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EW O LU CY A  PIER W IA ST K Ó W . ')

Przedmiot, obrany dla dyskusyi, k tórą 
polecono mi otworzyć, jest mniej więcej 
tak  stary, jak  każdy inny temat, filozo
ficzny; atoli głęboka zmiana, k tóra za
szła w ciągu ostatniego dziesięciolecia, 
sprawiła to, że stało się rzeczą pożądaną 
zatrzymać się nad nim i, rzuciwszy okiem 
wstecz, poddać krytyce stanowisko, do 
któregośmy doszli. Postaram  się zała
twić w krótkości ze stroną historyczną, 
przyczem mam nadzieję wykazać, jak  do
skonale idee nowsze dopasowują się do 
artykułów wiary naukowej przeszłego po
kolenia i w jak  naturalny sposób z nich 
się wyłaniają. Rzeczy nowe żadną m ia
rą nie podkopują starych, ale widnokrąg 
rozszerzył się znacznie—jak  znacznie, te
go w całej rozciągłości, być może, nikt 
nawet nie przypuszcza.

F ak ty  ciągle pozostają w wiedzy no
woczesnej, a podobnież i teorye, o ile od- 
zwierciadlają w zupełności owe fakty. Tak 
np. pozostają stare fakty, ściągające się

’) The Chem ical News. 24 s ie rp n ia , 1906.

I do afomu i pierwiastku; ale teorye, bę
dące uogólnionym wyrazem wszystkich 
tych  faktów—musiały—wobec odkrycia 
radyoaktywności — przystosować się do 
niektórych, nowych faktów o charakterze 
dziwnym, że już nie powiem, rewolucyj
nym. A jednak rozszerzenie teoryi, k tó 
re okazało się niezbędnem, nie miało w so
bie nic rewolucyjnego. Rzecz to godna 
podziwu, jak  łatwo przystosowywa się 
teorya prawdziwa do nowej prawdy o cha
rakterze na pozór wbrew przeciwnym, 
i to nie tylko w znaczeniu pomysłowości 
tłumaczenia, lecz w sposób taki, k tóry  
wprost chwyta badacza i jest dlań oznaką 
zupełnego bezpieczeństwa gruntu. Od sa
mego początku najlepszym dowodem słu
szności nowszych poglądów była dla mnie 
ta zupełność, z jaką  dziwna wiedza nowo 
zdobyta harmonizowała z wiedzą dawną, 
nadając jej głębsze znaczenie.

Mam zamiar rozważyć naprzód rysy 
wyróżniające nowszej koncepcyi ewolucyi 
pierwiastków oraz rozpatrzyć, jak  to stać 
się mogło, że przez czas tak  długi nie 
natrafiono na nie ani wr dziedzinie w yo
braźni, ani w dziedzinie odkrycia. Wobec 
tego dotknąć muszę nowego światła, któ
re spłynęło na niektóre z pomiędzy naj
starszych zagadnień w bardziej spekula-
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cyjnych dziedzinach wiedzy a to prowa
dzi, oczywiście, do pytania, dotyczącego 
granic pozycyi dzisiejszej. Do jakiego 
też stopnia pogląd nowy nie ujawnia t y 
pów ewolucyi, która, wedle słusznego 
mniemania, odbywa się obecnie, a co do 
której tego tylko możemy być pewni, że 
dzisiejsza broń nasza jest niezdolna ani 
do odkrycia tych typów, ani do ich zba
dania. Z drugiej strony, musimy wziąć 
pod uwagę nędzę wyobraźni ludzkiej, po
zbawionej pomocy, oraz całe bogactwo 
suggestyi, jaką  budzi punkt widzenia za
sadniczo nowy. Z  tego punktu widzenia 
postęp uczyniony zapowiada rozszerze
nie możliwości tak  wielkie, że równo
znaczny jes t  prawie przewrotowi w dzie
dzinie myśli; mianowicie możliwości, że 
te  nowo odkryte procesy i t ryby  działa 
nia materyi ostatecznie mają związek 
z praktycznemi zadaniami życia i z do
brobytem rodu ludzkiego. Wobec zna
nych skutków, wywieranych przez te sto
sunkowo nieznaczne siły, ja k  e dotąd zo
stały ujarzmione a z dniem każdym coraz 
to więcej miejsca zajmują w życiu na- 
szem, możliwość powyższa bynajmniej nie 
jes t  mniej godna zastanowienia przez to, 
że jes t  tak  nieokreślona i nieobliczona. 
Możliwość nowego porządku rzeczy, b y 
tu  materyalnego szerszego i wyższego 
nad wszystko, co kiedykolwiek w zakre
sie tym  było wypowiadane, musi uderzać 
wyobraźnię i wyciskać piętno na m y
śli przyszłości, chociażby w dalszym cią
gu pozostawała niedoścignioną. W  tem 
to znaczeniu nowe odkrycia  muszą w p ły 
nąć z czasem na cały bieg myśli filozo
ficznej. Obecnie atoli bliżej nas zajmują 
linie ataku, będące w naszem rozporządze
niu, wobec nowej sytuacyi, k tó ra  się wy
tworzyła a do której—musimy to przyznać, 
jesteśmy nadzwyczaj źle przygotowani. 
Broń, zdatna obecnie do użytku, nie niesie 
zbyt daleko i możliwe jes t ,  że pierwiastki 
radyoaktywne na czas długi pozostać mogą 
jedynym  przykładem procesu rozwojowego, 
k tó ry—możemy w to tylko wierzyć—osta
tecznie u  kresu swego obejmie wszystkie 
pierwiastki i doprowadzi do stałej teoryi 
całego wszechświata materyalnego.

Więcej niż pięćset lat temu, jak  to pod

niósł Berthelot, symbolem, którym wyra
żano wszędzie materyę, był wąż, zwinię
ty  w kółko, pożerający własny ogon, 
przyczem za motto środkowe służyły wy
razy „ e v  t o  7tav“. Było to zapożyczone od 
Greków, którzy puściwszy wodze w yo
braźni, nie krępowanej wiedzą, daleko po
zostawili za sobą najdalej idącą teoryę 
dzisiejszą, wedle której ewolucya materyal- 
na miała przebieg kołowy, i skutkiem te 
go zdołali drogą intuicyjną dojść do ukła
du zarazem ciągłego, stałego i wiecznego, 
unikając trudności wewnętrznych, związa
nych z początkiem i końcem- procesu, 
trudności, które tak  dręczą nas dzisiaj. 
Od owego czasu aż do ostatniej doby, 
pomimo, że nigdy me zanikła idea ciągłej 
ewolucyi materyi, wiedza doświadczalna 
posuwała się stale szlakami, które zda
wały się usuwać prawie wszelką możliwość 
podobnego procesu. Boyle uznał atom za 
substancyę, k tóra  nie może być zmienio
na zasadniczo, ani też dać nic prostszego 
oraz przypuścił istnienie — poprzez wszel
kie zmiany chemiczne — stosunkowo nie
wielkiej liczby elementów składowych. 
Prawo stosunków wielokrotnych oraz 
teorya atomowa Daltona doprowadziły do 
pojęcia atomów w nowożytnem doświad- 
czalnem znaczeniu tego wyrazu, jako 
jednostek wszelkich zmian chemicznych— 
jako  tych, rzec można, cegiełek, z k tó 
rych zbudowane są wszystkie cząsteczki 
i na które mogą być one rozłożone. Zja
wienie się spektroskopu oraz dowód, j a 
kiego dostarczają m eteoryty, przybiegają
ce do nas ze stron dalekich, stwierdziły 
zasadniczą jednostajność materyalnej bu
dowy całego wszechświata.

W  ścisłym związku z powyższemi po
szukiwaniami kształtowała się inna idea 
w miarę postępu chemii. Nie można było 
wykryć najdrobniejszej zmiany we włas 
nościach pierwiastków, skutkiem czego 
każdy atom jakiegobądź pierwiastku musi 
być ściśle taki sam, jak  każdy inny. Ma 
swe stałe tak ie ,jak  masa atomowa, k tóra 
jes t  sama w sobie abstrakcyą teoretyczną 
wyprowadzoną z połączenia doświadczal
nego czyli ciężaru równoważnego, albo 
jak  okresy, występujące w liniach chara
kterystycznych widma, k tóre zmierzyć
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można z niezmierną dokładnością a w któ
rych wartości nie wykryto nigdy najmniej
szej zmiany. Atom wodoru drgania swe, po 
których go rozpoznajemy, wykonywa na 
najdalszej gwieździe ściśle w tem samem 
tempie, co i w pracowni naszej. To zdawa
ło się wyłączać możliwość stopniowej 
przemiany jednego pierwiastku w drugi. 
Położenie to określiły niezmiernie trafnie 
znane słowa Clerka Maxwella, wypowie
dziane na kongresie „Stowarzyszenia” 
w Bradford w r. 1873.

W  niebiosach odkrywamy jedynie za 
pośrednictwem przybywającego stamtąd 
światła gwiazdy tak  odległe jedna  od 
drugiej, że żadne ciało m ateryalne nie 
mogło nigdy przebiedz między niemi, a je 
dnak światło to powiada nam, że każda 
z tych gwiazd jes t  zbudowana z atomów *) 
tego samego rodzaju jak  te, które znaj
dujemy na ziemi.

Tym  sposobem każdy atom poprzez 
wszechświat cały nosi na sobie piętno 
jakiegoś układu mierniczego równie odrę
bne, jak  to, które posiada metr Archiwum 
paryskiego lub podwójny łokieć królewski 
świątyni w Karnaku. Żadna teorya ewo
lucyjna nie może zdać sprawy z podobień
stwa atomów, ponieważ w pojęciu rozwo
ju  mieści się z konieczności zmiana cią
gła, atom zaś niezdolny j.est, do wzrostu 
lub upadku, nie może rodzić się, ani ginąć.

Z drugiej strony, jak  słusznie powie
dział sir John  Hershel, dokładna jedna
kowość każdego atomu nadaje mu zasad
niczą cechę wytworu rękodzielniczego 
i wyłącza myśl o tem, by mógł on być 
wieczny i istnieć sam przez się.

W  cytacie powyższej mamy najlepiej 
uogólniony wyraz filozofii z przed jedne
go pokolenia. Dzisiaj moglibyśmy podać 
przykłady ścisłego podobieństwa atomów 
bardziej jeszcze uderzające aniżeli te, któ
re znane były podówczas, a pomimo to 
wierzymy w ewolucyę jako  w fakt stwier
dzony doświadczalnie.

Nieco później wahadło poglądów zbliżyło

')  Z astąp iłem  w szędzie w yraz  „cząsteczk a"  w y
razom  „atom “, aby  módz d la  w yrazu  atom  za 
trzy m ać  to  sam o znaczen ie , ja k ie  posiada  w  ca 
łym  a rty k u le  n in iejszym . (P . autora).

się znowu ku pewnemu systemowi ewolu
cyjnemu. Odkrycie prawa peryodycznego 
oraz porządek naturalny, w jakim  układają 
się pierwiastki, gdy s ie je  uszereguje wedle 
ich ciężaru atomowego, powracanie pe- 
ryodyczne pierwiastków o własnościach 
podobnych, przyczem podobieństwa roz
ciągają się nawet na wygląd widma, oraz 
rozwój wiedzy, dotyczącej tego wszyst
kiego, co zawiera w sobie widmo pier
wiastku, doprowadziły do poglądu, że 
pierwiastki podobne muszą posiadać bu- 

I dowę podobną, przyczem materyał, z k tó
rego są zbudowane je s t  ten  sam, ale ilość 
jego i układ w budowie każdego atomu 
są różne. Pogląd ten znalazł swój wyraz 
w lemniskacie sir Williama Crookesa, 
której przebieg wskazuje, że pierwiastki 
tworzyły się kolejno z jednego i tego sa
mego protylu, lecz że w czasie ich pow
stawania peryodyczna zmiana warunków 
sprowadzała peryodyczne powracanie włas
ności. Nieco później sir Norman Lockyer 
obmyślił teoryę ewolucyi kosmicznej; wed
le teoryi tej w gwiazdach najgorętszych 
warunki są tego rodzaju, że mogą tam  
istnieć tylko pierwiastki lżejsze; w miarę 
zaś stygnięcia gwiazdy powstają kolejno 
pierwiastki cięższe przez kondensacyę 
pierwiastków lżejszych.

W  końcu mamy świetny szereg badań, 
które wyszły z laboratoryuin Cavendisha 
za kierownictwa J . J .  Thomsona, k tóry  
zdołał wyodrębnić i zmierzyć stałe elek
tronu odjemnego i stwierdzić, że ciałko to 
musi posiadać podstawową własność ma
te ry i—bezwładność czyli masę. Z tego 
punktu prowadzi droga do wniosku, że 
elektryczność odjemna może być tym  pro- 
tylem, z którego w jakiś sposób zbudo
wane są wszystkie atomy, pozespalatie 
w liczbach zmiennych w układy stałe, 
znajdujące się w prawidłowym ruchu. 
Nie potrzebuję atoli wchodzić tu w roz
ważanie czysto spekulatywnej części tej 
teoryi.

Przechodzę teraz do odkrycia przez 
Beeąuerela radyoaktywności materyi oraz 
cechy zasadniczej tej własności, k tóra  od
raził zwróciła na siebie uwagę. Tutaj mie
liśmy wypadek, w którym  stwierdzono, 
że jeden z najcięższych pierwiastków
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w sposób ciągły wydziela energię w po
staci nowej a wielce uderzającej, przy- 
czem na pierwszy rzut oka niepodobna 
dostrzedz żadnej zmiany w materyi, ani 
też jakiegokolwiek wyczerpywania się ; 
zapasu. Ja k  wiadomo, energia ta  objawia j  

się wysyłaniem nowych gatunków promie- | 
niowania, o których dowiedziono, że są j  

co do istoty swej tem, za co Newton I 
uważał światło, t . j .  strumieniami cząstek 
materyalnych, wyrzucanych z danej sub- 
stancyi z prędkościami, jakich  dotąd nie- 
znano. Naogół rozpoznano dAva gatunki 
cząstki promienistej: cząstkę a o masie 
więszej od masy atomu wodoru oraz cząst
kę p czyli elektron, k tóry  je s t  wiele tysię
cy razy mniejszy.

Teorya, wyświetlaj ąca'tę tajemnicę, wy
prać o wami przed czterema laty  w labora- 
toryach Uniwersytetu Mc Gilla (Montreal), 
znajdującego się pod kierownictwem Ru
therforda, nie tylko wytłumaczyła fakty 
znane ale nadto poddała myśl niezliczo
nych odkryć nowych i przeto przyjęta zo
stała powszechnie. Dość będzie, gdy w ogól
nych zarysach przypomnę dyskusyę, k tóra 
w sekcyi tej toczyła się w tym przedmio
cie przed trzem a laty.

W  w ypadku pierwiastków radyoaktyw - 
nych atomy rozpadają się samorzutnie 
na atomy pierwiastków lżejszych, a zmia
na  ta  zachodzi w każdym wypadku wedle 
prostego bardzo prawa. Jakikolwiek weź
miemy pierwiastek radyoaktywny, zawsze 
w jednostce czasu rozpada się ten sam 
określony ułamek całkowitej liczby a to 
mów. Cząstka a, wyrzucona z olbrzymią 
prędkością, jes t  jak  widzieliśmy, atomem 
cięższym nieco od atomu wodoru, aczkol
wiek nie jes t  to jeszcze dowiedzione z zu
pełną pewnością. Pozostała część atomu 
w wielu razach rozpada się dalej i dalej, 
wyrzucając więcej cząstek a lub (3 wedle 
tego samego prawa, co i przedtem, z tą  
jedynie różnicą, że w produktach następ
nych ułamek, ulegający zmianie w jed 
nostce czasu, jes t  zazwyczaj znacznie więk
szy, aniżeli w pierwiastkach pierwotnych, 
skutkiem czego produkty te mają czas ist
nienia bardzo ograniczony i nagromadzać 
się mogą tylko w ilościach minimalnych. 
Energia, k tóra wchodzi w grę w ciągu

j  tej zmiany, jest  tak  olbrzymia, że można 
j  dostrzegać zmiany bardzo powolne, w k tó 

rych ilość faktyczna ulegająca zmianie, 
jest  tak  niesłychanie drobna, źe wyrzec 
się trzeba nadziei wykrycia jej metoda
mi zwykłemi. Zrozumiemy to odrazu, 
gdy  przypomnimy sobie, że najmniejsza 
cząstka pierwiastku, jaką  wykryć może 

| spektroskop, zawiera 1010 atomów indy
widualnych, gdy tymczasem fakt taki jak 
dezintegracya pojedynczego atomu, po
łączona z wyrzuceniem jednej cząstki a, 
jes t  prawie, jeżeli nie zupełnie, możliwy 
do wykrycia metodami obecnemi.

Pierwotnie pogląd Rutherforda opierał 
się jedynie na zjawiskach radyoaktywności, 
ale niebawem i starsze metody dostarczy
ły dodatkowego dowodu jego słuszności. 
Z chwilą, gdy w pracowniach uniwersyte
tu londyńskiego, będących w zawiadywa
niu Williama Ramsaya, odkryto powsta
wanie helu z radu, lakt stopniowej prze
miany jednego pierwiastku w inne znalazł 
się poza obrębem wszelkiej wątpliwości, 
a nowe m etody badania o trzym ały po
moc ze strony starych w wypadku, w k tó 
rym rozpatrzenie sprawy z obu tych  
punktów  widzenia okazało się rzeczą mo
żliwą.

Te zasadnicze rysy, odróżniające typ  
ewolucyi, występującej w procesach ra- 
dyoaktywnych, od koncepcyi dawniej- 

i szych przedewszystkiem zasługują na 
uwagę naszą.

Pierwszym  rysem znamiennym jest  po
godzenie idei stopniowego rozwoju jednego 
pierwiastku z drugiego z faktami z dzie
dziny chemii i spektroskopii, które, jak to 
widzieliśmy, tłumaczone były w peA^nej 

epoce w taki sposób, że dowodziły rze
czy wprost przeciwnej. Z nowego punk
tu widzenia zmiana dowolnie powolna
0 ile dotyczę masy materyi, je s t  nagła
1 raptowna dla każdego indywidualnego 
atomu. Pierwiastek nie zmienia tu  swych 
własności stopniowo, dopóki nie przeobra
zi się w inny pierwiastek, lecz następuje 
tu  jeden skok gwałtowny albo częściej 
jeszcze szereg skoków gwałtownych, to 
warzyszących raptownemu wyrzuceniu 
cząstki a. Pomiędzy radem a jego ema- 
nacyą, która jest  pierwszym jego wytwo-
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rem, zachodzi różnica równie wielka, jak  
pomiędzy parą jakichbądź pierwiastków 
znanych. Jednakże przeobrażenie to jest 
stopniowe w tem  znaczeniu, że w każdej 
jednostce czasu zmianie ulega drobny 
ułamek całkowitej ilości radu.

Jakkolw iek nieznaczne jes t  to uzupeł
nienie, które uczynić należy, by pogodzić 
wymagania chemii i spektroskopii z w y
maganiami ewolucyi ciągłej, to jednak, 
ze słów MaxweJla widać jasno, jak  mały 
jes t  krok, który  zdolna jest uczynić naj
wspanialsza wyobraźnia, — jeżeli jej się 
nie dopomoże. Byłoby to rzeczą niezmier
nie ciekawą zbadać, jak  małą rolę gra 
w umiejętnościach m atem atycznych i fi
zycznych czysta wyobraźnia, gdy jej nie 
wspomagają istniejące wzory lub analogie.

Drugim rysem zasadniczym jes t  to, że 
ewolucya idzie od rzeczy złożonych do 
prostych. We wszystkich poglądach da
wniejszych wyobrażano sobie, przeciwnie, 
budowanie z pierwotnego protylu rzeczy 
coraz to bardziej skomplikowanych.

Trzecia różnica zasadza się na tem, że 
ewolucya zachodzi obecnie w oczach na
szych, gdy tymczasem według poglądu 
dawniejszego miała ona albo odbyć się 
niegdyś w zamierzchłej przeszłości, albo, 
jeżeli miała odbywać się teraz, to jed y 
nie w  warunkach transcendentalnych, n ie
możliwych do urzeczywistnienia w pra
cowni.

Najważniejsza atoli jes t  różnica czwar
ta. Dotąd zmiana w energii, k tóra musi 
towarzyszyć zmianie podatomowej, nie 
była wcale uwzględniana; w nowych na- 1 
tomiast poglądach punkt ten góruje nad 
wszystkiem. W  tem oświetleniu wiele 
rzeczy nabiera nowego znaczenia. Widzie
liśmy, w jaki sposób pozostawiono poza | 
sobą środki badania dawniejsze: wagę
i spektroskop. Możemy teraz zrozumieć, 
czem się to dzieje, że nowe te zmiany 
odbywają się tak  dalece niezależnie od | 
stanu otoczenia. W szystkie dawniej zna- ! 
ne postaci energii są, co do wielkości 
swej, rzędu tak dalece niższego, że nie
podobna oczekiwać, byśmy środkami, bę- 
dącemi w naszem rozporządzeniu, mogli 
wpłynąć na tempo zmiany. Mamy teraz 
wytłumaczenie gotowe, dlaczego pier-

; wiastki dotychczas opierały się i jeszcze 
opierają się wszelkim zakusom, zmierza
jącym  do zmienienia ich. Niezmożona 
energia, towarzysząca rozłupywaniu się 
atomu, musi istnieć uprzednio wewnątrz 
tego atomu i decydować co do jego 
dziejów, czyniąc go niezależnym zarówno 
od jego otoczenia jak  i od takich sił, j a 
kich możemy dostarczyć mu zzewnątrz. 
Poraź pierwszy znajdujemy—gdyby tego 
było potrzeba — dowód pozytywny słusz
ności stanowiska, zajętego przez chemię 
wobec roszczeń alchemików. W  niektó
rych umysłach po przeczytaniu szczegó
łowych sprawozdań, dotyczących przeo
brażania się, które zachodzi obecnie, po
wstać mogła pewna nieokreślona Avątpli- 
wość, czy czasem w niektórych razach 
alchemik nie dopnie przypadkiem swego 
celu. Teraz jednak  wiemy, że wypadek 
taki z pewnością nie mógłby się zdarzyć 

j  z energią, wydzielaną podczas przemiany 
pierwiastku ciężkiego w lżejszy lub też 
pochłanianą w procesie odwrotnym. Z dru
giej strony, możemy wyobrazić sobie, j a 
kie następstwa sprowadziłaby pomyślna 
transmutacya metali, a następstwa te by
najmniej nie są takie, jak  to sobie wyo- 

! brażali niektórzy gorliwcy. W zagadnie- 
! niu tem położenie nasze daje się porów- 
j nać z położeniem dzikiego, który wiedział 

coś nie coś o ogniu i możliwości zasto
sowania go, lecz ani go nie posiadał ani 
też nie mógł go skrzesać i ujarzmić. 
Ujarzmienie i zużytkowanie ognia oraz 

i innych źródeł energii nie ma dla teraź- 
j niej szóści znaczenia większego od tego,
| jakie mieć będzie dla przyszłości opano

wanie i zużytkowanie wewnętrznej ener
gii materyi, jeżeli kiedykolwiek przyjdzie 
do takiego zużytkowania.

tłum. S. B.
(Dokończenie nastąpi).

DZIAŁANIA F1ZYOLOGICZNE 
PRĄDÓW  ZMIENNYCH

O WYSOKIEM NAPIĘCIU I W IELK IEJ ILOŚCI TEUYODÓW.

Odczyt w powyższym przedmiocie w y 
powiedział dr. d’Arsonval w Wyższej Szko-
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le Poczty  i Telegrafu w Paryżu. W przed
mowie do swego odczytu zwrócił uwagę 
na to, że elektryczność posiada własność 
pobudzania nerw ów :j ia s z y c h  nie wtedy, 
kiedy występuje w postaci niezmiennych 
prądów "stałych, lecz w postaci uderzeń 
prądu elektrycznego a zatem prądów 
zmiennych.

Podczas, gdy prądy zmienne o stosun
kowo małej ilości peryodów (najgwałto
wniej zaś prądy o 3000 peryodów na se
kundę) wywołują fw rażenia ' '  niezmiernie 
silnego bólu, a nawet śmierć, prądy zmien
ne o 20 do 30 milionach peryodów na se
kundę i 60000 woltów napięcia wcale nie 
oddziaływają na nerw y czucia. Do w y
twarzania prądów zmiennych o bardzo 
wielkiej ilości peryodów dr. Arsonval uży
wa systemu, przedstawionego schem atycz
nie na załączonym rysunku, a który 
w praktyce leczniczej stał się już k la
sycznym.

Zbroje wewnętrzne w bu
telkach lejdejskich A  i A 1 
połączone są z końcówka
mi wtórnych zwojów tran
sformatora, zbroje zaś ze
wnętrzne połączone są ze i ?  0 eQ ? U
sobą zapomocą cewki CC' J-,
o 15 do 20 zwojach z gru- B 
bego drutu, lub też za
pomocą rury miedzianej.
W chwili przeskakiwania 
iskry elektrycznej w e po
w stają w cewce C C  bar
dzo silne wahania elek
tryczne. Energia elektrycz
na tych  ostatnich jest 
tak  wielka, że wystarcza do rozpalenia 
do białości 5 lub 6 zwykłych lamp żaro
wych, przez k tóre połączone są dwie oso
by, umieszczone w  D  i T)'. Podczas prze- 
biegu~całego zjawiska osoby te zupełnie 
nic nie odczuwają. Gdyby, wskutek j a 
kiegoś nieszczęśliwego przypadku, prąd | 
pierwotny transformatora, niebezpieczny I 
dla życia ludzkiego, przedostał się przez 
kondensatory do obwodu wtórnego, w ta- | 
kim razie obrałby on drogę raczej przez i 
CC’ o małym oporze niż przez ciało j  

ludzkie.
Największą do pokonania trudność przed- j

9
i)

O -O

stawia otrzymanie doskonałej izolacyi i od
powiednio zastosowanej przestrzeni iskro
wej e. Najlepsze wyniki d’Arsonval otrzy
mywał zapomocą dwu odizolowanych od 
siebie prętów metalowych, umieszczonych 
na osi, którą odpowiedni eiektromotor 
wprawia w szybki ruch obrotowy. Szyb
ka zniżka położenia obu prądów wystarcza 
do zdmuchnięcia łuku świetlnego, a dzia
łanie tego urządzenia jes t  pewniejsze od 
zdmuchiwania zapomocą prądu powietrz
nego lub pola magnetycznego w razie za
stosowania elektrod nieruchomych.

Do zastosowań leczniczych prądów 
zmiennych o^wielkiej ilości peryodów na 
całe ciało używa się tak  zwanej „cewki 
k la tkow ej”. Cewka ta r  posiada średnicę 
80 cm i składa się1*z siedmiu zwojów ka
bla o przekroju 15 mm2, ^włączonych w ob
wód wtórny między C a \C'. Jeżeli osoba, 
znajdująca się wewnątrz cewki utworzy 
z ramion koło, równoległe do zwojów cew
ki, i zamknie obwód przez trzym aną w rę
kach małą lampkę żarową, w takim razie 
ta  ostatnia rozŚA vietli się pod działaniem 
prądów elektrycznych, zbudzonych w jej 
ciele i ramionach. Temu rodzajowi elek- 
tryzacy i d’Arsonval nadał nazwę „auto- 
kondukcyi” czyli „saraoprzewodnictwa”. 
P rądy  przepływające w tym  razie przez 
ciało posiadają około 300 000 peryodów 
na sekundę i siłę 300 miliamperów.

Dla miejscowego działania używa się 
małej cewki (2 500 000 peryodów na sekun
dę), której końce łączy się zapomocą od
powiednich elektrod z daną częścią ciała. 
W  tym przypadku siła prądu może dojść 
do 3 000 miliamperów. bezjprzyczyniania 
choremu przykrych wrażeń, z wyjątkiem 
wrażenia powstającego pod wpływem cie
pła Joulea, które rozwija się w punktach 
dotknięcia elektrod do ciała.

Dalszą odmianę zastosowań leczniczych 
tworzy tak  z w. kąpiel w prądach zmien
nych  o wielkiej ilości peryodów (podług 
metody dr. Oudina). Chory siada na izo
lowanym stołku,’ trzymając w ręku szta
bę metalową. Sztaba ".ta połączona jes t  
z jedną końcówką cewki rezonansowej, 
leżącej w odgałęzieniu bocznicowem cew
ki, dającej prądy wielo-peryodowe. Druga 
kom órka cewki rezonansowej jes t  połą
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czona zapomocą wielkiego kabla z p ły t
ką metalową, zaopatrzoną w ostrza me
talowe i rękojeść izolowaną.

Jeżeli przybliżymy płytkę z ostrzami 
do chorego, to na tego ostatniego spły
wa wyładowanie kiściowe, długości oko
ło 50 cm. Kąpiel taka  okazała się bardzo 
skuteczna w wielu chorobach skórnych 
(Finca). Oprócz tego powyższe wyłado
wanie elektryczne zmniejsza wrażliwość 
tej części ciała, na k tórą pada, a to zmniej
szenie wrażliwości może być zwiększone 
aż do zupełnej nieczułości. Nieczułość ta 
nie przenika jednak w głąb i trw a tylko 
pewien czas (kilka minut do kwadransa), 
jak  w razie wywoływania znieczulenia za
pomocą lodu lub chloru etylowego.

Co do działania prądów na osobę, znaj
dującą się wewnątrz wyżej wspomnianej 
cewki klatkowej, objawia się ono sil
nem podrażnieniem t. zw. nerwów naczy- 
nioruchowych, t. j. nerwów wywołujących 
zwężanie się naczyń krwionośnych. Na
czynia krwionośne np. w uszach królika 
najpierw bardzo szybko się rozszerzają, 
następnie zaś silnie zwężają. To działanie 
prądów na zmianę ciśnienia krwi daje się 
wykazać u człowieka zapomocą przyrzą
du, zapisującego uderzenia pulsu, u zwie
rząt zaś zapomocą m anometru rtęcio
wego.

Oprócz tego następuje-zwiększenie pro
mieniowania cieplnego ciała. Zapomocą 
anemokalorymetru znaleziono, że u ludzi 
średniego wzrostu wypromieniowywana 
ilość ciepła przed i po elektryzacyi może 
wynosić 80 do 130 kaloryj. Zwiększenie 
promieniowania cieplnego idzie równole
gle ze zwiększonem pochłanianiem tlenu 
(17 do 37 litrów na godzinę), a wydzie 
laniem dwutlenku węgla oraz moczu.

Tak więc prądy wielo-peryodowe dzia
łają na ciało człowieka podobnie jak  for
sowny marsz lub ćwiczenia gimnastyczne 
z tą  jednak  różnicą, że te ostatnie wy
wołują wielkie zmęczenie lub wysiłek 
muskułów, gdy, natomiast, w razie za
stosowania prądów elektrycznych skutki te 
nie występują.

Z punktu leczniczego działanie prądów 
zmiennych wielo-peryodowych zawiera 
się więc w zwiększeniu spalania organicz

nego i ciśnienia krwi. Oprócz tego prądy 
elektryczne wzmacniają odżywianie tka
nek żyjących.

Stwierdzono również wpływ prądów 
elektrycznych na bakterye i materye tru
jące. Materye trujące zostają osłabione, 
a w pewnych okolicznościach nawet za
mieniane w środki ochronne, a więc w su
rowice.

Dr d’Arsonval wspomniał również, że 
firma Gaiffe dostarcza zamkniętycn w je 
dnej szafce całkowitych urządzeń, przy
łączonych do sieci elektrycznej o prądzie 
zmiennym, przeznaczonych do wytwarza
nia promieni Roentgena i prądów zmien
nych wielo-peryodowych. F irm a Gaiffe 
dostarcza również samochodów, zaopatrzo
nych w powyżej wymienione urządzenia 
i reflektor elektryczny. Urządzenie samo
chodu pozwala również na zastosowanie 
go do telegrafowania bez drutu. Gdy sa
mochód stoi na miejscu, używa się jego 
motoru dziesięciokonnego do poruszania 
dynamomaszyny typu Gaiffe, wytwarzają
cej jednocześnie prąd stały i zmienny (24 
ampery i 110 wolt napięcia, 40 peryodów 
i 2400 obrotów na minutę). W  r. 1904 
podobnie urządzony samochód towarzy
szył armii Wschodniej w manewrach pod 
Dijon. io. 10.

0  PA RTEN O G EN EZIE SZTU CZN EJ') .

Każde dzieło Loeba bywa chwytane 
z nadzwyczajną ciekawością; nietylko fa
chowo wykształcony przyrodnik, ale
1 zwykły czytelnik w pismach znakomite
go fizyologa amerykańskiego znajduje 
bardzo wiele rzeczy pouczających, a nie
raz zupełnie nowych i wprost zdumiewa
jących. Najnowsza książka Loeba, z k tó
rej treścią chcemy zapoznać czytelników, 
jest wynikiem wieloletnich mozolnych ba
dań, k tórych rezultaty autor umieszczał 
w swoim czasie w pismach amerykańskich

' )  Jacąu es  Loeb. U n te rsu ch u n g en  iiber Kiinst- 
liche P arthenogenese  und das W esen des B efrucli- 
tu n g sy o rg an g s . L ipsk. 1906.
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i niemieckich, Badania te, wspólnie z ha- i powracał do wytkniętych badań nad dżia- 
daniaini kilku innych uczonych, w szcze- łaniera jonów, szczególniej na rytmiczne 
gólności Herbsta, Morgana i in.,- wyjaśni- j ruchy tkanki mięsnej u dorosłych osobni- 
ły wiele nadzwyczaj zawiłych problema- ków, zarówno jak i w stadyach embryo- 
-tów rozwojowych, szczególniej z najwcze- j nalnych; doszedł przytem do wniosku, że 
śniejszych stadyów embryonalnych, na chlorek sodu głównie ma znaczenie dla
drodze chemiczno-fizycznej. Trudno dać 
tu  całkowity obraz rezultatów, do k tó
rych Loeh doszedł, postaram się jednak 
w krótkich słowach streścić najgłówniej
sze wyniki.

Przed 15-ii blisko laty Loeb ogłosił swe 
badania nad wpływem koncentracyi wo
dy morskiej na proces brózdkowania i w y
kazał, że ten ostatni jes t  zależny od ilo
ści wody, zawartej w komórkach i że za
leżnie od większej zawartości w wodzie 
morskiej soli m o ż e  być zwolniony, zaha
mowany i t. d. Doświadczenia swe pro
wadził z początku z jajami zapłodnione- 
mi, potem jednak  przeniósł je  i na  nie- 
zapłodnione, próbował, jak  się odbywa, 
proces zapłodnienia w ja jach  niezapłod^ 
nionych jeszcze, przekonał się, że w roz
tworze stężonym następuje jedynie podział 
jąder, ale nie zarodzi; obserwował zjawi
sko sztucznej polisperimi, a następnie w y 
kazywał ścisły związek między pobudli
wością tkank i a ilością, zawartej w niej 
wody. Wszystko to zwróciło pracę, uczo
nego w nowym zupełnie kierunku: posta
nowił zbadać dokładnie działanie jonów 
w związkach białkowych i wpływ jonów 
tych  na mechanikę zjawisk życiowych; 
że związek taki między substancyami 
a jonami istnieć musi, do tego wniosku 
doszli i inni uczeni, k tórzy równolegle 
prowadzili swe doświadczenia. Loeb na 
zasadzie swych obserwacyj nad rybami 
dochodzi również do wniosku, że obec
ność sodu, wapnia, potasu i magnezu 
w pewnych określonych proporcyach jes t  
czynnikiem zjawisk życiowych, oddzielnie 
jednak każdy z tych  metali działa tru ją
co, a szczególniej sod w postaci chlorku 
sodowego; tak  więc mięśnie zawierają 
w sobie wszystkie trzy  związki metalo
we i stosownie do zawartości innych 
czynników są w stanie podrażnienia i ścią
gania sig; na ruch rzęskowy przenieść j e 
dnak tych obserwacyj nie można. Zachę
cony przez otrzymane wyniki, Loeb wciąż

ściągania się mięśni, chociaż konieczną 
jes t  obecność innych jonów w odpowied
nim stosunku. Stąd też stara się w yja
śnić':, czy skurcze serca powstają jedynie 
drogą mięśniową, czy też i nerwy mają 
w nich udział. Po tych dokładnych i ob
szernych badaniach nad znaczeniem róż
nych jonów autor nasz przechodzi już do 
doświadczeń, które stanowią najnowszy 
kierunek w obecnej mechanice rozwojo
wej — do sztucznego wytwarzania larw 
z niezapłodnionych jaj jeżowców mor
skich; o najrozmaitszych zmianach w ja 
jach  zapłodnionych, umieszczanych w ró
żnie skombinowanych cieczach, o zaniku 
szkieletu, o przyczynach tego zjawiska 
i t. d. obszerniej wspominać tu  niepodo
bna; ważniejszem jest sztuczne w ytw a
rzanie larw z niezapłodnionych jaj; w dzie
więciu szeregach badań, z k tórych każdy 
był dokonany czy to z inną cieczą (o ró
żnym składzie chemicznym, np. 60 cm3

n Mg Cl2 -j- 40 c»i's wody morskiej, lubO

też 100 cm3 n Mg Cl.,) czy też inny spo

sób, Loeb doszedł do wniosku, że ja ja  nie- 
zapłodnione, pozostając około 2 godzin

20
w -Tj- n Mg Cl2 i wodzie morskiej, tworząO
nietylko blastulę, ale osiągają stadyum 
pluteusa — naturalnie wszelka możliwość 
zapłodnienia w badaniach (wskutek bru
dnych rąk, instrumentów i t. p.) była naj
zupełniej usunięta; wytworzone sztucz
nie—a więc z niezapłodnionyoh ja j—plu- 
teusy niczem się prawie nie różniły od 
powstałych normalnie. Loeb, nie dowie
rzając swoim poprzednim, powyżej wspo
mnianym badaniom, powtórzył je  po raz 
drugi, używając już wody sterylizowanej, 
co usuwało możliwość zapłodnienia wsku
tek  przyczyn postronnych, otrzymał je 
dnak te same wyniki; w ten  sposób 
stwierdziwszy, że niezapłodnione ja ja  
szkarłupni są w stanie wskutek procesów
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chemiczno - fizycznych osiągać stadyum i 
gastruli a nawet rozwijać się w pluteusy, 
przeniósł swe badania i na Annelidy j  

(Chaetopterus). Okazało się, że zapomocą | 
cieczy, używanych w poprzednich bada- I 
niach—Loeb starał się zastosowywać wy
próbowane już środki—niezapłodnione j a 
ja  Chaetopterusa jeszcze szybciej ulegały 
sztucznej partenogenezie, aniżeli jeżowców, 
po 1-—9 godz. (podczas gdy w tych osta
tnich dopiero po 20 godz.) zaczynały się 
dzielić i osiągały stadyum trochofory po 
godzinnem leżeniu w owym roztworze, 
a następnie po przeniesieniu do zwykłej 
wody morskiej; naturalnie i tutaj, jak  
i u szkarłupni, pobudką do zapłodnienia 
było powiększenie ciśnienia osmotyczne- 
go; trzeba jednak  zauważyć, że w proce
sie wytwarzania larw z niezapłodnionych 
jaj Annelidów główny wpływ wywiera 
KC1 albo jony potasowe. Pomijając szyb
kość rozwoju jaj zapłodnionych i pobu
dzonych do rozwoju partenogenetyoznie, 
powstałe wskutek zmiany ciśnienia osmo- 
tycznego larwy pod względem morfologi
cznym bardzo nieznacznie różniły się od 
normalnych, a żyły tak  samo długo jak  
i te ostatnie, t. j. wszystkie zdychały po 
dwu dniach, czego powodem była obec
ność w hodowlach szkodliwych drobno
ustrojów. Loeb dochodzi na podstawie 
swych badań do wniosku, że plemnik nie 
jes t  bodźcem, jak to zwykle ogólnie przy- j  

puszczają, ale że przyspiesza proces po- [ 
działu; plemnik więc—zarówno jak  w par
tenogenezie sztucznej jony  potasowe — 
wprowadza do ja ja  pewną substanc ję  ka
talityczną. Twierdzenie to ma ważne zna
czenie dla zjawisk życiowych—i tu  Loeb 
wprowadza objaśnienie, jak ie  Pasteur  za
stosował do przejawów życiowych droż
dży w obecności tlenu i podczas braku 
tego ostatniego; w jaju  odbywają się pro- I 
cesy wytwarzania substancyj szkodliwych, j  

a przeniknięcie plemnika powstrzymuje 
te procesy—im szybciej to następuje, tem 
większą, naturalnie, gwarancyę podziału 
jaje  uzy.skuje, a więc przyspieszenie od
grywa tu  nadzwyczaj ważną rolę. Dla jaj 
Chaetopterusa taką  katalityczną, przyspie
szającą podział jaja  substancyą są naj
mniejsze choćby ślady jonów wapnia; dla

jeżowców — ilość wody, ale w tym wła
śnie kierunku prowadzone są dalsze ba
dania.

Po tego rodzaju badaniach Loeb prze
szedł do innej strony procesu zapłodnie
nia i zaczął porównywać zdolności życio 
we jaj zapłodnionych i niezapłodnionych, 
dojrzałych i niedojrzałych; okazało się, że 
dojrzałe lecz niezapłodnione jaja  szybciej 
zamierają, aniżeli niedojrzałe lub dojrzałe 
zapłodnione, zależy zaś to nie od ba- 
kteryj wody morskiej, jak  przypuszcza
no, lecz od pewnych przebiegów wewnę
trznych jaja. Z poprzednich badań widzie
liśmy, że tlen i wolne jony wodorotle
nowe przyspieszają dojrzewanie, podczas 
gdy brak łub ubóstwo w tlen powstrzy
mują je, ale ta  ostatnia okoliczność po
zwala właśnie niedojrzałym jajom jak- 
najdłużej utrzymać się przy życiu. W szy
stkie te  spostrzeżenia znajdują się w ści
słym związku z poprzedniemi doświad
czeniami i dowodzą, że podczas zapłod
nienia zachodzą pewne procesy katality
czne; naturalnie, te same kwasy, np., k tó
re w dojrzałem jaju spowodowały sztu
czną partenogenezę, w niedojrzałem za
hamują proces dojrzewania. Trzeba do
dać, że wszystko to rozciąga się nietylko 
na szkarłupnie i annelidy, ale i na mięcza
ki, z. któremi Loeb robił również do
świadczenia (pierwsze jednak  obserwacye 
nad Mactra nauka zawdzięcza prof. Ko- 
staneckiemu). I tu  udało się znakomitemu 
uczonemu, przez zastosowanie rozmaitych 
płynów, otrzymać pływające larwy, które 
coprawda, zdychały już w przeciągu 48 
godzin, ale już sam fakt ich istnienia do
wodzi możliwości dzieworództwa sztucz
nego i u mięczaków.

Nie możemy tu podawać wszystkich 
szczegółów—znajdzie je  czytelnik w ory- 
nale lub też w przekładzie polskim, któ
rego z upoważnienia autora dokonywa 
niżt-j podpisany; musimy więc pominąć 
cały szereg rozważań o zapłodnieniu, no
ta tek  o ulepszonych metodach dziewo
rództwa sztucznego (zastosowywania kwa
sów, np. octowego, masłowego itp. w celu 
wywołania błonki), które Loeb na pod
stawie ciągłych doświadczeń w tym  kie
runku wciąż udoskonalał. Godnem zazna
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czenia jest jednak, że u  jeżowców mor
skich (Strongylocentrotus) i u rozgwiazd 
(Asterina), nad któremi dopiero od nie
dawna Loeb pracuje, tworzenie się otocz
ki odbywa się w ten sam sposób i pod 
wpływem tych  samych czynników fizy- 
ozno-chemicznych; naprowadza to uczo
nego amerykańskiego na myśl, że two
rzenie się błonki mogłoby być wynikiem 
wydzielania pewnej cieczy w ja ju  i to 
wydzielanie właśnie stanowiłoby istotny 
przebieg, samo zaś powstawanie błonki 
byłoby skutkiem mechanicznym procesu 
wydzielania, bez większej, naturalnie, wa
gi; Loeb ma nawet pewne dowody pod 
tym  względem.

Po tych  wszystkich doświadczeniach 
nie zadziwią już nas nowe badania auto
ra nad zapładnianiem jaj jeżowców mor
skich przez plemniki gwiazd morskich, 
badania, które przed 10 laty jeszcze w y
dawałyby się czystem niepodobieństwem 
i przekroczeniem zasadniczych praw bio
logicznych.

Rzecz zrozumiała, że do tego rodzaju 
doświadczeń, a szczególniej dodatnich wy
ników, autor nasz doszedł nie odrazu — 
przeciwnie, kosztowały go one wiele pra
cy i daremnych prób bezskutecznych, 
podczas których zastosowywai najroz
maitsze metody, opierając się na rezulta
tach, dotyczących sztucznej partenogene- 
zy i zapładniania; wreszcie przyszło mu 
na myśl, że to, co w zwykłej wodzie mor
skiej nie może być dokonane, uda się, 
może w wodzie o zmienionej konstytu- 
cyi. Przedewszystkiem należało przeko
nać się, w jakich płynach następuje jesz
cze zapłodnienie plemnikami właściwego 
gatunku — naturalnie, wyłączając wodę 
morską, w której przecież zapłodnienie 
odbywa się normalnie; okazało się, że 
płynem takim jes t  ciecz van t ’ Hoffa 
(części składowe w następującej koncen- 
tracyi: 100 Na Ci, 7,8 Mg Cl,, 3,8 Mg S 0 4, 
2,2 KClj, do której dodano (na 100 cm2)

0,1 0,2 cm3 19 Na HO lub 0,4 — 2,0 cm3i0  ’

wało niekiedy zapłodnienie jaj jeżowca 
(Strongylocentrotus) plemnikami gwiazdy 
morskiej (Asterias ochracea). W  zwykłej 
wodzie morskiej zapłodnienie tego rodza
ju  mimo setek doświadczeń z najrozmait
szym stopniem koncentracyi p lem nika 
(jak mówi autor) nigdy nie doszło da  
skutku. Po dokładnem wypróbowaniu naj
rozmaitszych koncentracyj cieczy van’t 
HofTowskiej okazało się, że po dodaniu 
do tej ostatniej (na 100 cm3) 0,3—0,4 cm:i

~  ługu sodowego następuje w niej szyb

kie zapładnianie jaj jeżowca przez plem
niki gwiazdy, i to w bardzo szerokim za
kresie—ale charakterystycznym  jest fakt, 
że ja ja  jeżowca nie mogły już w tym 
płynie być zapłodnione przez plemniki 
właściwego gatunku. Zachęcony powo
dzeniem, Loeb podjął przed dwoma laty 
nowe badania w tym  kierunku i otrzymał 
bastardy, które się jednak znacznie róż
nią od larw hodowanych normalnie, a róż
nice te występują już na drugi lub trzeci 
dzień. Pomijając już fakt, że niewiele jaj 
wogóle rozwija się aż do stadyum larwy, 
że pozostałe przy życiu rozwijają się zna
cznie wolniej i, gdy po dwu dniach nor
malnie zapłodnione są już w stadyum 
pluteusów, te osiągają dopiero stan bla- 
stuli. Zdumiewające jest, że bastardy- 
p lu teusy  zdychają nagle gromadnie co 
sprawia wrażenie, jakgdyby zostawały 
zatru te  wskutek coraz silniejszego dzia
łania nasienia; niektóre jednak z bastar- 
dów zostawały przy życiu i Loeb pró
bował je hodować.

Oto najważniejsze rezultaty, do któ
rych doszedł znakomity uczony. Z tych  
kilku słów sprawozdania widać, jak się 
rozwijały początkowe, na pierwszy rzut 
oka proste doświadczenia, jak nabierały 
coraz większej wagi, aż wreszcie wypro
wadziły Loeba na te tory, któremi idąc, 
położył tak wielkie zasługi.

Stefan Sterling.

-g- m Na H C 0 3; już w tej cieczy następo-
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ZNACZENIE ZABARW IENIA 

W ŻYCIU ZW IERZĄT.

Ludzkość, począwszy od czasów najda
wniejszych, robiła użytek  praktyczny 
z barwników, które dawała natura, a zmysł 
piękna, wrodzony człowiekowi, lubował 
się bogactwem barw w przyrodzie. T e
raz wiemy, że barwy roślin i zwierząt 
mają ważne znaczenie w gospodarstwie 
przyrody, jako środki zachowania życia 
organicznego.

Bogate barwy motyli i kwiatów nie po 
to istnieją, aby wzrok nasz cieszyły, ale 
dlatego, aby się u trzym ały gatunki mo
tyli i kwiatów.

Barwy kwiatów wabią owady, które, 
szukając w nich pożywienia, przenoszą 
z kwiatu na kwiat pyłek kwiatowy, co 
się przyczynia do wydawania przez kwia
ty  owoców.

Wiśnia i jagody swą barwą wabią p ta
ki, k tóre je  pożerają, a niestrawione ziar
na w dalekie roznoszą strony i przyczy
niają się do rozmnożenia drzew i krzewów.
I dla świata zwierzęcego barwy ważne 
mają znaczenie: siwa szata zająca, biała 
zwierząt podbiegunowych, szaro żółta 
i piaskowa mieszkańców pustyni, jaskra- 
Ava zwierząt ze stref międzyzwrotniko- 
wych służą do utrzym ywania  życia zwie
rzęcego na ziemi.

Pierwszymi, którzy tę sprawę bliżej 
badali, byli przyrodnicy angielscy w prze
szłym wieku; ale i dziś wielu uczonych 
bada znaczenie barw u zwierząt, dużo 
jest jeszcze bowiem w tej dziedzinie za
gadek do rozwiązania.

I. Jak ie  korzyści przynosi zwierzęciu 
jego barwa?

1. Naprzód służy ona jako  ochrona zwie
rzęcia, i to j e s t  tak  ogólne, że w więk
szości przypadków można mówić o bar
wach ochronnych. 1 zwierzęta drapieżne 
muszą być ochraniane i te, które im za 
łup służą. Te ostatnie słabe, często bez
bronne, potrzebują ochrony od nieprzyja
ciół, chociażby av pewnym stopniu. Dra- | 
pieżne zaś potrzebują barwy ochronnej, j

żeby módz podejść zdobycz, gdyż inaczej 
groziłaby im śmierć głodowa.

2. W  lecie nosimy chętnie jasne ubra
nia. Dlaczego? Banvy ciemne pochłaniają 
dużo promieni słonecznych, a tem samem 
ciepła. Wskutek tego, ciemne ubrania 
silnie rozgrzewają ciało, a tego zwykle 
unikamy w lecie.

To prawo fizyczne stosuje praktycznie 
natura w przypadkach, w których chodzi 
o podniesienie tem peratury. Dla tego to 
ikra żab, złożona w marcu, ma barwę 
czarną; pod Avypływem promieni słonecz
nych otrzymuje ona wyższą niż otaczają
ca ją  A V oda temperaturę, co przyspiesza 
wyklucie się kijanek. J a ja  żaby zielonej 
mają zabarwienie żółtawe, ale składane 
są av czerwcu. Zwierzęta, potrzebujące 
ciepła, jak jaszczurki, motyle, mają na 
wyżynach górskich ciemniejsze zabarwie
nia niż te, które przebywają w nizinach 
o klimacie łagodniejszym. Ciekawym przy
kładem  jes t  jaszczurka murowa (Lacerta 
muralis), przebywająca w Europie połu- 
dnioAvej. Na lądzie stałym, gdzie ją  bar
dzo prześladują, jest szara albo brunatna, 
a na niektórych wysepkach morza Śród
ziemnego, gdzie nie tyle jest prześlado- 
Avana, jest prawie czarna, co jej ogrzanie 
się ułatwia.

o. Samc.y mają często piękniejsze za
barwienie niż samice. Widzimy to na ko
gucie, pawiu, indyku, bażancie i t. d. 
U niektórych zwierząt i ryb, ta  różnica 
występuje w porze godowej. W  tym  wy
padku barwy Avabią samice, a nie są ani 
ochroną, ani służą do podniesienia tem pe
ratury.

4. U niektórych zaś zwierząt nie cho
dzi o piękność barAAr, ale o to, aby one 
zdaleka były widziane. Przytoczym y kil
ka przykładów.

a) Każdy prawie zna sarnę: jej zabar
wienie jest ochronne, bo przypomina zie
mię w lesie, suche liście i korę drzew 
niektórych, tak  że niekiedy trudno bywa 
spostrzedz sarnę stojącą między drzewa
mi lub leżącą na ziemi. Gdy zaś patrzy
my na uciekające zAvierzę, widzimy zda
leka białą plamę poniżej ogona.

b) Podobne odmiany zabarwienia w i
dzimy u zajęcy, królików, antylop i in



748 WSZECHŚWIAT j\ś 50

nych zwierząt, głównie u takich, które 
żyją stadami, lub są zwierzętami nocne- 
mi, które o zmroku żyd zaczynają. Bar
wa ochronna utrudnia im wspólne życie 
w ciemności, jasne zaś ich plamy pom aga
ją  w odnalezieniu się i uciekaniu, a mło
dym ułatwiają też połączenie się w uciecz
ce ze staremi.

c) Ciekawym przykładem jest zebra. 
Znana jest wszystkim jej p iękna szata 
pręgo wana. Nie jest ona szkodliwa dla 
zwierzęcia. Gdy się zwierzę od stada od
łączy, zdaleka może widzieć towarzyszów 
i z łatwością się z niemi połączyć. G zmro
ku zaś wieczornym i w czasie nocy księ
życowych, kiedy zebry pić idą, czatują 
na nie drapieżne zwierzęta, ale szata prę- 
gowana wygląda szaro i u trudnia spo
strzeżenie stada zebr.

5. Inne są stosunki u zwierząt domo
wych. Nasz kot domowy pochodzi z po
łudnia, od dzikiego kota, który dziś 
jeszcze żyje w stanie dzikim lub pół dzi
kim 'nad górnym i środkowym Nilem. 
Starzy Egipcyanie oswoili go i nawet 
cześć boską mu oddawali. Z Egiptu  ro
zeszły się koty prawie po całej kuli ziem
skiej, ale, pod wpływem tylu wieków 
kultury, straciły szatę zabarwioną kolo
rem pustyni, której, będąc pod opieką 
ludzką, już nie potrzebowały. Teraz kot, 
tak  jak  inne zwierzęta domowe, ma roz
maitej barwy szaty. Dziki ko t europejski 
jest  szary, czarno pręgowany, odpowie
dnio do życia w nocy.

To samo możemy powiedzieć o innych 
zwierzętach domowych. Przodkiem psa 
domowego jes t  odmiana wilka, k tó ry  był 
maści ciemno szarej, podobnie jak  wilk 
dzisiejszy. Przodkowie świni domowej, 
świnie dzikie, przypominały barw ą — ba- 
gnisko. Koń i wół niegdyś zwierzęta s te
powe, były zapewne żółtawe. Kanarek 
dziś jeszcze ma w swej ojczyznie, na 
wyspach Kanaryjskich, barwę ochronną 
w upierzeniu, jes t  żółto-zielony z czarne- 
mi prążkami. Pod wpływem hodowli 
trwającej tylko kilka wieków, otrzymał 
upierzenie złoto żółte, albo żółte z czarne- 
mi odmianami.

6. Nakoniec je s t  dużo zwierząt dzikich 
nie mających barwy ochrennej. Odzna-

I czają się nawet zabarwieniem ale ochro- 
j  nione są innemi sposobami. Naprzykład 
■ bociana łatwo dostrzedz. ale on szaty 

ochronnej nie potrzebuje, gdyż prawie 
nie ma nieprzyjaciół i sam się bronić 
może.

I wspaniałe upierzenie p taka  rajskiego 
| nie szkodzi właścicielowi. W jego ojczy- 
j znie niema bowiem wrogów ptaków leś- 
| nych, a ptakom drapieżnym nie łatwo go 

J  odszukać w gęstwinie lasu dziewiczego.
| Liczne możemy znaleźć przykłady ze 
J  świata owadów: pszczoły, osy i trzmiele 
I chronią żądła, niektóre znów wydzielają 
! płyn specyalny, pluskwy—-woń wstrętną.

Barwy zwierząt nietylko więc chronią 
zwierzęta, ale są ozdobą i środkiem do 
rozpoznania. Zwierzęta domowe i nie
które dzikie nie potrzebują barw ochron
nych, bo w inny sposób bywają  ochro
nione.

II. Prawidłem  jes t  jednak, że barwy 
chronią, czego dowodem jest ogromna 
ich rozmaitość.

Barwa chroni zwierzęta w dwojaki spo
sób:

1. Przez przystosowanie się do otocze
nia, przez co zwierzę unika wzroku swych 
wrogów, albo wydaje się czeinś innem, 
niż jes t  rzeczywiście.

2. Przez jaskrawą różnicę z otoczeniem, 
co wrogów odstrasza. Pierwszy sposób 
jest daleko częstszy.

(dok. nast.)

ZALEŻNOŚĆ ULISTNIENIA.
(N o ta tk a  naukow a).

Jak dalece zależnein jest ulistnienie czyli 
taki albo inny układ liści na osi roślinnej, 
doskonale maluje nam fakt, który miałem 
sposobność obserwowania przed paru dnia
mi. W nasionach zwykłej fasoli (Phaseo- 
lus vulgaris), kupionej w celu demonstro
wania składowych ich części, znalazłem 
w niektórych po 3 liścienie, zamiast nor
malnie występujących dwu. Liścienie te 
niejednakowej były wielkości. Jeden więk
szy, dwa drugie mniejsze. Po rozchyleniu 
ich zobaczyłem wierzchołek pędu otoczony 
nie dwoma, jak to zwykle bywa, wsunięte-
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mi jeden av drugi listeczkami, lecz trzema 
zupełnie normalnie i równo wykształoonemi 
liśćmi. Nie co innego przeto w danym przy
padku, tylko stosunki przestrzenne wpły
nęły oczywiście na odmienny układ liści 
na osi. Tembard/.iej rzecz ta się jasno ma
lowała, że listeczki nawpół złożone grzbie- J 
tami swemi wtłoczone były właśnie w owe j 
szczeliny, jakie liścienie pozostawiały po
między sobą, świadcząc takiem swem sta
nowiskiem i wykształceniem na korzyść 
teoryi mechanicznej Schwendenera, po raz 
pierwszy uzasadnionej w jego rozprawie 
inauguracyjnej z roku 1878 pod tytułem: 
„Mechanische Theorie der Blatlstellungen“.

Z. W.

KRONIKA NAUKOWA.

—  F l u o r e s c e n c y a  p a r y  sod u  i r e z o n a n s  
e l e k t r o n ó w .  Nowoczesne teorye pochłania
nia doprowadzają do wniosku, że w świetle 
można odszukać zjawiska ogólne rezonansu.

R. W. Woodowi udało się ujawnić emi- 
syę poboczną światła żółtego, wytwarzają
cą się [wskutek otrzymywania i pochłania
nia przez parę sodu promieni żółtych, wy
syłanych przez sód. Układ, użyty w tym 
celu, polega na oświetleniu z boku zapo
mocą wiązki silnego światła żółtego pro
bówki, zalutowanej i zawierającej kawałek 
sodu.

Po jaknajdokładniejszem wypompowaniu 
powietrza, probówką została ogrzana, wsku
tek czego wytworzyła się w niej para so
du i spoglądając w rurkę przez szkiełko, 
można było w niej dostrzedz wspaniałą 
emisyę światła żółtego. Wiązkę żółtą, wy
syłającą światło, zastąpić można jakąś inną 
wiązką jednobarwną. Światło, wysłane przez 
parę sodu, zostało poddane analizie wid
mowej.

Wyniki badań Wooda były następujące:
1. Jeżeli światło wzbudzające jest świat

łem sodu, widmo fluorescencyi przedstawia 
jedymie pas rozproszony w miejscu linii D, 
który rozdzielić można na dwa oddzielne 
pasy (Dj i D2). Pasy le ukazują się wtedy 
jedynie, jeżeli światło wzbudzające zawiera 
długość fali linii D; zatem przedstawiają 
one w rzeczy samej emisyę promieniowa
nia elektronów, pobudzonych przez drgania, 
których okres równa się okresowi sąmychże 
elektronów.

2. Jeżeli światło wzbudzające jest białe, 
widmo fluorescencyi składa się z mnóstwa 
linij, rozproszonych w części zielono-żółtej 
i zielono-błękitnej, tak że widmo ma wy
gląd prążkowany".

3. Jeżeli światło wzbudzające jest jedno
barwne (różne od D), wtedy otrzymuje się 
wogóle widmo, podobne do tego, jakie da
wało światło białe. W. li.

(R. Sc. 24 list.).
—  D z i a ł a n i a  c h e m i c z n e  p r o m i e n i  o f a l ac h  

k r ó t k i c h  n a  g a z y .  Jeżeli poddamy tlen 
w ozonizatorze Siemensa działaniu wyłado 
wania elektrycznego cichego, tlen ten za
mienia się na ozon w ilości ściśle określo
nej dla danej temperatury i danego ciśnie
nia. Działanie ozonizujące wyładowania 
komplikuje się tu, w rzeczy samej, jak to 
wykazał Warburg, działaniem przeciwnem, 
warunkującem inaximum zawartości ozonu. 
Procesu, odbywającego się w łonie ozoni- 
zatora, nie można utożsamiać ze zwykłą 
elektrolizą, ponieważ otrzymywana ilość 
ozonu nie podlega prawom Faradaya. Prze
ciwnie, aby otrzymać w wyładowaniu ci- 
chem lównoważnik gramowy ozonu, potrze
ba od 193 do 1000 razy mniej elektrycz
ności niż w elektrolizie. Warburg utrzy
muje, że tworzenie się ozonu w wyładowa
niach cichych jest skutkiem działania foto
chemicznego lub kai odochemicznego.

Z drugiej strony Lenard dowiódł już, że 
promienie pozafioletowe o falach krótkich 
wywierają działanie ozonizujące. Ponieważ 
zaś w wyładowaniach cichych wytwarzaniu 
się ozonu towarzyszy zawsze świecenie ga
zu, zawierające promienie pozafioletowe, 
niema zatem wątpliwości, że promienie te 
należy uważać za jeden z czynników ozo- 
nizacyi.

Z porady Warburga B. Regener zajął 
się sprawdzeniem działania przeciwnego 
promieni pozafioletowych i praca jego po
twierdza owo wyjaśnienie.

Układ, użyty przez autora, składa się 
z ozonizatora ze szkła kwarcowego, prze
nikliwego dla promieni pozafioletowych 
i przymocowanego do innej rurki, szerszej, 
tak że między'- tą ostatnią a ozonizatorem 
tworzy się przestrzeń wolna pierścieniowa- 
ta. Zaopatrzywszy ozonizator w dwie zbro
je: wewnętrzną i zewnętrzną, można było 
ozonizować tlen zapomocą małych cewek 

1 indukcyjnych. Zdjąwszy zaś zbroje, można 
| było umieścić wewnątrz rurki detonator, 

będący źródłem promieni pozafioletowych. 
Stopień ozonizacyri można było oznaczyć 
ze zmniejszenia objętości, jakie następuje 
wskutek zamiany tlenu na ozon. Oto głów
ne wyniki, znalezione przez autora:

Istnieje w ozonizacyi działanie przeciwne 
promieni pozafioletowych o falach krótkich; 
można oznaczyć stan równowagi, jaki wy
twarza się między tem działaniem przeciw
nem, a działaniem ozonizującem. Stwier
dzono, że promienie o długości fali poniżej 

| 200 wywierają działanie ozonizujące, te zaś
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których długość fali odpowiada pochłania
niu ozonu (około 257) wywierają działanie 
przeciwne. Zjawiska te zależą, zresztą, od 
temperatury i od dezozonizacyi samorzutnej. 
Promienie pozafioletowe o falach krótkich 
rozkładają amoniak oraz bezwodnik pod- 
azotawy i tlenek azotu.

Wedle przytjczonych poprzednio wyni
ków, dowodzących współdziałania między 
skutkami chemicznemi wyładowania ciche
go oraz promieniowania pozafiolelowego, 
należy spodziewać się, że i w innych wy
padkach, w których wyładowanie ciche 
wywołuje działania chemiczne, możnaby 
wywołać też same działania zapomocą pro
mieni pozafioletowych. Otóż, działania che
miczne, o których mowa, są jaknajrozmait- 
sze; gdyż prawie wszystkie gazy albo mie
szaniny gazów, zdolne do jakiejkolwiek re- 
akcyi chemicznej, podlegają zmianom pod 
działaniem rzeczonych promieni.

(R. G. d. S. 15 listop.). IV. B.
—  K o pa ln i e  ra t lu  W A u s t r y i .  Cesarska 

Akademia Naukowa w Wiedniu ogłosiła wy
niki swych badań nad ziemią uranową z ko
palni rządowych w Jachimowie w Czechach, 
dostarczoną do laboratoryum akademii. Ba
daniom poddano przeszło 50 ton ziemi, 
a wydobyty rad według obecnej ceny han
dlowej posiada wartość przeszło 2000Ó0 fun
tów sterlingów. Badania prowadzono pod 
kierownictwem dr. Hartingera. Otrzymany 
rad nie będzie sprzedany, lecz pozostanie 
własnością akademii i będzie użyty do róż
norodnych badań naukowych. Austryackie 
ministeryum rolnictwa postanowiło wybudo
wać w Jachimowie własne laboratorya dla 
wydobywania soli radu. Powstał również 
projekt skorzystania z leczniczych własno
ści radu przez wybudowanie w Jachimowie 
zakładu leczniczego i zużytkowania istnie
jących w kopalniach źródeł do picia i ką
pieli. to- to.

(Electricał world)
—  W p ł y w  p o w i e t r z a  z a n i e c z y s z c z o n e g o  n a  

h e l i o t r o p i z m  i g o o t r o p i z m .  w  siódmym dzie
siątku lat ubiegłego stulecia Wiesner i je 
go uczniowie zauważyli ciekawe zjawisko, 
mianowicie, że u  wielu roślin, szczególniej 
u wyki pastewnej, grochu, soczewicy, 
w ciemności łodyga rośnie nie pionowo, 
jak to zwykle bywa, lecz w mniej lub wię
cej wyraźnych zgięciach poziomo lub pra
wie poziomo rozpościera się na ziemi. 
W 1901 r. Nelbujow, a następnie Singer 
i Richter wykazali, że zanieczyszczenie po
wietrza w laboratoryach, może być przyczy
na tej dziwnej „poziomej nutacyi“. Nie
dawno Molisch, a obecnie Oswald Richter 
badali wpływ zanieczyszczonego powietrza 
na heliotropizm i geotropizm rozmaitych 
roślin. Badania prowadzono w ten sposób,

| aby młode roślinki w możliwie jednakowych 
warunkach rosnące, były wystawione na 
działanie światła: jedna część ich hodowa
na była w powietrzu czystem, inna zaś w po
wietrzu zanieczyszczonem. Po odpowiedniem 
mniejszemu natężenia światła rośliny w po
wietrzu czystem nie wykazywały nawet śla
dów heliotropizmu, gdy tymczasem w po
wietrzu zanieczyszczonem reagowały jeszcze 
nadzwyczaj wyraźnie; natężenie światła 
zmniejszone do 0,0000002 świecy normalnej 
wystarczało jeszcze w powietrzu zanięczy- 
szczonem do wywołania zjawisk heliotropij- 
nych u wyki. Wobec większego natężenia 
światła występował naturalnie heliotropizm 
i w powietrzu czystem, kąt jednak odchy
lenia nie dochodził nigdy do takiej wiel
kości, jaką obserwowano u roślin rosną
cych w powietrzu zanieczyszczonem. Ro
śliny trzymane w powietrzu zanieczyszczo
nem czynią wrażenie, jakgdyby nie mogły 
wyprostować się; jednocześnie daje się za
uważyć powstrzymanie w wydłużaniu się 
łodygi, jak również znaczne zgrubienie jej 
w miejscach zgięcia. W zupełnej ciem
ności i w powietrzu zanieczyszczonem ros
ną roślinki nieprawidłowo w rozmaitych 
kierunkach, gdy tymczasem łodygi roślin 
będących w normalnych warunkach rosną 
pionowo do góry, nawet jeżeli naczynie, 
w którem zostały zasadzone, ułożono po
ziomo; łodygi roślin umieszczonych w po
łożeniu poziomem, oświetlane od spodu ros
ną, jak korzenie, na dół, a zatem w po
wietrzu zanieczyszczonem łodyga ujawnia 
geotropizm odjemny.

Doświadczenia „indukcyjne11 Wiesnera da
ły wyniki godne uwagi. Rośliny oświetla
ne tylko przez krótki czas, a następnie po 
zostawione w ciemności, wyginają się w dal
szym ciągu w tym kierunku, w jakim pa
dało światło. W powietrzu czystem źródło 
światła musiało być dość silne, w powiet
rzu zaś laboratoryjnem, a więc zanieczysz
czonem wystarcza natężenie światła równe 
0,0014 świecy norm. w ciągu pięciu minut, 
aby wywołać wyraźną „indukcyę fotome- 
chanicznąu.

Do wspomnianych doświadczeń najbar
dziej nadaje się groch i wyTka, nie wszyst
kie jednak gatunki tej ostatniej, jednakowo 
zachowują się, np. Yicia villosa jest mniej 
wrażliwa na światło i zanieczyszczenie po
wietrza, niż Yicia sativa.

Richter objaśnia istotę przytoczonych tu 
zjawisk w ten sposób, że; rozmaite gazy 
znajdujące się w powietrzu, działają znie
czulająco; wskutek tego wrażliwość proto- 
plazmy roślinnej co do geotropiamu słabnie, 
a jednocześnie wzrasta wrażliwość heliotro- 
pijna. Cz. St.

(Prom.).
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G r o m a d z e n i e  s i ę  a r s e n u  w o w o c a c h .
Zbyt mocne roztwory arsenu szkodliwie 
działają na korzenie roślin; z roztworów 
jednak bardzo rozcieńczonych, jak przeko
nał się B. Gosio, arsen może przechodzić 
do rośliny, a nawet gromadzić się w znacz
nej ilości, przeważnie w owocach. Gosio 
prowadził badania nad dynią (Cucurbita pe- 
po, var. verrucosa, forma aurantiaca). Na
siona zasiano w kwietniu. W liściach, kwia
tach i owocach analiza wykazała obecność 
arsenu; największą ilość tego pierwiastku 
zawierały owoce, mianowicie, 0,0041o/o.

Doświadczenia Gosia stwierdzają więc 
fakt, że pewne rośliny mogą gromadzić 
w swoich owocach arsen; prawdopodobnie za
wartość jego mogłaby być jeszcze większa, 
gdyby stopniowo przyzwyczajano korzenie 
rośliny do trującego działania zapomocą 
roztworów w arsen coraz bogatszych.

Gosio przypuszcza, że wyniki jego badań 
dadzą zastosować się w praktyce, mianowi
cie w lecznictwie. Cz. St.

(Nąturw. Rund.)
—  Chomik  c z a r n y ,  j a k o  p r z y k ł a d  m u t a e y i .

H. Simroth w jednym ze swoich artykułów 
niedawno zrobił wzmiankę, że niezwykle 
suchy i ciepły 1904 rok w Turyngii wywo
łał zmiany nienormalne w ubarwieniu całe
go szeregu zwierząt tamtejszy eh. Jednym 
z takich przekładów może być czarna od
miana chomika zauważona w okolicach 
Gr.-Heringen. Chomiki czarne niezwykle 
rozmnożyły się w ciągu lat ostatnich. Ubar
wienie tego zwierzęcia nie jest jednak zu
pełnie czarne; łapy, brzegi warg, pręga po
środku podbródka i wąska obwódka dokoła 
ucha są białe.

Simroth przypuszcza, że ta czarna od
miana jest jakby ogniwem, łączącem cho
mika żółtego (Cricetus auratus), spotykane
go w Syryi z południowo-europejskim ga
tunkiem Cr. nigricans i chomikiem pospo
litym (Cricetus vulgaris), mając\m czarne 
ubarwienie na stronie brzusznej. Chomik 
czarny wykazuje zmiany niet-ylko pod wzglę
dem ubarwienia: oczy są hardziej wysunię
te naprzód, tułów bardziej wydłużony; 
oprócz tego łatwiej daje się oswoić.

Opierając się na szybkim rozwoju i roz
mnożeniu się tej nowej odmiany w przecią
gu paru lat, Simroth uważa ją za typowy 
przykład mutaeyi w znaczeniu teoryi de 
Yriesa i przypuszcza, że ciepłe bardzo lato 
we wspomnianej wyżej okolicy pozostaje 
w związku ze spotykaną odmianą. Obok 
chomika czarnego w Turyngii spotykają się 
także jaśniejsze osobniki, przypominające 
Cr. nigricans, w którym Simroth widzi naj
bliższego przodka Cr. vulgaris. Wobec te
go chomik pospolity nie stanowi, jak się 
zdaje, bynajmniej gatunku ustalonego, lecz

jest w okresie zmienności. Nienormalny 
stan pogody, a przedewszystkiem wysoka 
temperatura wywołuje rozmaite zmiany 
w jego organizmie. W ten sposób prawdo
podobnie powstaje chomik czarny—forma, 
która stanowi według Simrotha najbliższy 
filetycznie stopień w rozwoju chomika po
spolitego. Cz. St.

(Naturw. Rund.)

ROZMAITOŚCI.

—  P o c z u c i e  b a r w  a l i n g w i s t y k a -  w  ie-
dnym z numerów zeszłorocznych R.evue 
Scientifiąue dr. K. Lafon wystąpił z po- 
ważnemi bardzo argumentami przeciwko 
teoryi Magnusa, wedle której w czasach 
przedhistorycznych oko ludzkie mogło jedy
nie odróżniać jasne od ciemnego, t. j. nie 
miało żadnego poczucia barw. Dr. Lafon 
dowodzi na całjm szeregu doskonale dobra
nych przykładów, że to t , lko zasób wyrazów 
w literaturach dawnych był ubogi; oko na
tomiast posiadało w całej pełni zdolność 
rozróżniania.

Ciekawy bardzo przyczynek do tej kwe- 
styi ogłosił obecnie P. Mille. Stwierdził 
on, że Malgaszowie posiadają w słowniku 
swym całe mnóstwo wyrazów na oddanie 
najsutelniejszycłl odcieni barw. Wyrazów 
tych jest z górą setka. Okazuje się więc, 
że oko Malgaszów, ludu względnie pier
wotnego, rozróżnia wszelkie stopniowania 
barw, a język ich oznacza je,, posługując 
się analogiami, wziętemi z otaczającej przy
rody. Atoli z drugiej strony' Malgasz nie 
potrafi wymienić siedmiu barw pryzmatu; 
ma on w języku swoim wyraz mena który 
oznacza barwę czerwoną, oraz wyraz man- 
ga, który oznacza barwę niebieską, lecz 
nie posiada wyrazu na oznaczenie wszyst
kich razem wziętych odcieni zielonych, ani 
fioletowych, ani żółtych. Niedość na tem, 
sam wyraz „barwa” nie istnieje w języku 
Malgaszów. Wniosek stąd jasny, powiada 
Mille: to nie oko człowieka pierwotnego 
jest upośledzone; wrażliwość jego jest przy
najmniej równa naszej, ale nie zdołał on 
jeszcze połączyć odcieni pokrewnych pod 
jednę wspólną nazwą. S. B.

— G r an i t  t a t r z a ń s k i .  Stacya doświadczal
na wiedeńska, będąca pod nadzorem mini- 
steryum, w protokule gruntownych prób nad 
granitem tatrzańskim stwierdza, że granit 
tatrzański należy do najlepszych ze znanych, 
nie ustępuje w niczem granitom zagranicz
nym, przewyższa twardością niektóre szwedz
kie, gdyż potrzeba 1691 luj na 1 cm2, aby
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go zgnieść; po 8 dniach leżenia w wodzie 
nie przyjmuje nic wilgoci; na 200 obrotów 
tarczy o 50 cm promienia ściera się tylko 
9,6 </, z tych więc własności nadaje się wy
bornie na bruki i na żwiry, do wszystkich 
zastosowań architektonicznych i inżynier
skich, a szczególnie, ponieważ wody nie 
przybiera, do wszystkich budowli wodnych 
i portowych.

ODPOWIEDZ REDAKCYI.

W Parno J. Z. w Piotrkowie. Żadnego li
stu od Ziemianina redakcya nie otrzymała. 
Zjawisko grzania się siana, stert śmieci 
i odpadków wielokrotnie było wspominane 
we Wszechświecie, a ostatni raz w r. b. 
na str. 96 (Wszechśw. t. XXV .Ne 6). O ile 
wiemy, fakt zapalania się płomieniem podo

bnych rnateryałów wskutek samowolnego 
ogrzewania się nie jest ustalony naukowo. Mo- 
żnaby jednak przytoczyć analogię następują
cą: Jeżeli kawałek fosforu białego pozosta
wimy w powietrzu w zwykłej temperaturze 
na szklanej, metalowej lub t.p. podstawce 
nie przykrywając go niczem, fosfór utleni 
się zwolna aż do ostatnich śladów, nie 
podnosząc widocznie temperatury, swojej 
lub otoczenia. Jeżeli wszakże zostanie okry
ty złemi przewodnikami w rodzaju waty, 
bibuły, strzępków rnateryałów włóknistych 
i t. p.. po krótkim czasie zapala się samo
rzutnie płomieniem. Nagromadzanie się 
więc ciepła, którego wypromieniowaniu 
i stracie przez przewodnictwo zapobieżono, 
inoże podnosić temperaturę aż do punktu 
zapalności.

~s><r

B U L E  T Y  N M E T E O R O L O G I C  Z N Y 
za miesiąc listopad 1906 r.

(Ze spostrzożeri na  S tacy i M eteorologicznej p rzy  M uzeum P rzem yślu  i R olnictw a w W arszaw ie).
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