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KILKA SŁÓ W

O BROZDACHI ZAWOJACH MÓEGO ffYCH,

Są w nauce, zwłaszcza popularnej, zdania 
u tarte  a mylne, oparte na obserwacyi niedo
kładnej, a jednak tradycyjnie i bez wszelkiej 
krytyki przechodzące z książki do książki, 
z ust do ust: do tych, jakby je  nazwał Bacon, 
idola theatri, należałoby zaliczyć również po
gląd, upatrujący związek ścisły i przyczyno
wy między stopniem inteligencyi zwierząt 
a stopniem rozwoju brózd i zawojów na po
wierzchni szarej masy czyli kory półkul móz
gowych. Niniejszy artykuł zawiera spostrze
żenia z dziedziny anatomii i historyi rozwoju, 
podane przez badaczy ze wszech miar god
nych zaufania i nawet pierwszorzędnych, spo
strzeżenia bynajmniej nieprzemawiające za 
powyższem mniemaniem, które albo zgoła jest 
urojonem, albo co najmniej streszcza w sobie 
związek dw7u rzeczy nader odległy i niestały.

1 Z  tych spostrzeżeń wypływa raczej, o ile się 
zdaje, że zasady i przyczyny powstawania 

1 brózd i zawojów na powierzchni mózgu są 
! natury całkiem mechanicznej.

Znajomość topografii mózgu jest tak  nie
zbędną do studyów antropologii i psychologii 
doświadczalnej, nawet popularnych, że nie 
mogę pominąć w tem miejscu krótkiego prze- 

| glądu brózd i zawojów. -
Mózgowie, jak  wiemy, powstaje u kręgow

ców w taki sposób, że przedni koniec zarod
kowej t. zw. rurki rdzeniowej, będącej zaląż
kiem całego przyszłego układu ośrodkowego, 
rozszerza się w pierwotny pęcherzyk mózgo
wy, ten zaś bardzo wcześnie dzieli się na trzy 
pęcherzyki: przedni, środkowy i tylny. Grdy 
pęcherzyk środkowy żadnym nie ulega zmia
nom zewnętrznym, przednie części dwu pozo
stałych, przeciwnie, znacznie się rozrastają, 
skutkiem czego z każdego tworzą się dwa pę
cherzyki. Mamy więc pięć następujących 
działów mózgowia, licząc od przodu do tyłu:
1) przodomóźdźe—przyszłe półkule mózgowo;
2) międzymóźdże—wzgórki wzrokowe; 3) śród- 
móżdże—ciało czworacze ssących czyli dwo- 
jacze kręgowców niższych; 4) tyłomóźdże— 
móżdżek i 5) zamóżdźe—rdzeń przedłużony, 
Z  pozostałej rurki rdzeniowej tworzy się
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rdzeń kręgowy. Są to wszystko twory jam i
ste i komunikujące się z sobą. Z  dalszych 
zmian najwięcej nas obchodzi podział przodo- 
móżdża, pierwotnie pojedynczego, na dwie 
półkule, a więc i pierwotnej jam y pojedynczej 
na dwie—jam y boczne.

Mniej więcej w połowie trzeciego miesiąca 
spostrzega się u zarodka ludzkiego na ze
wnętrznej powierzchni każdej półkuli, prawie 
pośrodku, wklęsłość (fig. 1 S); dno tej wklę
słości nie rośnie wcale w kierunku odśrodko
wym, okazując jednak szybki rozrost w kie
runku do zewnątrz, do jamy bocznej i tworząc 
masę, z której następnie powstają duże szare 
zwoje: ciało prążkowane (corpus striatum  s. 
nucleus caudatus) i jądro  soczewicowate (nu- 
cleus lentiformis). Jednocześnie części pół
kul, znajdujące się z przodu i z tyłu wklęsło
ści, rosną szybko nazewnątrz i wznoszą się 
nad nią: wklęsłość coraz bardziej się zagłębia 
w postaci jamy.

Fig. 1. Mózg zarodka przecięty poziomo i wzdłuż 
podług Hisa. W . Przodomóżdże. S. Jama Syl- 

wiusza. Z. Międzymóżdże.

W  taki sposób powstaje najpierwsza bróz- 
da mózgowa-—jam a Sylwiusza, której dno 
zwie się wyspą Reila; wejście do jam y coraz 
się bardziej zwęża, ale dopiero pod koniec 
życia płodowego, w 9 miesiącu, tworzy zwarty 
rowek Sylwiusza. Jam ę wraz z rowkiem na 
powierzchni spotykamy u wszystkich zwierząt 
ssących, nawet u tych, które są zgoła pozba
wione wszelkich brózd. N a rozwiniętym móz
gu ludzkim rowek Sylwiusza (fig. 2, s) ma 
trzy odnogi: główna i najdłuższa idzie prawie 
poziomo do ty łu  (s')> dwie podrzędne—do 
przodu (s" , s m ); daje nam to możność po

działu każdej półkuli na zrazy: 1) czołowy— 
z przodu przednich odnóg rowka, 2) ciemie
niowy—między tylną odnogą a przedniemi;
3) skroniowy—pod rowkiem i 4) potylicowy— 
za rowkiem.

Brózdy i zawoje, w takiej obfitości znajdu
jące się na zewnętrznej i wewnętrznej po
wierzchni półkul, niejednakowo się rozwijają 
i nie w jednakowym czasie powstają. His 
zwrócił uwagę na cechę charakterystyczną 
niektórych brózd nasamprzód ukazujących 
się na gładkiej jeszcze powierzchni mózgu, 
mianowicie: że wypuklają one cienką ściankę 
półkuli w kierunku dośrodkowym, do jamy 
bocznej; w ten sposób każdej brózdzie odpo
wiada w jamie bocznej wyniosłość. Tej cechy 
znamiennej inne brózdy, nawet najbardziej 
typowe i stało, nie posiadają, nie wpływają 
zatem wcale na ukształtowanie się powierz
chni jamy bocznej, przekształcając jedynie 
powierzchnię półkuli. Pierwszym, mającym 
jeszcze to do siebie, że wszystkie powstają 
w 4  i 5 miesiącu życia zarodkowego, His na
dał nazwę całkowitych, drugim—korowych. 
Mamy pięć brózd całkowitych. Jednę po
znaliśmy—jam ę Sylwiusza, która wyjątkowo 
późno bo w 9 miesiącu zamienia się na rowek; 
widzieliśmy, że odpowiada jej w głębi wynio
słość, z której w następstwie powstają dwa 
szare zwoje. Z innych brózd całkowitych 
przytoczę jeszcze dwie: rowek ciemieniowo- 
potylicowy (fig. 3, oc), tworzący na wewnętrz
nej powierzchni półkuli granicę między zra
zem ciemieniowym a potylicowym, oraz rowek 
potylicowy poziomy (ca). Pierwszy rowek, 
u człowieka ledwo widoczny na powierzchni 
zewnętrznej półkuli, występuje nader wyraź
nie u małp w postaci charakterystycznej 
brózdy wzdłuż całej granicy między zrazem 
ciemieniowym a potylicowym, stąd nazwa 
„brózdy małpiej;” ale już u wyższych małp 
zaczyna się zmniejszać. Brózdy korowe, im 
wcześniej powstają, tem są głębsze, im póź
niej-—tem płytsze. Sześciomiesięczny zaro
dek ludzki posiada już wszystkie brózdy cha
rakterystyczne i typowe dla rzędu Primates: 
nazwano je  naczelnemi czyli głównemi, jako 
odznaczające się zawsze pewną typową stało
ścią, gdy inne, drugo i trzeciorzędne, są na
der zmienne, zależnie od czasu powstawania 
oraz bardzo liczne i zawiłe, zwłaszcza na 
mózgach obficie pobróźdżonych. Brózdy cał
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kowite tem samem są, naturalnie, naczelnemi; 
tu  należą jeszcze: 1) czołowa dolna (fig. 2, f2),
2) środkowa czyli Rolanda (c), tworząca tyl
ną granicę zrazu czołowego, 3) międzyciemie- 
niowa (p), 4) skroniowa górna, występująca 
nawet u niższych małp o mózgu zresztą gład
kim; 5) potylicowo-skroniowa (fig. 3, ot). 
Z  zawojów zaznaczę tylko najważniejsze. Pod 
brózdą czołową dolną leży zawój tej samej 
nazwy (F 3); po obu stronach brózdy środko
wej—dwa zawoje poprzeczne: środkowy prze
dni i tylny (A  i B); pierwszy przechodzi na 
powierzchnię wewnętrzną półkuli jako zrazik

mieści się zawój skroniowy górny (T 1), a w nim 
ośrodek słuchowy.

K ształt, położenie i sama ilość brózd, 
a więc i zawojów, są nader rozmaite. Z u
pełna symetrya brózd na obu półkulach nale
ży do rzadkości; najstalej występują i naj
mniejsze okazują różnice, naturalnie, brózdy 
naczelne, a tembardziej całkowite, zaś drugo 
i trzeciorzędne są, zarówno pod względem 
ilości jak  też układu, bardzo zmienne, od 
nich to właśnie zależy większa lub mniejsza 
obfitość zawojów. Grodzi się zaznaczyć różnice 
płciowe i rasowe. Pierwsze, o ile się zdaje,

Fig. 2. Zewnętrzna powierzchnia lewej półkuli człowieka widziana z boku (Schwalbe). F. Zraz czołowy. 
P. Zraz ciemieniowy. O. Zraz potylicowy. T. Zraz skroniowy, s. rowek Sylwiusza; s 1 tylna odnoga; 
s" , s 111 dwie przednie; f 3 brózda czołowa dolna; c. brózda środkowa; p. międzyciemieniowa; t 1 skronio
wa górna. Wogóle małe litery oznaczają brózdy, duże— zawoje, co pamiętając łatwo oryentować się

w rysunku.

przyśrodkowy (Parc.). W  zawojach wymie
nionych umiejscowione są najważniejsze i naj
lepiej zbadane ośrodki ruchowe i czuciowe. 
Brózda międzyciemieniowa dzieli zraz ciemie
niowy na dwa zraziki: ciemieniowy dolny 
i górny (P 2 i P 1); ostatniemu odpowiada na 
powierzchni wewnętrznej zrazik prawie czwo
roboczny—kwadratowy (Praec.). Między zbie- 
gającemi się pod kątem brózdami:' ciemienio- 
wo-potylicową a  potylicową poziomą mieści 
się część zrazu potylicowego, zwana klinem 
(Cuneus); w zrazie tym umiejscowiony jest 
ośrodek wzrokowy. Wreszcie, między row
kiem Sylwiusza a brózdą skroniową górną

nie ulegają najmniejszej wątpliwości, stwier
dził ich istnienie Riidinger już u ośmio i sied- 
miomiesięcznych zarodków. Główna różnica 
ma polegać na odległości brózdy środkowej 
od końca zrazu czołowego, mniejszej u kobiet 
niż u mężczyzn; wynosi ona u pierwszych 
31,3%, u drugich—43,9% całej długości pół
kuli. S tąd wniosek Huschkego, że mężczyzni 
odznaczają się większemi i bardziej rozwinię- 
temi zrazami czołowemi, niż kobiety; do cze
go dodaje Riidinger, że i brózdy drugorzędne 
wcześniej występują u mężczyzn. Czy rze
czywiście sama płeć powoduje rzeczone różni
ce, orzec niepodobna; najpewniej główne
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w tym względzie znaczenie mają, różnice 
w kształcie czaszki, które—jak  zobaczymy 
poniżej—przeważnie wpływają na sprawę po
wstawania brózd i zawojów. To samo stosuje 
się do różnic rasowych. Ze i najniższe rasy 
ludzkie dzielą z nami wspólnie ogólny typ za
wojów mózgowych, wykazał już ze starych 
anatomów Tiedemann, a z nowszych Calori-, 
Barków, M arshall, Luschka, na mózgach 
murzyńskich i buszmeńskich. W  ostatnich 
jednak czasach P ark e r skonstatował na 13 
badanych przezeń mózgach murzyńskich 
mniejszą zawiłość zawojów niż u europejczy
ków, w jednym  zaś wypadku— dotychczas je 
dynym i wyjątkowym—nawet pewne cechy 
mózgu małpiego.

Jeżeli porównamy z sobą mózgi ssaków

nawet wyższe małpy m ają mózg stosunkowo 
ubogi w zawoje. Nadto, Rudolf AYagner, 
który zbadał i opisał mózgi kilku znakomito
ści z grona profesorów w Getyndze, utrzymu
je, że mózg np. Gaussa bynajmniej nie od
znaczał się waększą obfitością zawojów, niż 
mózgi bardzo wrielu innych osób o zdolno
ściach średnich, mózgi zaś niektórych profe
sorów ustępowały im pod tym względem. 
A  należałoby przecież spodziewać się stosun
ku wręcz przeciwnego, wiadomo bowiem, że 
inteligencya wiąże się przedewszystkiem 
z szarą masą półkul czyli z korą, a więc wraz 
z nią rosnąć powinna. Sprzeczność ta  dałaby 
się usunąć przez następującą uwagę: wzrost 
kory odbywać się może nietylko wzdłuż 
i wszerz, lecz również w grubość, gdzie więc

Fig. 3. Wewnętrzna powierzchnia prawej półkuli (podług Go wers a), oc. brózda ciemieniowo-potylicowa; 
ca. brózda potylicowa pozioma (fissura cplcarina); ot. brózda potylicowo-skroniowa. Parc.

z rozmaitych rzędów, np. stekowców, worko
watych, małpy i człowieka, różnica pod wzglę
dem ilości oraz rozwoju brózd i zawojów bę
dzie istotnie uderzająca: pierwsze m ają mózg 
gładki lub mało pobróźdźony, u małp ilość 
brózd jest wielka, a jeszcze większa u czło
wieka. Zdawałoby się tedy, że stopień zawi
łości zewnętrznej budowy powierzchni półkul 
idzie równolegle ze stanowiskiem zwierzęcia 
w szeregu zoologicznym, że zachodzi więc 
między pierwszem zjawiskiem a stopniem in- 
teligencyi zwierzęcia związek przyczynowy. 
T ak atoli nie jest. W ieloryby i kopytne 
obfitują w niezmierne mnóstwo zawojów, gdy 
owadożerne i niedoperze, należące do wyż
szych w szeregu, posiadają mózg gładki, jak  
również niższe małpy, zaś pies, niedźwiedź,

u osób wysoce pod względem umysłowym 
obdarzonych spotykamy korę słabo rozwinię
tą  w dwu pierwszych wymiarach, należy przy
puszczać znaczniejszy rozrost w trzecim. Nic 
słuszniejszego na pozór nad to twierdzenie; 
tymczasem anatomia porównawcza wykazuje, 
że grubość kory sama przez się niczego nie 
dowodzi i, gdybyśmy z niej wnosić mieli o roz
woju umysłowym, znaleźlibyśmy się nieba
wem w rażącej sprzeczności z obserwacyą, co
dzienną. Zdaniem Meynerta, większa lub 
mniejsza ilość szarej masy nie odpowiada by
najmniej większej lub mniejszej ilości komó
rek  i włókien nerwrowych w mózgu; jest ona 
w mózgu zwierzęcym daleko grubsza niż 
w ludzkim i wzrasta ilościowo właśnie w mia
rę  oddalania się od typu ludzkiego i uprosz-
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czenia powierzchni mózgowej. Idzie o to, że 
szara górna warstwa kory zawiera nader mało 
pierwiastków prawdziwie nerwowych i właści
wie do tkanki nerwowej wcale nie należy, słu
żąc jedynie za podporę dolnym warstwom ko
ry obfitującym w komórki nerwowe. U czło
wieka wynosi ona — '/8 całej grubości ko
ry, u małp '/ ,— '/6, u psa '/6, u kota '/s; 
u niedoperza 'A, u cielęcia i owcy '/3; abso
lutna grubość tej warstwy wynosi u człowieka 
0,25 mm, u niedoperza 0,30, u cielęcia 0,40, 
u jelenia 0,50. Zatem  względna grubość ko
ry nie może służyć za wyraz rozwoju umysło
wego, to w takim razie wypadałoby człowie
ka umieścić na najniższym szczeblu. Nie 
grubością kory, ani ilością i zawiłością zawo
jów, lecz ilością pierwiastków nerwowych i za
wiłością ich połączeń powinno się mierzyć 
stopień inteligencyi; niepodobna przecież przy
puścić, aby komórki nerwowe funkcyonowały 
odmiennie, zależnie od miejsca, w którem się 
znajdują: na szczycie zawoju czy też na dnie 
brózdy.

Z e niedostateczny rozrost zawojów wzdłuż 
i wszerz nie może być kompensowany przez 
większą grubość kory, zdaje się wypływać 
również z następujących spostrzeżeń. Zau
ważono mianowicie, że u małych zwierząt, 
bez względu na rzęd, do którego należą, 
przeważają w ogólności mózgi gładkie lub 
mało pobróżdżone, przeciwnie zaś—u dużych 
zwierząt mózgi mocno pobróżdżone. W  jed
nej więc rodzinie zwierzęcej, ilość zawojów bę
dzie tem większa, im większy gatunek. Z  pewr- 
nemi zastrzeżeniami możnaby to zastosować 
również do osobników jednego gatunku i twier
dzić, że osobniki duże posiadają więcej zawo
jów, niż małe, przypuściwszy jednakową gru
bość kory. Owóż nic nie wiemy o stosunku 
zachodzącym między wielkością ciała a móz
gu, co w wysokim stopniu ogranicza wszelkie 
wnioskowanie o stopniu inteligencyi z rozwo
ju  zawojów mózgowych. Baillarger usiłował 
za pomocą bardzo prostej zasady geometrycz
nej objaśnić zależność rozwoju zawojów od 
wzrostu ciała. Mamy, dajmy na to, grupę 
rozmaitej wielkości zwierząt pokrewnych, 
a więc jednakowej inteligencyi; jak  będą rosły 
mózgi tych rozmaicie dużych zwierząt, skoro 
inteligencya ma pozostać u wszystkich jedna
kowa? Oczywiście, w stosunku prostym do 
sześcianu średnic, czyli mózg dwa razy dłuż

szy i szerszy od drugiego, miałby objętość 
ośmkroć od niego większą. Stopień inteligen
cyi może jednak zależeć jedynie od wielkości 
powierzchni, ta  zaś rośnie w stosunku pro
stym do kwadratu średnicy. Zwierzę zatem 
większych rozmiarów posiadałoby-—w naszym 
przykładzie—mózg o objętości ośmkroć, o po
wierzchni zaś tylko czterykroć większej niż 
zwierzę mniejsze. Jeżeli zaś powierzchnia 
ma rosnąć o tyleż co objętość, tedy musi się 
układać w fałdy: jes t to jedynie możliwy spo
sób jej powiększenia się. Powyższe rozumo
wanie nie objaśnia wprawdzie przyczyn po
wstawania zawojów mózgowych, wskazuje 
jednak bądź co bądź, że mózg mocniej po- 
bróżdżony nie koniecznie dowodzi wyższej 
umysłowości. Aby inódz wydać sąd w tym 
względzie, należałoby zestawiać osobniki zoo
logicznie bardzo blizko spokrewnione i m ają
ce nietylko ciała, lecz i mózgi jednakowej 
objętości; w tym wypadku mózgowi bardziej 
obfitującemu w zawoje istotnie musielibyśmy 
przyznać i wyższe stanowisko umysłowe.

Jakież więc są istotne przyczyny powsta
wania zawojów mózgowych? Zdania anato
mów różnią się wielce co do ich natury szcze
gółowej; jedni kładą największy nacisk na 
rozrost samego mózgu, na jego ewolucyą sa
morodną, inni—na wpływ wzajemny mózgu 
i czaszki. W  gruncie jednak rzeczy same 
przyczyny i zasady ich działania są natury 
czysto mechanicznej.

W undt, twórca pierwszej teoryi, wychodzi 
z założenia, że mózg względnie do epoki roz
woju rośnie z rozmaitą w różnych miejscach 
szybkością: w pierwszych miesiącach życia 
zarodkowego-— przeważnie w kierunku po
dłużnym, od przodu do tyłu, w późniejszych 
zaś—przeważnie w poprzecznym, zwłaszcza 
zrazy czołowe i skroniowe. Części wolniej 

| rosnące muszą oczywiście wpływać hamująco 
| na części szybko rosnące. Rosnąc tedy z naj- 
I większą energią i szybkością w kierunku po- 
j dłużnym, powierzchnia półkul pozostaje jed- 
| nocześnie pod wpływem najwyższego napięcia, 
j  działającego w kierunku poprzecznym, w któ- 
j  rym też układają się fałdy mózgowe; naod- 

wrót, gdy maksymalny wzrost odbywa się 
! w kierunku poprzecznym, najwyższy stan na- 
J pięcia powierzchni ma miejsce w kierunku 
j podłużnym, otrzymujemy fałdy podłużne. 
| Słowem, kierunek największego napięcia,
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a zatem i powstających brózd i zawojów, jest 
prostopadły do kierunku najwyższej energii 
wzrostu. W undt zestawia mózgi zarodkowe 
z rozmaitych stadyów rozwoju i wskazuje 
stopniowe a istotne zmiany wymiarów. 
W  pierwszych tygodniach rozwoju, forma 
mózgu zbliża się bardzo do kulistej, średnica 
podłużna nie wiele się różni od poprzecznej, 
leżącej tuz z tyłu jam  Sylwiusza. Stopniowo 
mózg wydłuża się, stosunek obu średnic wy
noszący w 3 miesiącu 1:0,9, ma się w 5 i 6 
miesiącu jak  1:0,7. N a ten właśnie cz.as 
przypada tworzenie się pierwszych stałych 
brózd, mianowicie: w 5 miesiącu—brózdy 
środkowej, ciemieniowo-potylicowej i potyli
cowej poziomej, zaś w 6 miesiącu—innych 
brózd naczelnych. Są one wszystkie bez wy
ją tk u  poprzeczne. Począwszy od końca 6 mie
siąca zachodzą zmiany we wzroście mózgu. 
Część, znajdująca się z tyłu brózdy środko
wej, rośnie prawie jednakowa wzdłuż i wszerz, 
gdy tymczasem zraz czołowy i skroniowy ro
sną bardziej wszerz. Zgodnie z tem, na tych 
zrazach powstaje układ brózd podłużnych; 
ponieważ zraz czołowy szczególnie się rozra
sta wrszerz, odznacza się on przeważnie po
dłużnym kierunkiem brózd i zawojów. Spo
strzeżenia z a iw n o  embryologiczne, jak  pato
logiczne i porównawczo-anatomiczne nie po- i 
tw ierdzają konstrukcyi W undta, zdając się 
świadczyć raczej o decydującym wpływie 
czaszki na kształt i kierunek zawojów mózgo
wych. Riidinger pierwszy wskazał różnice 
zachodzące między mózgami długogłowemi 
a  krótkogłowemi (dolichocefalicznemi a bra- 
chycefalicznemi), konstatując je  na mózgu 
i czaszce już czteromiesięcznych zarodków. 
Dowodzi to, źe już w bardzo wxczesnym okre
sie życia rozwój mózgu ulega wpływom wa
runków mechanicznych, źe tw arda czaszka 
już z góry decyduje o przyszłym kierunku 
mających powstać zawojów. Znakomity ana
tom Henie wychodzi z prostej zasady, że 
brózdy powinny się rozwijać w kierunku pro
stopadłym do krótszych osi, uciskających 
mózg. Czaszka wązka, długogłowa, prze
szkadza tworzeniu się zawojów poprzecznych, 
jako powiększających wymiar poprzeczny pół
kul; naodwrót, w czaszce szerokiej a krótkiej, 
krótkogłowej, zawoje nie mogą się rozwijać 
w kierunku podłużnym, to powiększyłyby wy
m iar podłużny mózgu.

Przystosowywanie się więc mózgu do jamy 
czaszkowej może się odbywać u długogłowyck 
tylko drogą stopniowego i przeważnego ro- 
śnięcia mózgu wzdłuż, u krótkogłowych— 
wszerz; podług teoryi W undta powinno to 
pociągnąć za sobą w pierwszym wypadku fa ł
dowanie powierzchni wpoprzek, w drugim—- 
wzdłuż, jeśli istotnie powstawanie zawojów 
wypływa z samorodnej ewolucyi mózgu. 
W  rzeczywistości jednak znajdujemy na móz
gach długogłowycli przeważnie zawoje po
dłużne, na krótkogłowych—poprzeczne.

M eynert podał kilka nader ciekawych fak
tów z dziedziny anatomii porównawczej, 
stwierdzających wpływ czaszki na ukształto
wanie się powierzchni mózgowej. Porównaj
my ze sobą czaszki kilku gatunków drapież
nych: lisa, psa, kota i lwa. Z nich jedna tyl
ko czaszka lisa przekracza granice krótkogło- 
wia '), gdyż średnica poprzeczna m a się do 
podłużnej, jak  77:100; u psa, gdzie stosunek 
ten wynosi 85 :100, czaszka odpowiada ludz
kiej czaszce krótkogłowej; u kota mamy sto
sunek 97,2:100, u lwa—98,7 :100. Ostatnie 

' zwierzęta odznaczają się więc wyższym stop
niem krótkogłowia, niż człowiek, co znajduje 
swój wyraz już w czworokątnej formie czasz
ki kociej. Otóż równolegle ze stopniowym 
rozwojem krótkogłowia w szeregu drapież
nych spostrzegamy stopniowy rozwój zawojów 

j poprzecznych na powierzchni mózgu. Mózg 
1 lisa, mającego czaszkę stosunkow7 o najwęższą,
| odznacza się najczystszemi i najbardziej ty- 

powemi zawojami podłuźnemi; u psa widzimy 
| już poprzeczne zespojenia między zawojami 

podłuźnemi; w rodzinie kotów jeszcze krok 
[ naprzód: typowe zespojenia, prostopadle prze

rzynające brózdy podłużne. Ale oto dwa 
fakty jaskrawsze. Słoń i foka należą do nad- 
krótkogłowych, średnica poprzeczna ma się 
do podłużnej, jak  118,8:100 u foki, oraz 
128,3:100 u młodego słonia. Tak wybitny 
stopień krótkogłowia musi się, naturalnie, od
bić na ukształtowaniu powierzchni mózgu, 
jeśli przedstawiana teorya jest słuszna. Is to t
nie, opór, napotykany przez mózg ze strony 
nader krótkiej osi podłużnej jest tak  wielki,

') Nie zdarzało mi się spotykać z tym wyra
zem; tworzę go na mocy analogii z wodoglo- 

j wiem=hydrocephalia.
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że u foki nawet najwcześniej powstająca 
brózda, rowek Sylwiusza, nie może się rozwi
nąć w zwykłym kierunku skośnopodłużnym, 
lecz idzie prostopadle czyli poprzecznie; zaś 
u słonia, jako skutek nadmiernego krótkogło
wia, mamy dwie brózdy środkowe zamiast j  

jednej, właściwej człowiekowi, a więc trzy za
woje środkowe, zamiast dwu.

Z powyższego wynika, że na sposób ukształ
towania powierzchni półkul mózgowych, czyli 
na ilość i kierunek zawojów mózgowych głów
nie wypływa różnica w szybkości wzrostu 
czaszki i mózgu, skutkiem czego czaszka 
w jednym kierunku hamuje rozwój mózgu, ! 
w innym idzie z nim ręka w rękę. Teorya ta  
nie tłumaczy przyczyn powstawania najpierw- j 
szych brózd. W undt sądzi, że jego teorya j  

samodzielnej ewolucyi mózgu objaśnia właśnie 
sposób powstawania najpierwszych brózd i za
wojów, gdy druga teorya, której głównymi 
twórcami są Henie, Ludwig Meyer, Meynert 
i Riidinger, dotyczy raczej później szych brózd, 
drugo i trzeciorzędnych. Spór nie jest roz
strzygnięty dla braku danych faktycznych, 
lubo wymienieni badacze radziby stosować 
teoryą hamującego oddziaływania czaszki do 
wszystkich brózd i zawojów bez wyjątku.

Dopisek. Przy układaniu niniejszego arty- ; 
kułu posługiwałem się następujące mi praca
mi: 1) Schwalbe, Lehrbuch der Neurologie, 
1881; 2) Meynert, Die W indungen der conve- 
xen Oberflache des Yorderhirus bei Menschen, 
Aifen u. Raubthieren, Arch. f. Psychiatrie, 
1877; 3) idem, Yom Gehirne d. Saugetliiere 
(strickers Handb. d. Geweb., 1872); 4) idem, 
Psychiatrie, przekł. rosyjsk. 1885; 5) L. Me
yer, Ueber d. Einfluss der Schadelform auf 
die Richtung d. Grosshirnwindungen, Cen- 
tralbl. f. d. med. Wissensch., 1886, Bd X IV ;
6) Pansch, Ueber die typisohe Anordnung der 
Furchen u. W indungen auf den Grosshirn- 
hemispharen des Menschen u. der Affen, 
Arch. f. Anthropol., Bd I I I ;  7) idem, Bemer- 
kungen iiber die Paltungen d. Grosshirns u. 
ihre Beschreibung, Arch. f. Psychiat. Bd. 
Y IH ; 8) W ernicke, das Urwindungssystem 
d. menschlichen Gehirns, Arch. ,f. Psychiat. 
Bd. Y I; 9) W undt, Grundziige d. physiol. 
Psychologie, 1887.

D r A . Grosglik.

I ICH PRZEMIANY W  ORGANIZMIE.

(Dokończenie).

V II.

Podstawy, na których spoczywają obecne 
nasze wiadomości o materyalnych przemia
nach i wzajemnym na się wpływie substancyj 
pokarmowych, zostały zdobyte, jak  widać 
z powyższego, drogą długich i żmudnych do
świadczeń. Praw a, rządzące zjawiskami nor
malnego żywienia się zwierząt, wysnuto z ol
brzymich szeregów nader pomysłowych i kun
sztownych spostrzeżeń, w których waga i ra 
chunek na pierwszym były planie. Chcąc 
wszakże poznawać wnioski z badań nauko
wych nie w postaci dogmatów, któremi ślepo 
obarczaćby należało pamięć, lecz zamierza
jąc  zrozumieć rdzeń tych badań, trzeba ko
niecznie śledzić ich powstawanie, trzeba nie 
zrażać się temi pozornie dużemi trudnościami, 
jakie przedstawia skierowywanie myśli na te 
drogi, któremi kroczył umysł samego bada
cza podczas pracy nad zajmującem go pyta
niem. Poznajemy tym sposobem metody pro
wadzące do rozstrzygania tyle nieraz zawi
łych kwestyj naukowych, naginamy umysł do 
ścisłego ważenia i roztrząsania, jednocześnie 
zaś poznajemy artystyczną niejako stronę za
jęć naukowych, k tóra tyle ma w sobie powa
bu, że sama przez się dla wielu nieprzepartą 
stanowi przynętę i przykuwa ich przez całe 
życie. W stępując na drogę ścisłych badań 
naukowych, z trudnością, nieraz w początku 
bardzo wielką, kroczymy powoli naprzód. 
Z razu stajemy często zakłopotani przed wiel- 
kiemi kolumnami liczb, nierozumiejąc ich 
i niepotrafiąc nic z nich wyczytać. Powoli 
wszakże, niezrażeni pierwszem niepowodze
niem, staramy się wniknąć w cel badania, 
usiłujemy zrozumieć myśl autora i oto stop
niowo liczby nabierają znaczenia, każda 
z nich zawiera całe zdanie, twierdzenie, więk
szy ich zbiór wykazuje pewną prawidło
wość, odpowiednie kombinacye charakteryzu
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ją  zjawisko, a długie szeregi układają się 
w prawo. Uczymy się cenić te wszystkie do
świadczenia i spostrzeżenia, których poszcze
gólne części składowe i wnioski dają  się ująć 
w formę liczby, gdyż tkwi w nich siła prawdy, 
moc zawsze obowiązująca. Doświadczenia 
takie i obserwacye sprawdzać możemy dowoli 
i o prawdzie ich się przekonywać, a prawa na 
nich oparte stają  się niewzruszonemi i istot- 
nemi, najcenniejszemi zdobyczami wiedzy 
ludzkiej.

K to  zamierza poważnie poznawać wyniki 
badań naukowych, ten pogodzić się musi 
z koniecznością ćwiczenia swego umysłu na 
rozbiorze samego przebiegu doświadczeń. Nie 
należy bowiem przypuszczać, że zadaniem 
uprzystępniania, popularyzacyi nauki jes t wy
łącznie tylko podawanie w gotowej formie 
wyników, ostatnich wniosków. Toż chocjzi 
nam nietylko o czyste informacye, lecz prze- 
dewszystkiem i najgłówniej o to, ażeby uczyć 
obserwować i eksperymentować. Ścisłe obser
wowanie i logiczne doświadczanie nie są atry
butem  tylko uczonego, lecz charakteryzują 
każdego rozumnego człowieka.

Zam ierzając poznać prawa, kierujące prze
mianami m ateryi w naszem ciele, musimy nie
odzownie ilustrować je liczbami i liczby te 
starać się tak  pojąć, jak  przemawia niemi do 
nas przyroda. Z olbrzymich prawdziwie sze
regów liczb, w tym kierunku doświadczalnemi 
sposobami zebranych, przytoczyliśmy już nie
które, dające nam możność wytłumaczenia 
wpływu poszczególnych organicznych materyj 
pokarmowych na stan organizmu zwierzęcego. 
Pojęliśmy konieczność dowozu białka, zrozu
mieliśmy wpływ wywierany przez nie na zwie
rzę w mniejszych lub większych ilościach. 
Widzieliśmy, ja k  materye bezazotowe, tłusz
cze i wodany węgla, oddzielnie lub razem 
brane obok białka mogą zaoszczędzić to 
ostatnie i zapobiegać utracie tłuszczu, jak  
wreszcie ze wszystkich tych trzech grup ciał 
pokarmowych powstaje tłuszcz w tkankach 
ustroju zwierzęcego.

Uwzględniając normalne warunki ciała 
człowieka, który przywykł do odżywiania się 
pokarmem mięszanym i opierając się w tym 
względzie znów na doświadczeniach dokony
wanych w najrozmaitszych warunkach, Yoit 
doszedł do wniosku, że dorosły mężczyzna 
średniego ciężaru ciała (70— 75 kg), pracują

cy fizycznie przez 10 godzin, dziennie potrze
buje do utrzymania równowagi azotowej 
118 g białka, jeżeli obok tego przyjmuje 56 g 
tłuszczu i 500 g wodanów węgla. W  tej por- 
cyi dziennej zawartych jest około 18,3 g azo
tu  i co najmniej 328 g węgla. Z  owych 500 g 
wodanów węgla 100 przypada na cukier, 
a 400 na mączkę.

Wiemy już najogólniej, jakie skutki pocią
ga za sobą zbyt skąpe przyjmowanie orga
nicznych związków pokarmowych. Streśćmy 
w ostatecznej formie wszelkie—w zakresie 
przemiany materyi — rezultaty wynikające 
z pobierania takich ilości tych materyj, które 
nie odpowiadają równowadze ciała.

Co do tłuszczu, to przyjmowany w ilościach 
nieznacznie większych niż potrzeba go do wy
zwalania czynnej energii w organizmie, wchła
nia się on całkowicie i odkłada w tkankach 
jako m ateryał zapasowy. Gdy wszakże ilość 
większa jest niż może być przez kiszki wchło
nięta, wówczas nadm iar ten przechodzi do 
kału. W  razie zaś, gdy tłuszczu zbyt mało 
pi’zyjmujemy, organizm dla zachowania nor
my spala część uprzednio rozrzedzonego tłusz
czu i chudnie.

Wodany węgla przyjmowane w nadmiarze 
niezbyt wielkim po nad normę, składają się 
w wątrobie i w mięśniach w formie glikogenu. 
W  jeszcze większym pobierane nadmiarze 
zamieniają się na tłuszcz i w tej postaci prze
chowują się w ciele. W reszcie pobierane 
w ilościach, których przewód pokarmowy 
zwalczyć nie je s t w stanie, wydalają się 
w części wraz z kałem. Gdy natom iast do 
utrzymania równowagi w przemianie materyi 
zbyt mało jes t wodanów węgla w pokarmie, 
wówczas zużywa się przedewszystkiem gliko- 
gen z wątroby, a następnie i glikogen 
z mięśni.

Z białka organów naszych zużywa się 
w przemianie materyi zaledwie l° /0, reszta 
wydalanego podczas równowagi azotu pocho
dzi z białka pobieranego w pokarmie. Gdy 
ilość przyjmowanego białka przekracza ró
wnowagę, wówczas nadm iar w różnych o rga
nach odkłada się jako białko lub część zamie
nia się na tłuszcz, ale wreszcie może się z nie
go też tworzyć glikogen. Przy bardzo zaś du
żym nadmiarze część białka w niestrawionej 
formie przechodzi do kału. Skutki niewy-
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starczającego pokarmu białkowego dostatecz
nie już poznaliśmy.

V III .
Przy odpowiedniem odżywianiu się, w stra

wie człowieka stosunek materyj azotowych 
(białko) do bezazotowych (tłuszcz i wodany 
węgla) wynosi 1 :4 —5. Je s t to, według 
Voita, empirycznie stwierdzone. Powyższą j  

wszakże racyą dzienną, złożoną z 118 g b iał
ka, 56 g tłuszczu i 500 wodanów węgla, poj
mować trzeba jako zastosowaną do ściśle j  

określonych warunków: Obliczono ją  dla śred
niej tuszy mężczyzny, ważącego 70— 75 kg j  

i pracującego fizycznie przez 10 godzin dzień- : 
nie. W arunki te koniecznie trzeba mieć na j  

uwadze, gdyż wraz z ich zmianą odpowiednim 
też modyfikacyom ulegają niezbędne do 
utrzym ania równowagi porcye dzienne.

W skutek właśnie niedostatecznego uwzględ
niania tego stanu rzeczy liczne powstawały 
nieporozumienia pomiędzy badaczami i pro
wadziły do długich polemik popieranych oczy
wiście mnóstwem doświadczeń. Badano ludzi 
małego wzrostu, ważących znacznie mniej niż 
70 kq i znajdowano, że istotnie do utrzyma
nia równowagi azotowej wystarczają im mniej
sze ilości białka, około 80—90 g. Zwłaszcza 
interesujące są w tym względzie doświadcze
nia dokonywane na japończykach. Niektórzy 
z nich obywali się nawet 50—55 g białka. 
Rezultaty te naprzód zakwestyonowały wnio
ski, do których doszedł w swych pracach 
Voit i cała szkoła monachijska, tembardziej, 
że lekarz berliński Hirschfeld dowiódł na sa
mym sobie, że dość mu 40 g białka dziennie 
przy odpowiednio bardzo znacznej ilości wo
danów węgla i tłuszczu.

Niedługo wszakże wypadało czekać na wy
jaśnienie tych sprzeczności. Same doświad
czenia wykonywano bez zarzutu i istotnie 
rezultatom otrzymanym nic zarzucić nie było 
można prócz tego tylko, że opierały się na 
zbyt krótko trwających obserwacyach. P rze
ciwnicy szkoły Voita poprzestawali na kilko
dniowych eksperymentach i na nich budowali 
swoje teorye, gdy tymczasem wnioski, do któ
rych dochodzi Voit ze swymi uczniami, opie
ra ją  się z jednej strony na doświadczeniach 
trwających tygodniami całemi, z drugiej na 
obserwacyach i obliczeniach faktów empirycz
nych przy badaniu zdrowych, normalnych lu

dzi. Przy powyższych małych ilościach biał- 
! ka może się organizm utrzymać przez jaki 
| tydzień najwyżej. Munk i Rosenheim, dając 
I odpowiednio małe ilości białka psu przez kil

ka miesięcy, mogli najlepiej przekonać się
0 fatalnych skutkach tej skąpej strawy; zwie
rzę zdechło z objawami towarzyszącemi gło
dowej śmierci.

Białko w najstrawniejszej swej formie, 
w postaci mięsa, jest najdroższym środkiem 
pokarmowym. Bardzo jest przeto niebez- 
piecznem rozpowszechnianie śród ogółu owe
go błędnego wniosku, jakoby istotnie do za
chowania równowagi ciała wystarczały tak 
małe ilości białka, jak  tego chcą doświadcze
nia Hirschfelda. W  czasach naszych, kiedy 
ze wszystkich gałęzi medycyny higiena naj
więcej na pierwszy plan się wysuwa i staje 
się kierowniczką w życiu wielkich mas, należy 
więcej niż kiedykolwiek ostrożnym być we 
wszystkich wnioskach, dążących ku utrzym a
niu zdrowia ludzkiego. Tem więcej pamiętać 
należy o tem, gdy poi’uszamy się na polu tak 
mało jeszcze poznanem pod względem higie- 
nicznem jak  sprawy żywienia. Tysiące razy 
zwracano już najpilniejszą uwagę na donio
słość higieniczną należytych pomieszczeń dla 
ludzi, na odpowiednio obszerne izby i ich 
przewietrzanie, na dostateczną ilość światła
1 powietrza, na wydalanie nieczystości, na 
dezynfekcyą i t. d. Lecz stosunkowo bardzo 
niewiele dotychczas zrobiono na polu higieny 
żywienia. Nie mamy bynajmniej dotąd zu
pełnej pewności, czy w wielu wypadkach, kie
dy w życiu biednych klas za przyczyny ich 
nienormalnego stanu zdrowia przyjmujemy 
brak powietrza, światła, odzieży, istotnie naj
ważniejszą przyczyną nie jest niehigieniczny 
sposób odżywiania się. W  tym kierunku hi
giena publiczna ma przed sobą jeszcze obszer
ne pole do najwdzięczniejszej pracy.

IX .

Owa racya dzienna podana przez Voita 
i wielokrotnie sprawdzona ulega modyfika
cyom nietylko w zależności od samego osob
nika, lecz i od chwilowego stanu, w jakim  or
ganizm się znajduje. Niepotrzeba chyba 
dowodzić, że wiek człowieka, stan jego zdro
wia, większy lub mniejszy zapas tłuszczu 
stanowcze m ają tu  znaczenie. Z  tego, cośmy 
wyżej powiedzieli, staje się to wprost zrozu-
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miałem. Uwzględnić wszakże należy jeszcze 
i inne czynniki, np. tem peraturę otoczenia, 
pracę i spoczynek.

Niezależnie od zewnętrznej tem peratury, 
ciało ciepłokrwistego zwierzęcia utrzymuje 
w sobie stałą  tem peraturę skutkiem autom a
tycznie regulującego mechanizmu, w któ
rego skład wchodzą najważniejsze organy 
ciała. Z  badań wszakże Pflugera, Yoita 
i innych okazuje się, że przy opadaniu ze
wnętrznej tem peratury ilość wydalanego przez 
płuca dwutlenku węgla podnosi się znacznie, 
podczas gdy tem peratura ciała nie ulega 
żadnej zmianie. Gdy tem peratura powietrza 
opadła z 15° do 4°, ilość wydalonego dwu
tlenku węgla zwiększyła się o 36%. Lecz 
oziębienie to nie zmieniło w niczem rozpadu 
białka w ciele, ilość bowiem wydzielonego 
azotu pozostała niezmienioną; nie ulega prze
to wątpliwości, że wzmożenie ilości dwutlenku 
węgla pochodzi ze zwiększonego rozpadu 
tłuszczu. Oto mamy jeden ze sposobów, ja- 
kiemi zwierzę zapobiega opadaniu tem pera
tury własnego ciała: spalając w sobie więcej 
tłuszczu, równoważy oziębiający wpływ oto
czenia.

Przy pracy fizycznej, mięśniowej, zdawać- 
by się mogło, że wyłącznemu zużyciu podlega 
m ateryał w przeważnej części składający 
mięśnie t. j . białko. Istotnie poglądu tego 
energicznie bronił przez całe swe życie zna
komity chemik i fizyolog Liebig. Lecz już 
w 1865 roku zachwianą została ta  nauka 
przez doświadczenie wykonane przez Ficka 
i Wislicenusa. Badacze ci wstępowali na 
szczyt Faulhornu sięgający 1956 m  nad po
ziom morza i przytem zbierali mocz podczas 
6-godzinnego wznoszenia się oraz przez 6 na
stępnych godzin. Jednocześnie znali dobrze 
skład przyjmowanego bezazotowego pokarmu, 
który składał się z mączki, tłuszczu i cukru. 
Obliczywszy ilość ciepła wytworzoną przez 
rozszczepione w tym czasie białko, dowiedli, 
że nie mogła ona być źródłem tej mechanicz
nej pracy, jak ą  wykonali, podnosząc swe ciało 
na owę wysokość. K ażdy z nich wykonał 
około 180000 kilogramometrów, z rozszcze
pionego zaś w swem ciele białka mógł najwy
żej otrzymać 106 000 kilogramometrów. W y
nika stąd, że jako źródło siły mięśniowej m u
siały być też zużyte bezazotowe składniki po
karmów i ustroju.

Lecz do zupełnego i niedwuznacznego roz
strzygnięcia kwest.yi niedość było tego jedne
go doświadczenia. I  oto cały szereg badań 
podjęto przeważnie pruł kierunkiem Yoita 
i Pettenkofera i wszystkie zgodnie doprowa
dziły do wniosku, że gdy tylko w pokarmie 
niebrak materyj bezazotowych, zawsze 
białko w tej samej ilości zostaje rozłożone 
podczas pracy co i podczas spoczynku. Zwięk
szony natomiast rozpad m ateryi podczas p ra
cy przypada na materye bezazotowe, przede- 
wszystkiem na wodany węgla. Lecz i tu taj 
znów do nieporozumień dały powód spostrze
żenia, w których istotnie widziano znaczniej
szy rozkład białka podczas pracy w tych wy
padkach, gdy badanemu zwierzęciu lub czło
wiekowi dawano więcej niż przy spoczynku 
białka, natomiast ograniczono do minimum 
ilość pokarmu bezazotowego. W  tym wszak
że razie inaczej być nie może. Organizm 
zmuszany do pracy musi koniecznie energią 
mechaniczną czerpać z tych źródeł, któremi 
w danej chwili rozporządza; gdy mu więc 
prócz białka nic innego nie damy, a odpo
wiednich też zapasów tłuszczu ani glikogenu 
mieć w sobie nie będzie, oczywiście tylko 
kosztem białka pracować będzie zniewolony. 
W  tak ważnej czynności ja k  wykonywanie 
pracy mechanicznej—pamiętajmy, że i bez
ustanny skurcz serca i ruchy mięśni oddecho
wych zaliczone tu  być muszą— organizm do 
pewnego stopnia musi być niezależny od skła
du pożywienia. Lecz dopóki z pokarmem 
doprowadzamy mu dostateczną ilość związ
ków bezazotowych, lub gdy materye te znaj
dują się w nim zapasowo, póty białko naru- 
szonem nie zostaje w większej ilości niż pod
czas spoczynku. Dopiero, gdy zbraknie tłusz
czów i wodanów węgla, wówczas zaczyna się 
zużywać białko. A  gdy tego ostatniego zbyt 
mało jes t w pokarmie, a praca nie ustaje, 

i zwierzę staje wobec tych samych niebezpie
czeństw, jakiemi grozi mu dłuższe głodzenie.

X .

AViadomo nam już '), że obok białka, tłusz
czu i wodanów węgla niezbędnemi składnika-

’) Porówn. artykuł p. t. „Nasze pokarmy.”
| Wszechświat 1894. N-ry 2 i 3.
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mi pokarmu są jeszcze: woda i sole mineral
ne. Te ciała „nieorganiczne” nie są w stanie 
wyzwolić w ciele naszem energii chemicznej, 
lecz stanowią integralne składowe części ko
mórek. Gdy zaś bezustannie zostają naze- 
wnątrz wydalane, koniecznem jest przeto 
także ustawiczne pokrywanie tych strat.

Forster żywił psy pokarmem złożonym ze 
wszystkich potrzebnych związków organicz
nych i z wody, lecz prawie całkowicie pozba
wionym soli mineralnych, popiołu. Psy b a r
dzo szybko padały, szybciej nawet niż przy 
absolutnem głodzeniu, co objaśnić sobie nale
ży tem, źe z siarki zawartej w białku tworzy 
się w części kwas siarczany mocno trujący, 
który w zwykłych warunkach zobojętniony 
zostaje przez alkalia (węglan sodu) soli mine
ralnych, a oczywiście przyśpiesza śmierć 
zwierząt, gdy soli tych niema.

Podczas postu lub przy strawie ubogiej 
w sole mineralne już po bardzo krótkim cza
sie zauważyć można, źe zwierzę wydziela co
raz mniej ciał nieorganicznych z ustroju. 
Broni się ono, z wielką odpornością zachowu
jąc te substancye, których mu skąpią. Gdy 
następnie znów dodajemy soli mineralnych, 
z początku wydzielanie ich bardzo nieznacz
nie się zwiększa; organizm nasamprzód za
chowuje je, chcąc przedewszystkiem wyró
wnać poniesione uprzednio straty i dopiero, 
gdy to nastąpiło, wydziela znów normalne 
ilości soli w moczu i w kale. Zwłaszcza do
brze można to obserwować, dając większe 
i mniejsze, wystarczające i niedostateczne 
ilości soli kuchennej.

Sól kuchenna jest jedynym związkiem mi
neralnym, który jako taki wprost do pokar
mów dodawać musimy. Innych soli dosta
teczne już ilości zawarte są w tych środkach 
pokarmowych, jakich nam dostarcza przyro
da. Starano się też pojąć przyczyny tej po
trzeby większego dowozu soli kuchennej, tem- 
bardziej źe i tej soli bynajmniej w zwykłych 
pokai’mach niebrak. Przedewszystkiem zwró
cono uwagę na nader ważną funkcyą gruczo
łów żołądka, wydzielających kwas solny 
i stwierdzono, że związek ten najpewniej po
chodzi ze soli kuchennej. Do pewnego też 
stopnia sól kuchenna w naszych pokarmach 
odgrywa rolę używki, ciała, które, niemając 
wprawdzie istotnej wartości pożywnej, o tyle

duże ma znaczenie, źe działa na nerwy sma
kowe, pobudza wydzielanie soków trawiących 
i pośrednio przeto pomyślny wywiera wpływ 
na czynności odżywiania się.

Je s t wszakże i trzeci jeszcze powód, zmu
szający nas do przyjmowania większych ilości 
soli kuchennej, a tym jest dość znaczna za
wartość soli potasowych w pokarmach roślin
nych. Bunge, któremu zawdzięczamy po
znanie tej przyczyny, stwierdził, że większe 
ilości soli potasowych w pokarmie pociągają 
za sobą wzmożone wydzielanie się chlorku 
sodu (soli kuchennej) w moczu. Łatwo to 
pojąć, biorąc pod uwagę, źe sól kuchenna jest 
stałą częścią składową osocza krwi. Gdy 
zaś we krwi znajdą się sole potasowe, wów
czas chlorek sodu ulega pod ich wpływem 
przemianie: tworzy się chlorek potasu i odpo
wiednie sole sodowe. Lecz ani chlorek pota
su, ani te nowo powstałe sole sodu nie należą 
do normalnego składu krwi, zostają przeto 
wydzielone przez nerki i ostatecznie krew zu
bożała w chlorek sodu. W raz z pokarmami 
roślinnemi przyjmujemy dość duże ilości soli 
potasowych, znacznie większe niż w strawie 
zwierzęcej, naturalnem więc jest, źe i pożąda
nie soli kuchennej tem jest większe, im po
karm  bardziej obfituje w związki roślinne. 
Liczne poszukiwania potwierdziły najzupeł
niej te fizyologiczne doświadczenia i rozumo
wania. Narody i szczepy, żywiące się wy
łącznie lub przeważnie pokarmami roślinnemi, 
pożądają więcej soli niż te, którym za pokarm 
służą materyały zwierzęce. Północno-azya- 
tyckie szczepy, trudniące się myśliwstwem, 
rybołówstwem i hodowlą trzody, żyją zupeł
nie bez soli, jakkolwiek m ają jej podostat- 
kiem. Natomiast afrykańskie szczepy mu
rzyńskie, żyjące przeważnie strawą roślinną, 
gorąco pożądają soli. „Sól, jak  powiada 
Mungo Park, należy w tych krajach do naj
większych łakoci.” Dzieci liżą tu  sól, jak  
u nas cukier. Toż samo widać i śród zwie
rząt: mięsożerne nigdy nie łakną soli, roślino
żerne natomiast odznaczają się wielką pożą
dliwością soli. W  preryach północno-amery- 
kańskich bawoły gromadzą się u źródeł sło
nych i w odkrytych miejscach pokładów soli 
i liżą je  gorliwie. Myśliwi najskuteczniej wa
bią sarny, układając tu  i owdzie kawały soli.

Podróżnicy opowiadają, że przebywając 
przez dłuższy czas wśród ludów żywiących się
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przeważnie mięsem i rybami i będąc zmuszeni 
do tej samej strawy nawyknąć, nie odczuwali 
bynajmniej potrzeby dodawania soli. I  toż 
samo wreszcie widzimy śród rozmaitych klas 
społecznych. K lasy uboższe, zniewolone do 
obfitszego przyjmowania pokarmów roślin
nych, więcej zużywają soli, niż bogatsze i dla
tego też stosunkowo i bezwzględnie więcej 
cierpią skutkiem podatku nałożonego na sól 
aniżeli ludzie zamożniejsi.

Poznaliśmy własności składowych części 
naszych pokarmów i niezbędność ich przyjmo
wania '); zrozumieliśmy, jakim  przemianom 
ulegają one w organizmie i ku jakim  służą 
czynnościom. D la zupełnego objęcia znacze
nia pokarmu musimy jeszcze poznać wartość 
poszczególnych środków pokarmowych, musi- 
my pojąć ich rolę przy zmięszaniu takiem, 
jakie w normalnych warunkach bywa doko
nywane. Naprzód zajmowała nas przede
wszystkiem chemiczna strona zjawiska żywie
nia, obecnie poznaliśmy stronę fizyologiczną. 
Pozostaje jeszcze zrozumieć te  dane, które 
składają się do pewnego stopnia na higienę 
żywienia.

D r M. Flaum.

Z A K O Ń C Z E N I E  D Z I E Ł A

ELIZEUSZA RECLUS.
„Nouvelle Geographie Uniyerselle. La terre et les 

hommes.”

Pomnikowe dzieło Elizeusza Eeclus zostało 
ukończone. P raca  ta  zabrała  autorowi 19 
la t i w ciągu tego, tak znacznego w życiu 
ludzkiem czasu, z największą punktualnością, 
w oznaczonych terminach wychodziły poje- 
dyńcze zeszyty i tomy. Aby dać pojęcie 
o ogromie pracy, podajemy kilka cyfr: 19 to
mów tego dzieła zawiera 17 000 stronic d ru 
ku, 113 map kolorowanych, 3 538 kartonów

') P. „Nasze pokarmy” N-ry 2 i 3 Wszech
świata z r. b.

i szkiców i 1443 widoków i typów etnograficz
nych. Księga ta  była wydana w ciągu lat 
od 1875 do 1894, a cena jej wynosi 673 
franki.

Ju ż  pierwszy tom tej pracy zyskał autoro
wi sympatyą ogółu i spółpracowników obezna
nych z poszczególnemi krajam i lub częściami 
świata. To współpracownictwo pozwoliło 
autorowi uniknąć wielu błędów, korzystać 
z nieogłoszonych drukiem materyałów i, co 
jest bardzo ważne, zachować odpowiednią pi
sownię, tak  że sądząc z trudnych do oddania 
słowiańskich dźwięków, pisownia jest zupełnie 
zadawalniająca.

P . Eeclus dzieli ziemię na pewną liczbę od
dzielnych, a charakterystycznych krain i daje 
doskonałe ich opisy. Nie pomija on geografii 
politycznej i uwzględnia państwo jako ważny 
czynnik. Poświęca niemało miejsca klimatowi 
faunie, florze i etnografii.

Nie pomija geologicznej budowy, ale nie 
daje jej zbytniej przewagi i nie zamienia geo
grafii na geologią teraźniejszości, jak  to czy
nią niektórzy geografowie niemieccy. Nie 
pogardza opisem miast i historycznemi clane- 
mi, a tym sposobem kreśli daleko pełniejszy 
obraz danego kraju i ułatw ia wynalezienie 
związku pomiędzy ziemią a  człowiekiem.

A utor kończy pracę swoję odezwą do czy
telników, w której zaznacza ogromny postęp 
wiedzy geograficznej w ciągu ostatnich 19 lat, 
szczególniej większą znajomość Afryki, Azyi 
środkowej, a we względzie geofizycznymi— 
oceanografii.

Zaznacza olbrzymi postęp środków komu
nikacyjnych. A tlantyk niezmierzonej szero
kości dla normandzkich wikingów i wielkiego 
genueńczyka, zmalał do rozmiarów niewiel
kiego zbiornika wód, który możemy dziś prze
być w ciągu 5 dni, a w podróż naokoło świata 
wyruszają zwyczajni turyści. Linie parow
ców, koleje, druty telegraficzne, utworzyły 
układ nerwowy naszej planety. Uczeni dążą 
do ujednostajnienia pierwszego południka 
i godziny. Pomimo wojen i nienawiści ple
miennych, ludzkość dąży do jedności i ta  idea 
stanie się z czasem prawdą życiową.

Wobec tego świata, który się zmienia nie
ustannie i którego zmiany, mówTi autor, mogę 
śledzić tylko zdaleka, starałem  się wyobrazić 
sobie opisywane kraje tak dokładnie, jakgdy- 
bym miał je  przed oczami i badać ludzi, jak-
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gdybym źył pomiędzy niemi. Chciałem prze
żyć moje opowiadania i wyjaśnić dla każdego 
kraju jego charakterystyczne cechy i dla każ
dego ludu właściwości jego ducha. Zanim 
przystąpiłem do szczegółowego opisu po
wierzchni naszej planety i ludów, które ją  za
mieszkują, starałem  się w dziele zatytułowa- 
nem „Ziemia” przedstawić własności naszej 
planety, tej widowni działalności człowieka, 
ożywiającego to ogromne ciało. Był to ro
dzaj wstępu do niniejszego dzieła—czy nie 
należy teraz dodać zakończenia?

Człowiek podlega pewnym prawom, zarów
no jak  ziemia. Rozważane z odległości grzbie
ty i doliny, zakręty rzek i wyrzeźbienia mor
skich wybrzeży, szczyty i głębie, skały uwarst
wione i lotne piaski, nie są chaosem ale przed
stawiają doskonały obraz harmonii i piękna.

Człowiek badający i podziwiający świat, 
jest widzem nieustannego tworzenia, które 
poczyna się zawsze i nie kończy nigdy, i sam 
uczestniczy w tym wiecznym ruchu.

Jeżeli ziemia w swej nieskończonej rozmai
tości kształtów wydaje się tak  logiczną i pro
stą, czyżby ludzkość zamieszkująca ją  była 
ślepą i chaotyczną masą poruszającą się na 
los przypadku, bez celu, bez ideału możliwego 
do osięgnięcia, bez świadomości swoich prze
znaczeń.

Wędrówki w różnych kierunkach, zalud
nienia i emigracye, wzrost i upadek narodów, 
cywilizacye i dekadencye, powstawanie i zni
kanie ognisk działalności, na pierwszy rzut 
oka są faktami i tylko faktami przeciwstawio- 
nemi w czasie, bez praw regulujących ich nie
zmienne wahania, bez ogólniejszego znacze
nia wyrażonego przez prawo. Czy też i one 
podlegają pewnym prawom? oto ważna kwe- 
stya do wyjaśnienia. Czy rozwój człowieka 
pozostaje w doskonałej harmonii z prawami, 
którym podlega ziemia? Jak im  zmianom 
podlega on pod wpływem zmiennego ośrodka?

Czy te wahania są spółczesne i z wieku na 
wiek nieustannie i zgodnie się zmieniają?

Może ta  odrobina wiedzy, którą posiadamy 
pozwoli nam zapuścić wzrok dalej w pomrokę 
przyszłości i przewidzieć wypadki, które jesz
cze nie nastąpiły. Może zdołamy sięgnąć 
umysłem aż po za smutne czasy walk i cie
mnoty i ujrzymy obraz wielkością i pięknością 
wyrównywający temu, jaki obecnie już przed
stawia nam Ziemia.

N a tem tle obiecuje nam autor jeszcze je 
den tom, w którym chce wysnuć idee ogólne. 
Będzie to zakończenie i uwieńczenie całego 
dzieła.

W. Wr.

Posiedzenie jedenaste Komisyi teoryi ogrodni
ctwa i nauk przyrodniczych pomocniczych odbyło 
się dnia 21 czerwca 1894 roku, o godzinie 8-ej 
wieczorem w lokalu Towarzystwa Ogrodniczego, 
Chmielna Nr 14.

1) Protokuł posiedzenia poprzedniego został 
odczytany i przyjęty.

2) P. H. Cybulski mówił „O nowym nabytku 
dla flory Królestwa Polskiego”, którym jest Oeno- 
tbera muricata L. (Onagraceae). Roślina ta do
tychczas w kraju nie była obserwowaną. W Niem
czech rośnie nad brzegami Elby, Menu, Dunaju 
i wielu innych rzek, a nawet na brzegach Wisły 
około Marjenwerder i Neufahr.

W okolicy Warszawy napotyka się ją w bardzo 
wielkiej ilości, lecz także tylko na pobrzeżu Wi
sły; nieco dalej od brzegów rośnie tylko podobna 
do niej Oenothera biennis L.

Oenothera muricata, niezawodnie zarasta w kra
ju piaszczyste brzegi Wisły przez całą jej dłu
gość, a nawet może i brzegi innych rzek. Z po
wodu podobieństwa do O. biennis nie została za
obserwowaną.

Szczegółowy opis tej rośliny, oraz cechy od
różniające ją  od O. biennis będą podane wjednem  
z późniejszych numerów Wszechświata. P. H. 
Cybulski pokazywał członkom Komisyi liczne oka
zy z kwiatem dwu tych gatunków Oe. muricata 
i Oe. biennis.

3) P. A. Ślósarski mówił o „musze szparago
wej ” (Platyparea poeciloptera Schrank) szkodniku, 
który niszczy szparagi w okolicach Warszawy 
w r. b.

Treściwie opisał znamiona i obyczaje „szpara- 
gówki” oraz wspomniał o sposobach niszczenia 
szkodnika. Szczegółowy opis wraz z rysunkiem, 
będzie podany w najbliższym zeszycie „Ogrodni
ka Polskiego.”

4) P. J. Morozewicz wypowiedział rzecz
0 „sztucznych korundach.” Korund i jego kosz
towne odmiany (rubin i szafir) są minerałami, od- 
dawna już otrzymanemi sztucznie przez wielu ba- 
daczów za pomocą rozmaitych sposobów. Rubin
1 szafir są nawet jedynemi klejnotami, które mo
żna otrzymać w laboratoryum w kryształach, na
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dających się do szlifowania i mających zatem 
wartość prawdziwych.

Krystalizacyi tlenniku glinu (t. j. korundu) do
konał po raz pierwszy Gaudin w r. 1837. Na- 
s‘ępnie Senarmont (1850) otrzymał go w małych 
kryształkach przez rozkład chlorniku glinu wodą, 
dystylowaną, w naczyniu zamknię+em i ogrzanem 
do 350°. Nieco później (1851) Ebelmen doszedł 
do lepszych jeszcze rezultatów, rozpuszczając 
tlennik glinu w roztopionym boraksie lub węgla
nie barytu i sodu, i traktując powoli ostudzony 
stop kwasem solnym. Wprowadzając do miesza
niny małe ilości tlenków metali, tenże uczony 
otrzymał korundy zabarwione: rubin, szafir i t. d. 
Innej znowu metody i to z doskonałym rezultatem 
użyli Saiute-Claire Deville i Caron (1858). Me
toda ta polegała na rozkładzie fluorku glinu przez 
kwas borny w temperaturze mocno podniesionej. 
Jeśli do fluorku glinu dodać niewielką ilość fluor
ku chromu, to powstaje rubin, szafir lub też ko
rund zielony. Inni autorowie, jak Debray, Hau- 
tefeuille, krystalizacyą korundu wywoływali za 
pomocą kwasów chlorowodornego i fłuorowodor- 
nego, któremi działali w temperaturze wysokiej 
na glinian sodu lub wprost na bezpos!aciowy tlen
nik glinu.

Wreszcie otrzymywaniem rubinów na wielką 
skalę zajęli się Fremy i Feil (1877). Topili oni 
w tyglu kamiennym równe ilości minii i glinki; 
stop ten, będący glinianem ołowiu, przez zetknię
cie się z krzemionkowemi ściankami tygla, roz
kłada się w taki sposób, że tlennik glinu -wydziela 
się w postaci kryształów rubinu, w środku tygla, 
gdy jego boki wyłożone są krzemianem ołowiu. 
Sposobem tym otrzymali Fremy i Feil rubiny 
duże lecz płaskie i blaszkowate. W celu wytwo
rzenia kryształów dużycli i grubych, nadających 
się do szlifowania, Fremy użył innej metody, 
w której główne znaczenie ma fluor, jako czynnik 
wywołujący krystalizacyą (agent mineralisateur). 
Ogrzewa on mianowicie mięszaninę glinki, zawie
rającej potaż, z fluorkiem wapnia albo barytu. 
Potaż nie ma tu udziału czynnego, gdyż ulatnia się 
w postaci fluorku potasu, ale jego obecność zdaje 
się być potrzebną do powstawania dużych krysz
tałów. Wolny dostęp wilgotnego powietrza jest 
również w tym celu pożądany. Doświadczeń 
swych Fremy dokonywał w tyglu porowatym o ob
jętości 50 litrów, ogrzewając go w temperaturze 
1 500° w ciągu 8 dni. Barwy właściwe rubinowi 
i szafirowi otrzymywał Fremy, dodając do owej 
mięszaniny 3— 4°/0 chromianu potasu.

Pomimo tak licznych i świetnych syntez korun
du, nie wyjaśniają jednak one w zupełności po
wstawania tego minerału w przyrodzie. Michel- 
Levy i Fouque są zdania, że obecność jego w gra- 
nulitach (szmirgiel), skałach metamorficznych, 
należy przypisać działaniu kwasów fluoro i chlo- 
i'owodornego. Doelter utrzymuje, że korund two
rzy się na drodze wodnej, przez rozkład soli gli
nowych za pomocą węglanów alkalicznych pod 
znacznem ciśnieniem. Powszechnie jednak znaną

jest rzeczą, że rubiny znajdowane są w lawach 
(rubiny Birmundzkie), granitach (rubiny ceyloń- 
skie), bazaltach australijskich i t. d. Powstawa
nie korundu w skałach wymienionych, pochodze
nia niewątpliwie ogniowego, syntezy wyżej przy
toczone nie wyjaśniają.

Autor jednak otrzymał na drodze czysto ognio
wej kilka stopów krzemionkowych, krystalicznych, 
składem swym zbliżonych do bazaltów i trachy- 
tów, i zawierających około 10°/o korundu w krysz
tałach bądź płaskich sześciokątnych, bądź też 
równomiernie wykształconych i posiadających 
wszystkie własności minerału naturalnego. Do
świadczenia te wyjaśniają bez wątpliwości powsta
wanie korundu w skałach wybuchowych. Tworzy 
się on na podobieństwo innych minerałów w lawie, 
przez krystalizacyą stopu nasyconego tlennikiem 
glinu ponad 30% , jeżeli stop ten nie zawiera 
wielkich ilości magnezyi.

Na tem posiedzenie ukończone zostało.

Burza magnetyczna w nocy 130 na 31 marca r. i.

Burza magnetyczna w nocy z 30 na 31 marca 
r. b., przedstawiona na załączonej kopii z foto
gramu, była jedną z silniejszych, jakie udało się 
obserwować na sfacyi magnetycznej, istniejącej 
przy gabinie fizycznym Uniwersytetu Warszaw
skiego, od czasu jej urządzenia. Ustępuje ona 
wprawdzie burzy, która miała miejsce 13 — 14 lu
tego roku 1892 '), ciekawą jednak jest dla nas 
z tego powodu, że nocy tej jaśniała nad Warsza
wą zorza północna, opisana w N-rze 14 Wszech
świata za r. b. Już na kilka dni przed burzą 
magnesy przyrządów zapisujących poczęły zacho
wywać się dość niespokojnie (zależy to, prawdo
podobnie, od występujących obecnie plam na 
słońcu), wskutek czego trudno zaznaczyć chwilę 
rozpoczęcia się właściwej burzy, towarzyszącej 
zorzy. W dniu 30 marca pomiędzy 5-tą a 6-tą 
wieczorem składowa pozioma i zboczenie zachod
nie poczynają się zmniejszać, a składowa pionowa 
powiększać.

Składowa pozioma zmienia następnie swe war
tości, zmniejszając i powiększając się, na po
czątku powoli, potem coraz prędzej; najszybsze 
wahania zachodzą pomiędzy 1 I-tą a 2-gą w nocy, 
t. j . w tym samym czasie, gdy zorza była widzial
ną; toż samo da się powiedzieć o składowej pio
nowej i o zboczeniu. Charakterystyczne zakrzy
wienia wszystkich trzech krzywych dostrzegamy 
pomiędzy 10 i 11 wieczorem, o 12-ej oraz po 1-ej

') Wszechświat z r. 1893 Nr 53, str. 840.
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w nocy (w składowej pionowej później). Pomię
dzy 3-cią i 4-tą rano zboczenie i pozioma składo
wa poczynają powiększać się napowrót, cofają, się 
jednak jeszcze kilka razy. Składowa pionowa 
powraca statecznie do wartości pierwotnej. Naj
mniejsze wartości zboczenia i składowej poziomej 
wystąpiły cokolwiek po 1-ej po północy, pionowej 
zaś składowej pomiędzy 2-gą i 3-cią rano. Nad
mienić jeszcze możemy, że zmiana zboczenia 
(różnica pomiędzy największą i najmniejszą jego 
wartością) wynosiła podczas tej burzy prawie 
1°2', poziomej składowej prawie 0,9°/o, i piono-

dzy objawami magnetyzmu ziemskiego a działal
nością słoneczną, potwierdza go bowiem znaczna 
liczba dostrzeżeń; przez działalność wszakże sło
neczną rozumieć należy ogół różnych zjawisk za
chodzących na słońcu, jak plam, pochodni i pro- 
tuberancyj, gdy dotąd mówić się zwykło tylko 
o łączności magnetyzmu ziemskiego z plamami 
słonecznemi, plamy bowiem najpierw posłużyły 
do uchwycenia tej zależności wzajemnej. Wielka 
zresztą plama słoneczna jest jedynie następstwem 
nadzwyczajnych zakłóceń, które występują w pew
nej okolicy słońca i nie trwają długo, choć mogą
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wej składowej około 0 ,4°/o ich przeciętnych war
tości.

Zorza wzmiankowana dostrzeżoną została 
w bardzo wielu miejscowościach u nas i zagrani
cą. W Anglii zauważono jednocześnie ciekawe 
objawy prądów ziemskich w obwodach telefonicz
nych. Telefony wydawały wyraźne dźwięki, przy
pominające dźwięki Syreny, obracającej się ze 
zmienną szybkością ').

IV. Biernacki.

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

—  sk. 0 związku miedzy zakłóceniami magne- 
tycznemi a plamami słonecznemi. W spornej tej 
wciąż jeszcze kwestyi przedstawił p. Tacchini, 
gorliwy badacz plam słonecznych, towarzystwu 
spektroskopisfów włoskich następne uwagi: Nie
podobna już obecnie zaprzeczać związkowi mię-

’) Naturę r. b. Nr 1276, str. 554.

się powtarzać, gdy tymczasem plama albo grupa 
plam utrzymać się może przez ciąg kilku obrotów 
osiowych słońca. Plama więc może istnieć długo 
jeszcze po uspokojeniu się zaburzeń, które ją  
wywołały, a w takim razie plama taka wpływu na 
magnetyzm ziemski nie wywiera. Dlatego p. Tac
chini sądzi, że należałoby raczej zasadę powyższą 
odwrócić w sposób następny: Jeżeli przy prze
suwaniu się wielkiej plamy przez tarczę słonecz
ną okazuje się na ziemi zakłócenie magnetycznej 
to można stąd wnosić, że na plamie tej i w są
siednich jej okolicach zachodzą niezwykłe objawy 
protuberancyj i wybuchów słonecznych, które 
właśnie owo zakłócenie magnetyczne wywołały; 
jeżeli natomiast objawy magnetyczne nie zdra
dzają żadnej anormalności, znaczy to, że plama 
lub grupa plam przesuwa się po tarczy słonecznej 
spokojnie.

(Naturw. Rundschau).

—  tr . Ryby latające. Co do lotu ryb, istnieją 
dwa poglądy wręcz sobie przeciwne. Według 
Móbiusa i Dahla, ryba podczas lotu nie wykonywa 
żadnych zgoła ruchów czynnych, dostrzegane zaś 
drgania płetw wzbudzane są jedynie przez wiatr, 
lub też powstają przy uderzaniu ogona o wTodę. 
Według Seitza, natomiast lot ryb utrzymuje się
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przez czynne ruchy płetw. Obecnie prof. Du Bois 
Reymond, w rozprawie złożonej towarzystwu fi- 
zyologicznemu w Berlinie, oświadczył się za pierw
szym z tych poglądów, przyjmując, że ryby utrzy
mują sig w powietrzu w tenże sposób, jak przy
rząd Lilienthala (Wszechśw. Nr 15 i 16 z r. b.), 
lot ich zatem odpowiada „żaglowemu” lotowi 
ptaków. Dowiedzioną jest obecnie rzeczą, że 
sklepiste powierzchnie skrzydeł wespół ze składo
wą pionową) siły wiatru utrzymywać mogą ciało 
ciężkie w powietrzu, a rachunki Du Bois-Reymon- 
da wykazują, że ryba latająca, ważąca 60 gra
mów, której powierzchnia płetw wynosi 60 c en ty
metrów kwadratowych, utrzymać się może w po
wietrzu przy szybkości 9 metrów, jeżeli wypu
kłość jej płetw czyni 3 do 4 milimetrów; obser- 
wacye zaś świadczą, że szybkość ryb latających 
dochodzić może 15 metrów.

ODPOWIEDZI REDAKCYI.

WPanu S. Makowieckiemu w Niemirowie.
Pliszka żółtobrzuclia (Motacilla fłava) jest zupeł
nie różną od pliszki siwej (M. alba). W niektó
rych okolicach, szczególniej na błotach pierwsza 
jest pospolitszą od drugiej. Trafia sig jeszcze 
u nas (lecz bardzo rzadko) inny gatunek pliszki 
żóltobrzucliej (M. melanope), której samiec po
siada czarny gardziel.

WP. dr J. M. W Tyflisie. Ryby elektryczne 
wystgpują w rodzajach: Torpedo, Narcine, Gy- 
mnotus, Malapterurus, Mormyrus, Rhinobatus, 
Tetrodon, Trichiurus. Pstrągi do kategoryi ryb 
elektrycznych nie należą. Najlepiej zbadane ga
tunki są: Torpedo narce sive marmorata, Torpedo 
Galvanii, Narcine brasiliensis, Gymnotus electri- 
cus i Malapterurus electricus. Elektryczne obja
wy innych ryb są daleko słabsze i wątpliwe.

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 20 do 26 czerw ca 1894 r.

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

D
zi

eń
1

Barometr 
700  mm + Temperatura w st. C.

'00.bQ
Kierunek wiatru 

Szybkość w metrach 
na sekundę

Suma
opadu

U w a g i.

7 r. 1 p. 9 w. 7 r. | 1 p. 9 w. Najw. Najn.

20 S. 46,7 47,8 49.7 16,8 i 18,6 15,o 21,3 15,2 82 N W 3,N W !,NW»

_ _____
o,7 zrana około 7

21 C. 49 .o 46,5 46,8 15,6 { 18,1 15.8 20,5 12,0 59 W 3,W 5,W 5 —
22 P. 46,1 46,4 48,0 16,5 1 16,4 16,1 19,5 12,0 70 W 5,W 1,W 5 4,4 od 945 a. m. •  i 1̂  do ! 2
23 S. 47,8 47,6 48,2 14,4 20,3 >4,8 21,3 12,7 75 W 3,W 9.Cisza 6,2 535 _6io p .m .*
24 N. 48,4 48,2 47,7 16.6 \ 21,8 18,0 23,X 13,5 72 W 3,W S,W S 2,3 •  od 815 p. ni. w nocy.
25 P. 47,6 49,9 51,2 17,1 18,3 14,3 19.7 14.3 66 W 5,W N 9,W 3 —
26 W. 48,2 45,7 45,2 14,0 17,3 11.2 19,3 10,9 57 SW 3,W »,W5

"
Średnia 747,8 15°,9 6 i  13,6

T R E Ś Ć .  Kilka słów o brózdach i zawojacli mózgowych, ich stosunku do inteligencyi i przyczynach 
powstawania. —  Materye pokarmowe i ich przemiany w organizmie, przez d-ra M. Flauma. •— Zakoń
czenie dzieła Elizeusza Reclus. „Nouvelle Geographie Universelle. La terre et les hommes,11 przez W. 
Wr. —  Towarzystwo ogrodnicze. —  Burza magnetyczna w nocy z 30 na 31 marca r. b., przez W. Bier

nackiego. —  Kronika naukowa. —  Odpowiedzi redakcyi. —  Buletyn meteorologiczny.

W ydaw ca A. Ślósarski. Redaktor Br. Znatowicz.

J1o3bo.icho ll,eii3ypoio. Bapmana, 18 Iiohh 1894 r. Warszawa. Druk Emila Skiwskiego.
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WSZECHŚWIAT
TYGODNIK POPULARNY

PO ŚW IĘCON Y NAUKOM PRZYRODNICZYM.

R o ś l i n y  o k r u t n e .
K w iaty roślin wogóle dostarczają różno

rodnym owadom smacznego pożywienia, 
słodkiego miodowego nektaru, k tóry  wy
tw arzają w swoich miodnikach, jak  nie

skutecznie do wydawania doskonalszych 
nasion.

Istnieją jednak  rośliny, których kwiaty 
przypadkowo, wskutek szczególnej budo-

P h y sia n th u s alb eus, kw itn ą ca  ro ś lin a  z m otylam i uw ięzionem i za trąbkę.

mniej py łku  kwiatowego i zwykle są otw ar
te i dostępne dla łaknącej owadziej rzeszy. 
Za dostarczany pokarm , owady przenoszą 
pyłek kwiatowy i przyczyniają się bardzo

wy, są okrutnem i mordercam i odwiedzają
cych je  owadów, a w szczególności motyli. 
Do takich okrutnych roślin należy roślina 
am erykańska Physianthus albens Mart., na
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leżąca do rodziny trojeściowatych, Ascle- 
piadeae, zbliżona do naszego ciemiężyka le
karskiego (Vincetoxicum officinale M art.), 
rosnącego na w zgórkow atych miejscach, 
nad brzegami lasów iglastych, w zaroślach 
i t. p., o liściach przeciwległych, k ró t
ko - ogonkowych, jajow atych, spiczastych,
0 kwiatach drobnych, białych, w niewielkie 
baldaszki zebranych. Rodzina trojeścio
watych, liczy do 600 gatunków , będących 
ziołami, podkrzew aini i krzewam i, zazwy
czaj wijącemi się i w ypełnionem i sokiem 
mlecznym, których pręciki, pyłek i znamię 
posiadają szczególną i w yjątkow ą budowę. 
N itki pręcikowe płaskaw e, spojone zwykle 
w otocznik czyli ru rkę, otaczającą zawiązek
1 opatrzone w tyle pylnika przykoron- 
kiem, to je s t wyrostkami różnie zbudo- 
wanemi. P y ln ik i dwukomorowe, dośrod
kowe, spojone zazwyczaj w ru rkę, pyłek 
zlepiony w masy pyłkowe, po jednej w k aż
dej komórce pylnika. Zaw iązki dwa odo
sobnione.

Physianthus albens, posiada kielich pię- 
ciodziałkowy, koronę zrosło-płatkow ą ru r 
kowatą, o brzegu 5-o klapowanym, pręci
ków pięć o nitkach złączonych podstawami, 
okrywających dwa zawiązki, nad którem i 
znajduje się szyjka mięsista, pięciokątna, 
otoczona dokoła 5-ma pylnikam i pręcików, 
zawierającemi masy pyłkowe. Jestto  rośli
na wijąca się, używana do zacienienia 
i upiększenia altan; kw itnie w sierpniu i za
ledwie pokryje się kwiatkam i, już je j za
pach przynęca wiele owadów. M otyle le
ciutkie zapuszczają swe delikatne trąbki 
w koronę kw iatu, w nadziei znalezienia 
miodu, ale niestety w padają w zasadzkę. 
Physianthus posiada zawiązek otoczony prę
cikami, które opatrzone są dodatkam i wy- 
krajanem i w dwa ząbki podłużne blizko 
siebie położone, które z początku są mięk
kie, później jednak, w m iarę dojrzew ania 
pylników, tw ardnieją. W  chwili, gdy m o
tyl chcąc dosięgnąć miodników, zapuszcza 
trąbkę w koronę, w row ek między pylni
kami, trąbka dostaje się w owe ząbkowate 
wycięcia, jakgdyby  w kleszcze, które je j już 
nie puszczają; owad się szamocze, usiłuje 
się wydostać z pułapki, po pewnym czasie 
jednak  słabnie i traci życie, będąc zawie
szony na trąbce, ja k  to rysunek załączony 
wskazuje. Roślina ta, m ordująca motyle 
nie może usprawiedliwić swego okrucień
stwa, bo motyl zatrzym any za trąbkę ium ie- 
ra jący  z głodu, nie przynosi jej żadnej ko
rzyści, nie jes tto  roślina owadożerna, ja k  
muchołówka, rosiczka lub tłustosz (P ingui- 
cula). Jed n ak  te odwiedziny owadów nie 
są zupełnie bezużyteczne dla roślin, których 
masa pyłkow a nie rozsiewa się łatwo. Nie
które też owady silniejsze, wydobywają się

I z zasadzki odrywając masy pyłkowe, które 
przenoszą na inne rośliny.

Physianthus, który przyswoił się dosko 
nale w Kanadzie, pochodzi z Brazylii, gdzie 
go odwiedzają silne motyle, a nawet i ko
libry, wyciągają swoje trąbki lub dziobki 
z owych szczypców pręcikowych, które są 
za słabe, ażeby zatrzym ać silnych gości 
i przenoszą, przy tej sposobności, masy 
pyłku kwiatowego, na kw iaty innych oso
bników Physianthusa.

W Ameryce północnej znajduje się inny 
I jeszcze przedstawiciel roślin mordujących 

okrutnie owady. Jestto  roślinka do rodzi*
! nv koszyczkowatych (Compositae) należąca, 

blizka ostów, a szczególniej znanego w apte 
kach drapacza czyli kardybenedyktu (Cni- 

j cus benedictus) nosi ona nazwę Cnicus dis- 
color, który został zbadany przez p. Blat- 

| chleya i odznacza się tem, że posiada na 
| wewnętrznej stronie łusek wspólnej pokry

wy, gruczoły wydzielające ciecz lepką, łu 
bianą przez niektóre owady.

Uczony botanik Gray, wspomina o tych 
gruczołach, których obecność lub brak  cha- 

' rakteryzuje gatunki, ale pomija zupełnie 
lepką ciecz, k tórą gruczoły wydzielają. 
W  jesieni 1891 roku p. Bjatchley badał 

i wielką ilość owadów zbierających się na 
[ pokryw ie kwiatowej Cnicus discolor, w i

docznie przynęconych wydzieloną cieczą. 
P rzy  uważniejszem przyglądaniu  się można 
było spostrzedz, że n iektóre owady zosta
wały uwięzione, gdy ugrzęzły łapkam i 

I w lepkiej cieczy, obum ierały i wysychały 
| tak, że za dotknięciem rozpadały się na czę- 
| ści. W spom niany przyrodnik  znalazł raz 
i  8 tęgopokryw ych owadów u podstawy k o 

szyczka kw’iatu Cnicus discolor, jeden 
! z nich tylko był uwięziony za łapki w c ie 

czy lepkiej, a pozostałe w yglądały na o tru 
te tą samą cieczą, k tórą przybyły się k a r
mić. Znajdowały się w takim  stanie osłu
pienia, że pozwalały się z łatwością schwy
tać. Owady odwiedzały najwięcej koszycz
ki kwiatowe już więdniejące, w których 
owoce już  dojrzę wały. Gruczoły te u Cni
cus amerykańskiego zdają się służyć do 
obrony od szkodliwych owadów, podobnie 
ja k  lepkie włoski niektórych roślin, ale ro 
śliny jednak nie korzystają ze złapanych 
owadów, użytek zatem  z gruczołów ściśle 
nie je s t wyjaśniony. (L a N aturę N r 1098, 
16 czerwca 1894 r., A rth u r Harvey, Procee- 
dings of the Canadian łnstitute, Toronto, 
avril 1890).
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Objawy astronomiczne 
w  lipcu.

W  godzinach wieczornych widzimy dro
gę mleczną, przebiegającą, równolegle do 
południka na wschodniej jego stronie aż do 
równika, gdzie przecina południk i prze
chodzi na zachodnią stronę nieba. W są 
siedztwie Łabędzia, k tóry  przypada w m iej
scu rozdw ojenia się drogi mlecznej, błysz
czy bardzo blizko zenitu W ega, najw spa
nialsza obecnie gwiazda. Również blizko 
zenitu, na zachodniej jego stronie, przypa
da H erkules, a obok niego K orona północ
na. Tuż nad poziomem północnym znaj
duje się W oźnica z gw iazdą pierwszej w iel
kości Kozą.; Kasyopea, Cefeusz, Niedźwie
dzica m ała i Smok zajmują, północną stronę 
nieba; Perseusz, Andromeda, Pegaz, W o
dnik  ograniczają niebo nad poziomem 
wschodnim, w kierunku od północy ku po
łudniowi, pomiędzy ostatniemi zaś z po
wyższych gwiazdozbiorów a Łabędziem wi
dzimy Delfina i O rła. Koziorożec, S trze
lec, Niedźwiadek i W aga znajdują się nad 
poziomem południowym, a wyżej nad niemi 
ku zenitowi W ąż i Wężownik; na zacho
dniej wreszcie stronie widzimy wielką N ie
dźwiedzicę, W arkocz Bereniki, Lwa, Pannę, 
ponad tą ostatnię zaś W olarza z A rkturem .

M erkury przypada dnia 20 w połączeniu 
dolnem ze słońcem i przez cały miesiąc 
jest niewidzialny. W enus wschodzi około 
godz. 1 min. 45 po północy i jako gwiazda 
poranna w idzialna je s t przez dwie blizko 
godziny przed wschodem słońca. M ars 
wschodzi przed północą, w początku m ie
siąca o godz. 11 min. 45, w końcu zaś już 
o godz. 10 min. 50. Jowisz, w poprzednim 
miesiącu niew idzialny, ukazuje się teraz 
w godzinach rannych na wschodniej s tro 
nie nieba; w końcu miesiąca wschodzi o go
dzinie 1 min. 40. Saturn , w gwiazdozbio
rze Panny, zachodzi dkoło północy i przez 
czas coraz krótszy w idzialny je s t wieczorem 
nad poziomem zachodnim; dnia 10 jes t 
w połączeniu z księżycem i przypada o 4° 
względem niego na północ.

Nów księżyca ma miejsce dnia 3, pierw 
sza kwadra dnia 9, pełnia dnia 17, druga 
kw adra dnia 24.

W  ciągu ostatniego tygodnia lipca napo
tyka ziemia k ilka rojów meteorycznych 
z których najobfitsze gwiazdy spadające 
wyrzuca rój wybiegający z gwiazdozbioru 
Łabędzia.

D nia 3 lipca przechodzi ziemia przez 
p u n k t odsłoneczny swej drogi, słońce jest 
zatem w największej od nas odległości; 
w ciągu miesiąca zbliża się słońce do rów
nika o 4° 52'.

Drobne Y / i a d o m o ó e i .

Zastosowanie powietrza zgęszczonego do usu
wania kurzu. Pismo „Cosinos” podnje nowe 
zastosowanie pow ietrza zgęszczonego, które 
być może bardzo użytecznem. D la usunię
cia kurzu posługujem y się dmuchaniem, 
dotąd wszakże nie pomyślano o wprowa
dzeniu metody tej na wielką skalę. M iotły, 
szczotki, trzepaczki i t. p. są nieprzyjaciół
mi sprzętów, niszczą je  bowiem, w przy
szłości zaś ma je  zastąpić ru rka  giętka, za
kończona wązkim wylotem i połączona za 
zbiornikiem  pow ietrza zgęszczonego, w y 
dobywający się bowiem prąd pow ietrza 
zdota wykryć i usunąć pył ze wszelkich 
szczelin i z w nętrza tkanin nawet. Do celu 
tego wystarcza powietrze zagęszczone do 
3,5 atmosfery, a działając w sposób takiż 
sam, jak  woda w ytryskająca z pompy przy 
opłukiw aniu przedmiotów; wylot m ianowi
cie ru ry  zwraca się na sprzęty, a po k ró t
kiej chwili kurz i bakterye zostają usunięte. 
Obecnie system ten stosowany być może 
najłatwiej w miastach, w których je s t już 
zaprowadzona kanalizacya powietrza zgę. 
szczonego; przy braku urządzenia takiego 
dostarczane być mogą do mieszkań zbior
niki z powietrzem zagęszczonem, ja k  o b e
cnie sprzedają s ię ju ż  butelki ze skroplonym 
dwutlenkiem  węgla. P ro jek t ten zyskać 
winien poparcie hygienistów.

O G - Ł O S Z E U S T I  -A..

W yszedł z druk-u zeszyt. 1 4 8
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zawierający, między innemi, większe opracowania:

W esoła, W eta, Węgobork, Węgrów, Węgrzec, W iar, W iazyń, W idawa,
W ieczfnia, W iejsieje, Wielatowo, Wiele, Wieleń, Wielgie, W ieliczka.
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