


C Z A S Z K I 

Z GROBÓW, ODKOPANYCH PRZEZ P. BYDŁOWSKIEGO W NOWOSIÓŁCE 

P O W I A T U L I P O W I E C K I E G O . 

(Z 3-ma rysunkami). 

Materyał do tej notatki został mi dostarczony przez p. Erazma Ma-
jewskiego. Składa się on z dwóch czaszek ludzkich. 

Jedna, z żuchwą, pochodzi z grobu oznaczonego Nr. V; druga, bar-
dzo zniszczona i bez żuchwy, pochodzi z grobu, oznaczonego Nr. VII. 

W opracowaniu mojem pierwszą będę nazywał Nr. 1, a drugą Nr. 2. 
Czaszka Nr. 1 należała bezwarunkowo do osobnika płci męskiej, doj-

rzałego zupełnie. 
Czaszka zaś Nr. 2 należała do osobnika młodego i prawdopodobnie 

do kobiety. 
Kości czaszki Nr. 1 są doskonale zachowane, twarde,' mocne, nie 

łuszczą się i są koloru żółtawego. Kości czaszki Nr. 2 są natomiast zmur-
szałe, koloru żółtawo-szarego. Kości twarzowe czaszki tej są zupełnie 
zniszczone i z powodu tego można było otrzymać liczbę niewielką pomia-
rów ścisłych. 

Pomiary, uczynione przezemnie, oznaczam w milimetrach i dziesią-
tych milimetra. Dokonałem je w Laboratoryum Zootomicznem Uniwer-
sytetu warszawskiego, za pomocą narzędzi tam znajdujących się. 

Posługiwałem się przy mierzeniu „Compas d'epaisseur", „Compas 
glissière", „Goniomètres Jaquart-Broca" i taśmą metryczną metalową. 

Goniometr „Jaquart-Broca" uważam za niedokładny, więc cyfry, 
otrzymane za pomocą niego, są tylko przybliżone. Nie określałem też 
pojemności czaszki z powodu braku przyrządów odpowiednich. 

Światnwit. t. V. 6 
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Nr. 
Szerokość największa czaszki (pionowo do przekroju 

strzałkowego (sagittalis) w miejscu najszerszem, 
ale nie w części tylnej kości skroniowej) (os tem-
porum) 146 

Długość największa czaszki [od środka gładyszki {gla-
bella) kości czołowej (os frontale) do wydatności 
największej potylicy] 203 

Szerokość czoła najmniejsza (odległość punktów najwię-
cej zbliżonych na kresach, półkolistych (lineae se-
micirculares) kości czołowej (odległość obu (Fronto 
temporale) , . . :.· - • . · 106 

Łuk (Arcus) czaszki od obu Auriculare przez Bregmę 
(Auriculare określa się na wałku początku wy-
rostka licowego kości skroniowej (processtis zygo-
matics ossis temporalis) nad środkiem otworu usz-
nego (porus acusticus externus), a Bregma w miej-
scu stykania się szwu strzałkowego (sutura sagit-
talis) ze szwem wieńcowym (sutura coronalis) . . 314 

Łuk czaszki od Nasionu do Inionu wzdłuż linii przekro-
ju strzałkowego (Nasion określa się w miejscu sty- . 
kania się szwu nosoczołowego (sutura nasofron-
tal) ze szwem nosowym środkowym (sutura na-
salis mediana), a Inion w miejscu najwięcej wy-
datnem wygórowania potylicowego zewnętrznego 
(Protuberantia occipitalis externa) 337 

Obwód poziomy czaszki przez łuki brwiowe (Arcus 
superciliares) i wydatność (prominentia) najwięk-
szą potylicy (occiput) . . . . 565 

Łuk czaszki od Metopionu do Inionu (Metopion ozna-
cza się po środku linii, łączącej środki guzów czo-
łowych (Tubera frontalia ossis frontalis) . . . . 283 

Wysokość czaszki (od Basionu do Bregmy). Basion 
oznacza się po środku brzegu przedniego dziury 
potylicowej wielkiej (Foramen occipitale magnum) 138 

Odległość pomiędzy Mastoidale prawym i lewym (Ma-
stoidale oznacza się na szczycie wyrostka cycowa-
tego (processus mostoideus) kości skroniowej (os 
temporum) 111 
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Nr. 1. Nr. 2. 

Długość dziury potylicowej wielkiej (Foramen occipi-
tale magnum) [od Basionu do Opisthionu]. Opis-
thion oznacza się pośrodku brzegu tylnego dziury 
potylicowej wielkiej (Foramen occipitale magnum) 39 — 

Szerokość dziury potylicowej wielkiej (Foramen occipi-
tale magnum) (pionowo do pomiaru poprzedniego 
w miejscu najszerszem) 32 — 

Odległość pomiędzy Auriculare prawym i léwym . . 134,9 — 

Rys. 130. 

Długość nosa (od Nasionu do Acantliionu). Acanthion 
oznacza się na końcu kolca nosowego przedniego 
(.spina nasalis anterior) 62,8 

Szerokość nosa (szerokość największa otworu gruszko-
watego (Apertura pyriformis) nosa w kierunku 
pionowym do pomiaru poprzedniego) . . . . 29,1 

Kąt licowy [( Angulus faciei) linię ruchomą goniometru 
opieram na Glabelli] 69,6° 

Kąt zębodołowy [(Angulus alveolaris) linię ruchomą go-
niometru opieram jak i poprzednio] 60,1° 
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Nr. 1. Nr. 2. 

108,1 

Szerokość licowa (odległość obu Zygionów, t. j. punk-
tów najwięcej wydatnych na łukach licowych) 
(Arcus zygomaticus) 150 

Odległość Ophryona od Prosthionu [Ophryon oznacza 
się pośrodku linii łączącej oba Frontotemporale, 
a Prosthion jest to punkt końca szwu przysiecz-
nego szczęki (sutura incisiva maxillae)] . . . . 

Odległość Ophryona od Gnathionu [Gnathion oznacza 
się w punkcie środkowym brzegu podstawowego 
żuchwy (Margo basalis mandibulae)] 

Szerokość pomiędzy kątami żuchwy (mandibula) [odle-
głość Goniono w. Gonion oznacza się na wierz-
chołku kąta żuchwy (angulus mandibularis)] . . 

Wysokość oczodołu prawego [(orbita dextra) od Supra-
orbitale do Infraorbitale. Supraorbitals oznacza 
się na bocznym punkcie końcowym obwódki dziu-
ry lub wcięcia nadoczodołowego (labrum foraminis 
sen incisuvae supraorbital), a Infraorbitale na 
bocznym punkcie końcowym obwódki dziury pod-
oczodołowej (labrum foraminis infraorbitalis)]. 

Wysokość oczodołu lewego [orbita sinistra] (jak w po-
przednim) 33,9 

Szerokość oczodołu prawego [orbita dextra] (od Ektoor-
bitale do Interorbitale. Elctoorbitale oznacza się 
pośrodku brzegu zewnętrznego oczodołu [Margo 
lateralis orbitae], a Interorbitale po środku brzegu 
wewnętrznego oczodołu [Margo medius orbitae]) . 

Szerokość oczodołu lewego [orbita sinistra]. (Jak w po-
przednim) 

Odległość Basionu od Nasionu 
Odległość Auriculare prawego od Acanthionu . . 
Odległość Auriculare lewego od Acanthionu . . . 
Szerokość podniebienia [palatum]. (Pomiędzy brzegami 

wewnętrznymi zębodołów [margines interiores al-
veolarum] od drugich zębów trzonowych) . . 

Odległość Auriculare prawego od Prosthionu . . 
Odległość Auriculare lewego od Prosthionu . . . 
Odległość Acanthionu od Gnathionu . . . 
Odległość Acanthionu od Prosthionu . . 

95 

142,1 

32,6 

43,4 

43,3 
106,9 
121,1 — 
123 — 

44,5 
126 
129,8 
65,3 
17,9 
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Odległość Gnathionu od Gonionu prawego 
Odległość Gnathionu od Gonionu lewego 
Odległość Nasionu od Gonionu prawego 
Odległość Nasionu od Gonionu lewego . 
Odległość Nasionu od Auriculare prawego 
Odległość Nasionu od Auriculare lewego 
Odległość Gnathionu od Inionu . . . 
Odległość Gnathionu od Auriculare prawego 
Odległość Gnathionu od Auriculare lewego 
Łuk [Arcus] od Nasionu do Bregmy . 
Łuk [Arcus] od Bregmy do Opisthionu 
Odległość Opisthionu od Nasionu . . 
Odległość Nasionu od Prosthionu . . 
Odległość Basionu od Prosthionu . . 
Odległość Nasionu od Gnathionu . . 

Nr. 1. 
93,7 
92 

139,1 
137 
117,4 
118,3 
204 
147,1 
150 
132 
260 
142 
80 

101 
127,3 

85 
Nr. 2. 

128 
236 
133 

Rys. 131. 

W szczęce [maxilla] czaszki Nr. 1 zachowały się z obu stron pierw-
szy i drugi z zębów trzonowych f molares], wszystkie przed trzonowe [buc-
cales] i kieł prawy [caninus]. 

W żuchwie [mandibula] zaś tejże czaszki zachowały się ze strony 
prawej wszystkie zęby trzonowe [imólareĄ, pierwszy przedtrzonowy [buc-
calis] i kieł [caninus]\ ze strony lewej pierwszy i drugi z zębów trzono-
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wych i pierwszy ząb przedtrzonowy. Zęby są budowy mocnej i dobrze 
zachowane. 

Pterion (miejsce połączenia kości czołowej [os frontale], kości ciemie-
niowej [os parietale], kości klinowatej [os sphenoideum] i kości skroniowej 
[os temporum]) prawy i lewy w czaszce Nr. 1 jest zwężony, lecz nie ma 
wyrostka czołowego [processus frontalis] kości skroniowej [os temporum]. 
Pteriony te mają postać pośrednią pomiędzy Pterionem w kształcie „H" 
i Pterionem w kształcie „K". 

Czaszka Nr. 1 ma Inion wydatny, a w czaszce Nr. 2 Inion zupełnie 
nie wyrażony. 

Czaszka Nr. 1 ma szew czołowy [sutura frontalis] dobrze rozwinięty 
przez całą długość, a szczególniej przy Bregmie; szew ten jest zrośnięty 
tylko cokolwiek tuż nad gładyszką [Glabella]. Czaszka Nr. 2 również ma 
szew czołowy [sutura frontalis] jeszcze wyraźniej rozwinięty przez całą 
długość kości czołowej [os frontale]. 

W czaszce Nr. 2 na stronie lewej szwu wieńcowego [sutura corona-
lis] wydziela się kostka. — 

Szew strzałkowy [sutura sagittalis], zrastający się u czaszki Nr. 1, 
a u czaszki Nr. 2 silnie wyrażony i szczególniej szeroki pośrodku. 

Szew węgłowy [sutura lambdoidea] czaszki Nr. 1 jest bardzo silnie 
rozwinięty i na stronie lewej szwu tego pozostał ślad kostki wydzielonej. 

ΛΥ czaszce Nr. 2 znajduje się mała kość trójścienna [os triquetruni] 
w kącie samym szwu węgłowego [sutura lambdoidea] i na stronie lewej 
szwu tego znajdują się cztery kostki wydzielone, z których jedna jest 
dość duża, a trzy malutkie. 

Łuki brwiowe [Arcus superciliares] kości czołowej [os frontale] są 
rozwinięte i wydatne silnie u czaszki Nr. 1; a u czaszki Nr. 2 niewydatne 
zupełnie. 

Okolica Metopionu wypukła silnie u czaszki Nr. 1. 
Kresy półkoliste [Lineae semicirctdares] kości czołowej [os frontale] 

są silnie wyrażone u tejże czaszki, a część dolna nosa i część przednia 
szczęki górnej są skrzywione w stronę prawą. Skrzywienie to można 
zauważyć i za pomocą porównania liczb, otrzymanych przy pomiarach. 

U czaszki Nr. 1 dziury ciemieniowe [Foramina parietalia] kości cie-
mieniowych [os parietale] na Obelionie [miejsce na kościach ciemieniowych, 
gdzie znajdują się dziury ciemieniowe] są dobrze wyrażone, a wcięcia czo-
łowe [incisura supraorbitalia] kości czołowej [os frontale] są szerokie i silne. 
U tejże czaszki kolec bródkowy wewnętrzny [spina mentalis interna] jest 
silnie wyrażony i rozdwojony. 
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Nr. 1. Nr. 2. 

Wskaźnik [Index] szerokości czaszki 71,9 77,2 
Widzimy więc, że według umowy frankfurckiej, czaszkę 

Nr. 1 należy zaliczyć do długogłowych. [dolichoce-
phalia], a czaszkę Nr. 2 do pośredniogłowych [me-
socephalia]. 

Wskaźnik wysokości czaszki . 67,8 
Według umowy frankfurckiej, czaszka ta musi być za-

liczoną do nizkogłowych [chamecephalia]. 

Bys. 132. 

Wskaźnik wielkiej dziury potylicowej [foramen occipi-
tale magnum] 82 

Wskaźnik ten, według Broca, jest średnim. 
Wskaźnik prognatyzmu 94,4 
Według metody Flowera, czaszki, posiadające ten 

wskaźnik, są ortognatyczne. 
Wskaźnik części górnej twarzy [fades superior] . . . 53,3 
Według metody Kollmana, część górna twarzy jest wy-

soką [lepłoprosopia]. 
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Nr. 1. Nr. 2. 

Wskaźnik oczodołu prawego [index orbitae dextrae]. . 75,1 — 
Wskaźnik oczodołu lewego [ind. orb. sinistrae] . . . 78,2 — 
Oczodoły więc są nizkie [chameconcliia]. 
Wskaźnik nosowy [index nasi] . . 46,3 
Nos więc był wązki [lepłorhinia]. 

Fig. 1 oznacza czaszkę Nr. 1 in norma frontalis. Fig. 2 oznacza 
czaszkę Nr. 1 in norma temporalis i fig. 3 oznacza czaszkę Nr 1 in norma 
verticalis. 

Na fig. 3 widocznym jest szew czołowy i dziury ciemieniowe na 
Obelionie. Na fig. 1 szew słabo jest widoczny. 

Fig. 2 uwidocznia silną wydatność łuków brwiowych [Arcus super-
ciliares]. 

Składam podziękowanie prof. Pawłowi Mitrofanowi za pozwolenie 
pracowania w Laboratoryum i za dostarczenie potrzebnych mi narzędzi 
i odczynników. Asystentowi przy katedrze anatomii porównawczej Ja-
nowi Turowi również składam podziękowanie za pomoc przyjacielską 
przy fotografowaniu czaszki. 

Obie czaszki przechowują się w zbiorze p. E. Majewskiego pod N-rami 
inwentarzowemi 15765 i 15766. 

K. Stolyhwo. 


