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M E T E O R O L O G I A

JAKO FIZYKA ATMOSFERY.
P odług  w y k ład u  p rof. W ilhelm a von Bezolda ') .

O d czasów najdawniejszych aż do środka 
bieżącego stulecia, meteorologia opierała się 
w gruncie rzeczy na podstawie statystycznej; 
•dzieła takich mężów, jak  Aleksander v. H um 
boldt, Dove i inni, miały na celu raczej zba
danie klimatu, aniżeli meteorologią właściwą.

Dopiero, gdy w środku wieku bieżącego 
-zdołaliśmy się otrząsnąć z wyłącznego roz
ważania wartości średnich, aż dotąd niepo
dzielnie prawie panujących w nauce, gdyśmy 
.zaczęli badać kolejne stany atmosfery w rów
nych odstępach czasu i przedstawiać te stany 
na tak  zwanych mapach pogody, dopiero 
wtedy stan pogody, w ścisłem znaczeniu tego 
wyrazu, stał się naprawdę przedmiotem na-

ł) Himmel und Erde, październik 1892  r.

szego badania. Od tej dopiero epoki me
teorologia, która była przedtem tylko klima
tologią, nabrała prawa zupełnego do swojej 
nazwy.

To nowe pojęcie o przedmiocie wywołało 
potrzebę głębszego zbadania procesów, odby
wających się w atmosferze, wykazało koniecz
ność zastosowania ogólnych zasad mechaniki 
i termodynamiki (teoryi mechanicznej ciepła) 
do zagadnień meteorologicznych.

Tym sposobem nowe pole badań zostało 
otwarte. Ameryka rozpoczęła pochód i na
czelne stanowisko, jakie zajęła, utrzym ała do 
chwili obecnej: w Ameryce właśnie prace 
prof. W illiama Ferrela  dały początek tej ga
łęzi nauki, którą nazwano „meteorologią dy
namiczną,” lecz którą możnaby właściwiej na
zwać: „meteorologią teoretyczną.”

Stopniowo poszukiwania tego rodzaju zaj
mować zaczęły coraz więcej miejsca w litera
turze bieżącej naukowej: cały szereg europej
skich badaczów, takich j ak Reye, Hann, Guld- 
berg, Mohn i t. d., wystąpił z waźnemi p ra
cami.

Do rozpowszechnienia nowej nauki nie mało 
przyczyniło się dzieło Sprunga: „Lehrbuch 
der Meteorologie,” które wyszło w r. 1885 
i w którem po raz pierwszy znalazły miejsce
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zebrane w jednę całość prace wyżej wymie
nionych uczonych: prace te aż dotąd były 
rozrzucone w publikacyach mało dostępnych. 
Dalsze jej rozwinięcie należy przypisać ogól
nej dążności naszej epoki do ciągłego i coraz 
szerszego zastosowania ścisłych metod mate- 
matyczno-fizycznych.

Lecz wskutek energicznego rozwoju takich 
właśnie metod badania, w ciągu zaledwie kil
ku la t zaszła bardzo widoczna zmiana w na
szych poglądach na meteorologią: pojęcia na
sze stały się jaśniejsze, a jednocześnie wystą
piły nowe zagadnienia, których rozwiązania 
należy oczekiwać od współdziałania teoryi 
i obserwacyi.

Te właśnie zagadnienia chwili bieżącej, bę
dące przedmiotem obecnych badań, zamierza
my przedstawić tu ta j w krótkości.

N a  te.oryą ogólnego krążenia atmosfery 
wypada nam  naprzód zwrócić uwagę. W ia
domo dzisiaj powszechnie, że przed niedaw
nym czasem mieliśmy o tym przedmiocie za
ledwie słabe pojęcie. Sądzono mianowicie, 
że w całej atmosferze istnieje prąd  dolny, 
idący od obu biegunów ku równikowi i prąd 
górny, idący od równika ku biegunom, taki, 
jak i w rzeczy samej widzimy na morzach 
zwrotnikowych w obszarze, zajętym przez 
wiatry zwane passatami lub w iatram i handlo- 
wemi. Sądzono dalej, że w teoryi prądów 
równikowego i biegunowego znaleziono klucz 
do wyjaśnienia wszystkich zjawisk, stanowią
cych różne stany pogody. Gdy jednak zaczę
to układać mapy pogody '), wtedy wkrótce 
przekonano się z nieb, źe ta  teorya prądów 
równikowych i biegunowych jest zupełnie nie
dostateczna, przynajmniej co do miejscowości 
położonych w średnich i wysokich szeroko
ściach geograficznych; przeciwnie znaleziono, 
że stan pogody zależy wyłącznie od rozkładu 
ciśnienia powietrza, od powstawania w atmo
sferze miejsc zajętych przez ciśnienia niższe 
i wyższe (tak  zwanych minimów i maximów 
barometrycznych) i sposobu, w jak i te stany 
różnych ciśnień przenoszą się z jednego miej
sca na drugie. W tedy dawna teorya została 
odrzuconą i wszystkie nasze usiłowania zosta-

') Zobacz Molin, Zasady meteorologii tłum. S. 
Kramsz'yka. Warszawa 3 888, str. 184  i nast.

ły zwrócone do zbadania tych procesów, jakie- 
zachodzą wewnątrz przestrzeni, zajętych przez- 
wysokie i nizkie ciśnienia atmosferyczne.

Pokazało się wkrótce z tych badań, że de- 
presye (minima) barometryczne (które zosta
ły  nazwane cyklonami- z powodu sposobu, 
w jak i w iatr krąży naokoło nich) są przestrze
niami, w których prąd powietrza wstępuje do 
góry; przeciwnie zaś w przestrzeniach o Wy

sokiem ciśnieniu atmosferycznem, czyli tak  
zwanych maximach barometrycznych lub an
tycyklonach, mamy do czynienia z prądami 
zstępuj ącemi na dół.

Jednocześnie ten fakt, że cyklony sprowa
dzają czas pochmurny i deszczów, gdy prze
ciwnie w antycyklonach niebo jest pogodne 
i powietrze suche (z wyjątkiem mgły, która 
w antycyklonach przytrafia się w zimne pory 
dnia i roku w warstwach dolnych), znalazł 
naturalne i proste wyjaśnienie przez te prądy 
wstępujące i zstępujące.

Ponieważ dalej okazało się, że cyklony 
tworzą się przeważnie po nad miejscowościami 
mającemi wyższą tem peraturę, antycyklony 
zaś powstają szczególniej ponad miejscowo
ściami o niższej tem peraturze (w lecie nad 
morzami a w zimie nad lądami, mianowicie 
nad wielkim lądem północno-azyatyckim), 
przeto zdawało się rzeczą najprostszą i naj
naturalniejszą przyjąć, że jedyną przyczyną 
tych zjawisk są miejscowe ogrzewania i ozię
biania drobnych warstw powietrza.

I  w rzeczy samej, aż do ostatnich czasów 
zdawało się, że te miejscowe ogrzania jed
nych miejsc na powierzchni ziemi przy znacz
nym stopniu wilgotności i oziębiania innych 
miejsc, połączone z działaniem obrotu ziemi 
naokoło osi, są w zupełności wystarczające 
do wytłumaczenia powstawania cyklonów 
i antycyklonów. Szczególny zaś sposób prze
noszenia się z miejsca na miejsce całego ukła- 

, du wiatrów i ciśnień mógł być objaśniony 
| prżez wpływanie powietrza ciepłego z jednej 

strony cyklonu.
Badania meteorologiczne ostatniego la t 

| dziesiątka były właśnie skierowane głównie 
! do rozwinięcia tej teoryi, zwanej teoryą kon

wekcyjną. Cyklony mianowicie były uważane 
I za ten element główny, od którego całkowicie 

zależy stan pogody i dla tego też dzisiaj, 
w każdym raporcie o stanie pogody naprzód 
się wymienia położenie cyklonu i drogę, po
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której on się posuwa. W  celu zupełnego 
zbadania cyklonów F errel pierwszy wezwał 
do pomocy analizę matematyczną.

Zagadnienia, które przedstawiają się przy 
tem  badaniu, są niezmiernie trudne i zawiłe: 
do ich rozwiązania dojśó możemy tylko przez 
wprowadzenie pewnych hipotez upraszczają
cych. W prowadzając je, otrzymano szereg 
ważnych twierdzeń odnoszących się do pow
stawania cyklonów, ich trwałości, posuwania 
się i do objaśnienia szczególnych ruchów, ja 
ko też wytłumaczenia procesów termicznych, 
które się wewnątrz nich odbywają.

JSiedawniej jak  przed kilkoma laty utrzy
mywano, źe takim sposobem doszliśmy już do 
ostatniego szczebla w tej gałęzi wiedzy, jeżeli 
nie pod względem znajomości szczegółów, to 
przynajmniej pod względem głównych zasad 
nauki i że tylko pozostaje dalej rozwinąć 
i rozszerzyć pojęcia zasadnicze. Przyznawa
no jednak, że na jedno pytanie teorya kon
wekcyjna nie była w stanie odpowiedzieć. 
Jakkolwiek bowiem i ten fakt, że depręsye 
barometryczne posuwają się w ogólności po 
pewnych oznaczonych drogach, może być wy
jaśniony i połączony z nowemi poglądami, to 
jednak ustawiczne powstawanie nowych cy
klonów na tych samych drogach, w równych 
prawie odstępach czasu pozostawało w zupeł
ności niewytłumaczone.

Ale jakkolwiek był to brak, nie przedsta
wiał on jednak dostatecznej przyczyny do od
rzucenia całej teoryi, bo nie znajdował się 
w sprzeczności z nią, można było więc przy
puszczać, że dalsze, nowe obserwacye lub no
we pomysły dadzą możność uzupełnienia i te 
go braku.

Lecz wypadki z różnych obserwacyj doko
nanych w ciągu ostatnich lat, a przedewszyst- 
kiem wypadki spostrzeżeń robionych na sta
cyi górskiej wierzchołkowej „Sonnblick” *) 
w górach Hohe Tauern (położonej na wyso
kości 3100 metrów) zachwiały teoryą, której, 
jak  się zdawało, brakuje tylko uzupełnienia 
w szczegółach. Mistrzowski rozbiór wspom
nianych wyżej spostrzeżeń, dokonany przez 
H anna, znakomitego dyrektora instytutu me
teorologicznego wiedeńskiego, doprowadził do 
poznania faktów, stanowiących mocne zarzu
ty przeciwko teoryi, przyjętej obecnie.

') Pa‘rz Wszechświat rok 1887, str. 651.

Mianowicie, jeżeli rozrzedzenie powietrza, 
wykazane przez nizki stan barometru we
wnątrz cyklonu, lub jeżeli zgęszczenie po
wietrza wewnątrz antycyklonu są faktami 
pierwotnemi, są pierwszemi przyczynami zja
wiska, wtedy obie te przyczyny muszą naprzód 
wywołać wstępujący i zstępujący prąd powie
trza w odpowiednich obszarach, a następnie 
całość zjawisk i procesów, dostrzeganych we
wnątrz tych przestrzeni cyklonicznych i anty- 
cyklonicznych, powinna być prostem następ
stwem wzmiankowanych prądów. W ypada 
z tego, że słup powietrza musi mieć bezwa
runkowo wyższą tem peraturę w cyklonie, ani
żeli w antycyklonie.

Lecz możemy sobie także przedstawić, że 
cały proces inaczej się odbywa, być bowiem 
może naprzykład, źe cyklony i antycyklony 
m ają początek nie termiczny lecz dynamiczny, 
źe pochodzą z ogólnego krążenia atmosfery, 
są jakby gałęziami, wyrostkami oderwanemi 
od ogólnych prądów, panujących w atmosfe
rze. W tedy rozrzedzenie wewnątrz cyklonu 
musi być następstwem wiru, a nie wir następ
stwem rozrzedzenia; wir działa wówczas jak  
wentylator centryfugalny, w którym powietrze 
zostaje wyrzucone wskutek szybkiego ruchu 
obrotowego, rozrzedzenie powstaje wewnątrz 
wiru i w dalszym ciągu sprowadza wsysanie 
powietrza z okolic otaczających.

Dopóki posiadaliśmy dane z obserwacyj ro
bionych tylko w dolnych warstwach atmosfe
ry, to jest z obserwacyj na zwykłych stacyach 
meteorologicznych, dotąd zdawało się, że fak
ty odpowiadają warunkom, wymaganym przez 
pierwszą teoryą, gdyż, jak  to wyżej było za
znaczone, cyklony występują wogóle w ogrza
nych, a antycyklony w oziębionych miejscach 
powierzchni ziemi.

Lecz obserwacye, dokonywane na stacyach 
górskich, a szczególniej obserwacye na „Sonn
blick” dowiodły, że w wyższych warstwach 
atmosfery warunki są często zupełnie od
wrotne, często bowiem cała kolumna powie
trza wewnątrz antycyklonu jest o wiele cie
plejszą, aniżeli odpowiednia kolumna we
wnątrz poblizkiego cyklonu.

Te fakty, które są zresztą w zupełności 
zgodne z teoryą mechaniczną ciepła, wyma
gają koniecznie całkowitego przejrzenia do
tychczasowej teoryi cyklonów i antycyklo 
nów.
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Tym sposobem jesteśmy zmuszeni znowu 
zwrócić się do rozpatrzenia teoryi ogólnego 
krążenia atmosfery, która za czasów panowa
nia teoryi prądów równikowych i bieguno
wych jedynie służyła do objaśnienia faktów, 
ale k tóra od kilku dziesiątków la t zupełnie 
została usuniętą na bok. W ypada nam więc 
zbadać, jakim  sposobem możemy związać teo- 
ryą tych prądów z teoryą konwekcyjną, któ
ra  w wielu punktach dała nam możność utwo
rzenia jasnych poglądów na zjawiska. To 
nowe badanie będzie polegało na poprawieniu, 
uzupełnieniu i rozszerzeniu naszych teoryj, 
równie jak  i na otrzymaniu nowych materya- 
łów z obserwacyi.

Przy takich teoretycznych badaniach wypa
da używać metod, o których nie możemy dać 
dokładnego pojęcia tym z naszych czytelni
ków, którzy się specyalnie przedmiotem nie 
zajmują: musimy się tu taj ograniczyć na 
wskazaniu w ogólnych wyrazach niektórych 
głównych punktów, stanowiących uzupełnie
nia dotychczasowych teoryi.

I  tak  naprzyklad: dotąd cyklony i antycy
klony były uważane za utwory całkowicie nie
zależne, niepodlegające żadnym wpływom sił 
zewnętrznych (z wyjątkiem tarcia o powierzch
nię ziemij, tymczasem należy wprowadzić do 
teoryi uważanie działań zewnętrznych, jeżeli 
chcemy je  traktow ać w związku z krążeniem 
ogólnem atmosfery.

Dalej, w dotychczasowych poszukiwaniach 
nie brano pod uwagę tej okoliczności, że jed
na część cyklonu należy do warstwy dolnej 
suchego powietrza, pozostała zaś część do 
górnej, w której rozwijają się chmury i obło
ki. Przy wejściu do tej ostatniej odrazu 
wchodzą w grę zupełnie inne warunki, które 
muszą oczywiście wywrzeć swój wpływ na ru 
chy powietrza. Podobnie dotąd nie zwraca 
się uwagi na stra tę  lub przyrost ciepła na 
górnej powierzchni chmur, a jednak w tem 
miejscu mamy bez żadnej wątpliwości do czy
nienia z procesami największej wagi.

Lecz uwzględnienie tych wszystkich warun
ków je s t przy dzisiejszym stanie nauki niemo
żliwe, gdyż zadania tego rodzaju, brane w ca
łej ich ogólności, są trudniejsze i bardziej za
wiłe, aniżeli wszystkie zadania astronomii teo
retycznej i fizyki matematycznej, które do tej 
pory rozum ludzki rozwiązał.

Pomimo tego jednak nie należy tracić na
dziei, że i w tym przedmiocie, jakkolwiek 
trudnym, będziemy w możności posunąć się 
o tyle, że dojdziemy do zrozumienia najważ
niejszych zjawisk: już i obecnie niektóre pro
ste, ale oparte na ogólnych zasadach rozwa
żania dają lepsze rezultaty, aniżeli poprzednie 
szczegółowe badania, przez które byliśmy 
w błąd wprowadzeni z powodu zbyt wielkiego 
nagromadzenia drobiazgów.

T ak naprzykład: najprostsze rozumowania 
prowadzą nas do wniosku, źe wielki proces 
kołowy (używając języka teoryi mechanicznej 
ciepła), jaki się odbywa podczas ogólnego krą
żenia atmosfery w pasie międzyzwrotniko- 
wym i przyzwrotnikowym, jest w istocie swo
jej zupełnie innej natury, aniżeli mniejsze 
procesy kołowe, odbywające się w wyższych 
szerokościach geograficznych, przy wymianie 
powietrza pomiędzy cyklonem i anty cyklonem. 
W  pierwszym procesie ciepło zostaje zamie
nione na pracę; w drugim, praca jes t zamie
niona na ciepło; ruchy, wytworzone przez 
ogólne krążenie atmosfery podtrzymują, przy
najmniej w części, drobniejsze procesy mecha
niczne w mniejszych cząstkowych układach 
wirowych.

(C. d. nast.).
W. K.

MÓZG I M Y ŚL .

2. Anatomia układa nerwowego.

(Ciąg dalszy).

Przy początku rozwoju układ nerwowy 
składa się z samych okrągławych komórek, 
więc w tym względzie nie różni się wcale od 
innych organów zarodka. Komórki te tworzą 
kilka warstw współśrodkowych na około ka
nału rdzeniowego i jam  mózgowych. W ięk
szość ich wydłuża się, tworzy liczne, długie 
i wielokrotnie rozgałęziające się wyrostki 
i zamienia się w prawdziwe komórki nerwo
we. Środkowa zaś warstwa komórek, otacza
jąca bezpośrednio kanał rdzeniowy i jamy
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mózgowe, tworzy niezmiernie długie wyrostki, 
które rozprzestrzeniając się promienisto do
sięgają zewnętrznej powierzchni organów ner
wowych i tam  się przyczepiają do tworzących 
się z tkanki łącznej opon mózgowych, a  mia
nowicie do błony naczyniowej, k tóra nader 
obfitą sieó naczyń krwionośnych przesyła do 
ośrodków nerwowych. Przy dalszym rozwoju 
ostatnie komórki otrzymują również obfite 
wyrostki, które gęsto się splatają z wyrostka
mi podobnych komórek sąsiednich, rozdziela
ją  się na oddzielne, krótsze (tak zwane pają- 
kowate) komórki i, wytwarzając prawdopo
dobnie jeszcze włóknistą substancyą między
komórkową, stanowią rodzaj gąbczastego 
rusztowania (neuroglia), w którego oczkach 
mieszczą się istotne pierwiastki nerwowe (kc-

Fig. 1 1 . Trzecięcie poprzeczne rdzenia pacierzo
wego u zarodka kurzego w trzecim dniu wylęga
nia. Z rdzenia wyrastają przednie korzenie ner
wów A, wrastają zaś od obwodu tylne korzenie B. 
Os'ałnie powstają z komórek zwojowycli przy O. | 
a b c komórki rdzenia, z których wyrastają włók- | 
na nerwowe. Przy d pierwsze pęczki włókien ■ 
tworzących białą substancyą rdzenia. Wązka szpa- ) 
ra w środku przecięcia odpowiada kanałowi rdze- j  

nia, otoczonemu cylindrycznemi komórkami tak 
zwanej ependimy, z których wytwarzają się ko

mórki neuroglii.

mórki i włókna). Ponieważ to rusztowanie 
neuroglii nie przyjmuje czynnego i właściwe
go udziału w charakterystycznych sprawach 
nerwowych, więc przy dalszym opisie ośrod
ków nie mamy potrzeby bliżej niem się zaj
mować.

P rzy początku rozwoju układu nerwowego 
nie widać w nim ani śladu włókien nerwo
wych. Ostatnie pojawiają się dopiero po 
uformowaniu głównych oddziałów mózgu. 
Wszystkie włókna wytwarzają się przez wy
dłużenie się ciała komórkowego w cienki dłu

gi wyrostek, fig. 11. Jedna  część tych wy
rostków wysuwa się z ośrodków nerwowych, 
wnika w zaczątki organów sąsiednich i, roz
przestrzeniając się ku obwodowi, dochodzi do 
każdej, choćby najodleglejszej cząstki ciała. 
D ruga część wyrostków nie opuszcza ośrod
ków, lecz wytwarza gruby pokład włóknisty, 
bądź to na zewnętrznej ich powierzchni, jak  
np. w rdzeniu pacierzowym i przedłużonym, 
bądź na powierzchni wewnętrznej czyli zwró
conej ku jamom mózgowym, jak  to ma miej
sce w półkulach mózgu i w móżdżku. Lecz 
niewszystkie te  włókna nerwowe wyrastają 
z komórek, położonych w samych ośrodkach. 
Powyżej już wspomniałem o dwu listewkach, 
ciągnących się wzdłuż tylnej powierzchni 
rdzenia pacierzowego, które oddzielają się od 
zaczątku ostatniego w miejscu, gdzie tenże 
odsznurowuje się od zewnętrznego listka za
rodkowego. Listewki te rozpadają się na 
tyle par małych skupień komórkowych, n a 
zwanych zwojami, ile tworzy się kręgów 
w stosie pacierzowym. Komórki każdego ta 
kiego zwoju tworzą po dwa wyrostki nerwo
we, z których jeden, zwracając się ku obwo
dowi ciała, zaopatruje wszystkie części we 
włókna nerwowe, najobficiej zaś rozgałęzia 
się w skórze. Drugi zaś wyrostek zwraca się 
ku rdzeniowi i układa swoje włókna w podłuż 
na tylnej jego powierzchni, a boczne odnogi 
tych włókien przenikają w sam środek rdze
nia. W  podobny sposób wyrastają liczne 
nerwy z dolnej powierzchni mózgu, a miano
wicie z części odpowiadających średniemu 
i tylnemu pęcherzykowi mózgu zarodkowego, 
inne zaś rozrastają się, podobnie jak  przy 
rdzeniu, z oddzielnych zwojów, zarówno ku 
mózgowi, jak  i ku obwodowa, opatrując m ia
nowicie głowę we właściwe włókna nerwowe.

Od skupień komórkowych, które dostar
czają m ateryału do wytwarzania zwojów przy 
nerwach rdzeniowych, oddzielają się jeszcze 
liczne inne podobne skupienia czyli zwoje, 
wchodzące w skład rozwijających się powoli 
splotów tak zwanego nerwu sympatycznego. 
Ostatni oplata gęstą siecią wszystkie na
czynia krwionośne ciała, prócz włoskowatych 
i dostarcza tą  samą drogą włókien nerwowych 
także do wszystkich organów wewnętrznych, 
a mianowicie do płuc, serca, całego kanału 
pokarmowego, wątroby, śledziony i przyrzą
dów moczo-plciowych. Kozmieszczenie głów
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nych pasm nerwu sympatycznego w organiz
mie poniżej jeszcze nieco szczegółowiej opi
szemy.

Po oswojeniu się z ukształtowaniem układu 
nerwowego u zarodka, nietrudno nam będzie 
pojąć zawiłą jego budowę w stanie zupełnie 
rozwiniętym. Najmniej trudności przedsta
wia w tym względzie rdzeń pacierzowy. N a 
poprzecznem jego przecięciu widać w środku 
wązkie światło pierwotnej, zarodkowej cewki 
nerwowej. W  otaczającej ją  masie wyróżnia 
się wydatnie część środkowa od części obwo
dowej. Pierwsza okazuje barwę szarawą, 
druga wydaje się zupełnie biało zabarwioną. 
Ostatnia składa się przeważnie z włókien ner
wowych, przebiegających wzdłuż rdzenia 

czyli równolegle do jego osi 
i rozdzielonych na pęczki 
przez okrążające je  ruszto
wanie neuroglii. W łókna ner- 
wowe zawierają tu  tak  samo, 
jak  w nerwach obwodowych 
ciała, prócz istotnej nitki 
nerwowej jeszcze drugą, pół
płynną substancyą, która 
otacza nitkę nakształt po
chewki. J e s t  to tak  zwana 
myelina czyli rdzeń włókien 
nerwowych, składający się 
z ciała podobnego do tłusz
czu i obfitującego w fosfor, 
fig. 12. Ciało to odbija silnie 
światło i nadaje białe zabar
wienie zarówno nerwom ob- 
białej masie mózgu i rdzenia 

Przy rozpatrzeniu pod mikro
skopem poprzecznego przecięcia substancyi 
białej, dostrzegamy przecięcia włókien ner
wowych w postaci niezmiernej liczby drob
nych i prawie bezpośrednio stykających się 
kół. Każde kółko otacza położoną w środku 
grubszą lub drobniejszą kropkę, odpowiada
jącą  przecięciu właściwej nitki nerwowej czyli 
tak  zwanej nitki osiowej.

W  substancyi szarej rdzenia rozmieszczone 
są przeważnie komórki nerwowe, otoczone 
neuroglią i oplecione zarówno obfitemi rozga
łęzieniami włókien nerwowych (rdzennych 
i bezrdzennych). jak  i gęstą siecią na
czyń włoskowatych. N a poprzecznem prze
cięciu rdzenia m asa szara nie otacza kolisto 
kanału ośrodkowego, lecz przedstawia postać

Fig. 1 2 . Włókna 
nerwowe rdzen
ne czyli zawie
rające myelinę.

wodowym, jak  
pacierzowego.

dwu półksiężyców, których wypukłości przy
legają do siebie, końcowe zaś części czyli tak 
zwane rogi wysunięte są ku obwodowi, jak to 
objaśnia załączony rysunek (fig. 13 A). Pogi 
zwrócone ku przedniej powierzchni rdzenia 
nazwano przedniemi, zwrócone ku grzbietowi 
tylnemi. Od rogów rozchodzą się ku obwo
dowi rdzenia (w płaszczyźnie przecięcia) pęcz- 

| ki włókien nerwowych, które, przerzynając 
[ masę białą, krzyżują się z podłużnemi włók

nami tej ostatniej. Wydostawszy się z rdze- 
j  nia na zewnątrz, pęczki te stanowią tak  zwane 
| korzenie nerwów rdzeniowych. Ponieważ 

istnieje prawy i lewy róg przedni substancyi 
szarej, a tak  samo też prawy i lewy róg tylny, 
więc należy odróżnić tyleż korzeni nerwowych

Fig. 13 A. Przecięcie poprzeczne rdzenia pacie
rzowego człowieka; ciemna część oznacza substan
cyą szarą z przecięciem kanału w ciemnym pasku 
łączącym w środku obie szare masy. Jasna obwód
ka przedstawia substancyą białą rdzenia. W a wy
chodzą przednie korzenie nerwowe z przedniego 
rogu, w p tylne korzenie z tylnego rogu substan- 

cyi szarej.
Fig. 13 B. Cylindryczny wycinek z takiegoż rdzenia 
przedstawiony z prawej strony i z wierzchu dla 
objaśnienia sposobu tworzenia się nerwów rdzenio
wych z ich korzeni. 1 i 2 przedni i tylny rowek po
dłużny; 5 i 6 przednie i tylne korzenie nerwowe 
wychodzące z rowków bocznych, 6' zwój przy 
korzeniach tylnych, 7 nerw obejmujący złączone 

włókna przednich i tylnych korzeni.

na obwodzie rdzenia. Korzenie tylne i przed
nie każdej strony łączą się ze sobą, a cała 
wiązka korzeni, wychodzących z rdzenia na 
przestrzeni, odpowiadającej długości pojedyń- 
czego kręgu w kręgosłupie, zbiera się w więk
szy pień nerwowy, który opuszcza kanał krę
gowy przez otwór leżący po prawej i lewej 
stronie kręgosłupa pomiędzy sąsiedniemi krę
gami (fig. 13 B). Wychodzi więc właściwie 
tyle par nerwów z rdzenia, ile istnieje oddziel-
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uycłi kręgów w kręgosłupie (fig. 14 i 15). Po 
wyjściu z kanału kręgowego pnie nerwowe

niej oddzielające się gałązki ku wszystkim 
częściom tułowia, zawierające zarówno włók
na czuciowe, jak  i przeznaczone dla mięśni. 
P rzed złączeniem się jednak korzeni tylnych 
z przedniemj, włókna m ają zupełnie odmien
ny charakter fizyologiczny, jak  to w odpo
wiednim rozdziale bliżej wyjaśnimy. Każdy

2?ig. 1 4 . Rdzeń pacierzowy człowieka widziany 
z  przodu z wycliodzącemi z niego nerwami, prze
dłużający się u góry przy O w rdzeń przedłużony 
i P most Warola. Y i XII oznaczają piąty i dwu
nasty nerw mózgowy. Od C1 do D ' szyjna część 
rdzenia z wycliodzącemi z niej nerwami 1-— 8,two- 
rząeemi po prawej stronie rysunku splot ramienio
w y  (powyżej D O d  D 1 do L 1 grzbietowa część 
rdzenia z nerwami 1— 1 2 . Od dolnej, stożkowato 
zakończonej części lędźwiowej odchodzą nerwy 
do dolnej części tułowia i nóg w kierunku ku do
łowi i tworzą przy Cr, O i Sc sploty. Po lewej 
stronie rysunku przy a, b, c, d, 1, ss przedstawio
ne jest prawe pasmo nerwu sympatycznego, krzy
żujące się z nerwami rdzeniowemi, które posyłają 
gałązki spoidłowe do zwojów pasma, przedstawio

nych w postaci zgrubień ostatniego.

rozgałęziają się, sąsiednie gałęzie tworzą 
sploty, a od splotów rozchodzą się coraz licz

Fig. 1 5 . Mózg i rdzeń w naturalnem swem poło
żeniu w czaszce i kanale kręgowym, z prawej 
strony odsłonięte. Górną część rysunku zajmuje 
prawa półkula mózgu z płatem czołowym F, cie
mieniowym P, potylicowym O i skroniowym T. 
C móżdżek, P most Warola, mo rdzeń przedłużo
ny. Od C I do C VIII szyjna część rdzenia, od DI 
do DXII część jego grzbietowa, od L I do SI 
część lędźwiowa, od SI do S V część krzyżowa, 

Col nerwy ogonowe.

pień nerwowy wychodzący z rdzenia opatrzo
ny je s t w odpowiedni zwój, lecz ostatni łączy 
się jedynie z tylnemi korzeniami nerwów, (fig. 
13 B 6'). W  miejscu, gdzie z rdzenia odcho
dzą grube pnie nerwowe do kończyn górnych 
i dolnych (ramion i nóg), masa jego przed-
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stawia niewielkie obrzmienie (tak zwane zgru
bienie szyjne i lędźwiowe), a po wyjściu z ka
nału kręgowego nerwy tworzą bardzo obfite 
sploty. Rdzeń pacierzowy nie wypełnia całe
go kanału kręgowego, lecz dochodzi od głowy 
tylko do okolicy lędźwiowej. Dalszy ciąg 
kanału wypełniony je s t obfitą m asą bardzo 
długich korzeni 
pniów nerwowych 
rozp rzestrzen ia
jących się następ
nie ku kończynom 
dolnym.

Przez dwa row
ki, zagłębiające 
się w rdzeń na 
przedniej i tylnej 
jego powierzchni 
wzdłuż całej jego 
rozciągłości i do
sięgające prawie 
do kanału ośrod
kowego, rdzeń zo
staje rozdzielony 
na prawą i lewą 
połowę. Ponieważ 
dalej na każdej 
połowie wychodzą 
z niego dwa rzę
dy korzeni nerwo
wych, p r z e d n i e  
i tylne, masa więc 
substancyi białej 
w każdej połowie 
zostaje rozdzielo
ną na trzy pęczki 
równoległe, bieg
nące w podłuż 
rdzenia, a miano
wicie na przedni, 
boczny i tylny.
C ała substancya biała  rozpada się więc ra 
zem na 6 pęczków t. j. na 2 (prawy i lewy) 
przednie, 2 boczne i 2 tylne. Tylne zawiera
ją , jak  to niżej zobaczymy, wyłącznie drogi 
do przewodnictwa wrażeń czuciowych, gdy 
tymczasem boczne i przednie obejmują zarów
no włókna czuciowe, ja k  i ruchowe, (fig. 13 A).

W  blizkości miejsca, w którem nerwy rdze
niowe wychodzą z kanału  kręgowego, położo
ny jest na przedniej powierzchni kręgosłupa 
podwójny szereg zwojów, łączących się pomię

dzy sobą w kierunku podłużnym za pomocą 
spoideł, złożonych z włókien nerwowych. 
Każdy zwój łączy się za pośrednictwem po
dobnych spoideł z odpowiednim nerwem pa
cierzowym. Tym sposobem powstają dwa 
długie pasma nerwowe czyli łańcuchy zwo
jów, podobne do opisanych wyżej ośrodków

nerwowych zwie
r z ą t  bezkręgo
wych, przebiega
jące wzdłuż krę
gosłupa i stano
wiące główne p a
sma tak zwanego 
nerwu sympatycz
nego (fig. 14). L i
czne gałązki od
chodzące od zwo
jów ku obwodowi 
splatają się wie
lokrotnie pomię
dzy sobą, oplata
ją  pnie i rozgałę
zienia n a c z y ń  
k r wi o n o ś n y c h ,  
i rozchodzą się 
z ostatniemi ku, 
w s z y s t k i m  czę
ś c i o m  c i a ł a  w 
szczególności zaś 
ku organom we
wnętrznym, ja k  
o tem już wyżej 
była mowa. Przy 
obwodowych tych. 
splotach znajdu-

Fig. 16 . Schematyczny rysunek mózgu wyższego zwierzęcia 
kręgowego w przekroju podłużnym. Po prawej stronie rdzeń 
pacierzowy, którego kanał przechodzi ku lewej stronie 
w czwartą jamę mózgową, położoną nad rdzeniem przedłużo
nym. Przykrywa ją  sfałdowany splot naczyniowy i dalej ku 
przodowi móżdżek (Cerebellum). Napis Pons odpowiada mo
stowi, Pes nóżkom mózgu, nad któremi leży szara masa tak 
zwanej przykrywy (Tegmentum). Corp. opfc. odpowiada wzgór
kom czworaczym. Pomiędzy ostatniemi i masą leżącą nad 
Tegmentum przebiega kanał Sylwiusza, łączący czwartą jamę 
mózgową z przednią środkową, wydłużającą się ku dołowi 
w postaci lejka (Infundibulum). Przed Corp. opt. leży szyszka 
Epiph. (Epiphysis), a z lejkiem złączona jest u spodu przy
sadka Hypoph. (Hypophysis). Lekko cieniowana masa, na któ
rej umieszczony jest napis Infundib., odpowiada prawemu 
wzgórkowi wzrokowemu, stanowiącemu przedłużenie nóżek 
(Pes) ku przodowi, a wzgórek wzrokowy łączy się bezpośred
nio z wzgórkiem prążkowanym (Corpus striatum), przez który 
przerzyna się prążkowany pęczek włókien, s*anowiący tak 
zwaną powłokę zewnętrzną (Capsula externa). Od wzgórka 
prążkowanego rozchodzi się ku górze i tyłowi wielka masa 
półkul (Pallium), której szara kora przedstawiona jest krop- ją  się także liczne 
kowaną. Pod półkulą i nad wzgórkiem znajduje się obszerna zwoje  z ł o ż o n e  
jama półkuli wypełniona splotem naczyniowym (Plex. chor.). ^ komórek nerwo 
Napis Opticus odpowiada przekrojowi nerwu wzrokowego,

przed którym rozciąga się nerw węchowy. wych, a nawet ta 
kie zwoje spoty

kamy na samym prawie obwodzie, ja k  np.. 
w ścianach serca, kanału pokarmowego, pę
cherza moczowego i in.

Przy przejściu rdzenia pacierzowego w prze
dłużony, odpowiadający trzeciemu pęcherzy
kowi mózgowemu zarodka, kanał ośrodkowy 
rozszerza się i tworzy tak  zwaną jam ę czwar
tą  mózgu. Tylne pęczki substancyi białej 
rozstępują się, skutkiem czego jam a zostaje 
z góry jakby odsłoniętą. Przykrywa ją  jed
nak z tyłu cienka błonka, powlekająca także
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obfity splot naczyń krwionośnych, przenikają
cych tam  do wnętrza jam y, z przodu zaś 
przednia część móżdżku, (fig. 16).

W  rdzeniu przedłużonym zaczyna się już 
znacznie przemieniać stosunek substancyi 
szarej do białej, który w rdzeniu pacierzowym 
zachowuje się w dość jednostajnej postaci. 
W ystępują mianowicie nowe gniazda substan
cyi szarej. Pęczki białe rdzenia pacierzowe
go kończą się w znacznej części w rdze
niu przedłużonym, a inne wstępują na ich 
miejsce i podążają ku częściom mózgu poło
żonym dalej na przodzie. Jedynie tak  zwane 
pęczki piramid (pyramides), leżące na przed
niej powierzchni rdzenia przedłużonego i po
wstające z części przednich i bocznych pęcz- j  

ków rdzenia pacierzowego, przedłużają się j 
bezpośrednio ku przodowi i przenikają nawet j  

bez przerwy w korową warstwę półkul móz
gowych.

Dalszy ciąg rdzenia przedłużonego tworzą 
ku przodowi most W arola i nóżki mózgowe 
(pedunculi cerebri), leżące na dolnej po
wierzchni mózgu, a wzgórki czworacze z wierz
chu, (fig. 16 i 19). Części te powstają, jak  
to  wyżej było już szczegółowiej opisane 
z średniego pęcherzyka mózgu zarodkowego, 
którego ściany tak  znacznie grubieją, źe jam a 
jego zamienia się na wązki kanał Sylwiusza. 
Most W arola składa się przeważnie z pęcz
ków substancyi białej czyli włókien nerwo
wych, wychodzących ze środkowej (białej) 
masy móżdżku. Pęczki te tworzą na pozór 
spoidło pomiędzy obudwiema półkulami, na 
jakie m asa móżdżku u człowieka się rozstę- 
puje. W  istocie zaś pęczki nerwowe móżdżku 
zaginają się w moście ku przodowi i, przyłą
czając się do pęczków piramid, wchodzą 
w skład nóżek mózgowych. Prócz pęczków 
do mostu, móżdżek posyła także podobne 
pęczki do rdzenia przedłużonego (pedunculi 
cerebelli ad medullam oblongatam sive corpo- 
ra  restiformia) i do wzgórków czworaczych 
(pedunculi cerebelli ad corpora cpiadrigemi- 
na). N a powierzchni cały móżdżek pokryty 
jes t substancyą szarą, k tóra tam  tworzy licz
ne dość równoległe, wązlcie fałdy czyli zawoje 
(gyri), (fig. 17 i 19). Podobnie zbudowana 
masa, łącząca obie połowy móżdżku, nazywa 
się robakiem (vermis).

Naokoło kanału Sylwiusza leży obfita masa 
szara z dużemi komórkami, z których biorą

początek nerwy mięśni poruszających oczy. 
Inne szare skupienia leżą we wzgórkach 
czworaczych. Z  przedniej pary wzgórków 
wychodzi niewątpliwie nerw wzrokowy, tylne 
zaś wzgórki, zdaje się, że są w związku z przy
rządem słuchowym. Pomiędzy wspomniane- 
mi szaremi masami przebiegają pęczki białe 
od rdzenia przedłużonego i móżdżku, podąża
jąc  ku przednim częściom mózgu. Ściany 
przedniego pęcherzyka mózgowego u zarodka 
grubieją tylko z boku i z dołu, z góry zaś za
słania jego jam ę tylko cieniutka błonka po
wlekająca sploty naczyniowe przenikające 
z góry w jam ę (plexus chorioideus anterior),. 
(fig. 16). Ze zgrubień bocznych ścian tej 
ostatniej powstają tak  zwane wzgórki wzroko-

| Fig. 1 7 . Mózg człowieka przedstawiony z boku.
A prawa półkula, f  jej płat czołowy, K płat cie- 

j mieniowy, h płat potylicowy, g płat skroniowy. B- 
] móżdżek, c jego połączenie z mostem C, d połą

czenie z rdzeniem przedłużonym D. Przy t miej
sce odcięcia mózgu od rdzenia pacierzowego. Na 
powierzchni wielkiej półkuli widać przebieg licz
nych nieforemnych falistych rowków rozgranicza
jących szerokie zawoje. Na móżdżku zawoje są 

węższe i przebiegają bardziej równolegle.

we (prawy i lewy), które łączą się z tyłu 
z nóżkami mózgu i wzgórkami czworaczemi, 
z przodu zaś ze wzgórkami prążkowanemi, 
stanowiącemi w istocie zgrubienia dolnych 
części półkul mózgowych. Opisaną drogą 
utrzymuje się więc jednociągłość pomiędzy 
rdzeniem pacierzowym i półkulami mózgo- 
wemi.

Rdzeń pacierzowy przechodzi bezpośrednio 
w przedłużony; pęczki z ostatniego dochodzą 
do móżdżku, wzgórków czworaczych i przez 
most W arola do nóżek mózgowych. W szyst
kie te pęczki kończą się przy wzgórkach.
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Szara masa wzgórków prążkowanych jest 
wydłużona i ciągnie się wzdłuż ku tyłowi, 
okrążając w części wzgórki wzrokowe. P rzed
nia ich część nazywa się jądrem  ogonowem 
(nucleus caudatus), tylna jądrom soczewico- 
watem (nucleus lentiformis). Pomiędzy pierw- 
szem i wzgórkiem wzrokowym leży masa bia
łych pęczków, nazwanych powłoką wewnętrz
ną (capsula interna), wytworzonych przeważ
nie z pęczków piramid, przechodzących wprost 
od rdzenia pacierzowego aż do powierzchni 
mózgu. K u przodowi powłoka ta  przerzyna

Fig. 19. Część mózgu podsławowa przedstawio
na od strony powierzchni spodniej, wraz z rozpo
czynaj ącemi się w niej nerwami mózgowemi, 
oznaczonemi kolejnemi cyframi rzymskiemi: Inerw  
węchowy; II nerw wzrokowy; III, IV, VI nerwy 
poruszające oko; V nerw trójdzielny, dostarczają
cy włókien czuciowych głowie; VII nerw poru
szający mięśnie twarzy; VIII nerw słuchowy; IX 
nerw języko-przelykowy (w części smakowy); X  
nerw błędny; XI nerw dodatkowy; XII nerw poru
szający język. C dolna powierzchnia płatu czoło
wego półkuli. Th wzgórek wzrokowy, h przysad
ka, P nóżki mózgowe, PV most, pa piramidy, Co 

fl, fh płaty móżdżku.

ciało prążkowane i rozdziela jego szarą masę 
na jąd ro  ogonowe i soczewicowate (fig. 18).

Powierzchnia mózgu składa się z samej 
masy szarej, tworzącej liczne fałdy czyli za
woje (gyri), które u człowieka na pierwszy 
rzu t oka wydają się zupełnie nieforemnemi, 
jednak w głównych zarysach w każdym móz
gu się powtarzają. N a półkulach dla łatwiej-

wzrokowych, z wyjątkiem piramid. Do osta
tnich przyłączają się nowe pęczki, pochodzące 

-z móżdżku i wzgórków czworaczych, które 
również podążają ku półkulom mózgowym 
wraz z pęczkami powstającemi w szarych ma
sach wzgórków wzrokowych i prążkowanych. 
Wszystkie te pęczki rozchodzą się promienisto 
od wspomnianych wzgórków ku obwodowi

Fig. 18. Schematyczny przekrój przez prawą 
i część lewej półkuli i podstawę mózgową w celu j  

objaśnienia przebiegu białych pęczków piramid od 
końca rdzenia pacierzowego (przy N. spinał.) 
przez rdzeń przedłużony (Pyramis), most (Pons), | 
nóżki mózgu (Pedunculi cerebri), powłokę we
wnętrzną (Capsula int.) do ciemno kropkowanej 
kory półkuli mózgowej. Tę samę drogę obierają j  

także włókna nerwowe łączące początek nerwu 
twarzowego (przy B i Nuci. fac.) z korą mózgo
wą. Powłoka wewnętrzna (Capsula int.) rozdziela 
ciemno kropkowaną masę wzgórka prążkowanego 

na jądra ogonowe i soczewicowate.

półkul mózgowych. Tym sposobem powstaje j 

w ostatnich masa biała, złożona z samych I 
włókien; a do niej przyłączają się jeszcze na
der obfite włókna wielkiego spoidła (corpus 
-callosum), łączące pomiędzy sobą obie pół
kule.
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szego oryentowania się anatomia odróżnia od
dzielne okolice czyli płaty: czołowy, ciemienio
wy, skroniowy i potylicowy, (fig. 17).

Od półkul mózgowych i móżdżkowych nie 
rozpoczynają się żadne nerwy. Ostatnie wy
chodzą tylko na dolnej powierzchni mózgu od 
części odpowiadających zasadniczym pęche
rzykom mózgowym, (fig. 19). Istnieje ich 12 
par, z których 4 przechodzi do specyalnych 
organów zmysłowych (nosa, oka, ucha, przy
rządów smakowych). Inne zaopatrują mięśnie 
głowy we włókna ruchowe: od nich zależy mi
mika, ruchy żucia, połykania, ruchy oczu, 
tworzenie głosu i mowy, inne znów służą jako 
nerwy czuciowe dla głowy, reszta zaś spuszcza 
się ku niżej położonym częściom organizmu 
i wpływa tam  na ruchy serca, żołądka, ruchy 
oddechowe i in. Z tylnej spodniej okolicy 
mózgu, odpowiadającej przedniemu pęche
rzykowi u zarodka (prosencephalon) rozpo
czyna się jedynie nerw węchowy czyli właści
wie przedłużenie mózgu w postaci opuszki 
węchowej (bulbus olfactorius), u człowieka 
stosunkowo nierównie słabiej rozwinięty, niż 
u zwierząt. W  średnim pęcherzyku mózgu 
(mesencephalon) bierze początek nerw wzro
kowy wraz z nerwami kierującemi ruchami 
oczu. Wszystkie inne zaś nerwy mózgowe 
powstają w rdzeniu przedłużonym, a niektóre 
z nich zapuszczają swe korzenie nawet do 
górnej części rdzenia pacierzowego.

(Dok. nasŁ).
H. Hoyer.

W I E L K A  A U S T R A L I J S K A

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

(Dokończenie).

Przejdziemy teraz do rozpatrzenia zwie
rząt, mających znaczenie przemysłowe. W ody 
rafy obfitują w różnorodną faunę; dziwnem- 
by więc było, gdyby ludzie nie eksploatowali 
takiej miejscowości. To też, istotnie, znajdu

jemy tam rozmaite gałęzie przemysłu, pomię
dzy któremi najbardziej rozwinięte są: połów 
pereł, trepangów i hodowla ostryg.

Głownem miejscem połowu pereł jest wys
pa Czwartkowa (Thursday Island); ra fa  ko
ralowa daje tam  schronienie licznym osobni
kom perłopłaicóio (Mełeagrina m argaritifera), 
które zazwyczaj znajdują się na głębokości 
42—46 stóp ang. Wyławianiem pereł zaj
mują się specyalni nurkowie, wynajmowani 
przez przedsiębiorców, którzy wysyłają swoje 
łodzie na połów. Kampania jednomiesięczna, 
żeby być dostatecznie zyskowną, powinna 
przynieść 600— 700 par muszli, z których 
każda waży najmniej 2 funty, najczęściej 3. 
Przyczem właściciel łodzi nie liczy bynajmniej 
na 600 lub 700 pereł; celem jego jest jedynie 
otrzymanie macicy perłowej, tworzącej we
wnętrzną stronę muszli, a wielce poszukiwa
nej w handlu na różne wyroby. Częstokroć 
przedsiębiorca umawia się z nurkami w taki 
sposób, że ci ostatni zachowują dla siebie zna
lezione perły, a jemu oddają tylko perłową 
macicę. Dowodzi to, że perły są tam  bardzo 
rzadkie; i w istocie, trzeba nieraz otworzyć 
kilka tysięcy muszli, nim się znajdzie jednę 
wartościową perłę.

P . Saville zajmował się zbadaniem obycza
jów i warunków życia perłopławów celem prze
konania się, czyby się nie dało hodować ich 
w specyalnych sadzawkach, zamiast jeździć 
daleko na połów. Australczycy uważali to 
wprost za niemożebne, gdyż, według ich 
mniemania, perłopław m a być zwierzęciem 
rdzennie wędrownem, niezdolnem spędzić 2 
dni z rzędu na jednem miejscu. Znalazłszy 
na skale kilka młodych perłopławów, przy
twierdzonych bisiorem, p. S. zabrał je  i umie
ścił w skorupach przydaczni olbrzymiej (T ri- 
dacna gigas) '), napełnionych wrodą morską. 
Małże żyły w tym sztucznym basenie kilka 
tygodni i przez ten czas p. S. porobił nad

') Długość tych skorup dochodzi nieraz 1 w, 
a ciężar 600 — 700 fan.; niektórzy nawet opo
wiadają, że mogą one mieć więcej niż 3 m długo
ści i 1 000 kg wagi; wydaje się to jednak wą+pli- 
wem. Bywają one nieraz niebezpieczne dla nur
ków, któi-ym się zdarzy włożyć przypadkiem nogę 
między rozwarte klapy skorupy: jeśli przydacznia 
zamknie nagle klapy, nurek nie może się uwolnić 
i ginie.
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niemi różne spostrzeżenia. Perłopławy isto
tnie mogą, wyrzuciwszy bisior, opuścić miej
sce, do którego były przytwierdzone, wędro
wać na nieznaczną odległość i przytwierdzić 
się znów w innem miejscu. Wędrówki te od
bywają się bardzo powoli i na przestrzeni, nie- 
przenoszącej kilku cm. Młode są zawsze 
przytwierdzone za pomocą bisioru; starsze 
spoczywają swobodnie na dnie; swoboda ta  
zresztą jes t bardzo względną, gdyż najczę
ściej górna klapa ich skorupy okryta jes t ko
loniami korali, których ciężar kilka razy prze
wyższa ciężar samego m ałża i stanowi bez
względną przeszkodę do wszelkich wędrówek.

Ciekawemiby były próby aklimatyzacyi 
perłopławów w powierzchownej warstwie wo
dy, skądby je  można było łowić ręką, bez za
nurzania się. Miejscowi rybacy wcale nie 
wierzą, aby takie próby mogły wydać dobry 
skutek; zdaje się jednak, że pogląd ten jest 
nieuzasadniony: perłopław jest wprawdzie de
likatniejszy od ostrygi jadalnej i bardziej 
czuły na zmiany środka, w którym żyje, jed
nak p. S. udało się zebrać parę faktów, prze
mawiających za możliwością takiej hodowli. 
P rzytacza on mianowicie, że nieraz znajdo
wano je  właśnie blizko powierzchni, a jeśli to 
się nie zdarza częściej, to jedynie dla tego, źe 
przez zbytnie wyławianie muszli z warstwy 
powierzchownej, wyczerpano ją  zupełnie. Da
lej przekonał się on, że młode dają się prze
wozić na znaczną nawet odległość, przy za
chowaniu niewielkich ostrożności; można więc 
z łatwością, zebrawszy kolekcyą perłopławów, 
przewieźć ją  do odpowiednio urządzonych sa
dzawek. Ostatecznie, zdaje się, źe perłopła- 
wy dałyby się hodować z równie dobrym 
skutkiem, jak  ostrygi, a wtedy przemysł per
łowy mógłby dawać lepsze dochody, niż teraz 
(rocznie średnio 1 750 000 fr.).

T repang, po portugalsku Bicho do mer— 
ślimak czyli robak morski, zwany też, ze 
względu na swój kształt, ogórkiem morskim, 
należy jak  wiadomo, do strzykw  (Holothuriae). 
~\V morzach europejskich znajdują się rów
nież niektóre gatunki tych zwierząt, ale bez 
porównania mniejsze od zamieszkujących r a 
fę; pomiędzy temi ostatniemi największy, Sti- 
chopus variegatus, dochodzi m etra  długości.

Połów trepangów je s t przemysłem zyskow
nym; nie spożywają się one na miejscu, ale 
specyalnie przyrządzane wysyłają się do Chin,

chińczycy bowiem zaliczają trepangi, na rów
ni z jaskółczemi gniazdami, do największych 
przysmaków i płacą za nie stosunkowo bar
dzo dobrze. (Obliczono, biorąc pod uwagę 
ilość wwożonych rocznie do Chin z różnych 
miejsc trepangów i przeciętną ich cenę, że 
chińczycy wydają na ten przysmak więcej niż 
20 mil. franków rocznie; jednak ze względu 
na cenę, trepangi jadać mogą tylko zamo
żniejsi). Połów trepangów odbywa się wy
łącznie w czasie odpływu: większe okazy mo
żna łapać wprost rękami, mniejsze są dostęp
ne jedynie dla nurków. Zdaje się, źe wogóle 
młode trzym ają się głębiny, a tylko dorosłe 
wypływają ku powierzchni. Złapane strzy- 
kwy przyrządza się odpowiednio: gotuje się je  
(częstokroć po parę razy), oczyszcza się 
z wnętrzności i suszy się na słońcu, a ostatecz
nie, w celu nadania im wielce cenionego przez- 
znawców zapachu, wystawia się je  na działa
nie dymu z drzewa Rhizophora mucronata. 
W skutek tych operacyj, strzykwa kurczy się 
do 12— 15 cm długości i wygląda jak  zeschła 
kiełbasa; powinna jednak być zupełnie suchą, 
gdyż inaczej bardzo łatwo się psuje. Wogóler 
na przyrządzone trepangi źle działa wilgoć, 
tak  źe zazwyczaj ładuje się je  na statek n a  
krótko przed jego odjazdem, żeby jaknaj- 
mniej były wystawione na działanie wilgotnej 
atmosfery, panującej na okręcie. Przeważna 
część trepangów wysyła się do Chin; obecnie 
jednak zaczynają już z nich korzystać i au- 
stralczycy, spostrzegłszy się, źe zupa z tre
pangów nie gorsza jes t od żółwiowej. W  han
dlu rozmaite gatunki trepangów są w różnej 
cenie: zależy to od gatunku samej strzykwy, 
sposobu przyrządzenia i wielu innych własno
ści, które ocenić są w stanie jedynie znawcy 
i handlarze chińscy. Są gatunki bardzo po
szukiwane i są mało płatne; ale oszuści au
stralijscy wynaleźli już sposób nadawania mier
nym gatunkom cech lepszej marki, odwdzię
czając się tem chińczykom za oszustwa, jakich 
ci ostatni bez skrupułów dopuszczają się 
w handlu herbatą.

W arto  jeszcze wspomnieć słów parę o sto
sunku trepangów do rafy; mianowicie żywią 
się one wietrzejącemi jej częściami: pojedyń- 
czy osobnik mający długości 30—35 cm, zja
da dziennie (według obliczeń Guppyego) 2/ 5. 
fun. twardego m ateryału rafy. „Z jada,” nie 
będzie tu zupełnie dokładnem wyrażeniem P
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.gdyż właściwie trepang tę masę, zawierającą 
bardzo mało pożywnych części, przepuszcza 
tylko przez swój przewód pokarmowy. W  ten 
sposób 15— 16 trepangów są w stanie przero
bić całą tonnę piasku w ciągu roku.

Przejdźmy teraz do trzeciej gałęzi przemy
słu, do połowu ostryg; podstawą tego prze
mysłu jest Ostraea glomerata; inne gatunki 
(O. mordax, nigrom arginata, edulis i t. d.) są 
albo mniej cenione albo trudniejsze do znale
zienia. W arunki miejscowe są dla ostryg 
bardzo pomyślne, to teź jedne gatunki tworzą 
znaczne ławice koło samej rafy, inne zamiesz
kują i muł nadbrzeżnych wód półsłonych 
osiedliły się tuż przy brzegu, przymocowując 
się nieraz do korzeni rosnących na nim drzew 
(Avicennia ofFicinalis, Bbizomorpha mucrona- 
ta). Korzenie te, zazwyczaj obnażone i się
gające morza, są niekiedy całkowicie okryte 
ostrygami różnego wieku, które z czasem od
rywają się i padają w wodę; pobyt na korze
niach wybornie im służy, gdyż są wszystkie 
nadzwyczaj piękne i soczyste. To właśnie 
zjawisko dało początek bajkom o drzewach, 
rodzących ostrygi zamiast owoców. Gatunek 
ten nigdy nie znajduje się w wodzie zawsze 
słonej, ale i w słodkiej nie może żyć dłużej 
nad 8 dni; najchętniej zaś zamieszkuje zagłę
bienia przy ujściu rzek, gdzie odbywa się cią
głe mięszanie się wody słodkiej ze słoną.

Nie będziemy tu  zupełnie zajmowali się 
opisem hodowli ostryg, ale za to w krótkości 
wspomnimy o naturalnych wrogach ostrygi 
i głównych jej chorobach. Mięso ostrygi ce
nione jes t nietylko przez ludzi, ale i wiele ! 
zwierząt ugania się za niem: Urosalpinx pa
nine czyni takie same spustoszenia między 
ostrygami australijskiemi, jak  Murex i Nassa 
między europejskiemi; mięczak ten przedziu
raw ia skorupę ostrygi i połyka siedzące 
w niej zwierzę. Gwiazdy morskie oskarżano 
zazwyczaj o zbytni gust do mięsa ostryg: 
iv sprawozdaniu komisyi, utworzonej w S ta
nach Zjednoczonych w celu poznania wrogów 
ostrygi, znajduje się wzmianka o pewnym po
siadaczu ławic ostrygowych, któremu w ciągu 
kilku tygodni gwiazdy morskie zniszczyły 
2000 buszli ostryg. P . Saville sądzi, źe ta 
kie wiadomości są przesadzone: trzymał on 
w tem samem akwaryum ostrygi i gwiazdy

morskie i nie zauważył, aby te  ostatnie poże
rały ostrygi, choć jad ły  chętnie inną zdobycz, 
jaką im podawano. Przyznaje jednak, że 
będzie przezorniej tępić gwiazdy morskie 
w miejscowościach, zamieszkanych przez 
ostrygi. Je s t za to wiele innych zwierząt, 
niezaprzeczenie szkodliwych; żywią się ostry
gami niektóre kraby, czyhają na nie różne ry
by (Trygon pastinaca, Cestration Philippi), 
które bez trudu miażdżą swemi silnemi szczę
kami skorupę ostrygi; chcąc od nich ochronić 
ławicę, należy ją  otoczyć k ra tą  żelazną, któ- 
raby się wznosiła ponad poziom wody. K ra ta  
ta  jednak nie zabezpieczy ostryg przed pta
kami, a jest i między niemi am ator tych mał
żów, szczególniej młodych (Haematopus lon- 
girostris).

Główną chorobą ostryg jest tak  zwana 
„choroba robaków:” polega ona na obecności 
w skorupie komory pełnej błota, z której na 
zewnątrz prowadzi kanał; w komorze tej 
znajduje się jeden lub kilku robaków z rodza
ju  Lomodora. Związek robaka z chorobą 
nie jes t dokładnie wyjaśniony, chociaż, zdaje 
się, że on jest twórcą kanału. Właściwie 
chorobą jest obecność błota, a to ostatnie, 
według p. S., ostryga zawdzięcza rzekom, 
które, znosząc nieustannie muł i osadzając go 
na dnie, okrywają nim jednocześnie i skorupę 
ostrygi. Szkoda, wyrządzona przez robaki, 
m a być, według niego, nieznaczną. Bądź co 
bądź jednak, twierdzenie p. S. nie rozstrzyga 
ostatecznie tej kwestyi.

N a zakończenie wspominamy jeszcze o kil
ku mieszkańcach wielkiej rafy. W  wodach 
jej znajdują się bardzo liczne gatunki ryb, 
które jednak nie przedstawiają przeważnie 
nic godnego uwagi. Najciekawszemi są, może, 
ryby—papugi: należą one do rodziny Labri- 
dae (z rzędu Zrosłogardłych—Pharyngogna- 
thi), w której tworzą osobną grupę. Ozna
czają się wogóle pięknością i barwnością łu
sek oraz charakterystyczną budową i uzębie- 

j  niem pyska: na przedniej powierzchni i na 
brzegu zaokrąglonych kości międzyszczęko- 
wych i żuchwy osadzone są zęby, zrośnięte 
między sobą tak  szczelnie, że tworzą jednoli
tą  blaszkę, mającą kształt szczęki; każda 
blaszka zakryta jest w znacznej części silnie 
rozwiniętą mięsistą wargą, skąd nazwa całej 
rodziny—W argaczowate ( Labridae). Jeden
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gatunek (Scarus cretensis) znajduje się w mo
rzu Śródziemnem, inne właściwe są morzom 
zwrotnikowym. Gatunki, zamieszkujące wiel
ką rafę (Pseudoscarus, Chelimes, Chaerops ' 
i in.) odznaczają się nadzwyczaj żywemi i rzu- 
cającemi się w oczy barwami, jak  również | 
dziwacznością kształtów. Dość spojrzeć na 
nie, aby zrozumieć, skąd japończycy i chiń
czycy biorą wzory do fantastycznych i jaskra- j 
wo kolorowanych ryb na swych rycinach. 
Byby-papugi są to niezaprzeczone oryginały 
tych niezliczonych iłustracyj, które każdy 
z nas poczytuje za wytwory" bujnej wyobraźni j  

malarzów chińskich; odna:dujemy w nich ta 
kie same jaskraw e barwy, takie same nie
bieskie i zielone łuski z brzeżkiem żółtym lub j  

czerwonym, takie same niezwykłe i potworne 
kształty.

Kiedy już mowa o rybach, warto wspomnieć 
o podnawce (Echeneis naucratn), przy pomocy 
której mieszkańcy tamtejsi łowią żółwie. Sa
mą podnawkę bardzo łatwo złapać liną, zła
panej przebija się ogon i pi zez otwór przecią
ga się linkę, k tórą dla większej pewności 
okręca się jeszcze naokoło ogona (niekiedy 
też przewiązują ją  przez strzela). Poczem 
łódź udaje się na połów, ciągnąc ze sobą na 
linach kilka lub kilkanaście takich podnawek, 
które płyną obok. Skoro rybacy zobaczą 
żółwia stara ją  się podpłynąć do niego możli
wie blizko, a wówczas jedna z podnawek, jak 
by upatrując ratunek w przymocowaniu się 
do znacznie większego od siebie zwierzęcia, 
rzuca się ku niemu i tak  mocno przyczepia 
się swą tarczą, źe rybacy mogą wyciągnąć za
raz z rybą i żółwia. Jeśli jednak trafią na 
okaz wielki i silny, wówczas jeden z rybaków 
rzuca się do wody i kierując się podług liny, 
dopływa do żółwia i przywiązuje doń mocniej
szą linę, ułatwiającą wydobycie zwierzęcia.

W wodach wielkiej rafy znajdujemy i inne 
pożyteczne zwierzęta: dwa razy do roku uka
zują się na ich powierzchni niezliczone groma
dy robaków (Pcdolo viridis); mieszkańcy łowią 
je  i zjadają (na surowo lub pieczone), jako 
najlepszy przysmak. Odwiedza te wody diugoń 
(H alicora australis), dostarczający wielce ce
nionego tłuszczu; żyją tam  gąbki i wiele in
nych stworzeń, które tymczasem człowiek zo
stawia w spokoju. Ale w niedalekiej przy
szłości, poznawszy dokładniej wielką rafę, 
zwróci się i ku nim, aby sobie zapewnić obfit

sze zyski od tych, jakie mu rafa  obecnie 
przynosi.

(W edług H . de Varigny,Revue Scientifiąue- 
N r 23 Il-ie półrocze, 1693 r.).

B . Dyakowski.

Towarzystwo Ogrodnicze.

Posiedzenie czwarte Komisyi teoryi ogrodni
ctwa i nauk przyrodniczych pomocniczych odbyło 
się dnia 15 lutego 1894 roku, o godzinie 8-ej 
wieczorem w lokalu Towarzystwa Ogrodniczego, 
Chmielna Nr 14.

1) Protokuł posiedzenia poprzedniego został 
odczytany i przyjęty.

2) P. Erazm Majewski przedstawił „Bezultaiy 
badań archeologicznych pod Ossówką.” P. M. 
mówił o stacyi przedhistorycznej pod wsią Ossów
ką w pow. Stopnickim i o narzędziach krzemien
nych zebranych na niej w dwu latach ubiegłych. 
Mówca w krótkim szkica zapoznał naprzód zebra
nych z topografią i warunkami geologicznemi 
szerszej okolicy, będącej przedmiotem badań ar
cheologicznych. Pod względem fizycznym stano
wi ona porzecze Schodniej i Czarnej i obejmuje 
około 1 500 hn kwadrat.; pod względem admini
stracyjnym obejmuje powiat Stopnicki i część są
siednich powiatów Pińczowskiego, Sandomierskie
go i Opatowskiego.

Na tym obszarze, do odkrytych poprzednio 25  
stacyj krzemiennych (p. sprawozd. z posiedź, ko
mis. Tow. Ogr. Wszechśw. Nr 9, 1893), przybyło 
w roku bieżącym 57 nowych stanowisk. Cyfra 
ta prawdopodobnie zwiększy się jeszcze.

Przyjmując wszakże dotychczasową cyfrę, 82  
stanowisk, przypada już dla obszaru Stopnickiego 
w przecięciu jedna stacya krzemienna na każde 
16 kilom. kw.

Jest to ogólnie biorąc uderzająca obfitość za
bytków i świadczy, że badana okolica należała do 
bardzo i zapewne przez długi czas zaludnionych, 
w przedhistorycznych okresach.

Ponieważ nigdzie u nas nie został przeszukany 
systematycznie podobny obszar, przeto jest brak 
kryteryum do wydania sądu o stosunku zaludnie
nia Stopnickiego do innych okolic kraju.

Niejakich wszakże wskazówek dostarczyć może 
dobrze zbadany obszar nadbałtycki, mianowicie 
wschodnia część Pomorza. Według Lissauera, 
który zebrał krytycznie wszystkie dokonane tu. 
odkrycia, jedno stanowisko neolityczne przypada 
tutaj na 70 km kw., jedna zaś stacya krzemienna 
na 1 000 hn kw. Aby zapoznać zebranych z cha
rakterem stacyj Stopnickich p. M. obrał Ossówkęr 

j  jednę z największych i najbogatszych stacyj i na
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podstawie danych geologicznych wykazał, że mo
gła być zamieszkałą w ciągu całego trwania epoki 
neolitycznej, a nawet niewykłuczonem jest praw
dopodobieństwo znalezienia tutaj zabytków kultu
ry paleolitycznej.

Stacya Ossówka leży na brzegu pustyni pias- 
czystej, która niby wyspa otoczona jest od zacho
du i północy wzgórzem marglu nulliporowego od 
p ołu d n ia  gliną z głazami północnemi. Mierzy ona 
5 '/2 d łu go śc i i 8 im szerok. 0  pół km od wsi 
natrafił p. M. w piaskach na daWne, dziś zasypa
ne i mało widoczne koryto strumienia, który miał 
kilka km długości i wpadał do Czarnej powyżej 
Korytnicy.

Wzdłuż brzegu owego nieistniejącego strumie
nia spotykają się właśnie narzędzia krzemienne.

Z obfitego ich zbioru mówca wybrał 1 600 lep
szych lub z różnych względów zasługujących na 
uwagę okazów i przedstawił je na 22-ch tablicach 
w doskonałych odbitkach fotograficznych, kilka 
zaś ciekawych tablic okazał zebranym w orygina
łach.

Odpowiedź na pytanie czy wszystkie te narzę
dzia należą do jednej epoki jest ważną i niełatwą 
w obecnej chwili do rozstrzygnięcia.

P .M ., na podstawie licznych, ale jeszcze niedo
statecznych porównań z okazami francuskich, 
włoskich i innych stacyj, przypuszcza, że należą 
one do różnych epok. Ogromna większość może 
należeć do Robenhauzeńskiej, ale są także okazy, 
łudząco podobne do typów starszych, mianowicie 
(klasyf. Mortilleta) do epoki Magdaleńskiej, a na
wet Solutreńskiej.

Ten wynik poszukiwań jest zupełnie nieoczeki
wany i lubo teoretycznie możliwy, wymaga ścisłe
go sprawdzenia. P. M. zamierza jeszcze prze
prowadzić nowe poszukiwania na miejscu, a zara
zem dokonać dalszych porównań z obcemi, dobrze 
określonemi typami.

Na tem posiedzenie ukończonem zostało.

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

—  sk. Pow ierzchnia Francyi i W łoch. Przed 
kilku laty przyjmowano, że powierzchnia Francyi ] 
wynosi 5 2 8000  kilometrów kwadratowych; liczbę ! 
taką podawał rocznik biura długości, polegała zaś | 
ona na pomiarach rolnych, stanowiących kadaster. 
Niedawno jednak p. S‘ebnicki, opierając się na ! 
pomiarach tryangulacyjnych europejskich, podał 
rozległość różnych państw, odstępującą dosyć 
znacznie od liczb powszechnie przyjmowanych, 
zwłaszcza co do Włoch i Francyi. Według p. 
Stebnickiego mianowicie, powierzchnia krajów 
tych obejmuje 288 000 i 533 479 zamiast poda
wanych dotąd 296 000 i 528 000 km kw. Z tego

powodu instytut geograficzny we Włoszech zajął 
się nowem badaniem tej kwestyi i otrzymał. 
286 000 km kw., co do Francyi zaś dochodzenia 
generała Perriera wykazały powierzchnię 536 408 
km kw. Ostatnia ta liczba otrzymaną została 
przez dodanie powierzchni oddzielnych departa
mentów, ocenionych za pomocą planimetru; 
z tego powodu nie mogła być przyjętą przez wła
dze rządowe, które wymagają znajomości po
wierzchni obwodów (arrondissements). Pracę 
taką przeprowadził więc obecnie generał Derreca- 
gaix, podzieliwszy całe terytoryum Francyi na 
szereg trapezów krzywolinijnycb, utworzonych 
przez południki i równoleżniki, w odległości co 
dziesięć minut w długości i szerokości geograficz
nej. Jedna część tych trapezów zamykała się 
całkowicie wewnątrz terytoryum, inne wszakże 
przecięte były wybrzeżami morskiemi albo grani
cami lądowemi. Powierzchnie pierwszych mogły 
więc być obliczone geometrycznie, ocenę zaś drugich 
przeprowadzono za pomocą planimetru Amslera, 
udoskonalonego przez Coradiego, na podstawie 
kart sztabu generalnego, wykonanych w stosunku 
1 :8 0 0 0 0 . W taki więc sposób pojmujemy, że 
wykazana przez gen. Derrecagaix rozległość zale
ży od ogólnych wymiarów ziemi, a raczej od tego, 
jakie wartości przyjmujemy na długość promienia 
równikowego ziemi oraz jej spłaszczenia podbie
gunowego. Na podstawie tedy wymiarów przyję
tych przez Bessla wypada rozległość powierzchni 
Francyi 536 464 km kw., a na podstawie wymia
rów Clarkea '), które uważać należy za najdo
kładniejszy dotąd rezultat badań geodezyjnych, 
536 608 A m kw. Nadmienić jeszcze należy, że 
liczby te tyczą się powierzchni odsłanianej przez 
wielkie odpływy morza, a według p. Bouąuet de 
la Grye, strata roczna, jaką ponosi na terytoryum 
swem Francya przez obniżanie się lądu, wynosi 
rocznie 30 hektarów.

(Comptes rendus).

—  wb. 0  spółczynnikach za łam an ia  ś w ia tła  
płynnego azotu i pow ietrza. Pp. Liveirig i De- 
war podali w „Philosophical Magazine” z r. 1893 
t. 36 str. 328, rezultaty oznaczeń spółczynńi- 
ków załamania światła płynnego azotu i powietrza 
dla promieni żółtych (linii D). Metoda, jaką się 
posługiwali, była ta sama, jaką posługiwał się 
prof. Olszewski do oznaczenia spółczynnika zała
mania światła płynnego tlenu, mianowicie metoda 
całkowitego odbicia wewnętrznego. Dla płynnego 
azotu przy temperaturze równej -— 200° C. auto- 
rowie otrzymali [J. =  1,226; przy temperaturze 
zaś — 190° t. j . przy punkcie wrzenia azotu pod 
ciśnieniem atmosfery, otrzymali j i=  1,2053. 
Sami autorowie jednak przyznają, że w tych osta
tnich warunkach azot płynny zawierał prawie 5°/0 
tlenu. Co zaś dotyczy powietrza, to jego spól-

') Ob. St. Kramsztyka „0 postaci i ciężarze 
ziemi.”
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•czynnik załamania dla tych samych promieni wy
nosił 1 ,2 0 6 2 . Godną uwagi jest ta okoliczność, 
że z płynnego powietrza azot ulatnia się daleko 
prędzej, niż tlen, tak że, jeżeli pozostawić na pe
wien czas powietrze płynne, to ostatecznie ciecz 
straci azot i będzie czystym, płynnym tlenem. 
Azot płynny nie posiada barwy i zabarwienie 
płynnego powietrza zależy jedynie od tlenu. 
W miarę ulatniania się azotu z płynnego powie
trza, au'orowie znaleźli dla spółczynnika załama
nia wartości: [1= 1,215  i następnie {jl= 1,2 1 8 . 
A zatem w miarę ulatniania się azotu współczyn
nik załamania powietrza powiększa się.

ROZM AITOŚCI.

—  iob. Zastosow anie  glinu do ośw ietlen ia .
„Scientific American” podaje następną mięszaninę, 
w której glin znajduje się zamiast magnezu,

a która nadaje się doskonale do celów fotografii: 
Glinu w proszku 21,8  części na wagę 
Siarku antymonu 13,8  „
Chloranu potasu 14,5  „

Czas spalania się takiej mięszaniny wynosi około 
'/u,sekundy. Otrzymane jaskrawe światło za
wiera promieni chemicznych nawret więcej, niż 
światło magnezowe.

JSIf 8.

Posiedzenie czwarte Komisyi stałej teoryi ogro
dnictwa i nauk przyrodniczych pomocniczych od
będzie się d. 1 marca 1894  roku, o godzinie 
8-ej wieczorem, w lokalu Towarzystwa ogrodni
czego (Chmielna, 14).

Porządek posiedzenia:
1) Odczytanie protokułu posiedzenia poprzed

niego.
2) P. F. Kwieciński „Rezultaty poszukiwań

florystycznych w okolicy Hańska.”

B u l e t y n  m e t e o r o l o g i c z n y
z a  ty d z ień  od 14 do 20 lu teg o  1894 r.

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

D
zi

eń 700 
7 r

14 S. 41,1
15 c . 43,1
16 P . 51,1
17 s. 52,5
18 N. 55,4
19 P. 60,4
20 W. 66,1

B a ro m e tr

1 p. | 9 w.

41,8
43,6
53.0
52.1
54.3
62.3
66.1

Średnia 53,8

Temperatura w st. C.

7 r. | 1 p j 9 w. |N a jw .jN a jn .

H  Kierunek wiatru 1 Suma 
jsŁ Szybkość w metrach 
jp na sekundę opadu

43.0 — 0,2 2,0
46.1 — 0,8 1,61 
53,7 — 3,8 — 2,0 !
54.0 — 7.0 — 5,6 
56,2—12.4—8,2 —
65.0 —10,6— 7,5

!
-0,8 2,0 — 1,0 85
-1,2 2,0 — 1,5 88
-5.0 —0.7 — 5.5 88 
.10,2'—4.2 _lo,2 78 
•7,2 —6,3 -13,0 89 
■7,6 —6,4 —11,0 81

65,5 _li,6 —5,4 —6,0—4,7 -12,4 89

W5, W2, W3 
W3,W3,W3 
N5,N*,W* 

NW3,N5.NE3 
NW3,N»,N5 
N’.NE5,NEI 

O,NE*,Si

Uwagi .

•if-rano 50 8 a. m. -Jf p. m. 
-"-ud rana do 950 a. m.; 
■śfrrano do 730 a. m.;

m. 5 polatywal,
•{f-od rąna do 230 p. m.

—5,3 85 3,3

T R E Ś ć .  MeŁeorologia jako fizyka atmosfery, przez W. K. —  Mózg i myśl, przez H. Hoyera. —  
Wielka australijska rafa koralowa i jej fauna, przez B. Dyakowskiego. —  Towarzystwo Ogrodnicze. —  

Kronika naukowa. —  Rozmaitości. —  Buletyn meteorologiczny.
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