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O M R Ó W K A C H  ŻY JĄ C Y C H  NA 
B A G N A C H .

Bonner w jednym z ostatnich zeszy
tów czasopisma „Biologisches Central- 
b la tt“ podaje bardzo ciekawe szczegóły 
z życia pewnego gatunku mrówek, który 
specyalnie przystosował się do życia na 
bagnach. Jest to Formica fusca subsp. 
picea Nyl. 0 tym rodzaju mrówek mie
liśmy dotąd bardzo mało wiadomości, 
głównie z tego powodu, że cały szereg 
najwybitniejszych systematyków formi- 
kologów, jak  naprzykład Mayr i inni, łą 
czył go razem z Formica gagates w je 
den gatunek; dopiero w ostai nich latach 
Ernery rozpoczął badania w tym kierun
ku, by rozdzielić obadwa owe rodzaje, 
różniące się pod wielu względami, jak: 
długością ciała i jego ogólnym wyglą
dem, dalej owłosieniem, a także formą 
epinotum. Prócz tych momentów mor
fologicznych Bonner porusza także bio
logiczny, a mianowicie kwestyę okolic, 
w których mrówki owe budują swe gnia
zda; gdy bowiem Formica gagates wzno
si swe budowle jedynie u stóp drzew,

to Formica picea zamieszkuje tylko błota 
i torfowiska.

Tworzy ona swe budowle na niedo
stępnych moczarach, gdzie za każdym 
krokiem grozi badaczowi ugrząźnięcie 
w błocie. Gniazda jej można już zdała 
poznać po nader charakterystycznej bar
wie kopców białej, pochodzącej stąd, że 
Sphagnum, z którego są one wzniesione, 
po uschnięciu napełnia swe komórki, 
przedtem zawierające wodę, powietrzem, 
nadającem owym zeschłym szczątkom 
tak nader wybitną wśród otoczenia bar
wę. Gniazda owe średniej wielkości są 
dość gęsto skupione na obszarach znale
ziska, przyczem często kilka pobliskich 
gniazd tworzy razem jedną kolonię 1) 
(mrowisko). Co dotyczę kopców to Bón- 
ner zanotował nader ciekawy takt: oto 
wedle jego obserwacyi kopce nie sta
nowią bynajmniej głównej części składo
wej gniazd, znajdował on bowiem gnia
zda, których robotnice nie wznosiły tych
że. Skoro jednak ich nie było, w takim 
razie gniazda owe stale nie zawierały

") Wyrazem kolonia (mrowisko) obejmuję to 
wszystko, co Forel w swych pracach zwie four- 
miliere.

vv« -
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ani zwierząt płciowych ani też potom
stwa.

Bonner nie podaje wyjaśnienia tego 
nader ciekawego faktu, należy jednak 
przypuszczać, że dalsze badania w ytłu
maczą nam jego pochodzenie oraz zna
czenie.

W ewnętrzna budowa gniazd je s t  po
dobna do innych mrówek, to znaczy, że 
chodniki są rozrzucone bezładnie we 
wszystkich kierunkach. Jedynie stale 
we wszystkich gniazdach, posiadających 
owe wyżej wspomniane białe kopce, znaj
dujemy kamerę położoną bezpośrednio 
pod powierzchnią kopca. Do komory 
owej, którą można nazwać słoneczną, 
mrówki znoszą w dnie ciepłe swe larwy, 
celem wystawienia ich na działanie pod
wyższonej temperatury.

Bardzo często zauważono, że z gniazd 
sterczą źdźbła traw i innych roślin, na 
których żyją mszyce; wydzielinami ich 
żywią się mrówki pobudzając je anten- 
nami do wydzielania substancyj pożyw- 
czych w taki sam sposób, ja k  to czynią 
inne gatunki naprzykład Lasius. Lecz 
„doją" one nietylko mszyce, o których 
możemy powiedzieć, że hodują je w swych 
zabudowaniach, ale również udają się do 
nich i poza obręb swych gniazd, przy
czem charakterystyczną je s t  rzeczą, iż 
unikają chodzenia po Sphagnum, a jedy
nie łażą po okrągłych źdźbłach Oxycoc- 
cus palustrus porastającego nader obfi
cie bagna Pinlandyi, miejsce obserwacyi 
Bonnera. Wydzieliny mszyc nie stano
wią wyłącznego pożywienia mrówek tego 
gatunku. Spożywają one również i owady.

Światło słoneczne pobudza je  do zbie
rania się na oblanej promieniami słońca 
części gniazda, gdzie zapomocą swych 
odnóży poczynają się czyścić, co je s t  
zresztą zjawiskiem nader pospolitem 
wśród mrówek. Zwierzęta płciowe zja
wiają się około lipca i sierpnia, przy
czem ilość samic przewyższa czterokrot
nie ilość samców. Co dotyczę rozmiesz
czenia ilościowego zwierząt płciowych, 
to maksymalnie na jedno mrowisko przy
pada dwanaście samic i czterech sam 
ców. Niezmiernie interesujący je s t  fakt 
ze względów psychologicznych, że For-

mica picea zatraciła instynkt wznoszenia 
budowli ziemnych, który to instynkt po
siada cała species fusca, do której Emery 
zalicza też i subspecies picea. Skoro bo
wiem włożono je do gniazd obserwacyj
nych Lubbocka, nie rozpoczynały budo
wy ziemnej o ile nie znajdowały przy
padkowo jakichś ździebeł lub odłamków 
roślinnych; w takim razie rozpoczynały 
budowę podobną nieco do owych cha
rakterystycznych białych kopców na ba
gnach. W razie braku materyału roślin
nego nie troszczyły się wcale o zbudo
wanie gniazda, co je s t  rzeczą niezwykłą, 
gdyż inne gatunki natychmiast po wło
żeniu do gniazd obserwacyjnych rozpo
czynają konstrukcyę swych mieszkań.

Instynkt budowy gniazd z roślin, ja k 
kolwiek wtórny, musiał być już dawno 
nabyty. I rzeczywiście Wasmann uważa 
ten gatunek za relikt epoki lodowej. 
Naturalnie zaznaczyć należy wyraźnie, 
że są to tylko i wyłącznie jego przy
puszczenia.

Na końcu należy poruszyć nierozstrzy
gniętą a właściwiej mówiąc niezbadaną 
kwestyę zimowania tych mrówek. W ia
domo bowiem, że mrówki na zimę wko
pują się głębiej w ziemię. Picea tego 
czynić nie może, albowiem bezpośrednio 
pod jej gniazdami znajduje się błoto 
i woda. Wobec tego Wasmann przypusz
cza, że mrówki owe w zimie przenoszą 
się na ląd i tu w ziemi przepędzają ten 
krytyczny dla nich okres czasu. Lecz 
to tylko przypuszczenie. Należy jednak 
liczyć, że Bonner w krótkim czasie przez 
swe obserwacye wyjaśni nam cały sze
reg narazie dla nas niejasnych kwestyj 
i pytań dotyczących tego tak mało a ra 
czej zupełnie nieznanego gatunku.

W. J. K.
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CZY ŚWIAT NAPRAWDĘ JEST 
SKOŃCZONY W PRZESTRZENI 

I W  CZASIE?

(Dokończenie).

Widzieliśmy, do jakiego pomieszania 
pojęć prowadzi zapoznanie formalnego 
charakteru konstrukcyj matematycznych 
oraz rozpatrywanie ich w świetle teoryj 
metafizycznych. Wyzbycie się tej skłon
ności, przekazanej nam w puściźnie wie
ków, podsycanej przez metody nauczania, 
może być osiągnięte jedynie drogą dłu
gotrwałego ćwiczenia naszych władz lo
gicznych w szkole współczesnego my
ślenia matematycznego 1).

Jest to konieczne dla każdego, kto 
chce zrozumieć „królowę nauk",— mate
matykę. „Wyrugowanie wszelkiego pro
cesu transcendentalnego definicyi lub 
rozumowania",—oto warunek zasadniczy 
zrozumienia rachunku nieskończonościo- 
wego, który wyjaśnia Cesaro na począt
ku swoich pięknych wykładów, prze
strzegając czytelnika, aby wypędził z my
śli wszelką idee metafizyczną 2).

Początki wzajemnego przenikania ma
tematyki i metafizyki sięgają zamierz
chłych czasów starożytności, kiedy m a
tematyka stanowiła jeszcze nieodłączną 
część filozofii, i znalazło wyraz klasycz
ny w systemach Platona i szkoły pyta- 
gorejskiej. Pierwsze przeświadczenie, że

*) Poznanie ducha współczesnej matematyki, 
przede wszystkiem jej formalnego charakteru, 
może mieć bardzo doniosłe znaczenie wycho
wawcze, uczy bowiem subtelnej krytyki pojęć 
i, co najważniejsza, odróżnienia konieczności 
myślowych i logicznych od konieczności fizycz
nych. Ta strona kwestyi, o ile mi wiadomo, 
nie była jeszcze przez nikogo dostatecznie uwy
puklona.

2) „Eliminare ogni processo trascendente di 
definizione o di ragionamento: ecco la condi- 
zione essenziale per intendere il calcolo infini- 
tesimale, che il Cesaro esprine al principio delle 
sue belle lezioni, awertendo il lettore di ban- 
dire dalia mente ogni idea metafisica“. F. Enri- 
ques. Probierni della Scienza. Ditta Nicola Za- 
nichelli. Bologna, 1906, str. 25.

liczba rządzi w naturze, musiało mieć 
w sobie coś z władnej mocy sugestyi, 
coś z potęgi różdżki czarodziejskiej, i nie 
należy się dziwić, że geniusz Pytagorasa, 
olśniony wykryciem prostych stosunków 
liczebnych w akustyce i astronomii, ogło
sił liczbę za początek i granicę pojmo
wania wszechświata, za alfę i omegę 
wszelkiego poznawania. To podporządko
wanie matematyki metafizyce i vice ver- 
sa znajdujemy dalej w naukach nowo- 
platonistów i nowopytagorejczyków, trwa 
ono poprzez wieki średnie, epokę odro
dzenia i czasy nowożytne aż do poło'wy 
prawie XIX-go wieku, kiedy umysł, 
uświadomiwszy sobie błędne koło, w j a 
kie się zaklął, poczyna czynić usiłowa
nia w celu oczyszczenia żyznego pola 
matematyki od rozplenionych w nim 
chwastów metafizycznych. Inicyatywa 
wyszła naturalnie z obozu matematyków, 
którzy przedewszystkiem skierowali ost
rze krytyki ku podstawom analizy nie- 
skończonościowej, i ruch ten, przerzu
ciwszy się na dziedziny pokrewne, trwa 
do dnia dzisiejszego x).

Jak zgubny miał wpływ na matema
tykę ten sojusz jej z metafizyką, wymo
wnie świadczy historya liczb odjemnych,

') Największe umysły chętnie błądziły po 
tych manowcach metafizyczno-matematycznych. 
Leibnitz upatrywał obraz stworzenia w swojej 
arytmetyce dwójkowej, w której posługiwał się 
tylko dwoma symbolami 0 i 1. Sądził on, że 
Bóg może być przedstawiony przez 1, a niebyt 
przez 0. Istota najwyższa wyciągnęła z niebytu 
wszystkie stworzenia, tak samo jak w jego sy
stemie arytmetyki wszystkie liczby wyrażają 
się przez jednostkę i zero. Myśl ta tak się Lei- 
bnitzowi podobała, że zakomunikował ją jezuicie 
Grrimaldemu, prezydentowi chińskiego Trybu
nału matematycznego (?), w nadziei, że ten em
blemat stworzenia nawróci na chrzęściaństwo 
cesarza, który lubił szczególnie nauki ścisłe.

Hegel rozumował: „Co to jest element nie- 
skończonościowy? Jest to wielkość malejąca aż 
do zniknięcia i uchwycona w chwili, w której 
znika, gdyż przed tą chwilą byłoby zawcześnie, 
po tej chwili—zapóźno. Jest to wielkość, ujęta 
w chwili, gdy przestając być czemś, nie jest 
jeszcze niczem, t. j. w chwili, gdy bierze udział 
w płodnej tożsamości bytu i niebytu."

Cyt. podług Eebierea, Mathematiques et Ma- 
thematiciens. Paryż, 1898, str. 359 i 148.
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niewymiernych i wreszcie urojonych. 
Liczby odjemne, jakkolwiek znane były 
Hindusom jeszcze w 7-ym wieku, zy
skały sobie prawo obywatelstwa w ma
tematyce dopiero w epoce pokartezyu- 
szowskiej. Matematyk Michał Stifel w swo
jej „Aritmetica in tegra“, wydanej w No
rymberdze w roku 1544, nazywa jeszcze 
liczby odjemne „numeri absurdi" w prze
ciwstawieniu do „numeri yeri“. P ie r
wiastki odjemne są systematycznie t r a k 
towane, jako aestimationes falsae. Ten 
sam Stifel w rozdziale drugim cytowa
nej arytmetyki przeprowadza dyskusyę, 
czy liczby niewymierne zaliczyć należy 
do liczb prawdziwych (veri), czy też do 
liczb fikcyjnych (ficti). Po rozpatrzeniu 
wszystkich pro i contra, dochodzi do 
przekonania, że należy je  uważać za licz
by fikcyjne. Rzecz charakterystyczna, 
że liczby niewymierne aż do wieku 18 
powszechnie noszą nazwę numeri surdi, 
która, podług Baltzera x) je s t  oddaniem 
arabskiego tłumaczenia terminów akrfoę,

DC
ippTjtoc; nazwa ta  przetrwała do dziś dnia 
w Anglii (surd) i oznacza wyrażenie al
gebraiczne, zawierające znak pierw iast
ku. Najbardziej pouczająca je s t  jednak 
historya liczb urojonych, które były 
przedmiotem nieskończonych spekulacyj 
metafizyczno-matematycznych. Dziś licz
by te zatraciły dla nas wszelką tajemni
czość. Na mocy ogólnej teoryi działań 
wiemy, że liczby „urojone" istnieją i że 
pędzą one żywot w matematyce równie 
rzeczywisty, jak  rzeczywistym je st  ży
wot tak zw. liczb rzeczywistych, a sku t
kiem nowoczesnego pojęcia prawa odpo- 
wiedniości zyskały wolną od wszelkiej 
metafizyki konkretną interpretacyę ge
ometryczną, która pozwala stosować licz
by urojone do tłumaczenia zjawisk fi
zycznych.

Przez prawo odpowiedniości rozumie
my przepis, na którego zasadzie myśli 
o przedmiocie A  możemy podporządko
wać myśl o przedmiocie B. Jes t  to j e 
dno z najelementarniejszych i najpłod-

Elemente der Mathematik, wyd. 3, str.
105.

niej szych zarazem pojęć, które, między 
innemi, tkwi u podstawy analizy w po
staci pojęcia funkcyi 1). Tak, jak u s ta 
lenie odpowiedniości między obszarem 
liczb rzeczywistych a punktami prostej 
prowadzi do pojęcia współrzędnej punk
tu, a odpowiedniość między parami liczb 
rzeczywistych a punktami płaszczyzny 
służy za podstawę ogólnej definicyi 
współrzędnych punktu w płaszczyźnie,— 
tak samo możemy ustalić odpowiedniość 
między obszarem liczb zespolonych a pe- 
wnemi tworami geometrycznemi, które 
odpowiadają im w sposób je d n o - je d n o 
znaczny. Tak np. obrawszy w danej 
płaszczyźnie pewien układ współrzędnych 
prostokątnych o początku 0, powiadamy, 
że liczbie zespolonej a -j- hi odpowiada 
punkt A  o współrzędnych (a, b), albo od
cinek, opisany ruchem punktu od O do 
A, czyli wektor O A. Można również usta
lić inne prawo odpowiedniości, na zasa
dzie którego dwom liczbom zespolonym 
sprzężonym a-\-li i a— bi odpowiadałyby 
punkty podwójne inwolucyi eliptycznej 
na prostej rzeczywistej, dwa te punkty 
łączącej 2); przyczem, podobnie jak  od 
liczby zespolonej przechodzimy do sprzę
żonej z nią, zastępując -(- i przez — i, 
tak samo rozróżniamy dwa punkty uro
jone sprzężone w ten sposób, że każde
mu z nich podporządkujemy jeden z dwu 
kierunków prostej, będącej podłożem roz
patrywanej inwolucyi. Tę czysto geome
tryczną definicyę punktów urojonych 
wprowadził znakomity geometra niemiec
ki von Staudt (przezwany Euklidesem 
XIX wieku), któremu przy jej pomocy 
udało się rozciągnąć metody geometryi 
rzutowej na elementy urojone. Dla Sta- 
udta więc rozważanie odosobnionego

!) To pojęcie odpowiedniości, które znako
micie przygotowuje do zrozumienia ogólnej de
finicyi funkcyi, może i powinno lbyć uprzystęp
nione dla umysłów bardzo młodocianych na przy
kładach, których w obfitej ilości mstręcza ma
tematyka elementarna, zwłaszcza geometrya. 
Pojęcie współrzędnych powinno być wyjaśnione 
w  świetle jej zasady (odpowiedniości),—zyskało
by ono na ścisłości i ogólności.

2) Wiadomo, że dwa punkty zespolone sprzę
żone wyznaczają prostą rzeczywistą.
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punktu urojonego w przestrzeni je s t  ró
wnoważne jednoczesnemu rozważaniu in- 
wolucyi eliptycznej na prostej rzeczywi
stej i kierunku na tej prostej 1).

Na zakończenie niech mi wolno będzie 
położyć szczególny nacisk na pewien 
często nadużywany argument, sprowa
dzający się do orzeczenia, że coś jest 
niemożliwe do pojęcia, a więc nie istnie
je. Tak np. C. Snyder 2) przytacza, jako 
dowód przeciwko hypotezie nieskończo
ności wszechświata, że nie byłby on w ta 
kim razie... możliwy do pojęcia 3). Na 
samym wstępie niniejszego artykułu mia
łem już sposobność zaznaczyć, iż Kant 
w „Krytyce czystego rozumu“ wykazał, 
że równie nie je s t  możliwa do pojęcia 
hypoteza przeciwna Argument powyż
szy je s t  tylko pewną mniej rażącą for
mą uciekania się do zdrowego rozsądku 
i intuicyi, które, jak  jeszcze niżej bę
dziemy mieli sposobność się przekonać, 
są dość po macoszemu traktowane przez 
naukę współczesną. Widzieliśmy, jak  
w matematyce intuicya niejednokrotnie 
prowadziła do wręcz błędnych twierdzeń, 
i zrozumiały wobec tego je s t  prąd, zmie
rzający do zbudowania systemu geome
tryi wolnego od wszelkiego postrzegania 
intuicyjnego form geometrycznych. Stało 
się to koniecznością z chwilą powstąnia 
tak zw. geometryi nieeuklidesowej, k tó 
ra, podobnie jak  współczesna teorya mno
gości, nieskończenie przerasta wszelką

*) „Tstnieją* również liczby w pewnem zna
czeniu ogólniejsze od liczb zespolonych. Podob
nie jak liczba zespolona aĄ-bi jest zbiorem dwu 
liczb rzeczywistych, wziętych w pewnym po
rządku, tak samo kwaternjon a,Ą*li f.cjĄ-dh jest 
zespołem 4-ch liczb rzeczywistych, rozpatrywa
nych w pewnym porządku. Liczby te nie czy
nią zadość prawu przemienności w mnożeniu. 
Można ustalić odpowiedniość między kwaternio- 
nami a łckami kół wielkich na kuli, tak, że te 
ostatnie ukazują się nam jako obrazy geometry
czne kwaternionów. W świetle tej odpowied- 
niości wzory trygonometryi sferycznej są inter- 
pretacyą geometryczną własności kwaternionów, 
z których bezpośrednio wypływają.

2) Ob. Wszechświat z r. b. Na 9, str. 137.
3) To samo dobitniej zaznacza w liście swo

im p. Salet, który wręcz twierdzi: „Nie możemy
pojąć granic czasu i przestrzeni, a więc jeżeli
chcemy rozumować o wszechświecie, jesteśmy
zmjiszeni uważać g 0 za nieskończony11.

intuicyę. Ale i poza obrębem matema
tyki, w fizyce, mechanice, astronomii, 
mamy ustawicznie do czynienia z „rze
czami", które „nie są możliwe do poję
cia", których ani wyobrazić sobie, ani 
nawet „pomyśleć" nie możemy, — a je 
dnak jesteśmy zmuszeni je  przyjąć, dają 
nam bowiem klucz do zrozumienia zja
wisk we wszechświecie zachodzących. 
Któż, w samej rzeczy, pojąć zdoła szyb
kość światła lub szybkości, otrzymane 
w dziedzinie promieniotwórczości, albo 
też granice drogi mlecznej i wszechświa
ta gwiaździstego, jak  je określa, a raczej 
odgaduje, astrofizyka dzisiejsza? A elek
trony, dzięki którym odsunęliśmy grani
ce podzielności materyi daleko poza li
nię, zakreśloną przez teoryę atomistycz- 
ną? Jest-że do pojęcia eter z jego dzi- 
wacznemi własnościami, urągającemi 
wprost wszelkiemu zdrowemu rozsądko
wi? Chcąc uwolnić się od nierozwikła
nych sprzeczności wewnętrznych eteru, fi
zyka współczesna przyjęła zasadę względ
ności Lorentza i Einsteina, ale zdrowy 
rozsądek i intuicya stokroć gorzej wy
szły na tej zamianie. Już samo sformu
łowanie tej zasady przedstawia niedości
gnioną dla umysłu ludzkiego zagadkę, 
a wnioski, do których prowadzi, nie mo
głyby nawet powstać w połączonej wy
obraźni Shakspearea i Juliusza Verna. 
Jest rzeczą niemożliwą wykryć ruch pro
stoliniowy i jednostajny systemu, np. 
ziemi naszej lub całego układu słonecz
nego; prędkość przenoszenia się światła 
w próżni je s t  zawsze stała, niezależnie 
od ruchu obserwatora, chociażby ten 
ostatni poruszał się z szybkością bardzo 
bliską szybkości światła — oto dwa po
stulaty zasady względności. A oto wnio
ski bezpośrednie: nie może istnieć pręd
kość, przewyższająca szybkość światła; 
wszystkie ciała ulegają skurczeniu w kie
runku swego ruchu w pewnym stałym 
stosunku; niemasz w przyrodzie eteru; 
czas jest względny, jak ruch, jak  prze
strzeń,—każdy system fizyczny ma wła
ściwy sobie czas, który jest funkcyą dłu
gości; prawo równoległoboku prędkości 
je s t  prawdziwe tylko dla prędkości bar
dzo małych w porównaniu z szybkością
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światła. Masa ciała je s t  zmienna; zależ
nie od działania siły i kierunku ruchu 
rozróżniać należy masę podłużną i masę 
poprzeczną, — obie masy wzrastają wraz 
z prędkością i rosną nieskończenie, w m ia
rę jak  prędkość ciała zbliża się do g ra
nicznej szybkości światła. Masa i ener
gia są to wielkości jednorodne, energia 
zatem posiada masę bezwładności oraz 
masę ważką. Promień światła nie je s t  
prostoliniowy, ulega bowiem odchyleniu 
pod wpływem ciążenia powszechnego 1). 
W celu nadania ciału prędkości granicz
nej, t. j. prędkości, równej prędkości 
światła, należałoby wykonać pracę n ie 
skończenie wielką... Są to, ja k  zazna
czyłem, tylko wnioski bezpośrednie...

Wobec nadzwyczajnych perspektyw, 
jakie odsłaniają się rozumowi ludzkiemu 
poza drogami intuicyi i zdrowego rozsąd
ku, czas byłby najwyższy odrzucić raz 
na zawsze ten omszały, uświęcony po
wagą wieków argument, który po wy
czerpaniu wszystkich innych zwykliśmy 
wytaczać, jako najcięższe działo, ufni, że 
wobec huku działa tego rozum ostatecz
nie zamilknąć musi: J e s t  niemożliwe do 
pojęcia“... Odbiegliśmy dziś daleko od 
epoki, kiedy znakomity m atem atyk Józef 
Bertrand mógł pisać: „Le bon sens ne 
perd jam ais ses droits; opposer a l’ćvi- 
dence une formule demontree, c’est a peu 
pres comme si, pour refaser a uu homme 
le droit de vivre, on alleguait devant lui 
un acte de deces authentique“ 2). Zaiste, 
uczony ten  dziwną musiałby mieć minę, 
gdyby ze stanowiska tego orzeczenia w y
padło mu ocenić współczesną naszą wie
dzę ścisłą.

I. Faterson.

J) Promień światła (wysłany np. przez gwia
zdę), przechodząc w pobliżu słońca, doznałby od
chylenia wielkości 0",83.

2) „Zdrowy rozsądek nigdy nie traci praw 
swoich; przeciwstawić temu, co jest oczywiste, 
formułę dowiedzioną jest to samo, co wyłożyć 
przed kimś autentyczny akt zejścia w celu od
mówienia mu prawa do życia*.

PRZYSTOSOWANIE OCHRONNE 
U ZWIERZĄT.

(Dokończenie).

Inaczej rzecz się ma z ubarwieniem 
odstraszającem, które, podobnie ja k  u b a r 
wienie ostrzegawcze, polega na barwach 
jaskrawych lub też na uderzającym ry 
sunku i bywa najczęściej udziałem zwie
rząt bezbronnych, nieposiadających ża
dnych własności drażniących ani tru ją 
cych. Dość będzie przytoczyć tutaj, jako 
przykład, znanego motyla, pawika nocne* 
go, który za najlżejszem podrażnieniem 
rozpościera skrzydła, odkrywając dzi
waczny ich rysunek, i wrykonywa ruchy 
wahadłowe, czem tak przeraża ptaki, że 
pozostawiają go w spokoju i odlatują. 
Działanie ubarwienia odstraszającego pod
dane było gruntownym obserwacyom 
i, wobec tego, że przekonało nas o swej 
skuteczności, nie mamy żadnego powodu 
wątpić o doniosłości tego urządzenia 
ochronnego.

Poza ubarwieniem ochronnem, ostrze- 
gawczem i odstraszającem istnieją jeszcze 
w naturze, jak  wiadomo, inne środki 
ochronne dla zwierząt; znane jest mia
nowicie jeszcze podobieństwo ochronne 
oraz mimikry. Do niedawna dwa te zja
wiska łączono z sobą pod wspólnem mia
nem mimikry, termin ten bowiem obej
mował wszelkie przypadki, w których 
zwierzę naśladowało kształtami lub ry 
sunkiem jakikolwiek przedmiot z pośród 
swego otoczenia, bez względu na to czy 
to był przedmiot żywy czy martwy. 
Obecnie jednak nazwa mimikry stosuje 
się wyłącznie do tych zjawisk, w któ
rych pewne zwierzę naśladuje powierz
chowność innego zwierzęcia, zamieszku
jącego te same obszary i dla pewnych 
określonych względów stale unikanego 
przez wrogów; pod miano zaś podobień
stwa ochronnego podciąga się te przy
padki, w których zwierzęta naśladują 
przedmioty martwe. Rozróżnianie tych 
dwu zjawisk przystosowania posiada uza
sadnienie już w tem samem, że zwierzęta,
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zależnie od tego, czy są przykładem po
dobieństwa ochronnego, czy też mimikry, 
zachowują się w sposób wręcz odmien
ny; pierwsze, jako naśladujące przed
mioty martwe, chcąc z przystosowania 
swego ciągnąć pewną korzyść, muszą 
w razie niebezpieczeństwa pozostawać 
bez ruchu, zlewać się niejako z otocze
niem, drugie zaś, przeciwnie, muszą 
w tym samym celu starać się być wi- 
docznemi.

Do zwierząt, uposażonych w podobień
stwo ochronne, należą przedewszystkiem 
zwierzęta, naśladujące kawałki kory, ga
łązki, liście i t. d.; przedstawiciele tej 
grupy biologicznej są przeważnie miesz
kańcami okolic podzwrotnikowych.

Sam fakt podobieństwa pewnych form 
zwierzęcych do ' pewnych fragmentów 
otoczenia jest bezsprzeczny, nikt oczy
wiście nie może zaprzeczyć, że trudno 
je s t  odróżnić motyla Kallima od zeschłe 
go liścia, lub że liściec (Phyllium) nie
łatwo może być dostrzeżony pośród liści 
zielonych. Lecz, gdy się zastanowimy 
nad tem, czy istotnie to podobieństwo 
ochronne przynosi zwierzętom takie ko
rzyści, o jakich się zwykle mówi, to zja
wi się natychmiast pytanie: jeżeli podo
bieństwo ochronne zabezpiecza zwierzęta 
przed wrogami, w takim razie czem się 
to dzieje, że gatunki, zaopatrzone w tę 
potężną broń, nie rozmnażają się w spo
sób niezwykle obfity? Jeżeli dlatego, że 
w naturze istnieje zawsze pewna równo
waga pomiędzy bezbronnością a rozmna
żaniem się, t. j. że rozmnażają się inten
sywniej gatunki, nieposiadające żadnych 
środków ochrony — w takim razie przy
stosowanie to nie posiada tak pierwszo
rzędnego znaczenia dla istnienia ga tun
ku, jak  zwykło mu się to przypisywać, 
albowiem okazuje się, że dany gatunek 
nie zginąłby i bez podobieństwa ochron
nego.

Zresztą i przez rozpatrywanie korzyści, 
płynących dla zwierząt z podobieństwa 
ochronnego, musimy ostatecznie dojść do 
wniosku, że i ten rodzaj przystosowania 
stanowczo w skuteczności przeceniamy, 
a to choćby już dlatego, że przystosowa
nie to niezawsze może wywierać pożą

dane działanie. Podobieństwo ochronne, 
czyli podobieństwo istot żywych do przed
miotów martwych, może być tylko wte
dy skuteczne, jeżeli jeden warunek je s t  
wypełniony, mianowicie jeżeli istota ży
wa zachowuje się bezwzględnie nierucho
mo wobec zbliżającego się niebezpieczeń
stwa. Tymczasem widzimy jaskrawe 
przykłady wręcz przeciwnego zachowa
nia się zwierząt, uposażonych w podo
bieństwo ochronne. Tak np. pewne owa
dy, naśladujące do złudzenia ciernie 
i kolce roślin, na których przebywają, 
za zbliżeniem się napastnika korzystają 
ze sprawności nóg i, rzucając się do 
gwałtownej ucieczki, zdradzają tem swo- 
ję  obecność. W podobnych przypadkach 
zwierzę nie osiąga więc, jak  widzimy, 
korzyści z podobieństwa ochronnego; sko
ro zaś przystosowanie to nie je s t  dla 
zwierzęcia korzystne, wówczas upada też 
oczywiście teorya, wskazująca dobór na
turalny, jako czynnik wyjaśniający ge
nezę podobieństwa ochronnego. Wydaje 
się więc, że pewne kształty lub też pe
wne ubarwienie, upodobniające zwierzę 
do przedmiotu martwego, nie powinny 
być rozpatrywane jako podobieństwo 
ochronne, lecz raczej jako wynik pe
wnych zewnętrznych i wewnętrznych 
wpływów, które warunkują te zmiany 
bez względu na ewentualną szkodę lub 
pożytek gatunku.

Pomijając jednak nawet ten pogląd 
i uważając zjawisko podobieństwa form 
zwierzęcych do przedmiotów martwych 
za podobieństwo ochronne, w jaki sposób 
mamy objaśniać sobie powstawanie po
dobieństwa ochronnego? Zasadę doboru 
naturalnego musimy odrzucić, gdyż przez 
jego działanie nie możemy sobie objaś
nić powstania ani jednego podobnego 
wypadku. Jak  np. zastosować działanie 
doboru, aby wyjaśnić genezę podobień
stwa ochronnego u liśćca? Czy wyjaś
nienie prowadzić w ten sposób, że osob
niki najbardziej podobne do liści utrzy
mywały się najłatwiej przy życiu, t. j. 
uchodziły uwadze wrogów, i następnie, 
mnożąc się, przekazywały dziedzicznie 
potomstwu korzystne dla niego podobień
stwo? Ale w takim razie powstaje kwe-
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stya, czy te minimalne odchylenia w ubar
wieniu, jakie się dopiero stopniowo roz
wijały, mogły istotnie wpływać na to, 
aby osobniki w ten sposób uprzywilejo
wane łatwiej uchodziły śmierci? Wszak 
stali ich wrogowie — bo tylko o takich, 
jako jedynie niebezpiecznych, tu  mowa— 
nie daliby się zmylić przez nieznaczne 
zmiany w ubarwieniu lub rysunku, a zre
sztą, co ważniejsza, im trudniej byłoby 
im łup zwykły rozpoznawać, tem bardziej 
wykształcałyby się z konieczności ich 
zmysły, tak, iż zmianom w powierzchow
ności owadów odpowiadałyby równolegle 
zachodzące zmiany w zmysłach ich s ta 
łych prześladowców. O przypadkowych 
zaś wrogach, sporadycznie napastujących 
inne niż zwykle zwierzęta, mowy tu być 
nie może, gdyż przypadkowe takie ko
rzyści nie mogłyby stanowić sprężyny, 
wprawiającej w ruch tak  potężny czyn
nik, jakim je s t  dobór naturalny. Gdzież 
więc szukać objaśnienia tego zjawiska? 
Poprostu chyba zmuszeni jesteśm y przy
puścić, że rozwój danych zwierząt dąży 
w pewnym określonym kierunku i że 
je ś t  uwarunkowany przez czynniki fizy
czne i fizyologiczne; dopiero wtedy, gdy 
wyjdziemy z takiego założenia, możemy 
przyjąć dodatkowo działanie doboru n a 
turalnego, lecz nie, ja k  dotychczas, dzia
łanie jego jako pierwszorzędnego czyn
nika ewolucyi.

Wszystkie niemal zarzuty, czynione 
teoryi podobieństwa ochronnego, szcze
gólnie zaś wysuwaniu doboru naturalne 
go, jako głównej jego sprężyny, stosują 
się również i do mimikry. Często można 
się spotkać ze zdaniem, że teorya mimi
kry wymaga przedewszystkiem przyjęcia 
poglądu antropomorficznego, do tego bo
wiem, aby przypuścić, że zwierzęta dają 
się podobnie zwodzić pozorom, ja k  ludzie, 
należy uważać, że wszystko to, co dla 
nas, ludzi, wydaje się być łudząco do 
siebie podobnem, w tem samem świetle 
ukazuje się także zwierzętom.

Przykłady mimikry są w świecie zwie
rzęcym wogóle nader liczne, głównie 
zaś pięknych przykładów tego zjawiska, 
dostarcza entomologia. Wprawdzie wiele 
przypadków, uważanych pierwotnie za

mimikry, należało z czasem wykreślić 
z szeregu przykładów tego zjawiska, po
nieważ pomimo znacznego podobieństwa, 
cechującego dwie odmienne formy, brak 
było najistotniejszego momentu mimikry, 
mianowicie pożytku, płynącego z naśla
downictwa, lecz bądź co bądź pozostała 
jeszcze znaczna ilość niezmiernie intere
sujących przypadków, kiedy dwa zgoła 
odmienne gatunki są do siebie w na j
drobniejszych nawet szczegółach podobne.

Zjawisko mimikry spotykamy często 
pośród wężów niejadowitych, które w naj
subtelniejszych nieraz szczegółach po
dobne są do wężów jadowitych. Tak np. 
rozmaite amerykańskie niejadowite ro
dzaje wężów wykazują absolutne podo
bieństwo do amerykańskiego rodzaju 
Elaps, który naskutek jaskrawo czerwo
nej barwy skóry, poprzecinanej czarne- 
mi i żółtemi pierścieniami, bywa p rzy ta 
czany, jako przykład ubarwienia ostrze
gawczego.

Wallace przytacza parę przykładów 
mimikry, zachodzącej pomiędzy wężami, 
mianowicie:

Elaps corallinus — Homalocranium se- 
micinctum.

Elaps fulvius — Pliocercus aeąualis 
i Coronella tricincta.

Elaps lemniscatus—Oxyrrhopus trige- 
minus.

W erner podaje jeszcze parę rodzajów 
wężów, które również noszą jaskrawe 
barwy i rysunek rodzaju Elaps: Ophibo- 
lus, Simophis, Urotheca, Atractus, Po- 
lyodontophis, Cemophora, Hydrops, Sco- 
lecophis i Erythrolamprus.

Istotnie, je s t  faktem nie do zaprzecze
nia, że wyżej wymienione formy wyka
zują znaczną dozę podobieństwa, że na
wet niektórych poprostu na pierwszy 
rzut oka rozróżnić niepodobna. Lecz 
trzeba tu jeszcze odpowiedzieć na zapy
tanie, czy istotnie węże niejadowite osią
gają jakikolwiek pożytek ze swego po
dobieństwa do wężów jadowitych. Otóż 
nie, nie mają one żadnej z tego korzyści, 
gdyż te zwierzęta, które odżywiają się 
wężami, nie wybierają na łup samych 
niejadowitych, lecz pożerają i jadowite, 
z tą tylko różnicą, że z niebezpiecznemi
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wężami postępują ostrożniej. Skoro je 
dnak mimikry nie może węża uchronić 
Od stałych wrogów, jaką tedy korzyść 
to podobieństwo może mu przynieść? Je- 
żelibyśmy zaś próbowali objaśniać poży
tek, płynący dla zwierzęcia z mimikry, 
w ten sposób, że zwierzę posiłkuje się 
naśladowanemi barwami, aby używać 
ich jako środka odstraszającego w sto
sunku do człowieka, to byłoby to oczy
wiście niewystarczające, gdyż przede- 
wszystkiem ubarwienie i rysunek na 
ciele węża je s t  z wszelką pewnością 
starszy od rodu ludzkiego, pozatem zaś 
dlatego, że węże są zawsze i wszędzie 
tępione przez człowieka bez względu na 
to czy są jadowite, czy też nie.

Skoro zaś zwierzę, uposażone w ubar
wienie naśladowcze, nie ciągnie z tego 
żadnej korzyści, w takim razie i cała te
orya mimikry upada. Werner stara się 
ubarwienie wężów rodzaju Elaps, zaró
wno jak  i wężów podobnych do rodzaju 
Elaps, objaśnić zapomocą wpływu spe
cyficznych warunków (klimatu i poży
wienia), panujących w strefie, którą te 
węże zamieszkują.

Weźmy jeszcze przykład z entomolo
gii i zajmijmy się muchą Eristalis tenax, 
naśladującą pszczołę; jest to przypadek 
znany, przytaczany jako typowe zjawis
ko mimikry. Podobieństwo między temi 
dwoma owadami je s t  bardzo znaczne; 
nie różnią się one pomiędzy sobą ani 
pod względem wielkości, ani formy, ani 
też barwy owłosienia, tak, iż podobień
stwo to łudzi człowieka do tego stopnia, 
że trudno namówić nieświadomego, aby 
dotknął bezbronnej muchy Eristalis, gdyż 
zawsze tkwi w nim obawa niebezpiecz
nego żądła pszczelego. Lecz pozostaje 
jeszcze kwestya, czy Eristalis je s t  ró
wnież i przed zwierzętami tak dobrze 
zabezpieczona. Otóż nie, jest bowiem 
faktem, że jaszczurki napastują muchy 
Eristalis i choć ich specyalnie chętnie 
nie pożerają, to jednak nie okazują wo
bec nich żadnej ostrożności ani obawy, 
ja k  zresztą nie boją się ani os, ani 
trzmieli.

A. Czepa, który hodował przez dłuższy 
.czas jaszczurki, miał nieraz sposobność

obserwować stosunek ich do żądłówek. 
Otóż dopóki jaszczurki miały do rozpo
rządzenia inne zwierzęta, dopóty pozo
stawiały je w zupełnym spokoju; dopiero 
gdy wszystkie lepsze zapasy teraryum 
zostały wyczerpane, pozostawały zaś po
za pszczołami i osami tylko czerwone 
pluskwy drzewne, chrząszcze, zaopatrzo
ne w grube pancerze chitynowe i mocno 
owłosione gąsienice, wtedy jaszczurki 
zwracały się do pszczół i os, napadały 
na nie, zabijały je, poczem najczęściej 
zostawiały je  niepożarte.

Lecz właściwie-jaszczurki nie są zwie
rzętami specyalnie odpowiedniemi do te 
go rodzaju prób, gdyż istotnemi wroga
mi owadów są właściwie ptaki, a poczę- 
ści i żaby. Wobec tego jednak, że co do 
sporej ilości ptaków wiadomo, że chętnie 
polują na żądłówki, iż dalej wiadomo, że 
ropuchy pożerają osy bez żadnej dla sie
bie szkody, przeto wypada, że owad, 
w danym razie Eristalis, nie zdobywa 
bezpieczeństwa przez naśladowanie jednej 
z przedstawicielek żądłówek, pszczoły.

Podobnie też przedstawia się kwestya 
również i w innych przypadkach. Podo
bieństwo, zachodzące pomiędzy gatunka
mi Volucella a trzmielami naprowadzało 
również wielu uczonych na przypuszcze
nie, że Volucella czerpią z podobieństwa 
tego znaczne korzyści, mogą bowiem 
dzięki niemu dostawać się bezkarnie do 
gniazda trzmieli i składać tam jaja, aby 
w następstwie larwy ich mogły się ży
wić larwami trzmieli. Pogląd ten zwal
czany był przez Beddarda, Lattera i Spei- 
sera. Pierwszy z nich przytaczał jako 
argument to, że trzmiele kierują się w roz
poznawaniu swych towarzyszy, a więc 
i podobnych do nich owadów, nie wzro
kiem, lecz węchem; w jaki bowiem inny 
sposób wyjaśnić sobie fakt, że trzmiele 
potrafią momentalnie poznać przedstawi
cieli własnego gatunku, lecz należących 
do innego gniazda. Poza tem okazuje się, 
że muchy, naśladujące dwa gatunki 
trzmieli: Bombus lapidarius i Bombus 
muscorum, nie szukają gniazd odpowied
nich gatunków, lecz że można je  często 
znaleść pomieszane w jednem gnieździe 
trzmieli. Przy tem bliższe badania sto-
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guńków, zachodzących między Volucella 
a trzmielami, wykazały, że larwy Volu- 
cella nie żywią się bynajmniej larwami 
trzmieli, nie są więc szkodliwemi paso- 
rzytami, lecz żywią się rozmaitemi od
padkami oraz martwemi larwami i po- 
czwarkami — są przeto nieszkodliwemi 
współbiesiadnikami. Na zasadzie tych 
danych Latter doszedł do wniosku, że 
podobieństwo muchy do trzmiela nie is t
nieje w celu zapewnienia muchom tej 
korzyści, aby nie były przez trzmiele 
poznawane, lecz raczej w celu uchodze
nia wobec napastników za owady uzbro
jone w żądło. Lecz w takim razie cala 
ta kwestya stawałaby się analogiczną do 
wyżej opisanego przypadku podobieństwa 
między muchą Eristalis a pszczołą, wo
bec czego należałoby j ą  rozpatrywać 
w ten sam sposób, co tamtę, i takich sa
mych szukać dla niej wyjaśnień.

W naturze istnieje tyle zastanawiają
cych podobieństw pomiędzy formami, ży- 
jącemi na jednych obszarach, choć zaj- 
mującemi często dalekie miejsca w sy 
stematyce, że narzuca się nieodparcie 
chęć i potrzeba wyjaśnienia sobie tego 
zjawiska. Jako takie, gorąco pożądane 
objaśnienie występuje teorya mimikry) 
objaśnienie, które przyjąć na razie m u 
simy, lecz, przyjmując, powinniśmy zda
wać sobie sprawę, że je s t  ono tymczaso
we, nieostateczne. Obecnie lepszej ogól
nej hypotezy na miejsce mimikry nie 
posiadamy; że jednak nie jest ona w y
starczająca, dowodzi już sam lakt, że 
często nie określamy mianem mimikry 
podobieństwa jednej formy zwierzęcej do 
drugiej dlatego tylko, że niema tam głó
wnej sprężyny mimikry, niema tam k o 
rzyści dla jednej interesowanej strony. 
W erner podaje typowy przykład takiego 
przypadku: dwa rodzaje wężów, żyjących 
na Nowej Gwinei i archipelagu Bismarka^ 
mianowicie Python amethystinus i Dipso- 
domorphus irregularis, są tak do siebie 
podobne, że odróżnienie ich może wpra
wić w kłopot nawet specyalistę — zoolo
ga; obadwa te węże żyją kosztem tych 
samych gatunków zwierzęcych i są w ró
wnym stopniu niebezpieczne dla zwie
rząt, na które polują. Jak  więc w tym

przypadku objaśnić można podobieństwo, 
zachodzące między temi zwierzętami? 
Wszak ani jedna strona, ani druga ża
dnych korzyści z okoliczności tej nie 
czerpie. Takiego zjawiska nie zwiemy 
mianem mimikry, gdyż wygląda to ra 
czej na podobieństwo zgoła przypadko
we i dla danych zwierząt zupełnie obo
jętne.

Lecz czy wiele innych podobieństw nie 
powstało również drogą przypadku? Czy 
tam, gdzie mówimy o znakomitym środ
ku ochronnym, o zjawisku mimikry, nie 
bywa tak, że wytworzyło się podobień
stwo między rozmaitemi formami bez 
względu na żadną ewentualną korzyść, 
jakaby mogła płynąć z takiego podobień- 
stwa dla strony słabszej? Gdybyśmy to 
przypuścili, obalilibyśmy tem samem te- 
oryę mimikry. Albowiem jeżeli podo
bieństwo powstało przypadkowo i dopie
ro później zaczęło zapewniać zwierzętom 
pewną korzyść, to nie jest to właściwe 
zjawisko mimikry; to ostatnie bowiem 
łączymy zawsze z korzyścią, płynącą 
stąd dla danego gatunku.

Przytoczony poprzednio fakt podobień
stwa, nieprzynoszącego zwierzętom ża
dnego pożytku, nie je s t  bynajmniej w na
turze odosobniony. Werner podaje jesz
cze inne przykłady, między innemi zaś 
szarańcze Clonia Wahlbergi i Palophus 
centaurus, które w najdrobniejszych na
wet szczegółach ubarwienia wykazują 
uderzające podobieństwo; jedna z tych 
form je s t  zaopatrzona w silnie rozwinię
te szczęki, druga zaś w gruczoły o cu
chnących wydzielinach. Zachodzi więc 
pytanie: która forma mogłaby służyć
w tym razie za wzór, która zaś byłaby 
naśladownictwem? Na pytanie to oczy
wiście odpowiedzieć niemożna, to też po
dobieństwa tego nie określamy mianem 
mimikry.

Dalej, w Ameryce podzwrotnikowej 
pewne owady żyłkoskrzydłe są tak po
dobne do pewnych przedstawicieli pro^ 
stoskrzydłych, że ich odróżnić wprost 
niepodobna, że często nawet entomolo
gów wprowadzają w błąd; formy te j e 
dnak korzyści z podobieństwa tego ża
dnej nie mają, gdyż obiedwie formy są
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jednakowo uzbrojone. Znowu więc py
tanie: gdzie wzór, a gdzie naśladow
nictwo?

Wyżej przytoczone przykłady nasuwają 
nam wątpliwości co do teoryi mimikry; 
widzimy, że nie wszędzie daje się ona 
utrzymać i że, przeciwnie, często wcale 
zastosowania nie może znaleść.

Reasumując to, co było wyżej powie
dziane, widzimy, że działanie doboru na
turalnego nie je s t  w stanie wyjaśnić po
chodzenia ubarwienia ochronnego, ostrze
gawczego, odstraszającego, podobieństwa 
ochronnego i mimikry, i że w wielu przy
padkach musimy szukać innego objaś
nienia ich genezy.
(Według dr. A. Czepy) J. B.

Akademia Umiejętności.
III. Wydział matematyczno-przyrodniczy.

Posiedzenie dnia 8 czerwca 1914  r.
Przewodniczący: C zł. E . G odlew ski sen.

(Dokończenie).

Czł. M. Smoluchowski przedstawia rozpra
wę pp. W. Świętosławskiego, M. Popowa 
i E. Pakowicza z Moskwy p. t.: „Adyaba- 
tyczne spalania kwasu benzoesowego w bom
bie kalorymetrycznej".

Pp. S. P. i P. wyznaczyli ciepło spalania 
kwasu benzoesowego w nowo zbudowanym 
typie adyabatycznego kalorymetru. W po- 
miaraoh tych badane były z wielką dokład
nością krzywe podnoszenia się temperatury 
w kalorymetrze i obudwu naczyniach ze
wnętrznych. Temperaturę mierzono co 15". 
Krzywe podnoszenia się temperatury z cza
sem we wszystkich trzech naczyniach były 
praktycznie te same. Wyznaczone tą metodą 
ciepło spalania kwasu benzoesowego=6304,6 
kal., jest zatem o 0,09% mniejsze od wy
znaczonego nieadyabatycznie.

Czł. Smoluchowski przedstawia rozprawę 
p. W. Świętosławskiego p. t,: „O formule 
Regnaulta i Pfaundlera".

Wyniki badań poprzednich nad wyznaczo- 
nem adyabatyoznie i nieadyabatycznie cie
płem spalania kwasu benzoesowego zniewo
liły p. Św. do bliższego zbadania przyczyn 
niezgadzania się tych dwu szeregów pomia
rów. Zbadał ponownie ciepło spalania kwasu 
benzoesowego w warunkach następujących:

1) gdy poprawka na promieniowanie była 
znaczna i zależała od parowania wody i od 
promieniowania, II) gdy parowanie było wy
łączone przez pokrycie powierzchni wody 
cienką warstwą nafty, III) gdy parowanie 
było wyłączone i proces miał przebieg adya-: 
batyczny. Pomiary dały wyniki następu
jące:

I. Ciepło spalania C6H5C 02H 6 312,2 kal.
II. „ „ „ 6 306,4 „

HI. „ „ 6 305,4 „
Eu =  -[- 0,040° (średnio)
l v =  -f- 0,004°

=  0.
Z danych tych wynika, że poprawka na 
promieniowanie Regnaulta i Pfaundlera sztu
cznie powiększa ilość ciepła wydzielanego 
w kalorymetrze, szczególniej, gdy parowa
nie wody nie jest usunięte. P. Św. sądzi, 
że dane te wskazują potrzebę ponownego 
adyabatycznego wyznaczenia niektórych sta
łych fizycznych, przedewszystkiem mecha
nicznego równoważnika ciepła właściwego 
wody.

Czł. Wł. Natanson przedstawia rozprawę 
p. H. Piwnikiewicza p. t.: „O jarzeniu się 
pary rtęci w związku z jej jonizacyą“.

W roku ubiegłym pp. Stan. Landau i H. 
Piwnikiewicz opisali zjawiska luminescencyi 
pary rtęci, dokonywającej się pod wpływem 
promieni X. P. P. rozszerzył obecnie i uzu-, 
pełnił dawniej uczynione spostrzeżenia i 
przedstawia wyniki tych badań w rozprawie 
niniejszej. Wyniki te można streścić w spo
sób następujący: l )  Nieznaozne domieszki 
gazów obcych tłumią silnie rentgenowską 
fluorescencyę pary rtęci. Zdolność tłumie
nia wzrasta w szeregu następującym: hel, 
dwutlenek węgla, azot, wodór. 2) Zapomocą 
pola elektrostatycznego można wyswobodzić 
elektrony z warstewki luminescencyi rent
genowskiej. 3) Silnej jonizacyi przez spot
kania towarzyszy świecenie pary rtęci; mo
żna przekonać się pr^ytem o uderzającej 
asymetryi jonów dodatnich i odjemnych. 4) 
Świecenie, wywołane przez spotkania elek
tronów z atomami pary, podlega tym sa
mym prawom tłumienia przez obce gazy jak 
rentgenowska luminescenoya. 5) Widmo lu- 
minescencyi rentgenowskiej jest smugowe, 
identyczne, z widmem świecenia, wywoły
wanego przez - spotkania elektronów z ato
mami pary rtęci. Wyniki te przemawiają 
za tem, że mechanizm luminescencyi rentge
nowskiej jest podobny do mechanizmu, opi
sanego w rozprawie szczególnego rodzaju 
elektroluminescenoyi.

Czł. S. Niementowski przesyła rozprawę 
p. A. Joschta p. t.: „Rozpuszczalność an- 
trachinonu w mieszaninaoh niektórych roz
puszczalników organicznych".

P. J. oznaczył rozpuszczalność antrachi-^
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nonu w 15-tu podwójnych, 2 0 -tu potrój
nych, 11-tu poczwórnych i dwu pięciokrot
nych mieszaninach heksanu, acetonu, octa- 
nu etylowego, czterochlorku węgla, benzolu 
i chloroformu, dla 17,95°C. Dalej oznaczył 
tę rozpuszczalność dla 9-u podwójnych mie
szanin w całym zakresie stężeń, jakoteż roz
puszczalność antracenu w mieszaninie ace
tonu z czterochlorkiem węgla w tej samej 
temperaturze. Rozpuszczalności tej niemo
żna obliczyć z procentowości składników 
mieszaniny, a różnica między oznaczeniem 
i obliczeniem jest tem mniejsza, im więcej 
składników zmiesza się z sobą. Chloroform 
wywiera zawsze obniżający wpływ na roz
puszczalność antrachinonu i tem wyróżnia 
się znaoznie od czterochlorku węgla.

Czł. A. Beck przedstawia rozprawę p. J. 
Rothfelda p. t.: „O wpływie ustawienia głowy 
na błędnikowe odczyny ruchowe zwierząt".

P. R. zajmuje się pytaniem, 1) czy ist
nieje u zwierząt wpływ ustawienia głowy 
na odozyny ruchowe, wywołane z narządu 
przedsionkowego ucha, 2) czy istnieje ana
logia pomiędzy temi odczynami a odczynami 
u człowieka. Na obadwa te pytania odpo
wiada twierdząco; i tak u królika, któremu 
przecięto mięśnie karkowe, występuje odczyn 
padania zamiast odczynu kołowania po obra
caniu zwierzęcia z poziomem ustawieniem  
głowy; głowa opada bowiem po skończonych 
obrotach i opuszczeniu jej wolno ku dołowi. 
Zmiana w odczynie ruchowym zależy w tym  
przypadku jedynie od zmiany położenia gło- 
wy, gdyż bodziec błędnikowy pozostał nie
zmieniony. Analogia pomiędzy odczynami 
u zwierząt i u człowieka polega na tem, że 
w obu razach pewnemu zadrażnieniu błęd 
nika z pewnem ustawieniem głowy odpo
wiada stały odczyn ruchowy tułowia i koń
czyn, dalej, że odozyny kończyn odpowia
dają objawom zbaczania u człowieka; różni
ca zaś polega na tem, że u zwierzęcia wy
stępują równocześnie odczyny tułowia i koń
czyn, u człowieka zaś można je badać od
dzielnie. Odczyny ruchowe u zwierząt za
leżą od dwu ważnych czynników: od bodźca 
błędnikowego, który wywołuje odczyn ru
chowy głowy, i od objawów, które są na
stępstwem ustawienia głowy względem tu 
łowia. Bodziec błędnikowy nietylko w yw o
łuje odczyn ruchowy głowy, ale udziela się 
także bezpośrednio kończynom i mięśniom 
tułowia w ten sposób, że przyłącza się do 
skutków, jakie wywołuje samo ustawienie 
głowy względem tułowia. Odczyn ruchowy 
głowy jest zatem wypływem bezpośredniego 
działania zadrażnienia błędnika, odczyn ru
chowy tułowia i kończyn jest wypadkową 
z działania dwu czynników, a mianowioie 
wpływu ustawienia głowy i bezpośredniego 
działania błędnikowego.

Czł. A. Beck przedstawia rozprawę pp.
G. Bikelesa i L. Zbyszewskiego p. t.: 
„Wpływ środków nasennych i soli bromo
wych na pobudliwość kory mózgowej oraz 
na jej zdolność sumowania podniet".

W szeregu doświadozeń, wykonanych na 
psach, pp. B. i Z. badając pobudliwość ko
ry mózgowej jakoteż jej zdolność sumowa
nia podniet, śledzili równocześnie, czy za
chodzi związek przyczynowy między temi 
dwiema własnościami kory mózgowej. Kwe- 
styę tę starali się rozwiązać w ten sposób, 
że stosowali różne środki nasenne (wodnik 
chloralu, wodnik amylenu, dorrniol, sodowe- 
ronal, sodoluminal, adalinę i bromural) oraz 
sole bromowe i badali, jaki one wpływ wy
wierają tak na pobudliwość kory mózgowej 
jak i na zdolność sumowania, występującą 
w postaci tak zw. padaczki korowej typu  
Jacksona. Z przytoczonych doświadczeń wy
nika, że pod wpływem różnych stosowanyoh 
środków zachowanie się pobudliwośoi i zdol- 
nośoi sumowania jest różne i obniżenie je
dnej z nich niezawsze pociąga za sobą upo
śledzenie drugiej. Ze stosowanych jśrodków 
nasennych tylko niektóre upośledzają samę 
pobudliwość, mianowioie te, które posiadają 
powinowactwo chemiczne do połączeń lipo- 
idalnych tkanki n3rwowej. Na występowa
nie padaczki Jacksona wpływają natomiast 
wszystkie środki, stosowane przez pp. B. 
i Z. Otrzymane wyniki wykazują, że mię
dzy wpływem na pobudliwość, a co więcej 
nawet, między właściwem działaniem nasen- 
nem a wpływem na występowanie padaczki 
Jacksona niema żadnej korelacyi, albowiem 
środki, które u zwierząt wcale snu nie wy
wołały, hamowały wystąpienie napadów 
Jacksona. Wpływ soli bromowej na pobu
dliwość i na zdolność sumowania występo
wał tylko po podawaniu ich przez kilka dni, 
szczególnie, gdy zwierzę otrzymywało poży
wienie ubogie w sól kuchenną. Z tego w y
nika, zdaniem pp. B. i Z., że brom działa 
na ośrodki nerwowe nietylko przez swą 
obecność w krwi, lecz bardziej jeszcze przez 
ozęściowe usuwanie chloru z ustroju.

Czł. Wł. Natanson przedstawia rozprawę 
własną p. t.: „O molekularnej teoryi odbi
jania się światła".

W rozprawie p. t. „O rozpraszaniu świa
tła w ośrodku gazowym", przedstawionej 
Akademii Umiejętności w m. styczniu roku 
bieżącego, p. N. zajmował się analizą zagad
nienia o sposobie rozchodzenia się fal świetl
nych w rozszczepiających i pochłaniających 
ciałach materyalnych. Metoda, którą w tej 
pracy posługiwał się, bierze początek w zna
nych badaniach lorda Rayleigha nad rozpra
szaniem światła w atmosferze i nad barwą 
nieba; od klasycznego sposobu badania zja
wisk dyspersyi i absorpcyi różni się ona
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prźedewszystkiem w tym względzie, że za
sadza się na rozważaniu indywidualnego 
wpływu, wywieranego przez każdy moleku
larny wibrator zosobna na falę świetlną, 
przebiegającą przez ogromne ich zbiorowis
ko. Oddając się dalszym w tym przedmio
cie poszukiwaniom, p. N. w rozprawie obec
nej rozważa zjawiska bądź wewnętrznego, 
bądź zewnętrznego odbijania się światła od 
powierzchni materyalnego ośrodka. Objaś
nia, jak można poczytywać fale, które na
zywamy zazwyczaj „załamaną" oraz „odbi
tą", za pewne statystyczne wyniki dodawa
nia się do siebie fal wtórnych, które muszą 
być wysyłane przez wibratory molekularne, 
pobudzone do promieniowania przez falę 
pierwotną.

Czł. M. Smoluchowski przedstawia roz
prawę p. Z. Klemensiewicza p. t.: „O pe
wnej teoryi kinetyoznej zjawisk chemicznych 
w ośrodkach gazowych".

P. K., uważając dotychczasowe teorye cy- 
netyczne dysocyacyi gazów za niezadowala
jące, podaje własną teoryę, w której od
dzielnie rozpatruje reakcyę łączenia się ato
mów w oząsteczki dwuatomowe i reakcyę 
rozpadania się takich cząsteczek na skład
niki. Opierając się na pewnym specyalnym 
modelu sił iniędzyatomowych przypuszcza, 
że dwa atomy mogą się połączyć przy spot
kaniu, jeżeli energia cynetyczna ich ruchu 
względnego przekracza pewną wartość mi
nimalną. Rozkład cząsteczek dwuatomowych 
zaś tłumaozy, porównywając je z wibrato
rami o dwu stopniach swobody, jako sku
tek promieniowania, związany z przypadko- 
wem wzrastaniem energii drgań elektrycz
nych wibratora ponad pewną granicę. Z po
równania szybkości tych dwu przeciwnych 
reakoyj wynika znane równanie, określające 
według Tan t ’Hoffa stopień dysocyacyi jako 
funkcyę temperatury, Oraz wzór Kirchhoffa 
dla ciepła reakcyi. W tych rozważaniach 
p. K. posługuje się na razie tylko wzorem 
Rayłeigha na promieniowanie, ale wskazuje 
możliwość dalszego rozwinięcia teoryi przez 
wprowadzenie teoryi „kwantów1*.

Ozł. S. Bądzyński przesyła rozprawę p.
S. Dąbrowskiego p. t.: „Nowa metoda iloś
ciowego oznaczani i tiourochromu (żółtego 
barwnika moozu) w związku z kwestyą za
wartości w nim siarki".

P. D. opiera ilościowe oznaczenie żółtego 
barwnika moczowego (tiourochromu) na okre
śleniu siarki w osadzie miedziawym, otrzy
manym z moczu wprost przez zadanie go 
octanem miedziawym w zwykłej ciepłocie, 
z równoczesnem zobojętnieniem kwasoty 
amoniakiem. Badania nad moczami zwie
rząt przeżuwających, które wydalają siarkę 
utlenioną głównie lub wyłącznie w postaci 
estrowyoh związków organicznych— z jednej

strony, oraz badania nad moczem ludzkim 
w ozasie ostrego 13 dniowego głodu, gdy 
wskutek zaniku procesów gnilnych w jeli
tach cała siarka utleniona wydalona zostaje 
wyłąoznie w postaci mineralnej—z drugiej, 
wykazały z całą jasnością, że złożony anjon 
R -S04 związków organicznych nie strąca się 
octanem miedzi, ani też nie zostaje porwa
ny na drodze adsorpcyi przez osad miodzia- 
wy tiourochromu i że w tym osadzie obok 
siarki obojętnej barwnika znajdują się zło
żone siarczyny miedziawe, pochodzące z siar
czanów mineralnych. Jeśli nasamprzód usu
nie się chlorkiem barowym siarczany mine
ralne z moczu, a dopiero przesącz strąci 
octanem miedzi, to w powstałym osadzie 
otrzyma się tę część „siarki obojętnej" mo
czu, która przypada na tiourochrom (met. 
bezpośrednia). Na drodze pośredniej można 
również oznaczyć siarkę barwnika moczo
wego, jeśli od sumy: siarki całkowitej osa
du miedziawego i siarki utlenionej filtratu 
od tego osadu odciągnie się ilość całkowitej 
siarki utlenionej w moczu. Obie metody 
dają zgodne wyniki. W prawidłowym mo
czu ludzkim na 100 oz. siarki obojętnej wy
padło 35— 51 oz. siarki tiourochromu, w cza
sie zaś ostrego głodu 24 do 62 (średnio 44). 
U przeżuwających siarka barwnika żółtego 
stanowi 31 do 40%  siarki obojętnej. Obec
ność tak znacznych ilości siarki obojętnej 
w osadzie miedziawym, z którego w po
przednich pracaoh p. D. otrzymywał bar
wnik żółty w stanie czystości dostatecznej 
dla rozbiorów elementarnych, stanowi wy
mowny dowód, że pierwiastek ten jest istot
nym a nie przypadkowym składnikiem tjgo  
barwnika. Podawanie w wątpliwość tego 
faktu przez niektórych badaczy nietylko nie 
odpowiada rzeczywistym stosunkom, lecz 
nadto nie opiera się na dostatecznie śoisłych 
dowodach doświadczalnych.

Czł. E. Godlewski sen. przedstawia roz
prawę p. St. Waśniewskiego p. t.: „O wpły
wie temperatury, światła i żywienia solami 
mineralnemi na przemianę materyi w rośli
nach".

W celu wyświetlenia powyższych zagad
nień hodowano pszenicę w ciemnośoi w tem 
peraturach 10°, 20° i 34°C, oraz na świetle 
w temperaturze pokojowej z wyłączeniem 
C02, w płynie żywiącym mineralnym kom
pletnym i bez azotu, a w dwu doświadcze
niach tylko w wodzie destylowanej. Oka
zało się, że różnice temperatury poniżej 
optimum rozwoju w granicach 10 — 20°C 
wpływają głównie tylko na szybkość, a nie 
na jakość przemiany materyi; głębsze zmia
ny w tym procesie powodowało dopiero pod
niesienie temperatury do 34°C; w tej tem
peraturze wyzyskanie bezazotowych mate- 
ryałów zapasowych było mianowicie mniej
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ekonomiczne i ilość rozłożonych materyj 
białkowatych była większa niż w tempera
turach niższych. Rośliny hodowane w wo
dzie destylowanej zużyły znacznie mniej 
materyj zapasowych (skrobi) i wyzyskanie 
uruchomionej skrobi było mniej ekonomicz
ne niż u roślin hodowanych w płynie ży
wiącym mineralnym. Światło nie wywarło 
widocznego wpływu na przemianę materyi 
bezazotowej, natomiast widoczny był ko
rzystny wpływ światła na syntezę materyj 
białkowatych i na asymilaćyę azotu mine
ralnego.

Sekretarz zawiadamia, że dnia 17-go mar
ca odbyło się posiedzenie Komisyi historyi 
nauk matematycznych i przyrodniczych pod 
przewodnictwem prof. d-ra L. Birkenma- 
jera.

Ks. K. Czaykowski przedstawił komunikat 
p. t.: „Zawiązki astronomicznego wyrazo- 
wnictwa w Polsce i wybitny jej udział w re
formie kalendarza".

Odnajdowane ciągle szczątki kalendografii 
staropolskiej okazują w niej wyrazownictwo 
i jednolity układ w ciągu wieków, zacho
wany podobno po krakowskich mistrzach, 
którzy zaczęli pierwsi w Europie wydawać 
w roku 1470 Almanach astronomiczny. 
Chwilowa zmiana, wprowadzona do kalendo
grafii, wiąże się z pierwszorzędną zasługą 
krakowskich mistrzów w reformie kalen
darza.

Prof. Ludwik Birkenmajer przedstawił ko
munikat p. t.: „Krakowskie w roku 1531 
obserwacye komety, nazwanej później ko
metą Halleya".

Referent zaznacza, że wielka kometa roku 
1531-go, która następnie — w półtora wieku 
później —  odegrała tak znaczną rolę w ko- 
metografii i doprowadziła do wykrycia okre
sowości niektórych komet (Edmund Halley 
w roku 1682), była także w Krakowie i to 
pilnie obserwowana. Dotychczas są znani 
czterej różni jej obserwatorowie: Marcin
Biem z Olkusza, Stanisław Aurifaber La- 
bart, dr, medycyny Mikołaj Sokolnicki (pier
wszy podobno u nas promowany w roku 
1527 doktór medycyny), wszyscy trzej pro
fesorowie Uniwersytetu Jagieł!., a wreszcie 
anonim, którego dostrzeżenia, dość liczne 
i bardzo troskliwe, dochowały się wśród je
dnego z astrologicznych inkunabułów biblio
teki Jagiell. (Eschuidas Johannes, Summa 
astrologiae anglicana, Yenetiis 1489, Inku
nabuł J\9 2441). Egzemplarz ten należał 
niegdyś do znanego Jana Sotnmerfelda Ae- 
sticampiana, również profesora naszego uni
wersytetu. Następny więo po nim posia
dacz tego druku wpisywał owe obserwacye. 
Mogą One mieć jeszcze nawet dzisiaj war
tość naukową i wespół z obserwacyami Pio< 
tra Apiana posłużyć do lepszego zdetermi

nowania eliptycznej orbity tej okresowej 
komety.

Sekretarz zawiadamia, że w dniach 24 
marca i 30 kwietnia odbyły się posiedzenia 
Komisyi antropologicznej pod przewodnic
twem prof. d ra N. Cybulskiego.

Prof. dr. J. Rozwadowski zawiadomił Ko- 
misyę, że zorganizowana Sekcya etnogra
ficzna wybrała go swym przewodniczącym, 
sekretarzem zaś p. B. Piłsudzkiego, a na
stępnie przedstawił program prac Sekcyi 
oraz zakres czynności jej sekretarza. Po 
dyskusyi nad tym referatem polecono Sek- 
oyi ułożenie regulaminu swych czynnośoi 
i przedstawienie go Komisyi do zatwierdze
nia, oraz postanowiono, że członkiem Sek
cyi może być każdy spółpraoownik Komisyi, 
zgłaszający się z chęcią udziału w jej pra
cach, tudzież, że w posiedzeniach Sekcyi 
mogą brać udział zaproszeni przez nią go
ście.

Uchwalono przedstawić Wydziałowi ma
tematyczno-przyrodniczemu Akademii do za
twierdzenia wybór pp. prof. d-ra Adama 
Wrzoska w Krakowie i d-ra Stanisława Po
niatowskiego W Warszawie na spółpraco- 
wników Komisyi w dziale antropologii, W y
działowi filologicznemu zaś wybór d-ra Zdzi
sława Jaehimeckiego na spółpracownika Ko
misyi w dziale etnografii.

Postanowiono wydać w publikacyach Ko
misyi pracę p. Baranowskiej z zakresu an
tropologii i rozprawę p. St. Oerchy p. t.: 
„Kleparz pod względem etnograficznym".

Na posiedzeniu Komisyi administraoyjnem 
w dniu 30-tym kwietnia postanowiono za
prowadzić pewne zmiany w formie wyda
wnictw Komisyi i uchwalono preliminarz 
budżetu Komisyi na rok 1914.

Na posiedzeniu adminiśtracyjnem Wydział 
matematyczno-przyrodniczy zatwierdził wy
bór pp. prof. d-ra A. Wrzoska i d-ra S. 
Poniatowskiego na spólpracowników Komi
syi antropologicznej.

Konkursy Akademii Umiejętności.

6. Akademia Umiejętności przedłuża ni- 
niejszem konkurs im. Mikołaja Kopernika 
na temat:

„Opracować stosunki klimatyczne jednej 
z większych dzielnic Ziem polskich, albo po
równać pod względem klimatycznym którą
kolwiek z kolonii zamorskich, do których 
emigruje gromadnie ludność polska, z kli
matem rodzimym".

Nagroda wynosi 1 200 koron.
Termin konkursu 31 grudnia 1914 roku.
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(JV° Dz. pod. 388/07, 98/08, 410/09, 64/13, 
479/14).

Autor pracy uwieńczonej nagrodą zatrzy
muje jej własność. Gdyby jednak w prze
ciągu roku od wypłacenia mu nagrody pra
cy uwieńczonej drukiem nie ogłosił, naten
czas uczynić co może sama Akademia, ale 
autor traci prawo jej własności na rzecz 
Akademii.

Zarówno autor, jak i Akademia, składają 
po cztery egzemplarze wydrukowanej pracy 
Gminie miasta Krakowa.

7) Zarząd Akademii Umiejętności ogłasza 
na mocy statutu fundacyi ś. p. d-ra Mi
chała Zieleniewskiego, zatwierdzonego przez 
c. k. Namiestnictwo we Lwowie reskryp
tem z dnia 25 stycznia 1913 r. JVe XIII b 
86/1, dwa konkursy:

Konkurs pierwszy z terminem po koniec 
roku 1920 na uzupełnienie „Słownika biblio
graficzno - balneologicznego polskich zakła
dów zdrojowo kąpielowych", wydanego przez 
ś. p. d-ra Michała Ziebniewskiego w roku 
1891. Rękopismy należy nadsyłać do Kan- 
celaryi Akademii Umiejętności najpóźniej 
do 31 grudnia 1920 roku.

Autor obowiązany jest dostarczyć zupeł
nie wykonanego rękopismu i niema prawa 
żądać zaliczek; po przyjęciu uzupełnienia 
„Słownika" otrzyma honoraryum wedle ar
kusza, w wysokości przez Akademię usta
nowionej.

Konkurs drugi na pracę poświęconą ściśle 
naukowemu badaniu i opisowi rodzimych 
wód mineralnych polskich, a to na temat 
dowolnie przez autora obrany, byleby tylko 
autor ubiegający się o nagrodę przedłożył 
ją w właściwym czasie Akademii Umiejęt
ności, a to bądź w druku, bądź w rękopiś- 
mie.

Przedmiotem prac, mogących ubiegać się 
o nagrodę, będzie naukowe zbadanie i opis 
nie pojedyńozych źródeł naszych wód mine
ralnych ale całych działów wód lekarskich 
polskich i ich działania leczniczego, jako to: 
szczaw, wód siarczanych, żelazistych, uzdro
wisk klimatycznych i t. d.

Zaliczki na zamierzone tego rodzaju ba
dania, na podróże w tym celu przedsiębrać 
się mające i t. p. wydatki nie mogą być 
udzielane z niniejszego funduszu. Jedynie 
dokonane i gotowe opracowania będą wyna
gradzane.

Gdyby którego roku żadnej pracy do na
grody nie przedłożono, lub żadna z przedsta
wionych na nagrodę nie zasługiwała, Aka
demia Umiejętności może albo przenieść tę 
nagrodę na lata dalsze w ten sposób,- że na
grodę stanowić będzie dwu, trzechletni itd. 
dochód fundacyjny, albo zarządzić dodanie 
nieużytej kwoty premiowej do kapitału fun
dacyi (§ 1, ustęp a).

Nagroda nie może nigdy wynosić więcej 
jak pięoioletnie odsetki.

Jednoroczny dochód fundacyjny przezna
czony na nagrodę wynosi około 780 K.

Prace na konkurs niniejszy należy nad
syłać do Kancelaryi Akademii najpóźniej do 
31 grudnia 1914 roku (JSI» Dz. pod 205/13, 
480/14).

8) Akademia Umiejętności ogłasza niniej- 
szem konkurs im. d-ra Władysława Kret- 
kowskiego na rozwiązanie następującego za
dania:

„Znaleść zastrzeżenia konieczne, dostate
czne, różne między sobą i w najmniejszej 
liczbie, aby m równań różniczkowych po
między n zmiennemi były całkowalnemi 
przez p  całek. Równania są kształtu:

= n

£  Zk} dz] — 0 (k =  l , 2 ..........m).
/=/

gdzie Z\ (1 =  1, 2, . . . ,  n) są zmiennemi, zaś 
Zk, i, (* =  1, 2 , . . . ,  m; l =  1, 2, . . . ,  n) są 
funkoyami zmiennych powyższych. Znale
zienie liczby najmniejszej jest koniecznym 
warunkiem otrzymania nagrody",

Nagroda wynosi 1 500 koron.
Termin konkursu 31 grudnia 1915 roku, 

(M  Dz. p. 481/14).

Prace konkursowe należy nadsyłać do 
Akademii Umiejętności w Krakowie bezi
miennie, pod godłem, obranem przez autora, 
z dołączeniem koperty opieczętowanej, za
wierającej wewnątrz nazwisko autora i jego 
adres, a opatrzónej tem samem godłem.

Według § 18 Regulaminu Akademii wy-  
płata wszelkich nagród konkursowych na
stępuje dopiero po ogłoszeniu drukiem uwień
czonej nagrodą.

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

Im itacya skóry, wyrabiana z grzybów.
Przez hodowlę pleśniaków lub bakteryj na 
stałem podłożu odżywczem, np. na żelaty
nie, można otrzymać warstwę organiczną 
jednostajnej grubości i ścisłości. Towa
rzystwo Au6r wpadło na oryginalny pomysł 
praktycznego zużytkowania tej właściwości 
grzybów, i z otrzymanej w powyższy spo
sób darni grzybowej zamierza wyrabiać imi- 
tacyę skóry. Wynalazek, polegający głó
wnie na tem, że powstająca naskutek wzro-* 
stu mikroorganizmów pseudo skóra podlega 
garbowaniu, został już opatentowany. Przed 
garbowaniem sztuczna skóra musi być uwol
niona od nadmiaru wody, co się uskutecz
nia zapomocą, odpowiedniego wytłaczania,
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następnie zaś zostaje przepojona białkiem 
lub klejem. Ten ostatni zabieg ma prawdo
podobnie na celu podniesienie trwałości de
likatnej warstwy grzybowej. Ponieważ tego 
rodzaju darń pleśniową można hodować 
w dowolnych rozmiarach, używając do tego 
bądź obszernych naczyń, bądź też rozległych 
basenów, sztuczna więc skóra może być w y
rabiana w najrozmaitszych wielkościach. Co 
do grubości, to ta jest wprawdzie nieznacz
na, jeżeli bierzemy pod uwagę każdą posz
czególną warstwę hodowanych pleśniaków 
lub bakteryj, lecz niema żadnych, jak się 
wydaje, przeszkód, aby składać po parę 
warstw razem lub też hodować jednę war
stwę na drugiej i w ten sposób otrzymy

wać skóry grubsze. Przy tem ogromna ró
żnorodność, zaohodząca w budowie rozmai
tych bakteryi i grzybów, pozwoli na wyra
bianie imitacyi zarówno cienkich i delikat
nych skór, używanych do wyrobów zbyt
kownych, jak też i grubszych, trwałych, 
z których możnaby było wyrabiać buciki, 
kufry i t. p. j \  b.

(Umschau).

S P R O S T O W A N IE .

W «N° 28 Wszechświata na str. 435 w ła
mie 2, w. 12 od d., po słowach „Tak natu
ralnie" opuszczono wyrazy „dla metafizyka11.

SPOSTRZEZENIR METEOROLOGICZNE
od 1 do 10 lipca 1914 r.

(W iadom ość Stacyi Centralnej M eteorologicznej przy M uzeum  Przem ysłu i Rolnictwa w W arszawie).
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