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M ÓZG I M Y Ś L .

4. Czynności psychiczne układu nerwowego.

Teorya descendencyjiia utrzymuje, jak 
wiadomo, że cały tak niezmiernie urozmaico
ny zastęp istot żyjących na powierzchni ziemi 
rozwinął się z najprostszych pierwiastkowych 
zaczątków i w ciągu niezliczonego szeregu 
tysiącołeci nabywał powoli coraz zawilszej 
organizacyi, aż nareszcie na najwyższym 
szczeblu tej skali rozwojowej pojawiła się 
najbardziej złożona postać ustroju ludzkiego. 
Przemiana ta  najprostszych form organicz
nych na coraz bardziej złożone i urozmaicone 
spowodowaną została, wedle Darwina, przez 
walkę o byt. Wszystkie ustroje odznaczają 
się, wedle tej teoryi, skłonnością do wytwa
rzania odmian w swej budowie. Odmiany te 
mogą się stać szkodliwemi albo też korzystne- 
mi dla obdarzonych niemi jednostek. W  pierw
szym razie zwyrodniałe istoty przepadają, 
w drugim zaś odmiany utrzymują się i prze
chodzą w dziedzictwie na potomstwo przed
stawiciela nowej postaci ustrojowej, usposa-

I biając je zarówno do zwalczania przeszkód 
fizycznych, zagrażających bytowi, jak i do 
zwycięstwa we współubiegauiu się z pokrew- 
nemi ustrojami o zdobycie środków niezbęd
nych do utrzymania życia (pokarmu, tlenu 
i t. d.). Na'wytwarzanie nowych form orga
nicznych wpływały prawdopodobnie różnego 
rodzaju warunki, w części dla nas zupełnie 
jeszcze zagadkowe, ale walka o byt stanowiła 
niewątpliwie najskuteczniejszy czynnik w pro
cesie pokoleniowego (filogenetycznego) rozwo
ju świata organicznego.

Selekcyjna teorya Darwina ułatwia nam 
więc pojmowanie wzajemnej zależności, jaka 
istnieje pomiędzy czynnością i budową ustro
ju. Zawilsza organizacja ułatwia wykony
wanie bardziej urozmaiconych czynności ży
wotnych, niezbędnych do zastosowania się 
żyjącej istoty do coraz trudniejszych warun
ków bytu. Przyczyn fizycznych, które wywo
łują wspomniane zmiany w budowie ustrojów, 
teorya selekcj'jna wprawdzie nie wyjaśnia, ale 
na krętej drodze badań biologicznych należy 
się (przynajmniej czasowo) zadawalniać od
kryciem punktu wynioślejszego, z którego 
otwiera się obszerny widnokrąg i zarysowują 
się punkty wytyczne, do których tymczasowo 
podążać wypada.



Do najistotniejszych zdobyczy organizacyj
nych, jakie istoty zwierzęce zdobyły w ciągu 
rozwoju filogenetycznego, należy układ ner
wowy. Z opisów podanych w anatomicznym 
rozdziale niniejszego artykułu okazuje się do
bitnie, że wraz ze stopniowo wikłającą, się 
ogólną budową ciała zwierzęcego układ ner
wowy przyjmuje także coraz zawilszą postać, 
a masa jego stosunkowo do objętości zwierzę
cia coraz bardziej wzrasta. Badania fizyolo- 
giczne wskazały nam dalej, że bardziej złożo
nej budowie tego układu odpowiada też wogóle 
wnększa rozmaitość jego czynności. Niektóre 
spostrzeżenia zdają się wprawdzie zaprzeczać 
zasadności ostatniego twierdzenia. Wiadomo 
bowiem, że niektóre grupy owadów błonko
skrzydłych i prostoskrzydłycb (mrówki, pszczo
ły. osy, termity) odznaczają się zadziwiające- 
mi zdolnościami towarzyskiemi i budowlanemi, 
przewyższając w tym względzie niezmiernie 
umysł leniwy większości zimnokrwistych krę
gowców, ale psychiczna ta  działalność przed
stawia się rozwiniętą w dość jednostronnym 
kierunku i nie daje się porównać z nader 
róźnorodnemi objawami psychicznemi u więk
szości ptaków i ssawców. Zewnętrzna postać 
układu nerwowego u wspomnianych owadów 
wprawdzie nie różni się istotnie od postaci 
tego organu u innych stawonogich, mikrosko
powe zaś jego utkanie nie było jeszcze dosta
tecznie zbadane, można jednak z góry przy
puścić, że przy zastosowaniu nowszej techniki 
histologicznej znajdzie się w nim wielkie bo
gactwo i znaczna rozmaitość wzajemnych po
łączeń pierwiastków nerwowych.

Znaczna stosunkowo objętość i złożona ze
wnętrzna budowa mózgu u kręgowców nie 
świadczy zresztą o znaczniejszym rozwoju 
władz umysłowych, lecz znajduje się w związ
ku z zawiłą budową, a w znacznej części tak
że z większą objętością ciała, albowiem nie
zliczone nerwy skóry, mięśni i trzewiów we
wnętrznych mają swe ośrodki nietylko w pod
stawie mózgowej, ale są także połączone 
z różnemi okolicami kory półkul mózgowych. 
Można jednak już teraz na zasadzie badań 
mikroskopowych utrzymywać, że stosunkowa 
liczba komórek i włókien nerwowych, jak 
również i wzajemne połączenia tych pierwiast
ków u człowieka przedstawiają się nierównie 
bogatszemi i bardziej urozmaiconemi, niż 
u innych kręgowców. Masa mózgu u zwie-

j  rząt jest zresztą w stosunku do objętości cia
ła znacznie mniejszą, niż u człowieka.

Z wielkości głowy niemożna bynajmniej 
wyciągnąć wniosku co do wielkości mózgu,

| gdyż u zwierząt większą jej część zajmują 
narządy przeznaczone do chwytania i roz
drobnienia pokarmów, obszerna jama nosowa, 
a u ryb także narząd oddechowy czyli skrzc- 
la. Prócz tego czaszka zwierząt bywa złożona 
z bardzo grubych kości i pokryta potężnemi 
mięśniami skroniowemi, przyjmującemi udział 
w poruszaniu szczęki dolnej. U zimnokrwi
stych kręgowców mózg nie wypełnia też całej 
jamy czaszkowej, lecz oddzielony jest od ko
ści mniej więcej obszerną przestrzenią, wy
pełnioną płynem przezroczystym i tkanką 
tłuszczową. U ssawców znalezionych w for
macji eocenicznej różnica pomiędzy objęto- 

I ścią czaszki i mózgu wpada jeszcze nierównie 
więcej w oczy, niż u ssawców tegoczesnych, 
jak to objaśnia załączony tu rysunek (fig. 26), 
na którym ciemno prążkowana część w fig. 
A, B, O, D, oznaczona literami H  przedsta
wia zarysy mózgu, znikomego prawie w po
równaniu z objętością całej czaszki. Gdy ze
stawimy podane tu zarysy z fig. 9 i 10 roz
działu anatomicznego, dojdziemy do wniosku, 
że od okresu eocenicznego nietylko objętość 

| mózgu u ssawców stosunkowo znacznie się 
I powiększyła, ale także jego postać zewnętrz

na wielkiej uległa zmianie.
"Wytwarzanie się zawojów (gyri) u wielu 

ssawców i człowieka znajduje się niewątpliwie 
| w związku ze znacznem powiększeniem obję

tości kory mózgowej, lecz nie świadczy ko
niecznie o większych zdolnościach umysło
wych odpowiedniego zwierzęcia. Kora ta 
rozrasta się mniej pod względem grubości, 
niż w kierunku równoległym do jej powierz
chni. Gdyby ten wzrost nie napotykał żadnej 
przeszkody, mózg przyjąłby wraz z głową 
nadmierną objętość, a rozszerzone jego jamy 
wypełniłyby się tak zwanym płynem surowi
czym, jak to nieraz się ujawnia w chorobli
wych stanach nowwodków. Kości czaszki 
stanowią zapewne ważną zaporę, która nieraz 
przeszkadza zbytniemu rozrostowi mózgu 
i zniewala jego korę do układania się w fałdy 
czyli zawoje. Lecz główny czynnik, ograni
czający zbytni wzrost głowy, widzieć należy 
w owych niezbadanych dotąd warunkach,

| które kierują normalnym wzrostem ciała
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w ogólności i „podążają,” jeśli wolno tale się 
wyrazić, do utrzymania równomierności w roz
woju różnych działów ustroju, ponieważ zby
tni rozrost jednej części, np. głowy, upośle
dzałby współdziałanie innych części i prze
szkadzałby prawidłowemu bytowi całego or
ganizmu. Wytwarzanie się zawojów jest 
zresztą w ścisłym związku z rozkładem na
czyń krwionośnych, których pnie przebiegają 
przeważnie przy powierzchni mózgu i w bróz- 
dach pomiędzy Zawojami, do samej zaś masy 
mózgowej posyłają tylko najcieńsze, choć bar
dzo obfite, gałązki.

niać nie mogą, a niebędąc przysposobione do 
czynnej obrony, stają się łupem najsłabszego 
nawet wroga. Jedyny środek zachowania 
bytu całego gatunku stanowi niezmierna ich 
mnożność.

Podobne warunki jak u roślin złożonych, 
umożliwiają także byt zwierząt jednokomór
kowych i niektórych roślin najprostszych. 
Istoty te są wprawdzie obdarzone zdolnością 
do wykonywania ruchów samodzielnych, w czę
ści bardzo żywych, a często odrazu ustają
cych, co czyni wrażenie, jakoby się odbywały 
pod wpływem świadomości i woli, lecz ceł

Fig. 26 . Eysunki czaszek eocenicznych zwierząt ssących, A  Tillotherium fodiens, Ii Brontotherium  
ingens, C Coryphodon hamatus, D  Dinoceros mirabile. Kreskowane ciemniejsze części, oznaczone lite
rami II II. przedstawiają przestrzeń zajętą przez mózg. E  i F  podają nieco zwiększony rysunek mózgu

Dinoceras, widzianego z dołu i z boku.

Ażeby zrozumieć, w jaki sposób walka
0 byt mogła podziałać na rozwój kształtu
1 czynności układu nerwowego, należy uprzy
tomnić sobie znaczenie, jakie ma ten organ 
w zdobywaniu warunków, niezbędnych do 
utrzymania bytu jednostki zwierzęcej. Nad 
odpowiedniemi faktami możemy tu tylko bar
dzo pobieżnie się zastanawiać.

Rośliny i najniższe zwierzęta nie posiadają, 
jak wiadomo, układu nerwowego. Pierwsze 
rozwijają się tylko na gruncie, w którym ich 
nasiona napotykają niezbędny zapas mate- 
ryału odżywczego, a po jego wyczerpaniu 
marnieją. Miejsca po większej części zmie-

i kierunek tych ruchów jest zupełnie przypad
kowy, zależny przeważnie od wpływów ze
wnętrznych i przeznaczony do poszukiwania 
ciał odżywczych i unikania wpływów szkodli
wych. Zwierzęta jednokomórkowe przeby
wają zresztą, podobnie jak niższe rośliny, 
przeważnie w wodzie, w której swobodniej 
mogą się poruszać, niż na lądzie, i łatwiej ze
brać niezbędne pożywienie.

Objawy celowego kojarzenia ruchów spoty
kamy dopiero u zwierząt obdarzonych choćby 
najelementarniejszym układem nerwowym. 
Ruchy odbywają się wprawdzie i tu przeważ
nie w celu zdobywania pokarmu i usuwania
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się z pod warunków nieprzyjaznych, ale zara
zem pojawiają, się już pewne zdolności psy
chiczne, np. poznawanie zdobyczy i wroga 
w niewielkiej odległości, kojarzenie ruchów 
w celu posunięcia się w oznaczonym kierunku, 
wyszukanie dogodnego miejsca zarówno dla 
ochrony osobistej, jak  i dla składania jaj 
i inne.

Zdolności te wzrastają w miarę udoskona
lenia zmysłów i zużytkowania zbieranych tą 
drogą wrażeń przy pomocy odpowiednich 
urządzeń nerwowych. !Tym sposobem różne 
owady odbywają długie wędrówki dla zbiera
nia pożywienia na ściśle oznaczonych rośli
nach, poznają ich zabarwienie i budowę, po
wracają do mieszkań oddalonych, wyczuwają 
zdaleka swych wrogów, bronią się czynnie 
żądłami, żyją w wielkich stowarzyszeniach ze 
ścisłym podziałem pracy, porozumiewają się 
pomiędzy sobą, pielęgnują z wielką pieczoło
witością młode pokolenie, wznoszą cudowne 
budowle i t. d.

Psychiczna działalność u zimnokrwistych 
kręgowców (ryb, płazów i gadów) wydaje się 
wprawdzie leniwszą i bardziej ograniczoną, 
aniżeli u członków wspomnianych stowarzy
szeń owadów, ale w istocie dosięga wyższego 
stopnia rozwoju już dla tego, źe rozporządza 
udoskonalonemi organami zmysłowemi. Nie 
może ulegać wątpliwości, że narządy wzroku, 
słuchu i powonienia lepiej i wielostronniej są 
tu rozwinięte, niż u zwierząt bezkręgowych 
i odbierają wrażenia nieraz ze znacznej od
ległości, co niezmiernie ułatwia zdobywanie 
niezbędnego pożywienia, unikanie niebezpie
czeństwa i porozumiewanie się pomiędzy sobą i 
różnych jednostek tego samego gatunku. 
Udoskonalenie zmysłów pociąga jednak za 
sobą odpowiednie uzupełnienie czynności 
ośrodków nerwowych dla należytego zużytko
wania owej rozleglejszej działalności zmy
słów, a wyższy ten rozwój psychiczny pojawia 
się tu z oznakami uwagi, pamięci, czychania 
na zdobycz, przebiegłości, rodzaju zadowole
nia, przywiązania, odrazy i t. d. Niektóre 
gatunki niższych kręgowców budują także 
gniazda i pielęgnują troskliwie jajka i młode 
potomstwo, jak np. pomiędzy rybami tak zwa
ne katy czyli cierniki. Dźwięki, wydawane 
s tale przez różne gatunki źab w porze wiosen- 
11 ej, powstały zapewne w celach godowych, 
lecz zdaje się, że zamieniły się w części na

wyrazy pewnego rodzaju zadowolenia, podob
nie jak i dźwięki wydawane przez niektóre 
owady, np. świerszcze, pasikoniki i in.

Wymienione dotąd oznaki czynności psy
chicznej można w udoskonalonej formie z ła t
wością obserwować u każdego ptaka, lecz 
obok tego występują w tej gromadzie inne 
także zjawiska, świadczące o znakomicie wy
robionych tu zdolnościach psychicznych. 
Zmysł wzrokowy u ptaków jest wysoko rozwi
nięty, a u niektórych gatunków przewyższa 
swą bystrością nawet oko człowieka i stał się 
przez to przysłowiowym. Zmysł słuchowy 
wydaje się wprawdzie stosunkowo mniej wy
doskonalonym, lecz pozwala ptakom porozu
miewać się pomiędzy sobą na wielką odleg
łość, a przy pomocy modulowanych dźwięków 
posłużył nawet niektórym gatunkom do roz
winięcia wysokich zdolności muzycznych. Nie
zmiernie zadziwiająco przedstawia się zdol- 

' ność oryentowania się ptaków, która pewne 
grupy ich usposabia do odbywania olbrzy
mich podróży przez równiny, góry i morza. 
Miłość rodzicielska u ptaków stała się rów
nież przysłowiową. Budują one gniazda, czę
sto bardzo sztuczne, wysiadują jajka, karmią, 
bronią i wychowują młode potomstwo i t, d. 
W ystępują tu więc już objawy, wielce przy
bliżone do ludzkiej działalności psychicznej, 
a w niektórych kierunkach przewyższające 
nawet odpowiednie zdolności człowieka. Umie
jętność muzyczna rozwinęła się u ptaków za
pewne przy zabiegach godowych, podobnie 
jak  wspaniałe upierzenie niektórych gatun
ków, lecz, utraciwszy po części związek z ma- 
teryalnemi potrzebami życia, zamieniła się na 
wyraz pewnej samoistnej podniety psychicznej.

U zwierząt ssących spotykamy znów całą 
skalę najrozmaitszych uzdolnień umysłowych, 
ale najniższy nawet jej szczebel nie sięga ni
żej przeciętnej miary ptaków. Za to bar
dziej uzdolnione gatunki zbliżają się pod 
względem umysłowym coraz bardziej do czło
wieka (pies, słoń, antropoidy pomiędzy mał
pami), a nieprzebyta przepaść, jaka wedle 
dawniejszych poglądów miała dzielić zwierzę 
od człowieka, w rzeczywistości nie istnieje. 
Tak np. twierdzenie, jakoby działalność psy
chiczna zwierząt kierowaną była wyłącznie 
instynktem, zaliczyć należy do zapleśniałych 
przesądów. Uzdolnione zwierzęta ssące tak 
samo kojarzą wrażenia i czucia (kombinują,
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wnioskują) jak człowiek, rozpoznawają, pa
miętają, mają uczucia (afekty), czynną wolę, 
a wszystkie te procesy uskuteczniają się w za
kresie świadomości. Nie istnieje jednak u nicli 
samowiedza, rozwinięta zdolność mowy i cały 
ten obszar skombinowanych czynności, skła
dających się na wytworzenie pojęć abstrak
cyjnych i skierowanie dowolne myśli ku za
mierzonym celom.

Jak  u zwierząt, tak i u człowieka czynności 
psychiczne wytworzyły się więc przez dobór 
naturalny w walce o byt. Głównym ich celem 
jest zdobycie środków niezbędnych do życia, 
a uniknięcie wpływów zagrażających istnie
niu. Czynności te są więc istotnie zastosowa
ne do warunków bytu na ziemi i w tym kie
runku też w zupełności odpowiadają celowi. 
Człowiek poznaje i zmysłami i myślą tylko to, 
co go otacza, dokąd zmysły sięgają i jakich 
mu dostarczają wyobrażeń, a w materyalnem 
tem kole obracają się też wszystkie jego my
śli i pojęcia, gdy zaś usiłuje się z niego wydo
stać, wpada w dziedzinę fantastycznych uro
jeń. Lecz i w ostatnim razie nie zdołamy 
wytworzyć sobie wyobrażeń, istotnie odmien
nych od tych, jakie codziennie zbieramy z ota
czającego nas świata materyalnego. I  świat 
nadziemski wypełniamy formami, kolorami, 
dźwiękami zbieranemi ze zwykłych wrażeń 
zmysłowych.

Obok czynności psychicznych, zmierzają
cych do zabezpieczenia bytu materyalnego, 
istnieją w nas jednak także uczucia, popędy 
i skłonności, podążające do celów czysto psy
chicznych. Gdy skowronek wznosi się do 
nieba i z całą siłą wyrzuca z piersi swe har
monijne dźwięki, nie czyni tego wyłącznie 
w celu przypodobania się samiczce, ale folgu
je wewnętrznemu popędowi do wyrażenia ra
dości ze swego istnienia. Tak samo i czło
wiek, oddając się czystej radości lub miłości 
bliźniego, upajając się pięknością formy, bar
wy lub dźwięku, bujając lotem wyobraźni, 
albo też natężając całą siłę myśli dla zdoby
cia bezwzględnej i ogólnej prawdy, wznosi się 
po za obręb świata materyalnego, obraca się 
w dziedzinie zjawisk czysto psychologicznych, 
ale wytwory umysłu zmuszony jest przyodzie- 
wać w zwykłe szaty materyalne, choćby naj
fantastyczniej przykrojone. Malarz przed
stawia uczucia i myśli tylko w postaciach 
ludzkich, albo przynajmniej ziemskich, a gdy

poeta lub filozof zamierza swe myśli udzielić 
drugiej osobistości, zniewolony jest przyoblec 
je w formę umówionego dźwięku lub znaku. 
Nawet dźwięku nie jesteśmy w stanie utrwalić 
inaczej, jak przy pomocy pewnych znaków 
lub fonografu.

Zapoznawszy się ze stopniowym rozwojem 
czynności psychicznych u różnych przedsta
wicieli państwa zwierzęcego, możemy obecnie 
zająć się rozbiorem procesów złożonych, przyj
mujących udział w wytwarzaniu najprostszych 
tego rodzaju objawów. Przy odpowiedniem 
badaniu zniewoleni jesteśmy zwracać główną 
uwagę na procesy uskuteczniające się we 
własnym naszym umyśle, ponieważ o całym 
obszarze wrażeń zmysłowych, uczuć, popędów 
woli u innych osób wyrabiamy sobie pojęcia 
jedynie przez porównanie z podobnemi zjawi
skami, wynurzającemi się w widnokręgu włas
nej świadomości. Wrażenia światła, barwy, 
dźwięku, zapachu, smaku i bólu, uczucia mi
łości lub nienawiści, upodobania lub wstrętu, 
świadomość władania własną wolą i t. d. zna
ne nam są tylko ze spostrzeżeń zbieranych na 
własnej osobie, a o istnieniu podobnych pro
cesów u innych jednostek wnosimy właściwie 
tylko z ich ruchów czyli zewnętrznego zacho
wywania się, a mowa i pismo, przedstawiając 
w istocie tylko specyalne odmiany tego wynu
rzania się na zewnątrz sprawy psychicznej, 
nie dają żadnej pewności co do zgodności 
owych procesów z naszemi własnemi wyobra
żeniami.

Wiadomo nam z działu fizyologicznego, że 
po przecięciu nerwu czuciowego odcinek jego 
obwodowy utraca zdolność przenoszenia po
budzeń ku ośrodkom, a więc okolica ciała, 
w której rozpościerają się zakończenia owego 
nerwu, jak np. określone miejsce na skórze, 
nie odbiera już żadnych wrażeń czuciowych. 
Gdy jednak dośrodkowy odcinek nerwu, pozo
stający jeszcze w nienaruszonym związku 
z rdzeniem lub mózgiem, zostanie w jakikol
wiek sposób podrażniony, objawia się zawsze 
ból, którego nie uczuwamy jednak w miejscu 
drażnionem, ale w okolicy ciała obejmującej 
zakończenia owego nerwu. Wiadomo każde
mu, że przyciśnięcie lub przypadkowe uderze
nie oznaczonego miejsca na wyrostku łokcio
wym sprawia ból w trzech zewnętrznych pal
cach ręki, ponieważ ostatnie otrzymują swe 
włókna czuciowe z nerwu przebiegającego
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około owego wyrostka. Osoby, które przed 
dłuższym czasem poddane były amputacyi, 
uczuwają nieraz bóle w członkach już wcale 
nieistniejących. Pobudzenie nerwu w jakiem- 
kolwiek miejscu jego przebiegu zostaje więc 
przez umysł odniesionem do części ciała, 
w której kończą się obwodowe rozgałęzienia 
nerwu. Ponieważ przewodnictwo pobudzeń 
czuciowych odbywa się nietylko za pośrednic
twem nerwów obwodowych, ale także w rdze
niu pacierzowym i podstawie mózgowej (prze
ważnie przy udziale pęczków substancyi bia
łej), a do świadomości dochodzą te pobudze
nia dopiero w korze szarej półkul mózgowych, 
więc uszkodzenie wspomnianych dróg w ośrod
kach pociąga za sobą taki sam skutek, jak 
przecięcie nerwów obwodowych.

Przytoczone tu spostrzeżenia odnoszą się 
jednak nietylko do nerwów właściwego czu
cia, ale wogóle do wszystkich nerwów zmysło
wych. Zachodzi tu tylko ta  różnica, że po
drażnienie specyalnego nerwu w jego przebie
gu lub odcinka dośrodkowego (po przecięciu 
nerwu) nie sprawia wrażenia bólu, ale właści
we wrażenie zmysłowe, a przyczynę pobudze
nia umiejscowiamy nawet zewnątrz naszego 
ciała. Tak np. przyczyny wrażeń wzroko
wych i słuchowych nie szukamy w siatkówce 
oka lub ślimaku ucha t. j. przy zakończeniach 
odpowiednich nerwów zmysłowych, w których 
właściwie powstaje dopiero początek wrażenia 
zmysłowego, ale na większej lub mniejszej od
ległości od naszej osoby, co też przy zwykłem 
patrzeniu i słuchaniu odpowiada rzeczywisto
ści. Można jednak nerwy zmysłowe pobudzić 
także mechanicznie lub za pośrednictwem 
prądu galwanicznego. W  takim razie po
wstają również specyficzne wrażenia zmysło
we, których przyczynę tak samo umieszczamy 
zewnątrz organizmu. Tak np. przy uderze
niu lub lekkiem uciśnięciu z boku gaiki ocz
nej dostrzegamy iskrę lub światełko przela
tujące pozornie przed okiem, a przy operacyj- 
nem wyłuszczaniu gaiki stwierdzono wielo
krotnie w czasach dawniejszych, gdy operacje 
dokonywano jeszcze bez zastosowania chloro
formu, źe pacyent w chwili przecięcia nerwu 
wzrokowego spostrzegał oślepiającą błyska
wicę przelatującą przed okiem.

Bliższy rozbiór przytoczonych tu faktów, 
łącznie z różnemi innemi spostrzeżeniami,

których wyliczyć tu niepodobna, wykazuje do
bitnie, źe pobudzenie specyficznego nerwu 
zmysłowego, w jakikolwiek sposób dokonane, 
czy to przez właściwy bodziec (drgania eteru 
lub powietrza, cząstki zawieszone w powietrzu 
lub rozpuszczone w wodzie), czy przez działa
nia mechaniczne, chemiczne lub elektryczne, 
wywołuje zawsze właściwy owemu nerwowi 
skutek t. j. wrażenie barwy, dźwięku, smaku, 
woni i t. d. Bardzo złożone przyrządy, znaj
dujące się przy obwodowem zakończeniu 
owych nerwów, jak np. optyczny przyrząd 
oka wraz z siatkówką, błona bębenkowa, 
kostki słuchowe i ślimak w uchu, przyrządy 
smakowe i węchowe na języku i w nosie, prze
znaczone są tylko do ułatwienia przemiany 
działań bodźca fizycznego na stan czynny od
powiedniego nerwu, a umysł nasz wytwarza 
z tych pobudzeń dopiero właściwego rodzaju 
wrażenia. Zewnątrz nas istnieją więc tylko 
wspomniane procesy fizyczne czyli ruchy czą
steczkowe, a wrażenie światła, barwy, postaci, 
ciepła, smaku, zapachu, bólu i t. d. stanowią 
już wytwory własnego naszego umysłu czyli 
zjawiska czysto psychiczne, pod względem 
charakteru zupełnie odrębne od znanych nam 
procesów materyalnych.

Następujące doświadczenia wykazują jesz
cze dobitniej, źe kolory stanowią produkty 
czynności samego układu nerwowego: Gdy 
po spojrzeniu w zachodzące słońce zamruży- 
my oczy, lub zwrócimy je ku miejscu zacienio
nemu, dostrzeżemy na polu widzenia wyraźnie 
zarysowane plamy błękitnawe, które dopiero 
powoli zanikają. Po dłuższem zatrzymaniu 
wzroku na jaskrawo zabarwionej figurze i na- 
stępnem zwróceniu go na powierzchnię białą 
dostrzeżemy przez chwilę na polu widzenia 
podobną figurę, ale w odmiennym kolorze, 
a mianowicie zielonym po oglądaniu czerwo
nego przedmiotu, błękitnym po pomarańczo
wym i t. d., wogóle w tak zwanych barwach 
dopełniających. Wrażenie koloru białego 
powstaje jak  wiadomo przy pobudzeniu siat
kówki przez odpowiednią mięszaninę wszyst
kich promieni widma, czarnego zaś, gdy siat
kówka wcale nie odbiera działań świetlnych; 
dla tego też noc wydaje nam się „czarną.” 
Analogicznych „złudzeń” zmysłowych do
świadczamy także nieraz w innych zmysłach, 
jak np. dzwonienia w uszach bez zewnętrznej
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przyczyny, samodzielnie wy stępujący cli wra
żeń smaku i woni i t. d.

(C. d. nast.).
II. Hoyer.

dotyczące zasad

LATANIA PO POWIETRZU.')

(W ykład prof. A. du Bois-Reymonda, miany w  Berliń- 
skiem Towarzystwie fizycznem d. 15 grudnia 1893 r.)

Przedmiotowi, który obrałem za temat dzi
siejszego wykładu, poświęcono wiele prac, 
drukowanych w rozmaitych czasopismach 
i oddzielnych książkach 2). Z powodu tej 
obfitości i różnorodności literatury, nie jest 
łatwe oryentowanie się w niej i oddzielenie 
tego, co może interesować fizyka od tego, co 
ma wartość tylko dla psychologa. Sądzę 
przeto, źe treściwe i naukowe zestawienie fak
tów, przedmiotu naszego dotyczących, nie bę
dzie bezużytecznem.

Pod „lataniem” rozumiemy sztukę swobod
nego wzbijania się, opadania i poziomego po
ruszania się w różnych kierunkach, wykony
waną przez ciało mające większy ciężar wła
ściwy od powietrza, przy pomocy przesuwania 
się jednych jego części względem drugich, 
albo też stosunkowego ruchu tego ciała wzglę
dem otaczającego powietrza. Dla ludzi nie
doświadczonych rozwiązanie tego zadania 
zdaje się zwykle bardzo prostem; tymczasem 
niezliczone doświadczenia bądź projektowane, 
bądź wykonane zawsze doprowadzały tylko 
do mniej lub więcej dowcipnej kombinacyi 
śrub okrętowych, latawców, żagli, które jed-

') „ Natur wissenschaftlich c Eundschau“, Nr 5 
r. 1).

2) Lilienthal. Der Yogelflug ais Grundlage der 
Fliegekunst. Berlin, Czasopismo „Prometlieus:” 
N-ry 55 , 201 , 205. Zeitschrift fur Luftschif- 
fahrt und Physik der Atmosphare: XII rok, ze
szyt 11, listopad 1893 .

nak miały znaczenie zaledwie ciekawych za
bawek.

Tego rodzaju doświadczenia grzeszą zasad
niczo tem, że przypuszczenia, na podstawie 
których obrachowywano mającą wykonać się 
pracę oraz wymiary, czerpano w części z po
wierzchownych analogij, w części zaś z pod
ręczników, a o wskazówkach tych ostatnich 
w tym wypadku, niestety, nie możemy powie
dzieć, aby były „zaczerpnięte z powietrza.” 
Ozy maszyna przeznaczona do latania, a co 
do konstrukcyi swej zasadniczo różniąca się 
od budowy ptaków rzeczywistych, będzie kie
dy w stanie wzbić się w powietrze, tego nie 
wiemy; każdy z nas wie natomiast, że ptaki 
latają. Najprostsza zatem i najprawdziwsza 
droga, na której możemy zbliżyć się do roz
wiązania zadania, powinna oczywiście polegać 
na wszechstronnem zrozumieniu techniki lotu 
ptaków przez odpowiednie spostrzeżenia i do
świadczenia.

Otóż z obserwacyi ptaków wiadomo, że są 
trzy gatunki latania, które w praktyce prze
chodzą jeden w drugi, które jednak znacznie 
się od siebie różnią ze względu na warunki fi
zyczne i fizyologiczne, na jakich się opierają:
1) tak zwane „trzepotanie” czyli lot w miej
scu i wT spokojnem powietrzu, które np. do
kładnie obserwować można, gdy skowronka 
wpuścimy do szybu wentylacyjnego; 2) tak 
zwany przez p. Lilienthala „lot wiosłowy,” 
czyli lot postępowy w powietrzu nieruchomem, 
który uważamy u ptaków, lecących poziomo 
podczas zupełnej ciszy w powietrzu; 3) w koń
cu „lot żaglowy” uskutecznia się bez uderza
nia skrzydłami i nawet, zdaje się, bez żadne
go wysiłku latania, sztuka, w której celują 
tylko ptaki najlepiej latające.

„Trzepotanie” jest tym rodzajem lotu, któ
ry wymaga największego nakładu pracy, 
sprowadzonej do jednostki ciężaru i stąd wła
ściwym jest drobnym gatunkom ptaków; tyl
ko najmniejsze z nich oraz niektóre owady 
mogą nim władać w zupełności w ciągu dłuż
szego czasu. Przy obliczaniu ilości pracy, 
niezbędnej do latania, najczęściej branym 
jest pod uwagę ten mianowicie rodzaj latania 
i stąd pochodzą w części niezwykle duże war
tości, jakie przy tych rachunkach są otrzymy
wane. Przypuszczam, że prof. Langley *)

*) Porównaj Naturwissensch. lldscli. VI, 444.
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z Ameryki pierwszy zwrócił uwagę na to, że 
przez poruszauie się ptaków naprzód praca 
znacznie się zaoszczędza i że przeto rozwiąza
nie zadania, mającego na celu naśladowanie 
„lotu wiosłowego” ptaków musi być o wiele 
łatwiejszem, niż zadania, usiłującego naślado
wać ich trzepotanie. Z drugiej strony fakt, 
że lot żaglowy właściwym jest prawie najwięk
szym ptakom, a dalej, że lot ten uskutecznia
ny jest przez ptaki prawie bez pracy, zmu
sza do przypuszczenia, że sztuczne odtworze
nie tego rodzaju latania jest bezwątpienia 
najłatwiejszem. N a tem właśnie polega róż
nica między usiłowaniami p. Lilienthala i in
nych badaczów współczesnych, że przystąpił

że w mechanicznem oddziaływaniu ciała, ja 
kie wywiera ptak bujający w powietrzu z roz- 
postartemi skrzydłami, na otaczające go po
wietrze, powinna być brana pod uwagę tylko 
stosunkowa jego prędkość względem powie
trza, sprowadzona do ciężkśoci i kierunek ru
chu. Gdyby zatem wiatr polegał poprostu 
tylko na tem, że cała masa powietrza porusza 
się w kierunku poziomym, jak to zwykle 
przyjmujemy, to dla ptaka byłoby oczywiście 
rzeczą zupełnie obojętną, czy wiatr wieje, czy 
też nie. AlboAviem, gdy już raz zdobędzie on 
prędkość odpowiednią do swego lotu, to bę
dzie podlegał tym samym zupełnie warun
kom, jak  gdyby wcale się nie ruszał i jak

Fig.

on do rozwiązania zadania, jeśli się tak wyra
zić można, z drugiego końca.

Oddawnajuż, a właściwie mówiąc, od czasu 
kiedy myślący badacze wogóle zwrócili swą 
uwagę na zjawisko lotu żaglowego, dostrzeżo
no, że lot ten używany bywa przez ptaki tylko 
podczas wiatru, a w swej czystej formie tylko 
wtedy, gdy siła wiatru nie przekracza pewnej 
granicy. Jeśli spostrzeżeniu temu oddamy 
należyte znaczenie, to, zdaje mi się, dojdziemy 
wprost logicznie do wniosku, że wiatr musi 
posiadać własności, których mu powszechnie 
nie przypisujemy. Je s t rzeczą zrozumiałą,

1.

gdyby naprzeciwko niego wiał wiatr z równą 
prędkością. Sprzeciwia się to jednak nasze
mu założeniu. Ogólne spostrzeżenie naucza 
nas dalej, że górne warstwy powietrza poru
szają się prędzej, niż dolne. Zjawisko to mo
żemy sobie wystawić w ten sposób, że masa 
powietrza składa się z pewnej liczby leżących 
jedna na drugiej warstw dowolnie cienkich, 
lecz w sobie stałych i że każda wyższa war
stwa porusza się naprzód z większą prędko
ścią, niż sąsiednia, niższa. Jeżeli przypuścimy 
istnienie takiego stopniowania, to dla ptaka 
cisza i wiatr nie będą rzeczą objętną. W ar



stwa powietrza dotykająca go z wierzchu bę
dzie się względem niego poruszała z inną 
szybkością, niż warstwa przylegająca z dołu. 
Wyraźnie mówię, że z „inną.” Jeśli bowiem 
ptak posuwa się naprzeciw wiatru, to powie
trze nad nim będzie postępowało szybciej, niż 
pod nim. Jeśli zaś leci w kierunku wiatru 
i z szybkością, przenoszącą prędkość wiatru, 
to rzecz będzie się miała odwrotnie. Ponie
waż jednak wiemy, że wszystkie doskonale la
tające ptaki przy dostatecznej sile wiatru bu
jają, nieporuszając skrzydłami, zarówno do
brze we wszystkich kierunkach, nie możemy 
zatem twierdzić, że ta własność wiatru jest 
tem mianowicie, co umożliwia ptakowi żeglu
gę powietrzną.

Możemy jednak wystawić sobie taką wła
sność wiatru, której działanie pozostaje nie- 
zmiennem, bez względu na to, w jakim kie
runku i z jaką absolutną prędkością ptak 
może się poruszać. Podobny warunek byłby 
wtedy wypełniony, gdyby wiatr względem wi
dnokręgu posiadał kierunek, postępujący 
w górę. Byłoby wtedy rzeczą zupełnie obo
jętną, w jakim kierunku ptak leci; zawsze bę
dzie weń uderzało powietrze jedną składową, 
skierowaną w stronę lotu, która pozostanie 
ciągle niezmienną. Gdyby naprzykład wiatr 
o szybkości 10 m na sekundę wiał w kierun
ku, nachylonym względem widnokręgu na 3° 
do 4°, to odpowiadałoby to wiatrowi, skiero
wanemu prostopadle w górę o szybkości, rów
nającej się przybliżenie 60 cm; na takim wie
trze ptak mógłby pływać nakształt spado
chronu w różnych kierunkach, nienarażając 
się na spadnięcie. Czy wiatr ma wogóle kie
runek wznoszący się ku górze, jest to rzeczą 
możliwą, chociaż bliżej niewyjaśnioną. P. Li- 
lienthal sądzi przeto, że wiatr wogóle wszę
dzie tam, gdzie wieje, postępuje do góry, aby 
podczas ciszy w centrach ciśnienia atmosfe
rycznego znowu spaść na dół. Czy takie 
przypuszczenie jest prawdziwe, czy tylko mo
żliwe, nie jestem w stanie rozstrzygnąć.

Zwracam się przeto do tych faktów, które 
wogóle po raz pierwszy pobudziły p. Lilien- 
thala do przypuszczenia, że wiatr wieje ukoś
nie w górę. Postępując tą samą drogą, jaką 
nakreślił już p. Langley, zbudował on na
przód aparat rotacyjny o dwu ukośnie zesta
wionych równych płaszczyznach i mierzył siłę 
poziomą, jaka była potrzebna do poruszania

.Nr 15.
płaszczyzn tych w powietrzu z jednakową 
szybkością, przy różnych ich nachyleniach 
oraz wzniesienie pionowe, jakie się przez ten 
ruch wytwarzało. Z obu składowych był 
w stanie oznaczyć wypadkowy opór powietrza 
co do wielkości i kiei’uuku, przy odpowiedniej 
prędkości i nachyleniu płaszczyzn. Następnie 
na podstawie wyników tych doświadczeń wy
liczył ilość pracy, jaką musiałyby wykony
wać ptaki latające, aby unieść własny ciężar 
w powietrzu spokojnem przy odpowiedniej 
prędkości poziomej i znalazł ją  tak wielką, że 
zdawało się to w najwyższym stopniu niepra- 
wdopodobnem, ażeby warunki wskazane przez 
jego aparat odpowiadały naturalnym, rzą
dzącym lotem ptaków.

Bliższe badania wykazały dalej, źe skrzy
dła ptaków nigdy nie są płaszczyznami rów- 
nemi, lecz zawsze mniej lub więcej sklepione- 
mi, a mianowicie wklęsłością zwróconemi na 
dół. Było rzeczą prawdopodobną, że oko
liczność ta musi być ważną i dla tego zastą
pił on swe równe płaszczyzny płaszczyznami 
o różnych wypukłościach. Rezultat był za
dziwiający. Przy pewnem nachyleniu do wi
dnokręgu, zwiększały się niezwykle pionowe 
składowe ciśnienia powietrza, gdy poziome 
nadzwyczajnie zmniejszały się. Wyliczona 
praca była tem samem znacznie mniejsza.

(I)ok. nast.).
Tłum. J. M.
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ZWIERZĘTA S0CS&
(Według prof. Williama Marshalla).

Każdy wie o tem, źe nietylko w życiodaj
nych promieniach słońca, ale i podczas ciem
nej nocy świat zwierzęcy jest czynny.

Wiemy, źe ćmy latają o zmierzchu, że nie- 
doperze zaczynają zataczać w powietrzu swe 
koła dopiero po zachodzie słońca, źe po no
cach rozlega się złowrogi głos puszczyka. 
Wiemy także, że w brudnych zakątkach na
szych miast i wsi inne jeszcze niemiłe istoty, 
z owadziego świata, prowadzą po nocach roz

WSZECHSW1AT.



bójnicze życie, którego skutki odczuwamy nie
stety na własnej naszej skórze.

Zachodzi pytanie, dlaczego zwierzęta te 
przystosowały się do życia nocnego i jaki 
wpływ wywiera na nie to ostatnie?

Nie ulega wątpliwości, że zwierzęta, prowa
dzące obecnie życie nocne, pochodzą od zwie
rząt dziennych i dopiero w kolei czasu przy
stosowały się do nowego sposobu życia. J a 
każ więc była przyczyna tego?

Dwie główne przyczyny musimy tu odróż
nić. Popierwsze, słabe, bezbronne istoty 
mogą w ciemnościach nocy bezpieczniej żero
wać, albowiem łatwiej ukryć się mogą przed 
wzrokiem nieprzyjaciół. Powtóre atoli, dra
pieżne zwierzęta tym samym poszły śladem 
i w miarę jak wzmagała się liczba słabych 
nocnych istot i one też coraz częściej zamie
niały dzienny tryb życia na nocny, znajdując 
tym sposobem dla siebie obfity pokarm; 
wkrótce drapieżniki stanowiły większość. 
Istnieje też znacznie więcej nocnych zwierząt 
drapieżnych aniżeli roślinożernych, albowiem 
pierwsze żywią się nietylko istotami wraz 
z niemi czuwającemi, ale napadają też śpią
cych współtowarzyszów.

Trzecią przyczynę widzimy w krajach go
rących, a po części i u nas, zwłaszcza podczas 
długotrwałej suszy—we właściwościach ciała 
niektórych zwierząt. Istoty miękkie, nieopan- 
cerzone, mające ciało bogate w wodę, unika
ją, rzecz naturalna, palących i wysuszających 
promieni słońca. Podczas dżdżystej i wilgo
tnej pogody pojawiają się często we dnie no
cne nasze ślimaki, nawet z rodzaju Limax, 
albowiem podczas takiej pogody nie narażają 
się na złe skutki suszy; natomiast w skwarne 
dni letnie żerują one tylko w nocy; dla tej sa
mej przyczyny nasze dżdżownice ziemne, 
a w krajach podzwrotnikowych wypławki lą
dowe (Geoplanidae) odważają się za dnia tyl
ko wtedy wychodzić na powierzchnię ziemi, 
gdy grunt jest zroszony deszczem.

Zwierzęta nocne wychodzą na żer o róż
nych porach. Niektóre o zmierzchu, inne 
w samą noc; liczba tych ostatnich wzrasta, 
gdy posuwamy się ku równikowi. W  okoli
cach podbiegunowych wszystkie zwierzęta, 
przez cały rok tam mieszkające, jak  np. sowy 
polarne, lisy polarne, niedźwiedzie białe i t .  d., 
muszą być z konieczności istotami zmierzch- 
niemi, albo raczej zwierzętami, którym wszyst
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ko jedno, czy żerują za dnia, czy w ciemności. 
Sowa polarna nie mogłaby przecie istnieć, 
gdyby zechciała trzymać się konsekwentnie 
zasady, że ,.jako sowa, latam wyłącznie w no
cy,” albowiem musiałaby zginąć z głodu pod
czas dnia, aż kilka tygodni tam panującego, 
podobnie jak zginęłaby pardwa, gdyby ze
chciała wstrzymać się od żerowania w ciągu 
długiej nocy polarnej.

Pod zwrotnikami natomiast niema zmierz
chowych zwierząt w tem znaczeniu jak w stre
fach umiarkowanych i chłodnych, lecz ponieważ 
dzień i noc bezpośrednio tu po sobie następu
ją, zwierzęta są tu tylko albo dziećmi słońca, 
albo—ciemności. Zwierzęta zmierzchowe, któ
re tam bądź co bądź istnieją, przystosowały 
się wprawdzie do stosunków światła, lecz nie
zależnie od pory dnia. A mianowicie w dol
nych częściach najgęstszych borów dziewi
czych, zwłaszcza w Ameryce południowej, 
istnieje miejscami zmierzch nawet przy naj- 
wyższem położeniu słońca, albowiem promie
nie słoneczne nie mogą się tu należycie prze
drzeć po przez warstwę liści, niekiedy kilkaset 
stóp grubą. Gdy więc w tym samym czasie 
u góry, na wierzchołkach drzew olbrzymich, 
w ogrodzie utworzonym z pasorzytnych stor
czyków, paproci i gnących się lian, kąpią się 
w błyszczących promieniach słońca różnobarw
ni przedstawiciele świata zwierzęcego, u spo
du, w zmierzchu i wilgoci kryje się całe towa
rzystwo zmierzchowych, nielubiących światła 
istot.

Zobaczmy z kolei, pod jakiemi względami 
podobne są do siebie wszystkie zwierzęta noc
ne, czy to ssące, lub ptaki, czy gady lub pła
zy, albo też owady i t. p.

Po pierwsze: wszystkie unikają światła. 
Niektóre tak się obawiają światła, że nawet 
blada tarcza księżyca wystarcza, by je więzić 
w ciemnych kryjówkach. Każdy, kto zbiera 
motyle, wie z doświadczenia, że podczas pełni 
księżyca ćmy nocne pozostają w ukryciu.

Jest to zjawisko nadzwyczajnie dziwne, że 
te same istoty, które tak nienawidzą światła, 
przyciągane bywają nader silnie przez świa
tło, którego promienie przedzierają się po 
przez ciemności nocy. Pozornie brzmi to jak 
paradoks, a jednak wiemy, że tak jest. Ento
mologowie korzystają z tego i zbierają tą  me
todą bogate łupy. Wiemy przecież wszyscy, 
ile ciem i innych owadów nocnych krąży kolo
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świecy lub lampy, palącej się np. w ogrodo
wej altanie podczas ciepłej nocy letniej, i ile 
z nich znajduje śmierć w płomieniu. Zgubna 
ta namiętność jest teź jedną z przyczyn, dla 
których w bezpośredniem sąsiedztwie więk
szych miast fauna motyli staje się z roku na 
rok uboższą. Latarnie uliczne zwabiają ku 
sobie tysiące tych istot, a wszystkie prawie 
znajdują śmierć. D r Rossler zauważył, że 
w Wiesbadenie jaskółki nocne, na które świa
tło nie wywiera tak fatalnego wpływu, umieją 
korzystać z tego zjawiska i lubią gromadzić 
się w bezpośredniem pobliżu palących się la
tarni ulicznych, by chwytać krążące dokoła 
owady.

Żmije, zwierzęta poczęści nocne, zbiegają 
się również w wielkiej ilości do ognia, nagle 
rozpalonego pośród ciemnej nocy.

Wiadomo dalej, że zwierzęta, nagle zbu
dzone ze snu, albo też takie, które tylko nie
kiedy są czynne w nocy, jak np. liczne ptaki 
wędrowne, bywają potężnie przyciągane przez 
sztuczne światło.

Wreszcie i nasz rak rzeczny oraz niektóre 
ryby posuwają się w kierunku źródła światła, 
co ułatwia, jak wiadomo, ich połów.

Na czemże polega to działanie światła na 
zwierzęta podczas pory nocnej? Dlaczego to 
liczne z nich przyciągane przez płomień pa
dają w objęcia śmierci? To jest pewnem, że 
nie postępują one świadomie i zgodnie z wolą; 
ogarnia je jakiś szał, muszą one biedź do 
ognia, czy chcą, czy nie chcą. Przedmiot 
świecący paraliżuje siłę ich woli, jak gdyby 
hypnotyzuje je. Ale czyż podobna w zupeł
ności zrozumieć te dziwne objawy? Jak  mało 
zdajemy sobie sprawę z własnych naszych 
czynności duchowych, a chcemy rozumieć do
brze psychologią zwierzęcą!

Nawet o zmysłowych czynnościach u zwie
rząt nie możemy sobie wyrobić właściwego 
pojęcia. Wiemy, źe oczy u nocnych kręgow
ców inaczej są zbudowane aniżeli u dzien
nych, a stąd możemy wnosić i o różnicy 
w czynnościach. Wogólności narządy wzro
kowe są u nich wielkie, przepona (diaphrag- 
ma), t. j. źrenica—szeroka. W nocy ilość pro
mieni świetlnych jest bardzo mała, a stąd też 
przez obszerniejszy otwór wpadać one winny 
na siatkówkę. Oko nietylko odbiera wraże
nia natężenia światła, ale odróżnia także bar
wy; u wyższych zwierząt przystosowane jest

do tego celu pod względem anatomicznym. 
Ponieważ zaś w nocy wszystko jest bezbarw- 
nem, rzecz więc naturalna, źe w oczach noc
nych zwierząt musiały uledz modyfikacji te 
części siatkówki, które służą głównie lub wy
łącznie do odbierania wrażenia barw.

A mianowicie, jak  wiadomo, nerw wzroko
wy rozpada się w oku na niezmiernie delika
tne wTłókienka końcowe, pośród których od
różniamy dwa rodzaje; w jednych członeczki 
końcowe są bardzo błyszczące i jednakowo 
grubej, walcowatej postaci: są to pręciki. 
Drugie są mniej błyszczące, na końcu stożko
wato zaostrzone, a w siatkówce martwych 
zwierząt łatwo ulegające rozkładowi—są to 
czopki. U człowieka przeważa wogólności 

j  liczba pierwszych, ale stosunek, w jakim roz
mieszczone są wzajemnie oba rodzaje elemen
tów w różnych miejscach siatkówki, jest bar
dzo niejednakowy. Widzimy np., że w t. zw. 
plamce żółtej, t. j. w zagłębionem miejscu 
siatkówki, przynajmniej po śmierci żółtawem 
i położonem tuż naprzeciwko źrenicy, przewa
ża liczba czopków.

U ptaków dziennych liczba czopków i prę
cików zachowuje się wręcz odwrotnie, albo
wiem pierwsze są o wiele liczniejsze niż osta
tnie i nadto odznaczają się jeszcze tem, źe za
wierają po kropli, złożonej prawdopodobnie 
z białka i tłuszczu, przyczem większość tych 
kropel zabarwiona jest na żółto, pomarańczo
wo, czerwono i t. p. U wyłącznie nocnych 
ssaków, a mianowicie u niedoperzy, a także 
u sów liczba czopków jest znacznie mniejsza; 
wzmiankowane zaś krople są bezbarwne, a co 
najwyżej źółtawTe.

Z faktów tych wyciągnięto wniosek, że prę
ciki pośredniczą w rozpoznawaniu różnic na
tężenia światła, podczas gdy czopki są pod- 
ścieliskiem zmysłu, rozpoznającego barwy. 
Owe krople barwne przepuszczają tylko pro
mienie pewnego koloru, inne zostają przez nie 
pochłaniane, np. przez czerwone krople—pro
mienie zielone, przez pomarańczowe-—niebie
skie, a przez żółte—fioletowe; tylko przez 
białe krople mogą przechodzić wszelkiego ro
dzaju promienie barwne.

Nietylko jednak zmysł wzrokowy przysto
sowany jest do warunków, w jakich żyją 
zwierzęta nocne, ale i niektóre inne ich zmy- 

i  sły specyalnej uległy modyfikacyi.



2 3 6  WSZECHSWIAT. Nr 15.

A mianowicie w r. 1794 słynny badacz 
włoski Spałlanzani wydał rozprawę, w której 
na podstawie szczegółowych, lecz okrutnych 
doświadczeń nadniedoperzami, przypisał tym 
zwierzętom obecność szóstego zmysłu. Po
zbawiał on te istoty wzroku i słuchu i puszczał 
swobodnie w pokoju, w którym w różnych kie
runkach pozawieszane były delikatne nici; 
niedoperzelatały tu i tam, przyczem ani razu 
nie dotknęły nici, zręcznie je  omijając w locie.

Spostrzeżenie Spallanzaniego było dokład- 
nem, lecz wniosek był błędny. Nie szło mia
nowicie w tym wypadku o szczególny jakiś 
zmysł, lecz tylko o silniejszy rozwój zmysłu, 
ogólnie rozpowszechnionego u zwierząt, a mia
nowicie—dotyku. Błona lotna niedoperza po
kryta jest na powierzchni zewnętrznej i we
wnętrznej bardzo delikatnemi i w regularnych 
liniach ustawionemi włoskami. Pod każdym 
takim włoskiem spoczywa ciałko dotykowe, 
przedstawiające zakończenie włókna nerwowe
go. Oprócz tego niedoperze owadożerne, pro
wadzące nocny sposób życia, posiadają po 
większej części osobliwe wyrostki i fałdy bło
niaste na nosie i w muszlach usznych, a wszyst
kie te błony zawierają wielką ilość ciałek do
tykowych, wskutek czego niedoperze te od
znaczają się w ogólności nadzwyczajnym stop
niem wrażliwości dotykowej, pozwalającej im 
na zadziwiająco zręczne omijanie wszelkich 
przeszkód w locie.

U ptaków nocnych byłby niemożliwy taki 
rozwój zmysłu dotykowego, a raczej narzą
dów tego zmysłu, albowiem nie pozwala na to 
upierzenie, gęsto pokrywające skórę. Ale 
zachodzi pytanie, czy inny jaki zmysł nie zastę
puje dotyku, tak słabo u nich rozwiniętego? 
Rozumie się, że smak nie może tu stanowić 
kompensaty, a co do węchu, to i on nie jest 
silnie rozwinięty. W ogólności powonienie jest 
słabe u ptaków, a niekiedy czynność węchowa 
równa się u nich prawie zeru. Przyczyny 
tego są rozmaite. P tak  jest istotą przeważ
nie powietrzną, a gdy się wznosi wysoko w gó
rę, może ogarnąć okiem wielką przestrzeń 
z wysokości, do której dosięgać mogą promie
nie barwne, ale nie materyalne cząstki ciała 
woniejącego; prócz tego ptak żerujący szybko 
się zwykle porusza; podczas lotu, stosownie 
do szybkości tegoż, wytwarza się mniej lub 
więcej silny ciąg powietrza, co również utrud
nia korzystanie ze zmysłu powonienia. Tak

tedy organ węchu nie mógł się w wysokim 
stopniu rozwinąć u ptaków wogóle, a u noc
nych w szczególności. Oko, jak widzieliśmy, 
ma swoję doniosłość dla ptaków nocnych, ale 
tylko warunkową, a więc pozostaje organ słu
chu, który mógł się u nich silniej wykształcić.

I  rzeczywiście, u sów ucho dosięga wysokie
go stopnia rozwoju, przy tem tem bardziej jest 
wykształcone, im dany gatunek jest wyłącz- 
niej istotą nocną. Otwór słuchowy zewnętrz
ny jest zwykle obszerny, błona bębenkowa 
również znacznej wielkości, a u wielu gatun
ków sów pomiędzy okiem i uchem skóra two
rzy znaczny fałd, daleko ku tyłowi sięgający, 
zzewnątrz (zwłaszcza brzegiem) pokryty piór
kami, od wnętrza zaś nagi i przedstawiający 
tym sposobem jak gdyby muszlę uszną ze
wnętrzną, t. j. przyrząd zbierający fale dźwię
kowe. I  ssące zwierzęta nocne posiadają 
również dobrze rozwinięte i czułe narządy 
słuchu.

Bystry słuch pozwala istotom nocnym 
chwytać w biegu lub w locie najlżejszy szmer 
poruszającej się w sąsiedztwie zdobyczy, któ
rej dostrzeżenie podczas ciemnej nocy nie- 
zawsze byłoby moźliwem.

Inny, nader ciekawy punkt, co do którego 
zgadzają się z sobą wszystkie zwierzęta noc
ne, polega na właściwości ubarwienia skóry 
oraz rozwoju pewnych jej wyrostków. Pewne 
podobieństwo pomiędzy sowami, kotami, no- 
wo-zelandzkiemi papugami ziemnemi, a nawet 
motylami nocnemi jest pod niektóremi wzglę
dami uderzające, a nawet lud zauważył to po
dobieństwo nazywając w Niemczech motyle 
nocne (Noctuae) „sówkami” („Eulchen”). 
Tak, u wszystkich zwierząt nocnych zabar
wienie jest ciemne i nieokreślone, po większej 
części szare i brunatne, w najrozmaitszych 
stopniowaniach, albowiem pstra i jaskrawa 
suknia nie miałaby z pewnością wielkiej war
tości dla płciowego życia tych istot, a wiado
mo, że w bardzo wielu wypadkach dobór 
płciowy uważamy właśnie za najważniejszą 
przyczynę jaskrawego ubarwienia.

Może nam kto zarzuci, że istnieją jednak 
pewne motyle nocne o jaskrawej barwie skrzy
deł, np. przedstawiciele rodzin Catocallidae, 
Zygoenidae i t. d. Ale właśnie te wyjątki 
potwierdzają regułę! Albowiem motyle te 
są wprawdzie spokrewnione z nocnemi, ale są 
częściowo, a niektóre nawet wyłącznie dzień-
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nemi pod względem czasu wylotu, wskutek i 
czego j askrawTa ich sukienka może dla nich 
być pod różnemi względami pożyteczna.

Ale nietylko ubarwienie charakteryzuje 
suknię zwierząt nocnych, ale zarówno także 
rodzaj materyi, która bywa miękka i gęsta, 
bez względu na to, czy przedstawia uwłosie- 
nie ssaków, pióra ptaków, albo łuseczki mo
tyli. Jakież znaczenie ma owo miękkie i gęste 
pokrycie ciała?

Na pierwszy rzut oka zdawałoby się, że 
przedewszystkiem chroni ono od zimna nocy. 
Być może, ale w każdym razie tylko po czę
ści, prawdopodobnie bowiem inny jeszcze mo
ment ma tu pewne znaczenie. Tak np. Le
mury, zwierzęta nocne, posiadają szerść na
der gęstą i miękką, ale zamieszkują lasy 
zwrotnikowej Azy i i Afryki, gdzie tempera
tura nocy nie wiele się różni od dziennej. 
Albo też liczne z naszych motyli nocnych la
tają podczas ciepłych nocy lipcowych, przy- 
czem w maju żyły jako nagie gąsienice. Mu
simy więc przypuścić, że gęste pokrycie ciała 
niema głównie na celu ochrony przed zimnem, 
ale że ma też inne jeszcze znaczenie ochron
ne, a mianowicie, chroni przed wilgocią noc
ną. Gęste futerko, za życia zwykle tłuste, 
doskonale powstrzymuje rosę nocną i ochra
nia od niej skórę.

Wreszcie miękkie pokrycie, zwłaszcza zaś 
miękkie upierzenie ptaków nocnych, jest pod 
tym względem ważne, że umożliwia lot na
der cichy.

Wszystkie prawie zwierzęta nocne ostroż
nie i cichutko się poruszają, lotu sowy usły
szeć niepodobna, koty i lemury łażą również 
tak cicho, że ich nie słychać. Dla istot tych 
podwójnie jest korzystnem, gdy podczas ło
wów nie przerywają ciszy nocnej szelestem 
własnego swego ciała. Po pierwsze bowiem 
są same niesłyszane i mogą tem łatwiej zbli
żyć się do śpiącej zdobyczy, po drugie zaś 
mogą lepiej słyszeć wszelki szelest.

U sowy, tego klasycznie do życia nocnego 
przystosowanego ptaka, znajduje się nietylko 
nader miękkie i gęste upierzenie, ale prócz 
tego na skrzydłach druga lotka jest znacznie 
dłuższa niż pierwsza, a wzdłuż całego ze
wnętrznego brzegu tej ostatniej osadzone są 
haczyki, zagięte ku nasadzie pióra; druga lo
tka w części swej, wystającej poza pierwszą, 
jest również opatrzona podobnemi haczykami.
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Jakież jest znaczenie tych urządzeń. Otóż 
bliższa analiza pokazuje, że podobna budowa 
lotek czyni bardziej nieznacznym szelest pod
czas lotu ptaka.

Tym sposobem, jak widzimy, zwierzęta noc
ne są pod bardzo wielu względami doskonale 
przystosowane do warunków swego bytu, 
a przedstawiciele różnych bardzo grup zwie
rzęcych posiadają pewne wspólne znamiona, 
uwarunkowane temi samemi czynnikami ze- 
wnętrznemi. Są jeszcze inne znamiona zwie
rząt nocnych, ale te nie są już tak ogólne 
i powszechne; do nich należy np. fosforescen- 
cya czyli światło, produkowane przez liczne 
istoty nocne, a mające może na celu wzajemne 

| wyszukiwanie się dwu płci, odstraszanie nie
przyjaciół i t. p.

F. M.

Czytając w jednym w N-rów Wszechświata 
I uwagi o glinie metalicznym byłem zdziwiony, że 

autor odmawia mu znaczenia technicznego. U trzy
muje on że glin metaliczny jest zadrogi, aby mógł 
znaleźć zastosowanie pi’zy wyrobie jego związków  
chemicznych, nie sądzę też i ja  aby kiedykolwiek  
glin metaliczny został użyty do fabrykacyi tak 
tanich produktów jak  siarczan glinu lub ałun; kto 
jednak wie czy przyszłość i tu nie zrobi nam nie
spodzianki, wszak glin to dziecię elektryczności,

| która takich cudów dokazuje! Wióry glinowe,
! kosztujące 4— 6 marek za kilogram, są laborato

ryjnym i technicznym produktem używanym do 
fabrykacyi bezwodnego chlorku glinu, oprócz te
go służą jako nader silny środek alkaliczny od- 
tleniający.

Dawniej otrzymywano chlorek glinu przepusz
czając chlor przez mięszaninę tlenku glinu i wę
gla, lub rzadziej działając czterochlorkiem węgla 
na tlenek glinu. Obecnie umieszczamy wióry gli
nowe w rurze trudno topliwej, ogrzewamy ją  
w piecu szamotowym i przepuszczamy osuszony 
chlorowodór gazowy, a chlorek glinu otrzymuje
my jako sublimat w suchym odbieralniku. Pro
dukt w taki sposób otrzymany je s t wolny od tle
nochlorku glinu (A10C1), który przy starej meto
dzie je s t stałym nieproszonym gościem. Chlorek 
glinu używany jest bardzo często do wyrobu prze
tworów organicznych, szczególniej zaś w reak- 
cyach kondensacyi. Zauważyć należy, że zależnie



od celu, do którego chlorek glinu ma być użyty, 
to stary, to znów nowy sposób otrzymania go, 
daje produkt odpowiedniejszy, zależy to od za
wartości chlorotlenku glinu (A10C1) lub braku 
jego. W ogóle jednak produkt nowy posiada więk
szą, silę działania.— Dotąd głównie cynk służył 
w analizie do wykrycia kwasów azotnego i azota
wego, mianowicie wtedy gdy obecność innych sub- 
stancyj lub ciemne zabarwienie cieczy przeszka
dza lub zupełnie uniemożliwia zastosowanie 
zwykłych odczynników. Cynk przytem daje zawsze 
prawie rezultaty wątpliwe a używanie go wymaga 
dużej cierpliwości. Obecnie gotujemy subsłancyą 
próbowaną z ługiem potażowym, dopóki mogący 
znajdować się tam amoniak lub sole amonowe nie 
zostaną wydzielone, następnie wrzucamy wiórki 
glinowe, natychmiast zaczyna się burzliwe wydzie
lanie wodoru i amoniaku (jeśli sole kwasu azotne
go lub azotawego są obecne). Jeżeli gazy wywołu
ją  brunatne zabarwienie na papierku zwilżonym  
roztworem soli tlenku manganu (np. Mn S 0 4) na
tenczas możemy być pewni że amoniak wydziela  
się, a zatem kwasy azotny lub azotawy były obec
ne w postaci swoich soli. W  laboratoryum mil- 
huzeńskiem wióry glinowe są stałym odczynni
kiem analitycznym, stary zaś sposób otrzymywania 
chlorku glinu jes t tylko używany ,.pro mem oria.”—  
W przeszłorocznym tomie Sprawozdań Tow. Chem. 
niemieckiego znajdują się nader ciekawe spostrze
żenia co do użycia glinu do wyrobu naczyń nie
których i przyrządów używanych w laboratoryach 
chemicznych, tu jednak takich naczyń nie posia
damy, wogóle bowiem nasza szkoła na punkcie 
kosztowniejszych urządzeń, w myśl postępu wie
dzy chemicznej i jej wymagań do całego otocze
nia, zachowuje się bardzo konserwatywnie.

W. Piuiański.
Ecole de chimie Mulhouse, Alzacya,

Towarzystwo Ogrodnicze.

Posiedzenie siódme Komisyi teoryi ogrodni
ctwa i nauk przyrodniczych pomocniczych odbyło 
się dnia 5 kwietnia 1894  roku, o godzinie 8-ej 
wieczorem w lokalu Towarzystwa Ogrodniczego, 
Chmielna Nr 14.

1) Protokuł posiedzenia poprzedniego został 
odczytany i przyjęty.

2) Sekretarz Kom isyi pokazywał Członkom ze
branym i treściwie opisał następujące gatunki ro
ślin, wyhodowane przez zakład ogrodniczy Braci 
Hoserów i nadesłane na posiedzenie Komisyi.

I) Dendrobium Brymerianum, II) Lycaste Skin- 
neri, piękne okazy kwitnące, poprzednio ju ż  nad- i

syłane na posiedzenie. III) Zygopetalum interme
dium Ilook, piękny i silny okaz z licznemi liśćmi 
i 5-u kwiatami, ułożonemi w grono; kwiaty wyra
stają z kątów dużych jirzyk wiatko w i posiadają 
5 działek okwiatu prawie jednakowych, wzniesio
nych, zielonego koloru z brunatnemi plamkami, 
warga biała z różowemi żyłkami, szeroka, zaokrą
glona, słabo pośrodku wycięta, przy podstawie 
opałrzona 2-u wyrostkami i poprzecznem podko- 
wiastem zgrubieniem. Pochodzi z Brazylii.

IV) Attolea Maripa (Maximiliana Maripa Dr.), 
piękny okaz palmy z obfitemi liśćmi pierzastemi.

V) Cycas neo-caledonica (C. media B. Br.) z 4-a 
liśćm i, bardzo okazały.

3) P. A. Ślósarski mówił „O owocach zebra
nych w Nowej Kaledonii i Nowej Holandyi” i ofia
rowanych Towarzystwu. W yjaśnił trudności na
potykane przy określaniu owoców, jeżeli z owoca
mi nie są zebrane inne części rośliny np. liście, 
oraz zwrócił uwagę na ważność zbiorów karpolo- 
gicznych przy oznaczaniu owoców, obok specyal- 
nych dziel,

W  dalszym ciągu zaznaczył, że z nadesłanych 
uwoców 22 gatunków roślin, 2 gatunki należą do 
rodziny Sapotaceae (Vitellaria mammosa L. i Lu- 
cuma Neocaledonica, Engl.), 2-a do rodziny Pro- 
teraceae (Banksia serrata L . B. prionates (?)), 
7 gatunków z Leguminosae, między innemi: Abiz- 
zia obovata Baeth., Pterocarpas Draco L ., Crota- 
laria Cunninghami, jeden z Cycadeae (Cycas me
dia B. Br.), jeden z Casuarinaceae (Casuarina 
equisetifolia Forst), jeden z Anacardiaceae (Ana- 
cardium occidentale), jeden z Solaneae (Capsicum 
sp.). Kilka gatunków dotąd nie można było 
określić.

4) P. St. Stełkiewicz przedstawił „Postępy  
elektrotechniki i nauki o elektryczności w r. 1 8 9 3 .” 
Przytoczył poszukiwania teoretyczne dotyczące 
rozmaitych działów. Fale elektromagnetyczne ba
dali pp. Sarazin i de la  B ive, Bjerknes i Ilighi, 
zjawiska elektrooptyczne E lster i Geitel, Tesla 
i Angstrom, łuk W olty— Moissan i Violle, wresz
cie pewne odstępstwa od praw elektrolizy— Ottel 
i Schuster, opór i przewodnictwo metali Dewar 
i Fleming, Sanford i Matthews.

Przechodząc do zdobyczy technicznych, p. S. 
wspomniał o ciągłym rozwoju stacyj centralnych 
oświetlenia elektrycznego, o sposobach przesy
łania energii elektrycznej, o rozwoju trakcyi elek
trycznej w Ameryce i Europie, o elektrochemii, 
telegrafii i telefonii lądowej i  podmorskiej, wresz
cie o niweczeniu wpływu histerezy według pomy
słu Abdank-Abakanowicza i o oscylatorach me
chanicznych i elektrycznych Tesli.

Przemówienie p. S. wywołało dyskusyą, w któ- 
rej główny udział brali obecni na posiedzeniu inż. 
Słowikowski i p. Br. Rejchman.

Na tem posiedzenie zostało zamknięte.
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KRONIKA NAUKOWA.

—  sic. Poczucie barwy zielonej. P. Chauveau 
zauważył, że gdy po obudzeniu się zwraca wzrok 
nagle na jasno oświetlone przedmioty bezbarwne, 
okazują one przez czas krótki zabarwienie zielo
ne. Spostrzeżenie to przyjął on za dowód, że 
poczucie różnych barw zasadniczych widma pole
ga na istnieniu oddzielnych dla każdej barwy 
ośrodków nerwowych, jak to się zresztą w ogólno
ści przyjmuje; chwilowe więc to ukazywanie się 
barwy zielonej miałoby według p. Chavaux wy
pływać stąd, że ośrodki nerwowe, wrażliwe na 
zieleń, prędzej się ze snu budzą, aniżeli ośrodki 
innych barw zasadniczych. Spostrzeżenie powyż
sze potwierdził obecnie p. Guebhąrd, zgoła ina
czej wszakże tłum aczy to nagle ukazywanie się 
barwy zielonej. Zjawisko to zresztą występuje 
nietylko przy nagłem obudzeniu się, ale i za dnia, 
przy pełnej działalności siatkówki oka. Jeżeli 
mianowicie przez krótki przeciąg czasu stojąc 
przy oknie, zwracamy na słońce oczy powiekami 
przysłonięte, a następnie otworzymy je  nagle po 
odwróceniu się w stronę pokoju, przedmioty białe 
ukazują zabarwienie zielone. W edług więc p. 
Guebharda mamy tu do czynienia poprostu z obja
wem kontrastu, światło bowiem, przedzierające 
się do oka przez powieki, posiada zabarwienie 
czerwone; oko ulega tedy pewnemu zmęczeniu na 
te promienie, a gdy następnie zwracamy je  na tło 
białe, doznajemy silniejszego poczucia dopełnia
jącej barwy zielonej. Podobnież zielonemi wy
dają się nam jasne przedmioty, gdy wychodzimy 
z czerwonej izby fotografa.

— tr .  Tem peratura miast. Wpływ znacznej 
ilości domów na temperaturę okazuje się bardzo 
wyraźnie z dostrzeżeń, przeprowadzonych w Ber
linie przez p. Hellmanna, a podanych w ostatniem  
sprawozdaniu niemieckiego towarzystwa meteoro
logicznego. Bóżnica między średnią temperaturą 
miasta i okolicy wynosi około 1°. Odstępstwa 
największe przypadają na miesiące letnie, od mar 
ca do sierpnia; w zimie różnice są mniejsze, cho
ciaż występują wybitniej podczas silnych mrozów. 
Zmiany najznaczniejsze zachodzą wieczorem, gdy 
domy wysyłają przez promieniowanie ciepło, ja 
kie otrzymały w ciągu dnia; w lecie różnice do
chodzą w tej porze doby do 2°, a podnoszą się 
nawet do 3° podczas wieczorów, gdy w powietrzu 
panuje cisza.

—  Ibr. Zw iązek krystaliczny miedzi z fosfo
rem. P. Granger ogrzewając w rurach do 130° 
fosfor czerwony z wodą i miedzią, otrzymał po 
4 godzinach szary krystaliczny proszek, nieroz
puszczalny w wodzie. Analiza tego związku dała 
wzór Cu2 P 2. Fosforek miedzi łatwo utlenia się

na powietrzu dając fosforan miedzi; łatwo wybu
cha jeśli go zmięśzać ze środkami utleniaj ącemi 
(azo‘anem lub chloranem j)otasu).

(Comp. Rend.).

—  Ibr. Własności osmu metalicznego. W e
dług doświadczeń Jolyego i Vezesa, którzy roz
porządzali większemi ilościami czystego metalu, 
osm stopiony ma błyszczącą błękitno-szarą po
wierzchnię; złom ma krystaliczny; twardszy jest 
od irydu i rutenu; rysuje kwarc, gdy topaz z ła
twością na nim rysy robi, twardość więc jego we
dług skali Mosa wynosi 7,5. Na powietrzu sto
piony nie utlenia się.

(Comp. Rev.).

ROZMAITOŚCI.

—  tr . Liczba lekarzy w Stanach Zjednoczo
nych, według ostatnich danych statystycznych wy
nosi 118 453. Ponieważ ogólna ludność wynosi 
tam około 65 milionów, jeden przeto lekarz przy
pada mniej więcej na 550 mieszkańców.

—  tr . Powszechny język naukowy. Sekretarz 
generalny międzynarodowego kongresu lekarskie
go w Rzymie, otrzymał odezwę, podpisaną przez 
760 lekarzy z Indyj wschodnich, domagających

j  się, by łacina stała się znów powszechnym języ-
; Idem naukowym. Jest to w każdym razie projekt
| rozsądniejszy, aniżeli modne teraz fabrykowanie

niedorzecznych i cudackich języków  powszech- 
I nych.

—  tr .  Podmorskie komunikacje akustyczne.
j  Kapitan angielski Neale zastosował do przesyłania
! głosu w wodzie metodę, która posłużyła niegdyś
i  Colladonowi do oznaczenia szybkości głosu w wo

dzie, w znanych doświadczeniach, prowadzonych 
na jeziorze Genawskiem. Zasada polega na uży
ciu dzwonu uderzanego prżez młot, oraz przegro
dy metalowej; zarówno dzwon jak  i przegroda 
umieszczone są w wodzie dosyć głęboko, by były 
usunięte od wpływu wstrząśnień jej powierzchni; 
fale, wywołane przez uderzenie dzwonu, rozcho
dzą się w wodzie i wprawiają w drganie przegro
dę, która głos doprowadza do ucha obserwatora. 
Pan Neale odwołuje się nadto do zasady współ- 
dźwięczności, według której, ciało każde przej
muje te tylko tony, na które jest nastrojone. Je- 

j  żeli wybierzemy nutę rzadko używaną, receptor,
czyli przegroda przejmować będzie tę tylko nutę 
wyłącznie, szmery zaś obce zakłócenia sprawiać nie 
będą. Sygnały można dalej zestawiać według me
tody Morsa, to jest, dobierać odstępy między to
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nami tak, by odpowiadały kropkom i linijkom  
telegramów. Gdyby więc każdy okręt zaopatrzo
ny był w podobny przesyłacz i odbieracz dźwię
ków, mogłyby nawzajem udzielać sobie sygnałów  
w razie niebezpieczeństwa, a w szczególności 
ustrzegałyby się od niebezpieczeństwa uderzenia  
wzajemnego. Doświadczenia Colladona w ykazak, 
że drogą, tą przesyłać można sygnały na odległość 
80 kilometrów; pan Neale prowadzi obecnie do
świadczenia swe na Tamizie, które, choćby nie 
okazały się przydatnemi do celów  praktycznych, 
jakie im przypisuje wynalazca, mogą mieć w każ
dym razie pewne znaczenie naukowe.

—  tr .  Nowa luneta. Sir Henryk Thompson 
ofiarował 5 ,000  funtów sterlingów (około 5 0 ,000  
rubli) na sprawienie nowej lunety dla obserwato- 
ryum w Greenwich, która ma służyć wyłącznie do 
fotografii niebieskiej. Otwór tej lunety wynosić 
ma 0 ,6 6  metra, umieszczoną zaś będzie na szczy

cie oktogonu centralnego w nowym gmachu obser- 
watoryum fizycznego, który się właśnie buduje.

Posiedzenie ósme Komisyi stałej teoryi ogro
dnictwa i nauk przyrodniczych pomocniczych od
będzie się d. 19 kwietnia 1894 roku, o godzinie 
8-ej wieczorem, w lokalu Towarzystwa ogrodni
czego (Chmielna, 14).

Porządek posiedzenia:
1) Odczytanie protokułu posiedzenia poprzed

niego.
2 ) P . J. Eismond „O rybie lancetowatej” (Am- 

phioxus lanceolatus).”
3) P. W ł. Kozłowski „O rysunku na pancerzu 

okrzemek (D iatom eae)”.

B u l e t y n  m e t e o r o l o g i c z n y
za tydzień od 4 do 10 kwTietnia 1894 r.

(ze spostrzeżeń na stacyi meteorologicznej przy Muzeum Przemysłu i Rolnictwa w  W arszawie).
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T R E Ś Ć .  M ózg i myśl, przez II. Hoyera. —  Doświadczenia O. Lilienthala, dotyczące zasad latania 
po powietrzu, Iłum. J. M. —  Zwierzęta nocne. (W edług prof. W illiama Marshalla), przez F . M. —  
Korespondencya W szechświata, przez W. Plużańskiego. —- Towarzystwo ogrodnicze. —- Kronika nau

kowa. —  Rozmaitości. —  Buletyn meteorologiczny.
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