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0  Ś W IE T L E .
O DCZYT PUBLICZNY.

„I rzekł B o g : niech się stanie świa
tłość i stała się światłość; i ujrzał Bóg 
światłość, źe była dobra; i przedzielił 
światłość od ciemności i nazwał świa
tłość dniem a ciemność nocą, i stał się 
wieczór i zaranek : dzień jeden“.

Taki jes t początek historyi światła, 
w edług jednego z najstarszych podań 
starożytności, w edług ksiąg Mojżeszo
wych Pism a świętego.

I  m ijały lata, la t  setki, tysiące i czło
wiekowi w ystarczała taka  definicya. 
W  rozwoju ludzkości można zauważyć, 
że człowiek ściślejsze badania swoje 
skierował w pierw  ku swojej własnej 
jaźni i ku na swój obraz pojętemu świa
tow i nadziemskiemu, nim zaczął śledzić 
uważnie zjawiska otaczającej go przyro
dy. Św iatło nie stanowiło wyjątku; to  
też pojedyńcze kroki, którem i posuwała 
się naprzód świadomość praw  kierujących 
zjawiskami świetlnemi, obejmują olbrzy
mie okresy i dopiero w  ostatnich stuleciach 
szybciej zaczęto je  poznawać; daleko nam 
jeszcze do końca; można naw et powie
dzieć, że w  szalonej pogoni za zdoby
czami przyrodoznawstwa, k tóra cechuje 
ostatnie la t dziesiątki, nauka o świetle

j  dała się wyprzedzić przez wszystkie nie- 
j mai inne działy fizyki.

Rozwój astronomii, który  w  starożyt
ności zawdzięczamy Hipparchowi i P to 
lemeuszowi, ustalił tylko dwa podstawo- 
we praw a optyki, które do dziś dnia za
chowały całą swoję ścisłość : jedno z nich 
głosi, że światło rozprzestrzenia się w y
łącznie po liniach prostych; być może 
pomogły do ustalenia tego pojęcia rze
czy smugi świetlne, które znaczy pro
mień w ośrodkach niezupełnie przezro
czystych.

D rugie prawo, przekazane nam z daw 
nych wieków, stwierdza, że w razie od
bicia promienia od jakiejkolwiek płasz- 
czyzny pion wzniesiony na tej płaszczyz- 
nie w  miejscu oświetlonem dzieli kąt 
między promieniem wpadającym  a odbi
tym na dwie równe części.

Po zdobyciu tych dwu pewników op
tyka tysiąc la t  przeszło nie posunęła się 
naprzód ani kroku.

Dopiero na początku nowego tysiącole- 
cia uczony arabski Alhazen podjął nanowo 
badania nad przebiegiem promieni św ietl
nych i dał podstaw ę do stwierdzenia 
praw o załam aniu światła; badaniom 
tym w ciągu kilku stuleci wiele pracy 
poświęcili uczeni j a k : Roger Bacon,
Y itellio i Keppler, ale dopiero w roku
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1621 W illebrad Snell u jął je  w  ścisłe 
w yrazy matematyczne. Obliczenia Snel- 
la stanow ią epokę w rozw oju światło- 
znawstwa; określiły one ściśle praw a 
odbicia i załam ania św iatła. Postaram y 
się na ich zasadzie w ytłum aczyć kilka j 

zjaw isk powszechnie znanych, lecz czę- | 
sto niedokładnie rozum ianych. Gdy św ia
tło  tra fi na  powierzchnię wody, nie 
wszystkie promienie zostaną odbite; część 
przejdzie do w nętrza. Prom ień po przej- ! 
ściu powierzchni wody odchyla się od 
przedłużenia swego poprzedniego kie
runku zbliżając się do położenia piono
wego względem powierzchni wody. To 
odchylenie nazyw am y załamaniem  św ia
tła. Snell dowiódł, że stosunek nachyle
nia promienia w padającego i załam anego 
względem pionu do powierzchni załam ują
cej jes t niezmienny dla danego m aterya- 
łu. Ile  św iatła  pow ierzchnia odbije, 
a ile zdoła przeniknąć do środka, zależy 
nietylko od m ateryału, ale i od kąta 
pod którym  św iatło wpada. W oda oświe
tlona prostopadle odbija 18 promieni na 
1000, szkło 25, rtęć 6 6 6 ; ta  sama jednak j  
woda oświetlona pod kątem  40° odbija ! 
22% , pod kątem  60°—65% , a pod ką
tem 8972°! a więc oświetlona praw ie 
równolegle z powierzchnią, odbija 721 
promieni na 1 0 0 0 , czyli więcej niż rtęć; 
w  tej ilości zauw ażyć się daje brak pro
mieni czerwonych, k tóre w oda w chłania 
chętniej niż niebieskie. Ta właściwość 
wody nadaje niebieskie zabarw ienie słyn
nej Grocie błękitnej pod w yspą Capri, 
skośnie oświetlonej przez jedyny otw ór 
umieszczony nad samą pow ierzchnią w o
dy. N igdy jednak  w razie przejścia pro
mieni z pow ietrza do wody powierzch
nia cieczy nie odbije św iatła  całkowicie; 
część przenika do środka i w  m iarę za
głębiania się zostaje pochłonięta, w yw o
łując inne, często nieokreślone jeszcze 
przejaw y energii; lub na tra fia  w  swoim 
przebiegu na inną, odbijającą powierzch
nię i może wrócić i wyjść ponownie 
z wody. N ajłatw iej u legają odbiciu pro
mienie niebieskie i dlatego wody głębo
kie a czyste, lub oddalone w arstw y po
w ietrza w ydają się nam  niebieskie. To 
stanow i wytłum aczonie koloru nieba.

Zupełne odbicie św iatła jes t tylko moż
liwe wtedy, jeżeli promień przechodząc 
np. przez wodę natrafi skośnie na w ar
stw ę pow ietrza lub wogóle przy przej
ściu z ośrodka silniej załamującego św ia
tło do ośrodka wyw ołującego mniejsze 
załamanie. Spojrzyjmy np.”na fig. l, w  k tó
rej linia pozioma oznacza powierzchnię 
wody oświetloną przez wiązkę promieni. 
Prom ień wchodzący, nachylony w zglę
dem pionu pod kątem  a zmienia swój 
kierunek i zbliża się pod wodą do prze
dłużenia pionu. W edług praw a Snel- 
la stosunek kątów  a i 7 dla powietrza 
i wody jest niezmienny. Jeżeli więc kąt 
a ulegnie zwiększeniu, czyli promień pa
dać będzie skośniej na powierzchnię wo
dy, to  powiększy się proporcyonalnie 
i k ą t 7; gdy ką t a stanie się kątem  pro
stym, czyli gdy promień przejdzie wzdłuż 
powierzchni wody, 7otrzymamy najwięk-

F ig . 1.

szy k ą t załamania. W szystkie zatem 
promienie oświetlające wodę objęte są 
po załam aniu przez kąt pomiędzy linią 
pionową a promieniem wchodzącym, 
reszta zaś przestrzeni pozostanie ciemną. 
N atom iast wszystkie promienie, które 
dojdą do powierzchni nie z powietrza, lecz 
z wody, zostaną całkowicie odbite i wró
cą do wody zachowując to samo nachy
lenie względem powierzchni wody. P ra 
wie wszyscy wiedzą z widzenia czy ze 
słyszenia, że we wspomnianej już pow y
żej grocie błękitnej na Capri, przewod
nicy rozbierają się i skaczą do wody dla 
zarobienia kilku groszy od zdziwionych 
turystów , k tórzy podziw iają ciekawe zja
wisko : ciało nabiera w  wodzie połysku 
srebra.

To samo zjawisko możemy powtórzyć 
mniej drastycznie : Zanurzmy pustą ru r
kę szklaną zamkniętym końcem do wody
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i pochylmy ją  tak, aby promienie świa
tła  przez wodę skośnie padały na szkło 
zanurzone; promienie przy przejściu z wo
dy do powietrza w rurce ulegną całko
witem u odbiciu i rurka wyda nam się 
napełnioną żywem srebrem. Zjawisko 
to zniknie skoro tylko nalejemy wody 
do rurki, promienie bowiem przejdą przez 
szkło i wodę bez przeszkody.

Ciało przewodnika pokryte warstew ką 
oparów, słabiej załamujących promienie 
niż woda, g ra  tę  samę rolę, jak  powie
trze w  rurce, a że oświetlenie jest bar
dzo skośne więc wszystkie promienie 
u legają całkowitem u odbiciu, nadając 
ciału ów połysk metaliczny.

Teraz możemy wytłum aczyć zjawisko, 
dlaczego bry lan t ma blask większy od 
szkiełka równego mu wielkością i kształ
tem. Ma bowiem większy ką t załamania. 
W szystkie promienie, które przenikły do 
w nętrza brylantu i na trafia ją  na przeciw
ległą powierzchnię pod kątem  mniej
szym niż 66° są całkowicie odbite; nada
jąc  powierzchni brylantu postać wielu 
nachylonych względem siebie płaszczyzn 
ułatw im y wielkiej ilości promieni kilka
krotne odbicie i pow rót w kierunku oka 
obserwatora, k tó ry  widzi nietylko pro
mienie odbite w prost od powierzchni, 
ale i wiele powracających po kilkakrot
nej zupełnej refleksyi. W  szkle zaś 
tylko te  promienie odbijają się całkowi
cie, które w padną na powierzchnię od 
wew nątrz pod kątem  mniejszym niż 50°. 
Znacznie mniej zatem  promieni ulegnie 
odbiciu w szkle niż w  brylancie, więcej 
zaś rozproszy się po załamaniu i zginie 
dla oka obserwatora. To nam tłum aczy 
blask; t. zw. zaś ognie polegają po 
części na innem zjawisku. Promień, k tó
ry  wydaje nam się biały, stanowi mie
szaninę promieni różnobarwnych. W spo
mniałem już, że nie wszystkie kolory 
z rów ną łatw ością ulegają odbiciu; rów 
nież i załamanie podczas przejścia z jedne- j  

go ośrodka do drugiego jest mniejsze dla 
promieni czerwonych niż dla żółtych, 
zielonych, niebieskich i fioletowych. 
Skutkiem tego przez załamanie następuje 
rozkład białego promienia na barwne 
jego czynniki; promienie więc powraca

jące z brylantu do naszego oka po 
załamaniu i kilkakrotnem odbiciu nie 
stanow ią jednolitej mieszaniny w szyst
kich barw, robiącej wrażenie białego 
światła, lecz są po części rozłożone 
i w  różnych miejscach przestrzeni różnie 
zabarwione; wrażenie różnobarwności 
potęguje po za tem interferencya, które
mu to zjawisku później kilka słów po
święcimy.

Plamę, k tórą znaczy nam na ekranie 
św iatło rozłożone podczas załam ania na 
różne kolory, nazywamy widmem. Że 
mamy do czynienia jedynie z rozkładem 
św iatła a nie z organiczną jego zmianą 
dowodzi bardzo proste dośw iadczenie: 

Promień światła, załamany w t. zw. 
pryzmacie szklanym, rzucamy na ekran 
i otrzymujemy widmo, w  którem rozróż- 

I niam y wszystkie kolory tęczy : czerwony, 
pomarańczowy, żółty, zielony, niebieski, 
błękitny i fioletowy. W suwając soczew
kę pomiędzy pryzm at a ekran możemy 
przez powtórne załamanie tak  zmieszać 
rozłożone kolory, że otrzymamy znów 
białą plamę zam iast widma. Zapomocą 
drugiego pryzm atu możemy skierować 
na bok najbardziej łamliwe kolory; mie
szanina pozostałych da nam plamę błę
kitną; gdy przesuniemy drugi pryzm at 
tak, aby oddzielić promienie fioletowe, 
pozostanie na ekranie plam a żółta.

Przedstaw iona w tem doświadczeniu 
t. zw. analiza i synteza św iatła posłuży 
nam do wytłum aczenia i rozróżnienia 
niektórych zjawisk dotyczących zabar
wienia przedmiotów i wrażenia barw. 
Przedm ioty widzimy wskutek tego, że 
ich powierzchnia odbija padające nań 
promienie światła; niektóre ciała tak  
szybko pochłaniają wnikające promienie, 
że prawie żadnego z nich nie wypusz
czają i nie odbijają; sąto ciała nieprze
zroczyste i czarne. Inne odbijają prawie 
wszystkie promienie i w ydają nam się 
w skutek tego białe. Większość zaś ciał 
pochłania część promieni resztę zaś 
odbija.

Łatw o zrozumieć, że jeżeli dana po
wierzchnia pochłania np. promienie czer
wone, pomarańczowe i żółte reszta po 
odbiciu nada jej kolor błękitny i od
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wrotnie, jak  to dokazało poprzednio 
opisane doświadczenie. B arw a przed
m iotu zależy, w ięc od tego, jakie 
promietoie jego powierzchnia pochłania, 
a jak ie  odbija. Przekonaliśm y się rów 
nież, że zmieszanie kolorów żółtego 
i błękitnego daje nam kolor biały a nie 
zielony, jak  często mylnie przypuszcza
ją. To samo pokaże nam krążek pom a
low any przez pół na żółto przez pół na 
niebiesko i poddany w irow aniu.

Mówię tu  o równoczesnem lub jak  
w  ostatniem  doświadczeniu, praw ie rów 
noczesnem poddaniu oka w rażeniu pro
mieni żółtych i błękitnych; mieszając 
bowiem barw niki np. przez zacieranie 
farb na palecie otrzym ujemy nowe ciało, 
k tóre inaczej w chłania św ia tło : barw nik 
żółty wchłonie promienie fioletowe i błę
kitne aż do niebieskiego; barw nik błę
k itny  pochłonie promienie czerwone, 
pomarańczowe aż do żółtego, z całego 
widm a zostaną odbite jedynie promienie 
zielone i dlatego przez zmieszanie farb 
otrzym ujemy zupełnie inny kolor niż 
przez zmieszanie promieni.

Zrozumienie trzech podstaw ow ych praw, 
którym  podlegają promienie świetlne,
0 rozchodzeniu się, odbiciu i różno- 
barwnem  załamaniu, tłum aczy nam  wiele 
zjaw isk optycznych, nie odpowiada nam 
jednak na pytanie, co to jes t światło.

K ilku uczonych w ytężało siły myśli, 
aby opierając się na analogii znanych 
zjaw isk i na in tu icyi geniuszu dać odpo
wiedź na to  pytanie. Z początku stało 
na przeszkodzie do znalezienia w łaści
wej drogi przekonanie, że św iatło nie 
potrzebuje czasu na przenoszenie się 
z miejsca na miejsce. K artezyusz dowo
dził, że tak  jak  kij n a tra fia jąc  jednym 
końcem na kamień, w  tej samej chwili
1 bez żadnej zm iany swej isto ty  przeno
si uderzenie na rękę trzym ającą za ręko
jeść, tak  i promień wzbudzony na słońcu 
wywołuje jednocześnie podrażnienie s ia t
kówki naszego oka. Dopiero w  roku 
1675 Olaf Rom er n ietylko stw ierdził, że 
św iatło w ym aga czasu, aby przejść od 
źródła do naszego oka, ale obliczył jego  
szybkość z dokładnością, świadczącą 
o genialnej ścisłości wnioskowania. Obli

czył on czas, w  którym  powinny nastą 
pić zaćm ienia księżyców Jow isza i spo
strzegł, że obserwacya w  porównaniu 

I z obliczeniem wykazuje pewne różnice, 
w zrastające w raz z oddalaniem się J o 
wisza od ziemi. W yciągnął wniosek, że 
widzim y zaćmienie o tyle później, ile 
św iatło  potrzebuje czasu na przejście od 
Jow isza do oka ludzkiego na ziemi. 
Z odległości Jow isza i wielkości opóź
nienia obliczył szybkość św iatła i znalazł, 
że promień przebiega około 300 000 hm 
na sekundę wśród pustej przestrzeni.

Na tych doświadczeniach New ton 
oparł swoję teoryą t. zw. emanacyi 
św iatła. Zbadawszy dokładnie praw a 

J  uderzenia się ciał elastycznych wiedział 
o tem, co nieraz obserwujemy na b ilar
dzie, że kula uderzona w sam środek 
odbije się pod tym  samym kątem, pod 
jakim  trafiła  o bandę. Uderzyła go 

| analogia tego zjawiska z odbiciem pro
mieni świetlnych i wywnioskował, że 
św iatło jestto  ruch postępowy ma- 
tery i doskonale elastycznej, wydzielanej 
z przedmiotów świecących. Teorya N ew 
tona, poparta nader gruntownem  rozu
mowaniem i pow agą autora, zdobyła 
sobie wielu zwolenników; u niektórych— 
przytoczę tu  ty lko Laplacea—przetrw ała 
do początku dziew iętnastego wieku. 
W praw dzie N ew ton na zasadzie tej teo- 

j  ry i w ytłum aczył doskonale odbicie i roz
przestrzenianie się światła, ale trudno 
mu było uzasadnić najrozm aitsze zja
wiska dotyczące widma i załam ania 
promieni. Już  za jego czasów znalazły 

{ się um ysły prorocze, które przewidziały 
późniejszy kierunek rozwoju teoryi. Huy- 
gens i Euler zw racali uw agę na analo- 
logią między światłem  a dźwiękami.

! D źw ięk oddawna uznano za ruch falisty  
powietrza; tu  była trudność większa, bo 

j  niełatw o było powiedzieć co podlega 
ruchowi, jeżeli św iatło uważam y za ruch. 
A utory tet New tona powiększył twórcom 
nowej teoryi trudności do przezwycięże
nia i odniósł chwilowe zwycięstwo. 
Dopiero na początku bieżącego stulecia 
młody i wyśmiewany przez współczes
nych uczony angielski Tomasz Y oung 
z całą ścisłością wysnuł we wszystkich
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konsekwencyach podstawy dzisiejszej 
teoryi falowania promieni świetlnych; 
ostateczny dowód prawdziwości swych 
przypuszczeń upatryw ał w zupełnej ana
logii zjawisk t. z w. interferencyi fal 
dźwięku i światła. Fale nie są bowiem 
ruchem postępowym materyi; przypatrz
my się mewie, k tóra przysiadła na 
chwilę na rozkołysanej powierzchni mo
rza. W idzimy fale posuwające się ku 
nam a mewa nie zbliża się ani trochę; 
opuszcza się w  dół i wznosi się razem 
z falą, wskazując nam w yraźnie jak i 
ruch w ykonyw ają cząsteczki wody, tw o
rzącej fale.

Jestto  ruch wahadłowy tam  i z po
wrotem; fala potrzebuje jedynie ośrodka 
zdolnego do drgań, aby przebiedz z koń
ca w  koniec; jedna pobudzona do ruchu 
cząsteczka pociąga za sobą sąsiednie, 
te znowu dalsze i tak  rozchodzi się 
ruch falisty kręgam i dokoła, fala płynie 
za falą, nadając ruch wszystkim czą
steczkom rozkołysanej powierzchni. Gdy j  

wzbudzimy dwie fale z różnych punktów, 
pow staną dwa systemy kręgów, które 
będą pobudzały do drgań cząsteczki 
materyi. K ażda cząsteczka wykona taki 
ruch, jak i jej nada w ypadkow a obudwu 
fal; skoro więc góra trafi na górę, 
cząsteczka wzniesie się na podwójną 
wysokość; skoro dół trafi na dół—pow sta
nie dół podwójnie głęboki; ale gdy góra 
jednej fali zejdzie się z dołem drugiej, 
zniosą się fale wzajemnie i cząsteczka 
zostanie w  spokoju. To krzyżowanie 
s;ę wpływów dwu fal nazywamy inter- 
ferencyą. Y oung wiedział o tem, że 
dwie fale dźwięków mogą wzmocnić się 
wzajemnie lub osłabić przez interfe- 
rencyą, jak  łatw o w ykazać uderzając 
równocześnie dwa kamertony, różniące 
się nieco w  tonie czyli w  długości fal; 
grzbiet jednej fali równa się co pewien 
czas z grzbietem  drugiej, to znów, 
wyprzedzając ją, z dołem; otrzymuje- J  

my okresowe wzmocnienia i osłabienia | 
dźwięku. Podobne zjawisko obserwuje- ! 
my czasem we współczesnem działaniu 
dwu promieni św iatła. Zasługą jest 
Younga, że wytłum aczył to  zjawisko 
interferencyą fal, przez co stwierdził, że j

św iatło jest, tak  jak  i dźwięk, ruchem 
falowym.

Piękne barwy, jakie przybierają bańki 
mydlane, zawdzięczamy interferencyi fal; 
promienie rozmaitych kolorów różnią się 
między sobą długością fal i w tedy gdy 
na milimetrze długości zmieści się 1140 
fal czerwonych, 2545 fioletowych zajmie 
tyleż miejsca. Otóż jeżeli światło padnie 
na powierzchnię bańki mydlanej część 
jego zostanie odbita, część zaś przenik
nie dalej; z tej ilości promieni, k tóra 
przejdzie przez błonkę, część wejdzie do 
środka bańki, reszta zaś odbije się od 
wewnętrznej powierzchni i wróci w  stro
nę oka patrzącego razem z bezpośrednio 
odbitemi promieniami. Dla danej gru
bości błonki istnieje pewna długość fali 
(czyli pewien kolor światła), która sp ra
wi, że fala odbita od wewnętrznej po
wierzchni zrówna się w  ten sposób 
z falą odbitą od zewnętrznej strony, że 
góra jednej trafi na dół drugiej i obie 
fale zniosą się wzajemnie. Przypuśćmy, 
że dane miejsce błonki gasi promienie 
żółte i że promień odbity w  tem miejscu 
od bańki mydlanej wpada nam w oko 
i sprawia, że widzimy owo miejsce błon
k i: w  odbitym promieniu zabraknie
koloru żółtego, pozostałe zatem promie
nie otrzym ają zabarwienie błękitne; bań
ka mydlana wyda nam się w tem 
miejscu koloru błękitnego. Grubość błon
ki nie wszędzie jest jednakowa, znajdą 
się więc miejsca gaszące promienie 
czerwone, te  wydadzą nam się zielonemi; 
gdzieindziej zniosą się fale zielone ujrzy
my zatem plamy czerwone i t. d.

(DN)

NOWY POGLĄD 
NA STARY OBYCZAJ KUKUŁKI.

Niewiele chyba ptaków dało powód 
do ty lu  baśni i podań ludowych co 
kukułka, której głos charakterystyczny 
znacznie lepiej niż w ygląd znany jest 
każdemu. Jedna z legend ludowych gło-
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si, że kukułka na zimę zmienia się 
w  krogulca; w  niektórych znowu miej
scowościach istnieje podanie, że kukułka 
to zły duch, to  dyabeł, ukryw ający się 
pod postacią ptaka. Stąd też, zapewne, 
pow stał dziwny zwyczaj, stanow iący 
„pew ną“ do m ajątku drogę, zwyczaj 
brząkania pieniędzmi, gdy po raz pierw 
szy słyszymy wołanie kukułki; stąd, za
pewne, weszło w  użycie wśród niemców 
delikatne w yrażen ie : idź do kukułki
(geh’ zum Kuckuck) zam iast o s tre g o : 
„wynoś się do dyabła!“.

Przyrodników -badaczy szczególniej za
ciekawiał zawsze charakterystyczny oby
czaj kukułki wyręczania się innem i p ta 
kami w  sprawie w ychow yw ania piskląt. 
Rzeczywiście, oddawna stwierdzonym 
jes t faktem, że kukułka (Cuculus cano- 
rus L.), w łasnego nie budując gniazda, 
składa znoszone przez się ja ja  do gniazd 
innych ptaków , k tóre w  ten  sposób 
pełnią nieświadomie narzucone sobie 
obowiązki rodziców kukułcząt. Mówimy 
nieświadomie, bo jak  D yakow ski w  swej 
pracy ‘) wspomina, ja jk a  kukułki podob
ne są do jajek  ptaszka, którem u podrzu
cone zostały; tak  naprzykład, znajdow a
ne w  gniazdach właściw ych pokrzewek 
m ają na tle zielonkawem plam ki oliwko
wej barwy, podczas gdy na jajach, 
składanych do gniazd m akolągwy, plam 
ki są barw y czerwonej lub przynajmniej 
ilość plamek oliwkowych jes t bardzo 
nieznaczna.

Nie posądzając kukułki o brak macie
rzyńskich uczuć, próbowano w rozm aity 
sposób wytłum aczyć je j postępowanie; 
jedni tw ierdzili, że budow a w ew nętrzna 
i m ianowicie położenie żołądka nie 
dozwala kukułce w ysiadyw ać jajek, 
podług innych znów głów ną przyczyną 
zjaw iska jes t żarłoczność ptaka, k tóry  
i sam nie m ógłby długo usiedzieć na 
gnieździe i nie byłby w  stanie dostar
czyć pożywienia w potrzebnej ilości dla 
całej żarłocznej czeredy swych piskląt. 
Najbardziej prawdopodobnem wydało się 
objaśnienie, że kukułka, niosąc bardzo

') „Ptaki pożyteczne i ich jaja".

długo jaja  (w ciągu 7 tygodni składa 
10 jajek), nie może ich wysiadywać 
sa m a : w  ten  sposób bowiem znalazłyby 
się jednocześnie w  gnieździe różnego 
wieku pisklęta, co, naturalnie, dla młod
szych byłoby ze szkodą. Ostatecznie 
jednak objaśnienie to zostało zachwia- 
nem, gdy spostrzeżono, że niektóre p taki 
z rodziny kukułek, jak  naprzykład kuka- 
w ik w  Afryce, budują gniazda własne 
chociaż podobnie do naszej kukułki
niosą się powoli.

Po tem wszystkiem  nowy pogląd na 
spraw ę tego szczególnego pasorzytnictw a 
kukułek w ypow iedział prof. Zenećek
z Brtinn; ponieważ jednak rozw inął on 
tylko myśl uczonego W idmanna, zapo
znajmy się naprzód z tym ostatnim.

W  tak i sam sposób, jak  nasza kukułka, 
obchodzi się ze swojem potomstwem 
ptak  amerykański z rodzaju Molothrus 
(rodzina Icteridae); ponieważ znaczna
większość tych ptaków  żyw i się w yłącz
nie owadami, znajdowanemi na skórze, 
w  sierści większych ssaków, O. W id
mami podaje słuszną hypotezę, że w  za
mierzchłej przeszłości p taki te, tow a
rzysząc stale wędrującym  stadom dzikich 
koni i bawołów, m usiały tryb życia 
koczujący prowadzić, m usiały z koniecz
ności wyrzec się gniazd własnych, posłu
gując się cudzemi dla składania jajek. 
Zenećek, stosując hypotezę powyższą 
do kukułki, wyraża przypuszczenie, że 
i ona niegdyś, żywiąc się zewnętrznemi 
pasorzytam i różnych czworonogów, nie
odstępnym była towarzyszem  tych stad 
dzikich zwierząt, które w  bardzo odleg
łych od nas czasach zamieszkiwały 
stepy i lasy Europy. Gdy one znikły, 
kukułka musiała zmienić rodzaj poży
w ienia i obecnie żywi się przeważnie 
gąsienicami. Trudno jest dziś orzec 
z pewnością, jakie to były zwierzęta, 
k tórych grzbiety dawały przytułek przod
kom naszych kukułek. Dziś p taki te, 
w yłącznie leśne, starannie unikają wol 
nych rozległych przestrzeni; jeżeli się 
zgodzimy, że zamiłowanie takie do leś
nych gęstw in musi być dziedziczne, w y
padnie wśród mieszkańców lasów po
szukiwać zwierząt, które dostarczały
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żywności kukułkom. Z drugiej strony, 
jeżeli porównamy dziób kukułki z dzio
bem takich ptaków, które na gładkiej 
skórze pewnych zwierząt, jak  nosorożec 
albo słoń, żerują, to  otrzymamy wyraźną 
wskazówką, że dziób naszej kukułki na
daw ał się bardzo do czynienia „poszuki- 
w ań “ w gęsto owłosionej skórze takich 
zwierząt, naprzykład, jak  żubr europejski, 
jak  sierścią odziany słoń i nosorożec 
północny, jak  m am ut i inne tym  podobne 
olbrzymy, w ym arli świadkowie epoki 
czwartorzędowej. Dziś jeszcze spotkać 
się możemy z faktem dowodzącym 
wspólności interesów kukułki z niedź
wiedziem : w  Afryce znajduje się kukuł
ka (Cuculus indicator vel Indicator Sparr- 
manni), po~polsku miodowiodem zwana; 
m ała ta  p taszyna wołaniem swem do
prowadza ludzi i niedźwiedzie do miejsca, 
gdzie pszczoły leśne m ają miód zebrany, 
i podczas gdy ci po walce z pszczołami 
biorą się do miodu, ona czyni spusto
szenia wśród znajdujących się w  ulu 
larw  i poczwarek owada.

Cechy zewnętrzne kukułki jaknajbar- 
dziej popierają przypuszczenia Zenefka 
co do dawnego trybu życia tych p ta
ków : cztery palce nogi rozmieszczone 
w tak i sposób, że dwa są ku tyłowi, 
dwa zaś naprzód zwrócone, doskonale 
pozw alały kukułce utrzym ać się na skó
rze chociażby biegnącego zwierzęcia; 
długi ogon p taka pom agał mu znakomi
cie do utrzym ania równowagi, podczas 
gdy zwierzę-gospodarz znajdowało się 
w ruchu; także długi dziób, jakeśmy 
to  w skazali powyżej, u łatw iał niezmier
nie kukułce chwytanie drobnych zwie
rząt, ukrytych w  sierści gospodarza, 
nareszcie i głos charakterystyczny ku
kułki przypominać ma bardzo wołanie 
afrykańskiego larw ojada (Buphaga z ro
dziny Sturnidae), który  obecnie, p ro
wadząc podobne współżycie, głosem 
ostrzega swoich dobrodziejówi przed gro- 
żącem im niebezpieczeństwem, naprzy
kład ze strony myśliwych.

Tak w ygląda w  ogólnych zarysach 
hypoteza W idm anna i Zeneczka; zyskała 
ona wielu zwolenników; między innymi 
Carus Sterne poparł ją  całym szeregiem

dowodów, zaczerpniętych ze źródeł my- 
tologicznych (ob. Prometheus nr. 618). 
Za przyjęciem jej przem awia w  najw yż
szym stopniu fakt, że południowo-ame
rykańskie kleszczojady z gromady łażą
cych (rodzaj Crotophaga) do dziś dnia 
żywią się pchłami i kleszczami, wyszu
kując je najspokojniej bez względu na 
obecność ludzi, na skórze pasącego się 
bydła i koni. Dw a gatunki tych ptaków 
posiada gniazda własne, trzeci zaś (Cro
tophaga Ani) buduje gniazda wspólne, 
do użytku większej liczby samic prze
znaczone; wyklute w  takich warunkach 
pisl-lęta są również wspólnemi siłami 
karmione i wychowywane.

Podobny sposób wychowywania po
tomstwa, jako forma pośrednia między 
zwykłym sposobem gnieżdżenia się p ta 
ków a posiłkowaniem się cudzemi gniaz
dami, zasługuje na szczególną uwagę.

Adam Kudelski.

BIOSFERA 
A ŚWIAT MINERALNY.

(Ciąg dalszy).

Znaczne zatem zróżnicowanie morfolo
giczne biosfery jest na służbie u św iata 
mineralnego. Jak a  jednak właściwość 
m ateryi świat organiczny budującej po
zwala na takie znaczne zróżnicowanie, 
na takie wyodrębnienie się biosfery w ce
chach względem św iata nieorganizowa- 
nego? Boć przecie oprócz różnic morfo
logicznych, mamy wiele innej nieco na
tury. Pew na sprężystość, ruchliwość ma
tery i organicznej, szybkie reagowanie na 
czynniki zewnętrzne, jednem słowem nie
stała rów now aga i znaczna zdolność do 
przemian i różnorodnego kształtow ania 
zależnie od warunków, plastyczność, je 
żeli tak  rzec można. Ta rzecz da się 
bliżej scharakteryzować przez porówna
nie składu chemicznego św iata m ineral
nego. Jeżeli oderwiemy się od w szel
kich szczegółów i rzucimy okiem na ca
łość, zobaczymy, że litosfera składa się 
z niewielu zaledwie pierwiastków, które
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m ają poważniejsze dla niej znaczenie. 
Tlen, krzem, glin, żelazo, wapń, magnez 
i alkalia, oto niem al cały wykaz. H y
drosfera składa się więcej niżeli z 96% 
wody *) a atm osfera z tlenu i azotu 
w  stosunku praw ie 1: 3,3. Tak hydro
sfera jak  atm osfera pomimo poważnych 
obszarów pierwszej względnie do po
wierzchni ziemskiej i znacznej wysokości 
atm osfery w  porów naniu z promieniem 
tej kuli, stanow ią ty lko m aluczką część 
masy naszej planety, albowiem hydro
sfera wynosi tylko 7% , a atm osfera za
ledwie 0,03%- N iestety te  dwie pomniej
sze w arstw y bardziej są dla nas dostęp
ne niżeli część zasadnicza kuli. Budowę 
litosfery i je j skład znam y ty lko na jej 
powierzchni, boć przecie 15—16 km, k tó 
re stanow ią całą głębokość dostępnej 
nam litosfery w  porów naniu z 6 300 km 
promienia kuli stanow ią błonkę po
wierzchowną, której doniosłość zaledwie 
w  ułam ku odsetki da się wyrazić. Co 
do części głębszych możemy tylko robić 
niejakie przypuszczenia. Gdy więc cho
dzi o chemizm litosfery, możemy mówić 
tylko o tej dostępnej powłoce. P rzew a
żają  w  niej tlen 47,2% , krzem 28% , 
glin  8% , żelaza już jes t zaledwie 4.5% , 
wapnia 3,5 , magnezu, sodu i potasu po 
2,5% . P ierw iastk i te  budują skorupę 
ziemską w postaci zw iązków najpierw  
każdego z poszczególnych pierw iastków  
z tlenem, a już te  w dalszym ciągu łą 
czą się w  związki bardziej złożone. O ile 
dla litosfery jes t charakterystyczną para 
pierw iastków  Si i Al, stojących obok 
siebie w  układzie peryodycznym  (w dru
gim szeregu poziomym), o tyle dla bio
sfery znam ienną jest para  C i N, rów 
nież obok siebie w  tym  układzie (w sze
regu  poziomym pierwszym) położonych. 
A nalogia idzie dalej. Łączenie się (Si, O) 
z (Al, O) z przybieraniem  sobie (H, O) 
w  związki bardziej złożone, jest zupełnie 
analogiczne z łączeniem  się (C, O) z (N, O) 
i (H, O) by stw orzyć zasadnicze związki

’) Podług Vogta hydrosfera składa się 
z 85,79% tlenu, 10,67% wodoru, 1,14% sodu, 
2,07% chloru i tylko 0,33% innych pierwiast
ków; atmosfera z 23,01% tlenu, 75,68% azotu, 
1,30% argonu i 0,01% C02.

biosfery. P ierw iastk i O, Si, Al, H  z ta- 
kiem samem prawem możemy nazwać 
głównemi litogenam i, jak  O, C, N, H  
biogenam i głównemi, z tą  tylko różnicą, 
że dalszy szereg litogenów  dopełniają 
alkalia, ziemie alkaliczne i żelazo, gdy 
do biogenów w  dalszym ciągu należą 
w  porządku ważności fosfor i siarka, 
k tóre w  litosferze podrzędniejsze m ają 
znaczenie i dopiero po nich następują 
alkalia, ziemie alkaliczne i żelazo. Tak 
w biosferze, jak  w  świecie mineralnym 
jednym  związkom przypada w udzia
le głów na rola, innym podrzędniejsza; 
w biosferze związkiem zasadniczym, oko
ło którego się ześrodkowuje cykl w aż
niejszych przem ian chemicznych, dla ży
cia niezkędnych, jest białko, związek 
składający się z węgla, tlenu, azotu, wo
doru, siarki i fosforu; w  litosferze panu
jące znaczenie m ają glinokrzem iany skła
dające się z krzemu, tlenu, glinu, alka
liów, wodoru, a w  części skorupy bez
pośrednio na powierzchnię występującej 
przeważać już zaczynają takie glino
krzemiany, w  których alkalia usunięte 
zostały w  drodze rozkładu, np. gliny. 
Zatem  w biosferze ześrodkowały się 
pierw iastki lżejsze, gdy w  litosferze ich 
cięższym analogonom przypadła rola 
przewodnia. Owe lżejsze pierw iastki są 
zdolne do tw orzenia bardziej złożonych 
związków i większej ich różnorodności, 
czem się tłum aczy ogromna rozm ai
tość procesów chemicznych zachodzących 
w biosferze. L itosfera jest w  tym  w zg lę
dzie mniej złożona i w  przem ianach che
micznych bardziej jednostajna.

Z pojęciem m ateryi jest ściśle połączo
ne pojęcie energii. Każdy układ mate- 
ryalny ma sobie w łaściw ą energią w e
w nętrzną. Każdej przemianie, czy to 
fizycznej, czy chemicznej, towarzyszy 
pewne zjawisko energetyczne. M echani
ka dowodzi, że układ ciał znajduje się 
w  stanie rów now agi stałej wtedy, gdy 
zdolność do przemian, wolna energia 
układu jest sprowadzona do minimum, 
t. j. układ zaw iera minimum energii zdol
nej do wykonania pracy fizycznej. A po
nieważ każdy układ będący pod w pły
wem jakichkolw iek sił, dąży do równo
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w agi stałej, oczywiście że każdy układ 
dąży do takiego stanu, w  którym  ilość 
energii zdolnej do wykonania pracy 
fizycznej sprowadzona jest do minimum. 
Tak np. dla wody bieżącej, spadającego 
ciała, stan spoczynku nastąpi wtedy, gdy 
ilość energii wolnej stanie się najmniej
szą dla danych warunków zewnętrznych, 
t. j. gdy dane ciała w danych w arun
kach okażą się najbliżej środka kuli 
ziemskiej. To, co dotyczę warunków 
fizycznych, możemy zastosować i do ukła
dów chemicznych. Stan równowagi ukła
du będzie tem  doskonalszy, im mniej 
energii zdolnej do działania układ ten 
będzie zawierał. Do takiego możliwie 
najdoskonalszego dla danych warunków 
stanu rów now agi będzie dążył każdy 
układ w ytrącony ze stanu spokoju, a im 
więcej energii zaw iera w  sobie, tem 
więcej jej wyłoni w  takiej lub innej po
staci. O ile ta  energia, będąc wyładowy
wana, ujaw nia się w  postaci pracy, w i
dząc bezpośrednio tylko skutki stw arza
my sobie pojęcie o zjawisku, pomijając 
przyczynę. Św iat organiczny, składają
cy się z hojniej uposażonych w energię 
chemiczną pierwiastków (o czem nas 
uczą doświadczenia laboratoryjne z nie
mi), przedstaw ia wskutek tego zbioro
wisko układów  bogatszych w energię 
wewnętrzną. W  przemianach chemicz
nych, tow arzyszących zjawiskom życio
wym tych układów, następuje w yłado
wanie energii, k tóra zamienia się w  dal
szym ciągu na pracę, co wywołuje w  bio
sferze, a zwłaszcza w  świecie zwierzę
cym tę  ruchliwość i zróżnicowanie form. 
Co zaś do treści przemian chemicznych, 
zachodzących w  biosferze, są one tylko 
dopełnieniem ogólnego kierunku prze
mian we wszechświecie zachodzących.

Przyjrzyjm y się całokształtow i św iata 
mineralnego. Twardą, skrzepłą skorupę 
ziemską oblewa zewsząd ocean wodny, 
lub gdzie go niem a bezpośrednio—gazo
wy, z którego od czasu do czasu strą
cają się potoki wody w  postaci desz
czów, lub też w arstw y śniegu. W oda 
nie może w  całej swej ilości utrzymać 
się w  stanie skroplenia na powierzchni | 
ziemskiej, w arunki tu  panujące nie gw a

ran tu ją  dla stanu jej ciekłego równowa
gi stałej; po każdym dopływie energii 
słonecznej część jej wyparowuje i unosi 
się w  atmosferze, by po pewnem jej na
syceniu strącić się znowu. Za każdem 
takiem  strąceniem następuje w yładow a
nie energii, towarzyszące przejściu ukła
du cząsteczek wody ze stanu gazowego 
w ciekły. Podczas ścinania się wody 
w kryształki śniegu również zachodzi 
wyładowanie energii w  postaci ciepła. 
Gdzie tem peratura środowiska, t. j. da
nych w arstw  atmosfery i powierzchni 
ziemskiej jest dość niska, a tak  jest 
wszędzie, gdzie dopływ energii słonecz
nej jest niewielki, jak  np. w  strefach 
podbiegunowych, pomimo tego w yłado
w ania ciepła raz strącona wilgoć w  po
staci śniegu pozostaje w  takim  stanie; 
należy tedy przypuszczać, że gdyby na pe
wien okres czasu ziemia pozbawiona zosta
ła dopływu energii słonecznej, cały zapas 
wody z atmosfery zostałby strącony 
w postaci osadu. Energia słoneczna tedy 
podtrzymuje wędrówkę wilgoci w  w ar
stw ach atmosfery. Jednak litosfera przy
swaja sobie wodę pomimo to i zuboża 
w  ten  sposób powłokę gazową. W iado
mo, że wszędzie, gdzie pierw otna ma- 
sywno-krystaliczna skorupa ziemska sty
ka się bezpośrednio z atmosferą, trafia  
na warunki rów now agi niestałej dla jej 
bezwodnych części składowych. Zaczy
nają zachodzić zjawiska, które noszą 
ogólną nazwę wietrzenia. M inerały ta 
kie, jak  np. glinokrzemiany, które może
my wyrazić wzorem ogólnym

mRjO . nR '20 3 . p S i0 2 ,

gdzie R  oznacza alkalia, R ' glin i ana- 
logony, a m =  1; n  =  1; p =  2 do 6, nie 
są zdolne zachować ani swej postaci, ani 
składu; z jednej strony zostają wypłó- 
kane alkalia, a na ich miejsce wstępuje 
woda, z drugiej odpada krzemionka i gdy 
reakcya zaszła tylko w części, otrzym u
jem y zeolity lub epidoty, gdy poszła da
lej i alkalia zostały wym yte zupełnie, 
a krzemionki zostało p =  2, tw orzą się 
gliny wzoru H 20  . A120 3 . 2S i02 . H 20 , 
czyli H 2Al2Si20 8 . H 20 . Nowe związki, 
znacznie uwodnione w porównaniu z te-
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mi, z których pow stały, są trw alsze na 
powierzchni ziemskiej, a litosfera w y
gryw a tu  pew ną ilość wody, k tó rą  so
bie przyswroiła na stałe z atm osfery. To 
samo dzieje się i z innemi związkam i 
składającemi skorupę ziemską, z tą  tylko 
różnicą, że niezaw ierające tlenu nietylko 
się uwodniają, ale i u tleniają, np. FeS2 
przechodzi w  F e S 0 4 . 7H20  i H 2S 0 4 ; 
2FeAsS w Fe2As20 8 . 4H20  i H 2S 0 4 
i t. d. Uwodnienie i u tlenianie się zw iąz
ków skorupy ziemskiej w  zetknięciu 
z atm osferą je s t zasadniczą cechą prze
mian zachodzących w  górnych w arstw ach 
stałej powłoki ziemskiej i stąd  w ybitna 
różnica między w arstw am i bezpośrednio 
na św iatło dzienne wychodzącemi a głęb- 
szemi. W arstw y utlenione i uwodnione 
sąto skały okruchowe, k tóre wszędzie 
niem al przykryw ają łono masywno kry
staliczne, z którego pow stały pod w pły
wem czynników atmosferycznych. Nie
które części składowe, w ym yte ze skał 
okruchowych i uniesione w  postaci roz
tw orów  do wodozbiorów i tam  w skutek 
przesycenia środowiska lub pod w pły
wem funkcyj życiowych organizm ów 
strącone, stanow ią skały osadowe. W szyst
ko to  toczy się i przesuw a po pochyło
ściach oblicza ziemskiego, w ypełnia nie
równości i zagłębienia, dążąc o ile moż
na najbliżej do środka ziemi. W iatr 
i woda niw elują ciągle jej powierzchnię, 
pom agając okruchom w  ich zadaniu, 
przyczem woda sam a chętnie się w ci
ska we wszystkie szczeliny i wstępuje 
w  trw alsze połączenie, gdzie się to  daje, 
by jako część składow a zw iązku che
micznego mniej łatw o podlegała w yru
gow aniu przez psującą jej szyki energią 
słoneczną i w ysysającą działalność w ia
trów . N ależy dodać, że u tlenianiu  i uwod
nieniu tow arzyszy zw ykle wyładow anie 
energii, a zatem, ja k  wiemy, przejście 
układu chemicznego ze stanu  rów now a
gi mniej stałej do bardziej stałej. Ilości 
wyładowyw anej w  postaci ciepła energii 
są nieraz dość znaczne; energia ta  roz
siewa się w  przestrzeni i w  ten sposób 
ilość energii w ew nętrznej naszej kuli 
staje się mniejszą. P rzebieg  ogólny re- 
akcyj, odbywających się w  skorupie ziem

skiej, przedstaw ia się tedy t a k : związki 
bardziej w  energią w ew nętrzną zasobne 
(i zwykle mniej złożone) przechodzą 
w  uboższe, wyładow ując część energii. 
Ogólny kierunek tych reakcyj jes t tego 
rodzaju, że ze wszystkich, możliwych 
w  danych warunkach, tw orzą się zw iąz
ki w yładow ujące najwięcej energii. Tak 
np., gdy porównamy dane termochemii 
co do ogólnej w artości zjawisk term icz
nych, tow arzyszących reakcyom, to  oka
że się, że podług ilości ciepła, Wyłado
wyw anego podczas tw orzenia się z pier
wiastków, związki (że przytoczym y po
spolitsze) tak  następują po sob ie :

II.

III .

H 2S . 
N a2S . 
BaŚ . 
CaS .
a i2s 3.
MnS . 
FeS . 
CoS . 
ZnS . 
Cu2S .

HoO . 
Na„0 
B a6  . 
CaO \  
Pe30 4 
Cu20 .
KOH
NaOH
Ba(OH),
Ca(OH)j
Al(OH)3
Mn(OH)2
Fe(OH)3
Co(OH)o
Zn(OH),

1 012 cal. ’) 
870 „
983 „
896 „

1 223 „
444 „
238 „
197 „
396 „
183

823X2 
. 804
. 1 242 
. 1 310 
. 2 647 
. 408

. 1032 cal 

. 1019 „

. 2 149 „
. 2 149 „
. 2 970 „
. 1 632 „
. 1 982 „
. 1318 „
. 1511

i t. d. 

cal.

t. d.

t. d.

') Cal. tu  oznacza ilość ciepła, k tó rą  w y
ładowuje 1 g wody oziębiając się od 100° do 
0°. Jakkolw iek zwykle używa się jako miary 
ciepła ilości potrzebnej do ogrzania 1 kg wo
dy od 0° do 1°, pozostawiamy tu  przytoczoną 
jednostkę, jako miarę, dla zachowania auten
tyczności cyfr, podanych przez Ostwalda. 
Jednostka używana przez Ostwalda równa się 
mniej więcej 0,1 wielkiej kaloryi (1 kg od 
0° do 1" C).

2) Porówny wając KOH lub NaOH z Ba(OH)3 
trzeba brać 2KOH czyli 2 064 cal.
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k 2c o 3 . . 2  8 1 1 cal.
N a2C 03 . . 2  7 2 6 »
B aC 03 . . 2  8 3 4

C aC 03 . . 2  7 0 4 JJ
MnCOj . . 2  1 0 8 i t. d.
K 2S 0 4 . . 3  4 4 6 cal.
N a2S 0 4 . . 3  2 2 8 W
B aS 0 4 . . 3  3 8 1 n
C aS 04 . . 3  1 8 4 w
M gS04 . . 5  0 2 3

M nS04 . . 2  4 4 9

F e S 0 4 . . 2  3 5 6

C oS04 |
N iS 0 4 \ około 2  3 0 0

z n s o 4)
C uS04 . . 1 8 2 6 91

Gdy zaś przyjrzym y się produktom reak- 
cyj przyrodzonych—minerałom na bezpo
średniej powierzchni ziemskiej pow sta
łym, przekonamy się, że najbardziej są 
rozpow szechnione: wodziany, węglany
i siarczany, i  że gdzie część litosfery do
piero w ystąpiła na powierzchnię, wszę
dzie siarczki przechodzą w siarczany 
w  dostępie tlenu, w  w ęglany w  braku 
tlenu a dopływie dwutlenku węgla, tlen
ki się uw odniają i t. d., to  jest w  da
nych w arunkach ze wszystkich możli
wych reakcyj, zachodzi ta, której tow a
rzyszy wyładowanie jaknajwiększej ilo
ści ciepła. W  sumie ostatecznej tedy 
w  zjaw iskach zachodzących w świecie 
nieorganicznym  przebija się dążenie do 
zlania się wszystkich trzefch powłok, s ta 
łej, ciekłej i  gazowej, w  jednę, miano
wicie stałą, i do wyładow ania możliwie 
wielkiej ilości energii na zewnątrz. D ą
żenie to zaznacza się tak w  zjawiskach 
chemicznych jak  fizycznych. Czyli, że na
sza kula ziemska stara  się per fas et ne- 
fas skurczyć, czy to  na drodze przemian 
chemicznych czy fizycznych, i cała przejść 
do stanu stałego o możliwie najekono- 
miczniejszej postaci, mianowicie geome
trycznie prawidłowej kuli i o możliwie 
najstalszej równowadze wewnętrznej, t. j. 
o minimum energii wewnętrznej. W idzi
my to w  ciążeniu ciał do środka kuli 
ziemskiej, w  zjawiskach atmosferycznych, 
w  reakcyach chemicznych i t. d. Do
pływ  energii chemicznej poniekąd psuje

te szyki, albowiem zwiększa energią w e
w nętrzną powłok kuli ziemskiej, ale po
nieważ ten dopływ jest dla rozm aitych 
części peryodyczny, służy po większej 
części tylko do zwiększania szybkości 
zjawisk, poddanych ogólnemu kierunko
wi, w  takiem znaczeniu, jak  np. palnik 
w laboratoryum  dla wywołania szybsze
go przebiegu reakcyi. Gdy reakcya do
biegła do końca, okazuje się, że nietylko 
energia otrzymana z zew nątrz została 
wyładowana napowrót, ale jeszcze i część 
energii wewnętrznej ciał. które wzięły 
udział w  reakcyi.

<DN)

Józef Sioma.

KOMETY W R  1900.

W  roku sprawozdawczym zaobserwowano 
trzy nowe komety.

Pierwszą dostrzegł Giacobini w Nizzy 31 
stycznia. K ształtu okrągłego, o średnicy 
1' do 2', blask jej dorównywał blaskowi 
gwiazdy 11-ej wielkości; jądro, które niekiedy 
wydawało się podwójnem, posiadało blask 
gwiazdy 13-ej wielkości. Fotografia, zdjęta 
przez znakomitego „fotografa nieba", Maksa 
W olfa z H eidelberga—przyczem naświetlanie 
trw ało 75 m inut—stwierdziła słaby ślad 
krótkiego ogona. Pomimo słabości blasku 
komety potrafiono ją  obserwować od 31 
stycznia do 23 marca przed przejściem przez 
punkt przysłoneczny, oraz po przejściu przez 
ten punk t od 25 maja do 17 sierpnia. E le
m enty prowizoryczne tej komety obliczył 
znany rachm istrz berliński Berberich.

D rugą kometę odkrył rankiem  24 lipca 
Borrelly w Marsylii, w kilka zaś godzin 
później zauważył ją  Brooks w Geneva (St. 
Zjedn.). Posiadała ona blask w sam raz 
dostateczny, aby można ją  było widzieć 
gołem okiem, błyszczała bowiem jak  gwiazda 
wielkości 6 ej do 7-ej. Jądro jej o wielkości
9,5 wydawało się raz jeden, 24 lipca, po
dwójne na Mount Hamilton; dla innego obser
w atora posiadało ono tegoż dnia kształt 
gruszki. Jądro to było otoczone paraboliczną 
powłoką o szerokości 2' do 3'. Słabo błysz
czący wachlarzowaty ogon rozciągał się na 
przestrzeni około 20'. Na fotografii, zdjętej
25 lipca na Mount Hamilton wąski ogon 
przedstawia długość 6°. Obserwatorzy Ny- 
land i Yeemtra ocenili na oko jego długość 
na 100', 26 sierpnia; tego dnia szerokość 
obok jąd ra  wynosiła 4', a o 10' od jąd ra  6'.
26 lipca Brooks stwierdził dwa ogony wtórne, 
k tóre zanikły po dwu godzinach, i których 
później już nie widziano. Po przejściu ko
m ety przez punkt przysłoneczny blask jej
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szybko się zmniejszał; około połowy paździer- i 
nika wielkość jej spadła do 11-ej wielkości, J  

a z ogona pozostał słaby ślad tylko. Kom eta [ 
przeszła 25 sierpnia aż do 4° od bieguna. 
Obserwacye rozciągają się na okres czasu od 
23 lipca do 27 października. A itken na Mount 
Ham ilton widział kom etę jeszcze 22 grudnia, 
kiedy wielkość jej nie przenosiła 15, ale 
nie zdołał oznaczyć jej położeń. Elem enty 
prowizoryczne tej kom ety wyrachowali Schel
ler i W edemeyer.

Trzecią nową kometą, obserwowaną w r. 
1900-ym, je s t kom eta peryodyczna o peryodzie 
przybliżenie 70-letnim, dostrzeżona 20 grud
nia w Nizzy. Odkrywcą jej je s t również 
Giacobini. Jestto  już druga kom eta eliptycz
na, odkryta przez tego niezmordowanego 
badacza. Jak  wszystkie praw ie peryodyczne 
kom ety la t ostatnich błyszczała ona bardzo 
słabo; całkowity je j blask nie przenosił b las
ku gwiazdy 11-ej wielkości; w  mimośrodowem 
nieco zgęszczeniu rozróżnić można było jądro 
15-ej wielkości gwiazdowej. Obrączka m gła
wicowa o średnicy 1' posiadała kontury  
nieprawidłowe; widzieć można było ślady 
krótkiego ogona. Ponieważ tę  kom etę od
kryto  w  miesiąc niemal po jej przejściu przez 
punk t przysłoneczny, można ją  było obser
wować tylko między 24 grudnia 1900-go r. 
a 11 lutego 1901-go.

Deichmiiller, już na początku swych wy
liczeń, zauważył podobieństwo elementów tei 
kom ety z elementami kom ety 1857 IV, której 
czas obiegu wynosi 235 lat. Lecz podobień
stwo to  jest, ja k  się zdaje, ty lko przypadko
we. Inaczej rzecz się ma z podobieństwem 
z elementami kom et peryodycznych W olfa 
i B arnarda (1892 V), uwydatnionem  przez 
Kreutza. Jakoż, zdaje się, że te  trzy  kom ety 
tworzą rzeczywiście grupę ciał pokrewnych, 
posiadających, być może, wspólne pochodze
nie. A toli zastosowanie kryteryum  Tisse- 
randa do elementów tych kom et nie przem a
wia na korzyść wspólnego ich pochodzenia, j 
W  rzeczy samej, gdyby trzy  te  ciała wywo- j 
dziły się z jednego, w artość stałej Tisseranda 
winnaby być przybliżenie jednakow ą dla 
każdego z nich. Otóż stała ta  rów na je s t 
dla dwu ostatnich kom et 0,49, zaś dla kom e
ty  Giacobiniego nie przenosi 0,45. W artość 
ta  jest zbyt mała, wskazuje ona, źe prędkość 
w zględna kom ety i Jow isza ku punktow i 
najmniejszej ich odległości bardzo je s t znacz
na. W obec tego zwichnięcia, wywoływane 
przez tę  planetę w biegu kom ety, nie mogą 
nigdy być bardzo poważne, naw et w okoli
cach najkrótszej odległości, k tó ra  nie je s t 
mniejsza od 0,7. W ynika stąd, że o rb ita  tej 
kom ety je s t znacznie trw alsza od o rb it w ięk
szości kom et o krótkim  czasie obiega. E le
m enty kom ety wyliczył sam Giacobini.

W  r. 1900 oczekiwano pow rotu  trzech ko
m et peryodycznych: E. Swift-De Vico, B ar
narda (1884 II) i Brorsena. Pomimo wszakże 
gorliwych poszukiwań żadnej z nich nie od
naleziono. Co do dwu pierwszych, niema 
w tem  nic dziwnego : wiedziano zgóry, że
w arunki ich widzialności będą bardzo nie
przyjazne. Inaczej z kom etą Brorsena, k tóra

w inna być łatw o dostrzegalna, o ile zacho
wała tak i sam blask, jaki posiadała do r. 1879, 
kiedy ją  poraź ostatni obserwowano. Ponie
waż i w r. 1889, pomimo teoretycznie bar
dzo dobrych w arunków widzialności, poszu
kiwania jej były bezowocne,—niepodobna 
wątpić, źe uległa ona po r. 1879 jakiejś ka
tastrofie. Niemniej wszakże należy szukać 
tego ciała i podczas przyszłych jego poja
wień się, albowiem kwestya warunków, w ja 
kich zachodzą zmiany blasku komet, bynaj
mniej jeszcze nie je s t wyjaśniona.
(W edług „Annuaire duB ureau des Longitudes“ 

na r. 1902).
• m. li. li.

Z POW ODU UW AG NAD ARTYKUŁEM  
„SIŁA I  ZRĘCZNOŚĆ OW ADÓW 11.

Z powodu zarzutów, zrobionych mi przez 
p. Bronisława Dębskiego w  nr. 6 W szech
świata. z r. b., proszę uprzejmie Szanowną 
Redakcyą o łaskawe umieszczenie mojej od
powiedzi.

P. D. zarzuca mi, że, pisząc wspomniany 
artykuł, nie uwzględniłem wcale nowszej lite 
ratury, lecz korzystałem jedynie z dawniej
szej, oraz że popełniłem pewną ilość usterek 
rzeczowych.

Przyznaję, że nie znam nowych prac, o któ
rych wspomina p. D.; ale też artykuł mój 
nie ma wcale pretensyi do podawania wyni
ków najnowszych badań nad mięśniami owa
dów; przedstawiłem nim jedynie wiązankę 
spostrzeżeń nad objawami siły tych stworzeń 
oraz ich zręczności. Nie może zaś chodzić 
o to, czy te  spostrzeżenia są dawne, czy świe
że, lecz tylko o to, czy są błędne czy też nie. 
Niema zaś powodu wątpić o ich wiarogodno- 
ści ze względu na źródło, z którego są bra
ne (prawie wszystkie z Brehma). Może być 
tylko mowa o niedokładnem oświetleniu po
danych faktów. Otóż co do tego, nie prze
czę wprawdzie, że taki sposób porównywania 
siły owada z człowiekiem, jak i podaje p. D., 
je s t ściślejszy, nie zmienia to  jednak w ni- 
czem rzeczy: bez względu na przyczynę 
uzdolnienia i na stosunkową sprawność mię
śni, pozostaje faktem, że niektóre owady wy
konywają taką  pracę w stosunku do swej 
wagi. jakiej człowiek nie zdoła wykonać. 
A czy przyczyny tego leżą w małych wymia
rach owadów a wielkich człowieka, czy 
w czem innem, to  samego faktu nie zmienia 
w niczem. Mogłem więc użyć takiego bez
względnego porównania, jak  również nazwać 
takie fakty imponującemi. Takie objawy, jak  
dźwiganie wielkich ciężarów przez mrówki, 
przegryzanie grubych blach przez larwy 
trzpienników  i t. p. wzbudzają zawsze podziw 
bez względu na to, czy wiemy, czy nie w ie
my, czemu te  owady zawdzięczają swoje 
uzdolnienie.

Dalej p. D. w zarzutach swych mówi cią- 
\ gle o sile mięśniowej owadów w  stosunku
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do człowieka; tymczasem przytoczone prze
ze mnie objawy zależą nietylko od siły mięśni 
wogóle, ale także od silniejszego lub słab
szego rozwoju poszczególnych ich grup, jak 
również od specyalnej budowy różnych orga
nów; na jej zasadzie właśnie pewne owady 
uzdolnione są do takich, czynności, których 
ludzie nie mogliby dokonać naw et wtedy, 
gdyby mieli odpowiednią ilość razy zmniej
szone wymiary, a tem  samem stosunkowo 
większą siłę mięśniową; a nie mogliby doko
nać w prost dlatego, że nie posiadają odpo
wiednich organów (przylgi much, mechanizm 
podrzutow y sprężyków, skoczne nogi koni
ków polnych, grube łapki grabarzy i t. p.). 
To się zaprzeczyć nie da. Dla zaakcentowa
nia tej myśli mogłem zatem użyć zwrotu 
(może zresztą trochę za bardzo retorycznego), 
że „owady w yrastają w naszych oczach na 
iakieś imponujące stworzenia, k tóre mogłyby 
uzyskać przewagę nad człowiekiem, gdyby 
posiadały większe rozm iary11; posiadanie bo
wiem lub nieposiadanie odpowiednich orga
nów nie znajduje się w żadnym związku 
z wielkością, lecz stanowi właściwość ich bu
dowy.

W ogóle zdaje mi się, że zapatrujem y się 
odmiennie na zakres danego artykułu. P. D. 
uważa, że powinienem był koniecznie uwzględ
nić w  nim własności mięśni, którym  owady 
zawdzięczają siłę; ja  zaś nie stawiałem sobie 
wcale tego założenia. Nie przeczę, że przez po
ruszenie tej spraw y artykuł stałby się wszech
stronniejszy i zyskałby na ścisłości. Nie do
tykałem  w  nim jednak  wogóle budowy orga
nów ruchu (łapek much, mechanizmu pod
rzutowego sprężyków i t. p.); chodziło mi 
jedynie o zestawienie w nim pewnej ilości 
faktów, wykazujących, źe owady posiadają 
pewne uzdolnienia, których nie ma człowiek, 
a z których pomocą mogą wykonywać pracę 
stosunkowo większą niż on; oraz o zwrócenie 
uwagi, źe uzdolnienia te, jako dające im broń 
w walce o byt, rozwinęły się wskutek zwal
czania większych trudności. Sądzę więc, że 
bez względu na to, czy drobne wymiary są 
ułatwieniem czy utrudnieniem  w tej walce, 
nie da się zaprzeczyć, źe owady z powodu 
mniejszych wymiarów bywają częstokroć na
rażone na zwalczanie stosunkowo znaczniej
szych przeszkód, niż większe stworzenia.

Co do źródła, z którego czerpałem mate- 
ryał faktyczny, to  z bardzo małemi w yjątka
mi brałem przykłady z „Życia zwierząt11 
Brehma (Thierleben, t. IX. Insecten; wyd. 
z roku 1892). P rzy  przykładach podawałem 
autorów tylko wyjątkowo, ponieważ i Brehm 
niezawsze ich cytuje i nie zawsze podaje 
datę spostrzeżenia. Co dotyczę Bingleya, to 
spostrzeżenie jego nad larwą mrówkolwa 
wziąłem z książki Romanesa „L’intelligence 
des anim aux“ (wyd. z r. 1898 str. 224). Ro- 
manes kilkakrotnie powołuje się na tego 
autora i jego  książkę „Biographie Animale“, 
ale nie podaje daty jej ukazania się.

B. Dyakoicski.

SPRAWOZDANIE.

— Dr. Antoni Złotnicki : Z zagadnień życia.
Szkice z zakresu biologii. W arszawa, 1902. 
Skład w księgarni B. Brzozowskiego. Str. 103. 
Cena kop. 60. T re ść : Isto ta  życia. Rozwój 
życia w  przyrodzie. Długość życia i sposoby 
przedłużania go. Rozstrój i samozachowaw- 
czość życia. Rozrost źyca. Zawieszanie się 
życia.

Przytoczony powyżej szereg ty tułów  od
dzielnych szkiców pozwala się domyślać, źe 
czytelnik znajdzie tu  zbiór artykułów, /w ią 
zanych pewną myślą przewodnią i grupują
cych współczesne dane nauki o życiu w p e 
wien układ logiczny. Tymczasem jestto  
tylko luźny zbiór rozprawek, poruszających 
tem aty nader różnolite, a niezawsze z ko
nieczną w dziełku popularnem jasnością na
pisanych. Tak w szkicu p. n. „Istota życia11 
autor mówi o metodach badania przejawów 
życiowych, o sprowadzaniu tych przejawów 
do zjawisk fizyko chemicznych, o zadaniach 
badań fizyologicznych i morfologicznych, 
przyczem twierdzi, źe „od czasu prac Schlei- 
dena i Schwanna porzucono ostatecznie hy- 
potezę siły życiowej“ (?!), a w końcu zupeł
nie niespodziewanie mówi o darwinizmie... 
Szkic „O rozwoju życia w przyrodzie*1 po
święcony jest sprawie powstawania gatun
ków. W części historycznej znajdujemy tu 
dość znaczne błędy. Tak np. książka La- 
marcka p. t. „Philosophie zoologique“ wyszła 
nie w 1801 lecz w 1809 r., „Zoonomia11 zaś 
Erazm a Darwina nie wywarła żadnego sta 
nowczego wpływu na kształtowanie się teo
ryi jego genialnego wnuka. Niewiem też, 
dlaczego autor, długo rozwodząc się nad 
ideami samego Darwina, nie uwzględnia p ra
wie zupełnie jego następców, z wyjątkiem 
Romanesa, pomija zaś np. W eismanna, pisząc 
w dodatku błędnie jego  nazwisko. A rtykuł 
„O długości życia ludzkiego11 je s t w gruncie 
rzeczy zbiorkiem kazuistyki długowieczności. 
W  szkicu o „rozstroju i samozachowawczości 
życia11 uwzględnione są kwestye pasorzytni- 
ctwa bakteryj, toksyn, seroterapii i t. p. 
Szkic p. n. „Rozrost źycia“ poświęcony jest 
przeważnie kwestyi płodności u człowieka, 
a kończy się powierzchowną wzmianką 
o przyczynach, mogących warunkować płeć 
potomstwa. W  artykuliku o „zawieszaniu 
się życia" autor pomija zupełnie ciekawą 
dziedzinę anabiozy ustrojów niższych, rozw o
dząc się natom iast o głodomorach, oraz le
targach fakirów i histeryczek.

W idzimy więc, że naogół książeczka dr. Z. 
daje mniej, niż obiecuje jej ty tuł. Napisana 
je s t powierzchownie, i wątpię czy nie-biolog 
może znaczniejszą z czytania jej odnieść 
korzyść.

J. Tur.
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KRONIKA NAUKOWA.

— Mgławica dokoła Nowej Perseusza. W śród 
znacznej liczby spostrzeżeń nad Nową gw iazdą 
w Perseuszu na szczególną uw agę zasługaje 
obecność mgławicy, w ykryta drogą fotograficz
ną. Dnia 20 września r. z. zapomocą wielkiego 
teleskopu zwierciadlanego o średnicy otw oru 
22 cali astronom R itschey dokonał zdjęcia 
w obserwatoryum  Yerkesa, do czego użył 
kliszy Cramera, dwa razy czulszej, aniżeli 
dotychczas używane. Czas ekspozycyi trw ał 
4 godziny, a zdjęcie otrzymano bardzo w y
raźne, jak  o tem  można przekonać s ię  z za
łączonej obok reprodukcyi oryginalnego ne
gatyw u G. Ritscheya.

Kopia negatyw u Ritscheya, przedstaw iają
cego mgławicę dokoła gwiazdy Nowej.

Obecnie już nie ulega żadnej wątpliwości, 
że Nowa je s t otoczona na znacznej odległości 
mgławicą, chociaż jeszcze nie został ustalony 
fakt, czy mgławica ta  należy do rzędu spi
ralnych, czy też składa się z kilku wspoł- 
środkowych kaw ałków  pierścienia.

W  temże obserw atoryum  Perrine zrobił 
spostrzeżenie, że 4 w arstw y składające m gła
wicę, posiadają ruch w łasny południowo- 
wschodni, wynoszący 1' łuku w ciągu 6 j
tygodni. Do dnia 7 sierpnia r. z. wielkość |
gwiazdy była 6,4; w początkach lipca gwiaz
da posiadała kolor czerwony, przechodzący !
stopniowo w jaśniejszy. Obecnie Nowa jest 
gwiazdą praw ie białą.

G. T. I

— Rozmiary Urana i Neptuna. W  nr. 20
W szechświata r. z. podaliśmy ostateczne 
wyniki pomiarów dwu ostatnich planet 
układu słonecznego. Obecnie możemy w tej 
kw estyi dodać jeszcze kilka szczegółów.

Zapomocą wielkiego refrak tora  o średnicy 
26 cali dr. See dokonał w W aszyngtonie 
szeregu pomiarów średnic planet. Pozorna 
średnica U rana wyniosła 3,30", co odpowiada 
45900 km. Przyj ąwszy, że masa tej planety 
stanow i V358ooo masy słońca, otrzymamy śred
nią gęstość Urana 0,3 074 gęstości ziemi, 
czyli 1,69 względem wody. Kwestya spłasz
czenia je s t niezwykle zagadkową. Pom iary 
Y unga i Schiaparellego w r. 1883 wykazały, 
że spłaszczenie to  je s t znaczne, tymczasem 
dr. See nie mógł dopatrzeć się żadnej różni
cy w wielkości średnic. Przyczyna tych 
wręcz przeciwnych wyników polega prawdo
podobnie na tem, że w czasie ostatnich po
miarów oś Urana, której położenie względem 
płaszczyzny drogi jest jeszcze niewiadome, 
była skierowana ku ziemi; obserwowano 
zatem tarczę w płaszczyznie równika, a nie 
południka i z tego powodu nie zauważono 
żadnego spłaszczenia. Za powyźszem p rze
mawia i to, że księżyce U rana krążą obecnie 
w płaszczyźnie prostopadłej do linii widzenia, 
a w edług praw a ogólnego nachylenie orbity 
księżyców do płaszczyzny równika je s t nie
wielkie. Toż samo tw ierdzi dr. See względem 
N eptuna i znajduje, że średnica tej planety 
(oznaczona przezeń na 43 756 km) dorównywa 
wielkości średnicy Urana, gdyż różnica 
2144 km  leży w granicach możliwych błędów. 
Przyjm ując masę N eptuna rów ną Vi9«>o masy 
słońca, znajdziemy dla średniej gęstości licz
bę 0,417 względem ziemi czyli 2,29 względem 
wody.

Tym sposobem gęstości U rana 1,69 oraz 
N eptuna 2,29, wyznaczone na zasadzie nowych 
pomiarów średnic, różnią się w stopniu znacz
nym od poprzednich (1,07 i 1,65). Znaczna 
gęstość N eptuna zasługuje na uwagę pod 
względem kosmogonicznym.

G T.

—  Nowa planeta. Od czasu jak  Maks W olf 
z H eidelbergu zapoczątkował poszukiwanie 
planet zapomocą fotografii, ilość nowoodkry- 
tych ciał niebieskich znacznie się wzmaga. 
P lanety dają się tą  metodą z łatwością od
różnić od gwiazd, albowiem te ostatnie za
znaczają się na kliszach w  postaci punkci
ków, planety, względnie szybciej przed szkłami 
się przesuwające, zaznaczają ślad swój w po
staci kresek. Otóż w obserwatoryum w Are- 
quipa w Peru  P . Steward spostrzegł na k li
szy sierpniowej ślad w  postaci kreski, k tóry  
odnalazł potem  i na 14 innych kliszach. P. 
Pickering oznaczył czas obrotu nowej pla
nety, wynoszący 4 lata, i mimośród jako 
jednakow y z odkrytą 13 kw ietnia 1898 r. 
przez M. N itta  planetą Eros. Jestto  zatem 
druga planeta spostrzeżona między Marsem 
a ziemią. Być może, że je s t ich więcej.

(La N aturę). F. A.
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— W pływ zawartości wapnia i magnezu w gle
bie na wzrost roślin . Magnez stanowi niezbęd
ną i powszechną składową część _ roślin; mi
mo to jednak  większa zawartość jego soli 
w glebie w ywiera bardzo ujemny wpływ na 
ich wzrastanie. Sole magnezowe stanowią 
bardzo szkodliwą składową część g runtu  pu
styń; a przekonano się niejednokrotnie, że 
zbyt obfite użyźnianie gleby surowemi sola
mi potasu czyni ją nieraz zupełnie nieuro- j  

dzajną, a to  dlatego, że zawierają one czę
sto, jako domieszkę, w wielkiej ilości sole 
magnezowe (czasem do 9%) Nie następuje 
to  jednak wcale, jeżeli g run t zawierał w do
statecznej ilości sole wapnia, jak  to niedaw
no wykazali amerykanie D. W. May i O. Loew 
w szeregu doświadczeń, dokonanych od ro
ku 1899 nad wzajemnym stosunkiem obu 
tych pierw iastków  i ich znaczeniem dla roślin. 
Czynili oni próby nad hodowlami w wodzie, 
piasku oraz w gruncie i zawsze dochodzili 
do jednakowych wyników.

Nieznaczne ilości rozpuszczalnych soli ma
gnezowych wywierały zawsze zabójcze dzia
łanie na roślinę, jeżeli tylko g run t (lub roz
twór) nie zawierał wcale wapnia. Jeżeli jed
nak zawierał on wapń w soli rozpuszczalnej 
i w równej ilości lub nieco większej, niż 
magnez, to działanie jego przestawało być 
szkodliwem naw et w znacznej zawartości. 
Żadne inne sole nie wywierały tak pomyśl
nego wpływu na grunt, obfitujący w magnez, 
jak  wapniowe. Z kulturam i w piasku, za- 
wierającemi magnez i wapń w postaci azo
tanów, najlepsze wyniki otrzymywano wobec 
nieznacznej przewagi drugiego z tych pier
wiastków. W zrastanie odbywało się mniej 
pomyślnie w razie zbyt wielkiej ilości azo
tanu  wapnia oraz nieznacznej przewyżki 
magnezu; roślina zaś ginęła bardzo prędko, 
jeżeli ten  przeważał bardzo nad wapniem.

Jeżeli gleba zawierała magnez w postaci 
węglanu, to  szkodliwego wpływu nie mógł 
zrównoważyć węglan wapnia, ponieważ jest 
mniej rozpuszczalny od tamtego. Zato ła 
twiej rozpuszczalny siarczan wapnia okazy
wał zawsze wpływ dodatni. Lepiej je s t jed
nak w takiej roli stosować go raczej co rok 
po trosze, niż odrazu w zbyt wielkich ilo
ściach. W  razie używania zaś węglanu wap
nia należy zawsze uważać, czy g run t nie za
wiera już sam przez się węglanu magnezu, 
gdyż w takim  razie węglan wapnia nietylko 
nie pomaga, ale może naaw et zaszkodzić, już 
sam bowiem bardzo często zawiera domieszki 
węglanu magnezu; zwłaszcza nieodpowiednie 
są w  takich razach dolomity, zawierające go 
stale w  dużej ilości.

(Science). B. D.

—  Przystosowanie do błot u jeleni i antyiop.
W  Birmie znajduje się pewien gatunek je le
nia, odkryty w r. 1838 przez porucznika 
Elda i przezwany z tego powodu jeleniem 
Elda (Cervus s. Panolia Eldi). Obecnie Ly- 
dekker opisał w ,,Nature“ pewną odmianę 
tego gatunku, znajdowaną w dolinie Manipu- 
ri. Ciekawa jest ona z tego względu, że

różni się od innych jeleni specyalnem przy
stosowaniem do życia na błotach, w które 
obfituje dolina Manipuri. Jeleń birmański 
zwykły posiada, tak  samo jak  wszystkie 
jelenie, włosy na częściach tylnych nóg przy
legających do ratek, których nie używa do 
opierania się na ziemi, stąpając jedynie dwu- 
ma rozwiniętemi palcami (racicami). IJ wspom
nianej zaś odmiany ta  część stopy je s t nagą 
i pokryta grubą tw ardą zrogowaciałą skórą, 
k tóra przytyka bezpośrednio do kopyta i s ta 
nowi jakby jego przedłużenie ku ty ło w i: 
zwierzę opiera się na niej i w skutek tego 
stąpa po błocie większą powierzchnią, co 
u trudnia zapadanie. W  ten sposób jeleń pod 
wpływem przebywania na b ło tach z palco- 
chodnego zaczyna się stawać zwierzęciem 
nastopnem, co je s t atawistycznem przystoso
waniem się, ponieważ, jak  wiadomo, pierwsze 
zwierzęta kopytne były rówież nastopne. 
W spomnianą odmianę jelenia birmańskiego 
odkrył major Cumberland, a Lydekker prze
zwał ją  Cervus Eldi cornipes. Podobne 
przystosowanie znajdujemy u antylop, za
mieszkujących błota, jak np. Tragelaphus 
gratus; ale tutaj opieranie się je s t ułatwione 
przez trzew ikow ate rozszerzenie kopyta.

B. D.

WIADOMOŚCI BIBLIO GRA FICZN E.

— |Dr. F. Schur. Podręcznik geometryi anali
tycznej, z niemieckiego przełożył T. Łopu
szański. Tom 6 ty „Dzieł i rozpraw m ate
matyczno-fizycznych", wydawanych przez A. 
Czajewicza i S. Dicksteina z zapomogi Kasy 
pomocy dla osób pracujących na polu nau- 
kowem, imienia Józefa Mianowskiego. W ar
szawa, 1901. Cena rubel 1.

— Wiadomości matematycznych zeszyt 4, 5 i 6 
tomu V-go zaw iera: 1) B. Niewęgłowskie
go „o teoryi momentów"; 2) W ł. B ortk ie
wicza „o stopniu dokładności spółczynnika 
rozbieżności"; 3) M. P. Rudzkiego „o wieku 
ziemi"; 4) W. Osgoodano „o warunkach do
statecznych w rachunku waryacyjnym"; 5) 
B. Danielewicza „o prawie liczb wielkich"; 
6) J . Zawidzkiego „notatka historyczna 
o zjawiskach krytycznych"; 7) R. Mereckiego 
„Obserwatoryum astronomiczne im. Jana 
Jędrzejewicza w Warszawie. Sprawozdanie 
za rok 1900". Przegląd literatury, bibliogra
fia, kronika, korespondencya, zagadnienia; 
str. 282. W arszawa, 1901.

— Niedawno podawaliśmy wiadomość o wyj- 
, ściu zeszytu I  wielkiego podręcznika zbioro

wego em bryologii: „Handbuch der Vergleichen- 
den und experimenteilen Entwickelungslehre der 
W irbeltiere“ (p. W szechświat nr. 44 r. z.). 
Obecnie ukazał się zeszyt II, zawierający roz
dział 6 tegoż wydawnictwa, a mianowicie 
rozprawę prof. F. K eibla: o rozwoju postaci 
zewnętrznej zarodków zwierząt kręgowych, 
oraz zarodków człowieka w ciągu pierwszych
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dwu miesięcy. Znajdujemy tu nader skrzętnie 
zebrany materyał kazuistyczny, dotyczący 
znanych w literaturze zarodków kręgowców. 
Szkoda tylko, że autor uwzględnił niezmier
nie pobieżnie stadya najważniejsze. Zauwa
żyć tu należy, że jysuoki a, b i c fig. 42, 
przedstawiające zarodki strusia podług prof. 
P. Mitrofanowa, są podane w powiększeniu 
około 10—11 nie zaś 15 razy, jak to błędnie 
znajdujemy w tekście objaśniającym.

Tur.

ROZMAITOŚCI.

—  Przyczyna zorzy północnej. M. Stassano, 
który pierwej już przedstawił paryskiej aka
demii rozprawę, w której dowodził ziemskie
go pochodzenia zorzy północnej, obecnie 
sprowadza to zjawisko do przyczyn atmosfe
rycznych; za najgłówniejszą przyczynę autor

uważa obniżenie ciśnienia atmosferyczne
go. Liczne obserwacye autora skłaniają go 
do wniosku, że między zorzą a ciśnieniem 
jest pewna zależność, która się zaznacza tak 
w przebiegu miesięcznym zjawisk w roz- 

j maitych szerokościach obudwu półkul, jak 
w dziennym i w kierunku, w którym zorza 
się przejawia. Wreszcie autor stwierdza, że 
aby zmiana ciśnienia na powierzchni ziemi 
mogła oddziaływać na zorze, muszą one po
wstawać w dolnych warstwach atmosfery, 
niezależnie od rozmiarów, jakie przybrać 
mogą.

(La Naturę). F. A.

— W ezuwiusz w początku stycznia obudził 
] się z drzemki. Z krateru wybuchnęły słupy 

płomienia i w przeciągu kilku dni wylatywa
ły bomby kamienne i wystąpiła lawa, nie 
przekraczając jednak poza zarysy krateru.

(La Naturę). F. A.

B U L E T Y N  M E T E O R O L O G I C Z N Y

za  ty d z ie ń  od  d. 12 do 18 lutego 1902 r.

(Ze spostrzeżeń na stacyi meteorologicznej przy Muzeum Przem ysłu i Rolnictwa w W arszawie).
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l6 N. 6 2 ,9 6 4 ,2 6 2 ,Q — 10 ,2 — 2 ,1 — 4 ,8 — ° , 9 — 1 0 ,4 75 E*,E ł ,E> — g i  [ ż y c a ;  g j
17 P. 5 9 ,1 57 , ° 5 6 ,2 —  3,7 —0,6 0,0 0,0 —  5 ,5 92 E * ,S E , ł ,E 12 — /  prawie cały dzień; g)
18 W . 56,7 56 ,2 5 ,̂7 — 0,6 - 0,6 0,1 I >2 — 1,4 87 E l ł ,E l4,E 10 /  cały dzień; gj

Ś red n ie  54,5 — 1,8 84 0,3

TREŚĆ. O świetle. Odczyt publ. M. Lutosławskiego.—Nowy pogląd na stary obyczaj kukułki, 
przez A. Kudelskiego. — Biosfera a świat mineralny, przez J. Siomę (ciąg dalszy). — Komety 
w r. 1900, przez m. h. h. — Z powodu uwag nad artykułem „Siła i zręczność owadów", przez 
B. Dyakowskiego. — Kronika naukowa. — Wiadomości bibliograficzne. — Rozmaitości. —

Buletyn meteorologiczny.
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