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Rozmieszczenie i ruch energii w polu 
elektromagnetycznem.

W szystkie zjawiska elektromagnetyczne, 
przypisywane dawniej wzajemnemu „działa
niu na odległość” cząstek elektrycznych lub 
magnetycznych, uważamy obecnie jako skut
ki pewnych napięć i ciśnień ośrodka o tacza
jącego, które przenoszą się od cząstki do 
cząstki w sposób ciągły, z prędkością skoń
czoną. Teoryą tę, jak  wiadomo, zawdzięcza
my przedewszystkiem Faradayow i, jakkol
wiek dopiero znakomity uczeń jego, J .  C. 
Maxwelł, przeprowadził ją  dokładniej i szcze
gółowiej i wyraził j ą  zapomncą wzorów m a
tematycznych. Ogół czytelników poznał nie
wątpliwie pewne strony tej teoryi i odpo
wiednie dowody doświadczalne przed laty 
ośmiu, gdy wspaniałe badania H . H ertza  
stały się głośne; sądzę jednak, że dla łatwiej
szego zrozumienia dalszych wywodów nie 
będzie rzeczą zbyteczną, gdy w tem miejscu 
rozpatrzymy najprostszy przykład objaśnia
jący tę teoryą.

Wyobraźmy sobie dwa płaskie krążki me
dalowe A  i B, ustawione w pewnej odległo

ści h równolegle do siebie na podstawkach 
izolujących, tak  że środki ich znajdują się 
na prostej prostopadłej do ich płaszczyzn. 
Niech krążek A  posiada pewien nabój do
datni krążek B zaś również wielki
nabój elektryczny ujemny (—e). Jeżeli od
ległość krążków je s t bardzo m ała w porów
naniu z ich średnicami, naboje te rozmiesz
czą się prawie wyłącznie na powierzchniach 
wewnętrznych (t. j. zwróconych ku sobie) 
krążków. Przypuśćmy, że powietrze o tacza
jące krążki (i substancya, z której zrobione 
są podstawki) je s t doskonałym izolatorem 
elektryczności; wówczas naboje krążków bę
dą niezmienne. Skutkiem posiadania owych 
nabojów—jak  powiedziałby zwolennik teoryi 
„działania na odległość”—krążki przyciąga
ją  się wzajemnie w danej odległości z pewną 
siłą, k tórą można łatwo zmierzyć i gdyby 
tylko mogły się swobodnie poruszać, zbliży
łyby się wzajemnie pod działaniem tej siły. 
Powierzchnie stałego potencyału elektrycz
nego są w naszym przypadku płaszczyznami 
równoległemi do krążków, linie zaś siły elek
trycznej przebiegają w kierunkach prosto
padłych do krążków. Linie t. zw. indukcyi 
elektrycznej, czyli przesunięcia elektrycznego 
(displacement), zlewają się w tym przypadku 
z liniami sił. (Jestto słusznem dla każdego
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ośrodka izotropowego; w kryształach nato
miast kierunek indukcyi je s t wogóle różny 
od kierunku siły elektrycznej). Wielkość 
czyli natężenie siły elektrycznej E  jes t dla 
wszystkich punktów, znajdujących się mię
dzy krążkami, jedna i ta  sama, równa się 
ona mianowicie różnicy potencyalów obu 
krążków, podzielonej przez ich odległość: 
E  =  (V ,—V 2) : h. Układ krążków naelek- 
tryzowanych zawiera pewną ilość energii 
elektrycznej, k tórą możemy zamienić całko
wicie na pracę mechaniczną, pozwalając 
krążkom (z możliwie m ałą szybkością) zbli
żyć się wzajemnie i zetknąć się ze sobą, tak, 
żeby naboje ich, jak  to mówią, zobojętniły 
się wzajemnie. Otóż tę energią elektryczną, 
przypuśćmy T, możemy, zapomocą prostego 
rachunku, przedstawić w swosób dw ojaki: 
1) tak, jakgdyby siedliskiem jej były tylko 
powierzchnie krążków : T  =  ‘/ 2e(V, — V2) =  
=  l/2Sa(V1— V2) , gdzie a jest gęstością po
wierzchniową ładunku, S powierzchnią każ
dego krążka; 2) tak, jakgdyby cała ta  ener
gia była rozmieszczona w izolatorze, zaw ar
tym między krążkam i (a więc w naszym

przypadku w pow ietrzu): T  =  hS . —-  E a,
oTC

t. j. tak, jakgdyby każdy cm3 izolatora zawie

ra ł ^ E 2 jednostek energii elektrycznej,

albowiem hS  je s t objętością izolatora, za
wartego między krążkami '). Skutkiem związ
ków ilościowych, zachodzących między gęsto
ścią ładunku a a siłą elektryczną E  i między 
E  a różnicą potencyałów w'zory te są zupeł
nie identyczne. Pierwszy sposób przedsta
wienia energii elektrycznej odpowiada jednak 
hypotezie „działania na odległość” , drugi 
zaś—maxwellowskiej teoryi pośrednictwa izo
latora zawartego między k rążk am i: w każ
dej jednostce jego objętości uwięziona jes t 
ilość energii elektrycznej, proporcyonalna do 
kwadratu z natężenia siły elektrycznej. 
Zgodnie z pierwszą teoryą energia elektrycz
na naszego układu jes t skutkiem wzajemne

‘)  Wzór drugi je s t  identyczny z pierwszym,

albowiem gęstość ładunku a równa się zaś4.7T
V ,— V, równa się E h, t. j .  iloczynowi z natęże
nia siły  elektrycznej i odległości krążków.

j  go „działania na odległość” według prawa 
I. odwrotnych kwadratów każdej pary „cząstek 
i elektrycznych”, z których jedna znajduje się 
' na powierzchni krążka A, druga—na po

wierzchni krążka B, izolator zaś ma tu  zna
czenie zupełnie podrzędne, niepozwalając 
połączyć się elektrycznościom róźnoimien- 
nym, tak, że rzeczywiście całe to znaczenie 
jest wyrażone w nazwie : izolator == odosob- 
niacz. Teoryą F aradaya i Maxwella nato
miast przypisuje całą energią elektryczną 
ośrodkowi, dzielącemu k rą ż k i: ośrodek ten, 
czyli dielektryk, jes t spolaryzowany, znajdu
je się w pewnym wymuszonym stanie napię
cia, wszędzie gdzie tylko działa siła elek
tryczna; „elektryzując” krążki, wprawiamy 
właśnie dielektryk w ten stan napięcia i stan 
ten pozostaje niezmiennym, dopóki nie roz
broimy układu częściowo lub całkowicie. 
E nergia elektryczna nie jest niczem innem 
jak  tylko energią odkształceń elastycznych 
ośrodka. W chwili rozbrojenia zupełnego 
ośrodek dielektryczny wraca do stanu nor
malnego, obojętnego, wyzwalając całkowicie 
swą energią elektryczną, np. w postaci p ra 
cy mechanicznej, podobnie jak  struna napię
ta  w chwili powrotu do swego stanu natu 
ralnego.

W edług rachunku Maxwella ') stan ten 
wymuszony środka elektrycznego tak  się 
przedstaw ia: w każdym punkcie ośrodka, 
w którym tylko siła elektryczna E  jest różną 
od zera, mamy napięcie czyli ciśnienie ujem
ne w kierunku linii i siły elektrycznej równe 

K E 2 na 1 cm2 i również wielkie ciśnienie
8jt

(dodatnie) we wszystkich kierunkach prosto
padłych do tej linii; K  jest t. zw. współczyn
nikiem dielektrycznym danego ośrodka, któ
ry dla „próżni”, t. j. dla wolnego eteru 
światłonośnego przyjmujemy za równy jed 
ności; dla powietrza w zwykłych warunkach 
mamy również K  =  1 z dosyć dobrem przy
bliżeniem. W  rozważanym więc przypadku 
szczególnym ośrodek dielektryczny (powie
trze) je s t napięty wszędzie, między k rążk a
mi, w kierunku prostopadłym do krążków 
i doznaje ciśnienia we wszystkich kierunkach

') E lectriciły and Magnetisra. Tom I, roz
dział V.
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równoległych do płaszczyzn krążków. Oto 
obraz tego układu ciśnień i napięć : jeżeli 
przytwierdzimy pęczek rurek kauczukowych 
jednemi końcami do wewnętrznej powierzch
ni krążka A, drugiemi zaś do wewnętrznej 
powierzchni krążka B i oddalimy krążki te 
od siebie, rurki będą w kierunku podłużnym 
napięte i będą starały  się skrócić i zgrubieć 
jednocześnie, wskutek czego będą one wy- j  

wierały na siebie ciśnienia boczne. Gdy
byśmy rurek tych napiętych nie widzieli, 
lecz same tylko krążki, moglibyśmy i w tym 
przypadku sądzić, źe krążki przyciągają się 
„na odległość”, podczas gdy w istocie cala 
energia układu je s t tu taj całkowicie zależna 
od rurek kauczukowych napiętych. W edług 
tejże teoryi Maxwella (loco citato) każda po
wierzchnia „naelektryzowana” doznaje też 
napięcia, czyli ciśnienia ujemnego, w kierun
ku normalnym, które (na 1 cm2) równa się 
gęstości powierzchniowej elektryczności, po
mnożonej przez średnią arytm etyczną sił 
elektrycznych, działających normalnie w da
nym punkcie powierzchni po obu jej s tro 
nach; skutkiem tego ciśnienia ujemnego roz- 
dyma się np. naelektryzowana bańka mydla
na. N a podstawie powyższego twierdzenia 
możemy określić „nabój elektryczny” po
wierzchni zapomocą pojęć czysto mechanicz
nych.

Widzieliśmy wyżej, źe ze względów mate
matycznych obie teorye : „działania na od
ległość” i pośrednictwa środka dielektrycz
nego zarówno dobrze zdają  sprawę z energii 
elektrycznej układu krążków, tak, że wybór 
dotychczas byłby jeszcze zupełnie dowolnym. 
Jeżeli jednak zastąpimy warstwę powietrza, 
zaw artą między krążkami A  i B naszego 
kondensatora, przez warstwę szkła, laku, 
gutaperki, ebonitu i t. d., zobaczymy, źe przy 
tej samej wartości siły elektrycznej E  i tej 
samej odległości krążków energia układu 
będzie m iała różne wartości dla tych różnych 
ośrodków dielektrycznych, podobnie jak  po
jemność kondensatora, t. j. iloraz z naboju 
i odpowiedniej różnicy potencyalów obu 
krążków. Stosunek pojemności kondensato
ra , odpowiadającej jakiemukolwiek ośrodko
wi, wypełniającemu przestrzeń między krąż
kami A, B, do pojemności tegoż kondensa
tora wypełnionego suchem powietrzem, na
zywa się pojemnością indukcyjną właściwą,

czyli współczynnikiem dielektrycznym, K, 
tego ośrodka; jestto  stała  właściwa, którą 
wyraża się w elektrostatyce przez liczbę nie- 
mianowaną, przyjmując dla powietrza, a  w ła
ściwie dla t. zw. próżni, to jes t dla eteru 
wolnego K  =  1. Wówczas dla wszystkich 
dotychczas zbadanych substancyj współczyn
nik K jest większym od jedności; wynosi on 
np. dla benzolu 2,23, dla różnych gatunków 
szkła od 6 do 8, dla czystej wody około 80 
i t. d. Otóż, ten już wzgląd jedynie, że 
współczynnik dielektryczny ma różne w ar
tości dla różnych ośrodków, że pojemność 
kondensatora zależy bardzo istotnie od n a
tury ośrodka, przemawia na korzyść teoryi 
pośrednictwa ośrodka dielektrycznego, która 
zgadza się też bardziej ze zwykłemi formami 
naszego doświadczenia codziennego, niż teo- 
rya działania na odległość. Czytelnik wie 
jednak oprócz tego, że pierwsza z tych teo- 
ryj, teoryą Maxwella, w nowszych czasach 
doznała, że tak  powiem, moralnego popar
cia w bezpośredniej obserwacyi wyżej wspom
nianych napięć i ciśnień w izolatorach płyn
nych i stałych, jakoteż w znakomitych do
świadczeniach H ertza, bądźto pośrednio, 
bądź bezpośrednio.

To, cośmy wyżej powiedzieli o polu elek- 
trycznem, zawartem między płytami konden
satora, dotyczy również jakiegokolwiekbądź 
pola elektrycznego, którego linie siły nie są 
proste lecz j aknaj dowolniej ukształtowane : 
energią elektrostatyczną, odpowiadającą ist
nieniu jakiegokolwiek układu ciał naelektry- 
zowanych, przypisujemy zawsze ośrodkowi 
dielektrycznemu, dokładniej mówiąc, zbioro
wi wszystkich tych elementów przestrzeni, 
w których wypadkowa siła elektryczna E  
jes t różną od zera. Również w tym ogólnym 
przypadku energia elektryczna, obliczona na 
jednostkę objętości wpewnem miejscu, równa

się - E 2, jeżeli współczynnik dielektrycz-OTU
ny ośrodka równa się w temże miejscu K; 

tu taj także mamy napięcie równe —0 -E 2 na
OTC

1 cm2 wzdłuż linij sił i również wielkie ciśnie
nie w kierunkach prostopadłych do linii siły, 
tak że dielektryk składa się jakby z rurek 
napiętych, które cisną na siebie i stara ją  się 
wzajemnie odepchnąć w kierunkach bocz
nych. Energia, zawarta w 1 cm3 w pewnem
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miejscu pola, równa się liczebnie ciśnieniu 
lub napięciu wywieranemu w temże miejscu 
na jednostkę powierzchni ( l e w 2) równoległą, 
albo też prostopadłą do kierunku linii siły.

Linie więc siły elektrycznej, które według 
teoryi „działania na odległość” były tylko 
utworami czysto geometrycznemi, posiadają 
obecnie realność fizyczną, podobnie jak  np. 
rurk i prądu lub linije wirowe w cieczy, obda
rzonej ruchem statecznym.

Powyżej rozważaliśmy pole czysto elek
tryczne, t. j. przestrzeń, w której działają 
wyłącznie siły elektryczne E. Jeżeli jednak 
wprowadzimy do rozważanej przestrzeni m a
gnes lub dowolny układ magnesów, w każdym 
punkcie pola będziemy też mieli pewną siłę 
magnetyczną, wogóle różną od zera, dajmy 
na to H . Układ magnesów, w jakikolwiek spo
sób rozmieszczonych posiada pewną energią 
magnetyczną, którą, podobnie jak  poprzed
nio energią elektryczną, możemy wyrazić 
w dwojaki sposób, a mianowicie ; 1) jako 
poteneyalną energią wzajemnego ,,działania 
na odległość” , według prawa odwrotnych 
kwadratów, każdej pary cząstek m agnetycz
nych, cząstek t. zw. „materyi m agnetycznej” 
(rozważając każdy biegun oddzielnie), albo 
też 2) jako energią układu napięć i ciśnień 
nietylko w samych magnesach ale też i w ca
łym otaczającym je  dielektryku. Inaczej 
mówiąc : w pierwszym sposobie przedstawie
nia ilościowej strony zjawisk wyrazem m ate
matycznym całkowitej energii magnetycznej 
jes t pewna całka lub suma rozpostarta wy
łącznie na te elementy (cząsteczki) przestrze
ni, które są wypełnione „m ateryą magnetycz
ną”, w drugim zaś—całka czyli suma rozpo
s ta rta  na całe pole magnetyczne, gdziekol
wiek tylko siła magnetyczna, H , różną jest 
od zera. Przez każdy punkt pola magne.- 
tycznego możemy, podobnie jak  przez każdy 
punkt pola elektrycznego, poprowadzić linią, 
w ogólności krzywą, k tó ra  w każdym swym 
punkcie posiada kierunek siły magnetycznej 
wypadkowej; w polu czysto magnetycznem 
niezmiennem w czasie linie te siły m agne
tycznej przecinają wszystkie powierzchnie 
stałego poteneyału magnetycznego pod k ą 
tam i prostemi. Oczywiście pole całe jest 
już jednak zupełnie scharakteryzowane przez 
kształt i przebieg linij magnetycznych i przez 
wielkość czyli natężenie siły magnetycznej H

w każdym punkcie (zobaczymy wkrótce, jak  
zapomocą linij tych można wyrazić nietylko 
kierunek ale też i natężenie siły w każdym 
punkcie pola). Otóż Maxwell i w tym przy
padku dowiódł, że można zdać sprawę z ca
łej enrgii, zakładając, że energia rozmiesz
czona jes t w całem polu tak, że na jednostkę 
objętości w jakiemkolwiek miejscu przypada

—^ —jednostek energii magnetycznej, jeżeli

H  jest wypadkową siłą magnetyczną, [j, zaś 
wartością t. zw. właściwej pojemności in
dukcyjnej magnetycznej ośrodka w danym 
punkcie i jeżeli ośrodek je s t izotropowy pod 
względem magnetycznym. Dla krótkości bę
dziemy ilość tę [i, nazywali współczynnikiem 
magnetycznym ') ośrodka. Znaczenie jego 
je s t zupełnie analogiczne ze znaczeniem 
współczynnika dyelektrycznego K , mianowi
cie ze względu na wzory wyrażające gęstość 
energii. Możemy też dać określenie wspólne 
dla obu tych współczynników właściwych : 
W yobraźmy sobie w t. zw. próżni, t. j. w ete
rze wolnym, jakiekolwiek pole (magnetyczne 
lub elektryczne); jeżeli wprowadzimy do po
la  tego bryłę jakiejkolwiek substancyi S, 
linie siły odkształcą się wogóle w każdym 
punkcie pola, a w tych punktach, w których 
przenikają z eteru do wnętrza bryły S, do
znają one nagłej zmiany kierunku, t. j .  zo
staną załamane; otóż, jeżeli w danym punk
cie jakimkolwiek powierzchni ograniczającej 
bryłę S „kąt padania” linii siły jest (3, „kąt 
załam ania” zaś a wówczas nazywamy stosu
nek tejy. : tg$ współczynnikiem magnetycznym 
[). albo też współczynnikiem dielektrycznym 

| K  substancyi S (patrz fig. 1) zależnie od 
tego, czy mowa jes t o polu magnetycznem, 

I czy też elektrycznem. W edług tego określe- 
j  nia mamy dla eteru wolnego zarówno [x — 1 
j  jakoteż K  =  1 .  Powiedzieliśmy już wyżej, 

źe współczynnik dielektryczny K  je s t dla 
| wszystkich znanych dotychczas środków więk- 
J szy niź dla eteru wolnego. Nie dotyczy to 

jednak współczynnika magnetycznego [x; 
współczynnik ten bowiem jest dla pewnych 
substancyj mniejszym od jedności, dla innycb

') Sir W iliam Thomson nazywał w spółczyn
nik ij, przenikliwością (perm eability) m agne
tyczną.
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znowu większym od jedności. Dla wszyst
kich jednak zbadanych dotychczas substan- 
cyj jest on większy od zera. Substancye, 
dla których [Ł >  1, nazywają się paramagne- 
tycznemi, substancye zaś, dla których jest 
[i ■< 1, nazywają się diamagnetycznemi. 
Tlen i roztwory soli żelaznych są np. para
magnetyczne, podczas gdy woda i bizmut są 
substancyami diamagnetycznemi. Wogóle 
dla wszystkich prawie substancyj lotnych, 
ciekłych i gazowych wartość współczynnika 
magnetycznego bardzo nieznacznie tylko róż
ni się od jedności (podczas gdy skala warto
ści współczynnika dielektrycznego K  jest 
bardzo obszerną); tylko dla różnych gatun
ków żelaza i stali i pewnych gatunków rudy 
żelaznej współczynnik jj. jes t bardzo wiel
kim. Z  takich substancyj sk ładają się też 
nasze „magnesy”; zjawiska wewnątrz nich

Fig. 1.

zachodzące nie są bynajmniej zasadniczo, 
jakościowo różne od zjawisk w otaczającem 
je  powietrzu lub innym dielektryku, w któ
rym również rozciąga się pole magnetyczne; 
różnica jes t natomiast czysto ilościową; ze 
względu na wysoką wartość współczynnika [J, 
substancya magnesu zawiera w objętości 
względnie małej i przy względnie małej w ar
tości siły magnetycznej wielką ilość energii 
magnetycznej; gęstość energii magnetycznej 
jes t bowiem w każdej substancyi równą

-  J**—H 2, gdzie a jest odpowiednią wartością
o7T

współczynnika magnetycznego.
Iloraz siły magnetycznej H  przez współ

czynnik magnetyczny [A nazywa się indukcyą 
magnetyczną na 1 cm 2 w danem miejscu po

la, podobnie j a k —̂ —E  nazywa się przesu

nięciem elektrycznem lub indukcyą elektrycz
ną, również na 1 cm2 obliczoną. Linia, któ

ra  w każdym swym punkcie wskazuje kieru
nek indukcyi (magnetycznej albo elektrycz
nej) nazywa się linią indukcyjną (magne
tyczną albo elektryczną). W  ośrodkach izo
tropowych linie indukcyjne zlewają się 
z liniami siły. Jeżeli przez każdy punkt 
dowolnej krzywej zamkniętej c (fig. 2) popro
wadzimy linią indukcyjną, otrzymamy t. zw. 
rurkę indukcyjną. Ponieważ ściany rurki 
takiej są utworzone z linij indukcyjnych, 
przeto indukcyą dla wszystkich przekrojów 
poprzecznych jednej i tej samej rurki jest 
jedną i tą  samą; indukcyą bowiem odbywa 
się tylko wzdłuż tych linij. R urką induk
cyjną jednostkową jest ru rka taka, w której 
indukcyą przez każdy jej przekrój poprzecz
ny równa się jedności. Liczba więc rurek 
jednostkowych, przeszywających powierzch
nię 1 cm2 w jakiemkolwiek miejscu pola daje 
nam wielkość indukcyi w tem miejscu; dzie- 

| ląc wielkość tę  przez współczynnik magne-

F ig. 2.

tyczny jł, albo przez —- ■ ,  otrzymujemy

wielkość siły magnetycznej H  albo siły elek 
trycznej E. Część rurki indukcyjnej je d 
nostkowej zaw arta między dwiema następu- 
jącemi po sobie powierzchniami stałego po- 
tencyału (o różnicy potencyałów równej jed
ności) nazywa się, według Maxwella, komór
ką jednostkową. K ażda komórka elektryczna 
zawiera */2 jednostki energii elektrycznej,

każda zaś komórka magnetyczna —^■— jed-
8tc

nostki energii magnetycznej.
Maxwell obliczył dla pola magnetycznego, 

podobnie jak  dla pola elektrycznego, że 
wzdłuż każdej linii siły czynnem jest napię

cie, wynoszące —j ^ H 2 na 1 cm2 i również
o7U

wielkie ciśnienie we wszystkich kierunkach 
prostopadłych do linii siły, jeżeli tylko dany 
ośrodek, w którym pole magnetyczne się 
znajduje, jest izotropowym ze względu na
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skutki sił magnetycznych, t. j. jeżeli współ
czynnik magnetyczny |J. jest jednakowym dla 
wszystkich możliwych kierunków działania 
siły. (Dla ośrodków krystalicznych układ 
napięć i ciśnień jest nieco zawilszym). M a
tematyczne te  przepowiednie Maxwella zo
stały też istotnie sprawdzone zapomocą do
świadczeń konkretnych.

(C. d. nast.J.
D  r Ludwik Silberstein.

OZDOBY Z OWADÓW.

Używanie do ozdoby pięknych przedmio
tów naturalnych, bardzo rozpowszechnione 
u ludzi pierwotnych, zmniejsza się z postę
pem cywilizacyi. Miejsce prawdziwych kwia
tów, owadów i muszli zajmują kwiaty sztucz
ne, wyroby ze złota i drogich kamieni, tylko 
jedne pióra ptasie, niemożliwe do naślado
wania lub zastąpienia, nie tracą  na w arto
ści. Dążenie do strojenia się w cudze piórka 
prowadzi do szybkiego wytępienia wielu 
pięknych stworzeń, przedewszystkiem p ta 
ków rajskich. Wszelkie środki zastępcze 
byłyby pożądane, a najłatwiej by je  było 
znaleźć wśród owadów. Jednakże z jednej 
strony piękność owadów mało jest znana, 
z drugiej zaś silne uprzedzenia i przesądy 
sprzeciwiają się ich używaniu. Wogóle od 
klejnotów wymagają trwałości oraz ceny, 
dostępnej jedynie dla wybranych. Prócz 
piękności, ozdoby powinny przedstawiać rze 
czywistą wartość i głosić każdemu, że ich 
posiadacz jes t człowiekiem majętnym, mo
gącym poświęcić wiele na przyozdobienie 
siebie i swego ubrania. Człowiek cywilizo
wany dochodzi w swych zapatrywaniach na 
wartość klejnotów do śmieszności. G ardzi 
on strojem rybaczek weneckich, sporządzo
nym z muszli Trochus adriaticus, dlatego 
tylko, że obok niezrównanej piękności jes t 
bardzo tani.

Ludzie, żyjący w stanie natury, wolni są 
ad tych przesądów. S ta ra ją  się tylko o uwy
datnienie i podniesienie piękności swego cia
ła  i wybierają najprostsze w tym celu przed

mioty z otaczającego świata : pióra, świeże 
kwiaty, puszyste ogony zwierząt, połyskują
ce owady i czerwone jak  korale nasiona, 
muszle a nawet zęby. Niektórzy fizyologo- 
wie utrzym ują, źe najpiękniejsze jest ciało 
bez żadnych ozdób. H istorya jednak dowo
dzi czego innego. Od najdawniejszych cza
sów, zarówno mężczyzni jak  i kobiety znaj
dowali, źe niektóre części ciała, jak  głowa, 
uszy, szyja, ramiona i palce wymagają 
ozdób, podnoszących piękność skóry i wło
sów, oraz dodających wdzięku ruchom. 
K sięga H enocha opowiada, jak  aniołowie 
zstąpili z nieba, przynosząc kobietom złoto 
i drogie kamienie, w starożytnej poezyi i m a
larstwie widzimy trytony i nereidy wypły
wające z głębin z perłam i i koralami dla 
Amfitryty. H era , chcąc oczarować Zeusa, 
pożycza od Afrodyty paska piękności, a i pół
nocna bogini miłości lubiła ozdoby, jak  świad
czy jej przydomek, Menglada. Rozkopując 
groby naszych przodków, znajdujemy obok 
ozdób ze złota i bronzu, paciorki burszty
nowe, przedziurawione kamyki i zęby, muszle 
i połupaną perłową macicę, które tylko 
w części pochodziły z rozwiniętego handlu 
zamiennego z północą i południem. Jeżeli 
nie znajdujemy więcej naturalnych ozdób, to 
tylko dlatego, że były one przeważnie nie
trwałe. Możemy być pewni, że mieszkańcy 
północy, podobnie jak  dzieci południa, nie 
gardzili piórami i owadami. Do dziś jesz
cze przetrwały liczne ślady tych upodobań.

Indyanie nad Rio Napo robią sobie n a 
szyjniki z uda tamtejszego wielkiego złotawca

Fig. 1. Indyjski łańcuch na szyję z ud owadu 
Chrysophora, wielk. na*-.

(Chryzophora), mieniące się wspaniale w od
cieniu złotym i szmaragdowo-zielonym, a La- 
treille opowiada, że w niektórych okolicach 
Francyi w yrabiają podobne naszyjniki z po
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spolitego owada, krówki wiosennej (Geotru- 
pes vernalis).

Między chrząszczami egzotycznemi spo
tykamy tak  piękne gatunki, że perły i ka
mienie drogie ustępują im co do świetności 
barw.

Pewne grupy, jak  np. złotawce, Cetonidae, 
odznaczają się rodzajem polewy napółprze- 
zroczystej szmaragdowo-zielonej, brunatnej, 
ognisto-czerwonej lub błękitnej, k tóra przy 
każdem poruszeniu głowy zmienia odcienie, 
a  czasem wydaje wewnętrzny ogień, nie da
jący się porównać z blaskiem ładnego dro
giego kamienia.

N a Filipinach używają na ozdoby z Ceto
nidae Coryphocera Mac Leayi, a  i kolonie 
niemieckie w Afryce mogłyby dostarczyć do
syć przedstawicieli rodziny Cetonidae, zdol
nych na klejnoty.

W  Ameryce środkowej żyje kilka gatun 
ków rodzaju Plusiotis, zbliżonego do naszych 
chrabąszczy. Plusiotis wygląda jakby zro
biony z polerowanego złota lub srebra, 
przyczem niektóre gatunki m ają jeszcze 
barwne pręgi.

Fabryki sztucznych kwiatów sprowadzają 
obecnie z Francyi w wielkich ilościach drob
nego chrząszcza Hoplia coerulea, pokrewne-

Fig. 2. Hoplia coerulea, chrząszczyk na 
sztucznym kwiecie.

go naszym czerwczykom czyli chrabąszczom 
czerwcowym. G rzbiet tego chrząszcza jest 
pokryty łuseczkami, jak  ze skrzydeł moty
lich, połyskującemi niby błękitny atłas.

Ładnie odbija błękitny owad od czerwo
nych lub żółtych kwiatów, szkoda tylko, że 
łuseczki niszczą się przez tarcie i wpływy 
powietrza.

Do kwiatów na kapeluszach, które muszą 
znosić więcej szkodliwych wpływów, stosow
niejsze są pewne chrząszczyki z okrągłym,

sklepionym grzbietem, jak  nasze złotki, 
Chrysomelidae.

Jeszcze trwalsze są niektóre duże okrąg- 
ławe gatunki Chrysochus i Eumolpus z Ame
ryki południowej, z których ciała, zabarwio
nego metalicznie na zielono, ognisto lub nie
biesko, robią w Brazylii, P eru  i Argentynie 
naszyjniki nawlekając je  naprzemian ze 
szklanemi paciorkami. Takie korale m ają 
rozmiary orzechów laskowych. Gatunki 
Desmonota z grupy chrząszczy tarczowatych 
(Cassidae) m ają tarczę metalicznie zieloną, 
z czerwono-złotym brzegiem, pięknie kropko
waną i służą do ozdoby szpilek.

Bardzo ładne są Corynomalus Parrys, 
Crioceris gennua i inne, żywe krople rosy, 
które tęczowy blask chroni przed ptakam i 
owadożernemi, biorącemi je  za prawdziwą 
rosę.

Rodzina bogatków, Buprestidae, ma skrzyd
ła  twarde i trwałe, o barwach tęczy, często 
kropkowane lub powyrzeźbiane z matowym 
połyskiem zielonym lub ognistym, a często 
z pręgami innego koloru lub gładkiemi.

Indyanie Ameryki południowej robią z po
obrywanych skrzydeł tych owadów wraz 
z piórami, futrem, pstremi muszlami, ład 
ne kutasy i frendzle, któremi zdobią swoje 
świąteczne stroje.

Fig. 3. Ozdoby z pokryw skrzydłowych 
bogatków (Buprestidae).

Damy chińskie ozdabiają suknie skrzyd
łam i chrząszcza Chrysochroa v itta ta . Od
dzielne prawo określa ile szeregów skrzydeł
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wolno nosić, podług różnych stopni społecz
nych.

Najwyżej stojące damy naszywają suknie 
sześć razy, następne pięć i t. d., aż do jed 
nego razu.

Jubilerzy z K alkuty, M adrasu i innych 
większych miast Indyi zaczęli oprawiać takie 
chrząszcze w złoto i srebro.

Czasem wprawiają je  w cienki filigran 
o dużych oczkach, niekiedy dodają spód cia
ła, nogi i macki ze złota, tak  źe tylko grzbiet 
wystaje z oprawy. W  taki sposób oprawiają 
np. Chrysochroa ocellata, piękny gatunek 
złoto-zielony z żółtemi i miedzianemi połys- 
kującemi plamami.

Fig. 4. Chrząszcze ozdobne, używane jako  
kolczyki i jako  szpilki.

1 i 2 — Entim us im perialis i Chrysochroa ocella
ta (kolczyki); 3— Bardrius sp ., 4 — Desm onata 

sp. (szpilka i broszka), wielk. nat.

Równie dobrze nadają się do oprawy z po
wodu okrągłej budowy ciała i większej trw a
łości słoniki czyli noski. Pokrywy ich skrzy
deł i wogóle pokrycie ciała je s t tak  twarde, 
że ptaki nie mogą ich zgnieść, a zbieracz 
musi używać hartowanych szpilek do prze
bijania ich. Przedstawicielem takich owa
dów jest gatunek Entim us z Ameryki po
łudniowej, mający czarny grzbiet, o rowkach 
bliżej lub dalej ułożonych, wysłanych różno- 
barwnemi błyszczącemi łuseczkami. Chcąc 
wyzyskać cały urok tego widoku należy im 
się przyglądać przez lupę w blasku słońca. 
W  pewnych latach chrząszcze Entimus wy
stępują w Brazylii w takiej ilości, że gałęzie 
czułków i akacyj uginają się pod ich cięża
rem i można je  strząsać ja k  u nas chra

bąszcze. Takim sposobem w prześlicznych 
ozdobach, jakie z nich wyrabiają, tylko 
oprawa kosztuje, drogi kamień zaś jest bez
płatnym  dodatkiem.

Gatunek Baridius jest drobny, ma połysk 
najświetniejszego szafiru i rubinu, a przytem 
ciało tak twarde, że bywa czasem trwalszy 
od złotej oprawy. Szczególniej pięknie błysz
czy w większej ilości na rozetach, dyademach 
i obramowaniu wachlarzy.

Podrodzina Pachyrhyncheae przedstawia 
na czarnem, błyszczącem tle plamy, linie 
i figury barwy różnych drogich kamieni.

Zbierając je, trzeba unikać naśladowców, 
bo chrząszcze, szarańcze i czerwie naśladują 
kształty i ozdoby Pachyrhyncheae, które 
twardość skorupy broni od napaści ptaków 
i innych owadożernych. Naśladowcy jednak 
m ają pokrywę miękką.

Prócz chrząszczy inne jeszcze owady do
starczają ozdób. Mieszkańcy Afryki połud
niowej szukają w gniazdach mrówek i termi- 
tów drobnych, żółtawych pereł, o odcieniu 
złoto-miedzianym, które są, według L. Guil- 
dinga, tułowiami czerwców (Margarodes 
formicarius), które służą mrówkom za krowy.

W śród pszczół, much, ważek i motyli spo
tykamy wiele latających drogich kamieni, 
zbyt nietrwałych jednak, aby mogły być 
użyte.

P . G. Parri8 podał myśl, żeby naklejać 
skrzydła motyle na atłasie zapomocą bez
barwnego lakieru, a potem przyczepiać do 
tułowi ze złota lub srebra.

Prawodawcy mody spełniliby dobry czyn, 
zwracając gust pań w tym kierunku, żeby 
uwolnić od zagłady biedne ptaki, a zastąpić 
je  chrząszczami i motylami, któreby przy 
większem zapotrzebowaniu dały się z łatwo
ścią hodować.

Owady lepiej się stosują do sztucznych 
kwiatów, strojących kapelusze i mieszkania, 
a  trudno sobie wyobrazić coś piękniejszego 
od motyli Morphidae i Nymphalidae Amery
ki południowej. Dochodzą one wielkości 
ptaków i posiadają tak  świetne gry barw, 
źe; jak  niektórzy badacze utrzymują, czarują 
i olśniewają niemi napastników.

Ci, którzy nie znają cudnych barw i b las
ków owadów, mogą uważać zrazu za barba
rzyństwo przystrajanie się trupam i owadów, 
ale ci, co je  widzieli w gustownej oprawie,
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jako broszki, kolczyki, szpilki, naszyjniki, 
ozdoby na wachlarzach, muszą przyznać, że 
takich klejnotów nie powstydzi się żadna 
królowa. Należałoby tylko poumieszczać 
ozdoby z owadów na wystawach modystek 
i jubilerów, ażeby im zbyt zapewnić.

N a wystawie powszechnej w W iedniu 
(1874) ukazała się poraź pierwszy szafka 
z brazylijskiemi klejnotami z owadów; w kil
ka dni cała zawartość szafki została rozku- 
piona prawie wyłącznie przez arcyksiężne, 
książąt i hrabiów. Bankierzy i bogaci miesz
czanie nie mogli się zdecydować na kupno 
znikomych choć pięknych klejnotów.

Wobec powyższych faktów niemożna się 
opędzić uwadze, że człowiek pierwotny oka
zuje więcej smaku niż cywilizowany.

Meksykanie wynaleźli kilka szkarłatnych 
roślin (Euphorbia fulgens i E . splendens), 
które ślicznie przystrajają  ich czarne włosy 
i nie więdną przez całą noc balową. Miesz
kanki Ameryki południowej ubierają się 
w sznury koralowych paciorków z rośliny 
groszkowej (Abrus precatorius) i innych na
sion, które się tak  podobały Darwinowi, że 
w czterdzieści la t później prosił swego przy
jaciela w Brazylii o przysłanie takiego na
szyjnika dla córki.

Meksykanki robią z drobnych chrząszczy 
sprzączki, układają z nich litery na powin- 
szowaniach, wyszywają niemi przykrycia na 
ołtarze i t. d. Pomysłowości ich dowodzi 
używanie do przybrania głowy świecących 
chrząszczy. Duże gatunki Pyrophorus, Ela- 
teridae, zawinięte w cienką gazę i noszone 
na głowie dają  wprawdzie silniejsze światło 
niż zwykłe robaczki świętojańskie, ale in- 
dyanki i temi nie gardzą. U kładają je  na 
gładko zaczesanych włosach i pokrywają 
cienką siatką czerwoną lub niebieską o du
żych oczkach.

Baletnice, noszące lampki żarowe na wło
sach i u pasa, naśladują tylko tancerki in
dyjskie, które zapożyczają swych latarek 
od państwa owadów.

(Prom etheu3, n-r 367 , 1896  r.)

Z. s.

Przyrząd do zapalania płomieni 
gazowych.

Współzawodnictwo ze światłem elektrycz- 
nem, a wreszcie poprostu dążenie do wygody 
kazało oddawna technikom poszukiwać środ
ków, ułatwiających zapalanie lamp gazo
wych bez pomocy zapałki, płomienia spirytu
sowego i t. p oraz nieodłączonej obsługi. 
W  tym kierunku wiele było pomysłów, cza
sem bardzo dowcipnych, udatnych w mniej
szym lub większym stopniu, z których więk
szość opierała się na zapalaniu od iskry 
indukcyjnej, na ciśnieniu gazu oświetlające
go, powietrza, na własności żarzenia się pla
tyny gąbczastej w strumieniu wodoru i t. p.; 
najczęściej były to przyrządy skomplikowa
ne, kosztowne i psujące się łatwo. Obecnie 
opiszemy przyrząd prosty, dowcipny i zdaje 
się, dobrze funkcyonujący, jak  o tem twier
dzą prawie jednomyślnie głosy poważne. 
Zasadę przyrządu i działanie najłatwiej zro
zumiemy przy pomocy schematycznego ry 
sunku w powiększonych wymiarach (fig. 1). 
W entyl v zamyka główny przewód do gazu, 
pozostawia zato otworem przewód mniejszy 
do płomyka zapalającego; figura przedstawia 
właśnie przyrząd na chwilę przed zapaleniem 
tego płomyczka. Gdy otworzono kran, gaz 
przedostaje się wzdłuż drążka h i drążka s 
w górę do małego palnika nalewo, wypływa 
więc i rozżarza kulkę z z odpowiednio przy
gotowanej platyny gąbczastej. Skutkiem 
tego cienki drucik platynowy, wychodzący 
z gąbki platynowej i spuszczający się do pal
nika, rozżarza się do białości i zapala gaz. 
W dawniejszych przyrządach gąbka platy
nowa zanurzona była wprost w strumieniu 
gazu, skutkiem tego przez częste żarzenie 
stapiała się i wkrótce traciła swoję zdolność. 
W  przyrządzie tu  opisanym na kulkę biorą 
ciało porowate, najlepiej tak zwaną piankę 
morską surową, nasycają j ą  chlornikiem 
platyny i ogrzewają w strumieniu wodoru 
lub gazu oświetlającego w tem peraturze po
niżej 100° O; platyna się redukuje i w posta
ci nader rozdrobnionej osadza; nareszcie 
kulka tak przygotowana nie ogrzewa się



570 WSZECHŚWIAT. N r 36.

wprost, ale przenosi tylko ciepło na drucik 
platynowy, od którego dopiero zapala się 
strumień gazu. W  ten sposób działanie jes t 
pewniejsze i trwalsze. Tak powstały płomy
czek rozgrzewa znajdujący się obok drut 
platynowy / ,  który wydłuża się i przez to 
powoduje ucisk sprężyny, widocznej na ry
sunku i z kolei rzeczy, cisnącej na drążek s; 
ruch tego ostatniego zapomocą okrągłego 
drążka li przenosi się na wentyl v, który 
opada i wypuszcza gaz z głównego palnika. 
Teraz strumień gazu zapala się od powyż-

Fig. 1. Schemat przyrządu w powiększeniu.

szego palniczka i rozgrzewa bardziej d ru t / ,  
który wydłuża się jeszcze bardziej i pociąga 
nadół wentyl v, aż do zetknięcia ze ścianka
mi otworu, które przerywa dopływ gazu aż 
do rurk i h. W  taki sposób palniczek zap a
lający przez czas palenia się głównego p a l
nika—wszystko jedno jakiego—gaśnie. Z a 
mknięcie przewodu zapalającego trw a do
póty, dopóki pali się płomień główny. Po 
zagaszeniu tegoż przez zakręcenie kranu, 
d ru t platynowy f  stygnie, skraca się, nanowo 
podnosi drążek s i wentyl v  i, co za tem idzie,

[ zamyka główny przewód i otwiera boczny;
lecz ponieważ kran do gazu jest zamknięty, 

| gaz wypływać nie może i bezpieczeństwo 
jes t zupełne; przyrząd zatem wciąż jest do

F ig. 2 . Widok przyrządu (wielk. nat ).

użytku gotowy. T u zauważymy, że oziębie
nie, jakkolwiek jes t prędkie, wymaga jednak 
pewnego czasu, kranu więc niemożna zaraz 
po zamknięciu otwierać, bo przewód główny 
może nie był jeszcze zupełnie zamknięty r
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a przewód zapalający wolny, mogłoby więc 
zapalenie odbyć się z wybuchem.

Co do trwałości kulki zapalającej, to pod 
tym względem istnieją już pewne dane, np. 
d-r Drehschmidt, chemik berlińskich zakła
dów gazowych, zapewnia, że próbował tego 
zapalacza 30 do 40 razy dziennie w ciągu 30 
dni zawsze z dobrym skutkiem i przez ten 
czas żadnej różnicy w zapalaniu nie mógł 
zauważyć; inni ręczą za 8 000 do 10000 razy. 
Według innych doświadczeń drobne ilości 
amoniaku i związków siarkowych, zawarte 
w gazie oświetlającym, nie wywierają żadne
go wpływu na działalność gąbki platynowej. 
Przyrząd daje się z łatwością nasadzać na 
każdy palnik gazowy zwyczajny i żarowy.
W  Niemczech do eksploatacyi nowego wy
nalazku zawiązało się oddzielne towarzystwo 
(Deutsche Gasselbstziinden Gesełlschaft), 
które opatentowało go we wszystkich k ra 
jach i wszystkie części przyrządu wyrabia 
we własnej fabryce z możliwą dokładnością 
i podług szablonów, co pozwala w razie 
zniszczenia pewnych części z łatwością za
stępować je  nowemi.

Nie wiemy w tej chwili, jak a  będzie przy
szłość nowego wynalazku, czy przetrwa próbę 
czasu, jednakże twierdzić możemy, że przed- j 
stawia się bardzo zachęcająco i kto wie, czy ] 
nie rozstrzyga już dzisiaj kwestyi autom a
tycznego zapalania la ta rń  gazowych. Żresz- j  

tą  jak  we wszystkich sprawach techniki, do
piero doświadczenie i to dłuższe może o tem 
wszystkiem wyrokować.

8. St.

Dyluwialna roślina grzybieniowata.

Jakkolwiek zdawałoby się, że podobnie 
jak  większość zwierząt zamieszkujących E u 
ropę środkową podczas okresów międzylo- 
dowcowych, wyginęła przed końcem okresu 
lodowego i rośliny współczesne z temi zwie
rzętami również należą do zaginionych, to 
jednak przekonano się, źe rośliny takie rosną 
i w dzisiejszych czasach. W ykazano, miano
wicie, źe S tratio tes aloides był również roz
powszechniony w dawniejszych czasach (dy

luwialnych), jak  i obecnie. Również rozpo
wszechnione były w okresie trzeciorzędowym 
i dyluwialnym nasiona innej rośliny, znajdo
wane w wielu miejscowościach w Europie. 
W  torfowiskach z okresów międzylodowco- 
wych w Bornholcie, Lauenburgu nad Elbą, 
Fahrenkrugu i Klingę, w pokładach wapien
nych w Belzig, w piaskach dyluwialnych pod 
Kopenhagą i w dorzeczu górnego Dniepru 
spotykano małe, jajowate nasiona o bardzo 
twardej skorupie i niewielkiej pokryweczce 
lub po odpadnięciu jej, z otworkiem. Od
da wna poznano, że te nasiona należą do ro
śliny pokrewnej naszym roślinom grzybienio- 
watym (Nympheaceae). Z  początku nie 
upatrywano podobieństwa do któregokolwiek 
z dzisiejszych gatunków i dlatego oznaczano

Brasenia purpurea.

ją  nazwą rodzajową Holopleura lub Croto- 
pleura. W ittmack i W eberbauer zauważyli, 
że nasiona Holopleura okazują niezwykłe po
dobieństwo do nasion żyjącego rodzaju B ra
senia, należącego do rodziny Cabombeae, 
bardzo bliskiej, a właściwie stanowiącej pod
dział rodziny grzybieniowatych (Nymphea
ceae) i nasiona otrzymały nazwę Brasenia 
Victoria. W  najnowszych czasach paleonto
log szwedzki, G. Anderson, dowiódł w od
dzielnej rozprawie, że nasiona te kopalne ze 
wszystkich miejscowości można uważać za 
odmiany jednego gatunku i że wszystkie 
różnice co do wielkości i kształtu, spotykane 
wśród nasion kopalnych, można znaleźć 
w nasionach żyjącej obecnie Brasenia p u r
purea, źe zatem nasiona kopalne z okresu
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trzeciorzędowego i dyluwialnego mogą byó 
do tego gatunku zaliczone. W  Europie nie 
rośnie dziś nigdzie Brasenia purpurea, a n a 
wet nigdzie nie znaleziono jej nasion, pocho
dzących z czasów po zupełnem skończeniu 
ostatniego okresu lodowego. W  Afryce spo
tykamy tę roślinę grzybieniowatą na zachod
nim brzegu w Angoli; w Ameryce pospolita 
jest w Stanach Zjednoczonych i na południu 
K anady,—w Azyi w Indyach wschodnich 
i Japonii, w A ustralii ogranicza się jedynie 
do kilku miejsc w pobliżu Alp austra
lijskich.

Brasenia purpurea występuje już w okre
sie trzeciorzędowym, je s t więc bardzo starą  
rośliną pod względem geologicznym. W  okre
sie dyluwialnym była, jak  się zdaje, bardzo 
rozpowszechniona w Europie; najświeższe jej 
ślady spotykamy w warstwach, pochodzą
cych z czasów między pierwszym a  drugim 
okresem lodowym, w późniejszych warstwach 
znika zupełnie. Można zatem  przyjąć, źe 
ostatni okres lodowy spowodował zupełne 
wyginięcie tej rośliny w Europie.

(Prom etheus, n -r 3 8 0 , 1 8 9 7  r.).

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

—  Kom eta d’A rresta. Kometa peryodyczna, 
odkryta przez d 'Arresta d. 27  czerwca 1851  
w gwiazdozbiorze Ryb, a której czas obiegu do
koła słońca wynosi lat 6 ,7 ,  zost ała obecnie do
strzeżoną przez p . Perrine w obserwatoryum  
Licka, d. 28  czerwca r. b. Jestto najsłabsza 
ze znanych komet peryodycznych, a uwagę astro
nomów zwraca dla osobliwych zawikłań, jakim  
bieg jej ulega pod wpływem Jowisza. Obecną 
jej drogę obliczył dokładnie p. Leveau z obser
watoryum paryskiego, podając możność odszu
kania jej w każdej chwili, co bez tej pomocy 
byłoby trudne z powodu nader słabego blasku 
komety.

S. K.

—  W ęglik że laza  składu F e3C, którego ist
nienia dowiedli niedawno temu pp. Mylius i For
ster, otrzym any został bezpośrednio przez połą
czenie żelaza z węglem. Dokonał tego M oissan, 
który dowiódł zarazem , dlaczego połączenie ta
kie nie powiodło się dawniej pomimo rozporzą

dzania tak energicznym środkiem, jakim jest  
piec elektryczny. W ęglik żelaza odznacza się 
mianowicie własnością, że tworzy się w bardzo 
wysokich temperaturach, przy oziębieniu zaś do 
temperatury krzepnięcia żelaza lanego rozkłada 
się. Jestto osobliwsza własność, którą wszakże 
związek ten dzieli z tlenkiem srebra i ozonem, 
które również tworzą się w temperaturach bar
dzo wysokich, a stopniowo rozkładają się przy 
opadaniu temperatury. W ęglik żelaza wówczas 
tylko tw orzy się bezpośrednio w dużych ilościach, 
jeżeli zupełnie czyste żelazo ogrzewa się do 
3 000° z czystym węglem i następnie nagle ozię
bia. Masa krystaliczna, powstająca w tym cza
sie i  składem swym odpowiadająca wzorowi 
F e3C, jest identyczną z węglikiem stali dawniej 
już otrzymanym i opisanym przez Myliusa i F or
stera.

(Compt. rend.).

A. L.

—  Do w ykryw an ia  m ałych ilości tlenku w ęgla
w powietrzu p. Mermet zaleca następujący czu
ły, choć powolnie działający odczynnik; zastoso
wanie go w celach hygienicznych może się okazać 
bardzo pożytecanem. Odczynnik ten składa się 
ze słabego roztworu nadmanganianu potasu za
kwaszonego kwasem azotnym; roztwór taki od
barwia się od tlenku węgla, a odbarwienie zo
staje przyśpieszone, jeże li dodamy nieco azotanu 
srebra. Jeżeli powietrze zawiera y 500 lub 
s/ioooo tlenku węgla, odbarwianie różowego roz
tworu następuje w ciągu 1 do 2 4  godzin. Przy
rządza się roztw ór azotanu srebra (2 do 3 g na 
1 litr wody dystylowanej) i roztwór nadmanga
nianu potasu w ten sposób, że litr wody dysty
lowanej zagotowuje się z kilku kroplami kwasu 
azotnego i kroplami dodaje się roztwor KM n04 
aż do trwałego pozostania różowego zabarwienia; 
następnie rozpuszcza się 1 g krystalicznego 
KMnOt i dodaje 50  cm3 czystego kwasu azotne
go. Obadwa płyny przechowują się oddzielnie 
i chronią się od pyłu i światła. Gdy chodzi
0 wykrycie tlenku węgla, bierzemy 20 cm3 roz
tworu srebra, 1 cm3 roztworu nadmanganianu
1 1 cm3 czystego kwasu azotnego, mieszamy 
wszystko i dopełniamy do 50 cm3 czystą wodą 
dystylowaną. Taka mieszanina odbarwia się 
w obecności powietrza zawierającego choćby ty l
ko 2/i o ooo tlenku węgla. Zaleca się obok bu
telki z badanem powietrzem ustawić drugą z nor- 
malnem powietrzem . Obiedwie butelki stawia 
się na karcie czystego papieru, wlewa do każdej 
25  cm3 odczynnika i po pewnym czasie dostrzega 
się wyraźnie, że płyn w butelce z tlenkiem węgla 
odbarwia się, gdy drugi pozostaje różowy. Im  
zawartość tlenku w ęgla je s t  większa, tem odbar
wienie szybciej zachodzi.

(Compt. rend.).

A . L.
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—  Monacyt je s t  najważniejszym z owych m i
nerałów, które dostarczają, materyału surowego 
do wyrobu siatek, stosowanych w lampach gazo
wo żarowych. Pod względem chemicznym jest to 
związek kwasu fosfornego z ziemiami rzadkiemi 
ceru, lantanu i dydymu, a prócz tego zawiera 
zmienne ilości ziemi torowej, która albo w połą
czeniu z krzemionką zrośnięta je s t  z monacytem  
w postaci minerału oranżytu, albo tworzy m ie
szaninę izomorficzną z wymienionemi fosforana
mi. Przez długi czas nie zdawano sobie dokład
nie sprawy ze składu chemicznego tego minera
łu . Naprzód mało co wiedziano o owych rzad
kich pierwiastkach, później przez długi czas 
brakło metod dokładnych do ich oddzielania 
i oznaczania. Nic dziwnego, że minerał, o k tó
rym mowa, często był opisywany pod rozmaitemi 
nazwami, jako to : turneryt, monacyt, magnetyt, 
edwardsyt, eremit, kryptolit, fosforyt, urdyt 
i karąrfhewit. W szystko to są tylko odmiany 
jednego i tego samego gatunku mineralnego, 
który obecnie już ma zapewnioną nazwę mona- 
cytu. Dokładne rozbiory, dokonane w czasach 
ostatnich, dowiodły jeszcze , że w skład monacy- 
tu wchodzą jeszcze bardzo rzadkie ziem ie itru 
i  erbu oraz szereg bardziej rozpowszechnionych  
pierwiastków, jak cyrkon, magnez, tlenki wap- 
riia, żelaza, manganu, cyny i ołowiu, dalej fluor, 
kwas tytanowy i glinka. W  stanie czystym m i
nerał jest słabo przeświecający, o barwie jasno- 
żółtej, czerwonawo-żółtej, błękitnawej lub zielo- 
nawej. Twardość ma nieco większą od apatytu, 
a ciężar właściwy wynosi od 4 ,9  do 5 ,3 . Pod  
względem krystalograficznym monacyt należy do 
układu jednoskośnego. Jest on dość rozpo
wszechniony w najstarszych skałach skorupy 
ziem skiej, mianowicie w gnejsach, granitach 
i skałach pokrewnych. Stanowi on tu składnik 
tak zwany dodatkowy, t. j .  należy do minerałów, 
które nie mają znaczenia rozstrzygającego dla 
charakteru skały, lecz występują ubocznie i za
zwyczaj w małych ilościach. Znajduje on się tu  
w postaci mikroskopowych kryształków, lecz  
dochodzi też do wielkości widocznych okiem nie- 
uzbrojonem. Na wybrzeżach brazylijskich w pro- 
wincyach Bahia, Minos Geraes, Rio de Janeiro 
i S. Paulo występują skały gnejsu, w których  
na długości 300  mil znajdują się większe lub  
mniejsze skupienia monacytu. Inny obszar,
w którym monacyt się znajduje, stanowią góry  
South Mountains w Karolinie północnej na po- 
wierzni 2 0 0 0  mil kw. angielsćich. Z innych 
części Stanów Zjednoczonych wymienić tu je s z 
cze należy Connecticut, M assachusets, Ehode 
Island, New York, New Hampsbire i W irginia. 
Rzadko występuje monacyt w skałach innego 
charakteru; tak np. w prowincyi Bahia znalezio
no go w syenicie czerwonym, a w obszarze je 
ziora Laach w sanidynie pochodzenia wulkanicz
nego. W  Ameryce dotychczas znaleziono m ona
cyt jeszcze w Kanadzie, Kolumbii i Argentynie. 
W  Europie na uwzględnienie zasługują tylko

niektóre rzadkie miejscowości w Szwecyi i Nor
wegii, dalej w Rossyi, w górach Ilmeńskich i, we
dług najnowszych doniesień, niedaleko od P e 
tersburga nad jeziorem Eadoga; bardzo skąpe 
natomiast źródła w Belgii, Francyi, Szwajcaryi 
i  Austryi tymczasem nie mają znaczenia mine
ralogicznego. W  Niemczech znaleziono mona
cyt w kilku miejscowościach w górach O lbrzy
mich. Towarzyszami monacytu są liczne inne 
rzadkie minerały, przedewszystkiem cyrkon, na
stępnie : sfen, rutyl, brookit, kassyteryt, magne
tyt, apatyt, beryl, korund, turmalin, cyanit, 
a z zawierających rzadkie pierwiastki : kolumbit, 
samarskit, gadolinit, ortyt, uranylit i hyelmit. 
Wydobywanie monacytu i oddzielanie go od zło
ża i od innych minerałów opiera się głównie na 
tem, że różni się on znacznie ciężarem w łaści
wym od towarzyszących mu ziem. Technika 
produkowania jest zresztą dość zawiła i niejed
nakowa wszędzie. Co dotyczy ilości produkowa
nych, to mamy dotychczas wiadomości dokładne 
tylko z Karoliny za lata 1893 i 1 894 , a dane te 
wykazują znaczne wzrastanie produkcyi. Gdy 
mianowicie w roku 1893  wydobyto 1 3 0 0 0 0  fun
tów piasku monacytowego wartości 7 600  dola
rów, w roku 1 8 9 4  produkcya podniosła się do 
5 5 0 0 0 0  funtów, wartości 36 0 0 0  dolarów. Mała 
część tylko z tej masy przeszła do Niemiec, 
Austryi i Australii, przeważna zaś ilość została  
zużytą w Filadelfii przez Towarzystwo oświetlenia 
gazowego Auera. Cena opadła stopniowo do 
16 fenigów za funt, a dla najlepszych gatunków  
wynosi 40  fenigów. Te różnice w cenie zależą  
od zawartości toru, która bardzo się waha i w y
nosi od 3 do 14% . Rozmaite podejmowano 
próby, by módz w łatwy sposób, według cech ze 
wnętrznych, poznać większą lub mniejszą za
wartość toru w piasku monacytowym. W szystkie 
te usiłowania dotychczas zawiodły i nie pozostaje 
nic innego, jak  dokładny rozbiór chemiczny, j e 
żeli chodzi o ocenę wartości piasku.

(Prometheus).

A. L.

—  Stosunek ciężarów  mózgu i rdzenia u ludzi 
i zw ie rzą t. Od dwu tysięcy lat przeszło szuka
no w mózgu cech, różniących człowieka od zw ie
rzęcia. Jakkolwiek dokonano pod tym w zglę
dem wielu pięknych i cennych spostrzeżeń co do 
ciężaru absolutnego i względnego mózgu, co do 
kształtu  i budowy mikroskopowej tego ważnego 
organu, mnóstwo wszakże nasuwających się tu  
pytań pozostaje jeszcze do rozstrzygnięcia. 
W iększą pracę o tym przedmiocie ogłosił niedaw
no temu d-r Mies. Co dotyczy przedew szyst
kiem absolutnego ciężaru mózgu ludzkiego, to, 
jak  podają, mózg Byrona miał ważyć 2 238  g, 
Cromwella 2 231 g, a niejakiego Rustana 2 222 . 
Dokładność tych liczb jest jednakże przez wielu  
badaczów podawana w wątpliwość. Natomiast zda
je  się nie ulegać wątpliwości, że m ózg Turgenie-
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wa, który umarł w 6 5 -tym roku życia, ważył 
2 012  g. Znakomity Cuyier, który umarł mając 
63  latp, a więc w wieku, w którym masa mózgu 
zwykle już poczyna zanikać, miał m ózg o cięża
rze 1 829  g. Bischoff oznaczył ciężar mózgu pew
nego mechanika na 1 92 5  g, a zw ykłego robotni
ka na 1 770  g. W rzadkich przypadkach ciężar 
mózgu dochodzi do owych najwyższych wartości 
u człowieka dorastającego. L orey miał w rękach 
mózg 16-letniego chłopca o wadze 1 8 4 0  g, 
a Yirchow u 13-letniego chłopca oznaczył ciężar 
mózgu na 1 732  g. W ogóle u niezwykle wielu  
starców i dzieci znajdujemy bardzo ciężkie móz
gi. Doświadczenie istotnie naucza, źe często 
bardzo zdolne umysłowo dzieci umierają w okre
sie szybkiego rozwoju cielesnego i umysłowego.
0 przeciętnym ciężarze mózgu mamy przez ro z
maitych anatomów różne podawane liczby. W e
dług p. M ięsa najlepiej zapamiętać liczbę 1 2 3 0  <7 
dla ciężaru mózgu kobiecego, a 1 40 0  dla mózgu 
męskiego. Słoń, jak  wiadomo, ma znacznie 
cięższy m ózg, lecz, jak  już przed 1 700  laty w ie
dział Galenus, w stosunku do ciężaru ciała swe
go słoń mniej ma m ózgu od człowieka. Lecz 
w roku 1 653  van der Linden zwrócił uwagę, że 
pod tym względem, mianowicie co do stosunku  
ciężaru m ózgu do ciężaru całego ciała, wróbel 
przewyższa człowieka. To samo powiedzieć n a 
leży  o niektórych ptakach śpiewających i o my
szach. Pod względem wzrostu wypada, że na
1 g mózgu u kobiety przypada przeciętnie 1,3 — 
1,25 mm, u mężczyzny na 1 g  około 1,25 —  
1,2 mm. W szelkie pomiary stosunkowe nie s ta 
wiają jednak człowieka bezspornie na czele 
wszystkich istot mózgowych. Natom iast nie 
znaleziono dotychczas zwierzęcia, któreby w sto
sunku do masy rdzenia kręgowego miało choćby 
w przybliżeniu tak ciężki mózg jak ludzki. Som- 
mering ju ż  na początku tego stulecia w ypow ie
dział,, że człowiek posiada najlżejszy rdzeń  
w stosunku do ciężaru mózgu, a Tiedemann do
pełnił to zdanie w ten sposób, że rdzeń w sto
sunku do m ózgu tem staje się w iększy, im dalej 
zstępujem y od człowieka do zwierząt ssących, 
ptaków, ziemnowodnych i ryb. Prócz Tiede 
manna, potwierdzili zdanie Sómmeringa w na 
stępstw ie tacy badacze jak  Treviranus, M eckel, | 
Ebet, Cuvier i Leuret. Pan Mies obszerniej 
obecnie opracował ten przedmiot Przedstaw ia | 
on materyał, w którym m iędzy innemi podane są  
stosunki liczbowe ciężarów m ózgu i rdzenia u 7 | 
płodów ludzkich, u 22 noworodków, sześciu  do
rastających i 15 dorosłych, umysłowo zdrowych  
ludzi, oraz 2 2 8  obłąkanych, dalej u 48  zw ierząt 
ssących, 25  ptaków, dziewięciu płazów  i gadów
i pięciu ryb. Na dyagramach autor wykazuje, 
że u królików, kotów, psów i ludzi po urodzeniu  
mlecz pacierzowy szybciej i przez czas dłuższy  
powiększa swą masę niż m ózg i że  wskutek tego  
z wiekiem aż do stanu dojrzałości m ózg coraz 
mniej przew yższa mlecz co do masy. Natom iast 
u płodu ludzkiego ciężar m ózgu tem więcej

przeważa nad ciężarem rdzenia, im płód staje 
się dojrzalszym . Stosunek liczbowy wynosi 
u 11 mężczyzn średnio 5 1 ,1 3 , u czterech kobiet 
4 9 ,8 0 .  M niejszym je s t ten stosunek, czyli 
mniej korzystnym dla mózgu, u ludzi obłąka
nych; lecz i tutaj mężczyzni przew yższają ko
biety, t. j . m ężczyzni w stosunku do rdzenia 
więcej mają mózgu niż kobiety. Najniższa licz
ba, 3 3 ,4 8  (u siedmiu obłąkanych przeszło  
80-letnich) jest jednak jeszcze o tyle wyższą od 
znalezionych dla zwierząt (1 4 ,9 2  i 9 ,0), że na
stępne badania nad innemi dorosłemi zw ierzęta
mi zapewne nieznacznie tylko zwężą tę szeroką 
przepaść pomiędzy człowiekiem  a zwierzęciem.

M . F I

—  Czem kw iaty  zw a b ia ją  owady? Profesor 
F. Plateau w Gandawie zauważył w lecie r. 1895, 
źe kw iaty georginii zakryte kawałkami papieru 
lub zielonem i listkam i były mimo tego odwiedza
ne przez owady. Stąd wyciągnął wniosek, że 
ani kształt, ani barwa kwia'ów nie może nęcić 
owadów.

W niosek prof. Plateau tak jest różny od do
tychczasowych zapatrywań uczonych, że uważał 
on za konieczne poprzeć go nowemi badaniami, 
które podjął w lecie 1896 r. we własnym ogro
dzie, w ogrodzie botanicznym w Gandawie, oraz 
na otwartem polu. W yniki wszystkich swoich 
badań prof. Plateau zawarł w rozprawach, z któ
rych trzy już ogłosił w „Bulletin de 1’Acad. roy. 
de B elgiąue” r. 1895 , 1896, 1897 , a czwarta 
i ostatnia ma się wkrótce ukazać.

Prof. Plateau rozpoczął badania na Dahlia va- 
riabilis (Georginia), a następnie prowadził je  
z Heracleum Fischerii (barszcz.) wybierając 
umyślnie roślinę zagraniczną, aby uniknąć za
rzutu, że owady z przyzwyczajenia odwiedzają 
roślinę.

Heracleum Fischerii rósł w ogrodzie p. P la 
teau, jako jedyny na kilka kilometrów wokoło 
okaz tej rośliny i kwitł przed gatunkiem m iej
scowym (H. spondylium).

Pierwszego dnia jeden rozwinięty baldaszek  
został pokryty listkami rabarbaru, a pomimo 
tego odwiedziło go w ciągu 30  minut 7 owadów, 
które siadały na listkach zasłaniających kwiaty, 
chodziły po nich, latały dokoła rośliny i często  
dostawały się do kwiatów od spodu.

Drugiego dnia rozwinęło się już pięć baldasz- 
ków, które związano razem i okryto również 
liśćmi rabarbaru.

W ciągu półtorej godziny zauważono na nich 
45 owadów.

A żeby się przekonać, czy płatki korony mają 
jakiekolw iek znaczenie przy zwabianiu owadów, 
p. Plateau obcinał poprostu owe płatki.

Do pierwszych badań użył dwu doniczek Lo
belia (stroiczki), które ustawił na podstawkach 
w odległości 50  cm i  otoczył innemi roślinami. 
W ogóle mało owadów odwiedzało stroiczkę_
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a błonkoskrzydłe wcale jej kwiatów nie wysy
sały. Owady krążyły wprawdzie nad niemi od 
czasu do czasu, rzadko jednak siadały na kw iat
kach, a jeden tylko (E ristolis) zapuścił w głąb 
kwiatu trąbkę.

Następnie p. Plateau obciął na jednym k rze
wie nożyczkami oba górne i w szystkie trzy dolne 
płatki, zostawiając tylko rureczkę kwiatu.

W  ciągu 1— 1 ‘/2 godziny 62 owady ukazały  
się przy krzewie o całych kwiatach, 41 zaś przy  
krzewie z kwiatami poobcinanemi; z tych 33 na 
pierwszym, a 25 na drugim siadło i wysysało 
miód, inne siadały tylko lub krążyły dokoła 
kwiatu.

Do podobnych doświadczeń p. Plateau użył 
Oenothera biennis (wiesiołka), Ipomea purpurea 
(dziwaczek), oraz D igitalis purpurea (naparstni
ca) i otrzymał również pomyślne wyniki.

Tylko kwiaty Antirrhinum majus (lwia pasz
cza), po obcięciu korony nie były zupełnie wysy
sane przez owady, krążące dokoła nich.

Łatwo jednak zrozumieć tę różnicę gdy roz
ważymy następujące warunki. U  Digitalis otwór 
korony zwraca się ku dołowi i nawet po obcięciu 
korony owad może jak  w zwykłym czasie dostać 
się do kwiatu lecąc z dołu dogóry. Tymczasem  
u Antirrhinum otwór korony zwrócony jest ku 
górze, więc po jej obcięciu owad chcąc zapuścić 
głowę wgląb kwiatu, musi się przekręcić w po
wietrzu, a mając obok cale kwiaty, woli nadzwy
czajnych ruchów unikać.

Barwa kwiatu nie wpływa nic na odwiedziny 
owadów. Owady przelatują z czerwonych kwia
tów na białe, lub z białych na niebieskie, nie 
zwracając wcale uwagi na barwę. Jeżeli spoty
kamy na kwiatach pewnej barwy więcej owadów, 
niż na innych, jestto  wynik liczebnej przewagi 
tych kwiatów.

Chcąc zbadać zależność odwiedzin owadów od 
obecności w kwiatach nektaru, p. Plateau obrał 
za przedmiot doświadczeń pelargonie, otaczające 
grzędę nasturcyi, licznie odwiedzaną przez 
pszczoły i trzm iele. Do siedemnastu baldasz- 
ków, rosnących obok siebie, wprowadzono miód. 
Poprzednio ani jeden owad nie zbliżał się do pe
largonii, teraz zaś w ciągu godziny zauważono 
ich 8.

Najwyraźniej pszczoły pomijały nasturcyą, p il
nie zato wysysały kwiaty pelargonii, przelatując 
z kwiatu na kwiat i pozostając na każdym często 
po 25 sekund. Drugiego dnia zaopatrzono 
sztucznie w miód 26  baldaszków. Przed p ołud
niem w ciągu 3/4 godziny zauważono odwiedziny 
3 pszczół, 5 trzm ieli, 3 os i kilku much, popo
łudniu zaś, w  ciągu pół godziny do 28 różnych 
owadów, które zupełnie pom ijały kwiaty nie- 
zaopatrzone w miód.

Podobne wyniki dały badania nad Phlox pani- 
culata (płom yk), Convolvulus sepium (powój 
zaroślowy) i Anemone japonica (zawilec).

W reszcie Plateau próbował usunąć miodniki 
i  w tym celu wyciął z  8 koszyczków Dablia va-

riabilis kwiaty rureczkowate, zasłoniwszy puste 
miejsce rureczką wykrojoną ze zżółkłego liścia, 
przytwierdzoną cienką szpileczką.

W iele owadów krążyło koło rośliny, lecz 
w ciąnu 3/ 4 godziny ani jeden nie siadł na kw ie
cie przekształconym ale nie różniącym się od 
innych barwą.

Gdy tylko wpuszczono w obcięty kwiat nieco 
miodu, owady zaczęły go odwiedzać i w ciągu 
l ' /a  godziny naliczono do 41 owadów na 8 kwia
tach. Nawet usunięcie żółtego listka i pozosta
wienie odsłoniętej zielonej przestrzeni w środku  
kwiatu nie odstręczylo owadów, które dopiero po 
wyczerpaniu zapasu miodu przestały przyla
tywać.

Zapomocą powyższych doświadczeń p. Plateau  
dowiódł stanowczo, że nektar służy kwiatom  
do zwabiania owadów.

(B iologisćtes Centralblatt, n -r  16, tom XVII).

Z. ś .

W połowie sierpnia r. b. w W arszawie można 
było zauważyć dziwne zjawisko, że domy świeżo 
pomalowane farbą olejną jasną oblepione zostały  
miliardami drobniutkich owadów niby „m uszek” 
do tego stopnia, że kolor domu świeżo pomalo
wanego zmienił się z  jasnego na ciemniejszy. 
Piszący te słowa obserwował ten fakt dokładnie 
na domu, położonym na rogu Alei Jerozolimskiej 
i  ulicy Składowej, oraz na ulicy W łodzimierskiej, 
a nadto i w innych miejscach.

Po zebraniu drobnych tych skrzydlatych stwo- 
I rzeń i bliższem ich zbadaniu pokazało się, że to 

nie „m uszki” poprzylepiały się do ścian domów, 
ale owady, należące do rzędu prostoskrzydłych 
(Orthoptera), do grupy prosiatnic (Pseudoneuro- 
ptera), a mianowicie rojownik, Caecilius pedicu- 
larius Lin. (Psocus domesticus Burm.). Jestto  
owad drobny, zaledwie parę milimetrów długi, 
na pierwszy rzut oka podobny do małych muszek  
lub mszyc skrzydlatych, odrazu jednak odróżnia 
się od nich (pomijając liczbę skrzydeł) długością 

j  skrzydeł, które przewyższają długość ciała, przy- 
tem ma ruchy podskakujące i za zbliżeniem pslca  
lub probówki, wskakuje sam na przedmiot zbli- 

1 żony.
Caecilius pedicularius ma skrzydła przejrzyste,

j  żyłkowane, o żyłkach wyrazistych i porosłych
j  drobnemi włoskami. Głowę posiada dość dużą,
I oczy małe; tułów nieco wypukły na grzbietowej

stronie. Rożki u samców długie i włoskami po
rosłe. Przednie skrzydła znacznie większe od 
tylnych, z silnemi, ciemno-brunatnemi żyłkam i 
i  dwiema czarnemi kropkami, jedną przy brzegu  
górnym czyli przednim, drugą zaś przed tylnym
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(dolnym) brzegiem. Ciało rdzawo brunatno- 
czarniawe, głowa brunatna, nogi jaśniejsze z sza- 
ro-cz'irnemi kolankami i stopkami. Odwłok żół
tawo czerwonawy, z brunatnemi tylnemi brzega
mi pierścieni. Długość skrzydeł przednich 1 ,5—  
1,7 mm.

Owad ten zamieszkuje Europę północną i środ
kową i jest w szędzie pospolity, w domach, z a 
roślach, alejach, na drzewach liściastych i ig las
tych. W edług p. Józefa D ziędzielew icza (P rze
gląd fauny krajowej owadów siatkoskrzydłych  
(Neuroptera, Pseudoneuroptera). Sprawoz. Kom. 
fizyogr., tom X XV I), znawcy prosiatnic— Gaeci- 
lius pedicularius jest „wszędzie w lasach, obo
rach i pomieszkaniach od czerwca do połowy 
września rozpowszechniony w wielkiej ilości 
i często gromadzi się w zbite masy, które w k o 
lumnach wirują do światła zachodzącego słońca”.

Owad ten bieżącego lata w W arszawie pokazał 
się w  niezliczonych masach i siadając na świeżo 
pomalowanych domach, przylepił się do nich tak  
mocno, że nawet deszcz ulewny nie zdołał spłu
kać nieżywych przyczepionych okazów.

A. Ś.

—  Zjazd  69  ty przyrodników  i lekarzy  nie
m ieckich odbędzie się od 20  do 25  września 
w Brunświku Liczba sekcyj wynosi 33. Z te
matów, zapowiedzianych na posiedzenia ogólne, 
żywsze zajęcie budzą : prof. R. Meyera : „Bada
nia chemiczne i technika chemiczna we wzajem
nym zw iązku” , prof. W aldeyera „ 0  zapładnianiu  
i dziedziczności”, prof. Ortha „O nauczaniu m e
dycyny i praktyce lekarskiej”, oraz prof. H. M e
yera „Obrazy przyrody i ludu w Brazylii środ
kow ej”. Jedno wspólne pos’edzenie poświęcone 
będzie, pod przewodnictwem prof, J. W islicenu- 
sa, fotografii naukowej i jej zastosowaniom  
w rozmaitych dziedzinach nauk przyrodniczych 
i medycyny.

A. L.

SPR O ST O W A N IE .

W n-rze 35 W szechświata, str 559 , szpalta 2, 
wiersz 23 zdolu zamiast a  7lie, powinno być 
a  w ięc.

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 d. 25 do 31 sierpnia 1897 r.

(ze spostrzeżeń na staeyi meteorologicznej przy Muzeum Przemysłu i Rolnictwa w  W arszawie).

D
zi

eń

Barom etr
700  mm -7- Temperatur a. w st. C.

W
il

g.
 ś

r. K ierunek wiatru
Szybkość w metrach 

na sukundę

Suma

opadu
U w a g i

7 r. 1 p. 9 w. 7 r. 1 p. 9 w. Najw. Najn.

25 S. 5o,2 5o ,5 5 l ,l 14,0 18,2 16,6 20,0 13,0 78 WN2,N3,E 2 _
26 C. 5 l ,2 51,1 5o,8 14,4 19,2 17,0 21,3 13,0 75 E*,E4,Eł --
27 P 50,2 50,1 00,8 15,4 >9,1 >7,o 20,3 )3,7 74 Ei.E3.WN* --
28 S. 51,3 fti,o 50,9 17,2 21,4 17,6 22,2 13,0 66 VVN2,N3,W2 --
29 N. 60,4 49.8 49.4 17,0 21,0 19,3 22,4 13,6 60 W 2,W3,0 -- # dr. o k o ło  7 P- ni.
3o P. 49,1 49,8 50,0 15,5 19,9 29,4 21,5 15,5 74 N'.WN2,W --
31 W. 40,4 48,4 47,9 16,4 23,7 20,8 25,3 14,9 71 SW2,S’ ,SW3 0,0 •  dr. około  l o 7 pm; T  na

s w

Średnia 750,2 18,2 71 0,0

T R E Ś Ć .  Rozm ieszczenie i ruch energii w polu elektromagnetycznem , przez Ludwika Silbersteina.—  
Ozdoby z owadów, przez Z. Ś. —  Przyrząd do zapalania płom ieni gazowych, przez S. St. —  D ylu- 
wialna roślina grzybieniowata. —  Kronika naukowa. —  W iadomości bieżące. —  Buletyn me

teorologiczny.

W y d a w c a  A. Ślósarski. R ed aktor B r. Znatow icz.

A03B0JieH0 IleH3ypoK>. Bapmanu, 22 aB rycia  lfe97 r. Warszawa. Druk Emila Skiwskiego
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TYGODNIK POPULARNY

POŚWIECONY N A IO M  PRZYRODNICZYM.

ELEK TROM AG NES W  OKULISTYCE.

W  różnych w arsztatach w ydarza się 
często, że drobne cząstki żelaza lub stali, 
oderwane od b ry ł obrabianych albo też od 
narzędzi, dostają, się do oczu robotników. 
O kruchy te mają, często postać kątowatą, 
zaostrzoną; gdy umieszczają się między 
gałką oczną a powieką, wywołują podraż
nienie, k tóre stać się może źród
łem chorób niebezpiecznych.
Często też opiłki metalowe w y
rzucane są tak  gwałtownie, że 
wdzierają się głębiej do oka; 
mogą wtedy osiadać w bialków- 
ce, Czyli w powłoce białej, wy
trzym ałej, otaczającej całą, g a ł
kę oczną, z wyjątkiem  części 
przedniej, k tóra je s t zajęta 
przez przezroczystą rogówkę.
Niekiedy siła rzu tu  je s t tak 
znaczna, że cząstki przebijają 
białkówkę i osiadają we w nę
trzu  oka, lub naw et zagłębiają 
się w ścianę jego tylną. W ydo
bywanie bry łek  tych przy  po
mocy operacyi je s t zawsze 
trudne, a dawniej robotnicy tra 
cili często wzrok w skutek po
dobnych wypadków.

Dawno ju ż  wszakże do ope- 
racyj takich stosować zaczęto 
własności magnesu, o czem 
wiadomość podał Fabryeyusz 
H ildanus w książce, wydanej 
w r. 1646 : „O pera observatio- 
num et curationum ”. Od tego

czasu okuliści często używali skutecznie 
magnesów trw ałych do wydobywania, bez 
cążek i bez operacyi, cząstek żelaza i stali, 
które się do oczu dostawały.

Udoskonalenie zyskała metoda ta  przez 
wprowadzenie elektromagnesów w miejsce 
magnesów trwałych; elektrom agnesy bo

Użyeie elektromagnesu w okulistyce.
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wiem przy wymiarach mniejszych dają 
przyciąganie daleko silniejsze, a przytem 
dogodniejsze są do manipulncyi. Poraź 
pierwszy do takiego celu użyć miat elek tro
magnesu H irschberg w r. i 877.

P rzyrząd  zw ykle używany składa się 
z elektrom agnesu prostego, długości 5 do 
6 cm, którego koniec jeden  zaopatrzony 
je s t w śrubę, by można tam było przy
tw ierdzać igły w rozmaity sposób zakrzy
wione. O perator trzym a elektromagnes 
w ręce i zbliża igłę do oka chorego. Jeżeli 
okruch metalowy nie przedarł się w głąb 
tkanek, ale zatrzym ał się jedynie między 
gałką oczną a powieką, łatw o daje się 
w ten sposób wydobyć; gdy wszakże uwię
ziony został w białkówce, przyciąganie 
m agnesu nie je s t dostateczne do pokonania 
oporności tej błony i operacya staje się ko
nieczną.

Aby więc, o ile można, usunąć potrzebę 
operaeyj takich, zawsze bolesnych a często 
niebezpiecznych, zaprow adzono obecnie 
w  szpitalu chorób ocznych i usznych w No
wym Y orku, elektrom agnes daleko potęż
niejszy, przedstaw iony na załączonej ry 
cinie.

Jąd ro  z żelaza miękiego ma około 60 cm 
długości przy średnicy 7,5 cm; z obu stron 
zakończone je s t przysadkam i stożkowate- 
mi i otoczone zwojami d ru tu , po których 
przepuszcza się prąd  elektryczny, służący 
do ośw ietlania gmachu. Siła przyciągająca 
tego elektrom agnesu je s t bardzo znaczna, 
a dla ułatw ienia inanipulacyi osadzony je s t 
on na podporze tak, że można go łatwo 
podnosić i opuszczać, jakoież obracać we 
wszelkich kierunkach. Skoro okulista wi
dzi, że nie w ystarcza zw ykła ig ła  m agne
sowa, odwołuje się do tego potężnego elek
trom agnesu, k tóry  w ogólności działa sku
tecznie i rzadko tylko b ry łk a  żelazna 
oprzeć się może jego  przyciąganiu.

Operacya pozostaje w praw dzie niezbęd
ną, jeżeli odłam ek żelaza przebił białkówkę 
i osiadł w głębi oka lub na siatkówce. A le 
i w tym  razie przyciąganie m agnesu daje 
ważną pomoc, pozwala bowiem oznaczyć 
dokładnie położenie bryły , k tó rą  usunąć 
trzeba. Potężny ten elektrom agnes miał 
ju ż  ocalić wzrok wielu robotnikom .

(W edług „La N a tu rę”).

T . B .

Objawy astronomie^ne 
n a  w r z e s ie ń .

M erkury przypada dnia 22 w połączeniu 
dolnem ze słońcem i je s t niewidzialny; 
w końcu dopiero miesiąca ukazuje s>ę na 
krótko przed wschodem słońca; dnia 27 
jes t w połączeniu z Jowiszem, usunięty 
wtedy od niego o "<d018' na południe. W e
nus je s t wciąż gwiazdą poranną, ale wscho
dzi coraz później* w początku miesiąca 
o godz. 1 min. 45, w końcu dopiero o go
dzinie 3 rano; dnia 12 przechodzi przez 
węzeł zstępujący swej drogi. M ars, który 
jest jeszcze gwiazdą wieczorną, wschodzi 
bowiem około godz. 7 min. 30 rano, za
chodzi zaś w początku miesiąca o godz. 7 
min. 30, w końcu o godz. 6 min. 20 wieczo
rem, w pół godziny po zachodzie słońca.— 
Jow isz w początku miesiąca je s t n iew i
dzialny, dnia 13 bowiem przypada w połą
czeniu ze słońcem; w końcu jednak  miesią
ca w ynurza się już z promieni słonecznych, 
wschodząc o godz. 4 min. 45, na godzinę 
przeszło przed wschodem słońca.—Saturn 
widzialny jest w pierwszych chwilach nocy, 
zachodzi bowiem dnia 1 o godz. 9 min. 30, 
we dwie godziny po zachodzie słońca.

Pierw sza kw adra księżyca ma miejsce 
dnia 3, pełnia dnia 10, druga kw adra dnia 
18, nów dnia 25. Księżyc je s t w połącze
niu dnia 2 z Saturnem , dnia 24 z W enerą, 
dnia 26 z Jowiszem i M erkurym , dnia 27 
z M arsem, dnia 30 z Saturnem .

Dnia słońce wstępuje-do znaku W agi, 
przechodząc przez rów nik niebieski. Jestto  
początek jesieni astronomicznej, chw ila po
rów nania dnia z nocą; na całej ziemi dzień 
je s t równy nocy.

Drobne Wiadomoód.

—  K raj bez zw ie rzą t domowych. W edług 
listu, jak i p. M uller nadesłał Tow arzystw u 
geograficznemu w Paryżu , krajem  bez 
zw ierząt domowych jes t Japonia.

Japończycy nie jed zą  mięsa, ani nie piją 
mleka, a stąd też krow a w gospodarstwie 
domowem żadnej nie ma wartości. Japoń
czycy nie jeżdżą też konno; wozy ich na
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dwu kółkach ciągną ludzie, a najemnicy 
też dźwigają ich palankiny. Niema tam też 
osłów, mułów, ani innych zwierząt ju cz 
nych. Psy są wprawdzie w kraju w znacz
nej ilości, ale w stanie dzikim jedynie. J a 
pończyk nie oswaja psa, nie potrzebuje go 
bowiem do polowania, ani też nie robi 
z niego stróża domowego. P ies oswojony, 
jeżeli się napotka w Japonii, należy n ie 
wątpliwie do cudzoziemca. — Owiec, kóz 
i świń japończycy nie hodują zgoła; wełnę, 
którąby dostarczać im mogły barany, za
stępują jedwabiem , tam nader tanim; odzie
ży wełnianej nie używają bynajm niej.— 
W gospodarstwach japońskich rzadko wi
dzieć można kury, a rzadziej jeszcze kaczki 
lub gołębie; hodują je tam tylko na po trze
by cudzoziemców. N iektórzy właściciele 
w okolicach Yedo utrzym ują woły, ale by
najmniej nie w celach gospodarstwa wiej
skiego, ale jako  zwierzęta, k tóre ciągną 
wozy pogrzebowe członków rodziny mika- 
da lub innych dygnitarzy.

T. B.

—  Z  dziejów  wiedzy. Basilius Valentinus, 
jeden z najznakomitszych chemików i a l
chemików średniowiecznych, m ial podobno 
żyć około roku 1513 jak o  mnich benedyk
tyn w Erfurcie. T ak  przynajm niej do naj
nowszych czasów czytamy we wszystkich 
encyklopedyach. D okładna jego znajomość 
rzadszych metali, jak  antym onu i bizmutu, 
a również jego odkrycia amoniaku, złota 
piorunującego i t. d. budziły już pewne 
wątpliwości, a chemicy-dziejopisowie no
wocześni już  niejednokrotnie zastanawiali 
się nad prawdziwością daty życia Yalenti- 
nusa. W końcu roku ubiegłego p. H am y 
dowiódł paryskiej „Acadómie des Inscri- 
ptions”, że w pismach W illiam a Davissona, 
chemika z 17-go stulecia, k tóry  urodził się 
w Aberdeen w r. 1693, a od 1619 do 1622 
pracował nad chemią u biskupa Claude 
Doriuy na zamku Beauchamp, znajduje się 
ilokładua wiadomość, że Davi?son znał 
osobiście b ra ta  Basiliusa V alentinusa i s łu 
chał jego  wykładów. W ynikałoby stąd, że 
Y alentinus żył w początku X V II, nie zaś 
X V  wieku. Istotnie najstarsze wydania 
jego pism nie sięgają poza początek X V II  
stulecia; że wszakże uważano je  za dzieła 
pośmiertne, przeto z niewiadom ych powo
dów przypisywano im wiek znacznie wcześ
niejszy.

(Prom etheus).
A . L.

płeć poczwarek w oprzędach, a zwłaszcza, 
gdy idzie im o próby krzyżowania różnych 
ras. Dotąd wszakże nie posiadają dosta
tecznych wskazówek, któreby im pozwoliły 
rozpoznawać poczwarki samcze i samicze, 
osnute przędzą jedw abną. Dostrzeżono 
jedynie, że poczwarki samicze cięższe są, 
aniżeli samcze, stąd więc rozdziela się je d 
ne od drugich według ich ciężaru; łatw o 
wszakże pojmujemy, jak  niedostateczny 

jes t sposób taki. Skuteczniej może dozwo
lą tu działać promienie Rontgena, a pp. 
Testennire i Leorat zajęli się rzeczywiście 
temi poszukiwaniami. Samica już w stanie 
poczwarkowym wyróżnia się obecnością 
ja jek  w swym odwłoku; ponieważ zaś ja jk a  
te składają się przeważnie z soli m ineral
nych, pochłaniających dosyć silnie prom ie
nie Rontgena, które natom iast łatwo prze
dzierają się przez jedwab, stopień przeto 
przezroczystości oprzędów względem tych 
promieni, zdradzać może płeć ukrytych 
w osłonie poczwarek. Dodać jeszcze n a
leży, że ja jk a  wypełniają cały odwłok, 
położenie zatem, jakie poczwarka w oprzę- 
dzie zajmuje, nie ma wpływu na rezultat 
dochodzenia. Ostatecznie więc obecność 
ja jek  zdradza się na fotogramach, czyli ra 
czej na radiogram ach cieniem wyraźnie 
kropkowanym, gdy poczwarki męskie są 
praw ie zupełnie przezroczyste.

—  Koń i bicykl. W edług gazet am ery
kańskich następstwa rywalizacyi między 
bicyklem a koniem w Ameryce są bardzo już 
widoczne. Od kilku lat, w stanach zachod
nich zwłaszcza, liczne stada koni błądzą po 
wzgórzach, a właściciele bynajmniej się 
o nie nie troszczą. Niektórzy hodowcy 
wyprowadzili znaczną liczbę koni z teryto- 
ryum  W aszyngtonu do Takom a, by je  tam  
sprzedać, ceny jednak nie zdołały opłacić 
naw et kosztów przewozu, wynosiły bowiem 
zaledwo od 3 do 15 dolarów. Właściciele 
pragną jakim kolw iekbądź sposobem po
zbyć się nadm iaru k o D i ,  które zjadają tra 
wę, potrzebną dla bydła i owiec, a liczba 
koni skazanych na zagładę wynosi w tery- 
toryum  W aszyngtonu około 10000. W Ore- 
gonie wzdłuż dróg snują się konie w ychu
dzone, które nawzajem zjadają sobie grzy
wy i ogony, a zima ściele z nich istne he- 
katomby. Zaczęto też w Oregonie używać 
mięsa końskiego na pokarm  i w dosyć 
znacznej ilości wysyłają je  do Europy.

T. R.

—  Zastosow anie prom ieni Rontgena do ozna
czenia p ici poczw arek w oprzędacb. Hodowcy 
jedw abników  potrzebują często odróżniać
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W YSZEDŁ Z DRUKU

PAMIĘTNIK FIZYOCRAFICZNY
T o m X I V  za rok 1894,

zaw iera następujące rozprawy: D z ia ł l-szy: METEOROLOGIA i HYDROGRAFIA. Spostrzeżenia m eteorologiczne,
dokonane w ciągu roku 1893. —  A. W a ł e c k i e g o .  Wykaz spostrzeżeń fenologicznych za r. 1893 i 18 94 . 
D zia ł ll-gi. GEOLOGIA Z CHEMIĄ I PALEONTOLOGIA S t .  K o n t k i e w i c z a .  Krótkie sprawozdanie z badań 
geologicznych w gub. k ieleckiej. —  S t .  D o b o r z y ń s k i e g o .  Z łoża m inerałów  na wapieniu podstawowym  
I przyczynek do w yjaśnienia sposobu powstawania źród eł wód żelazistych w okolicach Lublina. —  A. S I ó s a r -  
s k i e g o. Zw ierzęta zaginione (dyluw ialne). —  D z ia ł l ll -c i. BOTANIKA i ZOOLOGIA. K D r y m m e r a .  Sprawo
zdanie z w ycieczki botanicznej do powiatu węgrowskiego w r. 1893 i 1 8 9 4 .—  F. K w i e c i ń s k i e g o .  Roślin
ność gminy Hańsk powiatu w łodaw skiego. —  F. B ł o ń s k i e g o .  Przyczynek do flory grzybów P o ls k i.—  
A. M i s s u n a. Spis roślin , zebranych w  pow. dziśnieńskim w r. 1893 i 1894.— M. T w a r d o w s k i e j .  Spis 
roślin zebranych z Szemetowszczyzny i z Weleśnicy w latach 1833 i 1 8 9 4 .—  B. E i c h I e r a. Materyały do flory 
wodorostów okolic Międzyrzeca. —  i .  P a c z o s k i e g o .  Dodatek do spisu roślin, zebranych w pow. dubieńskim  
gub. w o łyń skie j, oraz Przyczynek do historyi badań flory kra jow ej. —  L. F. H i I d t  a . Żuki czyli gnojowce krajow e  

Tom XIV Pam iętnika Fizyograficznego opatrzony jest 10-ma tablicam i rysunkdw litogr. i 2-m a drzeworytam i. 
P renum eratę na t. X V  w ilości rb. 5, a z przesyłką 5 rb. 50 kop. można nadsyłać pod 

adresem  W ydawnictwa Pam iętnika Fizyograficznego, K rakow skie Przedmieście. 66.

1 W yszedł z pod prasy

Erazma Gajewskiego

SłoWnik ijazWisk zoologicznych i botanicznych
P O L S K I C H .

Tom I  (polsko-łaciński), in 4°, str. L X I V + 5 4 6 ,  na pap. wel. CENA fS. 10 kop. 50.

Tom II (łacińsko-polski) cz. 1, str. L X -f4 6 6 , na pap. welin. CENA TS. 11.

Do nabycia we w szystkich księgarniach.

G łó w n y  sk ład :  E .  W e n d e  i S-ka w  W a rs z a w ie .

Nakładem  Redakcyi „P rac  m atem atyczno-fizycznych” świeżo wyszło z d ruku  dzieło 
d-ra fil., JM . E M tJ M tS '1 'A , pod tyt.:

ASTRONOMIA GWIAZD STAŁYCH.
Cena rubli 3, z przesyłką 3 rs. 30 kop.; dla prenum eratorów  W szechświata rs. 2 kop. 50;

z przesyłką, rs. 2 kop. 80.

Dzieło świeżo wydane nnkładem  Redakcyi „Prac matematyczno-fizycznych"

E. Pascal. Rachunek nieskońezonośeiowy,
przełożył S. D IC K S T E IN .

Część I. Rachunek różniczkowy. 8°, str. 265. Cena rs 2.
Część I I .  R achunek całkowy. 8°, str. 250. Cena rs. 2.

„Wiadomości matematyczne"
wychodzę zeszytam i w ilości 4—6 zeszytów rocznie, z których każdy składa się z 2—4 
arkuszy d ruku  w ósemce. P renum erata  roczna w ilości rub li 3 w W arszawie, rub li 3 
kop. (50 z przesyłką do innych miejscowości, przyjm uje księgarnia G ebethnera i  Wolffa 

w W arszaw ie (K rakow skie Przedm ieście n-r 15).

A o 3 b o jic h o  IJcH3ypoio. BapiuaBa, 22 a B r y c T a  1897 r. Warszawa. Drak Emila Skiwskiego.


