłużony 
9 5 3  m .3 obj. 3 0 6 9  m .3 obj.

Pozostaje na maszy
nę, balast i ludzi 643 kgr. 2582 kgr. 

Odliczając na 3-ch 
podróżnych 2 1 0 ) 2 1 0 )
i na balast przy pu- )290 „ |450 „
szczaniu się w drogę 8 0 \ 2 4 0 )

Do zużycia na c ię -  
ż a r m a s z y n y ,
waga 3 5 3  kgr. 2132 kgr.

Praca maszyny w cią
gu 3-ch godzin w ko
niach parowych I ‘/ 3 10

Szybkość na sekundę 4  m. 7 m.
,, na godzinę 15 kilom. 25 kim.

Zestawienie to uczy nas, że balon, mający 
powierzchnię dwa razy większą, przedstawia 
objętość 3 razy większą, co już pozwala rozpo
rządzać 4 razy znaczniej szem obciążeniem ło
dzi, tak, że siła maszyny łatwo 8 razy większą 
być może.

Przykład ten stosuje się do balonu o 3000 
m.3 objętości, a więc do balonu średnich roz
miarów. Do jakichże rezultatów dojść można- 
by z balonami, o objętościach 30.000, 50.000,
100.000 metrów sześciennych.

Przy takich wymiarach, o których przy dzi
siejszym rozwoju techniki marzyć mamy pra
wo, możnaby osiągnąć szybkości najspieszniej- 
szych pociągów kolejowych i iść o lepsze z chy- 
żością przeważnie przytrafiających się prądów 
atmosferycznych. Nie wychodząc jednak poza 
granice skromnej możliwości, i zważywszy, źe 
wraz z rosnącą objętością balonu i koszt jego 
niesłychanie rośnie, możemy nateraz zaledwie 
powiedzieć, iż przy słabym wietrze, kierowanie 
balonem rzeczywiście w praktyce przeprowa- 
dzonem być może. Możemy balonowi nadać — 
jak się okazuje z powyższego — kilka metrów 
na sekundę chyżości własnej zapomocą moto
ru. Lecz 4 do 7-iu metrów na sekundę — jest 
to zaledwie chyżość umiarkowanych, średnich 
(moyens, massig) wiatrów. Szybkość od 7 do 
11 metrów właściwą jest wiatrom, sprawiają
cym wrażenie świeżości, przewiewnym (frais, 
frisch). Burzom lądowym odpowiada 17 do 28 
metrów chyżości wiatru na sekundę, a wyżej 
28 m. wkraczamy w obręb silnych burz, orka
nów, w których wiatr przebiega po 40 metrów 
na sekundę i więcej jeszcze. Oczywistem jest,

że o sterowaniu balonami przy takich szybko
ściach prądu powietrznego myśleć wcale nate
raz nie można, a całe zadanie stawia się 
i ogranicza na tem, aby przy wietrze umiar
kowanym lub mocniejszym, aż do granicy, 
przy której wiatr poczyna towarzyszyć bu
rzy, można było wznosić się w powietrze i swo
bodnie kierunek balonowi nadawać. Jeśli to 
zadanie tylko będzie rozwiązanem, można bę
dzie powiedzieć, iż trudy stuletnie na polu 
aeronautyki, opłaciły się i pożądany wydały 
owoc.

TRZĘSIENIE ZIEM I NA ISCHII.

Katastrofa, jakiej uległa mała, w zatoce 
Neapolitańskiej położona wyspa Ischia(Iskija), 
wieczorem, dnia 28 z. m., — napełnia wszyst
kie gazety, zawierające opisy nieszczęścia, 
trwogi, ratunku i obecnej ruiny.

Naukowe wytłumaczenie faktu nie jest do
tąd wiadomem; po dokładnem zebraniu i zgru
powaniu faktów i okoliczności wypadku, bę
dzie dopiero możliwem wyświecić znaczenie, 
przyczynę i charakter katastrofy.

Zachowując sobie na przyszłość bardziej 
szczegółowe omówienie groźnego tego wypad
ku, dającego tak straszne świadectwo o potę
dze sił przyrody w stosunku do marnych 
dzieł człowieka, — notujemy tu tymczasem 
parę szczegółów z angielskiego tygodnika 
„ N a tu r ę ,” który we wszelkich przyrodni
czych kwestyjach zawsze wybornie jest infor
mowanym.

Trzęsienie dało się uczuć po wpół do dzie
wiątej wieczorem, w sobotę, dnia 28-go Lipca 
r. b., gdy tak goście, jak i miejscowi mieszkań
cy używali wypoczynku lub zabawiali się pod 
niebem pogodnem i przy cichem, nierucho- 
mem powietrzu. Nic nie zapowiadało fatalne
go wydarzenia i ostrzedz o niern nie mogło. 
W ciągu 15-tu sekund Casamicciola stała się 
kupą gruzów — podobnież mniejsze miastecz
ka: Forio, Lacco Ameno, Fontana, Serrara. 
Po pierwszem wstrząśnieniu, które — jak po
wiedzieliśmy— trwało 15 sekund, bezpośre
dnio zaraz nastąpiły dwa inne. Utrzymują, że 
prof. Palmieri wyraził zdanie, iż katastrofa 
była spowodowaną zapadnięciem się poziomu,
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a nie trzęsieniem ziemi. (Wieści tej już zaprze
czono. Red.) — Dnia 31-go z. m. znów lekkie 
nastąpiło wstrząśnienie. Wezuwijusz pod ten 
czas wciąż jest czynnym.

Jeden z Reńskich dzienników donosi, że 
w tęż sobotę w nocy, około tego czasu, gdy 
na Ischii spełniła się katastrofa, lekkie, faliste 
wstrząśnienie gruntu miało miejsce w W ies
baden.

Zrana d. 31 wstrząśnienie ziemi, trwające 
2 sekund, w kierunku ze wschodu na zachód, 
nawiedziło miasto Oporto i stało się przy
czyną wielkiego przerażenia mieszkańców.

Słuch i węch u mrówek.
W yją tek  z dzieła

LUBBOCKA
„ M r ó w k i ,  o s y  i p s z c z o ł y . "

spolszczony przez A  n .

(Dokończenio).

I tak zawdzięczam p. Franciszkowi Galto- 
nowi następujący ustęp, wyjęty z nowej pracy 
pułkownika Longa, o Afryce środkowej:

Donoszą też o dwóch wstrząśnieniach tego 
samego dnia w Gilroy w Kalifornii.

Co się tyczy wulkanu Epomeo na Ischii, 
ostatni wybuch jego sięga roku 1302-go; trzę
sienie ziemi ostatnie nawiedziło Casamicciolę 
w Marcu 1881 r.

Bawiący na Ischii D-r Dohrn, uczony i sła
wny dziś dyrektor Neapolitańskiej stacyi mor
skiej zoologicznej, ocalał szczęśliwie, bez ża
dnego szwanku.

— Badałem — mówi autor — ich (dzikich) 
sposób łapania mrówek (jadalnych) i ten na 
rysunku tu przedstawiam (w oryginale poda
no rycinę): dwie zgrabne dziewczyki siedziały 
u otworu mrowiska, uderzając rytmicznie pa
łeczkami w pustą tykwę, zwaną „burmah,” 
nucąc jednocześnie dość dźwięczną piosnkę; 
tony te przywabiały z pod ziemi nieszczęśliwą 
mrówkę, którą też natychmiast łapano (gatu
nek niestety nie wskazany).

Nadto, w rożkach u mrówek znaleziono za
stanawiające przyrządy, które przypuszczalnie
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są, właśnie narządem słuchu. O ile mi wiado
mo, pierwszą wiadomość o pomienionym przy
rządzie podał Dr. Braxton Hicks, w swej zna
komitej rozprawie o rożkach u owadów, ogło
szonej w 22-im tomie „Linnaeau Transactions," 
następnie zaś D-r Forel w swem dziele: „Four- 
mis de la Suisse." Obie te prace zasługiwały 
niewątpliwie na większe wyróżnienie niż to, 
jakie im przypadło w udziale. Narządy, ma
jące kształt korka (zatyczki), znajdują się 
i u innych gatunków, takie wszakże, któreby 
miały kształt stetoskopu, u żadnych nie są do
tąd, o ile wiem, znane owadów. Składają się 
one z wychodzącego na zewnątrz woreczka

F ig . i .

(fig. 1, w) i z długiej rurki (r), prowadzącej do 
wewnętrznego rozszerzenia (k), w którego głę
bi znajduje się zakończenie nerwu.

Forel opisuje również te ciekawe przyrzą
dy, których liczba, według niego bardzo jest 
zmienną: np. od 5-iu do 12-u. Mojem zdaniem, 
zmienność ta jest tylko pozorną, w rzeczywi
stości zaś ilość ich u każdego gatunku bywa 
mniej lub więcej stałą. Jakkolwiek bowiem, 
najczęściej zawarte w nich w pewnej ilości po
wietrze, czyni je bardzo widocznemi, zachodzą 
jednak wypadki, w których odszukanie ich by
najmniej nie jest łatwem; mniemam przeto, że 
jeżeli czasem ich liczba wypadnie niewielką, 
to dzieje się to jedynie wskutek tego, że część 
ich przy preparowaniu nie została uwido
cznioną.

Oprócz tych, opisanych powyżej narządów, 
które się na końcowym pierścieniu rożków 
stale znajdują, znalazłem jeszcze jedno, a 
w kilku wypadkach i dwa skupienia podobnych 
przyrządów i na poprzedzających pierścieniach. 
Na pierwszy rzut oka, rurki wydają się tutaj 
równie długiemi, jak i rureczki na pierścieniu 
końcowym, nie mogłem jednak zmierzyć rze
czywistej ich długości, ponieważ nie można 
ich oglądać na jednej poziomej płaszczyznie.

Niekiedy, gdy zczłonkowanie było krótkiem, 
rurka przyrządu była zgiętą, co naprowadza 
na domysł, jakoby pewna stała długość rurki 
wielkie miała znaczenie. Możliwem jest, że 
ciekawe te przyrządy obsługują zmysł słuchu 
i są — że tak powiem — jakby mikroskopij
nemu stetoskopami. Prof. Tyndall, który ła
skaw był badać je wraz ze mną. uważa to ró
wnież za prawdopodobne.

Nie sądzę, iżbym się zadaleko posuwał, 
przypuszczając, że zagięcia rurek nie wielkie 
mieć mogą znaczenie w czynności, jaką przy
rządy te spełniają.

Kirby i Spence pierwsi — jak się zdaje — 
zauważyli, że bliski mrówce owad, żronka (mu- 
tilla europaea), jest w stanie wydawać rodzaj 
pisku; nic jednak nie mówią o tem, w jaki 
mianowicie sposób owad pisk ten wydaje.

Goureau zwrócił później uwagę na ten sam 
przedmiot, i przypisuje go tarciu trzeciego 
pierścienia odwłoka o drugi. Z drugiej znów 
strony Westwood sądzi, iź dźwięk ten powsta
je przez wzajemne działanie szerokiej obrączki 
szyjowej owadu, oraz średniej części jego śród- 
tułowia. Darwin w swem dziele: „O pocho
dzeniu człowieka,” tak samo się na to zapa
truje. „Znajduję rzeczywiście — mówi on — 
że te powierzchnie (i, e, stanowiące część po
krywy drugiego i trzeciego pierścienia) opa
trzone są koncentrycznemi drobniutkiemi 
grzebieniami, to samo jednak odnosi się i do 
wybitnej obrączki na tułowiu; przy obrączce 
tej, bezpośrednio osadzoną jest głowa, a przy 
szybkiem pociągnięciu igłą, obrączka wydaje 
ów charakterystyczny dźwięk.

Landois, przytoczywszy ten pogląd, oświad
cza, że jest wręcz przeciwnego zdania. Pra
wdziwym organem śpiewu— twierdzi on—jest 
trójgraniasta przestrzeń u górnej powierzchni 
czwartego pierścienia odwłokowego, a której 
drobne zmarszczki przy potarciu wydają prze
nikliwy dźwięk. Z badań Landois’a można na
brać przekonania, że opisane przezeń urządze
nie rzeczywiście wywołuje dźwięk, lecz niema 
w tem nic niemożliwego, ażeby tarcie naszyj
nika o śródtułowie nie współdziałało przy tej 
czynności.

Landois postawił sobie pytanie, czy rodzaje 
pokrewne żronce, nie posiadają czasem przy
rządu analogicznego i czy nie mogą wydawać 
podobnych dźwięków. Naprzód zbadał rodzaj 
Ponera, który co do budowy odwłoka bardzo
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podobnym jest do żronki, i znalazł tu również 
„przyrząd głosowy“ mocno rozwinięty. W te
dy zwrócił uwagę swą na mrówki i znalazł tu 
także, na tem samem miejscu, ten sam przy
rząd w kształcie tarki. Nie ulega wątpliwości, 
że mrówki nie wydają dźwięków, któreby były 
dostępnetni dla nas. Skoro jednak zważymy, 
że pokrewne i najbliższe im owady, przez tar
cie dwóch części odwłoka o siebie, wydają 
dźwięki, które słyszeć możemy, że, obok tego, 
niektóre z pomiędzy mrówek posiadają urzą
dzenie, mniej lub bardziej podobne, — nie wy
da nam się niewłaściwem wywnioskować stąd, 
że i te ostatnie, t. j. mrówki, posiadają zdol
ność wydawania dźwięków, jakkolwiek my nie 
jesteśmy w stanie ich usłyszeć.

Landois opisuje przyrząd taki u robotnic hur- 
tnicy zakopconej (Lasius fuliginosus), zawie
rać mający na szerokości 13m/ m aż dwadzieścia 
grzebieni, — nie podaje jednak rysunku. Na 
fig. 2-iej przedstawiłem połączenie drugiego 
i trzeciego pierścienia odwłoku u hurtnicy żół
tej (Lasius flavius) w przecięciu pionowem,

wzdłuż, przy powiększeniu 225 razy. Widać 
na niem około dziesięciu zmarszczek, dobrze 
uwydatnionych (z), zaledwie '/i00 cala na dłu
gość zajmujących. Podobne zmarszczki znaj
dują się i na następnych pierścieniach.

Przy sposobności wspomnę tu i o innym, 
nadzwyczaj zajmującym przyrządzie słucho
wym. W roku 1844, von Siebold opisał wielce 
osobliwy przyrząd, odkryty przezeń w goleni 
przednich odnóży świerszcza (Gryllus), a który 
uważał jako narząd zmysłu słuchu. Dalej ba
dali te urządzenia Burmeister, Brunner, Hen- 
sen, Leydig i inni, ostatnio zaś stały się przed
miotem monografii D-ra Graber’a, który po
czyna swą pracę twierdzeniem, że charakter 
przyrządów rzeczonych jest zupełnie odręb
nym i że niczego podobnego nie można napo
tkać nietylko u innych owadów, ale u stawo- 
nogich w ogólności.

Nadzwyczaj żywo zainteresowało mnie prze
to, gdym w roku 1875 odkrył u mrówek przy

rząd, który pod wielu ważnemi względami po
dobnym być się zdawał do powyżej wspomnia
nych przyrządów u owadów prostoskrzydłych.

Rzut oka na pracę D-ra Grabera i dołączo
ne do niej tablice, wystarcza, aby przekonać, 
że wielka dychawka odnóży, występująca 
u ogółu prostoskrzydłych, znacznie grubieje 
w goleni i wysyła — wnet po wejściu do tej 
ostatniej — odgałęzienie, które, przez jakiś 
czas po odszczepieniu się biegnąc równolegle 
do pnia głównego, dalej z nim znów się łączy.

Otóż udało mi się stwierdzić, że i u wielu 
innych owadów, dychawki w goleni były roz
szerzone; u wielu widziałem nawet boczną ga
łązkę. Toż samo daje się zauważyć u moli. 
Zachowuję sobie wszakże na inną sposobność 
to, co mógłbym w tym względzie powiedzieć 
o innych owadach, a tu ograniczam się na 
mrówkach.

Jeśli zbadamy np. goleń hurtnicy żółtej 
(Lasius flavius) (fig. 3), zauważymy, że dy
chawka przybiera osobliwą postać, zupełnie 
przypominającą nam to, co się dzieje u świer-

P ig . 3 .

szcza i innych prostoskrzydłych. W udzie dy
chawka ma '/3000 cala w średnicy; zaledwie je 
dnak wchodzi do goleni, wnet grubieje, a śre
dnica jej wzrasta do '/500 cala, następnie zwę
ża się do ‘/soo , przy drugim zaś końcu goleni 
dosięga znów ‘/soo cala na grubość. Co więcej, 
zupełnie jak u świerszcza (Gryllus), a także 
w rodzaju mrówki (Formica), mała gałązka 
wybiega z rozszerzenia górnego, przebiega 
w prostej prawie linii przez długość goleni 
i łączy się znów z głównym pniem dychawki 
tuż przy dolnem zgrubieniu. Te godne uwagi 
nabrzmienia na obu końcach dychawki gole- 
niowej dają się również dobrze zauważyć 
u niektórych gatunków przezroczystych, jak 
np. Myrmica ruginodis i Pheidole megace- 
phala ').

*) Bliższe stosunki anatomiczno i histologiczne, opi
sane przez Łnbbocka, zostają tu pominięte.
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W  ogóle sądzę, że przedmiot ten pełen jest 
jeszcze wątpliwości, skłonny wszakże jestem 
mniemać, że mrówki wrażliwemi są na dźwię
ki, których my słyszeć nie możemy.

* **

Robiłem również wiele doświadczeń nad wę
chem u mrówek. Zanurzałem pędzelki z wiel
błądziej sierści w wodzie miętowej, w olejku 
gwoździkowym, w lawendowej wodzie i innych 
mocno wonnych cieczach, i zawieszałem je 
cala powyżej kawałka papieru, na którym prze
chadzały się mrówki przy wyżwymienionych do
świadczeniach. W  takich okolicznościach nie
które mrówki przechodziły, nie zważając wcale 
na pędzelki; inne zaś, skoro tylko dochodziły 
pod pędzelek, zatrzymywały się, i, uderzone 
widocznie zapachem, odwracały się, dążąc 
w kierunku powrotnym. Wszelako, po krót
kiej chwili wracały znów i przechodziły pod 
pachnącym pędzelkiem; wogóle, przeszedłszy 
dwa lub trzy razy, nie troszczyły się więcej 
o zapach. Doświadczenie to usunęło z mego 
umysłu wszelkie ') wątpliwości. Pomimo to, 
ażeby uczynić doświadczenie wyraźniej szem 
jeszcze, poddałem próbie mrówki, umieszczone 
na odosobnionym kawałku papieru. Nad tym 
papierem, w takiej mianowicie odległości, aże
by mrówki mogły pod nim, nie dotykając go, 
przechodzić, powiesiłem znowu pędzelek z wiel
błądziego włosia, napajany assafetydą, wodą 
lawendową, wyskokiem miętowym, olejkiem 
gwoździkowym i innemi perfumami. Doświad
czenia te dały wyniki nader jasne, a ktokol- 
wiekby widział, jak mrówki w tych okoliczno
ściach się zachowywały, nie mógłby pozostać 
nadal w wątpliwości, że owady posiadają zdol
ność węchu. Wreszcie, wziąłem jeszcze dużą 
samicę z gatunku Formica ligniperda, którą 
na stole przywiązałem zapomocą nitki, jak po
przednio. Skoro się zupełnie już uspokoiła, 
wystawiałem ją na próbę dyjapazonów, —  co 
ją jednak w niewzruszonym pozostawiło spo
koju. Wtedy przybliżyłem nader delikatnie 
chorągiewkę pióra, tak, ażeby dotknęła pra
wie jej rożków — każdego z kolei; — i to je-

') N ie znajdujemy wzm ianki, czy gdy pędzel był 
bezwonnym, nienamaszczonym , mrówki zważały nań czy 
nie* by6 przecież łatw o m oże, że w i d o k  zawieszone
go przedmiotu, równie dobrze jak  woń, wpływać na 
owady m ógł odstraszająco. Przyp. Red.

dnak zgoła spokojnego owadu nie poruszyło. 
Umoczywszy wówczas pióro w ekstrakcie pi
żma, powtórzyłem doświadczenie: mrówka 
cofnęła natychmiast wystawiony na działanie 
piżma rożek i odrzuciła go do tyłu. Toż samo 
zrobiłem zaraz z drugim rożkiem. Za dotknię
ciem rożka, mrówka cofała się; zdawało się, 
że cierpi. Powtórzyłem raz jeszcze doświad
czenie z inną mrówką, używając esencyi la
wendy. Skutek był ten sam.

Oprócz wyżej opisanych faktów, wiele in
nych jeszcze naprowadza nas na ten sam wnio
sek, tak, że trudno byłoby dziś powątpiewać 
o tem, iż zmysł węchu u mrówek bardzo sil
nie jest rozwinięty.

Wiadomości o Ameryce 

p r z e d  o d k r y c i e m  K o l u m b a .

Znakomity gieograf Nordenskjóld ')j w swo
ich „Studyjach i poszukiwaniach z okazyi po
dróży po dalekiej Północy," stanowiących do
datek do „Podróży Yegi naokoło Azyi i Euro
py," podaje krytyczną wiadomość o opowiada
niach i mapie braci Zeno, którzy w XIV-ym  
wieku odbyli podróż po północnych częściach 
oceanu Atlantyckiego. Opowiadania te, upo
rządkowane i zredagowane przez jednego z po
tomków tych znakomitych wenecyjan, Miko
łaja Zeno młodszego, na zasadzie listów auten
tycznych, pisanych przez podróżników w koń
cu X IV  wieku, a wydane w Wenecyi w roku 
1558 przez Franciszka Marcoliniego, uważane 
były w innych krajach za podrobione przez 
wenecyjan, w celu przywłaszczenia sobie za
szczytu odkrycia Ameryki przed podróżą Ko
lumba.

Największym przeciwnikiem autentyczności 
opowiadań braci Zeno, był admirał Zahrt- 
mann, hidrograf admiralicyi duńskiej, które
go potfaga kazała gieografom zapomnieć o do
wodach prawdziwości podróży braci Zeno, 
przytoczonych w r. 1600 przez Hakluyta, oraz 
w zeszłym wieku przez jednego z towarzyszów 
Cook’a, Jerzego Forstera. W ostatnich jednak

‘)  W  jęz . szwedzkim „ sk “  =  niemieckiemu „sch“  
czyli naszemu ,,sz“ . Przyp. Ked-
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czasach zaczęto inaczej patrzeć na tę sprawę, 
i dobra wiara oraz dokładność podań wyżej 
wspomnianych żeglarzy weneckich została 
stwierdzoną przez B. H. Mayora w nowem wy
daniu ich dzieła, w 1873 r., oraz przez G. Gra- 
viera w pracy, mającej za przedmiot „Odkry
cie Ameryki przez Normandów w X-ym w.“ 
(1874). Zdanie to stwierdza obecnie swą po
wagą baron Nordenskjóld, tak, że trudno już 
teraz wątpić o autentyczności opowiadań 
braci Zeno.

Nordenskjold podaje w swych „Studyjach 
i poszukiwaniach” szwedzki przekład owej po
dróży, oraz rozbiera i krytykuje kartę Zeno
nów, porównywając ją ze wszystkiemi karta
mi drukowanemi i rękopiśmiennemi, znanemi 
w chwili ukazania się wydania Marcoliniego 
w 1558 r.

Według Nordenskjolda, ogólna dokładność 
opisów, które z żadnego ze źródeł znanych za- 
czerpniętemi nie zostały, dowodzi, że bracia 
Zeno zwiedzili grupę wysp Faroer i inne, opi
sane w ich dziele, jakoteż wschodnie wybrzeża 
Grenlandyi. Szczegóły zaś, podane przez nich 
o sposobie życia dzikich mieszkańców krajów, 
położonych na północo-zachód oceanu Atlan
tyckiego, a znanych obecnie pod nazwą New- 
foundlandu, Kanady i Stanów Zjednoczonych, 
krajów, o których Europejczycy nie mieli ża
dnego pojęcia przed ich kolonizacyją w wieku 
X V IIiX V III-ym , dowodzą rzetelności twier
dzenia podróżników weneckich, iż co do wia
domości tych znosili się rzeczywiście z ludźmi, 
którzy zwiedzili wybrzeża nowego świata. 
Wkwestyi tej Nordenskjold sądzi, iż wiadomo
ści, udzielone braciom Zeno przez ludzi cywi
lizowanych, Jsfcórych spotkali podczas pobytu 
w tych krajach, dotychczas nieznanych, stano
wią dowód utrzymywania się ciągłych stosun
ków pomiędzy dawnemi kolonijami skandy- 
nawskiemi, które bezwątpienia istniały w no
wym świecie w X  i XI-ym wieku, z krajem 
ojczystym na lądzie starym, aż do końca X IY  
w., t. j. do chwili podróży braci Zeno po kra
jach północnych.

Autor wykazuje dalej, że w połowie X V I  
wieku istniały trzy karty północy i północo- j  

zachodu, które wraz z kartą braci Zeno, zo
stały ułożone na podstawie wskazówek żegla- i  

rzy północnych, przed datą odkrycia Ameryki 
przez Kolumba. Najważniejszą z nich jest 
karta rękopiśmienna Europy północnej oraz

okolic sąsiednich, nosząca datę 1427 roku, na 
której poraź pierwszy znajdujemy z pewną do
kładnością zaznaczone kraje skandynawskie, 
oraz znaczną część Ameryki. Ważny ten do
kument zawdzięczamy baronowi Nordenskjold, 
który go odkrył w rękopiśmie Kosmografii 
Ptolomeusza, zachowanym w biblijotece mia
sta Nancy.

Odbicie fotograficzne tej ciekawej karty do- 
łączonem jest do „Studyjów i poszukiwań.” 
Autorem jej jestduńczyk, Claudius Clavius vel 
Cimbricus. Zaczyna się ona od 55°, a kończy 
na 74° szerokości półn. Widzimy tu północną 
część Skandynawii, oraz całe morze Bałtyckie, 
którego okolice, aż do zatoki Emskiej, opisane 
są ze szczególną dokładnością. Na krańcowym 
zachodzie zaznaczoną jest Grenlandyja. W i
doczną jest rzeczą, iż karta ta ułożona została 
na zasadzie wskazówek, otrzymanych od do
świadczonych żeglarzy.

Co się tyczy karty braci Zeno, to bardziej 
jest ona podobną do karty Claudiusa, aniżeli 
do znanej Donisowskiej, będącej tylko kopiją 
rysunków, znajdujących się w średniowiecz
nych rysunkach Ptolomeusza. Niepodobna nie 
przypuścić, aby Mikołaj Donis był powagą, 
u której Zeno młodszy zaczerpnął swych 
wiadomości, odnoszących się do dalekiej pół
nocy, do wschodnich części Grenlandyi i do 
północo-wschodu Ameryki, a jednocześnie 
upada główna podstawa zarzutu Zahrtmanna, 
który uważał kartę, znajdującą się w biblijo
tece uniwersytetu kopenhazkiego,—a będącą 
tylko, jak wykazał Nordenskjold, kopiją Do- 
nisa, — za oryginał, na podstawie którego zo
stała odrysowana karta Mikołaja Zeno.

Rehabilitując w ten sposób braci Zeno, 
a szczególniej Mikołaja młodszego, który wy
dał i uzupełnił rękopismy swych znakomitych 
przodków, Nordenskjold daje nam przyczynek 
nietylko do dziejów odkrycia Ameryki, ale 
i do historyi odkryć gieograficznych w ogól
ności. B. B.

Zwierzęta niebezpieczne w  M y ja c li  Wschodnich,

W  Indyjach mieszka niemało zwierząt, któ
re są niebezpieczne dla człowieka i corocznie 
zabierają liczne ofiary. Oddawna rząd indyjski 
przedsiębierze energiczne środki w celu ochro
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ny ludności przed nieprzyjaciółmi ze świata 
zwierzęcego.

W Indyjach Wschodnich, ze zwierząt ssą
cych, niebezpiecznych lub przynajmniej szko
dliwych dla człowieka, zamieszkują nastę
pujące:

1) D r a p i e ż n e :  a) z rodziny kotów: lew, 
tygrys, pantera i Pelis jubata; b) z rodziny 
hijen: hijena pręgowana (hyaena striata); c) 
z rodziny psów: wilk indyjski (Canis pallipes) 
i szakal (C. aureus); d) z rodziny niedźwiedzi: 
Ursus isabellinus,Ur. tibetanus i Ur. labiatus.

2) K o p y t o w e :  a) z rodziny słoni: słoń 
indyjski (Elephas indicus); b) z rodziny noso
rożców: nosorożec indyjski (Rhinoceros indi
cus); c) z rodziny świń: Sus indicus; d) z rodzi
ny wołów: Gauri (Gavaeus gauri) i bawół ol
brzymi (Bubalus arni).

Z gromady gadów (reptilia), mieszkają w In- 
dyjach:

a) Z r o d z i n y  k r o k o d y l ó w :  Croco- 
dilus palustris, Cr. biporcatus, Gayialis gan- 
geticus.

b )Z  w ę ż ó w  j a d o w i t y c h :  «) Elapi- 
dae: Okularnik cz. Kobra (Naja tripudians), 
Ophiopliagus elaps, Bungarus coeruleus, Bun- 
garus fasciatus, Xenurelaps bungaroides, Cal- 
lophis intestinalis; P) Hydrophidae: Platurus 
scutatus, Platurus Pischeri, Hydrophis cyano- 
cincta, Enhydrina bengalensis, Pelamis bico- 
lor; r) Crotalidae: Trimeresurus gramineus, 
Peltopelor macrolepis, Halys himalayanus, 
Hypnale nepa; 8) Yiperidae: Daboia Russelii, 
Eclii Carinata.

Najniebezpieczniejszemi są węże jadowite, 
które zabierają największą liczbę ofiar, do te
go stopnia, że, według p. Fayrer, który specy- 
jalnie bada tę kwestyję, w Indyjach Wscho
dnich od roku 1870 do 1881 zginęło najmniej 
150.000—200.000 osób od ukąszenia wężów 
jadowitych.

Według urzędowych dokumentów, wr. 1880 
poniosło śmierć w Indyjach Wschodnich od 
ukąszenia wężów jadowitych 19060 osób, w r. 
zaś 1881 osób 18610.

Oprócz wężów, niebezpiecznemi dla człowie
ka są niektóre zwierzęta ssące, drapieżne i ko
pytowe; inne są szkodliwemi przez to, że zabi
jają zwierzęta domowe.

Według statystyki urzędowej, w roku 1880 
zginęło od dzikich zwierząt 2840 osób, w roku 
zaś 1881 osób 2757. Zwierząt domowych zgi

nęło od zwierząt dzikich w roku 1880 sztuk 
55850, w 1881 sztuk 41640.

Najniebezpieczniejszem zwierzęciem w In
dyjach Wschodnich jest wąż jadowity, Oku
larnik, zwany przez mieszkańców tamtejszych 
Kobra (Naja tripudians), od ukąszenia które
go człowiek umiera wpół godziny; drugim, ró
wnież niebezpiecznym wężem, jest Bungarus.

Ze zwierząt ssących najniebezpieczniejszemi 
są: tamtejszy wilk i tygrys.

Powyżej przytoczone liczby świadczą, jakie 
straty ponosi państwo indyjskie od jadowitych 
wężów i drapieżnych zwierząt; różnych też 
środków używają w celu wytępienia szkodli
wych zwierząt i zabezpieczenia życia tysiącom 
ludzi.

W  Bengalu, każdy krajowiec, który zabije 
węża jadowitego, otrzymuje zaświadczenie od 
władzy specyjalnej, ustanowionej przez rząd 
angielski, o gatunku węża, a za okazaniem ta
kiego zaświadczenia dostaje odpowiednią na
grodę.

W prowincyjach półn. zachód, i w Oudh rząd 
zachęca do zawiązania stowarzyszenia ludzi, 
którzyby się wyłącznie poświęcali polowaniu 
na węże jadowite. Członkowie stowarzyszenia 
otrzymują 2 rupije l) (5 fr.) miesięcznie i po 30 
centim. za każdego węża zabitego nad liczbę 
20-u miesięcznie.

W  Burmah władza wyznacza raz na rok 
nagrodę od 10—20 rupij (25—50 fr.) wsiom, 
których mieszkańcy odznaczyli się w polowa
niu na węże. Wreszcie, w niektórych okręgach 
przesyłają ajentom policyi i zdrowia tablice 
litografowane, kolorowane, przedstawiające 
różne gatunki wężów jadowitych, aby mogli 
łatwiej rozpoznać gatunek węża zabitego i wy
płacić stosowną nagrodę.

Przy użyciu tych środków, w r. 1880 wytę
piono 212776 wężów, za nagrodą 11663 rupij 
(około 29000 fr.); w roku zaś 1881 wytępiono 
254968 wężów, za sumę 11961 rupij (około 
30000 fr.).

Tępienie dzikich, szkodliwych zwierząt ssą
cych, odbywa się również dość energicznie; nie 
szczędząc starań i kosztów, rząd indyjski używa 
wszelkich środków, aby zapobiedz złemu, a 
w okręgach, w których tępienie zwierząt dzi
kich było urządzonem systematycznie, otrzyma

1)  Przy dzisiejszym kursie złota, 1 rupija indyjska 
równa się zupełnie naszemu rublowi. Erzyp. Red.
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no już pomyślne rezultaty. Liczba zwierząt 
dzikich, zabitych w 1880 r. wynosi 14886, w r. 
zaś 1881 dochodzi do 15274. (Nagrody za tę
pienie powyżej wymienionych zwierząt wyno
szą 91850 rupij (229620 fr).

Rząd indyjski zorganizował stowarzyszenie 
strzelców specyjalnych do polowania na dzi
kie zwierzęta. W okręgach, w których takie
go stowarzyszenia niema, tylko w pewnych po
rach roku zbierają się strzelcy. W Dinapore 
organizacyja taka ma na celu wyniszczenie 
wilków, w które ta prowincyja obfituje.

W innych miejscowościach stowarzyszają 
się strzelcy dla wyniszczenia tygrysów.

Nagrody za tępienie szkodliwych i niebez
piecznych zwierząt, są bardzo różne, stosownie 
do trudności w polowaniu, niebezpieczeństwa, 
na jakie strzelcy są narażeni, szkodliwości 
zwierzęcia i t. p.

W  Burmah za tygrysa wyznacza się nagro
da 5 —20 rupij (15—50 fr.); w prowincyi Ma
dras od 50—500rupij (125— 1250fr.); w Ben- 
galu 12—50 rupij (30— 125 fr.).

Za wilka płacą 1—6 rupij (2 fr., 50—15 fr.) 
w Oudh, 5— 20 rupij (15—50 fr.) w Bengalu.

Za hijeny i niedźwiedzie płacą 1 — 12 rupij 
(2 fr., 50—30 fr.), stosownie do prowincyi.

Za węże płacą stosownie do gatunku, '/2 
rupij do 2-cli (1 %—4 fr.).

Jakkolwiek przedsiębrane są dość energi
czne i skuteczne sposoby tępienia zwierząt nie
bezpiecznych w Indyjach, to jednak liczba 
ofiar w ludziach jest znaczna. Można to przy
pisać z jednej strony brakowi jednolitego pla
nu w sposobach tępienia zwierząt, z drugiej 
strony obojętności krajowców i pogardzie, jaką 
mają dla życia, przez co najlepsze postanowie
nia nie wchodzą w wykonanie.

A. S.

KRONIKA NAUKOWA.

(Fizyjologija).
— C z e r w o n y  b a r w n i k  k r w i ,  h e 

m o g l o b i n a ,  któremu zawdzięczają swój 
kolor czerwone ciałka krwi człowieka i zwie
rząt kręgowych, wykrytym został także i w oso
czu krwi zwierząt bezkręgowych. A mianowi
cie, hemoglobina nadaje czerwony kolor krwi 
różnych robaków (Yermes), np. pijawki lekar
skiej i końskiej, dżdżownika, różnych roba

ków morskich i t. p., jak to wykazały, między 
innemi prace prof. F. Nawrockiego z 1867 r. 
Ten sam barwnik wykrył Al. Foettinger we 
krwi Szkarłupni (Echinodermata), a Rollett 
w gąsienicach niektórych much, jak np. Chiro- 
nomus plumosus, czerwonej gąsienicy, która 
zamieszkuje nasze wody stojące, często w tak 
wielkiej ilości, źe nadaje im kolor czerwony.

Następnie Ed. von Beneden wykazał ten 
sam barwnik u różnych niższych raczków 
pasorzytnych.

W  ostatnich czasach, w r. b. P. Regnard 
i R. Blanchard z Paryża, znaleźli hemoglobinę 
we krwi raczków, zwanych Przekopnicami 
Apus productus i Apus cancriformis i przy
puszczają, że ten barwnik nadaje kolor czer
wony i innym raczkom, jak Daphia (pchła wo
dna) i Cypris. Wspomnieni ostatnio badacze 
zauważyli na dolnej powierzchni głowy Apusa, 
na przednim końcu po środku, zbiornik płynu 
czerwonawego, który przebijał przez skorupkę 
przezroczystą zwierzęcia. Nakłuwając igłą za
uważone miejsce, otrzymywali kilka kropel 
płynu czerwonego, z róźnemi u różnych osobni
ków odcieniami, w ogóle jednak podobnego 
do krwi zwierząt kręgowych, cokolwiek tylko 
bledszego.

Płyn w ten sposób wydzielany, jest krwią 
zwierzęcia, nie gęstnieje jednak na powietrzu, 
ani też przy ogrzewaniu, i posiada niewielką 
ilość ciałek. Przez zakłucie wielkiej liczby 
Apusów, badacze otrzymali znaczną ilość pły
nu, który poddali badaniom spektroskopowym, 
porównawczo z krwią psa, i przekonali się naj
dokładniej, że czerwony barwnik krwi Apusa 
jest hemoglobiną. Nadto, przekonali się, że he
moglobina we krwi Apusa jest połączoną z tle
nem, co wskazuje, że przyjmuje ona udział 
w oddychaniu zwierzęcia. A. S.

(Fizyka).
— D o ś w i a d c z e n i a  A l l a r d a  n a d  

r o z c h o d z e n i e m  s i ę  g ł o s u .  Do cie
kawych rezultatów doszedł p. Allard, badając, 
jak daleko słyszanym być może głos rozmaitej 
wysokości, wychodzący z rozmaitych przyrzą
dów. Okazało się, źe siła dźwięku słabnie nie
tylko skutkiem zwiększania się odległości, ale 
na osłabienie wpływają i inne przyczyny, a 
mianowicie odbijanie się i rozpraszanie dźwię
ku w powietrzu niejednorodnem. Rezultat ba
dań przedstawia się w następującej tabliczce,
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( Technika).
— T a n i e  o ś w i e t l e n i e  e l e k t r y 

c z n e  projektuje sobie otrzymać miasto 
Rouen. Chce ono zużytkować siłę wodną Se
kwany przez urządzenie kołowrotów wodnych, 
wielkich rozmiarów, z zamianą wytworzonej 
siły mechanicznej na energiję elektryczną. 
Projektowanem jest urządzenie wielkiej latar
ni elektrycznej na wierzchołku.... katedry 
Roueńskiej; zapomocą odpowiednich reflekto
rów, umieszczonych przy tej latarni, zaopa
trzone być mają w dostateczne światło wszyst
kie przyległe ulice! Byłby to rodzaj latarni 
morskiej w mieście. N.

Wycieczki fizyjograficzne ua wzór J a strzęb iu sf iep ,
W P . Bolesław Mokrowicki z Kijowa złożył 

rs. 1 kop. 5 0 .

T r e ś ć :  Nowsze poglądy na zjawisko śmierci
w żywej przyrodzie, napisał Józef Nusbaum, kand. N. P .  
Żegluga powietrzna i kierowanie balonami (podług G. 
Tissandiera) (dokończenie).—  Trzęsienie ziemi n a lsch ii. 
Słuch i węch u mrówek. W yjątek z dzieła Lubbocka; 
„M rówki, osy i pszczoły," spolszczony przez A n. (dok.) 
W iadomości o Ameryce przed odkryciem Kolumba. —  
Zwierzęta niebezpieczne w Indyjach W schodnich. —  
Kronika naukowa. —  Ogłoszenie.

W ydawca E. Dziew ulski. R edaktor Br. Znatow icz.

PAMIĘTNIK FIZYJOGRAFICZNY
TOM l i  ZA ROK 1883

o p u ś c i  p r a s ę  w  p o c z ą t k u  W r z e ś n i a  r .  b .

i zawierać będzie prace następujących autorów:

W dziale I-ym (Meteorologija i hidrografija): Ap. Pietkiewicza, J. Jędrzejewicza, W. Choro- 
szewskiego, W . Wróblewskiego; w dziale Il-im (Gieologija z chemiją): J. Trejdosiewicza, J. B. 
Puscha; w dziale Ill-im  (Botanika i zoologija): K. Łapczyńskiego, K. Cybulskiego, M. Twar
dowskiej, F . Karo, B. Ejchlera, A . Wałeckiego, A. Slósarskiego, F. Osterloffa; w dziale 
IV-ym (Antropologija i etnografija): J. Karłowicza, M. Fedorowskiego, Nadmorskiego, 
Z. Glogiera, L. Dudrewicza; w dziale Y-ym (^liscelanea): W. Choroszewskiego, A. Michal

skiego, A. Slósarskiego.

Członkowie Komitetu Redakcyjnego W szechświata, którzy, przedstawiając specyjalne gałęzie nauk 
przyrodzonych, zajmowali się redagowaniem  właściwych działów w poprzednio wydanych tomach Pamiętnika, 
wchodzą również do składu Komitetu Redakcyjnego Pamiętnika Fizyjograficznego.

P renum erata  na tom lll-c i Pam iętnika Fizyjograficznego wynosi rs. 5, 
a z przesyłką rs. 5  kop. 5 0

i może być nadsyłana pod adresem Wydawnictwa (Podwale 2).
Po wyjściu zostanie ustanowiona cena księgarska na rs. 7 kop. 50.

A°3BojieHo IIeH 3ypoK>. B apuiaB a 3 0  bojta  1883. D ru k  J .  B e rg e ra , E le k to ra ln a  N r. 14.

w której T  oznacza w kilogramometrach pra
cę, użytą przy wytwarzaniu głosu, n liczbę 
drgań na sekundę, x  odległość, w której głos 
jest jeszcze słyszalnym:

Przyrząd T »n X
T
X 2

Mały dzwon 0,33
1

800 1,89 0,10
Wielki dzwon 1,44 600 3,04 0,16
Róg z powietrzem

ścieśnionem 2, 5 650 3.37 0,22
Piszczałka pa

rowa 37,5 1500 4,90 1,56
Trąbka o blaszce

drgającej 300 450 7,96 4,73
Trąbka zawiera
jąca syrenę 1200

Oo

9,44 13,46
1

Gdyby siła dźwięku zmniejszała się propor- 
cyjonalnie do kwadratów odległości, to w osta
tniej kolumnie liczby wszystkie musiałyby być 
równe. S. D.

(Doświadczenia te zgodne są w wyni
kach swych z pracą Yierordta. (Por. Kr. nauk. 
w Nr. 9 t. II). Mówiąc o tej pracy, wspo
mnieliśmy już, że nietylko fizyczne, lecz i fizy- 
jologiczne działać tu mogą czynniki, mające 
wpływ na otrzymane cyfry. Przyp. Red.)


