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Współbiesiadnictwo u zwierząt.

Między różnemi gatunkami zwierząt prze 
bywających w jednej miejscowości stosunki 
mogą się układać w sposób tro jak i: albo 
dane zwierzęta są dla siebie zupełnie obojęt
ne, np. wielkie ssące trawożerne i drobne 
drapieżne; albo też jedno z nich służy za po
karm dla drugiego, np. zwierzęta roślinożer
ne w stosunku do drapieżnych, owady wzglę
dem ptaków; albo wreszcie dane gatunki 
wyświadczają sobie nawzajem pewne przy
sługi, jak  np. ptaki, które wyjadają owady, 
dokuczające ssącym trawożernym.

W pierwszym przypadku zwierzęta mogą 
przebywać obok siebie bardzo wygodnie, ale 
równie wygodnie mogą się rozejść nic na tem 
nie tracąc, ani nie zyskując; stosunek tu  jest 
zupełnie obojętny. W  drugim przypadku 
panuje otwarta walka: silniejsze zwierzę 
(drapieżca) napada na słabsze, a tamto broni 
się, lub ukrywa przed niem; albo też słabsze 
(pasorzyt) przytwierdza się do ciała silniej
szego i żywi się jego sokami. W każdym 
zaś razie stosunek między niemi panuje 
wrogi.

Nakoniec w trzecim przypadku ma on cha
rak ter mniej lub więcej przyjazny, wręcz 
przeciwny drugiemu; zawiązuje się zaś mię

dzy gatunkami, które przez pobyt w jednem 
miejscu wyświadczają sobie nawzajem pewne 
przysługi, czy to w ten sposób, że silniejszy 
przez swą obecność zapewnia obronę słabsze
mu, nie wyrządzając mu sam żadnej korzyści; 
czy też w tera, że słabszy żywi się resztkami 
z uczt silniejszego; czy wreszcie, źe oba po
magają sobie nawzajem. W tych warun
kach zwierzęta nietylko nie unikają się, lecz 
przeciwnie poszukują się, starają się być ra 
zem, a często nawet tworzą spółki, o charak
terze mniej lub więcej trwałym. Zjawisko 
to nosi nazwę współbiesiadnictwa albo ko- 
mensalizmu.

Nie występuje ono wszędzie w postaci do
skonałej i nie zawsze oparte jest na zupełnie 
dokładnej i równowartej wymianie przysług; 
przeciwnie w najniższych swych objawach 
posiada jeszcze wiele cech, przypominających 
wrogi stosunek oraz walkę, jaka panuje mię
dzy gatunkami nieprzyjaznemu

Jeżeli komensal w sposób mniej łub więcej 
podstępny porywa część pożywienia swego 
żywiciela, lub zjada zapasy przeznaczone dla 
jego potomstwa, to zbliża się on wielce do 
pasorzyta: nie żywi się wprawdzie ciałem go
spodarza, w każdym jednak razie jest dlań 
szkodliwym towarzyszem. Również uciążli- 
werai mogą się stać komensale, przytwierdza
jący się do ciała innych zwierząt dla łatW ąj-



WSZECHŚWIAT Nr 7

szego odbywania podróży, a  nie dający im 
nic wzamian. Sąto najniższe formy współ- 
biesiadnictwa, bardzo blizko jeszcze grani
czące z wyzyskiem. Idąc od nich napotyka
my cały szereg komensalów najpierw zupełnie 
obojętnych żywicielowi, np. spożywających 
resztki jego jad ła  i towarzyszących mu samo
dzielnie bez osiedlania się na jego ciele, aż 
do takich, którzy w zamian za otrzymany od 
niego pokarm lub opiekę wywdzięczają się 
jakiemiś inneini przysługami. Ten ostatni 
najdoskonalszy rodzaj współbiesiadnictwa 
nosi nazwę m utualizm u: jestto  już rodzaj 
spółki opartej na zasadzie obopólnej korzy
ści, wyłączającej wyzysk, który istnieje na 
niższym stopniu komensalizmu oraz u paso- 
rzytów.

Nie może ulegać najmniejszej wątpliwości, 
że współbiesiadnictwo wogóle, a mutualizm 
w szczególności stanowi potężną broń dla 
organizmów słabszych, mających w ten spo
sób ułatwione żywienie się i współzawod
nictwo z gatunkam i silniejszemi a wro- 
giemi.

Nic więc dziwnego, że takie związki n a 
potykamy bardzo często wśród zwierząt. 
Trudniejszym zato do wytłumaczenia jest 
sam fakt powstania takich spółek, tembar- 
dziej, że nie może być nawet mowy o ich 
celowem zawiązywaniu, zwłaszcza po raz 
pierwszy.

Komensalizm musiał powstać wprost z ra- 
cyi współczesnego istnienia w jednem miejscu 
dwu gatunków nie wrogich. Tam  gdzie się 
karmi silniejsze i większe zwierzę, pozostają 
zawsze jakieś resztki i odpadki, któremi do
skonale może się żywić słabszy sąsiad. T a 
kie uproszczone zdobywanie pokarmu zaczy
na mu się podobać tak dalece, że nie chce już 
zdobywać go w inny sposób i przyłącza się 
do silniejszego towarzysza, trzym ając się go 
stale i przenosząc się wraz z nim z jednego 
miejsca na drugie.

Silniejszy gatunek początkowo zapatruje 
się obojętnie na swego współbiesiadnika, na
stępnie przyzwyczaja się do jego obecności, 
a jeżeli w dodatku towarzysz odznacza się 
np. wielką czujnością i zachowaniem się nie- 
spokojnem zdradza zbliżanie się nieprzyja
ciela, spółka zyskuje trwalszą podstawę: 
silniejszy gatunek zaczyna także poszukiwać 
towarzystwa słabszego.

Słowem w podstawie wszelkich związków 
współbiesiadniczych leży przypadek— wspól
ny pobyt w jednym miejscu; spaja je  zaś 
i utrwala mniej lub więcej wyraźna korzyść 
obopólna oraz przyzwyczajenie. Jeżeli ko
rzyść z niego ciągną obie strony związek 
staje się mutualistycznym, nabiera charak
teru przyjaznego i większej trwałości; jeżeli 
tylko jedna, bardzo łatwo przechodzi w wy
zysk, skłania się ku pasorzytnictwu. Spraw
dzić to bardzo łatwo, przeglądając, chociażby 
pobieżne, wybitniejsze związki współbiesiad- 
nicze.

Najprostszy przykład takiego przypad
kowo powstałego komensalizmu przedstawia 
spółka pewnego korala (Palythoa) z niektó- 
rerni gąbkami (Hyalonema i Axinella). Ko
ral ów, prowadzący zamłodu życie ruchliwe, 
osiedla się następnie nie na podwodnej skale 
lecz na ciele gąbki. Nie jes t on bynajmniej 
pasorzytem (chociaż, sądząc z pozorów, moż- 
naby go posądzić o to), nie karmi się bowiem 
ani sokami gąbki ani miękkiemi częściami jej 
ciała, ani nawet nie korzysta z pokarmu, któ
rym ona się żywi; gąbka stanowi dlań jedy
nie punkt oparcia, koral zaś żywi się zupeł
nie samodzielnie. Trudno nawet zrozumieć, 
jaką korzyść może mu przynosić osiedlenie 
się na jej ciele.

Zatem związek obu tych zwierząt ma cha
rak ter najzupełniej przypadkowy, pomimo 
to jednak stał się tak trwałym, że młode 
osobniki giną, jeżeli im nie uda się osiedlić 
na właściwej gąbce.

Również przypadkowy, ale bardziej luźny 
jest związek podnawki (Echeneis remora) 
•z rekinem. Ja k  wiadomo ryba ta  posiada 
na głowie i karku tarczę, którą może przy
twierdzać się do przedmiotów pływających 
po wodzie, między innemi do ciała rekinów, 
których chropawa skóra wybornie nadaje się 
do tego celu. Że podnawce przynosi pewną 
korzyść podróżowanie w ten sposób cudzym 
kosztem,—nie ulega najmniejszej wątpli
wości; w każdym atoli razie nie doszło tu 
jeszcze do zbyt wielkiego przyzwyczajenia 
i chociaż ryba ta  bardzo często przytwierdza 
się do rekinów, pływa ona także i samodziel
nie albo przymocowuje się do dna statków 
lub skorup żółwi. Związek tu taj jest nad
zwyczaj luźny, zaledwie zasługuje na miano 

j komensalizmu.
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Stosunek Palythoa do gąbki przypomina [ 
z pozoru pasorzytnictwo, chociaż niem nie I 
jest; stosunek podnawki do rekina ma cha
rak ter najzupełniej dorywczego przypadko
wego związku, wygląda na współbiesiadni- 
ctwo, które się dopiero zawiązuje.

Bardziej wyraźny i bardziej pokreślony 
charakter chociaż jednostronnej korzyści j  

mają spółki zwierząt mięsożernych słabszych 
z siłniejszemi. Pierwsze towarzyszą bardzo j 

często drugim w łowach, nie biorąc w nich | 
zresztą czynnego udziału i oczekując cier
pliwie aż silniejszy drapieżca nasyci się, aby 
następnie rzucić się na pozostawione przezeń 
resztki.

Szakale ciągną zdaleka za lwem lub ty 
grysem, ścierwnik (Neophron percnopterus) 
przyłącza się do towarzystwa większych sę
pów, sternik (Naucrates ductor) pływa ra 
zem z rekinem. W e wszystkich takich przy
padkach słabsze zwierzę jest współbiesiad
nikiem silniejszego, nie odwzajemniając mu 
się niczem. Nasuwa się nawet pytanie, dla
czego gatunek silniejszy nie korzysta ze zdo
byczy, znajdującej się tak blisko i nie zjada 
słabszego towarzysza. Nie ulega prawie 
wątpliwości, że zrobiłby on to bardzo chęt
nie, gdyby ten ostatni nie miał się na ba
czeniu i nie trzym ał się w przyzwoitej odleg
łości : szakale nie ośmielają się zbliżyć do { 
lwa, dopóki ten mocarz pustyni nie nasyci się j 
dostatecznie; ścierwnik rzuca się na padlinę I 
dopiero wtedy, gdy ją  sępy opuszczą; a  ster
nik unika niemniej starannie paszczy rekina.

W  tym ostatnim przypadku istnieje może 
nawet pewien rodzaj wymiany przysług. Nie
którzy podróżni twierdzą przynajmniej, że 
sternik, płynąc przed rekinem, upatruje od
powiedniej dla niego zdobyczy i prowadzi go 
do niej, w tej nadziei, że przytem może się 
i jem u dostać jaki kąsek. Między innymi 
Geoffroy Saint-H ilaire był świadkiem, jak  
sterniki naprowadziły rekina na przynętę, 
spuszczoną ze statku i w ten sposób mimo- 
woli spowodowały jego zgubę. J e s t  rzeczą 
zupełnie moźebną, że z powodu większej 
ruchliwości i zwinności są one w stanie do- 
strzedz nieraz zdobycz, którąby rekin prze
oczył; w każdym jednak  razie nie przedsta
wia to tak wielkiej korzyści dla tego ostat
niego, aby miał dla niej poszukiwać towa- ; 
rzystwa sterników. One przedewszystkiem j

osięgają zysk z tej spółki, tem większy, że 
żadna inna ryba drapieżna nie ośmiela się 
zbliżyć do nich, gdy znajdują się w towa
rzystwie rekina.

Bądź co bądź, wszystkie takie związki, jak  
wymienione przed chwilą, stanowią niższy 
stopień współbiesiadnictwa, graniczący bar
dziej z pasorzytnictwem, niż z mutualizmem. 
Komensal taki staje się istotnie nieraz, jeżeli 
nie pasorzytem w całem znaczeniu tego wy
razu, to w każdym razie wyzyskiwaczem sil
niejszego towarzysza.

Kania (Milvus regalis), pomimo że wiel
kością przewyższa jastrzębia, sama poluje 
niechętnie, woli bowiem żywić się. tem, co 
upolują inne ptaki drapieżne. Nie poprze
staje jednak na resztkach ich uczt jak ścierw
nik, ale z dziwną bezczelnością i zuchwal- 
łością wyłudza od nich zdobycz. Szczególnie 
zaś często napastuje i ograbia sokoła (Falco 
peregrinus). Gdy sokół poluje, kani6 siedzą 
cicho w sąsiedztwie i pilnie obserwują łowy : 
zaledwie jednak zdążył złapać ofiarę, a już 
zjawiają się około niego natrętne ptaki 
i z krzykiem podlatują doń dopóty, dopóki 
nie rzuci im na pastwę swojej zdobyczy. 
Pewnego razu opadnięty przez nie sokół od
dał pokolei trzy upolowane przez siebie kacz
ki tym dokuczliwym żebrakom, zanim mógł 
wreszcie czwartą zabrać już dla siebie.

Takie postępowanie sokołów nie jest zu
pełnie zrozumiałem. Trudno się zgodzić, 
aby ten zręczny i silny ptak czuł jaką  oba
wę przed kanią, nawet gdy jest obciążony 
zdobyczą, którą dźwiga w szponach. P rę 
dzej można przypuścić, że sokoła drażni to 
nieustanne naprzykrzanie się i krzyk kani, 
więc rzuca swą zdobycz, aby się pozbyć jak- 
najprędzej natręta; liczy zaś na to, że przy 
swej zręczności i umiejętności potrafi sobie 
upolować coś nowego w krótkim czasie.

Jeszcze bezczelniejszą i natrętniejszą jest 
kania egipska (Milvus aegyptius s. parasiti- 
CU8): dokucza sokołom dopóki jej nie odda
dzą zdobyczy; wielkim sępom wydziera kęski 
prawie z przed dzioba, walczy z psami o rzu
cane im ochłapy i nie mniejszą zuchwałość 
okazuje w stosunku do ludzi, porywa bowiem 
kawałki mięsa z jatek, a nawet z koszów, 
które krajowcy m ają zwyczaj nosić na gło
wie. Nazwa jej gatunkowa „parasiticus” 
jest najzupełniej uzasadniona, ponieważ ptak



100

ten żywność swą zawdzięcza wyłącznie cu
dzej pracy.

Mewy drapieżne (Stercorariinae seu Le- 
stres), zwane także wydrzykami, postępują 
zupełnie tak  samo względem ptaków mor
skich. Napastują je  dopóty z krzykiem, 
a nawet szczypaniem, aż znudzony i zm or
dowany ptak upuści swą zdobycz, na którą j 
wydrzyk rzuca się z nadzwyczajną zręczno
ścią i chwyta, zanim zdąży ona dosięgnąć 
powierzchni wody.

Kanie, wydrzyki i inne tym podobne stwo
rzenia nie mogą być nazwane pasorzytami, 
ponieważ nie karm ią się bezpośrednio cia
łem swych żywicieli. W każdym atoli r a 
zie męczą ich i pośrednio odbierają im siły, 
zmuszając do nadmiernego i forsownego po
lowania : sokół musi karmić nietylko siebie 
i swą rodzinę, ale także jeszcze i kanię; me
wy zwykłe oraz inne ptaki morskie muszą 
uganiać się za zdobyczą dla wydrzyków, nie 
otrzymując od nich nic wzamian. Interesy 
takich współbiesiadników przestają być zgod
ne; stosunek ich wzajemny nabiera pewnych 
cech pasorzytnictwa albo też przechodzi 
wprost w otwartą w alkę: ptaki morskie nie
tylko nie chcą "gnieździć się w sąsiedztwie 
wydrzyków, ale nawet polować nie będą, je
żeli te ostatnie krążą lub odpoczywają nie
daleko; niektóre gatunki, silniejsze i zarad- 
niejsze, uderzają nawet na nie i wypędzają 
je , zanim same zabiorą się do łowów.

Współbiesiadnictwo g^bki (Suberites do- 
muncula) z pustelnikiem (Pagurus) posiada 
również charakter wybitnego wyzysku. Sko
rupiak ów, jak  wiadomo, chowa swój miękki 
odwłok do pustej muszli i wraz z nią łazi po 
dnie morskiem. Do muszli przytwierdza się 
nieraz wspomniana przed chwilą gąbka 
i w ten sposób podróżuje na grzbiecie raka. 
Im  pustelnik częściej zmienia miejsce pobytu, 
tem gąbce lepiej się powodzi, ma ona bo
wiem wtedy wielką obfitość pokarmu, rozra
sta się więc coraz bardziej, obrasta całą mu
szlę, zasklepiając jej otwór i zamykając 
w niej właściciela. Nieraz pozostaje mu tyl
ko maleńka dziurka, przez k tó rą rak wysu
wa swe oczy i końce kleszczy, aby zdobyć 
jaki taki pokarm. I  ten jednak otworek 
zarasta wreszcie stopniowo i biedny pustel
nik za przysługę, wyświadczoną gąbce, musi 
ginąć śmiercią głodową. Może uratować się

jedynie w takim razie, jeżeli spostrzeże się 
zawczasu i opuści s ta rą  muszlę, zanim gąbka 
zdąży go w niej zamknąć. Czyż charakter 
tego współbiesiadnictwa nie jest prawie zu
pełnie pasorzytniczyP gąbka nie odbiera 
wprawdzie rakowi pokarmu, tem niemniej 
jednak doprowadza go do niechybnej zguby.

Wysoce oryginalny stosunek panuje mię
dzy pieskiem stepowym (Cyuomys ludovicia- 
nus), sową wnorką (Speotyta s. Strix bypo- 
gaea) a grzechotnikiem. Wszystkie te trzy 
stworzenia zamieszkują razem nory pod
ziemne, wykopane przez pieska stepowego. 
Rzecz, zaiste, niezwykła: dwa zwierzęta 
drapieżne w norze bezbronnego gryzonia! 
Jeszcze sowa jest znośną lokatorką, gdyż 
z powodu niewielkiego wzrostu nie ośmieli
łaby się napadać na swego gospodarza, ale 
dla grzechotnika piesek stepowy jest najzu
pełniej odpowiedni na pokarm. Nie można 
się dziwić, że grzechotnik wprowadza się 
chętnie do jego nory, ale dlaczego piesek 
stepowy nie opuszcza jej z chwilą, gdy do 
niej wkroczy ten gość tak niebezpieczny?

Rzecz ta  jest zupełnie niezrozumiała. 
Jedni podróżnicy (między innymi Finsch) 
utrzymują, opierając się na własnych spo
strzeżeniach oraz na opowiadaniach krajow
ców, że niezwykła ta  trójka żyje w najlep
szych stosunkach między sobą; mieszkańcy 
preryj amerykańskich nazywają ją  nawet 
„szczęśliwą rodziną” i dają jej za godło trój- 
liść kończyny. Inni (Geyer) twierdzą, że na- 

j wet nie może tu być mowy o zgodnem poży
ciu i że grzechotnik dziesiątkuje rodzinę swe
go gospodarza. Wielka mnożność tego gry- 

j  zonia, zwyczaj gromadnego osiedlania się 
! w jednem miejscu, w połączeniu z okolicz

nością, że grzechotnik nie jest nadzwyczaj 
j  żarłoczny, sprawiają, że stworzenia te mogą 

istnieć obok siebie, a mimo tego silniejsze nie 
wytępiło dotychczas słabszego.

W każdym razie trudno sobie wyobrazić, 
j  jaką korzyść może mieć piesek stepowy 

z tego wspólnego pobytu, chyba, że przypu
ścimy, że obecność grzechotnika odstrasza in
nych groźniejszych jego wrogów. Wąż zato 
i sowa m ają wyraźny pożytek z tej spółki 
w postaci dogodnego a bezpłatnego mieszka
nia. I  takie właśnie współżycie ma charak
te r wyzysku z tą  tylko różnicą, że wyzysku
jącą jest strona silniejsza.
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Nie zawsze jednak stowarzyszenia zwierząt 
róźnogatunkowyck przybierają charakter tak 
jednostronny. Bardzo wielka ich ilość opar
ta  jest na zasadzie wzajemnych usług i ma 
charakter mutualizmu.

Z takich związków powszechnie znane jest 
współżycie biernatka pustelnika (Pagurus) 
z ukwiałem (Actinia). Do muszli, w której 
osiedia się pustelnik, przytwierdza się ukwiał, 
a skorupiak nosi go ze sobą wszędzie; nigdy 
jednak nie wychodzi na tem tak  źle, jak 
w spółce z gąbką. Przeciwnie, obie strony 
zyskują tutaj na wspólnem pożyciu. Ukwiał, 
skutkiem ruchliwości raka, otrzymuje obfi
ty pokarm, a pustelnik zabezpieczony jest 
od różnych napastników obecnością towarzy
sza, którego czułki zbrojne w parzydełka 
groźne są nawet dla nieco większych stwo
rzeń.

Nic dziwnego, że w takich warunkach mu
siało się rozwinąć przyzwyczajenie i że te 
zwierzęta nietylko trzym ają się razem, ale 
nawet poszukują się wzajemnie. Pustelnik, 
zmieniając muszlę, gdy dawna stanie się 
dlań zaciasną, zdejmuje z niej kleszczami 
ukwiała i przenosi go na nową; ukwiał zaś, 
wysuwający swe groźne czułki względem 
każdego, kto się doń dotknie, tu taj zachowu
je  się zupełnie spokojnie, jakgdyby wiedział 
dobrze, że rak  niema żadnych złych wzglę
dem niego zamiarów. Co więcej, straciwszy 
towarzysza z jakiegokolwiek powodu, stara 
się skorzystać z pierwszej sposobności, aby 
się osiedlić na muszli innego pustelnika, jak 
gdyby sobie wyraźnie zdawał sprawę z tego, 
że jego własne nieudolne pełzanie nigdy nie 
może mu zapewnić tyle żywności, co podróże 
na grzbiecie skorupiaka.

W8półbie8iadnictwem o zobopólnej korzy
ści jest stosunek pewnego gatunku siewki 
(Charadrius s. Hyas aegyptiacus) do kroko
dyla. Tutaj siewka wyświadcza podwójną 
przysługę krokodylowi, gdyż popierwsze 
oczyszcza jego grzbiet i dziąsła z pijawek 
i innych żyjątek wodnych, a powtóre, będąc 
nadzwyczaj czujną i baczną na wszelkie ru 
chy i odgłosy, zdradza krzykiem zbliżanie 
się ludzi oraz większych zwierząt i w ten 
sposób ostrzega krokodyla przed każdem 
niebezpieczeństwem. Sama zato nie potrze
buje trudzić się nad wyszukiwaniem pokar
mu, ponieważ znajduje go dość na ciele to 

warzysza. Mimo to jednak stosunek między 
temi zwierzętami nie jest przyjazny i siewka 
jedynie swej zwinności i sprytowi zawdzięcza 
ocalenie życia, krokodyl bowiem pożarłby ją  
z chęcią, gdyby mógł to uczynić. Praw do
podobnie zbytnia tępość i złośliwość tego 
potwora sprawiają, że nie jest w stanie oce
nić korzyści z tego stosunku, ani przywiązać 
się do swej małej towarzyszki.

Takiego samego rodzaju wspólbiesiadni- 
ctwo istnieje między ptakami owadoźernemi 
a stadami wielkich ssących trawożernych. 
P taki na grzbietach swych towarzyszy znaj
dują obfity pokarm, a wzamian zato uwal
niają ich od dokuczliwych pasorzytów; czę
stokroć ostrzegają ich także o zbliżaniu się 
nieprzyjaciela zupełnie tak, jak  to czynią 
siewki. Ale ssące trawożerne umieją lepiej 
od krokodyla poznać się na wartości swych 
dobroczyńców. Zachowują się względem 
nich bardzo przyjaźnie i stoją najcierpliwiej, 
nie próbując nawet machać ogonem, przez 
cały czas, gdy ptak przechadza się im po 
grzbiecie i wyciąga larwy, ukryte w pęknię
tych miejscach na skórze.

U nas pliszka żółta i szpak towarzyszą 
zawsze stadom koni i bydła; w Afryce bąko- 
jady (Buphaga africana) przebywają zawsze 
w blizkości bawołów, słoni, nosorożców, anty
lop i t- p.; w Ameryce tak samo postępuje 
kleszczojad (Crotophaga). Nie są to zaś wca
le przykłady odosobnione : ilość ich można- 
by znacznie powiększyć ’), gdyż związki mu- 
tualistyczne me są bynajmniej rzadsze od 
wyzyskowych i obojętnych.

Szczególnie zaś pospolite są one wśród 
spółek, jakie tworzą różne zwierzęta z ludź
mi. Jaskółki, jerzyki, kawki, gawrony i różne 
inne ptaki owadożerne, a także niektóre ga
tunki sów, puszczyków oraz nietoperzy za
rzuciły życie na wolności w lasach, przeniosły 
się do ludzi i trzymają się ich stale, widząc, 
że tam mają lepsze i obfitsze pożywienie, niż 
gdzieindziej. Są to nasi współbiesiadnicy, bo, 
chociaż przeważnie nie korzystają z resztek 
naszego jadła, tępią jednak szkodzące nam 
owady, tak jak  bąkojad u bawołów. Spółka 
jest mutualistyczna, bo i ptak i ludzie wy
chodzą na niej dobrze, chociaż zazwyczaj ci

i) O ptakach wspólbiesiadniczych porówn. 
także artykuł w n-rze 43 W szechświata z r. z.
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ostatni odwdzięczają się ptakom tylko bier
nie, zupełnie tak  samo zresztą, jak  i ssące 
trawożerne. Gościom tym naszym w ystar
cza możność znalezienia obfitszego pokarmu 
oraz bezpieczniejszych kryjówek, jakich im 
dostarcza sąsiedztwo ludzi. Czynnie człowiek 
wypłaca się im dopiero wtedy, gdy zacznie je  i  

otaczać należną opieką, bronić od wrogów 
i ułatwiać przebycie zimy gatunkom krajowym.

D la zwierząt wogóle człowiek jest najsil
niejszą i najpotężniejszą istotą, z tego po
wodu przyłącza się doń bardzo dużo gatun
ków, chętnie stając się jego współbiesiadni
kami stałymi lub dorywczymi. Stosunek ich 
zresztą do niego nie zawsze ma charakter 
mutualizm u: niektóre z nich są zupełnie obo
jętnym i gośćmi lub domownikami (niektóre 
owady, jak pokątnik,rybik, węże niejadowite); 
inne natomiast wyzyskują spółkę na swoję 
korzyść, jak  szczury, myszy, owady szkod
liwe, niszcząc nam zapasy albo rośliny upraw 
ne, napadając na zwierzęta domowe a nawet 
na samych ludzi. T u wkraczamy znów w ob 
ręb pasorzytnictwa.

Człowiek, dzięki przewadze umysłowej, umie 
mniej lub więcej naginać tych współbiesiad
ników do swojej woli, i gatunki, mogące mu 
być pożytecznemi, zmusza do przynoszenia 
tej korzyści, pozostawiając im poza tem z u 
pełną swobodę, albo też oswajając je  i za
bierając na.własność; szkodliwym wypowiada 
wojnę i tępi je  systematycznie i podług planu 
(nie zawsze zresztą z dobrym skutkiem). 
Słowem, chociaż rola człowieka nie jest 
ostatecznie rozstrzygającą w układaniu się 
jego stosunku względem zwierząt współbie- 
siadniczych, w każdym atoli razie umie go | 
zmieniać w dość znacznym stopniu i nada- I 
wać mu pożądany charakter, a oswojenie 
gatunków dzikich stanowi największy jego 
tryum f w tym kierunku.

(Dok. nast.).
B . Dyakowski.

O p o w s t a w a n i u  e l e k t r y c z n o ś c i  
a tm o s f e r y c z n e j .

B adania nad przewodnictwem elektrycz- 
nem gazów doprowadziły do rozwinięcia tak 
zwanej teoryi jonów gazowych.

W  warunkach zwykłych gazy są prawie 
zupełnemi izolatorami. Pod wpływem jed
nak ja k ic h  czynników, jak  obecność żarzą
cych się^ciał, płomienia palnika Bunsena, 
lub pod wpływem promieni Rontgena, Bec- 
querela, promieni ultrafioletowych, gazy sta
ją  się przewodnikami. Wyprowadzono stąd 
wniosek, że gazy zawierają nieskończenie 
małe cząsteczki materyalne, naładowane do
datnio lub odjemnie. Cząsteczki te są pro
duktami rozkładu cząsteczek gazowych. 
W warunkach zwykłych ładunki te uzu
pełniają się do zera; pod wpływem jednak 
powyżej wyszczególnionych czynników nastę
puje rozdział ładunków, a wraz z tem i prze
noszenie elektryczności: gaz staje się prze
wodnikiem.

Przy pomocy teoryi tej i opierając się na 
faktach rozpraszania się ładunków ciał na- 
elektryzowanych Elster i Geitel rozwinęli 
teoryą powstawania elektryczności atmosfe
rycznej. Fakty  doświadczalne są następują
ce : Izolowany, zawieszony w pokoju lub na 
dworze przewodnik oddaje powoli swój ładu
nek powietrzu. Powietrze więc nawet w zwy
kłych warunkach jest przewodnikiem, cho
ciaż bardzo złym. Szybkość rozpraszania 
zależy od stanu powietrza. Obecność mgły 
i innych zanieczyszczeń zmniejsza rozprasza
nie się elektryczności. Powietrze mgliste 
przewodzi więc gorzej od czystego. Jeżeli 
powietrze jest zupełnie czyste i przejrzyste, 
wówczas rozpraszanie się elektryczności 
z ciała naelektryzowanego jes t największem. 
W  dolinach bywa ono dziesięćkroć silniej - 
szem od rozpraszania podczas mgły. W il
gotność i tem peratura nie wykazywały wi
docznego wpływu. N ie zauważono też w do
linach różnicy pomiędzy szybkością rozpra- 

i  szania się elektryczności dodatniej a od- 
jemnej. Ponieważ rozpraszanie się ładunku 
elektrycznego w dolinach okazało się zależ- 
nem od czystości powietrza, należało więc 
przypuszczać, że na szczytach gór, gdzie po- 

| wietrze jest bardzo czyste, będzie ono więk- 
| szem niż w dolinach. Doświadczenie, wyko

nane na Santis i Zerm att, potwierdziło przy
puszczenie. Okazało się przytem jednak, że

') Beitriige zur Kenntniss der atmospłiarisclien 
Elektricitat. —  Physikalische Zeitschrift n-r 22, 
1900.
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ładunki odjemne rozpraszają się na szczy
tach szybciej aniżeli dodatnie. Na szczycie 
Santis np. ładunek odjemny rozpraszał się 
cztery razy szybciej aniżeli ładunek dodatni. 
Z chwilą powstania mgły szybkość rozpra
szania się tak  ładunków dodatnich jak i od
jemnych zmniejszała się bardzo.
• W świetle teoryi jonów fakty podane tłu 

maczą się w następujący sposób. Normalne 
powietrze atmosfery w dolinach zawiera jony 
dodatnie i odjemne w jednakowych ilościach. 
Dodatnio naładowany izolowany przewodnik 
przyciąga jony odjemne, przewodnik nałado
wany odjemnie przyciąga jony dodatnie, 
w ten sposób następuje ich rozładowanie. 
Gdy powietrze jest czyste wówczas jony po
ruszają się swobodnie, wskutek czego rozła
dowanie następuje prędzej. W  powietrzu 
mglistem jony tworzą jąd ra kondensacyjne 
dla drobnych kropelek pary lub też łączą się 
z już utworzonemi kropelkami pary, napotka- 
nemi po drodze.• Wynikiem tego jest zmniej
szenie znaczne ich ruchliwości, a co zatem 
idzie i zmniejszenie szybkości rozpraszania 
się ładunków z przewodników izolowanych.

Dalszy wpływ na jony wywiera pole elek
tryczne ziemi. Dzieli ono jony swobodne do
datnie od odjemnych. Naokół szczytów gór, 
gdzie gęstość elektryczności odjemnej ziemi 
jes t największa, zbierają się głównie jony 
dodatnie i to tłumaczy dlaczego strata  ła 
dunku odjemnego przewodników jest na 
wierzchołkach znacznie większa od straty 
ładunku dodatniego tamże.

Aby sprawdzić przypuszczenia te doświad
czalnie, umieszczono elektrometr w balonie, 
zawierającym nieco wody, i badano szybkość 
rozładowywania się przewodnika w powie
trzu zjonizowanem wskutek obecności soli 
uranowej. Jeżeli w warunkach tych przez 
ekspansyą powietrza wytworzono mgłę, wów
czas rozładowywanie słabło, co można było 
sprawdzić zapomocą elektrometru. Dowo
dziło to, że unieruchomienie jonów w kro
plach mgły wpływało na zmniejszenie się 
szybkości rozpraszania się elektryczności 
w przewodniku.

Aby osięgnąć rozdział jonów dodatnich 
i odjemnych urządzono doświadczenie w taki 
sposób, że umieszczono przewodnik, z które
go rozpraszanie elektryczności miało być 
mierzone wraz z elektrometrem, który roz

praszanie to miał wskazywać, w cylindrze 
z siatki metalowej izolowanym i opatrzonym 
stałym ładunkiem. Okazało się wówczas, 
że rozpraszanie elektryczności przewodnika 
umieszczonego wewnątrz cylindra zależało 
od rodzaju ładunku na cylindrze. Jeżeli 
cylinder był naładowany dodatnio, wówczas 
wewnątrz rozpraszała się silniej elektrycz
ność dodatnia; gdy cylinder był naładowany 
odjemnie, wówczas wewnątrz rozpraszała się 
silniej elektryczność odjemna. Cylinder n a 
ładowany przyciągał więc z powietrza jony 
obdarzone mianem przeciwnem. Te, dyfun- 
dując do wnętrza, rozładowywały przewod
nik, gdy jego ładunek miał ten sam znak co 
i ładunek cylindra.

N a tej samej zasadzie gdy naelektryzowa- 
no dodatnio ciało zrobione z plecionego 
drutu o wielkich okach, to jego wnętrze jest 
naelektryzowane odjemnie i odwrotnie. T u 
taj także jony znaku przeciwnego przedo
stawszy się przez oka siatki elektryzują wnę
trze ciała w kierunku odwrotnym do znaku 
ładunku na powierzchni ciała.

Z doświadczeń tych autorowie wypowiada
ją  następujące wnioski, dotyczące teoryi 
powstawania elektryczności atmosferycznej. 
Przedewszystkiem wynika z nich, że powie
trze atmosferyczne jest w pewnym stopniu 
jonizowane. Tłumaczy to, dlaczego elektrycz
ność przewodników się rozprasza. Szybkość 
rozpraszania się może zależeć zarówno od 
ilości jonów jak  i od ich ruchliwości. Zmniej
szenie się ruchliwości jonów w powietrzu 
mglistem sprawia zmniejszenie rozpraszania 
się ładunków podczas mgły. Zwiększenie 
rozpraszania na szczytach w stosunku do 
rozpraszania dolin byłoby wynikiem obecno
ści większej ilości jonów w górnych war
stwach powietrza.

Nie wszystkie jony są jednakowo ruchli
we. Doświadczenia Thomsona, Zdenyego, 
Wilsona i innych dowiodły, że jony z ładun
kiem odjemnym pod wpływem sił elektrycz
nych posiadają większą szybkość ruchu ani
żeli jony dodatnie. Przypuśćmy więc, że 
powietrze zjonizowane ociera się o przewod
nik izolowany nienaelektryzowany: wówczas 
jon dodatni jak  i jon odjemny, znajdujące 
się w jednakowem położeniu względem prze
wodnika, będą (wskutek indukcyi) jednakowo 
przyciągane przez przewodnik, jon odjemny
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jednak przebędzie swą drogę szybciej, aniżeli 
jon dodatni, będzie więc mógł oddać swój 
ładunek łatwiej od ostatniego, który łatwiej 
może być zdmuchnięty przez prąd powietrza. 
Wynikiem tego będzie, że przewodnik taki 
zostanie naelektryzowany z początku odjem
nie, aż powstające wskutek nabytego ładun
ku odjeomego pole elektryczne wyrówna 
szybkość jonów przez nadanie większej szyb
kości jonom dodatnim.

W  takich warunkach znajduje się właśnie 
ziemia. D latego też wskutek ruchu powie
trza ziemia musi także elektryzować się od
jemnie. Przypływ elektryczności odjemnej 
z powietrza odbywa się szczególniej tam, 
gdzie pole elektryczne ziemi nie może wpły
nąć na przyśpieszenie ruchu jonów dodat
nich. To zachodzi szczególniej w miej
scowościach pokrytych zielenią. Pole elek
tryczne ziemi pomiędzy pniami drzew i ni
skich roślin, równa się zeru, tam też bez 
przeszkody może odbywać się przyjmowanie 
ładunków odjemnych. Lecz i nadm iar jonów 
dodatnich, jak i powstaje przez szybszy ruch 
jonów odjemnych, opada także ku ziemi 
i wyrównywa peryodycznie jej ładunek od- 
jemny. Peryod odnawiania się ładunku zie
mi musi w tych warunkach wynosić około 
100 minut.

Te proste objawy wędrowania jonów ku 
ziemi stają  się bardziej złożonemi wskutek 
kondensowania się pary  wodnej. Przyjm ij
my, że dzieje się to w bliskości powierzchni 
ziemi. Wówczas jony dodatnie opadające 
na ziemię grzęzną w pokładzie mgły i two
rzą wraz z nią warstwę unoszącą się ponad 
ziemią naelektryzowaną dodatnio. W  w ar
stwie takiej spadek potencyału może docho
dzić do znacznych wysokości.

Jeżeli pokład mgły (chmura) znajduje się 
w znaczniejszej wysokości, wówczas jony do
datnie, znajdujące się pod chmurą, opadają 
swobodnie na ziemię. N atom iast wznoszące 
się w górę jony odjemne zostają zatrzymane 
w dolnej części chmury.

Górna znów powierzchnia chmury więzi 
jony dodatnie spadające na ziemię. W razie 
dalszej kondensacyi z dolnej części chmury 
spadają opady naelektryzowane odjemnie, 
z górnej części chmury—opady naelektryzo
wane dodatnio.

Dalsze zrozumienie zjawisk elektryczno- |

j  ści atmosferycznej ułatw iają doświadczenia 
| Thompsona nad kondensacyą pary wodnej. 
{ Okazało się mianowicie, że tworzenie się ją 

der mgły w powietrzu zjonizowanem odjem- 
i nie odbywa się przy mniejszej ekspansyi, ani

żeli tworzenie się jąder mgły w powietrzu 
zjonizowanem dodatnio. Należy więc przy
puścić, że mgła unieruchomią przedewszyst- 
kiem jony odjemne, później dopiero jony do
datnie. Tworząca się chmura może więc być 
rozpatrywana jako połączenie odjemnie na
ładowanych kropelek i powietrza, zawierają
cego jony dodatnie. Chm ura taka w chwili 
tworzenia się nie będzie mogła działać na 
związki elektryczne. Działanie to objawi się 
jednak z chwilą, gdy kropelki naładowane 
odjemnie zaczną spadać i oddzielą się od po 
wietrza naładowanego dodatnio. W  miarę 
dalszej kondensacyi i chłodnięcia powietrza 
jony dodatnie utworzą także ją d ra  konden
sacyjne apow stałe wskutek tego krople nae
lektryzowane dodatnio będą także opadały 
ku ziemi. Ponieważ w warunkach takich 
ruchliwość jonów jest bardzo mała, więc wy
równanie napięć będzie się mogło odbywać 
tylko w formie wybuchowej pod postacią 
błyskawic.

Jak  widać, teorya jonów pozwala wytłu
maczyć cały szereg takich objawów elek
tryczności atmosferycznej, które dotychczas 
były niezrozumiałe. Tłumaczy ona także 
cały szereg objawów szczegółowych, o ile te 
zostały dokładniej poznane.

W. H.

R z u t  o k a  n a  ro z w ó j  b u d o w y  

m a s z y n  p a r o w y c h .

(Ciąg dalszy).

Dalszy rozwój maszyn parowych w X IX ' 
stuleciu ściśle związany jest z historyą cywi- 
lizacyi i znamionuje się szeregiem wspania
łych uogólnień naukowych, zastosowanych 
do techniki, oraz zmian głębokich w warun
kach życia, które doprowadziły do dzisiejsze
go bytu społeczeństwa ucywilizowane.

Is to ta  maszyn parowych nie uległa zmia
nie od czasu wynalazków W atta; praca me-
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todyczna, zastosowana przez genialnego wy
nalazcę do rozwiązywania zagadnień techni
ki, poprowadziła zastępy pracowników szla
kiem pewnym; pogłębieniu uległo jedynie 
rozumienie praw natury, droga została wy
prostowana i rozszerzona przez nowych pio
nierów, wśród których niejeden okrył się 
wawrzynem nieśmiertelności. Rzućmy okiem 
na te chlubne karty w rozwoju nauki i tech
niki.

Maszyny budowane przez W atta  praco
wały pod niskiem ciśnieniem pary i z nie
wielką ilością, obrotów, wskutek czego wy- j 

miary cylindrów były duże i waga urządzeń 
znaczna. Dalszy postęp polegał na powięk
szeniu ciśnienia pary, ilości obrotów i obszer- 
niejszem zastosowaniu rozprężenia pary; 
rozwój maszyn parowych w tym kierunku 
jest zasługą Oliyiera Evansa w Ameryce 
(w 1795 r.), Treyithiha i Viviana w Anglii 
(w 179«); Syminton w r. 1801 poraź pierw
szy ustawił cylindry maszyny poziomo, wsku
tek czego cała konstrukcya stała się daleko 
stateczniejsza. Budowa ta, obecnie ogrom
nie rozpowszechniona, spotykała z początku 
wielu przeciwników ze względu na panujące 
mniemanie, że w tym razie tarcie tłoka o cy
lindry powinno być bardzo znaczne i z oba
wy przed trudnościami uszczelnienia tłoka. 
Przełomowym w tyin kierunku był dopiero 
rok 1850.—Następnie w r. 1804 A rtu r Woolf 
wskutek szczególnego ułożenia przewodów 
parowych powiększył znacznie rozprężenie 
pary, przeprowadzając parę po kolei do dwu 
cylindrów; naprzód w mniejszym cylindrze 
para pracowała pod znacznem ciśnieniem 
i następnie dopiero, wyłącznie wskutek swej 
rozszerzalności, w dużym cylindrze. W r. 1799 
M urray zastosował rozdział pary w cylindrze 
zapomocą suwaka, używanej do dziś dnia 
budowy, Maudslay zaś w r. 1807 zaczął bu
dować maszyny bez wahacza, skutkiem czego 
cała ich budowa została znakomicie uprosz
czona i waga zmniejszona. We względzie 
budowy kotłów podkreślić należy wynalazek 
manometrów metalowych przez francuza 
Eugeniusza Bourdona w r. 1824 i wprowa
dzenie do praktyki kotłów rurowych przez 
Seguina w r. 1828, przez co ich powierzchnia 
ogrzewalna została zwiększona, waga zaś 
mogła być zmniejszona. Wreszcie Cave 
w r. 1842 i F arca t (1845) zaczęli wprowa

dzać podegrzewacze przy kotłach, które 
zwiększyły oszczędność na opale. Zasady 
zaś kotłów i podegrzewaczy, wyłożone w ro
ku 1850 przez znakomitego profesora Red- 
tenbachera, pozwoliły na wyrobienie teore
tycznie uzasadnionych prawideł ich budowy, 
prowadzących w dalszym ciągu do oszczęd
nego zużywania paliwa. Dalsze ulepszenia 
w budowie kotłów parowych polegały na po
większeniu przepływu wody (cyrkulacyi) 
w kotłach, przez co ciepło energiczniej prze
nikało do ich wnętrza; na środkach zarad
czych przeciw tworzeniu się kamienia kot/o
wego i prowadzących do oczyszczania wody 
zasilającej, a obfitującej w sole w niej roz
puszczone; budowie przyrządów zasilają
cych, np. smoczka (injektora) Giffarda w ro
ku 1850; zastosowaniach blachy falistej do 
ru r płomiennych przez Foxa w r. 1875; licz
nych badaniach naukowych nad paliwem 
i racyonalnemi sposobami spalania; środ
kach zabezpieczających od wybuchów, urzą
dzeniach służących do osuszania i przegrze
wania pary, i t. d.

Poważnym impulsem do budowy i udosko
naleń maszyn parowych było rozszerzenie 
granic ich zastosowania. Zaznaczyliśmy po
wyżej, że zastosowanie pierwszych maszyn 
Newkomena ograniczało się do pompowania 
wody w kopalniach. Pierwsze maszyny 
W atta służyły również do tego samego celu 
i dopiero znakomite ich ulepszenie zwróciło 
uwagę, że mogą one służyć wogóle do celów 
wytwarzania pracy, ściślej zaś mówiąc, do 
przekształcania energii zawartej w paliwie 
na pracę mechaniczną. Odtąd datuje się 
szerokie ich zastosowanie w fabrykach i za
kładach przemysłowych, których rozwój za
czyna się właściwie od wprowadzenia w uży
cie silnie parowych, niezależnych ani od 
stanu pogody, jak  wiatraki, ani od warun
ków miejscowych, jak  motory wodne, jedynie 
zaś od posiadania paliwa i wody. Przemysł 
też wielki rozwinął się pierwotnie wyłącznie 
w miejscowościach obfitujących w drzewo lub 
pokłady węgla kamiennego. Z chwilą je d 
nak, gdy Jerzy Stephenson około roku 1829 
zbudował swój pierwszy parowóz „Rakietę”, 
który został wypróbowany na drodze żelaz
nej pomiędzy Liyerpoolem a Manchestrem, 
a Robert Fulton rozpowszechnił zastosowa- 

| nie maszyny parowej do poruszania statków
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parowych w r. 1811 !), środki komunika
cyjne uległy takiemu ułatwieniu, źe zakłada
nie nowych fabryk stało się niezależnem od 
obecności paliwa; wskutek czego mogły po
wstawać ogniska przemysłu w miejscowo
ściach oddalonych od lasów i kopalń, przy
kładem czego jest u nas Łódź, Zgierz, P ab ia
nice i t. d. Odtąd udoskonalenia wprowa
dzone do maszyn parowych nie ograniczyły 
się na silnicach stałych, lecz rozszerzyły się 
na parowozy kolejowe, obsługujące sieć kole
jową lądów stałych i maszyny parostatkowe, 
wprawiające w ruch okręty, prujące oceany, 
morza, rzeki i kanały . W  tym też czasie 
nauka o cieple rozwinęła się potężnie. P o d 
waliny pod nią założył francuz Sadi Carnot 
w r. 1824 , R egnault w 1847 , w połowie zaś 
stulecia powstała nowa gałąź nauki o cieple, 
teoryą mechaniczna ciepła, zawdzięczająca 
swe powstanie Robertowi Mayerowi i Jouleo- 
wi, rozwinięta następnie przez Helmholtza, 
Rankinea, Clausiusa, Thomsona i zastoso
wana do praktyki budowy maszyn przez 
Redtenbachera, Grashofa, H irna. Najnow
sze zaś badania naukowe, które niemało 
wpłynęły na budowę maszyn parowych, 
należą do Zeunera, R adingera, Kirscha, 
Schrodera, G uterm utha i innych.

Na świecie niema jednek zjawisk oderwa
nych, znajdujących się w niezależności od 
całokształtu przejawów działających w nim 
sił. To też w maszynie parowej oprócz zja
wisk ciepła, tworzących podstawę działania, 
liczyć się należy z własnościani materyałów, 
z których jest wyrobiona i ze zjawiskami, 
które towarzyszą niezmiennie pracy maszyny. 
Rozwój też obecny maszyn parowych jest 
wynikiem nietylko badań nad ciepłem, lecz 
w znacznym stopniu przypisany być powi- 
wien równoległemu udoskonaleniu sposobów 
otrzymywania metali, służących do wyrobu 
maszyn, gruntownemu poznaniu ich własno
ści, szczególniej zaś sprężystości i wytrzy
małości materyałów, zbadaniu oporów szko
dliwych dla ruchu, jak  tarcie w prowadni
kach, czopach, s tra t powstających wskutek 
tarcia o powietrze, przedewszystkiem zaś 
rozwojowi nauki o ruchu, cynematyki i dy

*) Pierwszeństwo wynalazku, powszechnie przy
pisywane Fultonowi, należy do W illiama Sy- 
mingtona i odnosi się do roku 1788 .

namiki układów m aterialnych, które dały 
metody pewne do określenia mechanizmu 
maszyn, obliczenia kół zamachowych, regu
latorów i t. d. Widzimy z tego, źe dzisiej
szy stan wiedzy technicznej nie jest przy
padkowy, lecz przypisany być musi roz
wojowi nauk ścisłych i głębokiemu ich prze
niknięciu do dziedziny, która na pozór wy
maga wyłącznie znajomości praktycznej.

W związku z wypowiedzianem dalsze udo
skonalenia przedstawiają pewne cechy cha
rakterystyczne; gdy początkowo wyprzedzały 
one w budowie maszyn parowych naukę, 
czego łatwo się dopatrzeć w życiorysie W at
ta, o tyle w dalszym ciągu postępują po ba
daniach teoretycznych. Do tych należą sto
sowanie pary o wysokiem ciśnieniu (do 15 a t
mosfer na parostatkach i nawet do 21 atm. 
na najnowszych torpedowcach), pary prze
grzanej, zbliżonej w swych własnościach do 
gazów, podniesienie średniej szybkości tłoka 
i ilości obrotów maszyn, wskutek czego wy
miary maszyn mogły być znakomicie zmniej
szone *), zastosowanie mechanizmów zmie
niających kierunek ruchu maszyny (kulis 
Stephensona, A llana i innych), wprowadze
nie mechanizmów precyzyjnych, udoskonala
jących rozdział pary (zapomocą kurków 
Corlissa lub wentyli, jak w rozdziałach pary 
Sulzera, Collmanna, Langa i innych), zmniej
szających przestrzeń szkodliwą i ułatwiają
cych działanie regulatorów wahadłowych lub 
osiowych. Dalsze ulepszenia polegały na 
wydoskonaleniu maszyn dwu, trzy a nawet 
czterocylindrowych sprzężonych, przez co 
nietylko praca wyzyskana z opału stała się 
większą, lecz maszyny mogły pracować przy 
pewnym układzie cylindrów znacznie spokoj
niej, co szczególniejsze ma znaczenie dla 
maszyn parostatkowych i parowozowych.

Nowe też maszyny nietylko zatrzymują

') Doniosłość tego faktu polega na żądaniu, 
by maszyna wykazywała pewną sprawność czyli 
wykonywała w jednostce czasu określoną pracę. 
Sprawność zaś wyraża się iloczynem z siły dzia
łającej przez drogę przebieżoną w jednostce 
czasu, liczebnie równą szybkości, lecz mającą, 
jak wiadomo, inny wymiar. A. zatem w miarę 
powiększenia szybkości, siła może być odpowied
nio zmniejszona, co pociąga za sobą odpowiednie 
zmniejszenie wymiarów maszyny, przyczem pra
ca wykonana nie ulega zmianie.
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uwagę naszę celowością swej pracy, przysto
sowaniem do rozmaitych warunków, w któ
rych mają pracować, lecz ogromną oszczęd
nością w zużywaniu opału. Postęp ten naj
bardziej rzuca się w oczy, gdy zauważymy, 
że maszyna W atta , wytwarzając pracę 1 ko
nia parowego w przeciągu godziny, zużywała 
najmniej 4,5 kg węgla kamiennego, gdy ma
szyny współczesne spotrzebowują go zaledwie 
0,7 kg, czyli że polepszenie w tym jedynie 
kierunku jes t zgórą sześciokrotne.

Zanim przystąpimy do przeglądu stanu 
obecnego budowy maszyn parowych zatrzy
mamy się na rozpatrzeniu ogólnego urządze
nia maszyny parowej. Następnie wypadnie 
nam rozejrzeć się w ogólnej charakterystyce 
ich budowy, przez co zapoznamy się z czę
ściami składowemi maszyn parowych i cecha
mi, łączącemi i krzyżującemi się często 
w bardziej złożonych budowach współcze
snych.

Urządzenie całkowite (instalacya) m a
szyn parowych składa się z dwu części: jed
nej wytwarzającej parę, i drugiej zużuwają- 
cej ją.

Przyrządem wytwarzającym parę jest ko- 
cieł z częściami dodatkowemi.zwanemi uzbro
jeniem. Kocieł powinien mieć wielkość od
powiednią do wytwarzanej przez maszynę 
pracy, wytrzymałość, zależącą od rozmiarów 
swych i ^ciśnienia pary, i urządzenie, po 
zwalające na dogodne napełnianie go wodą 
i oczyszczanie z osadu czyli t. zw. kamienia 
kotłowego.

Do kontrolowania poziomu wody i wiel
kości ciśnienia, do odprowadzania pary wy
tworzonej lub wypuszczania jej nadmiaru, 
znajdują się w każdym kotle odpowiednie 
przyrządy wymagane przez prawodawstwo. 
Oprócz przestrzeni wypełnionej parą i wodą, 
częścią składową każdego kotła jest paleni
sko, pomieszczone wewnątrz lub też zewnątrz I 
kotła, i przeznaczone do możliwie doskona 
łego spalania opału. Opał ten umieszczony 
zostaje na rusztach jeżeli jest stały (węgiel 
kamienny, drzewo, to rf i t. d.), lub też wpusz
czany zostaje jako gaz (np. gaz z pieców 
hutniczych), lub jako ciecz (np.ropa naftowa). 
Zabezpieczenie kotła od stra t wskutek p ro 
mieniowania, stanowi obmurowanie; mieści 
ono kanały, odprowadzające gazy powstałe 
ze spalenia do komina. Wymiary kotła,

rusztów, kanałów i komina zależą od ilości 
pary wytwarzanej i muszą być dokładnie 
określone. Całe urządzenie kotłowni powin
no pozwalać na łatwe regulowanie w zależ
ności od zmieniających się warunków i dążyć 
do wytworzenia jaknajwiększej ilości pary 
przy pomocy danej ilości opału, do zmniejsze
nia zatem s tra t powstających wskutek uno
szenia ciepła przez gazy, wskutek przewod
nictwa i promieniowania.

Maszyna parowa, czyli przyrząd zużywa
jący parę, składa się z części, na które para 
działa bezpośrednio (zwykle cylindra i tłoka) 
i z przewodów odprowadzających zużytą 
parę, zaopatrzonych w odpowiedni mecha
nizm rozdziału pary. Zadanie tego mecha
nizmu polega na wpuszczaniu określonej ilo
ści pary, zapewniającej otrzymanie pewnej 
pracy, podczas biegu równomiernego ma
szyny. Oprócz wymienionych części w skład 
maszyny parowej wchodzą mechanizmy prze
kształcające ruch postępowy tłoka na obro
towy (trzon tłokowy, korbowód i korba n a
sadzona na wale) lub zmieniający jego szyb
kość (koła zębate w turbinach parowych). 
Jeżeli zużyta para ma być skroplona, to do
prowadzona zostaje do przyrządu, zwanego 
skraplaczem. Skroplenie następuje w nim 
przez ochładzanie wodą zimną, dostarczaną 
przez osobną pompkę. Usuwanie wody, wy
tworzonej wskutek skroplenia pary i powie
trza zawartego w niej, wymaga ustawienia 
tak zwanej pompy powietrznej. Często ma
szyna parowa wprawia w ruch pompę, do
starczającą wodę do kotła, tak  zwaną pompę 
zasilającą; w większości jednak przypadków 
działanie tej pompy jest niezależne od m a
szyny parowej.

Zestawienie wyszczególnionych części znaj
dujemy w maszynie parowej, przedstawionej 
na fig. 4; budowa jej wzorowana jest na 
maszynach W atta  i charakteryzuje czas po
łowy X IX  stulecia; może być ona nazwana 
maszyną stojącą z wahaczem i skraplaniem.

P ara  doprowadzona zostaje przez rurę A  
do skrzynki suwakowej B, następnie przecho
dzi do cylindra C, stąd zaś po wykonaniu 
pracy, przez rurę D do skraplacza E. Ruch 
tłoka, znajdującego się wewnątrz cylindra C, 
przenosi się za pośrednictwem trzona tłoko
wego F  na wahacz Gr, podparty w łożyskach 
H , przytwierdzonych do słupów I. W  celu
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zachowania ruchu prostolinijnego tłoka, po
łączenie pomiędzy wahaczem a trzonem tło 
kowym ma miejsce zapomocą równoległobo- 
ku W atta  i prowadników LL, umieszczo
nych pomiędzy słupami MM. Przeciwległy 
koniec wahacza przenosi ruch wahadłowy 
przez korbowód N  i korbę OJna wał główny 
P, na którym umocowane je s t ciężkie koło 
zamachowe, mające na celu wyrównanie r u 
chu obrotowego wału. Wpuszczanie pary 
świeżej, idącej z kotła, i wypuszczanie zuży
tej, po wykonaniu przez nią pracy w maszy
nie parowej, pozostawione je s t suwakowi 
rauszlowemu, przesuwającemu się po kana-

liczbą warsztatów, służy regulator odśrodko
wy wahadłowy Z , wynaleziony przez W atta. 
Oś pionowa regulatora otrzymuje ruch obro
towy od wału głównego maszyny za pośred
nictwem pary kót zębatych. Ruch ten udzie
la się kulom, zawieszonym na osi pionowej 
na drążkach z zawiasami. W razie nadm ier
nej szybkości ruchu maszyny, kule, znajdu
jące się poprzednio w równowadze w pew- 
nem położeniu, odsuwają się nieco od osi 
i przez układ drążków c l, c2, c3, c4, c5 pro
wadzących od pierścienia R, działają na m a
łą tarczę, znajdującą się w przewodzie pary 
świeżej, przymykają przekrój rury, przez

Fig. 4.

łach, łączących skrzynkę suwakową z cy
lindrem. Suwak otrzymuje ruch zwrotny od 
wału głównego z nasadzonym nań mimośro- 
dem, od którego prowadzą drążki a 1, a2, a3. 
W ał główny zaopatrzony jes t jeszcze w je 
den mimośród, wprawiający w ruch (przez 
drążki, łączące 6‘, b2, b3) drugi suwak —do
datkowy; zadanie tego suwaka, przesuwają
cego się po powierzchni pierwszego, polega 
na zamykaniu otworów w suwaku zasadni
czym przed dojściem tłoka do położenia 
krańcowego. W celu regulowania pracy, wy
konywanej przez maszynę, w zależności Dp. 
od połączenia jej z większą lub mniejszą

co ciśnienie pary doprowadzonej do maszyny 
zostaje zmniejszone i maszyna powraca do 
normalnej ilości obrotów. Do puszczania 
w ruch i zatrzymywania maszyny służy wen
tyl, postawiony na rurze doprowadzającej' 
parę, otwierany lub zamykany drążkiem S. 
Parę skroploną, razem z wodą służącą do 
skroplenia w skraplaczu E  i powietrzem 
w niej zawartem odprowadza pompa po
wietrzna T. W danym razie pompa ta  s łu 
ży jednocześnie do pompowania wody do 
skraplacza, co jest możliwe wskutek nie
znacznej wysokości, na jaką  ją  trzeba 
doprowadzać. W  przeciwnym przypadku
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powinna być zbudowana osobna pompa 
wodna.

Do kryzy (flanszy) V pompy powietrznej 
przymocowana jest rura, odprowadzająca wo
dę skraplacza. Kryzę V  umieszczoną na 
rurze prowadzącej do skraplacza zakrywa 
zwykle denko. Wrazie jeżeli maszyna ma 
pracować bez ski-aplania, denko zostaje usu
nięte i otwór staje się wylotowym dla pary.

Pompa, zasilająca kocieł parowy W, za 
opatrzona jes t w dwa wentyle: ssący W , 
i tłoczący W2; czerpie ona wodę ze skrapla
cza E i doprowadza przez rurę X  do kotła 
nie przedstawionego na rysunku. Układ ten 
jest bardzo ekonomiczny, ponieważ dostarcza 
do kotła wodę pochodzącą ze skroplenia — 
ciepłfj, posiadającą tylko tę wadę, że zawiera 
domieszkę tłuszczów, używanych do sm aro
wania cylindra. Pompka zasilająca otrzymu
je  ruch od wahacza.

Całkowita budowa maszyny podtrzymana 
jest przez płytę surowcową, opartą na murze 
fundamentu i zaopatrzoną tylko w otwory 
niezbędne do ruchu lub umieszczenia niektó
rych części składowych.

Maszyny parowe budowy podobnej do po
wyższej zapoczątkowane zostały przez J a -  
kóba W atta i utrzymywały się w praktyce 
technicznej w przeciągu bardzo długiego 
czasu. Dziś jeszcze nie są rzadkością, do
wodem czego są dwie olbrzymie 1200-konne 
maszyny wykanane we Francyi około 1870 r. 
i obsługujące przędzalnię K . Scheiblera 
w Łodzi.

W następstwie budowa maszyn parowych 
ulegała zmianom, polegającym na odmien
nym układzie części składowych lub innem 
działaniu pary. S tarając się ugrupować 
istniejące typy w pewien całokształt, ułatwia
jący ogólny ich przegląd, rozpatrywać mo
żemy maszyny parowe z trzech punktów wi
dzenia; opierając się popierwsze na działa
niu pary, podrugie—na układzie składo
wych części i potrzecie—na zastosowaniu 
maszyn. Co do pierwszego punktu zauwa
żyć musimy, że para w maszynach działać 
może tro jako : wsysaniem wody, uderzeniem 
lub ciśnieniem. Z  wsysaniem wody działały, 
jak  widzieliśmy, maszyny Saveryego; na 
niem też opiera się obecnie budowa pulso- 
metrów, przyrządów podnoszących wodę. 
Uderzenie strumienia pary na łopatki koła, \

wywołujące jego ruch obrotowy, wyzyskane 
jest w poniżej opisanych turbinach parowych. 
W danym przypadku energia cynetyczna ') 
cząsteczek pary, posiadającej nieznaczną ma
sę, lecz ogromną (700—1000 m  na sekundę) 
szybkość, wytwarza pracę silnicy. VVreszcie 
na działaniu pary przez ciśnienie opierają 
się maszyny z tłokiem; tłok ten posiadać 
może ruch prostolinijny zwrotny, jak w opi
sanej i najbardziej rozpowszechnionych m a
szynach, lub też obrotowy ciągły, jak  w licz
nych maszynach, z których pierwsza wynale
ziona została przez W atta , żadna jednak nie 
weszła dotychczas do użytku powszechnego.

Maszyny parowe z tłokiem o ruchu prosto
linijnym mogą być podzielone na:

1) Maszyny o działaniu jednostronnem, 
w których para ciśnie wyłącznie na jednę 
stronę tłoka; na drugą zaś stronę tłoka ciśnie 
stale atmosfera zewnętrzna. Do nich należy 
opisana maszyna atmosferyczna Newkome
na. Maszyny zaś o działaniu obustronnem 
są te, w których para pokolei wpuszczana 
zostaje z jednej lub drugiej strony tłoka i do 
nich należy opisana maszyna W atta.

2) Maszyny bez rozprężenia pary, w któ
rych natłok  działa przez ciąg całego skoku ci
śnienie pary mało co mniejsze a) od ciśnienia 
w kotle, i maszyny z rozprężeniem. W tych 
ostatnich dopływ pary z kotła na pewnej 
części skoku zostaje odcięty przez mecha
nizm rozdzielczy; na pozostałej części skoku 
para działa rozszerzeniem, w przybliżeniu na 
zasadzie prawa Boylea.

Jeżeli rozprężenie następuje wyłącznie 
w jednym cylindrze maszyna nosi miano ma
szyny o pojedyńczem rozprężeniu; w razie je 
żeli ma to miejsce pokolei w kilku cylin
drach, co ma na celu zwiększenie rozprężenia, 
maszyna nazywa się sprzężoną (compound) 
lub też Woolfowską.

3) Maszyny pracujące ze skraplaniem lub 
bez niego w zależności od przeprowadzenia 
pary po pracy do skraplacza lub też wypusz
czenie jej nazewnątrz do atmosfery.

*) Energia zaś cynetyczna ciała mierzy się 
iloczynem z jego masy prze? połowę kwadratu 
prędkości.

2) Pewna strata ciśnienia powstaje wskutek 
tarcia pary w przewodach rurowych o ich po
wierzchnię wewnętrzną, na zagięciach i zw ęże
niach.
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4) Maszyny z nasyconą, suchą lub prze
grzaną parą, zależnie od tego, czy para 
zawiera zawieszone w niej cząsteczki wo
dy lub nie, czy też jest daleką od stanu 
nasycenia.

Pod względem układu części składo
wych rozróżnić należy następujące główne 
ich rodzaje: maszyny leżące z cylindrami 
pionowemi, leżące z cylindrami poziomemi 
lub pochylone; z cylindrami stałemi lub waha- 
jącemi się; z jednym, dwuma, trzema i t. d. 
cylindrami, z przekładnią bezpośrednią na 
wał lub pośrednią (z wahaczem), z rozdzia
łem pary suwakowym (z suwakiem zwykłym, 
podwójnym, zrównoważonym i t. d.), k u rko 
wym, wentylowym i t. d. Wreszcie odpo
wiednio do zastosowania maszyn dzieli się je 
na dwie zasadnicze g ru p y : maszyn stałych 
i przenośnych. Maszyny stałe służą p ra
wie wyłącznie do wykonywania pewnej pracy 
w zakładach przemysłowych; dlatego zowie- 
my je  często roboczemi. Maszyny przenoś
ne bywają robocze, np. lokomobile, i przewo
zowe. Ostatnie przedstawiają dwa zupełnie 
odmienne typy w zależności od tego, czy słu
żą do poruszania statków, jako maszyny 
statkowe, lub też do wprawiania w ruch wo
zów kolejowych, jako parowozowe.

(Dok. nast.).
S. J .  Okolski.

KRONIKA NAUKOWA.

—  W pływ katalityczny soli na szybkość in- 
w ersyi cukru, rozkładu estrów i t. p. reakcyj 
tłumaczy H. E uler w ten sposób, że obecność 
soli w roztworze powiększa stopień dysocyacyi 
wody. (Podobny wpływ soli na dysocyacyą kwa
sów wykazał niedawno Arrhenius). Jony wo
doru, powstające wskutek dysocyacyi wody, przy
śpieszają pow yższe reakcye. Hypoteza ta t łu 
maczyć ma niektóre właściwości wspomnianych 
reakcyj, wykryte przez autora: zmniejszenie 
wpływu soli w miarę zwiększenia stężenia kwasu 
i w miarę podwyższenia temperatury, wreszcie 
fakt ogólny, że sole przyśpieszają tylko te re
akcye, w których woda ma czynny udział. W y 
chodząc z  założenia, że w szystkie bez wyjątku  
reakcye zachodzą pomiędzy elektrolitam i, i że 
w szystkie ciała w mniejszym lub większym stop- 
uiu ulegają dysocyacyi elektrycznej, E uler tw ier
dzi, że kataliza reakcyj chemicznych polega zaw

sze na zwiększeniu lub zmniejszeniu stężenia  
jonów, mających udział w danej przemianie. 
(Zeit. f. pysik. Chem., t. X X X II str. 3 4 8 — 359).

M . C.

—  Ścisłość praw a Faradaya. Dawniejsze 
badania nad elektrolizą siarczanu miedzi wyka
zały, że wydzielona przez prąd elektryczny ilość 
metalu niezupełnie zgadza się z jego ciężarem  
atomowym, czego wymaga powyższe prawo. Ki- 
chards, znany w nauce z licznych i niezmiernie 
dokładnych pomiarów ciężarów atomowych, wy
konał wspólnie z Collinsem i Heimrodem szereg 
systematycznych badań w celu wykrycia przy
czyny tego odstępstwa. Badania te wykazały, 
że różnica między wagami atomowemi miedzi 
a srebra oraz ich równoważnikami elektroche- 
micznemi wynika wyłącznie z drugorzędnych re
akcyj, zachodzących podczas elektrolizy ich soli, 
mianowicie: z powstawania soli niżej utlenionej 
w elektrolicie, wydzielenia tlenku miedzi (Cu20 )  
i uwalniania wodoru. Skoro wpływy 1e zredu
kujemy do minimum, wówczas prawo Faradaya 
stwierdza się z dokładnością nie mniejszą od 
błędów doświadczalnych.
(Zeit. f. phys. Chem., t. X X X II str. 321 — 3 4 7 j.

M . Ci

—  Aktynometr Hirna. Jednym ze starszych 
aktynometrów jest wynaleziony przez G. Hirna 
w r 1884 przyrząd, przeznaczony do mierzenia 
ilości energii promienistej, posyłanej ku nam ze 
słońca. Aktynometr ten polega na tem, że na
czynie zawierające zgęszczoną parę przymuje 
temperaturę minimalną, odpowiadającą ściankom 
naczynia. Całe urządzenie składa się właściwie 
z aparatu destylacyjnego, zawierającego łatwo 
parującą c ecz, z którego należy usunąć powie
trze. W celu użycia ustawia się przyrząd tak, 
aby naczynie z cieczą (t. zw. ewaporator) wysta
wione było na bezpośrednie działanie promieni 
słonecznych gdy tymczasem kondensator powi
nien znajdować się w cieniu. W  razie zachmurzo
nego nieba temperatura przyrządu pozostaje we 
wszystkich częściach stałą i proces parowania 
nie zachodzi. Gdy jednak promienie słoneczne

j  padają na ewaporator, rozpoczyni się w cieczy 
wrzenie i to z natężeniem, odpowiadającem  
temperaturze kondensatora. Jeżeli zewnętrzna 
powierzchnia kondensatora jest dość duża, tak 
że nie zachodzi widoczne ogrzewanie pozostałej 
cieczy, to temperatura nie podnosi się ponad 
temperaturę otoczenia; ilość zaś cieczy, podległa 
destylacyi, jest dogodną miarą wysłanej ze słoń
ca i absorbowanej w przyrządzie energii promie
nistej. Te dwie wielkości są do siebie propor- 
cyonalne i zastosowanie tablic Kegnaulta z cie
płem parowania cieczy pod stałem ciśnieniem po
zwala obliczyć ilość energii na sekundę w kalo- 
ryach gramowych. Praktyka aktynometryczna 
dowodzi jednakowoż niezupełnej ścisłości wska
zań tego przyrządu. g.
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—  Krytyka pomiarów Pouilleta i Viollea.
Już w roku 1885 niedostateczna czułość przy
rządów aktynometrycznych zwracała uwagę 
wielu meteorologów, a w tym względzie intere
sującym jest przegląd krytyczny pomiarów sta
łej słonecznej przez Maurera. Według tego 
ostatniego aktynometr Pouilleta został słusznie 
zarzucony, gdyż z różnych powodów daje on 
zbyt małe wartości promieniowania słonecz
nego; również i wskazania aktynometru Viollea 
nie są bynajmniej ścisłe, gdyż kulka termometru, 
służąca zarazem do przyjmowania i mierzenia 
promieni słonecznych, je s t tu pod wpływem róż
nych czynników. Przedewszystkiem jest rzeczą 
nadzwyczaj trudną wyznaczyć dla kulki terroo- 
metrycznej bardzo tu ważny iloczyn masy 
przez ciepło właściwe (toż samo, co w kalo- 
rymetrze wodnym tak zwana wartość wodna), 
zwłaszcza wobec zmienności ciepła właściwego 
szkła z temperaturą. W pomiarach z podob- 
nemi przyrządami pewną ilość ciepła pochła
nia rurka termometru, co wpływa naturalnie 
wielce na dokładność otrzymywanych rezultatów. 
Z tych względów sądzi Maurer, że nie należy 
wyznaczonym przez Pouilleta i Viollea warto
ściom stałej słonecznej nadawać realnego znacze
nia. Jako wyższą granicę wartości stałej sło
necznej uważać trzeba 4 kalorye.

9-

—  Nowe spostrzeżenia nad eugleną zieloną.
Znany pierwotniak z rzędu wiciowców (Flagella- 
tą) —  Euglena viridis, którego zaródź zawiera 
w sobie ziarnka zieleni (chlorofilu), co czyni go 
podobnym do ustrojów roślinnych, w przedniej 
części ciała pozbawionej zabarwienia ma, jako 
typowy wiciowiec, przełyk, z którego wysuwa 
się dość długi biczyk. W głębi przełyku daje 
się zauważyć czerwona plamka oczna. Tuż za 
przełykiem znajduje się główna wodniczka, z któ
rą łączy się wodniczka kurczliwa. Główna wod
niczka powoli kurczy się i takim sposobem wy
dziela nazewnątrz zawartą w sobie ciecz; je d 
nakże nie trzeba uważać jej za wodniczkę zwy
kłą kurczliwą, prędzej porównywać ją  można do 
narządu wydzielniczego, ponieważ ciecz przez 
nią wydzielana pochodzi z innych wodniczek —  
typowych kurczliwych. Już dawniej zostało 
przyjęte, że przełyk eugleny kończy się w pobli
żu głównej wodniczki i jest od niej oddzielony 
cienką warstwą zarodzi, w której, według jed 
nych, w chwili kurczenia się wodniczki powstaje 
otwór, dający cieczy ujście do przełyku. We
dług innych— otworu takiego niema. P. Harold 
Wager przeciwnie dowiódł, że przełyk i wod
niczka, a właściwie naczynie wydzielające są sta
le z sobą połączone i że żadnej błonki między 
niemi niema. Na żyjącym osobniku trudno jest  
to zauważyć, ale jeżeli badany osobnik kilka go
dzin przetrzymany będzie w 1/i  lub l ° / 0 roztwo
rze kwasu osmowego i będziemy go oglądali 
w glicerynie rozcieńczonej, to wówczas zobaczy

my, że przełyk zaczyna się lej ko watem zagłębie
niem, dalej staje się rurkowatym i wąskim i łą 
czy się nareszcie z wodniczką główną.

Wobec takich wyników badań nad połącze
niem wodniczki głównej z przełykiem musiało 
upaść twierdzenie, że biczyk powstaje z zarodzi, 
oddzielającej pierwszą od drugiego. Wyżej wy
mieniony badacz stwierdził, że biczyk powstaje 
w głębi wodniczki na tylnej jej ścianie w postaci 
rozdwojonej. Rozdwojenie to trwa aż do w ej
ścia biczyka w przełyk, gdzie obie gałęzie łączą 
się w jeden biczyk. Na jednej z tych gałęzi 
w pobliżu połączenia się jej z drugą, a tuż nad 
plamką oczną, znajduje się narośl owalna. N a
rośl ta w czasie ruchu osobnika, który wtenczas 
zwęża się, dotyka plamki ocznej.

Budowę biczyka doskonale można zbadać na 
osobniku, który przez czas dłuższy przeleżał 
w l° /0 roztworze kwasu osmowego.

Pod silnem powiększeniem doskonale widzimy 
plamkę oczną i jej budowę. Składa się ona 
z 30 — 40 ziarnek silnie załamujących światło, 
ułożonych w gwiazdę, jest zabarwiona na czer
wono i leży w końcu przełyku u samej granicy 
jego i wodniczki. Stosując mocny roztwór ału
nu potasowego widzimy, że plamka oczna znika.

Plamka oczna jest uważana za narząd wzroku. 
Wrażliwość jego na światło była badana przez 
wielu uczonych, między innymi przez Klebsa, 
Engelmanna, Stahla i Strasburgera.

Klebs dowiódł, że plamka oczna u eugleny 
zielonej je s t podobna jak  ze swej budowy, tak  
i ze stosunku do pewnych odczynników, np. jodu  
i kwasu siarczanego, do oczu wrotków (Rotato- 
ria) i oczlika (Cyclops— z raków widłonogich—  
Copepoda). Dalej, że wszystkie osobniki jedno
komórkowe, posiadające plamki oczne, są wraż
liwsze na światło niż te, które ich nie mają. 
Ważne jest także i  to, że pochłania ona u E ugle
na yiridis najwięcej promieni niebieskich.

Z badań zaś Engelmanna wiemy, że pozba
wiona zabarwienia część ciała eugleny zielonej 
jest bardzo wrażliwa na światło, a właśnie tu  
leży plamka oczna i biczyk, który wykonywa 
ruchy, wywołane przez działanie światła na plam
kę oczną.

Do tego p. Harold Wager dodaje, że E ugle
na v. najlepiej porusza się w świetle rozproszo- 
nem, w świetle zaś słonecznem zapada w stan 
spokoju— zaokrągla się i nakoniec obleka się 
w cystę.

Z tych spostrzeżeń swoich wspomniany badacz 
wysnuwa wniosek, że światło wywiera na plamkę 
oczną pewne wrażenie, które skutkiem zbliżenia  
się do niej narośli na biczyku, udziela się biczy- 
kowi i ten ostatni wykonywa ruchy, zapomocą 
których pierwotniak dąży do miejsca równomier
nie oświetlonego.

Ad. Czartkowski.

1 1 1WSZECHSWIAT
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W I A D O M O Ś C I  B I E Ż Ą C E .

Byli uczniowie ś. p. Jana Pankiewicza wmuro
wali w kościele po-Pijarskim tablicę pamiątkową 
ku uczczeniu zasług nieodżałowanego wycho 
wawcy kilku pokoleń młodzieży.

Odsłonięcie i poświęcenie tablicy pamiątkowej 
ś. p. Jana Pankiewicza odbyło się w dniu 13 lu
tego r. b., poprzedzone przez 'nabożeństwo ża 
łobne.

N e k ro lo g ia .

Maks Pettenkofer, jeden z twórców hygie- 
ny naukowej, chemik, znakomity przez długi sze
reg la t profesor, w 83  roku życia przeciął pasmo 
dni swoich sam obójstwem, spełnionem prawdo
podobnie pod wpływem rozstroju władz umy
słowych.

Książki nadesłane do redakcyi.

—  C. ReinhertZ- Poziomowanie (niwelacya) 
w zakresie melioracyj rolnych. Z niemieckiego 
przełożył Stanisław Jędrzejewski, tecbn. Z za 
pisu W ładysława Pepłowskiego, w zawiadywaniu 
Kasy pomocy dla osób pracujących na polu nau- 
kowem imienia d ra Józefa Mianowskiego. W ar
szawa, 1900.

—  E. Pascal. Repertoryurn matematyki w yż
szej, przełożył S. Dickstein. Tom I. A naliza. 
8 -a , str. 550. Nakładem redakcyi „Prac mate- 
matyczno•fi!5yczllych,, i redakcyi „Wiadomości 
m atematycznych”. Warszawa, 1900.

— John Munro. Opowiadanie o elektryczno
ści. Tłumaczył z angielskiego Feliks Wermiń- 
ski. Warszawa. Nakład Bronisława Natansoria. 
1900.

— Prace matematyczno-fizyczne. Tom XI.
8-ka większa, str. 264, 1900.

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. 6 do 12 lutego 1901 r.

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

•EJoMN
700 mm  + Temperatura w  st C.

O 7 r. 1  p. 9  w. 7 r. 1  p. 9 w. | STajw. Naju. £

6 S. 39,3 38,3 4 1,8 0.6 ',6 0,2 3,5 0,2 94
7 C. 46, 7 f.1,8 55,9 0,4 0,8 - 2,1 1,3 -  2,1 92
8 P. f>7 2 56 7 57.3 -  4,7 - 1 .4 - 2,6 -—0,5 — 4,7 82
9 S. *5,8 53,5 48.9 — 2,6 - 0 5 — 1,4 ° ,6 — 4,8 85

lo N. 41,3 4M 49.9 0 8 —2,4 —6,2 l.o — 6,2 85
U J1. 4 S,3 46,8 47.4 — 7,6 - 4 ,8 —7,4 - 4  0 -  8,0 90
12 W 5 o,5 51,4 52,6 — 12,6 —9,0 - 9 . 2 - -4 ,6 — 12,6 91

0  w

S3,S3,WS7
W3.N3,W7

W5,W5.SW5
SW2,SW4,SW4

\y n  \y u  \yio
W»,SW7’,W3

SW \SW \SW 3

lo  5 •  cały dzień z przerwami ( 
3,4 •  kilkakr.; g j  znikła

o,'} /  z rana; cały dzień
0.5  wieczorem g j
o.2 >Js z nocy; [>R1

Średnie 49,4 - 3 ,4 83 14 9

T R E Ś ć .  W spółbiesiadnictwo u zwierząt, przez B. Dyakowskiego.— O powstawaniu elektryczności 
atmosferycznej, przez W . H. —  Rzut oka na rozwój budowy maszyn parowych, przez 8. J Okol- 
skiego (ciąg dalszy). —  Kronika naukowa. — Wiadomości bieżące. —  Książki nadesłane.—  Buletyn

meteorologiczny.

Wydawca W. W ró b lew sk i .  Redaktor Br. Z n a to w icz .
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