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Jak owady widzą?
A. W e i s s m a n n :  Wie die Insecten sehen?

.(Deutsche Rundschau, tom LXXXIII).

Świat, to są nasze wyobrażenia; najznako
mitszym z wyników filozofii K anta jest ten, 
który nas doprowadził do przekonania, źe 
o świecie tyle tylko mamy wiadomości, ile 
organy naszych zmysłów zapomocą wrażeń 
nam ich udzielą. Z tych to wrażeń zmysło
wych zestawiliśmy nasz świat, a raczej świat 
naszych wyobrażeń.

Nikt nie może wątpić, że z pięciu naszych 
zmysłów największe znaczenie ma wzrok. 
Gdybyśmy byli pozbawieni zmysłu smaku, 
powonienia, a nawet słuchu, to oko samo 
byłoby jednak w stanie dać nam o świecie 
pewne wyobrażenie, niezbyt nawet różne od 
obecnego. Chcąc zaś sobie wyższość tego 
zmysłu nad innemi jasno przedstawić, za
dajmy sobie tylko pytanie, jakby się świat 
ten w umyśle naszym przedstawił, gdybyśmy 
posiadali jeden tylko zmysł powonienia lub

smaku. Nie wszystko bowiem ma woń 
i smak, i obraz świata, który otrzymalibyśmy 
zapomocą tych jedynie zmysłów, byłby prze
rażająco monotonny, a bardziej jeszcze nie
dokładny. Możnaby go porównać z poję
ciem, którebyśmy sobie wytworzyli o oceanie, 
żeglując po nim tylko w nocy na statku nie
oświetlonym, pogrążeni w głębokich ciemno
ściach, przerywanych tylko od czasu do 
czasu zielonkowatą fosforescencyą meduz 
i grzebienie, prześlizgujących się wśród fal 
na naszej drodze. Na szczęście żyjemy 
w jasności i światło daje nam bezustannie 
setki i tysiące wrażeń—i bezspornie oko 
jest organem, któremu zawdzięczamy naj
większą i najlepszą część tego wszystkiego, 
co wśród całego obszaru wszechświata jest 
dla nas dostępnem; na nim spoczywa szero
ka podstawa naszych wyobrażeń o świecie 
tak dalece, że wrażenia, które za jego po
średnictwem odbieramy, za świat sam uwa
żamy.

Niezapuszczając się dalej w te wywody 
filozoficzne, pragnąłem tylko czytelnikowi 
przypomnieć, jak  dalece wytwarzanie na
szych pojęć zależne jest od tego najważniej
szego z naszych zmysłów i jak bardzo on się 
przyczynia do tego, że ludźmi jesteśmy. 
Bynajmniej nie chcę przez to powiedzieć, że
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jedynie rozwój organów naszych zmysłów 
robi z nas ludzi; wiele zwierząt posiada 
oczy, a niejedno z nich bystrością wzroku 
nietylko nam dorównywa, ale nas przewyż
sza i równie grubym byłoby błędem, gdy
byśmy pod względem fizycznym uważali się 
za absolutnie wyżej stojących od zwierząt. 
W szak mamy wszelkie prawo mniemać, że 
są zwierzęta posiadające szósty, a nawet 
siódmy zmysł i że odbierają one od świata 
zewnętrznego wrażenia, o których my naj
lżejszego pojęcia nie mamy. Rozróżniamy 
u nich organy zagadkowe, o których jednak 
z pewnością twierdzić możemy, że są orga
nami jakichś zmysłów, jakkolwiek tak samo 
nie jesteśmy w stanie uprzytomnić sobie 
wrażeń, w których one pośredniczą, jak 
ślepy z urodzenia nie może sobie uprzy
tomnić kolorów.

Wszelako powinniśmy być ostrożni w przyj
mowaniu owych nieznanych zmysłów, miano
wicie, jeżeli zachodzi brak dowodów anato
micznych i jeżeli one tylko służyć m ają do 
wytłumaczenia dziwnych zjawisk i funkcyj 
życiowych zwierząt.

I  tak  nieraz chciano dopatrzyć się u p ta
ków jakiegoś zmysłu magnetycznego, który 
im pozwala bezpośrednio na ciele swojem 
odczuwać, gdzie się znajduje biegun magne
su, t. j. biegun północny. Zdawało się, że 
przypuszczenie to wytłumaczy istotnie zdu
miewającą zdolność naszych ptaków wędrow
nych do odnajdowania przez lądy i morza 
drogi do swej siedziby.

Przed laty poruszyłem już tę kwestyą 
i usiłowałem wykazać, że przypuszczenie 
to wcale dotyczeć nie może ptaków. Nie 
same bowiem ptaki okazują tę zdolność od
najdowania swej drogi; wiele innych zwie
rzą t posiada ją  także, mianowicie niektóre 
owady, jak  pszczoły i osy, a zatem takie, 
które mają ojczyznę, a raczej siedzibę stałą, 
gdzie potomstwo ich dorasta, dokąd z dale
kiej nieraz odległości znoszą żywność, choćby 
to był tylko pyłek kwiatowy, albo miód, lub 
też pochwycone inne zwierzątka.

Nadzwyczaj subtelny i wytrwały badacz, 
francuz Fabre ciekawe czynił w tej mierze 
doświadczenia. Obserwował on w rodzinnej 
swojej wsi, pod Avignon, kilkanaście gniazd 
pszczołowatych owadów mularek (Chalico- 
domia M uraria) pod wystającym dachem

swego domu. Owady te wylatywały i po
wracały i lata całe czuły się tam jak u sie
bie. Ażeby się przekonać, czy potrafią one 
z większej odległości trafić do domu, Fabre 
naznaczał niektóre z nich czerwoną lub nie
bieską farbą, zamykał je do małego pude
łeczka, które wkładał do torby i wypuszczał 
je dopiero w pewnej odległości od domu. 
Słyszał on, że chłopi, chcąc przeprowadzić 
kota z jednej wsi do drugiej, tak żeby nie 
mógł powrócić do miejsca swego urodzenia, 
wynoszą go w worku i po drodze worek ten 
kilka razy obracają wkoło; koty podobno 
tracą wtedy poczucie kierunku, w którym 
idą i już z powrotem trafić nie mogą. Opie
rając się na tych, mylnych zresztą opo
wieściach, Fabre tak samo postępował ze 
swemi owadami. Szedł naprzód kawał dro
gi na wschód, wykręcał owady z workiem 
kilkanaście razy na wszystkie strony, tak że 
niemożliwem już było aby zapamiętały kie
runek, w którym były niesione, zawracał 
potem w stronę przeciwną, t. j. ku zachodo
wi, szedł ze trzy kilometry i dopiero wtedy 
wypuszczał je  na wolność. Pomimo, że się 
znalazły w miejscowości zupełnie im nie
znanej, z 49-iu owadów 17 powróciło do 
domu jeszcze tego samego dnia, jeden z nich 
nawet już w przeciągu kwadransa.

Fabre powtarzał to doświadczenie kilka
krotnie i zawsze z tym samym skutkiem, bez 
względu na to, czy ewolucye z workiem wy
konywał, czy nie. W każdym razie powra
cało niezawodnie do swego gniazda 30 do 
40%  wypuszczonych owadów pszczołowatych.

Jakimże sposobem się to dzieje? Jak  
zwierzęta te odnajdują drogę do domu? 
Czyżby posiadały ów problematyczny zmysł 
magnetyczny i tenże to wskazuje im właści
wy kierunek? Nie kto inny, tylko sam 
K . Darwin brał pod uwagę to przypuszcze
nie. Namówił więc Fabrea, ażeby na grzbie
cie jednej ze swoich mularek przymocował 
mały, ale prawdziwy magnes w postaci od
łamanego końca igły. Chciał tym sposobem- 
zwierzę zmylić, jeżeli ono rzeczywiście od
czuwa magnetyzm i owym zmysłem magne
tycznym jest obdarzone. W rzeczy samej 
pszczoła mularka zdawała się w szczególny 
sposób odczuwać wpływ magnesu. Zaledwie 
bowiem uniosła się z nim do góry, wnet 
spadła na ziemię; tarzała się jak szalona,
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znów pofrunęła, ale potrącając wszystko co 
napotkała, spadła powtórnie, przewracała 
się znowu po ziemi, aź nareszcie z szybkością 
strzały wyleciała za okno. „Otóż to jest 
zadziwiający wpływ magnetyzmu”—powie
działby niejeden, ale Fabre był ostrożniej
szy: zaczekał na powrót swojej zamagneso- 
wanej pszczoły i przekonał się, że udało jej 
się szczęśliwie zrzucić z grzbietu przycze
piony kawałek magnesu. Ażeby się upewnić, 
źe wszystkie te dziwaczne ewolucye nie były 
niczem innem, jak  środkiem do osięguięcia 
tego ostatniego celu, Fabre przykleił innej 
pszczole zdziebełko słomy do grzbietu i ta  
wnet rozpoczęła te same manewry, dopóki 
nie zdołała się szczęśliwie pozbyć swego 
ciężaru.

To jednak nie rozstrzygało bynajmniej 
kwestyi zmysłu magnetycznego, ale podług 
mnie zbytecznemi są nawet doświadczenia, 
aby być pejvnym, źe pszczoły mularki nie 
zapomocą owego zmysłu ul swój odnajdują. 
Bo gdyby nawet i były obdarzone owym 
zmysłem magnetycznym, na cóżby im się 
przydał w tym przypadku, jeżeli nie mają 
przy sobie karty geograficznej, a rozpoznanie 
kierunku północnego wtedy tylko mogłoby je 
do domu doprowadzić, gdyby wiedziały 
w której stronie świata, względnie do punktu 
ich wzlotu, dom ten się znajduje. Na co się 
zda żeglarzowi, że kompas jego wskazuje 
północ, jeżeli nie wie, w którą stronę oceanu 
burza go zagnała? Skądże owady te mają 
wiedzieć, gdzie się znajdują w chwili, gdy są 
wypuszczone na wolność? Że one zachowują 
poczucie kierunku, w którym były niesione, 
nawet jeżeli ten kierunek kilkakrotnie był 
zmieniany, to jest zupełnie prawdopodobne— 
i my do pewnego stopnia możemy kierunek 
zapamiętać, a zdolność ta przez wprawę 
może być spotęgowaną; ale żeby zwierzęta, 
w ciemnym zamknięte worku, w tę i ową 
stronę kołysane i wykręcane naokoło, nie 
straciły najzupełniej poczucia kierunku, 
w którym pierwotnie były niesione, to jest 
nie do przypuszczenia, a tembardziej żeby 
były w stanie drogę przebytą ze wszystkiemi 
zakrętami i krzywemi liniami w całości tak 
dokładnie odtworzyć, ażeby wypuszczone na 
wolność wnet mogły się oryentować. To teź 
Fabre tego nie przypuszcza; przypisuje zato 
swoim owadom pszczołowatym jakiś inny

nieznany zmysł, który im drogę wskazuje. 
Ale jakże jest uorganizowany ten zmysł? 
Możliwość zmysłu magnetycznego nie jest 
zupełnie wykluczoną. Tak samo jak my po
siadamy zmysł do odczuwania świetlnych fal 
eteru, tak samo mogłyby istnieć zwierzęta 
posiadające narząd, zapomocą którego od
czuwałyby prądy magnetyczne, przypuszcza
jąc, że magnetyzm na tych ostatnich polega. 
Ale do odszukania swojej siedziby nicby to 
im nie pomogło, bo prądy magnetyczne nie 
z tej siedziby płyną. Gdyby jakikolwiek 
organ zmysłu miał im wskazać dane miejsce, 
ich gniazdo, podnieta musiałaby wychodzić 
stamtąd, dochodzić do zwierząt i jednocześ
nie oznajmiać temu zmysłowi, z jakiej przy
bywa strony. Gdyby np. ich dom miał ja 
kąś szczególną woń, którąby im wiatr przy
nosił, toby było możliwe. Ale popierwsze 
owady pszczołowate Fabrea wracały do do
mu, czy wiał wiatr stamtąd, czy nie, a po- 
wtóre odnajdowały one nietylko swój dom, 
ale i inne miejscowości z równą łatwością. 
I  to także trudno byłoby wytłumaczyć, dla
czego nie wszystkie owady pszczołowate 
wracały do ula, a tylko najwyżej 40% wy
puszczonych. Gdyby rzeczywiście posiadały 
tak delikatny zmysł powonienia, ażeby z od
ległości 3 km  poczuć mogły swoję siedzibę, 
toćby wszystkie musiały doń powracać. To 
się jednak nigdy nie zdarzyło.

Słyszeć swego gniazda także nie mogą, bo 
brzęczy ono bardzo słabo, a słuch owadów 
pszczołowatych bynajmniej nie jest ostry. 
Jakaż więc podnieta może wychodzić z ich 
gniazda, albo i z innych miejscowości, która 
nawet ze znacznej odległości na nie działać 
może, wskazując im jednocześnie miejsce 
swego pochodzenia? Nie potrzebujemy jej 
długo szukać. Istnieje taka podnieta i to 
bardzo znana, która przenika największe 
odległości, która wychodzi z najmniejszych 
widocznych ciał i to w taki sposób, że sama 
wskazuje kieiunek skąd przychodzi, a zara
zem charakteryzuje, t. j. określa to ciało, 
z którego wychodzi, podnieta, która działa 
na oddzielne, doskonale zbudowane organy 
i tak kunsztownie przez nie przechodzi, źe 
w tym samym porządku, w jakim z danego 
przedmiotu została wysłaną, jednocześnie 
i przyrząd nerwowy tego zmysłu drażni i do 
świadomości dochodzi. Wszyscy znamy tę
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podnietę, ten ruch; rodzą go fale światła, 
płynące od ciał jasnych, a organem, który je 
kunsztownie w jeden obraz łączy, jest oko. 
To jest jedyne prawdziwe rozwiązanie za
gadki, jak mularki Chalicodoma odnajdują 
swoję drogę. Niemasz innego wytłumacze
nia: zwierzęta szukają swojej drogi oczami.

Fabre wprawdzie nagromadził mnóstwo 
faktów, które zdają się temu przeczyć. Z a
nosił on poznaczone owady o 5 km  drogi 
do dużego lasu, który był oddzielony od jego 
domu łańcuchem pagórków i widział jak 
owady pszczołowate, wypuszczone z za
mknięcia, zakreślały w powietrzu kilka krę
gów i potem wszystkie w jednym kierunku 
południowym ponad lasem i wzgórzami fru- 
nęły—w tym bowiem kierunku leżała ich 
siedziba. Ale czy wszystkie doleciały? O nie! 
Na czterdzieści zaledwie dziewięć, czyli oko
ło 22 procent. Jakżeby to być mogło, gdyby 
zwierzęta te z pewnością wiedziały gdzie 
jest owa siedziba. Nie! F ak t ten, o ile mi 
się zdaje, zupełnie się wyjaśnia, jeżeli przyj
miemy pod uwagę, źe owady pszczołowate 
pod wpływem wiatru, światła, zapachów, 
a nadewszystko widoków, bezpośrednio je 
otaczających, lecą z szybkością strzały 
w pewnym kierunku, trochę na los szczęścia. 
W  tym ostatnim przypadku frunęły one mo
że dlatego wprost ku pagórkowi, że ten tylko 
wśród całego krajobrazu ponad lasem góro
wał, a owady wszystkie czemprędzej starały 
się wydostać z lasu, który dla nich był nie
znany i nieprzyjemny. W  żadnem innem 
doświadczeniu Fabrea nie leciały owady 
wszystkie razem w jednym kierunku, tylko 
zawsze jedne w tę, drugie w tamtę stronę. 
Dlatego też widocznie zaledwie połowa po
wracała do gniazda. Bo tylko te, które 
mniej więcej na właściwy trafiły kierunek, 
mogły powrócić o tyle, o ile szybkim swoim 
lotem doleciały do znanych sobie okolic, 
gdzie przedtem często bywały dla zbierania 
miodu, gdzie więc z łatwością mogły się 
oryentować. Często mogło się zdarzyć, że 
ta  lub owa pszczółka mularka, we właści
wym lecąca kierunku, spostrzegła już z da
leka ojczystą wioskę, wieżę kościelną, dobrze 
znaną grupę drzew, pagórek okryty kwie
ciem, albo strumyk, ponad którym nieraz 
przelatywała. Tem się daje wytłumaczyć, 
że zawsze pewna ilość owadów do domu tra 

fiała, źe nieraz działo się to z bajeczną 
szybkością, jak np. gdy jedna pszczoła mu
larka z odległości kilometra po pięciu minu
tach już była w domu. Ale wszystkie inne, 
które w niewłaściwym poleciały kierunku, 
nie mogły też na znajome okolice natrafić, 
przeciwnie coraz bardziej oddalały się od 
swej siedziby i nigdy już do niej trafić nie 
mogły. To nam też tłumaczy, dlaczego tak 
wiele pszczół mularek, 60 do 70%, nie po
wracało, a dlaczego te, które wracały, tak 
prędko, bo już tego samego dnia, były w do
mu. To także za oczywisty może służyć 
dowód tego, że te tylko owady powrócić 
mogły, które odrazu w mniej więcej właści
wym leciały kierunku.

Sądzę zatem, źe nie potrzebujemy przyj
mować hypotezy szóstego zmysłu; te pięć, 
które nam są znane, są dostateczne do wy
tłumaczenia tych zjawisk, a z tych pięciu 
przedewszystkiem zmysł wzrokti jest tu 
czynnym.

Teraz dopiero dochodzę do właściwego 
mego przedmiotu, t. j. do następującego py
tania: czy owady te widzą tak dobrze, źe 
w locie swoim wzrokiem kierować się mogą?

Budowa oka owadów jest nam znaną od 
dość dawna. Już w r. 1826 wielki badaez, 
Jan  Muller, ogłosił swe znakomite dzieło 
„O fizyologii; porównawczej zmysłu wzroku” 
dając nam w niem prawdziwie klasyczny 
opis budowy i czynności oka owadów.

Dziś mówić będę tylko o znanych dobrze 
wielkich oczach siatkowatych owadów, które 
w postaci dwu dużych półkul wystają po obu 
stronach głowy i składają się z setek, 
a często tysięcy powierzchni; są to jakby 
maleńkie sześciokątne pola, podobne do po
wierzchni oszlifowanego dyamentu. Każda 
z tych powierzchni odpowiada pojedynczemu 
oku i dlatego oko siatkowate nazywa się też 
„złożonem”, gdyż składa się z wielkiej liczby 
oczu pojedynczych. Każde z tych ostatnich 
przedstawia się jako długa i cienka pirami
da, której wierzchołek zwrócony jest ku 
środkowi półkuli ocznej, podstawą zaś jest 
właśnie owa widoczna zzewnątrz sześcio
kątna powierzchnia. Tę ostatnią nazywamy 
„rogówką” (cornea), a pod nią znajduje się 
przejrzysty jak  kryształ bezbarwny stożek, 
zwany krystalicznym, który stanowi przy
rząd załamujący oka, t. j. odpowiada so-
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czewco naszego oka i służy do załamywania 
w określony sposób, skłaniania ku sobie 
i skupiania w obraz promieni świetlnych, 
które przez rogówkę przenikły.

Fig. t

Przecięcie oka muchy słabo powiększone 
podług Hicksona.

F  powierzchnie rogówki. K r  stożek krysta
liczny. Ret filarki siatkówki. J P  komórki 
barwnika tęczówki. R P  komórki barwnika siat
kówki. G oczny węzeł nerwowy z komórkami 
i włóknami nerwowemi. L  poprzecznie prze

cięta rurka oddechowa.

Jeszcze przed kilku laty nie wiedziano do
kładnie, jak  ten fctoźek krystaliczny działa. 
Jedni sądzili, źe stożek taki wogóle nie jest 
w stanie wytworzyć obrazu i służyć może 
tylko do zbierania światła; inni przypisywali 
mu wprawdzie zdolność rzucania obrazu, 
przypuszczając jednak, że obraz ten musi 
być odwrotny, taki, jaki soczewka naszego 
oka rzuca na naszę siatkówkę, a więc zmie
niając lewe na prawe, górne na dolne. Do
piero S. Exner, fizyolog wiedeński, wykazał, 
źe to łamanie się światła w stożku krysta
licznym odbywa się w bardzo szczególny 
i skomplikowany sposób, podług tak zwanej 
zasady cylindra soczewkowego, a mianowicie 
tak, że poniżej stożka tworzy się obraz rze
czywisty i to nie odwrócony, ale prosty.

Có/ teraz przyjmuje ten obraz, albo, in- 
nem? słowami, jakie spotyka on zakończe

nia nerwowe, które promienie świetlne prze
twarzają w podrażnienia nerwowe? W oku 
ludzkiem dokonywają tego t. zw. pręciki 
siatkówki; oko owadów też zawiera podobne 
pręcikowate twory, którym czynność tę przy
pisać musimy; są to długie, do filarków po
dobne twory, których koniec zewnętrzny 
przytyka do stożka krystalicznego, we
wnętrzny zaś przechodzi bezpośrednio w naj
cieńsze włókienka nerwowe, prowadzące do 
oka od mózgu. Te filarki składają się 
z 4-ch do 8-iu podłużnie wyciągniętych ko
mórek, przypominających kształtem swym 
liście sitowia, najzupełniej prawidłowo uło
żonych około wspólnej osi, tak źe na prze
cięciu poprzecznem słupek taki wygląda jak  
cztero lub ośmiolistna rozetka. "Wszystko 
razem nosi nazwę siatkóweczki (reticula)

Fig. 3.

Poprzeczne prze
cięcie siatkóweczki 

chrabąszcza 
podług Grenachera 

(bardzo mocne 
powiększenie).

Oko pojedyncze z tego samego 
przecięcia mocno powiększone.

Rh  rhabdoma. N  7 włókien 
nerwowych, w które przechodzi 
7 (tutaj niewidocznych) komó
rek siatkóweczki. Reszta jak 

na fig. 1.

j przez analogią do siatkówki oka ludzkiego.
Każda z takich komórek na wewnętrznym 

\ swym kancie posiada przejrzystą jak krysz- 
I tał, jednolitą listewkę; listewki te są wlaści-
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wemi pręcikami wzrokowemi, które noszą tu 
nazwę „rhabdoma” i leżą albo oddzielnie 
(jak na fig. 3), albo pozornie przynajmniej 
łączą się w jeden środkowy pręcik osiowy.

Jakże więc owady widzą? Oo widzą one 
zapomocą każdego pojedynczego oka zosob- 
na i jak powstaje obraz zbiorowy?

J. Muller przedstawił sobie rzecz tę w na
stępujący sposób. Gdyby nawet poza każ
dym stożkiem odbijał się obraz, mógłby to 
być tylko obraz odwrotny, a zatem obrazy 
sąsiednich oczu pojedynczych stykałyby się 
pomiędzy sobą stronami odwrotnemi; a za
tem gdyby każde oko widziało obraz, po
wstałaby wskutek tego najzupełniejsza 
gmatwanina w obrazie zbiorowym. A zatem, 
wnioskował on, pojedyncze oko nie widzi 
żadnego obrazu, a tylko jeden punkt świetl
ny, zaś obraz zbiorowy składa się z tylu 
punktów świetlnych, ile powierzchni czyli 
oczu pojedynczych znajduje się w oku siat- 
kowatem; wobec tego owad, który na danej 
płaszczyznie oka posiada sto powierzchni, 
widzi daleko gorzej niż taki, który posiada 
ich tysiąc lub więcej na takiej samej plasz- 
czyznie. Podług tego poglądu owady nie 
potrzebują więc wcale nastawiać, tak jak  my, 
oka swego na bliższą lub dalszą odległość, 
aby widzieć dokładnie. Widzą one z każdej 
odległości, oczywiście obraz z oddalaniem się 
widzianego przedmiotu traci niezmiernie 
szybko na wyraźności, albowiem każda po
wierzchnia odpowiada jednemu punktowi 
w polu widzenia; im dalej od oka przedmiot 
się znajduje, tem mniejszym się on wydaje, 
t. j. tem mniej punktów widzenia zajmuje on 
w obrazie zbiorowym. Bardzo jest rzeczą 
wątpliwą, czy wzrok, który podług tej teoryi 
przypadłby owadom w udziale, zgadzałby się 
z tem, jak one rzeczywiście widzą; chcę 
przez to powiedzieć, czy czynności owadów 
nie pozwalają przypuszczać u nich wzroku 
lepszego niż ten, któryby mieć mogły, gdyby 
teorya Mullera była zupełnie słuszną. 
Sprawdzimy to na przykładzie.

W ażka ma w każdem swem duźem pólku- 
listem oku siatkowatem 12 do 17 tysięcy 
oczu pojedynczych, których powierzchnie wy
noszą niecałe 0,02 mm  każda. Podług przy
puszczeń Mullera światło idące od powierzch
ni kolistej o 24 mm  średnicy, znajdującej się 
na odległości 1 m od takiego oka, widziane

byłoby przez nie jako jeden punkt, t. j. 
wszystkie szczegóły na takiej powierzchni 
kolistej nie mogłyby być rozróżnione i zlewa
łyby się w jeden jednolity punkt, który na
zwać można punktem obrazowym. Przed
miot, któryby miał 1 m długości i 24 mm  
grubości, np. kijek od siatki na motyle, 
byłby widziany przez ważkę jako obraz zło
żony z 41 wrażeń świetlnych, leżących rzę
dem jedno za drugiem. Jeżeliby kijek ten 
pomalowany był w paski poprzeczne czarne 
i białe i gdyby każda z tych obrączek miała 
24 mm  szerokości, to ważka widziałaby jesz
cze te obrączki, ale nie tak wyraźnie odgra
niczone jedne od drugich, jak  my, lecz nie
wyraźne i zamazane, naprzemian czarnej 
i białej barwy. Na odległości 2 m drążek 
wydawałby się jej tylko szarą, mglistą smu
gą, gdyż wtedy punkt obrazowy miałby 
48 mm  średnicy, ponieważ zaś drążek nasz 
ma tylko 24 mm  średnicy, przeto w każdem 
oku pojedyńczem światło od drążka miesza
łoby się ze światłem od tła, bądź z zielono
ścią trawy, bądź z błękitem nieba; w taki 
sposób powstawałoby wrażenie wzrokowe, 
różne wprawdzie od samego błękitu, lub zie
loności, ale różne też od barwy czarnej i bia
łej drążka samego. Jednem słowem byłaby 
to mglista barwa mieszana, 20 idących 
wzdłuż jeden za drugim punktów obrazo
wych, zacierających się, bez konturów wy
raźnych.

Jeżeli teraz przypomnimy sobie, z jaką 
pewnością i jak  nadzwyczaj zręcznie ważka 
chwytać umie swą zdobycz, jak  umie ona, 
kołysząc się na jednem miejscu, w powietrzu 
zawisnąć, jak  czyhający na zdobycz sokół, 
by potem nagle, z szybkością wichru rzucić 
się na motyla lub muszkę, przelatującą 
w pewnej odległości ponad stawem i uchwy
cić ją  swemi potężnemi szczękami—to na
tychmiast zrodzi się w nas wątpliwość, czy 
istotnie zupełną ma słuszność teorya J . Mul
lera o widzeniu „mozaikowem” owadów. 
W łaśnie drapieżne ważki dają nam pewne 
dowody, że dojrzeć one mogą swą zdobycz 
nawet ze znacznej odległości. D-r Hahnel, 
który nad brzegami Amazonki przez dłuższy 
czas zbierał motyle, bardzo zajmująco opo
wiada, jak wielkie ważki sadowią się na 
skraju polanek leśnych, na wierzchołkach 
wysokich drzew i czatują tam na wielkie
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wspaniałe motyle z rodzaju Morpho, które 
od czasu do czasu przelatują w majestatycz- 
nem locie ponad koronami drzew. Z po
czątku nie mógł on dostrzedz, co zmuszało 
lazurowego motyla do nagłej zmiany kie
runku w swym locie i do puszczania się gło
wą naprzód z szybkością strzały ku dołowi; 
motyl pędził jak  byk z pochylonemi rogami, 
stopniowo spadając coraz niżej, potem zaś 
z wielkim napozór trudem wzlatywał znów 
do góry, powracając do dawnego kierunku. 
Później dopiero Hahnel zauważył, że ten 
niczem napozór niewytłumaczony bieg zygza
kowaty był spowodowany napadami owych 
czyhających siatkoskrzydłych, których uką
szenia można było niekiedy rozpoznać u zła
panego później motyla w postaci szczegól
nych szram na skrzydłach. Wiadomo wpraw
dzie, że te rodzaje Morpho, które nauka 
zachwycona ich pięknością, przyozdobiła 
imionami bohaterów greckich mytów, jakoto: 
Parys, Menelaus, Achilles, Neoptolemos, 
Herkules i t. d., są to motyle bardzo wiel
kie; pomimo tego jednak musiałyby one już 
z odległości 6 m być dla ważek prawie nie
widzialne, przeciągając przed niemi jako 
mgliste cienie, gdyby ważki w samej rzeczy 
tak widziały, jak to chce mieć Muller. Ta- 
kiemi samemi cieniami musiałyby się wtedy 
ważkom wydawać najgorsze ich wrogi, ptaki, 
a to chyba jest oczywistem, jakie groziłyby 
im niebezpieczeństwa, gdyby wroga od,zdo- 
byczy rozróżnić nie mogły. Ważki muszą 
lepiej widzieć, aniźeliby na to pozwalało tego 
rodzaju „widzenie mozaikowe”. Widocznem 
to też jest z ich zachowania się wobec wro
ga. Niejeden spostrzegacz opisywał już jak 
kołysząca się w blasku słonecznym ponad 
bagniskiem ważka zatrzymuje się tuż przed | 
uzbrojonym w siatkę entomologiem, buja 
wciąż najednem  miejscu, zawsze jednak j 
w dostatecznej odległości, by siatka dosięg- | 
nąć jej nie mogła, naigrawając się do pew- j 
nego stopnia z usiłowań łowcy. A jeżeli 
ten ostatni sięgnie wtedy dalej, wychylając ! 
się poza brzeg, owad zręcznym ruchem skła- I 
nia się przed nim i oddala się, aby wkrótce 
potem znów na dawne swe miejsce powrócić 
i ciekawie obserwować przeciwnika. Wszyst- : 
ko to dzieje się na odległości 3 do 4 m, 
a więc gdyby Muller miał słuszność, drążek 
siatki nie byłby dla owada wcale widocznym,

zaś delikatna siatka zdawałaby mu się tylko 
najwyżej nikłym i zacierającym się cieniem.

Cóż dopiero gdy chodzi o oryentowanie się 
w krajobrazie, jak przy odnajdowaniu drogi 
do domu u pszczół mularek. Podług Mul
lera nie byłoby żadnej wybitnej różnicy 
w bystrości wzroku pszczoły i ważki; przy
puśćmy zatem na chwilę, że obie mają jedna
kowy wzrok. Wtedy na odległości 1 km  
punkt obrazowy odpowiadałby powierzchni 
kolistej o 24 to średnicy, a zatem nawet 
pnie drzew nie byłyby dla nich widzialne, 
gdyż rzadko dochodzą one do 2 to grubości; 
co więcej nie byłaby widzialną i znaczna 
część ich koron. Korony bowiem dochodzą
ce do 80 stóp średnicy (24 to) z  pewnością 
są rzadkie; a zresztą gdyby nawet były rze
czą pospolitą, to zawsze każda z nich wyda
wałaby się tylko jednym jedynym punktem 
bez konturów, tak małym jak  owe pierście
nie barwne naszego dawnego drążka od 
siatki z odległości 1 to. Dom, mający dłu
gości 80 stóp, a zatem zwyczajna chłopska 
chałupa, nie wypełniałby nawet połowy jed
nego punktu wzrokowego, zlewałby się więc 
z otoczeniem lub nie byłby wcale widzialny, 
pominąwszy już źe o kształcie jego lub po
jedynczych częściach, jak okna, kominy i t. d. 
mowy być nie może. Jeden kilometr nie 
jest znowu tak wielką odległością i wiadomo, 
źe idąc szybko, pieszo w 10 minut przebyć 
go można. Jakżeby mogły wobec tego 
pszczoły mularki i inne podobne owady 
oryentować się w okolicy zapomocą wzroku, 
gdyby już z takiej odległości ani domu, ani 
drzewa dojrzeć nie mogły.

Musimy więc zastanowić się, czy jednak 
czynnośai oka owadów nie stoją wyżej, niż 
to przypuszczał J .  Muller, czy w szczegółach 
jego budowy niema czegoś takiego, co uszło 
uwagi wielkiego tego badacza. Naturalnie 
każdy tu może zrobić zarzut, że gdybyśmy 
nawet to coś odnaleźli, to jeszcze nie byłoby 
dowodu na to, że pszczoły mularki odnaj
dując swe gniazdo, czynią to przy pomocy 
zmysłu wzroku, nie wystarcza bowiem do 
tego bynajmniej najbystrzejszy nawet wzrok. 
Obok niego byłyby do tego niezbędne wyso
kie zdolności psychiczne, a przedewszystkiem 
zadziwiająca pamięć lokalna; najpierw do
wieść trzeba, że zwierzęta te posiadają pa
mięć; mózg pszczół bowiem tak już jest
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przepełniony naturalnemi popędami do sztu
ki oraz nader skomplikowanemi czynnościa
mi przy hodowaniu potomstwa, że bynaj
mniej nie jest samo przez się zrozumiałem, 
aby się tam jeszcze znalazło miejsce na 
gromadzenie tysiącznych wrażeń miejscowo
ści, co jednak byłoby nieodzowne, by zwie
rzęta te  mogły rozpoznawać swą siedzibę 
i jej okolice. Wszelako odnośnych dowodów 
wiele przytoczyć możemy. Pszczoły i osy 
posiadają rzeczywiście nadzwyczajną pamięć 
miejscowości; odnajdują one bez wahania 
miejsce, w którem złożyły swą zdobycz, 
a nawet z odległości setek metrów lecą 
prościuteńko w kierunku właściwego punktu. 
Nawet u owadów, po którychby się tego naj- { 
mniej spodziewać można, gdyż żyją na 
ziemi i nigdy okiem w dal sięgnąć nie mogą, 
wykazać można wysoko rozwiniętą pamięć 
miejscowości; mam tu na myśli mrówki, 
u których dowody tej pamięci są tak nie
zbite, że z pewnością warto kilka słów temu 
poświęcić.

(Dok. nast.).
Przełożył Z. Szymanowski.

Stosunki etnograficzne
N A

KRAŃCACH W SCH O DN ICH 

A Z Y I .

(Ciąg dalszy).

Wyprawa opuściła Saigon w kierunku 
północnym d. 5 czerwca 1866 r.; zawinęła 
z powrotem do Saigonu od południa d. 29 
czerwca 1868 r. A wśród licznych przy
wożonych przedmiotów troskliwą baczność 
uczestników wciąż na siebie zwracała trumna 
ze zwłokami ich przewódcy, zmarłego z wy
cieńczenia pracą i troską w Junnan roku 
poprzedniego (12 marca).

Od Kratie, ostatniego punktu znanego 
podówczas na Mekongu, do miasta Sangai,

leżącego przy ujściu Jan-tse-Kiaiigu, k tórą 
to rzeką wyprawa wracała, zrobiła ona 
9 860 km  drogi, piechotą 3 990, na łodziach— 
5 870. Z przebytej drogi 6 720 km poraź 
pierwszy zostało wniesione na plany. Z 58-iu 
pomiarów astronomicznych miejscowości 50 
po raz pierwszy było dokonanych. Roślin
ność Indo-Chin, poraź pierwszy w całości 
przejrzana, 1500 nieznanych dostarczyła 
okazów. Badania meteorologiczne z lat 
dwu przedstawiają po cztery bez przerwy na 
dobę obserwacyj. Główniejsze po drodze 
pokłady geologiczne zostały opisane; mowa 
mieszkańców przebieganych krajów w 26 
różnych słowniczkach spisana. Lecz naj
większy podziw wzbudzała wiadomość o zwa
liskach świątyń i pałaców w Kambodży. 
Uwaga archeologów i historyków chwilowo 
oderwała się od brzegów Nilu i Eufratu, 
by spocząć na brzegach jeziora Tonle-Sap. 
Głucha wieść o istnieniu miast zwalonych 
w Kambodży przedostała się z czasów por
tugalskich. Wspomina o tem Ribadeneira 
w r. 1591, Christoval w 1607 r. Badania 
archeologiczne Delaportea na miejscu i zgro
madzone przezeń okazy głuchą ową wieść 

j przekształciły w znane fakty.
Najście prusaków na Francyą zatrzy- 

j  mało rozwój rozpoczętej przez nią akcyi nad 
Mekongiem. Ustąpienie prusaków z Fran- 

| cyi i wzmocnienie się w niej nowego rządu 
zatrzymaną akcyą wznowiło. Wypadki szyb- 

| ko jedne po drugich następować poczęły.
W  roku 1873 dnia 20 listopada Fr. Garnier, 

j  uczestnik wyprawy w górę Mekongu, a po 
śmierci De la Gree jej dowódca, ze 175 
ludźmi zdobywa Hanoi, stolicę Tonkinu, in
nej prowincyi państwa Annamskiego, leżącej 
na północnych granicach półwyspu, a na
stępnie zajmuje całą deltę rzeki Song-Koi.

Rzeka ta, wypływając z Junnanu, wpada 
do oceanu Wschodniego i wraz z dopływami 
swojemi tworzy naturalną granicę pomiędzy 
Chinami a Annamem, czyli pomiędzy pasem 
środkowym Azyi i jej krańcami południowo- 
wschodniemi.

Śmierć Garniera, poniesiona 21 grudnia 
tegoż roku w obronie zdobyczy, położyła 
kres dalszym zwycięstwom francuzów. Z  del
ty Song-Kai wycofali się oni następnie. 
Je j atoli łatwe zdobycie zmusiło rząd an- 
namski do zawarcia dnia 15 maja 1874 roku
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traktatu, już drugiego, z Francyą, przez 
który zyskała ona zdobyte w r. 1867 ‘trzy 
nowe okręgi w Kochincłiinie i, co jeszcze 
ważniejsze, Annam uznawał jej nad sobą 
protektorat. Protektorat bowiem w wy
twarzających się stosunkach państw euro
pejskich z państwami w innych częściach 
świata stawał się zwykle wstępem do annek- 
syi tych państw zupełnej. Tak i w tym ra
zie. T raktat ten nie zakończył walki czyn
nej i przedsiębiorczej Europy z drzemiącym 
wschodem, ale ją  właściwie rozpoczął, stał 
się dla niej koniecznym wstępem. Obie 
strony rozumiały to i przygotowywały się do 
czynu.

Całkowicie uprawnieni w posiadaniu Ko
chinchiny, francuzi utrwalali swą władzę • 
i poznawali kraj. D-r Harmand w pięciu 
wyprawach (1874—1877) badał dopływy 
Mekongu i przebiegał przestrzenie pomiędzy 
doliną tej rzeki i brzegami oceanu Spokoj
nego. Delaporte w dalszym ciągu pracował 
nad ruinami w Kambodży. Annamici losem 1 
swym zainteresować pożądali potężnych 
swych sąsiadów i w przeszłości zwierzchni
ków—Chiny.

Powtórne przez francuzów zdobycie Ha- 
noi, którego już nie opuścili (Riviere dnia 25 
kwietnia 1882 r.) i wyprawa Courbeta na 
Hue, stolicę Annamu, d. 16—20 sierpnia 
1883 r. doprowadziły: 1) Do dwu traktatów, 
trzeciego już i czwartego z Annamem, z dnia 
25 sierpnia 1883 r. podpisanego ze strony 
Francyi przez d-ra Harmanda, i z dnia 6 
czerwca 1884 r. podpisanego przez Patenó- 
trea, mocą których protektorat Francyi nad 
Annamem został wzmocniony i przez utwo
rzenie rezydentów z eskortą wojskową w Hue 
przeszedł w czynny, a zajęcie Tonkinu 
uprawnione. 2) Do usadowienia się fran
cuzów już nietylko w faktycznie zależnem j  

od Annamu Tonkinie, ale do posuwania się j  

ich ku północy, do granic Chin i ku zacho- j  

dowi, do brzegu Mekongu, który po dwakroć 
cofnął się już . był ku zachodowi, tworząc 
swein korytem dwa proste prawie kąty.
3) Do wmieszania się Chin w sprawę, co 
wywołało wojnę z Chinami trzyletnią (1883—
1885) i zawarcie z niemi nakoniec przymie
rza dnia 9 czerwca 1885 r., mocą którego 
Chiny wycofywały swe wojska z Tonkinu, 
zrzekały się wszystkich swych praw do An

namu, uznawały protektorat Francyi nad 
tem państwem i zobowiązywały się do polu
bownego oznaczenia granicy pomiędzy swemi 
trzema prowincyami (Jun-nan, Kwang-Si,- 
Kwang-Ton), a rozszerzonym i wydłużonym 
Tonkinem. To zobowiązanie się po latach 
dziesięciu zostało korzystnie dla francuzów 
w roku zeszłym uskutecznione.

Posuwanie się francuzów ku zachodowi 
Tonkinu zetknęło ich z ludami mało znanemi 
lub wcale nieznanemi i skończyło się zdoby
waniem krajów już nie od Annamu lecz 
Syamu zależnych. W alka z wojskiem an- 
namskiem przekształciła się w walkę z lud
nością miejscową lub w zatargi z wojskiem 
syamskiem; występowanie zbrojne przeciwko 
sobie ludności miejscowej francuzi nazywali 
rozbójnictwem (piraterie).

Pomimo wojen i pirateryi, która, jak  się 
zdaje, i obecnie jeszcze nie wszędzie wygasła, 
praca nad badaniem naukowem krajów nie 
ustawała, a zarząd niemi wciąż był zastoso- 
wywany do miejscowych warunków i wyma
gań wyższej natury.

Wyprawy naukowe Aymonniera (1881 —
1886) w okolicy dolnego Mekongu i Pavie 
(1886—1890) w okolicy górnego uzupełniały 
wszechstronnie rezultaty pierwszej wyprawy 
na Mekong. Przytem przybywała z F ran 
cyi znaczna liczba podróżników i ludzi wy
kształconych na urzędy cywilne i wojskowe. 
Ci, przypatrując się krajowi i biegowi w nim 
spraw i do sądów swych bądź to ze względów 
niezależnej słuszności, bądź powodowani 
duchem partyi, której sprzyjali, wnosząc ży
wioł krytyczny, wzbogacali literaturę przed
miotu.

Zcentralizowana i biurokratyczna F ran
cya długo sobie nie mogła poradzić z zarzą
dem kraju, którego obszar dorównywał 
prawie obszarowi jej samej '). Zdobyw
cami kraju byli wojskowi, a więc za
leżni od ministeryum wojny. Przewoziły

*) Według statystyki z r. 1891 Kochincłiina 
zajmuje przestrzeni 67000  Am2 i liczy 2 034 000  

j  mieszkańców, Kambodża: 100 000 i 1500  000, 
Annam: 140 000 i 12 000 000, Tonkin: 1 5 0 0 0 0
i 4 000 000. Razem 4 5 7 0 0 0  km- i 19 524 00&
mieszkańców. Francya w Europie zajmnje 
512 000 km 2. (A. Rambaud: La France Colonia- 
le, str. 531).
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zdobywców okręty, stąd wypływała zależność 
tamtych od ministeryum marynarki. K raj 
zdobywany należał do państw już istnieją
cych; zdobywanie przykrywały traktaty , nad 
któremi czuwało ministeryum spraw ze- 
wnęti'znych. Ciągłe stykanie się z sobą 
trzech ministeryów, jako ciał sobie obcych, 
trzech ministrów, przedstawiających nieraz 
trzy różne partye polityczne, lub trzy od
cienie jednej, sprowadzały zatargi lub co 
najmniej ciągłe hamowanie akcyi wymaga
jącej przedewszystkiem inicyatywy osobistej, 
jednolitości i szybkości. Po nad temi wszel- 
kiemi względami unosiły się nadto hasła 
cywilizacyjne. Miejscowa ludność powinna 
była odczuć, że się to odbywa nad nią nie 
prosty zabór, lecz misya humanitarna...

Ustanowienie w r. 1887 dnia 17 paździer
nika zarządu cywilnego i postawienie na jego 
czele urzędnika noszącego ty tuł Gouverneur 
Generale *), a dla ujednostajnienia ruchu 
machiny poddanie pod jego bezpośrednią 
władzę Lieutenant-generale w Kochinchinie 
oraz Residents Generaux w Kambodży, 
właściwym Annamie i Tonkinie, jeszcze py
tania, które ministeryum ma zawiadywać 
nabytkami w IndoCliinach, nie rozstrzygało, 
czego dowodzi pomieszczenie owego Gouver- 
neur Generale początkowo pod władzą mi
nisteryum marynarki, przeniesienie następ
nie pod władzę ministeryum handlu i prze
mysłu (dnia 14 marca 1889 r.) i ponowne 
pomieszczenie pod ministeryum marynarki 
(dnia 12 marca 1892 r.). E rę  w zarządzie 
kolonij francuskich ma stanowić utworzenie 
w r. 1894 d. 20 marca osobnego ministeryum 
kolonij.

Zdumiewające w każdym razie pomimo 
znacznych ofiar zdobycze Francyi na pół
wyspie Syamo-Annamskim nie uszły uwagi 
jej wiekowej współzawodniczki, przezornej 
a czujnej Anglii.

.Po opuszczeniu w r. 1824 przez holendrów 
miasta Malakki, leżącego na półwyspie Ma- 
lackim, zajęli to miasto anglicy. W krótce

*) Urząd ten stał się karyerą nawet dla poli
tyków. W maju 1891 r. otrzymał go Lanessan, 
deputowany do Izby z Paryża. Pozostawał na 
nim do d. 29 grudnia 1894 r. Po nim nastąpił 
A. Rousseau, były podsekretarz stanu w mini- 
.steryum kolonij.

stało się ono stolicą całego okręgu. Następ
nie anglicy zdobyli dwa inne jeszcze okręgi 
oraz dwie wyspy nadbrzeżne, przy zachodnim 
brzegu Puolo-Pinang, na samem południu 
Syngapore. Równocześnie zbliżali się i od 
północy.

Zachodnią część Indo-Chin zajmuje pań
stwo Birmania. Sięgało ono od Tybetu 
i Chin do przesmyku Kra, stanowiącego 
geograficzną granicę, oddzielającą Indo- 
Ohiny od półwyspu Malackiego, ku połud
niowi i od delty Gangesu do granic Syamu 
ku wschodowi. Pomiędzy rokiem 1824 i 1853 
anglicy zajęli połowę jego nadbrzeżną czyli 
Birmauią Dolną.

Zbliżanie się francuzów od strony Tonkinu 
do granic wschodnich, nigdy zresztą stanow
czo nie wytkniętych, Birmanii i Syamu i po- 
lityczno-handlowe traktaty przez oba te 
państwa zawarte z Francyą, popchnęły 
Anglią w r. 1885 do przyłączenia drugiej 
połowy Birmanii dotychczas jeszcze nieza
leżnej, Birmanii Górnej, do swych posiadło
ści indyjskich, a nadto do zaopiekowania się 
bardziej niż dotychczas czynnego Syamem. 
Spotykali się więc francuzi wzdłuż Mekongu 
wszędzie z anglikami, już to jako władcami 
Birmanii, Dolnej i Górnej, już to jako pro
tektorami Syamu.

Próba zgodnego podzielenia się Indo Chi
nami została zrobioną w traktacie zawartym 
pomiędzy Anglią i Francyą w dniu 15 stycz
nia roku bieżącego. Z pod omówień dyplo
matycznych i terminów geograficznych prze
gląda w nim myśl zasadnicza taka: Francya 
owładnąć ma wschodnią częścią półwyspu, 
więc Kambodżą i Annamem, oraz przy niej 
pozostają dwie poprzednio już od Annamu 
oderwane prowincye jego, na północy Ton- 
kin, na południu Kochinchina. Przy Anglii 
zaś powinna pozostać zachodnia część tego 
półwyspu, a więc państwo Syam i obie Bir- 
manie, Górna i Dolna, oraz cały półwysep 
Malacki ').

•) Według E. Reclus, Nouvelle Geographie 
Univerśelle, VIII, Indo-Chiny wprawdzie z Ma- 
nipurem, Dżitogongiem i Birmanią mają rozleg
łości 2 1 7 5243  km2 i 3 4 0 0 0 0 0 0  mieszkańców, 
Malakka zaś 2 5 0192  im2 i 1 5250 0 0  mieszk., 
więc razem 2425  435 fcm2 i 35 525 000 mieszk. 
(str. 715 i 908). Gdy od tych cyfr odejmiemy
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W taki to sposób ludy na krańcach połud
niowo-wschodnich Azyi dostały się przez 
bieg wypadków historycznych pod wpływy 
i rządy dwu państw europejskich. Każdy 
z dwu półwyspów znalazł swego władcę, 
jednego lub dwu: Malacki anglików, Indo- 
Chiny—tychże anglików i francuzów.

(C. d. nast.).
I. Radliński.

H E L I U M .

(Dokończenie).

Zachowanie się helium względem prądu 
elektrycznego, równie jak  i wszystkie pozo
stałe własności, jest w znacznym stopniu 
odmienne od zachowania się innych gazów. 
N atterer w 1889 r. spostrzegł, że najwięk
sza odległość pomiędzy elektrodami, na ja 
kiej przeskakuje jeszcze iskra indukcyjna, 
spowodowana przez prąd o pewnem stałem 
natężeniu, zmienia się zależnie od natury 
gazu, w którego atmosferze odbywa się do
świadczenie i że, mianowicie, jest tem więk
sza, im mniej atomów wchodzi w skład 
cząsteczki gazu. W parze rtęci odległość 
ta  jest większa niż w tlenie lub azocie, 
w tych zaś ostatnich—większa, niż w ga
dach bardziej złożonych. Ramsay wykonał 
na tej podstawie doświadczenie, w którem 
iskra przeskakiwała kolejno w tlenie, po
wietrzu, wodorze i argonie, przyczem gazy 
znajdowały się pod ciśnieniem atmosferycz- 
nem a pozostałe warunki doświadczenia były 
ciągle jedne i też same. Odległość, o którą 
chodziło, w tlenie wynosiła 23 mm, w po
wietrzu 33 mm, w wodorze 39 mm, a w a r
gonie 45,5 mm. Kiedy po odkryciu helium 
Kamsay i nad niem powtórzył doświadczenie, 
starając się o możliwie najzupełniejszą rów

posiadlości francuskie 457 000 km2 i 19 53 1 000  
mieszk. do 2 0 0 0 0 0 0  Icm2 pozostaje przy Anglii 
wraz z 14 0 0 0 0 0 0  mieszkańców.

ność warunków, to okazało się, źe w tym 
gazie odległość poszukiwana zwiększa się 
do 250—300 mm. Ramsay i Collie spo
strzegli nadto, źe wyładowanie w postaci 
iskier przechodzi w każdym gazie w wyłado
wanie w postaci jednociągłej wstęgi świecą
cej, skoro ciśnienie gazu dojdzie do pewnej 
wysokości dla każdego gazu odmiennej. Z a
chowując jednostajną odległość elektrodów 
i ściśle jednakowe wszelkie wogóle warunki 
doświadczenia, przytoczeni badacze znaleźli, 
źe takiem charakterystycznem ciśnieniem

dla powietrza jest ciśnienie 73 — 74
wodoru 42—43
tlenu 81
dwutlenku węgla 9 2 -9 4
cyanu 23
azotu 33
tlenku węgla n 39
helium r> 1270

a więc prawie l 3/4 atmosfery. Rurka, na
pełniona helium pod ciśnieniem jednej atmo
sfery, zachowuje się wobec prądu jak rurka, 
w której uczyniono próżnię.

Ponieważ analiza spektralna jest jedynym 
środkiem odkrycia zarówno helium jak  i ar
gonu, jak wreszcie zanieczyszczeń tych ga
zów ciałami innemi i odwrotnie—ciał innych 
niemi, ważnem tedy zadaniem było określenie 
stosunków ilościowych, w których spektro
skop jest jeszcze wrażliwy na obecność tych 
ciał w mieszaninach. Ramsay i Collie zna
leźli następujące granice, w których zapo- 
mocą badania widmowego można wykrywać 
helium w mieszaninach :

helium w wodorze . . 10%
wodór w helium . . . 0,001%
azot w helium. . . . 0,01°/o
helium w azocie . . . 10%
argon w helium . . . 0,06%
helium w argonie powyżej 25% pod ci

śnieniem 0,58 mm.

Powyższe liczby mogą być tylko przybliżo- 
nemi, gdyż obliczano je w założeniu, że ciała 
mieszane były zupełnie czyste, a pod tym 
względem nie mamy możności zaręczać ani 
za argon ani za helium. W  każdym jednak 
razie widzimy, jak  wielkiej ilości stosunko
wej helium potrzeba, żeby przymieszka jego 
mogła być wykryta w wodorze, argonie lub
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azocie i—przeciwnie—jak nieznaczne przy
mieszki tych gazów w helium odkryte być 
mogą zapomocą spektroskopu.

Własności chemiczne helium są dotych
czas prawie zupełnie nieznane, zdaje się 
tylko ze wszystkiego, że w tym względzie 
istnieje nadzwyczaj wielkie podobieństwo po
między tem ciałem a argonem. Oba nie 
ulegają, działaniu iskry elektrycznej w obec
ności tlenu i alkaliów, oba nie zmieniają się 
pod wpływem rozżarzonego tlenniku miedzi 
ani ogrzanego aż do ulotnienia magnezu. 
Próba ogrzewania kleweitu sproszkowanego 
w atmosferze helium do tem peratury cokol
wiek niższej od tej, w której następuje wy
dzielanie, do żadnego nie doprowadziła re
zultatu. Uran metaliczny, ogrzewany w mie
szaninie helium z tlenem, utleniał się zwolna, 
lecz nie pochłaniał helium. Nie znamy więc 
dotychczas okoliczności, w jakich mogą owe 
związki tworzyć się w przyrodzie. Zresztą 
nie mamy nawet jeszcze żadnej podstawy do 
wnioskowania, czy w kleweicie helium jest 
związane chemicznie. Możnaby myśleć, że 
z objętości wydzielanych pod wpływem kwa
sów z minerałów helium i wodoru łatwo 
wyciągnąć przynajmniej wniosek co do war
tościowości helium w podobny sposób, jak 
wnioskowalibyśmy o jednowartościowości 
chloru, gdyby chlorki pod działaniem kwasu 
siarczanego wydzielały chlor i wodór w stanie 
swobodnym. Cóż z tego, kiedy często się 
zdarza, że helium wydziela się w stanie ( 
czystym—bez wodoru. Być może, że w tych 
razach wodór zostaje zużyty na redukcyą 
tlenków metalicznych.

Helium jest pochłaniane przez elektrody 
platynowe, glinowe i magnezowe w rurkach 
Geisslera, podobnie jak  argon. Lecz i to 
zjawisko, dokładniej przez Berthelota bada
ne z argonem, dla helium czeka jeszcze na 
ściślejsze spostrzeżenia.

Ze wszystkich dotychczasowych badań nad 
helium przebija się wyraźnie jego podo
bieństwo we własnościach fizycznych do a r
gonu. W istocie oba te ciała są w równym 
stopniu obojętne chemicznie, oba mają taki 
sam stosunek dwu rodzajów ciepła właści
wego, wyjątkową trudność przejścia w stan 
skupienia ciekły, osobliwsze zachowanie się 
względem prądu, oba wreszcie okazują pew
ną analogią co do swego znajdowania się

i rozpowszechnienia w przyrodzie. Jest więc 
rzeczą w wysokim stopniu prawdopodobną, 
że oba te ciała należą do tej samej gromady 
i że należy rozpatrywać je równolegle. Ze 
względu na argon podnoszono już wielo
krotnie trudności, jakich on przyczynia dzi
siejszej systematyce chemicznej—helium bar
dziej może jeszcze przekonywa nas, że układ 
peryodyczny pierwiastków w dzisiejszej swej 
postaci nie jest bynajmniej przygotowany 
do przyjęcia podobnych ciał do swoich rzę
dów i szeregów. Ten zaś punkt jest może 
środkiem ciężkości nowego odkrycia.

Dużo względów przemawia za tem, że na
sze helium jest mieszaniną, żadna zaś oko
liczność poważniej nie przekonywa nas, 
żeby w skład tej mieszaniny wchodziły więcej 
niż dwa ciała. Z równą pewnością twierdzić 
można, że helium nie jest związkiem—sam 
już nadzwyczaj nizki ciężar cząsteczkowy 
czyni takie przypuszczenie mało podobnem 
do prawdy. Widmo zresztą helium, jak 
widmo argonu, jest charakterystycznem wid
mem pierwiastku. W  temperaturach możli
wie najwyższych w świecie, w powłokach ga
zowych słońca i gwiazd stałych, linie helium 
utrzymują się bez zmiany. A jeżeli helium 
jest pierwiastkiem, czy też mieszaniną pier
wiastków, to i argon nie może być związ
kiem.

Wobec powyższych analogij upada takie 
przypuszczenie, źe argon jest alotropicznym 
azotem, N 3, ponieważ części składowe he
lium z tak nizkim ciężarem atomowym nie 
mogłyby odpowiednio być uznane za stan 
alotropiczny jakiegokolwiek pierwiastku. 
Gdybyśmy nawet jednę z nich pragnęli, za 
B. Braunerem, uważać za alotropią wodoru, 
H 3, przyjmując w zór:

H 

H ^ H

to pamiętać musimy, że wzór taki wprowa
dzałby zbyt wysoką dowolność w teoryi bu
dowy chemicznej. Raz dopuściwszy moż
ność takiego „centralnego wiązania”, byli
byśmy upoważnieni do schematyzowania 
wszelkich związków bez żadnych ograniczeń 
ani zastrzeżeń. A  zresztą, czyż byłoby na- 
turalnem przypuszczenie, że wodór, jeden 
z pierwiastków najenergiczniejszych, w swym
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stanie alotropicznym przybiera i tak uparcie 
zachowuje własności materyi chemicznie cał
kiem obojętnej.

O wysokości ciężarów atomowych części 
składowych helium nateraz nie wiemy nic 
pewnego. Widzieliśmy już, że Runge i P a 
schen chcą je wyrażać przez 3 i 5, ale we
dług Lockyera luźne to przypuszczenie by
najmniej nie wytrzymuje krytyki doświad
czenia. Nadto, dla helium, podobnie jak 
dla argonu, nie mamy wszakże niezbitej 
pewności, że cząsteczka składa się z jednego 
tylko atomu. Jest to jedynie wnioskiem 
wysoce prawdopodobnym. Gdybyśmy zaś 
przyjęli, że cząsteczka helium (dla argonu 
mamy ważne zasady do takiego przypusz
czenia) składa się z dwu atomów, to prze
ciętna z ciężarów atomowych będzie równa 2. 
Układ peryodyczny w dzisiejszej swej po
staci mógłby wprawdzie dogodnie pomieścić 
pierwiastek z tak niskim ciężarem atomowym 
w obszernej pustej przestrzeni pomiędzy wo
dorem =  1 a litynem =  7, ale, ze względu 
na własności helium, niepodobna go tam 
wstawić bez forsownego naciągania faktów. 
Gromada ósma nie może w swym pierwszym 
szeregu zawierać pierwiastków z ciężarem 
niższym od 7. I w  innych gromadach, 
oprócz chyba piątej powyżej azotu, brakuje 
miejsca dla pierwiastku z własnościami he
lium. Tymczasem, powtarzamy, argon i do
mniemane dwie części składowe helium po
winny w systemacie znaleźć się obok siebie.

Wszyscy uczuwamy już oddawna,że układ 
peryodyczny jeszcze nie znalazł dotąd drogi 
ukształtowania się ostatecznego: ani podział 
na większe i mniejsze peryody, ani stanowi
sko gromady ósmej nie zadawalniają dzisiaj 
nikogo. Liczne i zawsze zajmujące, jak 
kolwiek wymaganiom zadość nieczyniące, 
próby były też wykonane przez różnych 
uczonych w celu nadania układowi pierwiast
ków takiej postaci, w której odpowiadałby 
zdobyczom doświadczalnym chwil ostatnich. 
Rzecz godna uwagi, że data powstania znacz
nej liczby prób owych poprzedza datę odkry
cia argonu, podczas, gdy pierwiastek ten 
i inne do niego podobne w proponowanych 
systemach są przewidywane.

J .  Thomsen a niezależnie od niego F. Fla- 
vitzky na pięć lat przed odkryciem argonu 
wyprowadzili własności pierwiastku całkiem

doń podobnego na zasadzie ciekawych i u obu 
uczonych prawie jednakowych zestawień. 
Pierwiastki w układzie peryodycznym zmie
niają swój charakter elektrochemiczny w ta 
ki sposób, że każdy szereg zaczyna się od 
pierwiastku wybitnie dodatniego, a kończy 
na wybitnie ujemnym, gdy wyrazy pośrednie 
mają cechy elektrochemiczne mniej wyraźne. 
Lecz po ujemnym pierwiastku jednego sze- 

| regu następuje w kolei ciężarów atomowych 
bezpośrednio dodatni pierwiastek szeregu 
drugiego. Jest to rzecz bardzo zastanawia
jąca, kiedy bowiem w ramach jednego sze
regu charakter elektrochemiczny zmienia się 
przez bardzo łagodne stopniowanie, to prze
chodząc od danego szeregu do sąsiedniego, 
widzimy przeskok nagły, jakkolwiek różnica 
między ciężarami atomowemi wynosi zaled
wie kilka jednostek. Jeżeli zaś wszystkie 
własności chemiczne pierwiastków, dające 
się wyrazić liczebnie, pozostają w ścisłej za
leżności matematycznej od ciężaru atomo
wego, są, jak mówią matematycy, jego funk- 
cyami, to i własności elektrochemiczne mu
szą być temu prawu posłuszne. I  tak też 
jest w rzeczy samej, lecz, zestawiając wyniki 
rozumowania według prawideł dyktowanych 
przez matematykę, dostrzegamy, że poczet 
ciężarów atomowych pierwiastków znanych 
nie wystarcza, ażeby można było objaśnić 
wspomniane powyżej nagłe przejście własno
ści elektrododatnich w elektroujemne. Do 
objaśnienia takiego przeskoku niezbędnem 
jest przypuszczenie pewnej ilości pierwiast
ków elektrochemicznie obojętnych i których 
wartościowość byłaby równa 0. Według 
rachunków Thomsena, muszą być jeszcze 
odkryte pierwiastki z ciężarami atomowemi 
4, 20, 36, 84, 132 i 292. Po odkryciu argo
nu i helium Thomsen i jego zwolennicy wy
razili przypuszczenie, że właśnie helium jest 
pierwiastkiem z cięż. at. 4, argon zaś—20 ’).

Lecoq de Boisbaudran obmyślił układ 
pierwiastków, na którego podstawie przepo
wiedział w swoim czasie ciężary atomowe

*) Wywody Thomsena opierają, się na ra
chunku wyższym, k+óry w piśmie naszem musiał 
być pominięty Bez tej podstawy jednak trudno 
tę rzecz objaśnić ściśle i nadać jej postać prze
konywającą.
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galu i germanu, kiedy pierwiastki te nie były | 
jeszcze odkryte. Ja k  wiadomo, przepowied
nia została stwierdzona przez doświadczenie, 
które wykazało ścisłość jej aż do dziesią
tych części. W  układzie Boisbaudrana wy
razy środkowe wielkich peryodów systemu 
peryodycznego są opuszczone. Układ ten 
przedstawia się jak  następuje :

(H>“ Bi' Pb" Tl'
Ba" Cs' (?£)" J ' Te" Sb' Sn" In '
Sr" Rb' (?£)" B r' Sc" As' Se" Ga'
Ca" K' (?§/' Cl' S" P' Si" Ai'
Mg" Na' (??)" FI' O" N ' C" Bo'
Be" Li' (?P)" (?«)'
H H H H H H H H

Pierwiastki z wartościami parzystemi i nie- 
parzystemi tworzą rzędy kolejne. Zwraca 
uwagę ustawienie obok siebie pierwiastków 
Ca, K , (§), Cl, S, P , Si i Al, które w ukła
dzie peryodycznym należą do różnych szere
gów. Pierwiastki te są do pewnego stopnia 
typowemi przedstawicielami własności ko
lumn pionowych, w których zajmują miejsca 
środkowe. Ich rzęd poziomy dzieli tablicę 
na dwie części: przyrost ciężarów atomo
wych w części górnej wynosi około 48, w dol
nej—około 16, gdy porównywamy dwa są- j  
siednie pierwiastki w kolumnie pionowej. 
Odstępstwa od średnich wartości tych przy
rostów okazują pewne prawidłowości, na 
mocy których z wielką ścisłością można obli
czać nieznany ciężar atomowy pierwiastku, 
należącego do danej kolumny z ciężarów 
atomowych pierwiastków kolumn sąsiednich. 
Trzecia kolumna pionowa zawiera pierwiast
ki, z których jeszcze ani jeden nie był od
kryty, kiedy Boisbaudran ogłaszał swoje 
myśli. Dlatego to, zamiast znaków che
micznych, widzimy tu litery greckie. P ier
wiastki, które należy odkryć, ażeby tę ko
lumnę zapełnić ciałami realnemi, powinny 
mieć wartość 0 lub 8, a ich ciężary atomowe, 
idąc od dołu, powinny być równe zkolei 3,9, 
20,0945, 36,4, 84,01 i 132,71. W  tej to 
właśnie kolumnie, mówi Lecoq de Boisbau
dran po odkryciach Ramsaya, mieścić się 
winny argon z ciężarem atomowym 20,0945 
i helium z cięż. at. 3,9. Pamiętamy, że 
pierwotne określenia Ramsaya prowadziły 
do stwierdzenia tej hypotezy, jakkolwiek, 
dodać trzeba, badania późniejsze, jak  się

zdaje, nie przemawiają na jej korzyść.— 
Jeszcze jedno, choć ubocznie, zaznaczyć się 
godzi: Według Lecoąa de Boisbaudran, cię
żary atomowe wszystkich pierwiastków są 
wielokrotnościami y ,28 ciężaru atomowego 
wodoru: pierwiastki przeto są to różne stop
nie zagęszczenia jednej materyi pierwotnej.

Należałoby wspomnieć jeszcze o paru in
nych pomysłach uzupełnienia dzisiejszej kla- 
syfikacyi pierwiastków, które przez różnych 
uczonych były przedstawiane w czasach 

| ostatnich, niechcąc jednak nużyć uwagi czy
telnika, zaznaczymy tu tylko, że z najroz
maitszych zasad wychodząc, autorowie tych 
pomysłów, jedni już po odkryciu dwu gazów 

[ najnowszych, inni pierwej jeszcze, jedno- 
J  zgodnie dochodzą w swych rozumowaniach 

do liczb albo identycznych, albo przynaj
mniej bardzo blizkich tym, które widzieliśmy 

j  u Thomsena i Boisbaudrana. Rzecz prosta, 
że wszelkie spekulacye podobne uważać na
leży tylko za próby zbliżenia się do istotnego 

I układu naturalnego pierwiastków, próby, 
którym tę jednę wyższość bez wahania przy
znać możemy nad układem L. Meyera 
i Mendelejewa, że opierają się na większej 
liczbie i ściślejszem zbadaniu faktów, aniżeli 
oprzeć się mogli pierwotni tego układu za
łożyciele.

Być może, że próby podobne są dzisiaj 
przedwczesne jeszcze i nauka pewnie nie 
wyszłaby źle na tem, gdyby ich twórcy ze
chcieli poczekać, aż rozpoczęte zaledwie ba
dania doświadczalne dobiją się wyników 
pewniejszych, aż wzrok nasz nauczy się 
wśród nawału rzeczy nowych odróżniać 
prawdę od złudzenia, szczegóły ważne od 
mniej ważnych. I  pamiętajmy, źe Prome
teuszowe zuchwalstwo, z jakiem sięgamy po 
światło w krainę światła samego, w krainę 
słońc i mgławic, musi się oprzeć na pracy, 
na ciężkiej i usilnej pracy.

Zn.

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

—  Nowa planetoid?. Dnia 8 października 
p. W itt odkrył w obserwatoryum Uranii w Ber
linie nową planetoidę przy pomocy fotografii.
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Zanim droga jej obliczoną zostanie, otrzymała 
ona oznaczenie tymczasowe DA, następnie zaś 
zapewne posiadać będzie numer 421 lub 422. 
Pierwszą, przy udziale fotografii odkrytą planetą 
jest Brucya, której przypada numer 323. Od
krytą została d. 22 grudnia 1891 i\,  w ciągu 
zatem pięciolecia poznano setkę prawie nowych 
planetoid, których drogę można było obliczyć, 
a z setki tej część znaczna uchwyconą została 
przez płytę fotograficzną.

S. K.

—  Jedwab morski jestto osobliwa przędza, 
która pochodzi od żyjącego obficie w morzu 
Śródziemnym mięczaka bezgłowego czyli małży, 
„Pinna nobiłis.” O materyale tym dokładniejszą 
wiadomość podał obecnie p. Silbermann w piśmie 
„Farberzeitung.” Mięczak ten, żyjący w cien
kiej, trójściennej skorupie, osnuty jest bisiorem 
(byssus), tworzącym gęsty splot nici, wydziela
nych przez osobny gruczoł bisiorowy, znajdujący 
się w podstawie nogi zwierzęcia. Za pośrednic
twem bisioru tego mięczak przytwierdza się nader 
silnie do kamieni, drzewa i tym podobnych przed
miotów, gdzie małże te napotykają się gromadnie, 
osnute nawzajem swą przędzą. Takież same bi
siory włókniste są właściwe zresztą i wielu innym 
małżom wód słonych i słodkich, a między niemi 
góruje wielkością gatunek Tridacna gigas, które
go muszla ma długość 1 do l 1/ ,  m. Bisior tego 
olbrzymiego mięczaka jest tak wytrzymały i sprę
żysty, że zaledwie siekierą daje się od muszli od
dzielić. Małże bisiorowe morza Śródziemnego, 
Pinna nobilis, wydobywają się na brzegach Kala- 
bryi i Sycylii z głębokości 6 do 9 m, do czego 
służą odpowiednio urządzone widły, a odrywanie 
ich od skał wymaga zwykle znacznego wysilenia. 
Wydobyte sploty włókien obmywają się natych
miast słabym roztworem mydlą i suszą w miej
scach przyciemnionych, a po oddzieleniu ciał 
obcych poddają się wyczesywaniu. Dwie lub trzy 
tak oczyszczone nici łączą s-ię w jednę nić jedwa
biu, a z kilograma materyału surowego otrzymu
je  się około 350 gramów przędzy, która po prze
myciu mieszaniną wody z sokiem cytrynowym 
wygładza się rozgrzanem żelazem. Posiada ona 
piękny, złotawy połysk i używa się na wyrób ple
cionek, rękawiczek, sakiewek i tym podobnych 
wyrobów, zalecających się trwałością. Głównemi 
ogniskami tego przemysłu są Palermo i Lucca.—  
Jedwab morski znany już był i stosowny w staro
żytności, zwłaszcza w Indyach i Fenicyi. Składa 
się on z włókien, mających grubość 0,01 do 
0,1 mm  przy długośd 3 do 8 cm o prze
cięciu eliptycznem i bardzo prawidłowem prążko
waniu podłużnem. Często nici te są słabo doko
ła swej osi skręcone. Pod względem chemicznym 
jedwab morski odpowiada w ogólności zwykłemu, 
posiada wszakże znacznie mniejszą, około 12 od
setek, zawartość azotu; oporność przeciw działa
niu alkaliów i chloru posiada daleko silniejszą, 
aniżeli jedwab zwykły. Przy użyciu na wyroby

nigdy się nie farbuje. Innego rodzaju przędzy 
jedwabistej dostarczają sznury, któremi żarłacze 
czyli rekiny przyczepiają do roślin morskich swe 
jajka, zawarte w spłaszczonych pustkach rogo
wych, zwanych przez plemiona nadmorskie my
szami morskiemi; przędza ta stanowi materyał 
rzadki, ale bardzo na wyroby ceniony.

T. E.

WIADOMOŚCI BIEŻĄCE.

—  Pogadanka *inż. K. Obrębowicza. Na po
siedzeniu Sekcyi technicznej d. 27 października 
r. b. inżynier K. Obrębowicz wygłosił wielce zaj
mującą pogadankę p. t.: „Kilka zagadnień z me
chaniki wszechświata”. Właściwym przedmio
tem tej pogadanki była próba wyjaśnienia ciąże
nia powszechnego, samodzielnie przez prelegenta- 
obmyślona. Próba ta opiera się na nowszych 
wyobrażeniach o energii i jej rozchodzeniu się 
w ośrodku wszechświata. Autor przyjmuje, że 
w ośrodku tym rozchodzą się promienie grawita
cyjne z prędkością skończoną na podobieństwo 
promieni światła; że promienie grawitacyjne, pa
dając na ciała, w części f rzez nie przechodzą, 
w części zaś zostają pochłonięte przez materyą 
ciał, która w swych częściach najdrobniejszych 
(„pierwocinach”) ma być niesprężystą i nieprze
puszczalną dla energii grawitacyjnej. W są
siedztwie każdego ciała (słońca, planety) po
wstaje „pole grawitacyjne”, w którem zachodzą 
znane zjawiska ciążenia. Uwzględniając powyż
sze założenia, autor obl:cza energią grawitacyjną, 
jaką wymieniają pomiędzy sobą dwa ciała (słoń
ca), umieszczone we wzmiankowanym ośrodku, 
w którym poza niemi rozciągają się całe war twy 
słońc do dowolnie wielkiej odległości. Prosty 
i dowcipny rachunek doprowadza autora do wzo
ru na „ciążenie”, analogicznego do wzoru New
tona; we wzorze p. Obrębowicza zamiast „mas” 
występują pewne stałe, ściśle związane z prze
puszczalnością brył słonecznych dla promieni 
grawitacyjnych; przy pewnych założeniach stale 
te uważać można wprost za masy.

Dyskusya tego wzoru, związek pomiędzy „cią
żeniem” i „odpychaniem” ciał, wreszcie liczne 
wnioski, wynikające z hypotezy autora, zajęły 
dalszy ciąg pogadanki. Jest do życzenia, aby 
autor pracę swoję ogłosił drukiem, wtedy bowiem 
dopiero będzie można lepiej zbadać jego wywo
dy, oraz ocenić związek tej pracy z analogiczne- 
mi próbami dawniejszemi i nowszemi.

S. D.

—  Zjazd tegoroczny przyrodników i lekarzy 
niemieckich, który miał miejsce we Frankfurcie 
nad Menem od d. 21 do 26 września, był wpraw
dzie liczniejszy od zeszłorocznego zjazdu w Lu
bece, na posiedzeniach wsz ikże ogólnych nie po
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ruszano kwestyj tak rozległego znaczenia jak 
w roku zeszłym, gdy mowa prof, Ostwalda 
x> energetyce wzbudziła tak powszechne zajęcie 
i  tak liczne wywołała protesty. W roku bieżą
cym wszystkie wykłady na posiedzeniach ogól
nych dotyczyły nauk biologicznych, a mianowicie 
przemawiali profesorowie: Buchner— o biologii 
i hygienie, Lepsius— o okresie lodowym i ów
czesnej kulturze człowieka pierwotnego, Yer- 
worn—o pewnych objawach fizyologicznych or
ganizmów jednokomórkowych, Below— o celach 
praktycznych hygieny zwrotnikowej, Weigert—  
o nowych kwestyach anatomii patologicznej. 
Wbrew zwyczajowi dawniejszemu zamiast trzech 
dni dwa tylko poświęcono zebraniom ogólnym, 
dzień trzeci zaś przeznaczono na posiedzenia 
skombinowane kilku różnych sekcyj. Na takiem 
posiedzeniu połączonem sekcyj fizycznej i che
micznej przemawiali między innymi prof. Vau’t 
Hoff o procesie powolnego utleniania, W. Meyer 
o powolnem utlenianiu wodoru i tlenku węgla, 
Traube o podstawach nowego układu pierwiast
ków, Coehn o elektrochemii węgla, Bodlander

0 roztworach stałych. —  Sekcya matematyki
1 astronomii odbyła posiedzenie wspólne z sekcyą 
nauczania matematyki i nauk przyrodniczych, 
na którem p. Hóffler wyłożył metodę współczes
nego oznaczania szybkości światła i szybkości 
układu słonecznego w przestrzeni wszechświata, 
p. Wichert o rozkładzie mas we wnętrzu ziemi, 
prof. Schwalbe o kształceniu nauczycieli mate
matyki i nauk przyrodniczych w wyższych zakła
dach naukowych, odpowiednio do potrzeb na
szych czasów; przedmiot ten wywołał ożywioną 
dyskusyą. Połączone posiedzenie grup lekar
skich poświęcone było wykładom o rezultatach 
nowych badań mózgu; referaty o rzeczy tej zło
żyli profesorowie Flechsig, Edinger i Ewald. 
Podobne referaty o stanie obecnym całych dzia
łów wiedzy składane były i w różnych innych 
sekcyach, zwłaszcza w matematycznej i fizycz
nej; w tej o sta1 ni ej referował prof. Nernst o gal- 
wanizmie.

T. E.

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 28 października do 3 listopada 1896 r.

(ze spostrzeżeń na stacyi meteorologicznej przy Muzeum Przemysłu i Rolnictwa w  Warszawie).
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Barometr 
700 nm  — Temperatura w st. C.

'GO
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Kierunek wiatru
Szybkość w metrach 

na sckuuuo
Suma
opadu

U w a g i
Q 7 r. 1 p. 9 w. 7 r. 1 p. 9 w. jNajw. Najn. S-

28 S. 52,1 52,5 50,4 5,8 9.6 8,0 10,4 . 5,3 80 SW»,SW5,S» .

29 C. 46,4 44,3 43,7 14,4 1 2,8 1 -1,0 7,6 74 S»,SE'2,S’ --- w  południe
30 P. 4 \ 8 46,0 4 '\5 10,9 13,1 lo ,5 13,4 10,5 89 SW3.S2.SW2 3,6 •  cały dzień z przerw .
31 S. 47.2 47,5 48,5 7,8 9,o 10,4 11,0 7,8 97 W 2,SW 3.0 o,7 •  w  nocy

1 N . 47,4 46,2 4t.8 8,5 9,7 9 ,5 10,7 7,5 93 E5,E<,E3 0,0 =  zrana, •  od b45 m. p. m.
2 P. 437 43,8 42,3 0,3 9.4 7,2 10,0 . 7.2 82 W 5,SW «,SW 2 1,7 •  w  nocy
3 W. 38.1 35,9 | 38,7

1
6.4 5,9 5 ,6 5,5 87 S ^ 2,W2,SW3 7,8 9  w  nocy i w  ciągu dnia 

z przerwami

brednia 7-46,8 9-2 86 13,8

T R E Ś Ć .  Jak owady widzą? przez A. Weismanna, przełożył Z. Szymanowski. — Stosunki etno
graficzne na krańcach wschodnich Azyi, przez I. Radlińskiego (ciąg dalszy). — Helium, przez Zn. 

(dokończenie). — Kronika naukowa. — Wiadomości bieżące. —  Buletyn meteorologiczny.
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Jj03B0JieH0 UeH3ypoto. B apm ana, 24 O kthO ph 1896 r. Warszawa. Druk Emila Skiwskiego.




