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Z W I E R Z Ę T A  J A D O W I T E  I S P O 
S O B Y  IC H  Z W A L C Z A N IA .

W śród wszystkich niemal grup k ró 
lestwa zwierzęcego spotykam y zwierzęta, 
zaopatrzone w organy d a  wydzielania 
i zastrzykiw'ania jadu. Urządzenia te 
m ają dla zwierzęcia znaczenie nietylko 
ochronne, lecz również, a właściwie prze- 
dewszystkiem, służą mu do zdobywania 
łupu, składającego się ze zwierząt ży
wych. Jeżeli rozpatrujem y zwierzęta j a 
dowite z punk tu  widzenia antropocen- 
trycznego, wówczas, rzecz naturalna, 
zwracamy uwagę tylko na szkodliwość 
ich w stosunku do człowieka, i cały apa
ra t  ubezwładniający lub też uśmiercający, 
oceniamy z tego tylko względu. Gdy się 
jednak  wyzbywamy tego punk tu  widze
nia i s ta jem y na stanowisku czysto bio- 
logicznem, w tedy  jadowitość zwierząt 
musimy przyjmować za przystosowanie 
do właściwego im jako drapieżcom spo
sobu życia, za broń, która umożliwia 
zwierzętom tym utrzym anie się w szere
gu istot, walczących o byt. Co zaś do 
charak te ru  tej broni, to także przyznać 
należy, że z pozoru wydaje się ona o k ru t

niejszą, niż je s t  w istocie rzeczy. Dość 
bowiem porównać męki zwierzęcia, które 
znagła zaskoczone, dajm y na to przez 
węża jadowitego, ukąszone przezeń i za
tru te , momentalnie żyć przestaje, z mę
kami zwierzęcia, które połknięte przez wę
ża niejadowitego kończy powolną śm ier
cią w żołądku jego pod wpływem proce
su trawienia, co trw a  nieraz nie godzi
ny, lecz dnie całe. Wystarczy, mówię, 
męczarnie te porównać, aby dojść do s ta 
nowczego przekonania, że jadowitość 
zwierząt nie je s t  bynajmniej na jok ru t
niejszym pomysłem natury.

Pośród najwyżej uorganizowanych zwie
rząt, ssaków', znajduje się jedno tylko 
zwierzę, w ytwarzające w organizmie 
swym jad, mianowicie samiec dziobaka 
australijskiego (Ornithorhynchus parado- 
xus); na kończynie tylnej przy pięcie po
siada on szpon, wewnątrz wyżłobiony, do 
którego otwiera się przewód gruczołu j a 
dowego. Pomimo, że jad  dziobaka po
dobny je s t  do jadu  żmij, działanie jego 
je s t  bardzo słabe; wydaje  się, że ma on 
jak iś  udział w akcie płciowym.

Gromada ptaków nie liczy w sobie zgoła 
przedstawicieli, obdarzonych własnościa
mi jadowitemi.
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Dopiero w gromadzie gadów urządze
nia  jadowite osiągają najwyższy stopień 
rozwoju i udoskonalenia, a i liczba przed
stawicieli, zaopatrzonych w takie apara 
ty, je s t  najznaczniejsza. Przedewszyst- 
kiem należą tu  węże jadow ite, s tanow ią
ce w strefach gorących isto tną plagę nie- 
tylko zwierząt, lecz i ludzi. Ze względu 
właśnie na to, że są nader liczne i że 
mają bardzo skomplikowany, znakomity 
w działaniu apara t  jadow y, zajm iem y się 
niemi oddzielnie i w sposób bardziej 
szczegółowy. Teraz zaś przejdziemy do 
innego, jedynego poza wężami p rzeds ta 
wiciela gadów jadow itych: je s t  nim du
ża jaszczurka  Heloderma horridum, ży ją
ca w Meksyku. Gdy zwierzę to je s t  po
drażnione, wówczas z silnie rozwiniętych 
gruczołów ślinowych wydziela białawą, 
kleistą  ciecz, k tó ra  dostaje się do zada
nej uprzednio rany  i wywołuje działanie 
trujące, bardzo zresztą  rozmaite ćo do 
stopnia intensywności. Naogół wszakże 
Heloderma nie przedstaw ia dla ludzi po
ważnego niebezpieczeństwa, b rak  je j  bo
wiem odpowiedniego apa ra tu  do zastrzy- 
kiwania ja d u  i dlatego jad  jej , chociaż 
ma własności podobne do jad u  wężowe
go, wywołuje w rezultacie tylko silne 
bóle i chwilowe objawy zapalne.

Trujące własności okazują też wydzie
liny n iek tórych  przedstawicieli grom ady 
ziemnowodnych, mianowicie ropuchy i sa 
lam andry. Mimo jednak  te własności są 
one dla człowieka zupełnie nieszkodliwe, 
poniewTaż nie mają żadnej możliwości za- 
s trzyknięcia  jadu . To też wszelkie oba
wy i uprzedzenia wobec tych  zwierząt 
są pozbawione słusznej podstawy i s ta 
nowią tylko dalszy ciąg zabobonów, ja- 
kiemi otaczano te zwierzęta od wielu 
stuleci. Jak ie  naprzykład  nieprawdopo
dobne legendy wiązały się z niewinną 
salam andrą, widzimy choćby z opisu jej 
przez Pliniusza, k tóry  między innem i mó
wi: „Z pośród wszystkich zwierząt j a d o 
witych najs trasznie jszem  zwierzęciem je s t  
sa lam andra. Zwierzę to może wytracić 
całe narody, gdy się bowiem wdrapuje 
na drzewo, za truw a po drodze wszystkie 
owoce, i ludzie, k tórzy te ow'oce spoży
wają, um ierają  równie pewnie, jak g d y b y

zażyli akonityny. Nawet jeżeli upiecze
my chleb na ogniu, w którym  płonie 
drzewo dotknięte uprzednio przez sa la
m andrę, w tedy chleb taki będzie za tru ty  
i spożywanie go sprowadzi ciężką cho
robę". Jeżeli takie fantastyczne notatk i 
spotyka  się w dziele przyrodnika, łatwo 
domyśleć się, jak ie  dziwaczne legendy 
mogły krążyć wśród ludu.

Gruczoły jadow e sa lam andry mieszczą 
się w skórze i wydzielają ciecz gryzącą, 
zapomocą której zwierzę trzym a w od
daleniu żarłocznych wrogów. Najważ
niejszym i najbardziej tru jącym  sk ładn i
kiem tej wydzieliny je s t  alkaloid saman- 
daryna, substancya tru jąca, wywierająca 
wpływ na system  nerwowy; pół m iligra
ma tego alkaloidu, zastrzyknięte  pod
skórnie królikowi, wystarcza, by go za
bić.

Ja d  ropuchy je s t  bardzo zbliżony do 
jad u  salam andry. Podobnie ja k  tamten, 
je s t  wydzielany przez skórę i chroni 
zwierzę przed czyhającemi na nie wro
gami. Jad  ropuchy zawiera dwie sub- 
stancye, bufotalinę, truciznę, działającą 
na serce, i bufoteninę, truciznę, działa
jącą  na nerwy. Pomimo jednak, że sub- 
s tancye te silnie działają, nie p rzedsta
wiają dla człowieka niebezpieczeństwa. 
Ciecz, wydzielana przez podrażnione zwie
rzę, w tym tylko razie może człowieko
wi zaszkodzić, jeżeli- przypadkiem dosta
nie się do oka: wówczas wywołuje silne 
podrażnienie spojówki.

Gromada ryb obfituje w gatunki, po
siadające własności jadowite. Podobnie 
jak  u ziemnowodnych, aparat jadow y 
u ryb służy głównie do obrony przed 
nieprzyjaciółmi. Większa część ryb j a 
dowitych wydziela nazew nątrz  jad  zapo
mocą mieszczących się na płetwach lub 
na pokrywie skrzelowej cierni, któremi 
razi napastnika. Jad tworzy się w g ru 
czołach, znajdujących  się przy nasadzie 
p łetw y lub też ciernia pokrywy skrzelo
wej. Naogól w okresie składania ikry 
jad  rybi byw a szczególnie silny, a u n ie
których gatunków  naw et wytwarza się 
tylko w tym okresie.

W szystkie znane nam  ryby jadowite 
należą do ryb kościstych, zwłaszcza do
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rzędu cierniopłetwych (Acanthopteri). 
Większa ich część m ń szk a  w morzach 
podzwrotnikowych, niektóre wszakże z po
śród nich, mniej złośliwe i niebezpiecz
ne, spotykają  się też i w wodach strefy 
umiarkowanej. Bardzo znana np. je s t  ry 
ba morza Północnego i Bałtyckiego, Cot- 
tus scorpius. Jad, niezbyt zresztą silny, 
wytw arza się u tej ryby  wyłącznie w zi
mie, podczas okresu lęgowego, i wydzie
lany je s t  zapomocą cierni, mieszczących 
się na pokrywie skrzelowej. Inna ryba 
jadowita, będąca również mieszkanką 
mórz strefy  um iarkowanej, to Trachinus 
draco; rybacy  holenderscy zwą ją „pie- 
te rm an n “, i gdy się im trafi przypadko
wo w czasie połowu, wrzucają ją  napo- 
wrót do wody, poświęcając j ą  świętemu 
Piotrowi. Trachinus draco i pokrewne 
formy Trachinus vipera, rad ia tus  i ara- 
neus m ają urządzenia jadowe dwojakiego 
rodzaju: jedno na pokrywie skrzelowej, 
gdzie gruczoł jadow y mieści się u nasa
dy wydrążonego ciernia, i drugie na płet
wie grzbietowej, i tu ta j cierń jadow y wy
kazuje pewne podobieństwo do zęba wę
ża jadowitego. Jad  rodzaju Trachinus 
je s t  znacznie skuteczniejszy od jadu  Cot- 
tus scorpius. Sprawia on tak  dojmujący 
ból, że u wrażliwych osób wywołuje om
dlenie; naogól zaś następstw em  ukłócia 
bywa miejscowy stan  zapalny, a często 
zdarza się także, iż występuje gorączka 
i wymioty. Dwie do trzech kropel tego 
jadu, zastrzyknięte do krwiobiegu króli
ka, pozbawiają go życia w ciągu czte
rech do dziesięciu minut. Ponieważ j e 
dnak w razie zachowania pewnych ostroż
ności można się ustrzedz niebezpiecznego 
ukłócia cierni, przeto pomimo tej znako
mitej skądinąd broni, ludzie używają 
smacznego mięsa rodzaju Trachinus na 
pokarm.

Pośród licznych ga tunków  ryb jadow i
tych, żyjących w morzach podzwrotniko
wych, najniebezpieczniejsza je s t  ryba 
Synanceia brachio, m ieszkająca w ocea
nie Spokojnym i Indyjskim. Jej p łetwa 
grzbietowa je s t  zaopatrzona w kolce, wy
dzielające substancyę tru jącą. Ryba w y
dziela jad  dopiero wtedy, gdy doznaje 
zzewnątrz jakiegoś ucisku; ból, wywoła

ny przez ukłócie i zatrucie ranki, jes t  
tak  silny, że napastowany człowiek n a 
tychm iast pada, zaczyna majaczyć i do
znaje osłabienia serca, które się nieraz 
kończy nawet śmiercią. I zaburzenia 
miejscowe, wywołane ukłóciem kolca, 
bywają również silne; zdarza się nawet, 
że w okolicy ranki występuje gangrena 
(głównie naskutek  nieodpowiedniego le
czenia) i następnie wywiązuje się ogólne 
zakażenie krwi, pociągające za sobą 
śmierć.

Znana ryba jadowita, węgorz morski 
(Muraena helena), złośliwością swoją 
wzbudzająca trwogę wśród rybaków mórz 
podzwrotnikowych, różni się zasadniczo 
pod względem aparatu  jadowego od 
wszystkich ryb wyżej opisanych. Je s t  to 
ryba bardzo znacznych rozmiarów, sięga 
bowiem 2V2 m długości. Jak  wszyscy 
przedstawiciele rodziny węgorzy, i wę
gorz morski podobny je s t  zewnętrznie 
do wężów, prócz teg )  zaś posiada aparat 
jadowy, k tóry  je s t  również zbliżony do 
jadow ych urządzeń wężów. A para t ten 
składa się z trzech do czterech zagię
tych, ruchomych zębów na podniebieniu; 
zęby te pokryte są fałdą błony śluzowej, 
niby pochwą, lecz nie są wyżłobione, jak 
to bywa u wężów. Jad, tworzący się 
w gruczole jadowym, umieszczonym na 
podniebieniu, wylewa się pomiędzy zęby 
a fałdę błony śluzowej, i już  z tego wzglę
du, że nie je s t  do rany  zastrzykiwany, 
nie działa tak  skutecznie, jak  jad  wężo
wy. Ja k  u wszystkich węgorzy, tak  sa
mo u węgorzy morskich, surowica krwi 
okazuje własności tru jące, zawiera mia- ' 
nowicie ichtyotoksynę, k tórą  jednak  go
towanie niszczy zupełnie.

Inne gatunki ryb jadow itych  należą do 
ryb zrosłoszczękich (Plectognathi), jak  
naprzykład kolcobrzuchy (Tetrodon), ry- 
bojeże (Diodon), — wszystko mieszkańcy 
mórz podzwrotnikowych. Rybojeż, po
dobnie jak  pokrewne mu formy, posiada 
różne urządzenia, służące do obrony przed 
napastnikami; poza tem bowiem, że ma 
ruchome kolce, może wroga jeszcze i w ten 
sposób odstraszyć, że, wpuszczając zna
czną ilość powietrza do rozciągliwego 
przewodu pokarmowego i przybierając
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przez to formę kulistą, po chwili z wiel
kim hałasem  powietrze to wypuszcza. 
Najniechybniejszą jed n a k  bronią och ron
ną  opisywanych ryb je s t  ta  własność, że 
mięso ich je s t  w wysokim stopniu t ru 
jące, mianowicie wyw iera  bardzo silny 
wpływ na cen tralny  system  nerwowy.

I zwierzęta bezkręgowe w szeregach 
swoich mieszczą również formy jadowite. 
Przedew^szystkiem więc mięczaki; pośród 
nich znane są m ątwy, k tóre mają g ru 
czoł czernidłowy, w ydzielający ciecz, a b 
solutnie nieszkodliwą dla zwierząt k rę 
gowych, lecz m omentalnie paraliżującą 
raki, a naw et ogromne, zbrojne homary.

W śród ślimaków trucizną rozporządza
j ą  rozkolce (Murex), k tóre  wydzielają 
ciecz, p rzybiera jącą  pod wpływem  św ia
tła  kolor purpurowy; ciecz ta  wpływa 
tru jąco  na system  nerw owy nietylko 
zwierząt bezkręgowych, lecz także i k rę 
gowych.

W iadomo też, że mięso om ułka (Myti- 
lus edulis) nabiera  n iek iedy  własności 
tru jących, pomimo, że j e s t  zupełnie św ie
że. Tru jące  własności, w ystępu jące  tu  
od czasu do czasu, mogą być wywrołane 
przez najróżniejsze przyczyny: małże te 
mogły np. nab rać  tych własności w s k u 
tek  choroby, dalej mogło się zdarzyć, że 
przyjm owały pożywienie szkodliwie, że 
wchłonęły miedź z okrętu , lub też że n a 
gromadziły się w nich znaczne ilości j o 
du i bromu, pochodzących z wody m or
skiej. Podobnie nieraz dzieje się też ze 
świeżemi ostrygami, najczęściej wszakże 
zatrucie się niemi następuje  w skutek  j a 
du rozkładowego. W każdym  razie z ja
w iska te u omułka i os tryg i należą do 
innej kategoryi, niż w szystk ie  wyżej opi
sane zjawiska, nie działa tu  bowiem ża
den wyspecyalizowany apa ra t  jadow y.

Zwierzęta jadow ite  są bardzo licznie 
reprezentowane pośród zworza s taw ono
gów. Gromada owadów obejm uje cale 
szeregi gatunków , posiadających gruczoły 
jadowe, oraz apara ty , służące do zastrzy- 
k iwania  jadu . Najbardziej pośród nich 
znane są błonkoskrzydłe: pszczoły, osy 
i szerszenie. Ich apa ra t  jad o w y  sk łada  
się z dwu gruczołów jadow ych, z k tó 
rych jeden , wydłużony, dostarcza sub-

stancyi kwaśnej, drugi, krótszy — a lka
licznej. Jad  błonkoskrzydłych je s t  zbli
żony do jad u  okularników i a takuje  spe- 
cyalnie nerwy; ponieważ jednak  podczas 
ukłócia dostaje się do ranki minimalna 
tylko ilość jadu, przeto jad  ten, choć w y 
wołuje silny ból, nie je s t  dla człowieka 
niebezpieczny. Gdy się jednak  zdarzy, 
że człowieka opadnie cały rój błonko
skrzydłych, szczególnie rój szerszeni, 
i jad  dostanie się do jakiego większego 
naczynia krwionośnego, wówczas w y s tę 
pują  ciężkie zaburzenia, które mogą n a 
wet pociągnąć śmierć za sobą.

W gromadzie wijów (inaczej krocionó- 
żek) przedstawicielami zwierząt jadow i
tych są skolopendry. Druga para  ich 
kończyn je s t  przekształcona w silne k le 
szcze, których końce, podobne do szpo
nów, wprowadzają jad  do rany. Ukłócie 
dużych podzwrotnikowych gatunków je s t  
bardzo bolesne, wywołuje silne obrzmie
nie, sprowadza niekiedy zaburzenia na 
tu ry  ogólnej, lecz dla ludzi nie bywa 
śmiertelne. Jeden  tylko gatunek  indy j
ski, sięgający do dwu stóp długości, ma 
być i dla ludzi zabójczy. O tem, jak  
skuteczne musi być działanie ich jadu, 
można sądzić już  z tego, że zieminek 
(Geophilus longicornis) j e s t  w stanie 
zwalczyć dziesięć razy  od siebie w ięk
szego dżdżownika.

Gromada pajęczaków zawiera również 
zwierzęta jadowite, z k tórych  najbardziej 
znany je s t  niedźwiadek czyli skorpion. 
Jadowitość niedźwiadka bywa naogół 
przeceniana i stanowi tem at przeróżnych 
legend, dotyczących obyczajów tego zw ie
rzęcia. Bądź co bądź jednak  duże g a 
tunki podzwrotnikowe są istotnie niebez
piecznie jadow ite  i groźne nietylko dla 
isto t sobie równych, lecz i dla zwierząt 
większych, a naw et i dla ludzi. A fry
kańskie  i indyjskie gatunki Androctonus 
funestus, Androctonus occitanus i Buthus 
afer wywołują częstokroć u ludzi za tru 
cia śmiertelne. Niedźwiadek chw yta  kle
szczami owady i pająki, któremi się ży 
wi, podnosi je  do góry i zabija ukłóciem 
kolca, znajdującego się na ostatnim  pier
ścieniu zaodwłoka; gruczoły jadowe mie
szczą się w zgrubiałej części ostatniego
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pierścienia zaodwłokowego. Jad  niedź
wiadka rozpuszcza czerwone ciałka krwi, 
działa paraliżująco na system  nerwowy 
i je s t  naogół bardzo zbliżony do jadu  
okularnika. Niedźwiadek, ja k  zresztą 
większość zwierząt jadow itych , je s t  w wy
sokim stopniu uodporniony na działanie 
jadu  własnego gatunku; to też przypusz
czenie, dość jeszcze dzisiaj rozpowszech
nione, że zwierzę, zagrożone ogniem, sa 
mo się jadem  swym  zabija, należy do 
k ra iny  fantazyi.

W urządzenia jadow e zaopatrzone są 
również i pająki; mają one na szczęko- 
rożkach ruchome szpony wierzchołkowe, 
które, podobnie j a k  zęby jadow e wężów, 
są wydrążone i zastrzyku ją  do zadanej 
rany  jad, wytworzony w gruczołach j a 
dowych. Jad  pajęczy rozpuszcza czerwo
ne ciałka krw i i działa silnie, gdy się do 
krwi dostanie, natom iast wprowadzony 
do przewodu pokarmowego nie j e s t  zgoła 
szkodliwy. Nasze krajowe gatunki pa ją 
ków nie przedstawiają dla ludzi żadnego 
niebezpieczeństwa; w Europie zaś połu
dniowej spotyka się gatunki, które po
wodują niekiedy nieprzyjem ne lub bole
sne zaburzenia. Takim  pająkiem  jes t  
przedewszystkiem  Latrodectus tredecim- 
gu tta tus , którego ukłócie nie j e s t  w praw 
dzie niebezpieczne, lecz bądź co bądź 
bardzo nieprzyjemne. Poważniejsze zaś 
działanie tru jące  wywołuje inny ga tunek  
tego samego rodzaju Latrodectus m actans, 
m ieszkający w Am eryce podzwrotniko
wej, i Latrodectus Scelio, mieszkaniec 
Nowej Zelandyi; i w tych jednak  przy
padkach ukłócie nie sprowadza, j a k  się 
wydaje, śmierci. Toż samo można po
wiedzieć i o dużej a wysoce napastniczej 
formie, nieszczędzącej nawet jaszczurek 
i drobnych ssaków, mianowicie o Solpu- 
ga araneoides, mieszkającej w Rossyi po
łudniowej; ukłócie jej j e s t  wprawdzie nad 
wyraz bolesne i wywołuje silny stan za
palny, omdlenie i chwilowy paraliż, po
wodem śmierci jednak  u ludzi nie bywa. 
Kałmucy do tego stopnia obawiają się 
tego pająka, że gromadnie opuszczają 
okolice, w których pająk ów kilkakrotnie 
się pokazywał. Gdy jednak  obawy przed 
pająkiem Solpuga są bądź co bądź uza

sadnione, to zupełnie inaczej przedstawia 
się kw estya obawy przed tarantulą , mie
szkającą w Europie południowej. Z da
wien dawna przypisują jej nader szko
dliwą dla ludzi działalność, do której 
wszakże ta ran tu la  zgoła nie jes t  zdolna; 
je s t  to zupełnie niemal niewinne zwierzę, 
którego ukłócie wprawdzie powoduje 
obrzmienie i swędzenie, lecz isto tnych 
objawów zatrucia nie wywołuje nigdy.

I pomiędzy niżej uorganizowanemi 
zwierzętami zdarzają się również formy 
jadowite. Z punktu  widzenia patologii 
ludzkiej interesujący je s t  jad  ukwiału 
Sagartia., ponieważ wywołuje wśród po
ławiaczy gąbek rodzaj choroby zawodo
wej. Gdy nagi poławiacz gąbek zanurza 
się w wodzie, wchodzi częstokroć w zet
knięcie z ukwiałami, żyjąceini w bliskiem 
sąsiedztwie gąbek. Poczęści zetknięcie 
to kończy się silnem paleniem i swędze
niem skóry, podobnie ja k  dotknięcie 
chełbi morza umiarkowanego; lecz w pe
wnych określonych porach roku, zwłasz
cza w sierpniu, jad  n iektórych gatunków 
działa tak  silnie, że cała skóra u lega za
ognieniu, występuje gorączka i tworzą 
się głębokie, z trudem  dające się w y
goić wrzody.

Wedł. prof. d-ra H. Kuttnera streść. J. B.
(Dok. nast.).

M A R C E L I B E R T H E L O T .

(Dokończenie).

Sława młodego uczonego zaczęła się 
szerzyć i poza światem naukowym. Pani 
Didier, jedna  z kobiet bardzo w yksz ta ł
conych, posiadająca salon, w którym  gro
madzili się wybitni ludzie epoki, nak re 
śliła w swych listach sylwetę Berthelota 
w słowach bardzo pochlebnych. Oddaw
szy hołd jego wiedzy, zbyt dla niej wy
sokiej, jak  wyznaje, unosi się dalej nad 
nim samym, nad w yrazem  jego twarzy 
in teresującym  i łagodnym, nad jego roz
mową, w której odbija się niezwykłe w y
kształcenie literackie, nad jego życiem
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surow em  i powściągliwością zachowania. 
J e s t  to hołd złożony niety le  zasłudze ile 
człowiekowi.

W  parę la t  po nom inacyi w szkole F a r 
m aceutycznej, B erthelo t wstąpił w zwią
zek m ałżeński z p. Zofią Niaudet, s io 
strzenicą uczonego B regueta  z Akademii. 
Spotykał j ą  w domu swego przyjaciela 
i poprzednika w A kademii francuskiej J ó 
zefa B ertranda, k tóry  około roku 1860 
gromadził u  siebie rodziny uczonych 
i młodzież obu płci, tw orząc w ten spo
sób ognisko życia umysłowego i tow a
rzyskiego. Zdaje się, że ten  związek, 
k tó ry  w przyszłości miał wywrzeć wpływ 
najszczęśliwszy na życie Berthelota, n a 
potykał z początku przeszkody, głównie 
z racyi różnicy wyznania między dwu ro 
dzinami, tembardziej mogącej zaważyć 
na szali, że m atk a  Berthelo ta  była go rą 
cą katoliczką i osobą bardzo silnego cha
rak te ru .  W  listach B erthelo ta  do Rena- 
na  z tych  czasów są ś lady  trudności ży 
ciowych, łam ania się z okolicznościami. 
L is ty  te mają c h a rak te r  osobisty, odw o
łują  się do serca przyjaciela. W jednym  
z nich B erthelo t powiada: „...A jednak ,
wiesz, że nie um iałem n igdy  zdać się 
spokojnie na losy: je s t  we mnie żywioł 
n iepokoju i niecierpliwości, k tó ry  dziwnie 
wzmógł się w la tach  ostatnich; często 
ledwie mogę utrzym ać zimną krew i ró 
wnowagę. Obyż nie zachwiała się ba rka  
zanim dosięgnie portu". (Correspondance, 
str . 241).

Szczęśliwie je d n a k  trudności  zostały 
zwyciężone i w liście z 3 maja 1861 r. 
B erthelo t  oznajmiał przyjacielowi o m a
jąc y m  za tydzień nastąpić  swoim ślubie 
z panną Zofią N iaude t/  (Correspond. str. 
269).

Pan i Berthelot była  p iękna i w yksz ta ł
cona; miała wdzięk, i zalety, k tóre  tyle 
czaru nadają  ognisku domowemu. P o 
siadała nadto umysł dość wielki, aby 
módz zrozumieć trudy , prace i marzenia 
męża. Z usposobienia pogodna i równa, 
wpływała na niego kojąco. W spólność 
uczuć i myśli p rze trw ała  między temi 
dwojgiem ludzi aż do końca ich życia.

B erthelo t  ze swej s trony  posiadał ró 
wnież w wysokim stopniu zalety  rodzin

ne i surowe poczucie obowiązków wzglę
dem najbliższych.

Mieli sześcioro dzieci, czterech synów 
i dwie córki. W szyscy synowie doszli 
do wysokich stanowisk, córki obie po
ślubiły  profesorów uniw ersytetu . Z w y
ją tk iem  starszej z córek żyją dotąd wszy
scy, wierni pamięci swego wielkiego 
ojca.

Od samego początku swego pożycia pp. 
Berthelotowie umieli gromadzić koło sie
bie licznych a w ybranych przyjaciół. Po
święcali im zwykle wieczór niedzielny. 
Ci z uczniów Berthelota, k tórzy dostąpili 
honoru bywania  na niedzielnych zebra
niach, nie zapomną n igdy  świetności roz
mów i dysput, których tam  słuchali, 
a w których  uczestniczyły sławy l ite rac 
kie, naukowe i polityczne. W  lecie ze
brania  odbywały się poza Paryżem, w j e 
go wiejskich okolicach, i z czasem n a 
w et około r. 1870 uczestnicy tych zebrań 
związali się w rodzaj przyjacielskiego 
stowarzyszenia.

W roku 1860 wyszły dwa tomy za ty 
tułowane: „Chemia organiczna oparta  na 
syntezie41 (Chimie organique fondće sur 
la synthćse). J e s t  to dzieło naczelne B er
thelota, zupełnie oryginalne. P rzeds ta 
wia chemię organiczną w całości i z no
wego p u n k tu  widzenia. Stało się potęż
nym  czynnikiem w rozwoju sławy auto
ra  i ostatecznie ustaliło opinię, że tej 
m iary w ynalazca i uczony powinien prze- 
dewszystkiem  rozwijać swoję działalność 
w laboratoryum, gdzie mógłby uczyć, jak  
uprawiać naukę, której był odnowicie
lem.

Ówczesny m inister oświaty, W iktor 
Duruy, n iegdyś profesor Berthelota w ko
legium  H enryka IV, tem  samem już b a r 
dzo dobrze dla niego usposobiony, sk ła 
niał się w zupełności ku tej myśli. L i 
czni wielbiciele zasług naukowych Ber
thelota, m istrze tacy  ja k  Dumas i Balard 
czynili o to zabiegi. Wreszcie 24 g ru 
dnia 1863 roku m inis teryum  wydało re 
sk ryp t  obowiązujący profesora chemii or
ganicznej w wyższej szkole F arm aceu ty
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cznej paryskiej do odbycia kursu  chemii 
organicznej w College de France. Przez 
ciąg roku 1864 Berthelot prowadził kurs 
ten, przedstaw iając  słuchaczom „Metody 
ogólne syntezy w chemii organicznej", 
czyli t rak tu jąc  o przedmiocie będącym 
w całości jego  dziełem. W ykłady  jego 
zostały na tychm iast  ogłoszone drukiem, 
a widoczna ich świetność i pożytek, jak i  
przynosiły, stały się przyczyną, że kurs 
chemii organicznej został zmieniony na 
nauczanie uniwersyteckie  i 8 kwietnia 
1865 r. ka ted ra  chemii organicznej w Col
lege de F rance została nareszcie s tw o
rzona. Nowy profesor wszedł jednocze
śnie w posiadanie laboratoryum, którego 
miał już  do końca życia nie opuścić i k tó
re odwiedził jeszcze w przeddzień swojej 
śmierci.

Czasy komuny paryskiej były dla Ber
thelota okresem bardzo ciężkim. Nie czuł 
się bezpiecznym w Paryżu, ponieważ był 
jednym  z tych, którzy obmyślali środki 
obrony. Przebywał kolejno u przyjaciół 
w okolicach m iasta  stołecznego. Był g łę
boko zniechęcony i owładnięty tą  falą 
pesymizmu, której często w życiu ulegał. 
W tem  usposobieniu ducha zaskoczyły 
go propozycye Anglii, zapraszającej go 
do działalności profesorskiej u siebie. 
Berthelot miał już  w tedy liczną rodzinę, 
troska o jej przyszłość rysowała się przed 
nim nieustannie. Jednak  nie wahał się 
odrzucić korzystnych  propozycyj mate- 
ryalnych, jak ie  mu czyniono — a j a k  ro
zumieli to stanowisko wspólnie z przyja
cielem, dowodzi korespondencya i jeden 
szczególniej list Renana z 29 kwietnia  
1871 r., gdzie Renan pisze między inne- 
mi: „...Na miłość boską, odsuń tę  myśl.
Sprzeciwiłbyś się obowiązkowi. Im nie
szczęśliwsza je s t  nasza ojczyzna, tembar- 
dziej powinniśmy być przy niej ...jeste
śmy szczególniej potrzebni ojczyźnie na
szej... opuścić j ą  m oglibyśmy tylko w te
dy, gdyby nas w ygnała  sama, gdyby nie 
pozwoliła nam  rozwijać swobodnie dzia
łalności naszej naukowej, albo gdybyśmy 
już na jej łonie zupełnie z głodu umie
rali. A tak  przecie nie jes t" .

Berthelot posiadał w najwyższym sto
pniu umiejętność kierowania swymi asy
stentam i i uczniami i otrzym ywania od 
nich największej ilości pracy, do jakiej 
byli zdolni. Tem się tłumaczy olbrzymia 
ilość wykonanych przez niego, a ogłoszo
nych z wielkim pożytkiem dla nauki do
świadczeń.

W długim szeregu tych, co pracowali 
pod jego kierunkiem, najpierw gdy był 
jeszcze preparatorem  w Collćge de F ran 
ce, później w szkole Farmaceutycznej 
i wreszcie za czasów jego profesury wi
dnieją nazwiska najuczeńszych chem i
ków, przeważnie późniejszych profesorów. 
Wielu od niego dopiero nauczyło się s u 
rowych metod p racy --a  widać to w tem, 
co ogłaszali. Niektórzy pracowali pod nim 
jako  wolontaryusze, są pomiędzy nimi 
i obcy: niemcy, anglicy, belgowie, hisz- 
panie, węgrzy, polak Bruner, rossyanie 
i inni. Kilku z pomiędzy uczonych było 
współpracownikami Berthelota przez czas 
długi. Louguinine szczególniej ogłaszał 
z nim razem liczne rozprawy z zakresu 
termochemii.

Od 1861 roku, w kilka miesięcy po ślu
bie, zaczęły sypać się na wielkiego uczo
nego zaszczyty i odznaczenia. Ukorono
waniem ich był przyznany mu w 1900 
roku z okazyi wystawy powszechnej or
der wielkiego krzyża Legii Honorowej. 
Zaszczyt ten, rzadko dofąd i wyjątkowo 
spotykający uczonych, spadł na Berthelo
ta  w chwili, gdy uczeni całego świata 
składali hołd jego 50-cio letniej działal
ności naukowej.

Te pięćdziesiąt lat  pracy naukowej były 
znaczone coraz nowemi, w miarę zasług 
zdobywanemi godnościami. W  r. 1863 
Berthelot został członkiem Akademii me
dycznej za odkrycia co do syntezy ciał 
tłuszczowych, zwierzęcych i roślinnych, 
i za rozprawy z zakresu chemii fizyolo- 
gicznej, ogłaszane w Towarzystwie bio- 
logicznem. Akadem ia nauk  wyrażała mu 
swe uznanie, zanim jeszcze przyjęła go 
w poczet członków. Przyznała mu mia
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nowicie w r. 1854 nagrodę w wysokości 
2 000 franków za odkrycia w dziedzinie 
chemii organicznej i fizyologii, um iesz
czała go trzykro tn ie  na liście kan d y d a 
tów w selccyi chemicznej; w roku 1860 
przyznała mu część nagrody Jeckera, 
a w r. 1867 całość, w pierwszym razie 
za badania chemiczne nad reprodukcyią 
drogą syn tezy  pewnej liczby związków 
chemicznych, zaw iera jących  się w  ciałach 
żywych; w d ru g im —za badania  z z a k re 
su chemii organicznej nad węglowodora
mi, a w szczególności za poszukiwania, 
dotyczące acety lenu  i okoliczności tak  
rozm aitych i licznych, wśród k tó rych  ten  
związek się tworzy, jak  również licznych 
i urozmaiconych jego  reakcy j oraz ciał. 
pochodzących od niego. Badania  te rzu 
cają żywe światło na chemię organiczną. 
Wreszcie 3 m arca 1873 r., zwyciężywszy 
13 współkandydatów, B erthelo t został 
członkiem A kadem ii Nauk ścisłych w sek- 
cyi fizycznej na miejsce zmarłego D u h a 
mela. Gdy zaś w r. 1889 P as teu r  opu
ścił czynności sek re tarza  dożywotniego) 
Berthelota powołano do dalszego pełnie
nia tego wysokiego obowiązku.

Niedość na tem. Gdy w r. 1876 um arł 
Balard — Berthelot zastąpił go na s tano
wisku inspek tora  generalnego szkół w yż
szych. Opuścił w tedy k a te d rę  w szkole 
Farm aceutycznej paryskiej, gdzie m iano
wano go zaraz profesorem honorowym, 
i pełnił obowiązki inspektora  przez lat 
dwanaście, t. j. aż do chwili zniesienia 
tego urzędu przez prawo finansowe. Jego 
a u to ry te t  naukow y i znajomość osobista 
z większością uczonych francuskich po
zwoliły mu oddać wielkie usługi sprawie 
nauczania wyższego na tem  w ybitnem  
stanow isku, on też głównie przyczynił 
się do tak  znacznego w owym czasie roz
woju sprawy. Od początku też wziął 
udział w kreow anej prawem z 27 lutego 
1880 r. Radzie wyższej nauczania pu
blicznego i jej sekcyi nieustającej. W  ty m 
że sam ym  roku R ada  wyższa sz tuk  pię
knych  m ianowała go sw ym  członkiem.

B erthelot wszedł w skład wszystkich  
praw ie akademij i tow arzystw  nauko
wych świata. Oddały mu one hołd n a 
leżny w czasie uroczystości pięćdziesię

ciolecia i po śmierci, przysyłając swych 
reprezentan tów  dla wymienienia jego  
wiekopomnych zasług naukowych i po
mieszczając obszerne s tudya biograficzne 
w swych rocznikach.

B erthelo t należał do „Towarzystwa che
micznego pa rysk iego11 (dziś Tow. chem. 
Francyi)  od r. 1858, t. j. od początków 
prawie jego istnienia. Przez lat t rzydz ie 
ści wchodził w skład Rady Towarzystwa 
i gorąco się interesował jego  rozwojem, 
zasilając je  nieustannie  sw ą pracą. W r. 
1866 został poraź pierwszy prezesem To
w arzystwa, potem wybrano go znowu 
w r. 1875, 1882 i ] 889. Wreszcie w 1900 
mianowano go prezesem honorowym do
żywotnim przez wdzięczność za jego  n a d 
zwyczajne zasługi i dla uczczenia jego 
geniuszu. Kilka razy w prelekcyach w y
głaszanych przed gremium Towarzystwa 
chemicznego paryskiego wielki chemik 
przedstaw iał rezu lta ty  swych badań. Mó
wił tam o „Syntezie w chemii organicz
nej", o „Badaniach substancyj cukro
wych", o izomeryi. Te wykłady zostały 
następnie przez Towarzystwo ogłoszone 
drukiem  z obszernemi notam i i objaśnie
niami. W czasie obchodu pięćdziesię
ciolecia wdzięczność Tow arzystw a dla 
swego prezesa wyraziła się w przedsta 
w ionym  mu adresie, gdzie czytamy: „Two
je  wspaniale odkrycia są h istoryą  nasze
go Tow arzystw a. Wr ciągu półwiecza, 
k tó re  właśnie upływa, przedstawiłeś nam  
większość tw ych badań  i kronika  nasza 
odbija jak  wierne zwierciadło długi sze
reg  prac twoich i pełnych chwały t ry 
umfów “.

Po śmierci Berthelota, w wygłoszonej 
w Tow arzystw ie chemicznem mowie, p re 
zes jego, p. Bouveault, tak  określił s to 
sunek jak i  łączył Berthelo ta  z Towarzy
stwem: „Z pośród genialnych uczonych, 
k tórych trud  naukowy użyźnił d rugą  po
łowę X IX  stulecia, dwu szczególniej było 
danem  ujrzeć popularność własną, prze
chodzącą ograniczone ram y oiał nauko
wych i akademij i rozlewejącą się szero
ko w całej współczesnej społeczności. 
Tych dwu ludzi—to dwaj Francuzi, dwaj



M  45 WSZECHSWIAT 713

chemicy: Ludwik Pas teur  i Marceli Ber
thelot. Świat caiy wdzięczny je s t  p ier
wszemu za skutki natychm iastow e jego 
odkryć tak  gruntow ne przynoszące prze
m iany w dziedzinie hygieny, medycyny 
i chirurgii. Któżby bowiem mógł okazać 
się niewdzięcznym wobec tego, k tóry  
ochronił go przed śmiercią? Podziw dla 
Berthelota  j e s t  bardziej bezinteresowny 
i bardziej wyrozumowany; spotkam y się 
z nim tylko u ludzi o wysokiej kulturze 
umysłowej. Jes t  tak  dlatego, że skutk i 
prac jego należą do rodzaju raczej filo
zoficznych niż praktycznych. Jego p ier
wsze syntezy organiczne otworzyły nam 
drogę świetlistą; ukazały człowiekowi 
możliwość odtwarzania, wychodząc z pier
wiastków, wszelkich Substancyj, czyli t re 
ści organów życia. Z drugiej strony te r
mochemia pozwoliła przedsięwziąć z całą 
precyzyą badanie i określić miarę ener
gii chemicznej. W iększego pola objąć 
było niepodobna. Berthelot je  uprawił, 
nam pozostaje zebrać plon mądrości i p ra 
wdy".

W ypadki roku 1870 i wojna francusko- 
niemiecka sta ły  się przyczyną wielkiego 
przewrotu w życiu tak  gorącego patryo- 
ty, jak im  był Marceli Berthelot. Nietyl- 
ko zmieniły na czas jak iś  rodzaj jego 
pracy, ale w dziedzinę jego badań w pro
wadziły na długie la ta  szereg spraw, któ- 
remi się dotąd nie zajmował. Chemik, 
twórca syntezy organicznej, stał się j e 
dnym  z najpoważniejszych doradców te 
chnicznych adm inistracyi w7ojennej. Roz
począł doświadczenia z m ateryam i wy- 
buchowemi i w tej dziedzinie także stał 
się nowatorem. Na żądanie ministra  
oświecenia powstał w Paryżu  2-go w rze 
śnia 1870 roku Komitet naukowy obrony 
Paryża  przy m inisteryum , złożony z fi
zyków i chemików. Berthelot został prze
wodniczącym i wkrótce zażądał jeszcze 
utworzenia drugiego kom itetu, który  n a 
zwano mechanicznym. Komitety te za
ję ły  się przedew'szystkiem konstrukcyą  
armat, w yrabianiem  nitrogliceryny, dy
namitu i prochu. Przedsięwzięły też od 
początku s ta ran ia  około nawiązania ko-

munikacyi między Paryżem  a prowincyą. 
Było to niesłychanie ważne dla oblężonej 
stolicy i próbowano rozwiązać to zagad
nienie zapomocą rozmaitych środków. 
Najskuteczniejszemi okazały się aerosta- 
ty i gołębie pocztowe, przenoszące depe
sze, konstruowane zapomocą fotografii 
mikroskopowej. Ponieważ jednak  było 
to zamało, Kom itet zaczął robić próby 
telegrafu optycznego, oraz komunikacyi 
elektrycznej, gdzie przewodnikiem był 
bieg Sekwany. Zaczęto też wtenczas b u 
dować pierwszy balon dirigeable, ale go 
na czas nie wykończono. Komitet po
sługiwał się w tych przedsięwzięciach 
dobrą wolą młodych uczonych. Członko
wie Towrarzystwa chemicznego wraz z g r u 
pującym i się koto nich technikami ró 
żnych specyalności s tara li  się okazać 
w chwilach wolnych od służby wojsko
wej ile tylko mogli gotowości do poświę
ceń dla sprawy obrony; zbierali się co
dziennie na posiedzenia, na których zwy
kle i Berthelot był obecny. Berthelot 
znajdował wśród nich pomocników i do 
badań i do w ykonyw ania pomysłów n a u 
kowych. Staraniom  Komitetu przypisać 
nałeży pierwszą we F rancyi tabrykę dy 
namitu. Berthelot zaś przyczynił się oso
biście do otwarcia listy składkowej na 
budowę arm at bronzowych system u Ref- 
iyego, których w Paryżu wykończono 
bardzo wiele pod okiem kilku członków 
Towarzystwa chemicznego, w spom aga
nych radami techników z zakładów woj
skowych. Cały Paryż z najwyższem za
interesowaniem  śledził prace Komitetu 
naukowego obrony, a po ukończeniu oblę
żenia, prezes Komitetu otrzymał na w y 
borach powszechnych w Paryżu 30 913 
głosów, chociaż nie podawał swej kandy
datury.

Tak się zaczęła karyera  polityczna Ber
thelota.

W dziesięć la t  potem, czyli wr r. 1881 
Berthelot został w ybrany na senatora  do
żywotniego. W senacie zajął się szcze
gólniej sprawami nauczania publicznego 
i wojskowości. Wziął czynny udział w w y
pracowaniu praw finansowych, k tóreby 
pozwoliły znaleść środki na odbudowanie
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laboratoryów naukowych i zakładów n a 
ukowych wyższych; zaznaczył się jako 
przewodniczący Komisyi senatoryalnej dla 
spraw  nauczania początkowego. Był wi
ceprezydentem  K om ite tu  do w ypracow a
nia ustaw  o rek ru tow an iu  arm ii—a wszę
dzie apostołował niestrudzenie  cześć dla 
nauki i ku ltury . Liczne jego  s tudya  nad 
m ateryam i wybuchow em i dały mu w tym 
względzie tyle wiadomości, że na przed
staw ienie A kadem ii nauk  został m iano
w any  przez m inistra  wojny członkiem 
„Komitetu doradczego fabrykacyi prochu 
i saletry", a wkrótce potem prezesem Ko
misyi m atery j wybuchowych. Ze zwykłą 
sobie gorliwością, podniecaną jeszcze po
czuciem obowiązku patryotycznego, wziął 
się do pracy, ale niewielka tylko część 
jego  w tym  względzie poczynań doszła 
do wiadomości ogółu.

Cała przeszłość wielkiego chemika 
i uznane w Senacie jego zasługi oddaw- 
n a  już wskazywały dlań miejsce w Mi- 
n is te ryum  Oświecenia i Sztuk Pięknych. 
Został też tam  rzeczywiście powołany za 
gab ine tu  Gobleta w r. 1886, a w ciągu 
5-cio miesięcznego spraw owania  obowiąz
ków m in is tra  dał poznać ze strony  n a j 
świetniejszej swoje wysokie uzdolnienie 
filozoficzne i doskonałą znajomość spraw  
nauczania. Dość przypomnieć tylko m o
wy j eg° w Senacie lub Izbie depu tow a
nych  o stanie  obecnym i postępach n a 
uczania publicznego we Francyi, o po
trzebie u trzym an ia  cenzury, o konieczno
ści historycznej stopniowego rozdzielania 
organizacyj cyw ilnych od duchownych 
i t. d. Po ośmiu latach został ministrem 
poraź drugi. Objął tekę spraw zagran i
cznych w gabinecie Bourgeoisa, k tóry  
powstał *2-go listopada 1895 r. — złożył 
urzędowanie 20 m arca 1896 r. Ci, k tó 
rzy znali uzdolnienie literackie i h isto
ryczne Berthelota, nie dziwili się byna j
mniej nowej jego  godności. Szerszy j e 
dnak  ogół był zaskoczony m ianowaniem  
chem ika na zawiadowcę spraw  z agran icz
nych Francyi. To też ty lko bliżej w ta 
jem niczeni w sferę nowych jego obowiąz
ków mogli jeg o  działalność dostatecznie

ocenić. A jak  j ą  oceniali—-świadectwem 
najlepszem mowa nominacyjna jego na 
stępcy, p. Franciszka Charmesa, który 
tak  charakteryzuje  Berthelota jako m i
n is tra  spraw zagranicznych.

„Nieoczeki,vananom inacya jego  w mi- 
n isteryum  spraw zagranicznych, została 
usprawiedliwiona przez bieg wydarzeń. 
J e s t  u nas tendencya do zam ykania lu 
dzi w ram ach ich specyalności i niepo- 
zwalania im na przekroczenie tych  ram; 
Berthelotowi nie oddano także tej sp ra
wiedliwości, ja k a  mu się należała za j e 
go bardzo widoczne usługi. Niektórzy 
jed n ak  znają  te usługi i myślę, że mam 
prawo powiedzieć, że Berthelot był m i
n is trem  m ądrym , ostrożnym, czynnym 
w sposób rozsądny i skuteczny. Rozwią
zał bardzo szczęśliwie kilka kwestyj, k tó 
re zastał w zawieszeniu i pchnął inne na 
dobrą drogę. Może później, gdy doku
m en ty  archiwalne i dowody świadków 
dobrze powiadomionych zostaną dane do 
rozporządzenia historyi, ogół dowie się, 
j a k  Berthelot podał się do dymisyi, nie- 
chcąc brać odpowiedzialności za błąd, 
k tóry, popełniony już po nim, zaciężył ba r 
dzo na in teresach Francyi. W niezgo
dzie z kolegami wolał usunąć się niż 
uledz. Uczynił to poprostu, skromnie, 
dyskre tn ie , pozostawiając opinię publicz
ną niepewną co do swego postępowania; 
nie znam bardziej przynoszącego zaszczyt 
czynu w życiu człowieka publicznego".

Berthelot rozpoczął ciąg swoich w yda
wnictw w r. 1850. W 50 lat po ukaza
niu się jego pierwszej rozprawy, świat 
naukow y francuski umyślił oddać mu 
hołd uroczysty, tak, jak  kilka lat p rzed 
tem uczynił to dla Pasteura . W w ytw o
rzonym pośród członków sekcyi chemicz
nej A kadem ii komitecie znalazło się tak 
że kilku sławnych chemików obcych na
rodowości. Na odezwę kom itetu  posypały 
się ze wszystkich  stron najgorętsze zg ło 
szenia. Ceremonia została naznaczona na 
dzień 24 listopada 1901 r. i kom itet ro
zesłał zaproszenia do różnych towarzystw 
naukowych z prośbą, aby zechciały p rzy
słać swych przedstawicieli. Ważniejsze
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ciała polityczne Francyi postanowiły ró
wnież wziąć udział w uroczystości. W Iz
bie deputowanych za wnioskiem w tym 
duchu podanym głosowali wszyscy pra 
wie członkowie bez różnicy partyi.

W  dniu jubileuszu 24 listopada 1901 
roku na uroczystem  posiedzeniu w wiel
kim amfiteatrze Sorbony yręczono na j
pierw Berthelotowi medalion pamiątko
wy, kompozycyi Chaplaina. Widok ze
branych był imponujący: Prezyden t Re
publiki reprezentował Ojczyznę wielkiego 
chemika, uczeni w szystkich  krajów — 
przynosili hołd od ludzkości. Około p re
zydenta  i siedzącego przy nim jub ila ta  
skupiali się prezesi parlamentu, m inistro
wie, przedstawiciele ważniejszych ciał 
konsty tucy jnych  i b iur Akademii; dalej 
półkolem siedzieli członkowie P ar lam en
tu, In sty tu tu ,  Akadem ii medycznej, Col- 
lóge de France, Muzeum i licznych to 
warzystw naukowych, delegacye w szyst 
kich uniw ersy te tów  francuskich i wiel
kich insty tucyj naukowych, oraz liczne 
delegacye zagraniczne. Jedno skrzydło 
półkola było przeznaczone dla pani B er
thelot, rodziny i przyjaciół, t ry b u n y  za 
lewał 3 000-czny tłum zaproszonych.

Szereg przemówień rozpoczął minister 
oświecenia, nadając  odrazu całej uroczy
stości cha rak te r  święta narodowego, k re 
śląc szerokiemi rysam i historyę życia 
Berthelota jako jednego poświęcenia dla 
nauki i ojczyzny. Dalej zabierali głos 
pokolei przedstawiciele ciał naukowych 
francuskich  i obcych. Adres królewskiej 
Akademii Nauk w Prusiech zaznaczał, że 
z pośród chemików jeden  Berthelot nie 
ograniczył się do swojej tylko specyal- 
ności, lecz siłą geniuszu i niezrównanej 
pracowitości objął i wzbogacił wszystkie 
pola nauki. Adres Tow arzystw a chemi
cznego niemieckiego sławił potęgę wie
cznie młodej i twórczej działalności na 
polu chemicznem. Królewska Akademia 
baw arska  w Monachium stwierdzała w 
swym adresie największy i najbardziej 
decydujący wpływ Berthelo ta  na rgzwój 
chemii organicznej ze wszystkich che
mików współczesnych. Royal Society lon
dyńska  przypominała przez swych w y
słanników, że od ćwierćwiecza Berthelo

je s t  jej  członkiem honorowym i posiada
czem najzaszczytniejszej odznaki, jaką  
może ofiarować, t. j .  medalu Copleya. 
Były też odezwy od innych towarzystw 
naukowych angielskich. Przemawiali de
legaci akademij naukowych: wiedeńskiej 
i turyńskiej. Wreszcie złożono jub ila to 
wi około 140 adresów od różnych a k a 
demij i towarzystw naukowych całego 
świata, oraz odezwy od królów Hiszpanii, 
Rumunii i Belgii.

Berthelot zabrał głos na ostatku. W zru 
szony i wdzięczny przemówił w te sło
wa: „Jestem głęboko przejęty i prawdzi
wie zawstydzony hołdem, który mi skła
dacie w tej chwili. Wiem, że zawdzię
czam go nietylko przywiązaniu, jakie 
w Was wzbudza moja osoba, ale także 
wiekowi memu, długiej pracy i tym  kil
ku usługom, które oddać zdołałem bliź
nim i ojczyźnie. W ięc najpierw memu 
wiekowi: w promieniach waszego uczu
cia ostatnim  blaskiem rozpala się lampa 
żywota, blizka już zagaśnięcia w nocy 
wieczystej! Szacunek, jak im  ludzkość ota
cza starców, je s t  wyrazem solidarności, 
łączącej pokolenia żyjące z przeszłemi 
i z temi, które przyjdą. To, czem je s te 
śmy w małej tylko części, przypisać n a 
leży naszemu własnemu trudowi i naszej 
indywidualności, zawdzięczamy to prawie 
całkowicie przodkom, przodkom z krwi 
i z ducha. Jeśli każdy z nas dorzuca 
coś do wspólnego skarbca  w dziedzinie 
nauki, sz tuki i moralności, to dlatego, że 
długi łańcuch pokoleń żył, pracował, m y
ślał i cierpiał przed nami. Cierpliwe w y
siłki poprzedników naszych stworzyły tę 
naukę, której dziś hołd składacie. Każdy 
też z nas, jakikolw iekby był jego udział 
osobisty, musi przypisać część znaczną 
swych tryumfów uczonym współczesnym, 
z nim razem pracującym  około wielkiego 
wspólnego zadania. Nikt nie ma prawa 
przypisywać sobie wyłącznie zasługi w 
wielkich odkryciach wieku przeszłego. 
Nauka je s t  dziełem zasadniczo zbioro- 
wem, podejmowanem w biegu czasu w y 
siłkiem m nóstwa pracowników wszelkie
go wieku i wszelkiej narodowości, nas tę 
pujących po sobie i stowarzyszonych 

tw cichem porozumieniu dla poszukiwa
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nia praw dy czystej, oraz dla zastosowa
nia tej p raw dy do ciągłej przemiany w a 
runków  istnienia ludzkości".

Podając dalej rys usług, jak ich  ocze
kiwać możemy od nauk i „dobrodziejki 
ludzkości", Berthelot kładł nacisk  na ro
snące z dniem każdym korzyści, k tóre  
św iat cywilizowany osiąga z badań i do
świadczeń naukowych, zarówno w dzie
dzinie ekonomicznej j a k  i zdrowia pu
blicznego.

...„Nie dla egoistycznego zadowolenia 
próżności osobistej św iat dzisiejszy od
daje hołdy uczonym. Nie! Czyni to d la 
tego, że wie, iż uczony, godny napraw dę 
tego miana, poświęca życie wielkiemu 
dziełu naszych czasów: chcę rzec polep
szeniu, zbyt jeszcze n ies te ty  powolnemu! 
doli w szystkich  — od bogatych i szczę
śliwych do pokornych, b iednych i cier
piących!"...

Obchód pięćdziesięciolecia pracy nau
kowej Berthelota pozostawił wspomnienie 
w zruszające i podniosłe. Był hołdem, od
danym  wiernem u synowi ojczyzny, w iel
kiemu człowiekowi i znakom item u uczo
nemu wszechświatowej sławy.

Przez długie la ta  szczęśliwi i spokojni, 
w późnej dopiero starości pp. Bertheloto- 
wie doświadczyli ciężkich przejść  rodzin
nych. Um arła  im starsza  córka, potem 
wnuk w sku tek  wypadku na kolei. Ten 
cios osta tn i podkopał zdrowie pani Ber- 
thelotowej: zapadła na chorobę serca. 
W końcu roku 1906 s tan  je j  był już  bez
nadziejny. Berthelot, t raw iony niepoko
jem  i u trudzony s ta ran iam i koło chorej, 
zaczął doświadczać również dolegliwości 
sercowych. Niepokoili się wzajemnie o s ie 
bie. Lecz danem  im było jednocześnie 
prawie dokończyć tak  chlubnie i pięknie 
przeżytego wspólnie żywota. Pierwsza 
um arła  pani B erthelot 18 m arca 1907 r., 
w godzinę po niej jej małżonek.

N azaju trz  po zgonie wielkiego chemika 
P a r lam en t  powziął decyzyę pogrzebania 
go s taran iem  narodu. Że zaś opinię pu 
bliczną głęboko wstrząsnęły  przejm ujące

i niezwykle okoliczności śmierci jed n o 
czesnej prawie tych dwojga, którzy i w ży
ciu nigdy się nie rozłączali, więc dla od
dania tem większego hołdu wielkiemu 
obywatelowi, rząd francuski zmieni! 
pierwotne postanowienie i przedstawił 
obu izbom następujący  „article uniąue “ 
„Szczątki Marcelego Berthelota oraz żo- 
n y jeg o ,  pani Berthelotowej, będą złożone 
w Panteonie".

26-go marca 1907 r. P rancya  oddała 
Berthelotowi hołd największy, jak i  do tej 
chwili nie spotkał żadnego uczonego. 
W  Panteonie obitym kirem zajęły m iej
sca delegacye ze wszystkich stron przy
byłe świata politycznego, literackiego 
i naukowego. Ceremonia odbyła Się 
w obecności P rezydenta  Republiki. J e 
dną jed y n ą  mowę wypowiedział Briand, 
m inister oświecenia, sławiąc w Berthelo- 
cie uczonego, filozofa, pedagoga, obywa
tela i—człowieka. W krótce będzie w P a
ryżu  wzniesiony pomnik, na k tóry  zło
żyła się cała Prancya.

M.

N A C Z Y N IA  K W A R C O W E .

Dawno już s tarano  się o formowanie 
naczyń z kwarcu, chcąc wyzyskać dla 
cełów naukow ych jego własności, m iano
wicie wysoki p u n k t  topliwości, mały 
współczynnik rozszerzalności oraz zdol
ność przepuszczania promieni światła  
o krótkich  falach. Zalety te czyniły n a 
czynia kwarcowe bardzo pożądanemi w la- 
boratoryach  tak  chemicznych jak  i fizy
cznych, o trzym ywanie ich jednak  właśnie 
z powodu wysokiego % punk tu  topliwości 
kw arcu  nastręczało wiele trudności. Gau- 
din spostrzegł w roku 1839, że kwarc 
w tem pera turze  płomienia wodorowego 
topi się, a w cokolwiek wyższej ponad 
punk tem  topliwości—paruje. W r. 1892 
Callendar nie przypuszcza nawet możno
ści otrzym ania  naczyń kwarcowych, a 
Bellowi wydaje się daleko łatwiejszem 
otrzym anie naczynia kulistego przez d rą 
żenie i szlifowanie. Dafour pierwszy 
otrzymał rurk i kwarcowe w roku 1900
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w ten sposób, że topił najpierw kawałe
czek kw arcu  w płomieniu wodorowym, 
wyciągał z niego pręcik  o grubości 1 mm  
i ten zwijał spiralnie. Przez następne, 
ogrzewanie w płomieniu wodorowym s ta 
piał zwoje spirali ze sobą i otrzymywał 
rurkę. W  tym sam ym  roku Schott i S-ka 
oraz Zeiss otrzymali płytki kwarcowe 
o grubości 10 mm  i szerokości 40 mm. 
W. A. Shenstone w yrabiał rurki kwarco
we tak  samo ja k  i Dafour.

W  roku 1902 R. S. Hutton otrzymał 
ru rk i  kwarcowe w ten  sposób, że prą
dem elektrycznym  rozgrzewał sztabkę 
z węgla do białości i tę umieszczał w pia
sku kwarcowym . Na całej długości sztab- 
ki węglowej piasek topił się i przylegał 
do niej; po ostygnięciu trzeba było sztab
kę ze środka rurk i  kwarcowej mozolnie 
usuwać. W  tym  samym roku P. Aske- 
nazy otrzym ał p łytki kwarcowe tak ą  me
todą, że w arstw ę piasku kwarcowego s ta 
piał zapomocą łuku elektrycznego umie
szczonego nad nią. Otrzymane płytki 
łączył ze sobą w naczynia przez s tap ia
nie brzegów w płomieniu wodorowym. 
Mógł on jednak  otrzymywać naczynia 
kwarcowe bardzo niewielkie. W niedłu
gim czasie potem R uhstra t  i niezależnie 
od niego Thomson otrzymali naczynia 
kwarcowe w ten sposób, że formę węglo
wą, rozżarzoną zapomocą prądu e lek try
cznego, obsypywali piaskiem kwarcowym, 
k tóry  topił się, a po ostygnięciu zacho
wywał ksz ta łt  nadany mu przez tormę 
węglową. Formę trzeba było zazwyczaj 
usuwać przez wypalenie. Thomson za
uważył przytem, że podczas topienia 
kw arcu wytwarza się między nim a wę
glową formą gaz, k tó ry  jako  szkodliwy, 
zalecał usuwać. Wielka zasługa na polu 
fabrykacyi naczyń kwarcowych przypada 
firmie Heraeus w Hannau i jej chemi
kom. Otrzymali oni naczynia kwarcowe 
stosunkowo większych rozmiarów przez 
stapianie pręcików kwarcowych i następ
ne wydymanie i nadawanie  formy już to 
przez stopniowe ogrzewanie w płomieniu 
wodorowym, już  też przez prasowanie 
stopionego kwrarcu w odpowiednich for
mach z irydu. Naczynia w t e n 'sp o só b

fabrykowane mają tę dużą zaletę, że są 
przezroczyste.

Taki był stan fabrykacyi naczyń kw ar
cowych aż do roku 1904, w którym  to 
roku dwaj Anglicy J. Bottomley i A. Pa- 
ge t  otrzymali pa ten ty  na nowy sposób 
fabrykacyi naczyń kwarcowych.

Dawno znane były dwie własności 
kwarcu, mianowicie mięknięcie w znacz
nie niższej tem peraturze aniżeli punkt 
topliwości oraz tworzenie się jakiegoś 
gazu między stopionym kwarcem a wę
glem, którego użyto w piecu elektrycz
nym  do ogrzewania kwarcu. Nikomu j e 
dnak nie przychodziło na myśl wyzyskać 
te własności do fabrykacyi naczyń kw ar
cowych. Powyżej wspomniane pa ten ty  
oparte są na tych mianowicie własnoś
ciach. Dookoła sztabki węglowrej rozża
rzonej zapomocą prądu elektrycznego 
umieszcza się warstw ę sproszkowanego 
kwarcu, k tóry  topi się tylko w miejscu 
zetknięcia z węglem, w dalszych zaś war
stwach pozostaje tylko silnie rozgrzany, 
a przez to i rozmiękczony. Po usunięciu 
węgla, otrzym uje się cylinder kwarcowy 
o ciastowatej konsystencyi i ten można 
dalej formować. P a ten ty  uzyskane przez 
Bottomleya i Pageta  dotyczą więc dwu 
rzeczy, mianowicie, szybkie usunięcie 
węgla tak, żeby kwTarc nie miał czasu 
ostygnąć i nadanie odpowiedniej formy 
otrzym anem u cylindrowi.

W pierwszym odgrywa ważną rolę wła
śnie ta w arstew ka gazu, tworzącego się 
między stopionym kwarcem  a prętem  w ę
glowym, zapobiegając przyleganiu kw ar
cu do węgla. W skutek  tego, można go 
łatwo i szybko usunąć. Rozumie się s a 
mo przez się, że tak  czas, jak  tem pera
tu ra  ogrzewania muszą być we właściwy 
sposób regulowane. Do nadaw ania  for
my otrzymanemu cylindrowi w yzyskana 
została druga własność kwarcu, miano
wicie ciastowata konsystencya poniżej 
punktu  topliwości. Formowanie odbywa 
się przez wdmuchiwanie ściśnionego po
wietrza i równoczesne wyciąganie lub 
ściskanie cylindra w kierunku podłuż
nym. Aby to uskutecznić, zatapia się 
jeden koniec cylindra, a drugi łączy z w y
lotem pompy zgęszczająćej powietrze.
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W ylot pompy (dysza) zrobiony je s t  z p la 
tyny  lub irydu  i zaopatrzony w pewnego 
rodzaju cęgi, które, obejm ując cylinder 
kwarcowy, służą do wyciągania  go, a za
razem uszczelniają go n a  wylocie pompy 
doprowadzającej powietrze. Cały proces 
wyjm owania p rę ta  węglowego i formo
wania naczynia musi się odbywać bardzo 
szybko ze względu na szybkość oziębia
nia kwarcu. F ab ry k acy a  naczyń k w ar
cowych, prowadzona w ten sposób, je s t  
w możności produkować naczynia  o wiel
kich rozm iarach (kolby i m isy o kilku- 
dziesięćiolitrowej objętości, ru ry  o ś re 
dnicy 55 cm, a długości 250 cm) i s to 
sunkowo bardzo tanio. Naczynia te  są 
jednak  nieprzezroczyste (mleczne), nie 
mogą więc służyć do n iek tórych  celów 
specyalnych. W technice jednak , a po- 
części także w labora toryach  w zupełno
ści zastępują  naczynia p latynow e i są  co
raz częściej stosowane. Ceny najlepiej 
i lus tru ją  następujące przykłady: ru rka  
kwarcowa o długości 1 m etra  i średnicy 
5 cm, zrobiona dawnym  sposobem (Herae- 
us w Hannau) kosztuje 400 m arek, gdy 
tymczasem opisanym wyżej sposobem 
tylko 28,70 marek. Największa parow 
nica ja k ą  można było poprzednio skon
struować, t. j. o pojemności 200—250 cm3 
i średnicy 10—12 cm, kosztowała 30 m a
rek. Za tę samę cenę można obecnie 
dostać parownicę o średnicy 16 cm. i po
jemności 15 litrów. Zaraz po uzyskaniu 
tych paten tów  zawiązało się w Anglii to 
w arzystwo celem eksploatacyi pod firmą 
British Therm al Syndicate  in Wallsend 
on Tyne z filią w Niemczech: Deutsch - 
Englische Quarzschmelze in Panków.

Zeszłego roku Wolf i B u rckha rd t  zało
żyli w Niemczech nową fabrykę pod f ir
mą D eutsche  Quarzgesellschaft Beuel 
i równocześnie zaskarżyli obadwa pa ten 
ty na tej podstawie, że nie przedstaw ia ją  
nic nowego. Niemiecki urząd paten tow y 
przychylił się do tej skargi, skreślając  
kilka punktów  z obudwu patentów. Obie 
s trouy  odwołały się je d n a k  do sądu  Rze
szy, oskarżeni o zniesienie wyroku, oskar
życiele zaś o skreślenie także  resz ty  
punktów wspom nianych patentów. Sąd 
Rzeszy przyznał jednak słuszność stronie

oskarżonej, t. j. właścicielom patentów, 
znosząc poprzedni wyrok, a tem  samem 
przyw racając  ważność obu patentów 
w całości.

Dr, inż. J . Zaykowski.

Z  T O W .  P R Z Y J A C IÓ Ł  N A U K  
W  P O Z N A N IU .

Dnia 21 października r. b. dr. P . Chła
powski pow itał zebrąnych członków wydziału 
przyrodniczego, a po przeczytaniu protokułu 
z ostatniego zebrania, rozpoczął pokazywa
nie n iektórych darów w tym  czasie do zbio
rów przyrodniczych nadesłanych, po części 
krajow ych, a po części morskich. Pokazy
wał i paczkę z bursztynam i z pod Królewca, 
k tó rych  część zawierała owady. Paczkę tę 
proponowano nabyć drogą kupna. Posiada
jąc  już śliczny zbiór po Matyasie Bersonie, 
a także wiedząc o nowym darze, o którym  
później inowa, postanowiono nie korzystać 
z tej okazyi kupna, choć okazy pojedyńcze 
są pooznaczane dokładnie.

Nad jednym  z darów dr. Chłapowski za
trzym ał się dłużej, a mianowicie nad oka
zem Balanoglossus Kowalewskii. Należy on 
do gromady robaków, w mule lub piasku 
morskim głębokie nory o dwu otworach 
toczących i podobnie, jak  nasze glisty pol
ne, żywiących się szczątkami organieznemi 
w zieini się znajdującemi.

A. Kowalewskij pierwszy r. 1856 zwrócił 
uwagę na jego zupełną odrębność od innych 
robaków; odrębność ta polega na tem, że 
w górnej części je lita  mieszczą się i skrzela; 
stąd  nazwa nadana tej gromadzie zwierząt: 
E n teropneusta  czyli jelitodyszne. W odcinku 
powłoki, odpowiadającym tej właśnie części 
jelita , mieszczą się też wyraźne ślady chrzą- 
stkow atej struny  grzbietowej (chorda dor- 
salis), ale nie całej, tylko częściowej (hemi- 
chord).’ S tąd więc zestawiono Enteropneu- 
sta  z lancetnikiem  (Amphioxus lanceolatus), 
k tó ry  ma zaczątek struny  grzbietowej na 
całą długość ciała —  i z osłonicami (Tuni- 
cata), mającemi strunę grzbietową, póki są 
larwami, ginącą w późniejszym okresie ro
zwoju, gdy osłonice żyją przytw ierdzone do 
skały, pozbawione lokoniocyi. Niedziw, że 
w system atyce zoologicznej zajęto się ente- 
ropneustam i, tem  więcej, że larwowa ich 
postać przypomina larwę szkarłupni (Echi- 
noderm ata), jako t. zw. trochophora. Dotąd 
zbiory nasze nie posiadały okazu z tej g ro
mady zwierząt. Je s t ón więc nabytkiem  
ważnym.
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W  dalszym ciągu dr. Chłapowski pokazy
wał niektóre okazy, należące do dużego 
zbioru mineralogicznego, nabytego przygo
dnie, ale mającego też bardzo piękne okazy 
paleontologiczne, a czekającego tylko na od
powiednie rozmieszczenie. Zbiór ten  cały 
ma serye okazów, obchodzących nietylko 
specyalistę mineraloga lub paleontologa, ale 
i praktycznego fachowca, górnika, technika, 
budowniczego itp. i będzie potrzeba czasu 
niemało, aby chód częściowo go przedsta
wiać. D em onstrant ufa, że się ktoś u nas 
znajdzie, k tóry  zechce skorzystać z niego, 
by głębiej poznać odpowiednie nauk dzie
dziny, a że z czasem lokal będzie dosta
teczny do roztoczenia bogactw w nim się 
znajdujących.

Po objaśnieniu niektórych przedstawio
nych przedmiotów zajęto się sprawami wy
działu; w końcu wybrano na członka p. 
Brzezińskiego z Dolska.

Dr. Jaworoioicz.

K R O N I K A  N A U K O W A .

Pole m agnetyczne słońca. Obecne teorye 
własności m ateryi wykazują, że wszystkie 
ciała podczas ruchu  obrotowego mogą wy
twarzać pola m agnetyczne i jeżeli żadna te- 
orya nie zdaje dokładnie sprawy z magne
tyzm u ziemskiego, nie mniej jest rzeczą 
prawdopodobną, że ruch obrotowy kuli ziem
skiej ważny w tem ma udział. T em peratu
ra słońca jes t tak  wysoka, że obecność we
w nątrz słońca stałych magnesów jest w yłą
czona; jest to  więc ciekawe pole do badań 
teoretycznych: kształt korony, ruch protu- 
berancyj nasuwają myśl, że słońce stanowi 
magnes, i Hale niejednokrotnie opisywał pró
by, czynione dla w ykrycia zjawiska Zeema- 
na, w polu m agnetycznem  słońca. Linie 
widmowe wykazują wyraźne przesunięcia, 
linie zaś atmosferyczne, oraz pewne linie 
słoneczne przesunięciom tym  nie podlegają; 
przesunięcia mają na dwu półkulach kie
runki przeciwne, ich m asim um  jest pod 45° 
szerokości geograficznej i krzywa, przedsta
wiające je  w funkcyi szerokości, w znacz
nym stopniu odpowiada krzywej teoretycz
nej. Nie możemy tu  podawać wszystkich 
szczegółów obszernej rozprawy H. Searesa, 
drukowanej w A strophysical Journal (lipieo 
1913 r.), w której uczony ten wnioskuje 
o prawdopodobieństwie zjawiska Zeemana 
w polu m agnetycznem słońca, którego bie
guny leżą blizko biegunów obrotu, o biegu
nowości, odpowiadającej biegunowości ziemi;

otrzym ane wyniki wykazują zresztą, że to 
pole magnetyczne zmniejsza prędko swe na
tężenie w górnych częściach atmosfery sło
necznej, dokładnie w przytoczonej rozprawie 
opisanych. J e s t  to poważny przyczynek do 
najtrudniejszych i najświeższych działów fi
zyki astronomicznej. Dodajmy, że w sierpniu 
r. b. Birkeland pisał w Comptes Rendus, że 
biegunowość słońca ma kierunek przeciwny.

H. G.

P rom ieniow anie ziemi. Ziemia podczas no
cy promieniuje w przestrzeń ciepło i zbada
nie tego promieniowania jest równie ważne, 
jak  badanie insolacyi, dla poznania w danern 
miejscu warunków klim atycznych. A. Ang- 
strom ogłosił w tym  przedmiocie ciekawą 
rozprawę w A strophysical Journal (czerwiec 
1913), w której przedewszystkiem uwzględ
nia znaczny wpływ pary wodnej: według 
niego zmiana w ciśnieniu pary wodnej od 
12 do 4 mm  podnosi istotnie średnie pro
mieniowanie powierzchni ziemi mniej więcej
0 35%. Otóż ta  sama para zmniejsza ró
wnież natężenie promieniowania słonecznego 
w ciągu dnia, lecz w mniejszym stopniu, 
widzimy więc wielkie znaczenie, jakie wil
goć powietrza ma w zagadnieniach klim ato
logii, głównie, w sprawie różnic tem peratu
ry pomiędzy dniem a nocą.

H. G.

S tacya  biologiczna do badania małp c z łe 
kokszta łtnych  W O rotaw ie . Za inioyatywą 
kilku uczonych niemieckich, a zwłaszoza 
znanego neuropatologa berlińskiego Maksa 
Rothmanna^ (jednego z najlepszych uczniów 
sławnego fizyologa Hermana Munka), utw o
rzona została na północnem wybrzeżu wy
spy Teneryfy w Orotawie stacya biologiczna. 
Sądząc z tego, co pisał sam p. Rothm ann 
(Berliner klinische W ochenschrift 1912 JV° 12)
1 z innych kom unikatów opisowych, klimat 
wyspy tej, jednej z Kanaryjskich, dosko
nale się nadaje do aklimatyzacyi małp wyż
szych. Średnia miesięczna tem peratura wy
nosi 17°,8 C w styczniu, a w sierpniu 23°,3 0. 
Term om etr nie opada nigdy niżej 9° C. Mo
żna więc tu  osiedlać zarówno Gibona z Indyj, 
jak  i O rangutanga z Borneo i Sum atry (wysp 
również wulkanicznych, jak  i Teneryfa), 
Szympansa z Kam erunu, jak  i Goryla, za
mieszkującego Afrykę zachodnią. Łatw o so
bie wyobrazić doniosłość takiej insty tucyi, 
mającej znaczenie nietylko dla anatomii i an
tropologii porównawczej, ale również dla ba
dań psychologicznych nad fizyologią mózgu, 
dla badań chemicznych (naprz. nad krwią). 
Są to  punkty  o znaczeniu pierwszorzędnem, 
co do k tórych  jednak do dziś dnia panuje 
wiele niepewności. Przezwyciężywszy cały
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szereg trudności można było w Orotawie 
osadzić od 1912 roku 7 szympansów, które 
zaklirnatyzowały się tu  dobrze. Badaniami 
psyohologicznemi nad tem i zwierzętami za
ją ł się młody uczony dr. Teuber. Podstawę 
m ateryalną stacyi dotychczas stanowią fu n 
dusze prywatne, zwłaszcza pochodzące z za

pisu Selenki i Plauta. Obecnie tworzy się 
kom itet z anatomem prof. W aldeyerem na 
czele, k tóry  wraz z inicyatorami stacyi ma 
nadzieję uczynić insty tucyę tę  międzynaro
dową.

E r. S.
(Scientia).

SPOSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE
od 21 do 31 października 1913 r.

(W iadom ość S tacy i C en tra ln e j M e teo ro lo g iczn e j p rz y  M uzeum  P rz em y słu  i R olnictw a w W arszaw ie).

D
z

ie
ń B a ro m etr  red . 

do  0° i na c ięż
kość. 700 mm-\-

T em p era tu ra  w st. C els
K ierunek  i p ręd k . 

w ia tru  w m/sek.
Z achm urzenie

( 0 - 1 0 )
5 3 e -o 3 £ w §-

mm

U W A G I

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

21 55,8 55,5 53,8 4,5 8 ,8 8,0 12,2 4,1 s e 4 s e 5 s e 4 0 1 0 1 0 —

22 52,5 51,8 51,4 5,3 14,5 10,3 15,2 4,5 s e 3 s e 5 S4 0 0 © 0 0 —

23 51,0 51,1 53,2 6,0 14,7 9,1 15,0 5.7 S3 s w b SW6 0 3 0 0 0 —

24 52,4 50,9 54,3 8,7 10,2 6,1 11,1 5,9 s w 3 s w , w , 10 10 0 —

25 55,4 55,5) 55,6 5,0 9,3 8,2 9,5 4,1 s w 3 s w 8 s w , 10 9 10 —

26 53,3 52,2 52,5 5,1 12,8 8,7 13,6 4,1 s w 3 s w . Oo 0 3 0 3 0 = —

27 52,4 51,3 51,2 5,2 12,0 10,8 12*2 2,5 S, SE, s w , 1 0 s 10 3 h —

28 52,0 51,4 51,1 5,7 11.1 8 ,0 15,3 4,6 Oo s, s e 4 lO s 0 0 3 = 0,4 =  n.

29 49,4 48,7 48 ,0 5,3 13,6 10,8 15,0 5,0 SE, SE, s e 3 1 0 = 0 3 0 —

30 48 ,4 48,4 48 ,9 8,7 16,9 12,8 17,8 8,3 SE4 s e 6 S5 0 3 0 0 0 —

31 50,5 51,4 52,9 8,4 18,2 12,7 18,5 8,0 SE, s w , SW 4 0 1 0 3 6 —

Śre
dnie 52,1 51,7 52,1 6,2 12,9 9,6! 14,1

1
5,2 2,4 3,4 3,5 5,5 3,5 2,0 —

S tan  śred n i b a ro m e tru  za dekadę V3 (7 r- | 1 p ~"f~9 w.) =  752,0  mm 

T em peratu ra  śred n ia  za dekadę: ' / ł  (” r -~t”  1 9,(> C e li.
Sum a o p adu  za d ekadę: =  0,4: mm
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