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Ogień na usługach sztuki wojennej 
przed wynalezieniem prochu.

Użycie ognia do celów walki ginie w po- 
mroce dziejów. Własności niszczące tego 
żywiołu, oddawna znane ludzkości, same 
przez się nasuwały pomysł obrócenia tej 
groźnej potęgi ku nieprzyjacielowi. Lecz od 
najpierwotniejszych sposobów, służących do 
tego celu: pożarów wzniecanych u wroga 
palenia jego okrętów, wylewania waru i roz
topionej smoły na oblegających,—od takich 
sposobów jakiż postęp olbrzymi do najnow
szych materyałów eksplodujących i zawikła- 
nych mechanizmów armat szybkostrzela- 
jących!

Przedstawieniem jednej części tego pó- 
stępu, historyą wydoskonalenia środków wy
buchowych, zajął się S. J . Romocki w świeżo 
wydanem dziele: Geschichte der Explosiv. 
stoffe (Berlin 1886, 2 t.) i to dzieło głównie 
służyć mi będzie do skreślenia historyi ogni 
wojennych w starożytności i początku wieków 
średnich.

Chociaż już od tak dawna zastosowywano 
ogień do celów wojennych, to jednak czas 
zaczęcia systematycznego i metodycznego 
korzystania z ognia da się mniej więcej ozna
czyć w dziejach. Homer jeszcze stoi na cał
kiem prymitywnem stanowisku: Hektor pod
pala okręty Achąjów bez żadnych sztucznych 
przyrządów, np. strzał ognistych. Pierwsze 
wiadomości o przyrządach takich posiadamy 
z w. Y przed Chr., z czasów wojny Pelopo- 
neskiej; opis ich podaje Ainaias, zwany 
„Taktykiem” : były to drewniane drągi
w kształcie tłuczka do moździerza, t. j z obu 
końców kuliste, a w środku cieńsze, walco
wate. Kuliste rozszerzenia były najeżone 
żelaznemi kolcami i hakami, a część środ
kowa owininięta mieszaniną palną, składają
cą się, według przepisu Ainaiasa ze smoły, 
siarki, kadzidła, trocin żywicznych i pakuł. 
Ten pocisk, mający więcej niż 3 łokcie dłu
gości. rzucany na budynki oblężnicze nie
przyjaciela, czepiał się dachu kolcami i ha
kami, a środek płonący wszczynał pożar. 
Takąż samę mieszaninę płonącą poleca 
Ainaias miotać w garnkach na dachy ochron
ne oblegających; mieszanina ta  i inne, po
dane przez niego, nie dały się zgasić wodą 
(gdyż ta  nie zwilżała ich). Kiedy wynale
ziono strzały ogniste—niewiadomo; Arysto
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teles ich jeszcze nie zna, lecz już w oblęże
niu Saguntu przez Hannibala Liwiusz opi
suje pociski ręczne, używane przez sagunt- 
czyków przeciw wojskom kartagińskim (księ
ga X X I, rozdz. 8).

Dokładniejszy opis strzał ognistych znaj
dujemy w dziełach Ammiana Marcellina 
i Yegetiusa (z IV  w. po Chr.). Tu znowu 
występują kłaki, żywica, siarka, z dodatkiem 
smoły ziemnej i oleju skalnego. Strzały ta 
kie posiadały tę niedogodność, że przy szyb- 
kiern wypuszczeniu z łuku gasły; było to 
naturalnym skutkiem ich składu chemiczne
go: w mieszaninie palnej brakowało ciała, 
oddającego tlen; na ciało takie trzeba było 
czekać jeszcze lat 900.

Kiedy właściwie saletra została poznana, 
niewiadomo dokładnie; było to w każdym ra 
zie pod koniec Wieków średnich, a starożytni 
o niej nie wiedzieli. Znajdujemy wprawdzie 
w języku greckim i łacińskim wyraź „nitrum”, 
który obecnie znaczy saletrę, ale w staro
żytności znaczył sodę, z semickiego źródło- 
słowu „neter”, który znajdujemy np. w Przy
powieściach Salomonowych (X X V , 20), gdzie 
autor powiada, źe pieśni bezbożnych są jako 
ocet na „neter” (Septuaginta tłumaczy: 
...hosper oxos epi nitro), co oznacza oczy
wiście sodę, burzącą się z octem. I  w wielu 
innych miejscach jeszcze można u staro
żytnych autorów znaleźć „nitrum” i wykazać, 
że znaczy sodę. Niejasne jednakże wogóle 
wyrażenia starożytnych opisów i bardzo roz
powszechniona zresztą chęć wykazania, że 
starożytni posiadali cywilizacyą, jakąś ta 
jemniczą, lecz równą naszej (jako przykład 
np. niech służy znakomita powieść Prusa 
„Faraon”, w której kapłani egipscy niemal 
taką wiedzę posiadają, jak  my po upływie 
trzydziestu prawie wieków); wszystko to spra
wia, źe ciągle niemal badacze dopatrują się 
w pismach greków i rzymian wiadomości 
o środkach wybuchowych. Tak np. Liwiusz 
pisze o Hannibalu, źe, aby sobie utorować 
drogę przez niedostępne skały alpejskie, 
naprzemian rozpalał je  ogniem i polewał 
octem, wskutek czego skała kruszała i da
wała się łatwiej usunąć. Apollodor, budow
niczy Hadryana, a przed nim Tukidides, 
opisuje maszynę do burzenia murów, skła
dającą się z wielkiej dmuchawki, mającej 
z tyłu miechy, a z przodu przyczepione na

czynie,u Tukididesa napełnione węglem, siar
ką i smołą, a u Apollodora węglem sprosz
kowanym. Zapomocą tego przyrządu można 
było otrzymać płomień ostry, silny, który 
kierowano na mur fortecy, a rozgrzane 
miejsce polewano znowu octem. Otóż nie 
dosyć było niektórym, czytającym taki opis, 
przypuścić, źe chodzi tu o zużytkowanie roz
palania i chłodzenia skały w celu jej skru
szenia; przypuszczano, źe ów antbrax leptos, 
miałki węgiel, to proch strzelniczy; a z tego, 
rzeczywiście w stosunku do naszych pojęć 
i wiadomości chemicznych, dosyć nieumoty- 
wanego octu zrobił zmarły niedawno pod
pułkownik francuski Hennebert wprost... dy
namit! (La Naturę 1894, n-r 1103, str. ]13). 
Ponieważ „można przypuścić” (jak Hennebert 
powiada, ale niczem nie popiera), źe ów 
„oxos” lub owo „acetum” było to ciało 
z wielką zawartością tlenu; ponieważ dalej 
obok „acetum” autorowie starożytni mówią 
o „urina antiąua”, zatem musiał być w tym 
„occie” azot w obfitości (tak, jakgdyby sta
rożytni wiedzieli cośkolwiek o azocie i jego 
obecności w moczu); z tego wszystkiego wy
nika, źe „oxos”, „acetum”, „urina” to są 
tylko rozmaite nazwy ciała wybuchowego, 
będącego dynamitem. Fantazyi trzeba w każ
dym razie, aby zbudować taką hypotezę.

I  z niezrozumienia tekstu pochodziły po
myłki. Tak np. w zbiorze p. t. Kestoi, za 
którego autora uchodzi biskup z Emmaus, 
Sextus Julius Africanus, jest przepis na 
„automaton pyr”, co pierwszy z wydawców 
drukujących przetłumaczył na: ogień sam się 
poruszający, czyli poprostu rodzaj rakiety. 
Tymczasem zarówno filologicznie, jak rze
czowo, jestto rzeczą niemożliwą: „automatos” 
znaczy w języku greckim tyle, co łacińskie 
„spontaneus”, francuskie „spontane”, t. j. 
sam przez się powstający (samorodny, samo
rzutny); wyraz ten przeszedł do języków 
nowożytnych w znaczeniu: sam się porusza
jący, ale nie znaczy wyłącznie tego w grec
kim. Z tekstu zaś widać, że chodzi o ogień, 
który się sam zapala. Ust^p ten jest nie
zmiernej wagi, gdyż daje on w rękę klucz 
do najprawdopodobniejszego rozwiązania za
gadki t. zw. ognia greckiego. Je s t on cha
rakterystyczny w swej stylizacyi dla owych 
czasów zabobonów i upadku kultury: znać, 
że autor recepty nie zdawał sobie sprawy,
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co za znaczenie mają składniki mieszaniny 
i okolicznościom ubocznym przypisywał nie
zmierną ważność:

„Ogień sam się zapalający: i według tego 
przepisu tak się przyrządza. Siarki ro
dzimej, soli kamiennej i kamienia pioruno
wego sproszkowanego, części równe, uciera 
się w czarnym moździerzu, gdy sionce stoi 
na środku nieba, i żywicy z czarnego 
drzewa sykamińskiego ') i rodzimego płyn
nego asfaltu z Zakyntos dodaje się w rów
nych ilościach aż do nabrania barwy sadzy. 
Potem dodaje się niewielką ilość wapna 
palonego. Ostrożnie jednak trzeba ucie
rać, gdy słońce stoi na środku nieba, 
a strzedz twarzy; bo mieszanina może się 
nagle zapalić. Przechowywać trzeba w su- 
chem naczyniu spiżowem aż do chwili spo
sobnej. Tak trzeba trzymać w puszce 
i nigdy wprost na słońce nie wystawiać; 
lecz wieczorem, jeżeli chcesz spalić machi
ny wojenne nieprzyjaciół, lub co innego, 
masz pomazać (tą mieszaniną), ale skrycie; 
za wschodem słońca wszystko się spali”.

Widzimy tu, źe wraz z ciałami skuteczne- 
mi przepis każe mieszać szczątki belemnitów 
i sól kuchenną; tę prawdopodobnie dlatego 
że jako związek sodowy zabarwia płomień na 
żywy żółty kolor, co miało, według staro
żytnych, być połączone z podwyższeniem 
temperatury. Najważniejszym dla teory 
składnikiem jest wapno palone.

Wapno palone w zetknięciu z wodą wy 
dzieła bardzo wielką ilość ciepła, tak, źe już 
w powietrzu wilgotnem może się ogrzać do 
-(-150° C. Nie jest zatem wykluczona moż
liwość, źe mieszanina powyższa, zawierająca 
surowy olej skalny, który w swym składzie 
ma węglowodory już w temperaturze 4-40° 
wrące, mogła się pod wpływem rosy i wogóle 
wilgoci do tego stopnia rozgrzać, źe się lotne 
węglowodory zapalały, a od nich cała masa. 
Jaką  wagę autor przepisu przypisywał ka
mieniowi piorunowemu, niewiadomo; to pew
na, że belemnity miały bardzo wielkie zna
czenie magiczne już za czasów Pliniusza, 
który również o nich powiada, że są używane 
do zdobywania miast i flot (urbes per illas 
expugnari et classes), nieobjaśniając, nie
stety, tego powiedzenia. W  „Kestoi” pełno 
zresztą przepisów i informacyj bezsensowych,

') Sykomora.

czysto „magicznych”, opartych na przesą
dach.

Mieszaniny palne z wapnem niegaszonem 
nie są wprawdzie środkami wybuchającemi, 
bo im brak składnika, dostarczającego tlenu; 
mogą jednakże w niektórych okolicznościach 
wywołać podobne objawy i skutki. Jeżeli 
się wprowadzi większą ilość mieszaniny suro
wego oleju skalnego i wapna palonego w ze
tknięcie z wielką ilością wody, co łatwo 
można uskutecznić z okrętu, wyrzucając taką 
płynną masę z sikawek na powierzchnię wo
dy, to szybkie rozgrzanie oleju skalnego 
powoduje najpierw obfite wydzielanie się par 
węglowodorów, które z powietrzem tworzą 
mieszaninę wybuchającą; ta się następnie 
z hu kiera zapala. Dla tem pewniejszego 
skutku można było wytryskującą masę juź 
u ujścia zapalić; źe bizantyjczycy tak postę
powali, mamy np. świadectwo w opisie grec
kim oblężenia Durazzo w roku 1108 (Anna 
Komnena, Alexias, X III , 3), gdzie jest mo
wa o ręcznej broni, w której pociski żywicz
ne, wydmuchiwane ustami z rur, zapalały się 
od ognia, umieszczonego u wylotu rury.

Pierwszą wiadomość o ogniu greckim, uży
tym do walki, spotykamy u Teofanesa, który 
się urodził w połowie wieku V III  po Chr. 
Przy opisie wojen cesarza Konstantyna Po- 
gonatosa, prowadzonych w r. 678 z Arabami, 

j  wzmiankowany autor powiada, źe „Romajo- 
| wie” wyprawili się z okrętami, zaopatrzonemi 

w ogniste garnki i sikawki (attpow), służące 
do wyrzucania ognia morskiego. Sam zaś 

i  ogień morski miał przyrządzić architekt 
j z Heliopolis, Kallinikos. Jeżeli zważymy, źe 
| mieszaniny palne, złożone z rozmaitych źy- 
! wic, smoły i surowej nafty, znane były juź 
I oddawna i że ogień „grecki” został wynale

ziony przez Kallinika dopiero w ciągu wy
prawy, do której przygotowano okręty 
z garnkami ognistemi i sikawkami, to musi
my przypuścić, że Kallinikos tylko udosko
nalił znany już przed nim środek i powięk
szył potęgę jego działania. Ponieważ zaś 
Kallinikos, jako budowniczy, mało mógł mieć 
prawdopodobnie do czynienia ze środkami 
chemicznemi, używanemi w ówczesnych labo- 

{ ratoryach, zato tembardziej, z przyczyny 
| swego zawodu, musiał mieć do czynienia 

z wapnem i niewytłumaczone w owych cza- 
I sach zachowanie się tegoż względem wo
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dy *) musiało go zastanawiać, przeto jest 
możliwe, że pomyślał o połączeniu własności 
ogni wojennych z własnościami wapna

Ze „siphon” nie oznacza rury, lecz sikaw
kę, mamy dowód w pismach wielu staro
żytnych autorów, jak  Pliniusza, Isidora, 
Ulpiana w Digestach i słynnego Herona 
aleksandryjskiego, który był uczniem Ktesi- 
biosa, wynalazcy sikawki i który podaje jej 
dokładny opis, według czego nie różniła się 
ona w zasadzie od obecnych sikawek. Po
nieważ zaś walka okrętowa w dawnych, a na
wet nowszych czasach (np. bitwa pod Lissą 
w r. 1866), toczyła się w najbliższej odległo
ści, nieledwie w bezpośredniej styczności, 
przeto łatwo sobie wyobrazić, źe taki stru
mień płynnego ognia był straszną bronią, 
potęgowaną tem jego zachowaniem, że woda, 
po której pływał, nie gasiła go, lecz owszem 
podsycała jeszcze. Z opisów widać, jak  sil
nie oddziaływał na moralną stronę obu wal
czących partyj widok tego ognia, który przez 
swój „przeciwżywioł”, wodę, był zapalany 
i podniecany. Dla ludzi, stojących na ów
czesnym poziomie kultury, był to widok praw
dopodobnie niemniej zdumiewający, jak 
byłby mógł być widok nawet nowoczesnych 
arm at; i nie ulega wątpliwości, że, zgodnie 
z ówczesnym duchem cywilizacyi, łączono 
egzystencyą ognia greckiego z pomocą za- 
ziemskich istot. A  bizantyjczycy nie starali 
się tego mniemania usunąć: owszem, leżało 
ono w ich interesie. Tak więc cesarz K on
stantyn Porpbyrogennetos w dziele o zarzą
dzie państwem, które napisał dla swego sy
na, powiada wprawdzie w jednem miejscu 
o Kallinikosie, jako o odkrywcy ognia mo
krego (pyr hygron), lecz w innem poleca sy
nowi, aby mówił, gdy się go kto będzie 
o pochodzenie ognia tego pytał, źe anioł 
wyjawił jego tajemnicę Konstantynowi Wiel
kiemu i że gdy pewien wódz przekupiony 
wydał tajemnicę przyrządzania obcemu lu
dowi, to go ogień niebieski przy wejściu do 
kościoła spalił.

>) Np. Pliuiusz (XXXVI, 22): miruna, ałi- 
quid, postąuam arserit, accendi aquis.— Święty 
Augustyn, chcąc unaocznić niemożliwość pojęcia 
niektórych tajemnic teologi', powołuje się na nie- 
pojętość zachowania się wapna wobec wody, ga 
szącej ogień i wobec cial palnych, np. oleju.

A miał cesarz Konstantyn Porphyrogen- 
netos powód do takiej wdzięczności i takiego 
cenienia tego ognia: gdy bowiem w r. 941 
Igor z tysiącem okrętów groził Konstanty
nopolowi zdobyciem, a do obrony było tylko 
15 „semifracta chelandria” (jak się wyraża 
Luitprand z Kremony), to użycie ognia grec
kiego w taki popłoch wprawiło wojowników 
Igora, że niezważając na obciążenie pance
rzami, rzucali się w morze, tonąc lub paląc 
się wśród nurtów morskich. Konstantyn 
przeto tylko ogniowi greckiemu zawdzięczał 
ocalenie swoje i swojej stolicy.

{Dok. nast.).

Tad. Estreicher.

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

(Deutsche Rundschau, tom LXXXIII).

(Dokończenie).

Tu znów powołam się na znakomitego ba
dacza z Avignonu. Jak  wiadomo, istnieją 
mrówki, które przedsiębiorą regularne roz
bójnicze wyprawy. Robotnice ich odwykły 
od pracy i stały się chciwemi boju amazon
kami; w dużych gromadach napadają one na 
gniazda innych gatunków mrówek i porywają 
ich poczwarki, wcale nie po to by je pożreć, 
ale żeby je do własnego zanieść gniazda 
i tam z owych obcych u nich wylęgłych ro
botnic uczynić swe niewolnice. Te mrówki 
amazonki wykazują wśród rozbójniczych 
swych wypraw ogromną pamięć miejscowo
ści; można bowiem dowieść doświadczalnie, 
że tylko takim sposobem trafiają ze zra
bowanego gniazda do domu. W tę stronę 
maszerują one na chybił trafił, dopóki nie 
napotkają obcego gniazda; w zwartych ko
lumnach, jedna za drugą, ciągną przez 
drogi, grządki kwiatów, trawniki i opadłe 
liście, po żwirze i kupach kamieni, zwalczają 
one największe przeszkody, jak np. wysoki
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parkan; kiedy nareszcie napotkały i zrabo
wały gniazdo zwykłej swej przeciwniczki, 
czarnej mrówki, wtedy idzie o to, ażeby tra 
fić z powrotem do domu. Widzieć swego 
gniazda nie mogą, a ponieważ skrzydeł nie 
mają, więcnie mogą też prosto ku niemu 
pofrunąć. Żeby gniazdo ich własne wyda
wało jakąś woń szczególną, którąby one 
czuły, pomimo źe bliżej znajdować się może 
kilka obcych gniazd mrówek, tego również 
przypuszczać nie można. Rzecz jest prosta: 
wracają one zupełnie tą  samą drogą, którą 
przyszły, nie oszczędzają sobie żadnego 
zboczenia, żadnej przeszkody, którą, dążąc 
w tę stronę, pokonywać musiały, idą wciąż 
ściśle własnym swym śladem. Fabre upew
nił się o tem w bardzo prosty sposób: jak 
owe dzieci w bajce, znaczył on drogę mró
wek kamyczkami. Zauważył wtedy, że 
powracały one nawet przez najniebezpiecz
niejsze miejsca, np. tuż koło stawu, w którym 
mnóstwo ich towarzyszek, gnanych przez 
mistral zginęło, a miejsce to mogły jed
nak z łatwością ominąć; idą więc do
kładnie swym własnym śladem i nastręcza 
się teraz tylko pytanie, po czem one ślad ten 
poznają. Możnaby przypuścić, źe w tę stro
nę idąc, wypuszczają one z siebie od czasu 
do czasu cokolwiek kwasu mrówkowego, któ
rego woń prowadzi z powrotem. Ale tak 
nie jest. Cały szereg doświadczeń przeko
nywa nas, źe z powrotem trafiają tylko 
dlatego, że w tę stronę idąc doskonale za
pamiętały drogę, czyli innemi słowy, że są 
one obdarzone nadzwyczaj rozwiniętą pa
mięcią miejscowości. Fabre polewał wodą 
kawałek ich drogi dopóty, aż zniknąć 
musiał z ziemi wszelki ślad kwasu mrówko
wego, jaki tam mógł pozostać. Gdy potem 
amazonki, obładowane poczwarkami, powra
cały tamtędy z wyprawy, zastanowiły się 
one wprawdzie w miejscu zalanem wodą, 
ostatecznie jednak przeszły przez nie i spo
kojnie wędrowały dalej. Gdy jednak Fabre 
podniósł z ziemi jednę z powracających mró
wek i postawił ją  choćby o trzy kroki tylko 
od jej ścieżki, przestawała ona zupełnie się 
oryentować, błądziła tu i owdzie w niepew
ności i nie była w stanie odnaleźć swego 
gniazda.

A więc przewodnikiem tych mrówek też 
jest oko; ponieważ jednak są przykute do

ziemi, w dal patrzeć nie mogą i zawsze widz% 
tylko na małą odległość, to tylko może się 
wryć w ich pamięć, co je zblizka otacza, za- 
pomocą tego tylko oryentują się one. Gdy 
mrówki ciągną przez łąkę, to doznają zapew
ne takiego wrażenia jak my, przedzierając 
się przez las dziewiczy; muszą dobrze uwa
żać, by zapamiętać drogę wśród traw i ko
rzonków.

Mrówki dają tu dowód niewątpliwie wyso
kiego uzdolnienia, nieustępując bynajmniej 
pszczołom mularkom, które unosząc się na 
kilka metrów nad ziemią, potrafią zapamię
tać okolicę, o ile okiem rzucić po niej są 
w stanie. A więc musimy zwierzętom tym 
przyznać nadzwyczaj rozwiniętą pamięć 
miejscowości i zachodzi tylko pytanie, czy 
wzrok ich jest dość bystry, ażeby rozpozna
wać zdaleka takie przedmioty jak domy, 
drzewa, zarośla.

Na py tanie to, jak juź widzieliśmy, trzeba- 
by stanowczo odpowiedzieć przecząco, gdyby 
teorya Mullera, w tej formie, w jakiej on ją  
przedstawił,była zupełnie słuszną,t. j. gdyby 
każde pojedyńcze oko rzeczywiście widziało 
jeden tylko punkt, gdyby pośredniczyło ono 
w jednem tylko wrażeniu wzrokowem. Wobec 
tego nastręcza się kwestya, czy przy obec
nych naszych wiadomościach o budowie oka 
owadów nie możemy, a nawet czy nie mamy 
słusznego prawa uzupełnić teoryi Mullera.

To jedno w każdym razie jest pewne, że 
na siatkówce oka owadów rzeczywiście po
wstaje piękny, regularny, a nawet dość wy
raźny obraz. Exuer wykazał to w bardzo 
dowcipny sposób. Przeciął on oko robaczka 
świętojańskiego czyli świetlika (Lampyris 
splendidula) płaskiem cięciem w taki sposób, 
że oko oddzielił od mózgu, a siatkówcczki 
przekroił poprzecznie. Oko to umieścił pod 
mikroskopem w taki sposób, źe rogówka 
zwrócona była w stronę zwierciadła mikro
skopu; nastawiając potem instrument na 
miejsce znajdujące się poza stożkiem krysta
licznym, mógł on widzieć w mikroskopie 
obraz przedmiotów odbijających się w zwier
ciadle, np. poblizkie okno, wielkie litery na
malowane na szybie, a nawet kościół, który 
z okna było widać. Widział on zatem to, 
co dojrzałby owad, gdyby się jeszcze w po
łączeniu z okiem znajdował; obraz ten od- 
fotografował on nawet przez mikroskop
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i fotografią tę dołączył do swego dzieła 
„O wzroku owadów”.

Zapewne, że obraz ten jest cokolwiek nie
wyraźny i zatarty, ale to po części przypisać 
należy niedokładności doświadczenia i dla
tego twiei'dzić możemy, że żywy owad otrzy
muje na siatkówce obraz wyraźniejszy, niż 
to przypuszcza Exner, jakkolwiek, mojem 
zdaniem, nie można bezwarunkowo twierdzić, j 
ażeby owad odczuwał obraz z tą samą do
kładnością, z jaką on na siatkówce odbity 
zostaje. Doświadczenie Exnera samo przez się [ 
niczego więcej nie dowodzi,prócz tego,że śro
dowiska załamujące oka pozwalają na odbicie 
harmonijnego obrazu z taką a taką dokład
nością; natomiast nie wynika z tego doświad
czenia bynajmniej, by oko posiadało też od
powiedni przyrząd nerwowy, niezbędny do | 
odczucia obraza w całej jego dokładności, j  
Exner przypuszcza wprawdzie, że przyroda | 
nie byłaby obdarzyła zwierzęcia tak złożo- ■ 
nym przyrządem załamującym, jak  stożek | 
krystaliczny, gdyby zwierzę nie było w sta
nie widzieć tak powstałego obrazu; pomimo 
tego jednak, że uznaję w zupełności zasadę, j  

będącą podstawą tego dowodzenia, to jednak J  
zastosowanie jej w tym właśnie przypadku 
jes t rzeczą mniej może pewną niż kiedykol
wiek. Zapewne, źe w ogólności powstaje 
zawsze tylko to, co ma swój cel, ale obok 
tego jednak istnieją, że tak powiem, po
boczne nieuchwytne wpływy. K ażda poje
dyncza powierzchnia rogówki oka muchy 
daje też piękny, wyraźny obrazek, a jednak 
wiadomo, że nie zostaje on odczuty jako ta 
ki, lecz że go rozprasza stożek krystaliczny, 
leżący poza nim, co zresztą Exner sam 
stwierdził. Dlaczegóż więc nie mielibyśmy 
przypuścić, że stożki krystaliczne nawet rzu
cają bardzo wyraźny obraz, który jednak 
z całą dokładnością odczuty nie zostaje. 
Jestto  tembardziej prawdopodobne, że właś
nie sam Exner nas uczy, że w wielu, jeżeli 
nie we wszystkich oczach owadów, widzenie 
odbywa się zapomocą t. zw. obrazu nakłada
nego; znaczy to, że obrazek, jaki stożek 
krystaliczny rzuca w pojedyńczem oku, roz
chodzi się przez przezroczystą ściankę oka 
pojedynczego na siatkóweczki otaczające i to 
w taki sposób, że zawsze jednakowe punkty 
obrazowe, pocho.lżące z różnych powierzchni, 
ściśle jedne na drugie padają. Wobec tego

| przypuszczać należy, źe za każdym stożkiem 
j  krystalicznym powstaje obraz, co znów jest 

dostatecznem wyjaśnieniem obecności tak 
j złożonego przyrządu załamującego.

Podzielam zdanie Exnera, źe owady są 
w stanie widzieć obraz rzucony w całej nie
mal jego dokładności, przewyższającej oczy
wiście dokładność owej fotografii; nie zdaje 
mi się tylko, aby to wynikało już z samej 
obecności przyrządu załamującego; dowodzą 
tego z daleko większą pewnością objawy ży
ciowe, czynności tych zwierząt, a przede- 
wszystkiem ich zdolność oryentowania się 
w znajomej okolicy; i nastręcza się tylko py
tanie, czy i ten wniosek nie znajduje też do
wodów w budowie oka samego.

Potrzebie bardziej bystrego wzroku stało
by się zadość, gdyby każde oko pojedyncze 
widziało nietylko jeden, lecz kilka punktów 
obrazu prostego, jaki rzuca stożek krysta
liczny. Gdyby więc każde pojedyncze oko 
zawierało przyrząd nerwowy, zdolny do 
przyjmowania oddzielnie kilku punktów 
świetlnych i przesyłania ich do świadomości, 
to samo już warunkowałoby większą bystrość 
wzroku; albowiem gdyby każde pojedyńcze 
oko rozróżniać mogło tylko 4, 5 lub 7 
punktów oddzielnych, to obraz zbiorowy 
składałby się już z 4, 5 lub 7 razy większej 
ilości punktów, niż jest w oczach [pojedyn
czych; bystrość wzroku stałaby się zatem 
4 do 7 razy większą.

Teraz, jak  to wiemy zwłaszcza z wybor
nych badań Grenachera, każda siatkóweczka 
składa się przynajmniej z 4-ch komórek, 
u wielu owadów z 7-iu a nawet z 8-iu; ko
mórki te wszystkie są jednakowej długości 
i posiadają na kancie wewnętrznym pręcik 
wzrokowy (rhabdoma). Dlatego właśnie na 
przecięciu poprzecznem siatkóweczka ma 
kształt rozetki. Gdybyśmy mogli przypuścić, 
że każda z tych komórek pośredniczy w od- 
dzielnem i, rozumie się, rożnem od innych, 
wrażeniu wzrokowem, odpowiednio do pada
jącej nań części obrazu, to wtedy juź mieli
byśmy dostateczne spotęgowanie bystrości 
wzroku, zadość czyniące wymaganiom, jakie 
stawiają, jak to widzieliśmy, czynności ży
ciowe owadów. Zdaje mi się, że żadne ani 
anatomiczne, ani fizyologiczne okoliczności 
temu nie przeczą. Popierwsze bowiem, te 7 
lub 8 komórek, jakie posiada motyl lub
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pszczoła, są tak ułożone, że na każdą z nieb 
pada inna część obrazu. Powtóre przy moc- 
nem powiększeniu widać bardzo dokładnie, 
że do każdego pojedyńczego oka idzie od 
mózgu nie jedno, ale kilka włókien nerwo
wych. Ile ich idzie, to się dokładnie stwier
dzić dotąd nie dało, z tego jednak co dojrzeć 
można, bardzo być może, że ich jest 4 
do 8 iu.

Przypuszczałbym zatem, że rzecz się ma 
tak, że każde pojedyncze oko odbiera kilka 
punktów obrazu; mam nadzieję, że na to 
specyalnie zwrócone doświadczenia pozwolą 
nam otrzymać zupełnie wystarczające pod
stawy histologiczne tego poglądu i usuną 
niektóre możliwe tu wątpliwości ‘).

Jeżeli teraz takie pojmowanie oka jest 
słusznem, to jak przedstawia się widzenie 
owadów? czy bystrość ich wzroku wystar
cza wtedy do oryentowania się w locie i jak 
widzą one zbliska?

Przedewszystkiem pamiętać należy, że 
bystrość ich wzroku jest bardzo rozmaita. 
Niektóre mrówki posiadają oczy siatkowate
0 trzech lub czterech tylko powierzchniach, 
mianowicie te, które żyją w ciemnościach
1 rzadko tylko z tych podziemi na świat wy
chodzą. Inne znowu mrówki, lip. wymienio
ne wyżej amazonki czerwone, posiadają 600 
powierzchni, a zatem bezwarunkowo znacznie 
bystrzejszy wzrok. Ale oprócz ilości po
wierzchni zmienną jest także ilość komórek 
siatkóweczki i wogóle widzimy, że jest ona 
największą u owadów, o których wiemy, że 
mają wzrok najbystrzejszy. Z naszego s ta 
nowiska zapatrując się na to, możemy to 
bardzo łatwo wytłumaczyć: Dla bystrości 
wzroku daleko ważniejszą jest ilość elemen
tów nerwowych w każdem pojedyńczem oku, 
niż ogólna liczba oczu pojedynczych; tam ta 
bowiem jest wielkością, przez którą pomno-

') Z a n im  jeszcze zdołano przeprowadzić dal
sze badania nad okiem owadów, pogląd powyższy 
znalazł silną podporę w spostrzeżeniach, dokona
nych nad okiem pająków. Zwierzęta te nie mają 
wprawdzie oka siatkowatego, lecz mają siatkó
weczki, tak jak owady i wskutek znaczniejszej 
wielkości tych utworów udało się stwierdzić, że 
tutaj każda z 3 eh komórek siatkóweczki jest 
połączona z oddzielnem włóknem nerwowem. 
(Fryd. Purcell. Zeitschr. f. Wissenchaft. Zoolo
gie. T. 58, 1894).

żyć należy liczbę oczu pojedynczych, aby 
otrzymać liczbę punktów obrazowych, skła
dających się na obraz wzrokowy danego 
owada.

Pszczoły posiadają 8 komórek w siatkó- 
weczce, które naokoło pręcika tworzą ro
zetkę. Muszą one zatem mieć 8 razy 
bystrzejszy wzrok, niżbyśmy mogli przypusz
czać według teoryi Mullera. To, cośmy po
przednio uważali za jeden punkt obrazowy, 
odczuwają one jako 8 takich punktów. Tak 
np. u osy klecanki (Polistes gallica) mniej
szej, lecz mało co gorzej widzącej niż pszczo
ła  mularka, jeden punkt wzrokowy na od
ległości 1 m, podług dawnego naszego wyli
czenia, ma 12,a mm średnicy, to znaczy, że 
jeżeli dany przedmiot znajduje się w odleg
łości 1 m od oka owada, to pojedyncze jego 
oko będzie widziało zawsze części o 12,2 mm  
średnicy. Ale osy, jak i pszczoły, mają po 
8 komórek nerwowych w każdej siatkowecz- 
ce; musielibyśmy zatem powierzchnię, od 
której pada światło do pojedyńczego oka, 
podzielić na 8 części, innemi słowy, pojedyn
czy punkt wzrokowy maleje do 1,5 mm. 
W taki sposób owad widzi jeszcze dokładnie 
z odległości 1 m drut gruby na 1,5 mm, jako 
ciemną linią; szerokość sporego motyla, jak 
np. rusałka pokrzywnik (Yanessa urticae), 
widziałby on z tej samej odległości jako 33 
punkty obrazowe, całego zaś motyla w posta
ci 500 przeszło punktów. Rozmaite czarne, 
czerwone i błękitne plamki, stosownie do 
wielkości, byłyby mniej lub więcej wyraźnie 
rozpoznawane, nawet ogólny szkic zwierzęcia 
mógłby mniej więcej wystąpić, jeżeli, rozu
mie się, nie występuje kontur właściwy. Ale 
już z odległości 2 m szerokość samego mo
tyla dawałaby już tylko 16, a z odległości 
5 m  tylko 7 punktów obrazowych. Z od
ległości 50 m motyl nie wypełniłby już nawet 
i jednego punktu obrazowego, a więc owad 
nie mógłby dokładnie rozróżnić zabarwienia, 
a widziałby tylko podobnej barwy zamazaną 
plamkę.

Środek i tło krajobrazu, podług naszych 
przypuszczeń, widzi osa jeszcze dość dokład
nie. Wprawdzie przedmioty mniejsze niż
1,5 m nie mogą być z odległości 1 km  roz
różnione dokładnie; wystarcza to jednak do 
rozpoznania mniej więcej kształtu wieży 
kościelnej, domu i t. p. Zwyczajny dom
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o 15 to długości i 10 wysokości, zarysowałby 
się na dnie oka jako obrazek z 60-iu mniej 
więcej punktów złożony; byłby zatem z pew
nością rozpoznany i odróżniony nawet od 
domów mniejszych. Gdyby np. okna jego, 
szerokie na 1 m, znajdowały się w dwume
trowych odstępach od siebie, owad rozróż
niałby je jako ciemniejsze plamy nieokreślo
nego kształtu, a nawet mógłby je policzyć, 
gdyby rachować umiał. Słowem, wzrok tej 
siły, choć daleko słabszej od ludzkiej, wy
starczałby bezwarunkowo, aby poznać zna
jomą okolicę już z odległości 1 km. Dlatego 
też, mojem zdaniem, mniemanie, że każda 
komórka siatkóweczki oddzielnie odbiera 
wrażenia wzrokowe, jest słuszne i odpowiada 
rzeczywistym zdolnościom wzrokowym tych 
zwierząt. Opisane powyżej zachowanie się 
mularek (Chalicodoma), ważki i wiele in
nych podobnych spostrzeżeń znajdują w tem 
dostateczne wyjaśnienie. Pogląd ten tak 
dalece nawet się zgadza z rzeczywistemi 
czznnościami wzrokowemi tych zwierząt, że 
dla mnie już to samo jest dostatecznym do
wodem jego słuszności. W  każdym razie zaś 
tłumaczy on nam zupełnie zadawalniająco 
całkiem niewątpliwy fakt, że pszczoły mu
larki i ważki widzą zdaleka.

Możnaby jeszcze zarzucić, że zwierzę dra
pieżne, jak ważka, powinno mieć wzrok 
jeszcze bystrzejszy, powinno z odległości 
200 to dokładnie rozpoznawać przelatujące 
stworzenie; wątpię jednak, aby jej to było 
potrzebne. Dla dużej ważki każdy owad, 
każdy motyl jest pożądaną zdobyczą i jest to 
jej zapewne obojętnem, czy będzie to admi
ra ł, czy rusałka, pokrzywnik, czy paź królo
wej. Przedewszystkiem rzuca się ona na 
wszystko, co się porusza, a wszystko to doj
rzeć ona może; wierny bowiem już oddawna, 
jak  czuły jest wzrok owadów właśnie na 
wszystkie poruszające się przedmioty. Tak 
jak  my zapomocą tępych obwodowych części 
siatkówki naszej postrzegamy natychmiast 
każde poruszenie znajdującego się z boku 
przedmiotu, tak samo owad odczuwa poru
szenia obrazu na siatkówce, chociażby ten 
ostatni był zupełnie zamazany i tworzył je
den tylko punkt obrazowy. W łaśnie wobec 
ociężałej nieco na odległość mozajki obrazu 
siatkówkowego owadów, jest dla nich rze
czą bardzo ważną widzieć ruchy, co zastę

puje im do pewnego stopnia wyrazistość: 
obrazu.

Ale wszakże dla owada, podczas jego lotu, 
wszystko wydaje się ruchomem; owad pod
czas lotu doznaje wrażenia podobnego, jak 
człowiek jadący koleją, koło którego zdają; 
się przelatywać pola, drzewa i domy; przy
łącza się tu jeszcze niezmiernie szybkie po
większanie się obrazu na siatkówce w miarę 
przybliżania się przedmiotu; obraz niedawno- 
jeszcze zamazany, w kilka chwil daje się 
bardzo dokładnie rozpoznać. W ażka więc 
z odległości 100 to dojrzy muchę lub osę 
w postaci nieokreślonego cienia lub barwnej 
plamy, lecz zbliżywszy się w '/4 minuty póź
niej lotem strzały, odróżni ona dokładnie 
niewinną ofiarę, jak muchę, od osy z groź^ 
nem jadowitem żądłem i tej ostatniej zręcz
nie umknie z drogi.

Z jakąż pewnością owady żywiące się mio
dem trafiają do kwiatów, dostarczających im 
tego pożywienia, a Forel dowiódł przy po
mocy nadzwyczaj dowcipnych doświadczeń, 
że tylko wzrok służy im tu za przewodnika.

Trzmielom, które dopiero co z kwiatka na 
kwiatek przelatywały, pociągnął on oczy 
czarnym lakierem i rzucił je znowu w po
wietrze. Lot ich był bardzo niepewny, wra
cały wkrótce na ziemię i nie okazywały 
chęci wzlatywania w górę. Powoli i ostrożnie 
macały one po ziemi wokoło, szukając 
gniazda, w któremby się ukryć mogły, jak 
to zwykły czynić na noc. Oczywiście zda
wało im się, że nagle noc zapadła.

Po wycięciu, jednak narządu powonienia 
i dotyku, a nawet narządu smaku wraz z trąb
ką służącą do ssania miodu, z pozostawieniem 
oczu nietkniętych, owady te krążyły jak daw
niej uparcie koło tych samych kwiatów, jak- 
gdyby mogły jeszcze miód z nich zbierać. 
Od czasu do czasu wzbijały się one, jak  to 
czynić są zwykłe, wysoko bardzo w górę i za
taczając szeroki łuk, powracały znowu do 
kwiatów. Gdyby tu jeszcze mogła zacho
dzić wątpliwość, czy rzeczywiście jedynie 
tylko oko służy im za przewodnika, to i ta 
da się usunąć: pewien bowiem gatunek
trzmieli, odrębnym obdarzony smakiem, krą
żąc wokoło tych samych klombów, zagląda 
do pewnych tylko kwiatów, mianowicie da 
przetacznika niebieskiego (Yeronica). Otóż 
po operacyi owady te wracają stale do swych
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niebieskich kwiatków. A  więc muszą one te 
kwiaty tak dokładnie widzieć, by je z wyso
kości 10 a nawet 20 m rozróżnić.

To wszystko zgadza się zupełnie z przy
puszczeniem naszem; podobnież zgadzają się 
z niem spostrzeżenia nasze nad widzeniem 
owadów zbłiska. Od czasu tak długo zapo
znanych i zapomnianych spostrzeżeń Spren- 
gla stwierdzonem jest, źe kwiaty w mnóstwie 
szczegółów zabarwienia i rysunku zastosowa
ne są specyalnie do odwiedzin owadów, obli
czone są niejako na przywabianie ich. Nie
zapominajka tam właśnie posiada żółtą 
obrączkę na niebieskiem tle swej korony, 
gdzie owad zapuścić musi swą trąbkę, by 
znaleźć ukryty w głębi miód; na tysiącach 
kwiatów widzimy takie znamiona, wskazujące 
owadom drogę do miodu; wobec tego przy
puszczać należy, że ci goście dojrzeć mogą 
owe barwne plamy nie z wielkiej odleg
łości, ale zawsze jeszcze lecąc do kwiatka. 
Podług naszych obliczeń owady zbłiska mu
szą widzieć doskonale, lepiej niż my. U mo
tyla dziennego, zwanego bielinek kapustnik, 
punkt obrazowy z odległości 10 cm wynosi 
tylko 0,3 mm, a z odległości 1 cm zaledwie 
0,03 mm\ już dolatując do niezapominajki 
owad widzi wyraźnie żółtą obrączkę, a gdy 
osiądzie na kwiatku, wydaje mu się ona 
szerokiem żółtem pasmem. Ta ostatnia 
zdolność wzroku da się porównać z naszym 
wzrokiem tylko wtedy, gdy wzmocnimy go 
mocną lupą, lub słabo powiększającym mi
kroskopem. Motyl przecie prawdopodobnie 
z tak bliskiej odległości widzi najmniejsze 
plamki i paseczki na skrzydłach drugiego 
motyla, a nawret pojedyńcze łuski barwne, 
które stanowią barwę i rysunek skrzydełek 
i jeżeli nie rozróżnia ich konturów, to w każ
dym razie zabarwienie.

Zachodzimy tutaj w dziedzinę widzenia 
barw; niemogąc się wdawać w oddzielne 
szczegóły, poprzestanę tylko na uwadze, że 
stwierdzonem zostało zapomocą bardzo do
wcipnych doświadczeń, że dla wielu owadów 
istnieją różnice barw. Różni znakomici ba
dacze, sir John Lubbock, Forel, Graber, 
Plateau, wykazali, że pszczoły i motyle wi
dzą barwy. Moglibyśmy ten wniosek już 
z tego wyprowadzić, że kwiaty są różno
barwne, wiemy bowiem, że kwiaty poniekąd 
istnienie swe zawdzięczają owadom, dla

których barwy ich służą za przynętę; wsze
lako bezpośrednie potwierdzenie takiego- 
wniosku posiada wielką nader wartość, po
ciąga bowiem za sobą ustalenie całego łań
cucha wywodów, prowadzących do tego osta
tecznego wniosku.

Również wielką ma wartość stwierdzenie 
faktu, źe niektóre owady widzą nietylko te 
barwy, co i my, ale i takie, które dla nas są 
niewidoczne, jak np. ultrafioletowe promienie 
widma. Z tem zapewne wiąże się fakt, że 
motyle, jak to wykazał Plateau, nie zwracają 
najmniejszej uwagi na kwiaty sztuczne, cho
ciażby te ostatnie z całą dokładnością na
śladowały naturalne; barwy rzeczywiście wy
dają im się inaczej, niż nam: łudzące dla 
nas podobieństwo barw naszych kwiatów 
sztucznych dla nich zupełnie nie istnieje.

Oczy owadów są tedy nietylko złożonemi, 
t. j. wielce skomplikowanemi i zróżnicowane- 
mi narządami zmysłów, ale nawet pod pew- 
nemi względami przewyższają oko ludzkie. 
Wprawdzie, ogólnie rzecz biorąc, nie dorów
nywają one naszym, choćby dlatego, że 
siła ich wzroku w miarę oddalania się nie
zmiernie szybko maleje. Ale tak jak 
i u wyższych zwierząt, tak i u owadów wy
stępują znaczne różnice w zdolnościach orga
nu wzroku; jedne gatunki mają wzrok znacz
nie bystrzejszy niż inne i dobroć jego jest 
zawsze ściśle zastosowana do warunków ży
cia. Przyroda nie jest marnotrawną, jak to 
błędnie nieraz słyszeć się daje, jest ona bar
dzo skrzętną i nikomu nie daje więcej ponad 
jego potrzeby. Gatunek, któremu nie po
trzeba bystrych oczu do zdobywania sobie 
pożywienia, do zaopatrywania w nie swego 
potomstwa, do obrony od wrogów, słowem 
do zachowania swego bytu, bynajmniej nie 
został niemi obdarzony, a te gatunki, któ
rych warunki życia z czasem się tak zmie
niły, że oczy straciły dla nich swą wartość, 
utraciły je w rzeczy samej, albo zachowały 
nieznaczne ich szczątki. Tak się stało- 
z owemi mrówkami, które w ciemności żyjąc, 
posiadają na oku swem zaledwie trzy po
wierzchnie. Jak  nadzwyczaj ściśle narząd 
przystosowywa się w ustroju swym do pc* 
trzeb, dowodzą liczne przypadki, w których 
robotnice pewnego gatunku mrówek mają 
oczy liche, zaledwie o 6 do 9 powierzch
niach—żyją one bowiem przeważnie pod zio-



730 W SZECHSW IAT. Nr 46.

mią—gdy natomiast samce i samiczki, które 
na gody weselne wysoko w górę wzbijać się 
muszą, mają ich 200—400.

Tak samo zdolność rozróżniania barw 
z pewnością nie u wszystkich owadów jest 
jednakowo rozwinięta; nie znamy wprawdzie 
dotąd urządzenia, od którego ona zależy, 
ale doświadczenia robione na żywych zwie
rzętach dowodzą, źe prawdopodobnie nawet 
owady z bardzo wysoko rozwiniętemu oczami, 
jak  osy, bardzo słabo mogą rozróżniać bar
wy. Natomiast u pszczół i motyli, które 
w kwiatach szukać muszą pożywienia, stwier
dzony jest z pewnością bardzo rozwinięty 
zmysł barw.

Im lepiej się zapoznawać będziemy ze 
wzrokiem owadów, tem dowodniej przekona
my się, że przystosowanie się oka do potrzeb 
każdego gatunku jest niezmiernie dokład
ne i sięga aż do najdrobniejszych szczegó
łów. Tak ważki, ze względu na rozległość 
swego pola widzenia, bezwarunkowo zajmują 
jedno z najpierwszych miejsc; nie zdaje mi 
się jednak, aby one miały i najbystrzejszy 
wzrok, czego bynajmniej nie potrzebują. 
W  istocie ogromne ich, całą niemal kulę sta
nowiące oczy zawierają tysiące oczu poje
dynczych; te ostatnie jednak mają zaledwie 
4 lub 5 komórek siatkóweczki, a punkt obra
zowy na odległości 1 m  ma już 5 do 6 mm  
średnicy. W ystarcza to, by dostrzedz, uno
sząc się nad bagnem, przelatujące obok m u
chy, motyle i siatkoskrzydłe, które są poży
wieniem ważki. Budowli, gniazda nie po
siadają one i możność dokładnego rozpozna
wania daleko, poza granicę ich bagniska 
sięgającego krajobrazu na nicby się im nie 
przydała, bo zarówno żywienie się jak  i roz
mnażanie przykuły je do powierzchni wody, 
do której one i jajka swoje składają. Tak 
samo i motyle dzienne mają wielkie półkule 
oczne z bardzo szerokiem polem widzenia, 
lecz nie posiadają bynajmniej tak bystrego 
wzroku jak osy i pszczoły; one bowiem także 
nie potrzebują się oryentować w okolicy, nie 
potrzebują powracać do tego samego miej
sca, lecz mogą bujać swobodnie wszędzie 
gdzie są kwiaty, w których ukrywa się dla 
nich miód. Punkt obrazowy bielinka ka- 
pustnika ma, jakeśmy to wyżej mówili, 3 mm 
średnicy na odległości 1 m, 0,3 mm  na od
ległości 10 cm, 0,03 mm  na odległości 1 cm.

Zwierzęta te widzą zatem kwiat, na którym 
siedzą, jak  przez mocno powiększającą lupę, 
ale już na odległości 10 m ich punkt obra
zowy wynosi 3 cm. Z  tej odległości zatem 
mogą one widzieć kwiat w czystej jego bar
wie, ale tylko w postaci plamy o nieokreślo
nych konturach, gdy średnica jego ma co 
najmniej 3 cm. Ale większość naszych dziko 
rosnących kwiatów jest mniejszych rozmia
rów; to nam tłumaczy, dlaczego dla kwiat
ków tych ważną jest rzeczą rosnąć w więk
szych ilościach gęsto obok siebie, jeżeli za
płodnienie ich ma się zapomocą owadów 
odbywać: w taki sposób powstają większe 
plamy barwne, które motyle mogą dojrzeć 
z daleko większej odległości, niż oddzielne 
kwiatki.

Tak więc widzenie owadów, jak  i każda 
inna czynność życia zwierzęcego, stwierdza 
raz jeszcze tę wielką prawdę, że to, co na
rząd dany spełniać może, nie przewyższa 
nigdy miary potrzeb bezwarunkowo nie
zbędnych dla istnienia odnośnego gatunku, 
ale nie pozostaje też nigdy poza tą miarą 
w tyle; każdy narząd jest zawsze o tyle 
doskonałym, o ile być musi, by wszystkie 
czynności gatunku były spełniane dokładnie. 
Budowa danego gatunku jest ściśle w tym 
stopniu wykształcona i wydoskonalona, jaki 
jest niezbędny dla jego trwania.

To samo powtarza się w całej dziedzinie 
życia, w całej przyrodzie nawet: świat jest 
o tyle doskonały o ile być musi, aby istniał.

Przełożył Z. Szymanowski.

Fizjologia obroni).
(Według wykładów fizyologii profesora Richeta 
w Paryżu, drukowanych w Revue Scientifique).

(Dokończenie).

T r u c i z n y .

Pod tą  nazwą pojmujemy wszelkie ciała, 
z powodu swych własności chemicznych 
szkodliwie działające na ustrój, niezależnie



N r 46. WSZECHSWIAT. 731

od tego czy zostaną one tylko przypadkowo 
z zewnątrz doń wprowadzone, czy też stano
wią produkty życia własnych jego tkanek, 
które, nagromadzając się, zawsze okazują się 
dlań zgubnemi. Na tem miejscu zajmiemy 
się wszelako środkami walki organizmu 
z truciznami kategoryi pierwszej, t. j. ze- 
wnętrznemi.

Podobnie jak  w walce z wpływami urazo- 
wemi, traumatycznemi, tak i tu stwierdzić 
się daje istnienie obrony zapobiegawczej, 
którą spełnia czynność psychiczna—niesmak, 
odraza. Widzieliśmy już, źe skóra nienaru
szona stanowi dzielną obronę ustroju prze
ciwko wpływom zewnętrznym, a zwłaszcza 
stosuje się to najwięcej do zakażeń ustroju 
bakteryami, jako też do działania trucizn 
chemicznych. Te ostatnie przez zdrową
skórę nie mogą być wcale wchłaniane, jedyną 
więc drogą przenikania ich do wnętrza orga
nizmu są narządy oddechowe dla gazów i ka
nał pokarmowy dla jadów stałych i płyn
nych. Ponieważ zaś trucizny najczęściej, 
prawie wyłącznie, przejawiają się w ostatniej 
postaci, głównie więc w narządach trawienia 
odbywa się akcya obronna. Co zaś dotyczy 
pierwszych jej kroków, dążących do prze
szkodzenia wystąpieniu groźnych objawów, 
co zapomocą odrazy, jakiej względem tru 
cizn ustrój doznaje, uskutecznionem zostaje, 
to w samym początku kanału pokarmowego, 
u wrót jego, znajduje się aparat czuciowy— 
język i podniebienie—dostarczający mózgo
wi—narządowi świadomości—wrażeń przy
jemnych lub przykrych. Są one jedynym 
sposobem rozpoznawania substancyj pokar
mowych od trucizn. Wrażenie przykre, od
raza, jest sui generis bólem, wywołującym 
obfite wydzielanie śliny, mdłości i wymioty, 
które wydalają ostatecznie substancye szkod
liwe, zanim one do ustroju zdołały prze
niknąć. Z wyjątkiem, jak  się zdaje, grzy
bów trujących wszystkie ciała jadowite od
znaczają się przykrym smakiem, który nawet 
zdaje się pozostawać w stosunku prostym do 
stopnia ich jadowitości. Tak np. najbar
dziej gorzkiemi są najsilniejsze z trucizn 
alkaloidy, jakoto: strychnina, morfina i t. p.

Smak przykry, jaki posiadają trucizny, nie 
jest bynajmniej ich cechą objektywną, po
dobnie jak w nożu nie istnieje uczucie bólu. 
Są to uczucia podmiotowe, tylko wrażenia,

jakich doznaje ustrój i pozostają w związku 
z pożytkiem lub niebezpieczeństwem ciał 
obcych, a nie odpowiadają potrzebom orga
nizmu.

Uczucie odrazy wywołują nietylko sub
stancye jadowite, wytwarzane przez rośliny, 
lecz i produkty chemiczne bakteryj. Ponie
waż bakterye niedostępne są z powodu swych 
rozmiarów mikroskopowych bezpośrednio na
szym zmysłom, odraza przeto przeciwko ja 
dom bakteryjnym jedyną jest możliwą w tym 
przypadku obroną zapobiegawczą. Materye 
gnijące, w których roi się od bakteryj, wy
dzielają wstrętny odór, który wszakże -  nie 
ulega wątpliwości—odpowiednio do potrzeb 
zwierząt, żywiących się takiemi pokarmami, 
wywiera na nich wrażenie przyjemne. Do
znajemy także uczucia odrazy względem na
szych własnych wydzielin: moczu, kału, właś
nie dlatego, że są to produkty nietylko bez
użyteczne, ale wprost szkodliwe, gdyż mogą 
wywołać zatrucie ustroju.

Jeżeli, pomimo ostrzeżeń, jakich nam do
starcza uczucie odrazy, z jakichkolwiek 
przyczyn trucizna przedostanie się jednak 
do żołądka, następuje wtedy obrona bezpo
średnia, polegająca na jej wydaleniu zapo- 

I mocą wymiotów. Trucizna wywołuje w żo
łądku podrażnienie, przekrwienie jego błony 
śluzowej, które odruchowo przenosi się na 
mechanizm ruchowy żołądka, wywołując 
gwałtowne skurcze, t. j. właściwe wymioty. 
Na tem właśnie polega działanie niektórych 
środków wymiotowych, np. siarczanu mie
dzi. Są to wymioty odruchowe. Jeżeli zaś 
wstrzykniemy psu do żył emetyku, również 
wywołujemy wymioty, powstające już nie od
ruchowo, lecz w następstwie podrażnienia 
przez zmienioną w swym składzie krew ośrod
ka wymiotowego, znajdującego się w rdzeniu 
przedłużonym. Są to więc wymioty pocho
dzenia ośrodkowego. Powstawanie analo
giczne jednego zjawiska drogą podwójną: 
odruchową i ośrodkową, widzieliśmy już 
w rozdziale o wpływach temperatury ze
wnętrznej, a mianowicie: dreszcz i poty po
dwójnego pochodzenia.

Wymioty są głównym objawem, towarzy
szącym każdemu otruciu. Nawet po za- 
strzyknięciu wprost do krwi wszystkie jady 
powoduią ten objaw, przynajmniej u psa. 
Ponieważ zaś jest on wtedy zupełnie bez
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użyteczny, poczytywać go więc należy za 
wyraz prawidłowości w usiłowaniach przy
rody, dążących do wydalenia trucizny drogą 
najwłaściwszą, t. j. odpowiadającą najczęst
szej postaci otrucia zapomocą domieszki jadu 
do pokarmów.

Wymiotom, wywołanym przez otrucie, zwy
kle towarzyszą poty obfite. Zdaje się jednakże, 
że nie należy ich uważać za usiłowanie ustro
ju  pozbycia się tą  drogą części trucizny, 
w krwi krążącej, wiadomo bowiem, że z po
tem wydziela się zawsze znikoma tylko ilość 
substancyj chemicznych. Są więc one nie
wątpliwie tylko następstwem silnego podraż
nienia rdzenia odruchowego.

Gdy trucizna znajduje się juź w kiszkach, 
narząd ten wydala ją  zapomocą wypróżnień, 
powstających przez obfite, wskutek podraż
nienia błony śluzowej, wydzielanie płynu, 
rozcieńczającego truciznę i ułatwiającego jej 
w taki sposób wydostanie się nazewnątrz. 
Większość więc trucizn mineralnych jest 
środkami wymiotowemi i przeczyszczającemi. 
Są to przeczyszczenia odruchowe; w taki spo
sób działają niektóre olejki, np. rycynowy, 
krotonowy.

Pośród jadów, przychodzących w zetknię
cie z błoną śluzową kiszek, na szczególne 
zasługują uwzględnienie jady bakteryjne. 
Wiemy juź, że bakterye gnieżdżą się wszę
dzie, bujają w całym kanale pokarmowym, 
zwłaszcza zaś podatny grunt dla siebie znaj
dują w neutralnych lub alkalicznych sokach 
kiszek. Gdy procesy fermentacyjne w kisz
kach, wywołane przez bakterye, nie przecho
dzą granic normalnych, ustrój pozostaje 
w zdrowiu, jeżeli wszakże jakiś zarazek 
w większej rozwija się ilości, natenczas wy
twarzane przez niego toksyny mogą się stać 
niebezpiecznemi, jak  to ma miejsce w ty
fusie brzusznym, cholerze, dysenteryi i t. p. 
Ustrój oddziaływa na nie zapomocą wypróż
nień, mających za zadanie wydalenie ich 
z kiszek. Taka sama biegunka może być wy
wołaną przez też same produkty chemiczne 
bakteryj, jeżeli one zostają wstrzyknięte do 
krwi. Liczne doświadczenia wykazały, źe 
wprowadzenie do krwi hodowli bulionowej 
zarazka cholerycznego wywołuje biegunkę 
drogą bezpośredniego podrażnienia ośrodków 
nerwowych, rządzących wydzielaniem w kisz
kach. Są to w'ęc przcc7y?ztzenia pcchcdze-

nia ośrodkowego, analogiczne z wymiotami 
ośrodkowemi.

Widzieliśmy w rozdziale poprzednim, że 
krew zwierząt, którym zaszczepiono zarazek 
chorobotwórczy, posiada własności antyto
ksyczne, t. j. niweczące działanie toksyn— 
jadów, wytwarzanych przez bakterye. Na> 
zasadzie tej zbawiennej własności krwi uda
je się wyleczyć zwierzęta z niektórych zaka
żeń, wstrzykując im odpowiednie antyto- 
ksyny.

Wszystkie badania, w tej dziedzinie licz
nie dokonywane, pozwalają jednozgodnie na 
wniosek, źe choroby, wywoływane przez 
bakterye, nie są niczem innem, jak zatru
ciem jadami, wytwarzanemi we wnętrzu 
ustroju. A siła ich szkodliwego działania 
przewyższa wszystko, co dotąd jest pod 
względem działania jakichkolwiek wogóle 
trucizn wiadomem. W edług Briegera jad, 
wytwarzany przez bakterye tężcowe, wywo
łuje swe działanie już w ilości iJl00 mg na 
1 kg wagi zwierzęcia. Niezbędną przeto 
było rzeczą, ażeby przyroda, tak wspaniałe- 
mi darząca środkami obrony stworzenia ży
we przed wszelkiemi czynnikami szkodłiwemi, 
tu szczególnie energiczną rozwinęła działal
ność. I  istotnie, prócz wytwarzania anty- 
toksyn, widzimy, że organizm na większość 
chorób zakaźnych oddziaływa gorączką, 
której zazwyczaj nie znajdujemy przy dzia
łaniu trucizn mineralnych. Tej to gorączce, 
według wszelkiego prawdopodobieństwa, przy
pada w udziale rola ochronna. Przema
wiają za tem doświadczenia, wykazujące, 
że po zastrzyknięciu np. królikom gron- 
kowca ropotwórczego, te z nich, które nie 
oddziaływają zapomocą gorączki, lecz prze
ciwnie ulegają obniżeniu temperatury, giną, 
inne zaś, gorączkujące, pozostają przy życiu. 
Jakkolwiek kwestya ta nie może być jeszcze 
uważana za rozstrzygniętą, bądź z powodu 
zbyt dotąd szczupłego jej opracowania, bądź 
niezupełnie jasnych wyników, przypuszczenie 
jednakże o znaczeniu gorączki, jako środka 
zbawczego dla ustroju, dosyć jest rozpo
wszechnione.

Wielkie znaczenie dla organizmu posiada 
jego zdolność oswajania się, drogą przyzwy
czajenia, z działaniem szkodliwein wielu tru 
cizn. Wiadomo, że na Wschodzie dosyć jest 
w użyciu palenie opium; znany jest również
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fakt oswajania się łatwego z morfiną, do 
której z czasem wytwarza się nieszczęsny 
pociąg, zwany morfino manią. Pewien chory 
doszedł w tym nałogu do tego stopnia, że 
przyjmował dziennie 9 g morfiny, t. j. ilość 
dostateczną do zabicia 1 000 dzieci. U dzieci 
takiego oswajania się z działaniem tego sil
nie trującego alkaloidu nie spotykamy.

Prócz morfiny, organizm przyzwyczaja się 
również łatwo do alkoholu, tytoniu, arszeni- 
ku, eteru, a nawet, jak się zdaje, do jadów 
bakteryjnych, co się uwydatnia w przebiegu 
chorób chronicznych pasorzytniczego pocho
dzenia.

Przyzwyczajeniu się organizmu, lecz odzie
dziczonemu, utrwalonemu już drogą licznych 
pokoleń, przypisać należy, jak  się zdaje, od
porność niektórych zwierząt względem pew
nych tylko trucizn. Atropina np., ten silnie 
trujący alkaloid jagody wilczej, prawie obo
jętnym jest dla zwierząt wogóle, zwłaszcza 
zaś dla trawożernych. Trucizny mineralne 
natomiast, np. rtęć, arszenik i t. p., wykazu
ją  tylko bardzo nieznaczne różnice pod 
względem szkodliwego ich działania na różne 
gatunki zwierząt. Pakt ten zdaje się właśnie 
przemawiać za tem, że drogą dziedziczności 
atawistycznej zwierzęta nabyły stopniowo 
odporności prawie wyłącznie tylko przeciwko 
jadom pochodzenia roślinnego.

Jednym z głównych warunków równowagi 
ustroju jest zachowanie stałego składu che
micznego. Dlatego też, gdy jakiekolwiek 
ciało obce, jadowite, lub nawet pod wzglę
dem chemicznym bardzo do tkanek normal
nych ustroju zbliżone, jak np. białko, zo
stanie do krwi wstrzyknięte, a także, jeżeli 
normalne jej składniki przewyższą zwykłą 
swą ilość, ustrój natychmiast je wydala 
z moczem lub narządami oddechowemi. 
Klaudyusz Bernard wykazał, źe z chwilą, 
gdy w litrze krwi ilość cukru przewyższy 3 g, 
następuje cukromocz. Wydalanie z krwi 
obcych jej części składowych odbywa się 
z szybkością zadziwiającą. Wstrzykując do 
Żyły psa eter, prawie natychmiastowo w od
dechu jego czujemy zapach eteru. Po upły
wie kilku dni nie pozostaje zwykle we krwi 
ani śladu substancyj rozpuszczalnych, w nią

zastrzykniętych. Ciała gazowe wydalane zo
stają przez płuca, rozpuszczalne zaś głównie 
z moczem przez nerki.

W yjątek z tego ogólnego prawidła o elimi- 
nacyi ciał obcych z krwi stanowią tylko nie
które sole metaliczne o własnościach gryzą
cych, np. sole rtęci, ołowiu, srebra, złota i t. p. 
Wszystkie one tworzą związki chemiczne 
z białkiem, wchodzącem w skład krwi i tka
nek, powodując jego krzepnięcie. Wydalanie 
ich z ustroju choć częściowe odbywa się za- 
pomocą wymiotów, jakie natychmiast po ich 
przyjęciu następują.

Jady bakteryjne również zostają wydalane 
z moczem. Doświadczenia Boucharda wy
kazały, źe mocz osób, uległych chorobie za
kaźnej, posiada własności jadowite.

Jeżeli w końcu dodamy, że wprowadzenie 
do żołądka rozczynów alkalicznych lub kwaś
nych po krótkim bardzo przeciągu czasu do
prowadza do równowagi normalny stopień 
kwaśności Jego zawartości drogą zwiększe
nia—w pierwszym przypadku—lub zmniej
szenia—w drugim—wydzielania soku żołąd
kowego, to, w zestawieniu ze wszystkiemi 
poprzedniemi wywodami przyznać musimy, 
źe i przeciwko działaniu trucizn środki obro
ny ustroju zadziwiające są i potężne.

Mieczysław Goldbaum.

SEKCYA CHEMICZNA.

Posiedzenie 13-te w r. 1896 Sekcyi chemicz- 
noj odbyło się dnia 24 października w gmachu 
Muzeum przemysłu i rolnictwa.

Protokuł posiedzenia poprzedniego zos*ał od
czytany i przyjęty.

D r Fabian odczytał rzecz o wyrobie win 
szampańskich, w której wyjaśnił, że nazwa win 
szampańskich należy się słusznie wszelkim wi
nom, wyrabianym nawet poza granicami Francyi 
z win naturalnych przez szampanizowanie, t. j. 
przez dodatek do nich cukru i poddawanie po
wtórnej fermentacyi, a d-r Leon Nencki zale
cił stosowanie roztworu Poudry do oznaczania 
cukru w winach.

Następnie d-r S. Benni opisał swe doświadcze
nia nad otrzymywaniem mączki z ziemniaków 
przez fermenłacyą. Fermentacyą d-r Benni wy
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woływał przez doda+ek czystej hodowli Bacillus 
butyricus (B. amylobacter) do miazgi ziemnia
czanej, umieszczonej w butelkach na kąpieli wod
nej. Tą drogą udało się wydzielić prawie całko
witą zawartość mączki z ziemniaków w postaci 
pięknego białego proszku, który prelegent de
monstrował. Jako poboczny a nie pozbawiony 
wartości produkt przy tej metodzie postępowa
nia otrzymuje się kwas masłowy.

Na tem posiedzenie zamkniętem zostało.

Posiedzenie 13-te Komisyi teoryi ogrodnictwa 
i nauk przyrodniczych pomocniczych odbyło 
się dnia 5 listopada 1896 roku o godzinie 
8-ej wieczorem.

1. Protokuł posiedzenia poprzedniego został 
odczytany i przyjęty.

2. P. J. Morozewicz przedstawił Komisyi w ogól
nych zarysach główniejsze wyniki studyów geolo
gicznych, dokonanych podczas ubiegłego lata na 
Uralu, między Czelabą i Ekaterynburgiem, wzdłuż 
drogi żelaznej niedawno między owemi miastami 
zbudowanej. Badania te były prowadzone kosz
tem Komitetu geologicznego w Petersburgu.

P. Morozewicz podał naprzód krótką charak
terystykę fizyczno-geograficzną środkowego Uralu, 
zwróciwszy uwagę 1) na kontrastową różnicę 
pomiędzy jego stokami zachodnietni i wschodnie- 
mi, 2) na stosunki orograficzne Uralu połud
niowego i środkowego i 3) na wielce osobliwy 
przebieg rzek uralskich.

Następnie p. M. wypowiedział kilka słów 
o budowie geologicznej Uralu, opierając się na 
badaniach prof. Karpińskiego i Czernyszewa, po
czerń dopiero przystąpił do władnych spostrzeżeń. 
Te ostatnie ujęte w postaci ciągłego przekroju 
od Ekaterynburga do Czelaby, zgadzają się wogó- 
le z pracami wymienionych profesorów. P. M. 
pokazał i objaśnił zebranym dokładny przekrój, 
którego długość wynosi 230 wiorst, zwracając 
uwagę na wielką zawiłość w układzie fałd skal
nych kolo Kysztymu, Manka i t. d. Dalej po
daną była charakterystyka przedniejszych skał, 
objętych owym przekrojem, a więc serpentynów, 
łupków talkowych, chlorytowych i t. d , które ze 
względu na przemysł górniczy wielkie posiadają 
znaczenie, gdyż kryją w sobie złoto, rudy żelaz
ne, chromowe i t. d.

Na zakończenie p. Morozewicz pokazał cieka
we okazy minerałów i skał, zebranych i  przy
wiezionych przez siebie, uczyniwszy przed*em

pobieżną wzmiankę o stosunkach ekonomicznych 
kraju.

Na tem posiedzenie zoslało ukończone.

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

—  W pływ promieni Rbntgena na minerały 
allochromatyczne poznał p. Weinschenk z Mona
chium i spostrzeżenia swe zakomunikował towa
rzystwu geologicznemu niemieckiemu. Nazwę 
allochromatycznych nadaje się minerałom, któ
rych zabarwienie nie jest koniecznym wynikiem 
składu ich chemicznego, ale zależy od pewnych 
przymieszek, dotąd w ogólności nie zbadanych. 
Tak np. fluspat, sam przez się bezbarwny, wy
stępuje często we wspaniałem ubarwieniu zielo- 
nem, niebieskiem, żółtem, różowem lub fioleto- 
wem, a toż samo ma miejsce z turmalinem, apa
tytem, solą kuchenną, kwarcem i innemi jeszcze 
minerałami Wszystkie te barwy wrażliwe są 
na światło i ciepło; w oświetleniu bledną, a za 
dostatecznem ogrzaniem nikną zupełnie i po ozię
bieniu nie wracają. Tak odbarwione minerały 
poddawał p. Weinschenk działaniu promieni 
Rontgena i przekonał się, że pod tym wpływem 
minerały odzyskują znp< lnie pierwotne swe za
barwienie. Zachowanie się takie minerałów, jak 
sądzi autor, przemawia za tem, że zabarwienie to 
nie warunkuje się, jak dawniej mniemano, obec
nością węglowodorów, ale polega na domieszce 
nader drobnych ilości łatwo rozkładających się 
związków jakichś rzadkich pierwiastków.

T. R.

—  Oczyszczanie piwa przy pomocy św iatła.
Osobliwe, przyciągające nieraz, najczęściej zaś 
szkodliwe działanie światła na organizmy niższe 
spożytkowane zostało skutkiem badań p. Ottona 
Beinekego dla jednej z gałęzi wielkiego przemys
łu. W „Wocbenschr. fur Brauerei” p. Reineke 
podaje, co następuje:

Jeśli doprowadzimy światło słoneczne do brzecz
ki fermentującej, w oświetlonej wprost lub przez 
światło rozproszone cieczy następuje szybkie kla
rowanie się wskutek żywego osadzania fię masy 
fermentacyjnej; ciecz zaś źle lub wcale nieoś«ie- 
tlona wykazuje aż do najwyższych warstw masę 
drożdżową; na dnie naczynia zauważyć się daje 
również dość wysoka, choć raniej gęsta warstwa 
drożdży.

Ponieważ bez wątpienia i inne źródła światła, 
np. światło elektryczne, podobnie, jak to już 
spostrzeżono w cieplarniach, takież działanie 
sprawiają, t. i. wywołują we wnętrzu komórki 
drożdżowej siły cząsteczkowe, możemy tedy przy



N r  4 6 . WSZECHSW1AT 735

pomocy sztucznego światła elektrycznego oczysz
czać ciecze fermentujące, a zatem szybciej dopro
wadzać je do stanu pożytecznego.

Jeśli np. oświetlimy przednie warstwy piwne 
w beczce, otrzymamy szybsze osadzanie się droż
dży, a co zatem idzie, osadzenie się ciał żywicz
nych, białkowatych i t. p. W ten sposób piwo 
doprowadzamy w szjbkiem tempie do stanu, 
w którym nastąpić może ściąganie. Jest to oko
liczność wielkiej wagi dla piwa produkowanego 
na wywóz, piwa zatem nie pasteuryzowanego.

Dalej np. przez oświetlenie cieczy fermenta
cyjnych w kadzi, oparte na zawieszaniu wewnątrz 
lamp żarowych, możnaby wywołać szybsze i lep
sze oczyszczanie piwa; w ten sposób uniknęlibyś
my używania trocin czyszczących, stosowania 
soczewek zbierających, szklanych kadzi i t. p.

Jeżeli doświadczenia fermentacyjne prowadzić 
będziemy w butelkach lub w cylindrach i umieści
my naczynia te w pobliżu okna, najlepiej na po
łudnie wychodzącego, to możemy się z łatwością 
przekonać o wyżej opisanych procesach pod wpły
wem światła zachodzących. Autor robił doświad
czenia podobne o najrozmaitszych porach roku, 
przy najróżnorodniejszych wewnętrznych i zew
nętrznych tempera+urach. Bezultaty były jedna
kowe tak, że nie można zmian tych zapisać na 
karb niewielkich wahań temperatury samej 
cieczy.

Zdaje się tedy, że przez bezpośrednie dzia
łanie światła na drożdże osięgnąć się dadzą po
myślne rezultaty w praktyce piwowarskiej.

F. F.

ROZMAITOŚCI.

—  Etnologia Stanów Zjednoczonych. Stowa
rzyszenie naukowe amerykańskie ustanowiło na 
ostatniem swem zebraniu komisyą, która ma zająć 
się badaniami etnologii rasy białej w Ameryce, 
azwłaszcza zmian, jakim rasa ta uledz mogła pod 
wpływem środka otaczającego. Idzie więc o po
znanie, jak na przesiedlających się Europejczy
ków wpływa klimat amerykański i inne warunki 
tameczne. Badania te wszakże połączone będą 
ze znacznemi trudnościami, rasa bowiem biała 
amerykańska wytworzyła się z rozmaitych żywio
łów europejskich, a rezulta*y w tym tylko razie 
mieć mogą znaczenie, gdy pod uwagę brane będą 
i różnice przodków mieszkańców obecnych.

T. R.

—  Przyrost ludności we Francyi i w Anglii.
Ostatni spis ludności we Francyi, dokonany 29 
marca r. b , wykazał liczbę ludności 38 228 960; 
podczas spisu poprzedniego, 12 kwietnia 1891,

było we Francyi 88 095 138 mieszkańców, przy
rost więc ludności w ciągu lat pięciu czyni zaled
wie 133 810 osób. W niektórych departamen
tach okazał się nawet ubytek ludności, a najwięk
szy w departamencie Orny, 17 060 osób. Co do
tyczę Wielkiej Brytanii, to ostatni raport trzy
miesięczny podaje ogólną ludność Anglii, Walii, 
Szkocyi i Irlandyi na 39 451 197 osób. W cią
gu kwietnia, maja i czerwca było 293 104 uro
dzeń, a 161 784 zgonów, ludność więc w ciągu 
trzech tych miesięcy wzrosła o 131 320 osób, co 
przeto dorównywa prawie przyrostowi liczby 
mieszkańców Francyi w ciągu pięciolecia.

T. R.

—  Fotografowanie na jedwabiu. Jak dono
szą „Phot. Mitthn udało się p. A. Cobenzlowi 
w Hóchst nad Menem spreparować wrażliwe na 
świa'ło materye jedwabne i t. zw. satynę, które 
znakomicie na ’ają się do otrzymywania kopij 
fotograficznych. Na jedwabiu kopie te wywoły
wane być mogą po obudwu stronach materyi; na 
satynie zaś tylko na stronie gładkiej. Negatywy 
obfite wielce w kontrasty nadają się najbardziej 
do kopiowania. Proces ten odbywa się w zwyk
łych ramkach przy zachowaniu znanych reguł 
sztuki fotograficznej. Po wyjściu z kąpieli 
w złocie jedwab i satyna posiadają śliczny kolor 
fioletowy; z kąpieli zaś platynowej wychodzą 
fotografie o pysznej barwie czerni platynowej. 
Preparat Cobenzla odznacza się nadzwyczajną 
wytrzymałością; na tego rodzaju materyi otrzy-

j  mane kopie są również dobre po natychmiasto- 
wem użyciu preparatu, lub też w ciągu 6 tygodni. 
Kilka okazów takich oglądać można było na tego
rocznej wystawie w Berlinie.

F. F.

—  Konserwacya drzewa. „Engineering" wska- 
j  żuje nową metodę konserwacyi drzewa. Polega 
| ona na tem, że w nafcie rozpuszczają się oleje 
I ciężkie i substancye woskowate, pozostające przy

dystylacyi oleju skalnego, a roztwór ten wtłacza 
się w drzewa świeżo ścięte w sposób taki, jak to 
się czyni z kreozotem. Drzewo ogrzewa się na
stępnie, przyczem nafta się ulatnia, substancye 
zaś woskowate pozostają w drzewie i czynią je  
nieprzenikliwem.

T. R.

Nekrologia.

Zmarł w podeszłym wieku, bo 73 lata licząc, 
znakomity fizyolog, profesor uniwersytetu genew
skiego, Maurycy Schiff. Urodzony we Frank
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furcie nad Menem i przez rodzioów przeznaczo
ny, po ukończeniu szkół średnich, do stanu 
kupieckiego, Schiff okazał się wkrótce kompletnie 
niezdolnym w swoim zawodzie. Miano go też 
w najbliższem otoczeniu za zupełnie s łra3onego, 
gdy rodzice pozwolili, ulegając jego prośbom, 
zabrać się do nauki Schiff został wychowańcem 
słynnego frankfurckiego instytutu Senckenberga, 
gdzie przeważnie oddawał się studyom zoolo
gicznym. S*udy;i te przypadły na epokę wiel
kich odkryć i zasadniczego przełomu w naukach 
biologicznych, kiedy Jan Muller nauczał w Berli
nie, a Magendie w Paryżu. Pod wpływem właś
nie Magendiego Schiff postanowił poświęcić się 
całkowicie badaniom fizyologicznym, uprzednio 
jeszcze ukończywszy studya lekarskia Rok 1843  
powołał go jako lekarza do szeregu zbuntowa
nego wojska badeńskieg'1, a gdy po ukończeniu 
rewolucyi starał się o pozyskanie docentury 
w Getyndze, spotkał się z odmową z powodu 
zbyt wolnomyslnych swych idei. Powołano go 
wszakże wkrótce potem do Berna na katedrę 
anatomii porównawczej, gdzie wykładał od 1854

do 1863 r. W tym czasie dokonał mnóstwa ba
dań fizyologicznych w zakresie funkcyj mięśni 
i nerwów oraz klasyczne swe studya nad two
rzeniem się cukru w wątrobie. Następnie przez 
lat trzynaście zajmował katedrę fizyologii weFlo- 
rencyi i niemało przyczynił się do przeszczepie
nia na grunt włoski metod badania ścisłego, 
których kolebką w połowie tego stulecia były 
Francya i Niemcy. W roku 1876 wreszcie objął 
ka'edrę fizyologii w Genewie, gdzie pozostał do 
końca życia Doskonały badacz i nauczyciel, 
żręcziy i pomysłowy eksperymentator; Schiff na
leżał do schodzącego już do grobu pokolenia 
uczonych, które własnemi pracami przyłożyło 
ręki do przeistoczenia z gruntu poglądów na 
zjawiska w świecie żywym i które eksperyment 
biologiczny podniosło do godności najdoskonal
szego dowodu i probierza naukowego.

M. FI.

B u l e t y n  m e t e o r o l o g i c z n y

za tydzień od 4 do 10 listopada 1896 r.

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