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W iJsta W a  higieniczna.

Otwarta przed dwoma miesiącami druga 
■wystawa hygieniczna warszawska powołała 
do pracy wspólnej duży zastęp lekarzy, przy
rodników, pedagogów, inżynierów i t. d. 
Zgromadzono też na niej olbrzymi materyał 
naukowy, w bliższym lub dalszym pozosta
jący stosunku z zadaniami hygieny prak
tycznej. M ateryał ten w postaci okazów, 
tablic, dyagram i t. p. wymaga znacznego 
wydatku czasu i pracy, jeżeli ma być pozna
ny dokładnie przez zwiedzającego wystawę. 
Niezupełnie pedagogiczne rozmieszczenie te
go obfitego materyału na placu i w oddziel
nych pawilonach utrudnia jeszcze do pew
nego stopnia szczegółowe zajęcie się nim 
ludzi niedość przygotowanych do oryento- 
wania się wśród danych naukowych. Wyni
ka z tego konieczność informowania i objaś
niania publiczności przez specyalistów i re
ferentów poszczególnych działów naukowych, 
na czem strona dydaktyczna wystawy zysku
je  znakomicie. Pojmiemy trudność, jaką 
ma do pokonania sprawozdawca, jeżeli po

wiemy, że żaden niemal dział hygieny teore
tycznej ani praktycznej nie został pominięty. 
Ze zaś w dużej części działów nauki przy
rodnicze z natury rzeczy na pierwszy plan 
tu występują, przeto pismo nasze winno im 
wzmiankę, na którą zasługują w zupełności. 
Zgóry wszakże czytelników Wszechświata 
uprzedzić musimy, że informacye nasze będą 
krótkie i dość pobieżne. Szczupłość ram 
Wszechświata nakazuje nam ograniczyć to 
sprawozdanie do rozmiarów możliwie naj
mniejszych. Charakter zaś pisma naszego 
pozwala wspomnieć tylko o części czysto nau
kowej i o tych tylko działach, które bezpo
średni mają związek z naukami przyrodni- 
czemi.

Całą wystawę podzielono na dziewięć sek- 
cyj następujących: bakteryologiczną, fizycz- 
no-chemiczną, wychowawczą, statystyczno- 
meteorologiczną, szpitalną, farmaceutyczną, 
budowlaną, przemysłową i ludową. Z tych 
tylko pierwsza, druga i w części czwarta 
mogą stanowić przedmiot artykułu niniej
szego.

Wiadomo ogólnie, jakie znaczenie doniosłe 
przypisuje medycyna współczesna mikroorga
nizmom, jako przyczynom, sprowadzającym 
rozmaite choroby zakaźne. Hygiena, usiłu
jąc w swych zadaniach zapobiegać powsta-
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waniu chorób, na każdym kroku liczyć się 
musi z wynikami otrzymywanemi przez bak- 
teryologią. To też przeznaczenie specyalne- 
go pawilonu na oddział bakteryologiczny 
przez wystawę hygieniczną jest rzeczą słusz
ną, a wykonanie tego dzieła—powiedzmy to 
zaraz—powiodło się znakomicie. Dzięki sta
raniom i pracy pp. d-rów Przewoskiego, Pal- 
mirskiego, Zurakowskiego i wielu innych, 
widzimy na wystawie kompletną pracownię 
bakteryologiczną wraz z muzeum bakteryo- 
logicznem. Przyrządy sterylizacyjne, przy
rządy służące do przygotowywania gruntów 
odżywczych oraz używane do przechowywa
nia hodowli, grunty odżywcze, hodowle bak- 
teryj nieszkodliwych i chorobotwórczych 
(z mleka, masła, sera, wody, powietrza, ziemi 
i t. d.), przyrządy do badania bakteryolo- 
gicznego wody, powietrza i ziemi, barwniki 
stosowane w tych badaniach, preparaty mi
kroskopowe bakteryj i ich rysunki, mikro
skopy i t. d.—wszystko to usegregowane 
należycie składa się na pouczający obraz 
metody i wyników badania bakteryologicz- 
nego. I  o praktycznych zastosowaniach nie 
zapomniano bynajmniej, przedstawiono bo
wiem metodę szczepienia ochronnego i dya- 
gnostycznego (ospa, wścieklizna, gruźlica, 
nosacizna), dalej hodowle zarazków używa
nych do tępienia szkodników, sposoby otrzy
mywania z koni surowicy przeciwbłoniczej, 
wreszcie uwzględniono dział dezynfekcyi.

W  sekcyi fizyczno-chemicznej uwzględnio
no wszystkie czynniki hygieniczne ogólne, 
dotyczące zarówno hygieny publicznej jak 
i prywatnej.

O powietrzu poucza p. J . J . Boguski. W i
dzimy tu przedstawiony skład chemiczny po
wietrza, zanieczyszczenia tegoż; rozmaite 
sposoby chwytania pyłu i odpowiednie do 
tego przyrządy. Oddzielne gazy powietrza 
w rurkach oraz przyrządy do badań fizycz
nych i chemicznych powietrza dopełniają te
go działu.

Fizyka, chemia i hygiena wody powierzona j 
została do naukowego opracowania pp. Lep- j  

pertowi, Nenckiemu i Neugebauerowi. Tu- j  

taj mamy wyniki badania wody zarówno pod 
względem chemicznym jak  i bakteryologicz- i 
nym. Oddzielne tablice wskazują wartość | 
hygieniczną wody wiślanej i studziennej po ! 
wsiach i miastach. Nadto przedstawione są i

różne sposoby oczyszczania wody (filtry, 
osadniki).

Sprawa pożywienia i hygiena pokarmów 
nader jest obszerna i powierzoną być musia
ła  w szczegółowem opracowaniu kilku roz
maitym specyalistom. Część ogólną wzięli 
na siebie d-rowie Zawadzki i Kuczyński 
i w szeregu 20 tablic pomieścili treść che- 
miczno-fizyologiczną nader obfitą. Mamy 
więc tu  przedstawiony proces trawienia, czę
ści składowe ciała ludzkiego, skład chemicz
ny najważniejszych środków pokarmowych, 
ich względną wartość w stosunku do zawar
tości materyj pokarmowych: białka, tłuszczu 
i wodanów węgla. Z tablic tych nadto mo
żemy poznać rozmaitość kombinacyj pokar
mowych w granicach normalnego odżywiania 
się. W  dziale hygieny ludowej d-r Peltyn 
umieścił specyalny szereg tablic, dotyczą
cych pożywienia chłopa i robotnika u nas 
i w innych krajach, a z danych przez siebie 
zebranych wystawca dochodzi do praktycz
nego projektu racyonalnego żywienia mas 
ludowych w wypadka-ch głodu, epidemii 
i t. d. Specyalnie o mięsie pouczają jeszcze 
pomieszczone w tymże dziale (ludowym) mo
dele i tablice p. Kotłubaja. Poznajemy tu 
klasyfikacyą mięsa na rynkach europejskich, 
zawartość składników pożywnych w mięsie, 
ich strawność, wreszcie zafałszowania.

Przetwory mięsne w okazach oraz tablicę 
ich składu chemicznego wystawił d-r Flaum. 
Z mlekiem, jako jednym z najważniejszych 
środków pokarmowych, spotykamy się w kil- 

| ku miejscach na wystawie. D-r Bączkiewicz 
j  wziął sobie za zadanie przedstawić hygienę 

mleka gotowego, daje nam przeto skład che
miczny mleka, sposoby rozmaite wyjaławia
nia mleka, wykazuje sposoby fałszowania 
i wykrywania tych zafałszowań, wreszcie 
okazuje bakterye mleka nieszkodliwe i cho
robotwórcze. Pan Dłużewski natomiast 
przedstawia stronę hygieniczną mleka przed 
dostarczeniem tegoż konsumentowi. Daje 
zatem plan i urządzenie obory, okazy paszy 
dla krów, poucza o sposobach przechowywa
nia (chłodzenie, filtracya) i transportowania 
mleka, dalej okazuje naczynia i przyrządy 
w mleczarstwie racyonalnem stosowane. Inni 
wystawcy, zwłaszcza w sekcyi wychowawczej, 
zajmują się mlekiem w specyalnem zastoso
waniu tegoż jako pokarmu dla dzieci.
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Zboże, mąka i pieczywo w okazach, anali
zach i tablicach porównawczej wartości po
żywnej, w metodach oznaczania zalet i wy
krywania zafałszowań,—jest działem bardzo 
pouczająco opracowanym przez p. T.Jentysa. 
Wymienimy jeszcze wystawę olejów jadal
nych i octu p. Małyszczyckiego; herbaty, 
kawy, kakao i czekolady d-ra Zawadzkie
go i obszerną, wzorowo przedstawioną, 
a uwzględniającą w sposób naukowy obecny 
stan przemysłu fermentacyjnego wystawę 
piwa p. Oz. Boczkowskiego. Ażeby wreszcie 
zakończyć z używkami, wspomnieć jeszcze 
należy o dziale d-raKucharzewskiego, w któ
rym mamy przedstawioną hygieniczną stronę 
używania tytoniu.

Dział dezynfekcyi i odwaniania opracowali 
pp. d-r Nencki i Pruszyński. Zapoznają nas 
więc ci referenci z rozmaitemi systemami 
dezynfekcyi (ogniem, parą, środkami che- 
micznemi), z aparatami i urządzeniami de- 
zynfekcyjnemi; zestawiają okazy środków 
dezynfekcyjnych, stosowanych przy odkaża
niu, wraz z graficznem przedstawieniem ich 
względnej siły dezynfekcyjnej; wreszcie po
uczają o sposobach dezynfekcyi odzieży, lo
kalów, ulic, miejsc ustępowych i t. d.

Farby ze stanowiska hygienicznego zDa- 
lazły przedstawicieli w osobach pp. Biber- 
steina, Piotrowskiego i Trzcińskiego.

Dział oświetlenia opracowany jest roz
legle, zajmująco i dość obrazowo. Oprócz 
referentów pp. Kolendy i Stetkiewicza, z któ
rych ten ostatni specyalnie opracował oświet
lenie elektryczne, przyczyniła się tu w wyso
kim stopniu Inspekcya gazowa miejska 
z przedstawicielem swym, p. Znatowiczem. 
Wśród tablic, wystawionych przez Inspekcyę 
gazową mamyfkilka przedstawiających tech
niczną stronę fabrykacyi gazu oświetlającego, 
jednę mapę wskazującą pokłady węgla gazo
wego i tablice, w których główne produkty 
węgla gazowego genealogicznie są zilustro
wane. W  innym szeregu tablic widzimy 
analizy chemiczne gazu warszawskiego, pal
niki warszawskie w porównawczej swej war
tości co do natężenia światła oraz tablice 
graficzne, wskazujące stopień oświetlenia po
wierzchni ulic przy rozmaitych systemach, 
a opracowane przez p. Stetkiewicza. W  oka
zach wystawa Inspekcyi gazowej przedsta
wia główne produkty destylacyi smoły gazo

wej w ilościowym ich stosunku, dalej barw
niki i środki lecznicze, otrzymywane ze smo
ły gazowej, kolekcyą palników używanych 
obecnie i dawniej, wreszcie zbiór kompletny 
przyrządów używanych do kontroli dobroci 
gazu oświetlającego.

W  dziale oświetlenia elektrycznego mamy 
szereg tablic wyjaśniających zasadę teore
tyczną światła łukowego i żarowogo, dają
cych liczbowe wskazówki co do natężenia 
światła, dalej obejmujących krzywe foto
metry czne czyli wskazujących rozchodzenie 
się promieni w lampach żarowych i łuko
wych. Nadto widzimy tu w okazach roz
maite lampki żarowe i łukowe, przyrządy 
służące do regulowania światła żarowego, 
kolekcyą stosów galwanicznych, rozmaitych 
depolaryzatorów prądu, galwanometrów, 
woltmetrów, amperemetrów i t. d.

Pouczającemi wreszcie w dziale oświetle
nia są tablice wskazujące względną wartość 
rozmaitych metod oświetlenia: zapomocą
świec, nafty, olejów, gazu, elektryczności. 
Widzimy, w jak  rozmaitym stopnia zanie
czyszcza się powietrze przy tych rozmaitych 
metodach, jak rozmaite są ilości wytwarza
nego ciepła i t. d.

Chcąc zakończyć z działem fizyczno-che- 
micznym, musimy jeszcze zwrócić uwagę na 
wystawę Urzędu lekarskiego m. Warszawy. 
Najbardziej interesującą stroną tej wystawy 
są okazy rzadkich gatunków herbaty oraz 
okazy herbat fałszowanych w Warszawie. 
Surogaty herbaty i kawy mamy tu w zbiorze 
niezmiernie obfitym obok ich okazów mikro
skopowych i wskazówek do dokładnego ba 
dania.

Stacya meteorologiczna warszawska, pozo
stająca pod kierunkiem prof. W. Kwietniew
skiego, wystąpiła na wystawie z całkowitym 
zbiorem przyrządów, służących do obserwa- 
cyj meteorologicznych. Mamy tu więc: ba
rometr stacyjny Fuessa, barometr samopi- 
szący br. Richard, termometr maximum, 
termometr minimum, trzy termometry grun
towe Fuessa, waporometr samopiszący br. 
Richard, heliograf Campbell-Stokesa, plu- 
wiometr samopiszący br. Richard, pluwio- 
metr Hellmanna i chorągiewkę W ilda do 
oznaczania kierunku i prędkości wiatru. T a
blice i mapy dopełniają znakomicie zaimpro
wizowaną na wystawie dostrzegalnię meteo



V* Sz*ijC/rIS\\ IAT. r ir  29.

rologiczną. P. Oiemniewski na jednej tablicy 
zestawia śmiertelność i temperaturę powietrza 
w ciągu lat pięciu (1891—1895) w W arsza
wie. P. Romuald Merecki wystąpił z trzema 
tablicami, z których na pierwszej przedsta
wia niedosyt powietrza (ciśnienie w mm  r tę 
ci) za lata 1887—1891 dla Poznania, Sil- 
niczki, Pińska, Uladówki, Ząbkowic, Wilna 
i Humania; na drugiej krzywe prawdopodo
bieństw dla temperatury powietrza w W ar
szawie, Wilnie i Kijowie, na trzeciej wresz
cie zmienność temperatury powietrza z dnia 
na dzień dla równiny mazowieckiej, gór kar
packich i Podgórza, wyżyny szląsko-olku- 
skiej, wyżyny podolskiej, niziny krakowskiej, 
wyżyny lubelsko-sandomierskiej, dorzecza 
Prypeci i wielu miast. Również zajmujące 
są trzy tablice p. Ehrenfeuchta, z których na 
pierwszej mamy ruch dzienny wilgotności 
względnej w Warszawie, na drugiej ruch 
dzienny temperatury w Warszawie w latach 
1893, 1894 i 1895, a na trzeciej ruch dzien
ny barometru w Warszawie w latach 1893, 
1894 i 1895. Prof. W itold Wróblewski 
umieścił tu jeszcze dwie mapy Europy, na 
których są przedstawione izotermy roczne, 
styczniowe, lipcowe, przesuwanie się na 
wiosnę izotermy 0° G i przesuwanie się izo
termy 9° O (początek lata).

Zupełną nowością na wystawie jest kom
pletny zbiór przyrządów służących do pomia
rów antropologicznych. Publiczność, inte
resująca się tym działem, ma do zawdzięcze
nia urządzenie tegoż p. K. Daniłowicz- 
Strzelbickiemu. Można się tu zapoznać ze 
wszystkiemi instrumentami^ używanemi przez 
antropologów. Widzimy więc np. cyrkle 
Broca do mierzenia wskaźników czaszko
wych, goniometr Broca dla kąta twarzowego, 
kraniostat projekcyjny Topinarda, antropo
metr Broca do projekcyi na osobniku ży
wym, osteometr do pomiarów nad kośćmi 
długiemi, kraniofor Topinarda, goniometr 
Quatrefagesa i t. p. Przyrządy te, sprowa
dzone dla wystawy, pozostaną w Warszawie 
jako podstawa dla mającej powstać przy 
Towarzystwie lekarskiem tutejszem pracow
ni antropologicznej.

Powołując się na słowa wstępne sprawo
zdania niniejszego, musimy raz jeszcze za
znaczyć w końcu, źe brak miejsca nie pozwa- 
a nam rozpisywać się obszerniej o stronie

przyrodniczej wystawy hygienicznej. Z ko
nieczności poprzestać musimy na tej pobież
nej informacyi, wykazującej bądź co bądź, 
jak  obfitym jest materyał naukowy nagro' 
madzony na wystawie. I  w działach innych 
tu i owdzie znalazłyby się szczegóły, intere
sujące specyalniej czytelników pisma przy
rodniczego. Mamy wszakże nadzieję, że 
osobiste ich zetknięcie się z wystawą, pilne 
zwiedzanie tejże przyniesie korzyść większą 
niż sprawozdanie choćby najobszerniejsze.

M. FI.

PIERWOTNE OBJAWY PRACY.

Pod mianem „pracy” rozumiemy zwykle 
czynność prowadzącą do jakiegoś pożytecz
nego wyniku, skierowaną ku zaspakajaniu 
naszych potrzeb fizycznych i moralnych; za
baw zaś, które nieraz zużytkowują dużo wy
siłków mięśniowych, nie nazywamy pracą.

Godzimy się na to, że robotnik dążący do 
kopalni, urzędnik do biura, kupiec do skle
pu i t. d., idą pracować, nie powiemy jed
nakże, że ci, co grają w lawn-tennisa, albo 
tańczą na balu, pracują. Różnica ta, z punk
tu widzenia socyologicznego, jest zupełnie 
słuszną i powstała w umyśle ludzi na mocy 
doświadczenia, które czerpiemy z życia prak
tycznego i z teoryj ekonomicznych, pod tym 
bowiem względem zachodzą, między tymi 
dwoma rodzajami działalności, pewne róż
nice.

Co zaś dotyczę różnicy psychologicznej, to 
takowa prawie że nie istnieje, lub też ma 
znaczenie bardzo względne, a wskutek nie- 
uznania narazie tej wielkiej prawdy, psycho
logia pracy uczyniła tak małe postępy.

Dla psychologii nie ma wielkiego znacze
nia kwestya, w jakim stopniu dana praca 
jest pożyteczną jednostce lub społeczeństwu. 
Pytanie to przedstawia się w innem świetle.

Przypuśćmy, źe, jak  już słusznie zauwa
żono, umysł ludzki z natury rzeczy dąży do 
bezczynności, a każdy wysiłek jest mu przy
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krym; w takim razie wyjaśnić trzeba, dlacze
go od czasu do czasu otrząsa się on ze zwyk
łego lenistwa, jakie są pobudki, które go 
w ruch wprawiają, jakim stopniowym prze
obrażeniom podlegają jego czynności i w jaki 
sposób powstaje ta wielka organizacya pra
cy, z której żyją całe społeczeństwa ucywili
zowane.

Aby rozwiązać to zadanie, należy zbadać 
wszystkie dowolne czynności człowieka, nie 
bacząc na wyniki do jakich dążą, czy rezul
tatem tychże będzie korzyść praktyczna 
czy zabawa. Z chwilą, gdy człowiek wyko
nywa jakąś czynność i otrząsa się ze swej 
wrodzonej inercyi, już psycholog szukać po
winien przyczyn, które wywołały pracę i ba
dać jej naturę, inaczej nigdy nie pozna ge
nezy pracy, w znaczeniu, jakie jej obecnie 
nadajemy. Dojdziemy wtedy do wniosku, 
źe zabawa, którą dziś tak bezwzględnie od 
pracy odróżniamy, była pierwotną i najdaw
niejszą postacią działalności człowieka, że 
zastępowała w życiu ludów dzikich i barba
rzyńskich właściwą pracę produkcyjną.

* **

Lenistwo i dzikość są synonimami. Ludy 
dzikie, te zwłaszcza, które stoją na bardzo 
nizkim szczeblu rozwoju umysłowego, są nad 
wyraz leniwe. Robertson, opisując charak
ter mieszkańców Ameryki, których rozwój 
umysłowy był na bardzo nizkim poziomie, 
mówi: „Amerykanie północni i chilijczycy 
spędzają czas w ogłupiającej bezczynności... 
jedynern szczęściem, do jakiego dążą, jest 
nic nie robić. Gałemi dniami wylegują się 
w hamakach, lub siedzą na ziemi nie zmie
niając nawet pozycyi, nie odwracając oczu, 
nie mówiąc słowa... Prawie jest rzeczą nie
możliwą wyprowadzenie ich z tego stanu 
odrętwienia, wydaje się wprost, że są nie
zdolni do żadnego większego wysiłku”. Ve- 
negas dodaje jeszcze w kwestyi, dotyczącej 
mieszkańców Kaliforni: „Bezgraniczne le
nistwo sprawia, źe każda praca wstręt 
w nich budzi”. Wskutek takiego próż
niactwa wszelkie zajęcie, do jakiego bywają 
zmuszeni potrzebami życia codziennego, wy
konywają z niebywałą powolnością, tak że 
p. Gumilla, świadek naoczny, przyrównał ich 
pracę do wegetacyi. Potrzebowali, np.,

kilku lat do zbudowania łodzi, a zdarzało 
się często, źe skoro dzieło swe ukończyli, 
drzewo juź zgniło. Innym razem, kiedy roz
poczęli przeróbkę dachu na swej chacie, to 
zanim zdołali wykończyć drugą część dachu, 
pierwsza uległa zniszczeniu. Europejczy
cy, przybywszy do Ameryki, starali się 
stopniowo przyzwyczajać do pracy tam tej
szych mieszkańców, brali się nawet do tej 
tresury z energią i okrucieństwem, ale bez
skutecznie: pracuje jak  indyanin, weszło 
nawet w przysłowie u hiszpanów Ameryki 
południowej, gdy chcieli przez to określić 
niezmierną przy pracy opieszałośość.

Dzieją się rzeczy podobne i u mieszkań
ców Australii. Peron mówi, źe patrzą się na 
europejczyków karczujących ziemię, przyglą
dają się ciągle pracy kolonistów; dają im 
narzędzia i nasiona, ale ani przykład, ani 
nadzieja polepszenia sobie bytu, nie jest 
w stanie skłonić ich do pracy. Andemanici, 
weddowie i inne ludy, są również niezdolne 
do żadnej pracy ciągłej i systematycznej- 
oddają się włóczęgostwu i polują, ale nic ro
bić nie chcą. W  Afryce lenistwo hottento- 
tów weszło także w przysłowie, a niebywała 
słabość mięśni, spowodowana bezczynnością, 
przyczyniła się nawet do zwyrodnienia rasy. 
Baines zauważył, podczas podróży po zatoce 
Wielorybiej, źe trzeba było czterech hotten- 
totów do przeniesienia worka z mąką, a ma
rynarz europejski podnosił go sam jeden 
z łatwością.

Ludy murzyńskie Afryki, te, które zaciąg
nięto do armii niewolników, potrzebnej 
w celach cywilizacyjnych Ameryki, są zdolne 
do dość znacznego natężenia w pracy, ale 
gdy są pod przymusem, pozostawieni zaś 
sami sobie przekładają nadewszystko próż
nowanie W edług Burtona, plemiona mu
rzyńskie w Afryce wschodniej i zachodniej 
uważają pracę za zło konieczne, mniej tylko 
złe od śmierci; a Winwood Reade twierdzi, 
że mnrzyn spędza czas w zupełnej bezczyn
ności, pali haschish aż do ogłupienia, źle się 
obchodzi z dziećmi, bije żonę, istotę ohydną, 
ale która jednak dzięki swej pracowitości 
nie pozwala mu umrzeć z głodu.

Rysy te charakteru odnajdujemy i u tych 
ludów dzikich, którym los przeznaczył świet
ną przyszłość. Gauchosi np., dziwne plemię 
zamieszkujące republikę Argentyńską, po
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wstałe ze skrzyżowania się hiszpanów z in- 
dyanatni, całe swe zadowolenie widzi, według 
Hutchosona, „w paleniu papierosów, jeżdże
niu konno, w piciu dżinu i graniu”. Podobni 
są w tem do starożytnych germanów, praoj
ców tegoczesnych niemców, których opisuje 
Tacyt: „Kiedy przestają wojować, nie robią 
nic, śpią lub jedzą. Najsilniejsi i najodważ
niejsi gnuśnieją w bezczynności, a powierzają 
kobietom, starcom i osobnikom słabszym 
pracę i trudy około pól i domu”...

Tak wyglądają fakty. Trzeba je  teraz 
wyjaśnić, należy zdać sobie sprawę ze stanu 
umysłu tych ludzi, dla których szczytem 
szczęścia jest najzupełniejsza bezczynność. 
Zjawiska psychologiczne są niezmiernie zło
żone, nie należy faktów oderwanych badać 
pojedynczo, lecz trzeba przeprowadzić pewną 
między niemi łączność. Chociaż bowiem lu
dzie dzicy są najczęściej leniwymi i pracować 
nie lubią, nie dowodzi to jeszcze, aby całe 
życie spędzali w zupełnej bezczynności mięśni 
i umysłu. I  oni także oddają się pewnym 
czynnościom z niezmiernem upodobaniem, 
a ruchy ich bywają częstokroć bardzo silne 
i bardzo męczące. Jedną z postaci najpo
wszechniejszych, która ujawnia działalność 
dzikich, jest taniec, a zajmuje on niepośled
nie stanowisko w życiu ich codziennem. 
„Kiedy hiszpanie—pisze Robertson—poraź 
pierwszy zapoznali się z amerykanami, zdzi
wiło ich to niepomiernie, że lud ten, z natury 
przeważnie zimny i bierny, oddaje się tańcom 
z ogromną namiętnością i w zabawie tej zu
żywa dużo siły i ruchu”. Dla nich zatem 
taniec nie był tylko małoznaczącą i pod
rzędną zabawą, lecz była to uroczystość, 
przywiązana do najważniejszych momentów 
ich życia społecznego i indywidualnego, jako 
to: do małżeństwa, wojny, układów dyploma
tycznych i t. d. Dla czarnych mieszkańców 
Afryki taniec jest także chwilą zupełnego 
zapomnienia, to też oddają mu się z praw
dziwą wściekłością. „Skoro tylko posłyszą 
„tam-tam” zatracają zupełnie nad sobą pa
nowanie”. „W ygląda to jak  jakiś szał cho
reograficzny—pisze Letonineau—pod wpły
wem którego zapominają o swych nędzach 
osobistych i ogólnych”.

Niezmiernie jest rzeczą ciekawą, że na
miętność ta  do tańca przechowała się u mu
rzynów osiedlonych w Ameryce przez parę

wieków. W ostatnich chwilach niewolnict
wa, w Stanach południowych Ameryki pół
nocnej, murzyni pod koniec każdego roku 
używali dwutygodniowego wypoczynku; otóż 
cały ten okres czasu poświęcali tańcom i od
dawali się tej rozrywce przez godzin parę 
z prawdziwem upojeniem. Australczycy ma
ją  swój taniec wojenny, któremu się oddają 
z ogromnem uniesieniem; przyjmują w nim 
udział wszyscy, mężczyzny, kobiety i dzieci. 
Zdarza się często i wielu podróżników zau
ważyło to nieraz, że dzicy tańczą aź do zu
pełnego wyczerpania sił, padają zemdleni na 
ziemię, jakgdyby w ten sposób musieli wy
ładowywać, zapomocą takich ruchów szalo
nych, nagromadzoną w nich siłę nerwową 
podczas długich dni próżniactwa i spokoju.

U ludów, które niebędąc jeszczo ucywili- 
zowanemi, wyszły już jednak trochę ze stanu 
dzikości, lub też mają większą styczność 
z żywiołami cywilizacyjnemi, objawy tej 
czynności przybierają różnorodny charakter 
i są bardziej złożone: np. przejawia się 
u nich namiętność do koni. Gauchosi do naj
ważniejszych czynności zaliczają przejażdżkę 
konno i są tak niezmiernie zamiłowani w tem 
ćwiczeniu, źe wykazują o wiele większą wy
trzymałość w jeżdżeniu konno, niż w jakiej
kolwiek innej peacy. Gauchos nie jest silny 
i z łatwością ulega zmęczeniu przy pracy, 
ale „posadźcie go na koniu—mówi Mac Col— 
a opierać się będzie znużeniu do nieskończo
ności”.

Możnaby wyliczyć wiele bardzo różnorod
nych objawów czynności u ludów dzikich, lecz 
ponieważ taniec jest jednym z najważniej
szych i najbardziej typowym, ograniczymy 
się zatem na wyprowadzeniu z niego wnios
ków psychologicznych, jakie nam fakty te 
nasunąć muszą.

Najpierw rzuca nam się w oczy dziwna 
sprzeczność: ludy, które uchodzą za leniwe 
w stopniu najwyższym, oddają się z zamiło
waniem niezwyklem i z szałem nieomal czyn
ności tak męczącej i wyczerpującej jak  ta 
niec. Wszelkie prace, jakie dokonała ludz
kość ucywilizowana, są mniej ciężkie i mniej 
męczące, a pomimo tego dziki, który wolałby 
umrzeć niż zostać tkaczem, lub kowalem 
w europejskiej fabryce, tańczy z rozkoszą aż 
do omdlenia. Stąd dojść musimy do wnios
ku o błędności przypuszczenia, źe każda
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czynność o tyle jest bardziej odstręczającą,
0 ile większe sprowadza zmęczenie i źe tem 
samem psychologia pracy fałszywemi kro
czyła drogami w tej kwestyi, jak zresztą
1 w wielu innych.

Wynajdziemy może rozwiązanie tej 
sprzeczności, gdy rozbierzemy odrębne ce
chy działalności ludzkiej, które występują 
pod postacią pracy produkcyjnej człowieka 
ucywilizowanego i jako czynności dzikich, 
ujawniające się w tańcach i innych gwał
townych „sportach”. Przeprowadziwszy ta 
kie porównanie, rzucimy może odpowiednie 
światło na psychologią pracy. Zasadnicze 
różnice, zachodzące między temi dwoma ro
dzajami działalności ludzkich wydają się być 
następujące:

1) Praca produkcyjna człowieka ucywili
zowanego jest prawidłową i ujętą w pewne 
stałe zasady; „sport” dzikich jest nieporząd- 
ny i przerywany. Dziki może tańczyć, jeź
dzić konno, oddawać się swym ulubionym 
sportom kiedy chce, gdy w jego ośrodkach 
psychicznych nagromadzi się tyle siły nerwo
wej, że ujawnia potrzebę do jej wyładowania. 
Przeciwnie zaś robotnik, urzędnik, handlo
wiec i t. p. zniewoleni są codziennie powracać 
do swych zajęć w godzinach oznaczonych, 
niezależnie od tego, czy usposobienie ich jest 
chwilowo złem czy dobrem. Trzeba zatem 
często przy pracy produkcyjnej pewnego wy
siłku, aby się nie dać opanować lenistwu 
i przezwyciężyć wrodzony wstręt organizmu 
do pracy; przeciwnie zaś, gdy idzie o sport, 
wysiłek taki jest prawie zawsze zbyteczny. 
Podczas niektórych uroczystości narodowych 
lub religijnych, obyczaje nakazują dzikim 
tańce, albo inne jakie ćwiczenia, ale i wtedy 
osobnik może im się oddawać lub nie, sto
sownie do swego usposobienia. Praca pro
dukcyjna domaga się więc większego wy
siłku woli niź zabawa.

2) W  pracy produkcyjnej podnieta do 
czynu leży w naszej woli, kiedy zaś w spor
cie dzikich pobudka jest prawie od woli nie
zależną. Kowal, który kuje żelazo, tkacz, 
który pracuje w warsztacie, muszą wykonać 
szereg czynności różnorodnych, aby dojść do 
pożytecznego wyniku pracy; otóż wszystkie 
te czynności powinny być ścisłe, sumienne 
i umiejętne, wykonane podług pewnych pra
wideł, wskazówek i nabytego doświadczenia.

Każdy niemal ruch powinien być poprzedzo
ny aktem myślenia, któryby kierował wolą, 
a przy jej pomocy powstaje właściwy ruch. 
Co prawda nowoczesny przemysł upraszcza 
wiele czynności, robotnik ma pracę ułatwio
ną, ale bardziej jednostajną i do pewnego 
stopnia automatyczną, ale i to jest rzeczą 
względną, bo uwaga pracującego musi jed
nakże stać ciągle na straży jego ruchów, co 
juź wymaga pewnego natężenia umysłu 
i woli. W  sporcie dzikich natężenie takie 
jest zbytecznem, bo ruch wykonany działa 
podniecająco na ruch mający się dokonać 
i w taki sposób pobudzenie staje się automa- 
tycznem. Zbadajmy np. psychologią dzi
kiego, który tańcząc wpada w istny szał, 
wydaje okropne krzyki, wykonywa gwałtow
ne ruchy, kończące się omdleniem. Wiado
mą jest rzeczą, że przesadzone i gwałtowne 
ruchy mięśni drażnią umysł, a wskutek znów 
tej nienaturalnej podniety umysłu, ruchy 
i gesty stają się żywsze: i tak, człowiek 
wściekły, który bije pięściami i tupie nogami 
w taki sposób, podbudza swą pasyą i naod- 
wrót, tak się unosi rozdrażnieniem, że ruchy 
jego stają się coraz gwałtowniejszemi. W y
stępują tu więc akcya i reakcya, oddziały
wające na siebie wzajemnie. Podobnie zda
rza się, że u tańczącego, skoro pierwszy 
ruch w tańcu wykona, następne ruchy są już 
wynikiem pierwszych, które działają podnie
cająco na umysł, a ten znów wpływa na 
ciągłe zdwajanie się gwałtowności ruchów, 
bez wysiłku woli. Z tego więc punktu wi
dzenia zapatrując się na daną kwestyą, do
chodzimy do wniosku, źe praca produkcyjna 
wymaga daleko większego i bardziej ciągłe
go wysiłku umysłu i woli, niż zabawa.

•3) Dzicy, oddając się jakiemuś sportowi, 
doznają uczucia rozkoszy, pierwiastku tego 
niema zaś wcale w pracy produkcyjnej, ale 
zastępuje go cierpienie. Wspominaliśmy, 
źe dzicy dochodzą w tańcu do takiego szału, 
że utracają świadomość. Otóż chwila takie
go uniesienia, wywołana zupełnem wyczerpa
niem, sprawia im, jak się zdaje, rodzaj roz
koszy; fakt ten nie jest jeszcze dokładnie 
zbadany, ale sądząc z innych objawów, do
myślać się go należy. Hypnologowie nie 
zajmowali się wcale tą  kwestyą, ale ja  zapy
tywałem kilkakrotnie osoby hypnotyzowane 
jakich uczuć doznają w ostatnich chwilach
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utraty  świadomości i prawie wszystkie odpo
wiadały mi, źe to jest chwila rozkoszy nie
wypowiedzianej, podobna z niektórych wzglę
dów do rozkoszy cielesnej. Ci co zemdleli, 
a bardziej jeszcze ci,co tak jak  ja  byli w sta
nie dopiero półomdlenia czyli zatracali tylko 
w połowie świadomość, przypominają sobie, 
źe doznawali dreszczy rozkoszy, obok przy
gnębiającego uczucia omdlenia. Z drugiej 
strony zjawiskiem przeciwnem jest ten objaw, 
że najsilniejszym rozkoszom fizycznym towa
rzyszy zwykle ogólne niewyraźne wyczerpa
nie i chwilowe przytępienie świadomości. Byó 
może to samo ma miejsce przy wyczerpa- 
niach fizycznych, wywołanych np. tańcem; 
prowadzą one za sobą zaćmienie świadomo
ści, które pośród uczuć niemiłych zachowują 
na dnie pewne napięcie rozkoszne, skutkiem 
którego zmęczenie fizyczne staje się źródłem 
przyjemności. W  chwili bowiem zemdlenia, 
albo też pół omdlenia, gdy stopniowo, po
woli zatracamy świadomość, doznajemy ta 
kiego wstrząśnienia, które to, pomimo przy
krego stanu samego omdlenia, rozkosz nam 
sprawia. Jeżeli przyczyną zemdlenia jest 
zbyt silne zmęczenie, wynik pozostaje taki 
sam; wyczerpanie fizyczne wpływa na utratę  
świadomości, a chwila, kiedy dziki popada 
w ten stan zupełnego oszołomienia, jest za
pewne dla niego źródłem rozkoszy i upo
jenia.

Przy pracy produkcyjnej człowiek ucywili
zowany nie może doznawać takich wrażeń, 
musi przeciwnie ciągle natężać wolę, aby 
z całą świadomością oddawać się pracy. Gdy 
zajęcie przedstawia pewną rozmaitość, nie 
potrzeba w takim razie zbyt wielkiego natę
żenia woli, ale zdarza się często, że robotnik, 
który pracuje w wielkich fabrykach, gdy za
jęcie jest zbyt jednostajnem, staje się ocię
żałym, uwaga jego słabnie i musi użyć wy
siłku woli, aby znów przywrócić całą ener
gią i świadomość, bo inaczej praca na tem 
ucierpi. Jesteśmy tak przyzwyczajeni do 
tych wysiłków woli, że nawet nie zwracamy 
uwagi ile nas to kosztuje, lecz gdy sięgniemy 
pamięcią i uprzytomnimy sobie chwile, kie
dyśmy się jakiego zajęcia uczyli, wtedy doj
dziemy do wniosku, że ten ciągły wysiłek 
woli, panujący nad naszem wewnętrznem 
usposobieniem, sprawiał nam pewne cier
pienie.

Zważywszy to wszystko, cośmy poprzednio 
powiedzieli, widzimy, że najgłówniejszą róż
nicą, zachodzącą między temi dwoma rodza
jami ludzkiego działania, jest przewaga wy
siłku woli i umysłu przy pracy produkcyjnej 
i że w sporcie tkwi zwykle pierwiastek roz
koszy, kiedy przy pracy go niema. Dowodzi 
to, że odraza, jaką dziki i w ogóle człowiek 
pierwotny żywi do pracy, jest natury czysto 
psychologicznej; nie odstręcza go bynajmniej 
zmęczenie mięśniowe, ale ma wstręt do wy
siłku umysłu i woli, bez czego żadna praca 
produkcyjna i prawidłowa nie jest wykonal
ną. Czynności dzikiego, których najpospo- 
litszem wyobrażeniem jest taniec, przy wiel- 
kiem nieraz zmęczeniu, żadnego wysiłku 
umysłowego nie potrzebują, przeciwnie, wy
ładuje nagromadzoną w organizmie siłę ner
wową, a nie zakłóci ani na chwilę tej błogiej 
umysłowej bezczynności, z którą mu tak 
dobrze.

Analiza ta objaśnia nas dlaczego pierwot
ne sposoby, jakiemi człowiek zdobywał sobie 
środki, potrzebne mu do życia, były polowa
nie i wojna. Zapatrując się na wszystko 
z naszego punktu widzenia, dziwnem nam się 
wydaje, źe ludzie z taką namiętnością odda
wali się czynnościom, które przedstawiały 
wielkie niebezpieczeństwa, a mieli odrazę do 
zajęć o wiele pewniejszych i spokojniejszych, 
choćby do rolnictwa. Dzisiaj ideałem pracy 
jest, aby jaknajmniej była dla pracującego 
niebezpieczną, inaczej zaś działo się w sa
mych początkach rozwoju ludzkości; człowiek 
nie cenił bardzo życia, nie troszczył się 
o niebezpieczeństwa, które na swej drodze 
spotykał, dążył tylko do tego, aby czynności 
wszelkie jaknajmniej potrzebowały wysiłku 
umysłu i woli. W ojna u dzikich, np., to 
tylko szereg ruchów i czynów, dokonanych 
w sposób prawie źe automatyczny; ruchy 
ściśle obmyślone, które stanowią dziś pod
stawę wojny cywilizowanej, zastępuje dziki 
szałem uniesienia, który go bezmyślnie pcha 
naprzód. Dzicy mają wtedy tylko chwilę 
zastanowienia, gdy chcą podejść podstępnie 
wroga i obliczają warunki ataku mniej lub 
więcej korzystne, ale skoro raz bójkę roz
poczną, nie myślą nic, są w stanie mordować, 
gryźć, rozbijać bez żadnego rezonowania. 
Dość jest przejrzeć opisy wojen barbarzyń
ców, aby zrozumieć, źe mają chwile tak
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strasznego podniecenia umysłu, że graniczy 
niemal z obłędem, nawet wtedy, gdy uczest
nicy w bójce są nieliczni. Otóż pragnienie 
takich gwałtownych podnieceń i wysiłków 
mięśni czyni dzikiemu wojnę przyjemną; 
pożąda jej jako rozrywki, wbrew wszelkiemu 
niebezpieczeństwu. Namiętność wojny jest 
zbliżoną i podobną do namiętności tańca, do
dać tylko jeszcze należy uczucie przyjemno
ści, jakie ma dziki w niszczeniu, zresztą na
tura tych dwu działalności jest identyczną. 
Wojna zatem nie była obowiązkiem ciężkim 
do spełnienia, ale rozrywką wielce pożądaną 
i poszukiwaną, a tradycya tych rozkoszy tak 
się głęboko zakorzeniła w życie społeczne 
człowieka, źe do dziś dnia trudno ją  wyko
rzenić, pomimo, że niema już tylu pożytecz
nych zadań do spełnienia.

Polowanie zbliżone jest wielce do wojny 
i też same co ona nasuwa nam uwagi, może 
większą tylko rolę odgrywają czynniki umy
słowe i wola. U dzikich zwłaszcza wymaga 
wielkiego wysiłku mięśni, bez wielkiego na
tężenia umysłu i woli.

Rozbiór tych wszystkich najpierwotniej
szych przejawów pracy u ludów barbarzyń
skich, tłumaczy nam niektóre objawy życia 
ucywilizowanego, mianowicie naturę naszych 
sportów. Sporty nowoczesne, jakoto taniec, 
jazda konna, bicykl, chodzenie po górach, 
strzelanie i wogóle wszelkie gry, są rozrywką 
poszukiwaną wielce w celu odpoczynku po 
pracy codziennej, w celu niejako odświeżenia 
umysłu i mięśni. Ciekawem jest zaiste, że 
taki odpoczynek bywa właśnie męczącym, bo 
polega na ćwiczeniach mięśni często bardzo 
wyczerpujących. Trudno byłoby wytłuma
czyć, stosując się do ogólnych pojęć o pracy, 
dlaczego robotnik, po całodziennem zmęcze
niu, wieczorem odbywa wycieczkę na rowe
rze lub długi spacer; ale kwestya ta, przed
stawi się nam jasno, gdy przypomnimy sobie, 
że wstręt do pracy produkcyjnej stąd wyni
ka, że wymaga ona wysiłku woli i umysłu. 
Odraza jest tak silną, że samo przejście od 
pracy tego rodzaju do pracy czysto musku
larnej, sprawia przyjemność i wystarcza, aby 
wywołać uczucie miłego odpoczynku.

Pożyteczność sportów jest widoczną, a siła 
pociągająca do tych rozrywek w tem właśnie 
tkwi, że pozwala wyładować nam sporo ener
gii mięśniowej, bez wysiłku umysłowego.

Sporty są więc temże samem, co pierwotne 
objawy działalności, znane u człowieka dzi
kiego.

Tak jak  praca produkcyjna o silnem natę
żeniu umysłu i woli jest najcięższą i zarazem 
najchlubniejszą zdobyczą cywilizacyi, tak 
również sport jest zwrotem ku najulubień- 
szym przejawom pracy naszych przodków, 
gdzie przeważają pierwiastki pozbawione 
woli.

Jednem słowem, podstawą sportu i jego 
racyą bytu jest atawizm.

Widzimy zatem, źe lenistwo jest chorobą 
psychiczną i może nawet iść w parze z wiel
kim rozwojem mięśni i siły fizycznej; mamy 
leniwych herkulesów, bo lenistwo nie wypły
wa ze słabości rąk, ani nóg, ale ze słabości 
umysłu.

Wilhlem Ferrero. 

tłum. Jadwiga Sadowska.

(Reyue Scientifiąue, 14 marca, 1896 r.

B A D A N I A

nad przelatywaniem owadów przez siatki.

Już w r. 1834 entomolog angielski W. 
Spence zauważył, że rozmaite owady bardzo 
niechętnie przelatują przez siatki druciane, 
nawet o dosyć obszernych okach, pozwalają
cych im swobodnie się dostać na drugą stronę.

Korzystając z tego można się zabezpieczyć 
w lecie od much, zakładając w otwartem 
oknie siatkę o obszernych okach (o okach 
mających 20—26 mm  średnicy). E. Stan
ley powtarzał te same badania w r. 1837 
z siatkami różnobarwnemi i doszedł, źe na
wet oka o 30 mm  średnicy powstrzymują 
owady od wejścia do mieszkań. Od r. 1889 
prof. Peliks Plateau podjął nanowo te ba
dania. Widział, w ogrodzie zoologicznym 
w Gandawie, osy (Yespa germanica) latające 
na odległości 5—20 cm przed czarnemi k ra
tami źelaznemi zagrody dla kur i świnek 
morskich, zwabione zapewne wonią pożywie
nia, a nieważące się przelecieć przez otwory
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szerokie na 25 mm. Zwierzęta kręgowe za
chowywały się zupełnie inaczej wobec siatek, 
których oka odpowiadały rozmiarami ich 
wielkości. Tak np. Plateau obserwował 
stado wróbli, które bez wahania przeleciało 
przez sieć o otworach wielkości 100 : 70 mm. 
Skąd pochodzi ta  obawa owadów przed s ia t
kami o wielkich okach?

Dawniejsi badacze sądzili, że owady oba
wiają się siatek, jako przypominających im 
pajęczyny, gdy tymczasem Stanley utrzymy
wał, że wskutek złożonych oczu owadów, 
dających liczne obrazy, siatka o obszernych 
otworach zamienia się pozornie w gęstą tka
ninę.

Po badaniach Plateau (1889) i Exnera 
(1891) przypuszczają dzisiaj,że owady otrzy
mują, tak samo jak  zwierzęta kręgowe, po
jedyncze obrazy przedmiotów świata ze
wnętrznego, ale przy t. zw. mozajkowem 
widzeniu kontury ich nie zarysowywują się 
wyraźnie. Oko zwierzęcia kręgowego spo
strzega lepiej wyraźne zarysy i kształty, 
oko zaś owadu spostrzega lepiej ruchy. 
Uczony belgijski, który się bardzo zajmował 
wzrokiem u zwierząt niższych, przyszedł do 
przekonania, źe owady, niezdolne są widzieć 
kształtów nieruchomych przedmiotów, uwa
żają sieci o dużych otworach za jednolitą 
powierzchnię, zamykającą wejście.

Po ogłoszeniu spostrzeżeń prof. Plateau 
w „Naturaliste” r. 1889, p. E. Pissot podał, 
do tego samego pisma, obserwacye nad za
chowaniem się owadów względem siatki
0 otworach 28 mm obszernych, zasłaniają
cych wejście do szafy, w której znajdowały 
się konfitury. Przez pierwsze 36 godzin nie 
przylatywał żaden owad, dopiero po 3 —4 
dniach, kiedy fermentujące konfitury poczęły 
wydawać silny zapach, dostały się do nich 
muchy plujące i nie mogły napowrót wyjść, 
podczas gdy inne muchy i błonkoskrzydłe, 
zamknięte w- szafce, zaraz usiłowały się wy
dostać na wolność, przelatując lub przecho
dząc przez siatkę. P. Pissot wywnioskował 
stąd, że siatka niezawsze zatrzymuje muchy, 
a przy dalszych badaniach przekonał się, że 
osy, których gniazdo otoczył siatką o otwo
rach 22 mm, z początku zatrzymywały się
1 oglądały siatkę, później jednak przebywały 
ją  bez trwogi.

Widząc dwoistość wyników różnych ba

dań, prof. Plateau wziął się do nowych 
prób, które rozpoczął w r. 1890, a w 1895 
prowadził dalej. Wynik tych badań ogło
szony został w roku zeszłym w Pamiętni
kach belgijskiej Akademii nauk.

W ogrodzie p. Plateau znajdowało się 
kilka bujnych okazów skabiozy (Scabiosa 
succisa L ), której kwiaty odwiedzało nie
ustannie mnóstwo much (Eristalis, gnojka), 
pszczół, trzmieli i motyli. Służyły one na
wet za miejsce spoczynku dla much.

Kwitnące rośliny prof. Plateau pokrył 
siatką drucianą w kształcie skrzyni, wysokiej 
na 1,20 m, o otworach wielkości 27—28 mm.

Badał je przez 8 dni przy najpiękniejszej 
pogodzie i zauważył, że gnojka (Eristalis) 
i inne dwuskrzydłe trzymały się zdała, tylko 
pszczoły i trzmiele (Bombus terrestris) wcho-

Siatka druciana w kształcie skrzyneczki wysokiej 
na 1,20 m, przykrywająca dwa krzaczki Scabiosa 

Succisa L., dryakiew.

dziły za siatkę, nigdy £ jednak więcej nad 
dwie sztuki, chociaż zwykle skabioza, mająca 
przeszło sto kwiatów, bywała otoczona nie
przejrzanym rojem owadów.

Łatwo dało się zauważyć w jaki sposób 
duże trzmiele dostawały się za siatkę.

Nie wpadały nigdy one do klatki wprost 
lecąc, ale unosiły się przywabione zapachem 
wzdłuż siatki i ponad nią aż się uderzały
0 drut, wtedy zaś chwytały się go łapkami
1 wchodziły do środka.

Trudniej jeszcze było im wychodzić,często 
powracały znowu do kwiatów, chociaż już 
zabrały z nich miód i pyłek. Tak samo za
chowywały się pszczoły.

Osy i motyle dzienne, dostawszy się pod 
siatkę, spłoszone wzlatywały ku błękitnemu
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niebu i tym sposobem wogóle łatwo wydo
bywały się na wolność.

Pokazało się, że gnojki (Eristalis) nie 
przelatują, przez kratę, chociaż byłoby to 
dla nich bardzo łatwe, z powodu niewielkich 
rozmiarów ich ciała, pszczoły i trzmiele 
przechodzą dopiero wówczas, gdy przez 
przypadkowe dotknięcie drutu poznają wiel
kość otworów. Podobnie wypadły i inne 
doświadczenia.

Prof. Plateau zamknął jeden baldaszek 
barszczu (Heracleum Sphondylium) w siatce 
o otworach 10 mm, kształtu balonu, osadzo
nej na drutach i umieszczonej na kiju.

Większość much plujących i gnojków zo
stała powstrzymana, żadna nie dostała się

Siatka otaczająca Klateczka sześcienia
baldaszek barszczu o pięciu ścianach 

(Heracleum spon- drucianych i szóstej
dylium). drewnianej.

do środka w locie, a tylko niektóre, usiadł
szy naprzód na sieci, mogły wygodnie 
wejść.

Innym razem postawiono w słońcu na 
dworze, klatkę sześcienną, umieszczoną na 
słupku. Pięć ścian zasłonięto siatką, a na 
drewnianem dnie położono kawałek surowej 
wołowiny i dwie rozłamane, dojrzałe śliwki, 
które w ciągu ośmiu dni doświadczeń przy
wabiły mnóstwo much plujących (Calliphora 
yomitoria), pomimo źe oka były większe niż 
poprzednio; owady latały dakoła klatki i do 
piero gdy przypadkiem siadły na drutach 
siatki, wchodziły do środka.

Podobnie postępowały muchy gnojki (Eri
stalis tenax), pszczoły i małe osy, które sie
działy uwięzione w klatce i które trzeba 
było zmuszać do szukania wyjścia przez po
trząsanie klatką.

Latały one bezradnie wśród ścian siatko
wych klatki, które zapewne wydawały im się 
jednolitemi, nieprzebytemi powierzchniami. 
W tedy dopiero wychodziły, gdy usiadły na 
drucie (czasem po 25 sekundach), udając się 
częściej w stronę światła, gdy tymczasem 
wchodzić wolały od strony ciemnej. Żeby 
sprawdzić, jakie warunki dla owadów przed
stawia okno zasłonięte siatsą, w czwartym 
rzędzie doświadczeń ustawiono w ogrodzie 
na 1,5 m wysoko ponad ziemię, skrzynkę 
drewnianą zamkniętą z pięciu stron, której 
jedna tylko ściana pionowa, otwarta, zwró-

Skrzynecyka sześcienna, o pięciu ścianach 
drewnianych i szóstej z siatki drucianej.

eona do światła, zasłonięta była siatką 
o otworach wielkości 22 mm. W  klatce po
łożono surowe mięso. W  pierwszych dniach 
pokazało się niewiele owadów, ale kiedy po 
kilku dniach mięso zaczęło się rozkładać, 
zleciało się mnóstwo.

Latały wokoło klatki, do której mogłyby 
się łatwo dostać przez szerokie oka siatki, 
ale wchodziły tylko po drutach. Prof. Plateau 
nie widział ani jednego o wadu wylatującego 
lub wlatujące wprost nawet przy potrząsa
niu. Przerażone muchy latały w środku 
klatki, uważając siatkę za ścianę i wycho
dziły dopiero namacawszy otwór przy do
tknięciu drutu. W piątym szeregu doświad
czeń osłonięto kopułą z siatki, wysoką na
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32 cm, o otworach 15 mm, wyjście podziem
nego gniazda os, szerokie na 3'—4 cm.

Wychodzące z gniazda osy latały chwilę 
pod tym niezwykłym dachem, póki jedną 
łapką nie dotknęły siatki, potem zaś znajdo
wały wyjście bardzo łatwo.

Siatka kopulasta, przykrywająca ujście kanału 
prowadzącego do podziemnego gniazda os.

Tylko dwie z dwunastu wyleciały 
wprost, i to dlatego, że siatka silnie odbi
ja ła  od jasnego nieba, a owady lecą do 
światła. Daleko rzadziej wlatywały wprost 
z zewnątrz, a widok tego roju latającego 
dokoła siatki, nie widząc setek otwartych 
drzwi, był bardzo ciekawy.

Osy musiały macaó jak  ślepe, a niektóre 
po długiem, bezskutecznem lataniu, wynaj
dywały jakieś zagłębienie w ziemi, gdzie 
kopuła siatkowa nie przystawała dość szczel
nie i wchodziły do wnętrza. Po odkryciu te
go przejścia osy cisnęły się tamtędy, uni
kając siatki.

Spostrzeżenie p. Pissot, źe osy przyzwy
czajają się po kilkunastu minutach do siatki, 
otaczającej ich gniazdo, nie zostało potwier
dzone. Osy i nadal uważały siatkę za istotną 
przeszkodę.

Ze wszystkich tych spostrzeżeń prof. Pla- 
teau wyprowadził następujące wnioski:

1) Rozciągnięta siatka nie wstrzymuje 
owadów bezwarunkowo.

2) W  locie owady zachowują się tak, 
jakby nie widziały otworów siatki; lata ją  
przed nią tu i owdzie, jak  przed nieprzerwa
ną powierzchnią.

3) Wlatywanie wprost zdarza się bardzo 
rzadko. W ogromnej większości przypad
ków owad dotyka naprzód siatki, albo siada 
na niej, potem zaś wchodzi przez otwór jak 
każde inne zwierzę.

4) Można to wyjaśnić tylko niewyraźnem 
widzeniem przy pomocy oczu złożonych,, 
druty siatki przedstawiają się owadom tak, 
jak  nam kreski odległego sztychu, t. j. jed
nolitą powierzchnią.

Owad sądzi, że znajduje się przed mniej 
lub więcej przejrzystą przeszkodą, w której 
okiem żadnych otworów odróżnić nie może.

Tłumaczyła Z. S.

(Prometheus n-r 336, 1896 r.).

Wiadomości bibliograficzne.

Die verbreitetsten Pilze Deutschlands. Eine
Anleitund zu ihrer Kenntnis; przez prof. d-ra 
Ottona Wiinschego. Lipsk, 1896. Str. 112. Cena 
kop. 72.

Składa się ta broszura: 1) z przedmowy,
2) tablicy do określania grzybów, ułożonej na 
podstawie części owocowych (zarodnikowych),
3) z przeglądu systematycznego grzybów, za
wartych w pracy zatytułowanej, 4) z tablic, 
służących do określania rodzajów i gatunków:
a) śluzowców (Myxomycetes), b) grzybów właści
wych, podzielonych na dwie grupy: woreczkowa- 
tych (Ascomycetes) i trzoneczko-zarodnikowych 
(Basidiomycetes); 5) z tablic do określania 
grzybów wyrastających na liściach, gałązkach 
i t. p. częściach roślin wyższych; 6) Wyjaśnie
nia skróceń nazwy autorów, którzy nadali nazwy 
grzybom opisanym; 7) spisu rzeczy.

A. Ś.

Die Verbreitetsten Schmetterlinge Deutsch
lands. Eine Anleitung zum Bestimmen der Ar- 
ten; przez d-ra Ryszarda Rijsslera. Lipsk, 1896. 
Str- 170 (z 2-a tablicami). Cena kop. 92.

Po przedmowie i wstępie, autor podaje sposo
by chwytania, zabijania, przechowywania i t. p. 
motyli. Następnie umieszczone są tablice do 
oznaczania rzędów, rodzin, rodzajów i gatunków, 
z treściwemi opisami gatunków;— dalej idzie spis 
systematyczny rodzin i rodzajów, wyjaśnienia 
skróconych nazw autorów i wreszcie spis rzeczy. 
Do niewielkiej tej książeczki dołączone są dwie 
tablice litografowane, wyjaśniające budowę mo
tyli.
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Lehrbuch der Botanik. Mit 471 zum Theil 
farbigen Figuren in Holzscbnitt; przez prof. d-ra 
Maksa Reessa. Stuttgart, 1896. Str. 453. 
Cena rs. 5.

Podręcznik ten botaniki składa się: z przed
mowy, wstępu i pięciu części, a mianowicie :

1) Morfologii roślin, która obejmuje ogólną 
budowę i kształty organów roślinnych; 2) Ana
tomii (komórka, tkanki i wewnętrzna budowa 
różnych organów roślinnych); 3) Fizyologii 
(utrwalenie rośliny, odżywianie, oddychanie, 
wzrost i zjawiska ruchu); 4) Rozmnażania i roz
woju (rozmnażanie wogóle, rozmnażanie bezpłcio
we i płciowe wodorostów, grzybów mchowych 
(Bryophyta), paprotników (Pteridophyta), nago- 
nasiennych i pokrytonasiennych rośliu); 5) Sy- j 
stematyki roślin, w której autor kolejno prze- j  

chodzi: Sporophyta z poddziałami: a) Thallophy- 
ta, b) Bryophyta, c) Pteridophyta); dalej Sper- 
mophyta, z poddziałami: a) Gymnospermeae
i b) Angiospermeae (Monocotyledoneae i Dicoty- 
ledoneae). Nadto dodany jest spis roślin lekar
skich, roślin trujących ważniejszych i spis rze
czy. Wydanie bardzo staranne.

A. Ś.

Exkursionsflora fur Nord nnd Mtttel-Deutsch- 
land. Eein Taschenbuch fur Schiller und Laien; 
przez prof. d-ra Karola Kraepelina. Lipsk, 1896. 
Str. 338. Wydanie 4-fe. Cena rs. 1 kop. 95.

Po przedmowie do 4-go wydania, następuje 
ułożone w alfabetycznym porządku wyjaśnienie 
użytych w dziełku skróceń, jakoteż wyrażeń, 
a nadto opis części składowych rośliny, uzupeł
niony małemi, uproszczonemi rysunkami w tek
ście. Dalej idzie tablica I, służąca do określania 
rodzin (i niektórych rodzajów), zaopatrzona 
w objaśnienia o sposobie używania tablicy przy 
określaniu. Tablica II, służy do określania ro
dzajów i gatunków, również opatrzona uwagami 
o sposobie posługiwania się tablicą przy ozna
czaniu roślin.

Rodzaje i gatunki ułożone są w rodziny, a te 
w gromady, poczynając od Dicotyledoneae, 
a kończąc na Filices. Na końcu dodany jest 
spis rzeczy alfabetycznie ułożony.

A. Ś.

KRONIKA NAUKOWA.

—  Skutki fizyologiczne braku tlenu. Działa
nia fizyologiczne braku tlenu na sprawy chemicz
ne w ogólnej przemianie materyi żywych orga
nizmów były niejednokrotnie przedmiotem badań, 
natomiast o skutkach biologicznych w tym kie
runku mało co wiemy. Wiadomo tylko napewno

tyle, że wszystkie zjawiska życiowe u zwierząt 
wobec braku tlenu prędzej czy później ustają, 
u zwierząt wyższych przy objawach uduszenia, 
i że protoplazma rozpada się, mętniejąc uprzed
nio i wytwarzając w sobie wakuole. Dopiero 
niedawno ściślejsze w tym względzie badania 
zostały podjęte przez p. Loeba nad jajami ryb 
i jeżów morskich. Gdy świeżo zapłodnione ja ja  
rybie zostały wystawione w odpowiedniej komo
rze na działanie silnego strumienia wodoru, to 
zwykle następowały jeszcze dwa lub trzy prze
wężenia, a dalszy rozwój ustawał; gdy wszakże 
ja ja  pomieszczano w komorach ustawionych na 
lodzie i w taki sposób pierwsze przewężenie 
zostało powstrzymane, a następnie przez dłuż
szy czas puszczano strumień wodoru, to i po 
ogrzaniu nie było już rozwoju ja j. Dowodziło, 
że w pierwszym przypadku przewężenie począt
kowe zachodziło pod wpływem tlenu zawartego 
jeszcze w jaju. Jeżeli jaja nie rozwijające się 
w wodorze przeniesiono na powietrze, wówczas 
wszystkie w przeciągu pół godziny poczęły się 

| dzielić. W wodorze zatem nie obumarły, lecz 
brak tlenu zatrzymał ich rozwój. Doświadcze
nia inne dowiodły znów, że póki wogóle tyle jest 
tlenu, ile go potrzeba do funkcyi przewężenia, 
to ostatnie następuje; szybkość przebiegu wszak
że zależna jest od temperatury. Gdy zaś całko
wicie tlen został usunięty, dokładne dzielenie się 
komórek nastąpić już nie może. Przyczyny tego 
upośledzenia funkcyi przewężania szukać należy 
nie w braku energii, lecz w zmianach morfolo
gicznych, sprowadzonych przez brak tlenu. Wi
dać, jak  błonki pomiędzy komórkami wystawio- 
nemi przez czas dłuższy na wpływ wodoru, roz
luźniają się, w komórkach występują kropelki 
silnie załamujące światło i wreszcie komórki 
spływają ze sobą. Jeżeli powietrze wypierano 
nie przez wodór lecz przez strumień czystego 
dwutlenku węgla, to obok skutków braku tlenu 
występowały też skutki działania C02. Świeżo 
zapłodnione ja ja  wogóle nie przewężały się w tym 
gazie i szybko umierały; ja ja  zaś, które w po
wietrzu przeszły kilka okresów dzielenia się, po 
10— 15 minutach w dwutlenku węgla wskazy
wały na swej powierzchni amebowate zmiany 
kształtów.

Badania jaj jeżów morskich wydały wogóle 
rezultaty analogiczne do powyższych.

Loeb nie poprzestał na tych szeregach do
świadczeń, lecz dokonał jeszcze badań nad wpły
wem braku tlenu na czynność serca u zarodków 
ryb, na heliotropizm zwierząt i na zachowanie 
się komórek barwnikowych. Najważniejszy wy
nik swych badań autor upatruje w tem, że do
wiódł, iż w pewnych przypadkach brak tlenu 
sprowadza w komórkach naprzód zmiany mole
kularne a następnie morfologiczne, które z kolei 
dopiero są przyczyną zawieszenia czynności ży
ciowych.

(Archiv. f, Physiol., Naturw. Rundschau).

M. FI.
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—  O organizmach morskich i naturalnych 
warunkach ich rozmieszczenia wygłosił niedaw
no temu w Londynie w Royal Institution wykład 
słynny autor dzieła o ekspedycyi „Challengera,”, 
p. J. Murray. Główne myśli tego wykładu da
dzą się streścić w następujących słowach. Roz
mieszczenie organizmów morskich w daleko wyż
szym stopniu jest zależne od tem peratury ich 
środowiska, aniżeli dotyczy to zwierząt lądowych, 
jakkolwiek różnice krańcowych temperatur w wo
dzie morskiej nie przenoszą 28° G, gdy na lądzie 
dochodzą do przeszło 60°. Analogicznie do 
stref ziemskich, można odróżnić pięć dobrze od
graniczonych stref cieplnych dla rozmieszczenia 
organizmów morskich: dwie strefy okołobieguno- 
we z małemi wahaniami temperatury i wogóle
0 temperaturze nizkiej, jednę strefę okołorówni- 
kową o wysokiej temperaturze i z wahaniami 
nieznacznemi i wreszcie pomiędzy temi dwie 
strefy pośrednie ze znacznemi wahaniami tempe- 
ratuiy. Dalej w kierunku pionowym rozróżnić 
należy jeszcze dwie strefy: powierzchowną, do 
głębokości 100 sążni, w której zachodzi duża 
zmiana warunków życiowych i znajduje się obfite 
bogactwo zwierząt i roślin, i strefa głęboka, po
niżej 100 sążni, w której świat zwierzęcy jest 
jeszcze obfity, roślinnego wszakże już brak. 
W ciepłych wodach powierzchniowych u zwrot
ników znaczną jest liczba gatunków, lecz małą 
liczba osobników; w strefach biegunowych dzieje 
się odwrotnie. W tych ostatnich brak organiz
mów wydzielających węglan wapnia, które nato
miast częste są bardzo w ciepłych morzach rów
nikowych. Tutaj na dnie morskiem znajdują 
się istotki, których poczwarki swobodnie pływają 
w morzu. W morzach zimnych natomiast niema 
organizmów, przechodzących przez stadyum 
poczwarki. Murray objaśnia obecne rozmiesz
czenie świata organicznego w oceanach rozwo
jem stanu obecnego skutkiem zmian w okresach 
geologicznych. Niegdyś morze od równika do 
biegunów jednakową miało temperaturę i wszę
dzie żyły rośliny i zwierzęta jednakowe i ilościo
wo równie rozmieszczone. Gdy rozpoczęło się 
odgraniczanie stref cieplikowych na kuli ziem
skiej, a okolice biegunowe powoli stygły, wów
czas organizmy, przechodzące stadyum poczwar
ki oraz te, które wydzielają węglan wapnia, 
schroniły się w strefach morskich cieplejszych 
albo wyginęły; tylko zwierzęta o rozwoju bez
pośrednim pozostały w okolicach ochłodzonych. 
Zimna woda płynęła od biegunów ku równikowi, 
opadała tutaj pod cieplejszą wodę powierzchni
1 w taki sposób doprowadzała w głębie mórz 
zwrotnikowych zawartość tlenu, która czyniła je  
odpowiedniem środowiskiem dla życia zwierzę
cego. W taki sposób tłumaczy się fakt podo
bieństwa organizmów morskich u obudwu biegu
nów, a również podobieństwo fauny biegunowej 
do fauny znacznych głębin.

(Prometheus).
M. FI.

—  W pływ rozmaitych tem peratur na rozwój 
ja j Żabich. W celu przeprowadzenia swych ba
dań nad tym przedmiotem, prof. Oskar Hertwig 
urządził szereg zbiorników wody, przez które 
przepływały prądy o stałej temperaturze. Z dłu
giego szeregu doświadczeń, wykonanych bardzo 
ściśle, przytoczymy tu wyniki najważniejsze. 
W wodzie o temperaturze 0° jajka zapłodnione 
nie rozwijają się, a rozwój już rozpoczęty zostaje 
tu  powstrzymany. Jednakże już dawniejsze ba
dania O. Schultzego dowiodły, że nawet przez 
tygodni kilka trzymane w tej temperaturze ja ja  
mogą się rozwijać prawidłowo, jeżeli zostaną po
woli powrócone normalne stopnie temperatury. 
W granicach temperatur od 2° do 33° ja ja  żabie 
rozwijają się normalnie, lecz z szybkością roz
maitą; w tym względzie różnią się one od jaj 
zwierząt ciepłokrwistych, które znoszą bez szko
dy wahania temperatury tylko w granicach dość 
ciasnych. Wysokości temperatury odpowiada 
dobrze określony stopień rozwoju. Tak np. po 
godzinach dziewięciu w temperaturze 15° jaje 
jest podzielone na osiem komórek; w tym samym 
czasie przy 32— 33° mamy już drobny pęche
rzyk zarodkowy. Po 24 godzinach przy 15° jest 
pęcherzyk zarodkowy, a w tym samym czasie 
przy 33° rozwinięta jest struna grzbietowa, 
rdzeń i pęcherze mózgowe. W taki sposób 
można śledzić doskonale całkowity rozwój przy 
rozmaitym stopniu ciepła. Gdy maximum ciepła 
zostaje przekroczone choćby o jeden stopień, 
jajka szybko obumierają. U granicy tej dostrze
ga się już rozwój nieprawidłowy, widoczny przez 
osobliwy przebieg procesu przewężania.

M. FI.

—  Jod w ciele zwierzęcem. Zarówno dla 
fizyologii jak  dla medycyny nader jest ważnem 
odkrycie, dokonane przez prof. Baumanna przy 
badaniu składu chemicznego gruczołu tarczowe
go. W czasach ostatnich gruczoł ten dość często 
bywa stosowany w medycynie; przetwory tego 
organu mianowicie zalecane bywają w chorobach 
takich jak  wole, otyłość i t. p, Co zaś dotyczę 
znaczenia fizyologicznego gruczołu tarczowego, 
to wiadomo już oddawna, że wycięcie tegoż spro
wadza poważne zakłócenia w całym organizmie, 
a nawet pociągnąć może za sobą śmierć. Jed
nakże rozmaicie tłumaczą sobie fizyologowie 
istotne znaczenie tego gruczołu. Tyle tylko 
wiadomo napewno, że ma on wpływ nader ważny 
na odżywianie i przemianę materyi. Otóż od
krycie prof. Baumanna, o ile się zdaje, w wyso
kim stopniu przyczyni się do rozświetlenia tej 
sprawy. Badacz wspomniany przez odpowiednie 
manipulacye chemiczne wydobył z gruczołu ta r 
czowego związek, stanowiący istotny czynnik 
fizyologiczny tego organu i zawierający dość 
znaczną ilość jodu. Przez dłuższy czas gotował 
gruczoły z 10°/0-wym kwasem siarczanym, na
stępnie filtrował, a pozostałość wytrawiał kilka
krotnie alkoholem. Otrzymane w taki sposób
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wyciągi, po odparowaniu alkoholu, zostały po
zbawione tłuszczu, poczem pozostał kosmkowaty 
proszek brunatny. Liczne doświadczenia do
wiodły, że proszek ten stanowi istotny czynny 
składnik gruczołu tarczowego. Jest on nieroz
puszczalny w wodzie, trudno rozpuszczalny w al
koholu, łatwo w rozcieńczonych alkaliach; z tego 
ostatniego roztworu strąca się pierwotny proszek 
po dodaniu kwasów. Badanie chemiczne tego 
przetworu wykryło obok nieznacznej ilości kwa
su fosfornego, organiczne połączenie jodu. Za
wartość jodu wynosi około 9,3°/0. W podobnem 
połączeniu znaleziony został jod także w gru
czole tarczowym człowieka. Znaczenie naukowe, 
fizyologiczne tego odkrycia polega przedewszyst- 
kiem na tem, że mamy tu organ, który jest 
uzdolniony do skupiania w sobie pierwiastku che
micznego, dostarczanego organizmowi w nie
zmiernie drobnych ilościach, nadto że pierwiastek 
ten wchodzi w skład związku o ważnem znacze
niu fizyologicznem. Nowy ten związek, który 
w medycynie znalazł już zastosowanie, otrzymał 
nazwę „tyrojodyny”.

(Ztschr. f. physiol. Ch.).

M. FI.

—  Przepuszczalność skóry. O przedmiocie 
tym dotychczas dwa znamy fakty pewne: popierw- 
sze, że skóra jest przepuszczalną dla ciał wcie
ranych przy pewnem ciśnieniu mechanicznem, 
tak np. przy wcieraniu maści rtęciowej; powtóre 
jest przepuszczalną dla związków działających 
na nią chemicznie, np. dla jodu. Natomiast nie- 
rozstrzygniętem było pytanie, czy podobnie jak  
błony organiczne, skóra być może siedliskiem 
zjawisk osmotycznych. Ażeby rozwiązać to py
tanie, szereg doświadczeń podjęła pani Traube- 
Mengarini na pierwotniakach, różnych pasorzy- 
tach, skorupiakach i żabach. Autorka formułuje 
wnioski następujące: 1) Skóra zanurzona w fi
zyologicznem swem środowisku nie jest prze
puszczalną. 2) Skóra żaby, umieszczonej w roz
tworze solnym, jest napółprzepuszczalna i woda 
ze zwierzęcia przechodzi do otaczającej go ką
pieli nietylko ze skóry ale i z całego ciała, kąpiel 
bowiem w tym razie więcej zawiera soli niż 
zwierzę. W warunkach wszakże normalnych 
żyje żaba, a również i inne zwierzęta badane, 
w takiem środowisku fizyologicznem, które nie 
dopuszcza osmozy. Przy sztucznej dopiero 
zmianie warunków życia osięga się tę półprze- 
puszczalność, bardzo dla zwierząt szkodliwą. 
Zanim przepuszczalność stanie się zupełną, 
zwierzę umiera. 3) Ponieważ okazało się, że 
pierwotniaki zachowują się w tym względzie tak 
jak  i wyższe zwierzęta, te ostatnie zaś wszystkie 
znów podobnie do siebie, przeto autorka przy
puszcza, że i skóra ludzka tym samym ulega 
prawom. Wynikałyby stąd ważne wskazówki, 
dotyczące stosowania kąpieli mineralnych, wobec

czego pożądanemi są doświadczenia szczegółowe 
na skórze ludzkiej.

(Naturw. Rundschau).

M. FI.

—  Nowy odczyn mikrochemiczny na chloro
fil podaje znany botanik, H. Molisch. Jeżeli do 
tkanki zawierającej chlorofil i niezwilżonej dodać 
wodnego nasyconego roztworu potażu gryzącego, 
to ciałka chlorofilowe natychmiast barwią się na 
brunatno, a najdłużej po kwadransie lub półgo
dziny znów stają się zielone. Zamiana żółto- 
brunatnej barwy na pierwotną zieloną zachodzi 
natychmiast przy ogrzaniu lub za dodaniem wo
dy, nieco powolniej za dodaniem alkoholu, eteru 
lub gliceryny. Barwniki inne, prócz chlorofilu, 
jednocześnie w tkance roślinnej zawarte, do 
pewnego stopnia maskują ten odczyn; w wielu 
wszakże razach nie stają na przeszkodzie do 
uwydatnienia go.

(Naturw. Rundsch.).

M. FI.

—  Nowe doświadczenia nad siłą mięśniową 
konia wykonane zostały przy pomocy dynamo- 
metru przez p. F. Smitha. Badaczowi temu 
udało się uniknąć dawniejszych błędów doświad
czalnych i według nowej metody zbadał p. Smith 
80 koni. Dzieli on te zwierzęta ze względu na 
otrzymane rezultaty, na cztery grupy. Konie 
pierwszej grupy potrafiły ciągnąć 78,5°/0 ciężaru 
własnego ciała, w drugiej grupie przemagały 
opór 77,6°/0 ciężaru swego ciała, w trzeciej 
70 ,6% , wreszcie w czwartej tylko 65,6°/0.

(Journal of Physiology, Naturw. Rundsch).

M. F I

—  Lapakonom, oto nazwa, nadana przez che
mików włoskich, pp. Crosa i Manneli, ciału kry
stalicznemu, otrzymanemu przez dystylowanie 
wiórów drzewa „lapacho”. Są to kryształy 
rombowe o połysku jedwabistym, topliwe przy 
62°, rozpuszczalne w alkoholu, benzynie, kwasie 
octowym i wielu innych rozpuszczalnikach. Mają 
one nader interesującą właściwość optyczną. 
Roztwory zabarwiają się w świetle słonecznem 
coraz silniej na żółto, a w ciemności tracą znów 
to zabarwienie, tak że doświadczenie zabarwiania 
i odbarwiania może wielokrotnie być powtarzane 
z tą  samą próbką. Może nowe to ciało znajdzie 
zastosowanie w fotografii.

(Prometheus).

A. L.
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WIADOMOŚCI BIEŻĄCE.

—  Doroczny zjazd przyrodników szw ajcar
skich, 79-ty zkolei, odbędzie się w dniach 2 — 5 
sierpnia w Zurychu, a jednocześnie stowarzysze
nie przyrodnicze zurychskie obchodzić będzie 
jubileusz 150-letniego swego istnienia. Z zapo
wiedzianych dotychczas na zjazd wykładów za
notujemy: prof. Kollikera „O czynnościach mi
kroskopowych elementów kory mózgowej” , prof. 
Bambergera „Energia chemiczna’1, prof. Dufoura 
„Badania nad promieniowaniem słonecznem 
w Szwajcaryi” i prof. Scbrotera „Flora jezior” .

A. L.

—  Frekwencya w uniwersytetach. „Science” 
podaje następującą, tabliczkę, przedstawiającą 
liczby słuchaczów, zapisanych z początkiem roku 
1895 w trzydziestu największych uniwersytetach 
na świecie :

1. Berlin. . . .  8 652 16. Petersburg. 2 804
2. W iedeń. . .  6 714 17. Michigan. . 2 772
3. M adryt. . .  5 829 18. Kijów. . . . 2 417
4. Neapol . . .  5 040 19. Pensylwania 2 400
5 Moskwa . . 4 118 20. Turyn. . . . 2 355
6. Peszt . . . .  3 892 21. Y ale........... 2 350
7. Monachium 3 561 22. Minnesota . 2 171
8. Ateny. . . .  3 331 23. Glasgow . . 2 080
9. Harward . . 3 290 24. Rzym . . . . 1 916

10. Oksford. . . 3 256 25. Barcelona . 1 887
11. Manchester 3 000 26. Helsyngfors 1 861
12. Lipsk . . . .  2 957 27. Columbia. . 1 816
13. Edynburg . 2 924 28. Kalifornia . 1 731
14. Cambridge. 2 893 29. Cornell. . . 1 686
15. Praga. . . .  2 859 30. Halla . . . . 1 666

Paryż liczył 11 010 studentów, lecz liczba ta 
obejmuje.także wolnych słuchaczów, co nie po
zwala jej porównywać z liczbami innych uniwer
sytetów. W Berlinie było słuchaczów 4 807, 
lecz liczba w powyższej tabliczce umieszczona 
nie obejmuje studentów szkoły technicznej 
(2 632), szkoły rolniczej (780), ani weteryna
ryjnej (398). A. L.

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 8 do 14 lipca 1896 r.

(ze spostrzeżeń na stacyi meteorologicznej przy Muzeum Przemysłu i Rolnictwa w  Warszawie).
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K ie r u n e k  w ia tr u

Szybkość w metrach 
na sekundę

Sum a!

op ad u
U w a g i

7  r. 1 p. 9  w. 7 r. 1 p. 9  w. |N ajw . N ajn .

8 S. 48,8 49.4 49,2 17,7 22,0 20,8 25,5 13,5 61 W 4,N 3,W 2 0,3 9 drobny od 4 h. do 4 h.
g c . 5 o ,8 51,0 51,2 17,2 23,0 2 o ,l 2 5 ,0 14,8 53 N 3,N'2,N8 — 3o m. p. m.

10 P. 51,6 5 o ,6 49,6 13,4 23,2 22,4 25,0 13,4 62 N W N * —
l l  S. 48,1 48,6 49,6 21,2 22,6 19,8 25,7 17,3 62 S W 3,W 3,N W 3 4,0 0  u le w n y  od 8 h, do g h.
12 N. 5 i ,o 5o,2 5o ,o 15,8 2o,6 l 5,8 23 ,o 12,3 5 g W 5, W °,W 6 — 30 m. a. m,
13 P . 44.1 4^,9 5o ,7 14,8 17,1 16,1 21,2 13,9 75 S W 3,Ń E 3,N W 1,4 • w  ciągu dnia k ilkakr.
14 W . 48,1 47 ,» 46,7 16,4 23,0 19,2 23,6 14,6 ÓO N 3,N I2,E ' o ,7 • w  n o cy  /

Ś r e d n ia 49,5 19,2 63 6,4

T R E Ś ć .  Wystawa hygieniczna, przez M. FI. — Pierwotne objawy pracy, przez Wilhelma Fer- 
rero; tłumaczyła Zofia Sadowska. —  Badania nad przelatywaniem owadów przez siatki, tłum. Z. Ś. — 
Wiadomości bibliograficzne. —  Kronika naukowa. —  Wiadomości bieżące. — Buletyn meteorologiczny.

W y d a w c a  A. Ślósarski. R ed aktor Br. Znatowicz.

^03B0JieH0 Henaypoio. Bapinana, 4 Iiojh 1896 r. Warszawa. Druk Emila Skiwskiego.


