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I.

W  maleńkiej, ale sławnej książeczce, zaty
tułowanej skromnie „Tirocinium linguae la- 
tinae ad usum classis primae”, o kilka wier
szy poniżej klasycznego zdania „Terra est 
rotunda et globosa”, streszczona była również 
dobitnie inna j eszcze sentencya astronomiczna 
„Cometae ra ri et ob hoc mirabiles sunt”. J a k 
by niedosyć groźną dla chłopców owoczesnych 
była ta  m ała książeczka, trzebaż było, by na 
pierwszej zaraz jej stronie występowały gwia
zdy ogoniaste, które dopełniały przerażenia, 
tak, że jak  umysłom średniowiecznym, wy
straszonym ukazaniem się rózgi na niebie, 
wraz z całą książką łacińską, wydawały się 
wprost z piekła rodem. Jakież istotnie stra
szne być musiały te rzadkie i dziwaczne zja
wiska na niebie, skoro wyłamywały się nawet 
z pod twardych przepisów gramatyki, przyj

mując wbrew zakończeniu swemu rodzaj mę
ski. Ale też, gdy uległy wreszcie gramatyce, 
groźny i srogi kometa przeobraził się wnet 
w okazałą i ponętną nawet kometę, odkąd zaś 
wzrok astronoma „szklane wziął skrzydła,” 
poznano, że nie są one bynajmniej tak rzad
kie, jak  „Tirocinium” głosiło,corocznie bowiem 
odwiedza nas przecięciowo kilka komet, skrom
nej zwykle bardzo postaci, która dziwactwem 
zgoła nie uderza. Groźna rózga w wyobraźni 
ludu jest wprawdzie dla chińczyka m iotłą na
wet całą, dla greka jednak była tylko warko
czem, jak  nazwa sama komet wskazuje, 
a w dzisiejszej nomenklaturze naukowej otrzy
m ała nazwę ogona; drobna, zaś teleskopowa 
kometa, okiem nieuzbrojonem niewidzialna 
zgoła, jest zaledwie obłoczkiem, w którym, 
niezawsze zresztą, wyróżnić można jądro 
świecące jak  gwiazda 11 może lub 12 wielko
ści, otoczona mgławicą, czyli tak  zwanym 
„warkoczem (coma).” Dla przykładu przed
stawiamy tu słynną kometę Enckego (fig. 1) 
o której następnie jeszcze mówić nam wy
padnie, jak  ją  widziano w r. 1868. Również 
teleskopową i również peryodyczną, to jest 
wracającą w statecznych odstępach czasu, 
je s t kometa Brorsena (fig. 2), w której, ja k  
to się zresztą nieraz zdarza, dostrzegamy nie
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jedno, ale kilka jąder. Podobnież skromną 
i niepozorną postać posiadają wszystkie 
w ogólności komety, gdy w znacznem jeszcze 
od nas oddaleniu dostrzega je  czujny wzrok 
astronoma za pośrednictwem teleskopu. Nie-

zały, a którą wielu jeszcze w żywej zachowało 
pamięci (fig. 3). Rozwijała się ona stopnio
wo, z niepozornych bardzo początków. Jako  
drobną mgławicę dostrzegł ją  najpierw astro
nom Donati we Florencyi 2 czerwca 1858 r.,

Fig. 1. Kometa Enckego 13 sierpnia 1868. Fig. 2. Kometa Brorsena 14 maja 1868,
według rysunku Bruhnsena.

kiedy tylko, i to wtedy dopiero, gdy wkroczy 
już do dziedziny słonecznej, gdy znajdzie się 
w obszarze planet i jak  „owych gwiazd chór 
nadstawia się słońcu,” wtedy dopiero rozwija

i postać tę zachowywała dosyć długo; w poło
wie dopiero sierpnia ogon jej rozwijać się za
czął, a w końcu miesiąca, gdy gwiazda oku 
nieuzbrojonemu widoczną się stawała, miał

Fig. 3. Kometa Donatiego d. 5 października, 1858 r. 
według Bonda.

strojną swą szatę i w pełnej wspaniałości 
ukazuje się oku zwykłych dostrzegaczy. Ty
pową postać wielkiej komety daje nam kome
ta  Donatiego z roku 1858, jedna z najwspa
nialszych, jakie się w czasach nowszych uka-

zaledwie '/2° długości, czyli nie przechodził 
średnicy księżyca. Od tej wszakże chwili po
większał się szybko a w pierwszej połowie paź
dziernika, wkrótce po przejściu komety przez 
jej punkt przysłoneczny, czyli przez najbliż
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szy słońca punkt jej drogi, rozwinął blask 
swój najwyższy. Najokazalej przedstawiała 
się kometa d. 5 października, gdy głowa jej 
przypadała w pobliżu gwiazdy pierwszej wiel
kości, A rk tu ra  z konstelacyi W olarza, jak  to 
właśnie fig. 3 wskazuje. Ogon opisywał wte
dy na niebie długość 60°, czyli wyrównywał 
120 średnicom księżyca, a przybierając po
stać wachlarzowatą, obejmował na skraj
nym swym końcu 10° szerokości; towarzy
szyły mu nadto dwie jeszcze smugi, słab
sze i wązkie, prostolinijne prawie. W  dalszej 
swej drodze pomknęła kometa ku południowi 
i w końcu października ukryła się przed wzro
kiem mieszkańców północy, na półkuli połu
dniowej można ją  wszakże było śledzić aź do 
marca 1859.

od słońca odwrócony, czyli innemi słowy, przy
pada na przedłużeniu promienia wodzącego, 
to jest linii łączącej słońce z kaźdochwilowem 
położeniem komety; wraz z biegiem jej przeto 
zmienia się wciąż kierunek ogona, który przy- 
tem jest często skrzywiony i wypukłością 
zwrócony w stronę, w którą się kometa posu
wa, jakby z trudem  drogę swą naprzód toro
wał. Bywa zresztą rozmaitej bardzo długo
ści, tem  w ogólności jaśniejszy i rozleglejszy, 
im jaśniejszą je s t głowa komety. Zachowały 
się w pamięci ludzkiej komety, których ogony 
ciągnęły się na długości przechodzącej poło
wę sklepienia niebieskiego, obejmując 100 
i więcej nawet stopni, jak  kometa z r. 1843. 
Rozumie się wszakże, że jest to tylko wielkość 
pozorna, zależna od odległości, w jakiej ko-

Fig. 4. Głowa komety Donatiego.

Podobnie jak  ta  pamiętna kometa Dona
tiego, tak  też w ogólności i każda inna, gołem 
okiem widziana kom eta składa się z głowy 
i ogona. Głowa wydaje się jakby gwiazdą za
mgloną, silniej lub słabiej błyszczącą, a w któ
rej wyróżnić dalej możemy jądro  i otaczającą 
je  powłokę, zwaną warkoczem. W  bezpo- 
średniem zresztą zetknięciu z jądrem , war
kocz ten słabo się od niego wyróżnia i dopiero 
w miarę, jak  się coraz dalej rozprzestrzenia, 
na blasku swym traci.

Ogon jest widocznem przedłużeniem war
kocza i stanowi jakby prąd światła matowego, 
który słabnie w miarę, jak  się od głowy ko
mety oddala i niknie wreszcie dla oka. Szcze
gólną jes t jego właściwością, że zawsze jest

meta przypada; sam bieg wszakże komety 
pozwala nam odległość tę oznaczyć, a stąd 
możemy już i rzeczywiste jej wymiary obli
czyć. W  taki więc sposób oceniono, że ogon 
komety Donatiego miał 70 milionów kilome
trów długości, wyrównywał zatem połowie 
odległości, dzielącej nas od słońca.

J a k  już powiedzieliśmy, każda kometa 
przedstawia się pierwotnie, jako drobna jedy
nie mgławica. Gdy ogon rozwijać się zaczy
na, ukazuje się on po stronie przeciwnej wzglę
dem słońca, przyczem jednak występują i od
gałęzienia, dające pozór, jakby to był drugi 
jeszcze ogon w stronę słońca zwrócony. P o 
włoka czyli warkocz komety Donatiego, jak  
widzimy na fig. (4), m iała postać wachlarza,
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złożonego z łuków kołowych, które się od ją 
dra kolejno oddzielały i na zewnątrz usuwały. 
Ogon właściwy komety jest od wachlarza te
go odwrócony; widzimy tu nadto, że część 
środkowa ciemniejszą jest aniżeli brzegi jego, 
jak  to często u jasnych komet ma miejsce.

Osobliwe te objawy, w głowach komet 
zachodzące, a które teleskop dopiero zdra
dził, okazują zresztą różnice bardzo ude
rzające, tak  że zapewne nigdy nie było dwu 
komet zupełnie do siebie podobnych. Tak, 
naprzykład, zupełnie odmiennie, aniżeli po
przednia przedstawia się kometa, k tóra w trzy 1 
lata  po niej, dnia 30 czerwca 1861 r. wynu- J

metrów, co stanowi dziesiątą tylko część odle
głości naszej od słońca; a że nadto przebiega
ła  drogę prostopadłą prawie do ekliptyki, czyli 
do płaszczyzny, na której droga ziemi przy
pada, przemknęła więc szybko i rychło skry
ła  się pod poziomem naszym. D la tak  bliz- 
kiego też jej sąsiedztwa ogon zajmował na 
niebie rozległość większą niż ogon komety 
Donatiego, chociaż w samej rzeczy był od 
niego znacznie krótszym; przy najsilniejszym 
swym rozwoju sięgał na 30 milionów kilome
trów tylko, gdy istotna długość poprzedniego, 
jak  już przytoczyliśmy, wynosiła 70 lub 80 
milionów kilometrów. Wachlarzowato roz-

Fig. 5. Ogon wachlarzowaty komety 1861, 
według rysunku Williamsa.

rzyła się nagle z promieni słonecznych, ale 
jaśniała tylko przez czas bardzo krótki (fig. 5). 
Ogon, według dostrzeżeń pod pogodnem nie
bem Europy południowej, rozstrzelił się 
w wachlarz tak  szeroki, że wydawał się jakby 
z kilku oddzielnych części złożony. Głowa 
(fig. 6) była również złożoną z powłok świe
tlanych, ale rozłożonych inaczej, aniżeli w gło
wie komety Donatiego, a zmianom ulegała tak 
szybkim, że po trzech dniach, 2 lipca, wyda
wała się już jakby utworem zupełnie odrę
bnym. N agłe ukazanie się tej komety w peł
nym blasku tłumaczy się znacznem zbliżeniem 
jej do ziemi, dnia 30 czerwca bowiem oddalo
ną od nas była zaledwie na 15 milionów kilo-

postarty ogon tej komety nasuwa nam na 
myśl kometę z r. 1744, słynną tem, że w przy- 
słonecznem swem przejściu rozwinęła aż sześć 
odrębnych prawie, jednakowo długich i jedna
kiego blasku ogonów; była ona tak  jasną, że 
widziano ją  okiem nieuzbrojonem, w południe 
gdy "Wenerę nawet w wyjątkowo tylko korzy
stnych warunkach bystry wzrok za dnia doj
rzeć może. Ze względu zaś na osobliwe obja
wy, dokoła jąd ra  zachodzące, pamiętną jest, 
między innemi, i kometa Coggia z r. 1874.

Różniące się w szczegółach objawy, zacho
dzące w głowach różnych komet, zdradzają 
wszakże, że z jąd ra  wyrywają się bądź to usta
wicznie, bądź w pewnych odstępach czasu
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prądy substancyi świecącej, która przechodzi 
w ogon komety i coraz dalej w nim się posu
wa. Wszystkie zaś te objawy występują tern 
świetniej i potężniej, im kometa bardziej się 
do słońca zbliża; niewątpliwie tedy rozwijają 
się pod wpływem słońca, a najwyższe natężę^ 
nie swe osięgają dopiero, gdy kometa prze
kracza już punkt przysłoneczny swej drogi 
i już się zatem od słońca oddala. Szczegół 
ten, wszakże nie może się wydawać zagadko
wy, jest on bowiem następstwem ciągłego 
sumowania się działań. D la tego to chwila 
najwyższego skwaru dziennego przypada nie 
w samo południe, ale we dwie dopiero godziny 
później, gdy się już słońce w pozornym swym

biegu dziennym ku poziomowi obniża; tak  sa
mo też najgorętsze miesiące roku są lipiec 
i sierpień, gdy dnie już krótszemi się stają.

II .

Przytoczone dotąd przykłady komet oka
zują tak  dalece różne, tak  odrębne formy, że 
zapytać można, co upoważnia nas do tworze
nia z nich jednej kategoryi ciał niebieskich, 
do skupiania ich we wspólną grupę. Dzieje 
się tu  wszakże toż samo, co w każdej klasyfi- 
kacyi naukowej; tak  zoolog zwierzęta typów 
napozór zgoła odrębnych, jak, dajmy, ja 
szczurki, węże i żółwie, do jednej gromady 
gadów zalicza. Podobnież i komety pomimo

tak różnych kształtów, przedstawiają w bu
dowie swej cechy niewątpliwego pokrewień
stwa, przedewszystkiem wszakże wspólność 
komet polega na ich ruchu, na zbliżonej po
staci dróg, jakie przebiegają.

Podobnie, jak  wszystkie ciała niebieskie, 
komety biorą udział w ruchu dziennym skle
pienia niebieskiego, wschodzą i zachodzą, jak 
słońce, księżyc lub gwiazdy, co jest wszakże 
odzwierciedleniem jedynie obrotu osiowego 
ziemi. Posiadają jednak i ruch własny, prze
suwają się bowiem na niebie między gwiazda
mi, a ruch ten jest niekiedy tak  szybki, że 
widziano komety opisujące w ciągu doby łuki 
o 40 i więcej stopniach. Przebiegają nadto

niebo we wszelkich kierunkach, niekrępując 
się pasem zwierzyńcowym, który zajmują p la
nety i zakreślają swe drogi śród gwiazdozbio
rów najbardziej od strefy tej oddalonych. 
Bieg ich wydaje się bardzo osobliwym; nie
kiedy ukazują się nagle, posuwają się szybko 
w pewnym kierunku, potem znów bieg swój 
zwalniają, zatrzymują się nawet na czas pe
wien zupełnie i cofają ruchem wstecznym, aż 
wreszcie nikną dla nas, już to oddalając się 
od słońca, już przechodząc w niewidzialne dla 
mieszkańców północy okolice nieba. Dziwa
czne te wszakże ruchy są pozorne tylko; bieg 
komety jest w samej rzeczy prawidłowy zu
pełnie, zawikłania zaś stąd jedynie wypływa
ją , że i my sami, skutkiem współczesnego bie*‘

Fig. 6 . Głowa komety 1861, według dostrzeżeń 
Secchiego d. 30 czerwca.
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gu ziemi, zmieniamy wciąż swe stanowisko 
obserwacyjne, a niemając o ruchu swym świa
domości, wszelkie zmiany położenia przypisu
jemy komecie wyłącznie, co sprowadza zamęt 
znaczny wtedy zwłaszcza, gdy w pewnych 
punktach swej drogi kometa jes t bardzo do 
ziemskiej naszej bryły zbliżona.

Odkąd K epler poznał, że planety krążą po 
elipsach, a Newton wykazał, że ruch tak i jest 
następstwem przyciągania słońca, nasuwał się 
domysł, że i komety temuż samemu ulega
ją  prawu. Sławny gdańszczanin Heweliusz 
i uczeń jego Dórfel przypuścili pierwsi, że ko
mety’biegną po parabolach, a Newton istotnie

Fig. 7. Postać geometryczna dróg kometarnych. 
Elipsa, parabola i hyperbola.

wykazał, że drogą wielkiej komety 1680 r. 
była parabola lub też przynajmniej elipsa 
bardzo wydłużona.

Rozstrzygnięcie kwestyi, czy droga danej 
komety jes t elipsą, czy też parabolą, nastrę
cza zawsze istotne trudności, co stąd wypły
wa, że kometę widzimy jedynie wtedy, gdy 
dostatecznie jes t do słońca zbliżona, a  gdy 
się od niego usuwa, oddala się zarazem i od 
nas i przed wzrokiem naszym kryje. Śledzić 
możemy ją  przeto w drobnej tylko części jej 
drogi a w łuku tak  niewielkim elipsa schodzi 
się z parabolą (fig. 7); rozpatrując bieg ko
mety między gwiazdami, dopóki jej z oczu

swych nie utraci, oznaczyć może astronom ta 
ki tylko łuk drobny, a resztę jej drogi rachun
kiem uzupełnić musi, to zaś łatwo pozostawia 
wątpliwość, czy ten łuk zaobserwowany jest 
częścią bardzo wydłużonej elipsy, czy też 
paraboli.

Rozmaitość ta  atoli doniosłego jest znacze
nia, elipsa bowiem jest linią krzywą zamknię
tą , gdy odnogi paraboli wybiegają do nieskoń
czoności. Kom eta tedy po elipsie krążąca 
wracać musi do nas w statecznych odstępach 
czasu, kometa natomiast, która istotnie po pa
raboli biegnie, już do nas nie zawita, ale, 
obiegłszy łuk swój w pobliżu słońca, oddali 
się w bezmierną przestrzeń wszechświata. 
Toż samo też zachodzi, gdy droga komety 
jest hyperbolą, której rozgałęzienia silniej są 
jeszcze rozbieżne. Ruch paraboliczny jest 
tylko przejściowy między biegiem eliptycznym 
a hyperobolicznym, zależy zaś od prędkości, 
z jak ą  się ciało niebieskie posuwa.

Pocisk wybiegający z działa, ulegając 
współcześnie działaniu dwu wpływów, sile 
rzutu, która mu prędkość nadała i ziemij 
k tóra go ku sobie pociąga, przebiega drogę 
krzywolinijną i pada wreszcie na powierzchnię 
ziemi; gdyby wszakże ożywiony był prędko 
ścią znaczniejszą, aniżeli na to środki nasze 
dozwalają, gdyby mianowicie rzucony został 
siłą, któraby mu nadała szybkość co najmniej 
11 kilometrów na sekundę, jużby na ziemię 
nie wrócił, pokonałby zupełnie wpływ je- 
przyciągający, a uległszy przemożnemu przy, 
ciąganiu słońca, opisywałby odtąd dokoła nie
go drogę, jakby nowa planeta.

Podobnież i ziemia obiega stateczną swą 
drogę dokoła słońca skutkiem zjednoczonego 
działania ożywiającej ją  szybkości i ciążenia 
swego ku słońcu. Gdyby wszakże biegła pół
to ra  prawie (1,42) raza prędzej, aniżeli się 
obecnie posuwa, szybkością tą  przemogłaby 
już przyciąganie słońca, droga jej eliptyczna 
przeszłaby w paraboliczną, bezpowrotnie więc 
odbiegłaby od bryły słonecznej. Toż samo 
tedy dzieje się i z kometą, — zależy to od jej 
szybkości, czy krążyć będzie po zamkniętej 
elipsie, czy też po otwartej paraboli. D la ko
mety, któraby w przysłonecznym swym pun
kcie w takiej samej jak  ziemia znajdowała się 
od słońca odległości, szybkość paraboliczna 
wynosiłaby 42 kilometry na sekundę; za prze-
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kroczeniem i tej jeszcze granicy, ruch para
boliczny zamienia się na hyperboliczny, przy 
szybkości mniejszej kometa obiega drogę 
eliptyczną.

Droga zatem komety zawisła od jej pręd
kości, najczęściej wszakże prędkość ta  jest 
tak  blizką szybkości parabolicznej, że z do
strzeżeń trudno oznaczyć, jaką  właściwie 
z tych trzech linij jest jej droga, niepodobna 
zwłaszcza w wielu razach rozstrzygnąć, czy 
bieży ona po paraboli, czy też po elipsie na
der wydłużonej. Pewna wszakże liczba ko
met posuwa się niewątpliwie po drogach elip
tycznych, są to więc komety peryodyczne, 
wracające do słońca w oznaczonych odstępach 
czasu. W  każdym razie zaliczają astronomo
wie kometę do rzędu stanowczo peryodycznych 
dopiero wtedy, gdy zapowiedziany jej powrót 
istotnie nastąpił i obliczenia astronomów po
twierdził; w tych też razach wielokrotne 
obserwacye komety dozwalają usuwać b ra
ki pierwszych dostrzeżeń i poprawiać błę
dy rachunków, a droga komety z pełną do
kładnością oznaczyć się daje. Takich wszakże, 
stanowczo peryodycznych komet znamy dotąd 
pietnaście zaledwie, gdy liczba komet peryo
dycznych, których zjawienie się raz jeden ob
serwowano, których drogę eliptyczną tedy 
przyjmujemy jedynie na podstawie rachunku, 
wynosi około siedemdziesięciu. Są między 
niemi komety o kilkoletnim tylko okresie 
obiegu, ale są i takie, których powrotu dopie
ro po całych setkach i tysiącoleciach oczeki
wać możemy. Do tych ostatnich należy i zna
na nam już kometa Donatiego, której czas 
obiegu wynosi około 2 000 la t z niepewnością 
zaledwie 50 lat; według rachunku zatem tego, 
kometa zjawiła się około roku 100 przed Chr., 
a wróci znów po roku 3 800. Są wszakże ko
mety, dla których okres obiegu okazał się 
znacznie dłuższym jeszcze. Tak między inne- 
mi kometa Grallego z r. 1840, której drogę 
obliczył p. Kowalczyk, kończy swój obieg 
w ciągu 3 789 lat, a inne wrócić mają dopiero 
po upływie 8000 lub 10 000 lat. Bardzo od
legła więc dopiero przyszłość ocenić zdoła 
dokładność tych obliczeń.

W ydawać się to może żartem  nieledwie, 
gdy mówimy o powrocie komety za la t tysią
ce, i gotowi jesteśmy porównać astronoma 
z tym nabywcą papugi, który ją  kupił, by się

przekonać, czy w samej rzeczy żyje ona lat 
czterysta. Rozwój wszakże i postęp nauki 
nie mierzy się żywotem jednego człowieka, 
ani zamyka w granicach bytu jednego poko
lenia. Nauka jes t dziedzictwem całej ludz
kości, a w jej dziejach łączność pokoleń po 
sobie idących najsilniej się wybija. A stro
nom spadek, który otrzymał po wielkich 
swych przodkach, przechowuje starannie i no- 
wemi odkryciami powiększa, by ze wzmożo- 
nem bogactwem następnym znów pokoleniom 
przekazać. Zagadkę właśnie komet rozwa
żając, wyrzekł Seneka sławne swe zdanie, że 
to, co jest dla nas tajemnem, stanie się jawnem 
w przyszłości, a potomność dziwić się będzie, 
żeśmy rzeczy tak prostych nie znali. W zm a
ga się wciąż dokładność dostrzeżeń i pewność 
obliczeń, coraz też ściślej rozstrzygać można 
wątpliwość, czy daną kometę do kategoryi 
peryodycznych włączyć należy.

Tak wydłużona droga komety sprowadza 
oczywiście uderzające różnice w oddaleniu jej 
od słońca. Kometa Donatiego w przejściu 
przez'punkt przysłoneczny zbliża się do słoń
ca dwa razy prawie bliżej niż ziemia, odle
głość jej bowiem przysłoneczna wynosi tylko 
0,58 promienia drogi ziemskiej, w punkcie zaś 
odsłonecznym usuwa się od niego na odległość 
przechodzącą 304 razy oddalenie ziemi od 
słońca. W  tem ostatniem tedy położeniu bry
ła  słoneczna staje się dla niej gwiazdką pół 
miliona prawie razy słabszą, aniżeli w epoce 
najznaczniejszego zbliżenia, światło bowiem 
słabnie w stosunku kwadratów z odległości. 
Pojmujemy więc, jak  olbrzymia zachodzi roz
maitość w warunkach ogrzewania komety 
przez słońce, a zarazem i w szybkości jej bie
gu, na zasadzie bowiem drugiego prawa K e
plera szybkość ta  wiąże się bezpośrednio 
z odległością jej od słońca. W  sąsiedztwie 
słońca przebiega w ciągu sekundy setki kilo
metrów, w odsłonecznej okolicy swej drogi 
posuwa się ospale, z prędkością kilku zale
dwie metrów na sekundę.

( C. d. nast.).

St. Kramsztyk.
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MÓZG I M Y ŚL.
■I. Czynności psychiczne układu nerwowego.

(Ciąg dalszy).

W końcu zeszłego i początku bieżącego 
stulecia zjednała sobie w kołach wykształco
nej publiczności wielką wziętość głoszona 
przez Galla i jego ucznia Spurzheima nauka 
kraniologii. Zasłużeni ci w dziedzinie ana
tomii mózgu badacze doszli na zasadzie na
der pobieżnych i wadliwych spostrzeżeń do 
wniosku, że różnym stopniom rozwoju władz 
i zdolności umysłowych odpowiadają nietylko 
silniej lub słabiej rozwinięte okolice na po
wierzchni mózgu, ale także wyniosłości i za
głębienia na sklepieniu czaszki i że przez 
dokładne zbadanie tych nierówności można 
wyrobić sobie stanowczy sąd o zdolnościach 
i charakterze każdego człowieka. H ipoteza 
ta  nie zjednała sobie jednak uznania w świe- 
cie naukowym, albowiem opierała się nie
tylko na błędnych podstawach anatomicz
nych, ale także podział władz umysłowych, 
przyjęty przez wspomnianych badaczów, był 
zupełnie dowolny i pod względem psycholo
gicznym wcale nieuzasadniony. Tkwiła jed
nak w owych błędnych poglądach m ała 
szczypta prawdy, k tóra dopiero w ostatnich 
dziesiątkach la t zjednała sobie szersze uzna
nie. Rozwinęła się bowiem w tym czasie 
nauka o umiejscowieniu różnych władz umy
słowych w różnych okolicach kory półkul 
mózgowych, ale władz zasadniczych i zupeł
nie odmiennych od przyjmowanych przez 
G alla i Spurzheima; kraniologia zaś przy
ję ła  zupełnie odmienny kierunek i s ta ła  się 
ważnem narzędziem przy badaniach antro
pologicznych.

Zbyt długi zastój w doświadczeniach nad 
działalnością kory mózgowej był z jednej 
strony spowodowany przez wielkie trudności 
w ustaleniu zboczeń w czynnościach psychicz
nych u zwierząt, z drugiej zaś przez wspom
niane w dziale fizyologicznym doświadczenia 
F lourensa (rozpoczęte około r. 1822), który 
przy ścinaniu u zwierząt kolejnemi warstwa- | 
mi półkul mózgowych doszedł do wniosku, że 
w miarę ubytku mas mózgowych zmiejsza się

zarazem „inteligeneya zwierzęcia,” że władze 
umysłowe są więc równomiernie rozmieszczo
ne w całej masie półkul. Nie umiano też 
owej ogólnikowej inteligencyi rozłożyć na od
dzielne istotnie jej czynniki. Z  owego czasu 
datowało się też ogólnie przyjęte przypuszcze
nie, że ośrodki nerwowe nietylko pozbawione są 
czułości, ale nie mogą być pobudzonemi na
wet przez prąd elektryczny.

Pierwszy wyłom w tych mało uzasadnio
nych poglądach zawdzięcza nauka zasłużone
mu francuskiemu badaczowi Broca, który od 
r. 1863 wielokrotnie wykazał, że występujące 
dość często zjawisko nabytej w późniejszym 
wieku niemoty (aphasia) bywa stale połączo- 
nem z chorobową zmianą w określonej okolicy 
mózgowej, a mianowicie w 3 zawoju płatu 
czołowego (F 3 na fig. 31). Następnie Hitzig 
i F ritsćh  dowiedli (1870), że przy słabem 
elektrycznem podrażnieniu okolicy półkul 
mózgowych u zwierząt, która odpowiada Za
wojom, otaczającym u człowieka tak  zwaną 
brózdę centralną czyli Rolanda (c na fig. 31) 
występują ruchy w różnych częściach ciała, 
a mianowicie w przedniej lub tylnej kończy
nie, na twarzy i tułowiu, zależnie od podraż
nienia ściśle określonych okolic, pozostają
cych w bliższym związku z mięśniami oddziel
nych części ciała. N a fig. 10 w N r. 7 przed
stawiającej górną powierzchnię mózgu psa 
„psychomotoryczna” ta  okolica leży z przodu 
i tyłu poprzecznej brózdy (suleus cruciatus), 
krzyżującej się blizko przedniego końca móz
gu z podłużną brózdą Fi. p., rozgraniczającą 
obie półkule.

O wspomnianej okolicy mózgu była kilka
krotnie czyniona wzmianka, jako o ośrodku, 
z którego biorą początek pęczki nerwowe pi
ramid. Ośrodek ten ma nader ważny udział 
w wykonywaniu dowolnych ruchów ciała, 
u człowieka nawet w wyższym stopniu, aniżeli 
u zwierząt, albowiem u pierwszego przy roz
ległem uszkodzeniu zwojów, otaczających ro
wek Rolanda, następuje zupełne porażenie 
mięśni w przeciwnej połowie ciała, gdy tym 
czasem zwierzęta po wycięciu szarej kory 
odpowiednich zawojów utrzymują się jeszcze 
na nogach, chodzą, ale ujawniają bardzo 
znaczne osłabienie i upośledzenie kojarzenia 
mięśni po przeciwnej stronie ciała. Nadwe
rężenie mózgu u człowieka może nastąpić 
w rozmaity sposób: przez głębokie poranienie
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czaszki wraz z mózgiem, wylewy krwi, nowo
twory, chorobowe zwyrodnienia i t. d., a oko
lica motoryczna (kierująca ruchami) może być 
dotkniętą w całości lub częściowo. W  ostatnim 
przypadku występują też ograniczone poraże
nia ruchów, np. wyłącznie w przedniej lub 
tylnej kończynie, na twarzy, a nawet w bar
dziej odosobnionych grupach mięśni. Wyżej 
wspomniana operacya wywołuje jednak u zwie
rząt nietylko zboczenia czynności mięśniowej, 
ale znosi w tej samej okolicy ciała także 
zmysł dotykowy, zdolność odczuwania bólu, 
a w mięśniach dotkniętych również zdolność

wiadających im ograniczonych miejsc w korze 
mózgowej. Przeciwnicy tego poglądu utrzy
mują jednak, że ośrodki ruchowe rozrzucone 
są po całej szarej korze mózgu, a prądy in
dukcyjne, zastosowane do powierzchownych 
części mózgu, rozprzestrzeniają się także 
w głąb i powodują bądźto bezpośrednie 
pobudzenie ruchowych włókien nerwowych, 
bądź pobudzenie odruchowe (przechodzące 
z włókien czuciowych na ośrodki ruchowe). 
W  każdym razie wszyscy badacze zgodnie 
przyznają, że z półkul mózgowych rozchodzą 
się pobudzenia ku mięśniom i że okolica mo-

Fig. 31. Lewa półkula mózgu człowieka, widziana z boku i okazująca przebieg głównych brózd i Z a 

wojów. F  pła t czołowy, P  ciemieniowy, O po'ylicowy, T skroniowy. Małe litery z cyframi oznaczają 
brózdy w odpowiednich płatach, duże zaś litery z cyframi oznaczają odpowiednie zawoje, a zatem F t, 
F 2, F 3 zawoje czołowe, T , , T2, T3 skroniowe i t. d. c przedstawia rowek centralny, czyli Kolanda, 
A i B leżące z obu jego stron zawoje. S' i S" oznaczają przebieg głębokiej szpary Sylwiusza, oddzie

lający płat czołowy od skroniowego.

rozpoznawania ich czynności (czucie mięśnio- j  

we), mające podstawowe znaczenie dla regu- 
lacyi i kojarzenia ruchów. Z tego też powo
du niektórzy badacze skłaniają się do przy
puszczania, że upośledzenie ruchów po wy
cięciu wspomnionego ośrodka u zwierząt po
wstaje jedynie wnastępstwie zniesienia zmysłu 
czuciowego w odpowiedniej okolicy ciała. 
Przeciwko takiemu tłumaczeniu przemawiają I 
zupełne porażenia ruchów dowolnych u czło
wieka po uszkodzeniach motorycznej okolicy j 
mózgu, jak  również stale występujące ruchy j  

w ściśle oznaczonych grupach mięśni przy 
podrażnieniu elektrycznem u zwierząt odpo-

toryczna przyjmuje w tym akcie udział naj- 
czynniejszy.

Podobne doświadczenia, jak  nad ośrodkami 
ruchowemi, dokonane zostały w ciągu ostat
nich la t 20 przez liczny zastęp badaczów nad 
całą powierzchnią półkul mózgowych. Oka
zało się przy tem, że drażnienie wszelkich 
innych miejsc po za okolicą motoryczną sła- 
bemi prądam i elektrycznemi albo nie wywo
łuje żadnego skutku, albo tylko ruchy bardzo 
niestałe i występujące w różnych częściach 
ciała. Silniejsze zaś drażnienie pociąga za 
sobą ogólne drgawki i konwulsye. Z a  to 
wycięcie warstwy korowej w różnych okoli-
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cach półkul dostarczyło nader ciekawych i n a 
uczających rezultatów. Okazało się miano
wicie, źe w mniej więcej określonych okolicach 
kory umiejscowione są ośrodki różnych czyn
ności zmysłowych. Liczne badania wykonał 
w tym względzie i ogłosił D. F errie r (1875), 
najściślejsze jednak wyniki otrzym ał pierwszy 
H . Munk (1878). Najbardziej nauczających 
spostrzeżeń dostarczyły doświadczenia nad 
ośrodkiem wzrokowym.

Po wycięciu określonej części korowej 
w płacie potylicowym półkuli, odpowiadającej 
u człowieka w przybliżeniu miejscu na fig. 31 
oznaczonem literą 0 3, następuje częściowa 
ślepota w obojgu oczach, a mianowicie u  psa 
w mniejszej części oka po tej samej stronie, 
na której dokonano wycięcia, w większej zaś 
części po stronie przeciwnej. T ak np. po do
konaniu operacyi na lewej półkuli pole wi
dzenia w prawem oku utraca w trzech czwar
tych częściach swej objętości zdolność do 
rozpoznawania wrażeń wzrokowych, a tylko 
jedna czwarta część pola, leżąca po prawej 
stronie tego samego oka, zachowuje swą 
czynność prawidłową. Po dokonaniu zaś 
operacyi po stronie prawej lewe oko zostaje 
przeważnie dotkniętem, z wyjątkiem ze
wnętrznej lewej jego części. Ponieważ 
z przedmiotów postrzeganych powstaje zaw
sze na siatkówce obraz przewrócony, zwierzę 
z uszkodzonym lewym płatem  potylicowym 
przy zasłonięciu lewego oka dostrzeże (p ra 
wem okiem) tylko przedmioty znajdujące się 
przed głową i zarazem wysunięte ku lewej 
stronie, bez zasłonięcia zaś lewego oka nie 
przedstawia znacznych upośledzeń wzroku.

U człowieka i m ałp oczy w zupełności są 
pomieszczone na przodzie głowy, a oś widze
nia jednego oka spotyka się ż osią drugiego 
oka w punkcie, na który zwrócona jest uwa
ga. Pomimo odbieranych dwu oddzielnych 
wrażeń wzrokowych człowiek przy zwykłem 
patrzeniu dostrzega tylko pojedyńcze przed
mioty: gdy .zaś osi nie spotykają się w jednym  J 
punkcie (np. przy zyzowaniu), wytwarzają się 
podwójne wyobrażenia z umieszczonych przed 
oczami przedmiotów. Oba nerwy wzrokowe 
po wyjściu z mózgu łączą się z sobą w czasz
ce i wymieniają swe włókna po połowie, skut
kiem czego prawy nerw dostarcza włókien do 
prawej połowy obu siatkówek, lewy zaś do j  

lewej ich połowy. Gdy jeden z tych nerwów, i

np. prawy, przed złączeniem się z drugim 
nerwem ulegnie zupełnemu zniszczeniu, na
stąpi ślepota prawej połowy obu siatkówek, 
pole widzenia zostaje rozdzielone na poło
wę czynną i nieczynną, a osoba dotknięta 
ślepotą prawych połów siatkówek dostrzega 
tylko przedmioty znajdujące się przed nią 
po prawej stronie. Zupełnie odpowiednie 
objawy występują też u człowieka przy cho
robowych zmianach lub uszkodzeniach ośrod
ków wzrokowych w tylnych płatach mózgu, 
lecz stosunki umiejscowienia tu  się odwracają, 
ponieważ włókna przewodzące pobudzenia 
świetlne, przed wyjściem z mózgu i utworze
niem pnia nerwu wzrokowego, ulegają zu
pełnemu skrzyżowaniu. Podobnych wyników 
dostarczyły także wycięcia odpowiednich 
ośrodków u małp. Ograniczone uszkodzenia 
ośrodków wzrokowych powodują tylko czę
ściowe braki w polach widzenia, lecz te za
ciemnienia mogą mieć różny wpływ na do
kładność wzroku, albowiem zniesienie czyn
ności środkowej części siatkówki, odznaczają
cej się największą czułością, pociągnie za 
sobą takie same prawie skutki, jak  nadwerę
żenie większej części pola widzenia.

Po zupełnem zniszczeniu obu ośrodków 
nerwowych następuje na pozór zupełna śle
pota. Ostatnia różni się jednak znacznie od 
całkowitego zniesienia wrażliwości na światło, 
jaka powstaje po zwyrodnieniu siatkówek, 
przerwaniu nerwów wzrokowych lub nawet 
uszkodzeniu wzgórków czworaczych w pod
stawie mózgowej. Przy nadwerężeniu pła- 

j  tów potylicowych półkul, czyli tak  zwanej śle
pocie korowej obie siatkówki zachowują swą 

j  wrażliwość, światło widocznie je  pobudza, 
a pobudzenie, dochodząc do wzgórków czwo- 

| rączych, wywołuje przy ich udziale różne od
ruchy, mianowicie zwężenie się źrenicy, czego 
przy innych formach ślepoty nie dostrzegamy. 
Mózg odbiera więc pobudzenia, ale ostatnie 
nie dochodzą do świadomości, nie tworzą ani 
wrażeń, ani wyobrażeń. Słusznie też nazwa
no ten stan ślepotą umysłową.

Widocznie nadwerężoną została tu  zdol
ność do zachowywania i odtwarzania śladów 
czyli rzutów doznanych wrażeń, którą ozna
czyliśmy powyżej wyrazem pamięci, jak  rów
nież zdolność do kojarzenia tych wrażeń nie
tylko pomiędzy sobą, ale i z wrażeniami, po
chodzącemu z innych zmysłów do wytworzenia
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wyobrażeń i z innemi już czysto umysłowemi 
wyobrażeniami czyli pojęciami. Zmysł, nie- 
wywołujący już żadnych skojarzeń, nieod- 
działywający na świadomość, dla nas czyli 
dla naszego umysłu wcale już nie istnieje.

Analogiczne skutki, jak  po wycięciu ośrod
ków wzrokowych, otrzymano także po nad
werężeniu u zwierząt innych okolic kory móz
gowej. Tak np. uszkodzenie płatu skronio
wego w miejscu odpowiedniem 1 i 2 zawojowi 
skroniowemu u człowieka (T, i T 2 na fig. 31) 
powodaje głuchotę w uchu po stronie prze
ciwnej. U  osób ogłuchłych wskutek choro
bowych zmian mózgu wykazano przy sekcyi 
wielokrotnie umiejscowienie tych ostatnich 
w odpowiednich zawojach. Głuchota umy
słowa tą  drogą powstała również nie jest zu
pełną, albowiem ucho odbiera jeszcze wra
żenia słuchowe, wywołujące odruchy, ale 
umysł nie poznaje, nie zużytkowuje ich do 
wywołania odpowiednich skojarzeń.

Ośrodki różnych wrażeń czuciowych (bólu, 
dotyku, skurczeń mięśniowych i t. d.) zdaje 
się, że są rozrzucone po całej korze półkul, 
skupiają się jednak przeważnie w okolicy 
„motorycznej,” jak  to było wyżej wskaza
ne. Wycięcie kory w płacie ciemieniowym 
i całkowite wycięcie u psów p ła ta  czołowego 
(wedle doświadczeń p. A. Grosglika) powo
duje również bardzo wydatne zboczenia w in- 
nerwacyi czuciowej.

Zmysł węchowy i smakowy prawdopodo
bnie również są umiejscowione w płacie cie
mieniowym, lecz w zawojach u spodniej i we
wnętrznej jego powierzchni (gyrus uncinatus j  
i gyrus hippocampi), nader trudno jednak 
otrzymać w tym względzie rozstrzygające 
dowody, ponieważ u zwierząt prawie niepo- j  

dobna ściśle wykazać upośledzenia tych zmy- | 
słów, a dostęp do wspomnianych okolic mózgu j 
przy wiwisekcyi również bardzo jest utrudnio- 
ny. Badania anatomiczne dowiodły jednak, 
źe włókna z opuszki węchowej podążają prze
ważnie do owych zawojów, a u niższych k rę
gowców ośrodki węchowe obejmują nawet 
przeważającą część półkul mózgowych. Nie 
może też ulegać wątpliwości, że organ wę
chowy posiada u zwierząt kręgowych w ogóle, 
w szczególności zaś u niżej stojących nader 
ważne znaczenie w ich życiu psychicznem.
U człowieka zmysł ten nader jest zreduko
wany i jakby zwyrodniały, więc też trudno

wyrobić sobie jasne pojęcie o wrażeniach, ja 
kich doznają zwierzęta przy jego udziale.
U niektórych osób zmysł ten przedstawia 
jednak czułość znacznie przybliżoną do by
strości organu węchowego różnych zwierząt. 
W rażenia tą  drogą odbierane nie wywołują 
zwykle specyficznych wrażeń węchowych, ale 
sprawiają nieokreślone bliżej uczucia przy
jemne lub przykre. Tak np. pewne osoby 
uczuwają nieokreślony niepokój w razie obec
ności kota wpokoju, chociaż nikt jego wejścia 
nie dostrzegł. Różne sztuki medyumistyczne 
polegają zapewne na umiejętnem zużytkowa
niu takiej niezwykłej czułości zmysłów, o któ
rej większość publiczności nie ma najmniej
szego wyobrażenia.

Opisane wyżej ośrodki zmysłowe i rucho
we nie są jednak tak  ściśle określone i od 
siebie odgraniczone, jak  to pierwotnie niektó
rzy badacze przypuszczali. W ydają się też 
dość ustalonemi spostrzeżenia, wedle których 
ośrodki ruchowe różnych przyrządów zmysło
wych sąsiadują bezpośrednio z odpowiedniemi 
czysto zmysłowemi ośrodkami, albo nawet 
zajmują w części tę samą przestrzeń, jak  np. 
ośrodki mięśni oczu, uszu i t. d. Obszar 
każdego ośrodka na powierzchni mózgu za
pewne większą zajmuje przestrzeń, aniżeli to 
wskazują odpowiednie doświadczenia, albo
wiem przy wycinaniu cząstek z kory mózgo
wej przerywa się czynność nietylko w miejscu 
uszkodzonem, ale także w znacznej części je 
go obwodu. Je s t to następstwo silnego me
chanicznego wstrząśnienia nader czułych 
i subtelnych pierwiastków nerwowych nawet 
w dalszem sąsiedztwie rany, jak  również 
i spowodowanych przez operacyą zboczeń 
w krwiobiegu, wywierających niezmiernie 
ważny wpływ na czynności nerwowe. Osta
tnie przypuszczenia znajdują potwierdzenie 
w spostrzeżeniu, źe początkowe zboczenia 
w objawach ruchowych i zmysłowych już 
w ciągu kilku dni w znacznym stopniu ustę
pują, pozostające zaś braki dopiero po upły
wie kilku miesięcy do tego stopnia się wyrów
nają, źe ślady ich z pewną trudnością dają 
się wykazać.

(Dok. nast.).

H. Hoyer.
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DRAŻLIWOSĆ ąOŚLIN.
Odczyt W. Pfeffera, profesora uniwersytetu lipskiego, na 
zebraniu ogólnem zjazdu przyrodników i lekarzy niemiec

kich w  Norymberdze, w  1893 r.

(Ciąg dalszy).
Ponieważ większość reakcyj na podrażnie

nia u  wyższych roślin odbywa się wolno, po
nieważ dalej ruchome organizmy roślinne są 
widziane tylko uzbrojonem okiem, jes t więc 
zrozumiałem, dlaczego wyrobiło się mniema
nie, źe rośliny nie są tak  samo drażliwe jak  
zwierzęta. Człowiek z pewnością nie doszedł
by do takiego mniemania, gdyby miał możność 
od dzieciństwa widzieć życie roślinne przy ty- 
siąckrotnem powiększeniu. Przed oczami je 
go poruszałyby się wtedy roje niższych orga
nizmów roślinnych i bakterya, śpiesząca ku 
pokarmowi, który się ukazuje w pewnej odle
głości, przypominałaby zwierzę drapieżne, 
rzucające się na swą zdobycz. Rosnące łody
gi i korzenie wykonywałyby, jak  to w rzeczy 
samej widać przy pomocy mikroskopu, ciągłe, 
niby macające ruchy i u każdej wyższej rośli
ny rzucałyby się w oczy szybko przebiegające 
reakcye na rozmaite podrażnienia. Pod wpły
wem mnóstwa takich wrażeń niewątpliwie 
uważanoby drażliwość i zdolność odczuwania 
za właściwości ogólne wszystkich roślin. 
W  tej wierze byłaby ludzkość wzrosła nawet 
już w tym razie, gdyby w lasach i na polach 
zamiast roślin pozornie nieruchomych rosły 
takie, jak  podziwiana mimoza, któreby wsku- j  

tek dotknięcia lub innych przyczyn wykony
wały nagłe ruchy. W tedy z pewnością już 
Arystoteles przyznałby roślinom duszę czu
jącą. Z resztą nawet przejawy życia naszego 
rzeczywistego świata roślin wywołują w czło
wieku owe nieokreślone uczucia, które skła
niały i skłaniają ludy pierwotne i poetycznie 
usposobione jednostki do uważania roślin za 
istoty czujące i do przypisywania im duszy.

Przy ocenianiu istoty reakcyj na podrażnie
nia nie należy wogóle zważać na szybkość ich 
wykonania, gdyż szybkość tę mierzymy zawsze 
m iarą względną. Bakterya, k tó ra pozornie 
szybko przelatuje przez pole widzenia mikro
skopu, w rzeczywistości porusza się znacznie 
wolniej niż czołgający się ślimak; a  jednak 
musimy z drugiej strony uznać ruch je j za 
bardzo szybki, gdy weźmiemy pod uwagę jej

nader drobne wymiary. Gdy bowiem czło
wiek, idąc tęgim krokiem, przechodzi w ciągu 
sekundy tylko połowę długości własnego cia
ła, bakterya w tym samym czasie może przejść 
drogę, 3 do 5 razy przewyższającą własną jej 
długość. Natomiast kula ziemska, pomimo 
swego szalonego pędu w przestworzu, przeby
wa w ciągu sekundy zaledwie 420 część swej 
średnicy. Wobec zaś takiej absolutnej szyb
kości, a tembardziej wobec szybkości promie
ni świetlnych, najszybsze ruchy najbardziej 
zwinnych zwierząt wydają się nam znów na
der wolnemi.

Jeżeli wyłączymy wszelkie odrębności szcze
gólne w przebiegu i skutku reakcyj, to wspól
ną cechą wszystkich, tak urozmaiconych zja
wisk podrażnienia pozostaje to, że są to pro
cesy wyzwalania. Podrażnieniami nazywamy 
ogólnie te procesy wyzwalania, które odbywa
ją  się w organizmie żywym. Innego określe
nia, któreby obejmowało ogół zjawisk po
drażnienia, w samej rzeczy dać niepodobna, 
z drugiej zaś strony to określenie całkowicie 
i wyczerpująco charakteryzuje wspólną istotę 
wszystkich podrażnień. W yrażono jasno i nie
dwuznacznie, że wszelki bodziec jest tylko po
budką wywołanych przezeń reakcyj i skutków, 
że te ostatnie, jakkolwiek byłyby złożone i po
wikłane, wypadać muszą zawsze odpowiednio 
do odrębnej budowy i właściwości organizmu, 
że wreszcie reakcya wykonywana jest własne- 
mi siłami organizmu. W ynika też stąd, źe 
niekażdy wpływ musi wywoływać podrażnie
nie, dalej źe proste mechaniczne oddziaływa
nie, t. j. równoważne przenoszenie energii, nie 
jes t zjawiskiem podrażnienia (chociaż natu
ralnie w wyzwolonym łańcuchu reakcyj taka 
zmiana energii może się zdarzyć raz lub na
wet kilka razy). Wszelkie zjawisko zatem, 
które odbywa się bez wyzwalania, przy któ- 
rem jakiś zewnętrzny lub wewnętrzny bodziec 
nie staje się tylko pobudką, ażeby roślina z po
mocą swych potencyalnych zdolności i środ
ków coś wykonała, nie jest podrażnieniem. 
Nie będzie to więc zjawiskiem podrażnienia, 
gdy np. komórka przez działanie osmotyczne, 
lub błonka przy pęcznieniu wciąga wodę 
i wskutek tego wykonywa pewne ruchy, lub 
gdy gałąź, do której przyczepimy ciężar, zgi
na się odpowiednio.

Nieraz, coprawda, mogą się zdarzać wątpli
wości, czy mamy do czynienia z wyzwoleniem
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czy nie i w takiem właśnie położeniu niepe
wności znajdujemy się wobec różnych niedość 
jeszcze wyświetlonych procesów fizyologicz- 
nych. Tern bardziej koniecznem jest, abyśmy 
sobie wyrobili zupełnie jasne poglądy pod 
względem zasadniczym na przykładzie przy
rządów i machin zbudowanych ręką ludzką, 
których budowa i sposób działania są nam 
dokładnie znane. Zaznaczyliśmy już, że przy
ciśnięcie palcem działa wyzwalająco tylko 
w określonem miejscu maszyny, że to samo 
przyciśnięcie może wywołać ruch maszyny 
parowej, sygnały elektryczne lub grę or- 
kiestryonu, zależnie od tego, na jaki mecha
nizm działa. T ak samo też rozmaite rośliny 
odpowiadają na jednakowe bodźce odmienne- 
mi reakcyami i, gdy spostrzegamy, że przy 
jednostronnem oświetleniu jedna roślina zwra
ca się ku światłu, inna zaś odwraca się od 
niego, to niema w tem w zasadzie nic bardziej 
dziwnego niż w fakcie, że po dokonanem wy
zwoleniu jedna maszyna parowa porusza się 
naprzód a inna, inaczej zbudowana, wtył.

Rozumie się też samo przez się, że między 
energią czynnika wyzwalającego a energią 
wyzwolonej reakcyi może istnieć bardzo wiel
ka nieproporcyonalność. Drobna energia iskry 
wystarcza, aby przez zapalenie prochu wywo
łać ogromne działanie mechaniczne; lekkie 
machnięcie skrzydła ptaka może spowodować 
lawinę, zmiatającą na swej drodze lasy i do
my; w danej maszynie parowej jakość i ener
gia wyzwolonego działania niezależną jes t od 
tego, czy otworzenie kranu wymagało wielkie
go czy małego wysiłku. Dalej niekoniecznie 
musi być wyzwolone odrazu całe rozporzą- 
dzalne naprężenie, jak  to ma miejsce przy 
wybuchu prochu, a  także u mimozy, której 
listki przy wszelkiem podrażnieniu wykonywa
ją  całą możliwą amplitudę ruchu. Przeciwnie, 
bardzo często działanie wyzwolone wzmaga 
się ze wzrostem energii wyzwalającego bodźca. 
T ak jest np. w maszynie parowej, której ruch 
przyśpiesza się w miarę odsuwania przepustni- 
cy i podobny stosunek spotykamy w wielu zja
wiskach podrażnienia u roślin: tak  np. liczne 
ruchy, wywołane przez światło, ciepło i wpły
wy chemiczne, stają się silniejszemi w miarę 
wzrostu natężenia bodźca. N aturalnie ani 
w przyrządach martwych, ani w żywych orga
nizmach stopień oddziaływania nie może prze
kroczyć pewnej miary, zależnej od ich właści

wości i zarówno w maszynach jak  w organi
zmach mogą istnieć urządzenia regulujące, 
sprowadzające zmniejszenie ruchu i wreszcie 
zatrzymanie się, jeżeli natężenie bodźca wy
zwalającego przechodzi pewne granice. Zwła
szcza zaś w organizmach procesy samoregu
lujące najrozmaitszego rodzaju są bardzo roz
powszechnione i m ają nader wybitne znacze
nie. Wreszcie (na co zwykle nie zwraca się 
uwagi) rośliny dają nam także przykłady pro
cesów, w których energia wyzwalającego bodź
ca przewyższa energią wyzwolonej reakcyi.

W  celu wywołania dostrzegalnego skutku 
natężenie każdego bodźca musi dojść conaj- 
mniej do pewnego stopnia, t. zw. progu podra
żnienia. Skutek następuje albo zaraz, albo do
piero po pewnym czasie (okresie utajonego 
podrażnienia) i odbywa się szybko lub wolno, 
przez krótszy lub dłuższy przeciąg czasu. 
Lecz i to także nie przedstawia osobliwości 
reakcyj fizyologicznych. Gdy bowiem np. ze
gar zostanie puszczony w ruch przez wyzwa
lające pchnięcie wahadła, to także upływa pe
wien czas, zanim, jako dalszy skutek wyzwo
lenia, zacznie bić dzwoniący mechanizm.

Nie jes t też to odrębną właściwością zja
wisk podrażnienia, że organizm wykonywa 
zwykle reakcye celowe. Albowiem celowo 
i samoregulująco pracują i reagują także bar
dzo liczne przyrządy, używane w służbie nau
ki i techniki. Genialna myśl Darwina, że 
tylko celowe własności organizmów wytwarza- 
rzają  się resp. zachowują się, czyni zrozumia
łą  zdolność celowego reagowania wobec zwy
kłego otoczenia, jakoteź niezawsze korzystny 
sposób zachowywania się wobec takich oko
liczności, z któremi się organizm w normal
nych warunkach bytu nie spotyka. Nie dzi
wi nas więc, że bakterye pozbawione są 
czułości na trujący je  sublimat, że zatem 
i w obecności tej substancyi idą za przy- 
ciągającem działaniem ekstraktu mięsnego 
i znajdują w nim zgubę, podczas gdy ten sam 
organizm unika przyciągającego środka, je 
żeli koncentracya jego jest dlań szkodliwą.

Niesłusznie upatru ją  niektórzy uczeni wła
ściwość zjawisk podrażnienia w powracaniu 
po reakcyi do stanu pierwotnego. Chociaż 
bowiem w pewnych wypadkach wytworzenie 
na nowo stanu dawniejszego następuje istot
nie i jest fizyologiczną koniecznością, to je 
dnak w wielu innych razach istota i znaczę-
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nie zjawisk podrażnienia polega właśnie na 
osiągnięciu i zachowaniu nowego położenia 
równowagi, odpowiadającego nowym warun
kom. Do pierwszej kategoryi należą np. liście 
mimozy, które po podrażnieniu w racają znów 
do pierwotnego rozpostartego położenia, do 
drugiej zaś kategoryi zaliczają się omawiane 
już zjawiska heliotropizmu i geotropizmu.
I  technika posiada zresztą zarówno takie przy
rządy, które wskutek wyzwolenia przechodzą 
do nowego położenia równowagi, jako  też in
ne, które po wykonanej reakcyi w racają wła- 
snowolnie do położenia pierwotnego.

Ilekroć wyłuszczy się w należyty sposób 
jądro  rzeczy, staje się jasnem  i niewątpli- 
wem, — zwłaszcza przy porównaniu z mecha
nizmami,— źe wszystkie tak  rozmaite i wielo
stronne reakcye na podrażnienia zawsze m ają 
cechę procesów wyzwolenia. O ile takie pro
cesy odbywają się w żyjącym organizmie, na
zywamy je  podrażnieniem, aby przez to odra- 
zu określić miejsce ich odbywania się. Po
siadanie i otrzymywanie niezbędnych właści
wości i środków jest naturalnie zarówno 
w organizmach jak  w mechanizmach koniecz
nym warunkiem zdolności działania i, gdy 
ogół działań wespół z wyzwoleniem je s t od
powiednio skierowany za pomocą samoregu- 
lacyi, to i mechanizm może przedłużać raz 
wywołaną reakcyą, lub po dokonanej reakcyi 
znów wytwarzać w sobie zdolność reagowania.

W  celu spowodowania jakiejkolwiek zmia
ny w procesach życiowych rośliny, a więc tak
że w celu wywołania podrażnienia, wymaga
ną jest wkażdym razie jakaś zmiana warunków 
wewnętrznych lub zewnętrznych. Mimoza 
lub wąs odpowiadają ruchem nie na stałe ci
śnienie, lecz tylko na zmianę ciśnienia, na 
uderzenie; jednostronne oświetlenie musi się 
wzmódz, aby skłonić słabo heliotropicznie 
zgiętą roślinę do dalszego ruchu ku źródłu 
światła. W  ostatnim przykładzie roślina 
wobec słabego podrażnienia heliotropiczne- 
go znajdowała się w odpowiednim do panu
jący cłfw arunków stanie równowagi, innemi 
słowy w statycznym stanie podrażnienia, któ
ry  pozostaje stałym  dopóty, póki zmiana na
tężenia bodźca nie wywoła ponownego ruchu 
i przez to przejścia do nowego stanu równo
wagi.

Podobny stosunek zachodzi i wtedy, gdy 
podwyższenie tem peratury  rozbudza wzrost i

w roślinie odrętwiałej z zimna lub przyspie
sza go w roślinie już czynnej. Zmiana tem
peratury  jest tu  oczywiście tylko bodźcem, 
gdyż wyzwala ona tylko czynności, które wy
konywane są własnemi siłami i środkami ro
śliny, nie zaś przez dostarczone jej ciepło. 
W stałej tem peraturze zatem roślina znajdu
je  się w statycznym stanie podrażnienia, któ
ry jes t formalnym warunkiem wykonywania 
czynności życiowych i od którego zależy także 
ich stopień natężenia. W  tem znaczeniu 
wogóle indukcya pewnych stanów podrażnie
nia jest ogólnym, formalnym warunkiem czyn
ności organizmu (przez co nie chcemy jednak 
twierdzić, aby wszystkie warunki życia pole
gały na indukcyi podrażnień).

Bodziec wyzwalający niekoniecznie m a po
chodzić ze świata zewnętrznego. Tak samo 
jak  w zegarze, wewnętrzny ruch jego wy
zwala od czasu do czasu bicie mechanizmu 
dzwoniącego, tak  też w rozwoju i działalności 
organizmu wytwarzają się ugrupowania, m a
jące znaczenie bodźców wewnętrznych i wy
wołujące pewne procesy wyzwolenia. Rzecz 
prosta, że w tych wypadkach natura i rodzaj 
wpływu bodźca bywają mniej jasne, niż w po
drażnieniach pochodzących z zewnątrz, gdy 
możemy dowolnie odmieniać bodziec i badać 
wpływ jego na skutek wyzwolony. S tąd  roz- 

! trząsanie istoty drażliwości nawiązywać trze
ba do podrażnień zewnętrznych; ale przytem 

! należy z naciskiem zaznaczyć, że w funkcyo- 
I nującej roślinie odbywają się nieustannie 
! i wewnętrzne podrażnienia w wielce rozmai- 

j  tych i różnorodnych kombinacyach. Bez 
współudziału wewnętrznych podrażnień pra- 

| widłowy rozwój i regulacyjna działalność or- 
! ganizmu byłyby nawet wprost niepodobień- 
j  stwem; niemożliwem byłoby, żeby pojedyńcze 
I członki rośliny powstawały i funkcyonowały 
! we wzajemnej od siebie zależności, lub żeby 

np. zranienie korony drzewa wywoływało 
reakcyą, sięgającą aż do korzeni. Podobnie 
jak  rytmiczne skurcze serca, tak też pe- 
ryodyczne ruchy listków koniczyny i innych 
roślin, wywoływane tylko przez wewnętrzne, 
automatyczne przyczyny, koniecznie wymaga- 

| ją  wymiany wyzwoleń wewnętrznych.
P rzy  wyzwalaniu, a więc także przy ka- 

żdem zjawisku podrażnienia, należy przede- 
wszystkiem ściśle rozróżniać wyzwalający bo
dziec i wyzwalony skutek czyli reakcyą. Tyl-
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ko reakcja  zdradza nam istnienie drażliwości, 
która w każdym danym wypadku wymaga od
rębnej zdolności odczuwania (percepcyi). 
Przedewszystkiem wyzwalający bodziec od
działywa na odczuwającą część organizmu, 
i jako dalszy skutek odczucia przyłącza się 
szereg działań prowadzący do ostatecznego 
rezultatu, a więc cały przebieg reakcyi, czyli 
łańcuch reakcyj lub łańcuch podrażnień.

O ile jasne są te stosunki w zasadzie, o tyle 
trudno jest odkryć wszystkie ogniwa tego łań
cucha w wypadkach szczegółowych i dotąd 
jeszcze ani w jednym wypadku nie udało się 
wykryć bez przerwy całego szeregu procesów, 
prowadzących od aktu odczucia aż do ostate
cznego skutku. Nie podlega wątpliwości, że 
w roślinie często odbywają się nader złożone 
szeregi reakcyj. Lecz przez pojęcie istoty 
zjawisk podrażnienia i przez możność jasnego 
postawienia kwestyi utorowana jest droga do 
głębszego wniknięcia, a zdobyte już doświad
czenie i rezultaty możemy porównać do brza
sku porannego, z którego prędzej czy później 
wyłonić się musi jasne światło dzienne.

Aby jednak na drodze ku światłu nie za
błądzić w zmroku, należy jasno zdawać sobie 
sprawę, że nawet najdokładniejsze zbadanie 
wyzwalającego bodźca i ostatecznego skutku 
nie może nam całkowicie wyjaśnić łańcucha 
reakcyj, że po skutku nie możemy poznać, 
czy został on w różnych razach osięgnięty te- 
mi samemi czy róźnemi środkami, że wresz
cie jednakowe bodźce mogą wywoływać różne 
skutki, różne zaś bodźce mogą mieć ten sam 
skutek ostateczny. Przypuśćmy, źe człowiek 
jakiś przez przyciśnięcie guzika wywołuje grę 
orkiestryonu, niemając jednak pojęcia o łań 
cuchu procesów, pośredniczących w tym razie 
pomiędzy przyczyną i skutkiem: człowiekowi 
temu pozostaje niewiadomem, czy wyzwalają
ce przyciśnięcie wprost podniosło przytrzymu
jący haczyk, czy zamknęło prąd galwaniczny, 
wprawiający w ruch mechanizm zegarowy, 
który znów ze swej strony podziałał wyzwala- 
jąco na orkiestryon czy też może pośredni
czył tu  jakiś proces chemiczny. Rozlegające 
się dźwięki nie zdradzają też, czy siły poru
szającej orkiestryon dostarcza spadający 
ciężar, czy napięta sprężyna, czy też wreszcie 
woda, lub para. (Dok. nast.J.

Tłumaczył W ładysław Rothert.

K R O N I K A  N A U K O W A .

—  sk. Fotografia planet. Pp. Rambaud i F. 
Sy zastosowali do fotografii planet nową metodę, 
polegającą na następnej zasadzie. Jeżeli ekwa-

| toryał fotograficzny nastawimy na okolicę nieba, 
gdzie znajduje się planeta, której rucli znany jest 
zarówno we wznoszeniu prostem, ja k  i w zbocze
niu i jeżeli lunecie nadamy ruch ciągły, zgodny 
z biegiem tej planety, obraz je j fotograficzny bę
dzie krążkiem, gdy natomiast obrazy gwiazd sta
łych będą smugami. Metoda ta  je s t zatem wręcz 
przeciwna dotychczasowemu sposobowi poszu
kiwania planet za pomocą fotografii. W meto
dzie nowej rzeczy dzieją się tak, jakby planeta 
sprowadzoną została do spoczynku, natężenie za
tem jej obrazu wzmaga się tem bardziej, im dłu- 

j żej płyta fotograficzna je st wystawiona, gdy 
w metodzie dawniejszej je s t od czasu tego nieza- 

| leżne, natomiast zaś wraz z czasem powiększa się 
długość śladu, przez planetę pozostawionego. 
Gdy więc planeta ma blask słaby, metoda nowa 
przedstawia istotną korzyść.

(Comptes rendus).

— Ibr. 0  zastosowaniu soli cerytowych 
do fotografii. Zastosowanie soli cerytowych do 
fotografii polega na tem, że sole tlenniku ceru 
pod działaniem światła odtleniają się i przecho
dzą w sole tlenkowe. L. i A. Lumiere do do
świadczeń swoich używali azotanów i siarczanów. 
W roztworach tych soli zanurzano papier pokry
ty uprzednio cienką warstwą żelatyny. Po wysu
szeniu papieru w ciemności— ma on wtedy cie- 
mno-żółtą barwę— umieszcza się go pod negaty
wem. Tam, gdzie dochodzą promienie, sól tlenni- 
kowa przechodzi w tlenkową i barwa żółta znika- 
Dla utrwalenia można używać wszelkich odczyn
ników, które oddzielają sole tlennikowe ceru od 
tlenkowych. W  podobny sposób oprócz soli ce
rytowych używać można i soli żelaznych, kobal
towych i manganowych.

Barwa, jak ą  ma otrzymany obraz, je s t rozma
ita zależnie od tego, jakim  odczynnikiem barwią
cym obraz traktowano. W kwaśnym rozczynie 
pod działaniem fenolu barwa jest szara, sole anili
nowe dają kolor zielony, naftyliak błękitny i t. d. 
Na działanie odczynników sole cerytowe są wra
żliwsze od żelaznych i kobaltowych.

(Comp. Rend.).

— Ibr. Otrzymanie czarnych dyamentów.
Badając sole kwasów mangannego, żelaznego 
i  innych, Rousseau zauważył, że pod działaniem 
wysokiej tem peratury skład ich się zmienia w taki 
sposób, że poniżej 800° i powyżej 1,300 je st 
identyczny; dla tem peratur zaś od 800 do 1,300 
odmienny od poprzedniego. To zjawisko napro
wadziło go na myśl, czy coś podobnego zachodzić
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nie będzie przy wypalaniu węglowodorów, które 
zwykle wydzielają węgiel bezkształtny, a w luku 
Volty grafit. W tyra celu rozkładał związek ace
tylenu z wapniem między elektrodami dynamoma- 
szyny, która dawała prąd  25 amperów przy na
pięciu 80 woltów. Po opaleniu zauważono ziarn
ko czarnego dyamentu, którego gęstość przeniosła 
3,2. Trwałość ich— rysowały korund— i załamanie 
światła nie pozwalały powątpiewać, że mamy 
do czynienia z czarnemi dyamentami. Ogólna 
waga ich wywarła 20 miligr. W  mniej ogrza
nych częściach pieca elektrycznego wydzielał się 
węgiel, jako  grafit.

(Comp. Rend.).

ROZMAITOŚCI.

—  tr . Gaz oświetlający z parą oleju P. Har- 
rison z Londynu proponuje nowy sposób wzmo
żenia zdolności oświetlającej gazu, a to przez

mięszanie go z parą oleju, otrzymywaną działa
niem ciepła samychże płomieni gazowych.— Sy
stem ten, według wynalazcy, ma się nadawać do 
palników wszelkiego rodzaju.

—  tr . Wprawianie w ruch wagonów tram 
wajowych. „Engineering” donosi, że w Londy
nie próbowano przyrządu p.p. Yerekera i Yeatta, 
który dozwala gromadzić energią wykładaną na 
zatrzymywanie wagonów w ten sposób, by ją  
zużytkować można było przy następnem ruszeniu 
wagonu, celem ułatwienia wprawienia go w ruch. 
Hamulec, mianowicie, składa się z systemu kół, 
połączonego z łańcuchem, którego naprężenie, 
powstrzymując bieg kół, naciska sprężynę. Gdy 
powóz rusza, sprężyna uwalnia się z nacisku, 
a rozciągając się, działa na tylne koła, ułatwiając 
im ruch w kierunku biegu powozu. Przyrząd 
cały mieści się pod powozem i do każdego wozu 
może być zastosowany.

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 25 kwietnia do 1 m aja 1894 r.

(ze spostrzeżeń na stacyi meteorologicznej przy Muzeum Przemysłu i Rolnictwa w Warszawie).

D
zi

eń

B a rom etr 
700 mm + T em p era tu ra w st. C. 2c

K ierunek w ia tru  
Szybkość w  m etrach  

n a  sekundę

Sum a

opadu
U w a g i .

7 r. 1 p. 9 w. 7 r .  | 1 p 9 w. Najw. Najn. ;**■__

25 s . 52,5 52,4 52.4 6,7 8,6 9,5 11,0 ó,o 82 SE’,SE*,0 _
26 c . 52,7 53,2 53,2 8,1 12,9 10,6 13,6 5,5 60 E 3,E3,SEJ ---
27 p. 53,1 52,3 5o,5 9,3 1 12,0 10,4 14,2 5,2 67 SE5,S12,SE3 —
28 s . 49,o 47,3 47,o 10,0 i 17,5 14,2 18,0 6,0 62 E 2n,SE20.SE7 ---
29 N. 46.9 47,5 47.6 11.7 18,0 16,7 18,6 10,1 60 SE9,SE9,S3 0,0 # k r. kilkakr. od 1230 p. m.
30 P. 47,1 46,0 46,3 14,6 20,1 16,3 21 ,l 11.0 53 SE5,SE5,SE3 —

1 W. 46,5 46,6 47,9 14,6 20,3
1

18,8 21,3 10,5 44
1

0 ,E5,SE '

Średnia 49,4 13,5 61 0,0

T R E Ś ć .  O kometach, odczyt wypowiedziany dnia 20 marca 1894 r. w sali ratuszowej przez 
St. Kramsztyka. —  Mózg i myśl, przez H. Hoyera. —  Drażliwość roślin, odczyt Pfeffera, tłumaczył 

W ładysław Rothert. —  Kronika naukowa. —  Rozmaitości. —  Buletyn meteorologiczny.

W ydawca A. Ś ló sarsk i. Redaktor B r. Z n atow icz.

HosBOJieHO IJeH3ypoio. B apuiana, 22 A n p iJia  1894 r. W arszaw a. D ruk  E m ila  Skiwskiejro.
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budowy ciała i niewielkiemi rozmiarami. 
Dorosły nielot je s t wielkości kury domo
wej, lecz nie posiada wyglądu ptaków ku- 
rowatych, przypomina raczej p taki brodzą
ce, nieco bekasy, z powodu długiego, sto
pniowo zeszcznplonego na końcu dzioba,

W  Nowej Zelandyi mieszkają, ptaki bar
dzo osobliwe, zwane nielotami (A pteryx 
Shaw) czyli „K iw i”, które budową swoją 
zbliżają się do strusia afrykańskiego, ame-

Fig. 1 . Nielot czyli Kiwi (Apteryx australis).

rykańskiego i kazuara i zaliczane są do rzę
du ptaków biegających (Cursores s. Brevi- 
pennes), ale wyróżniają się pomiędzy oka
załymi przedstaw icielam i tego rzędu, słabszą

Ftg. 2. Chwila chwytania nielota, zbiegłego 
z Jardin des P lants w Paryżu.

który je s t lekko łukowato zgięty. Na sa
mym końcu dzioba otw ierają się nozdrza. 
Najważniejszą różnicę stanowią skrzydła, 
które u  bekasów są dobrze rozwinięte, un ie-



lo ta  zaś prawie całkowicie zm arniałe, a ogon 
szczotkowy.

Nielot ma ciało kształtu  jajow atego, po
kryte gęsto piórami, zeszczuplonem i w po
staci włosów, dosyć szorstkiem i, z pręgam i 
poprzecznem i szarego koloru, tub podłużne- 
mi płowego, na tle czarniawem lub b runat- 
nem. Na szyi i na głowie pióra przyjm uje 
wygląd wełniasty i kosmaty, przy podstawie 
zaś dzioba, jak o  też w okolicy oczu, prze
mieniają, się w długie, szczeciniaste włosy, 
podobne do wąsów kota. Nogi bardzo sil
ne, podkasałe, to je s t pozbawione piór aż 
poza przegub, zakończone 4 ma palcami, 
uzbrojonem i w grube pazury. P alec wielki 
ku tyłowi zwrócony i osadzony tak  wysoko, 
że końcem nie dotyka ziemi, trzy  zas prze
dnie palce dotykają całą swą długością. 
Znanych jes t k ilka gatunków  i odmian nie- 
lota, które zamieszkują wyspy Nowej Ze- 
landyi; gatunki te otrzym ały nazwy: A pte- 
ryx australis, A . M antelli, A. Law ryi, A. 
Oweni, A. H aasti. Do tego spisu należa
łoby dodać A. maximus, którego skórę wi
dział I. V erreaux u jednego  z miejscowych 
mieszkańców Nowej Zelandyi (M aori), ga
tunek  ten jed n ak  nie był obserwowany 
w stanie żywym, niektórzy autorow ie uw a
żali go za odm ianę A . H aasti, obecnie je 
dnak A. maximus już  w ym arł zupełnie, 
a podobny los czeka i inne gatunki nielota.

W  niedalekiej przyszłości te szczególne 
ptak i, niezdolne do lotu, zam knięte na wy
spie, coraz więcej zaludniającej się, zostaną 
wyniszczone przez miejscowych m ieszkań
ców. Jeżeli nielot dotąd nie zniknął całko
wicie z powierzchni ziemi, to zawdzięcza 
niewielkim  rozmiarom  swego ciała, n a tu 
ralnej dzikości i obyczajom zmierzchowym 
i nocnym. Jedne  z tych ptaków  zamiesz
ku ją  obszary nieupraw ne i porosłe k rzak a
mi kolczastem i, inne przebywają w wąwo
zach zarosłych krzakam i na stokach gór. 
W  ukryciu pozostają stale większą część 
dnia, dopiero za nastaniem nocy, a szcze
gólniej ciemnej, wycbodzą na żer, szukając 
sobie pożywienia, wyłącznie zwierzęcego, 
k tóre się składa: z robaków, drobnych mię
czaków, pająków ,gąsienic i poczw arek owa
dów tęgopokryw ych i t. p. Biegają tu  i ow
dzie z w ielką szybkością, wciskają się po
m iędzy rośliny i ich korzenie ze zwinnością 
szczura. Pożyw ienia szukają często uważ
nie w ziemi, końcem swego dzioba, k tóry  
im służy zarazem  za organ dotyku. Skoro 
ty lko  poczują obecność robaka, zagłębiają 
w ziemię swoje długie dzioby w taki sam 
sposób, ja k  to czynią bekasy i kuligi, chwy
tają  zręcznie zdobycz i przy pomocy szere
gu drobnych w strząśnień prawidłow ych, 
wyciągają ją , nieuszkadzając; przy tej czyn
ności wcale nie posługują się nogami. Nogi
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stają się bronią skuteczną, gdy ptak  je s t z a 
czepiony, lub znajduje się w niebezpieczeń
stwie, wtedy podnosi jednę z nóg, zbliża do 
piersi, oddala ze znaczną gwałtownością 
i uderza nią przeciwnika. W  Nowej Ze
landyi polują z psem na tego ptaka, którego 
krajow cy nazyw ają „K iw i” z powodu głosu 
szczególnego, jak i wydaje.

Aż do roku 1852 nie widziano nielota 
żywego w Europie, w owym czasie przy
wieziono samicę A pteryx M antelli do Anglii 
i hodowano w ciągu wielu lat w Ogrodzie 
Zoologicznym w Londynie, gdzie kilka razy 
znosiła jajka. Przekonano się wtedy o nie- 
proporcyonalnośoi po między wielkością pta
ka i rozmiarami jego jajek : p tak  je s t wiel
kości kury, a ja jk a  znosi znacznie większe 
i nieco wydłużone.

W  roku 1865 Ogród Zoologiczny w L o n 
dynie otrzym ał i samca tegoż gatunku 
i wtedy miano nadzieję dochowania się mło
dych. W  styczniu i lutym 1868 r. samica 
zniosła dwa ja jka  do gniazda, ja jk a  te 
naprzem ian z Baincem wysiadywała, p isklę
ta jednak  z tych ja jek  się nie wylęgły. 
W  ojczyźnie swej, podobno, nieloty sk łada
ją  po dwa ja jk a  w dołki napełnione liśćmi 
i innemi częściami roślinnem i, lctóremi po 
kryw ają ja jk a , a ciepło pochodzące z roz
kładających się części roślinnych, ma służyć 
do wylęgnięcia młodych.

W  roku zeszłym 1893 W alter Eothschild, 
który hodował kilka różnych gatunków  
tych ptaków, w swej pięknej posiadłości de 
T ring  w A nglii, ofiarował jeden  okaz Apte- 
ryx  australis Ogrodowi Botanicznemu w P a
ryżu (Jard in  des Plantes). Po paru  m ie
siącach istnienia, w początkach września, 
p tak  ten zginął z parku, gdzie był umiesz
czony i ukryw ał się zwykle przed oczami 
zwiedzających. Pomimo usilnych poszuki
wań niemożna było dojść, co się z ptakiem 
stało, przypuszczano, że nielot został po
żarty przez szczury czy inne zwierzęta. 
Nagle w nocy z 4 na 5 marca 1894 r. stróż 
nocny, czuwający nad galeryą antropolo
giczną, spostrzegł o godzinie 2 po północy 
jak ieś zwierzę biegnące szybko po drodze 
Buffona. Zaraz też posłał swego psa, któ
ry jest nauczony napędzać zw ierzynę i ten 
zmusił nieznane zwierzę do powrotu do 
O grodu Botanicznego, gdzie schowało się 
pod stos gałęzi i pni drzew ściętych. Stróż 
opisał dyrektorow i ogrodu znalezionego 
p taka i wpędzonego z powrotem do ogrodu, 
a z tego opisu poznał dyrektor zbiegłego 
nielota, którego miał za straconego.

R ysunek załączony (fig. 2) przedstawia 
chwilę obławy na zbiega, podany wraz 
z opisem zdarzenia przez p. E. O ustaleta 
z „La N aturę” (Nr 1090, 21 kwietnia 1894 
roku).

W SZ EC H ŚW IA T .
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O dtąd nielot w Ogrodzie Botanicznym 
w P aryżu  został przeniesiony do obszernej 
i wygodnej k latki. Podczas pięciu miesięcy 
w zimie A pteryx  wspomniany był na zu
pełnej wolności, pędził żywot włóczęgi, k ry 
jąc  się w dzień przed wzrokiem ludzkim 
w gęstwinach krzewów i pod stosami drze
wa i gałęzi i wychodząc dopiero w nocy na 
żer. W ypadek z nielotem  z Ogrodu pa
ryskiego wskazuje, że gatunek ten i wiele 
innych ptaków australijskich mogłoby bez- 
wątpienia, według zdania p. E. Oustaleta, 
pędzió żywot na swobodzie (we Francyi) 
w wielkich palkach, przywyknąć do wa
runków  klimatycznych F rancyi i znaleźć 
wszystkie konieczne środki istnienia, bez 
poddaw ania ich nieustannej opiece Człowie
ka i codziennym staraniom .

Objawy astronomiom©
w m a j u.

D nia 20 m aja słońce wkracza do znaku 
Bliźniąt, znajduje się zatem w gwiazdozbio
rze Byka, a stąd wspaniałe gwiazdozbiory 
tej okolicy nieba są ju ż  niewidzialne. D ro 
ga mleczna w godzinach wieczornych p rz y 
pada na wschodniej stronie nieba; w miej
scu, gdzie się dzieli na dwie odnogi, znaj
duje się Łabędź, po jego  stronie zachodniej 
błyszczy Wega w Lirze, po stronie zaś 
wschodniej A ta ir  w O rle. .Niedźwiedzica 
wielka przypada w pobliżu zenitu, gdy na 
wschodniej jego stronie widzimy Wolarza 
z A rkturem , a obok niego K oronę północ
ną, skąd ku południo-wschodowi idą za 
sobą H erkules, Wąż, W ężownik. Na stro
nie południowej znajdujem y gwiazdozbiory 
zwierzyńca Pannę z Kłosem, Wagę i Niedź
wiadka z Antaresem . Zwierzyńcowy rów
nież Lew  z Regulusem  rozlega się na z a 
chód zenitu, a bliżej poziomu Rak i Bliźnię
ta  z K astorem  i Poluksem. Oprócz w y
m ienionych gwiazd pierwszej wielkości

X X

znajduje się wieczorem na niebie jedna 
jeszcze, a mianowicie Koza w Woźnicy na 
północo - zachodzie, ale zachodzi bardzo 
wcześnie.

M erkury przypada dnia 20 w połączeniu 
górnem  ze słońcem, jest więc niewidzialny. 
W enus jest gwiazdą poranną; w początkach 
miesiąca wschodzi o godzinie 3 m inut 15, 
w końcu zaś o godz. 2 min. 45. D nia 28 
znajduje się w punkcie odsłonecznym swej 
drogi. M ars również w idzialny jes t rano 
na wschodniej stronie nieba, wschodzi bo
wiem w początku miesiąca o godzinie 2 mi
nut 20, w końcu o godzinie 1 m inut 40. 
Jow isz w początku miesiąca zachodzi o go
dzinie 9 m inut 80, je s t więc widzialny k ró t
ko po zachodzie słońca, w połowie wszakże 
miesiąca tonie ju ż  w prom ieniach słonecz
nych. Saturn w gwiazdozbiorze Panny 
świeci przez noc całą, wschodząc w począt
ku miesiąca o godzinie 5, w końcu zaś o go
dzinie 3 po południu. Niedaleko od Sa
turna, w gwiazdozbiorze W agi, znajduje się 
U ran, który dnia 3 m aja jest w przeciwle- 
głości czyli w opozycyi ze słońcem. Nepttin 
wreszcie w gwiazdozbiorze Byka, na pół
noc względem A ldebarana, znajdzie się 
dnia 2 czerwxa w połączeniu z Jowiszem.

Nów księżyca przypada dnia 5, pierw 
sza kwadra dnia 12, pełnia dnia 19, druga 
kw adra dnia 27.

D nia 26 m arca odkrył Denning słabą ko
metę w gwiazdozbiorze Lwa, która praw 
dopodobnie już  d. 20 lutego przeszła przez 
swój punkt przysłoneczny. W edług obliczeń 
Schulhofa, kometa ta jes t peryodyczna, 
o krótkim  czasie obiegu. Oddala się ku 
południo-wschodowi, blask zaś je j tak szyb
ko słabnie, że w maju już  przestanie być wi
dzialną.

In n ą  kometę, jaśniejszą, odkrył Gale 
w Sidney dnia 2 kwietnia; zboczenie jej po
łudniowe wynosiło w tedy 55° 'ób', a dotych
czasowe wiadomości nie pozwalają przew i
dywać, czy tak daleko na południowem nie
bie znajdująca się kom eta wynurzy się nad 
nasz poziom. S. K.

O G Ł O S Z E N I  A . .

„PBSI0L4D TSCHUCOT”
Zeszyt styczniowy 1894 roku.

TfiEŚĆ ZESZYTU: Kościół w Będkowie. — Przym ocowanie szyny do podkładu drewnianego, 
za pomocą haków śrubowych.— O współzawodnictwie małych lamp łukowych z palnikam i 
gazowemi A uera. — Z wycieczki hutnika do Tyrolu i Styryi. — K ry tyka i bibliografia.— 
P rzegląd  wynalazków, ulepszeń, celniejszych robót i t. d. — Przegląd wystaw, kongre
sów i t. d.—Spraw ozdania z posiedzeń stowarzyszeń technicznych. —  K ronika bieżąca. — 

5 tablic rysunków .—Ogłoszenia zakładów fabrycznych, b iur technicznych i t. d.
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Zaproszenie do przedpłaty
ŁT.A.

Z I E M I A N I N A .
I ^ o k  4 4 .

ZIEMIANIN, tygodnik  rolniczo-przem ysłowy, wychodzi co sobotę w  Poznaniu, w zmie
nionym formacie wielkiego 1—1 ’/2 arkusza druku, często z rycinami.

Pismo to poświęcone sprawom  ekonomicznym wiejskim, wszelkim gałęziom rolnictwa 
i przemysłu rolniczego oraz hodowli inw entarza żywego.

ZIEMIANINA zapisywać można na pocztach całego państwa, gdzie posiada debit poczto
wy, albo też w Składzie głównym na Rossyą w księgarni Maurycego Orgelbranda w W arsza
w ie, K rakow skie-Przedm ieście, naprzeciw ko posągu K opernika. —  Najlepiej zapisywać 
ZIEMIANINA wprost w Eedakcyi w Poznaniu, Plac Piotra Nr 4  r; a w tym razie odbiera się 
pismo regularnie pod opaską.

Prenum erata rocznie w Poznaniu w Redakcyi włącznie z kosztem przesyłki rs. 5, 
półrocznie rs. 2 kop. 5 0 . Cena z n iż o n a  dla urzędników gospodarczych i niezamożnych gospo
darzy r s .  4E ro c zn ie ,  którą z góry na cały rok przesłać należy.—  Cena rocznie w W arszawie 
w K sięgarni M aurycego O rgelbranda rs. 6, półrocznie rs. 3. — Z przesyłką na prowincyą 
rocznie rs. 7 kop. 2 0 , półrocznie rs. 3  kop. 60 .

Redakcya ZIEMIANINA w Poznaniu, Plac Piotra jY» 4  r.

Począwszy od dnia 1-go Października r. z., 

w y c h o d z i  w W a r s z a w i e  w k a ż d ą  s o b o t ę :

T I
T Y G O D N I K ,

poświęcony sprawom przemysłu cukrowniczego oraz pokrewnej 
gałęzi rolnictwa.

W program  w ydaw nictw a wchodzą wszelkie prace z zakresu techniki i ekonom i
ki przem ysłu cukrowniczego, agronomii, hodowli buraków i nasion, zestawienia 
statystyczne, referaty z fachowej literatury  zagranicznej, sprawozdania z prze
biegu robót w cukrowniach, korespondencye, informacye i spraw ozdania handlo
we ze wszystkich rynków  cukrow ych i t. p. oraz ogłoszenia odnoszące się do tej

gałęzi przem ysłu.
PrztMipfcita w j nosi rocznic rubli 12, półrocznie rubli O

w raz  z przesyłką.
Cena o g ło sze ń  i Za całą stronę (in octayo) rub li 7, za pół strony rubli 

4, za jednę czw artą strony rub. 2 kop. 50; ogłoszenia drobne z zaofiarowaniem 
pracy po 50 kop. jednorazowo. P rzy  ogłoszeniach powtarzanych odstępuje się 
znaczny stosow nie do ilości rabat.

Biuro Redakcyi i Administracyi mieści się przy ul. Włodzimierskiej Sr 6.
T e le fo n u  JXr 4 0 0 .

^ 03bojicho IJeH3ypoio. Bapm aBa, 22 AnptJiH  1894 r. W arszawa. D ruk  E m ila  Skiwskiegp.


