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WISZĄCY MOST
między

NOWYM YORKIEM I  BROOKLYNEM.

napisał E .  P ,  ,

W miesiącu Maju roku ubiegłego Amery
kanie uroczyście obchodzili skończenie i od
danie do użytku powszechnego mostu, łączą
cego Nowy York z Brooklynem. Z nowocze
snych dzieł sztuki inżynierskiej jestto bez 
zaprzeczenia jedno z najznakomitszych co do 
rozmiarów, szczególniej zaś ze względu na 
śmiałe wykonanie otworu, wielkości (486,3 m.) 
dotąd niepraktykowanej.

Na poniżej umieszczonym rysunku (fig. 1 ) 
uwidoczniono niezwykłe położenie Nowego 
Yorku; największe to miasto Stanów Zjedno
czonych Ameryki Północnej, leży na krańcu 
wydłużonego cypla półwyspu, zwanym Man
hattan i graniczy od zachodu z rzeką Hudson 
czyli North River, od wschodu zaś z East Ri- 
ver, odnogą morską, rozdzielającą wyspę 
Long Island od lądu stałego. W takich wa
runkach ograniczających, rozrost Nowego 
Yorku, centrum miasta i punkt ciężkości 
wszelkiego ruchu i handlu rozwinął się i pozo

stał na południowym końcu Manhattanu, a 
gdy ta dzielnica miasta zabudowała się zupeł
nie i nie chciała na północ od ogniska miejskie
go nadto oddalać się, nie pozostało nic do wybo
ruj ak tylko osiedlać się na przeciwległym brze
gu Hudsonu i East River; tym sposobem po
wstały przedmieścia Hoboken, Jersey City 
i Brooklyn, dzisiaj wielkie miasta z niezależną 
od Nowego Yorku administracyją. W rapto
wnym rozwoju prześcignął inne Brooklyn, ma
jący obecnie 600000 mieszkańców, przeważnie 
handlujących, przemysłowców i robotników, 
którzy, dla braku i drożyzny mieszkań w No
wym Yorku, zmuszeni są mieścić się w Brook
lynie; więc cała niemal ludność ro^ka, udając 
się rano do Nowego Yorku na, całodzienne 
zajęcie w swoim zawodzie, wieczór powraca 
do ognisk domowych. Powstaje tedy dwa razy 
na dzień jakby wędrówka ludów między N o
wym Yorkiem a Brooklynem. Podobny ruch 
odbywa się też, lubo na mniejszą skalę, mię
dzy prawym brzegiem rzeki Hudsonu i No
wym Yorkiem.

W celu zadosyćuczynienia dążeniom mas 
ludności z sąsiednich osad do Nowego Yorku 
i odwrotnie, publiczność miała na posługi swe 
niezliczoną ilość statków parowych, przewa
żnie zaś promów parowych, tak zwanych ferry 
boats, mogących odrazu przewozić do 1 0 0 0
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przedsiębiorczości i kapitałów dla potrzebnych 
środków komunikacyjnych, bez wielu namy
słów wzięto się do śmiałych dzieł i dzisiaj No
wy York jest już połączony z Brooklynem za
pomocą mostu wiszącego, który poniżej tre
ściwie opisać zamierzamy, dla połączenia zaś 
Nowego Yorku z Jersey City i Hoboken bu
dują właśnie tunel pod rzeką Hudson, który 
niebawem ma być wykończony.

* **

Dosyć powszechne mniemanie, jakoby mo
sty wiszące szczególniej na linach drutowych, 
były wynalazkiem amerykańskim, jest zupeł

nie błędne; głębsze bowiem badania przed
miotu tego pouczają nas, iż w Chinach i Ty
becie budowano wiszące mosty w czasach bar
dzo odległych, tak np. łańcuchowy most nad 
rzeką Pei-ho w Chinach, według podań, miał 
być wybudowany przed 2 0  wiekami.

W  naszej części świata znajomość budowa
nia wiszących mostów poczęła rozpowszech
niać się w wieku XYII-ym, w którymto cza
sie, mianowicie ku końcowi wspomnianego 
wieku pisano nawet obszerne traktaty o tego 
rodzaju budowach. Pierwszy w Europie most 
większych rozmiarów, na łańcuchach wiszący, 
zbudowano w północnej części Anglii roku 
1741 przez rzekę Tees, na kontynencie zaś 
europejskim widzimy w r. 1834 wykończenie 
wspaniałego na owe czasy mostu wiszącego 
w Fryburgu w Szwajcaryi, przerzuconego 
przez rzekę Saane w wysokości 50 metr. nad 
zwierciadłem wody, przy długości 268 metr.; 
właściwy pomost zawieszono na 4 linach, 
z których każda składała się z 1056 drutów 
żelaznych. Udatne dzieło to dowiodło prakty
kom, iż we wszelkich wypadkach, gdzie wy
magane są wielkie otwory, jedynie system 
mostów wiszących jest w stanie odpowiedzieć 
tym wymaganiom; odtąd też mosty takie co
raz bardziej wchodziły w użycie i przeniósłszy 
się do Ameryki tam najobszerniejsze znalazły 
zastosowanie.

Jako najzdolniejszy specyjalista w konstruk- 
cyi i wykonaniu tego rodzaju mostu zasłynął 
inżynier John A. Roebling, któremu też przy
pisać należy główną zasługę tak obszernego 
zastosowania mostów wiszących w Ameryce. 
Ze względu na tę ważną rolę nie możemy omi
nąć nadarzającej się sposobności poświęcenia 
słów kilka tej dzielnej osobistości, przedsta
wiającej oraz typowy wzór jednostek przez 
Amerykanów dosadnie nazywanych self- 
made man.

John A. Roebling urodził się w roku 1806 
w mieścinie Miihlhausen w Prusach wschod
nich; ukończył nauki w szkole politechnicznej 
w Berlinie, gdzie również otrzymał dyplom 
na inżyniera po przedstawieniu rozprawy, na
pisanej w przedmiocie mostów, wiszących na 
linach drutowych. Nieznajdując w ojczyznie 
pola odpowiedniego swej działalności i energii, 
emigrował w r. 1831 do Ameryki i osiedliw
szy się najpierw w Pittsburgh w Stanie Penn- 
sylvania, zajmował się budową dróg żelaznych.
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ludzi i 2 0  powozów; lecz ten rodzaj komuni- 
kacyi nie mógł na długo zadowolnić rzutkich 
i energicznych Amerykanów. Przeprawa bo
wiem stosunkowo do odległości wymaga wiele 
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Z niezłamaną wytrwałością dążył do posta
wionego sobie celu zebrania funduszów na za
łożenie własnej fabryki drutów i lin druto
wych, a gdy to po 1 2 -tu latach ciężkiej pracy 
uskutecznił, wtedy już mógł wprowadzić w czyn 
marzenia swoje — konstruowanie i budowę 
mostów wiszących. W  istocie urządziwszy fa
brykę, niezwłocznie przystąpił do budowy 
pierwszego mostu swego w Pittsburgu nad 
rzeką Monongabela i odtąd już z całem po
święceniem wyłącznie oddał się temu specy- 
jalnemu zajęciu. Około r. 1850 przesiedlił się 
do Trenton w Stanie Nowy Jersey, dokąd 
przeniósł swoją fabrykę drutów; tam też po
większył ją  i rozszerzył do tego stopnia, iż 
dzisiaj poczytywana jest za największą z istnie
jących w tym zakresie w nowym i starym 
świecie.

W  roku 1851 Roebling rozpoczyna dzieło, 
które imię jego stawia w rzędzie najznakomit
szych techników nowoczesnych, mianowicie 
wiszący most przez rzekę Niagara ')> przezna
czony dla drogi żelaznej, łączącej Stany Zje
dnoczone z Kanadą. Po upływie prawie 4 lat, 
w Marcu 1855 r. pierwszy pociąg przeszedł 
po skończonym moście zbudowanym tak umie
jętnie i trwale, iż w przeciągu niemal 29 lat 
eksploatacyi, ruch na nim ani na chwilę nie 
był przerwany.

Z dalszych dzieł Koeblinga zapiszemy tu 
jeszcze most w Pittsburghu nad rzeką Alle- 
ghany, skończony w roku 1860, później most 
przez rzekę Ohio pod miastem Oincinnati w r. 
1867 ukończony i mający między filarami dłu
gości 322,2 metr., poczem już przystępuje do 
wykonania kolosalnego mostu wiszącego mię
dzy Nowym Yorkiem i Brooklynem.

Poprzednio wspomnieliśmy, jakie powody 
skłoniły Amerykanów do budowy mostu brook- 
lińskiego. Myśl i ogólny projekt powstały je
szcze przed 50 laty, kiedy Brooklyn był małą 
mieściną, lecz dopiero w r. 1853 Roebling wy
stąpił z szczegółowo opracowanym projektem 
mostu, wiszącego na linach drutowych. Do 
tak stanowczego wystąpienia niemało przy
czyniła się przygoda jego na East River; prze
prawiając się bowiem z rodziną swoją w po
rze zimowej z Brooklynu do Nowego Yorku

' )  Obecnie przez N iagarg istnieją 3 mosty wiszące, 
z których dwa dla dróg żelaznych, jeden  zaś dla pie
szych i jazd y  kołow ej.

na promie parowym H a
milton, omal że nie 
zginął. Wszakże dopie
ro w r. 1867— gdy sta
nęła ugoda, iż olbrzy
mie koszty budowy mo
stu w 2/ 3 przyjmuje mia
sto Brooklyn, w * /3  zaś 
Nowy Y ork— powoła
no Roeblinga 23 Maja 
na kierownika naczel
nego tej budowy i przy
jęto z małoznaczącemi 
zmianami przedłożony 
przez niego projekt, 
najlepiej rozwiązujący 
to nader trudne zaga
dnienie.

Ażeby należycie oce
nić co było do zrobie
nia i jak wykonano, ro 
zejrzyjmy się cokolwiek 
w danych warunkach. 
East River w miejscu 
założonego mostu po
siada szerokości około 
pół kilmtr. Nowy York 
z sąsiedniemi osadami 
tworzy największe ogni
sko handlu i przemysłu 
w całej Ameryce, sku
piając w swoich skła
dach i magazynach bo
gactwa większej części 
Stanów Zjednoczonych, 
zrozumiałym p r z e t o  
staje się nam opis sza
lonego ruchu na East 
River, przedstawiający 
się oczom zdumionego 
widza. W  niezliczonej 
ilości krążą tu przeró
żne okręty, począwszy 
od małych, podobnych 
do naszych berlinek i 
tylko wzdłuż wybrzeży 
pływających statków, a 
skończywszy na ogro
mn y c h  zaoceańskich 
parowcach i kolosach 
pancernych, należących 
do wo j e n n e j  mary-
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narki amerykańskiej, która w Brooklynie ma j  
główną admiralicyją i warsztaty.

Ze względu więc na wyszczególnioną oko
liczność, nieodzownie było jednym ogromnym 
otworem przekroczyć cały East River. Otwór 
ten między osiami filarów wynosi 486,3 me
tra (fig. 2 ).

O wielkości takiego przęsła mostowego na
leżyte wyobrażenie dać nam może porówna
nie; weźmy np. most na Wiśle dla kolei ob
wodowej poniżej Warszawy: całkowita dłu
gość tego mostu stanowi 472,7 metr., zatem 
jest on krótszy o 13,6 metr. od otworu brook- 
lióskiego mostu.

Dla omawianej powyżej przyczyny, t. j. aże
by niczem nie tamować swobodnego ruchu 
przepływających statków, pokład mostowy 
wypadało zawiesić tak wysoko, by pod nim 
bezustannie i bez przeszkody przechodziły 
okręty z najwyższemi masztami; w tym celu 
przy filarach nadbrzeżnych pokład znajduje 
się w wysokości 36,2 metr., pośrodku zaś od
nogi Bast River ze względów konstrukcyjnych
41,1 metr. nad poziomem wody podczas przy
pływu morza.

Z  tak znacznej wysokości trzeba więc było 
łagodnemi spadkami spuszczać się aż do po
ziomu ulic miast, położonych na obu brzegach 
czyli zbudować zjazdy tem kosztowniejsze, iż 
przeprowadzając je pośród gęsto zabudowa
nych dzielnic, wypadło zburzyć i znieść wiele 
domostw. Zjazdy, bezpośrednio dotykające 
do właściwego mostu, zawieszono na tych sa
mych linach drutowych, które podtrzymują 
główne przęsło mostu, mianowicie na czę
ściach, przeciągniętych od filarów mostowych 
do punktów umocowań w murach przyczółko
wych, t. j. do tak zwanych zakotwień (ancho- 
rage). Odtąd zaś do samych końców zjazdy 
przeprowadzono sklepionemi arkadami olbrzy
mich rozmiarów; wreszcie dla kolei, przecho
dzących przez most, pobudowano dwie stacyje 
końcowe, po jednej na każdej stronie zjazdów. 
Tym sposobem cała długość budowy, stano
wiącej jednę ciągłość z właściwym mostem, 
wynosi pomiędzy stacyjami 1825,4 m., a licząc 
tylko most ze zjazdami 1786,7 m.

(dok. n a s t.)

NIECO O ZNACZENIU BARW

W  ŚWI ECI E  Z W I E R Z Ę C Y M .
napisał 

D -rt J. Karliński.

(D okończenio).

Fauna kręgowców krajowych niewiele wy
kazać może reprezentantów, których ubarwie
nie bardzo od zwykłego ich otoczenia się 
różni. Przeważa tu kolor brunatny lub odcień 
szary, u zwierząt, żyjących przy ziemi—bruna
tny również u tych, co stale niemal na drzewach 
przebywają. Zazwyczaj już samce daleko pięk
niejszą mają szatę od samic, a ta pomaga im 
przy zdobyciu sobie towarzyszki życia; obok 
siły, starają się okazać całą piękność swej su
kni, by nią też sobie ująć. Indyki, bażanty, 
pawie, kury najlepszym mogą być dowodem. 
Kto widział wiosenne gwarliwe uganianie się 
samców wilg około jednej samicy, krzykliwych 
krasek, których niekiedy po kilkanaście naraz 
jednę otacza samicę, tokowanie dzikich kuro- 
watycli — ten jasno rzecz tę pojmie. O ile na
rząd jakiś — o ile właściwość jaka, organi
zmowi pewnemu więcej lub mniej jest przy
datną — o stopniu tej przydatności zbyt mało 
jeszcze powiedzieć możemy i brak jeszcze do 
tego danych, zbyt mało jeszcze posiadamy 
szczegółów bijologicznych i tylko wyższych 
dotyczących tworów, by rzecz tę należycie 
osądzić. Ubarwienie ochronne wśród świata 
zwierzęcego daleko częściej się spotyka, niż 
ubarwienie, pomagające w doborze płciowym, 
a rzuciwszy okiem na otaczające nas twory, 
gdzie go nie spotykamy? Większość ssących 
(ssawców) krajowych posiada szarą, brunatną 
lub czarniawą szatę, boć ta do otoczenia naj
bardziej zbliżona; różniące się od otoczenia, od 
ziemi, przy której żyją, łatwiej wpadają w oko 
skrzydlatym lub czworonożnym drapieżcom.

Fauna stref podbiegunowych przeważnie 
białe ma ubarwienie, podobne do śniegu, przez 
większą część roku lub zawsze ziemię tam za
legającego; tam ubarwienie to jednych chroni 
przed prześladowaniem, a innym pomaga do 
zdobycia sobie potrzebnego łupu.

Fauna stref gorących przeciwnie cechuje 
się wielką jaskrawością i żywością barw; ko
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libry, tukany, papugi i rozliczne inne ptastwo 
w naszych okolicach, pominąwszy już względy 
klimatyczne, utrzymaćby się nie mogło; tam 
zupełnie odpowiadają otoczeniu bujnej roślin
ności, owym pięknym i pstrym storczykom i in
nym roślinom.

Każdy prawie miał sposobność przekonać 
się, jakimto rozlicznym odmianom co do bar
wy ulegają w niewoli hodowane króliki, gdzie 
z jednej pary czysto-białego koloru, potom
stwo — obok znacznej ilości podobnych — 
przedstawia rozmaite odcienie. Zrobiono spo
strzeżenie, że tam, gdzie w celu zastąpienia 
wyniszczonej zwierzyny innej, starano się kró
liki zaprowadzić, już po pierwszym roku więk
szość znakomita kolorem futra do otoczenia 
była przystosowana, białe prędko napadom 
drapieżnego ptastwa uległy.

Płazy nasze i gady są zupełnie do otoczenia 
podobne; tu barwa trawiasto lub oliwkowo- 
zielona prym wiedzie, obok niej czarna lub 
brunatna występuje. U ryb naszych spotyka
my grzbiet po większej części oliwkowo-zielo- 
ny, jak toń wód z góry oglądana i jasny, biały 
lub w każdym razie jaśniejszy brzuch, zupeł
nie podobny do odbłysku powierzchni wód od 
dołu, t. j. od dna oglądanej. Jeszcze wyra
źniej występuje to u drapieżnych ryb morskich. 
Tu również ubarwienie pomaga nietylko do 
ukrycia się przed wrogiem z góry, t. j. z po
wietrza uderzającym, ale pomaga również 
osobnikowi do zdobywania pokarmu w postaci 
owadów drobnych, nad powierzchnią się uno
szących. Jakże trudno wśród błyszczącej się 
od słońca zielonawo-modrej powierzchni wód 
odróżnić powoli ku powierzchni podnoszącego 
się jazgarza lub suma, lub nieruchomo na cza
tach stojącego szczupaka.

Jeżeli zwierzętom kręgowym, obdarzonym 
i siłą i zdolnościami psychicznemi, ubarwienie 
nader wielką oddaje przysługę, to nie mniej
szą gra ono rolę w świecie zwierzęcym niż
szym. U owadów i ich gąsienic, niebronionych 
siłą, niezawsze zaś dodatkowemi narządami, 
cechę narządów obronnych noszącemi, jak 
gruczołami jadowemi, ubarwienie przystoso
wane zostało do otoczenia, wśród którego oso
bnik żyje. Tutaj również ubarwienie, jeżeli 
już niezupełnie podobne, to zbliżone przynaj
mniej jest do otoczenia. Liście świeże i suche, 
kora drzew, stare pnie, kamienie lub ziemia, 
oto miejsce, wśród którego tysiące potężnej

tej gromady reprezentantów żywot swój pędzą; 
stąd też różne odcienie zielone, szare, bruna
tne, czarniawe — oto zwykłe kolory szat na
szych chrząszczów, motyli i ich gąsienic.

Podobne barwy spotykamy u gąsienic 
wszystkich owadów, żyjących nad ziemią; 
przez nie właśnie uchodzą one uwagi ptaków 
i w ten sposób tylko do dojrzałości, do nastę
pnych przeobrażeń dojść mogą.

Gąsienice bielinka (Pieris), żeglarza (Papi- 
lio Podulirius), ćmy topolowej (Smerinthus 
populi), pawika nocnego (Sm. ocellota), tru 
piej główki (Acherontia atropis) i mnóstwo 
innych posiadają barwę zieloną.

Letnią porą, na żółto-czerwonych gałązkach 
ostromleczu (Euphorbia), wśród drobniutkich 
listków i kwiatków tejże rośliny spotkać mo
żna wielką, piękną, brunatną (za młodu zielo
ną), z paskami i kropkami czerwonemi i żół- 
temi gąsienicę ćmy ostromleczowej (Sphinx 
Euphorbiae); gąsienica ta właśnie swemu po
dobieństwu do zaczerwienionych gałązek ro
śliny, na której żeruje, zawdzięcza utrzymanie 
się przy życiu. Trzymając przez dłuższy czas 
gąsienice wspomnianej ćmy w niewoli, prze
konać się można, jak licznym ulega odmia
nom, różniącym się ubarwieniem i rozpołoże- 
niem owych pasków; zdarzają się nawet takie 
odmiany, jakich się u gąsienic tejże ćmy 
w przyrodzie nigdy nie spotyka; te bowiem, 
jako różniące się od otoczenia, uległy zagła
dzie. Wiele gatunków chrząszczów, jak: Phyl- 
lobius, Cassida i t.p ., jedynie sukni swej, zbli
żonej zupełnie do liści, na których żyją, za
wdzięcza swe bezpieczeństwo.

Do kory drzew świetnie przystosowane ko
lorem wierzchnich skrzydeł są: wstęgówka 
(Catocala nupta), czerwicą (Cossus ligniper- 
da) lub barczatka dębowa (Grastropocha quaer- 
cifolia), dalej prawie wszystkie z krajowych 
zawisaków (Sphinx). Barwa tychże skrzydeł 
jest jużto szara z ciemniejszemi plamami lub 
paskami, jużto brunatna. Dobrze się niekiedy 
trzeba wpatrzyć, by od kory wierzb lub opłot
ków odróżnić siedzącą wstęgowkę lub czer- 
wicę.

U niektórych motyli, np. u nieparki (Lipa- 
ris dispar), gdzie, jak to przez hodowanie 
przekonano się, pojawia się daleko mniej sam
ców niż samic, samiec jest mniejszy, ruchliwszy, 
barwą swą nader zbliżony do kory lub omszo
nych płotów, na którym przesiaduje, podczas
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gdy większa samica, biała z ciemnemi lub bru- 
natnemi paski, aź nadto jest widoczną; ta je
dnakowoż stosunkowo niedługo żyje; znosi na 
korze jaja  i pokrywa je gęstą powłoką bru
natnych włosków, przezco całość do grzyba 
huby staje się zbliżona. Zapewniwszy przezto 
przyszłemu potomstwu chwilowe bezpieczeń
stwo przed napadem pilnie gałęzie przeglą
dających sikor i innych owadożernych ptaków, 
rychło ginie.

Niejeden zapewne z czytelników, uganiając 
się za motylami dziennemi, zauważył pewną 
okoliczność, iż traci się łatwo z oczu dopiero- 
co widzianego pawika (rusałka, Yanessa Jo), 
admirała (Yanessa Atalanta), osetnika (Ya
nessa Cardui) lub mieniaka tęczę (Apatura 
iris), mianowicie wtedy, gdy nagle przed wzbi
ciem się w lot skrzydła złożą, zamiast pięk
nych i pstrych barw spotka się zupełnie zwy
czajną, czarną lub brunatną, które to barwy 
ochraniają owe pstre motyle przed nieprzyja
cielem. Z drugiej strony każdy przyzna, że 
barwy te pstre motyli i w celu zdobycia sobie 
samicy przydatne być mogą.

Mieniak tęcza, pod względem ubarwienia 
swego nader licznym ulega odmianom; są lata, 
w których jedne z nich liczniej od innych wy
stępują, zazwyczaj jednak okazy pięknie ubar
wione, a raczej pięknie odbijające światło 
i mieniące się, przeważają nad innemi.

Gąsienica ćmy grotnika piołuniaka (Eupo- 
thecia absinthiaca), zależnie od roślin, na któ
rych żyje, zmienia swe ubarwienie, na Solida- 
go virgaurea (złota rózga), jest ona żółtą; na 
Calluna yulgaris (wrzos), brudno-czerwoną, 
a na Artemisia vulgaris (bylina zwyczajna), to 
szaro-zieloną, to brunatno-czerwoną, to biała
wą z licznemi paskami, zawsze do otoczenia 
przystosowana barwą swej skóry.

Siedząca najczęściej na korze brzóz ćma 
Tereas nivea, ma skrzydła koloru białego 
w ciemne paski, a pokrewnej jej Tereas lite- 
rana prawie niepodobna odróżnić od porostów 
na korze dębowej, tak dalece są do nich podo
bne jej skrzydła koloru zielonego z szaremi lub 
czarnemi zamazanemi plamami i paskami nie- 
regularnemi.

Podobnież bardzo do otoczenia swego są 
zbliżone chrząszcze, mieszkające na korze 
wierzb, sosien i olch.

Motyle dzienne prawie zależnie od roślin, 
na których żyją, są ubarwione; po lasach lub

brzegach lasów przebywające, posiadają szatę 
ciemną, brunatną; na jaskrach, kaczeńcu 
(Oaltha) i innych żółtych kwiatach żyjące, 
przeważnie żółtą lub białą mają szatę; więcćj 
kory drzew trzymające się, są brunatne. Po
dobnie rzecz się ma i z chrząszczami; tu kolor 
brunatny, czarny, zielony a w nielicznych wy
padkach barwy pstre najczęściej się spotyka; 
przebywające na piasku, mają -pokrywy bru
natne lub szare; wiele z nich, jak sprężyki 

| (Elater), lub inne, skulając nogi pod siebie, 
przybierają postać przedmiotów otaczających, 
jak  gałązek, kamyków i t. d.

Pluskwiaki krajowe mają pokrywy przewa
żnie zielone lub żółto-zielone, niekiedy bru- 

| dno-czerwone, jak i liście lub kora, na której 
żyją. Szarańczaki, pasikoniki, żyjące wśród 
traw, odznaczają się barwą szarą lub zieloną, 
na wydmach piaszczystych zaś, mają pokrywy 
skrzydłowe górne z odcieniem szarym lub bru- 
dno-żółtym.

U błonkówek krajowych obok czarnego ko
loru odwłoka, występują i jaskrawe paski 
i plamki. Owady te jednak posiadają żądła 
jako broń, a ubarwienie pstre odgrywa ważną 
rolę przy doborze płciowym.

Wśród licznych gatunków much krajowych, 
pstrocizna w ubarwieniu dość wielka, mało 
jednak dotychczas posiadamy szczegółów b io 
logicznych, dotyczących tego rzędu.

U dość wielu gatunków (jak Dolichopus, 
Lucilla, Sargus, Oxycera i t. p.), znajdujemy 
barwę zieloną z metalicznym połyskiem; te 
na liściach siedząc, łatwo uchodzą prześlado
waniu; u bardzo wielu znajdujemy barwę żół
tą. Na wiosnę, na żółtych kwiatach ostromle- 
czów, jaskrów i innych Syrphusy do naj
częstszych należą gości, wtedy dość jeszcze 
zbliżone są do otoczenia; zresztą zda się ich 
bronić przed prześladowaniem podobieństwo 
do błonkówek, żądłem opatrzonych.

Niektóre gatunki (Eristalis, Volucella) 
przypominają do złudzenia pszczoły lub trzmie
le i właśnie dla tego podobieństwa uchodzą 
uwagi prześladowców.

U nader licznych gatunków spotykamy da
lej barwę szarą, brunatną lub czarną, w każ
dym razie mniejsze lub większe podobieństwo 
do otoczenia mającą.
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E N E R G I J Ą .
napisał

Eug, Dziewulski.

(D okończenie).

Jeżeli ciało traciło energiją widzialnego ru
chu, wówczas zawsze w większości przypad
ków ta ostatnia przeobrażała się w ciepło czyli 
ruch cząsteczkowy. Przy pocieraniu ciał wy
konywamy pewną ilość pracy, która jakgdy- 
by pozornie ginie, natomiast zaś pojawia się 
ciepło, a niekiedy elektryczność. Przy tym 
poglądzie na zjawiska, należy uważać objaw 
elektryczności jako pracę, dokonaną w ukła
dzie cząstek, z których ciało się składa, czyli 
jako przeobrażoną w energiją położenia poje- 
dyńczych cząstek. Badania, dokonane w osta
tnich czasach, wykazały, że ciała przy naelek- 
tryzowaniu zmieniają swój kształt, a podobny 
fakt ma miejsce i przy namagnesowywaniu że
laza. Jeżeli elektryczność zostanie wyładowa
na za pośrednictwem drutu, wtenczas otrzy
mujemy prąd elektryczny, czyli energiją poło
żenia zamienia się w ruch, przenoszony przez 
drut. Elektryczność statyczną możemy poró
wnać ze sprężyną nakręconą np. w naszym 
zegarku; prąd elektryczny ze sprężyną rozkrę
cającą się, która ożywia ruchem cały przyrząd 
zegarowy.

Zdolność magnetyczna wobec tego, cośmy 
przed chwilą powiedzieli, jest jedną z form 
energii położenia, które ona może przyjmo
wać i tej właśnie formy pośredniej użyto w ma
szynie dynamo-elektrycznej do przeobrażenia 
pracy mechanicznej w elektryczność. Prądy 
zaś elektryczne, tą drogą otrzymane, mogą wy
woływać rozkłady chemiczne (galwanoplasty- 
ka), ciepło i światło.

Myśl ta, że zjawiska fizyczne są z sobą 
w ścisłym związku czyli że kosztem jednego, 
napozór ginącego, powstaje nowe, oddawna 
była znana badaczom przyrody, lecz ściśle 
naukowo sformułował ją  Helmholtz w rozpra
wie matematyczno-fizycznej „Erhaltung der 
Kraft,“ (Zachowanie siły) 1847. Wyraz siła 
w tem miejscu był niewłaściwy i dobrze to 
czuł twórca tego prawa. Mając na względzie, 
że ziemia część energii traci przez promienio

wanie, a również w zami an otrzymuje od słoń
ca pewną ilość energii w postaci promieni i 
prawdopodobnie w kolei wieków ubyty będą 
większe od przybytów, wypada, że ilość ener
gii na ziemi maleje w kolei czasu. Thomson 
odniósł więc prawo powyższe Helmholtza do 
całego świata i wypo wiedział temi słowy: 
„ilość energii w wszechświecie jest stałą.” 
Wszystkie zjawiska fizyczne s ą  tylko przeo
brażeniem się energii w różne formy przy tej 
samej jej ilości.

Jeżeli chemija utrwaliła prawo natury 
„Ilość materyi w wszechświecie jest stałą” — 
to fizyka wykryła drugie: „Ilość energii jest 
stałą.“ To są dwa prawa zasadnicze przyrody, 
których wyrazem jest cały wszechświat; wszyst
kie zjawiska są tylko różnemi formami, w jakich 
występują ciała, składające wszechświat, przy 
zachowaniu tej samej ilości materyi i energii.

TJwaga. W  artykule powyższym przyjmowaliś
my za jednostkę siły przyciągania, to przycią
ganie, jakie wywiera ziemia na masę, zawartą 
w kilogramie, czyli ciężar 1 -go kilogr., który 
zmienia się z szerokością miejsca, ponieważ 
ciała są silniej przyciągane na biegunie, niż 
na równiku. Do wyrażenia wszelkich wielko
ści fizycznych wystarczają trzy zasadnicze je 
dnostki długości, masy i czasu. Za takie je 
dnostki zasadnicze w ostatnich czasach przy
jęto powszechnie centymetr, gram i sekundę; 
układ tych trzech jednostek oznacza się przez 
O. G. S.

Ponieważ jednostki C. G. S. nie zależą od 
zmian natężenia siły ciężkości i wszelkich in
nych przyczyn, z tego powodu nazywają je 
niekiedy absolutnemi, lecz właściwiej je nazy
wać „jednostkami układu O. G. S.” Wszelkie 
inne jednostki fizyczne dają się wyrazić zapo
mocą jednostek układu O. G. S. i dlatego na
zwano je pochodnemi.

P r ę d k o ś ć .  Jednostką prędkości jest 
prędkość, z którą ciało przebiega jednostkę 
d.ługości w jednostce czasu, czyli jeden centy
metr w jednej sekundzie.

P r z y s p i e s z e n i e .  Jednostką przyspie
szenia jest przyspieszenie, które w jednostce 
czasu udziela ciału jednostkę prędkości, czyli 
powiększenie się prędkości w każdej sekun
dzie o jednostkę prędkości, to jest o jeden 
centymetr.

Px-zyspieszenie, wywołane przez siłę ciężkości, 
jest znacznie większe od tej jednostki, ponie
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waż ciało, swobodnie spadające w miejscowo
ściach, położonych pod średnią szerokością, 
powiększa swoją prędkość w każdej sekundzie
0 981 centymetrów.

S i ł a .  Jednostką siły jest taka siła, która 
masie jednego grama udziela w czasie jednej 
sekundy prędkości jeden centymetr. Ta je 
dnostka siły otrzymała nazwę „dyna. “ Tym 
więc sposobem siła ciężkości, działająca na
1  kilogram czyli 1 0 0 0  gramów, będzie wynosić 
1 0 0 0  X  981 =  981 . 1 0 3 dyn.

P r a c a .  Jednostką pracy jest ta  praca, 
którą potrzeba wykonać przy pokonywaniu 
jednostki siły na jednostce długości, to jest 
praca, pokonywająca jednę dynę na długości 
jednego centymetra. Tę jednostkę roboty na
zywają „erga."

Ciężar jednego grama będzie I X 9 8 1 = 9 8 1  
dyn; praca, potrzebna do podniesienia grama 
do wysokości jednego centymetra, będzie 981 
erg. A  zatem ilość pracy, potrzebna do wy- 
dźwigania 1  kilograma ( 1 0 0 0  gr.) do wysoko
ści jednego metra ( 1 0 0  centymetrów) w ukła
dzie C. Gr. S., będzie 1000 X 981 X 100 =  
98100000 =  981 . 105 erg, czyli przeszło 98 
milijonów erg.

E n e r g i j a .  Jednostką energii jest ró
wnież erga, ponieważ energija, złożona w cia
łach, oznacza zdolność wykonywania pracy.

C i e p ł o .  Jednostką ciepła czyli ciepłost- 
ką (tak nazwana kaloryja) jest ilość ciepła, 
potrzebna do ogrzania masy wody jednego 
grama od 0 ° C. do 1 ° C., przeto ciepłostka 
duża czyli dla kilograma, będzie zawierać 
1 0 0 0  (1 0 3) ciepłostek gramowych. Równoważ
nik mechaniczny ciepła, jak mówiliśmy, był 
wyznaczony na 421, lecz późniejsze prace usta
liły jego wartość nieco większą, a mianowicie 
na 427. A zatem 427 kilogramometrów są ró
wnoważne jednej ciepłostce kilogramowej, 
i przeto w układzie C. Gr. S. będzie:
427 . 981 . 103 erg =  103 ciepłostek, czyli 
42 . 10° erg, t. j. 42 milijony erg są równo
ważne jednej ciepłostce gramowej.

Pragnącym bliżej zapoznać się z nowym 
układem jednostek fizycznych, możemy pole
cić dzieło Everetta: „Jednostki i stałe fizy
czne,“ wydane w języku angielskim, które jest 
właściwie owocem prac komisyi, wydelegowa
nej z łona Towarzystwa brytańskiego do usta
lenia jednostek i pojęć fizycznych i złożonej 
z największych powag naukowych angielskich.

Dzieło to zostało przełożone na język polski 
przez P. J . Boguskiego, a nakład na jego 
druk udzieliła Kasa imienia Mianowskiego; 
obecnie tłumacz, oraz i niektórzy z członków 
komitetu redakcyjnego naszego pisma, przy 
współudziale osób zaproszonych, układają ter- 
minologiją fizyczną polską; po ukończeniu tej 
pracy, dzieło niebawem oddane zostanie do 
druku. Prenumeratorowie „Wszechświata ' 1 

będą mogli nabywać je  po cenie zniżonej.

O ZMYSŁACH.
przez

M. Siedlew skiego.

(D okończenie).

Widzenie stereoskopiczne.

Przy patrzeniu jednooczowem, wszystkie 
przedmioty przedstawiają nam się płaskiemi; 
widzimy je tylko w dwu wymiarach. Zapomo
cą dwojga oczu odczuwamy trójwymiarowość 
ciał, widzimy je bryłowatemi. Widzenie 
w trzech wymiarach zanalizował dokładnie 
Wheatstone i trafność swej analizy dowiódł 
doświadczeniem, wynalazłszy tak zwany ste
reoskop. Patrząc np. na sześcian, otrzymuje
my odeń po jednym obrazie na każdej siat
kówce; oba te jednak obrazy nie są identy
czne, jak się o tem łatwo przekonać, patrząc 
na sześcian osobno prawem okiem, osobno le
wem. Otóż w tem cały sekret widzenia ste- 
reoskopicznego. Umysł łączy dwa obrazy 
w jedno, jako pochodzące od jednego przed
miotu, a ich niezupełną jednakowość uchwy- 
tuje jako rozciągłość w głąb. Jestto, co pra
wda, wyrażenie ogólnikowe, ale nakreślić 
szczegółową gienezę tego procesu, jest zada
niem niełatwem, z którego się psychofizyjolo- 
gija jeszcze niezupełnie wywiązała. Zresztą 
nam tu nie chodzi wcale o procesy subjekty- 
wne, lecz jedynie o fizyjologiczne warunki wi
dzenia stereoskopicznego, jesteśmy więc w po
rządku, gdy je  formułujemy tak: niezupełna 
jednakowość obrazów w identycznych miej
scach siatkówki. Sprawdza się to zapomocą 
stereoskopu, który w zasadzie polega na tem, 
że dwa jednooczowe obrazy przedmiotu, zapo-
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mocą odpowiednio ustawionych szkieł, dopro
wadza się do zjednoczenia; w takim razie 
otrzymujemy wrażenie przedmiotu bryłowa
tego.

Jeśli przedmiot znajduje się w znacznej od
ległości, to obrazy jego na obu siatkówkach 
są jednakowe; w takim razie bryłowatości 
jego nie uchwytujemy. Zgodnie z tem w ste
reoskopie widzimy przedmiot dwuwymiaro
wym, jeśli tam zostały umieszczone dwa iden
tyczne jego obrazy. Do widzenia stereoskopi- 
cznego przyczynia się patrzenie dwoma ocza
mi jeszcze i z tego względu, że, dając miarę 
odległości, pozwala nam oceniać wklęsłość 
i wypukłość przedmiotu. Tak np. kulę, umie
szczoną w pewnem oddaleniu od oczu, widzi
my bryłowatą, chociaż obrazy jej na obu siat
kówkach są kompletnie jednakowe; jestto 
możliwem jedynie dzięki temu, że uchwytuje
my wzrokiem różnicę między odległością od 
oka skrajnych i środkowych punktów na po
wierzchni przedmiotu. Jeśli kulę umieścimy 
zbyt daleko, by rzeczoną różnicę módz okiem 
uchwycić, będziemy ją  widzieli jako krążek 
(nie przeszkodzi nam to bynajmniej świado
mie oskować o kulistej formie przedmiotu 

ep^cjbu, w jaki odbija światło); wyżej 
mówiliśmy tylko o bezpośredniem postrzega
niu bryło watości, które jest wnioskowaniem 
bezświadomem, organicznem.

Wreszcie co do znaczenia parzystości na
rządu wzrokowego, zwrócić możemy uwagę na 
to, że jedno oko poprawia uchybienia drugie
go lub uzupełnia jego niedokładności; tak np. 
wspominaliśmy już, że obecność drugiego oka 
przyczynia się do zapełnienia tej luki w polu 
widzenia, która jest skutkiem istnienia w siat
kówce plamy ślepej.

Znaczenie zmysłu, mięśniowego dla wzroku.

Mówiąc o znaczeniu zmysłu mięśniowego, 
mimochodem wtrąciliśmy zdanie, że temu je
dynie zmysłowi wzrok zawdzięcza swą nieosza- 
cowaną wartość. Teraz czas nam się z tego 
wytłumaczyć. Suma wrażeń, jakie otrzymuje
my zapomocą narządu wzrokowego, nie jest 
jednorodną; składają się na nią dwa odrębne 
rodzaje wrażeń: wrażenia czysto wzrokowe 
i wrażenia mięśniowe. Każdemu położeniu 
gałki ocznej towarzyszy pewien określony sto
pień skurczenia mięśni, które ją  w tem poło

żeniu utrzymują. Jeśli możemy mieć wrażenia 
mięśniowe bez domięszki wzrokowych, to od
wrotnie wątpliwą jest rzeczą, czy otrzymuje
my kiedykolwiek wrażenia wzrokowe czyste. 
Możemy więc powiedzieć, że wzrok znajduje 
się w ciągłej kooperacyi ze zmysłem mięśnio
wym. W  spółce tej wszelako zmysł mięśnio
wy zajmuje naczelne stanowisko, stanowisko, 
że tak powiem, szefa, którego cichej pracy 
biórowej firma głównie zawdzięcza swą potę
gę i który, mało się udzielając światu, jest 
znany i ceniony tylko wśród ciasnego kółka 
specyjalistów; drugi wspólnik, bardziej oka
zały, przyjął na się reprezentacyją zewnętrzną 
i dlatego znanym jest całemu światu.

Zapomocą narządu wzrokowego poznajemy 
stosunki przestrzenne świata zewnętrznego: 
kształt, wielkość, odległość, kierunek i t. p. 
Wzrok sam, jako taki, daje nam tylko wiado
mość o istnieniu przedmiotów, pozostawiając 
resztę zmysłowi mięśniowemu. Wrażenia wzro
kowe czyste — są to wrażenia barwy i jasno
ści, które nie zawierają w sobie żadnego pier
wiastku gieometrycznego. Ze odległość mie
rzymy stopniem skurczenia mięśni, nadają
cych osiom optycznym potrzebną zbieżność, 
o tem mówiliśmy już wyżej; jeśli odległość 
oceniamy jednem okiem, to z naprężenia mię
śnia rzęskowego. O absolutnej wielkości przed
miotu niema co mówić, gdyż ocena jej zależy 
od odległości. Ale nawet wielkość pozorną 
przedmiotu, jego kształt, poznajemy przy po
mocy wrażeń mięśniowych, prowadząc oś op
tyczną oka od jednego końca przedmiotu do 
drugiego, lub też po obwodzie i kojarząc wra
żenia, w ten sposób otrzymane. A jednakże, 
powie czytelnik, mogę poznać kształt, położe
nie i pozorną wielkość przedmiotu, nawet nie
znanego, nieporuszając okiem, mając np. wzrok 
utkwiony stale w środkowy punkt przedmiotu. 
Istotnie tak, ale zdolność ta jest nabytą przy 
pomocy ruchu. Wyjaśnimy to w krótkich sło
wach, ponieważ zaś ocena kształtu, pozornej 
wielkości i t. p. własności przedmiotu, spro
wadza się do oceny względnego położenia 
punktów, przeto rozumowanie nasze zastosu
jemy tylko do tej ostatniej operacyi. Przy
puśćmy, że na siatkówkę pada obraz świecą
cego punktu; oceniam wnet położenie tego 
punktu; wiem, czy on jest w górze, czy na 
dole, na prawo, czy na lewo; wiem odrazu, 
które mięśnie mam wprawić w ruch, ażeby
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oko na ten punkt skierować i wyraźnie go zo
baczyć; używając terminów anatomicznych, 
wiem, jaki jest stosunek położenia między 
obrazem na siatkówce i plamką żółtą. Ale 
skąd ja  to wiem? W  całem mojem poprzed- 
niem doświadczeniu, gdy obraz padał w takie 
a takie miejsce siatkówki, musiałem zawsze 
w taką a taką stronę zwracać oko, by przed
miot wyraźnie zobaczyć. Teraz czuję, że obraz 
pada w to miejsce, które już niejednokrotnie 
doznawało podrażnienia, więc odrazu wiem, 
w której stronie leży przedmiot, gdyż poczu
cie miejsca podrażnionego skojarzyło się z po
czuciem odpowiedniego kierunku. Z obserwa- 
cyj nad nowonarodzonymi widać, że człowiek 
pierwotnie nie umie lokalizować swych wra
żeń na siatkówce, t. j. nie umie lokalizować 
przedmiotów w płaszczyznie pola widzenia, 
chociaż później do takiej doskonałości w tym 
względzie dochodzi. Dziecko początkowo nie 
umie patrzyć. Jeśli obraz punktu świecącego 
pada na jego siatkówkę, to wywołuje tylko 
bezładne ruchy oka,; dziecko nie wie, w któ- 
rem miejscu siatkówka została podrażnioną, 
bo nie wie, zapomocą jakich ruchów można 
na to miejsce nasunąć plamkę żółtą; ponieważ 
zaś wrażenia zostają odrzucone na zewnątrz, 
przeto powyższe powiedzenie jest równozna
czne z tem, że dziecko nie wie, gdzie leży 
przedmiot, bo nie wie, jak ma poruszyć okiem, 
by go wyraźnie zobaczyć. Gdy się już nau
czyło patrzeć, t. j. sprowadzać obrazy przed
miotów na plamkę żółtą, to znaczy, że poznało 
dokładnie terytoryjum siatkówki, źe wie, w ja 
kim stosunku położenia znajduje się każdy 
jej punkt do punktu wyraźnego widzenia (do 
plamki żółtej), a więc w jakim stosunku poło
żenia znajdują się dwa jakiekolwiek punkty 
siatkówki. Tłumacząc to na język przedmio
towy, dziecko, po skończonej nauce wie, w ja 
kiem położeniu znajdują się rozmaite punkty 
pola widzenia względem tego punktu, który 
w danej chwili przedstawia mu się wyraźnie. 
Dlatego też człowiek może ocenić kształt, po
zorną wielkość i t. d., nieporuszając okiem, 
chociaż wyznać należy, iż nigdy prawie w ten 
sposób nie postępuje, gdyż w każdym razie 
przy pomocy poruszeń ocznych może poznać 
przedmiot dokładniej, a co większa, łatwiej, 
albowiem rzec można, iż podczas czuwania 
ruch jest naturalnym stanem gałki ocznej, któ

rą  trudno utrzymać nawet krótki czas w spo
czynku.

Z powyższego stanowiska bardzo prosto' 
wyjaśnia się jeden fakt, z którym kiedyś ucze
ni dużo mieli kłopotu. Mianowicie długo so
bie zawzięcie łamano głowę nad rozwiązaniem 
kwestyi: dlaczego widzimy przedmioty wprost, 
kiedy ich obrazy na siatkówce są odwrócone? 
Ktoś wreszcie trafnie zauważył, że tam za 
siatkówką niema drugiego oka, któreby pa
trzyło na ów obraz i, porównywając go z przed
miotem, spostrzegało, że jest odwrócony. My 
położenia obrazu na siatkówce pierwiastkowo 
i bezpośrednio nie odczuwamy; niema na niej 
dla nas ani góry, ani dołu, ani prawej, ani 
lewej strony. Położenie punktu na siatkówce 
uczymy się poznawać, określając je względem 
plamki żółtej, ale nie w ten sposób, by wie
dzieć, czy punkt leży pod nią, czy nad nią, 
tylko w którą stronę zwrócić oko, by plamkę 
żółtą na jego miejsce sprowadzić; jednem sło
wem, położenie obrazu poznajemy w termi
nach zwrotów oka.

W  danym więc wypadku czujemy tylko, źe 
dlatego, aby jednę część przedmiotu zobaczyć 
wyraźnie, musimy podnieść oczy do góry, dla 
drugiej — spuścić je na dół, dla trzeciej — 
zwrócić na prawo i t. d. Odpowiednio do tego 
nazywamy owe części: górną, dolną, prawą 
i t. d. i nigdy nam to nie może przeszkadzać, 
że części obrazu są odwrotnie rozmieszczone, 
bo czucie tego nigdy w świadomości nie po
wstaje.

W  jak wielkiej zależności znajdują się wyo
brażenia wzrokowe od zmysłu mięśniowego, 
widać w tych wypadkach, gdzie niektóre 
z mięśni, służących do poruszania gałki ocznej, 
doznają częściowego porażenia; wtedy mylimy 
się w ocenianiu stosunków przestrzennych. 
Np. możemy patrzyć na przedmiot, leżący 
z boku od nas, skurczywszy w odpowiednim 
stopniu mięśnie, zwracając gałki oczne w tym 
kierunku i z wrażenia mięśniowego sądzić 
o odchyleniu przedmiotu od linii patrzenia 
wprost przed siebie; lecz jeśli owe mięśnie do
tknięte są paraliżem częściowym, wtedy przy 
wykonywaniu takiegoż samego ruchu otrzy
mujemy wrażenie silniejsze, jakie w stanie nor
malnym odpowiadałoby większemu skurczeniu 
mięśni; to też wszystkie przedmioty zdają nam 
się być przesuniętemi w stronę i, chcąc do
stać je ręką, mylimy się w trafianiu, sięgając
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zwykle zanadto w bok. Sądzimy, że te uwagi 
będą wystarczające dla wzbudzenia w czytel
niku należnego szacunku dla zmysłu mięśnio
wego.

Ale musimy tu po drodze dać jedno małe 
wyjaśnienie. Ślepi od urodzenia, po operacyi, 
nadającej im możność używania oczu, otrzy
mują mnóstwo wrażeń wzrokowych, lecz nie 
umieją z nich korzystać i z początku dość dłu
go nie są w stanie oceniać kształtu, odległości 
i t. d., choć się już nauczyli ujmować przed
mioty, jako zewnętrzne. Otóż może kto będzie 
upatrywał w tem sprzeczność z wyłożonemi 
powyżej poglądami. Przecież ten operowany 
równocześnie z wrażeniami wzrokowemi, do
znaje takich samych wrażeń mięśniowych, jak 
i człowiek, który widział od urodzenia; dlacze
góż więc nie może Oceniać odległości, skoro 
ta ocena ma zależyć od wrażeń, dostarcza
nych przez mięśnie gałki ocznej? Nieporozu
mienie wypływa stąd, że stopień skurczenia 
mięśni ocznych nie jest miarą odległości ani 
pierwotną ani bezpośrednią, lecz tylko wtórną, 
pośrednią. Oryginalną miarą odległości jest 
stopień skurczenia mięśni rąk i nóg; pierwo
tnie mierzymy odległość przedmiotów, do któ
rych ręką sięgnąć nie możemy, na kroki. Przy- 
tem co chwila przekonywamy się doświadczal
nie, że takiej a takiej zbieżności osi optycz
nych oczu, t. j. takiemu a takiemu stopniowi 
skurczenia mięśni ocznych, odpowiada taka 
a taka ilość kroków, którą wypada zrobić, 
ażeby dojść do przedmiotu, będącego w punk
cie przecięcia owych osi. Później więc, gdy 
mamy daną zbieżność osi, wprost z niej wno
simy o odległości. Tak więc wrażenia, pocho
dzące od mięśni ocznych, stanowią miarę sym
boliczną, która jednak, gdyśmy się wprawili 
w jej użycie, zyskuje wartość bezwzględną, 
tak samo, jak dla skąpca pieniądze nabierają 
wkońcu wartości absolutnej, chociaż pierwo
tnie miały dlań znaczenie tylko jako symbol 
wpływu i potęgi, którą przy ich pomocy zdo
być można. Jak  skąpiec nie przestaje miło
wać złota, choć mu ono potęgi nie dało, tak 
człowiek, choćby zatracił oryginalną miarę od
ległości (np. wskutek paraliżu rąk i nóg), za
wsze wzrokiem oddalenie przedmiotu ocenić 
potrafi. Narządem wzrokowym, który jest 
organem spółki: wzrok i zmysł mięśniowy, 
uczymy się posługiwać pod kontrolą narządu 
dotykowego, który jest organem spółki: dotyk

i zmysł mięśniowy. Spółka pierwsza jest więc 
niejako filiją drugiej, lecz o ileż ją  przerasta 
swą potęgą!

Wyższość wzroku nad innemi zmysłami.

Wyższość tę swą zawdzięcza oń trzem głó
wnie czynnikom: 1 ) niezwykłej delikatności 
zmysłu mięśniowego w muskułach ocznych; 
znaleziono, że od jednego z mięśni oka (we
wnętrznego prostego) odbieramy wrażenie 
już wtedy, gdy się skrócił zaledwie o */łoooo 
swej długości; 2 ) dokładności lokalizacyi; od
różniamy wzrokiem dwa punkty, jeśli ich 
obrazy na plamce żółtej oddalone są jeden od 
drugiego o 0 , 0 0 2  mm., podczas gdy dwa wra
żenia dotykowe zlewają się w jedno, jeśli od
ległość między niemi nie jest 500 (na języku), 
a nawet 1 0 0 0  razy (na palcach) większą;
3) temu, że przedmioty działają na zmysł 
wzroku z odległości, podczas gdy dotyk daje 
nam znać o nich tylko przy bezpośredniem ze
tknięciu. Wszystkie te czynniki, jak widzimy, 
są niezmiernie ważne; one to zapewniły wzro
kowi (mówimy teraz o nim jako o przedstawi
cielu całej spółki) dominujące stanowisko po
między zmysłami. Istotnie też zapanował on 
despotycznie nad całym obszarem naszej umy- 
słowości. Człowieka wysokiej inteligiencyi na
zywamy światłym; brak wiedzy i rozsądku 
mianujemy obrazowo ciemnotą. Niema takie
go w duszy naszej zakątka, gdzieby się nie 
wcisnęły wyobrażenia wzrokowe. Samo słowo 
„wyobrażenie," które stosujemy do wszyst
kich innych zmysłów, etymologiją swą zdra
dza przynależność do państwa wzroku. Nie- 
dość na tem, że wzrok narzuca innym zmy
słom swe terminy; wyobrażenia wzrokowe na 
każdym kroku odsuwają inne na dalszy plan. 
Czy możemy sobie przypomnieć zapach róży 
bez tego, aby nam stanął w myśli sam kwiat? 
Gdy myślimy o róży, to przedewszystkiem na 
pierwszy plan występuje wyobrażenie wzroko
we, a wyobrażenie zapachu tuła się gdzieś na 
szarym końcu, śród tłumu wspomnień, myślą 
tą wznieconych. Gdy wchodzimy pociemku 
do pokoju, to choć obmacujemy przedmioty, 
jednak w tej chwili wrażenia, jakich nam do
starcza dotyk, przekładamy na wyobrażenia 
wzrokowe, stanowiące, że tak powiem, rodzin
ny język myśli naszej. Gdy sobie chcemy 
przypomnieć jaki ton fortepianowy, wnet
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obraz samego instrumentu wciska się przez 
odemknięte drzwi do gabinetu świadomości; 
słyszeć w myśli ton, źe tak powiem, oderwany, 
może chyba kompozytor w chwili tworzenia; 
odwrotnie wyobrazić sobie fortepian, niewspo- 
minając jego tonów, można łatwo, a przynaj
mniej zawsze obraz wzrokowy rozpościera się 
tak szeroko i zazdrośnie w świadomości, że 
dla innych stosunkowo mało miejsca pozo
stawia.

Gdzie tylko idzie o dokładną miarę, tam 
się zawsze uciekamy w ostatniej instancyi do 
wzroku; ciepło mierzymy termometrem, oce
niając wzrokiem wysokość słupa rtęci; ciężar 
mierzymy zapomocą wagi, patrząc, czy ska- 
zówka stoi na danej podziałce; we wszystkich 
przyrządach, gdzie tylko idzie o dokładne 
zmierzenie, staramy się zastosować skazówki 
i podziałki. Jakże ogromnym jest horyzont 
wzroku w porównaniu z horyzontem dotyku! 
rzec można, iż wzrok przy pomocy przyrządów 
optycznych odsuwa w nieskończoność granicę 
sfery wrażeń. Jakże małym byłby ten świat, 
którybyśmy zapomocą samego tylko dotyku 
poznać mogli. Obszar tego świata, jaki w swej 
wyobraźni nosi ślepy od urodzenia, tak się ma 
do obszaru świata naszego, jak  do średnicy 
drogi mlecznej promień codziennych naszych 
przechadzek. I  wzrok i dotyk może przy po
mocy sztuki sięgnąć dalej, aniżeli mu jest da- 
nem od natury; lecz podczas gdy człowiek wi
dzący uzbraja się w instrumenty takiej donio
słości, jak teleskop i mikroskop, które zakres 
możliwości wrażeń wzrokowych kilkakrotnie 
powiększają, ślepy naturalną granicę pozna
nia dotykowego przesunąć jest w stanie jedy
nie o długość kija, którym się dla macania 
w odległości posługuje.

Rozpisywać się szeroko nad pożytkiem, ja
kiego nam zmysł wzroku dostarcza, byłoby 
dla nas nietylko zbytecznem, ale i niebezpie- 
cznem, albowiem w takiej materyi trudno się 
ustrzedz pospolitości. Cała władza, jaką wzrok 
posiada nad nami, dosadnie występuje na jaw 
w tej tajemniczej trwodze, jaką czują osoby, 
chorujące na oczy, przy samej myśli, że kie
dyś światło dzienne może dla nich zagasnąć na 
zawsze. Człowiek ślepy od urodzenia, jakkol
wiek zasadnicze pierwiastki poznania przy po
mocy dotyku zdobyć może, jednak do średniej 
nawet inteligiencyi się nie wzniesie. Musiałby 
chyba żyć nie wiem jak długo, by posiąść tę

sumę wiadomości, którą szczęśliwsze odeń 
istoty przy pomocy wzroku w krótkim bardzo 
czasie nabyć mogą. Istotnie bowiem wzrok 
w niesłychany sposób skraca doświadczenie; 
a czem są skrócone sposoby nabywania wiado
mości, o tem może mieć przybliżone pojęcie 
każdy, kto spróbuje sobie wyobrazić, jakąby 
była nasza matematyka, gdybyśmy np. nie 
znali mnożenia, które jest skróconem doda
waniem.

Jeśli wreszcie zechcemy rozpatrywać wzrok 
pod względem objektywacyi wrażeń, przez 
niego dostarczanych, to i tu bez sporu wypa
dnie przyznać mu pierwszeństwo. Mówiąc 
o dotyku, wyraziliśmy się, że wrażenia doty
kowe nigdy nie tracą elementu czuciowego, że 
trzymając przedmiot w ręku, możemy dowol
nie zwrócić uwagę albo na sam przedmiot, 
albo na stan skóry w miejscu dotkniętem. We 
wrażeniach wzrokowych pierwiastek czuciowy 
ginie zupełnie, o ile rzecz nie dochodzi do znu
żenia siatkówki, gdyż w takim razie czujemy, 
że się coś odbywa w oku; tak zaś jedynie tyl
ko wiemy, że zapomocą oka widzimy. Można 
powiedzieć: „czuję, źe dotykam,“ ale: „czuję, 
że widzę“ brzmi dziko. Każdy zrozumie bar
dzo łatwo, że odróżnić dotknięcie dwu nóżek 
cyrkla, jestto odróżnić dotknięte miejsca skó
ry, ale nikomu, bliżej z rzeczą nieobeznanemu, 
w głowie się nie pomieści, że odczuwać odle
głość dwu przedmiotów w polu widzenia, jest
to w gruncie rzeczy odczuwać odległość ich 
obrazów na siatkówce i tę odległość odrzucać 
na zewnątrz.

Uczuciowy pierwiastek we wrażeniach wzro
kowych jest niezmiernie zredukowany; można 
powiedzieć, że w normalnych okolicznościach, 
jeśli nie zachodzą wpływy znużenia, wrażenia 
te same w sobie są kompletnie dla nas obo
jętne, ani przykre ani przyjemne. Mówimy tu 
naturalnie o pierwiastku uczuciowym, tkwią
cym w samych wrażeniach, a nie wypływają
cym ze skojarzeń. Zachwycać się pięknym 
widokiem lub malowidłem może nie każdy wi
dzący, lecz tylko umysł rozwinięty, bo to jest 
uczucie wtórne, ale rozkoszować się przyje
mnym zapachem może każdy, kto ma powo
nienie.
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KORESPOK M CYJA ISZECHSWIATA.

Posiedzenia Towarzystwa Przyrodników Pol
skich imienia Kopernika.

Posiedzenie d. 29 Stycznia 188Ł r.
N a posiedzenie to zapowiedziano dwa wy

kłady: 1) D-ra Stelli-Sawickiego „Rola pier
wiastku kulkowego w ustroju zwierzęcym4' 
i D-ra Emila Godlewskiego „O teoryjach ru
chów wody w roślinie” (ciąg dalszy). Ponie
waż korespondent nie był obecny na tem 
posiedzeniu, przeto nie może dać sprawozda
nia z 1 -go wykładu, treść zaś drugiego podaje 
według dosłownej notatki, napisanej przez 
D-ra E. Godlewskiego.

„Skoro różnica ciśnień, przez parowanie 
spowodowana i siły włoskowate nie mogą wy
starczyć do wydźwignięcia wody do wysokości 
kilkudziesięciu metrów, jakiej sięgają niektóre 
drzewa — więc w drzewach tych muszą być 
inne jeszcze źródła energii, przy poruszaniu 
wody działające. Tych źródeł szukać można 
tylko w procesie oddychania żyjących komó
rek w tkankach drzewnych. Takiemi żyjącemi 
komórkami w drewnie są komórki promieni 
rdzeniowych, miękiszu drzewnego i niektóre 
włókniste żyjące komórki w drewnie. Te ko
mórki działać muszą przy poruszaniu wody 
jako ssąco-tłoczące pompy, naczynia zaś i cew
ki są rurami, któremi woda przez te pompki 
jest poruszaną. Różnica ciśnień, spowodowa
na przez transpiracyją, nadaje kierunek prą
dowi wody temi pompkami poruszanej.

Działanie tych komórek musi być podobne, 
jak działanie w korzeniu komórek, wytwarza
jących parcie korzeniowe. To parcie korze
niowe nie może być dostatecznie wytłumaczo
ne w sposób, jak  to czyni Sachs przez przyję
cie niejednakowej budowy błony i zarodzi po 
obu stronach komórki, bo takie objaśnienie 
popada w sprzeczność z prawem zachowania 
energii.

Woda, wypływająca z cewek i naczyń ko
rzenia, jest w stosunku do stężenia soku ko
mórkowego bardzo rozcieńczoną, więc aby 
mogła być z komórki wypchniętą, potrzeba 
energii nietylko do przepchnięcia jej przez za- 
ródź i błonę, ale i do oddzielenia jej od ciał 
osmotycznie działających, które ją  do komór

ki wciągnęły i z któremi była tam połączoną. 
Aby działaniem sił osmotycznych wyjaśnić 
sobie powstawanie parcia korzeniowego, po
trzeba koniecznie przyjąć peryjodyczne zmia
ny w tem osmotycznem przyciąganiu. Zmiany 
takie spowodowane być mogą przez chemiczne 
zmiany ciał, w komórce zawartych, przy 
współdziałaniu oddychania. Prawdopodobnie 
zmiany takie polegają na peryjodycznem roz
szczepianiu się pewnych, bardziej skomplikowa
nych związków na prostsze i następnej regie- 
neracyi tych pierwszych z ostatnich. Przy 
każdem rozszczepieniu się związków następuje 
zwiększenie, przy złączeniu się związków prost
szych na bardziej złożone—pewne zmniejszenie 
się przyciągania osmotycznego. Przy takich 
zmianach następować musi peryjodyczne wcią
ganie i wypychanie wody z komórki miękiszo- 
wej. Wypychanie następuje w miejscu naj
słabszego oporu dla filtrowania, które zależy 
od układu cząstek zarodzi. Układ ten zape
wne także peryjodycznym zmianom ulega. 
W  podobny sposób rozumieć należy działanie 
żyjących komórek w pniudrzewnym, a w szcze
gólności komórek promieni rdzeniowych. — 
Gdzie promienie rdzeniowe z naczyniami lub 
cewkami się stykają, tam jamki na ściankach 
są bardzo obszerne, co wskazuje, że żywa wy
miana wody między temi komórkami a naczy
niami lub cewkami się odbywa.

Jedna komórka promienia rdzeniowego np. 
u sosny dotyka kilku cewek. Przy zwiększe
niu się osmotycznego przyciągania, woda wcią
gana jest do komórki promienia ze wszystkich, 
stykających się z nią cewek. Przy zmniejsze
niu się przyciągania osmotycznego, nadmiar 
wody z komórki zostaje wypchnięty przez 
miejsce najsłabszego oporu, prawdopodobnie 
do jednej tylko cewki. Wtedy w tej jednej 
cewce ciśnienie się podnosi, we wszystkich in
nych, z któremi komórka się styka, zmniejsza 
się. Zwiększenie ciśnienia w cewce, do której 
woda została wepchniętą, powoduje prze
pchnięcie z niej pewnej ilości wody do cewek 
sąsiednich, zmniejszenie się ciśnienia w pozo
stałych cewkach powoduje wessanie do nich 
wody z cewek sąsiednich. Ponieważ ciśnienie 
w cewkach bezpośrednio wyższych jest mniej
sze, a w cewkach bezpośrednio niższych więk
sze, więc przepychanie wody następować mus' 
ku górze, wsysanie wody od dołu. W ten spo
sób to ssąco-tłoczące działanie komórek pro
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mieni rdzeniowych, łącznie ze stopniowym 
skutkiem transpiracyi, zmniejszeniem się ci
śnienia ku górze, powoduje ruch wody aż do 
szczytów najwyższych drzew.

Szczegóły budowy anatomicznej, jak  i roz
łożenie promieni rdzeniowych, kształt ich ko
mórek, postać jamek pomiędzy temi komór
kami a cewkami, oraz pomiędzy samemi cew
kami i t. p., łatwo zrozumieć się dają przy po
mocy przedstawionej teoryi.“

Br. P.

KRONIKA NAUKOWA.

(Asłronomija fizyczna).

— O w i d m i e  a t m o s f e r y  s ł o n e 
c z n e j  i z i e m s k i e j .  P. Cornu, sławny 
fizyk francuski, podał bardzo dowcipną meto
dę odróżnienia w widmie słońca tych linij 
Fraunhofera, które powstają na samem słoń
cu, od tych, które się tworzą dopiero przez 
pochłanianie światła w naszej atmosferze. Za
sada nowego przyrządu polega na tym znanym 
fakcie, iż tak samo jak źródła dźwięku, przy 
szybkiem zbliżaniulub oddalaniu się od ucha, 
podnoszą lub obniżają wysokość tonu — tak 
samo każdy przedmiot świecący, zbliżając lub 
oddalając się od naszego oka, zmienia położe
nie swych barw i przesuwa linij e widma ku 
stronie jego błękitnej w pierwszym wypadku, 
zaś ku stronie czerwonej w drugim.

Otóż wiemy, że słońce obraca się około swej 
osi, a jeden jego obrót trwa nieco więcej niż 
25 naszych dni. Szybkość biegu na powierz
chni słońca jest największą na równiku, który 
zawsze jednym brzegiem ku naszemu oku się 
zbliża, gdy drugi od oka się oddala. Zatem, 
w widmie linije Fraunhofera u obu końców 
równika słonecznego podlegają przesuwaniu 
w dwu przeciwnych kierunkach. Jeżeli więc 
soczewką rzucimy obraz słońca na szczelinę 
spektroskopu i nadamy soczewce rzucającej 
ruch wahadłowy kilku drgań na sekundę, 
w tym samym punkcie szczeliny przechodzić 
będą kolejno dwa przeciwne końce obrazu ró
wnika. Wtedy wszystkie linije widmowe słoń
ca wykonywać będą wahania synchroniczne 
z drganiem soczewki. Odchylenie każdej linii 
będzie największem, gdy ustawimy szczelinę 
spektroskopu prostopadle do równika i gdy

wewnątrz spektroskopu, na krzyżownicy lune
ty, zlewać się będą ogniska szczeliny i widma. 
Na tem tle drgających linij słonecznych po
strzeżemy i odróżnimy z łatwością inne linije 
nieruchome (telluryczne), które powstały przez 
pochłanianie światła w nieruchomej wzglę
dem oka ziemskiej atmosferze. Pomiędzy tel- 
lurycznemi linijami odróżnimy znowu te, któ
re wytworzyła para wodna (gdyż one znikną 
przy suchem i mroźnem powietrzu) od tych, 
które utworzyły tlen lub azot.

Otóż tego rodzaju studyja, tak ważne dla 
astronomii i dla meteorologii, pozwoliły panu 
Cornu dokładniej rozgatunkować widmo sło
neczne barwy pomarańczowej w granicach 
C i D.

Dawne metody, do odróżnienia linij sło
necznych od linij pary wodnej i tlenu tellury- 
cznych, były o wiele trudniejszemi: polegały 
one na mozolnem badaniu porównawczem cie
mności pręgów widma w różnych godzinach 
dnia, t. j. przy różnych wysokościach słońca. 
( Comptes rendus. X C Y III, zeszyt 4).

A. H.

(Fizyka).
— O s k r o p l e n i u  w o d o r u  p r z e z  

pr of .  Z y g m u n t a  W r ó b l e w s k i e g o .  
(Z Comptes rendus, X C V III, 304, posiedze
nie 4 Lutego 1884 r.)

„Akademija zezwoli mi na opis doświad
czeń, które uzupełniają doświadczenia pp. 
Cailleteta i Raula Picteta, a które dowodzą, 
że pomiędzy gazami skraplającemi się, wodór 
nie stanowi wyjątku. Przyrządem, specyjalnie 
w tym celu zbudowanym, zagęszczam wodór 
do ciśnienia stu atmosfer, w rurce szklanej, 
stojącej pionowo o średnicy zewnętrznej 2  mm., 
przy średnicy wewnętrznej od 0,2 do 0,4 mm. 
Zapomocą śruby można w jednej chwili wy
puścić ściśniony gaz na zewnątrz i tym sposo
bem otrzymać rozprężenie daleko raptowniej- 
sze, niż w przyrządzie pp. Cailleteta. Rurka, 
otoczona płynnym tlenem i oziębiona, przez 
kilka razy powtórzone jego wrzenie, w chwili 
rozprężenia wewnętrznego wodoru okazuje 
objawy wrzenia zupełnie podobne do tych, 
które dla tlenu widział p. Cailletet w r. 1882.

„Wrzenie wodoru odbywa się podobnież 
w pewnej odległości od dna rurki. Trwa ono 
krócej i jest mniej wyraźne i dlatego trudno 
je spostrzedz. Ta trudność obserwacyi polega
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na tem, że wodór płynny posiada bardzo mały 
ciężar właściwy, mianowicie 0,033 (w stosun
ku do wody) podług pięknych prac pp. Cail
leteta i Hautefeuilla („Sur la densite de l’oxy- 
gene, de 1’hydrogćne et de l’azote liąuefies 
en presence d’un liąuide sans action chimiąue 
sur ces corps simples"). Można przypuścić, że 
teoretyczna gęstość 0,033 dla wodoru nie
wiele oddala się od rzeczywistej, skoro otrzy
małem bezpośrednio dla tlenu liczbę 0,89 iden
tyczną z tą, jaką podały metoda i obrachunki 
pp. Cailleteta i Hautefeuilla. Z drugiej stro
ny, wodór, przy niskiej temperaturze, już przy 
stosunkowo małych ciśnieniach, dosięga owej 
gęstości 0,033: stąd wielka trudność optyczna 
w odróżnianiu części skroplonej od gazowej. 
Prawdopodobnie tej trudności przypisać mu
szę, iż doświadczenia pp. Cailleteta nad wo
dorem nigdy dotąd stwierdzić nie mogłem.

„ Analogija wzmiankowanych zjawisk dla tle
nu i dla wodoru uprawnia przypuszczenie, że 
temperatura wrącego tlenu jest bliską tempe
ratury skroplenia wodoru."

Tłum. A. H.
— Uwa g i  p. C a i l l e t e t a  n a d  s k r o 

p l e n i e m  w o d o r u  p r z e z  p ro f . Zygm - 
W r ó b l e w s k i e g o .  (Z Comptes rendus, 
X C V III, 305, posiedzenie 4 Lutego 1884 r.)

„P. Wróblewski, przedstawiając Akademii 
ciekawe rezultaty własnych doświadczeń, wspo
mina, że nigdy nie mógł dostrzedz w chwili 
rozprężenia wodoru owej mgły, którą widzia
łem w roku 1877, a która była pewną oznaką 
skroplenia. W  tym względzie pierwsze moje 
próby wypadły ujemnie; ale, powtarzając to 
doświadczenie w nowych warunkach, w pra
cowni Szkoły Normalnej i przy ciśnieniu 300 
atmosfer (znacznie większem od tego, które 
następnie stosował p. Wróblewski), widzia
łem w całej długości rurki mgłę rzadką i sub
telną, która występowała w chwili rozpręże
nia wodoru i znikała raptownie. Pp. Boussin- 
gault, Berthelot, Sainte-Claire-Deyille upowa
żnili mnie wówczas do powołania się na ich 
świadectwo co do ukazania się owej subtelnej 
mgły, oczywistego dowodu skroplenia wodoru. 
To samo skroplenie, przeprowadzone odtąd 
tak udatnie przez p. Wróblewskiego, potwier
dza moje zdanie, które powtórzyłem niedawno 
w Akademii; załączyłem wówczas opis nowe
go przyrządu, w którym rozprężenie ograni
czonej objętości etylenu miało mi posłużyć

ku skropleniu wielkiej ilości tlenu, a tem sa
mem następnie ku skropleniu wodoru.

„Skropliłem tlen już w r. 1882 w tych sa
mych warunkach, w których obecnie skroplił 
wodór p. Wróblewski; widziałem, że tlen ga
zowy, zagęszczony i oziębiony etylenem wrą- 
cym przy jednej atmosferze, daje oznaki gwał
townego wrzenia, utrzymującego się przez pe
wien czas.

„Tak samo pp. Hautefeuille i Chappuis 
otrzymywali zapomocą płynnego etylenu zi
mno dostateczne do skroplenia ozonu w po
staci ciemno-błękitnego płynu: dwutlenek wę
gla i tlenek azotu dawały oziębienie, ku temu 
niewystarczające.

„Ostatecznie, płynny etylen i aparaty, któ
rych używałem w szkole normalnej, dały mo
żność p. Wróblewskiemu skraplania tlenu, 
a następnie skroplenia wodoru przez oziębie
nie tlenem.

„P. Wróblewski stwierdza, że rozprężenie 
skroplonego wodoru sprawia gwałtowne wrze
nie, mniej jednak trwałe niż to, które spo
strzegłem w moich doświadczeniach nad tle
nem. “ Tłum. A. H.

(Wjologija).
— Nowy grzybek pasorzytny Paipalopsis 

Irmischiae, odkrył p. Jul. Kiihn u niektórych 
przedstawicieli rodziny Pierwi osnkowych (Pri- 
mulaceae), mianowicie u Primula officinalis 
i Pr. elatior. Grzybek ten przedstawia się go
łemu oku jako pyłek mączny, pokrywający 
wnętrze kwiatów wspomnianych wyżej roślin. 
Prawie wyłącznem siedliskiem pasorzyta tego 
są pręciki, a mianowicie nić pręcikowa 
(filamentum), niekiedy wewnętrzna ścianka 
korony, zawiązek, a także znamię. Zazwyczaj 
kwiaty, pasorzyta tego zawierające, są mniej
sze, aniżeli kwiaty zdrowe. Pyłek mączny, 
bliżej badany, przedstawia zarodniki (spory) 
różnej postaci: jużto okrągłe, już mniej pra
widłowe i opatrzone krótkim wyrostkiem, już 
nareszcie w postaci biszkokcika. Dość często 
dwa zaokrąglone zarodniki połączone są cien
ką nitką walcowatą, która następnie przeo
braża się również w zaokrąglony zarodnik, 
a trzy te spory mogą się później oddzielać od 
siebie. Dzięki zdolności tworzenia nowych za
rodników przez dzielenie lub pączkowanie, 
dają się często obserwować kulki, z mnóstwa 
zarodników złożone, a spory, w skład takiej
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kolonii wchodzące, rozdzielone są warstwą 
galaretowatą i we wnętrzu mają postać wielo- 
kątną wskutek ciśnienia. W zwiędłych kwia
tach wszystkie spory są swobodne. Co się ty
czy stosunku pasorzyta do żywiciela, to tkan
ka, bezpośrednio do zarodnika przylegająca, 
zawiera silnie rozwiniętą grzybnię (mycelium), 
która, jak wiadomo, stanowi główną treść 
grzyba, bo przedstawia jego część wegietacyj- 
ną. Grzybnia przebiega między komórkami 
żywiciela, wysyła do nich smoczki i zaopatrzo
ną jest w mniej lub więcej rozwinięte prze
gródki. W częściach kwiatowych jest ona wię
cej rozwiniętą, aniżeli w nóżce kwiatowej. 
Wogóle pod względem cech charakterystycz- 
nych grzybni, zbliża się Paipalopsis Irmischiae 
do rodziny Ustilagineae, a rozwój zarodników 
podobny jest do rozwoju u Ustilago Digita- 
riae, który autor opisał w Hedwigia XV, 
a także w Rabenhorsta Fungi europ. W sku
tek tego podobieństwa rozwoju i grzybni, za
licza p. Kiihn Paipalopsis Irmischiae do ro
dziny Ustilagineae jako nowy gatunek.

S . G .

Kalendarzy* biograficzny.

24 kutego 1811 r. ur. E . M. Peligot; obecnie prof. 
chemii w Paryżu.

2 7-go 1 780 ur. K. S. W eiss, m ineralog; um arł
18 56 r.

- '8 -go 18 14 ur. Eremy Edmund; obecnie prof. che
mii w Paryżu; wsławiony wieloma odkryciami; wydaje 
Encyldopedyją chemii, która po ukończeniu będzie je 
dnem z najobszerniejszych i najkom pletniejszych dzieł 
w naukach ścisłych.

ODPOWIEDZI REDAKCYI.

Pytającym o kwestyją skraplania gazów. Ani p. Cail- 
letet, ani prof. Wróblewski nie ukończyli dotychczas 
swoich doświadczeń nad skraplaniem  gazów i, co za tem 
idzie, nie wydali żadnej obszerniejszej pracy drukowa
nej, któraby przedstawiała ogół tych doświadczeń i wy
ciągała z nich wnioski. Badacze ei informują tylko 
swoich kolegów w nauce o przebiegu doświadczeń, og ła
szając w czasopismach speeyjalnych tymczasowe zawia
domienia. Nasza rola w tej sprawie może być tylko 
taka, jakićj trzymamy się stale, to jest możemy tylko 
znwiadnnrnć czytelników o faktycznym przebiegu ba-

4 o3P0-I0Uo Ilemypoio. BapmaBa 9 $eBpa.M 1884.

dań, przyczem staramy się, ile możności, podawać wła
sne słowa badaczów. Na wyrok o tych pracach w naj
rozmaitszych względach nasze zdanie wpływać nie może, 
na wyrok ten zresztą dziś jeszcze zawcześnie.

W P. Au. Wisz. Najserdeczniej dziękujemy za 
uprzejmą chęć, z jaką Szanowny Pan pospieszył zwró
cić nam część naszej straty, na Pana, jako na prenume
ratora Wszechświata przypadającej. Gdy jednak o wy
nagrodzenie strat, poniesionych przez pismo, wydawcy 
jego nie mogą mieć pretensyj do jednostek, lecz tylko 
do ogółu, a Sz. Pan pozostawia naszemu uznaniu uży
cie przysłanych pieniędzy w razio nieprzyjęcia ich zwro
tu, przeto Pańskie rs. trzy przeznaczamy na fundusz 
wycieczek fizyjograficznych na wzór ś. p. Jastrzębow
skiego.

K S I Ą Ż K I  
nadesłane do Redakcyi Wszechświata:

Biblijoteki matematyczno-fizycznej, wydawanej przez 
M. A. Baranieckiego, z zapomogi Kasy pomocy nauko
wej imienia Mianowskiego:

a) Seryja I  tom I. M. Berkmana, „Początki aryt
metyki,” 12-mo, str. 2 7 6, z drzeworytami w tekście. 
Cena w oprawie 6 5 kop.

b) Seryja I I I  tom I. M. A . Baranieckiego, „A ry t
m etyka,“ kurs teoretyczny, 8-vo, z drzeworytami w tekś
cie, str. 4 3 3 . Cena rs. 1 kop. 10.

c) Seryja IV  tom IV . W. Zajączkowskiego, „Gieo- 
metryja analityczna,1* 8-vo Lex., z 86 drzeworytami, 
str. 5 51. Cena rs. 3.

TreŚÓ: Wiszący most między Nowym Yorkiem
i i Brooklinem, napisał E. Paidly (z drzeworyt.).— Nieco 

o znaczeniu barw w świecie zwierzęcym, napisał D-rt
i J .  Karliński (dokończenie). —  Energija, napisał Eug. 

Dziewulski (dokończenie). —  O zmysłach, przez M. 
Siedlewskiego (dokończenie).— Korespondencyja Wszech
świata. —  Kronika naukowa. —  Kalendarzyk .bio
graficzny. —  Odpowiedzi Redakcyi, —  Nowe książki.—  
Ogłoszenie.

Wydawca E. Dziewulski. Redaktor Br. Znatowicz.

T om  I V  za  role 1884

wyjdzie w ciągu roku 1884 w treści i rozmia
rach podobnych, jak 3 tomy poprzednie. Pre
numeratę, w ilości rs. 5 dla Warszawy, oraz 
rs. 5 kop. 50 dla prowincyi z przesyłką, przyj
muje W y daw n ictw o  P am ię tn ika  F izy jo - 
graficznego, P o d w ale  2.

D ruk J. Bergera, E lektoralna Nr. 14.




