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Rzut oka na mapę naszej planety wy
starczy, by się przekonać, że Nowy Świat, 
jak  żaden inny, nadaje się do badań nad 
przelotem ptaków.

Jest to bowiem najdłuższy wycinek 
skorupy ziemskiej, nieprzerwanie ciągną
cy się z północy na południe, i przedłu
żający się jeszcze ziemiami arktycznemi 
i kontynentem antarktycznym.

Do najciekawszych też poszukiwań, 
jakie kiedykolwiek o przelocie ptaków 
ogłoszone były, zaliczyć należy przepro
wadzone przez „biuro ankiet biologicz
nych", przy ministeryum rolnictwa Sta
nów Zjednoczonych badania, które nie
dawno ogłosił p. Wells W. Cooke. (Our 
preatest travelers. The national Geogra- 
phical Magazine. Washington. Kwiecień 
1911. Str. 346—365).

Ażeby zrozumieć doroczne wędrówki 
ptaków, mówi autor, należy je uważać 
jako rezultat rozwoju dowolnego. Pra
wdopodobnie były to początkowo mało- 
znaczne zmiany miejsca zamieszkania. 
Przynosiły one tyle korzyści osobnikom,

lub ich potomkom, że z czasem wdro
żyły się jako zwyczaj stały, a przestrzeń 
przelatywana stopniowo wzrastała.

Mniemać należy, że dążenia te naprzód 
niezawsze połączone były z jednakiem 
powodzeniem.

Przeciwnie, nim wybór drogi między 
miejscowościami letniego i zimowego po
bytu dokonany został, hordy skrzydlate 
przetrwać i przezwyciężyć musiały nie- 
jednę klęskę.

Czas ustalenia się tego zwyczaju i wy
bór drogi mierzyć należy datami geolo
gicznemu Ptaki zazwyczaj w wyborze 
swej marszruty za decydujący czynnik 
uważają raczej obfitość odpowiedniego 
pożywienia, jakie na poszczególnych eta
pach podróży znaleść mogą, niż odle
głość między temi etapami.

Pierwsza mapa przedstawia nam głó
wce drogi ptaków, łączące Amerykę Pół
nocną z Centralną i Południową. Droga 
najbardziej używana jest tam zacienio- 
wana i oznaczona 4. Używają jej pta
ki, które spędzają lato między Allegha- 
nami a brzegami Atlantyku. Stąd odla
tują równolegle do tego brzegu w kie
runku południowo - zachodnim i wierne 
temu kierunkowi przelatują zatokę Me
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ksykańską, aby wylądować w Ameryce 
Środkowej. Do tychże okolic dążą ptaki 
z dolin Mississipi. Ptaki z porzecza Mis- 
suri i z Kanady zbierają się tu przed 
zatoką Meksykańską w drodze do Ame
ryki Południowej lub Centralnej.

Mapa 1.

Główne drogi ptaków przelotnych przez 
Amerykę Północną.

Z powyższego wynika, że znaczna wię
kszość wędrownych ptaków am erykań
skich woli przelecieć zatokę Meksykań
ską w najszerszem jej miejscu pomimo, 
że droga ta  wymaga przebycia bez wy
poczynku przestrzeni o długości 800 —  
1 1 3 0  kilometrów'.

Droga Kk 3 olbrzymio skraca podróż 
i zapewnia pozatem dwa ważne przy
stanki: Kubę i Jamajkę. Korzysta z nie] 
pomimo to tylko około 60 gatunków, 
z których większość zimuje na Kubie.— 
Około 30 z nich oddziela od siebie stadka, 
które dolatują do Jamajki i zaledwie 10 
gatunków używa tej drogi do końca, 
przebywając odległość między Jamajką 
a lądem stałym odrazu.

Droga M  2, krótsza, niż przez zatokę 
Meksykańską, idzie poprzez wyspy Ba- 
hamskie, Wielkie i Małe Antylle i ma tę 
zaletę, uważaną jakoby za nieocenioną, 
że ptak nie traci nigdy ziemi z oczu.

A jednak je s t  ona opuszczona.
Kilka tysięcy osobników, należących 

do 25 gatunków, przelatuje nią na Por- 
to-Riko — z nich 6 posyła swych przed
stawicieli na Małe Antylle — liczba zaś 
osobników, które lecą tą drogą do Ame- i

ryki Południowej, jest zupełnie nieznacz
na. Wstrzemięźliwość ta tłumaczy się 
tem, że wyspy, jak  Martynika, Gwade
lupa i Dominika, mają względnie małą 
powierzchnię, i nie są w stanie nakar
mić wielkiej rzeszy podróżników.

Drogą Ne 5, która leży nieopodal wschod
niego wybrzeża meksykańskiego, ciągną 
mali śpiewacy, którzy żywią się wyłącz
nie owadami.

Drogi Ko 6, 7 służą gatunkom, przy
bywającym z Far-W est i pobrzeża oce
anu Spokojnego na zimę do Meksyku, 
lub Ameryki Środkowej, lecz które nie 
dolatują do międzymorza Panamskiego.

Wreszcie droga Ne 1, o której niżej 
obszernie, prowadzi z Nowej Szkocyi do 
Wenezueli. Nieznana gatunkom lądo
wym, jest bardzo rozpowszechniona wśród 
ptastwa wodnego.

Porównywając szlaki emigracyjne ma
łego ptaszka wróblowatego Dendroica 
striata (Piegza czarnogłowa) i ja skó łk i- 
brzegówki (Grzebułka, Cotile riparia) wi
dzimy, że dwa te gatunki pochodzenia 
północnego zimują w Ameryce Południo
wej. Lecz trudno wyobrazić sobie bar
dziej prostą drogę, od tej, która łączy 
lasy brazylijskie, zimową siedzibę Den
droica, z sosnowemi borami Alaski, gdzie

Mapa 2.

Droga emigracyi Denclroica striata. 3) kwietnia 
St. Lonig, 30 maja Alaska,
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ona zakłada swe gniazda. Droga nato
miast jaskółki z tejże Brazylii do Nowej 
Szkocyi jest okrężna i zwiększa odległość 
między temi miejscowościami o 3 200 km.

Zwyczaje ptaków tłumaczą nam te 
przeciwieństwa. Dendroica leci nocą, 
jej lot — to szereg długich, po kilka se
tek kilometrów liczących, podróży od 
stacyi do stacyi. Na miejsce odpoczyn
ku wybiera okolice, zaopatrzone obficie 
w żywność; tu spędza dni parę, by znów 
wyruszyć w kierunku prostym do na
stępnej stacyi.

Mapa 3.

Droga emigracyi Jaskółki brzegówki, Cotile ri- 
paria. 10 marca Vera - Cruz, 10 maja Nowa 

Szkocya.

Jaskółka emigruje w dzień i trzyma 
się zasady: mało, lecz często. Odlatuje 
na wiele tygodni przed Dendroica. Co- 
dzień poświęca 2 — 3 godziny na ewolu- 
cye powietrzne, które, zmierzając do celu 
ostatecznego, pozwalają jej polować na 
latające owady. Droga jej leży blisko 
brzegów, gdzie owadów tych wiele.

Sądzono, że w swych podróżach ptaki 
trzymają się rzek, łub łańcuchów gór
skich, które z łatwością rozpoznaćby 
mogły. Przeciwko tej jednak hypotezie 
świadczy wiele faktów. Tak naprzykład, 
istnieje gatunek Dendroica palmarum, 
który wije gniazda na całej przestrzeni 
Kanady — od Labradoru aż do doliny 
Mackenzie. Gatunek ten rozpada się na 
dwa, niełączące się z sobą, podgatunki. 
Jeden zimuje w Luizyanie, drugi na 
Wielkich Antylach. Według teoryi przy- 
puszczaćby należało, że grupa luizyańska

winna lecieć w górę rzeki Mississipi 
i stąd do miejsc rodzinnych; grupa an- 
tylska kierować się jako drogowskazem 
Alleghanami. Rzeczywistość (mapa M  4) 
temu przeczy—Dendroica antylska bu
duje gniazda w Kanadzie środkowej,— 
luizyańska na Labradorze i Nowej Fund- 
landyi.

Droga emigracyi Dendroica palmarum.

Gatunek rzadszy od poprzedniego: Den
droica z Connecticut powraca z wnętrza 
Ameryki Południowej do Kanady Połu
dniowej przez Antyle, Florydę i dolinę 
Mississipi. Jesienią zaś, emigrując na 
pobyt zimowy, obiera inną drogę: zawra
ca ku Nowej Anglii i trzymając się brze
gów Atlantyku dosięga Florydy. Kąt ten 
powiększa jej podróż o 1 600 — 1 800 km. 
(Mapa M  5). W tym przypadku trudno 
utrzymywać, by młode ptaki, urodzone 
około jezior Kanady, powracając, kiero
wały się rozpoznawaniem okolicy. Drogi 
emigracyjne eliptyczne, jak powyżej opi
sane, mało znane gatunkom lądowym, są 
w częstem użyciu u ptastwa wodnego. 
Niezmiernie ciekawym i charakterysty
cznym przykładem jest tutaj Siewka zło
cista (Charadrius dominicus). Gatunek 
ten rozpada się na dwie grupy. Pierw
sza przepędza zimę w basenie Atlanty
ku—druga w basenie Oceanu Spokojne-
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go. Zajmijmy się pierwszą grupą. Ptak 
ten wije swe gniazda na brzegu amery-

Po sześciu miesiącach pobytu w Ar
gentynie powracają, lecz zupełnie inną 
drogą—poprzez Boliwię, Peru, Ekwador, 
Kolumbię. Ptaki te przelatują dwa razy 
Andy, potem zatokę Meksykańską i do
liną Mississipi, zwolna dosięgają w pierw
szych dniach czerwca brzegów oceanu 
Arktycznego. Według p. Cookea poró
wnanie dwu dróg siewki złocistej z At
lantyku pozwala zrozumieć prawa, któ-

Mapa 5.

Droga emigraoyi Dendroica z Connecticut 
a) miejsca rodzinne, b) emigracya jesienna, 

c) em igracya wiosenna.

kańskim oceanu Lodowatego arktyczne
go, na Alasce, około zatoki Hudsońskiej 
i zapuszcza się poza archipelag Parryego. 
Kiedy już młode mogą latać, pierwsza 
mobilizacya gromadzi siewki na półno- 
co zachodzie Hudsonu. Stąd stadami 
wędrują one na wybrzeża Labradoru, 
gdzie znajdują obfity zapas jagód i dzi
kich owoców. Tu w ciągu wielu tygod
ni intensywnie się odżywiają, a gdy n a 
dejdzie pora emigracyi, przelatują zatokę 
św. Wawrzyńca i gromadzą się w Nowej 
Szkocyi. Z tego miejsca do Gujany an
gielskiej droga ich ciągnie się ponad 
oceanem Atlantyckim, a przestrzeń tę, 
równającą się 4 000 kilometrów, przela
tują jednym ciągiem. (Mapa Aś 6).

Dopiero wielka burza skłania ptaki, by 
przerwały swą podróż i odpoczęły, czy 
to na wybrzeżu Nowej Anglii, czy na 
wyspach Bermudzkich lub Małych Antyl- 
skich. Dotarłszy do lądu stałego, siewki 
rozgaszczają się na zimę w A rgenty
nie, przeleciawszy od ziem Arktycznych 
13 000 kilometrów.

Droga siewki złocistej z basenu oc. Atlantyc
kiego a) rodzinne okolice, b) żerowisko zimowe.

re kierowały emigracyą ptaków. W koń
cu epoki lodowej zaledwie południowo 
wschodnia część Ameryki Północnej o nie
wielkiej powierzchni wolna była od po
włoki lodowej. Siewki, które szły z po
łudnia za ustępującemi lodami, zmuszo
ne były do drogi lądowej, która przeci
nała Amerykę środkow;], Meksyk, Texas, 
kończąc się w części wschodniej doliny 
Mississipi (Mapa 7 droga M  1). Wciąż 
cofające się lody ruzszerzyły miejsce za
mieszkania siewek i powiększyły ich dro
gę przelotu na północno-wschód; wkrót-
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ce cała dolina Mississipi i okolica wiel
kich jezior była w ich władaniu.

120 100 80 60

Mapa 7.

Szkic przypuszczalnej ewolueyi dróg emigracyj
ny cli siewki złocistej.

Kiedy szlaki emigracyjne siewek wzra
stały, a z niemi rozwijała się wytrzy
małość ich skrzydeł, naturalnem było 
dążenie do skrócenia drogi. Stąd po
wstała droga JSs 2 poprzez zatokę Me
ksykańską. Punkty odlotu i wylądowa
nia odchylały się stopniowo coraz bar
dziej na wschód. W ten sposób droga 
coraz bardziej się prostowała, znikł wiel
ki łuk przez Texas i ostatecznie szlak 
wiosenny został uformowany (droga Jfg 3). 
Kiedy lody ustąpiły z olbrzymich prze
strzeni Kanady i państwo siewek złocis
tych w ten sposób się rozszerzyło, od
kryły one brzegi Labradoru. Tu co je 
sień znaleść można było mnóstwo jeżyn 
i innych dzikich owoców. Wiosną je 
dnak, kiedy siewki przylatywały, brzegi 
te spowijały opony chłodnej mgły i ca
łun śnieżny. Ciepły wiatr (Chinook), 
wiejący przez kwiecień i maj na wschód 
od gór Skalistych, sprzyjał emigracyi 
wewnątrz kraju. Drogę więc ową siew
ki rozdwoiły: Wiosenna pozostała nie
zmienioną, jesienna odchylona została, 
z racyi jeżyn labradOrskich, na Wschód. 
(Droga As 4). Szła ona kolejno przez za

tokę św. Wawrzyńca i brzegi Atlantyku. 
(Droga Na 5), lecz wciąż, skutkiem za
miłowania siewek do linii prostej, uprasz
czana — zamieniła się na drogę nad oce
anem z odpoczynkami na wyspach (Na 6), 
aż wreszcie, kiedy siła lotu dostatecznie 
wzrosła, stała się nieprzerwanym szla
kiem 4 000 kilometrów przez Atlantyk. 
(A° 7).

O ile siewki z oceanu Atlantyckiego 
przelatują tę przestrzeń odrazu, to w ka
żdym razie zabezpieczone mają — jak 
o tem wspominałem — schronienie się 
w razie burzy na skałach, lub wyspach 
oceanu. Druga grupa: Siewka złocista 
z oceanu Spokojnego pozbawiona jest te
go zupełnie. Wyspy bowiem Hawai są 
najbardziej odosobnione: — 3 200 kilom, 
dzieli je od Kalifornii; — 3 900 kilom, od 
Alaski; — 6 000 od Japonii. A jednak na 
ten archipelag rok rocznie przylatują 
siewki zimować ze wschodnich brzegów 
Syberyi, co pociąga za sobą podróż 3 900 
kilometrów nad oceanem, pozbawionym 
jakiejkolwiek skały, i tą samą drogą po
wracają z wiosną w strony ojczyste. 
W jaki sposób powstało to dziwne przy
stosowanie? Rozwiązanie tego pytania 
polega na wykreśleniu dróg, z których 
droga obecna wynikałaby naturalnie. 
Ptaki te zakładają gniazda na brzegach 
północnych Azyi wschodniej i na wy
brzeżach Alaski od cieśniny Behringa. 
Obszar ten ciągnie się z zachodu na 
wschód na długość 2 700 km. Miejsca 
ich zimowego pobytu rozsypane są na 
południo wschodzie Azyi, na wschodniej 
połowie Australii i wyspach Oceanijskich 
od Formozy do L iu -k iu  na północo-za
chodzie i do wysp Paumotu na Południo- 
wschodzie. Obszar ten ciągnie się około 
17 000 km.

Prawdopodobnie pierwsza droga emi
gracyjna łączyła jedynie Syberyę z Azyą 
południową. Rozmnażając się, siewki roz
szerzyły obszar wylęgu na wschód przez 
cieśninę Behringa.

Jednocześnie ich żerowiska zimowe prze
sunęły się w tymże kierunku, obejmując 
Indo- Chiny, Malezyę, Australię i wyspy 
Polinezyjskie. O ileby więc siewki drogi 
swej nie skróciły musiałyby przelecieć
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z Tuamotu (Paumotu) do Alaski 18 000 
km . (Mapa 8, droga M  l). Należy przy
puścić, że wkrótce po zajęciu wysp Po
linezyjskich, starały się one olbrzymi 
ten krąg skrócić, ciągnąc przez Palmirę, 
archipelag Marshalla ku Japonii z możli
wością odpoczynku na wielu wyspach. 
(Droga Na 2).
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Mapa 8.

Drogi siewki złocistej z oceanu Spokojnego po
przez ten ocean.

Szereg burz zganiał je  nieraz z tej 
drogi między Palmirą a Marshallem, sty
kając je  z łańcuchem wysp, ciągnących 
■się na przestrzeni 2 800 km . Najbardziej 
z nich krańcowa grupa wysp Midway 
oddalona je s t  o 3 200 km  od Japonii. Od
ległość ta nie przechodziła możności lotu 
siewek (droga M  3).

Przyzwyczaiwszy się do szlaku przez 
Midway, siewki, kierowane dziedzicznym 
instynktem prostowania dróg, nie omie
szkały zwracać się ku wyspom Aleuckim 
(droga J\& 4), by wreszcie przenieść się 
jeszcze bardziej na wschód i wpaść na 
ostateczną drogę (M 5) z Hawai do 
Alaski.

Dwie opisane grupy siewek stanowią 
jeden gatunek. Różnice między siewką 
amerykańską (z basenu oceanu Atlan
tyckiego) a siewką z oceanu Spokojnego 
są tak nieznaczne, że ornitologowie wa
hają się klasyfikować je w dwie odmia
ny. Rozdzielone w ciągu okresów geolo

gicznych, obiedwie grupy dążą ku sobie. 
Pierwsza z Kanady na zachód; druga 
z Syberyi na wschód. Dziś miejsca wi
cia ich gniazd oddalone są przestrzenią 
150 — 160 kilometr. Lecz wędrówki je 
sienno rzucają krewniaków na dwa ró
żne krańce świata, kiedy bowiem siewki 
z basenu oceanu Spokojnego pełnym lo
tem podążają na Hawai, ich krewniacy 
rozpoczynają wycieczkę 3 000 km  na 
wschód, wstęp do podróży na południe, 
10 000 ltm wynoszącej.

Lecz konkurs na odległość między 
dwoma miejscami pobytu bierze stanow
czo Iiybołówka (Sterna macrura). Ptak 
to naprawdę widmowy i zależnie od po
ry roku ukazuje się to koło północnego, 
to koło południowego bieguna. Życie je 
go upływa prawie w ciągłem świetle 
słońca. Kiedy 15 czerwca zlatuje do pół
nocnych krain, gdzie zakłada swe gnia
zda, słońce już weszło. Ptak przez 14 
tygodni swego pobytu, t. j. do 25 sier
pnia nie widzi zachodzącego słońca. Jest 
to istota, żyjąca najbliżej bieguna; o 7°,5 
odeń znajdowano gniazda rybołówek, ka
żde gniazdo zawiera jedno małe, otulone 
puchem. Rodzice z wielką starannością 
umiatają świeżo spadły śnieg, który 
wkrótce tworzy mur wokół gniazda. 
W parę miesięcy potem tłumy rybołó
wek przybywają w okolice antarktyczne. 
Trzeba było wielu spostrzeżeń, aby uznać 
fakt ten za rzeczywistość. Przypuszczać 
należy, że pobyt ich tutaj je s t  dłuższy 
o kilka tygodni, niż w krainach północ
nych. Pozostaje więc około 20 tygodni 
na podróż w obiedwie strony, wynoszącą 
36 000 km , czyli, gdyby ptak leciał wprost, 
wypadłoby mu czynić około 240 km  na 
dobę. I na ziemi antarktycznej przez 
dwa miesiące ptak ogląda słońce bezu
stannie; przez resztę zaś czasu nocy są 
prawie równie widne, jak  dnie.

Jakiemi drogami rybolówka przelatuje 
18 000 km , dzielące dwa bieguny, — do
tychczas niezbadano.

Szybkość przelotów u ptaków bynaj
mniej nie je s t  jednostajna. U drozdów 
(czerwone gardziolka?) Turdus migrato- 
rius — jest ona zależna od szybkości na
stępowania wiosny — a więc od tempe
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ratury. W Ameryce północnej dwa czyn
niki na uwadze mieć należy:

1) Wnętrze kraju ogrzewa się szyb
ciej od wybrzeży.

2) Na zachodzie wiosnę przyśpiesza 
ciepły prąd japoński (Kuro Siwo), od 
strony zaś wschodniej opóźnia ją  zimny 
prąd północny.

Rozpatrując Turdus raigratorius, mamy 
znowu dwie grupy; różnice między nie
mi nieznaczne polegają na zabarwieniu.

Jedna grupa zimuje na południu Ko
lumbii angielskiej — stąd dzieli ją  tylko 
kilkaset kilometrów od letniego siedliska 
w Kanadyjskiej prowincyi Alberta. Dru
ga grupa, zimująca u ujścia Mississipi, 
rozsypuje się z wiosną po całej północnej 
krainie od Nowej Ziemi do Alaski włącz
nie. Jedna i druga grupa wyrusza w po
dróż, kiedy termometr wskazuje 4 do 5 
stopni, kiedy śniegi poczęły już tajać, 
lecz roślinność jeszcze się nie ukazała. 
W Stanie Kansas i Missuri następuje to 
w połowie lutego; około 1 marca drozdy 
pojawiają się na południu stanu Iowa, 
w ciągu miesiąca dosięgają Minnesoty, 
robiąc codzień około 20 km. Potem zwię
kszają szybkość lotu i w 10 dni (robiąc 
około 40 km, na dobę) dosięgają południa 
Kanady.

Tu czynić muszą wybór.
Drozdy, które zawrócą na północo - 

wschód do Nowej Ziemi, mogą się nie 
spieszyć: przelatując po 27— 28 km, dzien
nie, około 6 maja wespół z wiosną do
sięgną stron ojczystych. Zawracającym 
ku Alasce ciepły powiew Chinooku przy
śpiesza wiosnę. Aby nie dać się przez 
nią wyprzedzić, drozdy muszą przelaty
wać teraz około 80 km  na dobę, a pod 
koniec podróży po 120 kilometrów.

Lepiej uposażonej przez los grupie 
z prowincyi Alberta wystarczy przelaty
wać po 13 kilometrów, by również z wio
sną dolecieć mogły miejsc przeznaczenia.

Człowiek przez uprawę ziemi, karczu- 
nek lasów, osuszanie błot spowodował 
pewne zmiany w przelotach niektórych 
gatunków ptaków. Jedne wygnała orka, 
rozbijając ich gniazda, inne przeniosły 
się w nie wy cięte lasy, jeszcze inne, któ
rym naturalna suchość kraju nie pozwo

liła go zamieszkiwać, przybyły tu, ko
rzystając z wprowadzonej w Stanach 
Zjednoczonych irygacyi.

E r. S.
Według „La Nature“ i „La Geographie“.

ZJA W ISK O  P R Z Y S T O SO W A N IA  
W  Ś W IE T L E  N O W Y C H  BADAŃ.

Według prof. L. Cuenota -1).

„Potrzeba i organ tworzą funkcyę“ 
(str. 418).

„Niema przyczynowego związku mię
dzy przystosowaniem do danego środo
wiska a warunkami tego środowiska11 
(str. 415).

„Naprzód istnieje pewna organizacya, 
gatunek zaś szuka lub napotyka środo
wisko, odpowiadające jego specyficznej 
budowie" (str. 415).

Oto są zdania, wyjęte dowolnie z pię
knego dzieła p. Cuenota p. t. „La ge- 
nese der espfeces animales“. Dla czytel
nika, korzystającego tylko z polskiej li
teratury, a więc nieobeznanego z całym 
szeregiem prądów, nurtujących obecnie 
biologię, wyjątki powyższe będą się wy
dawały wprost niedopuszczalnemi po ist
nieniu Lamarcka i Darwina. Przejrze
nie jednak nowych prac, w tym kierun
ku podjętych, przekona nas o istnieniu 
zupełnie odmiennych poglądów na adap- 
tacyę. Zadaniem więc naszem będzie 
obeznanie czytelnika z temi nowemi po
glądami. Najprościej'postąpimy, gdy roz
poczniemy badanie zwierzęcia od chwili 
wprowadzenia go do nowego środowiska.

Obok jednak drogi doświadczalnej mo
żemy tu również zastosować metodę, któ
rą nam daje do ręki niejako sama natu
ra. Mówię tu o badaniu zwierząt, przeno
szących się do t. zw. „miejsc pustych“ 2), 
to znaczy takich, które wytworzyły się 
bądź pod wpływem czynników kosmicz-

J) „La genfese des especes animales".
2) Nie znam innego terminu, po francusku: 

„places vides“.
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nych, bądź też ludzkich (wysepka wul
kaniczna świeżo wytworzona, wytrysłe 
źródło termiczne, rury wodociągowe, do
my i t. d.).

Na początku zaraz zaznaczmy, że imi- 
gracya taka do „miejsc pustych" odbywa 
się tylko ze środowisk najbardziej do 
nich zbliżonych i podobnych. A więc 
abysalne strefy morza zasiedlane zostają 
stopniowo przez zwierzęta średnich głę
bin, wody słonawe przez żyjątka mor
skie, wody słodkie — przez mieszkańców 
wód słonawych, jaskinie—przez zwierzę
ta, uciekające od światła i t. d. Istnieje 
więc pewne stopniowanie w wyszukiwa
niu sobie środowisk, nowych warunków 
do życia.

Z drugiej strony u zwierząt, przenie
sionych do „miejsca pustego“, zauważyć 
się daje zjawisko przystosowania, to zna
czy, że zwierzęta te posiadają narządy 
lub właściwości, odpowiadające tym no
wym, różniącym się od poprzednich w a
runkom. Niedość na tem. Zwierzęta te 
kryją w sobie te przystosowania w s ta
nie potencyalnym już w uprzedniem śro
dowisku, bo w przeciwnym razie jakże
by się mogły dostać do nowego oto
czenia i tam żyć?

Jakiśkolwiek Ramienionóg, przeniesio
ny do wody słodkiej zginie, bo nie po
siada uprzedniego przystosowania do 
tych nowych warunków.

Weźmy natomiast Epinoches, zwierząt
ka, na które zmiana stężenia soli nie 
wpływa szkodliwie (własność tę Cuenot 
za Mobiusem nazywa ,,euryhalinitó“), 
a zobaczymy, że bez żadnej dla nich 
szkody przenosić je  można z wody słodkiej 
do nasyconej solą i odwrotnie. Ten sam 
Epinoche, jak  to wykazał Siedlecki, żyć 
może w wodzie glicerynowej, w roztwo
rze lO°/0-wym cukru.

Mięczak Dreissensia posiadał już swój 
silny „byssus" w wodzie słonawej, lecz 
ten w tych warunkach był zbyteczny, 
stał się zaś nieodzownym podczas pod
noszenia się przeciw prądom rzeki lub 
też w rurach wodociągowych.

Tak jak  „euryhalinUe" Epinoche, tak 
i „byssus'1 Dreissensii pozwalają na po
szukiwanie nowych miejsc pobytu. Nie

warunki więc zmienione są przyczyną 
nowych cech, lecz przeciwnie, by zwie
rzę w tych nowych warunkach istnieć 
mogło, musi już ono być obdarzone temi 
cechami uprzednio.

A teraz, stojąc na tem stanowisku, 
spróbujmy objaśnić parę zjawisk napo- 
zór zrozumiałych, a w rzeczywistości, 
dających się interpretować w odmienny 
sposób.

Jednym ze zwykłych dowodów wpły
wu środowiska na organizm jest fakt 
stopniowego zanikania oczów zwierząt, 
zamieszkujących ciemne jaskinie, groty 
i skały.

Teorya Lamarcka tłumaczy nam to zja
wisko w nadzwyczajnie prosty sposób: 
Zwierzęta, które dostały się do miejsc 
ciemnych, nie mogą się posługiwać ocza
mi wskutek braku światła, co powoduje 
ich stopniowy zanik, aż do zupełnej śle
poty. Ale nawet przypuściwszy, że tak się 
dzieje, pozostanie trudnem do zrozumie
nia, jaką korzyść zwierzęta owe mogą 
wyciągnąć z przebywania w ciemno
ściach, jeżeli nie mają odpowiednio do 
tych warunków zbudowanych narządów? 
A dalej, niemówiąc już o tem, że na
wet dwudziestoletnie trzymanie zwierząt 
w ciemności pozostało bez wpływu na 
ich wzrok, zwróćmy uwagę na dwa 
fakty:

1) że istnieją zwierzęta podziemne, zda
jące się mieć oczy normalne;

2) że niektóre zwierzęta, żyjące pra
wie że na otwartej przestrzeni, również 
są ślepe.

Zarzutowi, że zwierzęta ślepe mogłyby 
przywędrować z jaskiń, przeczy skorpion 
Ralisarius, do którego hypoteza ta zasto
sować się nie daje. To też Cuenot przy
puszcza, że atrofia oczów nie ma nic 
wspólnego z używaniem lub nieużywa- 
niem tego organu. Opinię tę podzielają 
zresztą wszyscy uczeni, zajmujący się 
tą fauną (Hamann, Banta, Eigenmann, 
Racovitza). Twierdzą oni, że zwierzęta 
dlatego mogły się przenieść do miejsc 
ciemnych, że już nim się tam przedosta
ły mniej lub więcej oślepły.

Na tych samych podstawach możemy 
wytłumaczyć zjawiska mimetyzmu i ho-
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mochromii. Przykładów współbarwności 
znaleść można wielką ilość. Do nich na
leży cała fauna pustynna, której piasek 
szary lub monotonnie żółty zamieszkany 
jest przez zwierzęta barw podobnych. 
Tęgopokrywe tylko wyróżniają się swym 
czarnym pancerzem.

Zwierzęta, przebywające w gęstej ro
ślinności, są koloru zielonego (drzewne 
żmije lasów podzwrotnikowych, pasiko
niki, gąsienice i t. d.).

Motyle mają skrzydła od spodu szare 
matowe, a z wierzchu błyszczące. Pod
czas pobierania pokarmu lub odpoczyn
ku pokazują tylko spodnią część skrzy
deł, a przez to trudniej je rozróżnić od 
otaczających przedmiotów i t. d. Wszyst
kim znane przykłady możnaby mnożyć 
bez końca.

Według hypotezy Wallacea, zgodnej 
z teoryą doboru naturalnego, przystoso
wywanie się motyla do barwy podłoża 
odbywa się w sposób następujący:

Motyle o kolorze obojętnym zostawały 
szybko postrzegane przez ptaki drapież
ne i pożerane. Znalazły się jednak mię
dzy innemi motyle o barwie zbliżonej 
do podłoża i te oszczędzane w walce
0 byt (niezauważone przez ptaki) mogły 
przekazywać te dogodne cechy swoim 
potomkom, którzy przez amfimiksyę do
szli do zupełnej homochromii.

Istotnie, zabarwienie jest czasem tak 
podobne do podłoża, że trudno nam roz
różnić dane żyjątko. Ale zadajmy sobie 
pytanie, czy równie niewidzialne jest 
ono dla drapieżnego ptaka? Przyznać 
należy, że ptaki pożerają najpierw naj
bardziej widoczne zwierzątka (Daven- 
port), ale również pewnem jest, że nie 
dadzą się one oszukać żadnem przebra
niem, choćby najbardziej subtelnem.

Judd umieścił w dużej klatce pomię
dzy liśćmi dębowemi homochromiczne 
Acridiae, którym dla pewności poucinał 
łapki. Prócz tego wpuścił tam cztery 
gatunki ptaków owadożernych, które na
tychmiast spostrzegły nasze Orthoptery
1 pożarły je. A zresztą w żołądkach 
ptaków ciągle spotykamy szczątki owa
dów', z naszego punktu widzenia zupeł
nie zabezpieczone od nieprzyjaciela.

Z drugiej strony znamy w morzach przy
kłady doskonałej homochromii, a przy- 
tem zupełnie bezużytecznej pod wzglę
dem obrony (np. Doris i gąbki).

Zabarwienie właściwe gatunkowi zale
ży od bardzo różnych czynników: od pi
gmentu pożywienia, od działania promie
ni słonecznych na skórę, to znów od ca
łego chemizmu lub struktury. Wszyst
kie te przyczyny warunkują się czynni
kami wewnętrznemi i sposobem życia. 
Gatunek nie może się przesiedlić, póki 
niema pewnej zgodności między warun
kami ogólnemi, które stara się zająć, 
a jego barwami, określonemi przez czyn
niki wewnętrzne i zewnętrzne.

Pamiętajmy i o tem, że gatunek uprzed
nio nieprzystosowany do nowego środo
wiska nie może go zająć, gdyż zostałby 
natychmiast pożarty.

W rzeczywistości selekcya istnieje, ale 
nie taka jak  ją  Wallace pojmował—-wy
biera ona nie pomiędzy różnemi osobni
kami tego samego gatunku, ale między 
różnemi gatunkami na drodze do roz
przestrzenienia się między kandydatami 
do zajęcia „miejsc pustych“.

Zadaleko zaprowadziłaby nas chęć wy
jaśnienia istoty preadaptacyi. Zauważmy 
przecież, że powstać ona może tylko dro
gą mutacyjną (a nie łluktuacyjną). Mu- 
tacye zaś są reakcyami determinantów 
niestałych w stosunku do warunków ze
wnętrznych (stymulus).

W itold Stefański.

M A K S  P L A N C K .

ENERGIA A T E M P E R A T U R A  J).

Zagadnienie stosunku energii do tem
peratury wydaje się niejednemu dalej

i) Odczyt wygłoszony 21 kwietnia r. b. w Pa
ryżu na Zjeździe wielkanocnym Francuskiego 
Towarzystwa Fizycznego. Przetłumaczono we
dług tekstu niemieckiego,zamieszczonego w„Pliy- 
sikalische Zeitschrift" jV  l(i z t l i l i  r.
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stojącemu elementarnie prostem i równie 
łatwem do rozwiązania, jak  do wyraże
nia. Spodziewam się jednak wkrótce 
okazać, że bynajmniej, tak nie jest, że, 
przeciwnie, poza tem zagadnieniem kryją 
się wielkie trudności i tajemnicze zagad
ki, i że dopiero najnowsza doba utoro
wała drogę docierającą do ostatecznego 
rozwiązania tego zasadniczego problemu 
termodynamiki.

Powiedzieć można bez przesady, że 
ścisłe badania termodynamiczne datują 
się od czasu, gdy nauczono się wreszcie 
rozróżniać między pojęciami ciepła a tem
peratury. Odtąd termometr i kalorymetr 
stały się naj ważniejszerni przyrządami 
mierniczemi w  nauce o cieple. Wydo
skonalono je z czasem w podziwienia 
godny sposób, a z dokładnością pomia
rów przyszła też i ścisłość definicyj. Bo 
skoro ciepło okazało się szczególną po
stacią energii, a na zasadzie równoważni
ka mechanicznego mogło być wyrażone 
w jednostkach absolutnych energii me
chanicznej, można było sformułować de- 
finicyę temperatury nietylko zupełnie 
ścisłą, lecz nadającą się nawret do po
miarów precyzyjnych, przez zastosowa
nie drugiej zasady termodynamicznej 
Carnota i Clausiusa, z jednej strony do 
ciepła cząsteczkowego, z drugiej zaś stro
ny do ciepła promienistego. Całkiem 
słusznie przeto wolno nam przyjąć, że 
umiemy dziś oznaczać ilości ciepła i tem
peratury z dokładnością, ograniczoną 
tylko przez sprawność przyrządów, lecz 
wzrastającą nieograniczenie w miarę ich 
ulepszania.

Ale chociaż i ten cel także je s t  do 
osiągnięcia z wszelkiem możliwem przy
bliżeniem, musimy przecież dalej jeszcze 
zapytać: Jaki jest ogólny związek poję
cia ciepła z pojęciem temperatury? Kto 
stoi na stanowisku czystej energetyki, 
odpowie nam może: „Temperatura jest 
czynnikiem energii; temperatura ma się 
tak do energii cieplnej, jak  się ma siła 
mechaniczna do energii mechanicznej, 
albo jak  potencyał elektryczny do ener
gii elektrycznej. Różnica temperatur dwu 
ciał wskazuje kierunek wymiany ciepła 
między niemi, zupełnie tak samo, jak

siła mechaniczna —kierunek ruchu, lub 
różnica potencyałów—kierunek prądu elek
trycznego". Kto tak mówi, przeoczą zna
mienny fakt, że ruch może się odbywać 
także w kierunku przeciwnym do działa
nia siły, prąd elektryczny także w kie
runku przeciwnym do spadku potencya- 
łu, gdy tymczasem prąd energii cieplnej 
w kierunku przeciwnym do spadku tem 
peratury jest absolutnie niemożliwy. Już 
samo istnienie wielkości o takich wła
snościach, jakie posiada temperatura jest 
faktem odosobnionym w całej fizyce. To, 
że dwa ciała, pozostające w równowadze 
cieplnej z trzeciem, są w równowadze 
ze sobą, nie je s t  bynajmniej czemś samo 
przez się zrozumiałem, lecz faktem bar
dzo zadziwiającym i ważnym. Albowiem 
dla równowagi elektrycznej nie zachodzi 
nic podobnego. Widać to zaraz, jeśli 
dwie sztabki, miedzianą i cynkową, za
nurzymy w rozcieńczonym kwasie siar- 
ltowym, a następnie połączymy ze sobą 
drutem. Nie będzie wtedy równowagi 
elektrycznej, lecz powstanie prąd elek
tryczny, trwający dopóty, pokąd powierz
chnia miedzi nie zmieni się chemicznie.

Znaną jest rzeczą, że wszystkie sto
sunki specyalne odpowiadające równo
wadze termodynamicznej dają się ująć 
bez reszty zapomocą drugiej zasady te r
modynamicznej w sposób ściśle zgodny 
z doświadczeniem. A jednak druga za
sada termodynamiczna nam nie w ystar
cza, gdyż nie poucza nas ani o wielko
ściach stałych, charakteryzujących termo
dynamiczne własności ciał, ani o stosun
kach tych stałych, ani „też o czasowym 
przebiegu procesów nieodwracalnych, jak 
przewodzenie i promieniowanie ciepła, 
dyfuzya lub reakcye chemiczne. Dla czy
stej termodynamiki jestto obojętne, czy 
stosunek dwu ciepł właściwych wynosi 
2 czy 100, albo czy przewodnictwo ciepl
ne jakiegoś gazu je s t  100 000 razy więk
sze, czy też 100 000 razy mniejsze od 
przewodnictwa jakiegoś metalu.

Tutaj posunąć się naprzód można tyl
ko z pomocą wyobrażeń atomistycznych, 
przedewszystkiem zaś cynetycznej teoryi 
gazów. Z teoryi tej wynika juko na
stępstwo prawo Gay-Lussaca i Avogadra,
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że temperaturę gazu doskonałego repre
zentuje średnia energia ruchów postę
powych pojedynczych cząsteczek gazu 
i to niezależnie od ciężaru cząsteczko
wego.

Twierdzenie to równie proste jak po
glądowe rzuca niewątpliwie pewne świa
tło na doniosłe zagadnienie co do związ
ku między energią a temperaturą. Albo
wiem daje się ono z łatwością uogólnić 
na gazy niedoskonałe, pary, ciecze i cia
ła stałe. Wystarczy tylko przyjąć, że 
równowaga cieplna między dwoma cia
łami wtedy zostanie osiągnięta, gdy po
jedyncze cząsteczki uzyskają równe śred
nie energie swych ruchów. Nietrudno 
zaś to zrozumieć wyobraziwszy sobie, 
że cząsteczki obu ciał podczas niezliczo
nych zderzeń wymieniają nawzajem swe 
energie w taki sposób, że ostatecznie za- 
panowuje pewien stan równowagi staty
stycznej, wobec którego średnie energie 
ruchów wzajemnie się wyrównały.

Istotnie też udało się L. Boltzmannowi. 
i J. W. Gibbsowi wyprowadzić z ogól
nych równań ruchu i z pomocą rachun
ku prawdopodobieństwa ogólne twierdze
nie znane obecnie pod nazwą zasady je 
dnostajnego rozdziału energii. Według 
tej zasady na każdą zmienną niezależną 
jakiegokolwiek układu zależnego od wie
lu zmiennych w stanie równowagi sta
tystycznej przypada średnio ta sama 
ilość energii.

A do zmiennych niezależnych jakiegoś 
ciała tak stałego, jak  ciekłego lub gazo
wego w myśl zapatrywań cynetycznych 
wobec wszelkich warunków zaliczają się 
szybkości składowe jego cząsteczek. Stąd 
i z zasady jednostajnego rozdziału ener
gii wynika, że w stanie równowagi s ta
tystycznej układu złożonego z dowolnej 
liczby ciał stałych, ciekłych i gazowych 
energie średnie składowych szybkości 
cząsteczek wszystkich ciał układu są ró
wne. A więc warunek termodynamicz
ny równowagi cieplnej znajdzie się w zu
pełnej zgodzie z twierdzeniem mechaniki 
statystycznej, jeżeli temperaturę jakie
goś ciała pojmować będziemy jako mia
rę dla średniej energii którejkolwiek 
z szybkości składowych jego cząsteczek. |

Wyrażając to samo jeszcze ogólniej po
wiemy, że temperatura jakiegoś ciała 
stanowi miarę średniej energii, przypa
dającej na którąkolwiek ze zmiennych 
niezależnych ciała.

Tak zatem wydaje się, jakobyśrny 
w zasadzie jednostajnego rozdziału ener
gii uzyskali ostateczną odpowiedź na za
gadnienie co do związku między energią 
a temperaturą. Trzeba też przyznać, że 
niezwykła prostota i pogiądowość owej 
zasady mogły z łatwością doprowadzić 
do tego, by przypisać jej znaczenie fun
damentalne dla termodynamiki, a to tem 
snadniej, że znalazła ona potwierdzenie 
w różnych przypadkach poszczególnych. 
Jeśli temperatura wyraża jednocześnie 
średnią energię jednej zmiennej, otrzy
mamy całkowitą energię danego ciała 
poprostu przez pomnożenie jego tempe
ratury przez ilość zmiennych niezależ
nych, wyznaczających jego stan. Z dru
giej zaś strony, pojemność cieplna w ra 
zie stałej objętości podaje nam bezpo
średnio ilość tych zmiennych niezależ
nych, lub, jak  również można powiedzieć, 
ilość „stopni wolności'1 ciała. Szczegól
ny przypadek nadto zrządził, że wobec 
zwyczajnych jednostek ciepła, tempera
tury i gramocząsteczki, ciepło cząstecz
kowe także liczebnie równa się ilości 
stopni wolności rzeczywistej cząsteczki.

Np. w przypadku jednoatomowego ga
zu jedynemi w stosunku do energii 1110- 
żliwemi stopniami wolności są trzy skła
dowe szybkości atomów, oczywiście pod 
warunkiem, że atomy uważać będziemy 
za punkty materyalne i nie uwzględni
my ich przyciągań wzajemnych. Ciepło 
atomowe takiego gazu powinnoby więc 
wobec stałej objętości wynosić 3. I tak 
też jest istotnie. Dla ciała stałego j e 
dnak do 3 składowych szybkości atomu 
przybywają jeszcze 3 rzędne, określające 
przesunięcie atomu z jego położenia ró
wnowagi czyli jego energię potencyalną. 
Stosownie do tego ciepło atomowe ciała 
stałego wynosiłoby 6. Liczba ta jest 
w bliskiej zgodności z prawem Dulonga 
i Petita. Odstępstwa od tego prawa, 
a mianowicie dla wszystkich substancyj 
zauważone wzrastanie ciepła właściwego
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z temperaturą możemy wytłumaczyć wy- [ 
stąpieniem nowych stopni wolności wsku- ; 
tek większego rozluźnienia związku ato
mów w cząsteczce, okoliczność zaś, że 
wzrastanie zachodzi nie skokowo, lecz 
w sposób ciągły znaczyłaby, że nie wszy
stkie cząsteczki odrazu ulegają rozluź
nieniu, lecz stopniowo coraz to więcej.

Nic dziwnego, że Boltzmann. po takich 
olśniewających wynikach umieścił zasadę 
jednostajnego rozdziału energii w punk
cie środkowym teoryi cynetycznej ciepła.
I dziś jeszcze wielu fizyków stoi na tem 
samem stanowisku w przekonaniu, że 
przyszłość przezwycięży poszczególne tru 
dności i sprzeczności.

Otóż wbrew takiemu zapatrywaniu pra
gnąłbym obecnie wykazać, że nowsze 
doświadczenia w połączeniu z dawniej- 
szemi, zmuszają nas do tego, by zasadę 
jednostajnego rozdziału energii pozbawić 
podstawowego znaczenia dla statystycz
nej równowagi cieplnej. Zaczynam od 
opisania trudności dawniejszych. Czą
steczka dwuatomow'a, jak  np. wrodoru, 
tlenu lub azotu posiada, uważając atomy 
za wolno ruchome punkty materyalne,
9 stopni wolności, a mianowicie 6 skła
dowych szybkości obu atomów !) i 3 rzu
ty odległości atomów na 3 osi współ
rzędnych. Tymczasem ciepło cząstecz
kowe tych gazów w stałej objętości jest 
nie 9 jakby należało oczekiwać, ale ty l
ko około 5. Na tem jednak nie koniec. 
Cząsteczka gazu jednoatomowego, jak  
np. pary rtęciowej, nie je s t  napewno 
punktem materyalnym, jak  dowodzi tego 
pobieżny bodaj rzut oka na widmo rtęci 
z jego niezliczonemi subtelnemi liniami, j  
Gdyby każdej z tych linij odpowiadał 
choć jeden stopień wolności, to w myśl 
statystycznej nauki o cieple ciepło a to 
mowe rtęci w razie stałej objętości mu
siałoby wrynosić nie 3, jak  w rzeczywi
stości, lecz w każdym razie więcej niż 
1 000 .

3 składowe szybkości ruchu postępowego, 
oray, 3 składowe szybkości ruchu obrotowego 
m ożliwego w 3 płaszczyznach do siebie prosto
padłych. (Przyp. tłum.).

Rozumie się, że Boltzmann dostrzegł 
te trudności i że próbował zdać sobie 
sprawę z niewygodnie wielkiej liczby 
stopni wolności, które uparcie nie po
zwalały się stwierdzić drogą pomiarów 
kalorymetrycznych. Niepodobna mu by
ło odrzucić nadliczbowych stopni wolno
ści. A więc próbował nadspodziewanie 
mały wpływ stopni wolności, związanych 
z ruchem atomów w cząsteczce, na cie
pło cząsteczkowe wytłumaczyć opóźnie
niem całkowitej równowagi statystycz
nej.

Przyjął on, że wr czasie obejmującym 
oznaczenie ciepła właściwego, drgania 
składników cźąsteczki (atomów, elektro
nów) nie zmieniają się dostrzegalnie i że 
dopiero później bardzo wolno wchodzą 
w równowagę statystyczną z postępo
wym ruchem cząsteczek tak, że proces 
ten usuwa się już z pod obserwacyi. W e
dług tego więc, temperatura gazu, abso
lutnie zabezpieczonego przed jakiemkol- 
wiek przewodzeniem ciepła, musiałaby 
zwrolna zmieniać się sama przez się. Ni
gdy jednak nie zauważono niczego po
dobnego choćby w minimalnych zary
sach. Przeciwnie oznaczenie ciepła wła
ściwego drogą szybkich drgań głosowych 
dało niedwuznacznie identyczne wyniki 
z bezpośredniemi oznaczeniami kalory
metrycznemu 

Gorzej jeszcze rzecz się przedstawia 
w ciałach stałych, zwłaszcza zaś dobrych 
przewodnikach elektryczności i ciepła, 
a więc metalaęh. Nowa teorya elektro
nowa, dobrze ugruntowana przez rozlicz
ne zastosowania, przyjmuje, że przeno
śnikami ciepła i elektryczności są t. zw. 
w^olne elektrony, latające tu i tam mię
dzy cząsteczkami metalu. Gdybyśmy 
chcieli obecnie każdemu takiemu elek
tronowi przypisać 3 stopnie wolności sto
sownie do 3 składowrych szybkości, j a 
kie „wolny“ elektron mieć powinien, to 
ciepło cząsteczkowa metalu musiałoby 
znacznie przekraczać liczbę 6.

We wszystkich przykładach dotych- 
} czas wymienionych kryje się sprzeczność 

jakby w sposób utajony; możnaby jesz
cze wciąż spodziewać się, że trudności 

i dotąd spotkane przez szczęśliwą mody-
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flkacyę pewnych wyobrażeń zostaną wre
szcie rozwiązane. W otwarty konflikt 
zasada jednostajnego rozdziału energii 
wpadła dopiero po zastosowaniu jej do 
praw promieniowania ciał czarnych. Cie
pło promieniste można nietylko dokład
niej zmierzyć, lecz także na drodze roz
kładu spektralnego daleko dokładniej 
scharakteryzować, aniżeli ciepło przewo
dzone, które zawsze występuje jako ca
łość nierozdzielna. Tem się tłumaczy, że 
właśnie badania nad ciepłem promieni- 
stem wprowadziły najwcześniej nieco 
więcej jasności w dziedzinę rozpatrywa
nych stosunków.

J. H. Jeans dowiódł, jak  mniemam, 
niezbicie, że prawo jednostajnego roz
działu energii, zastosowane do procesów 
promieniowania cieplnego, daje dla nor
malnego widma rozdział energii tego ro
dzaju, że spektralne natężenie promie
niowania jest wprost proporcyonalne do 
temperatury, a odwrotnie proporcyonal
ne do czwartej potęgi długości fali. Im 
mniejsza mianowicie długość fali, tem 
większa liczba drgań i tem więcej przeto 
stopni wrolności odpowiada przestrzennie 
rozmieszczonemu promieniowaniu o okre
ślonej szerokości spektralnej.

Jes t rzeczą widoczną, że wobec takie
go prawa rozdziału energii nie zachodzi 
żaden określony rozdział energii na całe 
widmo, a więc niemożliwa jest tu jakaś 
rzeczywista równowaga termodynamicz
na. W przypadku bowiem równowagi 
spektralne natężenie promieniowania wo
bec nieograniczenie malejącej długości 
fali musiałoby w każdym razie stawać 
się znowu znikomo małe. Z tego jednak 
Jeans nie wyciągnął wniosku, że prawo 
jednostajnego rozdziału energii tutaj nie 
dopisuje, lecz szukał wyjścia w kierun
ku obranym poprzednio przez Boltzman- 
na, to znaczy w czasowym przebiegu 
procesów promieniowania. Według nie
go promieniowanie zamknięte w wydrą
żonej kuli nie osiąga rzeczywistej równo
wagi termodynamicznej, ponieważ pro
mienie o najkrótszych falach, wytwarza
ne wciąż w coraz to nowych ilościach, 
dyfundują przez ściany osłony naze- 
wnątrz, podobnie jak  to czynią twarde

promienie Rontgena. Lecz taki pogląd 
jeszcze trudniej daje się utrzymać, niż 
analogiczny pogląd Boltzmanna, gdyż jak  
to wykazali zwłaszcza O. Lummer i E. 
Pringsheim, sprzeciwia on się doświad
czeniu. Ponieważ zaś wszelkie inne wyj
ście jest zamknięte, więc tutaj poraź 
pierwszy uczyniono rzeczywisty wyłom 
w ogólnej ważności zasady jednostajnego 
rozdziału energii.

Tłum. W. St.
(Dok. nasfc.).

KRONIKA NAUKOWA.

Pewne odchylenia zagadkowe w ruchu 
księżyca. Obserwowany dotąd ruch księ
życa nie jest w zgodzie zupełnej z jego te- 
oryą. W biegu naszego satelity  występują  
pewne wahania, które już zaznaczył La* 
plaoe, porównywając ruch księżyoa z tabli
cami Lalandea. Wiadomo, ile wysiłków m y
śli kosztowała teorya księżyca, nim ją spro
wadzono do stanu obecnego. Cały szereg 
wybitnych matematyków pracował nad nią, 
pomimo tego są jeszcze ciemne miejsca, 
które prawdopodobnie dopiero przyszłość 
rozjaśni. Niedawno E. W. Brown próbował 
w ytłum aczyć powyższe anomalie, biorąc pod 
uwagę działania perturbacyjne wszystkich  
planet na księżyc, lecz usiłowania jego nie 
odniosły pożądanego skutku. Znany astro
nom S. Newcomb (zmarły 11 lipca r. 1909), 
który wiele lat zajmował się teoryą księży
ca, ogłosił wyniki swoich poszukiwań. N ew 
comb wyprowadził rzeczyw isty ruch księ
życa z obserwacyi zaćmień słońca i zakry
cia gwiazd przez księżyc, zaszłych od roku 
1620-go do ostatnich czasów. Przez poró
wnacie rzeczywistego ruchu księżyoa z na
przód obliczonym, okazało się, że średnia 
długość księżyca w ciągu badanego okresu 
podlegała większym lub mniejszym waha
niom. Owe wahania dochodziły w maximurn 
do 15". W 17-ym wieku rzeczywista dłu
gość księżyca była mniejsza od teoretycz* 
nie wyprowadzonej, następnie w samym po
czątku 18 go wieku różnica powyższa po
częła maleć i około roku 1722-go przeszła 
na zero. Od roku 1722-go długość księży
ca staje się większą od teoretycznej i do
sięga swego maximum 14’' około roku 
1785-go, poczem znowu zmniejsza się sto
pniowo. Przypuszczano z początku, że za
chodzi tutaj wahanie z okresem 250 — 800 
lat. Jednak liczne i dokładne obserwacye
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wioku 19-go dowiodły, że ów okres nie is t
nieje, gdyż od roku 1820-go, prócz waha
nia głównego, występują jeszcze inne nietak  
znaczne, które łącząc się z głównem , dają 
zjawisku powyższem u charakter bardziej 
złożony. Ńaprzykład od roku 1790-go ró
żnica pomiędzy długością obserwowaną a te 
oretyczną zmniejszała się i gdyby zaszło 
tylko główne wahanie, to należało oczeki
wać, że pomiędzy r. 1850-ym  a 1860-ym  
różnica spadnie do zera. Tym czasem  po
cząwszy od r. 1852-go, różnica odrazu prze
stała się zmniejszać i nawet w r. ]860-ym  
powiększyła się nieco. Takie same odchy
lenia od 3" do 4" można zauważyć i w osta t
nich czasach. W szystkie te odchylenia  
Newcom b zalicza do najbardziej zagadko
w ych zjawisk w ruchach ciał niebieskich. 
Podług Newcom ba powyższe odchylenia nie 
mogą być objaśnione ani zwolnieniem  ru
chu obrotowego ziemi, ani też teoryą przy
pływ u w jej obecnym rozwoju. Dalej N ew 
comb mówi, że ściślejsze badania owych  
nieprawidłowości w biegu naszego księżyca, 
odsłonią nam nowe siły  działające we 
wszechświecie.

M. B.

Emanacya radowa w wodach mineral
nych, jak wiadomo, coraz bardziej zwraca 
uw agę lekarzy, przypisującyoh jej obecności 
swoiste działania różnych wód leczniczych. 
Żeby wskazać stosunki ilościowe, przytoczy
my tu  wyniki badania, które pp, Danne 
i Cremieu przeprowadzili świeżo nad kilko
ma źródłami francuskiemi. W m iejscowości 
Colombióres-sur-Orb (departament Herault), 
z warstw łupkow ych tryskają źródła, któ
rych woda wydziela gazy. Badacze w ym ie
nieni, posługując się elektroskopem, kalibro
wanym zapomocą roztworu mianowanego 
bromku radu i metodami, wypróbowanemi 
w pracowni, w której pomiary takie są 
w ciągłem użyciu, dokonali badań na m iej
scu. R ezultaty ogłosili w najnowszym ze
szycie Comptes rendus (t. 153, zesz. 19). 
Obliczając na 10 Z gazów w miligramach 
na minutę, znaleźli, że:

gazy źródła Gasseng 
„ „ Cabanel
„ „ Cremieu

zawierają emanacyi 0,9 
0,3

» n 0,2
Gazy więc te są wyraźnie radyoaktywne. 
Sprawdzono, że aktyw ność ich zależy od 
emanacyi radowej. Na szczególną uwagę 
zasługuje źródło Cremieu z powodu ilości 
wydzielanych gazów. W rzecz,/ samej 
ilość ta wynosi 0,5 l na sekundę, czyli 
43 000 l na 24 godziny. Ilość więc em ana
cyi radowej, wydobywającej sig z tego źró
dła dochodzi 860 mg na minutę w ciągu  
doby, czyli jest wprost imponująca. Można-

by to źródło nazwać kopalnią emanacyi. B o
gactwo tego źródła szczególniej wydatnie 
się przedstawia, gdy porównamy je z zawar
tością emanacyi w wodach innych źródeł 
francuskich:
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a - o  *»>a—< « (M-o bC ta  te

-2.2 3 S  g ta__ci SĄ-*
9- S 2ca
«  * te

os•rH O O

lO co ^  °°~ <N O*

OcołO
OłO

-O

CDtsi

ci

3<D
o>

f l
PQ

00, 
cT ©<r

crT

co o  ^  o  o  
co

00 ~ 
H O

<DrO
a
>>

<D
0bJO

a

03

aorO

Opq CQ

ps<D
P

A

O
Ph

<D
CT*2c3

>

o
O

Po usunięciu dwutlenku węgla zwyklemi 
sposobami całkowita pozostałość gazowa 
wody z Colombieres składa się przeważnie 
z emanacyi.

i i i .

Wodór w aeronautyce. Pomimo coraz 
większego doskonalenia się przyrządów awia- 
tycznych, cięższych od powietrza, balony, 
unoszące się w atmosferze skutkiem napeł
nienia gazami lekkiemi nietylko nie straciły  
znaczenia, ale, przeciwnie, doskonalą się co 
raz bardziej i, w celach wojskowych zwłasz
cza, pozyskują coraz większe zastosowania. 
Flota powietrzna armii francuskiej ma 14 
wielkich balonów, dających się kierować 
i bardzo znaczną liczbę balonów kulistych  
bez steru. Jako materya gazowa, służąca 
do napełnienia balonów, zarówno we Fran
cy i jak w innych państwach bywa używ a
ny prawie wyłącznie wodór, a to dlatego, 
źe gaz św ietlny, drugie ciało, mogące mieć 
tutaj zastosowanie, jest droższy i przy tem  
bywa produkowany przeważnie w większych
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miastach w ilościach ograniczonych, zasto
sowanych do potrzeb miasta. Wodór w y
dziela się w zakładach przemysłowych, fa
brykujących alkalia gryzące metodą elektro
lityczną, i stanowi tutaj bezużyteczny od
padek fabryczny. Parki aeronautyczne ar
mii francuskiej bywają tedy urządzane w są
siedztwie fabryk alkaliów gryzących. Lecz 
w przypadku manewrów, a tembardziej woj
ny, aeronauci muszą być zupełnie niezależ
ni od źródła -wodoru, z tego więc powodu 
okazuje się rzeczą ważną znalezienie sposo
bów, któreby zapewnić mogły otrzym ywa
nie tego gazu w każdem miejscu dowolnem. 
Wodór bywa tedy przesyłany w znanych  
„bombach", naczyniach stalowych szczelnie 
zamkniętych, w których znajduje się pod 
bardzo wysokiem oiśnieniem. Ale ten spo
sób ma swoje bardzo ważne niedogodności. 
Aeronauci francuscy przewożą wodór w bom
bach na wozach, które razem z ładunkiem  
ważą po 3 000 kilogramów, a zawierają po 
150 metrów sześciennych wodoru. Wozy 
niemieckie są daleko większe —  ważą po 40  
tonn i transportują po 3 000 m 3 wodoru. 
Oprócz tego, jak dowiódł niedawny wypa
dek w Chalais-Meudon, ze strony bomb wo
dorowych grozi ciągłe niebezpieczeństwo 
wybuchu. Od lat kilku trwają doświadcze
nia mające na celu wybór sposobu w ytwa
rzania wodoru na miejscu i na czas w łaści
wy. Materyał, zwany hydrolitem, a będący 
wodorkiem wapnia, przez działanie wody 
wydziela wodór nadzwyczaj szybko i obfi
cie, a reakcya może być prowadzona na w o
zie transportowym. Z jednego takiego wo
zu aeronauci francuscy otrzymywali po 
1 500 m 3 wodoru na godzinę i przytem  
w sposób nieprzerwany. Złą stronę hydro- 
litu stanowi jego cena jeszcze nazbyt w y
soka. Zarówno we Prancyi jak i w N iem 
czech przeprowadzono też doświadczenia 
z rozkładaniem alkaliów gryzących zapomo- 
cą krzemu lub raczej— krzemków metalicz
nych (żelaza, wapnia). Na odpowiednio roz
drobniony krzemek działają ługiem alkalicz
nym stężonym i ogrzanym. Na manewrach, 
odbytych w roku 1910 w Pikardyi, wóz 
w ciągu kilku godzin dostarczał 10 000 m 3 
wodoru. I ta metoda jednak ma swoje wa
żne niedogodności, a przedewszystkiem ko
nieczność używania gorących stężonych cie
czy alkalicznych podczas ruchu wozów. 
Najnowszy sposób otrzymywania wodoru do 
celów aeronautycznych, studyowany obec
nie we Francyi, polega na działaniu krzem
ków metalicznych, bardzo bogatych w krzem 
(do 950/0 tego pierwiastku zawierających) 
na wapno sodowane. Z tych  ozęści sk ła
dowych przygotowuje się mieszaninę suchą, 
która zostaje doprowadzona do działania za- 
pomoeą odpowiedniego zapału w podobny

sposób, jak w reakcyach aluminoter.hioz- 
nyoh. Szczegóły składu mieszaniny i spo
sobów wykonania reakoyi są dotyohozas 
trzymane w ścisłej tajem nicy.

M.
(Rev. scienfc.).

Zawartość siarki w roślinach uprawnych 
i wymagania gruntu. Dwaj uczeni am ery
kańscy E. 13. Hart i W. H. Peterson roz
poczęli właśnie na stacyi doświadczalnej 
przy uniwersytecie w Wisoonsin rozległe 
badania nad zawartością siarki w pewnej 
liczbie zw ykłych płodów rolnictwa. U ży
wając metody Osborna z nadtlenkiem sodu, 
odnaleźli daleko większe ilości tego pier
wiastku niż ilości, wykazywane przez Wolffa 
w popiele roślin zbożowych. Z ich analizy 
wynika, że ilość S 0 3 zabierana ziemi przez 
rośliny jest bardzo znaczna: dla zbóż —  w y
równywa średnio dwum trzecim ilości P20 3 
przez nie pobieranego, siano łąkowe pochła
nia mniej więcej tyleż S co i P, a n iektó
re jarzyny mogą nawet przyswajać więcej; 
wreszcie Krzyżowe wymagają dwa do trzech 
razy tyle siarki co fosforu. Granty normal
ne są stosunkowo ubogie w całkowitą ilość 
bezwodnika siarkowego; zawartość w nich 
tego ciała waha się między 0,033 a 0,140$. 
Grunty uprawiane przez pięćdziesiąt do 
sześćdziesięciu lat bez nawozów lub prawie 
bez nawozów tracą średnio 40$  tej ilości 
bezwodnika siarkowego, jaką zawierały z po
czątku w porównaniu do gruntów dziewi
czych. Kiedy nawóz folwarczny jest stoso
wany regularnie i w wystarczającej ilości, 
zawartość siarki w gruncie utrzymuje się, 
a nawet wzrasta. Hart i Peterson stw ier
dzili, że z deszczem spada znaczna ilość SO:t, 
że jednak ilość tę przewyższają straty, spra
wione przez drenowanie, co \/ywnioskować 
się dało z analizy wody z drenowania na 
stacyi w Rothamsted. Jeśliby nawet te stra
ty były mniejsze w innych miejscach, to 
przybytek atmosferyczny nie mógłby wyna
grodzić ubytku siarki z powodu drenowania 
i uprawy. Chcąc więc zapewnić urodzaj
ność gruntu, trzeba koniecznie dostarczać 
mu od czasu do czasu nawozów, zawierają
cych, oprócz innych, uznanych za potrzeb
ne, substancyj, wystarczającą iiość siarki. 
Takiemi nawozami są: z jednej strony na
wóz folwarczny, z drugiej — nawozy sztucz
ne jako to: superfosfaty, siarczan amonowy, 
siarczan potasu i gips (siarczan wapnia).

M ,
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O D P O W IE D Z I REDAKCYI.

WP. J. M. Ma Pan słuszność zupełną: A rty
kuł „O Curie-Skłodowskiej“ w  JN» 313 Kuryefa  
Warszawskiego z d. 12 b. m, jest pełen błędów  
faktycznych i logicznych. N ie może on być do- 
kładnem powtórzeniem słów  chemika, do czego 
pretenduje, lecz jest niezdarnym zlepkiem źle 
dosłyszanych i niezrozumianych wiadomości. 
Taki sposób informowania czytelników  przez 
prasę zasługuje na energiczne potępienie, tem

energiczniejsze tym  razem, że dotyczę osoby, 
która żywo obchodzi nasze społeczeństwo.

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

"W JSs 46 W szechświata, na str. 732, zamiast 
daty „17 lipca“ w sprawozdaniu z posiedzenia 
Akad. Um. powinno być 6 'października. W y
raz „(Dokończenie)*' jjest zbyteczny.

SPOSTRZEZEMIfl METEOROLOGICZNE
od 1 do 10 listopada 1911 r.

(W iadom ość S tacy i C en tra lnej M eteo ro lo g iczn e j p rz y  M uzeum  P rzem ysłu  i Rolnictw a w W arszaw ie).

U u

N

Q

B arom etr red . 
do 0° i na cięż
kość. 700w;m-f-

T em peratu ra  » st. C els
K ierunek i p ręd k . 

w iatru  w tn/sek.
Z achm urzenie

( 0 - 1 0 )
5 3 £ •a

n  §■

mm

U W A G ]

7 r . lp- | 9 w. 7 r. 1 p. 9 w. N ajw . N ajn . 7 r. l p . 9 w. 7 r. 1 p. | 9 w.

1 52,5 52,8 54,5 4,7 9,0 5,6 9 .5 3,7 sw2 W8 SW, 1 0 * © 3 0 —

2 56,1 57,8 58,0 3,7 8 , 2 5,0 9,4 3,4 sw4 W5 w, © 4 © 4 0 = —
3 54,8 52,6 52,5 0,7 4,4 6 , 8 6 , 8 0,4 SEa SEs W6 0 6 1 0 = 10 0,0 •  l l 35 a.

4 54,8 53,4 50,4 5,4 8 , 8 7,4 8,9 4,8 sw6 swr sw3 1 0 = 07 8 —

5 48,6 44,6 40,4 7,7 10,2 11,3 12,4 7 ,0 SW, sw4 sw5 10 10 • 1 0 * 0,4 •  1 p . •  8-9  p.

6 40,9 43,4 45,1 9,7 11,0 7.3 1 2 , 6 7,1 sw7 sw„ sw l2 10 © 8 10 • 0 ,0 •  8 s 0  a.

7 49,5 50,6 54,1 4,6 9,2 6,3 9,9 3,7 SW, SW 10 w7 © 2 8 1 —

8 56,0 56,3 56,1 2,1 8,2 5,0 8 , 2 1.4 SW , SW, SW G © 2 © 2 0 — l j  a.

9 53,4 51,4 5ft,2 0,9 8 ,9 9,0 11,3 -0 ,4 8 W 4 s e 6 St 6 04 10 — u  a.

10 49,7 49,6 49 ,5 6,7 13,3 11,4 13,« 6 . 0 s e 4 s e 3 ^ 3 10 1 0 1 0 —“

Śre
dnie

1
5 1 ,(i 51,3

1
51,1 4,°6 9,°1 7,°5 10,»3 | 3,°7 3,7 6,7 5,1 7,0 6 , 6 5,9 —

S tan  śred n i b a ro m etru  za d ek ad ę  */3 (7 r-—| 1 p  - |~ 9  w.) == 751,3  mm

T em peratu ra  średn ia  za dekadę: 1/ i (7 r .—) 1 P*~f“2 X ^ w .) =  7,°2 C els
Sum a o p adu  za dekadę: =  0 ,4 mm

TREŚĆ NUM ERU. O wędrówkach ptaków, przez Er. S.—Zjawisko przystosowania w  św ie
tle nowych badań, przez W itolda Stefańskiego. — Maks PJanck. Energia a temperatura, tłum. W. 
St..— Kronika naukowa. — Odpowiedzi redakcyi — Spostrzeżenia meteorologiczne.

Wydawca W. Wróblewski. Redaktor Br. Znatowicz.
D ru k arn ia  L . Bogusławski*#© , S -to k rzy sk a  N r  11. Telefonu  195-52-


