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ŚWIECENIE ELEKTRYCZNE 
GAZÓW I TEORYA ZORZY 

PÓŁNOCNEJ.

Znane są zapewne każdemu piękne 
zjawiska świetlne w t. zw. rurkach geis- 
slerowskich, w  których prąd elektryczny, i 
przechodząc przez gazy rozrzedzone, w y
wołuje nader żywe i barwne świecenie 
resztek gazu, przyczem najbardziej ude- 
rzającem jest to, że temperatura średnia 
gazu nie różni się zbytnio od tempera
tury otoczenia. Od dawna owo „zimne 
św iatło" gazów budziło uwagę techni
ków; w  technice bowiem jest pożądane 
takie źródło światła, któreby dawało 
światło nie ogrzewając się przytem, gdyż 
w  takim razie cały nakład energii zuży
wałby się wyłącznie na światło, bez straty 
tej znacznej części, która przechodzi 
w  ciepło we wszystkich dziś używanych 
lampach. Św iatło  elektryczne gazów 
miałoby jeszcze i tę zaletę, że jest bar
dzo łagodne i nie razi oka, zwłaszcza, 
gdyby w  razie praktycznego zastosowa
nia wychodziło nie z punktu ale z szer
szej powierzchni świecącej. Wiadomo, że

przed kilku laty Moore szczególnie zaj
mował się tą kwestyą; wtedy próby za
stosowania praktycznego elektrycznego 
świecenia gazów nie udały się ale nie 
z przyczyn zasadniczych tylko z powo
dów' technicznych; dziś Moore te próby 
wznawia i nie bez powodzenia1).

Zjaw iska owe budziły szczególnie uwa
gę uczonych i dały początek nauce o elek
tryczności w gazach, poważnej dziś ga
łęzi fizyki, htudya nad świeceniem elek- 
trycznem gazów okazały się jednako
woż nietylko pomocniczemi dla badań 
elektryczności w gazach wogóle, ale sa
me przez się dały w ostatnich latach 
silne poparcie dla atomistyki a obecnie 
służą do badań nad istotą emisyi św ia
tła i budowy widm.

Zanim jednak wy łuszczę przyczyny 
świecenia elektrycznego gazów, poświę
cę słów parę teoryi przewodzenia elek
tryczności przez gazy zapomocą jonów. 
W edług tej teoryi każda obojętna czą
steczka gazu składa się z części doda
tnio i odjemnie elektrycznej; dopokąd one 
się razem znajdują, potąd zachowują się

•) Electrician 1907 Str. 342-348. Referat: Das 
Moore-Licht w „Beiblattern zu den Annalen der Physik”. 
31. 22.
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nazewnątrz jako ciało obojętne. Z rozma- | 
itych jednak przyczyn może nastąpić | 
rozdział dwu tych części: molekuła roz
pada się na część dodatnio elektiyczną 
czyli jon'’ dodatni 1 na część odje mnie 
elektryczni- czyli jon odjemny; sprawę 
rozpadania się>cząsteczek ną jony nazy
wamy jónizaęyą.'' Jednym  'z-naj'ważniej-f' 
szych rodzajów jonrzacyi jest t. zw. jo- 
nizncya przez uderzenie:'w yobraźm y so
bie jon lećący z wielką szybkością, po
siadający W skutek tego znaczną energię 
cynetyczną; gdy jon taki spotka na swej 
drodze cząsteczkę obojętną, to, wskutek 
swej energii cynetycznej, może ją rozbić 
na jon -dodatni i odjemny. Oczywista, 
gdy jon taki spotka się z innym jonem 
przeciwnego znaku; to się z nim połączy 
napo wrót na cząsteczkę obojętną i dla
te g o — jeśli ilość jonów w gazie ma być 
stałą —- ciągła jonizacya musi w ytw arzać 
tyle jonów na-sekundę, ile ubywa w sku
tek Owego łączenia się czyli t. z w. re- 
kombinacyi. W yobraźm y sobie teraz 
dwie elektrody metalowe w  rurce z ga
zem rozrzedzonym, z których jedna jest 
utrzymywana na pewnym potencyaledo
datnim, druga na odjemnym; w resztkach 
gazu znajduje się zawsze z przyczyn 
drugorzędnych pewna — choć mała — 
ilość jonów; wskutek pola elektrycznego, 
wytworzonego przez elektrody, jony do
datnie będą się poruszały ku katodzie, 
odjemne ku anodzie z przyśpieszeniem 
proporcyonalnem względem natężenia po
la elektrycznego. Jeśli gaz jest dostate- 

. cznie rozrzedzony, to t. z w. droga wol
na jopu (t. j. droga przebyta między dwo
ma po sobie następującemu zderzeniami 
jonu z cząsteczkami gazu) jest dość znacz
na i jon może w ciągu niej nabyć znacz
nej szybkości końcowej tak, że jego 
energia cym-tyczna w ystarczy do rozbi
cia cząsteczki, z którą się zderzy, na dwa 

. jorty; jony w ten sposób  utworzone bę
dą także leciały i jonizow ały, aż ilość 
jonów Wzrośnie do pewnej liczby, okre
ślonej przez ciśnienie gazu i pole elek
tryczne; owe to jony uderzając o elek
trody oddają im swój ładunek i przeno
szą w ten sposób elektryczność. Różne- 
.111 i metodami nauczono się mierzyć masę

| jonów i przekonano się, że masa jonu 
| dodatniego niejest mniejszaniż masa ato

mu chemicznego1), podczas gdy jony od- 
jemne w promieniach katodalnych mają 
masę równą ‘/-inno atomu wodoru. W ia
domo, że owe jony odjemne o minimal
nej maSie nazywam y elektronami.

Jo n y . czy elektrony, bądź samoistne, 
bądź jako części 'sk ład ow e molekuł są 
źródłem świecenia gazów.

Że cząsteczki gazów składają się z elek
tryczności dodatniej i odjemnej, potwier
dza się skądinąd. W edług teoryi elektro
magnetycznej światła promiehie świe
tlne — to oscylacye siły  elektrycznej i ma
gnetycznej, a że według nowoczesnych 
teoryj elektryczności wszelkie linie siły 
elektrycznej biorą początek' w ładunkach 
elektrycznych, stąd wniosek, że cząstki 
w ysyłające światło posiadają ładunki 
elektryczne2). Oscylacye owych ładun
ków wywołują fale elektryczne stanowią
ce światło. Nasuwa się pytanie, jaka to 
elektryczność w atomach w ysyła św ia
tło, dodatnia czy odjemna. Odpowiedź 
doświadczalną daje na to t. zw. zjawisko 
Zeemana, które teorya Lorentza tłuma
czy oscylacyą elektryczności odjemnej; 
zdołano też oznaczyć masę tej oscylują
cej elektryczności odjemnej i liczba 
w ten sposób uzyskana zgadza się z licz
bą, jaką znaleziono dla masy elektro
nów w promieniach katodalnych. Za je 
dyną tedy przyczynę emisyi światła bę
dziemy uważali oscylacyę elektronów 
w  cząsteczkach.

Oscylacyę ową (a więc i emisyę św ia
tła) można w rozmaity sposób wywołać. 
Najprostszy sposób to podwj^ższenie tem-

*) Doświadczenia Lilienfelda, z których on wywnio
skował istnienie elektronów dodatnich (por. Wszechśw. 
z r. z. str. 804) powtórzyli niebawem inni uczeni i stwier
dzili wprawdzie rezultaty doświadczalne Lilienfelda, 
jednakże są zdania, że przyjęcie istnienia elektronów 
dodatnich nie jest jedynem możliwem tłumaczeniem 
tych zjawisk. Ostatnio J. Becąuerel (w Comptes Ren- 
dus) i R. W. Wood (Ph. Z. 1908, 15 Febr. „Vorhan- 
densein positiver Elektronen im Natrium-atom“) podali 
pewne zjawiska magneto-optyczne, które przemawiają 
za istnieniem elektronów dodatnich, jednakowoż do
świadczenia oweSsą jeszcze tak odosobnione, że tru
dno z nich wyciągać dalsze wnioski.

3) Por. także Nr. 1 Wszechświata z r. 1908: Teorya 
impulsów elektromagnetycznych.
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peratury: wszak według teoryi cynety- 
cznej ciepła, ciepło jest energią cynety- 
czną cząsteczek gazu poruszającj^ch się 
bezładnie, podwyższenie temperatury ró
wna się podwyższeniu energii cynety- 
cznej cząsteczek gazu, im większa zaś 
energia cynetyczna cząsteczek, tem sil
niejsze będą zderzenia między niemi 
i tem silniejsze skutki zderzeń; dwie czą
steczki, zderzyw szy się ze sobą, odskoczą 
wprawdzie od siebie, jednakowoż zde
rzenie to nie będzie całkiem elastyczne, 
to jest energia cynetyczna cząsteczki ja 
ko całości zamieni się częściowo na ener
gię cynetyczną elektronów w niej za
wartych, a te wskutek tego zaczną oscy
lować i w ysyłać światło. W  ten sposób 
energia ciepła częściowo zamienia się na 
energię światła: tak powstają wszystkie 
płomienie gazów w wysokiej temperatu
rze. Charakterjrstycznem tu jest, że 
w płomieniu wszystkie cząsteczki gazu 
biorą udział w emisyi światła, bo wszyst
kie posiadają wysoką temperaturę a tem
peratura pojedyriczej cząsteczki nie różni 
się zbytnio od średniej temperatury gazu.

Inaczej jest w świeceniu elektrycznem 
gazu. Tam źródłem światła jest energia 
cynetyczna jonów tylko, które, lecąc 
z przyśpieszeniem w polu elektrycznem, 
nabywają znacznej szybkości końcowej, 
dość wielkiej, żeby wzbudzić oscylacyę 
elektronów w  cząsteczkach, z któremi 
się jon zderzy; energia jonu jest tedy 
znacznie większa od energii otaczają
cych go1) cząsteczek obojętnych: podczas 
gdy np. cząsteczki obojętne posiadają 
temperaturę nienazbyt wyższą od tempe
ratury pokojowej, jon może posiadać 
energię cynetyczną =  4,2.10-10 ergów 
odpowiadającą temperaturze 1,8.10° sto
pni (skali absolutnej)2); ponieważ zaś 
ilość jonów w 1 cm3 gazu jest nadzwy
czaj mała w porównaniu z ilością cząste
czek obojętnych w tym samym cm3, owa 
przeto „temperatura elektryczna" jonów

')  Gdy się porównywa energię cynetyczną jonów 
z energią ruchu cząsteczek z powodu ciepła, należy je
dnak nie zapominać o ważnej różnicy: podczas gdy 
ruch jonów odbywa się regularnie w pewnych liniach, 
ruch cząsteczek z powodu ciepła jest bezładny.

2) Stark, Elektricitat in Gasen, str. 54.

prawie nie w pływ a na średnią tempera
turę gazu i tem się tłumaczy, że światło 
w rurkach próżnych jest „zimne".

Zasadniczą tedy różnicą międzj; elek
trycznem świeceniem gazu a świeceniem 
w wysokiej temperaturze jest to, że pod
czas gdy w ostatnim razie wszystkie czą
steczki gazu mają udział w emisyi, w elek
trycznem świeceniu gazów światło po
chodzi tylko od jonów, które stanowią 
mały ułamek ogólnej ilości cząsteczek. 
Dlatego też w gazach świecących z po
wodu wysokiej temperatury cząsteczki 
świecące, które leżą bliżej powierzchni 
gazu, pochłaniają, według znanego prawa 
Kirchhoffa o absorpcyi, światło pocho
dzące od cząsteczek głębiej leżących, tak 
że na zewnątrz dochodzi tylko światło 
w ysyłane przez powierzchnię płomienia, 
podczas gdy w gazach, świecących elek
trycznie, światło pochodzące z wnętrza 
gazu nie napotyka po drodze innych 
cząsteczek świecących i bez przeszkody 
wychodzi na zewnątrz; tem się tłumaczy 
t. zw, nieodwracalność linij widmowych 
(t. j. brak absorpcyi) przez rurki geiss- 
lerowskie.

Widma gazów elektrycznie świecących 
badali już Plticker i Hittorf w r. 1865, 
którzy znaleźli, że wobec słabego prądu 
(niskiej temperatury) gazy w ysyłają w i
dma t. zw. wstęgowe, składające się 
z wielu bliskich siebie linij, przypomina
jących wyglądem swym kolumny rowko
wane; wobec zaś temperatury wyższej 
(nie dochodzącej jednakże temperat. pło
mienia) gazy w rurkach geisslerowskich 
w ysyłają widmo składające się z w yra
zistych linij. Oni też już zauważyli '), że 
owe linie stają się szersze, jeżeli w ob
wód prądu wtrącimy butelkę lejdejską; 
przypisywali to podwyższeniu tempera
tury, bo w razie włączenia butelki, prąd 
powodujący świecenie jest silniejszy i 
podwyższa temperaturę gazu (według 
dzisiejszych teoryj — przedewszystkiem 
energię cynetyczną jonów, a pośrednio 
tylko temperaturę gazu); chociaż oni tego 
zdania nie uzasadnili, późniejsze badania 
dowiodły, że faktycznie owo rozszerze-

') H. Kayser, Handbuch der Spectroscopie, II 
str. 299.



nie linij należy przypisyw ać podwyższe
niu temperatury cząsteczek świecących. 
Teoretyczne wytłumaczenie tego zjaw i
ska podał pierwszy Lippicb, opierając się 
na zasadzie Dopplera; zasada Dopplera 
jest ważna dla fal wszelkiego rodzaju, 
wodnych, powietrznych (głosu), czy też 
eteru (elektromagnetycznych czyli św ia
tła); gdy źródło fal się oddala, ilość fal 
dochodząca do obserwatora jest mniej
sza, a gdy się zbliża, ilość jest większa, 
niż gdy źródło jest w spoczynku; w przy
padku fal dźwiękowych objawia się to 
obniżeniem lub podwyższeniem tonu, w 
przypadku fal świetlnych—przesunięciem 
się barwy ku fioletowemu albo czerw’o- 
nemu końcowi. W edług teoryi cynety- 
cznej gazów, cząsteczki gazu poruszają 
się bezładnie w rożnych kierunkach, więc 
równie często ku obserwatorowi jak od 
obserwatora, dlatego światło będzie się 
wahało między linią, która względem 
linii odpowiadającej cząsteczce w spo
czynku leży nieco ku fioletowemu koń
cowi, a linią przesuniętą nieco ku koń
cowi czerwonemu. Oko zaś będzie w i
działo linię rozszerzoną nieco po obu 
stronach, rozszerzenie zaś będzie tem 
większe, im w yższa temperatura gazu. 
Michelsolm stw iehlził doświadczalnie 
swoim precyzyjnym aparatem interferen
cyjnym wnioski z tej teoryi wyciągnięte, 
a niedawno Schonrock .’ ) powtórzył te do
świadczenia z wynikiem dodatnim, tak 
że owo rozszerzenie linij widmowych jest 
jednym z najsilniejszych dowodów do
świadczalnych atomistyki.

(dok. nast.) J .  L. Salpeter.
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WIKTOR URBANTSCHITSCH.

O DZIAŁANIU WRAŻEŃ BARW 
NYCH NA CZYNNOŚCI 

ZMYSŁÓW.

Spoglądając przez szkło barwme lub na 
widok pola barwmego niektóre osoby, za-

') Otto Schonrock, Ueber die Breite de Spektral- 
linien nach dem Dopple.r'sche Prinzip. Annalen der 
Physik, 1P06.

leżnie od barwy działającej na wzrok, 
uczuwają zmiany w7 sile uczucia zmysło
wego, polegające na jego wzmocnieniu 
lub osłabieniu; są też barwy, które nie 
w yw ierają wpływu żadnego. Z barw dzia
łających w pewnym kierunku, np. potę
gujących czucie lub osłab iających ,— nie 
wszystkie posiadają jednakowy wpływ, 
jednych w pływ  jest większy, innych mniej
szy; u osób mało wrażliwych działanie 
barw może być bezskuteczne. Niekiedy 
wpływr barw na jedno oko wywołuje zmia
ny w czuciu zmysłowem po tej samej 
stronie ciała. Próby wykonywane z okiem 
prawem i lewem, w celach porównaw
czych wykazują raz jednakowe zmiany 
w sile czucia obu stron, to znowu różni
ce, a nawet, w pewnych przypadkach, 
wręcz przeciwne rezultaty, — np. pewna 
barwa działając na prawe oko, może w y
wołać wzmożenie czucia po stronie pra
wnej, gdy w pływ  jej na lewe oko sprawia 
osłabienie po lewej stronie;—albo wpływ 
barw y może być po jednej stronie wido
czny, po drugiej zaś wcale nie. Może 
się też zdarzyć, że w pływ  barwy uwi
doczni się nie po stronie jej działania, 
lecz po drugiej: działanie jakgdyby krzy
żówce;— dalej—w pływ  który barwa w y 
wiera na jeden zmysły, nie zawsze się 
odnosi do innych zmysłów;—w pływ  w ra
żeń barwnych zależ}’ też od dnia prób}?.

1. W p ł y w  w r a ż e ń  b a r w n y c  h n a 
z m y  s ł s ł u c h  u.

Barw7y  mogą w pływ ać na wrażliwość 
słuchu, jakość odbieranych wrażeń słu
chowych, podmiotową ich lokalizacyę 
i na podmiotowe wrażenia słuchowe.

a) Bystrość słuchu może być upośle
dzona lub zwiększona, przyczem ta sama 
barwa u różnych osób ma różne działa
nie lub może być bez wpływu. Zmiany 
słuchowe nie są jednak wybitne, dlatego 
do doświadczenia należy używać słabych 
dźwięków7, ponieważ te słabe wahania 
najwyraźniejsze są na granicy słuchu.

W  io doświadczeniach barwa czerwo
na podniosła wrażliwość słuchu 6 razy,— 
upośledziła 2,—bez zmiany 2; zielona pod
niosła wrażliwość słuchu 4 razy,—upośle
dziła 5, bez zmiany 1; żółta podniosła wra
żliwość słuchu 3 razy,—upośledziła 5,—

JMs 14WSZECHSWlAT
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bez zmiany 2; niebieska podniosła wrażli
wość słuchu 2 razy,—upośledziła 4,—bez 
zmiany 4; fioletowa podniosła wrażliwość 
słuchu 2 razy,— upośledziła 5,—bez zmia
ny 3-

W  jednem z tj^ch doświadczeń było 
pobudzenie czynności słuchu przez w szyst
kie wrażenia barwne, największe przez 
żółtą, najmniejsze przez niebieską i fiole
tową, w innym przypadku obniżenie by
strości słuchu przez wszystkie barwy, 
szczególnie przez niebieską, to znowu 
barwa czerwona w jednym przypadku, 
w innym żółta była obojętną, a inne bar
w y obniżały pobudliwość słuchu;—w przy
padku, gdy niebieska działała pobudza
jąco, inne nie miały żadnego wpływu. 
W  doświadczeniu z chodem zegarka, któ
ry składa się z dwu nierównych ude
rzeń, pod wpływem  działania niektórych 
barw znikało słabsze uderzenie, silniej
sze zaś słyszano znacznie osłabione; 
u jednej osoby barwa zielona osłabiała 
wrażenie obu dźwięków, niebieska zno
siła zupełnie, pod wpływem barw y czer
wonej oba dźwięki słyszano wyraźniej, 
a żółta i fioletowa znosiła tylko jeden 
dźwięk.

b) Zmiana jakościowa wrażenia słucho
wego. Wrażenia barwne sprowadzają 
nie rzadko podmiotową zmianę w w yso
kości tonu, nieznaczną, która też dlate
go tylko u osób muzykalnych daje się ! 
rozpoznać. Zjawisko to albo występuje 
równocześnie ze zmianami ilościowemi 
odbieranych wrażeń słuchowych lub bez 
nich. Zw ykle jednak wysokość tonu zmie
nia się w ton sam sposób dla tonów ni
skich i wysokich, czyli, że wrażenia barw
ne, które ton niski podmiotowo dla 
ucha podnosi lub obniża, dają te same 
zmiany dla tonu wysokiego; zmiany mo
gą też dotyczyć tylko niskich lub tylko 
wysokich tonów,—i tak u jednej osoby 
występowało podmiotowo podniesienie 
tonu niskiego pod wpływem wszystkich 
barw, tony zaś wysokie były bez zmia
ny. W  innym przypadku barwa zielona 
sprowadzała podniesienie tonu niskiego, 
nie zmieniła zaś subjektywnie tonu w y
sokiego, — barwa żółta i niebieska nie 
w płynęły wcale na tony niśkie, wysokie 
zaś podmiotowo podniosły. W  niektó-

I rych odosobnionych przypadkach zmiany 
! w tonach niskich i wysokich są przeci

wne,—barwa fioletowa w dwu przypad
kach podniosła tony niskie, a obniżyła 
wysokie. Oprócz tych zmian jakościowych 
wrażeń słuchu, objawiających się obni
żeniem albo podniesieniem pojedyńczego 
tonu, są jeszcze inne, które polegają na 
tem, że jedne tony występują wyraźniej, 
inne są przyciszone, wobec równocze
snego działania kilku tonów, np. w szme
rze. I tak niektóre osoby pod wpływem 
pewnych barw słyszał}' w szmerze w y
raźniej uderzenie zegarka, które te zja
wisko było wywołane nietylko rzeczj/wi- 
stem wzmożeniem tonów wśród szme- 

| ru, lecz także osłabieniem tonów niskich, 
c) Lokalizacya wrażeń słuchowych. 

Wrażenia tonów są lokalizowane w uchu 
lub głowie w miejscach od wysokości to
nów zależnych1). Słuchając jednem uchem 
lokalizujemy wrażenie w uchu lub jego 
otoczeniu. Odbierając wrażenia obu- 
usznie, umiejscowiamy je  wt uszach lub 
w głowie. Lokalizacya podmiotowa pew
nego tonu u jednego i tego samego osob
nika podczas różnych prób była mniej 

| więcej ta sama; pod wpływem różnych 
j  barw występowały zmiany. W  licznych 

przypadkach pod działaniem barw w ra
żenie z ucha zostało przesunięte ku tyło
wi, w jednym przypadku na zewnątrz, 
do otworu zewnętrznego ucha. Taka zmia- 

; na lokalizacyi wrażenia może zachodzić 
i  pod wpływem wszystkich barw lub też 

tylko niektórych. W  jednym przypadku 
wyłącznie barwa niebieska i fioletowa 
powodowały przesunięcie ku tyłowi, in
ne zaś nie sprowadzały żadnej zmiany. 
U kogo innego znowu zmiana umiejsco
wienia wrażenia była sprowadzana przez 
wszystkie barwy, z wyjątkiem żółtej. — 
B y ły  przykłady, kiedy wszystkie barw y 
sprowadzały tę zmianę. W pływ ten na 
lokalizacyę wrażeń słuchowych nie jest 
jednakowy dla tonów wysokich i niskich, 
np. barwa czerwona, zielona i fioletowa 
przesuwały miejsce wrażenia tonu niskie
go głębi przewodu usznego na zewnątrz,

Archi wy Pfliigera 1881 tom. 24. Uber das subje- 
| ctive Horfeld“.—i rok 1904, tom 101 „ ii ber die Loca- 

lisation der Tonempfindungen“.
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żółta zaś i niebieska pozostały bez w p ły
wu; u tego samego osobnika lokalizacya 
tonu wysokiego przesunięta została na 
zewnątrz przez barwę czerwoną, żółtą 
i fioletową, niebieska zaś i zielona nie 
działały wcale: tu więc działały zgo
dnie pod względem w pływ u na umiejsco
wienie tonu wysokiego i niskiego barwa 
czerwona i fioletowa, niebieska była obo
jętna, zielona zmieniła lokalizacyę niskie
go tonu, żółta wysokiego.

Podczas słuchania obuusznego wyżej 
wspomniane zmian}' w ystępow ały daleko 
wybitniej, niż w razie słuchania jednem 
uchem. Pod wpływem  rozmaitych w ra
żeń barwnych lokalizacya wrażenia słu
chowego, znajdująca się w  głowie, prze
suwała się ku jednemu lub drugiemu 
uchu,—ku przodowi lub tyłow i czaszki; 
to znowu występowało nowe umiejsco
wienie wrażeń, albo znikały dawniej 
istniejące. Zm iany dotyczyły niekiedy tyl
ko jednego ucha. I tak np. pewna oso
ba, słuchając tonu widełek strojowych 
obuusznie, odnosiła wrażenie do wnętrza 
przewodów słuchowych,— barwa zielona, 
żółta i fioletowa nie sprowadziły żadnej 
zmiany, czerwona tylko w prawem uchu 
przesunęła miejsce lokalizacyi ku tyłowi 
głow y po stronie prawej, niebieska zaś 
z prawego ucha ku prawej skroni: w  tym 
więc przypadku czerwona przesuwała lo
kalizacyę wrażenia ku tyłowi, niebieska 
ku przodowi. Ucho zaś lewe, które b y 
ło równie pobudliwe, jak prawe, nie w y
kazało żadnych zmian pod wpływem  róż
nych barw. Innym razem u kogo inne
go, gdzie podmiotowe pole słyszenia 
obuusznego znajdowało się wewnątrz g ło
w y, pole to pod wpływem  barw y zielo
nej, żółtej i fioletowej przeszło w stronę 
prawą, barwa zaś czerwona i niebieska 
nie sprowadziły żadnej zmiany.—Kolega 
autora, ze słuchem w  obu uszach praw i
dłowym, słuchając obuusznie tonu widełek 
strojowych, lokalizow ał wrażenie w środ
ku głow y, w uszach zaś nie miał pod
miotowo żadnego wrażenia. Z  chwilą 
działania różnych barw nastąpiło osła
bienie wrażenia w głowie, ton zaś w y
stąpił w  obu uszach. Po odsunięciu z przed 
oczu barwnego szkła znikło wrażenie

w uszach, a równocześnie potęgowało się 
w środku głowy.

W  wielu razach barwy sprowadzały 
też zmianę w sile i wysokości tonu ra 
zem ze zmianą podmiotowej lokalizacyi 
wrażenia słuchowego albo bez tej zmia
ny. W  jednym przypadku, kiedy słysza
no ton widełek strojowych tylko uchem 
prawem, pomimo że słuchano obuusznie, 
barw a czerwona stale osłabiała wrażenie 
tonu aż do zupełnego jej zniknięcia, żół
ta wzmacniała i podnosiła ton, bez prze
sunięcia podmiotowego pola słyszenia, 
zielona wzmacniała z równoczesnem roz
szerzeniem pola wrażenia od ucha pra
wego do środka głowy, które to zjawi
sko niknęło po usunięciu barw y zielonej 
z przed oczu; barwa niebieska i fioleto
wa sprowadzały wzmocnienie tonu w uchu 
prawem .—U innej osoby, która, słuchając 
tonu dwoma uszami, lokalizowała go 
w prawej skroni, pod wpływem barwy 
żółtej ton się wzmocnił, pod wpływem  
zielonej i niebieskiej stawał się stłumiony, 
podczas działania fioletowej znikał zupeł
nie,—czerwona podmiotowe miejsce w ra
żenia przesuwała ku górze, bez podmio
towej zmiany tonu.

W  przypadku równoczesnego dęcia1) 
w oba przewody słuchowe działające fa
le powietrza mogą sprowadzić złudzenie 
huczenia piorunowego, przyczem wrażenie 
odnosi się w obu uszach, w głowie lub 
zewnątrz głow y. W  przypadku, gdy dę
cie w oba przewody w lewem uchu po
wodowało słabe wrażenie, a w prawem 
silne i równocześnie pole subjektywne 
tonu rozszerzało się od prawego ucha 
aż do czoła, barwa czerwona dawała 
wzmocnienie tonu w  obu uszach i od le
wego, nie jak zazwyczaj od prawego roz
ciągało się do czoła podmiotowe umiej
scowienie tonu, — po usunięciu barwy 
czerwonej zmiana ta znikała. Barw a żół
ta osłabiała ton w obu uszach, a z p ra
wej połow y głow y wrażenie znikało, — 
zielona i fioletowa osłabiały wrażenie do 
tego stopnia, że ton był słyszany tylko 
słabo z prawem uchu, zamiast w  oku; po
dobnie pod wpływem  niebieskiej Wraże-

') Archiwy Pfliigera, „tom 24, rok 181.
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nie było tylko w  uchu prawem i w pra
wej połowie głowy.

d) Podmiotowe wyrażenia słuchowe mo
gą doznać zmiany w  sile, barwie )) dźwię
ku i umiejscowieniu. Poszczególne w ra
żenia barwne mogą w yw ierać wyłączny 
lub przeważający w pływ  na niektóre 
z wrażeń słuchowych, jeżeli równocześnie 
różne wrażenia przychodzą do ucha; w  ra
zie wrażeń podmiotowych w  obu uszach 
wpływ' barw może się odnosić tylko do 
jednego ucha. Najczęściej działanie bar
wy obuoczne jest silniejsze, niż działanie 
na jednooko, często nawet zmiany w pod
miotowych wrażeniach występują tylko 
w pierwszym przypadku. Pod wpływem 
zaś barwy na jedno oko zmiany w sub- 
jektywnych wrażeniach słuchowych mo
gą być inne podczas działania na oko 
prawe niż na lewe. W pływ  ten ujawnia 
się natychmiast od pierwszej chwili dzia
łania barwy na oko, ustępuje też zwykle 
równocześnie z usunięciem barwy,—cza
sem jednak dopiero po kilku minutach, 
a to wówczas, gdy działanie barw y trwa
ło przez czas dłuższy. W pływ  barwy 
może też być opóźniany, np. fioletowa 
sprowadziła raz osłabienie szumu w u- 
szach po 10--15 sek., a w pływ  ten zni
knął po odsunięciu barw y fioletowej po 
20 sek.

W  20 przypadkach barwa czerwona da
ła wzmocnienie wrażenia subj. 8 razy; 
żółta 3; zielona 5; niebieska o; fioletowa 
1; — osłabienie: czerwona 8 razy; żółta 10; 
zielona 11; niebieska 15; fioletowa 12 r.; — 
bez działania: czerwona 4 razy; żółta 6; 
zielona 4; niebieska 5; fioletowa 7 razy.

W jednem zdarzeniu barw a żółta wzmoc
niła wrażenie słuchowe w jednem uchu, 
w drugiem osłabiła; u innej osoby ton pod 
wpływem barw y zielonej wzmocnił się 
i nabrał podmiotowo charakteru metali
cznego, co ustępowało, gdy działania 
barwy nie było, — tutaj też barwa czer
wona wzmacniała wrażenie słuchowe, nie

') Barwa jest to cecha dźwięku, po której odró
żniamy dźwięki rozmaitych instrumentów muzycznych 
w razie równej wysokości i natężenia.

(Prsyp. tłum.).

zmieniając barwy dźwięku. U pewnej 
osoby pukanie miarowe w głowę barwa 
czerwona zamieniała na szum, —1 u kogo 
innego podczas równoczesnego brzę
czenia i szumu czerwona i zielona przy
ciszała brzęczenie, żółta zaś, niebieskla 
i fioletowa szum. W drugim przykładzie 
brzęczenia i szumu w obu uszach, szcze
gólnie w prawem, szmery przycichły 

j w jednem i drugiem uchu w następstwie 
działania barwy czerwonej, barwa zielo
na i niebieska sprowadziły zniknięcie 
w obu uszach i osłabienie szumu, który 
zniknął wobec barwy żółtej razem z brzę
czeniem w uchu lewem,—w prawem po
zostało tylko przytłumione brzęczeńie; 
barwa fioletowa okazała się dla lewego 
ucha obojętną, w prawem jednak uchu 
osłabiła szmery.

Różny może być wpływ barw w razie 
działania na jedno oko lub na oba. W przy
padku terkotania i brzęczenia w obu 
uszach barwa czerwona, działając obu
ocznie, powodowała mniejszą wrażliwość 
na szmery: Żółta znosiła wrażenie ter
kotania w obu uszach, działając ńa oba 
oczy, brzęczenie tylko w lewem uchu, 
które w prawem zostało przytłumione. 
Działanie barwy żółtej na prawe oko 
znosiło zupełnie podmiotowć wrażenie 
szmeru w lewem uchu, żadnych żas 
zmian nie w yw oływ ało w uchu prawem; 
działanie na oko lewe sprowadzało w le
wem uchu przytłumienie szmerów, w pra
wem ich osłabienie. Zielona dawała osła
bienie wrażenia podmiotowego w obu 
uszach, czy to przez jedno oko czy przez 
oba. Pod działaniem barwy niebieskiej na 
oba oczy brzęczenie znikało w obu uszach, 
a wrażenie terkotania było upośledzone, 
barwa niebieska, działając na oko prawe, 
osłabiała wlewem  oku oba szmery, w .pra
wem zaś tylko brzęczenie, — przez lewe 
oko przygłuszała w uchu prawem brzę
czenie, potęgowało terkotanie. Fioletowa, 
oglądana obuocznie sprowadzała w pra
wem uchu upośledzenie wrażenia obu 
szmerów, taki sam był skutek jej w p ły
wu na oko prawe; działając na oko lewe 
osłabiała terkotanie a nie zmieniała brzę
czenia.
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2. W p ł y w  w r a ż e ń  b a r w n y c h  
n a  r u c h y  p o z o r n e  i z a b u 

r z e n i a  w r ó w n o w a d z e .
Linie poziome i pionowe’), doznają od

chyleń pod wpływem wrażeń barwnych; 
odchylenie to może być różnie wielkie, 
zależnie od barwy, a odchylenia pozorne 
wywołane przez wrażenia akustyczne mo
gą być częściowo lub całkowicie działa
niem barw zniesione, lub przeciwnie — 
spotęgowane jeszcze. Zaburzenia w rów 
nowadze, wywołane przez podniety 
słuchowe ulegają też istotnym zmianom 
pod wpływem barw. W pływ ten uja
wnia się w zmianie kierunku zaburzenia 
równowagi, to znowu zmianie samego 
zaburzenia, polega dalej na wstrzymaniu 
lub wzmożeniu. W podobny sposób wo
bec barw zachowują się czasem i samo
istnie występujące zaburzenia równowa
gi. W  przypadku silnego zawrotu gło
wy, kiedy ciało podczas stania na zsu
niętych nogach chwiało się ku przodowi 
i tyłowi, — szkło zielone trzymane przed 
oczyma sprowadzało znaczne uspokoje
nie ruchów; pod wpływem barwy czer
wonej, żółtej, niebieskiej i fioletowej wy
stępowały wahania ku przodowi, jakgdy- 
by od przodu dziąłała siła magnetyczna; 
gdy działanie którejkolwiek z tych barw 
było dłuższe, występowały gwałtowniej
sze wahania, grożące nawet upadkiem; 
bezpośrednio po usunięciu barw wrócił 
dawny sposób chwiania się od przodu 
ku tyłowi.

Wrażenia barwne mogą też działać na 
obrazy pozorne2).
3. W p ł y w  w r a ż e ń  b a r w n y c h

n a  z m y s ł  s m a k u .
Próby te urządza się w taki sposób, 

że brzegi przedniej części języka aż do 
końca języka wysuniętego z jamy ustnej 
zwilża się płynem użytym do doświad
czenia lub też posypuje odpowiednim 
proszkiem, język ma zajmować stale to 
samo położenie, przed oczyma zaś danej 
osoby przesuwa się szkło barwne. U wie-

')  Zeitschr. f. Ohrenheilk., tom 31, str. 269—294 
r. 1897. Archi wy Pfliigcra tom y4, str. 385—388.

*) Archiwy Pfliigera, tom 94, str. 389, — i tom 9 1; 
tr. 390—395. Zeitschr. f. Ohrenheilk., tom 31, str. 291.

lu osób robiono to doświadczenie wie
lokrotnie i w różnych dniach. Z azw y
czaj zmiany w sile wrażeń smakowych 
w tego rodzaju doświadczeniach wystę- 
pow ały bezpośrednio po' spostrzeżeniu 
barwy, po usunięciu zaś działania zw y
kle szybko ustępowały. U 15 osób bar
w y zmieniały odczuwanie słodyczy w na
stępujący sposób:

Barw a czerwona podniesienie czucia 
smakowego 5 razy, — obniżenie 4 r , —bez 
zmiany 6; żółta: podniesienie 7 r., obniże
nie 4 r.,—bez zmiany 4; zielona: podnie
sienie 6 r ,—obniżenie 5 r.,—bez zmiany 
4 r.; niebieska: podniesienie 7 r.,—obniże
nie 4 r.,—bez zmiany 4 r.; fioletowa: pod
niesienie 3 r., — obniżenie 6 r., — bez 
zmiany 6 r.

Doświadczenia porównawcze, w tym 
kierunku przeprowadzone, daty zgodne 
wyniki w działaniu barw na smak słod
ki, słony, kwaśny i gorzki. Mogą być 
jednak i różnice w działaniu, — ta sama 
barwa może jedno wrażenie smakowe po
tęgować, inne osłabiać, albo nie w yw ie
rać żadnego wpływu. U jednej osoby 
smak słony, kwaśny i gorzki był spotę
gowany przez barwę czerwoną, smak 
słodki pozostał niezmieniony; żółta upo
śledziła smak słodki, słony i kw aśn y,— 
podniosła gorycz; zielona podniosła w ra
żliwość na słodycz, mniej na kwaśność 
i słoność, nie wpłynęła zaś wcale • na 
uczucię goryczy; niebieska zmieniła smak 
słodki, spotęgowała słony i gorzki, w o 
bec kwaśnego zachowała się obojętnie; 
fioletowa podniosła smak słodki i gorzki, 
obniżyła uczucie słoności i kwasu.

Próby z działaniem barw y na jedno 
oko daw ały często wyniki po tej samej 
stronie języka, przytem w pływ  barwy 
przez oko prawe lub lewe okazywał się 
często niejednakowym, pomimo, że w ra
żliwość smakowa obu połów języka była 
równa i gdy po prawej stronie barwa 
działała, zniosła po lej stronie wrażliwość 
brzegu języka,—pod wpływem jej na le
we oko występowało tylko osłabienie 
wrażliwości na lewym brzegu.

Doświadczenia porównawcze z działa
niem barw na jedno oko lub na oba da
w ały w niektórych przypadkach w ybi
tne różnice pod względem siły zmienio
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nego wrażenia smakowego i miejsca w y 
stąpienia. U jednej osoby, gdy patrzyła 
lewem okiem przez żółte szkło, na lewym 
brzegu języka wrażliwość smakowa była 
spotęgowana; w pływ  barwy na oko pra
we nie dał żadnych wyników; w razie 
działania obuocznego barwj? żółtej czu
cie smakowe na obu brzegach spotęgo
wało się, ale po lewej stronie w stopniu 
znaczniejszym niż po prawej.

Osłabienie wrażeń smakowych przez 
barwy może dojść do zupełnego zniknię
cia wrażenia i to na wszystkich miejscach 
jęzj^ka poddanych próbie, lub tylko na 
niektórych; przeciwnie wobec podniesie
nia czucia smakowego mogą wystąpić no
we miejsca wrażliwe. W  przypadku zmian 
wrażeń smakowych pod wpływem barwy 
należy zwracać uwagę nie tylko na czu
łość tych miejsc języka przed doświad
czeniem, lecz także na ich rozciągłość. 
W niektórych razach podniesieniu wra
żenia towarzyszyło powiększenie pola 
smakowego, już to przez zajęcie brzegu 
języka na szerszej przestrzeni, już to 
przez przedłużanie się pola ku tyłowi,— 
powiększenie to jednak trwało tak długo 
tylko, jak  i działanie barwy, U wielu 
osób z obniżeniem czucia smakowego, 
pomniejszało się pole; to ograniczenie 
pola odnosiło się głównie do części bocz
nych brzegu języka i do jego tylnej 
połowy. W  jednym wszakże razie pod 
wpływem  rozmaitych barw znikał smak 
słodki na końcu, a pozostawał tylko na 
brzegu środkowej części języka ze zmia
ną w sile, a bez zmiany umiejscowienia. 
Innym znowu razem u kogo innego skut
kiem działania pewnej barwy nastąpiło 
zwężenie miejsca wrażliwego na brzegu 
języka, przyczem też na brzegu języka, 
ale w innem miejscu kształtu linijnego, 
smak występował wybitniej. Osoba ta 
twierdziła, że wzmożenie smaku jest isto
tne, a nie występuje tylko wskutek osła
bienia wrażliwości w częściach sąsiednich 
języka.

Zdarzają się także i zmiany jakościo
we. Wiele osób pod wpływem barwy 
zielonej obok słodyczy cukru odczuwało 
także smak kwaśny, — kwaskowatość ta 
znikała,gdy usunięto barwę zieloną. U je 

dnego kolegi autora barwa czerwona i zie
lona zawsze, niebieska i fioletowa tylko 
w pewnych dniach zmieniały smak cukru 
na gorzki, co jednakże utrzymywało się 
tjdko tak długo, jak długo trwało dzia
łanie barwy. Barwa zielona i czerwona 
smak gorzki chininy potęgowała na brze
gach języka, żółta wpływu nie miała. 
W jednym przypadku barwa żółta zmie
niła smak słodki na gorzki, czerwona 
zielona i niebieska na kwaśny, co można 
było wywołać kilkakrotnie; po ustąpieniu 
działania barwy wracał pierwotny smak 
słodki.

Wrażenia barwne mogą też wpływać 
na smak wzbudzony przez prąd galw a
niczny. W  pięciu przypadkach, kiedy 
anoda była umieszczona na języku, smak 
ługowaty koło niej doznawał różnych 
zmian:

Pod działaniem barwy czerwonej, żół
tej, zielonej nastąpiło po 2 razy wzmoże
nie,—pod wpływem niebieskiej i fioleto- 

i  wej po 1 razu;—osłabienie dały po 3 razy 
czerwona i niebieska, — po 2 razy żółta 
i zielona,—fioletowa zaś raz;—bez zmia
ny było działanie barwy fioletowej 3 ra- 

| zy,—żółtej, zielonej i niebieskiej po razu. 
j  Barw y mogą działać na dotyk i czucie 

temperatury języka i mogą pobudzić czyn
ność wydzielniczą gruczołów ślinowych- 
Pod wpływem niektórych barw może się 
pojawić na brzegu języka uczucie świerz
bienia, skrobania albo palenia, to znowu 
wrażenie zimna, jakgdyby wtem miejscu 
przyłożono zimny jakiś przedmiot. Te 
objawy mogą wystąpić równocześnie ze 
zmianami w sile smaku lub bez nich. 
Czasem wrażenia smakowe mieszają się 
z świeżo występującemi wrażeniami do- 
tykowemi, co może naśladować rzekomą 
zmianę w smaku. Tak w poszczególny cli 
przypadkach palenie, występujące pod 
wpływem barwy przy smaku słodkim, 
przyjmowano za smak kwaśny. Jeszcze 
łatwiej można uledz temu złudzeniu w ra
zie smaku kwaśnego, bo wrażenie kłócia 
można wtedy łatwo wziąć za zaostrze
nie smaku.

U większości osób wrażenie dotykowe 
pojawiało się tylko przez czas istnienia 
wrażenia smakowego przez czas działa
nia barwy, ta sama zaś część języka po-
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zbawiona pobudki smakowej nie wykazy- j 
wała żadnych zmian dotykowych pod 
wpływem  działania barw y. Praw dopo
dobnie zjawisko to polega na tein, że po
budka smakowa w yw iera w pływ  także 
na nerw y dotykowa, lecz dopiero pod 
działaniem barw wrażenie się uświada
mia. To może nastąpić i w tych razach, 
gdy smak żadnych zmian nie doznaje.
I tak w jednym  przypadku czerwona 
sprowadzała świerzbienie języka na brze
gu prawym, posypanym cukrem, na le
wym drapanie, przyczem równocześnie na 
brzegu lewym wj^stępowało uczucie zi
mna, — żadnej zaś zmiany w smaku nie 
było. W  przypadku, kiedy oba brzegi 
języka posypano cukrem, barwa czerwo
na i fioletowa, działając na prawe oko, 
sprowadzały wrażenie zimna na prawym 
brzegu języka, — w pływ  ich na lewe 
oko pozostał bez skutku;— podczas dzia
łania obuocznego barwa czerwona sprO’ 
wadzała uczucie zimna na obu brzegach 
języka,— fioletowa na końcu.

tłum. K. B.
(Dok. nast.).

O MOWIE ZWIERZĄT

(z szczególnem uwzględnieniom mowy m;.lp według 

Garnera).

W yniki badań Garnera nad mową małp 
dają się w następujące zebrać tw ier
dzenia:

Rodzaj mowy, którym się małpy po
sługują, jest czemś więcej niż szeregiem  
razem połączonych głosów  westchnienio- 
wych; niektóre zaś gatunki rozporządza
ją  nawet dość bogatą w  w yrazy mową. 
Ze względu na liczne próby zapomo
cą fonografu, Garner twierdzi, że nie
które małpy posiadają w swej mowie 
daleko wyższą i bardziej rozwiniętą fo
netykę, niż inne indywidua. Zauw ażył 
on także u nich słabe modyfikacye tego 
samego głosu; a również jest bardzo 
prawdopodobne, że tak samo sens i zna
czenie tych głosów  w oznaczony sposób j 
mogą modyfikować. Chociaż wymowa 1

14

j jednego gatunku małp w ogólności jest 
1 ta sama, to przecież niektóre indywidua 

mniej, inne bardziej modyfikują w dźwię
ku słowa swej mowy. W  niektórych 
przypadkach zdawało mu się, że rodzaj 
i istota tych modyfikacyj czy modulacyj 
wykazuje u różnych indywiduów tego 
samego gatunku małe różnice, że jednak 
przez długie współżycie te różnice dya- 
lektyczne mieszają się i wzajemnie zle
wają, podobnie jak dyalekty ludzkie 
w tych samych warunkach.

Godne jest uwagi, że dwa indywidua 
małpie różnego gatunku uczą się nawza
jem swych języków, przynajmniej wśród 
pewnych okoliczności, chociaż rzadko 
próbują wyrażać się mową innego ga
tunku, lecz każdy gatunek odpowiada 
w swoim języku.

Garner raz zauważył, że pewna kapu- 
cynka płaksa w ydała dwa głosy, które 
właściw ie należały do mowy kapucynki 
białolicej. Zdziwił się więc, gdy to u sły
szał i przypuszczał początkowo, że te 
w yrazy są wspólne mowom obu gatun
ków, lecz pokazało się, że kapucynka 
płaksa przez 4 lata mieszkała wspólnie 
z kapucynką białolicą w jednej klatce, 
gdzie nauczyła się tych słów. (Puck 
i Darwin).

Znamionami, charakteryzującemi głosy 
małp jako mowę, są następujące:

G łosy wydawane przez małpy są do
wolne, poprzednio rozważone i artykuło
wane. Zawsze są skierowane do pew 
nych indywiduów z tym zamiarem, aby 
być zrozumianym. Małpy wskazują swem 
postępowaniem i sposobem przedstawie
nia, że mniemania, które chcą zapomocą 
głosu wyrazić, są świadome. Po powie
dzeniu czegoś, robią pauzę i oczekują 
odpowiedzi, a jeśli nie otrzymają, powta
rzają często te same wyrazy. Po najw ię
kszej części patrzą na tego, do którego 
mówią; nie wydają zaś głosów, jeśli są 
same lub czemś zajęte, — lecz tylko wte
dy, jeżeli ktoś (małpa czy człowiek), kto 
je może rozumieć, jest obecny. Rozumie
ją głosy innych małp własnego gatunku 
i odpowiadają im znanemi wyrazami. 
Również rozumieją dźwięki, jeśli są na- 

1 śladowane czyto przez człowieka, czy



N= 14

fonografem lub innym instrumentem, co 
wskazuje, że one, porozumiewając się, 
mogą się kierować wyłącznie dźwiękami, 
a nie znakami, gestami lub jakim w pły
wem psychicznym.

Ten sam głos oznacza u nich tę samę 
rzecz, a na niego różne małpy tego sa
mego gatunku w ten sam sposób odpo
wiadają. W ydają głosy narządem głosu, 
a modulują je  zapomocą zębów, warg 
i języka tak jak człowiek.

Badania więc Garnera wykazują, że 
mowa małp, przynajmniej niektórych ga
tunków, bezsprzecznie posiada cechy 
mowy ludzkiej. A  że stopień rozwoju 
mowy zależny jest przedewszystkiem od 
inteligencyi, nic też dziwnego, że mowa 
ta jest mniej rozwinięta,, niż ludzi choć
by na najniższym stopniu kultury będą
cych.

W podobny sposób, jak Garner postę
pował z małpami, t. j. zapomocą fono
grafu, możnaby zbadać i stopień rozwo
ju mowy u innych zwierząt. Prób takich 
jednak, o ile 1111 wiadomo, nikt jeszcze 
nie przedsiębrał. Jednak już z doświad
czenia, a osobliwie ci, którzy mają więk
szą styczność z naturą lub przebywają 
na wsi, mogą powiedzieć, że zwierzęta 
nie trudno rozumieć.

W ieśniak naprzykład doskonale zna 
szczekanie psa, który strzeże jego obej
ścia. Z modulacyj, szybkości i ilości 
szczekania potrafi wywnioskować, czy 
nadchodzi znajomy, czy obcy, nawet czę
sto odróżnia żyda od chłopa; w nocy 
znowu pozna, czy ktoś tylko przechodzi 
koło zagrody, czy też kręci się w złym 
zamiarze. Istnieją też różne nazwy na 
rozmaite wydaw anie głosów psa, świad
czące o rozmaitości ich znaczeń. Pow ia
damy: pies szczeka, warczę, ujada — lub 
wyje, skomle i t. p.

Zwierzęta domowe a z tych pies i kot, 
zdaje się., najbogatszą mają mowę ze 
wszystkich ssących poza małpami. W iel
ką tu rolę odgrywa długie pożycie, oso
bliwie psa, z człowiekiem; pies domowy 
bezsprzecznie intelektualnie wyżej stoi od 
swych dzikich pobratymców. On pozna
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je  i rozumie głos swego pana, pojmuje 
różnice, jakie dźwiękowi pod wpływem 
różnych afektów się nadaje, on zapamię- 
tywa i odróżnia całą liczbę różnych roz
kazów.

Marshall przyznaje wyższość kotowi 
i powiada: „Nie chcę mówić o jego (t.j. 
kota) dąsaniu się i warczeniu, chociaż 
i te są pełne wyrazu; ale jak niezwykle 
rozmaitem jest jego miauczenie, którego 
znaczenie w poszczególnych przypadkach 
każdy łatwo zrozumie. Kot odpowiada 
także, jeśli się go woła, i to w zupełnie 
szczególny sposób. U psów nie zauwa
żyłem nigdy niczego podobnego. A  na
stępnie bez końca różnorodne głosy w y- 
dawane nocą w porze godowej. W ycie 
zaś psa zostaje wyciem, jak  powiadają 
Bergmann i Leuckart, czy to gdy akompa
niuje graniu trąbki, czy też gdy bywa 
melancholicznie pobudzony pełnią księ
życa".

Również mowa kota zapomocą znaków 
jest znacznie bogatszą niż psa. Czegóż 
nie mówią — pyta Marshall — ruchy 
i sposób trzymania ogona? Ogon jest 
prawdziwym indykatorem duszy kociej.

Zarzuciłbym tu jednak Marshallowi 
nieznajomość psa przedewszystkiem wiej

sk ieg o  lub myśliwskiego. Możliwie, że 
zna on tylko pieski miejskie, pokojowe, 
które mało szczekają lub wyją, ale to 
ńie ich wina, bo im szczekać zakazano. 
Zgadzam się z Marshallem co do boga
ctwa mowy kociej, ale wyższość-bym 
przyznał psu, zwłaszcza, że za tem prze
mawiają na korzyść ostatniego jego bez- 
porównania wyższe zdolności umysłowe.

Co dotyczę szczekania, to nie jest ono 
tak jednorodnem i bezwyrazowem, jak 
sobie Marshall wyobraża. Uderzającą 
przecież jest różnorodność modulacyj 
w szczekaniu. Po glosie poznać można 
znajomego psa podobnie jak człowieka. 
U kota zaś ani u innych zwierząt nie 
mogłem tego zauważyć.

W prawdzie wycie psa zdaje się nam 
bezmyślnem, jak to powiada Bergmann 
i Leuckart — lecz pochodzi to stąd, że my 
dotychczas znaczenia i powodu jego nie 
poznaliśmy. Zresztą wycie psa, mojem 
zdaniem, nie należy do zakresu mowy;

W SZECH SW IA T
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w ypływ a ono raczej z pobudek uczucio
w ych i jest jakiemś zawodzeniem.

Na poparcie, że kot posiada bogatszą 
mowę od psa, Marshall przytacza różno
rodność głosów wydaw anych nocą w po
rze godowej. G łosów  tych jednak nie 
można uważać za rodzaj mowy. Ja  na
zwałbym je pewnego rodzaju śpiewem, 
mającym cel seksualny, t. j. służącym do 
pozyskania samicy. A  że tak jest, naj
lepszy dowód, że te jękliw e, podobne do 
płaczu dziecka głosy w ydają koty je d y
nie w tej właśnie porze. Możnaby je  po 
równać ze śpiewem niektórych gatun
ków gibbonów, wyj ca, myszy amerykań
skiej, Hesperomys cognatus, lub z rykiem 
albo pobekiwaniem wydawańern w cza
sie rui niektórych przeżuwaczy.

Praw ie o każdym gatunku ssaków mo
żnaby coś powiedzieć na temat mowy, 
jednak powiedzenia te będą oparte tyl
ko na doświadczeniu i to nieścisłem, 
wobec czego wartość ich będzie nie
wielka. Mogą one jedynie zwrócić uw a
gę na pewną grupę zwierząt i pobudzić 
do ściślejszego badania.

(Dok. nast.).

UBARWIENIE RYB A DOBÓR 
NATURALNY.

Ubarwienie zwierząt i roślin zostało 
zbadane dość szczegółowo, zwłaszcza 
z punktu widzenia homochromii i mime- 
tyzmu. Co dotyczę jednak ryb, to cho
ciaż niektóre poszczególne zjawiska ubar
wienia poznano dokładnie, nie zawsze 
atoli starano się dać należyte w yjaśnie
nie w7 kwestyi ogólnego ubarwienia tej 
całej gromady. Jak  wiadomo, większość 
ryb pelagicznych ma stronę brzuszną 
srebrzysto-białą, grzbietową zaś ciemną; 
ryby rzek i jezior o wodzie mętnej w y 
kazują na stronie brzusznej zabarwienie 
żółtawe. U niektórych łososiowatych (Sal- 
monidae), żerujących w nocy lub żyją
cych w ukryciu pośród kamieni i ko
rzeni, barwa strony brzusznej jest ciem
niejsza. W reszcie u ryb głębinowych

[ niema różnicy między barwą powierzch
ni grzbietowej a brzusznej.

Wspomniane fakty świadczą oczywi
ście, że pomiędzy barwą ryb a ośw ie
tleniem wody7, w której one żyją, zacho
dzi pewien związek. Popow ') stara się 
objaśnić fakty te w sposób następujący: 
Rozmaite ciałka unoszące się w wodzie, 
oświetlone przez światło przenikające do 
niej, odrzucają promienie świetlne, z któ
rych część podlega całkowitemu odbiciu 
wewnętrznemu od płaszczyzny powierzch
ni, stanowiącej granicę między powie
trzem a wodą, poczem ponownie wracają 
do tej ostatniej. Wskutek tego powierzch
nia graniczna, widziana od wewnątrz 
masy wody7, w ygląda, jak błyszczące, sre
brzyste zwierciadło. Oprócz tego, z po
wodu bocznego ułożenia i małej ruchli
wości oczu oraz nieruchomości głowy?, 
ryby widzą powierzchnię wody7 i przed
miot}7 bliskie pod kątem bardzo rozwar
tym:, a więc rozróżniają tylko stronę brzu
szną innych ryb, pływ ających nad niemi. 
K orzyść, jaką z tego ryby odnoszą, po
lega na tem, że strona brzuszna ma po
wierzchnię błyszczącą i odbijającą św ia
tło, a co za tem idzie, i zlewającą się 
z powierzchnią wody.

Istotnie, ryby pływ ające w jednej i tej 
samej warstwie wody, bywają mniej w ię
cej jednakowych rozmiarów i nie poże
rają się wzajemnie, gdy tymczasem ryby 
większe przebywają na głębokościach 
znaczniejszych, a podczas żerowania w y
pływ ają w górę. Ryby prześladowane 
unikają swoich napastników skutkiem 
homochromii swych części widocznych 
z otaczającą wodą. Teorya Popowa ule
gła kryty7ce ze strony V. Franza *), który 
zaznacza pewną niezgodność niektórych 
faktów z powyższą teoryą, powołując się 
na częstokroć obserwowaną ucieczkę 
śledzi przed pościgiem wrogów, właśnie 
do głębszych warstw wody. Inaczej atoli 
zapatruje się na tę kwestyę dr. L. Laloy s), 
który nie widzi w przytaczanym przez 
Franza fakcie żadnej sprzeczności z teo-

') Biologisehes Centralblatt, XXVI, 1906, str. 272.
-’) Biolog. Centralblatt XXVII, 1907, str. 278.
3) Rev. scientif. jNe 26 (T. VIII) z 1907 r.
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ryą homochromii: ryby zabezpieczone są 
od wrogów przychodzących z głębin 
przez srebrzyste ubarwienie strony brzu
sznej, które odpowiada powierzchni wo
dy, od wrogów zaś czyhających z góry— 
przez ciemną barwę swej powierzchni 
grzbietowej, która nie wyróżnia się na 
tle dna lub wód głębinowych.

Jeżeli teorya Popow a jest prawdziwa, 
to ryby przebywające blisko powierzchni 
powinny mieć stronę brzuszną jasną 
i błyszczącą. Barw a ta ciemnieje w mia
rę głębokości, a u ryb głębinowych róż
nica w ubarwieniu obudwu powierzchni 
nie występuje, ponieważ panuje tam pra
wie zupełny brak światła. Z  powodu 
ciemnej barw y ciała, ryby głębinowe u- 
nikają wzroku swych nieprzyjaciół, gdyż 
światło wvsyłane przez ich organy świe
cące jest zbyt słabe, aby mogło uwyda
tnić ofiarę. Ryby, żyjące w wodzie mę
tnej, od spodu są żółtawe, ponieważ męty 
tej samej barw y częściowo rzucają cień 
na lśniącą powierzchnię wody. R yby 
nocne,, podobnież jak ryby głębinowe 
z tego samego względu, od dołu i od 
góry są ciemno ubarwione. Gatunki ży
jące wśród wodorostów lub skał przy
bierają barwę środowiska, co jest dla 
nich korzystniejsze, niż barwa powierzch
ni wody. W reszcie rozmaite gatunki 
pewnego rodzaju, lub nawet rozmaite 
osobniki tego samego gatunku wykazują 
mniej lub więcej zaznaczoną różnicę w 
ubarwieniu strony brzusznej i grzbieto
wej, zależnie od większej lub mniejszej 
czystości wody. Tak np. pstrąg (Salmo 
fario), żyjący między korzeniami i pod 
kamieniami, ma barwę prawie jednostaj
ną, różowo-brunatną, gdy tymczasem ło
soś (Salmo salar), zamieszkujący górne 
w arstwy morza, ma stronę brzuszną biało- 
srebrzystą. Miętus słodkowodnjr (Lotta 
vulgaris), przebyw ający na dnie mulistem, 
od spodu jest zabarwiony na ciemno, na
tomiast u dwu gatunków morskich, Lotta 
molva i Lotta elongata, prowadzących 
takiż sam rodzaj życia, występuje barwa 
nieco jaśniejsza. Pośród osobników z ga
tunku sandacza (Lucioperca sandra), ma
jącego przedstawicieli w morzu i wodach 
słodkich, u pierwszych strona brzuszna

jest srebrzysto-biała, przyczem ubarwie
nie to tem jest niklejsze, im mniejsza 
przezroczystość wody.

Reasumując powyższe w yw ody, widzi- 
my, że teorya Popowa odpowiada rze
czywistości. Dobór naturalny w yw arł 
w pływ  na rozwój ubarwienia u ryb, 
przedstawiającego osobliwy przykład ho
mochromii obronnej. Franz robi jeszcze 
zarzut, opierając się na tem, że spodnia 
powierzchnia ciała ryb jest nietylko sre
brzysto-biała, lecz i lśniąca. Okoliczność 
ta jednak przemawia jedynie na korzyść 
teoryi Popowa, ponieważ gra łusk oraz 
ruchy ryb nadają brzusznej stronie nie
zwykłe podobieństwo do powierzchni 
wody, widzianej z dołu i zlekka przez 
wiatr kołysanej. Ce. St.

Kronika naukowa.
Zjawiska świetlno = elektryczne na 

cienkich listkach złota. Jeszcze w r. 
1889 Hallwachs zauważył, że cienkie po
srebrzone płyty kwarcowe okazują zja
wisko fotoelektryczne także i wówczas, 
gdy je oświetlamy ze strony nieposre- 
brzonej. Z tego wynika, że albo światło 
przez płytę kwarcową przechodzi przez 
całą warstewkę srebra i na jej wolnej po
wierzchni wywołuje efekt fotoelektryczny, 
lub też, że światło wnika niegłęboko tyl
ko w warstewkę srebra, tam wyzwala 
elektrony, które posiadają taką szybkość, 
że przenikają resztę warstwy metalowej. 
Ze ten drugi wniosek bardziej odpowiada 
rzeczywistości, wykazali H. Rubens i E. 
Ladenburg- („Uber lichtelektrische Er- 
scheinungen an diinnen Gołdblattchen” 
Verhandlungen der deutschen physikal. 
Gesellschaft). Badali oni zjawisko foto
elektryczne na cienkich listkach złota 
grubości 80—100

Okazało się, że efekt ze strony oświe
tlonej jest 100 razy większy niż ze strony 
nieoświetlonej; że zaś listki owe przepu
szczają— jak pomiary wykazały — tylko 
''1000 część światła ultrafioletowego, stąd 
wniosek, że efektu po stronie nieoświe
tlonej nie można przypisywać światłu, 
które się przedostało przez listek złota na 
powierzchnię nieoświetloną, ale tylko elek
tronom wyzwolonym przez światło we
wnątrz listka, które skutkiem swej szyb-
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kości początkowej zdołał}' przeniknąć li
stek złota. Pokazało się nadto, że efekt 
po stronie nieoświetlonej staje się z cza
sem większy, a to dlatego’ że listek staje 
się cieńszym; że listek staje się na miej
scach oświetlonych cieńszym, można było 
nawet gołem okiem zauważyć, a można 
też było zauważyć na ścianach naczynia 
pyłek złoty. Jestto jeden z najciekaw
szych przykładów t. zw. rozpylenia kato- 
dalnego. J .  L. S.

O w pływie światła słonecznego na 
gazy rozpuszczone w wodzie morskiej. 
W  biegu badań biologicznych p. R. Du
bois uczynił parę ciekawych spostrzeżeń, 
nadzwyczaj łatwych do powtórzenia, do
tyczących specyficznego działania świa
tła słonecznego na powietrze rozpusz
czone w wodzie (morskiej). Jeżeli w wiel- 
kiem naczyniu z wodą, o ścianach równo
ległych, zanurzymy szereg probówek, za
wierających w roztworze rozmaite barw
niki, to, po wystawieniu na słońce zau
ważymy, że na powierzchni probówek 
zjawiają się drobne pęcherzyki gazowe, 
zawierające, jak wogóle powietrze rozpu
szczone w wodzie, więcej tlenu niż po
wietrze atmosferyczne. Ilość tych pę
cherzyków zależy od koloru cieczy, za
wartej w probówce. Na probówce z roz
tworem zielonym (był używany roztwór 
alkoholowy chlorofilu, albo też roztwór 
chlorku nikluj osiada najwięcej pęcherzy
ków; na probówce z czerwonym—kilka 
zaledwie; więcej nieco osiada na probów
kach z żółtym i błękitnym roztworem.

Wiadomo, że rozpuszczalność gazów 
w cieczach (w wodzie w szczególności) 
naogół zmniejsza się w miarę wznoszenia 
się temperatury. Słusznie też pr. Lipp- 
mann tłumaczy zaobserwowane przez p. 
Duboisa zjawisksi specyalną absorpcyą 
promieni cieplnych przez roztwory znaj
dujące się w probówkach. Ważne zaś 
jest tu wykrycie czysto fizycznej okoli
czności (barwa), sprzyjającej oddychaniu 
zielonych wodorostów, których zabarwie
nie przyciąga bogate w tlen powietrze, 
zawarte w wodzie, w ktćrej rośliny te się 
rozwijają

C. R. 1908 r. NS 8. J .  W.
W p ły w  wysokiej temperatury narad

był badany przez dr. H. Schmidta w ce
lu rozstrzygnięcia sporu między pp. Ma- 
kowerem i Russem  z jednej, a Bronso- 
nem z drugiej strony. Pierw si twierdzili, 
że wysoka temperatura chwilowo zmniej
sza zdolność promieniotwórczą radu, 
Bronson zaś przeczył temu. Dr. Schmidt 
użył do badań radu C, otrzymanego me
todą Lercha. R ad  zamknięto w rurce 
z kwarcu, którą poddawano w piecu elek

trycznym temperaturze 1300°. Działal
ność radu mierzono zapomocą elektro
skopu ze złotemi listkami. Na mocy 
swych badań Schmidt dochodzi do wnio
sku, że rad w wysokiej temperaturze za
chowuje się podobnie jak i w zwyczaj
nej i własności jego nie ulegają zmianie.

(Naturę 5 III). W. W.
Obecnośc miedzi i litu w minera

łach, zawierających rad. Jak  wiado
mo Ram say wyraził zdanie, że ema
nacya radu przemienia miedź w lit, to 
też ciekawą rzeczą było stwierdzenie 
faktu, czy minerały zawierające rad i 
miedź zawierają również i lit. Na pro- 
pozycyę p. Curie - Skłodowskiej zajęła 
się tem panna Gleditsch i zbadała pod 
tym względem kilka minerałów radyo- 
aktywnych. Uran smolisty z Jachimowa 
zawiera lit, lecz w bardzo niewielkiej 

! ilości. Panna Gleditsch zamierzą,; jeśli 
to będzie możliwe zbadać związek mię
dzy miedzią a litem, zawartym w anali- 

' zowanych przez się minerałach. ~ Tą sa
mą kwestyą zajął się również Mc. Coy, 
który znalazł rad, miedź i lit współcze
śnie w różnych minerałach radyoaktyw- 
nych (uran smolisty z Gilpin-County, 

j  karnotyt z Montrose County i Colorado, 
uran smolisty czeski). Fakty te przema
wiają za prawdziwością doświadczeń i 
badań Ram saya, nie potwierdzając ich 
wszakże, gdyż obecność miedzi może być 
czysto przypadkowa. Coy znalazł rów
nież minerał, a mianowicie gumit z K a 
roliny północnej zawierający lit bez śla 
dów miedzi. Coy przypuszcza, że w mi
nerale tym przekształcenie się miedzi na 
lit dokonało się już w zupełności.

(Le Radium). W. W.
O arsenie i bizmucie. Coraz częściej 

zdarza się, że badania, prowadzone z ca
łą ścisłością, na jaką pozwalają współ
czesne metody doświadczalne i wspoma
gane przez dokładne zastosowanie zrozu
mienia przebiegu na podstawie ścisłych 
poglądów teoretycznych, doprowadzają 
do w ykrycia błędów w rezultatach ba
dań eksperymentatorów epoki przeszłej, 
którzy powierzchowność spostrzegania łą 
czyli z niedokładnością metod doświad
czalnych. Referowaliśm y niedawno prace 
Le Chateliera o gęstości grafitu. Teraz 
z kolei przytoczyć możemy prace pp. 
Cohena i Olie, które wykazały, że podane 
przez Herarda w 1888 i 1889 wiadomości 
o istnieniu bezkształtnych odmian anty
monu i bizmutu są błędne. Okazało się, 
że ciała, które Herard brał za bezkształ
tne odmiany wymienionych pierwiastków, 
były  zwykłemi odmianami krystalicznemi 
tychże ciał, zanieczyszczonemi przez dro
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bne ilości odpowiednich tlenków. Zwró
cimy uwagęt że istnienie alotropijnych 
odmian pierwiastków lub ciał wogóle jest 
nader ciekawe z punktu widzenia ener
getyki szczególnie—każda z dwu odmian 
musi zawierać rozmaite ilości energii po- 
tencyalnej—przejście jednej w drugą musi 
towarzyszyć wydzielenie się lub pochło
nięcie energii. Wiadomości o możliwo
ści istnienia odmian alotropijnych pier
wiastków są przeto dla systematyki che
micznej bardzo cenne i na pracę przyto
czoną zwrócić wypada uwagę.

Z Phys. Chemie T. 61 (1908 r.). A. W.
Dziedziczność a nabyty sposób roz

mnażania. Pośród licznych faktów, do
tyczących tak spornej kwestyi dziedzicze
nia cech nabytych, na szczególną uwagę 
zasługuje zwłaszcza niedawno ustalony 
przez Kammerera, jednego ze współ
pracowników Przibrama. Kammerer ba
dał sposób rozmnażania u salamandry pla
mistej (Salamandra maculosa) i salaman
dry czarnej (Salamandra atra).

Salamandra plamista, rozpowszechnio
na w całej prawie Europie aż do A fryki 
północnej, wydaje na świat znaczną ilość 
(15 do 72) larw, zaopatrzonych w skrzela ze
wnętrzne i błonę pławną; larwy przez 
kilka miesięcy prowadzą życie wodne, za
nim przeobrażą się w osobniki lądowe.

Salamandra czarna, zamieszkująca w y
sokie góry Niemiec południowych, Fran- 
cyę i Szwajcaryę, wydaje na świat dwo
je młodych, nie posiadających ani skrzel 
ani błony pławnej, oddychających płuca
mi, zewnętrznie zupełnie podobnych do 
osobników dojrzałych. Okres przeobrażeń, 
którym podlegają larwy salamandry pla
mistej w wodzie, młode salamandry czar
nej odbywają w macicy matki, gdzie 
żywią się jajkami, które znajdują się 
w jajowodzie i, powstrzymane w swym 
rozwoju, zlewają się w masę pożywną.

Pomimo tak uderzającej różnicy po
między młodemi osobnikami,’ różnica je
dnak w osobie rozmnażania się tych dwu 
gatunków salamandry nie jest bynajmniej 
istotna: polega ona jedynie na mniej lub 
więcej długiem życiu wewnątrz ciała 
matki. Otóż Kammerer starał się do
świadczalnie zmienić sposób rozmnażania 
się u obudwu gatunków.

W tym celu hodował salamandrę pla
mistą w temperaturze nizkiej w środowi
sku suchem; młode pozostawały wówczas 
w macicy znacznie dłużej, dopóki nie' za
kończył się ich rozwój. Ponieważ jednak 
macica jest zbyt mała, aby mogła pomie
ścić znaczną ilość larw, większość przeto 
ich uległa zwyrodnieniu i posłużyła za 
pokarm dla tych, co pozostały przy ży

ciu. Jednem słowem salamandra plami
sta wydała na świat podobnie jak sala
mandra czarna dwoje młodych zupełnie 
rozwiniętych i ciemno ubarwionych.1)

Salamandra czarna, hodowana w tem
peraturze wyższej w powietrzu wilgotńem, 
w pobliżu basenu z wodą, wydała młode, 
które w chwili przyjścia na świat posiadały 
cechy larw (skrzela zewnętrzne i t. p.) 
i wobec tego musiały przez pewien czas 
żyć w wodzie. Ilość młodych zrodzo
nych we wspomnianych warunkach jest 
daleko większa, n.ż normalnie, ponieważ 
larwy znajdują w macicy więcej miejsca 
i mogą rozwijać się jednocześnie; ubar
wienie ich jest jaśniejsze z plamami.

Ważność tych obserwacyj z punktu 
! widzenia biologicznego nie ulega naj- 
: mniejszej wątpliwości, dowodzą bowiem 

one wybitnego wpływu, jaki warunki oto
czenia wywierają w procesie rozmnaża
nia; wreszcie doświadczenia Kammerera 
wskazują, że bezpośrednio można go zmie
niać stosownie do pewnych warunków. 
Ważniejsza jest kwestya, czy nabyty spo
sób rozmnażania może być dziedziczony. 
Otóż badania Kammerera rozstrzygęły 

1 tę kwestyę w znaczeniu twierdzącem.
(Rev. scient.)

Cz. St.
Obecność mikroskopicznego dya- 

mentu na dnie morza i w próbce zie
mi uprawnej. Badając próbki zebrane 

! w r. 1895 na dnie morskiem w zatoce 
Gaskońskiej, J. Thoulet znalazł drobne kry- 

| ształki o średnicy około 0,225—0,600 mm 
, i w lecie 1907 badając próbkę ziemi z lasu 

Haye niedaleko Nancy, znalazł szczęśli
wym przypadkiem podobne kryształki 

: wielkości 0,300 — 0,375 mm- Przypuszcza 
on, że kryształki owe to mikroskopiczny 
dyament pochodzenia bez wątpienia ko
smicznego („Sur la presence supposóe de 
diamante microscopiąue dans un fond 
marin et dans un echantillon de terre 
vegetale" C. R.); z powodu małej ilości 
owych kryształków nie mógł jednakże, 
stwierdzić tego z pewnością, chociaż obe
cność mikroskopicznego dyamentu w przy
rodzie jest ważną kwestyą. Gdy autor 
ten potem szukał w tych samych miej
scach i na dnie morskiem i w owym le- 
sie tych kryształków, znalazł w próbkach 
bardzo wiele innych minerałów, tylko 
nie to, czego szukał. J .  L. S.

') Kammerer przeprowadził także analogiczne do
świadczenie nad salamandrą plamistą, stosując roz
maite czynniki mechaniczne i , cieplne, przyczem składa
ła ona jaja w wodzie, podobnież jak trytony.
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WIADOMOŚCI BIEŻĄCE. SPROSTOWANIE.

IV  Zjazd Przyrodników i Lekarzy cze W  Nr. 11 Wszechświata na str. 163,
skich odbędzie się w Pradze w r. b. na w łamie 2, w 1 1  od g\ zamiast dowolną 
Zielone Świątki (6—io czerwca). Kłomi- powinno być „drobną11. Na str, 166 w od- 
tet gospodarczy pod przewodnictwem nośniku 2 zamieist Borensieina. powinno 
profesora dr. Em eryka Maixnera rozsyła by<5 „Bodensteina”.
zaproszenia do stowarzyszeń i instytucyj W  Nr. 12 na str. 184 w łamie 2, w 5
polskich, pamiętając, że w zjazdach cze- °d  d. zamiast: heurystycznie potężniejszy 
skich poprzednich uczeni polscy uczest- a dydaktycznie doskonalszy w.swojej nie
m czyli w znacznej zazwyczaj liczbie i na- todzie powinno być: „heurystycznie potęż- 
wzajem — na zjazdach swoich z praw niejszy obok dydaktycznie doskonalszej 
dziwą radością widywali niemniej licznych metody . 
przedstawicieli naukowości czeskiej.

B U L E T Y N  M ETEO R O LO G IC Z N Y
za czas od 21 |III do 31 (III 1908 r.

(Ze spostrzeżeń na Stacyi meteorologicznej przy Muzeum Przemyślu i Rolnictwa w Warszawie).

D
z

ie
ń

Barometr red. 
do 0° i na cięż
kość; 700 wm-j-

Temperatura w st. Cels.
Kierunek i prędk. 

wiatru w m|sek.

Zachmurze

nie, ( 0 - 1 0 )

~ 
Su

m
a 

S 
. 

op
ad

u

i , ■ ,

U W A G I

7 r. 1 p. 9 w. 7 r. 1 p. 9 w. Najw, Najn. 7 r. 1 P- 9 w. 7 r. 1 P- 9 w.

21 57,8 57,7 58,5 —0,2 4,1 1,5 4.91 — 1,2
i
n e „ SE, 2 E7 9 05 0 | — ! /  a.

22 58,7 57,8 57,1 - 2 ,0 —j—2,6 1,1 3,2 —3,5 ; k12 E|0 E,2 84 01 10 — /  a. p.

23 55,9 56,2 57,1 —2,0 —0,4 -0,6 1,2 - 3 ,0 E1( e 5 n e 5 10 10 10* ; u,o ^  9 p. dr.

2 1 57,1 57,2 59,4 — 1,4 3,0 0,4 3,4 - 2 ,8 E- n e 7 n e 5 9 08 0 —•

25 60,9 60,5 60,3 — 1,8 4,0 0.9 5,0: - 3 ,0 ; N4 e9 NEf 01 00 0 — i— j a.

26 59,7 58,6 59.4 — 2,4 +  1,6 - 0 ,2 2,8, —4,3 ! n e 7 NE, 01 03 0 — i— i a.

27 61,0 61.2 61,1 —0,8 + 5 .0 3,6 6,0 - 2 ,4 j n e , NE, NE, 01 0 ! 0 | —
28 60,6 59,7 59,3 1,8 9,4 6,7 9,7 — 1,1 j 0 W , s e 3 01 02 0 — i— i a.

29 59,8 59,7 58,5 5,0 1-2,4 8,0 13,1 + 2 .0 W, S, SE, 03 07 0 -

30 57,0 55,6 53,8 3,8 12,8 8,4 13,0 2,2 SE, S3 01 05 1 I —

31 50,5 47,1 42,7 6,2 11,9 8,4 14.5 4,0 s4 SW6 W , 02 10 10 5,8 •  9 p. dł. i w nocy.

Śred
nie 58,1 57,4 57,0 0»,5

.
6°, 1 3°,S j +7°,0i —1°,2 5,5 | 5,3 3,8 4,9 2,8 1 -  1 :

Stan średni barometru za dekadę: '/3 (7 r. 1 p. -)- 9 w.) =  757,2 mm

Temperatura średnia za dekadę: '/t (7 r. 1 p. +  2 X  9 w.) =  + 3°,4  Cels. 

Suma opadu za dekadę: =  5,8 mm

TREŚĆ: Świecenie elektryczne gazów i teorya zorzy północnej przez J. L. Salpetera.— O działaniu wra
żeń barwnych na czynności zmysłów przez Wiktora Urbantschitsa.— O mowie zwierząt, przez Jana Gołań
skiego.— Ubarwienie ryb a dobór naturalny, przez Cz. St.— Kronika naukowa.— Wiadomości bieżące.— Spro

stowanie.—• Buletyn meteorologiczny.
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Drukarnia Artystyczna, Nowy-Swiat Nr. 47. Telefon 35-80.


