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H. POINCARE.

Teorya i doświadczenie w fizyce.
(Mowa, w ypowiedziana w  dniu 7 sierpnia 1900 roku na mię

dzynarodowym kongresie fizycznym w P aryżu  ')•

Doświadczenie jes t jedyr.em źródłem praw 
dy, ono jedno uczy nas rzeczy nowych, ono 
tylko jes t skarbnicą faktów, których rzetel
ność nie ulega wątpliwości. Oto tezy, które 
wszyscy powtarzamy i którym nikt nie za
przecza. Lecz jeżeli wszystko ma polegać na 
doświadczeniu, to cóż zostaje się wówczas 
teoryi i jakie znaczenie przypada w udziale 
takiemu niepotrzebnemu, a może i niebez
piecznemu współtowarzyszowi fizyki doświad
czalnej, jakim jes t fizyka teoretyczna? A tym
czasem niepodobna zaprzeczyć fizyce teore
tycznej jej istnienia, niepodobna także odmó
wić jej niezaprzeczonych zasług —oto fakt, 
który domaga się wyjaśnienia. Jąd ro  tej 
kwestyi zawiera się właśnie w tem, że sama 
obserwacya nie wystarcza; niezbędnie należy 
posiłkować się już dokonanemi doświadcze

*) Rapports du Congres International du Phy- 
sique, tom I, 1 — 29. Paryż, 1900 . Patrz także 
tłumaczenie niemieckie w Physikalische Zeit- 
schrift nr. 11, 12, 13. 1900.

niami, a w tym celu trzeba uogólniać rezul
taty spostrzeżeń. Taki też sposób badania 
był w powszechnem i bezustannem użyciu, 
tylko wspomnienia o dawnych błędach uczy
niły nas ostrożniejszymi i oto teraz obserwu
jemy coraz więcej i więcej, a uogólniamy co
raz mniej i mniej.

Każdy wiek ubiegły szydził ze swego po
przednika. zarzucając mu zbyt pośpieszne 
i zanadto naiwne uogólnienia. Kartezyusz 
wyrażał się z politowaniem o szkole jońskiej, 
ale i on sam ze swej strony budzi w nas 
uśmiech; bezwątpienia i z nas także w przy
szłości żartować będą. Lecz czyż nie można 
byłoby znaleźć jakiegoś punktu wyjścia, czyż 
nie moglibyśmy się zadawalniać samemi ty l
ko doświadczeniami. N ie jest to niemoże- 
bne; zamiar jednak podobny dowodziłby zu
pełnej nieznajomości prawdziwego znaczenia 
nauki. Uczony winien wiedzę budować; nau
ka buduje się z faktów, jak  dom z cegieł, 
lecz nagromadzenie faktów to jeszcze nie 
nauka, podobnie jak  sterta kamieni to jesz
cze nie dom. Uczony musi przedewszystkiem 
przewidywać. Carlyle pewnego razu wyraził 
zdanie : „Jeden fakt może mieć tylko zna
czenie : Jan  bez Ziemi przeszedł tędy—oto 
prawda realna, za którą oddałbym wszystkie 
teorye“. Carlyle był ziomkiem Bacona, oba- 
dwaj głosili kult for the God of Things as
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they are, lecz Bacon nie powtórzyłby słów 
Carlylea; przez tego ostatniego przemawiał 
historyk, gdy tymczasem fizyk powiedziałby 
racze j :  „Jan  bez Ziemi przeszedł tędy; jest j  

mi to obojętne, gdyż więcej on tędy nie | 
przejdzie”. Bywają dobre doświadczenia, 
bywają i złe; nagromadzanie tych ostatnich I 
jest rzeczą bezużyteczną : chociażby ich były 
setki, tysiące, to jedno dotknięcie dłoni praw
dziwego mistrza, jakiegoś np. Pasteura , 
okryje je  nazawsze pyłem zapomnienia. B a
con doskonale to rozumiał, „experimentum 
crucis”—to jego wyrazy, lecz Carlyle tego nie j  

pojmował. F a k t zostaje zawsze fak tem : 
uczeń odczytał termometr, niezachowując 
żadnych środków ostrożności, nie zważając na 
nic, aby tylko wykonać odczytanie; jeżeli 
więc będziemy się liczyli tylko z faktem, to ! 
jestto  takaż sama realność, jak  przejście 
J a n a  bez Ziemi.

Co my nazywamy dobrą obserwacyą? 
Jes tto  oczywiście takie spostrzeżenie, które 
zaznajam ia nas nie z pojedyńczym faktem 
izolowanym, lecz z czemś więcej jeszcze; ; 
jestto  takie doświadczenie, które pozwala 
nam przewidywać, uogólniać. Gdyż uogól
nianie jestto  swojego rodzaju przewidywanie. 
Okoliczności, wśród których wykonywaliśmy 
doświadczenia, nigdy nie powtórzą się jed
nocześnie w całości; fakt zaobserwowany nie j  

odnowi się nigdy, a my możemy tylko u trzy
mywać, że w analogicznych okolicznościach 
zajdzie analogiczne zjawisko.

Chociażbyśmy chcieli być najbardziej 
ostrożni, nie potrafimy jednakże obejść się 
bez interpolacyi; doświadczenie daje nam ! 
przecież pewną tylko liczbę punktów od
dzielnych, które trzeba następnie połączyć i 
linią ciągłą i w tem zawiera się też właści
we uogólnienie. Lecz my robimy jeszcze coś i 
więcej : łącząc linią ciągłą punkty obserwo
wane, prowadzimy ją  w bliskości oddzielnych j 
punktów, nie zaś przez punkty same; w ten 
sposób nie ograniczając się uogólnianiem 
doświadczeń, chcemy je  zarazem jeszcze po
prawiać. Fizyk, któryby chciał nie stoso- I 
wać podobnych uogólniań i poprawek, mu- ! 
siałby formułować prawa dziwaczne. Obser- j  

wacye same nie mogą nas w żaden sposób 
zadawalniać, oto dlaczego potrzebna nam 
jest nauka usystematyzowana, ułożona w ca
łość organiczną. Często mówią, że trzeba

I eksperymentować hez planu zgóry ułożo
nego. Jes tto  bezwarunkowo niemożliwe; 
w ten sposób uczynilibyśmy bezpłodnym 
sam fakt, a zresztą nie moglibyśmy w taki 
sposób postąpić, nawet gdyby to było na- 
szem usilnem staraniem. Każdy z nas ma 
o otaczającym go świecie pewne wyobraże
nia, które wyrugować nie jest tak łatwo; 
przebija to nawet w naszych „sposobach wy
rażania się”, które zawsze przeniknięte są 
przez pewne zgóry powzięte idee i nie mogą 
być zresztą innemi; tylko że te zgóry po
wzięte idee nie zawsze sobie jasno uświada
miamy i dlatego są one jeszcze bardziej nie
bezpieczne. Nie sądzę, aby wprowadzanie 
samych idei, głośno uznawanych, powiększało 
zło istniejące; przypuszczam, że one stanowić 
będą przeciwwagę pierwszych, będą dla nich, 
że tak powiem, antydotem; spotkają się ze 
sobą, uderzą się o siebie i wskutek tego 
nauczą na3 patrzyć na rzeczy z różnych 
punktów widzenia. To zaś już wystarcza, 
aby być wolnym w tworzeniu kw estyi: jeżeli 
się bowiem ma prawo wyboru pana, to tem 
samem przestaje się być niewolnikiem.

W  ten sposób drogą uogólnień każdy za
obserwowany fakt pozwala nam przewidywać 
cały szereg innych; lecz nie należy tu zara
zem zapominać o tem, że jedynie pierwszy 
fakt jest bezwarunkowym, gdy wszystkie in
ne są tylko prawdopodobne. Chociażby jak- 
naj bardziej ugruntowaną wydawała się prze
powiednia naukowa, jednakowoż nigdy nie 
jesteśmy w zupełności pewni, że skutkiem 
prób doświadczalnych nie ulegnie ona za
przeczeniu. Lecz często stopień prawdopo
dobieństwa jest tak wielki, że w praktyce 
możemy się nim w zupełności zadowolnić. 
Lepiej bowiem przewidywać bez pewności, 
niż całkiem nie przewidywać.

Z tej też racyi nigdy nie należy zaniedby
wać stwierdzenia doświadczalnego, jeżeli po- 
temu zdarza się okazya. Lecz każde do- 
doświadczenie jest trudne i zużywa wiele cza
su, a pracowników jest niewielu; liczba zaś 
faktów, które trzeba przewidywać, jest nader 
wielka, tak że w porównaniu z nią liczba do
świadczeń bezpośrednich, które możemy wy
konać, jes t zawsze tylko nader nieznaczna. 
Ten niewielki materyał musi być przytem 
wybrany w sposób możliwie najlepszy; należy 
starać się o to, aby każde wykonane doświad-!
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czenie pozwalało na jaknaj większą liczbę 
przepowiedni i to z możliwie dużem prawdo
podobieństwem. Zadanie to polega, że się 
tak wyrazimy, na powiększeniu sprawności 
machiny naukowej.

Pozwolę sobie porównać naukę z bibliote
ką wciąż rosnącą; bibliotekarz posiada na 
kupno nowych książek niewystarczający za
sób pieniędzy i musi czynić wysiłki, aby go 
na rzeczy nieużyteczne nie strwonić. Fizyce 
doświadczalnej należy czynić nabytki, ona 
jedna może wzbogacać bibliotekę; co zaś do
tyczy fizyki teoretycznej, to jej celem jest 
układanie katalogu. Jeżeli ten katalog uło
żony jest dobrze, to biblioteka się tem wpraw
dzie nie wzbogaci, lecz zato korzystanie 
z niej jest wielokroć łatwiejsze; katalog taki 
wskazuje natychmiast bibliotekarzowi braki 
i opuszczenia w jego zbiorach, uczy w spo
sób bardziej prawidłowy i lepszy spożytko
wać dany kredyt, co jest tem ważniejsze, że 
kredyt ten jes t sam przez się zgoła szczupły.

Oto znaczenie fizyki teoretycznej; winna 
ona kierować uogólnieniami w taki sposób, 
aby powiększać to, co przed chwilą nazwałem 
sprawnością maszyny naukowej. Rozpatrzmy 
też, jakiemi środkami ona to osięga i w jaki 
sposób daje się to uczynić bez obawy wpad
nięcia w błędy.

Zauważmy przedewszystkiem, że każde 
uogólnienie opiera się w pewnym stopniu na 
wierze w jedność i prostotę urządzenia przy
rody. Co dotyczy tej jedności, to co do niej 
zdanie jest ustalone; jeżeliby bowiem różne 
części wszechświata nie znajdowały się w ta 
kim między sobą związku, jak organy jedne
go ciała, to nie mogłyby wzajemnie współ
działać i ignorowałyby się nawzajem; dla 
nas znowuż byłaby w takim razie dostępna 
tylko jedna część wszechświata. Z tego po
wodu niema co pytać, czy istnieje jedność 
w przyrodzie, a racyonalniej jest badać, w j a 
ki sposób jedność ta  zachodzi. Co dotyczy 
drugiego punktu, prostoty urządzenia przy
rody, to tu pytanie nie rozwiązuje się tak 
łatwo. Nie jesteśmy bowiem wcale pewni, 
że urządzenie przyrody jest proste i czyż 
zresztą nie ryzykujemy, wyprowadzając swe 
wnioski w założeniu, że w przyrodzie panuje 
prostota.

Był czas, gdy prostota prawa M ariottea 
miała służyć za dowód jego słuszności, lub

gdy sam Fresneł, powiedziawszy raz w roz
mowie z Laplacem, że przyroda nie troszczy 
się o trudności analityczne, widział się zmu
szonym uzasadnić to i objaśnić w sposób 
bliższy, aby nie czynić zbyt wielkiego wstrę
tu  mniemaniu powszechnemu. Teraz dużo 
się zmieniło; zresztą sami ci ludzie, którzy 
nie wierzą w obowiązkową prostotę praw 
przyrody, często zmuszeni są udawać, jakoby 
ją  uznawali; nie są w stanie wyrugować 
w zupełności tego przypuszczenia, nie wyklu
czając jednocześnie możebności jakicbbądź 
uogólnień, a więc i samej nauki.

Rozumie się, że każdy dany fakt można 
uogólniać niezliczoną ilością sposobów; trze
ba wybierać, a w tym wyborze kierować się 
przecież musimy względami prostoty. Weź
my dobrze znany i wielokrotnie stosowany 
przykład interpolacyi. Między punktami, 
które wypadają z danych doświadczenia, 
prowadzimy ciągłą, możliwie prawidłową 
linią. Dlaczego unikamy punktów kąto
wych lub silnych wygięć, dlaczego nie pro
wadzimy krzywej z dziwacznemi zygzakami? 
Dlatego, że już naprzód wiemy lub przypusz
czamy, że prawo, którego szukamy, nie może 
być tak bardzo zawiłe.

Masę Jowisza można wyznaczyć albo z ru
chu jego księżyców, albo z perturbacyj, któ
re wywołują wielkie planety, albo wreszcie 
z perturbacyj, spowodowanych przez obec
ność małych planet. Rezultaty spostrzeżeń 
według tych trzech metod są bardzo bliskie 
między sobą, lecz jednakowoż istnieje mię
dzy niemi nieznaczna różnica. Objaśnićby ją  
można tem, że współczynnik ciążenia po
wszechnego ma w trzech powyższych przy
padkach wartość niejednakową. Dlaczego 
jednak odrzucamy zupełnie takie tłumacze
nie? robimy to nie dlatego,,że ono zawiera ja 
kiś absurd, lecz tylko z tej racyi,że przyjęcie 
tego powoduje ogromne zawiłości. Będzie 
ono przyjęte, jeżeli okaże się to niezbędnem, 
ale dotychczas można się bez tego obchodzić.

A  więc jest rzeczą przyjętą uważać prawo 
za proste, póki doświadczenia nie wykażą 
dalszych zawiłości. To przyzwyczajenie po
wstało u fizyków wskutek przyczyn, powyżej 
wzmiankowanych; lecz jak  pogodzić to z co- 
dziennem odkrywaniem wielu różnorodnych 
i złożonych szczegółów, jak pogodzić to 
wreszcie z poczuciem jedności przyrody,
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gdyż jeżeli wszystko ma zależeć od wszyst
kiego, to czyż mogą być prostemi stosunki, 
w które wchodzi tyle czynników różnorod
nych.

W  bistoryi wiedzy odbywa się nieustannie 
walka dwu przeciwległych prądów : to pro
stota ukrywa się za widzialną zawiłością, 
to znowuż pozorna prostota występuje na tle 
nader złożonej rzeczywistości. Cóż może być 
bardziej złożonego od perturbacyj w ruchach 
planetarnych, co może być z drugiej strony 
prostszego od prawa Newtona? Tu przyroda 
urągając trudnościom analitycznym, posiłku
je się tylko prostemi środkami, i kombinując 
je  wytwarza całość nierozwiązaną. Tutaj 
je s t właśnie ta  ukry ta prostota, którą należy 
odsłonić.

Przeciwnych przykładów jest jeszcze wię
cej. W teoryi cynetycznej gazów przypusz
czamy, że cząsteczki obdarzone niezwykle 
wielkiemi prędkościami, wędrują w przestrze
ni we wszystkich kierunkach, opisując drogi, 
co chwila naruszane przez bezustanne ude
rzenia i dlatego mające zawiłą i dziwaczną 
formę. Obserwowany zaś stąd rezultat jest 
prostem prawem M ariottea. Każdy fakt od
dzielny jest tu  złożony; prawo wielkich liczb 
powraca tu prostotę w średnich wartościach 
wchodzących tu  wielkości. Lecz ta  prostota 
jest tylko pozorna i jedynie niedostateczna 
czułość naszych zmysłów zasłania przed 
oczyma naszemi złożony przebieg zjawiska.

Wiele zjawisk wykazuje przebieg o charak
terze proporcyonalnym; dlaczego? dlatego, j 

że w tych zjawiskach jes t coś bardzo m ałe
go; obserwowano proste prawo je s t tu tylko 
zastosowaniem tego znanego analitycznego 
prawidła, według którego nieskończenie m a
ły przyrost funkcyj jest proporcyonalny do 
przyrostu zmiennej. Ponieważ w rzeczywi
stości przerosty nie są nieskończenie małe, 
lecz tylko bardzo małe, prawo zatem propor- 
cyonalności stosuje się tu  tylko w przybli
żeniu i prostota jest tylko pozorna. To, co 
powyżej powiedziałem, znane jest pod nazwą 
praw a dodawania się małych wychyleń, które 
zwłaszcza w optyce doniosłe nadzwyczaj ma 
znaczenie.

Weźmy prawo Newtona. Czyż jego prosto
ta , tak  długo pozostając w ukryciu, może 
być również tylko pozorną? kto zaręczy, że 
prawo to nie jest rezultatem  jakiegoś złożo- |

nego mechanizmu, np. uderzeń nieuchwytnej 
substancyi, posiadającej ruch nieprawidłowy; 
kto udowodni nam, że tu niema „średnich 
wartości” lub „wielkich liczb”? W  każdym 
zaś razie .trudno przypuścić, aby rzeczywiste 
prawo ciążenia nie zawierało pewnych wy
razów dodatkowych, które dają się stwier
dzić dopiero w razie niewielkich odległości; 
w astronomii nie zwraca się uwagi na do
datkowe te wyrazy i prawo to jest przyjmo
wane w jego pierwotnej prostej formie jedy
nie tylko wskutek olbrzymich odległości 
wzajemnych ciążących ku sobie ciał niebie- 

j  skich.
Gdybyśmy wraz ze stopniowem udoskona

leniem naszych metod badania mogli jedno
cześnie coraz głębiej i głębiej w istotę zja
wisk przenikać, odkrylibyśmy bezwątpienia 
proste pod złożonem, dalej złożone pod pro
stem, znów proste pod złożonem, i tak dalej 
i dalej, nie wiedząc, czem się to ostatecznie 
skończy, złożonem czy prostem.

Jednakowoż coś określonego przyjąć trze 
ba niezbędnie i, aby nauka była moźebną, 
należy zatrzymać się wtedy, gdy będzie zna
lezione to proste. Jestto  jedyna podstawa, 
na której możemy budować gmach naszych 
uogólnień. Lecz ponieważ prostota ta  jest 
tylko pozorna, to czyż podstawa ta  nasza 
będzie dostatecznie uzasadnioną i silną; wąt
pliwość tę zbadać musimy.

W tym celu zobaczmy, jakie znaczenie 
w sprawie naszych uogólnień ma wiara 
w prostotę. Niechaj jakiebądź proste p ra 
wo sprawdzone zostanie w dosyć znacznej 
liczbie przypadków szczególnych; nie chcemy 
przypuszczać, aby zgodność ta, tak  często 
powtarzająca się, miała być przypadkową 
i oto wnioskujemy, że prawo nasze jest rze- 
telnem i w przypadku ogólnym.

Kepler zauważył, że wszystkie miejsca pla- 
| net, wyznaczone przez Tychona de Brahe, 

leżą na jednej elipsie. Ani na chwilę nie 
przychodziło mu na myśl, ażeby dziwnym 
zbiegiem okoliczności Brahe patrzał na nie
bo tylko w tych momentach, gdy rzeczywista 
orbita planety przecinała powyższą elipsę.

Nie troszczymy się pozatem, czy planeta 
jes t rzeczywista, czy też za nią ukrywa się 
bardziej złożona prawda realna. W  każdym 
jednak l-azie, czy prostota ta  istnieje pod 
wpływem wielkich liczb, które niwelują in-



dywidualne różnice, czy też wskutek wymia
rów niektórych wielkości, które pozwalają 
zaniedbywać niektóre wyrazy dodatkowe, 
w każdym jednak razie, powtarzam, prosto
ta  ta  nie jest dziełem przypadku, lecz posia
da swoję przyczynę. Jeżeli prosto prawo 
obserwujemy w kilkunastu przypadkach 
szczególnych, to mamy zupełne prawo przy
puścić, źe zachodzi ono i w następnych zda
rzeniach analogicznych. Odrzucanie tego 
byłoby przypisywaniem przypadkowości roli, 
k tóra jej nie jest bynajmniej właściwą.

Z resztą jest tu pewna różnica. Jeżeliby 
prostota była rzeczywista, to utrzym ałaby się 
pomimo wzrastającej czułości naszych metod 
doświadczalnych, a wtedy od przybliżonej 
prostoty wznosilibyśmy się do faktycznej, ści
słej prostoty. W  ten sposób postępowano 
dawniej, lecz teraz nie mielibyśmy prawa iść 
tym szlakiem. Prostota np. praw Keplera 
jest tylko pozorna; to nie przeszkadza stoso
wać ich do wszystkich układów, analogicznych 
z naszym słonecznym, lecz to przeszkadza im 
być dokładnie ścisłemi.

(C. d. nast.).
Streszcz. przez G.

iS, 8

Współbiesiadnictwo u zwierząt.

(D okończenie).

Wśród zwierząt jedne tylko mrówki mogą 
być postawione obok człowieka zarówno pod 
względem ilości współbiesiadników, jak  i sto
sunku do nich. Zycie towarzyskie ułatwia 
wogóle przyłączanie się gatunkom obcym, 
tam bowiem, gdzie jest więcej osobników, 
tam  zawsze więcej znajduje się różnych od
padków nieużytecznych, któremi mogą się 
pożywić inne stworzenia. Mieszkania zwie
rzą t towarzyskich przedstawiają dogodne 
schronienie dla wielu obcych przybyszów.

Nic więc dziwnego, że mrówki mają bar
dzo wielu współbiesiadników i współlo- 
katorów. W edług Brehma, w mrowiskach 
mieszka do 600 gatunków różnych owadów, 
przeważnie z działu chrząszczów. Niektóre 
mrówki m ają po 100 i więcej takich lokato
rów: u mrówki pospolitej (Formica rufa)

znaleziono ich 100 gatunków, u Lasius fuligi- 
nosus — 150.

Przedewszystkiem w jednem mrowisku 
mieszkają nieraz mrówki, należące do róż
nych gatunków, co już także wkracza w ob
ręb współbiesiadnictwa. Stosunek między 
współżyjącemi gatunkami kształtuje się dwo
jako: albo istnieje przytem zupełne równo
uprawnienie, oba wykony wają wspólnie wszyst
kie prace i korzystają z nich jednakowo; albo 
też jeden gatunek zostaje w zależności od 
drugiego.

Z a przykład pierwszego rodzaju może słu
żyć mały czerwonawo-żółty gatunek Stenam- 
maW estwoodi, który nigdy nie tworzy samo
dzielnych społeczeństw, lecz przebywa stale 
w gniazdach Formica rufa i congerens. Tak 
samo Asemorhoptrum lippulum bywa współ- 
lokatorem Lasius fuliginosus i brunneus oraz 
Form ica sanguinea; jest jednak bardziej 
samodzielny od poprzedniego, zakłada bo
wiem także własne mrowiska.

Stosunki poddańcze znajdujemy wśród mró
wek, trzymających w swych gniazdach osob
niki innego gatunku, które są czemś w ro
dzaju sług lub niewolników, spełniają bowiem 
wszystkie prace domowe a częstokroć karmią 
swych panów, którzy zajmują się jedynie wy
prawami wojennemi. Stusunki te, napoty
kane u Polyergus rufescens, Strongylogna- 
tbus testaceus, Myrmica a tra ta , są zbyt znane 
aby warto było rozwodzić się tu ta j Dad niemj 
obszerniej.

Znacznie więcej współbiesiadników mają 
mrówki w innych działach owadów, a zwłasz
cza wśród chrząszczów (Coleoptera). Jedne 
z nich są najzupełniej obojętnymi lokatorami, 
nie przynoszącymi ani szkody ani korzyści 
swym gospodarzom, z innemi natomiast wy
tworzył się stosunek nader przyjazny i mu- 
tuali3tyczny.

Do pierwszych należą pięknie połyskujące 
zielonkawe złotawce (Cetonia aurata), gniliki 
(H ister) oraz niektóre gatunki kągawców 
(Staphylinidae). Wszystkie one żywią się 
próchniejącem drzewem i wogóle butwieją- 
cemi cząstkami roślin i dlatego tak chętnie 
osiedlają się w mrowiskach. Nie trzym ają 
się jednak stale mrówek : ztotawiec, korzy
stający z gościny u tych owadów jedynie 
w stanie larwy, po ukończeniu przeobrażeń, 
opuszcza mrowisko, i przenosi się na kwiaty;
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gniliki i kąsawce przebywają wprawdzie przez 
całe życie w kopcach mrówek, gdyż przez 
całe życie żywiąjj się jednakowymjjpokarmem, 
równie chętnie jednak obierają sobie kry
jówki wprost u podnóży drzew spróchnia
łych lub pod kamieniami.

Odmienny, a nadzwyczaj ciekawy stosunek 
istnieje między mrówkami a innym chrząsz- 
czykiem, noszącym nazwę rozrożka*(Claviger 
testaceus s. foveolatus). M ały ten chrząsz
czy k pozbawiony jest skrzydeł oraz oczu 
i z tego powodu nie może żyó samodzielnie, 
przebywa też wyłącznie w mrowiskach, gdzie 
pod opieką znacznie większych od niego m ró
wek prowadzi życie spokojne, bez trosk i kło 
potów.

Przynosi on im pewną korzyść: mianowicie 
delikatne włoski, znajdujące się na jego 
grzbiecie, wydzielają płyn, który mrówki bar
dzo lubią zlizywać. Co chwila też któraś 
z tych jego opiekunek zbliża się do niego 
i liże go po grzbiecie. Ale przedtem, widocz
nie, jak  gdyby chciała usposobić go przychyl
nie dla siebie, głaszcze go rożkami. Piesz- j 
ćzoty takie powtarzają się nieraz, nawet 
i wtedy, gdy mrówka niema zamiaru oblizać i 
cbrząszczyka. Z resztą i on odpowiada jej 
tem sam em : śmieszny, ale zarazem bardzo 
przyjemny bywa widok, jak  dwa te owady 
głaszczą się w ten sposób nawzajem różkami 
oraz bawią się ze sobą, przyczem chrząsz- 
czyk włazi nieraz na grzbiet swej towarzysz
ki i przechadza się po nim najspokojniej, ! 
a  mrówka pozwala mu na to wszystko. 
Możnaby myśleć, że to m atka bawi się ze 
swojem dzieckiem, a nie że mamy przed sobą 
dwa odmienne gatunki owadów.

Mrówki obchodzą się, istotnie, z temi 
cbrząszczykami, jak  gdyby z własnemi dzieć
mi: karmią je  z własnego pyszczka, przenoszą 
je  śpiesznie do dolnych korytarzy, jeżeli 
otworzymy mrowisko i odsłonimy kryjówkę 
dobrych przyjaciół mrówek. W czasie wo
jen, jakie prowadzą nieraz między sobą, | 
oszczędzają zawsze chrząszczyki, chociaż i  

między sobą mordują się bez litości.
Mrówki m ają pewną korzyść z rozrożków, ( 

jest ona jednak niczem w porównaniu z przy
sługami, jakie same im wyświadczają. D rob
ne, niezaradne i bezbronne chrząszczyki nie 
mogłyby zupełnie istnieć poza obrębem mro
wiska i bez opieki swych silniejszych przyja

ciółek. Jestto  dla nich prawdziwe szczę
ście, że zdołały wejść w stosunek z mrówkami 
i za drobną stosunkowo przysługę pozyskać 
ich przyjaźń i opiekę.

Stosunek tu taj ze strony mrówek jest isto
tnie raczej przyjacielski i opiekuńczy niż 
czysto mutualistyczny; postępowanie ich spra
wia wrażenie, jakgdyby, istotnie, czuły one 
specyalną sympatyą do tych drobnych i nie
zaradnych stworzeń—objaw, spotykany nie
raz wśród wyższych zwierząt, ale tutaj mniej 
zrozumiały, o ile nie spróbujemy go wyjaśnić 
wpływem przyzwyczajenia i zdolności opie
kuńczych, które u mrówek są nadzwyczaj 
rozwinięte.

Jeszcze ciekawszy jest stosunek mrówek 
do mszyc. Ma on wprawdzie raczej charak
ter obustronnej korzyści, niż bezinteresownej 
przyjaźni, zasługuje jednak na uwagę z in
nego powodu: jestto  jedyny przykład w ca
lem państwie zwierzęcem oswojenia, a przy
najmniej hodowli jednych zwierząt przez 
drugie. Mszyce są w całem znaczeniu tego 
wyrazu zwierzętami domowemi mrówek, ich 
krowami, jak je dowcipnie przezwano.

Mrówki, istotnie, obchodzą się z mszycami 
tak, jak  ludzie ze swemi zwierzętami domo
wemi. Możemy zaś zauważyć rozmaite stop
nie oswojenia i hodowli. W  najprostszym 
przypadku mszyce żyją swobodnie na ga łąz
kach właściwej im rośliny, a  mrówki odwie
dzają je tam i karmią się słodką ich wydzie
liną czyli „doją” je, jak  się to mówi. Pilnu
ją  jednak bacznie, aby na tę gałązkę nie do
stały się inne owady, zwłaszcza wrogo wzglę
dem mszyc nastrojone. D ają więc im obronę 
wzamian za otrzymywany pokarm. Przypo
mina to wielce pasterstwo na najniższym 

j jego stopniu, kiedy czynność ludzi ograni- 
J  cza się jedynie dozorowaniem a bydło samo 

myśli o swoich potrzebach.
Wyższy stopień opieki widzimy w tych 

przypadkach, gdy mrówki ulepiają rodzaj 
dachu nad częścią gałązki, zajętą przez mszy
ce; albo jeszcze bardziej, gdy zamurowują 
naokoło całą kolonią tych owadów, zabezpie
czając j ą  w ten sposób dokładniej od niepo
gody i napastników; następnie te budowlę 
na gałęzi łączą z własnem mieszkaniem za
pomocą krytej galeryi.

A już na miano najzupełniejszej hodowli 
zasługuje opieka, jaką  otaczają jajka mszyc.
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Chcąc mieć zawsze zapewnioną dostateczną 
ilość tych stworzeń, mrówki nie poprzestają 
na opiekowaniu się dorosłemi mszycami, na- 
potykanemi w sąsiedztwie, lecz zbierają je sz 
cze w jesieni ich jajka, znoszą je do mrowisk 
i pielęgnują tam przez całą zimę z taką samą 
troskliwością, jak własne jajka i własne po
tomstwo. Gdy na wiosnę wylęgną się z nich 
mszyce, mrówki przenoszą je natychmiast na 
właściwe rośliny i tam je  dozorują, korzysta
jąc dopiero wtedy z owoców swej pracy.

Stosunek ten jest istotnie zdumiewający, 
tembardziej, że jest jedyny i że spotyka się 
w tak względnie niskiej grupie zwierząt. 
Jest rzeczą zupełnie zrozumiałą', że mszyce 
poddają się chętnie mrówkom i przyjmują 
rolę ich zwierząt domowych, korzyść bowiem 
jaką im przynosi ta  opieka, jest aż nadto 
widoczna; trudno się jednak wstrzymać od 
podziwu, że mrówki są w stanie postępować 
najzupełniej tak, jakby na ich miejscu postę
powali ludzie; żadne inne zwierzę, nawet zaj 
mujące najwyższe miejsce na drabinie syste
matycznej, nie potrafi tego zrobić. W praw
dzie bardzo wiele czynności tych owadów 
zmusza nas do przyznania im większych zdol
ności umysłowych, niż pozwala na to budowa 
ich systemu nerwowego, tem niemniej jed 
nak taka umiejętność hodowli mszyc pozosta
je objawem nadzwyczaj zdumiewającym.

Odrazu też nasuwa się pytanie, w jaki spo
sób mogła ona się rozwinąć. Współżycie w in
nych związkach mutualistycznych dawało 
się wytłumaczyć przez początkowy zbieg oko
liczności i następnie wzajemne przyzwyczaje
nie się do siebie, poparte obustronną korzy
ścią ze współbiesiadnictwa. Tutaj jednak 
w ten sposób możnaby wyjaśnić jedynie po
życie mrówek z mszycami, ale nie hodowlę 
tych ostatnich, hodowlę mającą wszystkie po
zory świadomego i celowego postępowania.

Można atoli przeglądając bacznie dotyczą
ce fakty, dojrzeć krytyczne punkty drogi, ja 
ką przechodziło stopniowo oswajanię mszyc, 
od prostego „dojenia” napotkanych przypad- ! 
kowo osobników do złożonej czynności zbie
rania i pielęgnowania ich jajek.

W edług wszelkiego prawdopodobieństwa 
mrówki były początkowo wprost dorywczymi 
współbiesiadnikami mszyc, korzystając od 
czasu do czasu z ich słodkich wydzielin. 
Przyzwyczaiwszy się do tego pokarmu a wi

dząc jak  inne mrówki z sąsiednich gniazd 
pragną go mieć, również zaczęły niedopusz- 
czać ich do mszyc, żeby zachować te ostatnie 
dla siebie wyłącznie. W  ten sposób zaczęło 
się dozorowanie tych owadów i bronienie ich 
przed różnymi napastnikami. A cóż dzi
wnego, że następnie mrówki, przyzwyczajone 
do wznoszenia ścian z ziemi dla swej obrony, 
zaczęły także otaczać niemi i te swoje 
„krowy”?

Trudniejszem do wytłumaczenia jest powsta
nie zwyczaju znoszeniajajek mszyc do mrowi
ska, ale i ta  trudność nie jest nieprzezwycię
żoną. Wiadomo, źe mrówki znoszą do mrowisk 
wszystko co mogą unieść, że mają zwyczaj 
przekładania własnych jajek oraz larw z jed 
nego miejsca mrowiska w drugie, 'bardzo 
łatwo więc mogły wpaść na pomysł znoszenia 
do gniazd jaj mszyc i trzymania ich tam wraz 
z zapasami żywności albo nawet razem 
z własnemi jajkami. Gdy następnie z jajek 
tych wylęgały się niejednokrotnie mszyce, 
mrówkom musiał bardzo podobać się osię- 
gnięty przypadkowo rezultat i zaczęły tem 
pilniej poszukiwać i znosić do gniazd jajka 
tych owadów, a następnie pielęgnować je 
na równi z własnemi.

W taki sposób próbuje wyjaśnić ten objaw 
Alfred Espinas w swych „Społeczeństwach 
zwierzęcych” *). Wydaje się wprawdzie, że 
taka rzecz, jak zrozumienie korzyści, osię- 
gniętej z danej czynności nie cdrazu, prze
wyższa znacznie zdolności umysłowe mrówek, 
ale, jak słusznie czyni uwagę Espinas: „Na
leży pamiętać, źe dzieła tego nie spełnia inte- 
ligencya jednej mrówki, lecz wielkiej ich 
ilości, źe każda pomaga w najmniejszych 
szczegółach usiłowaniom innych, pomnaża 
próby, robiąc poprawki, naśladując i ulepsza
jąc wszystko, co się dobrze udało.” Dzięki 
tym połączonym usiłowaniom, naśladowni
ctwu, drobnym poprawkom, wprowadzanym 
bez zdawania sobie sprawy z ostatecznego 
rezultatu, mogła stopniowo i powoli dokonać 
się czynność oswojenia mszyc, którą dziś po
dziwiamy w jej zupełności i doskonałej po
staci.

Wspólbiesiadnictwo mrówek z mszycami 
umyślnie zostawiliśmy na koniec, bo chociaż

!) Przekład polaki J. K. Potockiego str. 164—  
173.
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nie dotyczy ono zwierząt najwyższych, tu taj 
jednakże zjawisko to dosięgło największej 
doskonałości, najwyższego i najlepszego stop
nia mutualizmu, jakiego nie znajdujemy ni
gdzie indziej w związkach zwierząt różnoga- 
tunkowych, które porównywać można jed y 
nie ze stosunkami, jakie panują między czło 
wiekiem, a jego zwierzętami domowemi.

B . Dyakowski.

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 ro w y c h .

(Ciąg dalszy).

Przyjrzyjm y się obecnie bliżej współczes
nym maszynom parowym; przegląd zaś ten 
postaramy się przeprowadziś na podstawie 
tych maszyn, które były zebrane na wysta
wie paryskiej.

Maszyny parowe na wystawie skupiały się 
w głównej hali maszyn na polu Marsowem; 
duża jednak liczba maszyn specyalnych roz
rzucona była w rozmaitych działach, np. pa
rowozy mieściły się w dziale kolejowym | 
w lasku Yincennes, maszyny parostatkowe 
w dziale żeglugi lub pawilonach specyalnych 
(np. Schneidra z Oreuzot), młot parowy 
i maszyny kopalniane w dziale górnictwa. 
Zanim  zastanowimy się nad niektóremi 
szczegółami budowy wystawionych maszyn, 
zatrzymajmy się nad ogólnemi charakteryzu- 
jącemi je  cechami.

Budowa maszyn parowych zależy przede
wszystkiem od celu, do którego są przezna
czone. Pomimo, że zasada działania pozo
staje niezmieniona, przyszła praca maszyny 
wywiera znamienny i widoczny wpływ na 
rozkład i ustosunkowanie wzajemnych ich 
części. P . W. St. Wróblewski w artykule 
o elektrotechnice na wystawie zwrócił uwagę 
na zaznaczony tam  niezwykły rozwój tej g a 
łęzi wiedzy technicznej. To też wpływ epoki 
królowania elektryczności widoczny był na 
każdym kroku w dziale machin, które o s tu 
lecie wyprzedziły wprowadzenie tej nowej si
ły przyrody do użytku powszechnego. W ięk
szość maszyn parowych wystawionych służy
ła  lub była przeznaczona do wprawiania

w ruch maszyn dynamo i szczególne warunki 
pracy tych ostatnich, zwłaszcza ilość obro
tów, wymaganie wielkiej równomierności bie
gu, obok możliwie ograniczonego, w większo
ści przypadków, zajmowanego miejsca (co 
ma ważne znaczenie w urządzaniu stacyj 
centralnych), odbiły się w sposób znaczący 
na budowie maszyn parowych, przeznaczo
nych do wytwarzania siły poruszającej, naj
obficiej reprezentowanych na wystawie. P ra k 
tyka dotychczasowa wykazała następnie, że 
maszyny parowe o dużych rozmiarach pra
cują ekonomiczniej od mniejszych, co zresztą 
stosuje się również do maszyn dynamo, 
w których współczynnik pracy pożytecznej, 
t. j. stosunek wydanej pracy do zużytej na 
wprawianie w ruch, dla większych maszyn 
jest większy; stąd zauważyć było można 
ogromny wzrost maszyn niespotykanej dotąd 
wielkości i siły. Oprócz tego w porównaniu 
z poprzedniemi wystawami zauważyć należy 
stateczne dążenie do uproszczenia budowy 
maszyn przez unikanie złożonych, trudnych 
do obsługi i naprawy mechanizmów rozdzia
łu  pary w cylindrach, skupienie w jednem 
miejscu przyrządów, kierujących pracą całej 
maszyny, ograniczanie się do rzec/y niezbęd
nych, unikanie zaś wszystkiego tego, czego 
nam względy konieczności lub ekonomii nie 
dyktują bezpośrednio. Ze względów ubocz
nych, na które poprzednio zwracano mniej 
uwagi, podkreślić należy baczne przestrzega
nie łatwości przewozu i ustawienia części, 
które ze względu na swoje wymiary i wagę 
mogłyby nastręczać poważne trudności prze
syłania z fabryki do miejscowości odległych, 
niezaopatrzonych w odpowiednie środki, słu
żące do podnoszenia i przestawiania cięża
rów. Dalsze warunki, podlegające uwzględ
nieniu, są : cena maszyny i przypuszczalny 
czas jej pracy. Pierwsza zależy od ilości 
zużytego materyału surowego i jego własno
ści, oraz budowy i wykonania poszczególnych 
części, ludzieź przewodów łączących maszy
nę z kotłem i sąsiednią instalacją. Koszty 
te są decydujące ze względu na to, że kapi- 

j  tał wymaga w przedsiębierstwie oprocento
wania i pokrycia (amortyzacyi), stanowią 
więc na równi ze zużyciem opału doniosły 
czynnik o charakterze ekonomicznym.

Powyższe wnioski przekonały nas, że o ce
chach charakterystycznych motoru sądzi6



należy na zasadzie warunków technicznych, 
t.zw. dzielności (sprawności), wyrażonej w ko
niach parowych (oznaczanych H P — horse po- 
wer, przyczem, jak  wiadomo, 1 H P = 7 5  Tcgrri 
na sekundę (t) ), ilości obrotów walu na mi
nutę (n), stopnia rozszerzania pary, stopnia 
równomierności biegu, i t. d ; techniczno- 
ekonomicznych : zużycia pary przez 1 H P  na 
godzinę (przez co wykluczeniu ulegają włas
ności paliwa i organu wytwarzającego parę, 
t. j. kotła); i czysto ekonomicznych : cena, 
czas trwania i t. d.

Na załączonych rysunkach (fig. 5 i 6) 
przedstawione są dwie z najciekawszych ma
szyn wystawionych w sali głównej. Charak
teryzują one najbardziej typy używanych 
obecnie maszyn. Jedna z nich wykonana 
została przez zakłady braci Sulzer w Win-
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maszyn, t. j. praca indykowana, równa się 
1 700 H P  przy 85 obrotach wału na minutę, 
praca zaś zużywana przez maszynę dynamo, 
po potrąceniu więc stra t na tarcie w pro
wadnikach, tłoku (o ścianki cylindra), czo
pach wału korbowego i na opór powietrza, 
czyli praca rzeczywista wrazie 30%  napeł
nienia małego cylindra, t. j wrazie napełnie
nia 3/10 cylindra parą z kotła o 11 atmosfe
rach ciśnienia wynosi 1 500 H P. P ara , wy
chodząca z kotła, zostaje wpuszczona zapo
mocą kółka ręcznego, widocznego na rysun
ku z prawej jego strony, do małego cylindra 
o średnicy wewnętrznej 850 mm, dalszego 
od wału korbowego, stąd przechodzi do 
średniego cylindra z drugiej strony o średni
cy 850 m m, pracuje wreszcie w dwu dużych 
równych cylindrach o średnicy 1025, znaj-
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Fig.

terthur w Szwajcaryi i), druga zaś przez J  

berlińską fabrykę A. Borsiga, obie bardzo i 
znane i cenione w dziale budowy maszyn pa
rowych.

Fig. 5 przedstawia wzorową 1 700-konną 
leżącą czterocylindrową maszynę Sulzerów, 
zaopatrzoną w rozdział pary wentylowy. 
Maszyna ta, o potrójnem rozszerzeniu pary, 
wprawia w ruch obrotowy dynamo prądu 
trzyfazowego, zastępującą koło zamachowe. 
Praca, wykonana przez parę w cylindrach

*) Fabryka „Gebriider Sulzer” w Winterthur ! 
założona została w r. 1834; w r. 1881 otworzy- i 
ła fabrykę w Ludwigsliafen nad Renem. Od ro - 
ku 1867 uprawia specyalme budowę maszyn pa
rowych, których do końca 1899 r. zbudowała 
4 3 7 5  o sile ogólnej 509 350 koni parowych.

5.

dujących się na rysunku dalej od czytelnika. 
Wspólny skok cylindrów wynosi 1,5 m. 
Wrazie powiększonego obciążenia maszyny 
regulator, widoczny z prawej strony, zwięk
sza odpowiednio napełnienie małego cylin
dra, wskutek czego praca wykonana przez 
maszynę ulega zwiększeniu; w przypadku 
największego obciążenia napełnienie to wy
nosić może 40% , przyczem maszyna rozwija 
1950 koni parowych iudykowanych czyli 
1750 rzeczywistych. Rozdział pary czyli 
wpuszczanie pary do cylindrów i wypuszcza
nie jej z nich odbywa się zapomocą rozpo
wszechnionego, patentowanego przez fabrykę 
braci Sulzerów, systemu drążków, działają
cych na wentyle, znajdujące się zgóry i zdo- 
łu, po obu końcach każdego cylindra. Górne 

| wentyle wpuszczają parę, dolne ją  wypusz-
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czają. Kuch wentylów, wpuszczających pa
rę do cylindra wysokiego ciśnienia, t. j. naj
mniejszego, kierowany jes t automatycznie J 
regulatorem wahadłowym i zależy od obcią
żenia maszyny. Pozostałe cylindry i wen- 
tyłe, wypuszczające parę z małego cylindra, 
m ają rozdział pary stały, t. j. ustawiony od 
ręki na pewne działanie. Podniesienie każ- j  

dego wentyla, wskutek specyalnego urządze
nia ich, je s t nieznaczne, pomimo to jednak 
przepływ pary nie jest utrudniony. Skra
placz (kondensator), odpowiednie pompy 
wodne i powietrzne mieszczą się pod maszy
ną i zostają przez nią w ruch wprawiane. 
Maszyny podobnej budowy są bardzo dogod
ne do obsługi, ponieważ wszystkie części 
łatwe są do dozoru, smarowania i naprawy. 
Są też rozpowszechnione i często je  spotkać 
można w dużych fabrykach; ulubione są też 
przez przemysłowców, ceniących ich zalety, 
z których na pierwszym planie postawić na- j  

leży oszczędność w zużywaniu opału. U nas 
opanowały one przemysł w łóknisty: przę
dzalnie i tkalnie łódzkie posiadają niejednę 
identyczną prawie maszynę. M ają one jed
nak wadę, polegającą na zajmowaniu znacz
nej przestrzeni, ponieważ wszystkie części 
ustawione są jedna obok drugiej. Wobec 
tego stacye centralne elektryczne, znajdują
ce się wewnątrz miast i liczące się z miej
scem, chętniej posiłkują się typem odmien
nym, maszyn stojących, przedstawionym na 
fig. 6.

Maszyna ta  wykonana została przez starą  
i znaną u nas z licznie dostarczonych paro
wozów (np. dla kolei W arszawsko-W iedeń
skiej) fabrykę A. Borsiga w Tegel pod B er
linem. Należy również do rz^du maszyn, 
pracujących o potrójnem rozszerzeniu pary 
i układ jej zbliżony jest w zasadzie do m a
szyny Sulzerowskiej. Różni się jednak na 
pierwszy rzu t oka ogromnie, ponieważ jest 
maszyną stojącą, wskutek czego ustawienie 
rozmaitych części składowych musiało być 
zmienione. Cylindry, jak  poprzednio, zosta
ły umieszczone jeden za drugim (układ t. zw. 
„Tandem ”); korby podwójnie wygiętego w a
łu korbowego stoją względem siebie nie pro
stopadle, jak  poprzednio, lecz pod kątem 
180°, t. j .  przeciwległe. Do cylindra naj
mniejszego (górnego lewego) o średnicy 
760 m m  wpuszczona zostaje para  o ciśnieniu

14 atmosfer (czyli 14 icg/cm2). Stąd prze
chodzi ona następnie do cylindra średniego 
(górnego prawego) o średnicy 1180 mm, 
wreszcie jednocześnie do dwu dolnych o śred
nicy 1340 mm, które opuszcza, dążąc do 
skraplacza. Skok tłoków wynosi 1 200 m m  
i maszyna w razie normalnej ilości obrotów 
90 na minutę wytwarza 2 500 koni paro
wych rzeczywistych, przyczem ogólne rozprę
żenie pary było dwudziestokrotne. N a wy
stawie maszyna ta  wprawiała w ruch maszy
nę dynamo prądu trzyfazowego, wykona
ną przez Towarzystwo akcyjne Siemensa 
i Halskego.

Na przedłużeniu wału korbowego z lewej 
strony mieści się tarcza połączona z trzo
nem, wprawiającym w ruch pompy powietrz
ne skraplacza, umieszczonego pod podłogą 
na głębokości l ‘/2 m; z prawej strony wał 
ten łączy się z wałem maszyny dynamo, nie 
przedstawionej na rysunku; na nim też 
umieszczone jest koło zamachowe, ważące 
41000 kg. Maszyna zaopatrzona jest, jak  
obecnie zwykle większe maszyny, w pompki 
do oliwy, smarujące automatycznie wszyst
kie trące się części: prowadniki, czopy, trzo
ny tłokowe i t. d. Potężne słupy surowcowe 
z tyłu, służące zarazem za prowadniki dla 
krzyźulców, zapewniające ruch prostolinijny 
trzonów tłokowych, i okrągłe kolumny z że
laza kutego z przodu, zabezpieczają do
statecznie sztywność i stateczność budowy. 
Wszystkie cylindry zaopatrzone są w t. zw. 
płaszcze, to znaczy, że ściany cylindrów są 
podwójne, i przez przestrzeń tę przepuszcza
na jest para świeża, zabezpieczająca parę 
w cylindrach od skraplania. Tłoki wykona
ne zostały z odlewu stalowego; inne części, 
będące w ruchu, jak  trzony tłokowe, korbo- 
wody, ze stali kutej wyborowego gatunku, 
przez co waga części, posiadających ruch 
zwrotny, została zmniejszona do granic mo
żliwych. Rozdział pary odbywa się zapomo
cą wentylów, ulubionych przez współczesnych 
konstruktorów niemieckich; zostają one wpra
wione w ruch przez układ drążków, wynale
ziony przez Collmanna, i poruszany zapomo
cą poziomego wałka, połączonego z wałem 
korbowym. Wałek ten mieści się z tyłu cy
lindrów niskiego ciśnienie i nie jest widoczny 
z tego powodu na fig. ó. Regulator osiowy, 
przedstawiający się na rysunku pomiędzy
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słupami w kształcie tarczy, zmienia, jak  
zwykle, stopień napełnienia najmniejszego 
cylindra. Masy, znajdujące się w ruchu 
obrotowym, są odpowiednio wyrównoważone, 
przez co osięgnięty został spokojny bieg ma
szyny. Na przedniej części maszyny wznie
siony został pomost i w tem miejscu ześrod- 
kowane są organy, kierujące całą jej pracą. 
Jestto  rzeczą nader ważną, ułatwiającą zna

komicie pracę głównego maszynisty i zabez
pieczającą od nieszczęśliwych wypadków, 
związanych nietylko z ogromnemi stratam i 
materyalnemi, lecz i z możliwością ofiar 
w pracownikach, obsługujących te nowo
czesne kolosy maszynowe. Powyżej na tabli
cy z firmą fabryki mieszczą się przyrządy, 
kontrolujące przebieg pracy w poszczegól

nych organach maszyny. Projektując tę ma
szynę, zwracano przedewszystkiem uwagę na 
niełatwą do osięgnięcia widoczność części 
składowych, przez co dozór nad niemi u ła t
wia się niezmiernie. W  tym też celu cała 
maszyna otoczona jes t pomostami, połączo- 
nemi zapomocą drabinek, pozwalających na 
dostęp obsługujących maszynę pracowników 
do wszystkich jej organów. Pozatem opieka

zależy wyłącznie od rozumienia, baczności 
i sumienności tychże pracowników.

Maszyny parowe stojące, zajmując możli
wie m ałą przestrzeń, szczególnie nadają się 
jako maszyny parostatkowe, gdzie zostały 
zaprowadzone około połowy X IX  stulecia. 
M arynarka oceniła ich szczególne zalety i od 
niej dopiero, jako zupełnie już wyrobione

Fig. 6 .
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typy, te maszyny przedostały się następnie, 
w ostatnich już dziesiątkach lat, do urządzeń 
technicznych lądowych, przeważnie jako sil- 
nice do stacyj elektrycznych centralnych. 
Maszyny morskie używane w m arynarce 
handlowej nie różnią się zasadniczo od opi
sanej maszyny Borsiga. Często jednak wy
miary ich są daleko znaczniejsze i dochodzą 
do 16 500 koni parowych indykowanych, jak  
naprzykład dwie maszyny najnowszego pa
rowca niemieckiego „Deutschland”. Maszy
ny zaś rozpowszechnione w marynarce wo- 
jennej odpowiadać muszą pewnym szczegól
nym warunkom, zawdzięczającym swe po
wstanie dążeniu do zabezpieczenia od poci
sków nieprzyjacielskich. Mianowicie powin
ny być ustawione możliwie nisko i w zależ
ności od położenia śrub poruszających s ta 
tek, i nie powinny posiadać znacznej wyso
kości; ta  ostatnia określa się poziomem mo
rza względem okrętu i położeniem pancerza. 
Wobec tego cylindry maszyn ustawione zo
stają w jednym szeregu, rozdział pary zaś, 
stosowany w nich zwykle, jes t suwakowy, 
z tą  tylko różnicą, że ponieważ ciśnienie pa
ry używanej jest znaczne i praca idąca na 
przesuwanie suwaka ilościowo duża, straco
na zaś jest bezpowrotnie jako idąca na prze
zwyciężenie oporu tarcia, suwaki zwykle zo
stały przekształcone na suwaki cylindryczne 
zrównoważone. Słynne zakłady francuskie 
Schneider i sp. w Creuzot wystawiły w swym 
pawilonie jednę z takich maszyn, przezna
czoną dla krzyżowca m arynarki francuskiej 
„K leber”. O kręt ten ma być zaopatrzony 
w trzy niezależne od siebie śruby, wprawia
jące go w ruch. D la poruszania każdej 
z nich służyć ma maszyna parowa 5 700-kon- 
na, ogólna więc ich siła wyniesie 17 100 H P. 
K ażda maszyna posiada trzy cylindry; para, 
wytworzona w 20 kotłach istniejących ogó
łem na statku, wstępuje pod ciśnieniem 18 
atmosfer do małego cylindra o średnicy 
860 mm\ stąd przechodzi do cylindra śred
niego o średnicy 1255 m m, następnie do 
cylindra dużego o średnicy 1950, wreszcie 
do skraplacza. Maszyna, jak  widzimy, dzia
łać będzie z potrójnem rozprężeniem. Skok 
jednakowy dla wszystkich tłoków równa się 
800 m m . Największa ilość obrotów około 
150. Suwaki cylindrów parowych są cy
lindryczne — zrównoważone : mały cylinder

zaopatrzony jest w jeden suwak, średni 
w dwa, wreszcie duży w cztery, co ma na 
widoku zapewnienie dostatecznie szybkiego 
przepływu dla tak  znacznych ilości pary. 
W celu nadania wałowi korbowemu, połą
czonemu z trzonami tłoków zapomocą korbo- 
wodów, ruchu w żądanym kierunku, wszyst
kie suwaki poruszane są zapomocą kulis 
Stefensona, powszechnie znanych z szerokie
go zastosowania ich w parowozach. W aga 
każdej maszyny wynosi 221 000 kg ; waga zaś 
ogólna 3 maszyn i kotłów wraz z zawartą 
w nich wodą równa się 1275000 kg.

Opisana maszyna parostatkowa jest przy
kładem maszyny przenośnej, nie związanej 
stale z miejscem, w którem zostaje wytwo
rzona siła. Drugi przykład bardziej jeszcze 
rozpowszechniony zastosowania maszyn pa
rowych w celu ułatwienia i przyśpieszenia 
komunikacyi stanowią parowozy—w znacznej 
ilości wystawione przez przedstawicieli prze
mysłu wszelkich narodowości. Ruch ich i si
ła  pociągowa opiera się na oporze tarcia, 
powstającego pomiędzy kołami a szynami. 
Siła ta, powstająca wskutek tarcia, zwanego 
„tarciem pierwszego rodzaju”, jest, jak wia
domo, proporcyonalną do ciśnienia oraz wiel
kości współczynnika tarcia, opór zaś pociągu 
powstaje przedewszystkiem wskutek obrotu 
osi kół wagowych po szynach (czyli „tarcia 
drugiego^rodzaju1*), następnie tarcia pierw
szego rodzaju w czopach wagonowych, opo
ru powietrza i t. d. Ponieważ zaś współ
czynnik tarcia pomiędzy obręczą kół paro
wozowych a szynami jest wielkością określo
ną, widzimy, że siła pociągowa parowozu 
zwiększa się ściśle proporcyonalnie do jego 
ciężaru. Zwiększenie siły pociągowej paro
wozów i ich szybkości ściśle są ze sobą zwią
zane ze względu na to, że wprawienie pocią
gu w ruch postępowy wymaga tem znacz
niejszej siły, im masa pociągu i przyśpiesze
nie nadawano mu są większe ł). Oprócz te 
go siła pociągowa jest zależna oczywiście od 
spadków i krzywizn, istniejących na torze 
kolejowym, wywołujących opory dodatkowe. 
Stwierdzono, że siła pociągowa parowozów, 
gdy pociągi biegną po torze kolejowym pro
stym, a szybkość jest średnia, równa się

N r 8

x) Siła bowiem jest iloczynem z m a s y  przez 
przyśpieszenie.
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około y250 wagi pociągu. Przez ulepszenia 
w budowie wagonów, zwiększenie kół, odpo
wiednie urządzenie czopów, opór ten uioże 
być nawet zmniejszony. Wrazie zwiększenia 
szybkości pociągu opór jego wzrasta szybko 
głównie z powodu powiększania się oporu 
powietrza proporcyonalnie do kwadratów 
szybkości. Wobec tych warunków ogólny 
kierunek budowy współczesnych parowozów 
polega na dążeniu do zwiększania ich cięża
ru, siły maszyny parowej, przy możliwie du
żej szybkości obwodowej kół, przez co szyb- 
koś5 pociągu lub też ciężar jego może być 
odpowiednio zwiększony. Wymienione wy
m agania mają swoję granicę w postaci wa
runków dodatkowych, polegających przede- 
wszystkiem na tem, że kształt parowozu po
winien być z konieczności taki, by mie
ścił się w istniejących tunelach i na mostach, 
nie zaczepiał o przydrożne budynki, zwrot
nice. ciężar zaś nie przekraczał granic, przy
jętych jako podstawa do obliczania mostów 
i by nie wpływał ujemnie na stan toru. 
Oprócz takich specyalaycli warunków muszą 
być zachowane w parowozie warunki ogól
ne—oszczędność w zużywaniu opału, łatwość 
dozoru i naprawy składowych jego części, 
o czem wspomnieliśmy już poprzednio. Prze
znaczenie parowozów wpłynęło na rozwój ich 
budowy w rozmaitych kierunkach. Popierw- 
sze, są obecnie w użyciu parowozy, przezna- 
znaczone do poruszania wielkich pociągów 
z bardzo znaczną szybkością 60 do 100 km  
na godzinę : noszą one miano pośpiesznych. 
Podrugie—parowozy, ciągnące ciężkie po
ciągi z wnieznaczną szybkością 30 do 50 km  
na godzinę— t. zw. towarowe, potrzecie pa
rowozy przeznaczone do ruchu na znacznych 
spadkach z niewielką szybkością 20 do 25 km, 
czyli parowozy górskie. Pomimo dosyć roz
maitych wymagań, różnice w ich budowie nie 
są tak znaczne.

(Dok. nasł.).
S. J . Okolski.

SEKCYA CHEMICZNA.

Posiedzenie d. 16 lutego, 3-cie w r. b.
Po przeczytaniu i przyjęciu protokułu posie

dzenia poprzedniego, inż. Henryk Karpiński mó

wił o „zuaczeniu chemii fizycznej dla techniki 
chemicznej”.

Nowy ten odłam wiedzy powsfał od czasu 
prac Guldberga i Waagego, a mianowicie od wy
głoszenia prawa wzajemnego oddziaływania mas; 
wytyczne punkty jego działalności to : pra
wo ciśnienia osmotycznego van’t Hoffa i teo- 
rya dysocyacyi elektrolitycznej Arrheniusa oraz 
przeniesienie zasad teoryi mechanicznej ciepła 
na zjawiska chemiczne. Dotychczas działalność 
nauki tej była wyłącznie teoretyczna. Chemia 
fizyczna dąży do wykrycia ogólnych praw rzą
dzących przemianami chemicznemi, zbadania 
przebiegu reakcyj na podstawie termodynamiki 
oraz poznania całokształtu reakcyi i produktów 
przejściowych. Jasnem jest, że takie pozna
nie reakcyj chemicznych umożliwi nam oddzia
ływanie na ich szybkość i na wydajność pew
nych produktów przez odpowiednie stosowanie 
warunków koncentracyi, temperatury, kataliza
torów i t. p. Następnie mówca przebiegł te 
działy przemysłu chemicznego, w których wpływ 
nowej nauki już się uwidocznił, lub wkrótce po- 
winienby dać się zauważyć, a mianowicie mówił :
1 ) o materyałach opałowych i suchej destylacyi,
2) o metalurgii (stopy traktują się jako roztwo
r y —nowe rodzaje stali), proces Pattinsona); 3) 
analizy wód mineralnych, a co zatem idzie, 
i prawdziwe syntezy; 4) znaczenie katalizato
rów w sprawie utleniania S02 na S03 (kw. siar
czany); 6) przemysł alkaliów, sole podwójne; 
6) szkło, ceramika, cement, kauczuk; 7) gar
barstwo, klej. farbiarstwo; 8 ) fermenty; 9) cu
krownictwo; 1 1 ) technologia tłuszczów.

W dyskusyi p. Stępowski podniósł kwestyą 
wód mineralnych naturalnych i sztucznych, utrzy
mując, że dobrze przygotowana woda sztuczna 
jest lepszą od naturalnej, co wywołało obszerne 
na ten temat rozprawy za i przeciw zdaniu, wy
głoszonemu przez p. St

Dr. Moraczewski (ze Lwowa) wskazywał wiele 
przypadków, w których działanie wód natural
nych, skutkiem nieznanych nam dotychczas wa
runków, naśladować się nie da. W tym duchu 
przemawiał p. W. Piofrowski, wspominając 
przytem o braku gwarancyi co do składu wód 
sztucznych, a zdanie to poparł i p. Mutniański, 
Przeciwnego zdania byli pp. Jacuński, Grabowski 
i Leppert. wykazując wyższość wód sztucznych, 
których skład może być ściśle wiadomy i nor
mowany. Jak w terapii środki proste, sztuczne 
przetwory chemiczne, wyprą ekstrakty roślinne, 
tak i wody sztucznie przygotowane usuną w bal
neologii wody naturalne. Dr. Moraczewski opo
nuje, powołując się na przykład : opium i mor
finę. W każdym razie czas ten jeszcze jest od- 

, dnlony.
Pp. Mutermilch i Leppert zwracają jeszcze 

| uwagę na przykłady stosowania teoryj chemii 
j  fizycznej w fabrykacyi niektórych barwników.

Następnie załatwiono kilka spraw bieżących 
(zapytanie o chemika obeznanego z suchą desty-
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lacyą, o przepisy dotyczące margaryny) i z po
wodu listu ze skrzynki zapytań, przesianego 
przez Sekcyą techniczną, zastanawiano się, czy 
nie należałoby zebrać ścisłych informacyj z pierw
szej ręki co do szkół zawodowych chemicznych 
zagranicą. Mandat ten powierzono projekto
dawcy, sekretarzowi Sekcyi.

Na tem posiedzenie zostało ukończone.

KRONIKA NAUKOWA.

— • Indukcya chem iczna. Za chwilę począt 
kową reakcyi uważamy zwykle tę, w której ciała 
oddziaływające wprowadzone zostaną w zetkuię 
cie. Dynamika chemiczna wykazuje jednakże 
niektóre odstępstwa od tej zasady, stanowiącej 
napozór pewnik chemiczny. Jedno z takich od
stępstw stanowi działanie chloru na wodór w świe
tle rozproszonem, zbadane przez Bunsena i Ro- 
scoe : reakcya ta nie rozpoczyna się bezpośred
nio po wystawieniu mieszaniny na działanie 
światła, lecz po upływie określonego czasu, wy
noszącego około 9 do 15 minut. Zjawisko to, 
nazwane przez Bunsena i Roscoe „indukcyą fo
tochemiczną”, do dziś dnia nie zostało jeszcze 
wyjaśnione. Inny fakt opóźnienia początku re
akcyi stanowi rozkład podsiarczanu sodu przez 
kwasy : Na2S203 - f  2HC1 =  2NaCl-}-H,S03-|-S. 
Skoro do roztworu podsiarczanu sodu dodamy 
kwasu, roztwór początkowo pozostaje zupełnie 
przejrzystym, po pewnym czasie jeduak mętnie
je nagle wskutek wydzielenia siarki. Landolt 
zauważył, że przeciąg czasu, upływający od 
chwili zmieszania odczynników aż do zmętnienia 
roztworu, jest ściśle określony, zależny od stę
żenia soli i kwasu, niezależny natomiast ani od 
ilości bezwzględnej cieczy, ani też od rodzaju 
kwasu. Badania Landolta rozszerzone zostały 
przez Oettingena w laboratoryum Ostwalda 
Okazało się, że czas trwania indukcyi zależy wy
łącznie od stężenia jonów wodoru : rozmaite 
kwasy, użyte w takiej ilości, aby stężenie jonów 
wodoru było w nich jednakowe, wywierają jed
nakowe działanie na przebieg badanej reakcyi. 
Pozatem jednakże widoczny jest też wpływ kwa
su siarkawego : kwas ten opóźnia chwilę powsta
nia osadu. Na zasadzie tych danych autor gło
si odrębną teoryą tych zjawisk. Landolt i daw
niejsi autorowie przypuszczali, że w chwili zmie
szania roztworów powstaje natychmiast wolny 
kwas podsiarczany; kwas ten jednak istnieć może 
zaledwie nader krótko w stanie wolnym i rozkła
da się szybko na siarkę i kwas siarkawy :

Na2S20 3 +  2HC1 =  2NTaCl -f- H2S20 3 
H2S20 3 =  H2S0 3 +  s  .

Czas, upływający od chwili wystąpienia siarki, 
stanowił podług tego zapatrywania okres istnie
nia kwasu podsiarczauego. Podług nowoczesnych

teoryj reakcya powyższa odbywa się pomiędzy 
jonami kwasu podsiarczanego a jonami wodoru, 
gdyż zarówno podsiarczan sodu jak kwas solny 
rozpadają się na jony :

(2 Na) 4 -  S2Ó3 - f  2H -j- (2Cl)
-f- -f- -f- —

=  (2Na - f  2C1) —(— H —(- HS03 -f- S .

Dlatego też reakcya ta jest w wysokim stopniu 
zależna od koncentracyi jonów wodoru. Reakcye 
pomiędzy jonami odbywają się wogóle bardzo 
szybko : przypuścić więc musimy, że i ta reak
cya odbywa się natychmiast po zmieszaniu od
czynników. Siarka jednakże nie wydziela się 
w chwili powstania z roztworu, lecz pozostaje 
w stanie rozpuszczonym, stanowiąc roztwór prze
sycony. Chwila, w której się pierwsze ziarna 
siarki wydzielają, zależy więc przedewszystkiem 
od stopnia przesycenia roztworu czyli od stęże

nia jonów S203 i jonów wodoru.

(Zeitschr. f. phys. Chem. t. X X X II I,  str. 1— 38).

M . C.

—  Destylacya amalgamatów. W podręcz
nikach chemii znajdujemy wzmiankę, że z amal
gamatów rtęci z cynkiem, kadmem, cyną i inne-

| mi metalami destyluje się mieszanina rtęci z roz
puszczonym w niej metalem. W celu rozstrzy
gnięcia kwestyi, czy metale te porywane zostają 
mechanicznie przez parę rtęci, czy też posiadają 
właściwą prężność pary, Hulett destylował amal
gamaty w próżni z kolby, przez którą przepusz
czał powolny prąd powietrza; w zbieraczu otrzy
mał rtęć, która okazała się zupełnie wolną od do
mieszek.
(Zeit. f. phys. Chem., t. X X X II I,  str. 611— 621).

M . C.

—  Działanie katalityczne jonów  hydroksylo
wych. Twierdzenie zasadnicze, dotyczące zja
wisk katalitycznych, osnute na zasadach energe
tyki, orzeka, że obecność katalizatora (wywiera
jącego wpływ decydujący na szybkość reakcyi), 
pozostaje bez wpływu na stan równowagi czyli na 
stężenie ciał, wytwarzające się ostatecznie po 
ukończeniu się przemiany. Twierdzenie to, opie
rające się na niemożliwości perpetuum mobile, 
doświadczalnie nie zostało dotąd dowiedzione 
w sposób zadawalniający. Badanie Koelichena, 
mające za przedmiot przemianę acetonu na alko
hol dwuacetonowy, stwierdza z wielką dokładością 
powyższy postulat i stanowi nader cenny przyczy
nek do teoryi katalizy w ogóluości. Przejdźmy 
pokrótce wyniki, otrzymane przez autora. Punkt 
wyjścia stanowiło spostrzeżenie, zawarte już w ba
daniach innych badaczy, że obecność ługu powo
duje kondensacyą wielu związków organicznych; 
w danym 'przypadku kondensują się dwie czą- 
8'eczki acetonu :
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2CH3 . CO. C ll3 CH3 . CO. C H ,. C(CH3)a0H .

Znak wskazuje, że reakcya ta nie dobiega
do końca, lecz jest odwracalna. Chodziło więc
0 zbadanie stosunku s łężeń acetonu i alkoholu, 
jaki ostatecznie wytwarza się w układzie. Na zazna
czenie zasługuje metoda tych badań, znaleźć mo
gąca ogólne zastosowanie we wszelkich badaniach 
w dziedzinie statyki chemicznej, w których stan 
równowagi nie daje się określić drogą analizy: 
polegała ona na określeniu zmian objętości układu, 
występujących wskutek reakcyi. Ponieważ ciężar 
właściwy acetonu wynosi 0 ,7 8 6 3 , ciężar zaś wła
ściwy alkoholu dwuacetonowego 0 ,9 3 0 6 , przeto 
wszystkie mieszaniny zawierające więcej acetonu 
niż odpowiada stanowi równowagi, kurczyć się 
będą wskutek reakcyi, mieszaniny zaś, zawiera
jące nadmiar alkoholu —rozszerzać. Zapomocą 
kilku doświadczeń i rachunku nie trudno znaleźć
1 przygotować taką mieszaninę, której objętość 
(obserwowana w naczyniu termometrycznem), nie 
ulega zmianie w stałej temperaturze. Ten w ła
śnie stosunek wyraża stężenie obu odczynników  
w stanie równowagi. Wynikiem tych pomiarów 
było stwierdzenie wyżej wymienionej zasady nie
zależności stanu równowagi od ilości katalizatora. 
Badania szybkości, z jaką układ zmierza do stanu 
równowagi, wykazały natomiast, że szybkość ta  
zależy wprost od stężenia katalizatora i że kata
lizatorem tym są jony hydroksylowe : wskutek 
tego mocne zasady przyśpieszają kondensacyą 
(a także i odwrotną reakcyą) w większym stopniu 
niż słabe, tak że pomiary te służyć mogą do 
stwierdzenia obecności i określenia koncentracyi

jonów OH, podobnie jak pomiary szybkości in- 
wersyi cukru i rozkładu octanu metylu w obec
ności kwasów oddawna używane są w celu okre
ślenia stężenia jonów  wodoru.

(Zeit. f. phys. Chem., t. X X X III, str. 129— 1 7 7 )

M . C.

—  Zmienność rozpuszczalności c ia ł stałych  
Wskutek dodania soli. W roztworach soli gazy  
mniej są rozpuszczalne niż w czystej wodzie; że 
to samo dotyczy i rozpuszczalności cieczy, wyka
zały badania Eulera nad rozpuszczalnością octanu 
etylu (W szechświat 1900 , i-tr. 2 54 ). Niedawno 
Rothmund uogólnił fakt ten i do ciał stałych, wy
kazując, że rozpuszczalność fenylosulfokarbamidu 
zm niejsza się wskutek dodania soli. Zm niejsze
nie rozpuszczalności je s t niezależne od tempera
tury, z czego wnioskować możemy, że substancya 
ta pochłania tyleż ciepła rozpuszczając się w wo
dzie, ile rozpuszczając się w roztworach soli. P od
czas kiedy Euler przypisuje zjawisko zmniejszenia 
rozpuszczalności zwiększeniu ciśnienia wewnętrz
nego, Rothmund skłania się ku przypuszczeniu, 
że jony soli łączą się z wodą.

(Zeit. f. phys. Chem., t. X X X III, str. 4 0 1 — 4 1 4 ).

M . C.

—  Aktynometr selenowy. Selen zastosował 
w r. 1885 do przyrządów aktynometrycznych fran
cuski fizyk H. Morize. Aktynometr Morizea 
przeznaczony był do mierzenia względnego natę
żenia widzialnych promieni słonecznych przy roz
maitych wysokościach słońca nad poziomem. 
Przyrząd tem składa się z walca według metody 
Bella, zawierającego częściowo selen; cylinder 
zostaje ogrzewany, póki selen nie nabierze sza
rawej barwy. Prócz tego potrzebny jest prąd 
elektryczny, który przebiega specyalne miedziane 
płytki, znajdujące się w powyższym cylindrze, 
a także między niemi i selen, przez co daje się 
regulować opór cylindra. Przyrząd ten wymaga 
w zastosowaniu uwzględniania wielu poprawek 
i obecnie nie bywa wcale stosowany.

9-

—  Alkaloidy w tytoniu. A. Pictet i A. Rot- 
schy wydzielili niedawno z tytoniu trzy nowe 
alkaloidy. Jeden z nich otrzymał nazwę nikotei- 
ny, wzór jego przedstawia się jako C,0H12N2; 
jeBtto ciało ciekłe, rozpuszczające się z łatwością 
w wodzie i rozpuszczalnikach organicznych, o od
czynie wyraźnie zasadowym. Nikoteina posiada 
przyjemny zapach i skręca w lewo płaszczyznę 
polaryzacyi światła. W tytoniu na 100 części 
nikotyny znajdują się 2 cz. nikoteiny.

Drugi alkaloid, o wzorze Cł0H8N2, przedsta
wia się jako ciało stałe i otrzyma! nazwę niko- 
telliny. Tworzy on małe igiełki pryzmatyczne, 
topliwe w 148° C. W tytoniu zawartość jego jegt 
nader nieznaczna. Rozpuszczając się trudno 
w wodzie i eterze, nikotellina rozpuszcza się 
natomiast z łatwością w alkoholu i chloroformie. 
Trzeci z nowych alkaloidów, dotąd nie zanalizo
wany dokładnie, został nazwany nornikotyną; 
wydaje się on ciałem zbliżonem do nikotyny, od 
której daje się wyprowadzić przez wydzielenie 
grupy metylowej, związanej z azotem. Co do 
działania fizyologicznego tych wszystkich sub- 
stancyj, dotąd nie prowadzono żadnych badań.

(Rev. Scient.). J a n  T.

—  Nowa teorya naśladownictwa barwnego 
U zw ierząt Wiadomo powszechnie, że wiele 
zwierząt, zarówno kręgowych, jak i bezkręgo
wych, posiada w skórze swej specyalne ciałka 
barwne (chromatofory), nadające zwierzęciu bar
wę, zazwyczaj zgodną z zabarwieniem środowi
ska, i zazwyczaj zmienną. Dawniejsze poszuki
wania Carnota wykazały, że w owych zabarwio
nych komórkach znajdują się ziarnka barwniko
we, obdarzone zdolnością do zmian w natężeniu  
zabarwienia, wykonywające ruchy, które ustają  
pod wpływem chloroformu. Obecnie S. Bohn 
stwierdził, że pom'ędzy ziarnkami barwnikowemi 
o zabarwieniu rożnem zachodzi wewnątrzkomór
kowa walka o byt, i badacz ten identyfikuje ciał
ka te z chloroleucytami, przypisując im sam o
dzielne życie. Pomieniony badacz uważa walkę
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pomiędzy rozmaicie ubarwionemi ziarnkami pig- 
mentowemi za rezultat przystosowania się pew  
nych ziarnek do fal świetlnych o pewnej określo
nej długości : w świetle zielonem ziarnka barw
nika zielonego utrzymają się, inne zaś zginą. 
W  ten sposób może być wytłumaczone zjawisko 
homocbromii roślin i zwierząt, oraz zmiany 
w ubarwieniu zwierzęcia w różnych okresach 
jego  rozwoju.

Tak np. widzimy, że pewne głębokości wód 
posiadają faunę i florę zabarwioną na pewien ko
lor przeważający. Znaczy to, że ziarnka barw
nikowe tych istot przystosowały się do pewnego 
mniej lub więcej jednakowego oświetlenia.

Z drugiej strony, rozw ijający się zarodek zw ie
rzęcy zmienia w niek*órych przypadkach środo
wisko, i zależnie od tego, zmienia się ubarwienie 
jego skóry. Naturalnie atosuje się to do larw  
mniej lub więcej swobodny wiodących żywot.

Autor dodaje, żeteorya jego posiada pewne pun
kty styczne z doktryną neolamarkistów, sięgając 
nieco głębiej w istotę spraw badanych; z drugiej

zaś strony, stosując tu teoryą doboru, przenosi
my ją  z samych istot zabarwionych, na drobne 
„plastydule” barwnikotwórcze.

(C. R.) Jan T.

Książki nadesłane do redakcyi.

—  N. S. Shaler, profesor paleontologii w un i
wersytecie w Harward. D zieje ziemi. Przeło
żył z angielskiego z upoważnienia autora Henryk 
Wernic. Przejrzeli i dopiskami dopełnili Antoni 
Slósarski i Józef Siemiradzki. Wydanie drugie 
poprawione. Nakładem księgarni Teodora P a
prockiego. Warszawa, 1901.

—  M. TrynkoWSki. O równaniach dzielczych  
funkcyj eliptycznych. W arszawa, 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. 13 do 19 lutego 1901 r.

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