
F O T O M E T R Y A  W  B O TA N IC E .

Zależność roślin od światła je s t  tak 
uderzająca i występuje w tak licznych 
łatwo dostrzegalnych zjawiskach, że bez 
przesady można powiedzieć, iż znana 
była już wtedy, kiedy nie istniało jesz
cze prawdziwe badanie naukowe.

Później dopiero wniknięto głębiej w za
wiłe stosunki światła do rośliny, zwłasz
cza dzięki wiekopomnym badaniom wiel
kiego lekarza i naturalisty Jana Ingen- 
Housza *) z końcem 18 wieku. On to 
mianowicie dostrzegł, że świat organi
zmów podwójnie je s t  zależny od światła: 
zielone rośliny, ściślej mówiąc zawiera
jące chlorofil, pobierają z powietrza bez
wodnik węglowy i wytwarzają ciała or
ganiczne, które służą do budowy roślin 
i żywią zwierzęta; jednocześnie roślina 
wydziela tlen, niezbędny dla wszystkich 
organizmów. Niezwytde te stosunki do
strzegł geniusz Ingen - Housza; był on

*)' Juliusz Wiesner. Jan Ingen-Housz, Sein 
Łeben und Wirkon ais Naturforscher und Ąrzt. 
Wiedeń, 1905.

pierwszym, który jasno pojął tę dziwną 
moc światła, która tworzy i podtrzymuje 
życie organiczne na ziemi.

Od tego czasu szybko mnożyły się wia
domości o przejawach rośliny warunko
wanych przez światło; stopniowo pozna
no chemiczny wpływ promieni świetl
nych na roślinę (powstawanie chlorofilu 
w świetle, asymilacyę bezwodnika wę
glowego przez narządy zielone i t. p.), 
dalej ich działanie „mechaniczne" (helio- 
tropizm, fototaktyzm, ustawienie liści, 
regulacyę wzrostu rośliny przez światło), 
wreszcie związek poszczególnych przeja
wów życia z barwą, natężeniem i kie
runkiem światła. Ważna jednak część 
tych zjawisk przez długi czas pozosta
wała nieuwzględniona: mianowicie, jak 
się zachowuje organizm roślinny jako 
całość do natężenia światła, panującego 
na danem stanowisku, jak i wpływ wy
wiera naturalne oświetlenie na geogra
ficzne rozmieszczenie danego gatunku 
rośliny. Oddawna już zbadano roślinę 
w ten sposób w jej stosunku do tempe
ratury; zanalizowano związek poszcze
gólnych procesów z temperaturą, stwier
dzając dla każdego pewne maximum, 
optimum i minimum, i wystudyowano za-
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pomocą metod ścisłych całkowity rozwój 
danej rośliny w zależności od ilości cie
pła dostarczanego jej z zewnątrz. W ia
domości jednak o zachowaniu się rośliny 
jako całość względem oświetlenia na tu 
ralnego były albo bardzo skąpe albo n ie 
ścisłe; a przecież powierzchowne spo
strzeżenie uczy nas, że panuje tu nie
skończona różnorodność zjawisk. Nie
które rośliny rozwijają się tylko w sła- 
bem świetle, np. nasz powszechnie znany 
szczawik zajęczy (Oxalis acetosella) i in
ne, które w świetle słonecznem prędko 
giną, ja k  się to często zdarza po wytrze
bieniu lasu. Luźne rośliny znowu we
getują tylko na stanowiskach wystawio
nych na działanie bezpośrednich promie
ni słonecznych, jak  roślinność stepów 
i pustyń, np. kaktusy. Pomiędzy temi 
dwoma krańcami istnieje cały szereg ty 
pów ekologicznych przejściowych, ilu
strujących niezwykle subtelnie ustopnio- 
wane wymagania rośliny względem świa
tła, tak, ja k  posiada ona nieskończenie 
ustopniowane potrzeby względem ciepła. 
W dziełach ekologicznych i florystycz- 
nych ograniczano się zazwyczaj do po
dania w sposób nieścisły i ogólnikowy, 
że dana roślina występuje na skraju la
su, w lesie, w zaroślach, lub krótkiego 
zaznaczenia, że badane stanowisko je s t  
słoneczne, zaciemnione albo w półcieniu. 
Rozumie się, że tego rodzaju spostrzeże
nia „na oko“ były bardzo subjektywne 
i nic nie mówiły o naturalnem oświetle
niu danego stanowiska i potrzebach ro
śliny.

Już w roku 1877 niemiecki botanik, 
Teodor Hartig, zwrócił uwagę na konie
czność ściślejszych badari w tym  kierun
ku, mających poważne znaczenie nauko
we i praktyczne. Opracował on odpo
wiednie metody fotometryczne i porobił 
liczne spostrzeżenia przeważnie nad drze
wami leśnemi, leca praca jego nie zwró
ciła uwagi i prędko o niej zapomniano. 
Dopiero w ostatnich 20 latach znakomity 
botanik i fizyolog wiedeński, Juliusz 
Wiesner, przeprowadził wszechstronne 
i systematyczne poszukiwania nad na tu 
ralnem oświetleniem tak  z ekologicznego 
ja k  i geobotanicznego punktu  widzenia.

Przez 15 lat badał roślinność w jej sto
sunku do światła już to w upalnych 
krainach podzwrotnikowych, już to na 
dalekiej północy, albo na wyżynach Ame
ryki, w Alpach i w Europie środkowej. 
Badania te wzbogaciły wiedzę botanicz
ną mnóstwem danych doniosłego zna
czenia ekologicznego i fizyologicznego. 
Oddały one i mogą oddać poważne usłu
gi racyonalnej hodowli roślin. Wyniki 
swych badań Wiesner ogłosił w pięknej 
książce p. t. „Der Lichtgenus der Ptlan- 
zen“, 1907, i w wielu pracach później
szych.

Najważniejszą częścią poszukiwań było 
naturalnie stwierdzenie zapomocą odpo
wiednich metod fotometrycznych na tę 
żenia lub raczej ilości światła, dostar
czanego roślinie bądź na je j stanowisku 
naturalnem, bądź w hodowli, np. w cie
plarni. Jeżeli to natężenie, czyli ilość 
światła otrzymanego przez roślinę, poró
wnamy ze ściśle wymierzonem natęże
niem całkowitego światła dziennego, to 
otrzymamy wielkość o łatwo zrozumia
łem znaczeniu. Wielkość tę, czyli stosu
nek tych dwu natężeń, Wiesner nazwał 
fotolepsyą (Lichtgenuss).

Jeżeli więc i oznacza natężenie światła 
działającego na daną roślinę, zaś 1 natę
żenie całkowitego światła dziennego, to

W rzeczywistości ułamek ten oznacza 
tylko tę część całkowitego światła dzien
nego, która spływa na roślinę, nie zaś 
tę, która w organizmie wywiera pewne 
działanie; część światła bowiem zostaje 
odbita, część zaś pochłonięta nim dosię
gnie tych narządów, gdzie mogła być 
zużyta fizyologicznie. Ułamek ten je s t  
również, jak  to później zobaczymy, ma- 
tematycznem wyrażeniem pewnych wła
ściwych roślinie przystosowań do oświet
lenia i przypuśćmy, że w wyrażeniu

i 1
L  =  —j — i—1, to otrzymamy L  =  —j -

t. j. fotolepsyę względną, która oznacza 
tylko stosunek natężenia oświetlenia, na 
jakie wystawiona je s t  dana roślina, do 
natężenia światła dziennego bez wpro
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wadzenia jednostki miary. Jeżeli więc 
np. mówimy, że fotolepsya względna da
nej rośliny je s t  =  1/ i , to znaczy, że ro
ślina otrzymuje tylko czwartą część cał
kowitego światła dziennego; fotolepsyą 
względną rośliny wystawionej na dzia
łanie całkowitego światła dziennego jest 
=1, np. u roślin na stanowiskach otwar
tych. Wartość ta przekroczona być nie 
może. Jeżeli w niektórych rzadkich przy
padkach dana roślina występuje na s ta 
nowiskach (np. w lesie), gdzie otrzymuje 
tylko dwudziestą część światła dzienne
go, to minimum jej fotolepsyi je s t= V 20, 
zaś maximum równa się 1. Potrzeby 
więc danej rośliny względem oświetlenia 
charakteryzujemy wyrażeniem L = 1— V 20* 
Jeżeli zaś przeciwnie i wyrazimy w je 
dnostkach pewnej ustanowionej miary, 
to otrzymujemy fotolepsyę bezwzględną. 
Fotolepsya względna jak i bezwzględna 
są wielkościami zmiennemi; zmienność 
ta leży w pewnych granicach i podlega 
pewnym prawom.

Do jednolitego wyrażenia obu wielko
ści potrzebna je s t  metoda, któraby po
zwoliła wyznaczyć natężenie całkowitego 
światła dziennego albo pewnej oświetlo
nej części nieba i umożliwiła wymierzyć 
oświetlenie, na jakie są wystawione ba
dane rośliny lub ich części, np. rośliny 
znajdujące się w miejscu zacienionem 
lub też liście położone w głębi korony 
drzew.

Do mierzenia natężenia światła dzien
nego istnieją liczne sposoby, które zna
lazły szerokie zastosowanie w badaniach 
klimatologicznych; do celów ekologicz
nych są one jednak zazwyczaj niewygo
dne, ponieważ wymagają skomplikowa
nych, dużych i trudno przenośnych na
rządów. Wiesner do swych badań obmy
ślił nowe bardzo uproszczone sposoby, 
modyfikując odpowiednio metodę, wyna
lezioną przed 50 laty przez Bunsena 
i Roscoego. Metoda ta, zwana fotograficz
ną, polega na wystawianiu odpowiednio 
przyrządzonego papieru fotograficznego 
na działanie promieni świetlnych i poró
wnania występującego szczernienia (na
turalnie z uwzględnieniem potrzebnego 
na to czasu) z pewnym stałym odcie

niem, przyjętym ogólnie za skalę. Ozna
czenie natężenia światła zapomocą tej 
metody opiera się na prawie wykrytem 
przez Bunsena i Roscoego, że w pewnych 
dość szerokich granicach jednakowe 
szczernienia papieru fotograficznego od
powiadają jednakowym iloczynom z cza
sów oświetlenia (i «') i chemicznych na
tężeń światła (I I'), a więc l t = I t '  w ra 
zie jednakowego szczernienia papieru fo
tograficznego. Równanie to możemy na
pisać jeszcze w takiej postaci:

I  i I1 =  t' : t 
czyli wobec jednakowego szczernienia 
papieru fotograficznego stosunek che
micznych natężeń światła jest odwrot
nie proporcyonalny do czasów ekspo- 
zycyi.

Natężenie światła potrzebne do wywo
łania na papierze fotograficznym szczer
nienia takiego, jakie wskazuje skala 
w przeciągu jednej sekundy, jest na wnio
sek Bunsena i Roscoego =  1. Jednostka 
ta była używana we wszystkich niżej 
podanych pomiarach. Farba, dająca bar
wę skali, je s t  mieszaniną 1 000 części na 
wagę chemicznie czystego tlenku cynku 
z 1 częścią najczystszej sadzy węglowej; 
proszek ten rozrobiony z rozpuszczoną 
żelatyną nakładamy na karton papieru 
i otrzymujemy stałą skalę (czerń nor
malną). Przyrządzanie jej jest połączo
ne z wielu trudnościami i musi być w y 
konane z największą starannością, żeby 
barwa skali w ciągu dłuższego czasu nie 
uległa zmianie.

Papier fotograficzny (np. 8 kilo-Rives- 
Papier) przyrządza się w sposób zwykły 
praktykowany w fotografii. Do pomia
rów fotometrycznych, oprócz papieru fo
tograficznego i skali, potrzebny jest jesz
cze prosty ręczny „insolator", t. j. dre
wniana kwadratowa deseczka, pokryta 
ściśle przystającym czarnym papierem 
z wyjątkiem szpary, którą możemy do
wolnie przykrywać i odkrywać; pod czar
ny papier wsuwamy pasek papieru foto
graficznego wraz ze skalą. Aby wymie
rzyć natężenie badanego oświetlenia usta
wiamy insolator w odpowiedniem poło
żeniu, np. poziomem, jeżeli chodzi o cał
kowite światło dzienne, odkrywamy szpa-*
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rę, gdzie wystaje papier fotograficzny 
i pozostawiamy go tak długo działaniu 
światła, póki nie będzie się różnił barwą 
od skali. Czas mierzymy zapomocą chro
nometru, najlepiej wybijającego sekundy. 
Żądane natężenie otrzymujemy dzieląc 
jedność przez ilość sekund, które upły
nęły nim papier fotograficzny nie szczer- 
niał, tak, jak  wskazuje skala. Jeżeli na. 
przykład potrzeba było 8 sekund, aby pa
pier fotograficzny w niczem nie różnił 
się od skali, to natężenie 2 = 1  : 8=0,125 
wyrażone w jednostce Bunsena. Bez po
mocy skali możemy również porównać 
dwa różne natężenia światła, a więc wy
znaczyć fotolepsyę względną. Jeden pa
pier fotograficzny (a) wystawiamy na 
działanie całkowitego światła dziennego; 
jednocześnie i przez jednakowy przeciąg 
czasu umieszczamy odpowiednio drugi 
papier (b) w pewnem miejscu badanej 
rośliny (np. w koronie drzew); w taki 
sposób otrzymujemy dwa kawałki p a 
pieru niejednakowo szczerniałe, które 
wraz ze świeżym paskiem papieru umie
szczamy w insolatorze. Insolator w ysta
wiamy na działanie rozproszonego św ia
tła dziennego dopóty, dopóki świeży pa
pier nie nabierze kolejno zabarwienia 
papieru (b) i (a). Jeżeli np. upłynęło 75 
sekund nim świeży papier szczerniał tak, 
jak  papier (a) a 25 sekund tak, ja k  (b), 
to stosunek natężenia całkowitego świa
tła dziennego ma się tak do natężenia 
oświetlenia, jakie otrzymuje badana ro
ślina, jak  75 ; 25 =  3 : 1.

Dana więc roślina lub jej narząd otrzy
muje trzecią część chemicznego natęże
nia całkowitego światła dziennego czyli, 
że jej totolepsya względna je s t  równa 
ł/3. Nie we wszystkich jednak przypad
kach porównanie ze skalą je s t  możliwe, 
zwłaszcza, jeżeli światło je s t  bardzo in
tensywne i papier fotograficzny czernieje 
zbyt szybko; w takich razach z korzyś
cią można użyć odcieni wyższych tonów.

W iesner sporządził całą skalę takich 
odcieni zapomocą farb Lefrancea, które 
dają się dłuższy czas bez zmiany prze 
chowywać; jeżeli wiemy, ile razy pewien 
odcień je s t  wyższy od skali Bunsena, to

z łatwością możemy obliczyć żądane na
tężenie.

Zapomocą wyżej opisanych metod W ie
sner wykonał mnóstwo pomiarów nad 
fotolepsyą względną i bezwzględną wielu 
roślin. Z mnóstwa pomiarów wybieramy 
niektóre liczby bardziej charakterysty
czne: :

1 . Modrzew 7 * (0,250)
2. Brzoza 7 . (0,144)
3. Sosna 7 u (0,118)
4. Tuja V  20 (0,070)
5. Grab 7  56 (0,023)
6. Buk 7 e o (0,021)
7. Bukszpan 7 l0 0 (0,012)

Masimum fotolepsyi tych drzew je s t  
=  1. Ułamki pierwszej kolumny podają 
minima fotolepsyi względnej; liczby w na
wiasach — fotolepsyę bezwzględną, wy
znaczoną w odpowiednich częściach ma- 
ximum natężenia całkowitego światła 
dziennego. Następujący przykład najle
piej wyjaśnia nam znaczenie tych liczb.

Na badanem stanowisku fotolepsyą 
względna brzozy wynosiła 1—7»» to zna
czy, że drzewro wystawione na działanie 
całkowitego światła dziennego może bez 
szkody wegetować; we wnętrzu jednak 
korony natężenie oświetlenia potrzebne 
do życia może obniżyć się do dziewiątej 
części natężenia światła dziennego. Po
nieważ na danem stanowisku maximum 
natężenia światła wynosiło 1,296 (Bunse
na), to masimum fotolepsyi bezwzględ
nej charakteryzuje wielkość 1,296, mini
mum zaś 1,296:9=0,144. Fotometr Wie- 
snera posiada jednak pewne niedogodno
ści: można z nim wykonać tylko 30 po
miarów, a potem trzeba zmieniać papier 
fotograficzny, co zwłaszcza na wyciecz
kach połączone jest z wielu trudnościa
mi. V. Vouk x) ulepszył niedawno pier
wotny fotometr Wiesnera, usunął jego 
braki i wprowadza nowe udogodnienia.

Fotometr taki (rys. I) ma kształt pu
dełka (długość 8 cm, szerok. 4 cm i wy
sokość 5 cm), w którem znajdują się dwie

') V. Vouk. Ein verbesserter neuer Wiesner- 
scher Insolator zur Bestimmung des Lichtge- 
nusses. Ber. d. deutsch bot, Gesellchaft, 1912.
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szpulki; na każdą szpulkę nawinięty je s t  
pasek papieru Bunsena i Edera długości

(Fig. i).

4 metrów i szerokości jednego centyme
tra. Urządzenie takie umożliwia wyko
nanie 400 pomiarów bez zmiany pa
pieru.

W skład przyrządu wchodzą następu
jące części:

A. Klucz, przez pokręcanie wlewo słu
ży do nastawiania świeżego papieru.

BB. Płyta górna przymocowana do pu
dełka, którą odciągamy, zakładając nowe 
szpulki.

C. Szpulka l, na którą nawijamy pa
pier na światło czuły.

D. Szpulka 2, na którą nakręcamy pa
pier wyświetlony, kręcąc wlewo klu
czem A.

E. Spinka, do przytwierdzenia cienkiej 
płyty szklanej, pod którą znajdują się 
odpowiednie skale i papier Bunsena 
i Edera.

F. Żółta płytka szklana, swobodnie 
dająca się przesuwać w rowkach.

Wszelkie pomiary z takim fotometrem 
uskutecznia się w sposób następujący. 
Przyrząd trzymamy poziomo w lewej rę 
ce, tak, aby skala pokryta była żółtą 
płytą szklaną. W prawej ręce trzymamy 
chronometr, a w chwili ekspozycyi pusz
czamy zegar w ruch i nachylamy foto
metr, tak, żeby żółta płytka szklana ze
sunęła się ze skali. Następnie ustawia
my fotometr poziomo; w chwili, gdy pa
pier przyjmuje odcień skali, znowu przez 
pochylenie nasuwamy żółte szkło na pa
pier. Jednocześnie zatrzymujemy zegar 
i z ilości sekund w znany sposób obli
czamy natężenie światła.

Pomiary fotometryczne dokonane z pa
pierem normalnym podają tylko warto
ści natężeń promieni chemicznych, t. j. 
mocniej łamliwych części widma słonecz
nego. Niewiele to jednak obniża znacze
nie tej metody, bo przecież promienie te 
posiadają doniosłe znaczenie fizyologicz- 
ne, zwłaszcza dla wszelkich procesów 
wzrostu; możemy również z zachowa
niem pewnych ostrożności z natężenia 
tych promieni wnioskować w przybliże
niu o natężeniu całkowitego światła 
dziennego. Zresztą do szczególnych ce
lów można zastosować papiery fotogra
ficzne, reagujące prawie na całą widocz
ną część widma, jak  np. papier rodami- 
nowy Andersena. Co dotyczę ścisłości 
wyżej opisanych metod, to z góry za
znaczyć należy, że dane otrzymane za 
ich pomocą nie są zupełnie dokładne; 
nawet w spostrzeżeniach, wykonanych 
z największą starannością, zdarzają się 
błędy, dochodzące do 10$. Błąd taki mo
że się wydać zbyt dużym, aby można 
było mówić o zbadaniu istotnych po
trzeb rośliny względem światła. Że za
rzut ten jednak nie jest uzasadniony, 
dowodzą z pewnością poważne wyniki 
naukowe i praktyczne otrzymane przez 
Wiesnera i jego uczniów, którzy wyłącz
nie posiłkowali się tą metodą, niemniej 
zresztą dokładną, niż inne sposoby prak
tykowane w klimatologii.

Badania nad fotolepsyą roślin wyma
gają przedewszystkiem dokładnej znajo
mości warunków oświetlenia rośliny i jej 
stanowiska; tutaj ekolog napotyka wiel
kie trudności. W literaturze fizycznej 
i klimatologicznej napróżno będzie szu
kał dokładniejszych danych, dotyczących 
właściwości różnych klimatów pod wzglę
dem oświetlenia, dziennych i rocznych 
wahań w natężeniu światła, wreszcie 
stosunku bezpośredniego światła słonecz
nego do rozproszonego i innych. Wiesner, 
nim przystąpił do swego właściwego za
dania, musiał przeprowadzić obszerne 
studya nad wahaniem w natężeniu świa
tła w zależności od szerokości geogra
ficznej, wyniesienia nad poziom morza 
i innych czynników.



•170 WSZECHSW1AT M> 30

Podstawą wszystkich pomiarów foto- 
lepsyi roślin jest naturalnie całkowite 
światło dzienne. Podług Bunsena i Ro
scoego jest to światło padające na po
wierzchnie poziomą wobec zupełnie po
godnego nieba; natężenie jego zmienia 
się ciągle w zależności od pór roku i dnia, 
szerokości geograficznej i wzniesienia 
nad poziom morza. Tak np., według po
miarów Wiesnera, w Wiedniu w pierw
szych dniach maja natężenie światła 
w południe =  1, maximum =  1,500, zaś 
na Scudlingalp (1 ,400 ot), w  Styryi 1,8. 
W parku Yellowstone w Stanach Zjedno
czonych Am. pn. na wysokości 3 000 m e
trów natężenia światła wynosiło podług 
Wiesnera średnio dwa. W krajach zwrot 
nikowych wahania w natężeniu światła 
dziennego są bardzo dużó, gdy na pół
nocy warunki oświetlenia są bardzo je 
dnostajne i w ciągu całego okresu we
getacyjnego ulegają niewielkim zmia
nom. Powstawanie światła dziennego 
warunkują głównie dwa czynniki: bezpo
średnie światło słoneczne i światło roz
proszone, powstające przez rozproszenie 
promieni słonecznych w powietrzu, za- 
wierającem mnóstwo drobnych cząste
czek (pył, drobne kropelki pary wodnej). 
Fizyczna różnica pomiędzy temi dwoma 
rodzajami światła, je s t  ja k  wiadomo bar
dzo znaczna: promienie bezpośredniego 
światła słonecznego możemy uważać do 
pewnego stopnia za równoległe; przeciw
nie zaś światło rozproszone promieniuje 
w nieskończenie wielu kierunkach. W za
jemny stosunek tych dwu źródeł światła 
dziennego podlega również nieskończenie 
wielu wahaniom.

Największe natężenie osiąga bezpo
średnie światło słoneczne pod zwrotni
kami, najsłabsze zaś w krajach podbie
gunowych, gdzie prawie wyłącznie pa
nuje światło rozproszone; wraz z wzno
szeniem nad poziom morza działanie bez
pośrednich promieni słonecznych je s t  co
raz intensywniejsze, gdy światło rozpro
szone początkowo wzmaga się, ale póź
niej słabnie znacznie. Ekologicznie nie 
bez znaczenia je s t  również znajomość na
tężenia i stosunku świateł, padających 
na roślinę z rozmaitych stron. Tak np.

inne znaczenie posiada światło, padające 
z góry od światła padającego z przodu 
albo z tyłu, to ostatnie zdarza się, gdy 
roślina znajduje się na skraju lasu lub 
pod ścianą; oświetlenie wtedy z przodu 
i z tyłu nie jest jednakowe. Również 
i światło padające z dołu odbite od pod
łoża może osięgnąć pewne natężenie 
i wywrzeć skutek. Jak  konieczne są ści
słe pomiary fotometryczne przy ocenia
niu różnorodnych stosunków oświetlenia, 
gdzie ocenianie „na oko“ zawsze zawo
dzi, poucza następujący przykład: zda
wałoby się, że drzewa i krzewy rosnące 
tuż na skraju lasu, są wystawione na 
takie natężenie światła dziennego jak  
i rośliny na stanowiskach otwartych. 
Ścisłe pomiary fotometryczne, dokonane 
przez Wiesnera, stwierdziły jednak co 
innego. Naprzykład w Wiedniu 30 mar* 
ca (1893 roku) koło 11-tej rano natężenie 
światła w pogodny dzień na stanowisku 
otwartem wynosiło 0,427. O tej samej 
porze na słońcu natężenie światła na po
łudniowym skraju parku, gdzie rosły 
kasztany jeszcze bez liści, wynosiło ty l
ko 0,299, a w cieniu pni drzewnych 
0,023. Następujące liczby ilustrują nam 
dosadnie, jakiego osłabienia doznaje świa
tło słoneczne wśród drzew jeszcze nie- 
ulistnionych. W słoneczny dzień o go
dzinie 12-ej w południe w Schónbrunnie 
natężenie światła dziennego wynosiło 
0,712, sto kroków dalej w parku między 
drzewami natężenie to opadło do 0,355, 
a w cieniu do 0 166.

Tadeusz Kołodziejczyk.
(Dok. na8t.).

PRÓBY PRZYPADKOWE.
(Z artykułu d-ra Altschula).

Metoda prób przypadkowych w ostat
nich latach zyskiwać zaczęła szersze za
stosowanie, chociaż teoretycznie dotąd 
nie je s t  przedstawiona.

W biologii problemat prób przypadko
wych nabrał już wielkiego znaczenia, 
s ta tystyka  zaś dotąd pozostaje nietknię



M 30 W SZECHS WIAT 471

ta  tym nowym prądem, bowiem ostatnie 
lat dziesiątki charakteryzowały się sta
nowczą przewagą kierunku empiryczne
go: nagromadzenie jaknajliczniejszego 
materyału było celem badacza, jednak 
przyznać trzeba, nieobniżając wartości 
zdobyczy w ten sposób dokonanych, że 
zaniedbanie strony teoretycznej pociągać 
może za sobą poważne niebezpieczeń
stwa.

Problemat prób przypadkowych zapo
znaje nas właśnie z temi w zarodku je 
szcze znajdującemi się prądami teorety
cznej statystyki.

Mamy tu dwa mianowicie czynniki: 1) 
ilość prób i 2) rząd wartości pewnym 
błędem obarczonych. Musi być stosu
nek zachowany pomiędzy ilością prób 
a wielkością tego błędu.

Nauki społeczne obrały sobie drogę 
praktycznego rozwiązania, biologia zaś 
oparła się odrazu na podstawach ściśle 
matematycznych, t. j. na rachunku pra
wdopodobieństwa. Mając bowiem do czy
nienia z wielką liczbą zjawisk (czy też 
osobników), niepodobna z powodu tech
nicznych trudności z jednej strony, a ko
sztów z drugiej, przeprowadzać badań 
nad całością. Czem-że więc zastąpić to 
badanie całości? Uproszczenie może być 
podjęte w dwu kierunkach: ekstensyw
nym lub intensywnym. Pierwsze będzie 
polegało na ograniczeniu obserwowanej 
masy; ograniczenie intensywne zaś z u ję
cia statystycznego pewnej części wyro
kuje o całości. Mamy tu  dwie możliwo
ści: 1) albo zbadanie jednej typowej czę
ści i z tego wyrokowania o całości, b ę 
dzie to tak zw. metoda „typologiczna"; 
albo: 2) tak zw. metodę „reprezentacyj
ną" czyli prób przypadkowych; ma ona 
ten sam cel, ale innemi dąży drogami, 
mianowicie stara się zbadaniem wielu 
pojedyńczych przypadków wybranych j e 
dnostajnie na całem polu obserwacyj 
stworzyć jakby  miniaturowy obraz ca
łości.

Typologiczna metoda napotyka wielkie 
trudności. To „owe typowe" możemy 
dopiero określić po zbadaniu całości, k tó
rą przecie chcemy scharakteryzować 
z analizy typu; wprowadza to nas w błęd

ne kolo i je s t  przyczyną tego, jak  mówi 
Engel, darzący metodę tę wielką skąd
inąd sympatyą, że nie jeden badacz za 
typowe będzie uważał to, co mu się w da
nej chwili najłatwiej obserwacyi podda.

Inaczej będzie z metodą reprezenta
cyjną. Są tu dwa momenty różniące ją  
od pierwszej, raz użycie jednostek ta 
kich jak miary, wagi, powtóre, że wy
chodzi ona nie z jednego typowego pun
ktu, ale opiera się na szeregu prób. Su- 
bjektywne momenty są tu wyłączone, 
gdy tymczasem w typologicznej meto
dzie skala dla osądzenia jej zdobyczy 
„musiała być przedewszystkiem subjek- 
tywna.

Metodycznie przeprowadzone próby 
przypadkowe datują z przed paru dzie
siątków lat, ale ich teoretyczne ugrun
towanie znalazło wyjaśnienie dopiero 
w ostatnich latach; najwięcej metoda ta 
zawdzięcza norweskiemu statyście A. 
N. Kiaerowi, który referatami i danemi 
praktycznemi starał się zainteresować 
badaczy na kongresach; on też ustalił 
nazwę metody „reprezentacyjnej". Zda
niem Kiaera metoda ma dążyć ku temu, 
by przez wzięcie wielkiej ilości prób j e 
dnostajnie rozrzuconych na całem polu 
obserwowanem, dać obraz całości na 
małą skalę. Pierwszym warunkiem bę
dzie podział materyału na równe ele
menty.

Dla kontroli metoda reprezentacyjna 
bywa konfrontowana z badaniem całości 
i jeżeli się w przybliżeniu z niem zga
dza, przyjmujemy, że reprezentacya zo
stała osiągnięta.

Ale co nam da pewność, że próby uda
ne nie są jedynie szczęśliwym zbiegiem 
okoliczności, jeżeli nie mamy skali do 
oceny; jeżeli nie wiemy, z jaką dokład
nością otrzymane tą metodą liczby zga
dzają się z liczbami rzeczywistemi?

Powiada prof. Mayet, że w metodzie 
prób przypadkowych powinno się opierać 
na dużych liczbach. Chce przez to po
wiedzieć, że liczba prób musi być jak- 
największa; ale zasada wielkich liczb nie 
mówi ściśle, jak  wielka musiałaby być 
liczba obserwacyj, żeby pewnik sformu
łować, daje raczej stosunek między od
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chyleniami otrzymanej wartości, a w ar
tości, której moglibyśmy się spodziewać 
w zależności od ilości obserwacyj. Cho
dzi o to, czy nieuniknione odchylenia 
nie są natury  przypadkowej, a pytanie 
to można rozwiązać tylko zapomocą ra 
chunku prawdopodobieństwa. Jak  wiel
kie je s t  prawdopodobieństwa, że wobec 
pewnej liczby obserwacyj nastąpią pe
wne odchylenia?

Widać stąd, że przedstawiony proble
mat musi iść drogą matematycznej ści
słości.

W biologii droga ta  poznana już zo
stała i doprowadziła do świetnego roz
wiązania. W nowoczesnej biologii me
toda prób przypadkowych gra bardzo 
ważną rolę, stanowiąc podstawę biome- 
tryi.

Przyrodnik, czy to będzie zoolog, czy 
antropolog lub botanik, o ile chce do
kładnie określić jakąś  rasę, nie może ma
rzyć o poznaniu wszystkich jej osobni
ków, musi się uciec do metody prób 
przypadkowych; a ścisłe określenie pe
wnego gatunku nietylko dla system aty
ki będzie pożądane, ale służyć może do 
rozwiązania zagadki dziedziczności.

W ten sposób trafiamy w samo serce 
sprawy.

Zatem biometrya weszła odrazu w wię
zy matematyki, i był to rachunek pra
wdopodobieństwa, raczej Gaussa „prawo 
błędu", które dały możność rozwiązania 
zawiłej kwestyi i dały odpowiedź na py 
tanie, ja k  wielkie je s t  prawdopodobień
stwo, że wobec danej liczby obserwacyj 
wystąpią błędy określonej wielkości.

Jako probierza dla tak  wykonanych 
prób biologia używa „błędu średniego", 
je s t  to jakby współczynnik zmienności.

Jeden z pionierów idei przystosowania 
rachunku prawdopodobieństwa do prób 
przypadkowych, Westergaard, główny 
nacisk kładzie na pytanie, czy próby te 
go rodzaju odpowiadają żądanej przez 
rachunek prawdopodobieństwa pewnej 
stałości stosunku. Stałość tę rozumie 
w ten sposób: jeżeli mamy np. w jednej 
urnie białe i czerwone kulki w jednakiej 
ilości, to w razie zwiększającej się licz

by ciągnień rezultat tychże będzie się 
zbliżał do stosunku 1:1 . Stałość tu b ę 
dzie uwarunkowana jednaką ilością bia
łych i czerwonych kulek.

Oto znów inny przykład stałości sto
sunku: dotąd przyjmowaliśmy, że po so
bie następujące ciągnienia, przez to, że 
kulki do urn były odkładane, przedsta
wiały rzędy od siebie niezależne, ale 
przypuśćmy, że kulek nie będziemy od
kładać. Pomimo tego, otrzymamy tę sa 
rnę stałość stosunku, ale ze znacznie 
mniejszym średnim błędem. Im mniej
szy będzie średni błąd, tem rzadziej się 
zdarzają większe odchylenia. Nietrudno 
to wyjaśnić: jeżeli odkładamy kulkę, to 
dla następnych ciągnięć będzie obojętne, 
jaką  kulkę się wyciągnie, przeciwnie, j e 
żeli kulki nie odkładamy, np. jeżeli wy
ciągnęliśmy białą i nie odłożyliśmy jej, 
to przez to wzrasta prawdopodobieństwo, 
że za następnem ciągnieniem otrzymamy 
czerwoną. Podobny wynik będziemy mie
li, urozmaicając w ten sposób doświad
czenie, że ciągnień będziemy dokonywali 
z kilku urn o określonej liczbie kulek. 
Stałość stosunku będzie wzrastała ze 
zwiększoną zależnością od siebie rzędów

Pogłębiając te badania nad stałością, 
Poisson dał podstawy do szerokiego za
stosowania rachunku prawdopodobień
stwa w statystyce.

Matematycznie uzasadnił metodę prób 
przypadkowych Bowley, opierając się na 
prawie błędu Gaussa. Ścisłość, z jaką 
liczby otrzymane zgadzają się z teore- 
tycznemi normalnemi, wyrażona je s t  
przez średni błąd, który będzie odwrot
nie proporcyonalny do pierwiastku kwa
dratowego z liczby obserwacyj.

W angielskiej literaturze zamiast błę
du średniego używają powszechnie, jako 
skali porównania tak zw. „modulus", wy

rażonego przez równanie c =  J/gj j j  t
' n—1

gdzie d oznacza odchylenie od średniej, 
a n ilość obserwacyj. Ponieważ błąd śre

dni m równa sie „modulus" więcf n— 1
różni się od niego tylko spółczynnikiem: 
V1T — 1,414.
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Zastosowanie prawa Gaussa wymaga 
przedewszystkiem, żeby pojedyncze war
tości grupowały się symetrycznie po obu 
stronach średniej, co wobec różnorodno
ści skali obserwacyi zależnej od wielu 
czynników, zwykle jest bardzo problema
tyczne. Należy więc zbadać przede
wszystkiem, czy warunki konieczne do 
zastosowania prawa błędu zostały zacho
wane.

Bowley zadaje następujące pytania: 1) 
Czy możemy zastosować prawo Gaussa do 
prób przypadkowych, które nie podlegają 
prawu błędu, czyli nie wykazują normal
nej krzywej dwumianowej? 2) Jak  może 
być określona dokładność obliczenia grup 
pierwotnych, z których próby przypad
kowe były brane, oraz ścisłość tychże 
prób? 3) Czy możemy poznać coś więcej 
z tych grup pierwotnych, poza ich śre
dnią wartością?

Na pierwsze pytanie Bowley odpowia
da w sposób następujący: jeżeli weźmie
my szereg prób z dużej grupy pierwot
nej, której podział nie jest normalny, 
wartości średnie prób będą podlegały 
prawu błędu, o ile ilość nowoutworzo
nych grup będzie dostatecznie wielka 
w stosunku do wahań pierwotnej grupy. 
Oprócz dowodu matematycznego (którego 
nie podaje), stara się to wyjaśnić na na
stępującym przykładzie: jeżeli mamy sze
reg obserwacyj, które zgodnie z prawem 
Gaussa grupują się wokoło średniej, ale 
z roku na rok powoli się zmieniają, np. 
spis śmiertelności, to obserwacye te nor
malnemu prawu podlegać nie będą. J e 
żeli jednak weźmiemy na chybił tratił 
po cztery lata, i to wielokrotnie, wpływ 
czasu zostanie wyeliminowany i próby 
przypadkowe wykażą skłonność podlega
nia normalnemu prawu błędu. Wyjaśnia 
to podana tablica śmiertelności, obliczo
na na 10 000 mieszkańców, liczby ułożone 
są według wielkości i nie widać bynaj
mniej układu według prawa Gaussa. Bo
wley radzi ostatnią cyfrę 1 408 trakto
wać jako oddzielną zupełnie klasę, z po
zostałych zaś liczb, biorąc na chybił t ra 
fił, ułożyć 18 grup, po cztery cyfry w ka
żdej.
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Otrzymujemy z tego 18 średnich war
tości, a wartość średnia wszystkich tych 
średnich wartości będzie 188, modulus 
zaś 57,4.

Średnie wartości 18 grup są nastę
pujące:

174, 222, 226,5, 221, 129, 150, 181,5, 193, 
300, 133, 216, 178, 167, 169,5, 183, 150, 
227, 164. Układają się one, ja k  widzi
my z zestawienia niżej załączonego, w e 
dług normalnej krzywej błędu:

W odstępie; 
188 ±  5 
188 ±  6,5 
188 +  10 
188 ±  14 
188 ±  18,5 
188 +  21

otrzymano teor. pow. być
2 1,7
3 2,3
4 3,5
5 5,5
6 6,3
7 7,1
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188 +  24 8 8,0
188 +  28 9 9,2
188 ±  33 10 10,5
188 ±  34 11 10,7
188 +  38 12 11,3
188 ±  38,5 14 11,8
188 +  39 15 11,9
188 ±  55 16 14,8
188 +  59 17 16,7
188 +  112 18 18

ten sposób udało się Bowleyowi
udowodnić twierdzenie. Widzimy stąd, 
że przez zjednoczenie w grupy osiągamy 
większą symetryę w układzie pojedyn
czych wartości po obu stronach średniej 
i odchylenia się zmniejszają.

Przechodzimy do drugiego pytania, 
mianowicie do określenia ścisłości prób 
przypadkowych. Mamy tu dwie możliwo
ści: określamy modulus wszystkich otrzy

manych prób przypadkowych c— 1/ ?
' n—1

i jeżeli próby układają się według prawa 
Gaussa, w takim razie modulus ich śre-

£
dniej wartości będzie się równał .-««=- =

V n

] / iy - Jeżeli próby przypadkowe nie 

układają się według prawa błędu, to Bow- 

ley rozdziela te n prób na —̂ —mniej

szych grup, w każdej po m; trzeba j e 
dnak zbadać, czy wartości średnie tych 
grup układają się normalnie, i w razie 
gdyby tak  nie było, należy zwiększyć 
ilość liczb w każdej grupie. Jeżeli w te
dy średnie wartości dadzą układ normal
ny, z modulusem (zanim dojdziemy do 
krańcowej wartości m), możemy się spo
dziewać, że rząd pierwotny, składający 
się z n prób przypadkowych, stanowi

Ci
krzywą normalną, której modulus W n

V m
równa się pierwotnie określonemu mo-

C
dulusowi -^r=.V n

Jeżeli natomiast, nawet przy krańco
wej wartości m, układu normalnego nie 
osiągniemy, oznaczać to będzie, te  n nie

było dostatecznie wielkie, by dać nam 
obraz całości.

Co do trzeciego pytania, czego może
my się dowiedzieć o grupach pierwot
nych poza ich średnią wartością, mamy 
dwie odpowiedzi, zależnie od tego, czy 
pierwsze próby przypadkowe układały 
się według prawa błędu, czy też nie. 
W pierwszym przypadku z pewną ści
słością możemy określić i średnią i po
dział liczb pierwotnych. Będą one od
powiadały normalnemu prawu błędu w 
przybliżeniu z tą samą średnią i tym sa 
mym modulusem, co próby przypadko
we. Średnia ogólna i średnia prób przy
padkowych będą się różniły w grani-

W drugim przypadku, t. j. jeżeli się 
próby według prawa błędu nie układają, 
to pomimo tego, jak  wykazuje rachunek 
matematyczny, możemy się spodziewać, 
że krzywa prób przypadkowych będzie 
podobna do krzywej liczb pierwotnych 
i da nam przybliżone pojęcie układu 
pierwotnego.

Metoda Bowleya była wielokrotnie z po
wodzeniem stosowana, między innymi 
przez Czuprowa w Moskwie, ale też 
i zwalczana. Poważne zarzuty czyni jej 
Kaufmann, które autor artykułu, Altschul, 
zbija zupełnie, przyznając jedynie słusz
ność zarzutowi, jakoby metoda Bowleya 
uwzględniała tylko absolutną liczbę ob- 
serwaćyj, podczas kiedy rozszerzenie pola 
obserwacyi daje właściwie zawsze zwięk
szenie się różnorodności zjawisk. W praw
dzie i ten zarzut je s t  tylko do pewnego 
stopnia słuszny, próby przypadkowe da
wały nawet wtedy, gdy ich było względ
nie niewiele, bardzo dobre wyniki; a na 
wet w razie, gdybyśmy i większy błąd 
otrzymali, granice, w których on leży, da
dzą się ująć.

Streszczając się, możemy powiedzieć, 
że celowe zastosowanie metody prób 
przypadkowych wymaga stanowczo uży
cia rachunku prawdopodobieństwa, przed 
zastosowaniem go jednak należy przede- 
wszystkiem zbadać materyał obserwo
wany, jego jednolitość, i nie zapominać
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o maksymie Johansena: „Traktujmy bio
logię z pomocą matematyk;, ale nie jako 
matematykę*.

Zofia Yirionowa.

H. YIGNERON.

BARWY W ATMOSFERZE.

Na wiosnę zazwyczaj salony sztuk 
pięknych otwierają swe podwoje i w krót- 
ce potem artyści wyruszają na morza 
i góry, aby odnowić swe wrażenia i po
dziwiać przyrodę, upiększoną przez słoń
ce, „bez którego rzeczy nie byłyby tem, 
czem są“.

Ciekawą je s t  jednak rzeczą zbadanie 
Z punktu widzenia naukowego, widoków, 
jakie utrwalają na płótnie artyści i pró
by wyjaśnienia tizycznego tych wrażeń, 
jakie sami w czasie wakacyj otrzymać 
możemy. Bardzo ciekawym przewodni
kiem pod tym względem jes t  dr. Albert 
Heim, dziekan geologów szwajcarskich, 
który wydał mały tomik p. t. Luft-Far- 
ben, obejmujący wszystko to, co doty
czę oświetleń i zabarwień nieba, opisa
nych przez gorącego ich wielbiciela. 
Przejrzyjmy ten tomik.

Kto poraź pierwszy zamierza malować 
z natury  widok gór, zdumiony jest ilo
ścią barwy białej i kobaltu, jaką musi 
dodać do zielonego i szarego koloru skał, 
ażeby je utrzymać we właściwym tonie; 
kolory dalszego planu różnią się lekkie- 
mi jedynie odcieniami od koloru nieba 
na widokręgu. Wszystkie barwy przed
miotów oddalonych są na obrazie słabe- 
mi i delikatnemi odmianami lazuru nie
ba. Istotnie bowiem znaczna masa po
wietrza oddziela nas od widokręgu. Gdy 
to powietrze jest samo mocno oświetlone 
przez słońce, cząsteczki jego rozpraszają 
światło i przestrzeń na drugim planie 
je s t  przykryta blado - niebieską zasłoną, 
tembardziej nieprzezroczystą, im bardziej 
powietrze je s t  oświetlone. Wobec świa
tła bardzo silnego i wielkiego oddalenia,

możemy zaledwie odróżnić ekran po
wietrzny od barwy nieba na widokręgu.

W odległości 100 m, w pogodny dzień, 
możemy już jasno widzieć błękitny 
ekran: drzewo ukazuje się nam w zabar
wieniu zielono-niebieskiem, gdy jeszcze 
w odległości 50 metrów zabarwienie to 
nie istnieje.

Ten sam ekran powietrzny sprawia ró
wnież, że nie widzimy gwiazd w ciągu 
dnia. Podobnie, gdy masa powietrza nie 
jest oświetlona, jeżeli naprzykład niebo 
je s t  zachmurzone, dal górzysta wydaje 
się ostrzejsza, dokładniejsza, bogatsza 
w szczegóły, niż wtedy, gdy dzielący 
nas od niej ekran je s t  mocno oświetlony. 
Jest to bardzo proste wyjaśnienie nastę
pującego zjawiska, dobrze znanego mi
łośnikom gór. W słoneczny dzień wszy
stkie szczegóły szczytu, którego badamy 
stronę zacienioną, są przysłonięte przez 
oświetlony ekran; jak  tylko przedosta
niemy się do cienia, blask znika, góra 
się odsłania i możemy dowolnie podzi
wiać wszystkie jej szczegóły.

Rozrzedzenie powietrza wytwarza w gó
rach inne jeszcze zjawiska optyczne. Tak 
naprzykład przedmioty są w rzeczywi
stości znacznie bardziej oddalone, niż się 
naogół zdaje. Dalekie szczyty wydają 
się jakby złączone, gdy w istocie są roz
dzielone szerokiemi dolinami. Skały za
chowują swe barwy żywe i wyraźne 
w bardzo dużej odległości, gdyż zabar
wienia ich i zarysów nie łagodzi już nie
bieskawa zasłona, jak  to je s t  w gęst- 
szem powietrzu okolic niższych.

Otóż, jeżeli chcemy namalować górę 
pokrytą śniegiem lub też chmurą, to jest 
ciała, wysyłające dużo światła, stwier
dzamy, że należy białe części mocno za
barwić kolorem żóitym. Podobnie bo
wiem, jak  istnieje dal niebieska, istnieje 
również dal żółta, zabarwienie je j jednak 
je s t  niezależne od tego, czy ekran po
wietrzny je s t  oświetlony, czy też nie, 
gdy tymczasem dal niebieskawa je s t  spo
wodowana wyłącznie oświetleniem atmo
sfery.

Z opowiadań ludzi, chodzących po 
szczytach gór, wiemy, że na dużych wy* 
sokościach krajobraz je s t  skąpany w świe
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tle grobowem: cienie są czarne i mają 
wszystkie mniej więcej to samo natęże
nie, skały oświetlone silnie odbijają bar
wy ostre. Jeszcze wyżej czarne skały 
ledwo można odróżnić od nieba również 
czarnego, a wszystko, co je s t  skąpane 
w promieniach świetlnych, ma ostrą, 
oślepiającą białość. Zasłona niebieska 
znikła, lecz odnajdujemy ją, patrząc na 
doliny, niższe okolice wydają się nam 
szaro-fioletowe.

Jednem ze zjawisk przyrody zdumie
wającej piękności i wskutek tego często 
odtwarzanem przez malarzy, je s t  zjawis
ko pęków promieni. Pod postacią pasów 
jasnych i ciemnych, rozłożonych promie
nisto, droga promieni słonecznych zary
sowuje się w atmosferze, w której j e 
steśmy zanurzeni.

Jest to odtworzenie na wielką skalę 
pęku promieni w mieszkaniu: droga
świetlna je s t  widzialna na ciemnem tle, 
dzięki pyłkom, znajdującym się na jej 
przejściu i przez nią oświetlonym. Opie
ramy się nawet na tej własności dla 
przesunięcia granicy widzialności mikro
skopów: je s t  to zasada ultramikroskopu. 
Zamiast oświetlać bezpośrednio, tak, jak  
w zwykłem urządzeniu, gdzie cząsteczki 
wydają się nieprzezroczystemi na tle 
oświetlonem, oświetlamy je  z boku, tak, 
żeby widzieć cząsteczki jako jasne punk
ty, odcinające się od ciemnego tła.

W przyrodzie, niebo pokryte we dnie 
porwanemi obłokami odgrywa rolę otwo
ru w okienicach; przy wschodzie lub za
chodzie słońca, góry, chmury, jak  ró
wnież drzewa i budynki, znajdujące się 
na widokręgu, wyglądają tak, jakgdyby 
miały postrzępione brzegi. Im bardziej 
atmosfera je s t  zakłócona, tem widocz
niejsza je s t  kolejna zmiana promieni j a 
snych i ciemnych. Właśnie w pochmur
ny dzień jasne promienie świetlne, prze
dostające się przez porwane chmury, na j
silniej się uwydatniają. Często nawet, 
siedząc w cieniu góry, widzi się ponad 
sobą ciemne pęki, rozchodzące się po 
niebie w znacznej odległości. Tak więc 
nawet w powietrzu przejrzystem wido
czna je s t  różnica między promieniami 
cienia i światła. To zjawienie się linii

prostej, geometryi, w krajobrazie, w y
twarza obrazy malownicze, bardzo pięk
ne, często odtwarzane w sztuce.

Niekiedy pęki te mogą być zabarwio
ne; jasne promienie na tle ciemnem stają 
się niebieskawe; jeżeli słońce jest na wi
dokręgu, przyczem tylny plan jest mo
cno oświetlony, promienie te są żółte, 
a pęki cienia są często ciemno - niebies
kie; jeżeli się tworzą na widokręgu i roz
chodzą się w purpurze wieczoru, mają 
często prześliczny kolor niebiesko - zielo
ny. Jednem z najpiękniejszych zjawisk, 
najbardziej uderzających badaczów pięk
na w przyrodzie i wywołujących zach
wyt nawet tych, których ta przyroda 
nie wzrusza, jest zachód słońca i wspa
niały szkarłat, pokrywający niebo. Za
czynając od plamy koloru łososiowego, 
purpura zachodzącego słońca rozchodzi 
się w wyższych częściach sklepienia nie
bieskiego i zabarwia całą otaczającą 
przestrzeń ciemną czerwienią, pełną t a 
jemniczości. Jeżeli się znajdujemy w gó
rach, w pasie, gdzie powstaje to zjawiS' 
ko, ze zdziwieniem stwierdzamy, jak  to 
szczególne światło cielistego koloru wy
twarza mało cienia i niejako napełnia 
cały krajobraz. Tak, jak  w ciągu dnia 
niebo, góry i doliny są przycieniowane 
niebieską zasłoną, tak o zmierzchu przed
mioty te toną w purpurowej świetności, 
oblane są kolorem miedzianym lub czer
wono - żółtym. Czemu należy to przypi
sać? Trudno to wiedzieć dokładnie: 
z kilku podanych teoryj, mało jest zada
walających.

Lecz pomimo, że wiele zjawisk przy
rody je s t  niewytłumaczonych, ponieważ 
przyroda, jak  mówi dr. Heim, je s t  zawsze 
bardziej złożona, niż tegobyśmy chcieli, 
badanie jej pociąga uczonego, którego 
przyzwyczajenie do obserwacyi czyni 
zdolniejszym od innych do zasmakowa
nia w przyjemnościach artystycznych.

Tłum. H. G.
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Korespondencja Wszechświata.
Field Museum o f Natural History  

w  Chicago.

Chicago, czerwiec 1914 r.

Po wielkich gmachach wystawy kolum
bijskiej w Chicago został ogromny pawilon 
Sztuk Pięknych, położony w najpiękniejszej 
części Jackson Parku tuż nad Michiganem, 
a pokrywający 11 akrów gruntu.

Stary i odrapany dziś pawilon zajmują 
bogate zbiory muzeum nauk przyrodniczych, 
od imienia głównego ofiarodawcy, bogatego 
kupca Fielda, zwane „Field Museum".

Budżet roczny muzeum za rok 1913 wy
niósł 260 937 doi. 33 ct., a prace naukowe 
rozwijały się w kierunku wypraw i wyda
wnictw.

Wyprawy naukowe gromadziły następu
jące zbiory: ptaki i ssaki w Brazylii, Peru, 
Wenezueli, Alasce i Afryce Wschodniej; ry
by w Kalifornii; materyały etnograficzne 
w Arizonie i Melanezyi,— paleontologiczne 
w stanach Indiana i Michigan, — dendrolo
giczne— w Indyanie.

Niezmiernie bogaty plon dała wyprawa 
etnograficzna d-ra A. B. Lewisa na wyspy 
południowej częśoi Paoyfiku, skąd przywiózł 
z górą 20 000 przedmiotów muzealnych.

Antropologia z etnologią stanowią też naj
bogatszy dział muzeum, skatalogowane jest 
bowiem obecnie przedmiotów w dziedzinach:

Antropologii 130 781
Botaniki 40 711
Zoologii 30 034
Geologii 7 659

Jest to zaledwie częśó zbiorów, reszta bo
wiem, niezaciągnięta jeszcze do katalogów, 
spoczywa dotąd w skrzyniach i pakach, 
oczekując nowego, obszerniejszego pomiesz
czenia. W tym roku ma już być rozpo
częta budowa nowego gmachu, pokrywają
cego 24 akry powierzchni, w środkowej czę
ści miasta na bulwarze nad Michiganem. 
Znajdzie tam pomieszczenie i biblioteka mu
zealna, licząca obecnie 662 236 tomów.

Muzeum Fielda niema stałego organu, 
lecz wydaje publikacye, których liczba w koń
cu kwietnia 1914 roku wynosiła 176 pozy- 
cyj katalogowych. Z tego było poświęcone: 
antropologii 23 rozpraw, botanice — 13, 
zoologii —  56 i geologii 27. Ostatnie wy
dawnictwa były:

1) The Wild Tribes of Davao District, 
Mindanao. By F. C. Cole. Październik, 1913.

2) New Trilobites from the Maąuóketa 
Beds of Fayetto County, Jowa. By A. W. 
Slocom. Październik, 1913.

3) The Genera Pedilanthus and Cuban- 
thus and other American Euphorbiaceae. 
By C. F. Millspaugh. Grudzień, 1913.

4) Mammals of an Expedition aoross 
Northern Peru. By W. H. Osgood. Kwie
cień, 1914.

Z dawniejszych wydąwniotw najobszer
niejsze są dwie książki: The Mammals of 
Illinois and Wisconsin, 1912 (stron. 505), 
i The Birds of Illinois and Wisconsin 1909 
(str. 764). Obie prace napisał K. B. Cory.

Popularyzacyą były dwie duże serye od
czytów ilustrowanyoh przezroczami, a mia
nowicie: serya jesienna z 39, a wiosenna 
z 38 odczytów. Wejście na odczyty zawsze 
jest bezpłatne.

Sztab naukowy muzeum stanowią: Fry
deryk J. V. Shiff, dyrektor, Jerzy A. Dor- 
sey, kurator działu antropologicznego, Karol 
F. Millspaugh, kurator działu botanicznego, 
Oliver C. Farrington, kurator działu geolo
gicznego, Karol B. Cory, kurator działu zoo
logicznego.

Adres Muzeum jest: Field Museum of N a
tural History. Jackson Park, Chioago III.

Al. Janowski.

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

Najnowsza teorya powstawania plam 
Słonecznych. Znakomity astrofizyk amery
kański, dyrektor obserwatoryum słoneczne
go na górze Wilsona (Kalifornia), prof. G. 
Hale, ogłosił w krótkim artykule („Public, 
of the Astr. Soc. of the Pacific", tom XXIV  
JVs 144) swoje poglądy na przyrodę plam 
słonecznych. Hypotezę tę Hale nazwał „ro
boczą" („working hypotesis"). Chociaż pla
my słoneczne badają się już około trzech 
set lat, jednak do ich objaśnienia zupełnego 
jeszcze daleko. Dla wytłumaczenia plam 
były podane rozmaite teorye, ale dokładne
mu poznaniu tych zjawisk przeszkadzał sam 
ich charakter skomplikowany i zbyt mała 
liczba ścisłych obserwacyj. Naprzykład, nie 
wiemy z pewnością, czy plamy są miejsca
mi wzniesionemi, czy też leżą niżej ogólne
go poziomu powierzchni słońca. Nie rozu
miemy nawet dobrze przyczyny dlaczego 
plamy są cienkie, i astronomowie nie zga
dzają się między sobą co do ich tempera
tury: jedni są skłonni uważać plamy jako 
mające znaczną temperaturę, o wiele więk
szą, niż reszta powierzchni słońca, drudzy
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zaś utrźymują, że temperatura plam jest 
stosunkowo ńizka. Teorya prof. Halego mo
że nie wyczerpuje całej trudności tej kwe
styi, jaką, są plamy słoneczne, ale stara się 
utorować drogę do dalszych badań nad fi
zyką naszego słońca. Powstawanie plamy 
zaczyna się od tego, że z wewnątrz słońca 
podnosi się rozrzarzony słup gazu; przyczy
nę tego wstępująoego prądu, przenikające
go kulę gazowę słońca, Hale nazywa krót
ko „wybuchem", dodając zaraz, że możliwe 
są inne przyczyny. Taki wznoszący się słup 
gazu ku powierzchni fotosfery nabiera jesz
cze ruchu obrotowego, wirowego, a to prze
ważnie z powodu rozmaitej prędkości przy
ległych mas oraz niejednakowej gęstości 
materyi. Mamy więc zjawisko, ale w dale
ko mniejszej skali, przypominające cyklony 
atmosfery ziemskiej. Oyrkulaoya materyi 
odbywa się początkowo prostopadle do góry, 
potem rozchodzi się po fotosferze. Najwięk
szy ruoh mają gazy w środku wiru, czyli 
wzdłuż jego osi, a to pociąga za sobą roz
szerzenie i ochłodzenie się gazów, i względ
nie ciemny obłok (cień) w środku wiru jest 
rezultatem ochłodzenia się materyi. Istnieje 
jeszcze teorya elektromagnetyczna plam, 
oparta na pracach fizyka angielskiego d-ra 
Harkera. Zgodnie z licznemi doświadczenia
mi laboratoryjnemu Harkera i innych, tym  
ruchom rozżarzonych mas gazowych powin
ny towarzyszyć nieprzerwanie wybuchy jo
nów odjemnych, skierowane od gazów bar
dzo gorących w zewnętrznyoh masach wiru, 
ku jego znacznie chłodniejszym częściom 
środkowym. Te naelektryzowane cząsteczki 
(jony), pochwycone ruchem wirowym, two
rzą pole magnetyczne, którego obecność 
w plamaoh dowiódł Hale w roku 1908. We
dług linii sił owego pola magnetycznego 
układają się, jak to stwierdził spektrohelio- 
graf, obłoki („flocculi") wodoru atmosfery 
słońca. Jak się tworzą plamy podwójne, któ
re zwykle widzimy położone na jednym ró
wnoleżniku? Zauważono, że magnetyzm i roz
mieszczenie obłoków wodoru około dwu 
plam przypomina obraz ukształtowania linij 
sił namagnesowanej sztaby żelaznej. Hale 
objaśnia tworzenie się drugiej plamy w ten 
sposób, że w pewnych warunkach słup ga
zu, ogarnięty ruchem wirowym może uledz 
zgięciu wewnątrz słońca i przyjmie wtedy 
postać podkowy, jeżeli owo zgięoie będzie 
dostateoznie silne, drugi jego koniec, będą
cy w słońcu, okaże się na powierzchni fo
tosfery. W tedy ruch wirowy około dwu 
plam, będzie się odbywać w dwu wręcz 
przeciwnych kierunkach. Taka jest teorya 
plam słoneoznych, rozwinięta przez znako
mitego astrofizyka amerykańskiego. Hale 
kładzie jeszcze nacisk, aby w dalszych ba
daniach słońca zwracano staranną uwagę na

; plamy podwójne, szczególnie na ruchy ma
teryi w pobliżu takich plam.

M. B.

Czy ziemia wysycha? w  jednym z ostat
nich numerów Geograpbieal Journal badał 
to stare zagadnienie J. W. Gregory. Biorąc 
Palestynę za przykład kraju, będącego ja
koby na drodze do wyschnięcia, dowodzi, że 
jeżeliłrozpatrzymy wspomnienia wiarogodne, 
odnoszące się do rozmieszczenia palm i wi
na, jako też inne zjawiska, o których wspo
minają pisarze Starego Testamentu, nie od
najdujemy dowodów zmiany klimatu; opinia 
poważnych uczonych nie skłania się również 
na rzecz tych zmian. To samo powiedzieć 
można o Egipcie. Następnie po zbadaniu 
przyczyn zmiany klimatu w Grecyi, Euro
pie północnej i południowej, Węgrzech i Ru
munii, Azyi środkowej i zachodniej, Afryce, 
Ameryce północnej i Grenlandyi, p. Grego
ry dochodzi do następnego wniosku: mcgły 
powstać zmiany klimatu w ostatnioh epo
kach geologicznych, lecz w Czasach histo
rycznych nie zaszła zmiana w klimacie 
świata. Dane geologiczne wykazują, że 
przejście od klimatu okresu lodowego dó 
klimatu obecnego odbyło się w dwojaki spo
sób. W niektórych okolicach nastąpiło sto
pniowe podwyższenie temperatury od czasu 
zniknięcia lodu, z powiększaniem się lub 
zmniejszaniem wilgoci. W innych stronaoh 
po okresie lodowym nastąpił okres ciepły 
i suchy, a po nim znów okres większej wil
goci. To powiększenie wilgoci jest charak
terystyczne dla obeonego klimatu Skandy
nawii, Niemiec, Węgier, Rumunii, wschodu 
i południa Ameryki północnej, części Afry
ki; są również ślady tej zmiany po okresie 
suchym — polodowym, w Anglii. Ponieważ 
jest dowiedzione, że opady atmosferyczne 
zwiększyły się dla tyoh ozęśoi świata, natu
ralne jest liczyć wzamian na ich zmniejsze
nie w innyoh okolicach i uczeni skłonni są 
do przyjęcia, że środkowa Azya coraz bar
dziej wysycha. Musimy jednak przypomnieć, 
że łatwo jest przesadzić rozległość tej zmia
ny, przypisując świeżym zmianom klimatu 
działania zmian przedhistorycznych. Arche
ologia bowiem i historya wykazują, że środ
kowa Azya, a nawet okolice' Persyi^i Be- 
ludżystanu miały bardzo suohy klimat w naj
dawniejszych czasach, do jakich -ffsięga pa
mięć ludzka, że morze Kaspijskie było w V  
wieku przynajmniej równie małe i niskie, 
jak dzisiaj i że pustynie Afryki i Azyi, 
gdzieniegdzie zdobyte są dla uprawy. J e 
dnakże pomimo, że wielu uczony oh wypo
wiada się za stopniowem wysychaniem Azyi, 
niebrak poważnych głosów, podtrzymują
cych twierdzenie przeciwne. Te sprzeczne
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pojęcia tłumaczyć można w ten sposcb, że 
w środkowej Azyi pustynia w pewnych 
punktach się rozszerza, w innych się zmniej
sza. Jest jednak prawdopodobne, że całko
wita ilość opadów atmosferycznych w Azyi 
środkowej się zmniejszyła, podczas gdy się 
zwiększała w niektórych częściach Europy. 
Zmiany w opadach atmosferycznych muszą 
wynikać ze znacznej zmiany poziomu grun
tu; podwyższenie lądu musi wywoływać sil
niejsze opady atmosferyczne na brzegach, 
słabsze wewnątrz lądu. Zwiększenie się je 
dnak deszczu na wybrzeżach przyspieszyło
by ich opuszczanie się przez obnażanie 
i znów deszcz podmywałby wnętrze kraju; 
równowaga geografiozna, o ile nie doznała
by przeszkód w postaci nowego podwyższe
nia wybrzeży, ostatecznie przywróciłaby roz
łożenie deszczu i znów odżyłyby okolice 
uszkodzone w głębi lądu.

H. G.

pozycyj obronnych lub oohronnyoh; ta oko
liczność zdaje się przemawiać za tem, że po- 
zycye owadów w Czasie snu posiadają dla 
nich to samo znaczenie. Z obserwaoyi Fie- 
briga, dotycząoych snu owadów, okazuje się, 
że istnieje pewna współzależność pomiędzy 
intensywnością czynności, wykonywanych 
przez owady we dnie a stopniem potrzeby 
snu w nooy, tak np. szczególnie pracowite 
owady, jak pszczoły i osy wykazują inten
sywniejszy sen, niż np. chrząszcze. Fiebrig 
nie ograniczał się do obserwaoyj, czynio
nych w warunkach naturalnych, lecz badał 
owady również i w warunkach eksperymen
talnych. Na tej właśnie drodze doszedł on 
do wniosku, że pewne owady, np. niektóre 
gatunki Megaohile, mogą być budzone i u sy
piane zapomocą odpowiednio regulowanego 
dopływu i odpływu światła.

j .  b.
(Umschau).

Sen OWadÓW. Kwestya używania lub nie- 
używania snu przez rozmaitych przedstawi
cieli zwierząt kręgowych poddawana jest 
ciągłym niemal roztrząsaniom; inaczej jednak 
rzecz się ma w stosunku do zwierząt bez
kręgowych. Ostatnio dopiero Karol Fiebrig, 
kierownik muzeum przyrodniczego w Para
gwaju, na zasadzie zebranego w ciągu sze
regu lat materyału doszedł do wniosku, że 
owady snu używają. Owady, pogrążone we 
śnie, trzymają się mocno zapomocą żuwa- 
czek jakiejkolwiek części rośliny; całe ciało 
ich jest do pewnego stopnia stężałe. Często 
spotyka się owady śpiące w najdziwaczniej
szych pozycyach; do najpospolitszych, rzec 
można, zjawisk należą owady, które w cza
sie snu za główny punkt oparcia używają 
głowy, często też widzieć można owady 
w dziwaczny sposób powyginane, przyczem 
nogi bywają zazwyczaj skierowane ku gó
rze. Szczególnie interesujący jest zwyczaj, 
który się daje często obserwować pośród 
owadów, mianowicie tłumne gromadzenie 
się owadów na przeciąg nocy; czynią to nie
kiedy takie nawet owady, które w dzień nie 
żyją towarzysko, jak np. pewne samotnie 
żyj$ce pszczoły. Dziwaczne, nienaturalne 
pozycye, przyjmowane przez owady w cza
sie snu, bywają niekiedy bardzo zbliżone do

Rozmaitości.

Siedem cudów św iata. Jedno z popular
nych pism francuskich urządziło Wśród swych  
czytelników konkurs, mający na celu kia-* 
syfikacyę 45 wielkich współczesnych wyna« 
lazków. Pierwsze siedem miejso otrzymały: 
1) aeroplan; 2) telegraf bez drutu; 3) rad;
4) lokomotywa; 5) szozepienie części ciała; 
6) serum przeciw dyfterytowi; 7) dynamo-* 
maszyna. Następnie idą: telefon, kinemato
graf, promienie X, telegraf, samochód, ro
wer, wieża Eiffla, balon ze sterem, łódź pod
wodna, maszyny chłodnicze, antyseptyka, 
kanał Suezki, piec elektryczny, odkrycie 
biegunów, fonograf, rotacyjna maszyna dru
karska, fotografia, mikroskop, piec wielki, 
synteza chemiczna, chronometr, torpedowiec, 
tunel symploński, most na zatoce Forth, 
lampa żarowa, beton uzbrojony, melinit, ana
liza widmowa, teleskop, maszyna do licze
nia, maszyna do pisania, prasa hydraulicz
na, grobla Nilu, skafander, armata mary
narska.

H. G.
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SPOSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE

od 11 do 20 lipca 1914 r.

(W iadom ość Stacyi Centralnej M eteorologicznej przy M uzeum  Przem ysłu i Rolnictwa w W arszawie).
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Barom etr red. 
do 0° i na cięż
kość. 700  mm-f-

Temperatura w si. C els
Kierunek i prędk. 

wiatru w m/sek.
Zachmurzenie

( 0 - 1 0 ) Su
m

a
op
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u

UW AGI

7 r. 1 p. 9 w. 7  r. 1 p. | 9  w. Najw. Najii. 7 r. 1 p. 9 w. 7 r. 1 p. 9 w. mm

11 53,1 53,2 52,7 22.4 27,5 22,9' 28 ,4 16,6 E, E, E4 0 4 © 6 4 —

12 52,6 51 ,9 52,0 23,7 27,0 21 .8 1 28,7 18,8 E. n e 4 e 2 ©7 0 7 10 —

13 52,0 53,0 52 ,0 20 .0 23,2 19,8 24,8 15,9 s e 2 n e 4 NE, 01 •  10 3 0,5 •  9 5 a. —  9 30 a., 
•  1230 a.

U 51,8 51 ,6 50,9 21,0 25 ,6 22 ,0 27 ,8 15,9 e 4 NE, 0 © 4 © 8 6 —

15 51,1 50,5 49,2 21,2 26,6 24.2 28.4 17,7 N W , NW, n e 2 0 7 ©7 0 —

16 49,6 50,3 49,7 22,0 26,4 22 .6 28 .0 17,5 n e 2 n e 8 n e 4 ©0 ©8 2 —

17 50,0 49,8 49 ,4 20,8 25,5 20 ,7 27 ,0 15,9 e 3 s e 6 s e 4 © 1 © 8 0 —

18 50,2 50,5 49,6 19,7 24,5 22,5 26 ,7 14,4 s e 3 s e 3 s e 4 © 2 © 1 0 —

19 49,8 4 9 ,8 48,8 22,4 28,1 24,7 29 ,2 16,3 s e 2 s e 3 0 © 1 © 4 1 —

20 49,4 48 ,9 48,0 22 ,9 29,7 26,5 31,4 18,3 n e 2 SE, s e 2 © 4 © 2 0

Śre
dnie 51,0 51,0 5 0 ,2J21,06 26,04 22,°8 28,°0 16,°7 2,2 3,4 2,3 3,1 6,1 2,6

Stan średni barometru za dekadę 1/ 3 (7 r-—| 1 p w.) = 7 5 0 ,7  mm

Temperatura średnia za dekadę: , / t  (7 r. | 1 P—f- 2 X 9 w .)= 2 3 ,° 4  C els.
Suma opadu za dekadę: =  0 ,5 mm

Symbole do oznaczania hydrometeorów i wogóle zjawisk meteorologicznych.

•  deszcz 
•X- śnieg 
▲ grad  
=  krupy 
< m gła 
0  słońce 
<f zaw ieja  śnieżna

+ - ig ły  lo d o w e  
p okryw a śnieżna  

uj szron  
oo go ło led ź  
n . rosa 
/  w icher  
g  burza

T  burza od legła  
< b łyskaw ica  bez grzm otów  
r \  tęcza
0  koło naokoło słońca 
(D wieniec naok. sł.
<37 koło naokoło księżyca 
m wieniec „ „

TREŚĆ NUMERU. Fotometrya w  botanice, przez Tadeusza Kołodziejczyka. — Próby przy
padkowe, przez Zofię Virionową.—H. Yigneron. Barwy w atmosferze, tłum. H. G. — Koresponden- 
cya Wszechświata, przez Al. Janowskiego.—Kronika naukowa.—Rozmaitości.—Spostrzeżenia mete
orologiczne.
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