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Nowe poglądy na fotografią
w barwach naturalnych. 

f
Dziwnemi krokami dąży niekiedy rozwój 

nauki i przemysłu. Często, być może zbyt 
często niestety, po jednym kroku naprzód 
cofać się należy o kilka kroków w tył, od
szukiwać zapomnianych faktów i dostrzeżeń, 
by z nich dopiero zrobić użytek właściwy, 
wyciągać z zapomnienia myśli i odkrycia, 
które w chwili swego powstania nie znalazły 
uznania, może dlatego, że przerastały zbyt 
wysoko współczesny stan umysłowości. Przy
kładów podobnych w nauce nie brak. Przy
pomnijmy choćby losy teoryi undulacyjnej 
światła, historyą, jaką przechodziły poglądy 
Faradaya. Czy nie podobny los stał się 
udziałem fotografii kolorowej? Czy droga, 
po której dążą obecnie usiłowania fizyków 
i fotografów z zawodu jest właściwą i dopro
wadzi do pożądanego celu? Myśli podobne 
cisną się mimowoli do głowy przy czytaniu

rozprawy p. Wienera: „Farbenanpassung in 
der N atur”, umieszczonej w tomie 55 czaso
pisma „Annalen der Physik und Chemie” za 
rok bieżący. Przypomnijmy, że na kilka 
miesięcy przed otrzymaniem utrwalonych 
fotografij barwnych przez Lippmana, p. Wie
ner ogłosił swe słynne badania nad fotogra
fowaniem fal świetlnych stojących. Jak  
i w poprzednich pracach, tak też i w naj
nowszej, doświadczenia p. Wienera są nad
zwyczaj proste i przekonywające, wywody 
jego są ściśle logiczne i konsekwentne, a wy
głoszone przypuszczenia mają cechę wielką 
prawdopodobieństwa. Wywołają one nie
wątpliwie ożywione, dyskusye w gronie fizy
ków, chemików i fizyologów i otworzą pole 
do badań licznych a powabnych. Ze względu 
na wielkie zainteresowanie się ogółu sprawą 
fotografii barwnej, postaramy się tu zazna
jomić czytelnika przynajmniej powierzchow
nie z najnowszemi na tem polu badaniami. 
Naprzód jednak zastrzegamy się, że nie ma
my tu wcale na celu zmniejszenia w czytelni
ku wiary w wielką doniosłość naukową od
kryć Lippmana, która nie zginie nigdy, 
chociażby sprawa fotografii barwnej, takiej, 
jakiej przemysł fotograficzny wymaga, w in
ny sposób rozstrzygniętą została.



658 WSZKCHSWIAT. N r 42.

L

Od dość dawna już było wiadomo, źe w od
powiednich warunkach można otrzymać na : 
kliszy fotograficznej obraz w barwach natu
ralnych. Barwy te jednak były nie dość wy
raźne, a próby ich utrwalenia okazały się 
nadaremnemi, Zenker jeszcze w roku 1868 
twierdził, źe barwy otrzymane przy tych pró
bach są to barwy cienkich warstewek, wytwo
rzonych na kliszach przez działanie fal świetl
nych stojących. Przeciw temu objaśnieniu 
wystąpił Schultz-Sellack z zarzutami, któ- j  

rych nikt aż j' do chwili bieżącej nie umiał j 
obalić. Nawet Wiener był tego zdania, że j  

niepodobna otrzymać barw działaniem fal | 
świetlnych stojących i zwrócił się do teoryi 
Zenkera dopiero po odkryciu Lippmana.

Ozy wszystkie jednak poprzednie próby na
leżą do jednej kategoryi zjawisk? Wogóle j  

odróżniać należy, według samej istoty rze- [ 
czy, barwy pozorne, jak  je nazywa AViener, : 
powstające wskutek interferencyi, jak  np. j  

w pierścieniach barwnych Newtona, od barw j  

rzeczywistych, powstających wskutek absorp- 
cyi światła, jak we wszystkich barwnikach. 
Przypadki te różnią się pomiędzy sobą istot
nie, gdyż przy powstawaniu barw wskutek 
absorpcyi część światła ginie, przyczem ener
gia światła utraconego jako światło przecho
dzi w inną formę, np. w ciepło lub energią 
chemiczną; natomiast przy powstawaniu 
barw interferencyjnych światło nie ginie wca- ! 
le i suma energij świetlnych promieni odbi
tych i przepuszczonych równa się dokładnie 
energii promieni padających. P . Wiener po- j 
stanowił zbadać, jakiego rodzaju barwy wy
stępują w poprzednich próbach fotografij j  

barwnych. W  tym celu fotografował on j  

w barwach naturalnych widmo słoneczne we- j 

dług sposobów, podanych przez Seebecka, 
Becquerela i Poitevina. Do fotografowania 
widma posłużył spektroskop, w którym na 
miejscu szkła ocznego lunety był umieszczony 
odpowiedni aparat fotograficzny.

Doświadczenie Seebecka, przeprowadzone 
w roku 1810 i opisane w „Nauce o barwach” 
Goethego, stanowi pierwszą, najdawniejszą j 

próbę fotografii barwnej. Seebeck rozpoście- i 
rał na papierze wilgotny chlorek srebra, po- j  

czerniały już nieco pod działaniem światła, j

P. Wiener przy powtarzaniu tego doświad
czenia umieszczał cienką warstwę chlorku 
srebra, otrzymanego i wysuszonego bez do
stępu światła, pomiędzy dwiema płytkami 
szklanemi, których brzegi zlepiał woskiem; 
następnie wystawiał tak przyrządzoną kliszę 
na działanie światła białego, dopóki chlorek 
srebra nie przybrał barwy fiołkowej, niezbyt 
ciemnej. Skoro wówczas zostało na tę kliszę 
rzucone widmo, bez wywoływania poczęły na 
niej występować barwy.

Becąuereł (w roku 1848) robił próby foto
grafowania barwróżnemi sposobami. P. W ie
ner powtórzył jego doświadczenia z blachami 
srebrnemi, pokrytemi warstwą chlorku sre
bra. Bierze się blachę miedzianą czy też 
mosiężną posrebrzoną lub szczero-srebrną
1 zanurza na kilka minut w słabym roztworze 
kwasu solnego jako elektrod dodatni prądu
2 — 4 amperów na powierzchnią 30 cm-\ 
wówczas blacha pokrywa się chlorkiem sre
bra. Najdogodniejsza grubość warstwy 
chlorku srebra wynosi, według Becąuerela, 
0,0016 mm. Następnie blachę wyjmuje się 
z kąpieli, osusza się szybko bibułą i wyciera 
miękką skórką, poczem jest ona już gotową 
do doświadczeń. Pierwotne doświadczenia 
Poiteyina (w roku 1865) były powtórzone 
i udoskonalone przez Zenkei'a i Kronego. 
Według podanych przez nich przepisów, mo
czy się papier niezawierający kleju, przez 
dwie minuty w 10-cio procentowym roztwo
rze soli kuchennej, następnie w 8-io procen
towym roztworze azotanu srebra. Po szyb- 
kiem przemyciu papieru wystawia się go na 
działanie światła rozproszonego w 5-cio pro
centowym roztworze chlorku cynku. W  tym 
roztworze papier pozostaje dopóki nie po
czernieje, niezbyt jednak mocno, poczem za
nurza się w mieszaninie jednej części nasy
conego roztworu dwuchromianu potasu i dwu 
części nasyconego również roztworu siarczanu 
miedzi i po wydobyciu przechowuje się w bi
bule. Papier, przygotowany w taki sposób, 
przed użyciem do doświadczeń, jeżeli jest 
zbyt suchy, należy nieco zwilżyć wodą.

We wszystkich opisanych sposobach bar
wy występują podczas naświetlenia bez wy
woływania. Utrwalenie barw otrzymanych 
udawało się p. Wienerowi do pewnego, nie
znacznego wprawdzie, stopnia przy sposobie 
Poiteyina.
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Najdokładniej i najwyraźniej barwy wy
stępują na, płytkach Becąuerela. N a kli
szach, przygotowanych według przepisu See- 
becka, występują wyraźnie barwy fiołkowe, 
niebieskie i czerwone, najgorzej żółte i zielo
na. Lepiej aniżeli w sposobie Seebecka od
tw arzają się barwy w sposobie Poitevina; 
sposób ten daje wszystkie barwy widma. 
Żółta tylko bai’wa posiada odcień pomarań
czowy, podobny do barwy roztworu dwuchro
mianu potasu.

II.

Zenker (w r. 1868), jak wzmiankowaliśmy 
powyżej, objaśniał powstawanie barw we 
wszystkich przytoczonych doświadczeniach 
działaniem fal świetlnych stojących. Prze
ciw temu objaśnieniu wystąpił (w r. 1871) 
Schultz - Sellack, który przedewszystkiem 
przeczył możności powstawania prawidło
wych fal stojących w proszku, stanowiącym 
warstwę czułą w doświadczeniu Seebecka. 
Zarzut ten dotyczeó może również sposobu 
Poitevina, w którym czuły na światło śro
dek jest zawieszony w papierze, poddanym 
w tym celu różnym kąpielom. Lecz zarzut 
ten dotyczeó nie może sposobu Becąuerela, 
w którym czuła na światło warstwa jest zu
pełnie jednolita i przezroczysta i przylega 
do zwierciadlanej płytki metalowej. Inny 
zarzut przeciw ogólności twierdzenia Zenke- 
ra nastręczają badania Carey Lea i Kronego 
nad chlorkiem srebra. Z badań tych wyni
ka, źe substancye barwne, powstające na 
oświetlonym poprzednio chlorku srebra pod 
działaniem promieni barwnych, można otrzy
mać chemicznie bez współudziału światła. 
Ostatnie badania Guntza wykazały, źe pod 
działaniem światła w chlorku srebra (AgCl) 
wytwarza się podchlorek srebra (Ag201). 
Jeżeli na czysty chlorek srebra puścimy pro
mienie wszystkich barw widma, przekonamy 
się, źe chlox’ek srebra jest czułym właściwie 
tylko na promienie fiołkowe i pozafiołkowe 
i pod ich działaniem zabarwia się na fiołkowo. 
Lecz ów zabarwiony proszek, zawierający 
już prócz chlorku srebra i podchlorek, jest 
wrażliwy na wszystkie barwy widma i pod 
działaniem promieni barwnych przybiera ich 
barwę. Tę samą własność posiada podchlo

rek srebra, przyrządzony chemicznie bez 
współudziału światła. Niewątpliwie więc 
w opisanych powyżej doświadczeniach po
przednie oświetlenie kliszy sprawiało częś
ciową zamianę chlorku srebra na podchlorek. 
Na płytkach Becąuerela chlorek srebra rów
nież zawiera domieszkę podchlorku, skoro 
jest czuły na wszystkie barwy widma. Łatwo 
się zresztą o tem przekonać można po zdjęciu 
zapomocą żelatyny z gotowej do doświadcze
nia płytki czułej warstwy; oglądana pod 
światło jest ona zabarwioną na fiołkowo. Ze 
wszystkiego tego wynika niezaprzeczenie, że 
własność odtwarzania barwy promieni pada
jących posiada właściwie nie chlorek (AgOl), 
lecz podchlorek (Ag2Cl) srebi'a.

Przyjrzyjmy się teraz, w jaki sposób p. 
Wiener poznać zdołał, do jakiej kategox-yi 
zjawisk zaliczyć należy barwy w powtórzo
nych przezeń doświadczeniach.

Wkrótce po odkryciu Lippmana Meslin 
dostrzegł, że po chuchnięciu lub zwilżeniu spi
rytusem fotografii lippmanowskiej dostrze
ga się zmianę barw na niej, mianowicie uka
zują się barwy odpowiadające falom dłuż
szym; lecz skoro wilgoć zostanie z kliszy usu
nięta, powracają barwy pierwotne. Stanowi 
to dowód niezaprzeczony, że mamy tu  do 
czynienia z barwami interferencyjnemi, mia
nowicie z barwami cienkich warstewek, któ
rych grubość się powiększa wskutek pęcz
nienia żelatyny od wilgoci. Doświadczenia 
tego z fotografiami, otrzymane mi sposobami 
poprzedniemi, powtórzyć niepodobna, gdyż 
środek czuły na światło nie jest na nich za
warty w żelatynie, pęczniejącej pod wpływem 
wilgoci. Lecz wystarcza patrzeć na fotogra
fią lippmanowską pod kątem bardzo ukoś
nym, by barwy zmieniły się również w sposób 
wcale niepożądany. Jestto  zupełnie zrozu
miałe; wszak toż samo dostrzegamy w pierś
cieniach Newtona. W obu bowiem razach 
przyczyna tworzenia się barw jest taż sama. 
Czy w sposób podobny nie dałoby się rozwią
zać zajmującego nas pytania co do istoty 
barw w fotografiach, otrzymanych staremi 
sposobami? Odpowiedział już na to w części 
Zenker. Główną częścią składową ich warst
wy czułej jest chlorek i podchlorek srebra. 
Spółczynnik załamania światła czystego 
chlorku srebra wynosi 2, a związków srebra, 
zawierających mniej chloru, prawdopodobnie
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jeszcze więcej. Skoro więc promień światła 
pada pod dość wielkim nawet kątem na 
warstwę chlorku srebra, wskutek mocnego 
załamania przebiegać będzie wewnątrz niej 
prawie prostopadle do powierzchni załamują
cej i przebiegnie drogę niemal taką samę, 
jak promień padający prostopadle. Gdyby 
nawet barwy rozważane były barwami cien
kich warstewek, to jednak, gdy patrzymy 
prostopadle i ukośnie, różnić się będą, jak to 
wynika z dopiero co opisanego, zaledwie tak 
nieznacznie, że oko odczuć ich różnicy nie 
będzie w stanie. W  fotografiach Lippmana 
natomiast spółczynnik załamania światła 
warstwy czułej, składającej się głównie 
z kollodium lub żelatyny,wynosi zaledwie 1,5; 
tu więc zmiana kąta padania wpływ wywie
rać może i wskutek tego barwy kliszy zależą 
od kierunku, w jakim na nią spoglądamy. 
P. Wiener obmyślił urządzenie, pozwalające 
w razie, gdy barwy dostrzegane są barwami 
interferencyjnemi, wykrywać zmianę barw 

przy zmianie kierun
ku, w jakim się pa
trzy na kliszę, nawet 
wówczas, gdy spół
czynnik załamania 
światła warstwy czu
łej wynosi aż 5. Urzą- 
na pokryciu połowy 
pryzmatem prostokąt- 
wyrobionym ze szkła

silnie łamiącego, w taki sposób, by płasz
czyzna przeciwprostokątna leżała na płytce
i pokrywała do połowy jej barwy. Badaniom 
były poddane otrzymane fotografie widma; 
pryzmat był tak umieszczony, że linia ab 
przecinała w połowie wszystkie barwy. Dla 
uniknięcia całkowitych odbić wewnętrznych, 
jakie zachodziłyby, gdyby pomiędzy pryzma
tem i kliszą pozostawała warstwa powietrza, 
przestrzeń ta  była wypełniona benzolem. 
Oko umieszczać należy w przedłużeniu płasz
czyzny I —I; wówczas pewną barwę, np. le
żącą wzdłuż linii SS, oko widzi w połowie 
wprost bezpośrednio, połowę zaś jej przez 
pryzmat szklany. Gdybyśmy oglądali w ta 
ki sposób widmo, np. namalowane na papie
rze, wówczas pewna barwa dostrzegana bez
pośrednio i takaż sama widziana przez pryz
mat leżałyby dokładnie jedna w przedłużeniu 
dnigiej. Skoro zaś mamy do czynienia z bar

dzenie to polega 
badanej fotografii 
nym równobocznym,

wą dla oka nieuzbrojonego, dajmy na to żół
tą, powstałą przez interferencją w cienkich 
warstewkach, wówczas druga połowa jej, 
oglądana przez pryzmat, nie wyda się nam 
żółtą. Długość fali zmieni się w stosunku 
zależnym od spółczynników załamania światła 
pryzmatu i warstwy czułej, w której się two
rzą cienkie warstewki; stosunek ten będzie 
się różnił od jedności tem bardziej, im więk
szy jest spółczynnik załamania pryzmatu 
i im mniejszy—warstwy czulej. P. Wiener 
posługiwał się pryzmatem, którego spółczyn
nik załamania światła wynosił 1,75. Pro
mień, padający prostopadle na ścianę MN 
pryzmatu, pada w ośrodku mocno załamują
cym pod kątem 45° na chlorek srebra; wsku
tek tego promień ten w chlorku srebra bę
dzie tworzył z prostopadłą do jego powierzch
ni kąt, jakkolwiek mniejszy od 45°, jednak 
dość wielki i droga tego promienia w warst
wie czułej różnić się będzie dość znacznie od 
drogi promienia, padającego na kliszę pod 
tym samym kątem z powietrza. Skoro więc 
barwy badane zawdzięczają swe pochodzenie 
interferencyi, wówczas przez pryzmat wyda
wać się one będą innemi, barwy zaś rzeczy
wiste, absorpcyjne, nie zmienią się wcale. 
Otóż przy rozważaniu w taki sposób zapomo- 
cą pryzmatu widma barwnego, otrzymanego 
na płytce Becąuerela, p. Wiener dostrzegł, 
że wszystkie barwy wydały się dość znacznie 
posuniętemi w stronę czerwonej części wid
ma, nie pokrytej pryzmatem. W tem miej
scu, gdzie bezpośrednio patrząc, otrzymuje
my wrażenie barwy żółtej, przez pryzmat 
widać barwę zieloną, a kreska, zrobiona 
wzdłuż barwy żółtej, pod pryzmatem jest 
widzialna w barwie zielonej. Takie właśnie 
zmiany barw wypadły z rachunku, przepro
wadzonego przy założeniu, że barwy te są 
interferencyjnemi. Natomiast na fotogra
fiach barwnych, otrzymanych zapomocą tego 
samego spektroskopu sposobami Seebecka 
i Poiteyina, barwy dostrzegane przez pryz
mat były też same, co i przy bezpośredniem, 
normalnem oglądaniu i p. Wiener nie mógł 
dostrzedz najmniejszego przesunięcia barw 
widma przez pokrycie ich pryzmatem. Wy
nika stąd, że barwy na płytkach Becąuerela 
są barwami, podobnie jak na fotografiach 
Lippmana, pozornemi, barwami cienkich 
warstewek, barwy zaś, występujące w do
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świadczeniach Seebecka i Poitevina—bar
wami rzeczywistemi, absorpcyjnemi. Do te
go samego wyniku prowadzi doświadczenie 
następujące. Zapomocą żelatyny zdjąć moż
na warstwę czułą, na której już utworzył się 
barwny obraz widma, z płytki Becąuerela. 
Otrzymana w taki sposób przezroczysta 
warstwa w świetle przechodzącem daje bar
wy zupełnie inne, aniżeli w świetle odbitem. 
Barwy przepuszczone nie są jednak dopeł- 
niającemi względem barw odbitych; zależy to 
od tego, że prócz barw interferencyjnych po
wstają tu bezwątpienia jeszcze, niezależnie 
od nich, barwy rzeczywiste absorpcyjne. Wy
nika to wprost z tego, że warstwa czuła na 
barwy na płytkach Becąuerela jest taż sama, 
co i przy sposobie Seebecka. Panującemi 
i bardziej wyraźnemi barwami są wprawdzie 
barwy interferencyjne, jednak przy dłuższej 
ekspozycyi barwy rzeczywiste występują wy
raźniej i zmieniają też barwy w świetle prze- 
puszczonem w sposób opisany. Toż samo 
tłumaczy, dlaczego w utrwalonych fotogra
fiach Lippmana barwy dostrzegane w świetle 
przechodzącem nie są ściśle dopełniającemi 
względem barw w świetle odbitem.

Fotografie, otrzymane sposobem Seebecka 
i Poitevina, dają w świetle przepuszczonem 
barwy te same i na tych samych miejscach, 
co i w świetle odbitem. Stanowi to drugi, 
być może, jeszcze ważniejszy dowód, źe bar
wy, tworzące się w tych doświadczeniach, są 
rzeczywistemi, absorpcyjnemi.

III .

Istnieją więc sposoby otrzymywania foto
graficznie barw, których działaniem fal świetl
nych stojących, według teoryi Zenkera, ob
jaśnić niepodobna. Istnieją substancye, któ
re przybierają barwę padających na nie pro
mieni świetlnych i zawdzięczają tę barwę nie 
interferencyi, lecz nabranej pod wpływem 
światła, właściwej, wskutek ich własności 
chemicznych, absorpcyi światła. Jakże po
dobne zachowanie się tych substancyj objaś
niać należy? Wiemy już, źe chlorek srebra 
wystawiony na działanie światła zamienia się 
częściowo na podchlorek i jest w stanie przy
bierać wszystkie barwy widma. Według 
Carey Lea zależy to od tego, źe pod wpły

wem promieni barwnych wytwarzają się roz
liczne związki chlorku z podchlorkiem srebra 
różnie zabarwione. Otóż związki te, które 
Carey Lea nazywa fotochlorkami (Photo- 
chlorides) tworzą się właśnie pod wpływem 
promieni barwnych w warstwie czułej kliszy, 
zawierającej chlorek i podchlorek, jak to wi
dzieliśmy powyżej. Ze podobne związki mo
gą powstawać wogóle pod wpływem światła, 
to jeszcze zrozumieć można. Lecz dlaczegóż 
tworzą się związki tak samo właśnie zabar
wione, jak promienie padające? Dlaczegóż 
pod działaniem promieni czerwonych tworzy 
się fotochlorek właśnie czerwony, a nie inny? 
P. Wiener daje na to ciekawą a dowcipną 
odpowiedź: dlatego, że fotochlorek czerwony 
z pomiędzy wszystkich innych różnie zabar
wionych odbija najlepiej światło czerwone. 
Światło odbite nie sprawia działań chemicz
nych; w taki sposób działa tylko światło po
chłonięte. A więc ze wszystkich związków 
barwnych, jakie powstać mogą przy narusze
niu równowagi chemicznej przez oświetlenie 
promieniami czerwonemi, tylko związki czer
wone posiadają tę własność, że przy przedłu
żaniu oświetlenia pozostaną niezmienionemi. 
Na zasadzie poglądów teoryi cynetycznej 
i nowych teoryj chemicznych przyjąć należy, 
że przez naruszenie równowagi powstają 
wszystkie związki możliwe; lecz z nich 
wszystkich pozostaną niezmienionemi, póki 
działają promienie czerwone, tylko związki 
czerwone; inne związki pochłaniają światło 
czerwone i wskutek tego ulegają dalszym 
zmianom, aż wreszcie zamienią się w foto- 
chlorki czerwone. Ze się rzecz tak ma 
w istocie, łatwo sprawdzić można przez do
świadczenie; z łatwością przekonać się można, 
że barwa czerwona, otrzymana w jakikol
wiek sposób powyżej opisany, zmienia się pod 
działaniem promieni inaczej zabarwionych, 
pozostaje zaś niezmienioną pod działaniem 
promieni czerwonych. Podobne doświadczę: 
nia przeprowadzał Carey Lea; rzucał ón 
widmo na fotochlorek czerwony; pod wszyst- 
kiemi barwami widma zmieniał się on, miano-' 
wicie przybierał barwę padających nań pro
mieni, a tylko pod częścią czerwoną widma 
pozostawał niezmienionym. P. Wiener wy
konał doświadczenie następujące: Płytkę
czułą, na której zostało już otrzymane jedno 
widmo, przekręcał w jej płaszczyznie na 90°
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i na to pierwsze widmo rzucał znów widmo 
tak, że barwy tego drugiego widma układały 
się pod kątem prostym względem barw wid
ma pierwszego, już wyfotografowanego. Do
świadczenia były przeprowadzone sposobami 
Seebecka i Poiteyina. Pod barwą czerwoną 
widma drugiego pozostawała niezmienioną 
tylko barwa czerwona pierwszego widma; 
wszystkie inne barwy zmieniły się i wreszcie 
stawały się również czerwonemi. Toż samo 
w istocie zachodziło pod innemi barwami 
drugiego widma.

Ciała, posiadające własność przybierania 1 
barwy padających nań promieni, p. Wiener 
nazwał „Farbenempfangliche”, co niech nam 
wolno będzie przetłumaczyć „podatne na 
barwy”. Doskonała warstwa czuła, podatna 
na barwy, powinna być substancyą czarną, 
pochłaniającą światło, składającą się ze 
związku chemicznego kilku różnych substan- 
cyj, z których każda pochłania wszystkie 
promienie barwne prócz jednego i pod dzia
łaniem światła pochłoniętego stopniowo przy
biera barwę białą. Starczyć może połącze
nie conajmniej trzech podobnych substancyj 
barwnych, odpowiednio do trzech barw za
sadniczych i prócz tego jednej substancyi 
białej, która jednak wydziela się z danej 
warstwy czułej najwolniej. Światło białe, 
działając na naszę warstwę podatną, wywoła 
jej rozkład i warstwa przybiera barwę białą; 
w ciemności pozostanie czarną. Przypuśćmy, 
że padają promienie o jednej z trzech barw 
zasadniczych. Rozważane ciało czarne po- j  

chłania światło i rozkłada się na swe składo- ; 
we substancye barwne. Substancye zabar- I 
wionę inaczej, aniżeli promienie padające, ' 
pochłaniają światło i przybierają barwę bia- j  

łą. Substancyą, zabarwiona tak  samo, jak 
promienie padające, odbija je i pozostaje nie- ; 
zmienioną. Niezmienioną pozostanie rów- ! 
nież substancya składowa biała, odbijająca 
wszystkie padające na nią promienie. Wi- i 
dzimy z tego, że po dostatecznie długiem 
oświetleniu nasza warstwa czuła przybiera : 
barwę padających promieni. Jeżeli barwa i 
promieni padających nie zgadza się z barwa- i 
mi zasadniczemi, jeżeli jest np. zieloną przy 
barwach zasadniczych czerwonej, żółtej i nie
bieskiej, wówczas rzecz się ma zupełnie tak 
samo, ponieważ każdą barwę rozłożyć można | 
na dwie (lub więcej) zasadniczych. Widzi- [

my więc, że podobna doskonała warstwa 
czuła, podatna na barwy, jest w stanie od
tworzyć wszystkie barwy doskonale. Im bar
dziej dana warstwa podatna uchyla się od 
opisanej przez nas doskonałej, tem gorzej 
barwy odtwarzać bądzie. Taka idealna 
warstwa nadawałaby się doskonale do foto
grafii w barwach naturalnych nie interferen
cyjnych lecz rzeczywistych. Doświadczenia 
p. W ienera wykazują, że warstwy czułe 
w sposobach Seebecka i Poiteyina posiadają 
pewne własności, zbliżające je do owej wy
marzonej substancyi czułej na światło i po
datnej na barwy.

Z poprzedniego wynika, że przyszłość foto
grafii w barwach naturalnych rzeczywistych 
zależy od udoskonalenia warstwy czułej 
w sposobach Seebecka lub Poiteyina i zbli
żenia jej własności do własności opisanej 
warstwy idealnej podatnej na barwy. Od 
tego zależy przyszłość i rozwój przemysłu fo
tograficznego. Wiemy już, jakie niedogod
ności posiadają fotografie barwne Lippma
na: zmieniają one barwy przy zmianie kąta, 
pod jakim się je ogląda i, powtóre, sposób 
Lippmana nie pozwala kopiować z kliszy 
otrzymanej. Tych dwu ważnych niedogod
ności fotografia w barwach rzeczywistych 
posiadać nie będzie, barwy jej nie zależą od 
kierunku, w jakim się na nie patrzy i z danej 
raz otrzymanej kliszy można będzie tym sa
mym sposobem, w jaki dana klisza otrzyma
ną została, robić kopij tyle, ile się spodoba. 
Być może, że oba kierunki w dziedzinie foto
grafii barwnej—kierunek barw interferencyj
nych i kierunek barw rzeczywistych, absorp
cyjnych — rozwijać się będą równolegle; 
gdyż, jak  wykazuje doświadczenie, w razie 
kilku różnych rozwiązań pewnego zagadnie
nia technicznego rzadko się zdarza, by jedno 
z nich wyrugowało wszystkie inne. Zwykle 
każde z nich posiada swoję sferę zastosowań, 
w której jest najodpowiedniejszem.

Dotychczasowe próby fotografii w barwach 
rzeczywistych nie dały się utrwalić. Przy
puszczać jednak wypada, że zadanie to do 
najtrudniejszych nie należy, że jest w każ
dym razie łatwiejsze, aniżeli udoskonalenie 
dotychczasowych warstw czułych na światło 
i podatnych na barwy. Sposobów utrwale
nia otrzymanych obrazów barwnych na kilku 
drogach szukać można. Być może, że zosta-
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nie znaleziony sposób zamiany na drodze che
micznej otrzymanych pod działaniem światła 
barwników czułych na takie same barwniki, 
lecz nieczułe na światło; lub też przez do
danie odpowiednich substancyj uchronienia 
tych barwników od rozkładu. Wiadomo np., 
że barwy nietrwałe, t. j. zmieniające się pod 
wpływem światła na materyach, nabierają 
trwałości po dodaniu soli miedzianych. Dzia
łanie tych soli objaśniają w taki sposób, źe 
bez żadnego wpływu na sam barwnik, po
chłaniają one wskutek większej zdolności do 
rozkładu, energią świetlną, czynią ją  więc 
nieszkodliwą dla barwnika. Byó może rów
nież, że uda się warstwę fotograficzną przez 
dodanie innych substancyj czynić wrażliwą na 
światło i podatną na barwy, a po usu
nięciu tych substancyj znów nieczułą na 
światło.

Jakkolwiek obecnie ten dział fotografii 
barwnej jest bezwątpienia jeszcze bardzo 
dalekim od rezultatów nawet zadawalniają- 
cycb, lecz wiemy przynajmniej drogi, na któ
rych doskonalić go należy. I  tych granic 
doskonałości, do jakich dojść może, zakreślić 
niepodobna, tak jak wogóle nie moż
na zakreślić sfery dla dzieł pracy i myśli 
ludzkiej.

IV.

Uzyskiwanie oporności względem wpływów 
zewnętrznych zwie się wogóle przystosowy
waniem się. Barwy, otrzymywane fotogra
ficznie sposobami Seebecka i Poitevina, na
zwać przeto można barwami przystosowania. 
Ponieważ powstawanie ich polega na działa
niach fizyczno-chemicznych, a biorąc rzecz 
najogólniej—mechanicznych, przeto podobne 
przystosowanie się nazwać można przystoso
waniem się mechanicznem.

Nasuwa się pytanie, czy sama przyroda nie 
posiada ciał podatnych na barwy, posiadają
cych własności, podobne do własności warstw 
czułych w rozważanych przez nas fotogra
fiach barwnych? Czy nie można w taki spo
sób, w jaki objaśniliśmy tamte barwy, objaś
nić również powstawania pewnych barw przy
stosowania w przyrodzie? Darwin, Weis- 
mann, wreszcie w ostatnich czasach Poulton

i inni przyrodnicy zwrócili już uwagę na to, 
że pewne twory żyjące posiadają własność 
zmieniania barwy skóry; skóra niektórych 
z nich przyjmuje barwę otoczenia. Darwin 
widział w tem przykład doboru naturalnego, 
który kształtuje twory żyjące tak, by były 
najzdolniejszemi do egzystencyi: zwierzęta, 
których barwa nie odbija od barwy zamiesz
kiwanego przez nie ośrodka, najtrudniej mo
gą być dostrzeżone przez nieprzyjaciela. 
Lecz to nie objaśnia wcale samego mecha
nizmu przystosowywania się.

U niektórych zwierząt, mianowicie niektó
rych żab i ryb, ta  zdolność zmieniania barwy 
pozostaje w zależności od zmysłu wzroku. 
Pozbawione wzroku umyślnie czy też wypad
kowo tracą one zdolność przystosowywania 
barwy. Obecnie wiadomo już, że zmiana 
barwy u nich pochodzi nie od istotnej zmiany 
barwnika, lecz wskutek kurczenia się komó
rek, zawierających barwniki. Najwyraźniej 
to występuje u chaineleonów.

Lecz istnieją w przyrodzie twory żyjące, 
gąsienice i poczwarki, u któryoh zmianę bar
wy skóry przypisać należy innym przyczy
nom. Poczwarki Danais Chrysippus, któ- 

| rych barwa jest zwykle zielona, w oświetleniu 
1 sztucznem barwnem mogą przybierać barwę 

białą, czerwoną, pomarańczową lub niebieską. 
Dla wywołania pewnej barwy dość owinąć je 
papierem kolorowym i wystawić na światło. 
Przypuszczać należy, że naskórek ich zawie
ra substancyą podatną na barwy.

Darwin i Barber przeprowadzili nad gą
sienicą Papillo niveus doświadczenie następu
jące: umieszczali ją  pomiędzy drzewem i za
barwionym kamieniem. Wówczas strona 
gąsienicy zwrócona ku drzewu zabarwiała się 
na barwę drzewa, strona zaś zwrócona ku 
kamieniowi — na barwę kamienia. Wogóle 
jednak objawy, w takich razach dostrzegane, 
są bardzo złożone. Poulton często dostrze
gał różne zabarwienie strony spodniej 
i wierzchniej u poczwarek, co było prawdo
podobnie skutkiem różnego oświetlenia obu 
tych stron. Lecz doświadczenia przezeń 
przeprowadzone wykazały, że przy oświetle
niu jednej strony poczwarki promieniami 
jednej barwy, drugiej—promieniami barwy 
innej ,"^cała poczwarka przybiera barwę mie
szaną jednostajną, która zależy od stosunku 

. powierzchni, oświetlanych przez różne pro
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mienie. Bezwątpienia, prócz zwyczajnych 
działań światła na substancyą naskórka, po
datną na barwy, występują tu jeszcze inne 
zawiłe objawy fizyologiczne. Poulton przy
puszcza, źe układ nerwowy roznosi działanie 
światła po całej powierzchni poczwarki. Mo
żemy o tem z łatwością wytworzyć sobie 
pewne pojęcie fizyczne. Zachodzi tu coś po
dobnego do zjawiska, które Ostwald zalicza 
do objawów działania chemicznego na od
ległość. Można rozpuścić sztabkę poamalga- 
mowanego cynku przez dolanie kwasu do na
czynia, zawierającego nie cynk, lecz platynę, 
połączoną metalicznie z cynkiem, jeżeli 
przedtem cynk i platynę, rozdzielone od sie
bie ścianką dziurkowatą, zanurzymy w cieczy 
obojętnej. Działanie, dostrzegane w tym ra
zie, jest skutkiem prądu elektrycznego; mo
żemy powiedzieć, źe działanie kwasu na cynk 
jest przenoszone za pośrednictwem prądu. 
Być może, że ciało, powstające w jednej ko
mórce poczwarki, pod wpływem oświetlenia, 
wzbudza w przewodach nerwowych prąd elek
tryczny, który sprawia takież same skutki 
jak światło w innych komórkach poczwarki. 
W taki sposób powstać może działanie jed 
nostajne w całym naskórku, nietylko w miej
scach oświetlonych. Podobne przenoszenie 
działania porównać można z przenoszeniem 
obrazów na odległość czyli telefotografią.

Widzimy z tego, ile pytań nowych nastrę
czają opisane badania p. Wienera i jak  ogól
ne jest ich znaczenie. P. Wiener, jako fizyk, 
zadanie swe wypełnił; dalsza praca pozosta
wiona być musi biologom, mianowicie nad 
mechanicznem przystosowaniem się barw 
w przyrodzie, oraz chemikom, technikom 
i fotografom nad udoskonaleniem warstwy 
czułej podatnej na barwy i nad wynalezie
niem sposobów utrwalania obrazów w bar
wach rzeczywistych.

Poważnym nowym nabytkiem fizyki jest 
wiadomość, że możliwemi są fotografie barw
ne, o barwach rzeczywistych (absorpcyjnych), 
nadające się do kopiowania.

Wiktor Biernacki.

W Y M O C Z K I
zamieszkujące żołądek prze

żuwających.

Różni badacze wymoczków, szczególniej 
zaś Fr. Stein i A. Schuberg, opisali kilka
naście gatunków (około 18) wymoczków 
rzęskowatych (Infusoria ciliata), znajdowa
nych w dwu żołądkach zw. przeżuwających, 
a mianowicie w żwaczu i czepcu. Wymoczki 
te należą do trzech rodzin, Ophryoscolecina,

F ig . 1. O phryoscolex P u rk in je i, S tein.

az— okolica gębow a, x— blonki d rgające  boczno- 
grzbietow e, co— w odniczka (p rzestrzeń ) k u rcz 

liwa.

Isotrichina i Prorotrichina '). Z rodziny 
pierwszej trzy rodzaje zamieszkują wspom
niane żołądki, a mianowicie: Ophryoscolex 
w 3-ch gatunkach, Diplodinium w 6-ciu ga
tunkach i Entrodinium w 5-ciu gatunkach. 
Ophryoscolex Stein, należy do wymoczków 
osobliwej postaci, jak  wskazuje fig. 1; nie
wielkich rozmiarów, kształtu podłużnie owal
nego, nieco spłaszczony, posiada przedni ko
niec ciała (okolica gębowa) opatrzony liczne- 
mi rzęskami i błonkami drgającemi. Tylny

')  D r O. B iitschli. Pi-otozoa. II I  A btheilung, 
I  Band. D r H . Gr. B ronn’s. K lassen u. O rdnun- 
gen d. Thier-Reiclis.
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koniec ciała przedłuża się w wyrostek kolca
mi najeżony, którego nasada, u O. Purkinjei 
Stein, jest otoczona trzema okółkami wy
rostków klapowatych trójzęhnych. Odbyt 
leży przy podstawie tego ogoniastego wy
rostka. Wodniczki (przestrzenie) kurczliwe 
dwie, jądro (macronucleus) jedno, z lewej 
strony ciała wymoczka położone, jąder ko 
(micronucleus) przylegające. Zamieszkuje 
żwacz i czepiec przeżuwających. Diplodi- 
nium odznacza się ciałem drobnem, owalnem; 
budową wewnętrzną przypomina poprzedni 
rodzaj,—posiada jednak, oprócz okolicy gę
bowej i lewą stronę ciała, opati’zoną po- 
przecznemi błonkami drgającemi. Entodi- 
nium Stein, ma ciało drobne, niekiedy śred
niej wielkości (od 0,03 do 0,12 mm) kształtu

F ig . 2. Iso tric lia  p ro s tom a, Stein.

a— w idziana z lewego boku, b— w idziana z jjra- 
wego boku i od strony  brzusznej, o— usta, 
os— przełyk , n— ją d ro , n — jąd erk o , co -  wod- 

niczki (p rzes trzen ie ) kurczliw e.

owalnego lub trójściennego, ku końcowi tyl
nemu wydłużone. Tylny koniec ciała, zwykle 
z trzema wyrostkami w kształcie kolców, 
z których lewy jest znacznie dłuższy od dwu 
prawych. Na powierzchni ciała pasy po
kryte błonkami drgającemi. Posiada jednę 
tylko przestrzeń (wodniczkę) kurczliwą. Jądro 
podlugowate, całkiem po prawej stronie, 
ściśle pod powierzchnią górną ciała położone, 
z jąderkiem przyłegającem do jądra.

Z rodziny Isotrichina, w żołądku przeżu
wających, znaleziono dwa rodzaje: Isotricha 
w dwu gatunkach i Dasytricha jeden gatu
nek. Isotricha Stein (fig. 2) ciało ma śred
niej wielkości (0,16 mm) bezbarwne lub żół
tawe, jajowate, miernie zeszczuplone i nieco i

na przednim końcu, ku stronie grzbietowej, 
zgięte łukowato. Tylny koniec ciała zao
krąglony lub ukośnie od brzusznej strony ku 
grzbietowi ucięty. Strona brzuszna wypuk- 
lejsza od grzbietowej. Otwór ust szeroki, na 
tylnym końcu ciała umieszczony, prowadzi 
do długiego rurkowatego przełyku, położone
go ku grzbietowi i przodowi zwierzęcia. 
Powierzchnia ciała pokryta jednakowemi 
rzęsami średniej długości. Liczne przestrze
nie kurczliwe rozrzucone są po całem ciele. 
Jądro kuliste lub jajowate, jąderko przyle
gające, szypułka jądrowa przyczepiona do 
ektoplazmy.

Dasytricha Schuberg. Ciało długie na 
0,1 mm. Usta na tylnym końcu ciała. Na 
powierzchni ciała przebiegają linie słabo śru
bowato zgięte, pomiędzy obudwoma końcami 
ciała, bez wyraźnie zaznaczonego szwu gębo-

F ig . 3. B iitsclilia neglecta, Scbuberg.

oes— przełyk, z — jąd ro , co— wodniczka (p rz e 
strzeń ) kurczliw a, k— w odniczka z ciałkam i (w y

dzielinam i) błyszczącymi.

wego. Jedna tylko przestrzeń kurczliwa, 
brak t. z. szypułki jądrowej.

Z rodziny Prorotrichina zamieszkuje żo
łądki przeżuwających tylko jeden rodzaj 
Biitschlia Schuberg (fig. 3), który odznacza 
się ciałem drobnem (0,06 mm), owalnem, na 
przednim końcu uciętem. Otwór ust końco
wy, prowadzi do krótkiego przełyku, niewy
raźnego w dolnym końcu. Rzęsy ustawione 
w szeregi poprzeczne, w różnych częściach 
ciała umieszczone: na przednim końcu, zbo- 
ku, na grzbiecie i na tylnym końcu ciała 
zeszczuplonym. Jedna przestrzeń kurczliwa, 
jądro kuliste; w przednim końcu ciała, bliz- 
ko powierzchni, znajduje się wodniczka, wy
pełniona ściśle błyszczącemi wydzielinami.

Wymoczki, zamieszkujące dwa pierwsze żo- 
łądki przeżuwających, a przedstawicieli któ-
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rych powyżej poznaliśmy, zwykle znajdowa- j  

ne w wielkiej ilości, zaciekawiają badaczów j  

z rozmaitych względów. Przedewszystkiem 
swoją osobliwą formą, występowaniem w wiel
kiej ilości osobników i gatunków, ale ograni
czonej do niewielu tylko rodzajów i rodzin,— 
dalej ze względu na ich pochodzenie i sposób 
rozprzestrzenienia się, jak  również i działanie 
na proces trawienia, na który takie mnóstwo 
organizmów nie może pozostawać bez wpły
wu. Wszystkie te okoliczności pobudzają do 
badań. W  ostatnich też latach rozmaici 
uczeni, trudniący się poznawaniem wymocz
ków, badali te zajmujące organizmy z punktu 
widzenia częścią zoologicznego, a częścią 
fizyologicznego, a między innemi p. B,. Eber- 
lein *) podjął nowe badania w trzech kierun
kach, a mianowicie: co do pochodzenia tych 
wymoczków, zamieszkujących żołądki prze
żuwających, rozprzestrzeniania się i wpływu 
na trawienie. Materyału do badań dostar
czyły przytoczonemu uczonemu: centralna 
rzeźnia i ogród zoologiczny w Berlinie. 
Płyn, zawierający wymoczki, był wydobywa
ny w części ze żwacza zabijanych zwierząt, 
w części z żołądka żywych, zapomocą sondy 
żołądkowej. W  niektórych wypadkach ba
dano także kęsy pożywienia, wracające do 
gęby dla powtórnego przeżucia. Rozpatry
wane wymoczki pochodziły ze 102 rozmai
tych osobników zw. przeżuwających, a mia
nowicie: wołów, owiec, cieląt, kóz, z jednego 
wielbłąda, dwu lam, dwu reniferów i jednej 
owcy kameruńskiej. W celu dokładniejszego 
poznania stosunków ilościowych, w jakich 
występują oddzielne gatunki wymoczków, 
autor przyrządzał preparaty z zawartości żo
łądka, badanej przy 35° C, z 20 wołów, 30 
owiec i 2 kóz, po pięć z każdego zwierzęcia. 
Chociaż zwierzęta, z których były brane 
próbki, pochodziły wprost z szeregu bez wy
szukiwania, w każdym jednak z 260 prepara
tów znalazły się, mniej lub więcej liczne, 
prawie wszystkie przytoczone powyżej rodza
je, co dowodzi niezwykłej ilości osobników 
każdego gatunku tych zwierząt. Przytem 
przeżuwające egzotyczne dostarczyły tych

') R. E berlein . Z e itsch rift fu r  W issenschaft- 
liche Zoologie. 1895 , n - r  59 . —  N aturw issen- 
schaftliche R undschau , n -r  34 , 1895 .

samych gatunków wymoczków co i krajowe 
zwierzęta domowe.

Gatunki, poznane przez p.Eberleina w Ber
linie, zgadzają się z formami, znajdowanemi 
przez innych badaczów w bardzo rozmaitych 
miejscowościach, z czego można wnosić
0 znacznem ich rozpowszechnieniu geogra- 
ficznem. Żołądek cieląt jeszcze ssących 
matkę, nie wykazywał wcale śladu wymocz
ków, nawet nieżywych, pomimo, że autor ba
dał po 10 preparatów z 15-tu cieląt.

Ze względu na równomierne rozpowszech
nienie wymoczków, jak również na tę oko
liczność, że zwierzęta badane były zdrowe
1 doskonale odżywiane, obecność wymoczków 
w żołądku przeżuwających należy uważać za 
zjawisko narmalne. Ponieważ wymoczki wi
docznie nie szkodzą gospodarzom, a przy 
swej znacznej ilości nie mogą pozostawać bez 
wpływu na czynności żołądka, nasuwa się 
pytanie, czy ta  obecność nie przynosi jakich 
korzyści przy trawieniu gospodarzom, a za
tem czy nie jest współżyciem. Już dawniej 
Certes wypowiedział przypuszczenie, że wy
moczki mogą wywierać działanie przy tra
wieniu błonnika (celulozy), wprowadzanego 
w wielkich ilościach do żołądka przeżuwają
cych, p. Eberlein wnioskuje ze swoich włas
nych badań, że zwierzęta te jedzą i trawią 
błonnik i przypuszcza, że glikogen. wykazany 
przez Certesa w ich entoplazmie, może być 
produktem trawienia. Ponieważ wymoczki 
znajdują się tylko w żwaczu i czepcu, a nigdy 
w innych częściach narządu trawienia prze
żuwających, a  zatem zapewne tam zamierają 
i zostają strawione. Wogóle mogą oddawać 
swoim gospodarzom usługę przerabianiem 
błonnika na inny, łatwiej strawny związek 
chemiczny. Ciekawy jest fakt, że wykazaną 
została obecność podobnych wymoczków 
w kiszkach grubych (okrężnej) i kiszce ślepej 
konia, żywiącego się przeważnie trawą.

W celu przekonania się o pochodzeniu 
wymoczków w żołądku przeżuwających, p. 
Eberlein robił doświadczenia z młodemi ko
zami. Zwierzęta karmione wyłącznie mle
kiem nie miały wymoczków w żołądku, które 
jednak występowały, jeżeli zwierzę odżywiało 
się przeważnie trawą lub sianem, a znikały 
natychmiast, gdy powTracalo do mleka. Za
leży to od zmiennego oddziaływania zawar- 

I tości żołądka, która przy pożywieniu mlecz-
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nem oddziaływa silnie kwaśno, a przy ży
wieniu się traw ą—słabo kwaśno albo alka
licznie. Ponieważ te wyniki nasuwały przy
puszczenie wprowadzania wymoczków z sia
nem lub wodą, p. Eberlein próbował steryli
zować siano, chociaż bezskutecznie. Po zje
dzeniu siana sterylizowanego, wymoczki jed
nak występowały w żołądku. Z drugiej 
strony, kiedy siano świeże lub sterylizowane 
było polane wodą wodociągową, destylowaną 
albo nieco zakwaszoną, ukazywały się przy
padkowo w zawartości żołądka wymoczki 
wiciowate (Flagellata), ale nigdy nie wystę
powały charakterystyczne wymoczki rzęsko- 
wate. Sprzeczne zdania dawniejszych auto
rów (Pouchet, Coste, Milne-Edwardsa) nie 
pozwalają wiedzieć napewno, jakie wymoczki 
oni obserwowali. Wymoczki rzęskowate, 
przeniesione z żołądka zwierząt do nalanego 
wodą siana, żyły tam od 15—20 godzin, nie 
mnożyły się przytem tak szybko, jak w żo
łądku przeżuwających.

Ze wszystkich tych obserwacyj p. Eberlein 
dochodzi do wniosku, że pomijając możli
wość dostania się wymoczków z kurzem do 
jamy gębowej, dostają się one z wodą lub 
sianem i że do pewnego czasu muszą tam 
te zwierzęta pozostawać w stanie spoczynku, 
które w stanie swobodnym normalnie nie mo
gą się rozwinąć. Ponieważ najniższe orga
nizmy, a zatem i wymoczki, w stanie spo
czynku (okryte cystami) są zwykle odporniej
sze od zwierząt w normalnym stanie będą
cych, łatwo można objaśnić ujemne wyniki 
prób sterylizacyi; p. Eberlein prowadził 
czystą hodowlę wymoczków, spotykanych 
w żołądku przeżuwających i wyhodował Di- 
plodinium, Entodinium i Isotricha; w sztucz
nym roztworze pokarmów wymoczki te żyły 
o 12 godzin dłużej, niż osobniki tych samych 
gatunków, pozostawione w specyalnym od
żywczym płynie (Pansena), nadto przy tem
peraturze pokoju dłużej niż w ciepłym piecu. 
Wreszcie p. Eberlein próbował dezynfekować 
żołądek zwierząt, poddawanych doświadcze
niu, przez małe dawki sublimatu,—nie do
szedł jednak do żadnych rezultatów, bo 
z powodu wielkiej wrażliwości zwierząt na 
sublimat doświadczenia musiały być wkrótce 
przerwane. A. Ś.

0 wpływie światła na mikroby.

Hygieniczne działanie słońca jest rzeczą 
ogólnie znaną, na którą zwrócili uwagę nie- 
tylko uczeni. Przekonanie to spotykamy 
wśród różnych warstw społecznych u najroz
maitszych narodów. Uwieczniono je  nawet 
w przysłowiach, jak  między innemi znane 
włoskie: „Dove non va il sole, va il medico” 
(dokąd nie wchodzi słońce, wchodzi lekarz). 
Nie można jednak powiedzieć, aby, pomimo 
tego uznania dla zdrowotnego wpływu słońca, 
ogół zbytnio się stara ł o wpuszczanie go do 
mieszkań, co przedewszystkiem pochodzi 
stąd, że nikt prawie nie zdaje sobie sprawy 
z tego, na czem polega właściwie ten wpływ 
dobroczynny.

Każdy, kto po chorobie w domu otwiera 
szeroko okna mieszkania w dzień słoneczny, 
lub kto na słońcu rozpościera s ta rą  odzież, 
przekonany jest, że chodzi tu wyłącznie 
o ciepło słoneczne i przewiew powietrza. Ni
komu zaś prawie ani przez myśl nie przej
dzie, aby w tem jakie znaczenie mogło mieć 
samo światło. Co prawda, to i uczeni bar
dzo niedawno dopiero zwrócili uwagę na tę 
kwestyą, która ledwie teraz została ostatecz
nie rozstrzygniętą. Chociaż o zabójczym 
wpływie na mikroorganizmy gotowania i wo
góle wysokiej tem peratury wiedziano już 
w zeszłem stuleciu, to jednak jeszcze przed 
kilkunastu laty nie miano nawet pojęcia 
o tem, czy światło wywiera wogóle jaki 
wpływ na te istoty. Wpływ ten wykazali 
dopiero Downes i Blunt, zauważywszy w r. 
1877 i 1878, źe bakterye, rozwijające się nad
zwyczaj obficie w płynach odżywczych, prze
stają się zupełnie rozmnażać, a przynajmniej 
rozmnażają się znacznie słabiej, jeżeli wysta
wimy płyn na działanie silnego światła sło
necznego. Odkrycie to, naturalnie, nie roz
strzygało kwestyi, gdyż nie można było wska
zać na mocy tych doświadczeń, jakie miano
wicie promienie okazywały się tutaj czynnemi, 
cieplikowe, czy chemiczne. Gdy jednak ciż 

j  sami badacze (a za nimi i kilku innych) po
wtórzyli swoje doświadczenia, wystawiając na 

| działanie zwykłego światła dziennego pró-
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bówki, oziębione zapomocą lodu lub umiesz
czone za ekranem, pochłaniającym promie
nie cieplikowe, stało się rzeczą widoczną, że 
śmierć bakteryj w danych wypadkach nie 
była spowodowaną przez podniesienie się 
temperatury.

Wówczas powstała inna wątpliwość, czy 
czasem śmierć nie następuje z tego powodu, 
że podłoże odżywcze (bulion) nabiera pew
nych własności toksycznych przy zetknięciu 
się z powietrzem pod działaniem chemicz
nych promieni widma. Miano nawet pozorne 
dowody na to (doświadczenie Rouxa w roku ! 
1887), wiedziano mianowicie, że błękitna 
część widma (t. z. pospolicie promienie che
miczne) bardzo łatwo powoduje utlenianie 
rozmaitych odwarów ciał organicznych, ta
kich właśnie, jak bulion, używany do hodowli 
bakteryj. Przekonano się również, że światło 
nie zabija bakteryj, jeśli przed wystawieniem 
na nie usuniemy skrzętnie najdrobniejsze na
wet ślady tlenu z probówki. Wszystko to 
pozwalało przypuszczać, że może przy tem 
istotnie zachodzą jakieś zmiany natury che
micznej w danem podłożu.

Zresztą, nie wiedziano dokładnie, jaka 
właściwie część widma okazuje się tutaj czyn
ną. Szereg doświadczeń rozmaitych bada
czów (umieszczanie probówek z hodowlą poza 
kolorowemi szkłami lub roztworami) nie roz
strzygał bynajmniej tego pytania. Niektórzy 
utrzymywali, że wogóle działanie to zależnem 
jest nie od rodzaju promieni, lecz jedynie od 
stopnia natężenia światła. Zdanie to zna- | 
lazło tem więcej zwolenników, gdy się prze
konano, że i światło elektryczne działa za
bójczo, chociaż w znacznie słabszym stopniu.

Wogóle do r. 1892 panowały najróżnorod
niejsze poglądy: jedni przyjmowali działanie 
toksyczne podłoża, inni bezpośredni wpływ 
światła na bakterye, a niektórzy nie wahali ; 
się nawet wpływ zabójczy przypisywać działa- j  

niu temperatury. W  niedawnym czasie za
jął się, między innymi, zbadaniem tej kwestyi 
p. H. Marshall W ard i doszedł do bardzo 
ciekawych wyników, z któremi właśnie chce
my zapoznać czytelników Wszechświata. 
Rzucają one światło na niejeden z utartych 
poglądów, z którego przyczyn dotychczas nie 
zdawano sobie sprawy i potwierdzają wT spo
sób stanowczy przekonanie o bygienicznem 
znaczeniu światła słonecznego.

Badając żywotność lasecznika karbunkułu 
(Bacillus anthracis), M. W ard był zdumiony 
szybkością, z jaką ginęły jego zarodniki 
w wodzie, wystawionej na działanie światła 
słonecznego, podczas gdy wogóle znosiły one 
dobrze całemi godzinami znacznie wyższej 
temperatury, jak również gotowanie w ciągu 
paru minut.

M. W ard przeprowadził cały szereg do
świadczeń z rozmaitemi bakteryami, w celu 
przekonania się, czy istotnie zabójczym czyn
nikiem jest tutaj światło i które z jego pro
mieni okazują wpływ najenergiczniejszy. 
W badaniach swych posiłkował się on prze
ważnie hodowlą płytkową: dodawszy do płyn
nej żelatyny lub roztworu agar-agar (uprzed
nio wyjałowionych) odrobinę rozrzedzonej 
hodowli zarodników, wylewał ją  następnie na 
również wyjałowione płytki szklane. Gdy 
żelatyna skrzepła i pokryła je cienką przez
roczystą błonką, wystawiał jedne płytki na 

j  działanie światła słonecznego, inne zaś po- 
' zostawiał w ciemności. Skutki były bardzo 
i wyraźne: na płytkach, trzymanych w ciem

ności, zarodniki już po kilku godzinach za
czynały kiełkować i wytwarzały kolonie bak- 

j  teryj tak gęste i ciemne, że żelatyna wydawa
ła się zupełnie, jakby pokryta warstwą ku
rzu. Na tych natomiast płytkach, na któ
rych słońce zabiło zarodniki, pozostawała 
ona całkiem przezroczystą, co najwyżej roz
wijały się na niej drobne, rozrzucone kolonie. 
Nie znaczy to wcale, by na tych ostatnich 
płytkach było mniej zarodników, przeciwnie, 
było ich równie wiele, tylko zostały zabite 
przez słońce i wskutek tego nie mogły już 
wykiełkować w bakterye i stać się widzial- 
nemi.

Jeszcze bardziej przekonywającemi były 
doświadczenia, w których M. W ard wystawiał 
na działanie słońca nie całą płytkę, ale tylko 
pewne jej części. W  tym celu płytkę z żela
tyną, zawierającą zarodniki, przykrywał 
wieczkiem cynkowem z wyciętym w środku 
otworkiem w kształcie litery E, owijając je 
oprócz tego arkusikami cynfolii i papierem 
czarnym. Poczem zawieszał j>'łytkę na parę 
godzin w taki sposób, aby ją  oświetlały pro
mienie. odbite od zwierciadła płaskiego i pa
dające pionowo przez otwór. Bezpośrednio 
po wystawieniu na światło nie można było za
znaczyć żadnych zmian w żelatynie, zarodni-
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ki bowiem, martwe czy żywe, są, zbyt drobne, 
aby mogły w jakibądź sposób zamącić jej 
przezroczystość; a przytem nie miały jeszcze 
czasu wykielkować.

Dla uwidocznienia zaszłych zmian, umiesz
czano płytkę w ciemności i w temperaturze 
najpomyślniejszej dla kiełkowania, na prze
ciąg 24—48 godzin. Wynik był zdumiewa
jący: zarodniki w częściach zakrytych przed 
działaniem światła kiełkowały i rozwijały się 
w widoczne kolonie rozmaitej barwy (zależnie 
od gatunku bakteryj); podczas gdy te, które 
się znajdowały pod otworem, ginęły i jako 
zbyt małe, pozostawały niewidzialnemi. Osta
tecznie zatem badacz otrzymywał płytkę nie
przezroczystą, oprócz miejsca na środku, ma
jącego kształt litery E, zupełnie jak w jakim 
transparencie.

Nie pozostawało więc żadnych wątpliwości 
co do zabójczego wpływu światła na bakte
rye. Chodziło jeszcze o rozstrzygnięcie, czy 
działa ono bezpośrednio, czy też pośrednio 
przez zmiany w podłożu. W doświadcze
niach, wykonanych w tym celu, W ard używał 
płytek Petriego—płaskich talerzyków z wy
jałowionego szkła, na które wylewał nieco 
wody z zarodnikami, a potem suszył je w tem
peraturze 60° do 70° C. Suszenie takie nie 
szkodzi zupełnie zarodnikom, a ułatwia na
tomiast przytwierdzenie się ich do płytki 
cienką warstwą, jakby nadzwyczaj delikatne
go pyłku.

Z tak przyrządzonemi płytkami W ard wy
konał dwa szeregi doświadczeń, wzajemnie 
się dopełniające. W jednym wystawiał na 
działanie słońca płytkę z warstwą wyjało
wionego agar-agaru, pod taką samą przykryw
ką w kształcie litery E, jak w poprzednich 
doświadczeniach. Następnie przykładał ją  
do płytki z warstwą zarodników, wysuszo
nych w sposób niżej opisany, rozumując, że 
jeśli w podłożu z agar-agaru rozwinęły się 
jakie toksyczne własności pod wpływem słoń
ca (a więc na przestrzeni w kształcie E), 
w miejscu tem zarodniki zostaną zabite, na 
innych zaś wykiełkują i w rezultacie otrzyma 
się znów przezroczystą literę na tle nieprzez- 
roczystem. Tymczasem stało się inaczej: 
zarodniki wy kiełkowały wszędzie jednakowo, 
co dowodzi, że własności agar-agaru nie ule
gają w słońcu żadnym zmianom.

W  doświadczeniach drugiego szeregu wy

stawiano na słońce w taki sam sposób płytkę 
z warstwą zarodników i przykładano do Diej 
później płytkę z agar-agarem, nie wystawio
ną przedtem na światło; w rezultacie otrzy
mywano przezroczystą literę na nieprzezro- 
czystem tle. Zestawiając jeden szereg do
świadczeń z drugim, musimy dojść do wnios
ku, że podłoża odżywcze nie zmieniają swych 
własności na świetle, ale zato zarodniki bak
teryj giną pod jego bezpośrednim wpływem.

Przekonać się o tem można również, prze
nosząc na płytkę z agar-agarem, na której 
zarodniki zostały już zabite przez słońce, 
nową ich ilość w stanie kiełkowania; będą 
one dalej doskonale się rozwijały, co by nie 

i nastąpiło, gdyby w podłożu rozwinęły się 
były jakie własności toksyczne. Należy więc 
stanowczo przyjąć, że promienie świetlne 
działają bezpośrednio na substancyą samych 
zarodników,

Jakiegoż znaczenia nabiera, wobec tego 
odkrycia, włoskie przysłowie o słońcu i jak 
koniecznem się staje, aby nasze ulice, miesz
kania i ubrania były jaknajwięcej wystawione 
na działanie słońca! Tłumaczy ono niejako 
ten rozpowszechniony pogląd ludowy, który 
wiąże różne epidemiczne choroby z czasem 
pochmurnym, ponurym, bez słońca,

Przekonawszy się w taki sposób o bezpo- 
średniem działaniu światła na zarodniki bak
teryj, M. W ard zajął się zbadaniem, jakie 
mianowicie promienie okazują się przy tem 
czynnemi. Wiadomo z licznych doświad
czeń, że na organizm roślinny w odmienny 

1 sposób działają różne części widma. I  tutaj 
należało się spodziewać czegoś podobnego, 
a ścisłe i dokładne doświadczenia W arda po
twierdziły to w zupełności.

Umieszczał on płytki z hodowlą zarodni
ków za różnobarwnemi ekranami, lub też 
w rozmaitych częściach widma. Aby spełnić 
warunki zupełnej ścisłości, porównywał zawsze 
wyniki, otrzymane wskutek działania tego 
samego światła, przy tej samej temperatu
rze, w tym samym okresie czasu i na tę samą 
płytkę. W  tym celu umieszczał daną płyt
kę poza ekranem, przedzielonym na dwie po- 

1 łówki, z których jedna była napełniona wo
dą, a druga roztworem barwnym. Skutkiem 
tego na tej samej płytce można było obserwo
wać wpływ światła nierozłożonego z jednej
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strony, oraz pozbawionego pewnych promieni 
z drugiej.

Z doświadczeń tych okazało się, że światło 
przepuszczone przez ekran, który pochłania 
promienie błękitne i fioletowe (np. dwuchro
mian potasu), nie zabija zupełnie zarodników; 
działanie zaś zabójcze światła jest tem sil
niejsze, im więcej ekran przepuszcza tych 
właśnie promieni; większa lub mniejsza ilość 
promieni czerwonych, pomarańczowych i żół
tych jest rzeczą, całkiem obojętną.

We wszystkich przypadkach rezultat sta
wał się widocznym dopiero po pewnym czasie; 
przezroczysta litera ukazywała się po wytrzy
maniu płytki w ciemności i przy odpowiedniej 
temperaturze. Można było przytem zauwa
żyć niejednokrotnie ciekawe komplikacye: je 
żeli płytka była wystawiona na działanie 
bardzo jaskrawego światła słonecznego,obraz 
litery był przez dłuższy czas jakby poszarpa
ny u brzegów i znacznie szerszy w początku, 
niż później, co się tłumaczy tem, że przy tak 
silnem świetle niektóre z jego promieni pada
jąc ukośnie na zarodniki, sąsiadujące z otwor
kiem, nie były wprawdzie w stanie zabić ich, 
wpłynęły jednak na osłabienie zdolności kieł
kowania, wskutek czego bakterye nie odrazu 
mogły się z nich rozwinąć i dopiero później 
zmąciły przezroczystość płytki w sąsiedztwie 
litery. Albo też na jasnem tle litery po kilku 
dniach ukazywały się niewielkie kolonie bak- 
teryj. Wytłumaczyć to można w taki spo
sób, że nawet pod otworkiem jedne zarodniki 
zasłaniają drugie przed zabójczem działa
niem światła i te ostatnie skutkiem tego są 
w stanie później wykielkować. M. W ard 
dokonywał również próby ze światłem elek- 
trycznem, osięgając takież same wyniki; 
ostrzega jednak, że tutaj rezultaty są zawsze 
gorsze z powodu, że szkło, przez które musi 
przechodzić światło elektryczne, pochłania za- 
duźo najpotrzebniejszych właśnie promieni.

{Dok- nast.).

(W edług odczytu  H. M arshalla  W arda , d ru k o 
wanego w „R ev. sc ien tif.”).

B. Dyakowski.

KRONIKA NAUKOWA.

—  Skropienie wodoru. Do zaszczytnych k ro 
nik krakow skich pracow ni uniw ersyteckich p rz y 
było jeszcze  jed n o  odkrycie: prof. K. O lszew skie
m u łącznie z prof. W . Nafcansonem udało się 
sk rop lić  w odór i oznaczyć jego  tem p era tu rę  k ry 
tyczną oraz tem p era tu rę  w rzenia pod ciśnieniem 
atm osferycznem . Od czasu prac C aillefe ta , Pi- 
cteta, W róblew skiego nie ulegało w ątpliw ości, żo 
pojęcie gazów  trw ałych należy usunąć z nauki, 
gdyż w szystkie one pod  dostatecznem  ciśnieniem 
i w dostatecznem  zim nie skroplić się dadzą. 
Prof. W róblew ski i O lszew ski o trzym ali ju ż  
dawniej azo t i  tlen  w kszta łc ie  cieczy s ta tycz
nych, odgraniczonych od pary  w łasnej w yraźnym  
meniskiem . Jeden  ty lko w odór w ystępow ał do
tąd  conajwyżej w kształcie zaledwie widocznej 
w ru rze  m gły. N aw et w tem pera tu rze  — 210° 
nie w ystarczało  żadne ciśnienie do skroplenia go, 
co św iadczy, że tem p era tu ra  k rytyczna tego gazu  
leży niżej — 2 1 0 °.

P ro f. O lszew ski dostrzeg ł, że gdy pozwolim y się 
rozszerzać wodorowi oziębionem u d o — 2  l l 0 1 ) 
i będącem u pod ciśnieniem 80 i wyżej atm osfer, 
to  ciśnienie opada sta le  do 2 0  atm osfer i pod 
tem  w łaśnie ciśnieniem odbywa się parow anie 
w odoru. N a zasadzie tego  ciśnienia k ry tyczne
go 2 0  a tm osfer, rachunek, wykonany przez  prof. 
N atansona, w ykazuje ja k o  tem pera tu rę  krytyczną 
— 231°. D o tego sam ego rezu lta tu  doszedł też 
p. N atanson na całkiem  innej drodze, op ierając 
się na praw ie van der W aalsa i  dośw iadczeniach 
A m agata nad  ściśliwością wodoru. Jak o  tem pe- 
r a 'u rę  k ry tyczną o trzym ał on w tedy — 232°.

L iczby te  potw ierdził bezpośrednio dośw iad
czeniem pro f. Olszewski. W odór, oziębiony do 
— 2 1 1 °, poddaw ano adiabatycznem u rozszerzeniu 
i rozszerzan ie  to  dawało się dowolnie regulow ać, 
tak , że w rzenie w odoru zachodziło raz  p rz y  2 0  
atm osferach (ciśnienie k rytyczne), raz  znów p rzy  
zwykłem ciśnieniu jednej atm osfery. T em pera
tu ra  m ogła pozos'aw ać sta łą  przez bardzo k ró tk i 
czas ty lko. D la oznaczenia je j posiłkow ano się 
m etodą m ierzenia oporu  elektrycznego. W  p a 
rze  w odoru zanurzony je s t  d ru t platynow y naw i
nięty  na  izolującej podstawie; m ierząc opór tego 
d ru tu  (opór zm ienny je s t  w raz z tem pera tu rą ) 
możemy wnioskować o tem pera tu rze . M etoda ta  
m a wiele za le t. D ru t platynow y cienki praw ie 
n a ‘yclimiastowo przy jm uje  tem pera tu rę  otocze
nia; określenie oporu  elektrycznego odbywa się 
szybko i dokładnie; praw o zależności oporu od

‘) Zim no tak  znaczne osięga się, poddając 
skroplony tlen  parow aniu  pod ciśnieniem 15 mm.
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tem peratu ry  zbadane je s t  dośw iadczalnie do 
— 208°, tak , że ekslrapo lacya  nie rozciąga się 
zbyt daleko.

Prof. O lszewski poddał swój p rzyrząd  próbom  
dośw iadczalnym , badając nim tem pera tu ry  w rze
nia tlenu  p rzy  różnych  ciśnieniach: tem p era tu ry  
te  znane były z daw niejszych p rac  jego  i ok reśla
ne były w tedy term om etrem  wodorowym . R óż
nice między dawnemi i nowemi liczbam i wynosiły 
nie więcej nad 1 °.

D la tem pera tu ry  krytycznej w odoru prof. Ol
szewski o trzym ał — 234,5°. L iczba ta  zgadza  
się w granicach dokładności dośw iadczeń z liczbą, 
o trzym aną przez W . N atansona na  drodze teo re 
tycznej. T em peratu ra  w rzenia p rzy  ciśnieniu 
zwykłem w ypadła niewiele niżej — 243 ,5°.

S tałe charakterystyczne najuporczyw szego z ga
zów zostały więc określone.

L. Br.

—  Redukcya kwasu krzemnego przez węgiel
daje  się, według dośw iadczeń p. M oissana, łatwo 
przeprow adzić w piecu elektrycznym . W  tym  
celu, w ru rce  w ęglow ej, w jednym  końcu za
m kniętej, ogrzewa się m ieszaninę sproszkow ane
go k ry szta łu  górskiego i w ęgla, a pod działaniem  
wysokiej tem pera tu ry  w ru rze , p rzy  je j ujściu, 
pow staje kwas krzem ny w k łaczkach, m iędzy któ- 
rem i w ys‘ępują  w yraźnie i słabo zabarw ione 
k ry szta ły  krzem ku w ęgla, a  w dalszej części ru ry  
p ierścień utw orzony z czarnych, połyskujących 
kryształów  krzem owych, pom ieszanych z ku lk a
mi stopionem i. C zarne te k rysz ta ły  ataku je  je 
dynie m ieszanina kw asu azotnego z fluowodor- 
nym; we fluorze zap a la ją  się w zwykłej tem pe
ra tu rze  i p łoną jasnym  płom ieniem , w ydając 
fluorek krzem u. Z aw ierają zaw sze krzem ek 
węgla, z całej jed n ak  ru ry  zeb rać  m ożna 2 0  do 
30 odsetek krzem u krystalicznego.

T. Ii.

—  Ginący gatunek zwierząt. Znaczna liczba 
gatunków  zwierzęcych skazana je s t  na zagładę 
w oczach naszych, a w ciągu ostatniego stu lecia 
wiele ich ju ż  wyginęło. Zwierzę, o k tórem  te raz  
mówimy, je s t  Trichechus lu tiro s tr is  z Florydy. 
Jestto  m ors, którego k ilka  osobników żyje na  wy
brzeżach F lorydy , a zw łaszcza w wodach Indian- 
River. Niedawno jeszcze is tn ia ła  trzoda, złożona 
z ośmiu osobników, znana dobrze m ieszkańcom  
nadbrzeżnym , ale skutkiem  m rozów  ostatniej 
zimy, k tó ra  dotkliw ie dała się czuć i w po łudn io 
wej części Stanów Z jednoczonych, może zupełnie 
ju ż  wyginęła. G atunek fen nie m a zgoła cha
ra k te ru  podbiegunow ego, w brew  powszechnym 
pojęciom  o m orsach, k tó re  w yobrażam y sobie, j  

ja k o  zw ierzęta przebyw ające jedyn ie  śród ławic 
lodowych; mors, o k tórym  tu  mowa, je s tto  zw ie
rzę  podzw rotnikow e, k tó re  się zim na bardzo 
obawia. W  grudniu  r. z ., gdy m rozy szerzyć się 
zaczęły we F lorydzie , znaleziono na w ybrzeżach

zwłoki trzech z tych m orsów , a w lutym  dwu 
jeszcze innych. R ozkład  ciał nie dozwolił p rz e 
chować ich skór, spreparow ano jed n ak  i p rzecho
wano ich szkielety. Czy ży ją  trz y  pozostałe, 
niewiadomo, praw dopodobnie jed n ak  rów nież wy
ginęły, a ciała ich s ‘a)y się pastw ą krabów  i p ta 
ków drapieżnych. —  Oprócz wspomnianej trzody  
ośmiu morsów je s t  jeszcze k ilka osobników sa
motnych, a przynajm niej żyły one niedawno; n ie 
liczna trzoda została  też dostrzeżona w m aicu  
w rzece Sebastian. W każdy raz ie  ogółem n ie
ma ich więcej nad jak ie  dw adzieścia okazów, 
k tó re  zapewne do u trzym ania gatunku  nie w y
starczą, roz rad za ją  się bowiem zwolna; sam ica 
jedno  tylko młode na rok w ydaje. M orsy te po 
zostają  wprawdzie pod opieką p raw a ochronnego, 
p rzed  dwoma la ty  wydanego; p raw a wszakże nie 
m ają  mocy nad m eteorologią, a los tego gatunku , 
niegdyś licznego, ale wytępionego przez człowie
ka, zawisł teraz od term om etru  głównie.

T. 11.

ROZMAITOŚCI.

—  Ostrygi i cholera. W  r. 1893  panow ała 
w A nglii epidem ia cholery, k tó ra , ja k  to s ta ra  
się wykazać „B ritish  M edical Jo u rn a l” , była 
w znacznej m ierze następstw em  spożyw ania 
o s 'ry g  i innych mięczaków m orskich. Z p ięć
dziesięciu miejscowości, gdzie w ypadki cholery 
m iały m iejsce, 35 sąsiaduje z osadam i nadm or- 
skiemi Grimsby i C leethorpes, k tó re  są przez ty 
siące turystów  zwiedzane i gdzie prow adzi się 
ożywiony handel mięczakam i. Jeden  ty lko dom 
handlow y wysyła do 400 000  ostryg  tygodniowo. 
Zbadanie wszakże ławic ostryg  owych w ykazało, 
że znaczna ich liczba znajdu je  się w okolicach, 
dokąd spływ ają wody ze ścieków, a  tem  sam em  
w w arunkach takich , że m ięczaki łatwo staw ać 
się m ogą roznosicielam i zarazy , tem bardziej, że 
z jada ją  się surowe. Dawniej ju ż  z resz tą  p rz e 
konano się, że ostrygi przyczyniają  się do ro z 
przestrzen ien ia  gorączki tyfoidalnej.

T. R.

—  Gołębie wędrowne na morzu. W o s ta t
nich la tach  zajm owano się we W łoszech b adan ia 
m i nad użyciem gołębi wędrownych do kom uni- 
kacyi pocztowej między Sardynią a lądem , 
a  obecnie sla łą  tak ą  obsługę zaprow adzono m ię
dzy w yspą M addalena i portem  C agliari a  wy
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brzeżem_ włoskiem. D la próby  użyto gołębi 
m iędzy w yspą M addalena a  Rzymem , oddalonem i 
m iędzy sobą na 270 km; wypuszczano na raz  po 
4 do 6 gołębi. Z p*aków wysłanych z M addale- 
ny 2/ 3 dotarło  do Rzym u, ale z Rzym u do M ad- 
daleny dostały się tylko 2/ 5 ogólnej liczby gołębi 
wypuszczonych. Czas p rze lo tu  wynosił od 4 go 
dzin 50 m inut do 8 godz. 18 m in., a prędkość 
średnia 45 km  na godzinę. Z dośw iadczeń tych 
wnieść m ożna, że gołąb w locie nie k ie ru je  się 
widokiem celu swej podróży; aby bowiem do- 
strzedz z R zym u M addalenę, należałoby się tam  
wznieść do wysokości 5 0 0 0  w, gołębie zaś nie 
p rzek racza ją  nigdy w ysokości 4 000  m. Z ta k  
znacznego z re sz tą  wzniesienia w spom niana wy
sepką w ydaw ałaby się zaledw ie drobną p lam ą na 
pow ierzchni m orza.

Ciekawem je s t  też w te j sam ej rzeczy dośw iad
czenie nad p rzelo tem  gołębi p rzez  Ocean. S ta tek  
pew ien sprow adził z B ostonu do L ondynu dzie
więć gołębi, k tó re  w tem  ostatn iem  mieście w y
puszczone zostały  w trzy  m iesiące później. Ocean 
p rzebyć zdołały trzy  gołębie, z których jed en

przyby ł w prost do B ostonu, d rug i odnaleziony 
zo sta ł w pobliżu  N ew-Y orku, a trzec i w górach 
A lleghany.

T . R .

—  Wartość pożywna skorup ja jek. Skorupy 
ja je k  odrzuca się zwykle ja k o  bezużyteczne, albo, 
co najw yżej, dodaje się je  do naw ozu. W edług 
pism a „G aze tte  de C om pagnes” lekceważenie ta 
kie je s t  niewłaściwe, skorupy te  bowiem bogate 
są w sole w apienne i w fosforany, a po sp ro szko 
w aniu stanow ić m ogą dodatek  bardzo  użyteczny 
do pokarm u d la  m łodych zw ierząt, ja k  cieląt, 
p isk lą t i t. p. G azeta zaleca prze to  hodowcom, 
by zakupow ali skorupy w zakładach, k tó re  znacz
ną  ilość j a j  zużyw ają, ja k  w cukierniach m iano
wicie.

T . R .

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 9 do 15 października 1895 r.

(ze spostrzeżeń na stacy i meteorologicznej p rzy  Muzeum Przem ysłu i R olnictw a w W arszaw ie).
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T R E Ś ć .  Nowe poglądy  na fo tografią  w barw ach  n a ‘uralnych, przez W ik to ra  Biernackiego. —  
W ym oczki, zam ieszkujące żo łądek  p rzeżuw ających , p rzez  A. Ś. —  O wpływie św iatła na m ikroby. 
(W edług odczytu II. M arshalla  W arda , drukow anego w j,Rev. scien, if .”); p rzez  B. D yakowskiego.—  

K ronika naukow a. —  R ozm aitości. —  B uletyn m eteorologiczny.
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