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O K O M E T A C H .

I. Fizyczna budowa komet.

W  przestrzeni międzygwiazdowej b a r
dzo wolnym ruchem  przesuwa się n i e 
przeliczona ilość jak b y  obłoków, o b a r 
dzo małem  skupieniu m atery i i bardzo 
slabem świetle. Te skupienia m ateryi, 
dostawszy się w sferę działania słońc, 
tworzą odrębną grupę ciał niebieskich, 
zwanych kometami. Aby kom eta mogła 
być widziana, musi mieć swój punkt 
przysłoneczny w granicach naszego uk ła
du, t. j .  musi dostatecznie zbliżyć się do 
ziemi i do słońca, by pod jego  wpływem 
dość jasno  świecić odbitem i swojem 
własnem światłem.

Odległość większości komet obserwo
wanych od słońca i ziemi, nie przenosiła 
odległości ziemi od słońca tj. 149 501 077 
kilometrów. Były jed n a k  komety, k tó 
rych  odległość od słońca w punkcie przy- 
słonecznym była dwa do czterech razy 
większa niż odległość ziemi od słońca. 
Znane są także komety, k tórych punkt 
przysłoneczny leży wewnątrz drogi Mer

kurego, które zbliżyły się do słońca 
mniej niż na 1 000 000 km.

Komety, wchodząc w sferę działania 
naszego słońca, widziane są wyłącznie 
przez przyrządy astronomiczne jako obło
czki, a za coraz większem zbliżeniem się 
zaczynają zmieniać swój kształt. Prze- 
dewszystkiem zwiększa się szybkość ru 
chu takiego obłoczka, potem  siła na tęże
nia światła, następnem  zjawiskiem je s t  
wykształcenie ogona, i to je s t  moment, 
kiedy w potocznem pojęciu mamy do 
czynienia już  z kometą. Od tej chwili 
w komecie zróżnicowały się trzy składo
we je j części, t. j. ogon, głowa i jądro.

Jądro  kom ety  przedstawia się zwykle 
jako mała świecąca gwiazdka, otoczona 
jasną  mgłą, część tę kom ety przy jądrze, 
o słabszem świetle, nazywamy głową, 
reszta, przedstawiająca się jako jasna 
smuga, nazyw a się ogonem łub w arko
czem komety.

Jądro  je s t  to największe skupienie ma
teryi komety. Jednak  nie należy go so
bie wyobrażać, jako jednolitą  masę—zło
żone je s t  ono z bardzo luźnych fragm en
tów m atery i kometarnej. Kometa dążąc 
do punk tu  przysłonecznego, pod wpły
wem słońca, k tóre działa na jej jądro
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rozkładająco, rozMdja swą głowę i ogon 
kosztem m ate ry i  jądra. Słońce bowiem 
prócz siły ciążenia objawia siłę e lek try 
czną, odpychającą, k tó ra  przewyższa siłę 
przyciągania,—i ta  właśnie siła odpycha
jąca  działa na m ateryę , z której powsta
je  ogon. Zachodzi tu  coś podobnego do 
żarzenia się gazów w ru rkach  Geissle- 
rowskich. Bezpośrednim skutk iem  siły 
odpychania je s t  to, że w szystk ie  prawie 
kom ety m ają  ogon odwrócony od słońca. 
(Fig. l).

Wielkość j ą d e r  bywa bardzo różna, 
przeważnie jed n a k  średnica ich nie prze
nosi 750 km. Najmniejsze ze znanych j ą 
der miała kom eta  z 1798 roku, średnica 
jej j ą d ra  wynosiła ty lko 37,5 km. Jądro 
kom ety z 1711 roku miało średnicę 697,5 
km,\ jądro kom ety Donatego z 1858 roku 
miało średnicę równą 825 km . II Kometa 
z 1845 roku w yją tkow o wielkie miała j ą 
dro, k tórego średnica wynosiła l l  250 km , 
więc mało co mniej od średnicy ziemi 
(12 754 794 km).

Co do głów komet, to na jm niejszą 
z dotychczas obserw ow anych głów miała 
kometa z 1847 roku, średnica jej  była  
30 000 km. Kometa Enkego (w 1828 roku 
28/l0) miała średnicę 472 000 km. Jednę 
z najw iększych głów, z obserwowanych 
komet, miała kom eta  z 1811 r., średnica 
jej wynosiła 1950 000 km , czyli 152 razy 
większa od średnicy ziemi (średnica s łoń
ca je s t  tylko 109 razy większa od ś red 
nicy ziemi).

Długości ogonów kom et są na tu ra ln ie  
jeszcze większe; średnia  długość ogona

(z kom et widzianych gołem okiem, bo 
kom ety teleskopowe bardzo rzadko mają 
ogony), wynosi 37 000 000 km. Bywają 
jednak  kom ety mające daleko jeszcze 
dłuższe ogony, ja k  np. ogon komety 1811 
roku był na 127 500 000 km  długi, ogon 
kom ety  z 1860 roku na 150 000 000 km , 
a ogon kom ety z 1843 roku był na 
262 500 000 km  długi i sięgał aż poza or
bitę Marsa.

W obec nadzwyczaj wielkich rozmiarów 
jąder , głów i ogonów komet, masy ich, 
w porównaniu z masami słońca, planet 
a naw et księżyców naszego układu sło
necznego, są wielkościami znikomemi. 
Z pośrednich obliczeń mas komet (bo 
bezpośrednich, z powodu niedokładnego 
jeszcze zbadania m atery i kometarnej, nie 
mamy), są one zaledwie bardzo drobne- 
mi ułam kami mas nietylko planet ale 
naw et księżyców.

Jednym  z takich faktów dowodowych 
była kom eta Lexella: przeszła ona b a r
dzo blisko ziemi bo na 22 500 000 km, 
i gdyby miała masę 1/5 000 masy ziemi, 
to według rachunków musiałaby prze
dłużyć rok gwiazdowy o jednę sekundę. 
Długość roku nie zmieniła się nawet 
o setną część sekundy, zatem masa tej 
komety musiała być znacznie mniejsza.

Ta sama kom eta w 1767 roku  zbliżyła 
się do Jowisza, weszła w jego układ księ
życowy i zdawało się, że musi uderzyć 
głową o tarczę Jowisza. Jowisz przypu
ścił ją  na odległość l 339 655 km, potem 
zmusił j ą  do zatoczenia węzła i porwał 
ją  w swój układ, z okresem powrotnym 
5 |  roku. Gdy w 1779 roku 23 sierpnia 
zbliżyła się do Jowisza na jeszcze m niej
szą odległość, nadał jej drodze zupełnie 
inny ksz ta łt  i wypchnął j ą  ze swego 
układu, tak, że kom eta  ta  już  nigdy nie 
powróci.

Jeszcze jeden  taki charak te rystyczny  
dowód na znikomą małość masy komet, 
daje kom eta z 1843 roku. Zbliżyła się 
ona na 52 500 km  do tarczy  słońca—po
grążyła się w koronie słońca, osiągnęła 
szybkość 592,5 km  na sekundę i w prze
ciągu 131 minut zatoczyła łuk  180°, gdy 
na zatoczenie reszty  swojej drogi po 



JSfo 24 W S Z E C H Ś W IA T 371

wrotnej do słońca będzie potrzebowała 
533 lat.

Rozważmy teraz, jak  gęsto rozłożona 
j e s t  m aterya  vf pojedyńczych częściach 
komety. Komety, przebiegając przez nasz 
horyzont, muszą przejść poprzed pe- 
wnem i gwiazdami. Otóż, ani jądro, ani 
głowa, ani ogon komety przechodząc po
przed gwiazdą, nie zasłania jej, ani też 
nie powoduje refrakcyi (t. j. obraz gw ia
zdy nie przesuwa się pozornie), co dowo
dzi, że substancya, z której kom ety są 
złożone, j e s t  niesłychanie rzadka. Tak 
np. Limoges, obserwował 23/io 1774 roku 
przejście ją d ra  przed gwiazdą 6-ej wiel
kości, której światło nie było ani osła
bione, ani też nie uległo refrakcyi. W  ro 
ku 1795 W. Herschel widział wyraźnie 
przez jąd ro  komety gwiazdy 11-ej i 12-ej 
wielkości. Najdokładniejszem badaniem 
było badanie Bassela, który stwierdził, 
żc kometa Halleya nietyłko nie zasłania 
gwiazd, ale i nie wywołuje refrakcyi. 
Meyer w 1881 roku badając tę kwestyę, 
znalazł ślady refrakcyi, z których obli
czył, że gęstość gazów w odległości 
10 500 km  od środka jądra , była 140 ra 
zy mniejsza niż gęstość powietrza a tm o
sferycznego.

W idzimy z tego, że m aterya komety 
składać się musi z pojedyńczych, daleko 
rozrzuconych fragm entów o skupieniu 
stałem  lub ciekłem i gazów o skupieniu 
tak  małem, o jakiem  my w obecnych 
naszych w arunkach  nie m am y pojęcia.

W szczególności dotyczę to ogona, 
w k tó rym  stan  skupienia cząstek je s t  
znacznie m niejszy niż w jądrze. Dla na
brania dokładnego pojęcia, co to je s t  ogon 
kom ety, uprzytom nijm y sobie, popierw- 
sze, że kom ety zwykle rozwijają swe 
ogony w przeciągu kilku dni, a nawet 
kilku godzin. Podrugie zwróćmy uwagę 
na to, że szybkość ruchu pojedyńczych 
części ogona kom ety  musi być w pro
stym  stosunku  do ich odległości od słoń
ca. Jeżeli zatem jądro komety z 1843 
roku, było odległe od słońca na 52 000 km  
i osiągnęło szybkość 592,5 km na sekun
dę, a ogon tej kom ety był długi na 
262 500 000 km, to, aby w tym  samym 
czasie koniec ogona mógł zakreślić ten

sam łuk co jądro, musiał mieć szybkość 
1200  000 Am na sekundę. Szybkość ta 
je s t  tak  wielka, że musiała rozproszyć 
cząsteczki ogona po całej przestrzeni. 
Zatem nie należy wyobrażać sobie ogona 
kom ety jako coś stałego, lecz raczę] jako 
strum ień płynący ciągle z jądra , i nie 
powracający do źródła. Masa tej rozpra
szającej się m ateryi w przestworzu je s t  
bardzo nieznaczna, mimo olbrzymich roz
miarów. Jednakże, j a k  wyraził się Kep
ler, ogon wyczerpuje kometę.

Drogi komet.

Przez długie wieki tajem nicą było, po 
jakich drogach poruszają się kom ety— 
szczególnie nagłego ich pokazywania się 
i znikania nie mogli sobie ludzie w ytłu 
maczyć. I w tedy nawet, kiedy system  
słoneczny był już  dość dokładnie znany, 
drogi komet tak wydawały się różne od 
orbit, jakie zataczają planety, że jeszcze 
Kepler sądził, że poruszają się one po 
linii prostej. W roku 1680 Dorfel, obser
wując kometę, powiedział, że droga je j  
je s t  prawdopodobnie parabolą. W krótce 
potem Newton potwierdził to zdanie ra 
chunkiem, opartym  na prawach grawi- 
tacyi.

Wiadomo, że parabola je s t  linią k rzy
wą niezamkniętą, — kom ety więc, prze
chodząc po niej koło słońca, mogłyby 
raz jeden  tylko pokazać się, by pójść 
w bezpowrotną nieskończoność.

Edmund Halley, dyrekt. obserw atoryum  
w Greenwich, obliczył elementy wrzeko- 
mo parabolicznej drogi komety z 1682 r. 
i porównał je  z elementami drogi kome
ty z 1531 r., obserwowanej przez P. Apia- 
na i drugiej komety, obserwowanej w r. 
1607. Podobieństwo dróg tych  trzech 
komet i równe odstępy czasu, w jakich 
się pojawiały, nasunęły mu myśl, czy 
te trzy  kom ety nie były jed n ą  i tą  sa
mą kometą, krążącą po elipsie, z okre
sem powrotnym co 76 lat. Zrobił obli
czenia drogi tej komety takie, jakgdyby  
jej droga była elipsą, i rachunek  w zu
pełności zgodził się. Halley, opierając 
się na swym  rachunku  i na obliczeniach 
okresów poprzednich tej komety aż do
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11 roku  przed Chrystusem , przepowie
dział z jawienie się tej kom ety  na 1758 
rok. W dzień Bożego N arodzenia  1758 r. 
rzeczywiście kom eta Halleya pojawiła się. 
Pojawienie się kom ety w czasie oznaczo
nym  przez Halleya stw ierdziło  prawdzi- j  
wość jego  teoryi.

Aby zrozumieć na  czem polegała tru- i 
dność poznania fak tycznych  dróg komet, 
należy sobie uprzytomnić, że kometa, by 
mogła być widoczną, musi dostatecznie 
zbliżyć się do słońca i do ziemi, czyli 
widoczna je s t  na bardzo małym s to sun 
kowo u łam ku swej drogi, a tak i  mały 
kaw ałek elipsy (fig. 2 , a, b) bardzo nie
wiele różni się od części paraboli.

Po stwierdzeniu drogi eliptycznej ko
m ety  Halleya wzięto się do obliczań dróg 
innych komet, a rezulta ty  te zostały 
stwierdzone przez faktyczne powracanie 
danych kom et w oznaczonym z góry cza
sie. Dziś je s t  18 komet, stwierdzonych 
jako  powrotne.

Nazwa kom ety Czas obiegu do 
koła słońca Nazwa komety Czas obiegu do 

koła słońca

i . Encke 3,3 lat 10. Biela 6,7 lat
2. Tempel 5,2 „ 11. W olf 6,8 „
3. Brorsen 5,4 „ 12. Holmes 6,87 „
4. Tempel-Swift 5,6 „ 13. Brooks 7,1 „
5. Winnecke 5,8 „ 14. Eaye 7,3 „

6. De Vico-Swift 6,4 „ • 16. Tuttle 13,66 „

7. Tempel 6,5 „ 16. Pons-Brooks 71,56 „

8. Finlay 6,6 „ 17. Olbers 72,65 „

9. D 'A rrest 6,7 „ 18. Halley 76,08 „

Poza tem i ośm nastu  kom etami, których 
drogi eliptyczne są ju ż  stwierdzone, je s t  
w iększa część kom et obserwowanych, 
k tó rych  drogi można podciągnąć pod 
drogę elips, mniej lub więcej wydłużo
nych, o okresach pow rotnych , bardzo 
długich, bo niekiedy po k ilka  tysięcy lat 
wynoszących. Najdłuższy z okresów 
dotychczas obliczonych ma II kom eta 
z 1844 r., mianowicie .102 050 lat.

W szystk ie  większe p lane ty  sys tem u  
naszego słońca, m ają  swe kom ety  peryo- 
dyczne, np. Jowisz ma ich 23, S a tu rn  9 
i t, d.

Prócz drogi eliptycznej kom et peryo- 
dycznych, obliczono, że inne komety m u
szą mieć drogi paraboliczne i hyperbo- 
liczne. Kształt  drogi kom ety  zależy od

szybkości ruchu  kom ety w punkcie przy- 
słonecznym.

Na powrotnych kom etach można było 
zaobserwować i stwierdzić słuszność słów 
Keplera, że „kometa wyczerpuje się na 
swój ogon“. Jako  przykład, weźmy ko 
metę Bieli, k tórej podział dokonał się 
w oczach astronomów.

W 1845 roku, 28 listopada, ukazała się 
kometa Bieli o wyznaczonej z góry "po
rze i w dawnej postaci. Zauważono 
wkrótce, że kom eta wydłuża się znacz
nie, a 29 g rudn ia  tegoż roku  stw ierdzo
no jej podział na dwie części, k tórych 
odległość od siebie wynosiła 255 750 km. 
Obie części kom ety wytworzyły jądra , 
przedtem zaś kometa, jako  jedna  całość, 
nie miała jądra . Natężenie świateł obu 
części wciąż się zmieniało. W  1852 roku
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kometa Bieli znów się pokazała, ze zwięk
szoną odległością obu pojedynczych czę
ści; odległość ta  tym  razem wynosiła 
2 032 500 hm. W edług obliczeń, kometa 
ta  m usiała pokazać się w 1859, 1865, 
1872 ro k u —ale mimo bardzo dokładnych 
poszukiwań komety nie znaleziono. W  r. 
1872 ziemia znalazła się 27 listopada ba r
dzo blisko drogi komety Bieli. Po za
chodzie słońca dnia tego w Europie za
chodniej rozpoczęło się wspaniałe wido
wisko. Tysiące meteorów przecinało 
w różnych kierunkach naszę atmosferę, 
tak, że widok ten sprawiał wrażenie 
ognistego deszczu. Liczba meteorów 
w swojem maximum  wynosiła 75 000 na 
godzinę. Widowisko to przesuwało się 
zwolna ku Europie wschodniej 1), A fry
ce, Azyi i Ameryce. W szystkie  meteory 
pozornie wychodziły z jednego punktu  
nieba, z punk tu  położonego w pobliżu 
gwiazdy y konstelacyi Androm edy—a to 
był punkt, w którym  w tym  dniu musie
libyśmy widzieć koniec ogona komety 
Bieli. Nie było więc wątpliwości, że to 
są rozsypane po całej drodze cząsteczki 
komety Bieli.

Jeden  z astronomów, Klinkerfues, obli
czył, że gdyby kometa Bieli jeszcze i s t 
niała, to głowa jej musiałaby znajdować 
się w dyam etraln ie  przeciwległym p u n k 
cie względem y Andromedy, t . j .  w gwia
zdozbiorze Centaura  w pobliżu gwiazdy o. 
Ponieważ sam tego nie mógł sprawdzić, 
gdyż gwiazda ta  widoczną być mogła na 
południowej półkuli, zawiadomił o swem 
przypuszczeniu Pogsona w Madrasie. Pog- 
son znalazł we wskazanym  kierunku  
m ałą m glistą  kometę z wyraźnem  jądrem .

P a k t  ten  został jeszcze stwierdzony 
przez obliczenie dróg meteorów, wycho
dzących z y Andromedy, meteory te p o 
ruszają  się po drodze dawnej komety 
Bieli. Że kometa Bieli rozsypała się po 
całej swej drodze, dowodzi, nam  rok ro
cznie powtarzające się promieniowanie 
z y Andromedy: je s t  ono coprawda bar-

!) Zjawisko to było widoczne i w W arsza
wie: sprzyjała mii jasna pogoda, a trwało kilka 
godzin. (Przyp. red.).

dzo słabe, gdyż gęstość padania  meteo
rów zależna jes t  od tego czy ziemia prze
chodzi przez węzeł drogi komety Bieli 
w znacznej odległości od dawnego jej 
jądra, gdzie skupienie rozsypanej kome
ty je s t  największe. W  roku 1911 w li
stopadzie, jeżeli chmury nie zasłonią n ie 
ba, kom eta Bieli urządzi nam  znowu 
wspaniałe widowisko złotego deszczu 
gwiazd—to samo powinno powtórzyć się 
w roku 1931.

Tego rodzaju fakty, w mniej w spania
łej formie, bo w formie tylko dzielenia 
się jąder, obserwowano w 1618 roku 
(Cysat), i w roku 1882 (jądro komety 
z 1882 r. podzieliło się na pięć części).

Powiedzieliśmy już  przedtem, że ko
meta składa się z drobnych fragmentów 
w znacznych odległościach od siebie, za 
każdorazowym obrotem dokoła słońca 
cząsteczki dalsze stale się opóźniają *), 
te opóźnienia są z czasem coraz większe, 
aż dojdzie do tak  znacznych odległości 
między częściami komety, że kometa 
przestaje istnieć jako  odrębna całość.

Możliwość katastrofy z powodu zderzenia 
się ziemi z kometą.

Powyżej wspomnieliśmy, że komety 
mają trzy rodzaje dróg, eliptyczną, p a 
raboliczną i hyperboliczną. To nasuwa 
nam pytanie, czy wobec tak  różnorod
nych dróg, niema możliwości zderzenia 
się ziemi z kometą?

Drogi komet przecinają nasz układ sło
neczny we wszystkich  możliwych kie
runkach i mają swe punkty  przysłonecz- 
ne ze w szystk ich  stron słońca. Otóż 
z tego wynika, że taka  możliwość zajść 
może i naw et już  nieraz zachodziła.

Musimy rozpatrzyć t rzy  wypadki mo
żliwych zderzeń: mianowicie, zderzenie 
się ziemi l) z ogonem, 2) z głową, 3) 
z jądrem  komety.

->) Konieczność rozsypania się pojedyńczych 
części kom ety po jej drodze w ypływa z prawa: 
drugie potęgi okresu obiegu dwu ciał, krążących 
dokoła słońca, mają się do siebie tak, jak  trze
cie potęgi ich średnich odległości od słońca.
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Zderzenie się ziemi z ogonem kom ety 
je s t  ze w szystk ich  trzech w ypadków  naj- 
możliwszym. Potrzebne do tego są n a 
stępujące warunki: a) p unk t  przysłone- 
czny kom ety  musi w ypaść między słoń
cem a ziemią; b) kom eta  musi mieć do
sta tecznie  długi ogon; c) ziemia i ogon 
komety m uszą znaleść się na jednej li
nii prostej; d) k ą t  pochylenia ogona ko
m ety  do płaszczyzny ek lip tyki ziemi m u
si być mały.

Możliwości dwu pierwszych warunków  
niem a potrzeby rozpatryw ać, gdyż z po
wyższych ustępów wiemy, że one się bar
dzo często spełniają. Dwa drugie  wa
runki są już  daleko trudn ie jsze  do speł
nienia.

Ziemia, poruszając się po swej drodze 
dokoła słońca, musi przejść 937 500 000 
km , czyli znajduje  się coraz w innym 
punkcie swej drogi, a ' je d e n  tylko p unk t  
ma na całej tej olbrzymiej drodze, k tó 
ryby  spełnił w a runek  trzeci, i to jeszcze 
nie w ystarczyłoby, gdyby  odchylenie 
ogona kom ety  od płaszczyzny drogi zie
mi było zbyt wielkie.

Nawet po spełnieniu wszystk ich  wa
runków  wyżej wym ienionych ziemia nie 
może doznać żadnych wstrząśnień, a tem 
mniej być wyrzucona ze swojej drogi 
w jak ą ś  bezsłoneczną przestrzeń, wobec 
znikomych w artośc i m asy  komet.

J e s t  jeszcze je d n a  obawa, bardzo czę
sto wyrażana, choć zupełnie bezpodstaw
na, t. j. zatrucie naszej a tm osfery  g aza 
mi komety.

Przypuśćm y, że ziemia została og a r
nięta  przez ogon kom ety  i gazy dostają  
się do naszej a tm osfery. Otóż przenika
nie się wzajem ne gazów odbyw a się bar
dzo powroli i ja k  rachunk i  wykazały, aby 
m ate rya  kom ety przez dyfuzyę zupełnie 
jednosta jn ie  rozeszła się po naszej a tm o
sferze, po trzebaby  było na to kilku t y 
sięcy lat. Ziemia tym czasem  z powodu 
własnego ruchu  i ruchu kom ety  n a jw y 
żej kilka dni tylko może znajdować się 
w ogonie kom ety, zatem  mógłby pozo
stać  w naszej atmosferze zupełnie nie- 
znaczący ślad jak iś  tych  gazów, k tó rych  
obecności naw et sprawdzić nie by libyś
my w stanie.

Obliczenia dróg komet, długości ich 
ogonów i węzłów ich dróg z drogą zie
mi, wykazały , że już kilica razy ziemia 
znajdowała się wr ogonie komety, co 
przeszło bez najmniejszych następstw  
dla ziemi.

Przytoczym y fakty, z całą ścisłością 
obserwowane.

W roku 1819, 26 czerwca, ziemia prze
chodziła przez ogon komety, co nie po
ciągnęło za sobą nietylko żadnych szko
dliwości dla ziemi i ludzi, ale naw et na j
czulsze przyrządy meteorologiczne nie 
wykazały ani najlżejszych zaburzeń.

Drugi taki fakt jeszcze wymowniejszy, 
zdarzył się 30 czerwca 1861 r. Na p ra
wdopodobieństwo przejścia ziemi przez 
ogon komety, zwrócono uw agę w tym  
już czasie, kiedy kom eta doszła do sw e
go punktu  przysłonecznego, t. j. 11 czer
wca. Uw aga w szystkich  obserwatoryów 

 ̂ astronom icznych była skupiona, by w y
kryć  działanie kom ety na ziemię i jej 
atmosferę. Przejście mogło być widzia
ne przez wszystkich. Kometa miała po
stać jasnej okrągłej plamy, otoczonej 
subtelnemi, jasnem i obłokami; od tych 
obłoków rozchodziły się pod kątem  dwie 
jasne  smugi zbiegające się w jasnej pla
mie. Ogon komety szybko zmieniał swoję 
postać, dwie smugi zwierały się coraz 
bardziej.

Tak mogła być widziana kometa tylko 
wtedy, gdy  patrzący sta ł w osi jej ogo
na. Obliczenia wykazały, że kom eta  znaj
dowała się pomiędzy słońcem a ziemią 
w odległości 22 500 000 km, ogon zwró
cony był ku ziemi, długość jego była 
24 450 000 km , czyli ziemia była pogrą
żona w ogonie kom ety na 1 950 000 km. 
Zdarzenie to nie miało żadnych następstw , 
tylko dostarczyło ludziom patrzącym  na 
nie widoku, którego pozazdrościć im 
można.

Zderzenie się ziemi z głową lub j ą 
drem kom ety ma bardzo małe praw do
podobieństwo. Prócz wymienionych dla 
ogona, p rzybyw ają  tu jeszcze i inne wa
runki. Uwzględnić musimy, że wielko
ści głów i jąd e r  komet są znacznie m niej
sze, a prócz tego, aby kom eta mogła zde
rzyć się z ziemią, te  dwa ciała muszą
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zejść się w tej same] chwili, w punkcie 
przecięcia się swych dróg.

Otóż, gdy weźmiemy pod uwagę ruch 
ziemi i ruch komety, i że te dwa ciała 
każdej chwili zmieniają swe położenia, 
i że przeważnie komety mają szybszy 
ruch  od ziemi, to zajście takie staje się 
bardzo mało prawdopodobnem. Z r a 
chunku prawdopodobieństwa Olbersa w y 
nika, że na 280 milionów przejść komet, 
przez nasz układ słoneczny jeden tyłko 
może być przypadek zderzenia się ziemi 
z głową lub jądrem  przechodzącej kom e
ty; ponieważ średnio na 100 lat j e s t  17 
komet, które mają swój punkt przysło
neczny wrewnątrz ekliptyki ziemskiej, 
więc zderzenie się może zajść raz na 
1647 milionów lat. Prawdopodobieństwo 
oglądania takiego wypadku przez nas 
je s t  zatem prawie żadne.

Coby się stało z ziemią, gdyby n a s tą 
piło zderzenie z głową lub jądrem  ko
mety, odpowiedzieć bezpośrednim faktem 
nie możemy — ale do prawdopodobnych 
przypuszczeń mamy prawdo na podstawie 
analogicznych wypadków.

Przypomnijm y sobie jak  lekceważąco 
obszedł się Jowisz z kom etą Lexella 
w 1767 r., a słońce w 1843 r. (dodając, 
że gęstość Jowisza w porównaniu z gę
stością ziemi je s t  jak  0,24:1).

Jądro  komety je s t  największem sku
pieniem drobnych ciał, z jak ich  składa 
się cała kometa, i jak ie  w postaci m e
teorów (t. zw. gwiazd spadających) spa
dają na ziemię, Otóż waga takiego me- 
teora bardzo rzadko kiedy przenosi w a
gę grama. Przyjm ując, że w jądrze  są 
ciała choćby setki kilogramów ważące, 
co je s t  prawdopodobnie bardzo rządkiem 
zjawiskiem, to te większe fragm enty 
przedzierając się przez atmosferę ziem
ską częściowo uległyby spaleniu i o zna
cznie mniejszej wadze spadłyby na z ie
mie, zwykłe zaś meteory zaledwie na 
sekundę zabłysłyby w powietrzu i zga
sły. Zniszczenie wynikłe z tej k a ta s t ro 
fy nie byłoby powszechnem zniszczeniem 
ziemi, bo przyjmując, że zderzenie n as tą 
piłoby z jądrem  większej jak ie jś  komety, 
którego średnica miałaby 375 km, to 
i w tym przypadku katastrofa  ogarnęła

by zaledwie przestrzeń 60 000 kilome
trów kwadratow ych, a to je s t  przestrzeń 
mniejsza niż k ró lestw a Grecyi. Dodajmy, 
że prawdopodobnie katas trofa  dotknęła
by raczej powierzchnię wodną niż lądo
w ą — bo powierzchnia wód je s t  znacznie 
większa niż lądów na kuli ziemskiej. 
(Dlatego o meteorach i aerolitach tak  
mało wiemy, bo wpadają przeważnie w wo
dę). Co do tego, żeby katastrofa  miała 
wywrzeć wpływ na losy całej kuli ziem
skiej, na jej drogę,—to o tem mowy n ie 
ma wcale. Mieszkańcy przeciwnej pół
kuli dowiedzieliby się chyba z dzienni
ków o tem zdarzeniu.

Tadeusz Pannenko.

J. L O E B.

Z N A C Z E N IE  T R O P I Z M Ó W  DLA 
PSYCH O LO GII ,

I.

Analiza naukowa zjawisk psychicznych 
musi s tarać  się sprowadzać je  do praw  
fizyczno - chemicznych. Wielu twierdzić 
będzie, że najdoskonalsza nawet analiza 
tego rodzaju, jed n ak  nie zdoła w yśw ie
tlić samej istoty zjawisk psychicznych. 
Wobec tego, że tymczasowo bardzo d a 
lecy jes teśm y  od doskonałości analizy 
fizyko-chemicznej zjawisk psychicznych, 
niema racyi spierać się, jak  dalece osią
gniecie takiego celu zaspokoiłoby naszę 
żądzę naukowego zrozumienia faktów. 
Zgoda jednakże powinnaby być powszech
na w dwu punktach: 1) że powinniśmy 
uwzględniać, respective kontynuować 
analizę fizyko-chemiczną zjawisk psychi
cznych; 2) że powinniśmy się w tem  za
daniu kierować takiemiż samemi zasada
mi badań, jak  to czynimy w analizie fi- 
zyczno-chemicznej daleko prostszych z ja
wisk św ia ta  nieorganizowanego.

Przed 22 laty powziąłem przekonanie, 
że t. zw. wola zwierząt niższych je s t  z ja
wiskiem tropizmów dobrze w nauce zna
nych, głównie na zasadzie badań Sachsa.
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W  szeregu rozpraw, z k tórych  p ie rw 
sze ukazały się w r. 1888 ł) s tara łem  się 
to uzasadnić. Obecnie chcę dać k ró tką  
syntezę głównych faktów i odeprzeć n ie 
które  zarzuty, czynione moim poglądom 
przez zoologów i psychologów.

Celem moich wywodów je s t  p rzygoto
wać g ru n t  zastosowania  p raw a o oddzia
ływaniu na siebie m as (a także innych 
p raw  fizyki i chemii) w sferze zjawisk, 
będących dotąd w psychologii wyłącznie 
przedmiotem spekulacyj um ysłowych.

Czytanie  rozpraw metafizyków o woli 
pobudziło mnie do doświadczalnego b a 
dania je j  przejawów. Poglądy Munka na 
korę półkul mózgowych w ydaw ały  mi 
się jeszcze za czasów wczesnych moich 
s tudyów s tudenckich  p u n k tem  wyjścia 
dla moich celów. W ed łu g  M unka każdy 
obraz pamięciowy psa je s t  zlokalizowany 
w  odrębnej komórce lub grupie  komó
rek  i poszczególne obrazy da ją  się drogą 
doświadczalną dowolnie eliminować. P ię 
cioletnie badania  operacyjne nad s k u tk a 
mi wyłuszczania w korze mózgowej do
wiodły mi bezsprzecznie, że Munk był 
ofiarą pomyłki, że sekcye w mózgu mo
gły dać jedyn ie  w ynik i anatomiczne, w y
kazując  połączenia nerwowe w system ie 
cen tralnych  ośrodków nerwowych, lecz 
nie przyczyniły się bynajm nie j  do w y ja 
śnienia dynam ik i procesów mózgowych.

Daleko słuszniejszą wydała  mi się dro
ga psychologii porównawczej zw ierząt 
niższych, k tórych  pamięć mało lub wcale 
nie je s t  rozwinięta. Sądziłem, że uda się 
kiedyś pozornie n ieregu larne  ruchy  zw ie
rzą t  podciągnąć pod praw a ogólne z ró 
w ną ścisłością, j a k  się to s ta ło  z ru c h a 
mi planet; że, w yrażenie „wola zw ie rzą t1' 
j e s t  przyznaniem  się do nieznajomości 
sił, określa jących pozornie sam orzutne 
ruchy  zwierząt równie nieubłaganie, jak  
siła ciążenia określa ruchy  planet. Gdy- | 
by człowiek p ierw otny  mógł bezpośred
nio zaobserwować bieg p lanet i zas tano
wił się nad tem  zjawiskiem, byłby nape- 
wno przekonany, że wola p rzynag la  pla-

J) Loeb. Sitzungsbericlite d. W urzburger 
Physik. Med. Gesellsch. 1888.

nety  do zdążania po określonych szla
kach. Tak samo dzieje się z przygod
nym  obserwatorem ruchów zwierząt, k tó
ry  przypisuje ich k ierunek  przejawom 
„woli“.

Przyrodnicze rozwiązanie zagadnienia 
woli polega na wskazaniu sił, które n a 
kazują  zwierzęciu ruchy w jednym  w y 
łącznie k ierunku i na  wskazaniu praw 
temi siłami rządzących. Rozwiązanie do
świadczalne polegałoby na tem, ażeby 
udało się pod wpływem sił z zewnątrz 
działających zmusić dowolną ilość osob
ników danego gatunku  zwierzęcego do 
zdążania zapom ocąnarządówruchu w okre
ślonym kierunku i do określonego celu. 
Tylko w tedy zdobędziemy prawo tw ier
dzenia, że znamy siłę, k tórą  profan na
zywa wolą zwierzęcia. Jeśli  tylko część 
badanych osobników zmierzałaby w po
żądanym  kierunku, to nasz cel naukowy 
nie zostałby osiągnięty.

Należy zaznaczyć jeszcze jeden  punk t 
kwestyi. Gdy żyjący wróbel pofrunie 
z dachu ku leżącemu na drodze ziarnu, 
mówimy o akcie woli; gdy m artw y w ró
bel potoczy się z dachu na ziarno, nie 
nazywamy tego aktem  woli. W  drugim 
razie zwracam y uwagę wyłącznie na siły 
fizyczne, w pierwszym — prócz n ich—na 
reakcye chemiczne, jak ie  się dokonały 
w narządach zmysłów, nerwach, m ięś
niach zwierzęcia. A zatem  w psycholo
gii woli uwzględniamy te tylko procesy, 
w których nastąpił wymieniony kompleks, 
to j e s t  gdy  nastąpiło przemieszczenie się 
przez użycie narządów ruchu.

II.

Doświadczenia, czynione na mszycach 
skrzydlatych, posłużą nam za w stęp do 
opisu metody wywoływania oznaczonych 
ruchów. Przynosiłem  do pokoju w do
niczkach hodowane krzaki róży lub po- 
pielca, silnie zarażone m szycami i s ta 
wiałem je  przed zam kniętem  oknem. Gdy 
rośliny uschły, pozbawione skrzydeł m szy
ce zamieniały się w skrzydlate i leciały 
ku oknu, aby piąć się w górę. po szybacli 
okiennych. Można je  było wtedy z ła 
twością zebrać w większej ilości do p ro 
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bówki, dotykając zlekka jednego osobni
ka po drugim, np. skalpelem. Można 
było w ten  sposób otrzymać w krótkim  
przeciągu czasu 50 do 100 okazów, po
trzebnych do doświadczeń. Ustawiałem 
jedno  tylko źródło światła  sztucznego, 
bacząc na to, aby było dostatecznie sil
ne. W szystkie nieuszkodzone osobniki 
zwracały głowy w oznaczonym kierunku 
ku światłu  i posuwały się ku niemu po 
linii o tyle prostej, o ile na to pozwalały 
niezbyt udoskonalone narządy ruchowe. 
Jeśli pozostawiałem je  w probówce, po
suwały się w k ie runku  światła, dopóki 
pozwalały na to ściany więzienia; zwarte 
w ścisłą masę długo w tem położeniu 
pozostawały. Jeśli przesuwałem probów
kę o 180°, zwierzęta kierowały się po
nownie prostolinijnie do światła, dopóki 
ścianki szklane ich nie powstrzym ały ’). 
Na zwierzętach tych można dowieść, że 
kierunek ich poruszeń tak ściśle ozna
czony je s t  przez źródło światła, ja k  k ie 
runek  ruchu planet przez siłę ciążenia.

Dwa są czynniki, k tóre  określają przy
musowe poruszenia mszyc w danych wa
runkach: 1) sym etryczna budowa tych 
zwierząt; 2) działanie fotochemiczne świa
tła. Rozpatrzymy każdy z tych czynni
ków poszczególnie. Co dotyczę d rugie
go, wiadomo, że znaczna ilość przemian 
chemicznych w ciałach organicznych, 
zwłaszcza proces u tleniania zostaje p rzy 
śpieszony przez działanie światła 2). Bo
ga ty  m ateryal doświadczalny tej młodej 
stosunkowo gałęzi .chemii fizycznej po
zwala nam  przypuszczać, że oddziaływa
nie kierownicze światła  na ruchy  zwie
rzą t  i roślin sprowadza się do zmian' 
w szybkości pewnych określonych reak- 
cyj chemicznych, zachodzących w ko
m órkach siatkówki czy też innych m iej

!) Loeb. „Der Heliotropismus cl. Tiere und. 
seine ITebereinstimmrmg m it dem Heliotropi- 
smus d. Pflanzon. W urzburg, 1890.

2) Luther. „Die Aufgaben d. Photochemie, 
Lipsk, 1905. C. Neuberg. Biochem. Zeitschrift, 
t. 18, str. 305, 1908. Loeb. „Vorlesungen ueber die 
Dynamik der Lebenserschehmngen, Lipsk, 1906. 
A także rozprawy Ci&miciana i W. Ostwalda, 
Bioehemisches Zeitschrift, 1907.
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scach organizmu wrażliwych na światło, 
według praw, które częstokroć nie są 
jeszcze dobrze zbadane.

Pierwszym czynnikiem je s t  sym etrycz
na budowa zwierzęcia. W yraża  się ona, 
biorąc zgruba anatomicznie, tem, że p ra
wa i lewa połowa ciała są względem s ie 
bie symetryczne. W edług mnie jednak  
sym etrya  jes t  nietylko anatomiczna, ale 
i chemiczna; rozumiem przez to, że sy 
metryczne punkty  w organizmie są iden
tyczne pod względem chemicznym i u le
gają tej samej przemianie materyi, nie
sym etryczne zaś przedstawiają różnice 
jakościowe lub ilościowe w przemianie 
materyi. Aby to uwidocznić, wystarczy 
wskazać, że obie siatkówki symetryczne 

! względem siebie wykazują tę sarnę prze
mianę materyi, różnią się zaś w tym 
względzie od niesym etrycznych wzglę
dem nich części skóry. Lecz poszcze
gólne punkty  siatkówki różnią się lub 
nie różnią chemicznie między sobą za
leżnie od tego, czy są symetryczne lub 
nie. W ykazu ją  to spostrzeżenia nad ró
żną wrażliwością na barw y dołeczka 
środkowego i obwodowych części s ia t
kówki. Jeśli na dwie siatkówki pada 
niejednakowa ilość światła , reakcye che
miczne np. utleniania szybsze są w tej, 
k tóra otrzymuje światła więcej. Stosuje 
się to również do innych parzystych i sy
m etrycznych punktów  powierzchni ciała, 
wrażliwych na światło. U wielu zwie
rząt punkty  takie znaleziono niezależnie 
od oczu, np. P a rker  i j a  znaleźliśmy je  
u Planaryi.

Przyspieszenie reakcyj chemicznych 
w siatkówce, powoduje silniejsze zmiany 
chemiczne w odpowiadającym jej nerwie 
optycznym. S. S. Maxwell oraz1 C. D. 
Snyder niezależnie jeden  od drugiego 
wykazali, że przenoszeniu się podrażnie
nia po nerwie odpowiada współczynnik 
tem peratury , którego wielkość je s t  cha
rak te rys tyczna  dla reakcyj chemicznych. 
Możemy s tąd  wnioskować, że nierówne 
oświetlenia dwu siatkówek wywołuje n ie 
jednosta jne  zmiany chemiczne w n e r
wach ocznych. Niejednostajność ta p rze
nosi się z nerwów czuciowych na rucho
we, a dalej na odpowiednie mięśnie.
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A więc, w razie jednakow ego  ośw ietle
nia dwu sia tkówek zachodzą w sym e
t rycznych  grupach  m ięśniowych obu po 
łów ciała jednakow e reakcye  chemiczne, 
a przez to i jednakow e skurcze mięśni; 
w razie niejednakow o szybkich reakcyj 
w dwu połowach ciała mięśnie jednej 
z nich działają energiczniej niż drugiej. 
W ynik iem  tej nierównej działalności sy
m etrycznych  mięśni praw ej i lewej po
łowy ciała j e s t  zmiana k ierunku  ruchów 
zwierzęcia.

Zmiana ta  może być dwojaka: zwierzę 
zw raca głowę ku św ia tłu  i samo w ty m 
że k ierunku  się porusza, lub też odw ra
ca głowę od św ia tła  i porusza się we 
wręcz przeciw nym  kierunku. Aby w y
kazać, że wybór jedne j  z tych możliwo
ści zależny je s t  wyłącznie od flzyczno- 
chemicznych danych, m usielibyśm y pod
dać dyskusy i cały szereg działów z fi- 
zyologii cen tralnych  ośrodków układu 
nerwrowego. W ystarczy , gdy  przypom ni
my na tem  miejscu, że: 1) budowa tych 
ośrodków je s t  członowana, a człony gło
wy określają  w zasadzie s tosunek  innych 
członów oraz ich p rzydatków  !); 2) że 
chemiczne procesy w jak iem kolw iek  śro
dowisku mogą wywołać zarówno spotę
gowanie napięcia danych  g rup  m ięśnio
wych, jako  też, wobec odmiennych w a
runków, sku tek  wręcz przeciwny.

Jeśli sk rzyd la te  mszyce oświetlam y 
z boku i jednem  tylko źródłem światła , 
to z pośród mięśni głowy i tułowia te 
są bardziej czynne, któro są zwrócone 
do św ia tła  2) i nas tępu je  ruch  w k ie ru n 
ku tego ostatniego. Ale skoro to n a s tą 
pi, światło pada jednos ta jn ie  na obie 
sia tkówki i m ięśnie działają  jednakow o

*)' Loeb. Comoarativo Physiology of the 
Brain and Comparative Psychology. Nowy 
York i Londyn, 1900.

3) Jeśli zwierzę znajduje się w równej odle
głości od dwu jednakow o in tensyw nych źródeł 
światła, porusza się prostopadle do linii, łączącej 
światła, gdyż oczy jednakow o ulegają wpływom 
świetlnym. Jak  słusznie zaznacza Bohn, auto
m atyczny heliótropizm zwierzęcia różni się 
w tym  przypadku od ruchów człowieka, nie 
uwarunkow anych reakcyą heliotropiczną.

z obu stron ciała. Zwierzę zostało skie
rowane ku światłu  automatycznie. Wolą 
zwierzęcia j e s t  poprostu wpływ światła, 
podobnie ja k  wolą spadającego kamienia 
lub krążących planet j e s t  siła ciążenia. 
Różnica w dwu tych w ypadkach spro
wadza się do tego, że działanie siły cią
żenia je s t  bezpośrednie, działanie zaś 
światła  na mszyce pośrednie, gdyż prze
jaw ia  się nasamprzód w przyspieszeniu 
reakcyj chemicznych, a wtórnie dopiero 
w ruchu.

Nazwiemy zwierzętami dodatnio helio- 
tropicznemi te, które zwracają głowę lub 
przednią podczas ruchu  część ciała ku 
światłu, zaś odjemnie heliotropicznemi 
te, które odwracają się od światła. Mszy
ce służą w tym  względzie za wzór. Też 
same przejaw y heliotropizmu dodatniego 
wykazać można z równą ścisłością u wie
lu zwierząt zarówno bezkręgowych, j a k  
kręgow ych, np. u młodych ryb. Oczy
wiście nie możemy wdawać się w w y
szczególnianie wszystkich  przypadków. 
Czytelnik in teresu jący  się bliżej tą  sp ra
wą znajdzie obfitą l i te ra tu rę  1).

III.

Skrzydlate  mszyce mogą dlatego słu
żyć za wzór, że urzeczywistniają powy
żej wyrażony postulat: wszystkie bez 
w y ją tku  osobniki w ędrują  ku światłu. 
Metodologicznym postulatem  poglądu me- 
chanistycznego na przyrodę jest po tw ier
dzenie się danego praw a bez wyjątków, 
lub też dostateczne uzasadnienie przy
czynowe każdego w yjątku. Ale, ja k  n a 
leżało oczekiwać, nie wszystkie s tw orze
nia żyjące okazały się jednakowo podat
ne do doświadczeń heliotropicznych. Nie
które zwierzęta nie wykazują  zupełnie 
heliotropizmu, n iektóre  — w słabym sto
pniu, inne wreszcie są bardzo wyraźnie 
heliotropiczne, np. mszyce. Wobec tego 
dla skuteczności dalszych badań nad me
chanizmem woli zrodziło się zadanie, aby 
zwierzęta oporne uczynić sztucznie he-

*) Heliotropizm je s t niezwykle rozpowszech
niony u larw  morskich zwierząt i owadów, zda
rza się również u dojrzałych zwierząt.
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liotropicznemi. Podobne doświadczenia 
rzucają nowe światło na mechanizm a k 
tów woli.

Gdy zapomocą siatki planktonowej wy
ław iam y w południe lub po południu 
z kałuży słodkowodnej czy morskiej małe 
skorupiaki i przynosimy do akwaryum, 
oświetlonego z jednej tylko strony, zwie
rzęta  zazwyczaj bezładnie się poruszają 
i bezładnie rozmieszczają w naczyniu. 
Naogół nie dbają o światło. Gdy doda
my jed n a k  trochę kwasu, najlepiej wę
glowego, k tóry  z łatwością przenika do 
komórek — np. do każdych 50 cms wody 
słodkiej dolewamy powoli wodę, zawiera
jącą  k ilka cm3 bezwodnika węglowego, 
na tychm ias t  skorupiaki s ta ją  się dodat
nio heliotropiczne, poruszają się prosto
linijnie, o ile tylko niewykształcona umie
jętność  p ływania  na to pozwala, i sku
piają się w zwartej masie po oświetlonej 
stronie naczynia. Jeśli obrócimy naczy
nie o 180°, wszystkie osobniki przenoszą 
się ponownie prostolinijnie ku światłu. 
Alkohole wzbudzają heliotropizm podob
nie ja k  kwasy, lecz w daleko słabszym 
stopniu. Zwierzęta obojętne na światło 
s ta ją  się jego niewolnikami pod wpły
wem bezwodnika węglowego J).

Przypuścić możemy, że kw as działa tu  
jako  substancya uczulająca. I tu  pod 
wpływem  światła, podobnie ja k  u mszyc, 
odbywają się reakcye chemiczne (np. 
utlenianie), na powierzchni ciała, zwłasz
cza na powierzchni oka. Ilość substan- 
cyi fotochemicznej, k tóra  uległa przemia
nie, była u skorupiaków stosunkowo m a
ła; skoro zwierzę oświetlaliśmy z jednej 
s trony, różnica w przemianie m ateryi po 
obu stronach  ciała nie wystarczała, aby 
wywołać tak ą  nierówność w napięciu 
mięśni, j a k a  zmusza zwierzę do zwróce
nia się ku  światłu. Kwas działać tu mo
że jako  katalizator, tak, jak  np. w p rzy 
padku katalizy estrów. W edług Stie- 
glitza działanie kwasu ogranicza się do 
powiększenia masy, ulegającej przemia
nie. Aby nasze myśli ugruntować, przyj-

r) Loeb. Pfliiger s Archiv, tom U 5, str. 564, 
1906.

mierny i my tymczasowo założenie, że 
kwas wzbudza heliotropizm dodatni przez 
powiększenie m asy substancyi czułej na 
światło. Oto ta  sama ilość światła, k tó
ra  poprzednio nie wzbudzała heliotropi- 
zmu, teraz osiągałaby pożądany skutek.

U niek tórych  zwierząt, np. rozwielitki, 
i niektórych morskich Widłonogów obni
żenie tem pera tu ry  pobudza tendencyę do 
heliotropizmu dodatniego. To też, gdy 
dodanie kwasu nie wystarcza, pomagamy 
sobie jednocześnie dla wzbudzenia helio
tropizmu obniżeniem tem peratury . Z pun
k tu  widzenia fizyczno - chemicznego m u
simy i w tym  razie przypuścić, że w cie
mności w zwykłej tem peraturze substan
cya fotochemiczna tak  szybko się rozkła
da, że czynna jej ilość nie jes t  w ys ta r 
czającą, aby wywołać heliotropizm. Gdy 
obniżamy tem peraturę, szybkość rozkła
du substancyi silniej osłabiamy, niż szyb
kość jej powstawania.

Wobec ograniczonych rozmiarów n i
niejszego a rtyku łu  na tych wywodach 
musimy poprzestać, aby dać pojęcie j a k  
należy ugrupować fakty w tej dziedzinie 
przez nas badanej z punktu  widzenia 
chemii fizycznej.

Tłum. E. S.
(C. d nast.).

Z Ż Y C IA  S K O R K Ó W  
(F O R F IC U L ID A E ) .

Skorki, powszechnie zwane szczypaw- 
lcami, w ystępują  zazwyczaj, a szczególnie 
późnem latem i jesienią, w wielkich g ro 
madach. Można czasem znaleść po kil
kadziesiąt tych zwierząt, skupionych r a 
zem pod kamieniem, albo korą drzewa. 
W  takiej gromadzie daje się zauważyć 
już na pierwszy rzu t oka, że osobniki 
różnią się między sobą wielkością, a głó
wnie uzbrojeniem: rozmiarami i ksz ta ł
tem szczypców na odwłoku. Gdy samcy 
mają zazwyczaj szczypce długie, zgięte 
i wyrzeźbione w zęby, u samic są one 
proste i krótsze. Ta różnica w budowie 
szczypców — organu głównie obronnego
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i napastniczego, j e s t  tu  w związku z po
działem pracy, jak i  w tych społeczeń
s tw ach  zachodzi; do wytworzenia  się t e 
go podziału pracy przyczynia się jeszcze 
ten  m oment, że w roju ilość samic je s t  
zawsze znacznie mniejsza od ilości sam 
ców. W rezultacie samcom przypada 
w udziale rola obronna i napastnicza; 
one też zdobywają  pożywienie; samice 
rzadko kiedy uczestn iczą  w walkach, 
przypuszczane są je d n a k  do wspólnego 
stołu.

C iekawe dane, dotyczące biologii For- 
flcula, a głównie znaczenia i użyteczno
ści szczypców podaje Verhoeff wr swej 
rozprawie „Uber D erm apteren . 6 A ufsa tz“ 
(Biol. Centralbl. JSI° 18 i 19— !909).

Jedną  z ulubionych potraw skorków są 
pająki. Verhoeft um ieścił razem  jednego 
sam ca skorka  i dużą samicę pająka Epe- 
ita. P a jąk  był znacznie od skorka  w ięk
szy i dłuższy. Skorek począł zbliżać się 
do pa jąka  tyłem, z odwłokiem skorpio- 
nowato zagiętym  do góry  i szczypcami 
rozwartemi. Po godzinie E pe ira  była za
bita i jed n a  jej  noga już pożarta. Innym  
razem Verhoeff um ieścił śród g rom ady  
skorków również pa jąka  Epeira. Do boju 
z osta tn im  w ystąpili saracy, k tórzy za
częli a takow ać ofiarę sw ą uderzeniam i 
odwłoków. W krótce  pająk otrzym ał ranę 
od szczypców i padł omdlały. N a ty c h 
m iast cała grom ada skorków, wraz z s a 
micami rzuciła  się na pająka , k tóry  
w kró tk im  czasie został pożarty. Pod
czas posilania się, szczypawki ustawiły 
się dokoła zdobyczy z podniesionemi 
w górę odwłokami, tworząc w tak i  spo
sób ze sw ych szczypców zw arty  p ie r 
ścień obronny. Skork i żywią się również 
gąsienicam i motyli; um ieją  naw et dać 
sobie radę  z gąsienicami, żyjącem i g ro 
madnie, w oprzędach: można czasami 
znaleść oprzęd tak i  pusty, a w ew nątrz  
niego kilka skorków. Często można skor
ki widzieć na roślinach baldaszkowatycb; 
Verhoeff trzym ał cały tydzień zwierzę 
z ziarnami tej rośliny — okazało się, że 
wcale ich nie jadło; skork i obsiadają bal- 
daszki jedyn ie  w celu polowania na 
mszyce, pająki i gąsienice żyjące na nich.

Jeszcze żarłoczniej szy niż nasze For-

ficula auricularia  je s t  inny  skorek, ży
jący  nad brzegami rzek i mórz, Labidu- 
ra  riparia; posiada on silniejsze szczypce 
i daleko żarłoczniej i zręczniej rzuca się 
na wszelką zdobycz—odwłok jego zawsze 
je s t  uniesiony w górę i umie on nim nie
tylko zadawać rany, ale też wyciskać sok 
z zabitych zwierząt. Verhoeff zbliżał do 
skorka tego gąsienicę zawieszoną na n i t 
ce: L abidura  chwycił w powietrzu zdo
bycz i p rzyciągnął j ą  ku  sobie.

Szczypce skorków służą im także do 
staczania walk między sobą. W alki te 
można obserwować pod jesień, gdy roje 
się rozpraszają, część ginie z zimna 
i deszczu, samice zakopują się w ziemię, 
a pozostałe sam cy zaczynają tak  zażar
cie walczyć ze sobą, że wytrzebiają się 
nawzajem. Verhoetf umieścił w końcu 
października 34 samców, bez samic, we 
wspólnem naczyniu; przez ciąg zimy k a r 
mił ich chlebem i gruszkam i i pomimo 
to sam cy tak  walczyły ze sobą, że 4 lu
tego było ich tylko cztery.

Oprócz wymienionych celów, szczypce 
spełniają pewną, choć nieznaczną czyn
ność podczas kopulacyi; samicom służą 
również do wygrzebywania  jam ek, w k tó 
re składane zostają  jajka.

Verhoeff odrzuca natom iast stanowczo 
dotychczasowe rozpowszechnione m nie
manie o użyteczności szczypców w sp ra 
wie fruw ania  szczypawek. Pomimo licz
nych doświadczeń, nie udało mu się n i
gdy zaobserwować, ażeby skorki lata ły  
(z w yją tk iem  jedynego gat. Labia m i
nor.)—naodwrót, badania skrzydeł w y k a
zały, że u większości są to organy zani
kowe, do fruw ania  nie przydatne; nigdy 
również nie widział, ażeby Forficula s ta 
rały się szczypcami rozprostowywać skrzy
dła. Organy te m ają dla nich inne zna 
czenie: zawierają one pod sobą znaczną 
ilość powietrza; gdy  skorek wpadnie do 
wody — a zdarza się to tym  zwierzętom 
często, gdyż zazwyczaj żyją nad b rze
giem rze k —pęcherzyk powietrzny zapo
biega utonięciu i unosi owada na po
wierzchni wody.

H. Raabe.
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W Y D A R Z E N IA  N IE B IE S K IE  
w  dn iu  19 m a ja  r. b.

Komety Halleya na tarczy słońca podczas 
przejścia nigdzie nie dostrzeżono; wprawdzie 
z Taszkentu nadszedł telegram treści od
miennej, z pewnością jednak wzięto tam za 
kometę grupę plam na słońcu. W Heidel
bergu np. skierowano na słońce w czasie 
odpowiednim całę bateryę z 6 lunet z je 
dnakowym, jak wszędzie, negatywnym wy
nikiem. Również w nocy z d. 18-go na 19 
maja nigdzie, w7brew powszechnym oczeki
waniom, nie spostrzeżono w atmosferze nic 
osobliwego; zresztą, jak to pisaliśmy w 
16 i 20 „Wszechświata11 z r. b., spotkanie 
z warkoczem było możliwe dopiero znacznie 
później.

Zato równocześnie z pobytem w warko
czu wystąpiły znamienne zjawiska świetlne. 
Oto co pisze o nich prof. Wolf z Heidel- 
berga.

„Zjawiska optyczne w atmosferze w dniu 
19 maja zdają się świadczyć, że przeszliśmy 
conajmniej przez części rozległych chmur 
w ogonie, występujących na fotografiach. 
Nad wieczorem ukazało się naprzód koło 
Bishopa naokoło słońca; następnie rozwinęły 
się wieczorem 19-go zjawiska zmrokowe 
o całkiem nieoczekiwanem natężeniu, roz
miarach i trwaniu, chociaż w ostatnich cza
sach można było obserwować słabe tylko 
blaski wieczorowe. Dały się widzieć trzy 
kolejne światła purpurowe i wszystkie zja
wiska z dnia 1 lipca 1908 roku i z czasów 
wybuchu Krakatoa oraz Mont Pelee wystą
piły we wzmocnionem natężeniu.

„Naokoło księżyca pokazało się koło Bisho
pa tak  intensywne, jakiego nigdy jeszcze 
nie widziałem. Promień zewnętrzny wynosił 
28° w czasie górowania księżyca; odpowiada 
mu wielkość cząsteczek (wywołujących ko
ło) 0,0015 mm,11'.

Ta ostatnia uwaga jest szczególnie in te
resująca; gdyby cząstki warkocza komety 
Halleya odpychane były przez słońce przez 
siłę ciśnienia światła, to średnica ich była
by 5 razy mniejsza.

P. S. Kosińska z Aleksandrówki pisze 
o różowych smugach, dostrzeżonych tegoż 
dnia wieczorem.

Co się nas dotyczę, to około godz. 11-ej 
wieczorem widzieliśmy na niebie północnem 
światła, o natężeniu drogi mlecznej i więk- 
szem, poruszające się na niebie. O tejże 
godzinie stwierdziliśmy następujące zjawis
ko. Przez gwiazdy j ,  e, (3 Wielkiej Niedź
wiedzicy przechodziła prostoliniowa, prawie 
prostopadła do poziomu, granica pomiędzy

jasnem — od strony księżyca — tłem nieba, 
a ciemniejszem. Otóż w ciągu paru minut 
granica ta przesunęła się o kilkanaście sto
pni ku  księżycowi. Niebo było czyste, do
piero przed godz. 12 pokazały się chmurki 
pierzaste.

W lV 2 godziny później zobaczono we 
Wrocławiu w stronie północnej dwa jasne 
łuki, które w ciągu godziny wędrowały po
między gwiazdami.

Według doniesień z Poli, w południe d. 
18-go rozpoczęła się silna burza magnetycz
na, która osiągnęła maximum 19-go o 8-ej 
wieczorem. Zależność od komety tej burzy, 
zauważonej również w wielu innych miej
scach, wydaje się wątpliwa. Raozej była 
ona w związku z grupą plam na słońcu, 
przechodzącą przez południk centralny.

Mamy nadzieję, że gdyby poraź drugi 
dane nam było jeszcze oczekiwać w atmos
ferze dziwnych i tak  niecodziennych zja
wisk, to meteorologowie nasi, choćby w do
wód większego poważania dia cudów natury , 
nie wyznaczyliby już sobie na ten wieczór 
właśnie posiedzenia z referatem o... klatce 
termometryeznej.

T. B.

K O M E T A  H A L L E Y A  
po  20 m a ja  1910  r.

W ciągu pierwszego tygodnia obecności 
komety na niebie wieczornem mogłam do
strzegać ją gołem okiem na czystem i po- 
zbawionem zasłony ze mgieł i dymów nie
bie wsi od godz. 8 m. 50 (średnio). Była 
to dość duża mglista i biała plama ze śla
dami warkocza i dobrze widzialnem w lor
netce zagęszczeniem centralnem. Światło 
księżyca przeszkadzało widzieć warkocz ko
mety do dnia 25. Dopiero 26 około godz. 
10 m. 15, przed wschodem „srebrnego glo
bu" i na niebie niezwykle czystem, dał się 
widzieć warkocz prosty i stopniowo rozsze
rzający się; dosięgał on gwiazdy 2 Sekstan- 
su, to jest miał około 8° długości. Blask 
w warkoczu był jednostajny, , przeciwnie niż 
dn. 10 maja, gdy środkowa część warkocza 
wydawała się jaśniejszą (J\ą 20 „Wszech
świata" z r. b.).

W dn. 23 maja kometa wzniosła się dość 
wysoko nad poziom zachodni, i na ciemniej
szem niż dni poprzednich tle otaczającego
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nieba można było zobaczyć w lunecie szcze
góły budowy głowy: z jądra jasnego, wy
raźnie ograniczonego od strony warkocza, 
wj pływał w przeciwnym kierunku snop 
światła ginący stopniowo w mglistej powło

ce, otaczającej ze wszech strou jądro ko
mety. Na rysunku z dn. 23, wykonanym 
o godz. 9, powłoki tej nic widać w całości; 
w pół godziny później, p r /y  silnem świetle 
księżyca, miała ona około 7' średnicy.

Dnia 23 V, g. 9. dn. 24 V, g. 9 m. 50 dn. 26 Y, g. 9 m. 45. 

Głowa kom ety Halleya.

Dnia następnego, 24, głowa miała już wy
gląd nieco odmienny; snop świetlny rozsze
rzył się w kształt wachlarza, a jądro zma
lało; mglista powłoka wt chwili najlepszej 
widzialności dosięgała 10' średnicy; w dniu 
tym nastąpiło zakrycie gwiazdy 9 w. przez 
jądro i atmosferę komety. Dn. 25 głowa 
komety widziana poprzez smugi chm ur pie
rzastych była nikła, a szczegóły zaznaczone 
bardzo słabo; jądro komety żółte dn. 23 i 24 
świeciło tego dnia światłem białem. Te n a 
gle zmiany zabarwienia zaznaczyły się jesz
cze jaskrawiej dnia 26, gdy barwa jądra, 
wyraźnie żółta o godz. 9 m. 30, stała się 
prawie białą o godz. 10. Świetlny wachlarz 
wypływający z jądra  był w dniu tym  nieco 
bardziej rozwarty lecz mniej wyraźny niż 
poprzednio.

Podane powyżej rysunki głowy komety 
uwidoczniają zmiany zachodzące w jej wy
glądzie.

Podczas dostrzeżeń komety w dniu 26, 
widziałam o g. 9 m. 14,5 czasu miejscowe
go świetny meteor jasno - żółty, wielkości 
małego jabłka, k tóry  wybiegł z okolicy Ka- 
stora i Polluksa i, zbaczając nieco ku  połu
dniowi od pionu, zgasł po upływie 1 — 1,5 s. 
nisko nad poziomem zachodnim; ciągnął za 
sobą zielonawą smugę kszta łtu  stożka, oko
ło v 2° długą, która zniknęła wraz z m ete 
orem.

Stanisława Kosińska. 

Aleksandrowka, dn. 29 V, 1910.

Dostrzeżenie długości ogona komety w d. 
26 maja, dokonane przez p. S. K., wymow
nie świadczy, do jakiego stopnia widzialność 
warkocza zależna jes t ,  od oświetlenia nieba, 
skoro łuna nad odległą o 4 mile na zachód 
od Aleksandrówki Warszawą tak  zreduko

wała pozorne jego rozmiary. Jednocześnie 
bowiem w Milanówku zaobserwowaliśmy dłu
gość warkocza cztery razy większą, sięgał 
on prawie Lwa (36°). Staje się przez to 
bardziej zrozumiałym fakt, że w Warszawie 
warkocza komety Halleya wcale nie było 
widać wtedy, gdy na górze Sonnwendstein 
pod Wiedniem rozmiary jego przekraczały 
100 stopni.

T. B.

KRONIKA NAUKOWA.

Wpływ prądu elektrycznego na dzielenie 
się Jądra. Podobieństwo między figurami 
karyokinetycznemi a układem namagnety- 
zowanych mas, znajdujących się w polu 
elektrycznem, nasunęło kilka lat tem u nie
którym uczonym myśl, że w sprawie dzie
lenia się jądra mają udział siły elektryczne. 
W roku 1906 A. Gallardo, opierając się na 
przypuszczeniu, że śródciałka posiadają ła
dunek elektryczny dodatni, chromozomy zaś 
ładunek odjemny, starał się w swej rozpra
wie szczegółowo objaśnić figury karyokine- 
tyezne działaniem elektryczności. Lecz dla 
poparcia tej elektrycznej teoryi dzielenia 
się jądra brakowało danych doświadczalnych 
stwierdzających niezbicie, że przypuszczenia 
co do ładunku elektrycznego chromozomów 
i centrozomów są słuszne.

Otóż w rozprawie kilka miesięcy temu 
ogłoszonej F. Pentimalli *) wykazał, że chro-

!) FentimallL F. Influenza della corrente 
elettrica sulla dinamica del processo carioeineti- 
co. Ąrch. f. Entwiokel, tom 28, 1909.
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mozomy posiadają ładunek odjemny większy 
od ładunku koloidalnych cząsteczek reszty 
jądra i cytoplazmy oraz, że ładunek ten jest 
bardzo nieznaczny albo równy zeru w chro- 
mozomach jądra, Znajdującego się w spo
czynku, i wzrasta stopniowo w miarę posu 
wania się procesu dzielenia jądra. Ładunek 
elektryczny chromozomów dosięga maximum 
w stadyum diaster, t. j. wtedy, gdy chro- 
mozomy posiadają największą zdolność do 
ruchu.

Pentimalli robił doświadczenia na tkan
kach roślinnych, przeważnie na korzeniach 
hyaeyntu, gdzie figury karyokinetyczne są 
bardzo wyraźne i prawidłowe. Kawałki tka
nek były poddawane prądowi o rozmaitem 
natężeniu (od 18, 6 do 49,2 mikroamperów) 
w ciągu 20 do 45 minut, następnie u trw a
lane i barwione; skrawki poprzeczne i po
dłużne były porównywane ze skrawkami tka
nek normalnych, ażeby stwierdzić różnice 
zaszłe w komórkach pod wpływem prądu 
elektrycznego. Przesuwanie się chromozo
mów w kierunku elektrod wskazywały wiel
kość i jakość ich ładunku elektrycznego.

Według powszechnie dziś przyjętego po
glądu cząsteczki koloidalne naładowują się, 
pochłaniając jony elektrododatnie lub ełek- 
troodjemne. Można przypuszczać, że są one 
otoczone bardzo delikatną błonką, która je
dnego rodzaju jony przepuszcza, inne zaś 
zatrzymuje. Cząsteczki takie naelektryzo- 
wują się więc wskutek tego dodatnio lub 
odjemnie, zależnie od rodzaju zatrzymanych 
jonów. Za cząsteczki koloidalne o tak skom
plikowanej budowie możemy uważać chro- 
mozomy. Prawdopodobnie w czasie dziele
nia się jądra w masie chromatyny zachodzą 
zjawiska biochemiczne, które wywołują kon- 
centracyę jonów negatywnych i zmieniają 
przepuszczalność ścianek chromozomów tak, 
iż zatrzymywanie tychże jonów wzrasta. 
Hypoteza ta  zdaje się objaśniać fakt pęcz
nienia chromozomów w czasie dzielenia się 
komórki.

E lektryczna teorya karyokinezy znajduje 
w rezultatach doświadczeń Pentimallego 
znakomite poparcie, jednakże trzeba innych 
jeszcze dowodów, aby mogła być przyjęta. 
Mianowicie, trzeba dowieść, że nietylko chro- 
mozomy posiadają ładunek odjemny, lecz że 
i centrozomy są naelektryzowane dodatnio, 
czego nie wykazało dotąd żadne doświad
czenie. A zatem nie można jeszcze twier
dzić, że jedyną przyczyną zjawisk karyoki- 
netycznych są siły elektryczne.

E. L.

Wpływ promieni pozafioletowych na ro
śliny zielone. Dotychczasowe spostrzeżenia 
nad działaniem promieni pozafioletowych 
na rośliny wykazały, że nadmiar promieni 
chemicznych działa niekorzystnie na wzrost,

Maąuenne i Demoussy przedsięwzięli nie
dawno szereg badań w tym kierunku. Jako 
źródła światła, dającego więcej promieni po- 
zafioletowycli, niż elektryczne światło łuko
we, używali lampy kwarcowej, której natę
żenie światła równało się 380 świecom nor
malnym. Ciepło promieni było dość nie
znaczne, skutkiem czego można było usta
wiać badane rośliny w odległości 15—20 cm 
od lampy, nie wywołująo zwiększenia tran- 
spiracyi.

Pod wpływem wspomnianego światła ro 
śliny czerniały, a działanie nie ustawało 
przez pewien czas nawet po usunięciu lam
py. W doświadczeniach z drzewem figowem 
zauważono, że dwugodzinna ekspozycya po
czątkowo nie wywiera żadnego wpływu 
szkodliwego, a dopiero po 1—2 dniach, po 
wystawieniu rośliny na zwykłe światło dzien
ne ukazuje się zczernienie. Zawierające 
barwnik komórki Tradescantii lub czerwonej 
georginii już po l/A godzinnem oświetleniu 
nie podlegają płazmolizie pod wpływem roz
tworu soli i wydzielają barwnik.

Powyżej przytoczone doświadczenia wska
zują, że promienie pozafioletowe w krótkim 
stosunkowo czasie sprowadzają śmierć ko
mórek roślinnych. Działanie ich zresztą 
sięga w istocie tylko powierzchni, nie prze
nikając głębiej. Badacze dochodzą do wnio
sku, że czernienie liści i wogóle zmiany^ 
w zabarwieniu, obserwowane u  roślin, wy
stawionych na działanie światła łukowego, 
należy przypisać wyłącznie obfitości promie
ni pozafioletowych w tem świetle i że są 
one następstwem śmierci protoplazmy, a nie 
bezpośredniego wpływu światła elektrycz
nego.

Ponieważ promienie pozafioletowe wywie
rają zgubny wpływ również na bakterye 
i pleśniaki, jak  to wykazał Raybaud, więc 
stanowią one jednę z najpotężniejszych przy
czyn śmierci komórki.

Dalsze badania nad liśćmi drzewa figowe
go i ligustru, nadzwyczaj wrażliwemi na 
światło elektryczne, jak  również nad mniej 
wrażliwemi liśćmi Aucuba, wykazały, że 
czernieniu zielonych liści może być wywo
łane i przez inne czynniki (wysoka tempe
ratura, chloroform i t. p.), sprowadzające 
śmierć protoplazmy a raczej zmieszanie so
ku  komórkowego. Zjawisko to jest następ
stwem działania enzymu. Enzym i barwnik 
za życia tkanki mieszczą się w oddzielnych 
komórkach, podobnież jak  występujące u  wie
lu roślin giukozydy i enzymy.

Cz. St.
(Naturw. Rundschau).
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W iadom ości b ieżące.

Towarzystwo Naukowe warszawskie.
W dniu 2-gim b. rc. odbyło się posiedzenie 
Wydziału Ill-go Towarzystwa Naukowego 
warszawskiego, na którem zakomunikowano 
prace następujące:

1) P. W. Janowski: „Krzywe przełykowo- 
przedsionkowe, zdjęte wraz z krzywą elek- 
trokardyograficzną“ . 2) P. L. Silberstein: 
„Fale nieciągłości w ośrodku przewodzą
cym". 3) Tenże: „O prawach natury  do
puszczalnych lub niedopuszczalnych wobec 
postulatu względności". 4) P. B. Możejko 
(przedstawił p. .). Tur): „Badania nad budo
wą układu krwionośnego i limfatycznego 
Minoga rzecznego (Petromyzon fiuviatilis)“.
5) P. W. Dziewulski: „Perturbacye wieko-

W© planety Egeria, wywołane działaniem 
M a r s a 6) P. W. Sierpiński: „Nowy spo
sób dowodzenia twierdzenia Bolzano-Weier- 
strassa“. 7) P. St. Thugutt:  „Czy w isto
cie alofan, halloizyt i montmorylonit są ty l 
ko mieszaninami hydrogelów glinki i k rze
mionki?11. 8) P. Z. Weyberg: „Badania nad 
krystalogenezą. Cz. I I“. 9) P. J .  Tur: „Ba
dania nad stadyami najwcześniejszemi roz
woju gawrona (Corvus frugilegus)“ .

O D P O W I E D Z I  R E D A K C Y I.

WP. „Miłośnik astronomii“ może zechce li
stownie zawiadomić naszę redakcyę w sposób 
bardziej szczegółowy o swoich zamiarach oraz 
o dotychczasowych studyach. Bez tych w iado
mości niepodobna odpowiedzieć na zapytanie 
Szanownego Pana. Chcąc odpowiedzieć listow 
nie, prosimy też o szczegółowy adres pocztowy.

Spostrzeżenia meteorologiczne
za miesiąc maj 1910 r.

(W iad om ość  S ta cy i C en tra ln ej M ete o r o lo g ic z n e j  p rzy  A lu zeu m  P rzem y słu  i R o ln ictw a  w W arszaw ie).
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1 ( 1 - 1 0 ) 4 4 ,0 9,°Q 1 4 ,°7 1 2 ,°3 12 ;“3 7 ,7 7 ,9 8 ,2 84 65 7 8 9 ,6 9 ,0 7 ,2 — 3 7 ,3 7 5

1 1(11— 20) 5 0 ,7 1 7 ,°0 23,'>3 1 8 ,°3 19.'“2 8 ,3 8 ,2 9 ,6 6 6 41 62 4 ,0 2 ,7 4 ,3 — 4,1 3 1

1 1 1 (2 1 -3 1 ) 4 9 ,4 14,°3 1 9 ,°2 15 ,°8 1 6 ,°3 8 ,2 6,1 7 ,3 62 37 55 3 ,2 4 ,3 3 ,5 — 4,1 2 1

Ś r e d n ie  za 4 8 ,1 13 ,°8 19 ,°1 15 ,°5 1 5 ,°9 7 ,8 7 ,4 8 ,3 7 0 4 7 71 5 ,5 5,3 5 ,0
m iesiąc

S u m y 4 5 ,5 12 7

( S tan  n a jw y ższy  barom etru  7 5 6 ,1  mm  dn . 23
„  n a jn iższy  „  7 3 7 ,0  „ ,, 5

( W artość najw yższa  tem p eratu ry  2 7 ,°6  C e ls . „  12
,, najniższa  „ 6 ,°5  ,,  ,, 22

Ś r e d n ia  d w u d zies to le tn ia  (1 8 8 6 — 1 905) barom etru  =  7 5 0 ,3  mm  
,, „ „ tem p eratu ry  =  1 4 ,°7 C e ls .

W y so k o ść  śred n ia  op ad u  z o k resu  (1 8 8 6 — 1905) =  5 0 ,3  mm

TREŚĆ NUMERU. O kometach, przez Tadeusza Pannenkę.—J. Loeb. Znaczenie tropizmów 
dla psychologii, tłum . E. S.—Z życia skorków (Forficulidae), przez H. Raabego.—W ydarzenia nie
bieskie w dniu 19 m aja r. b., przez T. B.—Kom eta H alleya po 20 maja J910 r., przez S. Kosińską. 
Kronika naukow a.—W iadomości bieżące. — Odpowiedzi redakcyi. — Spostrzeżenia meteorologiczne.

W ydaw ca W. Wróblewski. Redaktor Br. Znatowicz.
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