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2. Anatomia układu nerwowego.

Ani u roślin, ani u zwierząt jednokomórko
wych nie dostrzeżono dotąd utworów, które 
możnaby uważać za pierwiastki układu ner
wowego. Ponieważ ten organ wszędzie, gdzie 
tylko wyraźnie występuje, przedstawia się 
złożonym z większej liczby komórek opatrzo
nych długiemi nitko watemi wyrostkami, brak 
jego u istot jednokomórkowych wydaje się 
zupełnie naturalnym. Organizmy te okazują 
jednak w stanie żywym mniej więcej wydatne 
i celowe ruchy, kurczą się przy zetknięciu 
z ciałem obcem, wciągają kurczliwe swe wy
rostki, a po kilku minutach znów je  rozpoście
ra ją , ciała zaś przydatne na pokarm chwyta
ją  za pomocą kurczliwych wyrostków, wcią
gają do środka ciała i tam przetrawiają. Do
strzegamy więc na nich niewątpliwe (na po
zór) oznaki czucia i ruchu dowolnego, a za
tem pierwiastkowe objawy życia psychiczne
go. Podobną czułość i ruchy celowe okazują 
także różne wysoko rozwinięte rośliny, jak

J  np. czułek, muchołówka, pręciki w kwiatach 
! berberysu i in. Opisane tu  spostrzeżenia 
! skłoniły niejednego uczonego do przypuszcze

nia, że czynności psychiczne w pierwiastkowej 
i formie mogą wytworzyć się i bez oddzielnego 

na to przeznaczonego przyrządu, źe stanowią 
J  wspólne dla wszystkich istot uorganizowanych 

zjawisko, źe nawet każdy atom materyi obda- 
I rzony jest nietylko własnościami fizycznemi,
! ale także elementarną władzą psychiczną.
1 Niewdając się tymczasowo w bliższy rozbiór 

tych wywodów, sięgających już w zakres me
tafizyki, zwrócę tu tylko uwagę czytelników 
na objawy tak  zwanego chemotropizmu ba- 
kteryj, bliżej zbadane w ostatnich latach i opi
sane także w niniejszem piśmie. Doświad
czenia wykazały, że ruchliwe, żyjące bakterye 
zostają przyciągane przez jedne wytwory che
miczne, a odpychane przez inne. Czy takie 
zachowywanie się najniższych organizmów 
należy uważać za objaw psychiczny, za rezul
ta t poznawania i woli samodzielnej? W idzi
my tu, do jakich dziwacznych wniosków do
prowadzają uogólnienia, nieoparte na dość 
jasnych i ustalonych podstawach. Wszystkie 
organizmy wytwarzają się z komórek. Ciało 
czyli protoplazma młodej komórki odznacza 
się zdolnością do wykonywania samodzielnych
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ruchów, czyli kurczliwością. Zdolność ta  zo
staje wprowadzoną w czyn przez tak zwane 
bodźce i dla tego oznacza się wyrazem pobu
dliwość. Ostatnia własność żyjącej substan
cji nie stanowi jednak bynajmniej objawu 
psychicznego, lecz tylko sprawę czysto życio
wą czyli biologiczną. Tak np. mięsień zupeł
nie wycięty z żyjącego organizmu kurczy się 
jeszcze przez pewien czas przy ściskaniu go 
za pomocą szczypczyków, pod działaniem stę
żonych kwasów, przy przepuszczeniu najsłab
szych nawet prądów galwanicznych, lecz nie 
czuje i nie porusza się dowolnie. Mamy tu 
do czynienia ze zjawiskiem, które daje się 
wytłumaczyć na zasadzie danych czysto fi
zycznych t. j. zapasu energii potencyalnej, 
która wyzwolona przez bodziec zamienia się 
na ruch czyli energią kinetyczną. Gdybyśmy 
w mięśniu drażnionym chcieli przypuścić 
czynność psychiczną, należałoby przyznać 
„duszę” różnym czysto mechanicznym przy
rządom, jak  np. strzelbie, w której powstaje 
silny wybuch za najlżejszem pociągnięciem 
cyngla, lub maszynie parowej, k tórą wpra
wiamy w ruch przez lekki obrót kranu.

Powyższe wywody doprowadzają nas więc 
do wniosku, że o prawdziwych zjawiskach 
psychicznych tam  tylko mowa być może, 
gdzie istnieją specyalne na to przeznaczone 
przyrządy, czyli choćby najelementarniejszy 
układ nerwowy. Lecz nawet u takich zwie
rząt, u których najprostsza forma układu ner
wowego niewątpliwie daje się wykazać, nie
można być pewnym, że istnieje tam  zarazem 
i czucie i ruch dowolny, albowiem aparat 
nerwowy stanowić tam  może przyrząd czysto 
mechaniczny, służący jedynie do regulowania 
ruchów jednostki. Za takiem przypuszcze
niem przemawia zadziwiająco prosta budowa 
tego przyrządu u robaków pierścieniowatych, 
rozjaśniona przez badania la t ostatnich. 
Wogóle, trudno udzielić stanowczej odpowie
dzi na zapytanie, czy zjawiska „psychiczne,” 
występujące u zwierząt z najprostszą formą 
układu nerwowego, wolno porównywać ze 
spostrzeżeniami czynionemi na własnym na
szym mózgu t. j . przypisywać im uczucia bólu 
lub zadowolenia, świadomość władzy nad ru 
chami własnego ciała i t. p. Takie „antro- 
pomorfizowanie” owych zjawisk prowadzi, we
dle mego przekonania, do zupełnie błędnych 
i nieuzasadnionych wniosków i utrudnia w wy

sokim stopniu zoryentowanie się w zawiłym 
mechanizmie czynności psychicznych. W  dal
szym ciągu niniejszej pracy zajmiemy się 
jeszcze bliżej wspomnianemi kwestyami.

U zwierząt bezkręgowych wielokomórko
wych układ nerwowy składa się ze skupień 
charakterystycznych komórek, rozmieszczo- 

1 nych w ściśle określonych miejscach ciała. 
Skupienia te, nazwane zwojami, łączą się tak 
pomiędzy sobą, jak  i z mięśniami i różnemi 
organami za pomocą długich wyrostków ko
mórkowych czyli tak  zwanych włókien nerwo
wych. U zwierząt z promienistą budową 
ciała liczba zwojów odpowiada liczbie promie
ni; obrączka, wytworzona przez wzajemne po
łączenie się zwojów przy pomocy spoideł czyli 
pęczków włókien nerwowych, otacza zwykle 
otwór gębowy. Od zwojów tej obrączki gę
bowej rozchodzą się nerwy ku mięśniom i or
ganom zmysłów. Przy budowie ciała dwu- 

] stronnej czyli bilateralnej istnieją zwykle 
| dwa zwoje, które, łącząc się pomiędzy sobą 

za pomocą spoideł, tworzą również obrączkę 
naokoło przedniego końca kanału pokarmo- 

| wego, przyczem jeden zwój zwrócony jest ku 
stronie grzbietowej, drugi ku stronie brzusz
nej zwierzęcia! Gdy zaś do takiej budowy 
przyłącza się jeszcze i pierścieniowaty układ 
ciała z tak  zwanych metamer, to oprócz 
owych dwu głównych zwojów występuje cały 
szereg parzystych zwojów, odpowiadających 
liczbie metamer. K ażda para tych zwojów 
łączy się pomiędzy sobą i z sąsiednią parą za 
pomocą spoideł, skutkiem czego powstają dwa 
równoległo pasma czyli łańcuchy zwojowe, 
przebiegające wzdłuż całej strony brzusznej 
zwierzęcia i wysyłające gałązki nerwowe ku 
mięśniom i organom zmysłów (fig. 1). Pomi
ja jąc  odmiany w tej budowie zależne od zle
wania się pierścieni i innych zboczeń, wspo
mnę tu tylko o mniej więcej zupełnem łącze
niu się zwojów parzystych w zwój pojedyńczy, 
przez co powstaje pojedyńcze pasmo brzuszne. 
Gdzie liczba pierścieni znacznie bywa zmniej
szoną, tam  też pasmo to przedstawia się zło- 
żonem z kilku tylko zwojów nierównej wiel
kości.

Podobną postać, jak  u tylko co opisanego 
typu zwierząt bezkręgowych, przedstawią 
układ nerwowy także u zwierząt kręgowych, 
t. j. postać sznurka, u większych gatunków 
nawet postać powroza, ciągnącego się wzdłuż
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całego tułowia. Sznurek ten nie przebiega 
jednak po stronie brzusznej, lecz pod samym 
grzbietem i nie okazuje formy łańcuclia zło
żonego z oddzielnych zwojów, lecz przedsta
wia masę jednociągłą, której gęstość i kolor 
znane są każdemu z potraw przyrządzanych 
z móżdżku zwierzęcego. Postać dość jedno
stajnego i równego sznurka okazuje jednak 
tylko dłuższa część układu nerwowego, miesz
cząca się w kanale kręgowym. K anał ten 
powstaje z łączenia się (za pomocą ścięgni- 
stych wiązadeł) szeregu obrączek kostnych, 
z których każda należy do oddzielnego kręgu. 
Tym sposobem kanał ten otrzymuje wraz

Fig. 1 . TJklad nerwowy robaków pierścieniowa- 
tych. A dwa szeregi zwojów (g) przebiegające od
dzielnie i ze sobą złączone w postaci drabiny. B 
te same szeregi przylegające do siebie, w C pra
wie zupełnie zlane w pojedyncze pasmo. Pętlice 

u góry figur obejmują przełyk zwierzęcia.

z kręgosłupem zdolność do przeginania się na 
różne strony, a pomimo to szczelnie ochrania 
zamkniętą w nim część układu nerwowego, 
nazwaną mleczem, czyli rdzeniem pacierzo
wym. Przednia krótsza część układu nerwo
wego, nazwana mózgiem, mieści się w głowie 
zwierzęcia, w jamie mniej więcej obszernej, 
utworzonej z kości płaskich, nieruchomo z so- 
bą spojonych.

U kręgowców zimnokrwistych (ryb, ziemno
wodnych, gadów) mózg stosunkowo mało się 
różni od rdzenia kręgowego. W idać tam  wy
raźnie, że pierwszy stanowi bezpośrednie 
przedłużenie drugiego i przedstawia szereg 
garbów lub guzowatych zgrubień sznurka,

tak jakby na ten ostatni były nawleczone pe
rełki różnej formy i wielkości. Każdy z tych 
kolejnych garbów nosi oddzielną nazwę i wy
stępuje stale nietylko U każdego ze wspomnia
nych typów kręgowców, ale także u ptaków, 
ssawców, a nawet i u człowieka. Lecz sto
pień rozwoju i objętość każdej z tych części 
bywają u różnych gromad bardzo odmienne, 
tak że sprowadzenie uwydatniających się 
na mózgu części, szczególnie u ciepłokrwi- 
stych, do pierwotnego ogólnego typu przed
stawia nieraz poważne trudności. U zimno
krwistych garby mózgu leżą kolejno jedne za 
drugiemi i stosunkowo mało tylko przewyż
szają swą objętością grubość rdzenia. U cie- 
płokrwistych zaś (ssawców i ptaków) pojedyń- 
cze z tych garbów czyli działów mózgu znacz
nie się rozrastają, rozprzestrzeniają się nad 
drugiemi i tak je  zasłaniają, że, przy powierz- 
chownem oglądaniu mózgu, różnych części za
sadniczych i wzajemnego ich związku dopa
trzeć się trudno. Z tego też powodu budowa 
mózgu ludzkiego, jako organu najwyżej roz
winiętego i najbardziej złożonego, z trudno
ścią daje się rozwikłać. Najpewniej zdołamy 
ten cel osięgnąć przy badaniu stopniowego 
rozwoju układu nerwowego, który w formie 
pierwotnej nietylko okazuje skład bardzo pro
sty, ale w istocie odpowiadający także budo
wie najniższych kręgowców. Postaram  się 
więc ten rozwój w krótkich słowach wyłożyć, 
ażeby tym sposobem ułatwić zrozumienie na
stępującego potem opisu budowy mózgu.

Pierwsze okresy w rozwoju jajka zwierzę
cego, jak wiadomo, tem się charakteryzują, 
że komórka jajkowa rozpada się przez dziele
nie na wielką liczbę młodych komórek. Przez 
układanie się tych ostatnich obok siebie w po
staci błonki jajko zamienia się na pęcherzyk, 
z początku przedstawiający w swej ściance 
pojedynczą tylko warstwę komórek (blastula), 
następnie zaś okazujący skład dwuwarstwowy 
czyli dwulistkowy (gastrula). Przy dalszym 
rozwoju wytwarza się pomiędzy dwoma pierw* 
szemi listkami zarodkowemi jeszcze trzeci, 
pośredni i dwuwarstwowy listek. Sposobu 
powstawania wszystkich tych listków nio mo
żemy tu bliżej opisać.

Jednocześnie z wytwarzaniem się listka 
średniego, który przy dalszym rozwoju zarod
ka dostarcza materyału na wytworzenie 
wszystkich mięśni, całego szkieletu, organów
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moczopłciowych i krwi obiegu, pojawia się 
w powierzchownym czyli zewnętrznym listku 
płytka, podłużna brózdka jako zaczątek ukła
du nerwowego. Brózdka ta  szybko się po
głębia, brzegi jej wznoszą się ku górze w po
staci dwu równoległych fałd i nareszcie, przy
legając do siebie, zamieniają leżący pomiędzy 
niemi głęboki rowek w rurkę. Tym sposobem 
cały układ nerwowy okazuje w drugim okre
sie swego rozwoju formę rurki pi’Ostej, po
wstającej z tego samego listka, który dostar
cza także m ateryału komórkowego na wytwo
rzenie naskórka, włosów, paznogci, piór 
u ptaków, kolców u jeża i t. d. (Fig. 2, 3 i 4).

ii)

Fig. 2. Krążek zarodkowy zdjęty z żółtka kurze
go w drugim dniu wylęgania jajka. Ciemniejsza 
środkowa część rysunku od Yh do Pr przedstawia 
zaczątek układu nerwowego, którego oddział 
przedni (mózg) przedstawia już trzy obrzmienia 
czyli pęcherzyki Yh, Mh i Hh, gdy tymczasem od
dział tylny okazuje przy Rw jeszcze postać otwar
tego rowka. Uw i Ap odpowiadają pierwszym za
czątkom kręgosłupa i tułowia, vAf zaczątkowi 
czaszki wraz z tworzącemi się błonami płodowemi.

U kład nerwowy jednak nie odrazu i nie 
w całej rozciągłości przyjmuje postać cewko
wą. Gdy tylna, lędźwiowa część pozostaje 
przez dłuższy czas jeszcze otw artą w postaci 
rowka; przednia część wcześnie się zamyka, 
rozszerza się kolbkowato i w takiej formie re
prezentuje już początek głowowego oddziału 
układu nerwowego czyli mózgu. Tylny od
dział tego układu zachowuje i przy dalszym 
rozwoju formę prostej cewki i stanowi zaczą
tek rdzenia pacierzowego.

Przy dalszym rozwoju zaczątek układu 
nerwowego w zupełności się oddziela od resz
ty  listka zewnętrznego, od którego się odszuu- 
rował. Ostatni pozostaje przy powierzchni 
zarodka, którą gładko powleka. Przy od
dzielaniu się jednak rurki, nerwowej od listka 
zewnętrznego część materyału, łączącego 
jeszcze przez pewien czas jedno z drugiem, 
pozostaje w związku z ru rką nerwową, przy
legając do niej z obu stron w postaci cienkiej 
listewki, k tóra w dalszym rozwoju dostarcza 
m ateryału do utworzenia zwojów nerwowych.

Kolbkowaty początek mózgu tworzy w krót
kim czasie trzy rozszerzenia, leżące szeregiem 
jedno za drugiem. Te trzy pierwotne pęche
rzyki mózgowe (Fig. 2) stanowią zaczątki 
trzech głównych oddziałów mózgu: prosence- 
phalon, mesencephalon, metencephalon. K aż
dy z tych oddziałów zawiera więc w środku 
jam kę, łączącą się z sąsiednią, a wszystkie

r w rj-

Fig. 3. Poprzeczne przecięcie krążka zarodkowe
go, przedstawionego na fig. 2 , a mianowicie wzię
te z tylnej (lędźwiowej) jego okolicy, rw zaczątek 
rdzenia pacierzowego przedstawiający jeszcze po
stać rowka, rf zagłębienie tego rowka, sp górny 
czyli zewnętrzny listek zarodkowy, p podwójna 
warstwa listka średniego, dd dolny listek, ch stru

na grzbietowa; ao tętnica główna.

razem przedłużają się ŵ cewkowatą próżnię 
rdzenia pacierzowego. Średni i tylny pęche
rzyk przy dalszym rozwoju stosunkowo ma- 
łym tylko ulegają zmianom i mało się rozra- 
stają: powstają z nich tak  zwane wzgórki czwo- 
racze, most W arola i rdzeń przedłużony, które 
w niezmienionej prawie postaci zachowują się 
u wszystkich kręgowców. Największa zmiana 
pojawia się tu  na granicy pomiędzy rdzeniem 
przedłużonym i wzgórkami czworaczemi, 
gdzie ścianka górna kanału mózgowego się 
wypukła i siln:e się rozrastając, tworzy masę 
tak  zwanego móżdżku (cerebellurn). W  tem 
miejscu zarodkowa rurka mózgowa tworzy 
silne zagięcie albo jakby załamanie (fig. 5, p), 
do którego przyłącza się jeszcze drugie zała
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manie na części łączącej trzeci pęcherzyk 
mózgowy z drugim. To załamanie się mózgu 
występuje u wszystkich kręgowców, ale póź
niej do pewnego stopnia znów się wyrównywa, 
skutkiem czego 
mózg i rdzeń le
zą u nich w przy
bliżeniu na linii 
prostej, u czło
wieka zaś zagię
cia te pozostają, 
a  rdzeń odchodzi 
prawie pionowo 
od mózgu.

Najznaczniej
szym przeobraże
niom ulega przed
ni czyli pierwszy 
pęcherzyk mózgu zarodkowego. W ypuklając 
się ku prawej i lewej stronie, wytwarza dwa 
duże kuliste pęcherzyki, które następnie pra
wie w zupełności oddzielają się od mózgu. 
Powstają z nich zaczątki oczu albo właściwie 
tylko nerwowe ich błony czyli siatkówki.

Fig. 5. Mózg siedmiotygodniowego zarodka ludz
kiego, tworzący opisane w tekście zagięcia i po
czątki wielkich półkul, w I przedstawiony z boku 
(w profilu), w II z powierzchni górnej. W I ozna
cza 1 a wzgórki wzrokowe, I b półkule, 2 wzgór
ki czworacze, 3 a zaczątek móżdżku, 3 b rdzeń 
przedłużony, sp rdzeń pacierzowy. W II widać 
półkule hms, wzgórki wzrokowe 2 , przedni koniec 

podstawy mózgu l1-, wzgórki czworacze 2 .

D ruga para zupełnie podobnych wypukleń 
z pierwszego pęcherzyka mózgowego tworzy 
się powyżej zaczątków ocznych, ale nie od
dziela się od niego, lecz przeciwnie pozostaje 
z nim w stałym związku. Pęcherzykowate te

twory wydłużają się i stanowią tak  zwane 
półkule mózgowe (hemisphaerae, fig. 5, I I  
hms), gdy tymczasem ze zgrubiałego dna po
zostałej reszty pierwszego pęcherzyka mózgo

wego wytwarzają 
się tak  zwane 
wzgórki prążko
wane i wzrokowe. 
U  zwierząt zi
m n o k r w i s t y c h  
półkule mózgowe 
niewielkich dosię
gają rozmiarów, 
(fig. 7 i 8). Zwy
kle są tu  ułożone 
obok siebie na sa
mym p r z o d z i e  
mózgu i przedłu

żają się w kierunku nosa jeszcze w dwa kolb- 
kowate guzy, nazwane opuszkami węchowemi 
(bulbi olfactorii) (zob. fig. 7, 8, 9 i 10). Za 
półkulami następują ku tyłowi wzgórki prąż
kowane (corpora striata) i wzrokowe (thalami 
optici), dalej guzowate zgrubienia ścianki

i Fig. 6 . Podłużne przecięcie głowy zarodka kurze- 
j  go w 5 dniu wylęgania, epd zewnętrzna powłoka 
] głowy, bsl tętnica dochodząca do mózgu, chd 
| struna grzbietowa, hph zaczątek przysadki móz- 
| gowej, pin szyszka (jedna i  druga bez istotnego 

znaczenia dla czynności mózgu). Grube prążko
wane obrysy przedstawiają przecięcie ścian móz
gu, a mianowicie hms półkule, 2 wzgórki czwora
cze, cb móżdżek, 3 rdzeń przedłużny, t cienką 
tylną jego ścianę. v, jama półkuli, v3 jama 
średnia mózgu, aqd kanał Sylwiusza, v t jama 

tylna w rdzeniu przedłużonym.

drugiego pęchex-zyka mózgowego, nazwane 
wzgórkami czworaczemi (corpora ąuadrige- 
mina), nóżkami (pedunculi cerebri) i most 
W arola (pons Yarolii). Końcową część móz-

Fig. 4. Poprzeczne przecięcie krążka zarodkowego z nieco 
dalej już rozwiniętego jaja kurzego; mr układ nerwowy za
mieniony już na zamkniętą rurkę; h listek górny zarodka; rw 
listek środkowy, przy lip rozszczepiony na 2 warstwy; dd li
stek dolny czyli kiszkowy; ung zaczątek przyrządów moczo- 

płciowrych; ch struna grzbietowa; ao tętnice główne; g żyły.
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Fig. 8 . Mózg jaszczurki. Boi opuszki węchowe, 
VII półkule mózgowe, Gp szyszka, MII wzgórki 
podwójne, IIH móżdżek, NU rdzeń przedłużony, 
Med rdzeń pacierzowy. Rzymskie cyfry oznacza

ją, nerwy, rozpoczynające się w mózgu.

! zostają zasłonięte i scliodzą jakby z widowni, 
j gdy rozpatrujemy mózg z góry po otwarciu 
i czaszki, a to nietylko podczas rozwoju, ale

Fig. 7. Mózg żaby. Lol płaty (opuszki) węcliowe,
VII półkule, ZB wzgórki wzrokowe, MB wzgórki j  

podwójne (odpowiadające czworaczym ssawców),
HU móżdżek, N il rdzeń przedłużony, Med rdzeń 

pacierzowy. Cyfry oznaczają nerwy mózgowTe.

gu stanowią móżdżek i rdzeń przedłużony 
(cerebellum et medulla oblongata), z których 
ostatni przechodzi bezpośrednio w rdzeń pa
cierzowy. K an a ł rdzenia (canalis centralis J  

medulJac spinalis), rozszerzając się przy i 
przejściu w rdzeń przedłużony, tworzy tam  ! 
tak  zwaną jam ę czwartą mózgu (ventriculus | 
ąuartus). K u  przodowi pod wzgórkami czwo- 
raczemi jam a przedłuża się w ciasny kanał 
(aąuaeductus Sylvii), ten znów przechodzi j  
w obszerną jam ę środkową (ventriculus me- | 
dius), do której otwierają się także obie jamy J 
półkul mózgowych (ventriculi laterales).
U zwierząt ciepłokrwistych półkule mózgowe | 
nierównie silniej się rozrastają, aniżeli u zi- j

mnokrwistych i nie mieszczą się też na sa
mym przodzie mózgu, lecz rozprzestrzeniają 
się ku górze i tyłowi. Tym sposobem wydłu
żając się na wzór pary grubych haków lub 
rogów, przeginają się ku tyłowi, a ostatecznie 
i ku dołowi. Haczykowata postać półkul 
wpada wyraźnie w oczy, gdy je  rozpatrujemy 
z boku czyli w profilu, albowiem tak  zwany 
p łat skroniowy okazuje dobitnie owo zagięcie 
tylnej masy mózgowej ku przodowi i dołowi. 
N a linii środkowej, ciągnącej się od czoła ku 
potylicy, półkule stykają się ze sobą, a nawet 
w części zrastają. Połączenie to nazwano 
spoidłem wielkiem, (corpus callosum).

W  miarę rozrostu i posuwania się półkul 
ku tyłowi, inno części mózgu coraz bardziej

Fig. 9. !Mózg królika. Boi opuszki węchowe, VII 
półkule, Fi. p. szpara pomiędzy niemi, G. p. 
szyszka, MH wzgórki czwóracze, HII móżdżek, 

Wu robak, NH rdzeń przedłużony.

także u zwierząt zupełnie rozwiniętych. Prze- 
dewszystkiem ukrywają się wzgórki prążko-
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wane i wzrokowe (u ptaków, gryzoniów), fig. 
9, dalej także wzgórki czworacze, a dopiero 
ostatecznie móżdżek. Lecz u większości ssaw- 
ców móżdżek nie bywa jeszcze zasłoniętym, 
dopiero u małp podchodzi w części pod tylne 
płaty półkul, a  tylko u człowieka w zupełno
ści chowa się pod ostatniemi, tak że przy 
otwarciu czaszki u człowieka żadnych innych 
części mózgu nic dostrzegamy prócz samych 
półkul.

W raz z postępującym rozrostem półkul 
ukazują się też coraz liczniejsze fałdy czyli

A

Fig. 1 0 . Mózg psa. 13. ol. opuszki węchowe, VII j  

półkule, Fi. p. szpara pomiędzy niemi, HH móż
dżek, Wu jego robak, iSH rdzeń przedłużony.

zawoje na ich powierzchni. U kilkomiesięcz- 
nego zarodka ludzkiego niema ich prawie ani 
śladu, tak  samo jak  ich niema u innych k rę
gowców, prócz ssących. Dopiero u większych 
gatunków tych ostatnich, a u człowieka 
w późniejszych miesiącach życia płodowego 
występują coraz wydatniej i obficiej. U ssaw- 
eów drapieżnych (psa, kota), fig. 10, zawoje 
okazują jeszcze mierny stopień rozwoju, gdy 
tymczasem u małp występują już prawie tak : 
obficie, jak  u człowieka,- szczególnie u antro- 
poidów czyli najbardziej przybliżonych do j  

człowieka.
(C. cl. nast.).

II. Hoijcr.

O U D Z I A L E  C H E M I I  

w badaniu zjawisk życia.

(O dczy t w ygłoszony w  S e k c ji chcm iczm j (1. 27 stycz
nia r. b.)

(Dokończenie).

Jeżeli po za organizmem w jednakowych 
warunkach spalimy białko, tłuszcz i cukier, 
najszybciej spaleniu ulega tłuszcz, po nim na
stępuje cukier, a dopiero na końcu białko. 
W  organizmie zwierzęcym dzieje się odwrotnie 
i przedewszystkiem rozpada się białko, a naj
dłużej zachowuje się tłuszcz. Mowa tu  na
turalnie o tem tylko białku, które za życia 
organizmu wogóle może być spalone. Skąd 
ta  różnica? Odpowiadając, że inne mamy 
warunki w organizmie, mówimy wszystko, 

j lecz istotnego w tem objaśnienia niema,
| bo nie umiemy wskazać właśnie warunku, 

który jest tu  przyczyną tego odmiennego 
skutku.

Wiemy najdokładniej, że te same ilości 
ciepła, jakie białko, tłuszcz i wodany węgla 
wytwarzają przy spalaniu się po za organi
zmem, wytwarzają również w organizmie, o ile 
spalanie to doprowadza do tych samych pro
duktów. I  przypuszczenia hipotetyczne naj
zupełniej potwierdzone zostały w tym wzglę- 

I dzie przez doświadczenia fizyołogiczne. To 
doprowadziło do racyonalnej oceny wartości 
środków pokarmowych i z fizyologii żywienia 
uczyniło jednę z najściślejszych gałęzi tej 
nauki. Fizyolog postępuje tu  z tą  samą pew
nością siebie, gdy chodzi o określenie, ile wart 
jest dla człowieka w pewnych warunkach 
dany pokarm, jak  chemik—technik, mający 
orzec o wartości opałowej danego gatunku 
węgla, koksu lub drzewa dla ściśle określone
go celu, np. fabrykacyi sody lub krystalizo
wania ałunu. I  właśnie takie rezultaty b a
dań chemiczno-fizyologicznych uprawniają do 
najśmielszych nadziei, każą się spodziewać, 
że chemia i tam  może jeszcze okazać się nam 
pomocną, gdzie tego obecnie może wcale na- 

i wet nie oczekujemy.
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Oznaczenie równoważnika mechanicznego 
ciepła, określenie ilości pracy mechanicznej, 
na jaką  zamienia się pewna ilość energii 
cieplikowej, pozwala z całą dokładnością 
obliczać pracę machin stwarzanych ręką czło
wieka. Gdy odliczymy część energii ciepła, 
która ginie bez korzyści skutkiem tarcia czę
ści składowych machiny, promieniowania, roz
grzewania i t. d., pozostaje nam w zwykłych 
naszych motorach parowych 8— 10%  energii 
pożytecznej, a najwyższa teoretyczna wydaj
ność sięga do 18%. M achina ciała zwierzę
cego, w której także pewne ciała chemiczne 
się spalają, a z energii powinowactwa che
micznego powstaje ciepło i ruch, daleko jest 
doskonalsza, gdyż mięśnie np. wykonywać są 
w stanie pracę przenoszącą 30%  złożonej 
w nich energii potencyalnej. I  oto znów sta
jemy wobec faktu, którego wiadomości nasze 
zaczerpnięte z badań fizyczno-chemicznych, 
wprost objaśnić nie mogą. W yrażono przy
puszczenie, że ten udoskonalony rezultat w or
ganizmie zwierzęcym pochodzi stąd, źe orga
nizm jest istotnie motorem elektrycznym i hi
potezę tę obecnie bliżej uzasadnić s ta ra ją  się 
niektórzy badacze. Zapominamy wszakże, 
źe wogóle nie mamy praw a wprost porówny
wać motorów martwych z żywemi. W  tych 
ostatnich wprawdzie także węgiel spala się 
na dwutlenek węgla, a wodór na wodę, lecz 
zachodzą prócz tego inne zjawiska chemiczne, 
dla których niema zupełnie analogii w piecu 
pod kotłem parowym. Dopiero, gdy wszyst
kie te zjawiska pod względem termochemicz- 
nym ściśle ilościowo będą poznane, gdy do
kładnie uda się zsumować, ile w naszej m a
chinie ludzkiej zużywa się energii bezpoźy- 
tecznie, będziemy mogli policzyć się dobrze 
i orzec, do jakiego rodzaju motorów należy 
zwierzę. N ie możemy wprawdzie twierdzić 
stanowczo, źe uda nam się motor tak  dosko
nały sztucznie naśladować, lecz wyrzec się nie 
powinniśmy nadziei dokładnego obliczenia 
jego wartości i wydajności za pomocą obser- 
wacyi i doświadczenia.

Do najenergiczniej pracujących organów 
należą przedewszystkiein mięśnie i tkanka 
nerwowa. W  nich teź niewątpliwie niezmier
nie żwawo zachodzą najrozmaitsze procesy 
chemiczne. Obecnie wszakże jeszcze stoimy 
wobec tych zjawisk tak niezaradni, jak  nie
gdyś chemicy wobec t. zw. reakcyj katalitycz

nych. Czynność normalna organu zawisła 
ściśle od określonej jego budowy morfologicz
nej, a na tę ostatnią najprawdopodobniej roz
strzygający wpływ wywiera skład mechanicz
ny organu, jeżeli tenże sprawność owę stale 
m a zachowywać. Pewne, substancye che
miczne, które podczas pracy mięśnia się two
rzą, muszą możliwie szybko być niszczone, 
jeżeli do normalnego składu mięśnia nie na
leżą; a z obficie zasilającej mięsień krwi bez
ustannie dopływa nowy materyał, który znów 
dla organu tego jest źródłem pracy. W idzi
my, jak  trudno dojrzeć te produkty chemicz
ne, które przelotnie tylko istnieją i które nie
jako na gorącym uczynku chwytać należy. 
Wiemy, że podczas pracy mięśnia glikogen 
rozszczepia się, dając kwas mleczny, wiemy, 
źe wytwarza się przytem także pewna ilość 
dwutlenku węgla oraz domyślamy się, że po
wstają jednocześnie produkty z rozpadających 
się, nader drobnych ilości białka, zwłaszcza 
jeżeli mięsień nie jest dostatecznie zaopatrzo
ny w materye bezazotowe, będące dlań głów- 
nem źródłem energii. Lecz właśnie tych 
produktów nie udało się dotychczas wykryć 
z całą dokładnością, ani bliżej określić ich 
charakteru chemicznego, jakkolwiek już pięć
dziesiąt la t mija od czasu, jak  Helmholtz 
zwrócił uwagę na różnicę pomiędzy substan- 
cyami, dającemi się wytrawić z mięśnia wypo
czywającego i pracującego.

I  w tkance nerwowej, głównie w komórkach 
zwojowych, słabiej we włóknach, zachodzić 
muszą bardzo wydatne zjawiska chemiczne. 
W ystarcza na bardzo krótki czas, na kilka 
tylko sekund przerwać dopływ krwi do mózgu, 
choćby tylko przez dwie tętnice z tych czte
rech, które organ ten zasilają, ażeby spowo
dować natychmiast u tratę świadomości. Nie 
mamy zaś żadnego powodu do przypuszcza
nia, że części składowe krwi nie wywołują 
w tym organie zjawisk chemicznych. Lecz 
jakiego to rodzaju reakcye? N a czem polega 
ta  subtelna organizacya, w tak  wysokim stop
niu zależna od ciągłej odnowy m ateryału od
żywczego? Te pytania każą nam dotychczas 
snuć tylko domysły i hipotezy, lecz nie nasu
wają odpowiedzi pewnych, jednoznacznych. 
Odcięcie dopływu krwi do dolnej części rdze
nia pacierzowego sprowadza natychmiastowe 
prawie porażenie dolnych kończyn zwierzęcia, 
do których nerwy dochodzą właśnie z tego
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odcinka rdzenia. Znacznie zaś później nastę
puje takie porażenie, gdy przerywamy dopływ 
krwi wprost do samych mięśni kończyn. Oto 
najlepszy dowód, o ile tkanka nerwowa rdze
nia wrażliwszą jest na zakłócenia w odżywia
niu, aniżeli tkanka mięśniowa. Mógłbym inne 
jeszcze przytoczyć dowody na poparcie tego 
zdania. Lecz to wystarczy do wskazania, ile 
jeszcze zadań chemicznych pozostaje do roz
strzygnięcia w zakresie fizyologii mięśni 
i ośrodków nerwowych.

W łókna nerwowe, znacznie słabiej odży
wiane od ośrodków (mózgu i rdzenia), bez 
wątpienia także są siedliskiem przemian che
micznych, choćby bardzo powolnych i nietak 
wyraźnie objawiających się nazewnątrz. 
W  nich także zachodzić musi przemiana ma
teryi, choć nader mało energiczna. Są 
one wprawdzie tylko przewodnikami działań 
nerwowych, niejako drutami, przez które bie
gną pobudzenia, lecz nie są, podobnie jak  
druty metalowe, złożone z substancyi jedno
rodnej. A  jakkolwiek dowiedziono, że nerw 
prawie zupełnie, choćby po najdłuższej pracy, 
nie ulega znużeniu, to jednakże nie można 
wykluczać w nim wszelkich procesów chemicz
nych. Jeżeli przez pewien czas działamy na 
nerw ruchowy bodźcami elektrycznemi, widzi
my, źe mięsień połączony z nerwem wykony
wa coraz słabsze i coraz krócej trwające 
skurczenia, aż wreszcie wogóle skracać się 
przestaje. Sądzono przeto, źe nerw, podobnie 
jak  mięsień, nuży się. Lecz również byłoby 
moźliwem, że sam nerw je s t w stanie w dal
szym ciągu jeszcze przewodzić pobudzenia, 
nie widzimy zaś kurczenia się mięśnia, bo ten 
ostatni uległ znużeniu. Istotnie, to przypusz
czenie sprawdziło się. Pomimo to wszakże 
byłoby niesłuszne wnioskowanie, źe nerw 
nigdy się nie nuży. Je s t on tylko w porówna
niu z mięśniem znacznie wytrzymalszy. Może 
też przemiany, zachodzące w nim podczas 
przewodnictwa, kiedy bodziec zewnętrzny 
biegnie do ośrodka, lub wewnętrzny od ośrod
ka ku obwodowi ciała, są przeważnie natury 
fizycznej i polegają na jakiemś przemieszcze
niu cząsteczek, podobnie jak  to zapewne dzie
je  się w drucie metalowym, przewodzącym 
elektryczność lub ciepło. Lecz i tutaj ko
niecznie zachodzić musi pewne zużywanie ma- 
teryałów, którego dla tego tylko obecnemi
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naszemi środkami wykryć nie potrafimy, że 
środki te nie są dość czułe, dość subtelne.

Toż wogóle przecie nie jesteśmy jeszcze 
w stanie dojrzeć chemicznych, a często i mor
fologicznych różnic pomiędzy tkankami i or
ganami w różnych fazach ich działalności. 
K tóż potrafi dziś dokładnie powiedzieć, jaka 
jest różnica chemiczna pomiędzy żywą a m ar
twą komórką, pomiędzy protoplazmą, która 
zachowała jeszcze własność kurczenia się, 
przesuwania, pobierania i chłonięcia pokar
mów, wydalania zużytych części, odbierania 
wrażeń, a taką, w której niema już najmniej
szego śladu życia? Wygłaszano w tym kie
runku nader ponętne i pomysłowe hipotezy, 
lecz dotychczas nie uzasadniono ich z zupełną 
ścisłością. A  czyż zupełnie dobrze już po
znaliśmy zmiany chemiczne, jakie zachodzą 
w najdrobniejszych elementach ciała pod 
wpływem rozmaitych trucizn? Nie wiemy 
dobrze, na jakich przemianach chemicznych 
polega fakt taki np., źe kilka miligramów da
nego związku chemicznego zabija kilkadzie
siąt kilogramów ciała zwierzęcia. A  jednak
że zapewne zachodzą przytem zjawiska che
miczne w komórkach ciała lub pewnego przy
najmniej ważnego dla życia organu. Z naj
dujemy się dopiero w początkach pomyślnego 
rozwiązywania tych pytań fizyologiczno-che- 
micznych. Czyż, dalej, nie jest wysoce praw- 
dopodobnem, że istnieją także indywidualne 
różnice chemiczne w składzie organów jednej 
i tej samej kategoryi? Wiemy, że organ za
nika, ginie, gdy go nie ćwiczymy, natomiast 
rozwija się, potężnieje, gdy często i metodycz
nie wykonywa swe czynności. W  tym osta
tnim razie organ wzrasta, zwiększa się w nim 
ilość materyi—to rzecz pewna. Lecz kto wie, 
czy nie przybywają mu pewne, może bardzo 
nieznaczne ilości, takich materyj, których nie
ma w organach leniwych. Dowiedziono, że 
w mięśniach szybko kurczących się stosunko
wo więcej, a w kurczących się powolnie—sto
sunkowo mniej znajduje się ciał białkowych 
z zawartością fosforu niż bezfosforowych. Do
wiedziono, że ilość białka zawierającego fos
for wzrasta w mięśniach psa, w miarę jak  
pies rośnie i ruchy jego stają się zwinniejsze. 
Dowiedziono również, że funkcye fizyologiczne 
tkanki nerwowej, jej większa lub mniejsza 
pobudliwość zależna jest od zawartości fosforu 
w białku strawy, jak ą  żywimy zwierzęta (Da-

W  SZ.ECHS W IA T.
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nilewsky). Ta pobudliwość tkanki nerwowej j 

je s t jednym z zasadniczych momentów, które 
składają, się na charakter indywidualny.

I  oto dochodzimy do wniosku, źe badania 
chemiczne mogą nam pomódz w rozstrzyga
niu takich także pytań z zakresu fizyologii, 
które dotyczą najwyższych nawet funkcyj 
psychicznych.

Pizy o log bada zjawiska życia i posługuje 
się w naszych czasach temi wszystkiemi me- - 
todami, jakich dostarczają nauki ścisłe. Nie- 
tylko poznaje kształt i formy organów oraz 
najdrobniejszych ich części—komórek, lecz 
uzbrojony w metody fizyki i chemii śledzi też 
te przeobrażenia energii i materyi, jakie za
chodzą w organach i organizmach. Zupełne 
ich poznanie doprowadzi z czasem do ścisłego 
sformułowania zjawiska życia, o które na- 
próżno silili się myśliciele od najdawniejszych 
czasów7. Łatwo już dziś przewidzieć, jaki 
udział przyjmie w tem chemia.

Nazywano kiedyś chemią najpożyteczniej
szą ze wszystkich nauk, gdyż oddziałała 
najpotężniej na sztuki i przemysł. Ale za
pominać się nie godzi, źe na tem doniosłość 1 
chemii się nie kończy. W kroczyła ona w tyle 
sier myślenia ludzkiego i tak  z gruntu  prze
kształciła nasze poglądy na zjawiska życia, 
że i w tym kierunku najpotężniej oddziałała 
na postęp ludzkości.

M. Flnum.

K A F A  K O R A L O W A
I  J E J  FA U N A .

Wielka australijska ra fa  koralowa zaczyna 
się w' cieśninie Torresa i ciągnie się wzdłuż 
wybrzeży Queenslandu, kończąc się na połu
dniu m ałą wysepką koralową Lady Elliot 
Island. Długość rafy wynosi mniej więcej 
1875 km ; odległość jej od lądu niewszędzie 
jes t jednakowa: w niektórych miejscach tylko

3 5 km, w innych dochodzi 150; powierzchnia 
morza zawarta między brzegiem lądu i rafą 
zajmuje' kilkaset tysięcy km  kwadr. Sama 
rafa stanowi rodzaj olbrzymiego archipelagu, 
złożonego z małych skał podwodnych i Wyse
pek koralowych, pomiędzy któremi można 
spotkać tylko kilka o większych rozmiarach. 
Skały te i wysepki znajdują się wrogóle tak 
blizko jedne od drugich, źe ilość przejść, do
stępnych dla większych statków jest bardzo 
nieznaczna, mianowicie tylko 22; ale zato 
małe mogą się z łatwością przedostać przez 
liczne ważkie przejścia. W ielka rafa zatem 
nie jest bynajmniej wałem ciągłym, jak  to
0 niej nieraz opowiadano; a w dodatku wał 
ten w niektórych miejscach bywa tak  nizki, źe 
ledwie sięga powierzchni morza, nieprzekra- 
czając jej wcale. Bądź co bądź jednak, jest 
on wystarczający, aby stanowić zaporę dla 
fal; toteż okręt, który przebył bez szkody 
jedno z jego przejść i pozostawił za sobą na
gromadzenie skał i wysepek, może żeglować 
bez obawy po spokojnych wodach, pod je 
dnym atoli warunkiem* że posiada dobrze 
obeznanego z miejscowością sternika, gdyż te 
wody, niezbyt głębokie wogóle, obfitują w ska
ły7 i mielizny.

W ielka rafa  koralowa obchodzi zarówno 
uczonego ze względu na swe pochodzenie, bu
dowę i zamieszkujące ją  organizmy, jak
1 przemysłowca, ze względu na korzyści, ja 
kie z niej wyciągnąć można; zasługiwała też 
oddawna na specyalne zbadanie. Pracę tę 
podjął uczony angielski p. Savilłe-lvent, któ
ry przez czas dłuższy mieszkał w Australii 
i zwiedził archipelag rafy koralowej we wszel
kich możliwych kierunkach. W yniki swych 
spostrzeżeń ogłosił w obficie ilustrowanym to
mie, niedawno wydanym w Londynie (The 
G reat B arrier Reef of A ustralia, its products 
and potentialities; in 4°, 387 str., W . H . Allen). 
Chcemy zapoznać czytelników Wszechświata 
z treścią tej książki, według artykułu H . de 
Yarigny w Revue Scientifique.

Zwracając baczną uwagę na fakty, mogące 
wyjaśnić pochodzenie tej rafy, p. Saville-Kent 
nie znalazł żadnych, któreby zostawały7 w isto
tnej sprzeczności z hipotezą Darwina o po
wstawaniu ra f  koralowych. To też nie bę
dziemy bliżej rozpatrywali tego rodzaju fak
tów, zebranych przez p. S.; a  natomiast po
święcimy kilka słów budowie rafy. J a k  już
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było wspomniano wyżej, jest to nagromadze
nie skał i ławic, mniej lub więcej zatopionych, 
ale prawie wszędzie sięgających poziomu mo
rza; znaczna ich część odsłoniętą bywa tylko 
w czasie odpływu, po za tem zaś obecność rafy 
W danem miejscu można poznać jedynie po 
pienieniu się wody, wskutek rozbijania się fal
0 zaporę podwodną. Tutaj, jak  zresztą wszę
dzie, znaczna część rafy jest martwa. Mate- 
rya ł jej składa się z twardych koralowin, 
szkieletów mniej lub więcej połamanych, roz
maitych odłamków, kawałków skorupek; 
wszystko to, pomięszane z piaskiem, tworzy 
skałę mniej lub więcej zbitą, przedstawiającą 
tu  jednorodny drobnoziarnisty wapień, tam 
zlepiony z rozmaitej wielkości okruchów kon- : 
glomerat. N a tej podstawie, utworzonej
z ciał martwych koralów wznoszą się polipni- 
ki ich potomków, stanowiące żyjący element 
rafy, który z kolei również zginie, pokruszy 
się i w ten sposób dołoży swoję cegiełkę do 
budowy całego gmachu.

Korale, budujące rafę, należą do najroz
maitszych gatunków; ale, niezależnie od nich, 
rafa posiada wogóle nadzwyczaj bogatą faunę, 
obfitującą zwłaszcza w zwierzęta bezkręgowe: 
unoszą się tam  w wodzie tysiące otwornic (Fo- 
raminifera), z których skorupek tworzą się 
nagromadzenia delikatnego piasku; na dnie
1 krzakach koralowych poruszają się zwolna i 
jeże i gwiazdy morskie, obok nich widać ró- | 
żnobarwne małże i ślimaki. I  rośliny niemniej 
się przyczyniają do urozmaicenia tego pod
wodnego krajobrazu, źe wspomnimy tu tylko
o kredowo białych wodorostach wapiennych 
(Corallina), które na pierwszy rzut oka można 
wziąć za korale. Słowem, w tych wodach 
przezroczystych, w jasnem słońcu wzrasta 
cały świat istot, pełnych życia i barw, istot, 
nieustannie walczących między sobą, ale 
wspólnemi siłami pracujących nad budową i  

twardego gruntu. Świat ten zasługuje na ' 
bliższe poznanie.

Zacznijmy od koralów, one to bowiem od
grywają pierwszorzędną rolę przy tej budo- j 
wie, ich szkielety stanowią podstawowy ele- I 
ment rafy. Wyliczanie wszystkich znajdują
cych się tam  gatunków, nie byłoby rzeczą 
zajmującą, a nawet — w książce niespecyal- 
nej—wprost zbyteczną; to też p. Saville-Kent, 
pozostawiając na przyszłość ogłoszenie syste
matycznego opracowania zebranego mate-

ryału, poprzestał w swej pracy na krótkich, 
ale barwnych wzmiankach o głównych rodza
jach, ściągających na siebie uwagę pięknością 
barw oraz dziwnemi lub malowniczemi 
kształtami. Korale z rodzaju Eupliyllium, 
(i pokrewnych) nie imponują wielkością, ale 
zato odznaczają się niewypowiedzianie pięk- 
nemi i nieustannie zmieniającemi się barwa
mi: czułki ich, zależnie od oświetlenia, wydają 
się to białe z odcieniem lekko różowym, to 
zielone z żółtym, to wreszcie ciemno bruna
tne. Rodzaj Symphyllium  zasługuje znów 
na uwagę swą wielkością: koralowiny ich do
chodzą niekiedy kilku stóp średnicy; z wyglą
du przypominają one powszechnie znane wą- 
dolnice (Maeandrina), u których powierzchnia 
szkieletu poprzerzynana jest dołami i zagłębie
niami wydłużonemi, przypominaj ącemi zwoje 
mózgowe. Goniosłraea (z rodziny A straea- 
ceae) tworzą zbite zaokrąglone masy, jeszcze 
większe, niż w poprzednim rodzaju; ich biała, 
falista i porżnięta brózdami powierzchnia 
sprawia takie wrażenie, źe patrzącemu z pew
nej odległości na nagromadzenie takich oka
zów na podwodnej skale zdaje się, że widzi 
pasące się stado owiec, którym brak tylko 
pasterza i psów. Bliżej rozpatrywane spra
wiają znów wrażenie zbioru czaszek ja 
kiejś bandy zmarłych olbrzymów. AV tym 
wypadku złudzenie jest zupełnem skutkiem 
tego, źe niektóre osobniki posiadają zagłębie
nia, naśladujące jamy oczne i nosowe; stąd 
nazwa Skull-Reef (skała czaszek), nadana 
przez p. S. skale, na której znajdują się te 
godne uwagi korale. Pocillopora posiadają 
odmienny kształt i dadzą się porównać raczej 
do kalafiorów; rosną one w niektórych miej
scach bardzo obficie, tworząc na skałach zbi
ty kobierzec, o którym jednak niemożna po
wiedzieć, by był miękki. Jeszcze dziwniejszą 
postać posiadają grzybinki (Fungia), mające 
kształt grzyba bez trzona, z blaszkami znaj- 
dującemi się na powierzchni górnej zamiast 
na dolnej. Koralowiny ich są powszechnie 
znane, ale ten, kto widział tylko martwy 
szkielet grzybinki, nie poznałby jej, gdyby 
mu pokazano żywy okaz: blaszki, rozchodzą
ce się promienisto ze szczeliny środkowej, zni
kają  zupełnie pod nagromadzeniem czułków 
i zdaje się nam, że mamy przed sobą jakiś 
ukwiał. Łatwo jednak rozwiać złudzenie: 
dość poruszyć wodę lub dotknąć lekko zwie-
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rzę, aby ono natychmiast wciągnęło swe czuł- 
ki i wówczas kształt typowy grzybinki wystę
puje zupełnie wyraźnie. Każdy taki grzyb 
jest to pojedynczy osobnik, leżący swobodnie 
na dnie; za młodu siedzi on na trzonie, od 
którego się później oddziela; trzon, mimo to, 
nie ginie i przez pączkowanie wytwarza nowe 
osobniki, które się potem również oddzielają. 
Okazy zielonej F. crassitentaculata znajdują 
się w pewnych miejscach w takiej obfitości, 
że nagromadzenie ich naśladuje doskonale 
zieloną darninę, wywołując złudzenie najpięk
niejszego trawnika pod wodą. W  innych 
miejscach przeważa Lophoseris, której kolo
nie w kształcie blaszek pionowych ogromnie 
utrudniają chodzenie po dnie. Gdzieindziej 
znów są olbrzymie pola, pokryte tołpiami 
(Madrepora); można nieraz spotkać całe skały, 
złożone z pniów tych koralów, których w górę 
wzniesione, chropowate gałęzie przypominają 
rogi jelenie. Są to ważne czynniki przy bu
dowie raf, nietyle jednak, co Porites, którego 
osobniki są wprawdzie bardzo małe, ale zato 
kolonie dochodzą nieraz znacznych rozmiarów 
(10 m  długie, po 5— 6 szerokie i wysokie). 
K orale te, żyjąc stosunkowo głębiej, tworzą 
podstawę, na której wznoszą swe koralowiny 
inne, bardziej powierzchowne, gatunki.

W szystkie dotychczas wymienione korale 
są istotnymi budowniczymi rafy; godzi się je 
dnak poświęcić bodaj parę słów takim, które, 
jak  ukwiały, chociaż się do budowy nic nie J  

przyczyniają, urozmaicają jednak i ożywiają 
krajobraz podwodny. Pomiędzy ukwiałami 
szczególnie piękną postacią odznaczają się 
Discosoma Haddonii i D. Kenta; ta  ostatnia 
jest przytem olbrzymia, posiada 60 cm  śred
nicy. K ażdy z nich daje u siebie gościnę 
jednej rybce z rodzaju Amphiprion. D. Ken- 
tii żywi nawet mieszkającą w jej żołądku ryb
kę (A. percula (?), gatunek nie został dokład
nie określony): jeśli potrącić nagle ukwiał, 
można zobaczyć prawie zawsze wychodzące 
ż niej jednę lub dwie rybki, które wracają 
spiesznie z powrotem do żołądka, jak  tylko 
/ninie przyczyna, k tóra je  zaniepokoiła. R yb
ka ta  odznacza się dziwnie jaskrawem i kolo
rami: ciało jej, żywej barwy czerwono poma
rańczowej, przerżnięte jest trzem a poprzecz- 
nemi pasami białemi z brzegiem czarnym. 
Mieszkająca wewnątrz D. Haddoni ryba A . I 
licinctus korzysta tylko z mieszkania, pokarm j

zaś zdobywa sobie sama, od poprzedniej od
różnia się tem, że posiada tylko 2 pasma bia
łe. Tenże sam ukwiał daje u siebie schronie
nie jeszcze jednemu skorupiakowi (z rodz. 
Palaemon), o przeważających barwach czer
wonej i białej; ryba i skorupiak, według 
wszelkiego prawdopodobieństwa, żyją w naj
lepszej harmonii w tym wspólnym lokalu. 
Łatwo pojąć, jakie korzyści daje ukwiał ry
bom i skorupiakowi, ale trudniej spostrzedz, 
jak ą  one jem u przynoszą. Najprawdopo
dobniej służą mu za przynętę, ściągając swe- 
mi jaskrawemi barwami uwagę przepływają
cych obok zwierząt (naturalnie, otwór gębo
wy ukwiału musi być wtedy otwarty); te osta
tnie rzucają się na dostrzeżoną zdobycz, 

j  ukwiał kurczy swe czułki i zjada zwierzę, któ
re się złapało, jak  w pułapkę. Z  innych 
ukwiałów zasługują jeszcze na uwagę: Acti- 
nodendron i Megalactis. Pierwsze są dość 

I duże, chociaż mniejsze od Discosoma i posia- 
| dają nadzwyczaj rozgałęzione czułki. Gdy 
I są one rozpostarte pod wodą, nie sposób pra- 
j  wie odróżnić ich od otaczających wodorostów; 

a taka właściwość czułków ułatwia wielce ich 
posiadaczowi łapanie zdobyczy. Osobniki 
jednego z gatunków są obficie zaopatrzone 
w organy pokrzywowe; niemożna też ich bez
karnie dotykać, gdyż wywołane przez nie po
drażnienie trw a z tydzień, jak  się o tem p. 
Saville-Kent przekonał.

Znajdujemy tam dalej organki ( Tubipora 
musica), któż nie zna tych czerwonych korali, 
utworzonych z rurek  równoległych, połą
czonych poprzecznemi poziomemi płytkami 
i kształtem swym przypominających organy? 
Inny koral Heliopora coendea zasługuje na 
uwagę przez swe współżycie z małemi robacz
kami z rodzaju Leucodora. N a powierzchni 
koralowiny widać wielką ilość jakby małych 
czułków, które się poruszają; przyjrzawszy 
się im dokładniej, przekonywamy się, że nie 
m ają one nic wspólnego z polipami. Dana, 
Moseley i in. zajmowali się zbadaniem tej 
kwestyi; ostatecznie, utrwalił się pogląd, źe 
koralowina posiada tutaj otwory dwojakie: 
jedne większe, ale rzadziej rozrzucone, w któ
rych siedzą polipy, inne mniejsze i bardzo 
liczne z robakami, które tu  żadnej szkody po
lipom nie robią. Takie wypadki współżycia 
korali z innemi zwierzętami, wiercącemi otwo
ry w ich twardych szkieletach, nie są bynaj-
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mniej rzadkie; wszystkie takie zwierzęta 
przyczyniają się również do budowy skał 
podwodnych przez nagromadzanie się mate- 
ryału, który się osypuje z wierconych przez 
nie otworów.

Inne gatunki korali ośmioczułkowych 
(Alcyonaria), zamieszkujące rafę, są to prze
ważnie organizmy miękkie, z ciałem skór
kowałem; występują w wielkich ilościach. 
Powierzchnia niektórych części rafy, jak  da
leko okiem sięgnąć, okryta jes t grubą i ślizką 
warstwą, utworzoną z ciał tych korali. N aj
bardziej rozpowszechnione są rodzaje: Sar- 
cophyton, Alcyonium, Xenia; osobniki jednego 
nowego gatunku z tego ostatniego rodzaju 
przedstawiają tę właściwość, źe ich 8 czułków 
nie porusza się pojedyńczo i niezależnie 
jedne od drugich, lecz kurczą się wszystkie 
razem co parę sekund, później rozkurczają 
się i znów się kurczą w sposób prawidłowy; 
stąd nazwa gatunku X. pulsitans.

(Doli. nast.).
B. Dyakowski.

Wiadomości bibliograficzne.

— jnm . A iexander Bohm und Albert Oppel.
Tasclienbuch der mikroskopischen Technik. Zwei- 
te durchgesehene Auflage, mała 8 -a, str. 192, 
1893, cena 3 marki.

Z licznych przewodników, używanych w labo- 
ratoryach histologicznych, a zawierających wska
zówki, do+yczące techniki mikroskopowej, książka 
Boehma i Oppela jest może z największą zdolno
ścią pedagogiczną napisana. Autorowie podają 
liczne bardzo metody utrwalania, stwardzania, 
barwienia, krajania i rozpatrywania preparatów 
pod mikroskopem— krótko, zwięźle, a przytem 
nader jasno. Dla studentów pracujących w labo- 
ratoryach histologicznych jest to książka nieoce
niona. Wielkie jej zalety, a przytem małe roz
miary i niska cena, zapewniają jej powodzenie, 
którem dotąd już bardzo się cieszy. Drugie wy
danie zawiera liczne nowe dopełnienia w technice 
badań, która w naszych czasach postępuje nad
zwyczajnie szybko.

—  jn m . Nowe czasopismo. W r. b. liczba spe
cyalnych czasopism biologicznych, i tak już bar

dzo wielka, powiększyła się znów o jedno. A mia
nowicie nakładem W. Engelmanna zaczęło wycho
dzić czasopismo „Zoologisches Centralblatt” wy
dawane przez d-ra A. Schuberga przy współudzia
le prof. d-ra O. Bii+schlego i prof. B. Hatscheka. 
Główną treścią czasopisma są refera+y z nowo wy
dawanych dzieł i prac obszerniejszycli i ważniej
szych, o ile te budzą ogólniejsze zajęcie wśród 
zoologów. Prócz tego, co może być nader poży
teczne, czasopismo ma podawać obszerniejsze 
przeglądy, dotyczące pewnych ogólnych pytań 
zoologicznych, mniej lub więcej opracowanych 
przez szereg prac specyalnych. Bocznie ma wy
chodzić około 60 arkuszy druku. Cena roczna 
25 marek.

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

— jn m . Nowe badania nadfizyologią móżdżku.
W ostatnich latach poświęcano tak wiele uwagi 
czynnościom mózgu wielkiege, zwłaszcza zaś waż
nej i trudnej do rozwiązania kwestyi lokalizacyi, 
że zaniedbywano wskutek tego fizyologią móżdż
ku. Wielce przeto pożądanemi były obszerne 
i szczegółowe studya ponowne nad funkcyami 

| móżdżku. Potrzebie tej w znacznej mierze zado- 
j  syć uczynił fizyolog florencki Luigi Luciani. Po- 
| kaźne jego dzieło wyszło w r. z. w niemieckim 

przekładzie p. t. „Das Kleinhirn. Neue Studien 
| zur normalen und pathologischen Physiologie”
I str. XV i 290 oraz 48 figur w tekście. Do osta

tnich czasów o czynnościach móżdżku nie wiedzie
liśmy o wiele więcej niż w począfku bieżącego 
stulecia. Nowe wyniki, do których doszedł słyn
ny fizyolog florencki, na szczególną więc zasługu
ją uwagę.

Luciani wykonywał doświadczenia wyłącznie na 
psach i małpach, ponieważ tylko u wyższych ssą
cych móżdżek składa się z części odpowiadają
cych częściom móżdżku ludzkiego. U wielkiej 
liczby tych zwierząt udało się mu szczęśliwie 
przeprowadzić częściowe lub całkowite ekstyrpa- 
cye (wycięcia), a po zagojeniu się ran utrzymywać 
zwierzęta przez dłuższy czas przy życiu. W celu 
badania u zwierząt w ten sposób operowanych 

I siły skurczów mięśniowych oraz koordynacyi ru- 
J  chów mięśniowych, użył on metody „zapisywania 

śladów nóżkami,” t. j . cztery łapki zwierzęcia za
nurzone zostały w czterech naczyniach z rozmai
cie zabarwionej wodzie i następnie zniewolono 
zwierzę do łażenia lub biegania po gładkiej po
wierzchni w prostej linii. Porównywanie z sobą 
różnych rysunków, w ten sposób otrzymywanych, 
dawało bardzo pouczające rezultaty. Oprócz
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metody wycinania używał też Luciani metody 
drażnienia.

Ogólne wyniki jego badań są następujące. Móż
dżek należy uważać za samodzielny organ ośrod
kowy, pod pewnym względem koordynowany móz
gowi. Każda połowa móżdżku wywiera wpływ 
na obie połowy ciała, lecz przeważającym jest 
wpływ na stronę jednoimienną. Wpływ ten roz
ciąga się prawdopodobnie na wszystkie mięśnie 
ruchu dowolnego, przeważnie zaś na mięśnie tyl
nych kończyn, jako też na mięśnie prostujące 
kręgosłup. Wszystkie pojedyńcze oddziały orga
nu spełniają tę samą czynność i mogą się wzaje
mnie zastępować, dopóki z resztą organu są nie
naruszone połączenia, które przewodzą pobudze
nia, wychodzące z danych oddziałów. Po włók
nach móżdżku przeprowadzane także bywają do 
reszty układu nerwowego pobudzenia, których 
istotna natura fizyologiczna nie jest bliżej znana 
autorowi, a którą oznacza mianem akcyi stenicz- 
nej, tonicznej i statycznej, ponieważ po zranieniu 
móżdżku występują zaburzenia w odżywianiu się 
określonych dróg nerwowych oraz w inuerwacyi 
mięśni.

(Biol. Centralblatt, 1893).

—  sic. P ow ietrze  płynne. W dalszym ciągu 
ciekawych swych doświadczeń nad powietrzem 
skropłonem, o których kilkakrotnie podawaliśmy 
już wiadomość, przedstawił prof. Devar d. 19 
stycznia słuchaczom swoim w Koyal Institution 
powietrze płynne w warunkach odmiennych, ani
żeli na wykładach poprzednich. Nie była to bo
wiem ciecz wrąca żywo pod ciśnieniem normal- 
nem, lub parująca zwolna w temperaturze niskiej, 
ale ciecz zupełnie spokojna, nie wywiązująca wy
raźnie gazu, a to skutkiem urządzenia, które po- 
ws‘rzymywało do niej dopływ ciepła zewnętrzne
go. Poprzednio temperatura nizka powietrza 
skroplonego utrzymywała się przez samo jego 
wrzenie, podobnie jak woda wrąca zachowuje 
temperaturę niezmienną nawet przy ogniu najsil
niejszym; tym razem zaś ciecz ta znajdowała się 
w naczyniu o ścianach podwójnych, między które- 
mi wytworzono próżnię, a naczynie to z kolei 
umieszczone było w tlenie skroplonym, który się 
znajdował w naczyniu połączonem z pompą po
wietrzną. Ciepło więc dojść mogło do powietrza 
ciekłego jedynie przez promieniowanie, a zatsm 
w stopniu bardzo nieznacznym. W warunkach 
tych szybkie parowanie tlenu ciekłego obniżyło 
lemperaturę tak dalece, że spx-owadziło to „skrzep
nięcie powietrza” w postaci kryształów.

Zupełne odosobnienie cieczy dozwoliło ozna
czyć jej ciepło właściwe i jej ciepło utajone, a to 
przez opuszczenie do niej danej masy platyny 
i przez oznaczenie ilości wywiązanego gazu. Prof. 
Devar okazał dalej metody, jakich używa do 
oznaczania wytrzymałości metali w temperaturze 
— 180°C.; doświadczenia te przekonały, że przy 
obniżaniu temperatury wytrzymałość metali silnie 
się powiększa, a dla żelaza prawie się podwaja,

Gdy więc siły chemiczne w temperaturach bardzo 
niskich zupełnie się znoszą, siły fizyczne, spojność 
mianowicie, wzmagają się znacznie. Podobnież 
w temperaturze tak niskiej, którą już trudno za
pewne będzie przekroczyć, wzmagają się własno
ści magnetyczne, opór zaś elektryczny słabnie. 
Niskie tempera+ury wywierają też wpływ na bar- 

j  wy niektórych ciał; tak mianowicie żywe barwy 
cynobru i jodniku rtęci przechodzą w blado-poma- 
rańczowe, ale wracają, gdy ciała te odzyskują 
temperaturę normalną. Barwy błękitne zmianie 

j podobnej nie ulegają, a barwniki organiczne słabo 
się tylko przeobrażają. Objawy te posłużą może 
do wyjaśnienia chemicznego barwności różnych 
soli. W ogólności powietrze w znacznych ilo
ściach skroplone stanowi środek do badań własno- 

| ści materyi w temperaturze — 2 0 0 °, jak lampka 
alkoholowa lub płomień gazowy dają możność 
badania ich w temperaturach wysokich.

—  sic. Planetoidy odkryte w  r. 1893. Liczba
drobnych planet znowu się znacznie powiększyła 
w ciągu roku ubiegłego, przybyło ich bowiem 2 G, 
od numeru 352 do 378. Z ogólnej tej liczby 
dwie, 352 i 353 odkrył p. M. Wolf, jednę (3G9) 
p. Borelly, wszysłkie zaś inne p. Charlois w ob- 
serwatoryum nicejskiem. Oprócz jednej, dostrze
żonej przez Borellego, wszystkie inne odkryte zo
stały na drodze fotograficznej. Odnaleziono nad
to planetę (175) Andromachę, która dotąd obser
wowaną była jedynie w r. 1877. Z planet nato
miast odkrytych w r. 1893 odpadła jedna, a mia
nowicie 359, p. Coniel bowiem w Paryżu przez 
obliczenie jej drogi wykazał, że jest identyczna 
z planetą (89), która ma nazwę Julii. Podobnież 
planeta (330) Ilmator okazała się identyczną 
z Baptystyną (298), powyższe zatem dwa numery 
pozostały wolne.

—  sk. Skład wody jez io r w  różnych głęboko
ściach. Wbrew powszechnie przyjmowanemu 
poglądowi, że woda danego jeziora ma wszędzie 
skład jednakowy, przekonał się p. Delebecque, 
badając wodę kilku jezior alpejskich, że zawar
tość części stałych zmienia się wraz z głęboko
ścią. Tak np. w jeziorze Aiguebelette woda na 
powierzchni zawiera w objętości 1 litra 0,114  
grama w głębokości 15 metrów 0,153 17, na dnie 
zaś, w głębokości 71 »i, 0 ,1605 ij substancyj sta
łych. W jeziorze llemoray zawartość ta czyni—• 
na powierzchni 0,1605 </, w głębi 15 m 0,180, 
na dnie (27 vi) 0 ,205 y. Podobneż mniej więcej 
liczby przedstawia i woda innych zbadanych je 
zior. Chwiejność ta składu należy głównie od 
wapna i krzemionki, ilość zaś magnezyi jest wszę
dzie dosyć jednaka. Ponieważ badania te pro
wadzone były podczas niezwykle suchego lata 
i jesieni 1893 r., nie można przeto rezultatu po
wyższego przypisywać wpływowi deszczu, któryby 
rozcieńczał wodę na powierzchni, a tak samo nie 
mogą tu mieć znaczenia dopływy, są bowiem bar
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dzo nieznaczne. Również i ogrzewanie się po
wierzchni nie mogło powodować wydzielania soli, 
gdy bowiem wodę zebraną z głębi jeziora przez 
długi czas ogrzewano do temperatury wyższej nad 
najwyższą temperaturę warstw wierzchnich, nie 
sprowadziło to żadnego zgoła osadu. Autor po
dziela przeto zdanie p. Duparc, że znaczniejsze 
na powierzchni pochłanianie substancyj stałych, 
zwłaszcza zaś dwuwęglanu wapna, zachodzi sku
tkiem silniej tam, aniżeli w głębi, rozwiniętego 
życia organicznego.

(Comp*es rendus).

—  tr. Tem p eratu ra  koni. W pracy zamiesz
czonej w „Recueil de medeeine yeterinnire” przy
tacza p. Nocard, że temperatura niektórych koni 
ulegać może znacznej zmienności pod wpływem 
jedynie zmian atmosferycznych. Jeżeli mianowi
cie zwierzęta te wystawione są przez kilka godzin 
na promienie słoneczne, temperatura ich ciała 
wzrasta o 1°, o 1,5° a nawret o 2°. Deszcz nato
miast, wiatr i mgła obniżyć mogą w tymże sto
sunku temperaturę ich wewnętrzną. Często 
wszakże napotykał autor konie, które się pod tym 
względem dobrze opierały wpływom czynników 
atmosferycznych.

ROZMAITOŚCI.

—  sst. Autom atyczne zapalanie latarń  gazo
w ych. Taki sposób zapalania latarń ulicznych za
prowadził w Chicago tamtejszy zakład gazowy: 
ludzi do danego użytku zastępuje w zupełności 
ciśnienie gazu. W tym celu pod palnikiem każ
dej latarni znajduje się mały zbiornik gazowy za
nurzony W rtęci (regulator rtęciowy) nie większy 
od sporego naparstka, do wnętrza którego Wcho
dzi gaz. Nad regulatorem znajduje się elektro
magnes z cewką indukcyjną, od której idą prze
wodniki do ba* ery i galwanicznej schowanej we 
wnętrzu latarni. Gdy więc w chwili zapalania 
podnoszą w zakładzie ciśnienie gazu, zbiornik ga
zowy wznosi się i zamyka obwód w elektromagne
sie, który otwiera kran latarni gazowej a jedno
cześnie iskra elektryczna przeskakuje i zapala 
gaz uchodzący. W odwrotny sposób dokonywa 
się gaszenie z zakładu centralnego przez obniża
nie ciśnienia. Ten pożyteczny wynalazek jest 
nowym przykładem przenoszenia siły na znaczną 
odległość.

(Gastechniker 9).

—  tr . Pośpiech telefonów . Redakcya dzien
nika „Globe Deniocrat” w Saint-Louis, w stanie

[ Missuri, postanowiła w dzień nowego roku prze
słać telefonicznie życzenia noworoczne wszystkim 
abonentom telefonu w Saint-Louis, których liczba 
wynosi 3 755. Do trzech więc przyrządów tele
fonicznych, któremi rozporządza dziennik, przyr- 
brano jeszcze siedem, a listę alfabetyczną abo
nentów podzielono na dziesięć części i rozdzielo • 
nó między dziesięciu urzędników biura telefonicz
nego. Każdemu abonentowi pozostawiano 30 se
kund na odpowiedź, zanim uznano go za nieodpo- 
wiadającego i przystąpiono do abonenta następne
go. Przesyłanie życzeń rozpoczęło się o godzinie 
8 min. 30 rano, a ukończyło o god. 11 min. 55 
przed południem. Najwprawniejszym okazał się 
urzędnik, który w ciągu 3 god. 27 min. wezwał 
514 abonentów i otrzymał 260 odpowiedzi; śred
nia zaś prędkość wynosiła 113 wezwań na godzi
nę i na opera* ora.

—  tr . Kanał łączący  miasto Bruges z morzem
zamierza przeprowadzić i’ząd belgijski. Ustano
wiona do rozpatrzenia projektów komisya obrała 
kanał zupełnie prostolinijny, długości 13 kilome
trów, a uchodzący do morza o 1 600 metrów na 
południe małego portu Heyst. Kanał ma mieć 
na dnie szerokość 22  m, na poziomie zaś wody 
74 m. Prace'potrwać mają sześć lat, zajmą 1 200 
robotników, a koszt ich obliczony jest na 25 mi
lionów franków.

—  tr . G ołębie pocztowe w rybołóstw ie oka
zały się bardzo użyteczne. Spółki mianowicie 
rybackie w Cleyeland zaopatrują swe statki w dwa 
takie gołębie, a .po wydobyciu sieci załoga wy
puszcza jednego, który przynosi do miasta wiado
mość o ilości i rodzaju ryb złowionych, co do
zwala poczynić odpowiednie przygotowania do 
przyjęcia połowu i zawiadomić telegraficznie na
bywców. Gołąb drugi zatrzymuje się na statku, 
by mógł być gońcem w razie grożącego niebez
pieczeństwa.

—  tr. Te leg ra f w Afryce środkow ej. Towa
rzystwo Congo zamierza przeprowadzić linią tele
graficzną między Boma a jeziorem Tanganyika 
przez Matadi, Leopoldyille i Stanley Falls. Dłu
gość linii wynosi około 7 680 kilometrów, a zu
pełne jej wykończenie wymagać będzie pracy kil- 
koletniej.

(Reyue Scient.).

—  tr . Sztuczne oddychanie. Pod nazwą „re- 
suscitator” wprowadził do handlu William F. 
Desant w Ne w-Yorku przyrząd, który ma uła
twiać ratunek topielców. Wiadomo, że ratunek 
ten polega głównie na wywołaniu sztucznego od
dychania, co sprowadza się dotąd zwykle przez 
naciskanie klatki piersiowej. Nowy więc przyrząd 
składa się z dwu pomp powietrznych, łatwo dają-

| cycli się wprawiać w ruch, oraz ż dwu rur kau
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czukowych, wprowadzanych do jamy ustnej to
pielca. Jedna z tych pomp wtłacza powietrze do 
płuc, druga usuwa je  z nich. Ilość przesyłanego 
powietrza, jako też liczbę oddechów dowolnie re
gulować można.

(ScienJific American).

—  tr . Głębokość m orza Śródziemnego. Okręt 
austryacki „Pola,” który w roku zeszłym odbył 
dziesięciomiesięczną podróż naukową po wschod
niej części morza Śródziemnego, dokonał tam 77 
sondowań, w okolicach, których głębokości dotąd 
zgoła były nieznane. Najgłębszem okazało się 
morze na wschód względem wyspy Rodos, pod 
28° 36,0 ,, szerokości płn. i 36° 5'30n długości 
wsch., głębokość wynosi tam 3 865 metrów, jest 
zatem jedną z najznaczniejszych na morzu Śród- 
ziemnem.

—  tr . Liczba stacy j telefonicznych w  Niem 
czech, która w r. 1881 wynosiła 1504 , wzrosła 
d. 1 czerwca 1892 r. do 63 558; w liczbie tej

przypada na Berlin 17424  stacyj. Również 
szybko rozwija się i komunikacya telefoniczna 
między różnemi miastami. W początkach roku 
1892 liczono już 310 instalacyj telefonicznych 
o znacznej długości, obejmujących razem sieć 
drutów 228 49 kilometrów. Najdłuższą jest linia 
między Berlinem a Wrocławiem, wynosząca 352 
kilometry.

(Zeitschrift fiir Elektrotechnik).

Nekrologia.

Znany zoolog P. J. van Benedetl, zmarł w Lou- 
vain, w wieku lat 84.

B u l e t y n  m e t e o r o l o g i c z n y
za tydzień od 7 do 13 lutego 1894 r.

(ze spostrzeżeń na stacyi meteorologicznej przy Muzeum Przemysłu i Rolnictwa w Warszawie).
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