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P R Z Y P O M N IE N IE .

W  n-rze 276 Gazety polskiej z d. 9 b. m. 
spotykamy godny największej uwagi list 
księdaa A 1 £ < T m f y k o w wj*<\T który pisze:

„K to  wyprzedził swoje społeczeństwo w po
glądach; kto dał podnietę do ruchu umysło
wego, przystępnego dla wszystkich warstw 
i stanów; kto całe swe mienie poświęcił na 
cele użyteczności publicznej; kto, czcząc mę- 
że znamienite, by pamięć ich przeszła do po
tomności Torwaldsenowskie pomniki im sta
wiał,— ten chyba na coś więcej u ogółu nad 
mogiłę het na ustroniu, opuszczoną, a zębem 
czasu nadpsutą sobie zasłużył.

„Innych zwłoki do mauzoleów przewożą. 
Innym na placach miejskich granitowe sta
wiają pomniki. Innych źródłowe i obszerne 
życiorysy wychodzą z pod piór kompetent
nych.

„ A  ze śmiertelnych szczątków tak tyta
nicznej postaci, jak Staszyc, robak i ziemia, 
maluczko, a najmniejszego śladu nie pozo
stawią.

„W  1905 roku przypada 150-ta rocznica 
urodzin Staszyca. Ozy nie należałoby odpo
wiednio uczcić tej rocznicy?"

Rocznicę uczcić należałoby niewątpliwie. 
Idzie tylko o wybranie sposobu uczczenia.

W ielkich uczonych, natchnionych poetów, 
artystów genialnych narody czczą pomnika-

I mi z kamienia i spiżu. Dobrze czynią, bo 
słuszną jest rzeczą, żeby znakomitych przod
ków wyobrażenia przypominały ich czyny 
najdalszej potomności, chroniąc ich imiona 
od zapadnięcia w krainę legend i baśni. Ozło- 

j w iek z x e s n i a  rozporządza środkami, któ- 
I reby mu pozwoliły w inny sposób wyrażać 

cześć swą dla geniuszu.
Staszyc nie był człowiekiem genialnym: 

Jego praca naukowa była może na swój czas 
j  bardzo niepospolita, utwory literackie miały 

na sobie piętno wielkiej erudycyi, pracowi
tości i zapału, mieściły w  sobie myśli nowe 
i bardzo głębokie, ale tych błysków, przed 
któremi nagle pierzchają głębokie ciemno
ści, tych nieoczekiwanych wybuchów na
tchnienia naukowego czy artystycznego, 
którym geniusze zawdzięczają wyjątkowe 
wśród ludzkości stanowisko, napróżnobyśmy 
szukali między owocami życia Staszyca.

Za cóż więc mamy czcić pamięć Staszyca 
i dlaczego pismo przyrodnicze zabiera głos 
w tej sprawie? Za to, że Staszyc był w iel
kim obywatelem, który już na sto lat przed 
nami rozumiał doniosłość pracy społecznej, 
opartej na warunkach przyrodzonych kraju, 
że w  tej pracy był zachętą i przewodnikiem 
dla współczesnych, że jej oddał wszystkie 
chwile swego żywota, wszystkie poruszenia 
swego bogatego ducha, wszystkie środki ma- 
teryalne, jakie wśród trudu i potu czoła 
umiał zdobyć. Jeżeli były u nas poczynione



6 42 W S Z E C H Ś W I A T JSTo 42

kiedykolwiek jakie samodzielne usiłowania 
w kierunku szkolnictwa, przemysłu, handlu, 
rozwoju umysłowego i społecznego szerszych 
mas narodu, w kierunku przeszczepienia na 
nasz grunt najrozmaitszych instytucyj świa
ta cywilizowanego, w  kierunku poznania 
i wyzyskania bogactw naturalnych naszej 
ziemi; jeżeli w  ciągu ubiegłego stulecia nie 
cofnęliśmy się; jeżeli dzisiaj, choć zwolna, 
lecz krokiem coraz pewniejszym, wchodzimy 
na drogę postępu i rozwoju— to w począt
kach i pierwszych próbach tych usiłowań 
wszędzie jest zapisane imię Staszyca i tych, 
co za nim poszli świadomie lub nieświa
domie.

Dla nas, przyrodników, pamięć Staszyca 
podwójnie jest święta i droga, nietylko bo
wiem sam był przyrodnikiem i pierwszym 
samodzielnym fizyografem  kraju naszego, 
ale nadto badanie przyrody krajowej sta
w iał w  rzędzie najważniejszych zadań oby
watelskich. Z  jego to ust pierwszy raz u nas 
zabrzmiały słowa zachęty, do uczącej się m ło
dzieży zwrócone: „połóżcie na tem wszyst- 
kiem, cokolwiek ziemia waszych ojców w  naj
wyższych górach, w najgłębszych wewnętrza 
zakopach, i w wodach, i w  powietrzu— cieka
wego, użytecznego zawiera, połóżcie, mówię, 
na tem wszystkiem pracy, dowcipu, wynalaz
ku, umiejętności pierwsze imię Polaka11.

Jakże tedy my, przyrodnicy, pragnęliby
śmy uczcić rocznicę Staszyca? Oto tak, jak 
powinny święcić wszystkie narody pamiątkę 
wielkich obywateli: przez wcielanie w  czyn 
ich myśli dobrych i użytecznych dla kraju. 
"Wszakże kraj nasz w  swych „górach i zako
pach, i w wodzie, i w powietrzu1' tak w ie
le jeszcze zawiera rzeczy nam nieznanych! 
Wszakże te niezbędne pomocy naukowe, bez 
których dzisiaj obyć się nie może badanie 
przyrodnicze, zbiory, pracownie, biblioteki, 
muzea w  tak nieznacznej liczbie znajdują 
się i tak są ubogie! Wszakże książka przy
rodnicza taką jeszcze jest u nas rzadkością!

K iedy więc zejdziecie się, młodzi przyrod
nicy, by obmyślić obchód Staszyca, posta
nówcie, by każdy z Was czemkolwiek przy
czynił się do poznania przyrody kra jow ej. 
A  kiedy wy, starsi narodu, siądziecie za sto
łem radnym, by obmyślić najwspanialszy, 
najbogatszy i najbardziej niepożyty pomnik 
Staszyca, pomnijcie, że duch jego  jedno rad

przyjmie: Fundacyę imienia Staszyca, popie
rającą rozwój badań przyrodniczych w na
szym kraju. ^  ^  ■

] 3 t . /j I IC I I O W W Z .

W ILLIAM  CROOKES.

N O W E  P O G L Ą D Y  N A  M A T E R Y Ę .

URZECZYW ISTNIENIE MARZEŃ.

(Dokończenie).

W  poprzedzaj ącem zaznaczyłem luźne mo
menty spekulacyi naukowej, posiadające, na 
pozór, mało związku ze sobą. Istnienie ma
teryi w  stanie ultragazowym, cząstki mate
ryi mniejsze od atomów, istnienie atomów 
elektrycznych lub elektronów, budowa pro
mieni Rontgena i ich przenikanie przez cia
ła nieprzepuszczalne, emanacye uranu, dyso- 
cyacya pierwiastków— wszystkie te oderwa
ne hypotezy zogniskowały się teraz i zlały 
w jednę harmonijną teoryę przez odkrycie 
radu.

„ ..........................często duchy
Wielkich wydarzeń już przed niemi kroczą,,
A  dzień dzisiejszy jutro kryje w łonieu.

Żadne nowe odkrycie nie pozostało nigdy 
bez tego, żeby w pływ  jego nie rozszerzył się 
we wszelkich kierunkach i nie wyjaśnił wie
lu stron, dotychczas ciemnych. Zaiste, żad
ne odkrycie czasów ostatnich nie pociągnęło 
za sobą tak daleko sięgających następstw 
i nie rzuciło takiego potoku światła na sze
roką dziedzinę zjawisk, dotychczas niepoję
tych, jak to odkrycie małżonków Curie i Be- 
monta, którzy cierpliwie i pracowicie szli 
po drodze, najeżonej trudnościami, nieprze- 
zwyciężonemi dla innych, którzy, tak jak ja, 
mozolili się w podobnych labiryntach badań. 
Koroną tych trudów jest rad.

Niechaj mi będzie wolno wspomnieć o nie
których własnościach radu i wykazać, jak 
pierwiastek ten sprowadza do formy kon
kretnej pozornie dowieść się niedające spe- 
kulacye i marzenia.

Rad jest metalem, należącym do grupy 
wapnia, strontu i baru. Jego ciężar atomo
wy, według C. Rungego i J. Prechta, wyno
si prawdopodobnie około 258. Zajmuje on
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zatem trzecie miejsce poniżej baru w moim 
schemacie spiralnym pierwiastków *), pozo
staje odgraniczony od baru przez dwa miej
sca niezajęte.

W idm o radu posiada rozmaite ściśle okre
ślone linie; linie te fotografowałem, a także 
zmierzyłem długości ich fal. Dwie zwłaszcza 
linie są wydatne i charakterystyczne: jedna
0 długości fali 3 649,71, druga o długości 
fali 3 814,58. Linie te pozwalają wykryć 
rad zapomocą spektroskopu.

Emanacye radu działają na szkło sodowe, 
nadając mu kolor fioletowy; powodują one 
wiele zmian chemicznych. Ich działanie 
fizyologiczne zaznacza się w silnym stop
niu; pięć miligramów metalu, umieszczonego 
av blizkości skóry, wywołuje ranę trudną do 
wyleczenia. Najbardziej uderzającą własno
ścią radu jest jego zdolność wysyłania stru
mieni emanacyi, posiadających pewne podo
bieństwo do promieni Rontgena, różniących 
się jednak w wielu ważnych punktach. Ema
nacye radu są rodzaju trojakiego. Jedna 
odmiana jest identyczna z prądem katodo- 
wym, utożsamionym obecnie z elektronami 
wolnemi, atomami elektryczności, wysyłane- 
mi w przestrzeń obok materyi stałej, iden- 
tycznemi z „materyą w stanie czwartym lub 
ultragazowym“ , z satelitami („satellites") 
Kelvina, z ciałeczkami („corpuscles") lub 
cząstkami („particles") Thomsona, wreszcie 
z Lodgego „oderwanemi od ciał ładunkami 
jonów, zachowującemi swą indywidualność
1 tożsamość". Te elektrony nie są ani fala
mi eteru, ani pewną formą energii, lecz sub- 
stancyą, posiadającą bezwładność (prawdo
podobnie elektryczną). Elektrony w stanie 
wolnym odznaczają się nader wielką zdolno
ścią przenikania. Wyładowują one elek
troskop, gdy rad jest oddalony od niego 
o 10 stóp lub nawet więcej i działają na pły
tę fotograficzną przez warstwę ołowiu, gru
bości 5 lub 6 mm lub przez kilkocalową ma
sę drzewa lub glinu. N ie dają się one łatwo 
filtrować przez watę, nie zachowują się jak 
gaz, to znaczy, nie posiadają własności, za
leżnych od starć wewnętrznych i t. d., dzia
łają one raczej jak mgła lub para, są ruch
liwe i dają się unosić przez prąd powietrza, 
któremu nadają chwilowe zdolności prze

wodnictwa; przystają do ciał naelekfcryzowa- 
nych dodatnio, tracąc przez to swoję ruchli
wość, i rozpraszają się wzdłuż ścian zawie
rającego je  naczynia, jeżeli to ostatnie po
zostaje w  spokoju. W  polu magnetycznem 
elektrony podlegają zboczeniom z pierwot
nego kierunku. Rad wysyła je z szybkością, 
wynoszącą około '/lp szybkości światła, lecz 
w biegu znajdują one stopniowo zaporę, skut
kiem zderzeń z atomami powietrza, tak, że 
niektóre z nich zwalniają swą szybkość i wte
dy stanowią to, co już dawniej określiłem, 
jako cząstki wolne i błąkające się, które roz
praszają się w powietrzu i nadają mu chwi
lowe własności przewodnictwa. Te cząstki 
mogą gromadzić się naokoło ostrych końców 
ciał i można je  również skupić razem, na- 
kształt wiązki, zapomocą stożków z miki, 
i wywołać w ten sposób zjawisko fosfore- 
scencyi.

Inny rodzaj emanacyj radu nie ulega w pły
wowi pola magnetycznego o zwykłej sile 
i nie jest w  stanie przeniknąć nawet cienkich 
zapór materyi. Emanacye te nadają po
wietrzu zdolność przewodzenia i wywierają 
silne dsriałanie na płytę fotograficzną. Masa 
ich jest ogromna w  porównaniu z masą 
elektronów, a szybkość prawdopodobnie 
również olbrzymia w  chwili, gdy opuszczają 
rad; wskutek jednak swej większej masy 
ulegają one w znacznie mniejszym stopniu 
zboczeniu pod wpływem magnesu, łatwo za
trzymują się, spotkawszy przeszkody i prę
dzej przechodzą w stan spoczynku przez zde
rzanie się z atomami powietrza. R. B. Strutt1) 
był pierwszym, który utrzymywał, że te pro
mienie, nie podlegające zboczeniu w polu 
magnetycznem, są jonami dodatniemi, posu
waj ącemi się z prądem, wypływającym z ciał 
radioezynnych.

Rutherford wykazał, że emanacye te zba
czają nieco pod działaniem bardzo silnego 
pola magnetycznego, lecz w kierunku prze
ciwnym niż elektrony odjemne. Świadczy 
to w ięc o tem, że przedstawiają one ciała 
naładowane dodatnio, poruszające się z w iel
ką szybkością. Rutherford pierwszy zmie
rzył ich szybkość i masę i wykazał, że są one 
jonami materyi, biegnącemi z szybkością te
go samego porządku co i szybkość światła.

*) Proc. Roy. Soc. t. L X I I I ,  str. 408. ')  Phil. Trans. R. S., 1901, vol. 196.515.
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Jest jeszcze trzeci rodzaj emanacyj, w y 
twarzanych przez rad. Obok promieni, sil
nie przenikających i zbaczających pod w pły
wem magnesu, istnieją promienie, obdarzone 
również bardzo wielką siłą przenikania, na 
które jednak magnetyzm nie posiada żadne
go wpływu. Towarzyszą one emanacyom 
poprzednim. Są to promienie Rontgena, 
drgania eteru, wytworzone wskutek nagłego 
zatamowania szybkości elektronów, co w y
wołuje szereg „pulsowań“ Stockesa lub rap
townych fa l eteru, wybiegających w  prze
strzeń.

W iele czynników, opartych na rozumo
waniu i poszukiwaniach, dostarcza nam da
nych, upoważniających do obliczenia mas 
i szybkości tych różnych cząstek. Przytoczę 
tu wartości wielkie, lecz musimy pamiętać, 
że określenia „ w ielki “ i „m ały“ . są względne 
i posiadają doniosłość tylko wobec ograni
czeń, nałożonych na nasze zmysły. Za mia
rę wezmę atom wodoru, najmniejsze ciało 
materyalne, jakie dotychczas znano. Masa 
elektronu przedstawia 1/100 część atomu w o
doru lub, według J. Thomsona, stanowi 
3 X lO —26 //; jego, szybkość wynosi 2 x 1 0 '°  cm 
na sekundę, czyli dwie trzecie szybkości 
światła. Energia cynetyczna na jeden m ili
gram równa się 1017 erg. Becąuerel obli
czał, że potrzebaby okresu biliona lat na 
to, by jeden centymetr kwadratowy po
wierzchni radioczynnej zdołał wysłać w  prze
strzeń jeden gram materyi promieniejącej.

Naelektryzowane dodatnio masy lub jony 
są w  porównaniu z rozmiarami elektronu 
bardzo wielkie. 01iver Lodge uzmysławia 
nam to w sposób następujący: Jeżeli w yo
brazimy sobie atom wodoru w  postaci ko
ścioła zwykłych rozmiarów, w tedy elektrony, 
wchodzące w  skład tego atomu, będą przed
stawiać około 700 ziarn piasku (350 dodat
nich i 350 odjemnych), z których każde po
siadałoby wielkość zwykłego punktu, roz
strzelaj ących się wewnątrz we wszystkich 
kierunkach lub, podług lorda Kelvina, w iru
jących z niepojętą szybkością. W eźm y inny 
przykład. Średnica słońca wynosi około 
półtora miliona kilometrów, gdy średnica 
najmniejszej planetoidy około 24 km. Gdy
by atom wodoru m ógł uróść do rozmiarów 
słońca, wtedy elektron przedstawiałby oko
ło dwu trzecich średnicy planetoidy.

Ta krańcowa minimalność i stan luźnego 
rozsiania się elektronów w atomie przyczy
niają się do ich zdolności przenikania. Pod
czas gdy bardziej ciężkie jony pozostają 
skutkiem zderzeń zatrzymane w  trakcie 
przechodzenia pomiędzy atomami, tak, że 
najcieńsza warstwa materyi stanowi dla 
nich niemal zupełnie nieprzebytą zaporę, 
elektrony przenikają prawie bez przeszkody 
zwykle ciała nieprzezroczyste.

Działanie tych emanacyj na ekrany fosfo
ryzujące jest rozmaite. Elektrony oddzia
ływają silnie na ekran, pokryty platyno- 
cyankiem baru, lecz tylko nieznacznie na 
siarczek cynku Sidota. Z  drugiej strony, 
ciężkie, masywne, nie ulegające zboczeniu jo 
ny dodatnie działają silnie na ekran z siarcz
kiem cynku, a znacznie słabiej na ekran 
z platynocyankiem baru. Obadwa rodzaje 
emanacyj, promienie Rontgena i elektrony, 
oddziaływają na płytę fotograficzną i dają 
obrazy metalu lub innych substancyj, oto
czonych warstwą drzewa lub ołowiu; rzuca
ją  one również cienie ciał na ekran z pla
tynocyankiem baru. Elektrony przenikają 
znacznie słabiej niż promienie Rontgena 
i nie pozwalają np. na obserwacyę kości 
w rękach. Fotografię instrumentów, zawar
tych w pudełku, można otrzymać z pomocą 
emanacyj radu w przeciągu trzech dni, gdy 
promieniami Rontgena w  trzy minuty. Po
dobieństwo pomiędzy dwuma obrazami jest 
słabe, różnica natomiast znaczna.

Zdolność, jaką emanacye radu są obdarzo
ne w  kierunku wyładowywania ciał naelek- 
tryzowanych, zależy od jonizacyi gazu, przez 
który emanacye przechodzą. Tę ostatnią 
można wywołać w jakikolwiek inny sposób: 
I  tak: słabą jonizacyę można wzniecić w ga
zach przez pryskanie wodą, przez płomień 
lub z pomocą ciał, ogrzanych do czerwono
ści, przez światło ultra-fioletowe, padające 
na metale naelektryzowane odjemnie; silną 
jonizacyę powoduje przejście promieni Rónt- 
gena.

W edług elektronowej teoryi materyi 01ive- 
ra Lodgea, „atom chemiczny lub jo n 11 posia
da w nadmiarze kilka elektronów odjemnych, 
dodanych do zwykłego atomu obojętnego 
i gdy  te elektrony odjemne zostaną usunięte 
wtedy staje się on naładowanym dodatnio. 
Ozęść atomu, stanowiąca elektron wolny,
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jest mała w porównaniu z ogólną masą 
atomu; dla wodoru stosunek ten wynosi 
około 1 : 700. Ładunek odjemny składa się 
z elektronów naddanych lub niezrównowa
żonych, z jednego, dwu, trzech i t. d., stosow
nie do wartościowości chemicznej ciała, pod
czas gdy główną treść atomu stanowią sko
jarzone w pary grupy, równie clodatne jak 
odjemnie. Skoro tylko elektrony nadmier
ne oddalą się, reszta atomu, lub jon, działa 
jako masywne, dodatnio naładowane i jed
nolite ciało. W  wielkiej próżni iskra elek
tryczna rozdziela składniki gazu rozrzedzo
nego; naładowane dodatnio jony, posiada
jąc stosunkowo wielką gęstość, zatrzymują 
się rychło pod wpływem zderzeń, podczas 
gdy elektrony zostają wyrzucane z bieguna 
odjemnego z olbrzymią szybkością, zależ
ną od początkowej siły elektromotorycznej 
i ciśnienia gazu wewnątrz rury, lecz zbliża
jącą się, w próżni o najwyższem rozrzedze
niu, do połowy szybkości światła. Opu
ściwszy biegun odjemny, elektrony natrafia
ją na pewien opór, w  nieznacznym stopniu 
spowodowany przez zderzenie fizyczne, lecz 
głównie przez ponowne łączenie się z jona
mi dódatńiemi.

Od czasu odkrycia radu i utożsamienia 
jednego z rodzajów jego emanacyj z prądem 
katodowym lub materyą promieniejącą ru
ry próżniowej, rozumowanie i eksperyment 
szły ze sobą ręka w  rękę i dwufluidowa 
teorya elektryczności została stopniowo za
stąpiona przez pierwotną teoryę Franklina 
jednego fluidu. W edług teoryi dwufluido- 
wej, elektrony stanowią wolną elektryczność 
odjemną, a reszta atomu chemicznego jest 
naładowana dodatnio, jakkolwiek wolny 
elektron dodatni jest nieznany. W ydaje mi 
się daleko prostszem posługiwać się pierwot
ną, jednofluidową teoryą Franklina i powie
dzieć, że elektron jest atomem, lub jednost
ką elektryczności. Flem ing używa wyrazu 
„ko-elektron“ na oznaczenie ciężkiego, do
datniego jonu, po jego oddzieleniu się od 
elektronu odjemnego. „Istnienie czegoś ta
kiego— powiada Flem ing— co mogłoby się 
zwać elektrycznością poza obrębem drob
nych ciałek (,,corpuscles“), nie jest bardziej 
możliwe, niż istnienie ruchu poza obrę
bem materyi, w ruchu będącej Tak 
zwany odjemnie naładowany atom chemicz

ny jest atomem, posiadającym pewien nad
miar elektronów, których liczba zależy od 
wartościowości, podczas gdy jon dodatni 
jest atomem, któremu brakuje elektronów. 
Różnice między ładunkami elektryczności 
można zatem przyrównać do pozycyj „m a“ 
i „winien** w  rachunku bankowym, gdzie 
elektrony spełniałyby funkcyę monety bie
żącej. Z tego punktu widzenia tylko elek
tron istnieje; jest to atom elektryczności, 
a słowa: dodatni i odjemny, oznaczające 
ubytek i nadmiar elektronów, są używane 
tylko gwoli w ygody starej nomenklatury.

Teorya elektronów rozwija i znakomicie 
tłumaczy ideę Ampera, że magnetyzm zosta
je  wywołany przez prąd elektryczności, krą
żący dookoła każdego atomu żelaza. W id zi
my również, że w następstwie tych określo
nych poglądów na istnienie elektronów wol
nych powstała elektroniczna teorya mate
ryi. Uznaje ona, że elektrony posiadają 
pewną własność, którą uważano za nieroz- 
dzielną z materyą, niemal za niemożliwą do 
oddzielania od naszego pojęcia materyi. 
Mam tu na myśli bezwładność. Niedawno 
J. J. Thomson w wydatnej rozprawie, ogło
szonej w  r. 1881, rozwinął pojęcie bezwład
ności elektrycznej (samoindukcya), przed
stawiając ją, jako coś realnego, zależnego 
od ładunku pozostającego w ruchu. Elek
tron przeto okazuje się oczywistą masą ty l
ko skutkiem swych własności elektrodyna
micznych i jeżeli będziemy uważali wszelkie 
postaci materyi jedynie za zbiorowiska elek
tronów, bezwładność materyi może być po
jęta bez jakiegokolwiek podkładu materyal- 
nego. Z tego punktu widzenia elektron 
byłby protylem, którego różne ugrupowania 
powodują genezę pierwiastków.

Pozostaje mi jeszcze obszerniej uwzględ
nić jednę z własności emanacyj radu. Wspom
niałem już o tem, że elektrony wywołują 
fosforescencyę czułego ekranu, pokrytego 
platynocyankiem baru i że dodatnie jony ra
du powodują fosforescencyę ekranu z siarcz
kiem cynku.

Gdy kilka malutkich ziarnek soli radu 
upadnie na ekran, pokryty siarczkiem cyn
ku, wtedy powierzchnia bezzwłocznie staje 
się upstrzoną lśniącemi plamkami świetlne- 
mi barwy zielonawej. Każda świecąca plam
ka, obserwowana w ciemnym pokoju pod
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mikroskopem o 2/3-calowym objektywie, w y
kazuje w samym środku miejsce ciemniej
sze, otoczone rozlanym dookoła świetlnym 
kręgiem. Nazewnątrz kręgu ciemna po
wierzchnia ekranu iskrzy się punkcikami 
świetlnemi. N igdy  dwie iskierki nie nastę
pują po sobie w tem samem miejscu, lecz 
rozpraszają, się po całej powierzchni, zjawia
jąc się tu i owdzie w oka mgnieniu, przy- 
czem nie można widzieć żadnego ruchu pod
czas tranzlokacyi. Jeżeli umieścimy kawa
łek soli radu w  blizkości ekranu i będziemy 
obserwowali powierzchnię przez lupę kie
szonkową, powiększającą blizko 20 razy, spo
strzeżemy, że iskrzące się plamki są rzadko 
rozsiane na powierzchni. W  miarę jednak 
przybliżania się radu do ekranu, iskierki sta
ją  się coraz to liczniejsze i bardziej błyszczą
ce, a gdy rad dotknie powierzchni, następu
ją  one tak szybko po sobie, że ta wygląda 
jak wzburzone, świetlne morze. Gdy iskrzą
cych się punktów jest jeszcze mało, wtedy 
oprócz nich nie widać zresztą śladów fosfo- 
rescencyi i następujące kolejno iskierki zja
wiają się niby „atomy najsilniejszego świa
tła", jak gw iazdy na czarnem tle nieba. Co 
dla gołego oka wydaje się, jako jednolita 
„droga mleczna11, pod lupą przedstawia się 
w  postaci gromady punktów gwiaździstych, 
migocących na całej powierzchni.

Azotan zasadowy polonu, aktyn, i platyna 
radioczynna wywierają podobne działanie 
na ekran, lecz tutaj objawy iskrzenia się są 
nie tak gęste. W  próżni iskierki są również 
błyszczące, jak i w powietrzu, a zależąc od 
ruchu międzyatomowego, nie podlegają one 
wpływom  krańcowo niskich temperatur. 
W  temperaturze wodoru ciekłego świecą 
równie silnie jak w temperaturze zwykłej.

W  dogodny sposób można pokazać to zja
wisko iskrzenia się, umieszczając ekran 
z siarczkiem cynku w odległości około jed 
nego milimetra przed jednym końcem rury 
metalowej, opatrzonej u wylotu w  kawałe
czek soli radu, a do drugiego końca rury 
przytwierdzając soczewkę. Proponuję na
zwać ten mały instrument spintaryskopem, 
od greckiego słowa cmy&aptę— iskrzenie.

Trudno oznaczyć liczbę iskierek światła 
w  jednej sekundzie. W  razie gdy odległość 
radu od ekranu wynosi około 5 cm, punkciki 
świetlne dają się zaledwie tylko oznaczyć;

nie następują one częściej, jak raz lub dwa 
razy na sekundę. W  miarę jednak zmniej
szania się odległości radu, błyski stają się 
częstsze, a gdy odległość zmniejszy się do 
jednego lub dwu centymetrów, nie można 
już ich wcale policzyć.

W łaściwie całe to świecenie ekranu, po
krytego siarczkiem cynku, czy to wywołane 
przez rad, czy przez polon, jest wytworem 
emanacyj, jakie nie mogą przeniknąć karto
nu. Emanacye te powodują właśnie zjaw i
sko iskrzenia się powierzchni, a przyczyna, 
dla której zaznacza się ono wydatnie na 
siarczku cynku, słabo zaś na platynocyanku 
baru, jest ta, że w razie ostatnim iskry two
rzą się na tle, świecącem już pod wpływem 
ogólnej fosforescencyi materyału; skutkiem 
tego oko nie zdoła dokładnie rozróżnić iskier 
powstających.

Jest prawdopodobnem, że w  zjawiskach 
tych jesteśmy świadkami bombardowania 
ekranu przez jony dodatnie, wyrzucane przez 
rad z szybkością równą świetlnej. Każda 
cząstka staje się tu dostrzegalną tylko skut
kiem zaburzeń, jakie wytwarza dokoła sie
bie, padając na powierzchnię wrażliwą. P o 
dobnie krople deszczu, padając na spokojną 
taflę stawu nie są widzialne, jako takie, lecz 
dają się poznać po plusku, jaki sprawiają, 
i po zmarszczkach i falach, jakie wytwarza
ją w  postaci rozchodzących się kręgów.

Jeżeli pozwolimy sobie użyć wyobraźni 
do celów wiedzy i posuniemy hypotezę elek
tronicznej budowy materyi aż do szczebla, 
który uważam za jej granicę logiczną, bę
dziemy mogli, w rzeczy samej, uznać się za 
świadków samodzielnej dysocyacyi radu i po
wątpiewać o niewzruszonej trwałości mate
ryi. A tom  chemiczny może istotnie podle
gać transformacyi katabolicznej, lecz w stop
niu tak małym, że jeżeli przypuścimy, że 
milion atomów rozpada się w każdej sekun
dzie, potrzebaby wieku, by ciężar ich zmniej
szył się o jeden miligram.

N ie trzeba nigdy zapominać, że wszelkie 
teorye są użyteczne dopóty, dopóki przedsta
wiają harmonijna zależność wzajemną fak
tów, zamkniętych w  rozumnym systemie. 
Skoro tylko jak i fakt nie wiąże się z cało
ścią i nie daje się wytłumaczyć teoretycznie, 
teorya winna być poddana rew izyi krytyki 
lub musi upaść, W iek  dziewiętnasty był
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świadkiem narodzin nowych poglądów na 
atomy, na elektryczność i eter. Dzisiejsze 
nasze zapatrywania na budowę materyi mo
gą wprawdzie dla nas wystarczać, lecz co się 
stanie z niemi na końcu dwudziestego stule
cia? Czyż nie uczymy się ciągle, że poszu
kiwania nasze mają wartość tylko tymcza
sową. Czy po upływie jakich stu lat będzie
my mogli osięgnąć rozkład wszechświata 
materyalnego na zjawiska elektronów. Ta 
własność fatalna dysocyacyi atomowej zda
je  się być powszechną: zaznacza się ona pod
czas pocierania kawałka szkła jedwabiem, 
występuje w  promieniach słońca i w kroplach 
deszczu, w  błyskawicach i płomieniu, ona 
panuje w wodospadach i morzu wzburzonem. 
I  chociaż cały zakres doświadczenia ludzkie
go jest zaszczupły, byśmy mogli obliczyć 
chwilę zgonu materyi, przyjdzie jednak czas, 
w którym protyl, „m gła bezkształtna1', za
panuje nanowo powszechnie i skazówka go
dzin wieczności dokona jednego obrotu.

Tłum . St. Górski.

O D C H YLE N IE  C IA Ł  SPAD A JĄ C YC H  

OD K IE R U N K U  L IN I I  PIONOW EJ.

Korzystając z instalacyi nowego wahadła 
(Eoucaulta) u szczytu wielkiej kopuły Pan
teonu paryskiego, K. Flammarion wykonał 
w kwietniu i maju r. b. cały szereg nadzwy
czaj ścisłych doświadczeń w  celu sprawdze
nia, o ile ruch w irowy ziemi wpływa na od
chylenie od kierunku linii pionowej ciał spa
dających ze znacznej wysokości (w danym 
przypadku z wysokości 68 tri). Podajemy 
tu czytelnikom naszym sprawozdanie z prze
biegu i wyników tych ciekawych doświad
czeń.

Ponieważ glob ziemski, mówi autor spra
wozdania, wiruje dokoła własnej osi w kie
runku od zachodu ku wschodowi, przeto 
każde ciało, znajdujące się na wysokości 
68 m, posiada linijną szybkość ruchu nieco 
większą, aniżeli sama powierzchnia. W o 
bec ogólnego prawa bezwładności ciało ta
kie, spadając ku powierzchni, zachowuje ów 
nabyty nadmiar szybkości, a zatem nie spa
da ściśle w kierunku linii pionowej, ale

z pewnem dość znacznem odchyleniem ku 
wschodowi. W edług obliczeń teoretycz
nych kula, spadająca z wysokości 68 m, po- 
winnaby odchylić się na odległość 8,11 mm. 
Zdawałoby się na razie, że doświadczalne 
sprawdzenie tego wniosku nie może napoty
kać żadnych szczególniejszych trudności; 
w istocie rzeczy jednak w zastosowaniu 
praktycznem doświadczenie także wcale łat- 
wem nie jest, a dowodzą tego najwymow- 
wniej nadzwyczaj sprzeczne wyniki prób te
go rodzaju, jakkolwiek wykonywali je  lu
dzie doświadczeni i umiejętni badacze (Gru- 
glielm ini w roku 1799 na wieży Degli Asi- 
nelli w Bolonii; Benzenberg w roku 1802 na 
wieży Sw. Michała w Hamburgu, a następ
nie w  roku 1804 w kopalniach węgla w  Schle- 
busch; Reich w roku 1834 w kopalniach we 
Ereibergu). Otóż chcąc dojść w tym wzglę
dzie do rezultatów nieco pewniejszych, Flam- 
marion postanowił skorzystać z nadarzającej 
sie zręczności i powtórzyć raz jeszcze owo 
doświadczenie, ale z pedantycznem zacho
waniem wszelkich możliwych dziś ostrożno
ści technicznych. Istotnie też dzięki świa
tłemu. współdziałaniu znanego konstruktora 
narzędzi fizycznych p. Carpentiera i jego 
pomocnika p. Cartiera, którzy zajęli się oso- 

{ biście umontowaniem odpowienich przyrzą- 
| dów, astronomowi francuskiemu udało się 

osięgnąć wyniki nie zupełnie jeszcze zgodne 
z teoryą, ale bądź co bądź znacznie dokład- 

{ niejsze, aniżeli poprzednie.
W łaściwie mówiąc, cała niemal trudność 

j zadania polega na tem, ażeby uniknąć zu- 
! pełnie początkowego wstrząśnienia kuli pod

czas spadania. W  doświadczeniach dawniej
szych umocowywano zwykle taką kulę na 
cienkiej nici, którą następnie przepalano, 
albo też przywiązano ją  do nici, utrzymywa
nej zapomocą odpowiednich cążków; próbo.- 
wano także kule rozżarzone do czerwoności 
ustawiać na miedzianych pierścieniach, przez 
które kula po ostygnięciu spadała. Jednak
że wszystkie te środki ostrożności nie zdo
łały zabezpieczyć kuli od początkowego 
wstrząśnięcia i wirowania, a skutkiem tego 
otrzymane wyniki nietylko nie zgadzają się 
z teoryą, ale też i między sobą różnią się 
dość znacznie.

Przyrząd, zastosowany w opisywanych 
doświadczeniach Elammariona, składa się
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z elektromagnesu, urządzonego w  taki spo
sób, że część jego  wewnętrzna (żelazo mię- 
kie) jest ruchoma i może być z łatwością 
usunięta. Oprawa miedziana części dolnej 
wydłuża się nieco w kształcie korony i tu

wiedni walec metalowy, posiadający w  kie
runku osi wązki otwór, przez który przecho
dzi cienka nić metalowa z zawieszonym na 
niej stożkowatym ciężarkiem, sięgająca po
sadzki gmachu. Całość spoczywa na moc-

Północ

ts-o-&

27 kwietnia 1903 r.

Północ

fcs-O-

4 maja 1903 r.

Fig. 1 i 2. Pac simile śladów, pozostawionych przez kule spadające. Wielkość naturalna.

właśnie umieszczamy kulę, która w  ten spo
sób nie pozostaje nigdy w  bezpośredniem ze
tknięciu z magnesem.

W  celu ścisłego oznaczenia kierunku linii 
pionowej, wyjm ujem y z przyrządu miękkie 
żelazo, a na jego miejsce wstawiamy odpo-

nem belkowaniu, wspartem o mury skle
pienia.

Osoba, która ma wykonać doświadcze
nie, kładzie się na pomoście drewnianym, 
nie dotykającym wcale podstawy przyrządu 
iw  ten sposób wszelkie prawdopodobieństwo
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bezpośredniego wstrząśnienia zostaje usu
nięte.

W  szeregu doświadczeń wstępnych Fłam- 
marion przekonał się, że na kierunek spada
nia kuli oddziaływa dość znacznie ciąg po
wietrza w  kopule Panteonu. Ażeby tego 
uniknąć, do przyrządu dodano rurę miedzia
ną od elektromagnesu aż do pomostu. W  ten 
sposób kula dostawała się pod pomost, nie 
ulegając wcale wpływom prądów powietrz
nych w kopule gmachu.

Używano kul stalowych jednolitych i do-

wą z trzpieniem pośrodku, którego ostrze le
ży na linii pionowej osi kuli w chwili jej 
spadania. Na płycie stalowej znajdowała się 
druga, ołowiana grubości 2,5 mm, na której 
były nakreślone dwie linie prostopadłe, krzy
żujące się u podstawy trzpienia i wskazu
jące kierunek wschodu, zachodu, północy 
i południa. Ku le stalowe, spadając z w y
sokości 68 m na miękką płytę ołowianą, po
zostawiały na niej wyraźne i dość głębo
kie ślady, według których można już było 
następnie wykonywać pomiary. Na każ-

Północ

rd-o
OCŚ
ESJ

•o o«» e* •

03Op"o-

Południe

Fig. 3. Środki 144 rzutów. Wielkość naturalna.

kładnie wypolerowanych o średnicy 15,84mm, 
wagi zaś 15,25 g. Dostarczany przez aku
mulatory prąd elektryczny dostaje się do 
elektromagnesu i kula stalowa zostaje w ten 
sposób w  zawieszeniu; następnie zaś zakłada 
sięmiedzianą rurę ochronną. Wreszcie ekspe
rymentator kładzie się na pomoście i, zacho
wując się możliwie spokojnie i bez ruchu, 
po kilkunastu sekundach przerywa prąd. 
Kula spada.

Ażeby otrzymać i zachować wyraźny ślad 
kuli, pod kopułą, nawet nieco niżej po
wierzchni posadzki, umieszczono płytę stalo-

dą z takich p łyt spadało zkolei od 11 do 
13 kul.

Na początku doświadczeń starano się zba
dać, czy doświadczenia wypadają pomyśl
niej w dzień, czy też w nocy, kiedy niemal 
zupełnie ustaje uliczny ruch powozów; osta
tecznie jednak pod tym względem nie do
strzeżono żadnej różnicy,

Z drugiej strony można się było obawiać, 
że kule już używane, za następnem rzutem 
nabiorą skutkiem poprzedniego działania 
magnesu pewnego ruchu wirowego, o ile ich 
bieguny zostaną umieszczone nieodpowied
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nio. Jednakże doświadczenie przekonało, 
że kule takie zachowywały się zupełnie tak 
samo, jak i kule nowe.

N ie licząc prób wstępnych, było wykona
nych 169 rzutów w czterdziestu seryacli od 
20 kwietnia do 14 maja. Z tej liczby jed 
nak dwie serye należy usunąć zupełnie, 
a mianowicie : seryę pierwszą z tego pow o
du, że była wykonana wyłącznie w  celu w y
próbowania przyrządu po zastosowaniuw nim 
zmiany, o której powiedziano wyżej (rura 
miedziana) i że w  wykonaniu tej próby nie 
przedsięwzięto wszystkich środków ostroż
ności, oraz seryę siódmą dlatego, że była 
ona wykonana niezwłocznie po otwarciu 
wielkich podwojów Panteonu, zamkniętych 
podczas zimy, . a skutkiem tego w  gmachu 
odczuwać się dawał dość znaczny ruch po
wietrza. Ostatecznie więc pozostawały do 
zbadania 144 rzuty w  dwunastu seryach.

Pion był sprawdzany dokładnie 8 i 15 maja.
Podane wyżej rysunki 1 i 2 wyobrażają 

ślady, pozostawione przez spadające kule 
na płytach ołowianych, odtworzone w  w iel
kości naturalnej bez żadnych zmian.

Rysunek zaś 3-ci wyobraża środki 144-ch 
rzutów.

Już na pierwsze nawet wejrzenie w idzi
m y tu wyraźne i przemagające odchylenie 
ku wschodowi; z drugiej jednak strony przy
znać należy, że i zboczenia od normy ogól
nej są tu również dość znaczne. Ponieważ 
wszelkie możliwe środki ostrożności zostały 
zachowane, przeto zboczenia te przypisać 
należy wyłącznie tylko prądom powietrz
nym, które muszą powstawać w  dwu, leżą
cych jedna ponad drugą kopułach Panteonu. 
Również może być, że powstały tu pewne 
szczególniejsze ruchy polaryzacyjne, w irowe 
i cząsteczkowe, zależne od działania elektro
magnesu.

Bądź co bądź jednak całokształt 144 do
świadczeń daje nam wyraźne zboczenie ku 
wschodowi, a więc wątpliwości nie ulega, że 
zjawisko to zależy od ruchu wirowego 
ziemi.

Powiedzieliśmy już wyżej, że rachunek 
teoretyczny podaje jako normalną wielkość 
odchylenia w  danych warunkach 8,11 mm 
ku wschodowi. Średnia zaś sześciu ostat
nich szeregów doświadczeń Flammariona 
da je :

Odchylenie ku wschodowi . 7,6 mm 
„ północy . . .  0,5 „

A  średnia wszystkich dwunastu seryj :

Odchylenie ku wschodowi . 6,3 mm 
„ północy . . .  1,6 „

Odchylenia ku południowi, o którem 
wzmiankują dawniejsi obserwatorowie, nie 
były wcale dostrzegane.

P. Trzciński.

W P Ł Y W  Ś W IA T Ł A  KO LO RO W EG O  

N A  Z A B A R W IE N IE  W ODOROSTÓW .

W  większości przypadków twierdzi się 
jeszcze obecnie, że asymilacya dwutlenku 
węgla dokonywa się w  roślinie tylko przy 
pomocy chlorofilu, barwnika pochłaniającego 
promienie przeważnie czerwono-żółtej części 
widma. Tymczasem już w r. 1883 T. Engel- 
inann dowiódł swojemi doświadczeniami, 
dokonanemi w  mikrospektrze przy pomocy 
sławnej jego metody bakteryalnej, że inne 
barwniki roślinne, nazwane przez niego 
chromofiłami, posiadają także funkcyę asy- 
milizacyjną i że ta ostatnia przejawia się 
najsilniej w świetle posiadającem barwę do
pełniającą do danego chromofilu. Tak, ko
mórka zielona asy miłuje najsilniej w świe
tle czerwonem, czerwona— w zielonem, nie- 
biesko-zielona—w żółtem, żółta— w zielono- 
niebieskiem i t. p. Ten sam badacz, wyko
nawszy szereg pomiarów ilościowych nad 
różnobarwnemi komórkami żyjącemi, wyka
zał dalej, że między działaniem asymiliza- 
cyjnern, a pochłanianiem jakiegokolwiek ro
dzaju promieni światła, zachodzi stały, 
wprost proporcyonalny stosunek.

Fakty te, wbrew powszechnie panujące
mu zapatrywaniu na wyjątkowe znaczenie 

{ zieleni roślinnej, wyjaśniły, że ten ostatni 
barwnik jest tylko jednym, wszelako naj- 

J bardziej rozpowszechnionym, przedstawicie- 
[ lem pewnej określonej przez swoję funkcyę 

fizyologiczną grupy barwników.
Do tej samej grupy Engelmann zaliczył 

później i bakteryo-purpurynę, barwnik bak
teryj purpurowych, pochłaniający przeważ
nie promienie pozaczorwono o długości fali 
0,8— 0,9 fj.,
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W krótce potem, na mocy tych wszyst
kich zdobytych przez siebie wiadomości, ba
dacz ów wyprowadził wniosek biologiczny 
bardzo wielkiego znaczenia, wyjaśnia on bo
wiem różnobarwnośó chromofilów roślin
nych na rozmaitych głębiach morskich lub 
jeziorowych. Wiadomo przecie, że na głę
biach znaczniejszych i w miejscach, gdzie 
światło słoneczne dochodzi przez warstwę 
wody o znacznej grubości, rozpowszechnio
ne są wodorosty przeważnie czerwone, gdy 
sino-zielone i zielone znikają już na stosun
kowo mniejszej głębokości. W  wodzie zie- 
lono-niebieskiej jeziora Genewskiego już na 
15— 20 m głębokości nie spotyka się żadne
go wodorostu zielonego, tylko same czerwo
ne i żółto-brunatne; trochę zaś głębiej już 
same brunatne i zupełnie bezbarwne.

Zjawisko to starano się objaśnić różnicą 
natężenia światła, w miarę przechodzenia 
przez nie coraz grubszych warstw wody; 
tymczasem Engelmann dowodzi, że czynnik 
ten nie działa tu zupełnie, a tylko zmiana 
koloru światła, zachodząca w  tych warun
kach i polegająca na tem, że promienie 
czerwone są pochłaniane wcześniej w w yż
szych warstwach i silniej, niż zielono-nie- 
bieskie.

W  miarę więc wzrastania głębokości, osob
niki o zabarwieniu zielonem i niebiesko-zie- 
lonem, wymagające do asymilacyi promie
ni czerwonych, muszą ustępować miejsca 
osobnikom czerwonym i brunatnym, dla 
których najodpowiedniejszemi są właśnie 
promienie zielone i zielono-niebieskie.

W obec tego pozostawało do życzenia zba
dać, czy nie można sztucznie zapomocą dłuż
szego działania światła kolorowego na kul
tury wodorostów, zawierających chromofil, 
wywołać zmianę w ich zabarwieniu, a mia
nowicie w kierunku dającym się przewidzieć 
na mocy powyższej teoryi. Do badań tych, 
zdawało się, najlepiej nadają się wodorosty 
Oscillaria, organizmy, wyróżniające się pro
stotą budowy i bogactwem przejść i odmian 
w  zabarwieniu, a także szybkością, z jaką 
się rozmnażają.

Opierając się na tem przypuszczeniu, p. N. 
Gaidukow x) przygotował w  instytucie fizyo-

J) Abhandlungen der Berliner Akademie der 
Wissenschaften. Anhang 1902, str. 36.

logicznym Engelmanna w  ciągu lat 1900 
i 1902 szereg kultur Oscillaria sancta, który 
to wodorost został zebrany woranżeryi ogro
du botanicznego, gdzie na powierzchni zie
mi wielu doniczek tworzył łożyska fioletowe. 
Po przeniesieniu organizmów tych na tale
rze, zwilżane wciąż wodą, nici ich utworzyły 
nowe zbiorowiska, składające się częścią 
z osobników sino-zielonych, częścią—fioleto
wych. Po kilku tygodniach na jednych ta
lerzach zniknęły zabarwione na niebiesko- 
zielono, na innych fioletowe osobniki, tak, że 
otrzymano czyste kultury osobników jedna
kowo zabarwionych, fioletowo lub niebiesko- 
zielono; przeniesiono je  wtedy w części na 
ziemię, zwilżoną wodą z wodociągu, w czę
ści na agar-agar, do którego dodano 0,3$ 
roztworu pożywnego Knopa i hodowlom ta
kim pozwolono się rozwijać pod działaniem 
światła rozmaitych kolorów. Dla kontroli 
przyrządzono parę kultur w białem świetle.

A by  otrzymać światło pewnego koloru 
używano szkieł kolorowych lub dzwonów 
o dwu ścianach, między które nalewano 
roztworu zabarwionego; światło słoneczne 
po przejściu przez te „ filtry  “ było badane 
naprzód spektroskopowo. Światło czerwone 
dawały roztwory zwykłego w handlu kar
minu, brunatno-żółte— tego koloru szkła, 
zielone— roztwór chlorku miedziowego, nie
bieskie otrzymywano używając szkła niebie
skiego lub roztworu tlenku miedziowego 
w amoniaku, fioletowe zaś— zapomocą roz
tworów fioletu anilinowego.

Wychowane w tych rozmaitego koloru 
światłach Oscillarye badano następnie przy 
pomocy mikrospektrofotometru i mierzono 
podział w stosunku do jasności żyjących ni
ci w widmie. Z  badań tych wynikło, że pod 
wpływem światła kolorowego chromofil ży
jących nici Oscillaria sancta w ogólności 
zmienia swoję barwę; fakt ten nie podlega 
żadnej wątpliwości, gdyż wybitna zmiana 
zabarwienia została stwierdzona po pewnym 
czasie w olbrzymiej ilości przypadków.

Najważniejszym jest jednak rodzaj zmia
ny zabarwienia; zdaje się on podlegać pra
wu, że zależy od koloru działającego w da
nym razie światła i to w tem znaczeniu, że 
zdolność absorpcyjna chlorofilu wzrasta wte
dy, kiedy przeważają promienie o dłuższej 
fali, słabnie zaś pod wpływem promieni o fali
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krótkiej. P. Engelmann ') proponuje prawo 
to nazwać prawem „dopełniającego się przy
sposabiania chromatycznego

Większość pierwotnie na czysto lub brud- 
no-fiołetowo zabarwionych nici przybrała 
po dwu miesiącach pobytu

w świetle czerwonem zielone zabarwienie
„ żółtem . . . niebiesko-zielone
„ zielonem . . czerwone
,. niebieskiem brunatno-żółte,

a graficzne przedstawienie poczynionych po
miarów spektrometrycznych w zupełności 
potwierdza istotę wyżej wymienionego no
wego prawa biologicznego. W szystkie osob
niki, nawet i te, których barwa najbardziej 
się zmieniła, pozostawały podczas doświad
czenia i po niem w zupełnem zdrowiu i po
ruszały się żywo. Koloru nie zmieniły ty l
ko te kultury, na które działało światło 
dzienne, „przefiltrowane44 przez fio letowy 
roztwór fioletu anilinowego.

Oczywiście, zachodzi w ięc tu życiowe, dla 
asymilacyi korzystne, zjawisko przysposa
biania się fizyologicznego. Jak szeroko jest 
ono rozpowszechnione w  świecie roślinnym, 
na jakich przemianach chemicznych i fizycz
nych polega, są to wszystko zadania do roz
wiązania.

Tymczasem zaś na mocy tych faktów  da
je  się roztrzygnąć inne bardzo ważne py
tanie.

Jak zachowują się komórki, które pod 
działaniem światła kolorowego zmieniły 
swe zabarwienie, gdy będą następnie hodo
wane w  zwykłem świetle dziennem? Już 
parę nielicznych wykonanych dotychczas 
w  tym kierunku doświadczeń wykazało, że 
zabarwienie komórek sztucznie powyżej opi- 
sanemi sposobami wywołane, pozostaje 
w  świetle białem jeszcze czas dłuższy, cza
sem kilka miesięcy, i to nietylko w  komór
kach, które podlegały działaniu światła ko
lorowego, lecz i u całego szeregu generacyj 
młodszych, na które działało ju ż tylko świa
tło białe.

Jeżeli to da się stwierdzić w większości 
przypadków, i nie będzie podlegało już żad
nej wątpliwości, a p. Gfaidukow ma zamiar

x) Archiv f. Anatomie und Physologie. Phys. 
Abt. Supplem. 1902, str. 333.
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właśnie zająć się takiem badaniem, mieliby
śmy dowód doświadczalny dziedziczenia 
cech nabytych. Dalej, na mocy tych sa
mych wyników, podstawę doświadczalną 
znajduje i to przypuszczenie, że obecnie ży
jące na powierzchni morza czerwone i bru
natno-żółte wodorosty są potomkami form, 
które nabyły zabarwienia tego kiedyś na 
wielkiej głębi morskiej pod wpływem panu
jącego tam zielonego lub zielono-niebieskie- 
go światła. P. Engelmann jeszcze znacz
nie przedtem twierdził, że istnienie w  naj
wyższych warstwach wodnych wielkiej ilo
ści wodorostów czerwonych i brunatnych 
nie może służyć za dowód przeczący jego 
tłumaczeniu podziału wodorostów koloro
wych w  warstwach wód morskich. Światło 
białe, panujące głównie na powierzchni, za
wiera przecie w  sobie także promienie, po
wodujące tworzenie się czerwonego oraz 
brunatno-żółtego barwnika w głębi; energia 
ich jest nawet silniejsza tu, niż tam, niema 
więc potrzeby, aby komórki, które wypłyną 
na powierzchnię, zmieniały swój barwnik 
i produkowały zielony.

(Naturw. Rund.). Ad. Cz.

K O R E S PO N D E N C YA  W S Z E C H Ś W IA T A .

Z powodu odpowiedzi p. Tura na moje zarzu
ty (?), których się dopatrzył w liście umieszczo
nym w .Ns 40 Wszechświata, pozwalam sobie nad
mienić, że p. Tur nie zrozumiał widocznie intencyi 
listu, jeżeli 1) przytacza, że tłumaczenia polskie 
typowych larw szkarłupni zostały wprowadzone 
do „terminologii14 zoologicznej przez prof. J. Nus- 
bauma i 2) niewłaściwie przypomina, że nazwy 
„usznica", „dwurzęsica41 i „ramienica44 wskazują, 
najbardziej typowe znamiona owych larw, jak 
np. typowe wyrostki (ramiona) i t. p.

Co do 1) nie chodzi mi bynajmniej o to, kto 
nazwy wprowadził, ale o to, czy wogóle jest po
żądane wprowadzanie tak szczegółowego miano- 
wnictwa polskiego do zoologii, botaniki, minera
logii, fizyki, chemii i innych nauk przyrodniczych.

Co do 2) to zdaje mi się, że zbytecznem jest 
przypominać tego, co kto inny na tej samej stro
nicy napisał, bo przecie najwyraźniej napisałem, 
że nazwy przytoczone posiadają luźny związek 
z kształtami opisywanych tworów. Że p. Tur 
tego związku za luźny uznać nie chce, to rzecz 
Jego poglądów, pisząc zaś, co oznaczają nazwy 
wspomniane, potwierdza właśnie, że oznaczają 
kształty larw, t. j. znamiona zewnętrzne.

WSZECHŚWIAT
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Natomiast ja uważam się za upoważnionego do 
przypomnienia zasady dawno znanej, mianowi
cie, że chcąc o czemś decydować, trzeba się na 
tem znać. Ja nie wypowiedziałem zdania, że na
zwy polskie larw szkarłupni są nieudatne, bo nie 
jestem językoznawcą i jeżeli mam jakie zdanie 
pod tym względem, to nie ogłaszałbym go światu, 
jako niedość decydujące, natomiast p. Tur uznaje 
te nazwy za „rzeczywiście bardzo udatny prze
kład nazw łacińskich".

Ponieważ od czasu do czasu zaglądam do słow
nika języka polskiego, więc i teraz zajrzałem i oto 
na str. 1789 słownika wileńskiego znalazłem w y
raz „usznica", oznaczający 1) nazwę rośliny Silene 
(lepnica) i 2) nazwę choroby ucha; prócz tego sły
szałem, że na Litw ie usznicą nazywany bywa sko
rek (Forficula auricularia) ze względu na legendę, 
jakoby wkręcał się w ucho ludzkie. Czy to nie 
dosyć tych trzech znaczeń na jednę „usznicę"? 
Czyż wszystko, co ma uszy lub kształt podobny 
trzeba nazywać usznicą?

Na str. 1339 tegoż słownika znajduje się w y
raz „ramienica “ , oznaczający w botanice wodo
rost Chara.

Dwurzęsicy, niestety, nie znalazłem!...
Tym sposobem „bardzo udatne tłumaczenie 

nazw łacińskich11 jest jednobrzmiące ze znanemi 
nazwami polskiemi...

Pozostawiam, jak pisałem, głosom poważniej
szym od mego rozstrzygnięcie pytania, czy należy 
dowolnie powiększać synonimikę polską i czy na
leży tworzyć nowe wyrazy w przypadkach, o ja 
kich mowa.

Ponieważ nie chodziło i nie chodzi mi o wy
wołanie polemiki co do danych wyrazów, lecz 
o zasadę ogólną, przeto pozwalam sobie prosić 
przyrodników polskich o wypowiedzenie się w za
sadzie za lub przeciw, jeżeli sprawę tę za ważną 
uznają. List niniejszy zaś kreślę w celu wyja
śnienia tego, co widocznie nie dość wyraźnie na
pisałem w liście poprzednim, jeżeli nie wszyscy 
zrozumieli— i w celu odpowiedzenia p. Turowi na 
Jego notatkę.

Kazimierz Kujawski.

Ponieważ p. Kujawski wzywa przyrodników 
polskich do wypowiedzenia się w sprawie mia- 
nownictwa naukowego, przeto pozwolę sobie za
znaczyć, że podzielam najzupełniej poglądy, w y
powiedziane w tej sprawie przez prof. J. Nus- 
bauma na IX  Zjeździe w Krakowie (p. Wszech
świat, 1900, Al 32). Uważam więc za pożądane 
stosowanie i nawet tworzenie wyrazów czysto pol
skich zarówno w terminologii, jak i nomenklatu
rze naukowej.

Jednocześnie powracając raz jeszcze— i po raz 
ostatni— do nazw larw szkarłupni, muszę stwier
dzić dość dziwną chwiejność zdań p. K., który 
w pierwszej swej notatce uważa te „nowe“ nazwy 
za nader nieudatne, „niewolniczo" z łaciną zwią
zane; w drugiej zaś wykazuje, że też same nazwy

oddawna w języku naszym były używane, lu
bo oznaczają co innego... Zresztą, czyż nazwa 
„usznica“ nie jest zbyteczną dla Silene, która już 
się przecie nazywa „lepnicą“ , a z drugiej strony 
czyż ta sama nazwa, jako synonim skorka (For- 
ficula) jest pożądaną w nattlcowem mianownictwie 
zoologicznem?...

Co do „ramienicy", to, uznając w tym razie 
słuszność uwagi p. K., proponowałbym w tem 
miejscu zastąpienie nazwy tej (dla larwy „Bra- 
chiolaria“ ) przez jakąbądź inną, lecz w każdym 
razie czysto polską.

Dziwnym bowiem wydaje mi się wstręt p. K . 
do nazywania po polsku typowych postaci zarod
kowych zwierząt. Przecież o tych samych isto
tach dorosłych mówimy np. „rozgwiazdy" a nie 
„asteroidea". Czyż zwierzę musi odbyć koniecz
nie wszystkie swe przemiany rozwojowe, aby so
bie na nazwę polską zasłużyć?

Zresztą są to wszystko tylko szczegóły. Waż
niejszą po nad nie jest sprawa ogólna przez p. K. 
poruszona. Pozostaje mi tylko powtórzyć za 
p. K., że zabranie w tej sprawie głosu przez moż
liwie najszersze koła przyrodników naszych by
łoby niezmiernie pożądane.

Jan Tur.

S P R A W O Z D A N IE .
 .. . . . . . .  . ................. ............- • ' • ■ r j f ' • »•

—  Bau und Bild Oesterreichs, von C. Die- 
ner, R. Hoernes, F. E. Suess, und V. Uhlig, mit 
einem Yorworte von Eduard Suess. Mit 4 Titel- 
bildern, 250 Textabbild., 5 Karten in Schwarz- 
druck u. 3 Karten in Farbendruck.

Literatura geologiczna pomnożona została no- 
wem okazałem dziełem, które jest zestawieniem 
ogólnem wyników badań co do budowy tej części 
skorupy ziemskiej, którą obsiadły narody pań
stwa rakuskiego. Wydane ku początkowi zjazdu 
międzynarodowego geologów, znacznie się przy
czyniło do ułatwienia zapoznawania się z gościn
nie uprzystępnianemi dla kongresistów terenami. 
Doraźnie spełniwszy jedno zadanie, książka ta 
powołana jest do dokonania drugiego, obliczone
go na liczniejszy zastęp obsługiwanych. Napisa
na przez specyalistów, którzy oprócz danych lite
ratury mieli za punkt oparcia własne badania 
i sąd krytyczny, wynikający z bliższej znajomo
ści rzeczy, jest ona ostatniem słowem w poznaniu 
geologii Europy środkowej. Nietylko dla miesz
kańców terytoryum posiada znaczenie. Zawiera
jąc opis geologii płata ziemi, gdzie przebiegają 
jedne z ciekawszych gór kuli, gdzie rozścieła się 
jedna z bardziej obszernych równin stepowych, 
gdzie można napotkać wszelkie niemal ciała ko
palne, od rtęci w Idryi do złota, srebra w Cze
chach, soli w Wieliczce, nafty w Galicyi... będzie 
nietylko niezbędną dla geologa, ale i ciekawą 
lekturą dla przyrodnika.

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

—  Poszukiwania najdogodniejszych m iej
scowości dla o bserw ato ryów  astronom icz
nych. Astronom amerykański Percival Lowell 
proponuje, w celu zbadania, jakie punkty są naj
dogodniejsze dla obserwacyi, wysłanie obserwa
torów zaopatrzonych w jednakowe instrumenty 
oraz instrukcye w  różnych kierunkach kuli ziem
skiej.

Dwie strefy pustyń opasują ziemię w okolicach 
zwrotnikowych Haka i Koziorożca i, o ile sądzić 
można z warunków meteorologicznych tych stref, 
one właśnie najbardziej sprzyjają pracom astro
nomów. Na półkuli północnej strefa ta obejmu
je Saharę, przechodzi przez Arabię, następnie 
przez pustynię Gobi i, za oceanem Spokojnym, 
obejmuje znowu Aryzonę i Meksyk. Aryzona, 
Meksyk i pustynia Gobi są jej najwyżej położo- 
nemi obszarami. Na półkuli południowej znaj
dujemy „veldt“ — pola A fryki południowej, część 
zachodnią Australii i wreszcie zachodni brzeg 
Peru i Boliwii. Najwyższemi jej miejscami są 
Boliwia i Transwaal.

Ze wszystkich tych punktów dokładne dane 
mamy tylko o Aryzonie i Peru. O Saharze w ie
my bardzo mało, o innych okolicach nic prawie.

Jakkolwiek pasy pustynne najwięcej, jak się 
zdaje, przedstawiają dogodności, nie należy po
minąć i punktów w innych położonych warun
kach. Między niemi przedewszystkiem wyspy 
oceanu Spokojnego.

Jest tedy pożądanem posłanie obserwatorów:
1) do pustyni Gobi, 2) na J;veldt“ Transwaalu,
3) na wyspy Samoa. Obserwacye dokonane 
w tych miejscowościach możnaby powtórzyć 
i w innych, i w ten sposób dojść do poznania ca
łej powierzchni ziemskiej pod względem astrono
micznym.

Każdy obserwator winien zaopatrzyć się w  sze- 
ściocalową lunetę, przyczem wszystkie lunety 
mają być wykonane przez tego samego konstruk
tora; za podstawę obserwacyi powinni oni wziąć 
jednę i tę samę skalę, wzorzec „widzeniali. Ska
la ta musi być więc przyjęta przez wszystkich 
astronomów przed wyjazdem poszczególnych w y
praw.

(Ciel et Terre). m. h. h.

—  Mastodonty Am eryki północnej podług
P. Osborna pochodziły od postaci zbliżonych do 
paleomastodontów egipskich, oraz od Mastodon 
angustidens, znajdowanego w miocenie dolnym 
Europy. W  miocenie środkowym Ameryki wy
różniają się już trzy do czterech typów pierwot
nych mastodontów.

Typ pierwszy posiadał zęby trzonowe górne 
charakterystycznie ściśnięte z boków, zaś trzono
we dolne bardzo krótkie, oraz bardzo małe sie
kacze. Z tego typu powstały Mastodon produ-
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ctus Cope z mioc.enu środkowego, M. Floridanus, 
M. obscurus, M. tropicus, M. senidens, M. rugo- 
sidens, a także prawdopodobnie i M. Praecursor 
z miocenu gornego i pliocenu.

Typ drugi mastodontów pierwotnych o zao
krąglonych siekaczach górnych i o zębach trzo
nowych długich a wąskich zawierał gatunki: M. 
campester— z miocenu górnego, a także prawdo
podobnie plioceniczny południowo-amerykańskie
go Mastodon Humboldtii.

Wreszcie w typie trzecim, posiadającym dłu
gie siekacze dolne i spłaszczone z boków siekacze 
górne, a krótkie dolne trzonowe, znajdujemy naj
starszego ze znanych mastodontów amerykańskich, 
a mianowicie M. brevidens i prócz tego M. Euhy- 
podon z miocenu dolnego, oraz prawdopodobnie 
M. Shepardi z pliocenu. Tamże znajdtijemy szcze
gólnie wyróżnicowany gatunek Mastodon (Stego- 
don) mirificus o zaokrąglonych siekaczach gór
nych i o czterech zaledwie zębach trzonowych. 
Gatunek ten może być zbliżony do M. campester, 
lub też może być poprostu uważany za gatunek 
europejski, emigracyjny.

Prócz tego w pleistocenie dolnym Ameryki pół
nocnej znajdnjemy dwa ciekawe gatunki słoni: 
Elephas Columbi i E. Imperator. Oba te gatun
ki różnią się dość znacznie od właściwego mamu
ta amerykańskiego.

(Rev. Sc.). J. T.

—  0  traw ien iu  i w chłanianiu c ia ł b ia łko
w ych w  żołądku i w początkowej części je lita  
Cienkiego. P- Zunz badał kwestyę powyższą 
zapomocą tejże samej metody, której używał po
przednio w studj^ach nad trawieniem pepsyno- 
wem in vitro. Do żołądka psa wprowadzone by
ło albo mięso gotowane, lub też mieszanina pro
duktów sztucznego trawienia białka. Po pewnym 
czasie badano zawrartośó żołądka i górnej części 
jelita cienkiego. Wyniki doświadczenia można 
streścić w sposób następujący. Białko ścięte by
wa w żołądku rozpuszczone, przyczem powstaje 
bardzo mało acydalbuminy, bardzo dużo albumoz 
i nieco mniej dalszych produktów trawienia. 
Produkty rozpuszczone w większej części prze
chodzą zaraz do dwunastnicy, gdzie szybko ule
gają dalszemu rozkładowi; w samym żołądku 
wchłonięta bywa znacznie mniejsza część, przy
tem głównie dalsze produkty trawienia. Sto
sownie do tego ciekła zawartość żołądka podczas 
przebywania w niem białka składa się głównie 
z albumoz; peptonów bywa zwykle ilość bardzo 
mała albo też i wcale icii się nie znajduje.

J. K . S.

—  0  auto iizie mięsa rybiego. W iele ryb,
głównie solonych, musi przed spożyciem uledz 
procesowi dojrzewania, t. j. zmianie smaku wy
wołanej przez zjawiska chemiczne. Przytem ga
tunki chude i tłuste zachowują się różnie i tylko 
u pierwszych mamy do czynienia z prawdziwym
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procesem dojrzewania. Zjawiska te były bada
ne przez p. Schmidt-Nielsena na śledziach solo
nych. Okazało się przytem, że owo dojrzewanie 
nie zależy od działania bakteryj, gdyż odbywa się 
ono i w obecności środków antyseptycznych; 
prawdopodobnie przeto mamy tu do czynienia 
z autolizą. Bliższe badania analityczne przepro
wadzone głównie nad związkami azotowemi 
w rosole słonym wykazały, że podczas procesu 
dojrzewania zwiększa się ilość zasad ksantyno- 
wych. W  samem mięsie śledzi p. Schmidt-Niel- 
sen badał głównie zmiany tłuszczów, okazało się 
przytem, że podczas dojrzewania zwiększa się 
liczba acetylowa, a zmniejsza jodowa, co autor 
tłumaczy przez rozszczepienie tłuszczów i prze
mianę kwasów .. tłuszczowych nienasyconych 
w kwasy oksytłuszczowe.

J. K. S.

—  Z araza  na rak i. Nasz rak rzeczny (Asta- 
cus fluviatilis) oddawna stał się przedmiotem ho
dowli. Wskutek jednak zwiększającego się za
nieczyszczenia wód w wielu miejscowościach raki 
zupełnie wyginęły; w r. 1870 wszystkie wody na 
wschód od Elby zostały pozbawione raków, tylko 
niektóre jeziora w Meklemburgu ocałały.

Zaraza na raki w pierwszej połowie ubiegłego 
stulecia była zupełnie nieznana. Naraz w r. 1860 
w  całych Włoszech północnych wyginęły wszyst
kie raki. W  r. 1870 całemi masami zaczęły gi
nąć raki we Francyi i Belgii, a w kilka lat potem 
zaraza przedostała się i do Niemiec : w r. 1878 
zauważono ją w Alzacyi i Lotaryngii, w r. 1879 
w Badenie, w r. 1880 — 1883 w Bawaryi, 
w 1881 r. ukazała się ona nad Renem i w Szwaj- 
caryi, a w r. 1884 dosięgła W isły i wogóle wód 
Królestwa Polskiego i Rossyi.

Początkowo przyczyny zarazy dopatrywano się 
w roślinie zwanej Elodea canadensis, pochodzą
cej z Ameryki. Przypuszczano, że ta nadzwy
czaj szybko rozmnażająca się roślina pozbawia 
wodę znacznej ilości wapna, wskutek czego raki 
po linieniu, nie mając możności wytworzyć pance
rza, stają się przez to narażone na wszelkiego ro
dzaju szkodliwe wpływy zewnętrzne. Wkrótce 
jednak przypuszczenie to upadło, ponieważ wia
domo, że rak może wytwarzać swój pancerz tylko 
z wapna przyjętego razem z pokarmem; Elodea 
zaś służy za pokarm rozmaitym mięczakom i in
nym zwierzętom, które stają się zdobyczą raka.

Zilndel wskazywał motylicę (Distomum cirri- 
gerum), jako winowajczynię zarazy, którą Harz 
nazwał Distomatosis astacina. Według Leuckar- 
ta i Raubera przyczyną zarazy był grzyb, rosną
cy w wodzie, a należący do Saprolegniaceae, 
tembardziej, że Saprolegnia była już znana, jako 
nieubłagany wróg ryb i wielu mieszkańców wód; 
zarazie więc nadano miano Mycosis astacina. 
W  chorych jednak rakach nie zdołano wykryć 
obecności wspomnianego grzyba. Wreszcie Dro- 
scher zrobił przypuszczenie, że przyczyną zarazy 
jest prawdopodobnie jedna z bakteryj, o czem

zresztą już w r. 1880 wspomina Hallier. Hofer 
wspólnie z Albrechtem istotnie zdołali izolować 
Bacillus pestis astaci i dowieść, że on jest rze
czywiście przyczyną zarazy: raki zupełnie zdro
we, którym zaszczepiono wspomnianego bacylusa, 
umierały po 3— 8 dniach. To samo spotkało ra
ki jedzące zarażone mięso i znajdujące się 
w zbiorniku, którego woda była zarażona czystą 
hodowlą bacylusa. Zastrzyknięcie rakom czystej 
hodowli sprowadza śmierć w ciągu dziesięciu 
minut.

Ponieważ w naszych stronach nigdy nie słysza
no o zarazie na raki, można więc było przypusz
czać, że bacylus, wykryty przez Hoffera, przy
wędrował do nas skądkolwiek, na to jednak mo
żemy odpowiedzieć, że doniedawna nigdy i ni
gdzie nie słyszano o podobnej epidemii. Praw
dopodobnie powstała ona w ostatnich dziesiąt
kach lat wskutek wielkiego zanieczyszczenia 
rzek i jezior ściekami miast i fabryk, co pogor
szyło w znacznym stopniu naturalne warunki 
życia raków rzecznych i pozbawiło ich zdol
ności odpornej przeciw mikrobom, a tym ostat
nim dostarczyło przyjaznych warunków do roz
woju.

W  wodach, nawiedzonych przez zarazę, znaj
dują się całe setki martwych, umierających 
i chorych raków. Chore raki leżą zazwyczaj bez 
ruchu na grzbiecie lub na boku; wyjęte z wody 
daremnie starają się poruszać i wkrótce umiera
ją. Śmierć następuje wskutek paraliżu serca.

Raki umieszczone w przedziurawionych skrzyn
kach lub koszach, zanurzonych w zarażonej wo
dzie, po paru dniach ulegają chorobie, a po ty
godniu umierają. Pierwszą oznaką zarażenia są 
nadzwyczaj powolne ruchy nawet na świetle sło- 
necznem; zdrowe raki, jak wiadomo, wciągu dnia 
zazwyczaj chowają się w norach. Zbadanie ta
kich wolno poruszających się raków wykazuje, 
że we krwi już są mikroby.

(Prom.). Cz. St.

—  Ubarw ienie ochronne ważek. W  N » 722
czasopisma „Prometheus11 znajdujemy spostrzeże
nia prof. Śajó, dotyczące kwestyi ochronnego 
ubarwienia ważek. Pośród licznych gatunków 
tych owadów niektóre odznaczają się nadzwyczaj 
jaskrawą i piękną barwą. Wogóle przeważa ko
lor żółty, niebieski i zielony. Kolor zielony sku
tecznie ochrania je  przed ich nieprzyjaciółmi, ja- 
kiemi są ptaki; niemniej zabezpiecza ważki ko
lor żółty, gdyż w środku lata bardzo często skut
kiem upałów trawy żółkną, a liście roślin tracą 
swoję pierwotną barwę. Ze barwa niebieska, 
a szczególnie jasno-błękitna jest bardzo korzystna 
dla ważki, również nie ulega najmniejszej wątpli
wości. Ważki trzymają się zwykle miejsc su
chych lub roślin rosnących nad wodą. Ponie
waż powierzchnia wody wydaje się błękitną, więc 
i błękitne ubarwienie niektórych ważek można 
uważać jako barwę ochronną. Pod tym wzglę
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dem daje nam pewne wskazówki sposób życia 
niektórych gatunków. Libellula coerulescens, 
brunnea i cancellata w młodym wieku są zwykle 
jasno-żółte. W  tym czasie nie spotykają się 
one prawie nad wodą, lecz latają przeważnie 
w miejscowościach suchych, między krzakami, 
aby zabezpieczyć się od wiatru; oprócz tego nie 
siadają nigdy na drzewach, lecz na wyschłych 
roślinach, lub na ziemi, tak że wskutek swojej 
nikłej barwy niełatwo mogą być zauważone przez 
wrogie dla nich oko. Z chwilą, jednak, gdy 
strona brzuszna i grzbietowa dojrzałych samców 
otrzyma piękne błękitne zabarwienie, opuszczają 
miejsca suche i udają się ponad wodę. Ubar
wienie więc zmienia się odpowiednio do otocze
nia. Samice wspomnianych gatunków przeciw
nie są pozbawione jaskrawej barwy, która nie 
jest dla nich potrzebna, jak dla samców, ponie
waż latają one mało i pędzą życie siedzące.

Samcy i do pewnego stopnia samice gat. L i
bellula depressa, o barwie błękitnej, przebywają 
długi czas w miejscach suchych. Nie należy 
jednak zapominać, że kolor niebieski pośród 
wyschłych krzewów mniej się rzuca w  oczy, niż 
żółty nad błękitnem zwierciadłem wody. Otóż

i w  tym przypadku ubarwienie wymienionego ga
tunku jest zastosowane do otoczenia.

Ciemno-zielona Epitheca flavomaculata siada 
wyłącznie na iglastych gałęziach sosny, gdzie 
nadzwyczaj trudno jest ją zobaczyć, tembardziej, 
że jej cienki zielony odwłok do złudzenia naśla
duje igłę sosnową.

Żółte gatunki rodz. Dipłax prawie całe swoje 
życie przebywają na suchej ziemi, albo też na 
niskich roślinach. Samcy otrzymują w  niektó
rych częściach ciała czerwone zabarwienie i ni
gdy nie powracają do swego rodzinnego żywiołu, 
t. j. do wody, samice tylko krótko przed śmiercią 
poszukują miejsc wilgotnych, aby złożyć tam 
swe jajeczka.

Na Węgrzech żyje jeden tylko gatunek wa
żek, mianowicie Sympycha fusca o ciele cienkiem, 
jak igła, który w ciągu zimy, w listopadzie i grud
niu, a na wiosnę poczjaiając od lutego szuka 
schronienia przed wiatrem pośród wyschłych ło
dyg ziół i pni drzewnych. Dla tego gatunku 
zielona lub błękitna barwa byłaby wprost szkod
liwą; to też posiada on szaro-brunatne ubarwie
nie, które prawie nie różni się od szarego koloru 
kory drzew. (Jz. St.

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. 7 do d. 13 października 1903 r.

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