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H . v .  H e l m h o l t z .

ŻYWOT I PRACE H. H E R T Z A 1).

Hertz um arł 1-go stycznia 1894.
Dla tych wszystkich, co postęp ludzkości 

widzą w jaknajszerszym rozwoju jej zdolno
ści umysłowych oraz w zwycięstwie ducha 
nad fatalizmem i nieprzyjaźnią sił natury 
wiadomość o śmierci tego wybrańca geniu
szu była ciosem straszliwym. Wyposażony 
w rzadkie dary umysłu i charakteru, Hertz 
w ciągu życia swego, niestety, zbyt krótkie
go, zebrał plon obfity wyników nieoczekiwa
nych, których osiągnąć nie zdołali przez całe 
stulecie najzdolniejsi z jego współzawodni
ków. W  starożytości klasycznej powiedzia- 
noby, że padł ofiarą zazdrości bogów. 
W osobie jego N atura i Fortuna zdawały się i 
w sposób wyjątkowy popierać rozwój um y
słu, w którym łączyły się wszystkie zalety 
niezbędne do rozwiązywania najtrudniej
szych zagadnień wiedzy. Była to inteligen- 
cya, która do obserwacyi zjawisk niezna
nych potrafiła wnieść niesłychaną ścisłość, i 
niezmierną jasność rozumowania a zarazem 
uwagę najbaczniejszą. Spostrzegacz nieu-
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ważny przechodzi mimo nich, nie domyślając 
się ich istnienia, lecz odsłaniają się one przed 
przenikliwem spojrzeniem, które zatapia się 
w niezbadane głębie przyrody.

Przeznaczeniem Hertza zdawało się być 
odkrycie przed ludzkością nowej drogi do 
wielu dziedzin jeszcze nie znanych; wszyst
kie to nadzieje rozwiała nielitościwa choroba, 
która, działając powoli lecz stale, unicestwi
ła to cenne życie wraz ze wszystkiemi jego 
obietnicami.

Dla mnie osobiście śmierć ta była ciosem 
szczególnie ciężkim, albowiem z pomiędzy 
wszystkich uczniów swoich uważałem zaw
sze Hertza za jednego z tych, którzy najści
ślej zespoleni byli ze światem własnych 
mych poglądów naukowych i w których po
kładałem największe nadzieje.

I

Hertz urodził się 22 lutego 1857 w Ham
burgu; był on synem radcy prawnego d-ra 
Hertza, który później został senatorem. Nau
ki średnie pobierał w mieście rodzinnem 
w- zakładzie, zwanym Johanneum , gdzie 
otrzymał świadectwo dojrzałości w r. 1875. 
Rodzice jego i nauczyciele jako górującą 
cechę jego charakteru podają wysoko rozwi
nięte poczucie obowiązku. Wcześnie bardzo
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i całkiem samorzutnie młody Hertz zaczął 
zajmować się stolarką i tokarstw em  wraz 
z kolegami, poświęcającymi się pracom me
chanicznym; w niedzielę w Szkole sztuk 
i rzemiosł starał się wydoskonalić w rysunku 
geometrycznym i zapomocą najprostszych, 
narzędzi usiłował sporządzać zwykłe przy
rządy, używane w optyce i mechanice.

Gdy po ukończeniu nauk średnich wypa
dło mu powziąć postanowienie co do dalszej 
drogi, obrał zawód inżyniera. Zdaje się na
wet, że w pierwszych latach wielka skrom
ność, będąca wybitną cechą charakteru H er
tza, nasuwała mu pewne wątpliwości co do 
tego, czy zdoła obracać się dość swobodnie 
w świecie teoryj naukowych i że czuł się on 
lepiej wśród swoich prac mechanicznych, 
których wielką doniosłość rozumiał już  w te
dy. Być może, że w płynął na niego także 
ów zmysł praktyczny, stanowiący właści
wość miasta Hamburga. Zresztą ten rodzaj 
skromności i nieśmiałości zdarza się dość 
często właśnie u młodzieńców wyjątkowo 
zdolnych. W idzą oni bardzo wyraźnie cały 
ogrom trudności, które m ają do przezwycię
żenia, by osiągnąć wzniosły cel zamierzony, 
i dlatego muszą wprzód praktycznie sił 
swych sprobować zanim nabędą zaufania do 
siebie samych, niezbędnego do spełnienia 
trudnego zadania. Atoli nawet w dalszym 
swym rozwoju natury  wybrane bywają za
zwyczaj tem  mniej zadowolone z tego, co ro
bią, im zdolności ich są bardziej wysubtel- 
nione, a ideał wyższy. Najzdolniejsi osiągają 
go, oczywiście, tylko dzięki temu, że odczu
wają lepiej wszystkie niedoskonałości i p ra
cują bez wytchnienia nad ich usuwaniem.

Ten okres wahania trw a u Hertza całe 
dwa lata. W  roku 1877 zdecydował się 
wstąpić do uniwersytetu, ponieważ w czasie 
uzupełniania owych wiadomości doszedł do 
przekonania, że tylko w pracach naukowych 
znajdzie trw ałe zadowolenie. W iosną 1878 
Hertz przybył do Berlina, gdzie poznałem go 
jako studenta w laboratoryum  fizycznem, 
które znajdowało się pod mojem kierowni
ctwem. Już  w ćwiczeniach elem entarnych 
H ertza widać było, że jes t to młodzieniec ob
darzony zdolnościami bardzo wyjątkowemi. 
To też, gdy z końcem półrocza wypadło mi 
dać studentom  tem at do pracy naukowej, 
wybrałem pewną kwestyę z dziedziny elek- ,

trodynam iki w przewidywaniu, które potem 
sprawdziło się, że Hertz zainteresuje się nią 
i zajmie nie bez pożytku.

Praw a elektrodynamiki większość fizy
ków niemieckich wyprowadzała podówczas 
z hypotezy Webera, który zjawiska elektry
czne i magnetyczne usiłował sprowadzić do 
pewnej modyfikacyi hypotezy Newtona przy
puszczając istnienie sił, działających na od
ległość, natychmiastowo (t. j. nie wymagają
cych czasu) i wzdłuż prostych. Zmniejsza
nie się tych sił z odległością miało zachodzić 
wedle prawa, które Newton przyjął dla gra- 
witacyi, a Coulomb dla dwu drobnych mas 
naelektryzowanych, to znaczy, że natężenie 
siły jest odwrotnie proporcyonalne do kwa
dratu  z odległości wzajemnej pomiędzy 
czynnemi masami elektrycznemi i wprost 
proporcyonalne do iloczynu tych mas, przy- 
czem, w razie mas jednoimiennych, mamy od
pychanie, a w razie mas różnoimiennych— 
przyciąganie. Nadto w hypotezie Webera 
siła ta miała rozchodzić się jednochwilowo 
w przestrzeni nieskończonej a więc z pręd
kością nieskończenie wielką. Jedyną różni
cą pomiędzy hypotezą W ebera a hypotezą 
Coulomba było to że, zdaniem Webera, pręd
kość, z jaką masy elektryczne zbliżają się do 

| siebie (lub oddalają), jak  również przyśpie- 
| szenia:tych prędkości mogą mieć pewien 

wpływ na wartość siły działającej pomiędzy 
temi masami. Obok tej hypotezy Webera ist
niał cały szereg hypotez analogicznych, k tó 
rych wspólnę cechą było założenie, że na 
wartość siły Coulombowskiej wpływa która
kolwiek ze składowych prędkości ilości elek
trycznych, w ruch wprawionych. Wymie
nić tu  można hypotezy F. E. Neumanna oraz 
syna jego O. Neumanna, Riemanna, Gros- 
smanna a potem Clausiusa. Cząsteczki (mo
lekuły) namagnesowane były osiami prądów 
elektrycznych kołowych w myśl analogii, 
przyjętej już przez Amperea na podstawie 
kierunku działań zewnętrznych.

Różne te hypotezy były niezbyt jasne 
w swych konsekwencyach, tak  że do wypro
wadzenia tych ostatnich potrzebowano ra 
chunków skomplikowanych, rozkładów sił 
i t. p. Dziedzina elektrodynamiki stała się 
w tym okresie jakgdyby chaosem niedostę
pnym . Stawiano tu  w jednym  rzędzie fak
ty  zaobserwowane i hypotezy mocno wątpli-
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we, nie umiejąc przeprowadzić wyraźnej gra
nicy. Usiłując rozwikłać całą tę gmatwani- j  

nę, wziąłem sobie za cel wnieść, wedle sił j  

swoich, nieco jasności w dziedzinę elektro
dynamiki oraz rozważyć ostateczne, chara
kterystyczne konsekwencye różnych teoryj, 
by o ile możności, porozstrzygać kwestye za
pomocą odpowiednich doświadczeń.

Doszedłem do wyniku ogólnego następu
jącego. Wszystkie zjawiska, wytwarzane 
przez prądy całkowicie zamknięte, obiegają, 
ce w obwodach metalowych zamkniętych, 
oraz wszystkie zjawiska, których wspólną 
właściwością jest nieuleganie żadnej zmianie 
dostrzegalnej w razie ładunku elektrycznego, 
dają się wyprowadzić jednakowo dobrze ze 
wszystkich hypotez, wyżej wyliczonych. 
Właściwości tych zjawisk zgadzają się rów
nie dobrze z prawami Amperea, jak  z prawa
mi, odkrytemi przez Faradaya, Lenza i F. F. 
Neumanna, dotyczącemi własności ogólnych 
prądów indukowanych. Natomiast, jeżeli 
chodziło o obwody, zamknięte niedoskonale, 
rozmaite hypotezy prowadziły do wniosków 
zasadniczo różnych. Zgodność wszystkich 
tych teoryj, gdy chodzi o fakty, które obser
wujemy w prądach całkowicie zamkniętych, 
tłumaczy się łatwo tem, że w prądach tych 
utrzymać można natężenie dowolne przez 
czas dowolnie długi a przynajmniej tak dłu
gi, by siły, przez nie wywierane, zdążyły 
ujawnić wyraźnie swe własności i przeto, by 
własności te i prawa niemi rządzące mogły 
zostać dobrze poznane i dokładnie oznaczo
ne. W  takim razie każde odstępstwo znane
go faktu od teoryi świeżo zbudowanej zwró
ciłoby szybko uwagę na tę dziedzinę, całko
wicie już zbadaną, i stanowiłoby zarzut prze
ciwko tej teoryi.

Przeciwnie, pomiędzy krańcami obwodu 
nie zamkniętego, przedzielonemi masami 
odosobniającemi, za każdym ruchem wzdłuż 
obwodu tworzą się ładunki elektryczne, po
chodzące od elektryczności, która nie może 
płynąć dalej przez izolator. W takim razie 
niezmiernie krótki czas trw ania prądu wy
starcza do zwiększenia siły odpychającej po
między elektrycznościami jednoimiennemi 
o tyle, że ruch ich zostaje całkowicie po- 
wstrzymany a wynikiem tego jest naprzód 
zatrzymanie się a następnie po chwili spo
czynku raptowny powrót elektryczności.

Dla każdego człowieka kompetentnego 
stało się tedy rzeczą jasną, że całkowite zro
zumienie teoryi zjawisk elektromagnetycz
nymi nie da się osiągnąć inaczej, jak  w dro
dze ścisłych badań nad teini prądami otwar- 
temi, co tak  szybko zanikają. W. Weber 
usiłował był odsunąć lub zmniejszyć niektó
re trudności swej hypotezy elektrodynamicz
nej, dopuszczając możliwość, że elektrycz
ność posiada w pewnym stopniu bezwładność 
dającą się porównać z bezwładnością ciał 
ciężkich. I w rzeczy samej napozór w chwili 
otwierania i zamykania prądu zachodzą dzia
łania, które dają nam złudzenie tej bezwład
ności. Atoli zjawiska te związane są z tem, 
co nazywamy indukcyą elektrodynamiczną 
t. j. z działaniem bocznem względom prze
wodnika, działaniem, którego prawa są do
brze zbadane od czasów Faradaya. Praw 
dziwa bezwładność powinnaby zależeć jedy
nie od masy elektryczności, w ruch wpra
wionej, nie zaś od położenia przewodnika. 
G-dyby coś takiego istniało, musiałoby się 
wyrazić zwiększeniem czasu trwania wahań 
elektrycznych, jak to się dzieje po każdej 
przerwie raptownej prądów elektrycznych 
w dobrze przewodzących drutach. Tyra spo
sobem powinnoby się módz oznaczyć górną 
granicę dla masy unoszonej. Trzeba więc 
było wytworzyć prądy w spiralnych podwój
nych, w których gałęziach prąd płynąłby 
w kierunkach przeciwnych. Rozwiązanie 
tego zagadnienia było przedmiotem pierw
szej wielkiej pracy Hertza. Daje on w niej 
na założone pytanie odpowiedź ścisłą i wy- 

I kazuje, że w tego rodzaju zwojowej po
dwójnej działanie czegoś w rodzaju bezwła
dności elektryczności możua przypisać jednej 
trzydziestej a najwyżej jednej dwudziestej 
części ekstraprądu. Praca ta została nagro
dzona.

Ale Hertz nie pozostał w granicach badań 
wskazanych. Przekonał się on, że w drutach 
metalowych, wyciągniętych prostoliniowo, 
skutki indukcja, mimo słabszego znacznie 
natężenia, dają się obliczyć z przybliżeniem 
znacznie większem, aniżeli w liniach spiral
nych o znacznej liczbie zwojów, ponieważ 
tutaj nie można oznaczyć ściśle stosunków 
położenia. To też w późniejszych swych po
szukiwaniach Hertz użył obwodu, złożonego 
z dwu drutów prostoliniowych, tworzących
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kąty  proste i stwierdził tą drogą, że ekstra- ! 
prąd, pochodzący z bezwładności, przedsta- j  

Avia co najwyżej 1/230 wartości prądu induk
cyjnego.

Badania nad wpływem siły odśrodkowej j  

w szybko wirującej płytce, na ruch p rą 
du, który przez nią płynie, skłoniły go do 
przesunięcia jeszcze dalej granic górnych 
mniemanej bezwładności elektryczności.

Poszukiwania te dały mu ścisłe pojęcie ; 
o niezmiernej prędkości elektryczności oraz j 
utorowały mu drogę do najważniejszych j 
odkryć.

I I

W  Anglii Faraday powziął był całkiem 
inne wyobrażenie o istocie elektryczności, i 
Poglądy jego, wypowiedziane językiem oder
wanym i do zrozumienia trudnym , rozpo- j 
wszechniały się bardzo powoli aż do chwili, ! 
w której znalazły tłumacza w osobie Clarka 
Maxwella. Usiłowania Faradaya, zmierza
jące do wytłumaczenia zjawisk elektrycz
nych, doprowadziły do hypotezy zjawisk 
lub substancyj, nie dających się uchwycić I 
w sposób bezpośredni. Przedewszystkiem 
odrzucił on, podobnie jak to uczynił był 
Newton w początku swej działalności, hypo- 
tezę sił, działających na odległość. W ydało j  

mu się rzeczą niemożliwą przypuścić, jak  to 
czyniły teorye dawniejsze, że działania bez- j  

pośrednie i natychmiastowe mogą zachodzić j  

pomiędzy ciałami oddzielonemi przestrzenią, ; 
bez uprzedniej zmiany w ośrodku, przedzie- 
lającyra te ciała. Wobec tego zaczął po
szukiwać śladów zmian w ośrodkach, prze- | 
dzielających ciała naelektryzowanelub nama- i  

gnesowane. Stąd wynikł dlań dowód ist
nienia magnetyzmu lub diam agnetyzm u we 
wszystkich prawie ciałach, które do owego 
czasu uważane były za nie magnetyczne. ; 
Podobnież wykazał on, że pod wpływem sił 
elelektrycznych izolatory ulegają modyfika- 
cyi, którą nazwał „poiaryzacyą dielektrycz- : 
ną izolatorów“.

Niepodobna było nie uznać, że przyciąga
nie pomiędzy dwoma przewodnikami, nała- 
dowanemi elektrycznością albo pomiędzy 
dwoma biegunami magnetycznemi, zachodzą
ce w kierunku ich linii siły, musi wzmocnić 
się zasadniczo, skoro przestrzeń, k tóra je  j 
przedziela, wypełnimy ośrodkiem dielektry- i

cznym lub spolaryzowanym magnetycznie. 
I  przeciwnie, w kierunku, prostopadłym do 
linii siły, musiało zajść odpychanie. Po tych 
odkryciach nie można już było przeczyć, że 
pewna część działań na odległość elektrycz
nych i magnetycznych odbywa się za pośre
dnictwem ośrodków spolaryzowanych i że 
tylko część pozostała tych działań zawdzię
cza swe pochodzenie sile bezpośredniej.

Faraday i Maxwell skłaniali się ku liypo- 
tezie prostszej, że niema wcale sił, działają
cych na odległość, a Maxwell rozwinął mate
matycznie tę teoryę, która stanowiła nega- 
cyę hypotez, dotąd przyjmowanych.

Zgodnie z tem, siedliska zmian, wytwa
rzających zjawiska elektryczne, szukać nale
żało wyłącznie w izolatorach: polaryzacya, 
w izolatorach powstająca lub z nich znikają
ca, miała być przyczyną pozornych ruchów 
elektrycznych, które można było stwierdzić 
w przewodnikach. Nie było już prądów 
otwartych, ponieważ nagromadzenie ładun
ków elektrycznych na krańcach przewodni
ków oraz polaryzacya dielektryczna, powsta
jąca w przedzielających izolatorach, wywoły
wały w nich ruch elektryczny równoważny, 
który zdawał się zdolnym do wypełnienia 
luk w prądzie.

Już Faraday, kierując się tem pewnem i głę- 
bokiem poczuciem, które cechowało jego po
glądy w kwestyach mechanicznych i geome
trycznych, przekonał się, że rozkład prze
strzenny działań, zachodzących na odległość, 
musi zgadzać się ściśle z rozkładem, wskaza
nym przez teoryę dawniejszą.

Maxwell potwierdził to mniemanie i z po
mocą analizy matematycznej doszedł do 
kompletnej teoryi elektrodynamiki. J a  sam 
zdawałem sobie wybornie sprawę z tego, co 
było uderzającego w faktach, odkrytych 
przez Faradaya, i starałem się zbadać na
przód, czy istnieją działania na odległość, któ
re możnaby wziąć pod uwagę.

Wydało mi się, że wątpliwość zachodzi 
przedewszystkiem w tak skomplikowanej 
dziedzinie przewidywania naukowego i wy
maga doświadczeń rozstrzygających.

Taki był stan kwestyi, gdy Hertz po ukoń
czeniu pracy, o której mowa była wyżej, 
wmieszał się z kolei do tego sporu.

Wedle koncepcyi Maxwella, dla teoryi jego 
było rzeczą zasadniczą i roztrzygającą wie
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dzieć, czy powstawanie i znikanie polaryza- 
cyi dielektrycznej w izolatorze wywołują 
działania elektrodynamiczne w sąsiedztwie, i 
jak to czyni prąd galwaniczny w przewodni
ku. Osiągnięcie tego dowodu wydało mi się 
pi’acą dość ciekawą, by z niej uczynić temat 
jednej z prac, za które Akademia Berlińska 
wyznacza swe wielkie nagrody.

Późniejsze odkrycia Hertza związane są 
z temi zarodkami, przygotowanemi przez ba- 
daczów współczesnych; we wstępie do zaj
mującej swej książki p. t. „Badania nad roz
chodzeniem się siły elektrycznej1' wyłożył on 
sam teoryę powyższą w sposób tak jasny 
i tak pociągający, że nic do niej dodać nie | 
można. Nie wiele, niestety, posiadamy prac 
podobnych, dotyczących wewnętrznej psy
chologicznej historyi wiedzy; wdzięczność 
winniśmy autorowi za to, że nam tak głębo
ko pozwala wniknąć w myśl swoję a nawet 
w dzieje sw\'ch błędów chwilowych.

Należy jeszcze dodać coś do konsekwen- 
cyi tych odkryć.

Idee, których słuszność wykazał później 
Hertz, wyłożone zostały już przed nim przez 
Faradaya i Maxwella jako możliwe, a nawet 
jako bardzo prawdopodobne, ale dowodów 
faktycznych jeszcze brakowało. Dowody te 
złożył Hertz. Tylko obserwator wyjątkowo 
uważny, rozumiejący doniosłość każdego zja
wiska, dotąd nie zaobserwowanego, mógł po- j  

chwycić fakty, których istnienia nikt nie po
dejrzewał, a które naprowadziły go na dro
gę właściwą. Nie można było się spodzie
wać, że prądy naprzemianne, a następujące 
po sobie w odstępach czasu, równych jednej 
dziesięciotysięcznej albo nawet jednej milio
nowej części sekundy, dadzą się uchwycić za
pomocą galwanometru albo zapomocą jak ie
gokolwiek znanego w owym czasie przyrzą
du. Albowiem wszystkie siły skończone po
trzebują pewnego czasu na wytworzenie 
prędkości skończonej i poruszenie ciała o cię
żarze nawet tak  małym, jak  ciężar igiełek 
magnesowych w naszych galwanometrach. 1 
Ale iskierki elektryczne mogą stać się wido- 
cznemi pomiędzy krańcami obwodu nawet i  

jeśli napięcie elektryczne na tych krańcach 
wzrośnie w ciągu milionowej części sekundy | 
w sposób wystarczający, by iskra przebić 
mogła cienką warstewkę powietra. Z daw
niejszych swych poszukiwań Hertz znał do

brze prawidłowość i zadziwiającą prędkość 
szybkich wahań elektrycznych i dlatego 
względnie prędko potrafił obmyślić układ 
doświadczeń, mający na celu uwidocznienie 
najmniej uchwytnych ruchów elektrycz
nych. W yszukał on niebawem warunki, 
pozwalające otrzymywać wahania prądów 
otwartych o tyle prawidłowe, by z nich da
ły się wyprowadzić: zależność wahań od naj
różnorodniejszych okoliczności dodatkowych, 
prawa ich ruchu, długość fal w powietrzu 
oraz prędkość rozchodzenia się w przestrze
ni: W całej tej pracy wciąż podziwiać należy 
subtelność refleksyi Hertza i zręczność jego 
jako eksperymentatora, które dopełniały się 
wzajemnie w sposób jaknajszczęśliwszy.

W prawach tych z dziedziny fizyki Hertz 
oświetlił zjawiska przyrody w sposób niesły
chanie ciekawy. Nie było już wątpliwości, 
że drgania świetlne są drganiami elektrycz- 
nemi, zachodzącemi w eterze, wypełniającym 
wszechświat i że eter ten obdarzony jest 
właściwościami izolatora i środka, dającego 
się magnesować. Drgania elektryczne w ete
rze stanowią ogniwo pośrednie pomiędzy 
względnie powolnemi ruchami drgań dźwięcz
nych kamertonów namagnesowanych a nie
słychanie szybkiemi drganiami światła; atoli 
pozostawało dowieść, że prędkość ich roz
chodzenia się, ich poprzeczność, ich zdolność 
do polaryzacyi, odbijania się i załamywania 
odpowiadają analogicznym zjawiskom świetl
nym i cieplnym. Falom elektrycznym brak 
tylko zdolności do oddziaływania na oko 
ludzkie, zdolności, której nie posiadają także 
promienie cieplne o niezbyt wielkiej często
ści drgań.

Z pewnością rzecz to nie mała dowieść 
w sposób zupełny, że światło, owa tak cieka
wa a tajemnicza siła przyrody, związana jest 
węzły najściślejszemi z inną siłą, równie ta 
jemniczą a być może jeszcze bogatszą w za
leżności różne, mianowicie z elektrycznoś
cią. Atoli dla wiedzy teoretycznej jest mo
że rzeczą jeszcze ważniejszą módz zrozumieć, 
w jak i sposób siły, które zdają się działać na 
odległość, mogą powstawać przez przenosze
nie się od działania w ośrodkach przedziela
jących od punktu do punktu. Pozostaje 
jeszcze przeniknąć tajemnicę grawitacyi, któ
rej nie możemy dotąd wyjaśnić inaczej jak 
zapomocą siły, działającej na odległość.
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III .
Hertz odkryciami swemi zdobył sławę 

niespożytą. Pamięć o nim zachowają ci 
wszyscy, którzy znali go nie tylko z jego 
prac, lecz także z sympatycznych cech cha
rakteru, z zadziwiającej skromności, ze spra
wiedliwości, z jaką oceniał zasługi innych, 
z wdzięczności, którą okazywał swym nau- 
czycielam. W  dążeniu do wykrycia prawdy, 
czynił wielkie wysiłki, ale n ik t nie doszukał 
się u niego najmniejszego śladu zazdrości luh 
interesu osobistego. Tam nawet, gdzie miał 
wszelkie prawo upomnieć się o pierwszeń
stwo, skłaniał się raczej do nieporuszania 
sprawy. Milczący z natury, umiał wziąć 
udział w przyjacielskiej rozmowie i wtrącić 
niedno zdanie uderzające. Nie miał nigdy 
nieprzyjaciela osobistego, chociaż potrafił 
nieraz wyrazić się z gryzącą ironią o robo
tach powierzchownych, mających pretensyę 
do naukowości. Przebieg jego karyery da 
się streścić, jak  następuje: W roku 1880
wszedł w charakterze asystenta do pracowni 
fizycznej Uniwersytetu Berlińskiego; w 1883 
ministeryum  pruskie wysłało go do Kiel, 
obiecując nominacyę w niedalekiej przyszło
ści. W roku 1885 został profesorem nad
zwyczajnym fizyki w Wyższej Szkoła Tech
nicznej w Karlsruhe. Tam to poczynił naj
ważniejsze swe odkrycia i poślubił pannę 
Elżbietę Doli, córkę kolegi. W e dwa lata  po
tem mianowano go profesorem zwyczajnym 
fizyki na Uniwersytecie w Bonn.

W okresie tym, niestety zbyt krótkim , nie 
szczędzono mu oznak podziwu i wdzięczno
ści. W  roku 1888 Towarzystwo W łoskie 
obdarzyło go medalem Matteucciego. W  ro
ku 1889 otrzymał od Akademii paryskiej na
grodę Lacazea, a od Cesarskiej Akademii 
W iedeńskiej—nagrodę Baam gartnera. W  r. 
1890 otrzymał medal Rum forda od Królew
skiego Towarzystwa w Londynie, a w 1891 
nagrodę Bressy od Królewskiej Akademii 
w T ary  nie.

Akademie w Berlinie, Monachium, W ie
dniu, Getyndze, Rzymie, Turynie, Bolonii 
i wiele innych towarzystw naukowych mia
nowały go członkiem korespondentem, a rząd 
pruski obdarzył go orderem Korony.

Niedługo jednak sądzone mu było cieszyć 
się wciąż rosnącą sławą. Straszną choroba

| kości zaczęła podkopywać organizm młode
go jeszcze człowieka; w listopadzie 1892 po
łożenie stało się groźnem, lecz operacya zdo
łała oddalić na czas jakiś niebezpieczeństwo. 
Hertz z zapałem zabrał się ponownie do wy
kładów i prowadził je aż do 7 grudnia 1893 r. 
1-go stycznia 1894 śmierć uwolniła go od 
cierpień.

Ja k  dalece Hertz interesował się ogólnemi 
zagadnieniami wiedzy, o tem świadczyć mo
że ostatni pomnik jego działalności ziemskiej, 
książka o Zasadach mechaniki.

W  dziele tem usiłował on wyłożyć w spo- 
j sób logiczny system mechaniki, ścisły we 

wszystkich swych częściach, i wszystkie pra
wa szczególne tej umiejętności wywieść z je 
dnej tylko zasady naczelnej, którąby można, 
logicznie rzecz biorąc, uważać za hypotezę 
prawdopodobną. Z tej okazyi Hertz zajął 
się najstarszemi pojęciami teoretycznemi, 
które dlatego właśnie uważać można za naj
prostsze i najnaturalniejsze, i zapytał, czy 
nie wystarczyłyby one do wyprowadzenia 
i dowiedzenia na nowo wszystkich zasad 
ogólnych nawet tam, gdzie dotąd zasady te 
figurują jedynie jako ugólnienia deduk
cyjne.

Pierwsze stadyum ewolucyi Mechaniki n a 
ukowej związane jest z badaniami nad pra
wami równowagi i ruchu ciał stałych, powią
zanych ze sobą bezpośrednio, których przy
kłady znajdujemy w maszynach prostych: 
w dźwigni, kołowrocie, równi pochyłej, blo
ku. Prawo prędkości przygotowanych jest 
rozwiązaniem pierwrotnem i ogólnem wszyst
kich zagadnień z tej dziedziny. Później Ga
lileusz wprowadził pojęcie bezwładności oraz 
siły poruszającej, jako siły przyśpieszającej, 
którą przedstawiał jako szereg impulsów. 
Newton pierwszy doszedł do pojęcia siły, 
działającej na odległość, oraz do ściślejszego 
jej oznaczenia na podstawie zasady równoś
ci działania i przeciwdziałania. Wiadomo, 
jak  wielki w stręt idea działania na odległość 
budziła z początku zarówno w badaczach 
współczesnych Newtonowi, jak  i w nim sa
mym.

Mechanika rozwijała się w dalszym ciągu, 
posługując się pomysłami Newtona oraz de- 

j finicyą siły, stopniowo nauczono się tra k to 
wać zagadnienia, w których siłom zachowaw
czym, działającym na odległość, towarzyszy
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ły związki stałe, a których rozwiązanie ogól
ne zawierało się w zasadzie D ’Alemberta. 
Zasady ogólne mechaniki (prawo ruchu środ
ka ciężkości, powierzchni dla układów obra
cających się, zasada zachowania siły żywej 
zasada najmniejszego działania) rozwinęły 
się wszystkie z hypotezy atrybutów, któremi 
obdarzył Newton przyciągania stałe i rów- 
nież zachowawcze, jakoteż związki stałych 
pomiędzy punktami materyalnemi. Powsta
ły  one i zostały dowiedzione jedynie w przy
puszczeniu powyższem. Otóż później stwier
dzono drogą obserwacyi, że zasady, tak wy
prowadzone, mogą nabrać w przyrodzie zna
czenia daleko ogólniejszego aniżeli to, któ
re wynikało z samego dowodzenia, a stąd 
wyciągnięto wniosek, że pewne cechy ogól
ne Newtonowskich sił przyciągających sto
sują się do wszystkich sił naturalnych, lecz | 
że uogólnienie to nie da się wywieść z zasa
dy podstawowej jedynej. Hertz usiłował 
odkryć w mechanice takie pojęcie podstawo
we, któreby mogło wytłumaczyć wszystkie 
prawa zjawisk mechanicznych, uznane dotąd 
za ścisłe; z wielką przenikliwością i erudycyą 
zadziwiającą sprowadził on je  do idei cynema- 
tycznych uogólnionych. Za punkt wyjścia j  

jedyny obrał pojęcie, stanowiące założenie 
najstarszych teoryj, mianowicie tę myśl, że | 
procesy mechaniczne zachodzą tak, jakgdy- 
by pomiędzy różnemi częściami, działające- 
mi na siebie wzajemnie, istniały związki sta
łe. Jednakże musiał on dołączyć do tego 
hypotezę, że istnieje wielka liczba mas nie- 
postrzegalnych, oraz ruchów niewidocznych, 
któremi tłumaczą się siły, działające pomię
dzy ciałami postrzegalnemi, nie stykającemi 
się ze sobą bezpośrednio. Niestety, nie mógł 
on dać przykładów szczególnych, któreby 
wyjaśniły, jak  rozumiał te hypotetyczne 
ogniwa pośrednie i potrzeba bezwątpienia 
potężnej bardzo wyobraźni naukowej, by 
módz wytłumaczyć w ten spopób najprostsze 
przypadki sił fizycznych. Zdaje się, że Hertz 
pokładał nadzieje przedewszystkiem we wpro
wadzaniu układów cyklicznych między ru 
chy niewidoczne.

Niektórzy fizycy angielscy jak  lord Kel- 
vin w swej teoryi wirów atomowych albo 
Maxwell w swej hypotezie układu komórek 
obracających się, którą usiłował wytłum a
czyć mechanicznie zjawiska elektromagne

tyczne musieli, oczywiście, uczuć się bardziej 
zadowolonymi z tego rodzaju tłumaczenia, 
aniżeli z prostego wykładu faktów i praw, 
niemi rządzących, jak i wynika z układu 
równań różniczkowych fizyki. Co do mnie, 
wyznać muszę, że, jak dotąd, trzymałem się 
tego ostatniego sposobu wykładu i że on to 
zadawala mnie najbardziej; niemniej przeto 
z punktu widzenia zasady nie mam nic do 
zarzucenia metodzie, obranej przez trójcę tak 
znakomitych fizyków.

Jednakże wielkie jeszcze trudności trzeba 
będzie pokonać, chcąc rozmaite działy fizyki 
wytłumaczyć zapomocą zasad, podanych 
przez Hertza. Mimo to, w całości swej wy
kład praw podstawowych Mechaniki jest 
książką, która w najwyższym stopniu zająć 
może każdego, kto ceni system logiczny roz
winięty w sposób zupełny, z rozmachem ma
tematycznym. Być może, w przyszłości 
książka ta  mieć będzie wielką wartość heu
rystyczną, jako nić przewodnia, mogąca 
doprowadzić do wykrycia nowych cech ogól
nych sił przyrody. Tłum. S. B.

JESZCZE KILK A SŁÓW O W PŁY W IE 
RADU NA ORGANIZMY.

W Js 1 Wszechświata podałem w stresz
czeniu prace Schwarza i Schapera nad wpły
wem radu na substancyę żywą. Pierwszy 
z tych autorów, robiąc doświadczenia na ja 
jach kurzych, na podstawie otrzymanych re
zultatów wypowiedział przypuszczenie, że 
rad rozkłada lecytynę, a dopiero produkty 
rozkładu tej substancyi działają na materyę 
żywą. Na podstawie tego przypuszczenia 
Schwarz objaśnia większą wrażliwość na pro
mienie radu tych elementów tkankowych, 
które posiadają znaczne ilości lecytyny w po
równaniu z temi, które ją  posiadają w ilości 
mniejszej. Bezpośredniego jednak na to do
wodu dotąd nie było w literaturze.

Schaper, badając wpływ promieni radu na 
rozwój zarodków żabich, stwierdził silniej
szą reakcyę na rad tych części zarodków, 
w których były skupione znaczne ilości żółt
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ka, a więc i lecytyny, ponieważ ta  substan- 
cya w żółtku znajduje się w bardzo znacznej 
ilości. Autor ten, nie mając żadnych dowo
dów na Avpływ radu na lecytynę, zgadza się 
jednak w zupełności na hypotezę Schwarza.

W  czasopiśmie „Le R adium 11, poświęco- 
nem specyalnie sprawom m ateryi promienio
twórczej, w ostatnim  czasie M uton podał re
ferat kilku prac klinicznych, które, jakkol
wiek w celach praktycznych robione, dopro
wadziły do zgodnych rezultatów, wyjaśnia
jących wpływ radu na żywe tkanki i na le- | 
cytynę.

W erner, jeden z lekarzy stosujących rad 
w lecznictwie, pragnął sprawdzić przypusz
czenia Schwarza. W yszedł on z tego zało
żenia, że o ile rad działa na żywe tkanki 
w ten sposób, że rozkłada obecną w nich le- j 
cytynę, to czy nie uda się, rozkładając lecy- 1 
tynę radem in vitro i zastrzykując produkty 
tego rozkładu lecytyny, wywołać na ciele 
tych samych zmian, co i pod wpływem sa- { 
mego radu.

W  początkowych zaraz doświadczeniach 
W erner zauważył, że lecytyna in vitro pod
dana przez 2 — 3 dni 10 mg brom ku radu, 
przybierała brunatno-czerwone zabarwienie 
i wybitny, bardzo charakterystyczny zapach; 
taka sama zaś ilość lecytyny, pozostawiona na 
wolnem powietrzu, w tym  samym czasie nie 
uległa żadnym widocznym zmianom. W  ten 
sposób zmienioną lecytynę W erner zastoso
wał w postaci emulsyi w wodzie (1 g na 5 cm3 j  

wody) do injekcyi. W strzykiwania podskór
ne, robione na szczurach nie dały żadnych 
rezultatów, ale lecytyna zastrzyknięta w sa
mą skórę wywołała w w miejscu ściśle ogra- | 
niczonem i łatwo dającem się określić zmia
ny, łudząco przypominające zaburzenia pod 
wpływem radu powstające: Miejscowe za- ;
czerwienienie, a następnie wrzody, które dość 
trudno się goiły.

Cały szereg autorów powtórzył te doświad- j 
czenia W ernera i otrzym ał rezultaty podob
ne. Hoffman i Schulz zastrzyknęli zmienio
ną pod wpływem radu lecytynę w jąd ra  
szczurom i otrzymali charakterystyczny | 
objaw atrofii postępowej tego organu; naj
pierw zapalenie śródtkankowe, a następnie 
zgorzel nabłonka w okolicy, w której była j 
robiona injekcya. Jednakże doświadczenia 
kontrolujące, w których stosowano lecytynę

poprzednio nie poddawaną działaniu radu, 
ale w dany sposób zmodyfikowaną, wykaza
ły te same zmiany. Badania środków, któ
re wywołują odpowiednie modyfikacye lecyty
ny, doprowadzają do przypuszczenia, że isto
tą  tej modyfikacyi jest zmiana budowy czą
steczkowej tego ciała chemicznego, wskutek 
czego może być uwydatniona działalność pe
wnych jego składników. Modyfikacyę taką 
można wywołać działaniem czynników che
micznych, jak  pepsyny kwaśnej, ozonu lub 
wody utlenionej na roztwór alkoholowy le
cytyny. W ten sposób zmodyfikowana le
cytyna, zastrzyknięta w skórę szczurom, wy
woływała rezultaty podobne do tych, któreś
my poznali, jako wynik działania promieni 
radu, lub lecytyny, poddanej działaniu tych 
że promieni.

Chodziło teraz o rozstrzygnięci^ pytania, 
w jak i sposób przez opisaną manipulacyę le
cytyna się zmienia i czy na substancyę żywą 
działają wszystkie produkty składowe lecy
tyny, wzięte w odpowiednim stosunku, czy 
też jeden tjdko składnik. A oprócz tego, po
nieważ lecytynę in vitro modyfikują tylko 
silnie utleniające substancyę, czy i pod dzia
łaniem radu tlen jest koniecznie potrzebny 
do wywołania opisanych zjawisk biologicz
nych.

Na obadwa te pytania doświadczenia dały 
odpowiedzi rozstrzygające. Exner i Zdarek 
wykazali mianowicie, że substancyą, która 
głównie tu  działa, jest cholina, i ją  uważać 
trzeba za główny czynnik aktywny w czasie 
działania na tkanki rozłożonej lecytyny. Po 
za strzyknięci u bowiem szczurom 2 c»n3 roz
tworu samej tylko choliny (1,5 na 100) już 
po 3-ch dniach otrzymali oni wypadanie wło
sów na skórze zwierzęcia, a jeszcze po 3-ch 
dniach owrzodzenie, czyli zupełnie te same 
objawy, jak  i pod wpływem radu. 0,3 cm% 
choliny wstrzykniętej w jądro szczura, wy
wołało objaw takiej samej atrofii postępowej, 
jak  w opisanym już przypadku po zastrzy- 
knięciu lecytyny, rozłożonej pod wpływem 
radu. Inne organy, a szczególnie gruczoły 
limfatyczne, reagowały na cholinę zupełnie 
podobne, jak  i na promienie radowe. Otóż kwe- 
stya stała się jasną, że lecytyna, zmieniając 
się czy to pod wpływem radu, czy innych 
czynników, jako jednę ze swych części skła
danych wydziela cholinę, k tóra wywołuje
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swoiste zmiany w otaczających tkankach ży
wych; gdyż inne składniki lecytyny zmodyfi
kowanej, jak kwasy stearynowy i gliceryno- 
fosforowy nie dają objawów podobnych.

Schwarz już w badaniach swych zauważył, 
że zmiany na jajkach kurzych, trzymanych 
w atmosferze wodoru i poddawanych tam 
działaniu promieni radu, są nieco mniejsze, 
niż zmiany, powstające w zwykłej atmosfe
rze, ale nie ocenił należycie tego faktu. 
W erner zaczął przypuszczać, że tlen nie wy
wiera wpływu na zmiany w tkankach pod 
działaniem radu powstające, ale, że jest po
trzebny do rozkładu lecytyny. Dopiero 
Schlachta wykonał doświadczenie, w którem 
dowiódł, że tlen jest konieczny do rozkładu 
lecytyny, gdyż bez niego rad nie może rozło
żyć lecytyny w taki sposób, aby ona wywo
łała znane nam już zmiany. Chodziło obec
nie o pewne wyjaśnienie sposobu działania 
choliny, Schlachta stwierdził, że cholina 
działa, jako ciało silnie zasadowe i że po zo
bojętnieniu jej kwasem węglowym czynność 
jej słabnie. Jeśli więc chodzi w danym wy
padku tylko o alkaliczną reakcyę choliny, to 
możnaby ją  zastąpić innemi zasadami, które 
powinnyby ten sam skutek wywierać. To 
też Schlachta zastrzykiwał małe dozy 0,7 mg 
wodorotlenku potasowego obserwował zabu
rzenia w skórze zupełnie podobne do wywo
łanych przez rad. Nieudane zaś próby Wer
nera zastrzykiwania zasad w skórę szczurów 
Schlachta tłumaczy zbyt wielkiemi dozami 
zastrzykiwanej substancyi.

Sumując wyniki wyżej wymienionych au
torów, można wyciągnąć wniosek, że rad 
w obecności tlenu rozkłada lecytynę, jeden 
zaś z produktów rozpadu lecytyny — choli
na, jako ciało zasadowe, wywołuje opisywa
ne zmiany najpierw w tych komórkach, 
w których lecytyna jest nagromadzona, na
stępnie i w otaczających tkankach.

Jeśli teraz zwrócimy uwagę na doświad
czenia Schlaohty, które dowiodły, że tlen jest 
konieczny do rozkładu lecytyny przez rad; 
to będziemy mogli objaśnić cały szereg do
świadczeń Zuelzerówny, gdyż doświadczenia 
te w zupełności zgadzają się z jej hypotezą, 
że rad działa na komórki żywe w ten spo
sób, jakgdyby odciągał od nich tlen. O ile 
bowiem pod działaniem radu tlen z plazmy 
zostaje zużyty do rozkładu lecytyny, to ko

mórka, by pokryć ten wydatek tlenu, musi 
czerpać go z otoczenia; o ile zaś ze swego 
otoczenia czerpać go nie może, to musi 
nastąpić jej śmierć, prawdopodobnie wsku
tek braku tlenu. Tę zależność długotrwa
łości życia komórki, poddanej działaniu 
promieni radowych, od tlenu wolnego Zuel- 
zerówna wykazała na Paramecium cauda- 
tum, trzymając jedne w naczyniu na wolnem 
powietrzu, drugie zaś w naczyniu, przykry
tem szkiełkiem przykrywkowem, którego 
brzegi były zalepione parafiną. Wiadomą 
jest także rzeczą, że w braku tlenu w ota
czającej atmosfei’ze komórki dzielić się nie 
mogą. Wyniki doświadczeii Zuelzerówny 
nad całym szeregiem pierwotniaków wyka
zały, że rad u wszystkich tych gatunków 
wstrzymuje proces podziału. Jedno tylko 
Paramecium bursaria, posiadające chlorofil 
i mogące tym sposobem dostarczać sobie 
większych ilości tlenu, w czasie działania 
nań radu, w ciągu 30 godzin dzieliło się nor
malnie zupełnie i stosunkowo nawet dość 
szybko (porówn. Wszechświat z r. b., Nr 1, 
str. 13).

Ciekawym bardzo faktem i jednocześnie 
stwierdzającym całą wyżej wymienioną hy- 
potezę byłoby zbadanie intensywności oddy
chania, resp. tylko absorpcyi tlenu tych mi • 
kroorganizmów w czasie działania na nie 
promieni radu.

W yniki badań, podanych w referacie Mu- 
tona. pozwalają nam objaśnić sobie cały sze
reg dotychczas zdobytych faktów o wpływie 
radu na organizmy. Szkoda tylko, że prace 
te, robione nie w celach ściśle naukowych, 
lecz w kierunku praktycznego zastosowania 
radu w lecznictwie, nie są dość wyczerpu
jące. M. Konopo,dci.

Ś W I S T A K .

{Ciąg dalszy).

Obserwowanie świstaka na wolności nale
ży wogóle do zadań trudnych, dzisiaj tru 
dniejszych jeszcze, niż dawniej, bo zwierzęta 
te stały się już bardzo rzadkiemi. Łatwemi 
zresztą nie było ono nigdy: zbyt dawno już
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znają się świstaki z ludźmi, zbyt dawno wie
dzą już, że nie należy im dowierzać, a że są 
nadzwyczaj czujne i płochliwe, wszelkie więc 
podkradanie się do nich i śledzenie ich życia 
jest rzeczą ogromnie mozolną.

Szczególnie zaś trudnem  bywa dostanie 
się do ich kryjówek na wiosnę, kiedy góry są 
jeszcze zawalone śniegami, a kiedy właśnie 
byłoby najciekawszem badać budzenie się 
świstaków z uśpienia i zachowanie się ich 
w tym czasie.

Żeby dokładnie poznać całość ich życia 
trzebaby było przenieść się gdzieś wysoko na 
hale i żyć tam dłuższy czas, obserwując te 
ciekawe stworzonka w rozmaitych w arun
kach.

Takich zupełnie jednolitych spostrzeżeń 
nad świstakiem nie posiadamy. Rozmaici 
uczeni badali go dorywczo w czasie pobytu 
w górach. Więcej jednak spostrzeżeń do
starczyli sami górale, zwłaszcza różni świ- 
szczarze, którzy dla ułatw ienia sobie polowań 
musieli dokładnie zapoznać się z obyczajami 
tych stworzeń. A chociaż można by nieraz 
podawać w wątpliwość wiarogodność niektó
rych icli opowiadań, wogóle jednak spostrze
żeniom ich można, wierzyć, ponieważ zgodne 
szczegóły o tem zwierzęciu podawali świsz- 
czarze z gór tak odległych od siebie, jak  na
sze Tatry  i Alpy.

Zdobywanie wiadomości o życiu tych 
stworzeń ułatw iała w pewnej mierze ta  oko
liczność, że świstaki obłaskawiają się łatwo 
i że znoszą doskonale niewolę. Można więc 
było wystarać się o żywe okazy, hodować je 
w domu i obserwować w warunkach nieco 
wprawdzie sztucznych, w każdym jednak ra 
zie pozwalających wyprowadzić pewne wnio
ski co do życia na wolności. Świstaki 
w niewoli zapadają nawet w sen zimowy, 
jeśli się je trzym a w odpowiednie zimnem 
pomieszczeniu. Nawet więc i nad tą  stroną 
ich życia można było robić spostrzeżenia.

Z badaczów cudzoziemskich, którzy się 
zajmowali obserwowaniem świstaka czy to 
na wolności, czy w niewoli, jak  również 
zbieraniem szczegółów o jego życiu od świ- 
szczarzy, najwięcej przyczynili się do pozna
nia tego zwierzęcia: Blasius, Tchudi i Brehm. 
Ich opisy stanowią podstawę do znajomości 
życia tych stworzeń.

U nas opisywali świstaka: Wodzicki, któ- 
j  ry obserwował te zwierzątka na wycieczce 

w Tatry, Zeiszner i Janota, który hodowali 
! je w domu i wreszcie prof. Nowicki, który 

i sam obserwował je w górach i zebrał licz
ne wiadomości o nich od świszczarzy 
a następnie ogłosił szczegółową monografię 
tego zwierzęcia.

Opierając się na spostrzeżeniach wzmian- 
j kowanych badaczów, chcemy podać tutaj 
' krótki szkic życia świstaka.

W  lecie, to jest w okresie pełni życia tych 
stworzeń, świstaki przebywają możliwue wy
soko, u samych stóp turni, na porosłych tra 
wą i ziołami upłazkach w pobliżu jezior hal- 
skich; w Alpach przekraczają one nieraz 
wzniesienie 2600 m i osiedlają się tuż pod al
bo nawet między lodowcami w miejscach, 
gdzie śnieg znika zaledwie na kilka ty 
godni.

Miejsce takie musi być odsłonięte, żeby 
świstaki mogły z niego rozglądać się po ca
łej okolicy i zawczasu dostrzedz każde gro
żące niebezpieczeństwo, każdego zbliżające
go się nieprzyjaciela. Musi ono także znaj
dować się na zboczu, zwróconem ku połud
niowi, a w ostateczności na wschód lub za
chód, zwierzęta te bowiem lubią wygrzewać 
się na słońcu.

Pożywienie świstaków stanowią soczyste 
zioła alpejskie oraz ich korzenie; jadają one 
także trawę zarówno świeżą, jak i suchą. 
Odgryzłszy ostremi zębami trawę, stają 
na tylnych łapkach i trzymając w przednich 
pokarm, gryzą go i żyją dopóki nie zjedzą 
wszystkiego. P iją rzadko, ale dużo naraz

Świstaki m ają ruchy powolne i ociężałe. 
W zwykłych warunkach chodzą kołysząc się 
z głową spuszczoną i brzuchem prawie wdo- 
kącym się po ziemi. Przestraszone, biegną, 
nie umieją jednak biedź zbyt prędko i długo. 
Dla tego też w pobliżu obranego letniego 
żerowiska kopią sobie nory, do których 
mogą umknąć w jednej chwili w razie nie
bezpieczeństwa.

Nory kopią w ten sposób, że przedniemi ła
pkami grzebią ziemię, a następnie odrzucają 
ją  poza siebie silnemi ruchami tylnych. 
W pracy tej bierze udział cała rodzina mają- 

j ca wspólnie zamieszkiwać; im jest ona licz
niejsza, tem i norę robią większą. Mniej licz
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ne rodziny wygrzebują sobie zwykle dość 
płytkie mieszkania.

Nora składa się z korytarza, długiego na 
1 —4 ni i prowadzącego do obszerniejszej 
rozszerzonej kotliny, która stanowi właściwe 
mieszkanie. Korytarz nie idzie prosto, lecz 
bywa kręty zarówno w kierunku pionowym, 
jak  i poziomym, zależnie od własności tere
nu i napotykanych po drodze kamieni. 
Miejscami bywa tak wązki, że zaledwie 
pięść można przezeń przesunąć. Wejście do 
nory bywa zwykle ukryte między kamienia
mi i tylko jedno. Przed niem znajduje się 
nieraz kopczyk, usypany w ziemi, wyrzuco
nej z nory podczas kopania.

Żeby zapewnić większą łatwość ukrycia 
się wszystkim członkom rodziny w razie na
głego niebezpieczeństwa, świstaki oprócz 
głównej nory kopią sobie w pobliżu kilka 
krótkich jam, do których chronią się te, któ
re nie zdążą dobiedz do głównej.

Właściwe jednak mieszkanie stanowi zaw
sze nora: w niej świstaki spędzają noce a tak
że czas słotny, wychodzą zaś na żer jedynie 
w dzień i w pogodę. Na żerowisko zjawia
ją  się rano, a opuszczają je  najpóźniej z za
chodem słońca; w jesieni, kiedy słońce grze
je  już słabiej, schodzą z upłazka do nory za
raz z południa.

Żerują, jak  większość gryzoniów w usta
wicznym niepokoju, w ciągłej obawie przed 
możliwością napadu jakiego drapieżcy. Umie
ją  one wprawdzie w ostateczności bronić się 
zębami i pazurami i mogą nawet pokaleczyć 
boleśnie, czują jednak dobrze, że ostatecznie 
nie będą mogły pokonać większego napastni
ka i że przezorniej jest szukać ratunku 
w ucieczce. Ale, żeby módz zrobić to w porę, 
trzeba zawczasu zauważyć napastnika, trze
ba się mieć ciągle na baczności: żerują więc 
biedaki w nieustannej obawie, ani jednego 
kąska nie spożyją w zupełnym spokoju, co 
chwila przerywają jedzenie, rozglądają się 
po okolicy, śledzą bez ustanku niebezpieczeń
stwo okiem, uchem i węchem. Ale właśnie 
to niespokojne zachowanie się nadaje szcze
gólny charakter i właściwy urok ich sposo
bowi zachowania się. Najadłszy się, a czując 
się bezpieczne, oddają się spoczynkowi i za
bawom.

Najdokładniejszy opis życia świstaków 
w lecie pozostawił nam Tchudi; dotyczę on

wprawdzie świstaków alpejskich, ale daje się 
zupełnie zastosować i do naszych, które pod 
tym względem nic a nic nie różnią się od 
swych alpejskich krewniaków-

„Ze świtem, powiada Tchudi, ukazują się 
najpierw stare świstaki, przezornie wygląda
jąc z nory, nasłuchują i badają okolicę, czy 
nie ujrzą czego podejrzanego. Poczem wy
łażą powoli, jakgdyby jeszcze nie zupełnie 
dowierzały, podchodzą kilka kroków pod gó
rę, stają kilkakrotnie na tylnych łapkach 
i jeszcze raz oglądają się bacznie, aż wresz
cie zaczynają jeść, szybko odgryzając trawę 
i zioła, przybierając postawę „stojaczkówu 
i przedniemi łapkami podnosząc pokarm do 
pyszczka.

„W krótce po starszych zjawiają się i młode, 
ale już bez żadnych ostrożności i korowodów, 
i zabierają się odrazu do jedzenia.

„Nasyciwszy się, świstaki rozkładają się 
wygodnie na upatrzonem słonecznem miej
scu i leżą, grzejąc się w promieniach słońca. 
Część, przeważnie młodych, oddaje się przez 
ten czas igraszkom, przybierając postawę 
„stojaczka“ i próbując w takiem położeniu 
posuwać się parę kroków, czyszcząc się, ba
wiąc się ze sobą i strojąc rozmaite inne figle.

,, Ale zarówno w czasie żerowania, jak i pod
czas spoczynku lub zabaw, świstaki nie prze
stają bacznie śledzić okolicy. I skoro tylko 
który z nich dostrzeże cobądź podejrzanego: 
orła, lisa lub człowieka, chociażby nawet 
w znacznej odległości, wydaje natychm iast 
przerywany, przenikliwy, a tak donośny 
świst, że rozlega się on daleko po halach.

„Zabawy i żerowanie ustają i wszystkie 
świstaki zaczynają się również oglądać. Każ
dy, który spostrzeże przyczynę niepokoju, 
gwiżdże również tak, że zewsząd słychać gwi
zdanie i do dawnych głosów co chwila przy
bywają nowe. Dopóki jednak niebezpie
czeństwo jest jeszcze daleko, świstaki ostrze
gają się tylko wciąż i pobudzają gwizdaniem 
do czujności, ale nie uciekają. Dopiero, gdy 
świstak gwiżdżący dostrzeże, że nieprzyja
ciel jest już blisko, umyka pierwszy, a za nim 
podążają wszystkie i te, które dostrzegły nie
przyjaciela i te które go nie widziały wcale. 
Każdy chowa się, gdzie może, czyto w głów
nej norze, czy w dodatkowych, czy wreszcie 

j wprost w szczelinach między głazami.
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„Jeżeli jednak nieprzyjaciel przestanie się 
zbliżać i ukrywszy się za skałą, zachowuje 
się spokojnie, świstaki uspokajają się rów
nież; przestają gwizdać i zaczynają znów że
rować i igrać, mają się jednak wciąż na ba
czności i skoro tylko nieprzyjaciel poruszy 
się, natychm iast rozlegają się ostrzegawcze 
gwizdy i całe towarzystwo znika nagle w no
rach

W opisach życia świstaków czytamy nieje
dnokrotnie wzmianki o tak zwanych strażach 
mianowicie, że zwierzęta te ustawiają jednego 
z pośród siebie na straży i ten stróż, ogląda
jący okolicę z najwyższego kamienia, p ilnu
je bezpieczeństwa całej gromady i ostrzega 
towarzystwo gwizdaniem.

Rozmaici autorowie różnie przedstawiają 
tę sprawę: prof. Nowicki, idąc za głosem 
świszczarzów tatrzańskich, uważa straże za 
rzecz możliwą; Tchudi jes t przeciwnego zda
nia, twierdzi bowiem, że niema osobnych 
straży, lecz wogóle każdy mniej więcej świ
stak ma się na baczeniu, a alarmuje tow a
rzystwo ten, kto pierwszy dostrzeże nieprzy
jaciela.

K u końcowi lata świstaki schodzą niżej, 
nie opuszczając jednak hal i zawsze trzym a
jąc się obszarów ponad pasem kosodrzewiny. 
W yjątkowo tylko schodzą aż do granicy la 
sów.

Tam kopią sobie norę zimową, również 
o jednem wejściu, ale znacznie większą i za
wsze z powałą skalną tak, żeby się ziemia 
nie mogła zawalić. Do nory prowadzi ko
rytarz wchodowy, długi przynajmniej na 
pai'ę metrów, nieraz zaś dochodzący 10 m 
długości. Na końcu rozszerza się on w ko
tlinę, mającą po 1 — 2 m długości, szeroko
ści i wysokości i stanowiącą właściwe miesz
kanie zimowe świstaków. Od nory tej, 
a właściwie od końca korytarza odchodzi 
jeszcze zwykle jedna lub dwie mniejsze, któ
re w części służą do składania odchodów, 
jeśli słota jesienna zbyt wcześnie zapędzi 
świstaki do nory; w części zaś stanowią 
w prost niedokończone próby wykopania 
głównej nory, zarzucone z powodu kamieni- j 
stego gruntu. W  pionowym kierunku głó
wna kotlina znajduje się zwykle nie głębiej 
jak  na metr, wyjątkowo na półtora m pod 
powierzchnią ziemi.

W  norze takiej zimuje razem cała rodzina, 
i kopią ją wszyscy członkowie wspólnemi si- 

! łami. Nie jest rzeczą zupełnie dokładnie 
wiadomą, czy świstaki kopią sobie co rok no
wą norę zimowę czy też użytkują dłuższy 
czas z tych samych. W  każdyrn jednak ra
zie przed udaniem się na spoczynek zimowy 
ściolą w niej sobie zawsze sute gniazda z tra
wy suchej, której pęczki odgryzają zębami 
i znoszą w pyszczku do nory. To wyścieła
nie nory odbywa się w końcu września lub 

j  na początku października. Świstaki przestają 
! już wówczas jeść i wszystkie tak gorliwie 

i obficie znoszą siano, że wyściełają dno i bo
ki przynajmniej na pół stopy grubości. Za
pas siana w jednej norze bywa częstokroć 
tak  wielki, że jeden człowiek zaledwie może 
je udźwignąć.

W początku a najdalej w połowie paździer
nika wchodzą do nory i zamykają szczelnie 
wejście takzw anem  „zabiciem14, to jest ziemią, 
wygrzebaną z boków kotliny lub bocznych 
nor i pomieszaną z sianem. „Zabicie" może 
mieć do 2 m długości, a bywa utłoczone tak 
szczelnie, że gdyby nie domieszka siana, tru- 
dnoby je było odróżnić od nietkniętej sąsie
dniej ziemi.

Na posłaniu wszystkie świstaki układają 
się jeden obok drugiego, każdy zwinięty 
w kłębek, z pyskiem schowanym pod ogon 
i podeszwami nóg tylnych przy bokach gło
wy. Tak ułożywszy się, zapadają w uśpie
nie zimowe i trw ają w tym  stanie 6 —8 mie
sięcy.

Nadzwyczaj szczelne zamknięcie nory nie 
dopuszcza z zewnątrz powietrza ani mrozu, 
a ciepło, promieniujące z ciała uśpionych 
zwierząt ogrzewa norę do tego stopnia, że 
utrzym uje się w niej stała tem peratura 
10—11° C.

Taką samę temperaturę posiada i ciało 
świstaków, leżących całą zimę bez ruchu 
i w pozornej martwocie: członki ich są zu
pełnie sztywne, ilość oddechów wynosi zale
dwie 15 na godzinę, serce zdaje się zupełnie 
nie bić.

Sen zabezpiecza świstaki przed możliwo
ścią głodowej śmierci, a szczelne zamknięcie 
nory przed mrozami. Zwierzęta drapieżne 
również nie będą ich tam  szukać. Mogłyby 
więc one spędzać całą zimę zupełnie spokoj
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nie i bezpiecznie, gdyby nie ludzie: w tym 
właśnie bowiem czasie można uprawiać naj- 
zgubniejszy rodzaj polowań na te zwierzęta 
przez wykopywanie ich z ziemi.

Świszczarz zanotowawszy sobie jeszcze 
z końca lata miejsce pobytu świstaków albo 
poznawszy je po kopczyku z ziemi u wejścia 
i pościnanej trawie na upłazku, zaczyna tam 
kopać późną jesienią lub w zimie, kierując się 
w tem kopaniu w tę stronę, w której ubita 
ziemia pomieszana jest z sianem, tam bo
wiem znajduje się „zabicie11. Dokopawszy 
się do kotliny i znalazłszy tam uśpione świ
staki, wybiera je bez trudności, zabija ude
rzeniem obucha, wkłada do worka i niesie do 
domu.

W  lecie wykopanie świstaka, który ukrył 
się w norze jest rzeczą niemożliwą, ponieważ 
grzebie on prędzej od człowieka; czując nie
przyjaciela wgrzebuje się gdzieś bokiem 
w ziemię, zwykle nie można podążyć za nim, 
ani nawet określić kierunku, w którym się 
wkopał.

Udaje mu się umknąć nieraz nawet w po
czątku jesieni, jeżeli świszczarz odkopał go, 
zanim te zwierzęta zdołały zasnąć zupełnie 
i zdrętwieć: obudzone świstaki unoszą wów
czas małe w zębach i wgrzebają się tak szyb
ko gdzieś w bok, że świszczarz nie może ich 
złapać. Są więc uratowane, ale nie na dłu
go, zwykle bowiem .nie mają już czasu na
prawić zmszczonej nory i giną następnie 
z zimna.

W ygrzebywanie więc jest najstraszniej
szym rodzajem polowań i najbardziej barba- 
rzyńskiem, ponieważ giną przy niem zawsze 
całe rodziny od razu. Ten też rodzaj polo
wań najwięcej się przyczynił do wytępienia 
świstaków. W Szwajcaryi został on na 
szczęście oddawna zabroniony; u nas w Ta
trach utrzymał się znacznie dłużej, dopóki 
prawo nie zabroniło wogóle polować na te 
zwierzęta. Teraz więc świstaki mogą bez
piecznie zapadać w sen zimowy, bez oba
wy, że w ciągu niego staną się pastwą czło
wieka. B. Dyakowski.

<ox>

—  „Dwubiegunowość11 fauny z iemskiej.  W c za
sach ostatnich została podniesioua parokrotnie da
wno, bo przeszło już przed półwiekiem poruszona 
spraw a— t. zw. „dwubiegunowości"' faunj' ziem
skiej. T ak  Dollo zw raca uw agę na podobieństwo 
fauny ichtyologicznej mórz antarktycznych, ze
branej podczas w ypraw y „B elg ik i11 —z takąż fau
ną mórz północnych, a ostatnio Remy P errie r, 
w dodatku do rozprawy, swej o strzykw ach (Ho- 
lothurioidae) antarktycznych, tra k tu je  w yczerpu
jąco zagadnienie o „ d w u biegunowości11. W y k a
zał on istnienie pewnej grupy strzykw  wybitnie 
„dw ubiegunow ych11, t. j. napotykanych jedno
cześnie i wyłącznie w morzach podbiegunowych, 
północnych i południowych (np. gatunek Psolus 
sąuam atus).

Ju ż  w r. 1847 Roos zanotował obecność w wo
dach antarktycznych --gatunków , właściwych oko
licom b ieguna północnego. Następnie w r. 1886 
Theelen zauważył to samo w zastosowaniu specyal- 
nie do strzykw . Nakoniec w r. 1891 P feffer uogólnia 
fak ty  odnośne, tworzy wyraz „dw ubiegunow ość1',
. gatunki dw ubiegunow e11 —  przypisując podo
bieństwo pomiędzy dwiema, „biegunowo11 odda- 
lonemi od siebie faunami, rzeczywistemu pokre
w ieństw u pomiędzy niemi. W  r. 1896 M urray, 
opisując rezultaty  wypraw y na „C hallengerze11 
wymienia aż 150 gatunków dwubiegunowych.

W  ten sposób teorya dwubiegunów ości11 zy
skała stanowcze poparcie faktyczne. Trudno b y 
ło upatryw ać w zjaw isku tem w yniki konwer- 
gencyi cech, powstałej pod wpływem przystosowa
nia do jednakow ych w arunków —a raczej rzeczy
wistą wspólność pochodzenia faun dw u biegunów 
naszego globu. Fauny te miały przedstaw iać 
pozostałość powszechnej fauny przed-trzeciorzędo- 
wej, k tóra następnie zanikła w pasach um iarko
wanych i gorącym. Okolice podbiegunowe, do któ
rych warunków specyalnych przystosować się 
może nieznaczna ilość gatunków, zachowały swą 
faunę specyalną, jednakow ą, pomimo olbrzym ie
go oddalenia.

Teoryi tej można wszakże przeciwstawić dwa 
rodzaje zarzutów. Po pierwsze sam fakt „dwu- 
biegunowości11 nie jest stw ierdzony w stopniu wy
starczającym , po drugie zaś podlega dyskusyi sa
mo tłumaczenie tego zjawiska, skoro naw et zgo
dzimy się uważać je za zupełnie stw ierdzona.

P . Remy Perrier zestawia wszystkie fakty , 
przemawiające za i przeciw „dw ubiegunow ości11. 
Okazuje się, że zaledwie 35 gatunków uważać n a
leży bezsprzecznie za -dw ubiegunow e", przyczem 
wyeliminować należy wszelkie przypadki analo- 
gij konwergencyjnych, oraz formy kosmopolitycz
ne, które napotykają się we wszelkich okolicach 
kuli ziemskiej.

Naogół tedy pomiędzy faunami dw u biegunów 
nie zachodzi podobieństwo aż tak  ścisłe, aby hy-
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poteza ich wspólnego pochodzenia staw ała się nie
zbędną.

Owa wspólność pochodzenia wogóle nastręcza 
bardzo w iele trudności. P rzedew szystk iem  już 
od epoki pierwszorzędowej masy kontynentów  
tw orzyły trudne  do przebycia dla fauny m orskiej 
bary  ery pomiędzy dwoma biegunam i. N astęp
nie trudno  zrozumieć, dlaczego ewolucya i zw ią
zana z nią, rozbieżność m iała odbyw ać się prędzej 
w pasie gorącym, aniżeli na biegunach, gdzie wo- , 
bec silnych zmian w środow isku przebieg  różni- { 
cowania się fauny bynajm niej m usiał nie być po
wolny. I  w rzeczywistości —  form y zwierzęce j  

podbiegunow e należą przeważnie do nader w ybit- j 
nie zróżnicowanych, to też trudnym  je s t do p rzy
jęcia  paralelizm  faun obu biegunów , oparty  na j  

wspólnem ich pochodzeniu, bo wobec intensy- [ 
wności rozwoju słabe naw et rozbieżności m usia
łyby  doprowadzić do znacznych różnic.

P . P e rrie r  rozpatru je trzy  hypotezy, ob jaśn ia
jące podobieństwo fauny arktycznej i an tark tycz- 
nej, i wychodzące z zasady przyczyn aktualnych.

P o  pierw sze możliwe je s t  przypuszczenie, że 
pew na forma podzw rotnikow a w yem igrow ała je 
dnocześnie do obu biegunów , gdzie, wobec od
działyw ania jednakow ych w arunków  — zmieniła 
się w sposób identyczny, odbiegając jednocześnie 
ód wspólnej formy rodzicielskiej, właściwej s tre 
fom gorącym. Z resztą bezw zględny paralelizm  
przystosowaw czy w  danym  razie je s t  mocno w ą
tpliw y.

Bardziej pociągająca je s t d ru g a  hypoteza, p rzy
puszczająca w prost możliwość przew ędrow ania 
częściowego pewnych gatunków  od jednego  b ie
guna do drugiego —  szlakiem  znacznych g łęb in  
o stałej tem peraturze. N iedaw no Chun stw ie r
dził, że S ag itta  hum ata zam ieszkuje n ietjdko wo
dy  w okolicach obu biegunów  —  lecz po przez 
Ocean A tlan tycki ciągnie się  sta le —  w znacz
nych głębinach. Jednakże  w arunki życia g łę b i
nowe, szczególniej co do pożywienia, są tak  od
m ienne od w arunków  w wodach acz zimnych, lecz 
p ły tk ich , że przypuszczenie powyższe nie dla 
w szystkich przypadków  je s t możliwe.

W iększość stw ierdzonych przypadków  „dw u- 
biegunow ościw, może, zdaniem  P errie ra , być 
w yjaśniona drogą trzeciej hypotezy. T a do ty 
czę istn ienia gatunków  o nader szeroltiem rozmie
szczeniu geograticznem , przystosowujących się do 
warunków  środow isk nader odm iennych, bez od
pow iadaj ącjrch tym  w arunkom  zmian morfologicz
nych, lub przynajm niej ze zmianami nader dro- 
bnemi. B ędą to form y właściwie kosm opolitycz
ne, k tórych przedstaw iciele zw rotnikow i mogą 
w yginąć, w skutek natężenia walki o b y t  w s tre 
fach gorących. W  ten sposób przypuszczenie 
P e rrie ra  sta ra  się zastąpić zasadę ogólną dw ubie- 
gunow ości— zasadą szczególnego w ym ierania pe
w nych postaci kosmopolitycznych, poczem tw o
rzące się przerw y w ich rozmieszczeniu nasuw ają 
myśl o szczególnych własnościach stre f pozosta- 
ły c h .

Rozstrzygającem i w spraw ie „dwubiegunowo- 
śc ili będą niezawodnie badania przyszłe fauny 
głębokowodnej oceanów między b ieguno wy ch.
Przytoczona wyżej obserw acya Ohuna dowodzi, 
ja k  inne stąd  mogą być w ydobyte wskazówki dla 
spraw y podobieństw a fauny obu biegunów. Mo
żliwą je s t bowiem, oprócz wyżej przytoczonych 
jeszcze i czw arta hypoteza. przypominająca powol
ne przystosowyw anie się do życia w wodach p ły t
kich w okolicach podbiegunowych —  form g łę 
bokowodnych, em igrujących ku biegunom z oko
lic równika.

(R. Sc.) J. T.

—  Potomstwo mrów ek dzieworodnych. P anna 
Agnes F ie ld  badała przez czas dłuższy potomstwo 
samic mrówek, trzym anych w ciągu całego ich 
życia w ścisłem odgraniczeniu od samców. W  cią- 

i gu  trw ania doświadczeń były  przedsięw zięte 
wszelkie środki ostrożności, w celu zabezpieczenia 
ja j tych m rówek od przypadkowego przedostania 
się do nich plemników. Obserwacye by ły  czy
nione nad potomstwem m rówek robotnic przj^- 
czem au torka zwróciła uw agę na trzy  okoliczności 
następujące:

1 ) Z darza się, że ja jk a  zniesione przez królowę 
dostają się przypadkowo do gniazda, w którem  
oddzielono robotnice. Często, po przeniesieniu 
m rów ek z m row iska do gniazda sztucznego, zna- 
leść można w tem  ostatniem  ja jka , przechowane 
w szczękach mrówek lub przyczepione do ich cia
ła: wiadomo powszechnie, ja k  niechętnie mrówki 
rozstają się z tym  ciężarem. W obec tego należy 
sk rzę tn ie  rew idow ać mrówki, oraz nie zwracać 
uw agi na młode zrodzone przed upływem 2 0  
dni od ich izolowania, albowiem je s t to w łaśnie 
okres rozwojowy.

2) Możliwem je s t wprowadzenie do gniazda 
sztucznego— larw  mrówczych. L arw y te  mogą 
ulegać spóźnieniu rozwojowemu i wówczas nader 
trudno  odróżnić je  od larw , zrodzonych w nowem 
gnieździe. Szczególniej larw y gatunku Campo- 
notus m ogą „spóźniać s ię“ w rozwoju od 6 aż do 
15 miesięcy. N a ewentualność tę  należy tedy

i również zwrócić baczną uw agę.
3) W  badaniach tego rodzaju nie można zwracać 

uw agi na potomstwo robotnic, k tóre przedtem  
nie by ły  od samców oddzielone, a także należy 
natychm iast usuw ać z gniazd samców, którzy się 
urodzili w ciągu doświadczeń. M rówki parzą się 
w gnieździe i wiadomo, że robotnice mogą być 
zapłodnione: u niektórych z pomiędzy nich znaj
dowano ja jn ik i i receptacula seminis. Niemożna 
tedy  uważać robotnic za samice bezwzględnie ja 
łowe. Owe zdolne do zapłodnienia robotnice ze
w nętrznie niczem się nie różnią od jałow ych—  
mimo to samcy uganiają się za niemi zawzięcie. 
Należy więc porzucić mniemanie, że ja jk a  zniesio
ne przez robotnice tem samem nie są zapłod-

! nione.
Prócz tego należy pamiętać, że możliwe je s t 

zapłodnienie ja jk a  już zniesionego —znajdującego
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się poza obrębem ciała samicy. Należy mieć to 
na uwadze, w stosunku do złożonych w jednem 
miejscu ja j, po k tórych przebiegają samcy, szuka
jący  samic lub robotnic.

B adania p-ny F ield  by ły  prowadzone z możli
wie najszerszem uwzględnieniem  w szystkich przy
toczonych wyżej okoliczności, przez badaczów po
przednich zwykle zaniedbywanych. Utworzyła 
Ona gniazdo sztuczne z osobników, które nigdy 
nie stykały  się z samcami. W  ciągu lata r. 1904 
w yodrębniła pewną ilość poczwarek, dla k tó
rych obsługi pozostawiła dw ie lub trzy  robotnice. 
K ażdy z nowo-wykłutych osobników by ł przesa
dzony do gniazda, w  którem  nigdy poprzednio 
nie było ani ja j, ani larw  lub poczwarek. W  ten 
sposób w gniazdach tych możliwość zapłodnienia 
była wyłączona zupełnie i zniesione tam  ja jk a  b y 
ły niewątpliw ie dzieworodne.

Oto, w skróceniu, najważniejsze wyniki:
A. Camponotus pictus. 30 osobników, urodzo

nych w czasie od 11 do 31 lipca 1904, izolacya 
natychm iastowa. P ierw sze ja jk a  zniesione w r. 
1905. Potom stw o— wyłącznie samcy.

B. Form ica argentata . P ięć oprzędów. Sami 
samcy.

C. Form ica argentata . Również wyłącznie 
samcy.

D. Form ica pallide-fulva fasciata. W yłącznie 
samej'.

E . Crem atogaster lineolata. Okoliczności do
świadczenia dosyć złożone. 18 sierpnia 1903 
wśród grom ady poczwarek w gnieździe sztucznem 
w ykluła się królowa, poczem została natychm iast 
umieszczona w małem gnieździe, zawierającem 
młode robotnice i samców z gatunku Stenamma 
fulvum. D la uniknięcia możliwego przypadku 
ucięto tej królowej skrzydła . W  ciągu roku n a
stępnego sam cyS. fuhm m  w ym arły, naich  miejsce 
urodziło się k ilku  nowych. Ci zostali oddzieleni. 
Poczem królowa została sama, w otoczeniu 40 ro
botnic z jej gatunku, które zostały wprowadzone 
do gniazda. W  kilkanaście dni później zaczęła 
składać ja jka  ( lip ie c -s ie rp ie ń  1904), z których 
w ylęgły się samcy o czystych cechach rasy  C re
m atogaster. N ie było ani śladu hybrydyzm u. 
W szystkie te  samcy zostały wyłączone z gniazda 
przed dojściem do dojrzałości. W e wrześniu 
1905 królowa - dziewica dała 63 samców, lecz 
ani jednej sam icy ani robotnicy. W  tym  samym 
czasie d ruga samica z gat. Camponotus pictus, 
prawdopodobnie zapłodniona, w ydaw ała na św iat 
wyłącznie samice. Te ostatnie w odosobnieniu 
składały  ja jk a  dzieworodne, z których wychodzi
ły  sta le  samice.

Zasadniczym wynikiem  badań p-ny F ie ld  je s t 
konieczność stosowania do m rówek zasady, którą 
Dzierżoń podał dla dziew orództw a pszczół.

(R. Sc.) J. T.

—  Czynności płetw rybich. P rzed  czasem 
niedawnym p. A. D uges zapomocą szeregu nader

ciekawych doświadczeń starał się oznaczyć udział, 
jak i w spraw ie pływ ania mają płetwy ryb. Do
świadczenia te  były przeprowadzone nad rybam i 
z gatunku Goodea atripinnis Jo rdan . Z początku 
autor był uderzony widokiem jednego osobnika 
tego gatunku, który pływ ał nie gorzej od innych 
pomimo b rak u  zupełnego płetw y grzbietowej — 
i to nasunęły p. D ugesow i myśl wykonania sze
regu operacyj na innych osobnikach. Po odcię
ciu płetwy grzbietosvej i odbytowej sprawność 
pływacka ryb  tych nie ulegała najmniejszej zmia
nie. Inne osobniki, pozbawione drogą operacyjną 
obu par płetw  parzystych—pływ'ały również do
brze, jak  przed operacyą. W  trzeciej seryi do
świadczeń usuwano płetw ę ogonową: z początku 
zwierzę opuszczało się na dno lecz ju ż  nazajutrz 
pływało dość dobrze, w strząsając ciągłemi rucha
mi tylną okolicę ciała; działanie płetw y ogonowej 
zostało tu do pewnego stopnia zastąpione przez 
specyalne poruszania płetw ą grzbietow ą i brzusz
ną. W reszcie, po odcięciu wszystkich płetw za 
w yjątkiem  ogonowej, ryby  również z początku 
opadały na dno, lecz po upływ ie jednego dnia za
częły pływ ać dość sprawnie, w ykonywając wszy
stkie zwykłe poruszenia; jedynie dla utrzym ania 
się w jednem  miejscu musiały ustawicznie poru
szać jedyną płetwą pozostałą ruchem bocznym, 
skutkiem  czego ciało ich w praw iane było w nieu
stanny ruch drgający.

Doświadczenia te dowodzą, że — przynajmniej 
u ryb gatunku badanego —  płetw a ogonowa w y
konyw a przedewszystkiem  ruchy boczne, poma
gające do pływania w kierunku prostym  i do 
utrzym yw ania się w miejscu. Ruch ten przypo
mina ruchy, za pomocą których można poruszać 
łódkę jednem  wiosłem, umieszczonem u  jej tyłu. 
Potw ierdza to dawniejsze poglądy P lateaua, k tó 
ry  tw ierdził, że ruch postępowy większości ryb  
zależy od odpowiednich zginań ogonowej okolicy 
ich ciała, i że ruchy płetw  nieparzystych (grzbie
towej, ogonowej i odbytowej) służą jedynie do 
nadania większej dokładności owemu ruchowi 
ogólnemu, a także, że znaczenie płetw  parzystych 
je st praw ie równe zeru.

Rozumie się, że dla w yprow adzenia wniosków 
ostatecznych i ogólnych niezbędnem je s t powtó
rzenie opisanych doświadczeń i na innych gatun 
kach ryb.

(R. Sc.) J. T.

N O TA TK I B IB L IO G R A FIC Z N E .

— Leopold Pfaundler. M ttllera i Pouilleta, 
Podręcznik F izyki i Meteorologii w 4-ech tomach 
(M uller - Pouillets, L ehrbuch der P hysik  und 
Meteorologie). W ydanie X  przerobione i powię
kszone. B runśw ik 1905 F r. Y ieweg i syn. Tom
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I  M echanika i A kustyka s tr . V I I I  i 544. Cena 
7 m arek.

—- Edward Rieclce.  Podręcznik F izyki 
(Lehrbuch der Pbysik). Tom I  str. X V I i 575; 
tom I I  str. X I I  i 696. W ydan ie  I I I  popraw io
ne i powiększone. L ipsk 1905 . V eit i ska. Cena 
25 marek.

— Paweł B r  filier. Podręcznik chemii n ie
organicznej, opatrzony w stępem  do chem ii orga
nicznej (Lehrbuch der anorganischen Chemie 
neb st eine E in le itung  in d ie  organische Chemie). 
.Do użytku szkół średnich. Ze 142 rj'S . i tablicą. 
Lipsk i Berlin 1904 B. G. T eubner. Cena w opra
wie 3 marki.

—  - F . H eck.  Czy zw ierzęta i rośliny mają du 
szę? (Sind T iere und Pflanzen beseelt?) Ze zbio
ru  odczytów przyrodniczo-pedagogicznych O. 
Schmeila i W . B. Schm idta str. 23. L ipsk. B er
lin 1905. T eubner. Cena 1 marka.

—  F . J lin n e .  P rak tyczna nauka o skałach 
(Practische G esteinskunde). Do użytku inżynie
rów, budowniczych, górników oraz studentów  
przyrody, leśnictwa i agronomii. W ydanie I I  
s tr  285. Z trzem a tablicam i i 319  rys. w tek 
ście. H anow er, 1905 Janecke.

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

za  czas od d. 21 do d. 28 lutego 1906 r.

-Ze spostrzeżeń na stacyi meteorologicznej przy Muzeum Przem ysłu i Rolnictwa w W arszawie).

•a

Barometr red. 
do 0° i na cięż
kość 700 mm 4 - 

1

Tem peratura w st. Cels.
Kierunek 

iprędk. w iatru 
w i«/sek.

Zachmurze
nie

(0 -  10) Su
m

a
op

ad
u

UW AGI

7 r 1 P- 9 w. 7 r. 1 p. 9 w. Najw. Najn. 7 r. lP ; 9 w. 7 r. lp . 9 w. mm

21 c 54,9 56,1 55,7 -  5,0 -  1,0 -  3,0 0,5 -  5,2 NEii 1 N3 e 2 6 10 0 — n  a,
22 p. 54,0 52,6 50,6 -  5,2 — 0,6 -  0,7 0,7 -  5,2 N, n 2 E, 8 10 10 —
23 s. 47,2 46,2 46,0 0,0 2,8 1,3 5,0 — 0,7 N, w , O 10 7 7 0,0 U  1240 a;
24 n. 45,2 44,3 44,1 -  2,4 1,2 0,1 1,6 -  3,0 n 3 E , E 2 10 10 0 0,8 | *  w nocy
25 p 44.6 45,9 47,4 -  0,2 1,2 0,1 2,0 -  0,2 w 3 sw W4 10 9 6 | —
26 w' 44,1 42,8 43,1 j -  2,6 1,2 1,4 3,1 -  3,0 s e 5 SW 5 S6 10 10 10 0,6 -)f 850 a  10 a i n.

ś. 39,5 37,4 38,4 2,2 4,4 6,6 7,5 1,4 S E, s , S3 10 # 10 10 0,6 •  95 a i 7 p 9 p;
23 i 5 38,5 37,7 39,7 4,6 6,8 4,7 9,0 4,5 Si W 4 10 10 10 2,3 •  83g p n.

śred- j 
nie |j 46,0 j45,4 45,6 -  i,o | 2,0 ] 1,3 3,7 -  1,4 2,7 3,0 2,8 9,-2 9,5 6,6 ! —

Stan średni barom etru za dekadę: '/ j  (7 r. -j- 1 p. -|- 9 w.) = 745 ,7  mm
Tem peratura średnia za dekadę: ‘/i (7 r. 1 p. -f- 2 X  9 w-) — 0°,9 Cels

Suma opadu za dekadę: == 4,3 mm

TR E ŚĆ . Ży w ot prace H. H ertza, tłum. S. B. — Jeszcze kilka słów o wpływie radu na organiziny 

przez M. Konopackiego. —  Św istak, przez B. Dyakowskiego. — K ronika naukowa. — N otatki b ib 

liograficzne. — B ule-tyn  m eteorologiczny.

W ydaw ca W . W R Ó B L E W S K I. R edak to r BR . ZN A TO W IC Z.

Druk Rubioszowskieiro i Wrotnownkieffo. W łodzimierska 3.


