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T E O R Y A  R U C H U  B R O W N A 1)-

W edług teoryi cynetycznej cząsteczki 
m ateryi znajdują  się w ustawicznym, 
bezładnym ruchu, którego bezpośrednio 
nie dostrzegamy, k tó ry  jednak  odczuwa
my pośrednio zmysłem ciepła.

Zjawisko identyczne z owym hypote- 
tycznym ruchem  molekularnym  wykryto 
w zawiesinach mechanicznych (Robert 
Brown, 1827 r.) oraz w roztworach ko
loidalnych (R. Zsigmondy, 1902 r.).

Zjawisko to, znane jako ruch Browna, 
polega na ciągłej bezładnej wibracyi czą
stek  zawiesinowych albo koloidalnych 
dokoła pewnego położenia środkowego.

Z wielu względów ciekawa bardzo te- 
orya tego zjawiska daje się wyprowadzić 
drogą rozumowania z jednej strony nad 
zależnością dyfuzyi niezdysocyowanego 
roztworu rozcieńczonego od ciśnienia gs- 
motycznego oraz od ruchliwości cząstek 
ciała rozpuszczonego, a z drugiej s tro 
ny — nad przebiegiem dyfuzyi tegoż roz-

‘) W edług A- E inste ina , Z tschr. f. E lek tro 
chemie, t. 14.

tworu rozpatryw anym  z punktu  widzenia 
cynetycznej teoryi materyi.

I.

W yobraźmy sobie naczynie walcowate, 
pewnym rozcieńczonym roztworem nie- 
zdysocyowanym napełnione (rys. 1). Na-

P

(Fig. 1).

czynie to podzielone jes t  wewnątrz na 
dwie części A  i B  tłokiem ruchomym P, 
stanowiącym*przegrodę wpółprzenikliwą. 
Jeżeli stężenie roztworu w części A  jes t  
większe, niż w części B, tłok ruchomy 
P, pod wpływem silniejszego ciśnienia 
osmotycznego panującego w części A, 
będzie się poruszał wprawo dopóki nie 
wyrównają się stężenia w A i B.

Ciśnienie więc osmotyczne w dyfuzyi 
przejawić się może jako  siła motoryczna.

O tem  już dawno wiedziano i, jak  wia
domo, Nernst wyzyskał ten fakt do po
głębienia swych badań nad zależnością
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pomiędzy ruchliwością jonów a współ
czynnikiem dyfuzyi i E M K  (siłą elektro- 
bodźczą) w ogniwach koncentracyjnych .

Przypuśćm y, że w ew nątrz  naszego w al
ca (którego przekrój =  l) p rzebiega dy- 
fuzya wzdłuż jego  osi. Pow sta je  p y ta 
nie, jak ie  siły osmotyczne wywołują ów 
ruch dyfuzyjny ciała rozpuszczonego. Dla 
uproszczenia rozumowania ograniczmy to 
zagadnienie do ruchu  dyfuzyjnego odby
wającego się między płaszczyznami E i E '  
(rys. 2) nieskończenie blizko względem

E  V

k '=  —  R T j V dx

puszczalnika staw ia ruchowi ciała roz
puszczonego.

Jeżeli siła k  działa na jednę  cząstecz
kę, to nadaje tej cząsteczce szybkość v 
wprost proporcyonalną do k i odwrotnie 
proporcyonalną do t. zw. stałej oporu 
tarcia

k
(2)

1 x cTx
(Fig. 2).

siebie położonemi. Na E  działa ciśnienie 
osmotyczne p, na E '  — ciśnienie osm oty
czne W ypadkow a tych  ciśnień będzie

P  —  P j .

Oznaczmy odległość E  od lewego koń
ca walca przez x, a nieskończenie małą 
odległość dzielącą E  od E' — przez dx. 
W obec przekroju naczynia =  1, d x  w y
razi jednocześnie objętość ograniczoną 
płaszczyznami E  i E', zawierającą pewną 
ilość ciała rozpuszczonego.

Ponieważ p —pi oznacza ciśnienie osmo
tyczne, k tóre działa na  całą objętość dx, 
więc ciśnienie osmotyczne, działające na 
jednostkę  objętości ciała rozpuszczonego, 
w yrazi się wzorem:

j. =  P—Pi = _ P > —V i i
dx d x  d x '

Ciśnienie osmotyczne daje się oznaczyć 
równaniem:

p =  R T v  * 
gdzie R — sta ła  gazowa (— 8 ,3 l . i0 7), 2’ — 
tem pera tu ra  bezwzględna, v — liczba gra- 
mocząsteczek ciała rozpuszczonego w j e 
dnostce objętości; wobec tego k może 
być wyrażone wzorem:

• • • (1),

Jeżeli cząsteczkę ciała rozpuszczonego 
wyobrazimy sobie jako  kulę wielką w po
równaniu z cząsteczką rozpuszczalnika, 
to będziemy mogli opór tarcia cząsteczki 
ciała rozpuszczonego wyznaczyć metoda
mi zwykłej hydrodynamiki, według której

=  6™ ) P .................(3 )

gdzie t] — współczynnik lepkości cieczy 
(rozpuszczalnika), p — promień kuli.

Przez v oznaczyliśmy szybkość poru
szającej się jednej cząstki; szybkość v 
wypadnie mniejszą, jeżeli uruchomimy 
masę większą: jednostkę  objętości ciała 
rozpuszczonego.

Załóżmy, że jednostka objętości ciała 
rozpuszczonego zawiera v gramocząste- 
czek, a każda gramocząsteczka mieści N  
cząsteczek czyli, że jednostka  objętości 
ciała rozpuszczonego zawiera v N  cząste
czek.

Szybkość, z jak ą  się będą poruszały 
(dyfundując) owe v N  cząsteczki, zgodnie 

i  z równaniem (2) wyniesie:
1 k

V ~ - , N

W zór ten możemy przekształcić, posłu
gując się równaniem (1):

B T  1 *  . . .  (4).V V =  —
N  dx

Ten wzór osta tn i wyraża współczynnik 
dyfuzyi D:

R T  1D  =
N • • (5).

k tó ry  oznacza siłę, wyw ołującą ruch  d y 
fuzyjny ciała rozpuszczonego.

Żeby obliczyć ten ruch, musimy jesz 
cze wiedzieć, j a k  wielki opór lepkość roz*

Ody założymy, że cząsteczki dyfundu- 
jące są kuliste i bardzo duże w porówna
niu z cząsteczkami rozpuszczalnika, wzór 
nasz przybierze postać:

n  R T  1 \............. (5 a).
N  67UTJP v

J a k  widzimy, współczynnik dyfuzyi za
leży tu  tylko od lepkości (rj) rozpuszczał-
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nika i od promienia (p) kulistej cząste
czki.

Równanie (5a) pozwala obliczyć pro
mień, a więc wielkość cząsteczki, o ile 
D  je s t  znane.

E T  l  
p ~~ 6icNfi D '

B  =  8.31.107, N  —  6.10‘J3.

II.

Rozpatrzmy teraz przebieg dyfuzyi 
z innego jeszcze punk tu  widzenia, mia
nowicie z punk tu  widzenia teoryi cyne
tycznej materyi.

W edług tej teoryi cząsteczki materyal- 
ne znajdują  się w ciągłym, bezładnym 
ruchu. Skutkiem  tego ruchu niejedno
stajny rozdział koncentracyi ciała rozpu
szczonego powoli i stopniowo wyrównywa 
się w roztworze. Rozważmy zjawisko to 
nieco bliżej.

Ograniczymy się znowu do przypadku 
szczególnego, gdy dyfuzya, owo wyró
wnywanie koncentracyi ciaia rozpuszczo
nego, odbywa się w jednym  tylko kie
runku, mianowicie w k ierunku  osi po
dłużnej walca, k tórą  oznaczymy przez x.

Drogi przebyte przez cząstkę w ciągu 
pewnego okresu czasu zaznaczą się na 
tej osi x, jako  charakterystyczne rzędne.

Przypuśćmy, że cząsteczka dyfundują- 
ca przebiegnie w nieskończenie krótkim 
okresie czasu z drogę, k tóra  zaznaczy się 
odcinkiem A[, inna cząsteczka przebędzie 
drogę A2 , jeszcze inna przesunie się o A3 
i t. d. Te przesunięcia A„ A2, A3 . . .  będą 
częściowo odjemne (w kierunku od p ra 
wej do lewej ręki), częściowo zaś doda
tnie (od lewej do prawej ręki). Dla czą
steczek poszczególnych przesunięcia te 
będą oczywiście różne; wobec jednak  te
go, że rozpatrujemy roztwory rozcieńczo
ne, przesunięcia te będą się warunko
wały głównie przez otoczenie najbliż
sze, które stanowi rozpuszczalnik, dzia
łanie zaś wzajemne cząsteczek ciała roz
puszczonego będzie tu  znikomo małe; to 
też przesunięcia te w różnych miejscach 
roztworu uważanego, nawet pomimo ró
żnej w tych miejscach koncentracyi, mo
gą być poczytywane za jednakowe w przy
bliżeniu.

Rozważmy teraz, jak  wielka ilość ciała 
rozpuszczonego przedyfunduje przez j e 
dnostkę przśkroju w ciągu drobnego nie
skończenie okresu czasu t.

By uprościć rozumowanie, przypusz
czamy, że wszystkie cząsteczki dyfundu- 
jące przebywają w tym  okresie czasu 
drogę jednakową A (średnią z A^ A,, 
A3 . . . )  i że jedna  połowa cząsteczek po
rusza się w kierunku dodatnim, gdy dru
ga—w kierunku odjemnym.

Przypuśćmy, że nasz walec je s t  podzie
lony płaszczyzną E  (rys. 3). Przez tę

O, Q,

a, E a,
(Fig. 3).

płaszczyznę przem ykają się w kierunku 
strzałki w ciągu okresu z te cząsteczki, 
które przedtem znajdowały się na lewo 
od E . Te cząsteczki, dajmy na to, zaj
mowały przestrzeń pomiędzy Ql Q,i i E E . 
Ponieważ te cząsteczki poruszające się 
w kierunku dodatnim stanowią połowę 
wszystkich cząsteczek dyfundujących, 
a cząsteczki te zajmują objętość A (prze
krój walca =  1), gdzie panuje średnie 
stężenie v1# to ilość (w gramocząstecz- 
kach) ciała rozpuszczonego dyfundujące- 
go w okresie z w kierunku dodatnim 
przez płaszczyznę E  wyrazi się wzorem: 

ł  vi A

Rozumując analogicznie, dojdziemy, że 
ilość rozpuszczonej substancyi (stężenie 
średnie w Q2Q2 — E E  oznaczamy przez 
v„), przesuwającej się w kierunku prze
ciwnym, wyrazi się wzorem:

ł  V2 A.
Zatem ilość substancyi rozpuszczonej, 

k tóra dyfunduje przez E  w okresie z 
w obu kierunkach, będzie:

ł  ^  ( v i - v , ) ............. (6)-
Oznaczmy znowu odległość przekroju



W SZECHŚW IAT M  19

walca od lewego końca przez x, a A przez 
dx, różnicę zaś v2 — vi~ j a k o  przyrost dv. 

d'j v,—v, , cZv
d £  “  4 : '• ' A
Wobec tego wzór (6) przybierze po

stać:

-  v * A* £ ..................... (6">-
W zór ten wyraża ilość substancyi, k tó 

ra  przedyfundowała przez E  w okresie
czasu t; w jednostce zaś czasu dyfunduje 
przez i? ilość (w gramocząsteczkach) ciała 
rozpuszczonego

V,
A2 d>
z dx

W  ten  sposób doszliśmy znowu do 
współczynnika dyfuzyi 

A3
D (7).

Z lego wzoru już  z łatwością obliczamy 
A =  I 2D i =  J/2Ż). I t  (7«).

III.

Zestawiając rów nania  (5) z (7a) otrzy
mamy wzór:

1 v ; . v ' 1 7
(8)

który  nam  mówi, że droga  średnia, prze
by ta  przez dyfundującą cząsteczkę, jes t  
proporcyonalna do p ierw iastku  kw adra to 
wego z czasu.

Jeżeli znowu założymy, że cząsteczka 
ciała rozpuszczonego, w porównaniu z czą
steczką rozpuszczalnika, j e s t  bardzo wiel
ka i ma postać kuli, wówczas możemy 
powiedzieć, że

(8 a ).
’ 3~vj p

Równanie ostatnie pozwala obliczyć 
średnią  drogę A cząsteczki o średnicy p, 
dyfundującej do rozpuszczalnika o lepko
ści •/] w tem pera turze  T  (według skali 
bezwzględnej). Równanie powyższe daje 
się zastosować niety lko do cząsteczek 
ciała rozpuszczonego, lecz i do cząstek 
zawiesinowych, teorya cynetyczna bo- 
wiem nie uznaje zasadniczej różnicy po
między ruchem molekularnym  cząsteczek, 
a ruchem Browna cząstek  zawiesinowych 
i koloidalnych.

Obliczmy drogę A, ja k ą  w ruchu Brow- 
nowskim w ciągu 1 sekundy (=  t) prze
bywa cząstka o średnicy l ;j. (=  2p), za
wieszona w wodzie, której współczynnik 
lepkości •/] =  0,0135, w temperaturze po
kojowej 18° (T  =  290):

A  —  I
8,31.107.290 1

6.1023 ' 3.3,1416.0,0135.0,5 .10-4 ' I
=  0,8.10-4 cm =  0,8 a .

1 =

Liczba ta wobec małej ścisłości, z ja k ą  
oznaczono N, j e s t  oczywiście przybliżona
( +  25°/0).

Na zakończenie porównajmy ruch ś re 
dni Brownowski cząstki zawiesinowej 
z ruchem jakiejkolwiek cząsteczki ciała 
rozpuszczonego. Otóż z liczby N  i obję
tości cząsteczkowej naprzyklad cukru, 
można obliczyć, że średnica cząsteczki 
cukru wynosi jakąś  0,001 ;j., z równania 
zaś (8) można się spodziewać, że A dla 
cząsteczki cukru je s t  prawie / 1000 ra 
zy większa niż dla cząstki zawiesinowej 
o średnicy 1 [j..

Anto i , i Gałecki.

R. U. O L D H A M.

T R Z Ę S IE N IA  ZIEM I A B U D O W A  
JE J W N Ę T R Z A .

I. W S T Ę P

Ze wszystkich  obszarów ziemi żaden 
nie zachęca do spekulacyi naukowej tak  
dalece, jak  obszar leżący pod naszemi 
stopami, -  ale nigdzie chyba spekulacya 
nie j e s t  bardziej niebezpieczna. To też, 
poza przypuszczeniami, niewiele możemy 
powiedzieć o budowie wnętrza ziemi. 
Znamy objętość i kształt  ziemi z dokład
nością, wystarczającą w przeważnej ilo
ści przypadków, wiemy również, że śre
dnia gęstość ziemi je s t  około 572 raza 

j większą od gęstości wody, że gęstość 
musi w zrastać  ku  środkowi, oraz że tem 
p era tu ra  wnętrza  ziemi musi być wyso
ka,— oto mniej więcej wszystko, co nam
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j e s t  wiadome. Różnemi czasy zbudowa- ] 
no wiele teoryj o ziemi: sądzono kolej
no, że substancya środka ziemi je s t  
ogniowa, ciekła, stała, gazowa, aż w re
szcie geologowie zniechęceni porzucili 
przedmiot i zaczęli objawiać skłonność 
do poprzestania na badaniu najbardziej 
zewnętrznej skorupy ziemi, rezygnując 
z jej środka na rzecz m atematyków.

Rozprawka niniejsza nie ma na celu 
wyłożenia nowej spekulacyi, idzie mi 
przeciwnie o wykazanie, że przedmiot,
0 którym  chcę mówić, dzięki współczes
nym badaniom sejsmologicznym, z kró
lestwa spekulacyi przeszedł do dziedziny 
wiedzy. Podobnie j a k  spektroskop dał 
początek nowej astronomii, umożliwiając 
astronomowi wykrycie niektórych części 
składowych odległych gwiazd, tak  samo 
sejsmograf, zapisując niedostrzeżone od
głosy dalekich trzęsień ziemi, pozwala 
nam zajrzeć w ziemię i poznać jej istotę 
tak  pod pew nym  względem dokładnie, 
jakgdybyśm y mogli przebić przez ziemię 
tunel i wziąć próbki składających ją  sub- 
s tancyj. Jes teśm y  dopiero u kolebki 
kwesty  i; przyszłość kryje jeszcze wiele 
zdobyczy; jednakże  już dziś wyszło na 
jaw  kilka wyników, interesujących a nie
spodziewanych, które chciałbym przed
staw ić poniżej.

Już w 1894 roku zmarły E. von Re- 
beur Paschwitz, zapisując trzęsienie zie
mi w Japonii, k tóre zdarzyło się 22-ego 
m arca 1), stwierdził, że' apara t  ujawnił 
trzy oddzielne zakłócenia albo fazy; j e 
dnakże mniemam, że właściwa istota t e 
go potrójnego zakłócenia wykazana zo
s tała  dopiero przeze mnie w roku 1900. 
Opierając się na danych rzetelnych, do
szedłem do wniosku że zakłócenie, po
wstałe z wielkiego trzęsienia ziemi, roz
szczepia się na trzy odrębne ruchy falo
we o różnych prędkościach i drogach; 
w odległych punktach  przyrząd zapisuje 
trzy te ruchy, jako  trzy oddzielne fazy. 
Z faz tych trzecia i najpóźniejsza, jak

') Peterm . M itth., tom  X L I (1805) str. 13—21
1 30—40.

■) P liil, Trans. Roy. -So<\, ser. A, tom  194 
(1900), str. 135—171.

się okazało, powstaje pod wpływem fal 
powierzchniowych, czyli ruchu falowego 
przebiegającego na powierzchni ziemi 
lub tuż pod nią; dwie zaś pozostałe fazy, 
t. z w. drgania przedwstępne (preliminary 
tremors), zawdzięczają swe pochodzenie, 
j a k  udowodniłem, falom, wędrującym  
przez wnętrze ziemi. W eźmiemy tutaj 
pod uwagę tylko te dwie ostatnie fazy, 
albowiem fale trzeciej fazy nie mogą nam 
oczywiście nic powiedzieć o wnętrzu zie
mi, gdyż drogi ich przebiegają wdłuż 
powierzchni.

S tudya d-ra C. G. Knotta x) i d-ra M. 
P. Rudzkiego 2) doprowadziły tych bada- 
czów do wniosku, że poprzez niejedno
rodne skały zewnętrznej skorupy ziemi 
nie mogą przebiegać fale o postaci p ro 
stej i że przyrządy, znajdujące się w są
siedztwie źródła trzęsienia ziemi, nie mo
gą zapisywać oddzielnie rozmaitego ro
dzaju ruchów falowych jeszcze nie zró
żnicowanych. Dopiero w środowisku b a r
dziej jednorodnem  nastąpić może owo 
zróżnicowanie, toteż dopiero w odległości 
10 stopni lukowych czyli około 700 mil 
ang. od źródła trzęsienia ziemi w zapis
kach sejsmografu zaczynają się ujawniać 
trzy  fazy. l^ale, wynurzające się w ta 
kiej odległości, część swej drogi przewę
drowały, rzecz oczywista, w środowisku 
bardziej jednorodnem; w tej zatem czę
ści nastąpiło rozszczepienie się początko
wego zakłócenia na oddzielne ruchy fa
lowe, przytem  okoliczność, że owo zróż
nicowanie daje się wykryć w odległości 
od- źródła, tak  stosunkowo niewielkiej, 
świadczy o tem, że zewnętrzna skorupa 
ziemi musi być stosunkowo bardzo cien
ka. Nie mogłem zebrać dostatecznych 
danych w celu dokładnego oznaczenia 
grubości tej skorupy, w każdym razie 
nie może ona przewyższeć mil dwudzie
s tu  3); pod tą  skorupą znajduje się ma-

*) Trans. SeismoJ. Soc. Japan , tom X I[(1888) 
sir. 115—136.

2) B eitrage zur Geophysik, tom  I I I  (1898), 
str. 519—540.

3) Dane sejsmologiczne pozw alają w niosko
wać, że nie je s t  ona wszędzie jednakow a; trzę
sienia ziemi, rozchodzące się od wschodniego
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terya ł  zupełnie odmienny, w  którym , nie 
tylko indywidualizują się odrębne ruchy  
falowe, lecz, j a k  to  wykazał prof. Mil- 
ne 1), prędkość tych  osta tn ich  je s t  daleko 
większą, niż w skorupie zewnętrznej. J e 
śli zestawienia, k tóre  podajem y niżej, nie 
potwierdzają w szczegółach dalszych 
wniosków prof. Milnea, dotyczących j e 
dnorodności całego ją d ra  ziemi oraz pro
stolinijnego rozchodzenia się ruchów 
falowych, to trzeba  to przypisać zwięk
szeniu się od tego czasu odpowiednich 
danych. Ja k  zobaczymy niżej, wnioski, 
do jak ich  Milne doszedł, możemy potwier
dzić jedyn ie  dla zewnętrznych 0,6 pro
mienia ziemi; p rzy tem  trzeba  dodać, że 
w reszcie wnętrza  ziemi (0 ,4 ) fale p ie r 
wszej fazy, k tóre  Milne wyłącznie u- 
względnił, u lega ją—wręcz przeciwnie niż 
fale fazy drug ie j—zmianie tak  nikłej, że 
z łatwością może ona zostać  niepostrze- 
żoną. Dlatego też poświęcimy nieco m iej
sca wykazaniu, że dwa opisywane ro
dzaje fal różnią się od siebie w istocie.

W rozprawie, wyżej cytowanej, w y k a 
załem, że z odmiennych prędkości roz
chodzenia się pierwszej i drugiej fazy 
wynika, iż należą one do różnych posta 
ci ruchu  falowego, identycznych, w edług 
wszelkiego prawdopodobieństwa, ze zna- 
nemi postaciami ru ch u —kom presyonalną 
(podłużną) i dystorcyonalną (poprzecz
ną), — które  mogą przebiegać przez śro
dowisko stałe. Co dotyczę pierwszej fa
zy, to konkluzya moja była  zgodna z po
glądami, wygłoszonemi już poprzednio , 
i uznawanemi dziś powszechnie; na to 
miast moje in terpretow anie  drugiej fazy 
spotkało się z dwu stron z opozycyą.

Z jed n ą  wystąpił O. Fisher, który, są 
dząc, że in terp re tacya  taka  nie daje się 
pogodzić z jego  teoryą o w nętrzu  ziemi, 
podał bardzo pomysłowe wytłumaczenie 
owych fal drugiej fazy -). Otóż nie wy-

w ybrzeża Japonii, u jaw niają  trz y  fazy w  bliższej 
o ile się zdaje odległości od źródła, niż trzęsie
n ia w  Europie,—dow odziłoby to  m niejszej g ru 
bości skorupy ziem i na obszarze Japonii.

*) „!Nature“, 9 kw ietn ia  1903 r., tom  47, sir. 
538—539.

'-) On tlie Transm ission o f E artbquake * \Va-

daje mi się, aby teorya 0. F ishera o cie
kłym środku ziemi i moje przypuszcze
nie, że fale drugiej fazy są poprzeczne,— 
koniecznie wyłączać się miały wzajemnie. 
Nie wiemy przecież zupełnie, j a k  zacho
wuje się m aterya  pod wpływem ciśnień, 
panujących  we w nętrzu ziemi, i nie je s t  
niemożliwe, że ciecz, pod ciśnieniem m i
lionów atmosfer, je s t  w stanie przewo
dzić fale poprzeczne, do czego nie je s t  
zdolna pod ciśnieniami, dla nas dostęp- 
nemi. Na kw estyę tę nie kładę jednak 
że nacisku, gdyż nie ma ona znaczenia 
w przedmiocie, o którym  mówię; ważnym 
dla mnie je s t  tylko fakt, że ruch  falowy 
w pierwszej i drugiej fazie różni się od 
siebie zasadniczo,—i z tem zgadza się 
i Fisher.

Zresztą pogląd ten — poza a rgum en ta
mi, poprzednio przeze mnie przytoczone- 
mi J) — potwierdziły również zapiski se j
smografu typu prof. Vicentiniego, sk ła
dającego się z dwu ciężkich m a s ,— je 
dnej poruszącej się swobodnie w k ierun
ku poziomym, drugie j—w kierunku pio
nowym. Z zapisek wielkich trzęsień zie
mi, otrzym ywanych w odległości 90-ciu 
stopni lub większej, wynika, że pierwsza 
ciężka m asa w ciągu pierwszej fazy ule
ga nadzwyczaj małemu przesunięciu, 
tymczasem  druga masa w tym  samym 
okresie często regestru je  największe prze
sunięcie w ciągu całego zakłócenia. 
Podczas drugiej fazy rzecz się ma prze
ciwnie: masa, poruszająca się swobodnie 
w k ierunku pionowym, rzadko ulega 
przesunięciu, masa zaś pozioma prze
suw a się na przestrzeń bardzo zna- 

i czną. Ta różnica w charakterze zapisek 
w ciągu dwu faz wskazuje, że ruch w ka
żdej z nich jes t  różny, i ubocznie zdaje 
się popierać in terpretacyę, przeze mnie 
proponowaną: w samej rzeczy, jeśli p ier
wsza faza je s t  odbiciem tej formy zakłó
cenia, k tóra  przebiegła przez ziemię, j a 
ko fala podłużna, to w odległości 90 Sto

re s  th rough  the E arth , P roc. Cam bridge P hil. 
Soc., tom  X II  (1903—1904), str. 354—361.

■) Phil. Trans, Roy. Soc. ser. A, tom  194 
(1900), str, 162—100.
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pni i większej ruchy  pionowe przeważać 
będą nad poziomemi; natomiast, z fazą 
drugą, — przypuszczalnem odbiciem fal 
podłużnych, — będzie wręcz przeciwnie.

Ta różnica we własnościach dyagra- 
matów dwu faz może służyć też jako ar
gum ent przeciwko zapatrywaniu, przy
ję tem u  w Japonii !), mianowicie, że obie 
fazy przedstaw iają  ruchy falowe podo
bnego typu; ruchy te mają się rozprze
strzeniać z rozmaitą prędkością w w ar
s twach różnej głębokości, ale równolegle 
do siebie i niedaleko od powierzchni zie
mi. Ponieważ pogląd taki sprzeczny je s t  
z liczbami niżej podanemi, nie mamy 
więc potrzeby zatrzym ywać się nad nim; 
niech fakty  mówią same za siebie.

Tłum. L. H.
(C. d. nast.)

O ZDOLNOŚCI ROZPOZNAWCZEJ 
MIKROSKOPU I O ULTRAMIKRO- 

SKOPIE.

(Dokończenie).

Przekonaliśm y się, że uginanie się świa
t ła  podczas przechodzenia przez wązkie 
przegrody kładzie kres rozszerzeniu g ra
nic św iata  widzialnego. W iem y jednak, 
że w ostatnich latach wynaleziono „u ltra“ 
przyrząd, który pozwala dostrzegać przed
mioty amikroskopowe. W yjaśnim y tu 
w  krótkości sposób ultramikroskopii.

Ultramikroskop, wynaleziony w r. 1903 
przez Siedentopfa i Zsigmondego, do pe
wnego stopnia zwodniczą ma nazwę. Po
zwala on tylko dostrzedz przedmioty ami
kroskopowe, nie pozwala ich jednak  wi
dzieć. Zasada jego jes t  xprosta; znamy 
j ą  z życia codziennego. Niedostrzegalny 
pył możemy łatwo zauważyć w świńtle 
promieni słonecznych, wdzierających się 
do pokoju; obserwator powinien oczywi-

') A. Im am ura, Publications of the Earthqua- 
ke-Investigation  Com m ittee in F oreign Langua- 
ges, Aj 16, Tokio, 1904 i w innych  publikacyach 
pÓKfniejszych w  rozm aitych miejscach,

ście patrzeć z boku. Światło rozprasza 
się i ugina spotykając na drodze swej 
drobniutkie cząstki ciał stałych. J a k  Sie- 
dentopf i Zsigmondy zasadę tę stosują  
do ultramikroskopu, łatwo zrozumiemy 
z fig. 7-mej A. Literą O oznaczono tam

jr

A

B
(Fig. 7).

prepara t badany, L —jes t  źródłem światła, 
M —soczewki objektywu, A'—kondensor, 
k tóry  zbiera promienie świetlne na osi 
mikroskopu. Obserwuje się zatem pro
stopadle do kierunku promieni padają
cych i widzi się tylko światło ugięte 
i rozproszone. Na tej samej figurze pod 
literą  B  mamy już  cały aparat Sieden
topfa i Zsigmondego. Nie będziemy się 
tu  zatrzymywali na szeregu przyrządów 
dodatkowych, zwrócimy tylko uwagę na 
kondensor K  i mikroskop, umieszczone 
z lewej strony. Z rysunku  tego widać, 
że przyrząd w pierwotnej swej postaci 
bynajmniej nie należał do dogodnych 
w użyciu i do tanich. W krótce i sami 
wynalazcy podali konstrukcyę prostszą, 
i od innych badaczów wyszły modyfika- 
cye. Najdoskonalszym niewątpliwie je s t  
pomysł opracowany przez firmę Reicher-
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ta. Przyrząd Ileichorta podany na fig. I 
8-mej daje się z łatwością dopasować do

(Fig. 8).

każdego mikroskopu zwykłego, je s t  n ie
zmiernie prosty, a co za tem  idzie, tani 
i daje tak  silne światło, że można doko
nywać spostrzeżeń już  posługując się 
palnikiem Auerowskim, jako  źródłem 
światła *). Zasadniczą część przyrządu 
stanowi soczewka płasko wypukła  L; pro
mienie odbite od zwierciadła (Sp), prze
chodzą tylko przez zew nętrzną  część so
czewki, gdyż środek je j zasłonięty je s t  
nieprzezroczystą przegrodą (BI). Na p ła 
skiej części soczewki leży szkiełko przed
miotowe. Pomiędzy szkiełko przedmio
towa a soczewkę wpuszczamy kroplę olej
ku, aby un iknąć  w tem  miejscu całko
witego odbicia. Promienie, k tóre padają 
na brzeg soczewki, doznają szeregu od
bić całkowitych w punktach  b, V , b"; ża
den z nich nie wyjdzie na zew nątrz  
w k ierunku osi mikroskopu, k tóra  za
znaczona je s t  zapomocą środkowej linii 
przerywanej. Obserwator widzieć będzie 
na  ciemnem zupełnie tle te tylko cząs t
ki, k tóre światło rozpraszają.

Ultram ikroskop, podobnież j a k  i mi
kroskop zwykły, nie odsłania nam ta jn i
ków bardzo subtelnych s tru k tu r .  Jeżeli 
jednak  m am y pojedyncze cząstki zrzad- 
ka rozsiane w jednostajnem  środowisku, 
wówczas możemy stwierdzić ich obecność 
tam  nawet, gdzie najsilniejsze system y 
optyczne zawodzą.

Zsigmondy zastosował now'y przyrząd 
przedewszystkiem  do badania t. zw. 
szkieł rubinowych, t. j. szkieł, do k tó 

*) Przyrząd Reicherta można nabyć w war
szawskiej Uranii za cenę kilkunastu rubli

rych podczas stapiania dodaje się na w a 
gę kilka dziesięciotysiącznych złota. J e 
żeli stop ostudzimy bardzo prędko, to 
otrzym ujem y masę bezbarwną i przezro
czystą; je s t  ona, j a k  mówią, optycznie 
próżna, gdyż nie można w niej wykryć 
żadnych inkluzyj; jeżeli natom iast pod
dawać będziemy masę oziębianiu powol
nemu, u trzym ując  j ą  dość długo w s ta 
nie nawpół ciekłym, to otrzymujemy ko
lejno coraz to in tensywniejsze zabarwie
nia, przechodzące od słabo różowego, 
przez czerwone, niebieskie (właściwe 
szkło rubinowe) aż do brunatnego. Złoto 
zbiera się coraz to w większych skupie
niach; wreszcie zmętnienie s taje  się już  
golem okiem widzialne. Kiedy patrzymy 
na szkło rubinowe przez ultramikroskop, 
to na ciemnem tle dostrzegamy zrzadka 
rozsiane gwiazdki: to właśnie cząstki 
złota, w zwykłych warunkach wzrokowi 
niedostępne. Kiedy poruszamy śrubkę 
mikrometryczną, płaszczyzna przekroju 
optycznego zmienia się, jedne  gwiazdki 
gasną, pojawiają się nowe. Siedentopf 
i Zsigmondy na liczeniu tych cząstek 
złota oparli oznaczenie minimalnej wiel
kości ziarnek, które możemy zaobserwo
wać zapomocą ultramikroskopu. Zasada 
obliczenia jes t  nader prosta. W okre
ślonej masie szkła rozpuszczamy pewmą 
ilość złota. Przypuszczając, że ciężar 
właściwy złota skutkiem  rozpuszczenia 
w szkle nie zmienia się, możemy znałeść, 
ja k ą  objętość zajmie ta  masa złota. Cho
dzi teraz  tylko o to, żeby się dowiedzieć, 
na ile ziarnek rozpada się złoto, a liczba 
ta pozwoli już  wyznaczyć objętość jed n e 
go ziarnka. Ilość ziarnek oznaczamy, li
cząc w kilkunastu  miejscach gwiazdki 
widziane przez ultramikroskop i biorąc 
średnią. Po obliczeniu objętości z iarnka 
łatwo już  znaleść jego w ym iary liniowe, 
przypuszczając, że ziarnko ma formę pra
widłową, np.—sześcianu lub kuli. Tym 
sposobem przekonano się, że wym iary  
najdrobniejszych cząstek złota, które mo
żna obserwować w letnie dnie słoneczne 
nie przewyższają 3 —6 ;j.;i  (3 — 6  miliono
wych milimetra), czyli są przynajmniej 
ze 40 razy mniejsze od tycli najdrobniej
szych cząstek, które w najlepszych wa
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runkach  widzieć można przez mikroskop 
zwykły.

ł w niezliczonej mnogości innych p rzy
padków ultram ikroskop wykazał nieje
dnorodność środowisk, napozór zupełnie 
jednorodnych. W  przypadku cieczy rola 
jego była najdonioślejsza. Stwierdzono, 
że olbrzymia część roztworów silniej roz
praszających światło, t o - t y l k o  zawiesi
ny cząstek sta łych w podłożu ciekłem. 
U ltramikroskop dał możność badania fi
zyczno - chemicznego tych ciał, a są to 
ciała dla nauk biologicznych najważniej
sze—koloidy; one, ja k  wiadomo, stano
wią zasadniczą część wszelkiego organi
zmu zwierzęcego i roślinnego '). Che
mia koloidów, zaniedbanych do niedawna 
przez naukę, w ciągu lat ostatnich szyb
kie poczyniła postępy. Nie wszystkie 
one dają się, co prawda, rozłożyć opty
c z n ie , - ż e  jed n ak  dla jednej i tej samej 
substancyi znajdujem y cały szereg sto
pniowali w grubości ziarn zawieszonych, 
przyczem dopiero od pewnej granicy roz
poczyna się dostrzegalność, wszystko te
dy przem awia za tein, że między rozma- 
itemi koloidami niemasz różnicy zasadni
czej. Zresztą zdaje się, że i roztwory 
krystoloidów nie są tak jednolite, j a k b y 
śmy mogli przypuszczać. Jeżeli umieści
my w wirówce roztwór jakiejś  ciężkiej 
soli, np. jodku potasowego, to po pewnym 
czasie w częściach obwodowych koncen- 
tracya  większa będzie, niż pośrodku.

Podczas badania koloidów rzuca się 
w oczy pewne osobliwe zjawisko. Czą
stki zawieszone nie są ani chwili w spo
czynku; drgają  one nieprawidłowo kolo 
swej pozycyi równowagi; wychylają się 
raptownie to w tę to w tam tę stronę, 
połyskując to silniej to słabiej; wydaje 
się, że tam  życie niesłychanie bujne wre 
z całą siłą. Ruch ten z ^czasem nie uspa
kaja  się wcale. Ścisłemi doświadczenia
mi stwierdzono, że ruchu tego nie w y
wołują ani prądy w cieczy, ani też nie

*) Bliższe szczegóły dotyczące zastosowania 
u ltram ikroskopu w  naukach biologicznych , czy
te ln ik  znajdzie w  książce Cottona i Moutona; 
„Les iiltraraieroscopes et les objets ultram icro- 
scopiquesB, P aryż, Masson 1906,

jednostajne oświetlenie. A więc perpe- 
tuum  mobile? Gouy znalazł tłumaczenie, 
które nie tylko nie obala podstaw wie
dzy, lecz widzi w tym ruchu cząstek na j
drobniejszych (t. zw. ruch  Brownowski) 
potwierdzenie zasadniczych hypotez na
uki. Podług Gouya ruch cząstek tych 
je s t  skutkiem  niezliczonych uderzeń otrzy
mywanych przez ziarnka koloidów od 
cząsteczek środowiska; wiemy przecież, 
że, podług cynetycznej teoryi ciepła, czą
steczki wszelkiego ciała znajdują się 
w ciągłym ruchu bezładnym. Piękna 
m yśl Gouya była punktem  wyjścia dla 
całego szeregu badań. W  szczegółach 
spotyka się jeszcze trudności dość zna
czne. Zdaje się, że ruchy  cząstek nie są 
zupełnie niezależne od siebie, albowiem 
w wielu przypadkach prędkość ruchu 
zmniejsza się wraz z rozcieńczeniem, cze
go nie moglibyśmy oczekiwać, gdyby 
ruch Brownowski zależał tylko od ude
rzeń cząsteczek środowiska. Zastanawia
jącym  je s t  i ten  fakt, że masa cząstek 
poruszanych je s t  przynajmniej milion ra 
zy większa od masy cząsteczek porusza
jących. Bądź-co-bądź tylko w teoryi cy 
netycznej poszukiwać można rozstrzy
gnięcia zagadki ruchu IJrownowskiego.

St. Landau.

SPOSTRZEŻENIA NAUKOWE. 

Przyczynek do systematyki bratków 
litewskich.

Bratek zwyczajny (Yiola tricolor L.j na
leży do najpospolitszych z całej rodziny koł
kowatych (Yiołaceae), a  jako leczniczy jest 
również i najpopularniejszym; znajduje się 
nietylko w kraju naszym, lecz i W całej 
Europie, Azyi wschodniej, Syberyi (do Baj
kału) i w Ameryce północnej, a pomimo te 
go wszystkiego, naukowo, w ścisłem słowa 
tego znaczeniu, jest bardzo niedokładnie 
znany.

Od czasów Linneusza we wszystkich dzie
łach systematycznych bez wyjątku przyta
czany, nasz bratek dotąd jeszcze niema sto
sownie opracowanej monografii, nietylko 
w literaturze naszej, lecz i w ogólnej, to też
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i dziś jeszcze nie możemy szczegółowo okre
ślić rzekomo bardzo licznych jego odmian, 
a tembardziej nie mamy możności porównać 
między sobą wszystkich osobników obcokra
jowych; dotąd nie wiemy np., o ile francus
kie bratki są różne od naszych *), a cóż do
piero sądzić o amerykańskich i innych?

Systematyka naukowa, powszechnie, aż 
do chwili obecnej używana, jest dziełem 
prof. Kocha, k tóry  odróżnia trzy tylko od
miany:

1) Varietas saxatilis Koch, z kwiatami 
całkiem żółtemi;

2) Var. vulgaris Koch, z kwiatami dwu- 
barwnemi i

3) Var. arvensis Mur. z kwiatami ma- 
łemi 2).

Tylko 3 te odmiany są powszechnie zali
czane do flory naszej krajowej, aż do chwili 
obecnej (por. Paczoski, Rostafiński, Lehmann, 
Klingę, Rehman i Wołoszczak, Twardowska, 
Błoński itd.). Zdania florystów obcokrajo
wych pod względem systematyki bratków 
są podzielone; jedni bowiem przyjmują nie
skończoną ilość form odmiennych (Jordan, 
Gondager itd.), inni zaś, przyznając słuszność 
Kochowi, uznają tylko 3 powyższe odmiany 
za uzasadnione, tak jak  i floryści nasi.

Co dotyczę najnowszej system atyki b ra t
ków, ostatnim wyrazem nauki jest praca 
Wittrocka 3). Uczony ten botanik dzieli 
całą grupę bratków na 2 oddziały: do je 
dnego z nich zalicza takie, które zapładniają 
się swoim własnym pyłkiem i do tego same 
przez się (autogami); do drugiego znów ta 
kie, które zapładniają się obcym, i zapomo- 
cą owadów z obcych okazów przenoszonym 
pyłkiem (allogami).

Mojem zdaniem, funkcye te  fizyologiczne 
są tylko wynikiem—bujnej imaginacyi, gdyż 
jak  zbiornik pyłku (horriolum), tak  i blizny 
u  wszystkich bratków są jednakowe.

Całe lato roku przeszłego poświęciłem 
był na studya nad bratkami krajowemi, a to 
w celu przekonania się, o ile systematyczne 
ich uporządkowanie jest możebnem. Uło
żyłem przeto zielnik bardzo obfity i poucza
jący i doszedłem wogóle do bardzo cie
kawych wniosków *).

•) B ratk i francuskie zdają się być bardzo ró 
żne od naszych, porów n. A. Acloąae, F lo rę  de 
F rance. P aryż , 1894, str. 126.

2) K och, Flor. germ ., edit. 3, pars I. Lipsk, 
1857, str. 75.

3) Porów n. A cta ho rti B ergiani, tom  2, >N° 1, 
(1896) i Jfc 2 (1897).

4) Trapiony chronicznem , piersiow em  cierpie
niem, w śród  la ta  naw et, nie je s te m  w  m ożności 
o p u s z c z a ć  m ieszkania; to też  w szelki m ateryał, d o  
prac moicb naukow ych używ any, zaw dzięczam  
obcej pomocy. Miło mi je s t  przeto  w yrazić przy

Jakkolwiek studya moje dalekie są jesz
cze od wykończenia ostatecznego, gdyż rna- 
teryał, k tóry  posiadam, pochodzi z bardzo 
nieznacznej stosunkowo przestrzeni, bo ty l
ko z Wojnowa i najbliższych jego okolic, 
co wynosi zaledwie kilka Jem2, a dotego je
szcze brak mi wszelkich środków pomocni
czych — to jednakże sądzę, że i teraz już 
wyniki studyów moich mogą zainteresować 
florystów naszych. Zdecydowałem się prze
to ogłosić choćby najgłówniejsze tylko wy
niki, ażeby, wywoławszy k ry tykę  poważną, 
módz z niej korzystać w dalszych badaniach 
już w najbliższej przyszłości. Tak więc t re 
ścią ar tyku łu  niniejszego będą główne wy
niki badań moich nad bratkami krajowemi, 
czyli raczej nad systematycznym ich ukła
dem.

Morfologiczne opisanie bratka byłoby tu 
taj zbyteczne, gdyż w literaturze naszej bo
tanicznej mamy już opisy Wagi i Jundziłła; 
pozostawiam przeto drobiazgowe opisanie do 
przyszłego ar tykułu  mego odpowiedniej t re 
ści, a obecnie przechodzą do proponowanego 
przeze mnie układu, który streszczam w na- 
stępnym przeglądzie ogólnym, a potem roz
patrywać będziemy szczegółowo każdy dział 
tego układu zosobna.

Przegląd  synoptyczny b ra tk ó w  kra jow ych ,  
dziko rosnących. V io la  tr ico lo r  L.

A) Kwiaty dość duże, okazałe; płatki od 
kielicha dłuższe (A).

1) P ła tk i jednobarwne. (Formy typowe).
a) Kwiaty żółte (a).
P) » białe (p).
Y) „ fioletowe (y).
0) „ błękitne (§).
2) P ła tk i różnobarwne. (Mieszańce).
a') P ła tk i górne fioletowe,

dolne żółte =  (a X  '()•
P') P łatki górne błękitne,

dolne białe... =  (o X  P).
7') P łatki górne białe,

dolne żółte... =  (p X  *)•
3) Płatki górne żółte,

dolne białe... =  (a X  P) 
i t. d. i t. d.

B) Kwiaty małe, nikłe; płatki od kieli
cha krótsze.

1) Kwiaty żółte; płatki od kielicha nie
wiele krótsze.

te j sposobności, że całą moję kolekcyę bratków  
krajow ych  zawdzięczam  siostrze M. N. i b ra tu  
B. D. P an i N., zam iłow ana florystka, posiada tak  
w praw ne oko, że dostrzega naw et na jsub te ln ie j
sze różnice. Je j to  zawdzięczam  niem ało pię
knych  lub rzadkich okazów z flpry naszej kra- 

: jow ej.
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2) Kwiaty białe; płatki znacznie od kie- | 
licha krótsze.

Oto jest wszystko, co charakterystyczne- i 
go dla bratków litewskich zauważyć się da
ło. Widzimy przeto, że układ nasz jest 
i prosty i jasny, co właśnie za tem przema
wia, że systematyka niniejsza jest naturalna 
i całkiem na właściwej i charakterystycznej 
zasadzie oparta.

Przegląd niniejszy może zarazem służyć 
jako klucz do określania wszystkich dotąd 
znanych bratków litewskich.

Rozważywszy starannie i dokładnie prze
gląd powyższy, dochodzimy do wniosków 
następnych:

1) Nazwa linneuszowska Yiola tricolor L, 
zastosowana niegdyś do pewnego, jednego 
tylko gatunku, dziś odnosi się do całej g r u 
py form rozmaitych, nie równorzędnych.

2) Grupa ta  dzieli się na dwa główne 
typy, oznaczone w przeglądzie powyższym 
literami A i B 1).

Rośliny do obu typów tych należące tak 
bardzo się różnią, że przyjrzawszy się im 
raz dokładnie, można rozpoznać po jednym 
kwiatku, lub listku; nie mniej różnią się one 
i postacią swoją zewnętrzną, tak, iż na pier
wszy rzut oka dają się rozpoznać; to też 
należy je uważać za typy samodzielne i ró
wnorzędne, a bynajmniej nie za odmiany je
dnego i tego samego gatunku tak, jak się 
to dotąd praktykowało.

3) Typ pierwszy (zob. A) swoją koleją 
dzieli się na 4 wtórne (pododdziały), które 
również należy uważać za samodzielne i ró
wnorzędne; różnica cała, jaka tu taj zachodzi, 
polega jedynie na zabarwieniu kwiatów 
(zob. a, (3, y, S), zewnętrzną zaś postacią 
wcale się nie różnią, tak, iż po usunięciu 
kwiatów, odróżnić ich niepodobna.

Jakkolwiek zabarwienie w ogólności nale
ży do cech najmniej stałych, dla bratków 
jednakże cecha ta  jest jedyną i charakte
rystyczną. Okazy świeżo zebrane mają kwia
ty  o barwach żywych i jasnych, które po 
zasuszeniu blednieją i nieco zmieniają się: 
biała barwa staje się żółtawą, a błękitna 
fioletową, lub odwrotnie.\ Bratki jednobar
wne są rzadkie, do najobfitszych należą żół
te (a), inne (7, 8) są rzadsze, a najrzadsze 
białe ([3), których znalazłem zaledwie kilka 
okazów.

')  A żeby nie rozszerzać i tak  jn ż  dość zawi- 
kłanej synonim iki, żadnych nazw  now ych nie 
w prow adzam , zastępując je  literam i (porówn. 
przegląd powyższy); w  razie zaś ogólnego zaapro
bow ania system atyk i niniejszej, w prow adzenie 
nazw  odpow iednich nie nastręczy żadnych tru 
dności.

Ze wszystkich 4 barw jedna tylko żółta 
została uznana za charakterystyczną dla od
miany, pod nazwą Yiola saxatilis Koch x) 
powszechnie znanej; wszystkie zaś inne, je
dnobarwne bratki przez nikogo jeszcze obser
wowane nie były J) i stąd to właśnie po
chodzi cały błąd i cała niekonsekwencya 
w układzie systematycznym dotąd p rak ty 
kowanym.

Wszystkie 4 typy  w mowie będące od
znaczają się niezwykłą skłonnością do krzy
żowania się między sobą, przez co mianowi
cie powstaje mnóstwo mieszańców, czyli ba- 
stardów.

4) Bastardy (zob. przegl. a' — 3') różnią 
się od form typowych (a—5) tem tylko, że 
mają kwiaty pstre, a nie jednobarwne, jak 
u  tych ostatnich; postacią zewnętrzną nie 
różnią się ani między sobą, ani od form ty 
powych, tak, że tylko podczas kwitnięcia 
można je rozeznawać.

Ubarwienie kwiatów bastardowych tu 
dzież kombinacya barw samych zależy od 
krzyżujących się między sobą osobników, 
przyczem barwa osobnika, spełniającego fun- 
kcyę fizyologiczną samczą, udziela się drugie
mu osobnikowi.

Zmiana barwy u bratków nie dotyczę 
kwiatu całego, jak  np. u  tytoniu 3), lecz 
udziela się tylko płatkom parzystym; niepa
rzysty zaś, t. j. dolny, piąty, pozostaje zwy
kle nie zmienionym i służy za oznakę ty 
pową.

Dla przykładu weźmiemy najzwyklejszą 
kombinacyę aX<5 (t. j. żółty z fioletowym), 
tu  bywają następujące odmiany:

a) Dwa górne płatki mniej lub więcej
ciemno - fioletowe, reszta żółte, jak  zwykle.

b) Dwa górne płatki ciemno - fioletowe,
dwa boozne jasno - fioletowe, a tylko dolny 
żółty, jak zwykle 4).

c) Dwa górne płatki są fioletowo obrze
żone, wszystkie inne jak  zwykle.

d) Dwa górne płatki mają po jednej
plamce fioletowej, reszta jak  zwykle f‘).

e) Dwa górne płatki z wierzchu żółte,
a ze spodu z fioletowym odcieniem, reszta
jak  zwykle.

‘) Zob. Koch, Synops. flor. germ. e t helv. Tom
1, w yd. 3, 1857, str. 75.

2) W praw dzie Koch (1. c.) przy tacza w szyst
k ie barw y, prócz białej, lecz ty lko w  kombina- 
cy i z żółtą, o czem poniżej będzie m owa (zob. 
bastardy).

3) Zob. „W szechśw iat1*, M  40 i 41 z r. 190G, 
str. 634.

4) P ła tek  ten  je s t  u form y żółtej (V. saxati- 
lis auct.) ciem no-żółty (pom arańczowy) z takąż, 
ale nieco ciem niejszą plam ką przy  nasadzie; 
w szystk ie 4 wyższe są ja sn o -ż ó łte  (cytrynow e).

5) Dr. Beck w yróżnia tę formę pod nazwą: 
form a ocellata (zob. F lora v. N ieder-Oestr. Tom
2, str. 517).
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f) Dwa górne płatki fioletowe, dwa bo
czne białe, - a dolny żółty. J e s t  to bastard 
podwójny (a X  °) X  P-

To samo się dzieje ze wszystkiemi innemi 
barwami (resp. typami x), z tej raoyi po
wstaje mnóstwo bastardów rozmaitych; to 
też dwu całkiem jednostajnych prawie nie
podobna znaleść.

Bardzo często zdarza się widzieć na je 
dnej i tej samej łodydze u  okazów pojedyn
czych, po dwa kwiaty całkiem odmiennej 
barwy; u okazów zaś krzaczystycli (z wielu 
łodyg składających się) prawie zawsze zna
leść można choćby jeden lub dwa tylko 
kwiaty całkiem odmiennej barwy od całej 
reszty, jednostajnych i całkiem podobnych 
do siebie.

Zjawisko to, znane już niektórym botani
kom -). jes t  niezbitym dowodem, że mamy 
tu  do czynienia i; bastardami, gdyż tylko 
przez krzyżowanio się a) różnobarwnych oso
bników może być wywołane.

Bastardy (o pstrych kwiatach) biorą zwy
kle górę nad jednobarwnetni tak  dalece, że 
te ostatnie (z wyjątkiem najpospolitszych 
żółtych) wprost giną pośród nich 4), a że 
właśnie żółte zostały jednogłośnie przez wszy
stkich florystów uznane za typ  samodzielny, 
przeto sama konsekwencya nakazuje i inne 
bratki jednobarwne uznać za typy  samo
dzielne •'), tembardziej, £o wszystkie one, 
krzyżując się między sobą, wytwarzają mnó
stwo bastardów.

Do typu  niniejszego zaliczamy przeto: 
cztery typy jednobarwne, tudzież wszystkie 
ich bastardy (zob. przegl., A).

5) Typ główny drugi (zob. B) jest, jak 
już wyżej powiedziano, od pierwszego cał
kiem różny, toteż i dalszy systematyczny 
podział jego na innej polega zasadzie. Typ 
w mowie będący odpowiada odmianie V. ar- 
yensis auct. i zawiera następujące typy 
podrzędne: .

7.) Kwiat od kielicha mniejszy; wszyst
kie płatki jasno-żółte, dolny zaś opatrzony

')  Gdzie zaw sze barw a p ła tk a  dolnego w ska
zuje typ  zasadniczy (resp. męski).

-’) Zob. K lingo, F lo ra v. Est-, Liv-u. Curland, 
l(ev!il, str. 417.

:1) W łaściw ości tej u roślin h o rtik u ltu ra  za
wdzięcza najpiękniejsze mieszańce kw iatów  ozdo
bnych.

4) Być może, iż b ra tk i jednobarw ne dążą ku 
zagładzie i  zostaną w końcu całkiem  przez ba
stardy  w y p arte  ze stanow isk. J .  Pac zośki, jeden  
z najlepszych znaw ców  flo ry rossy jsk ie j, żó łtych  
b ratków  w cale nie znalazł w  B ossyi środkow ej; 
a że prof. C yngier je  przytac za, p rzypisuje on to 
biednem u określeniu. (Zob. F lo ra  Polesia. Cz. I, 
str.- 83).

5) W  razie, gdyby  to  moje przedstaw ien ie 
został i uznane, chętniebym  bratka  b łękitnego 
nazwał: „V Mah-inae n

przy nasadzie pomarańczową plamką, na k tó 
rej znajduje się 5 podłużnych, ciemnych 
kresek.

p) Kwiat bardzo mały, na dnie kielicha 
uk ry ty  1); płatki białe, bardzo małe; dolny 
płatek z plamką pomarańczową; kresek cie
mnych niema wcale. V. pullescens Beck 
(1. c.).

Oprócz dwu powyższych, botanicy zagra
niczni przytaczają jeszcze inne, których 
wszakże dotąd na Litwie nie zauważyłem; 
sądzę jednak, że niektóre z nich, jak np.
V. segetalis Beck (1. c.), jest bastardem po
chodzącym ze skrzyżowania się dwu typów 
głównych: A X B.

Na tem kończę ar tykuł niniejszy, a po 
ukazaniu się kry tyki specyalnej, przystąpię 
do dalszego sprawozdania z badań moich, 
które w lecie nadchodzącem postaram się 
rozszerzyć i sprawdzić.

Dr. W. Dybowski.

O D E  Z W  A.

Od długich lat profesor August Witkow
ski służy Nauce i społeczeństwu swemu. 
Służy im wiernie, jako profesor Szkoły J a 
giellońskiej, ucząc pokolenia uczniów, pro
wadząc ich wytrwale ku pojmowaniu N a tu 
ry, ku poszanowaniu Nauki. Służy im, j a 
ko kierownik Zakładu Fizycznego, gdzie 
pierwsze kroki stawiają ci, którzy pragną 
zrozumieć istotę badania przyrodniczego. 
Służy’ im wreszcie jako uczony, jako badacz, 
jako pisarz polski. Uczony i badacz ofiaro
wał Nauce szereg prac, związanych jedną 
myślą, idących wspólnie ku jednemu celowi; 
szereg prac tak  ścisłych i zbudowanych tak 
mocno, że tworzą już dzisiaj trwały pomnik 
pracy polskiej w Rocznikach nauki, a tak 
mozolnych i trudnych, że rzadko kto w E u 
ropie odważa się podejmować podobne. P i
sarz jasny, prosty, dokładny, wytworny, pro
fesor Witkowski wzbogacił ku lturę  polską 
o dzieło pierwszorzędnej wartości, o „Zasa
dy' Fizyki".

W roku ubiegłym, 1908, jedno z pomię
dzy dążeń profesora Witkowskiego poczęło 
się iścić. Rozpoczęto w Krakowie roboty 
około dźwignięcia nowego gmachu Zakładu 
Fizycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego.

*) Ma w yg ląd  zm arniałego kw iatu , co w szak
że niomożebne, bo w y rasta  na grzęd ich pośród 
roślin na w arayw o upraw ianych.
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Zbliżył się ku  nain oel gorących, wielolet
nich zabiegów profesora. Niedaleka jest 
chwila, gdy w godnych siebie, w godnych 
Uniwersytetu i Nauki ramach profesor W it
kowski rozpocznie nową epokę pracy i ba
dania.

Koledzy, przyjaciele, starsi lub młodsi 
współpracownicy, dawniejsi i obecni ucznio
wie profesora Witkowskiego, a wszyscy bez 
wyjątku Jego wielbiciele, wszyscy wdzięcz
ni Mu głęboko za wysokość poziomu mo
ralnego i umysłowego, ku  któremu wiódł 
ich zawsze, postanowili objawić swe przy
wiązanie, swą cześć dla Jego dzieł i Jego 
życia.

W dniu, w którym profesor Witkowski 
wygłosi pierwszy wykład w nowym gma
chu, pragniemy złożyć Mu w ofierze fundusz 
stypendyjny Jego imienia, przeznaczony dla 
ucznia Uniwersytetu Jagiellońskiego, po
święcającego się specyalnie studyom w za
kresie Nauki Fizyki.

Zwracamy się o pomoc do inteligentnego 
ogółu polskiego. Zwracamy się do tych, 
którzy cenią badanie zjawisk w otaczającym 
nas świecie, którzy rozumieją, jaki przemo
żny wpływ na kulturę duchową człowieka 
wywiera poszukiwanie odwiecznej prawdy 
w Naturze. Zwracamy się (!o tych, którzy 
widzą naszę przyszłość w pracy około pod
staw naszej kultury . Zwracamy się do ucz
niów profesora Witkowskiego, do czytelni
ków Jego dzieł, do słuchaczy Jego odczy
tów; zdają oni sobie sprawę z pewnością 
z długu wdzięczności, który zaciągnęli wzglę
dem Niego. Zwracamy się do przyjaciół 
Uniwersytetu Jagiellońskiego i młodzieży, 
zjeżdżającej się ze wszech stron Polski, aże
by uczyć się w Krakowie. Zwracamy się 
do nich wszystkich z serdeczną prośbą o po
parcie naszego przedsięwzięcia.

(Następuje szereg podpisów, obejmujący 
około stu  dwudziestu imion kolegów, ucz
niów i wielbicieli profesora Augusta Witkow
skiego, poczem, jako adres, pod którym mo
żna nadsyłać składki na rachunek bieżący 
fundacyi, jest wskazany Bank hipoteczny 
w Krakowie i Dom bankowy E. Wawelber
ga w Warszawie).

Redakcya „Wszechświata" najgoręcej po
piera treść powyższej odezwy, widząc w niej 
jeden z tak rzadkich u nas objawów uzna
nia prawdziwej i doniosłej zasługi. Oby 
społeczeństwo nasze jaknajwięcej mieć mo
gło wśród siebie mężów tak bardzo godnych 
uczczenia, oby nauczyło się podobne do za 
mierzonego tu taj sposoby przyjąć za hołd 
dla nich najwłaściwszy!

KRO NIKA NAUKOWA.

Okres lodowy w  huronie dolnym. Okres 
lodowy w plejstocenie przez długi czas był 
uważany za katastrofę jedyną w tym  ro
dzaju; toteż liczni geologowie zaledwie mo
gli się pogodzić z ideą wielkiego rozwiel- 
możnienia się lodowców na półkuli południo
wej w ciągu okresu permo-węglowego. Dziś 
jednak nikt już nie występuje przeciwko 
owemu prastaremu zlodowaceniu. Później 
odkryto w Australii ślady zlodowacenia 
w epoce kambryjskiej, a niedawno Bailey 
Willis dowiódł, że okres lodowy istniał 
i w epoce przedkambryjskiej. Świeżo znów 
Coleman informuje o zlodowaceniu jeszcze 
starszem, bo odnoszonem przez niego do dol
nego huronu.

W samej rzeczy, w Ontario, w obwodzie 
kopalnianym Cobat, zlepieniec, stanowiący 
podstawę tego piętra, zawiera głazy i bloki 
kanciaste, o powierzchniach wygładzonych 
i porysowanych przez lód w kilku kierun
kach. Zresztą bloki te trudno jest bardzo 
wydostać, gdyż złoże zlepieńcowe aibo tyllit, 
według wyrażenia Pencka, jost niezmiernie 
twarde, co nie powinno zadziwiać, jeśli się 
zważy, że znajdowało się ono pod ciśnienia
mi orogenicznemi i zostało mniej lub więcej 
zmetamorfizowane. Bloki składają się z g ra
nitów, gnajsów, skał zielonych (dyorytów al
bo dyabazów), felzytów i t. d., innemi słowy 
ze wszystkich skał szeregów Keewatin i Lau- 
rentyjskiego, stanowiących podłoże zlepień
ca; co dotyczę rozmiarów owych bloków, 
to długość ich często dochodzi kilku stóp. 
W niektórych częściach zlepieńca bloki są 
rzadkie i całość posiada wszelkie cechy mo
reny dennej. Podkreślić należy brak wa
pieni i łupków, z których w morenach plcj- 
stocenicznych składa się większa część po
rysowanych głazów. Pozatem bloki poryso
wane z huronu tak mało różnią się od t a 
kich bloków z plejstocenu, że trudno było
by je odróżnić, chyba, że pierwsze są mniej 
wygładzone.

Cement ty Hitu stanowią zwykle szarogła- 
zy (waka szara) o ziarnie drobnem, zawie
rające okruchy kańciaste kwarcu i skalenia; 
szarogłazy te, rzadko łupkowate, często na
wet posiadają budowę tak  zbitą, że można
by je przyjąć za zasadową skałę wybucho
wą; niektórzy geologowie brali je za mar
twicę wulkaniczną. Warto przypomnieć, że 
tak również charakteryzowano zlepieniec 
Dwyka w Afryce południowej, do którego 
zlepieniec huroński jest nadzwyczajnie po
dobny; jedyną różnicę stanowi obecność 
w tym ostatnim blaszek chlorytu, których
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brak w pierwszym. Różnica ta  pochodzi j 
stąd, że zlepieniec Dwyka jest znacznie 
młodszy i mniej metamorfizowany.

Pomimo, że zlepieniec z huronu dolnego 
posiada naogół charakter tillu, to jednak 
miejscami składa się on prawie zupełnie 
z materyału grubszego, bloków lub głazów, 
przedzielonych bardzo nieznaczną ilością sub- 
staneyi gliniastej; można go wtedy porównać 
do moreny końcowej. Gdzieindziej znowu 
tyllit staje się lupkowatym i nie zawiera 
bloków zupełnie. W jednym razie spostrze
żono, że uwarstwienie otacza blok gruby na 
stopę, jakgdyby blok ten został przyniesiony 
przez pływający lód i spadł w błoto. W in 
nych  razach znowu widziano prawidłowe 
warstwy kamieni zaokrąglonych i wybra
nych,— wpływ widoczny wody; mamy tutaj 
zatem zjawisko analogiczne z „Kames“ 
w  plejstocenie. Regularne warstwy kamieni 
lub łupki delikatnie uwarstwione, przedzie
lające masy nieuwarstwione tyllitu, można 
porównać z nowożytnemi złożami międzylo- 
dowemi. Dodajmy, że grubość opisywanego 
zlepieńca dochodzi do 151 metrów.

Widzimy, że istnieje uderzające podobień
stwo między tą formacyą hurońską a for- 
maoyą lodową plejstoceniczną, z wyjątkiem, 
że ta  ostatnia jest luźna; to też podobień- j  
stwo jest jeszcze większe do zlepieńca Dwy- j 
ka skonsolidowanego również, a pochodzące- j  
go z epoki permo-węglowej. Ooprawda, pod 
tyllitem hurońskim nie stwierdzono „baranich 
łbów“, ale okoliczność ta  nie może służyć 
za argument decydujący przeciwko pocho
dzeniu lodowemu tego pokładu, gdyż te po
wierzchnie charakterystyczne istnieją tylko 
pod północnym obszarem Dwyka; natomiast 
niema ich pod obszarem południowym, brak 
ich nawet pod niektóremi glinami z bloka
mi w plejstocenie północno - amerykańskim, j  

Pozostaje oznaczenie rozprzestrzenienia 
tych hurońskich formacyj lodowych. Głazy 
porysowane, o których mówiliśmy wyżej, 
pochodzą z dwu miejsc, oddalonych od sie
bie o 4,8—6,4 km, w przekopie kolei Temi- 
scanung. Badania, przeprowadzone w Te- 
magami, w zlepieńcu identycznym, podo
bnych kamieni nie wykryły, albowiem skała 
jest pogruchotana i bardzo zmetamorfizowa- 
na. Mapy geologiczne wskazują taki sam 
zlepieniec w Ontario na przestrzeni 1120 km  
wdłuż (między jeziorem Temiscanung a j e 
ziorem Lasów) oraz 400 km  wszerz (od je 
ziora Hurońskiego do jeziora Nipigon); nadto 
rozmaici autorowie donoszą o tym  zlepieńcu, 
że istnieje na północy Quebeku, na południu ! 
Labradoru, na północy jeziora Winnipeg itd. 
Krótko mówiąc, huroński ten zlepieniec po- ! 
krywa powierzchnię, rozciągającą się 1 600 j 
km  ze wschodu na zachód i 1200 z północy i 
na południe; przytem granice jego nie są |

jeszcze dokładnie znane. Tak tedy rozmiary 
lodowców hurońskich nie ustępują rozmia
rom plejstocenicznych.

Możnaby zapytać, czy pewne zlepieńce 
bardzo stare na starym kontynencie nie są 
tego samego pochodzenia. Sir Archibald 
Geikie mówi o złożach z blokami w Szko- 
cyi, przypominających bardzo morenę lub 
glinę blokową. Podobne zlepieńce przed- 
kambryjskie i kambryjskie istnieją w Skan- 

[ dynawii, w Finlandyi, być może w Indyach 
i Chinach. Co dotyczę tego ostatniego k ra
ju, to zdaje się, że pochodzenie lodowcowe 
tamtejszych zlepieńców zostało dowiedzione; 
w innych krajach potrzebne są jeszcze no
we poszukiwania. Jakkolwiekbądź, najbar
dziej zadowalającem przypuszczeniem co 
do utworzenia się zlepieńca w huronie dol
nym jest istnienie okresu lodowego w tej 
epoce. Wynika stąd ważny wniosek, że od 
najbardziej odległych okresów geologicznych 
ziemię nawiedzały znaczne wahania tempe
ra tury , które porównywać można z temi, ja 
kie zachodziły na ich schyłku. Tak tedy 
w wyobrażeniu o prawidłowem ochładzaniu 
się naszej planety dokonywa się wielki wy
łom i nawet hypoteza o pierwotnej mgła
wicy ulega nadwerężeniu.

L. H.
(La G eographie, X V II, 6).

Czaszka przedhistoryczna trzykrotn ie  tre-  
panowana. W Bullet. et Mem. de la So- 
ciete d‘Anthrop. d. Paris 1908 znajdujemy 
ciekawy referat d-ra Baudouina, dotyczący 
czaszki ludzkiej z Limoges ze śladami trzy 
krotnej trepanacyi. Pomimo, że miejsce jej 
znalezienia jest nieznane, autor przytacza 
szereg danych, świadczących, że chodzi tu  
o czaszkę neolityczną. Trepanacya dokona
na była za życia osobnika i nie pociągnęła 
za sobą śmierci, gdyż krawędzi wszystkich 
otworów są zabliźnione. Dwa otwory mniej
sze, jeden okrągły a drugi owalny', położone 
są w części przedniej kości ciemieniowych, 
na lewo i na prawo od szwu strzałowego; 
trzeci otwór, więkscy, kształtu gruszkowa- 
tego, znajduje się na prawej kości ciemie
niowej, od tyłu. Sądząc z wyglądu krawę
dzi otworów Baudouin przypuszcza, że ope- 
racya została dokonana przez skrobanie po
ziome kości, nie zaś przez jej piłowanie; je 
dynie tylko tylna część otworu gruszkowa- 
tego wykazuje na krawędzi szereg pręg czy 
też rowków, wyglądających na ślady ude
rzeń lub skrobań w kierunku pionowym. 
Po szczegółowem rozpatrzeniu wyglądu i roz
mieszczenia otworów badacz ten zastanawia 
się nad pytaniem, z jakim rodzajem trep a
nacyi mamy do czynienia w danym przy
padku, z trepanacyą rytualną, czy też lecz
niczą. W czasach neolitycznych krążki ko-
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stne wycięte z czaszki niewątpliwie mieć 
musiały znaczenie amuletów; dowodzą tego 
chociażby przykłady z etnografii dzisiejszej. 
Trepanacyi pośmiertnej, w celu zdobycia 
amuletów, poddawane są zazwyczaj osobniki 
wybitne, rządzące plemieniem, zrywające 
z tradycyą,—wodzowie, kapłani, pustelnioy, 
asceci. W innych znów przypadkach tre- 
panowanie czaszki,—tym razem już na oso
bniku żywym,— mieć może na celu usunię
cie z głowy pacyenta ducha złośliwego, ob
jawiającego się w epilepsyi, histeryi, obłą
kaniu i t. p. przypadłościach. I w tym 
przypadku również krążki kostne mogły nie
kiedy być uważane za amulety. Tak więc i  

celem trepanacyi rytualnej było przedewszy- 
stkiem zdobycie amuletów, celem zaś tre- j 

panacyi leczniczej—przedewszystkiem wypu
szczenie z czaszki ducha szkodliwego. W 
przypadku o którym mowa, gdzie, jak twier
dzi p. Baudouin, operacya została dokonana 
sposobem skrobania kości w kierunku po
ziomym, a otwory są stosunkowo niewiel
kie, — kawałki kości wyjęte z czaszki były 
zbyt drobnych rozmiarów, by można przy
puszczać, że chodziło o zachowanie ich jako 
amuletów. Zresztą i ta okoliczność, że tre- | 
panacya była powtarzana trzykrotnie, świad- t 
czy również, że miała niewątpliwie na celu j 
uwolnienie pacyenta od ducha zamieszkują
cego jego głowę; na razie zadowolono się 
jednym otworem, widząc jednak, że zabieg 
nie pomaga, wyskrobano drugi otwór i trze
ci. Na podstawie po wyższy oh obserwaoyi 
badacz dochodzi do wniosku, że mamy tu  j 
do czynienia z trepanacyą leczniczą, nie zaś j  

rytualną.
K. Stołyhwo.

Walki mrów ek. Badanie życia mrówek 
dostarcza biologii bogatego materyału dla ! 
poznania wysoko rozwiniętych a zadziwiają
cych instynktów, związanych z życiem gro- j  

madzkiem tych zwierząt. Znany z badań 
tego rodzaju Porel podaje w jednym z nu 
merów „Biologisches Centralblatt“ z r. 1908 | 
ciekawe spostrzeżenia nad walką dwu ga- 1 
tunków mrówek: Formica sanguinea i Po
ły ergus rufescens; obadwa gatunki wymie
nione mają, jako niewolników, gatunek F or
mica fusca. Razu pewitago Forel obserwo
wał w swej willi koło Genewy, jak spora 
gromada mrówek z gatunku F. sanguinea 
opuściła mrowisko i wędrowała w kierunku, 
gdzie, jak  przypuszczał, musiało znajdować 
się mrowisko gatunku niewolniczego— F. fu
sca; spostrzegł jednak w pewnem oddaleniu 
mrowisko gat. Polyergus rufescens, świeżo 
założone. Chcąc przyśpieszyć przypuszczal
ną walkę, Forel umieścił kilkunastu niewól- | 
ników z dwoma osobnikami z gatunku Po- 
lyergus rufescens i kilkoma poczwarkami na

drodze pochodu F. sanguinea. Ostatnie, 
swoim zwyczajem, odstąpiły nieco w tył, 
zostały jednak gwałtownie schwycone przez 
dwu osobników g. Polyergus r. „które, jak 
prawdziwi japończycy w walce Ju i-Jitsu , 
napadły na swych przeciwników". Wtedy 

J  Forel z położonego nieco dalej mrowiska 
| Formica fusca przyniósł woreczek mrówek 

z ich poczwarkami i położył je w niewiel
kiej odległości od mrowiska gat. Polyerg. 
ruf. a przed forpocztami g. B^orm. sanguinea,

| mając zamiar, przez wspólną dla obudwu 
I gatunków zdobycz, wciągnąć je do walki ze 
! sobą. Podczas gdy to czynił, F. sang., bę

dące w przeważającej liczbie, zwyciężyły 
owych dwu osobników gat. Polyerg. ruf. 
i rzuciły się na przyniesioną zdobycz. W te 
dy poczęły wyłazić z gniazda, również przez 
przewidywaną zdobycz pobudzane, Polyerg. 
ruf. i ich niewolnicy trzymali już kilka oso
bników F. sang. z przednich szeregów; wte
dy i F. sang. otrzymały liczniejsze posiłki, 
i wszczęła się zacięta walka; przypuszczal
nie F. sanguinea „miały zamiar" rozpocząć 
zwykłą walkę z F. fusca i po zwycięstwie 
unieść łup do swego mrowiska; tu  jednak 
spotkały się z rywalem, godnym współza- 
wednictwa. Wysunęło się naprzód do 30 
Polyerg. ruf. i zażarcie napadły na F. sang., 
walcząc „metodą Ju i-J i tsu “ i tnąc przeciw
nika swemi zagiętemi szczękami w głowy, 
co czyniło go odrazu niezdolnym do dalszej 
walki; pomimo energicznego oporu F. sang. 
zostały zwyciężone, gdyż każdy osobnik g. 
Polyerg ruf. w jednakowych odstępach cza
su napadał na 5-ciu do 7-iu osobników F. 
sang. i powalał ich; już po upływie x/2 godz. 
F. sang. były zwyciężone i biegły w kie
runku  swego mrowiska, ścigane przez zwy- 
cięsców czas jakiś. Dnia następnego F. sang. 
walki nie wznawiały zupełnie, choć to był 
stały okres ich walk (czerwiec), gdy g. Po
lyerg. ruf. prowadzi je w lipou.

Forel wywoływał walkę tych samych g a 
tunków mrówek w mrowiskach sztucznych; 
Polyerg. ruf. po zwycięstwie wypędził zwal
czonych F. sang. z ich mrowiska. 1 w da- 

1 nym razie, jak Forel przypuszcza, nastąpi
łoby to samo, gdyby Polyerg. ruf. kontynu
owały swój pościg aż do mrowiska; ta  je 
dnak zachodzi różnica, że tutaj walka za
wiązała się żywiołowo i przypadkowo, gdyż 
urządzające wyprawę Form. sang. nie wi
działy i nie „zwęszyły“ swych przeciwników.

O męstwie i zawziętości Polyerg ruf. świad
czy ten fakt, że są one znacznie mniejsze 
od Form. sang., ale napadły na nie w prze
ważającej liczbie.

Powyższe obserwacye, jak mniema Forel, 
mogą przyczynić się do stwierdzenia u  mró-
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w e k  p am ięc i i k o ja rz e ń  e n g ra m ic z n y c h  i n ie  odnow ią ju ż  sw ego n a p a d u . G dyby
(S cm ona) x) F o rm . sa n g . z o s ta ły  n a u c z o n e  zaś b y ły  w c ią g n ię te  do w alk i ty lk o  sk u tk ie m

„ślepego  tro p iz m u "  lub  n iezn an e j „ s iły " , to , 
>) R ozpraw a Sem ona R ..„D ieM n em e ais er- n ie n au c zo n e  dośw iadczen iem , m u s ia ły b y  na- 

haltendes princip im  \VTechsel des o jganischeu  pad  ponow ie.
G eschehens. NB. (Teorya B. Sem ona streszczo
na byJa we „W szeehśw iecie“ z roku 1906 St. M.
przez prof. B. D ybow skiego).

BULETYN METEOROLOGICZNY
za czas od 2 1 /IV do 30/1V 1909 r.

(Ze spostrzeżeń na Stacyi M eteorologicznej Centralnej przy Muzeum Przemysłu i Rolnictwa w Warszawie).

D
z

ie
ń B arom etr red. 

do 0° i na cięż
kość- 700 mm-j-

Tem peratura w st. Cels.
Kierunek i prędk. 

wiatru w m/sek.
Zachmurzenie

(0— 10)

5 
Su

m
a 

~ 
op

ad
u

UWAGI

7 r. l p . 9 w. 7 r. 1 p. 9 w. Najw. Najn. 7 r. 1 p. 9 w. 7 - l 1 p. 9 w.

21 51,9 53,0 54,4 I.o 3,4 0,8 3,9 0,4 N 4 n 5 N E, 10 10 10 —

22 54,0 53,7 53,4 0,4 5,0 3,0 5,0 - 0 ,3 N W , n 3 n , 10 10 10 —

23 54,1 53,7 51,4 - 0 ,4 4,7 5,2 6,9 -3 ,1 n 4 n e 4 E, O l 0 4 2 0,1 * w nocy

24 50,2 51,4 51,0 4.2 10,0 8,8 12,2 3,5 SE, N W , N E , 10 - 10 0 —

25 49,6 48,2 47,5 10,0 20,0 16,8 22 2 6,5 ś L 3 Ec ^3 0 4 0 6 10 1,7 .  f5 . 8S0 p . 8 43 p.

26 51,8 51,9 50,5 10,6 16,6 14,8 18,0 10,6 n 2 N E , N E, 10 ©5 8 —1

27 48,9 46,9 44,9 12,8 23,6 20,8 •24,4 11,6 S E t 0 10 ©6 4 ' —

28 43,3 46,7 49,5 17,0 14,6 11,2 21,6 10.7 N W , n w 5 ,W , ©1 10 • 10 •>,8 •  12 a.4J • 9 p.

29 52,0 51,0 47,6 12,4 17,4 12,8 19,0 8,5 w , W, S5 ©0 8 7 0,2 .  w nocy

30 46,1 43,6 44,0 10,0 16,1 9,8 16,8 8,5 s w , S5 s w 4 9 © 9 10. 4,6 • 4 p .; • 9 p.

Śre
dnie 50,2 50,0 49,4 7,°8 13,°1 10,°4 15,°0 5,°8 j 2,4 4,5 3,0 | 6,5 j 7,8 7,1 —

Stan średni barom etru za dekadę J/3 (7 r*- ]- 1 P I w.) — 749,9 mm

Temperatura średnia za dekadę: ’/i  (7 r. [ 1 P-~ |~ 2 X 0  w )=  40°,4 Cels.
Suma opadu za dekadę: — 12,4 mm

TREŚĆ N U M ERU . Teorya ruchu  B row na, przez A ntoniego Gałeckiego. — R. D. Oldham. 
Trzęsienia ziem i a budow a je j -wnętrza, Iłum. L. H  —O zdolności rozpoznawczej m ikroskopu i o ul- 
tram ikroskopie, przez St. Landau.— Spostrzeżenia naukow e, przez dr. W. D ybow skiego.—Odezwa.— 
K ronika naukow a.—B ule tyn  m eteorologiczny.

W ydaw ca  W. W róblew sk i. Redaktor Br. Znatow icz.

D rukarnia L. Bogusławskiego, Ś-tokrzyska N r. 11. Telefonu 195-52.


