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WSTĘP.

W  szystkie ciała ziemskie dzielą się na 
martwe czyli nieżyjące i na żyjące. Do 
pierwszych należą ciała kopalne inaczej 
minerałami zw ane , do drugich rośliny 
i zwierzęta. Te  trzy wielkie działy je
stestw przyrodzonych zowią Królestwami 
przyrodzenia. Jest zatem Królestwo ko
palne, roślinne i zwierzęce Podług tego 
i historya naturalna, której przedmiotem 
jest  opisanie wszystkich ciał ziemskich, 
dzieli się na trzy oddzielne części, to jest: 
na naukę o ciałach kopalnych czyli Mine
ralogię, naukę o roślinach czyli Botanikę, 
i naukę o zwierzętach czyli Zoologię.

Wszystkie zwierzęta pod względem we
wnętrznej budowy, dzielą się na cztery 
główne działy:

Zoologia. J
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I.  Zwierzęta kręgowe, to jest takie, któ
rych ciało i członki utrzymuje słup kręgo
wy kościsty lub chrząstkowaty, i te mie
szczą w sobie: Zwierzęta ssące, Ptaki, 
Gady, i Ryby.

II. Zwierzęta stawowate, niemające ko- 
ścioskładu wewnętrznego, a części ciała 
miękkie utrzymuje pokrycie zewnętrzne, 
które niekiedy bywa dość twarde, i stanowi 
zewnętrzny kościoskład. Ciało tych zwie
rząt składa się z oddzielnych, stawami 
z sobą połączonych części, i tworzących 
gatunek ruchomych pierścieni. W tym 
dziale mieszczą się: Owady, Pająki, Sko
rupiaki i Robaki.

III. Zicierzęta miękkie czyli Mięczaki, 
różnią się od dwóch poprzedzających nie
dostatkiem tak wewnętrznego jak  zewnę
trznego koscioskładu. Ciało ich miękkie, 
giętkie, łatwo ściągające się, u największej 
liczby pokrywa skorupa wapienna, muszlą 
zwana.

IV. Zwierzokrzewy, mają powiększćj 
części ciało skórkowate, niekiedy zaś gala
retowate, kształtu kropek, nitek, pęcherzy-

с
ków lub rurek. Żyją wolno lub stale do miej
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sca przyrosłe: są proste, pojedyncze lub 
krzaczkowate, albo gałęziste, bez żadnych 
części stałych; albo też osadzają na sobie 
lub wewnątrz wapienne, rogowe lub chrzą- 
stkowate odnogi i rurki. Największa li
czba tych zwierząt, kształtem powierz
chownym podobna jest do roślin, ztąd po
szło ich nazwanie. Z przyczyny rozłoże
nia członków w kształcie promieni, zowią 
je  Promieniakami.

Ponieważ jestestwa przyrodzone są zbyt 
liczne; w ich więc opisywaniu musiano za
prowadzić taki porządek, któryby nietylko 
podawał dogodny sposob poznania samych 
jestestw, lecz i wyszukiwanie ich w spisie 
ogólnym ułatwiał. Ztądto poszedł podział 
zwierząt, roślin i minerałów na poddziały, 
czyli gromady (klassy), gromad na rzędy> 
rzędów na rodzaje, rodzajów na gatunki. 
Osobno także opisują się organa czyli 
członki zwierząt i roślin, a ztąd powstała 
osobna nauka Organografią lub Anatomią 
zwana. Osobno znowu opisuje się prze
znaczenie, czyli działalność członków je 
stestw żyjących, a opisanie to stanowi 
naukę Fizyologii.
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Glótcne organa czyli członki zwierząt 
doskonalszych a mianowicie człowieka, sa: 
kości, mięsa czyli muskuly, nerwy, naczy
nia krwionośne i trzewia.

Kości są rusztowaniem ciała zwierzęce
go, stanowią jego podstawę i nadają mu 
postać. Do nich jest  przytwierdzone ciało 
czyli mięso, które nie jest bryłą jednostaj
ną, lecz składa się z mnóstwa osobnych 
całości, zazwyczaj podłużuych, mających 
niekiedy podobieństwo do myszy, ztąd też 
ntuskułami (mus, musculns) zwane. Są one 
obdarzone własnością kurczenia się i wy
ciągania, i mocą tą nadają ruch ciału zwie
rząt. Powiedzieć więc można, że mięsa 
są sznurami ciała zwierzęcego, służącemi 
do nadawania ruchu.

Nerwy są narzędziami czucia. Najgłó
wniejszym nerwem jest mózg, który się 
znajduje w głowie, przedłuża się w kość 
pacierzową i tam nosi nazwisko szpiku. 
Z tego głównego siedliska czucia, rozcho
dzą się nerwy właściwe, w postaci sznu
rów lub nici, które rozmaicie się z sobą 
plącząc, przerzynają w różnych kierun
kach ciało zwierzęce. Końce ich, aż do
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skóry dochodzą i tam się rozpościerają, 
z tego powodu każde miejsce ciała zwie
rzęcego jest  obdarzone czuciem. Skóra 
zwierząt pokryta jest delikatną błonką, 
która się naskórkiem (epiderm) zowie.

Z  naczyń krwionośnych, najgłówniej- 
szém jest serce■ Jestto worek mięsny, 
u zwierząt doskonalszych na komórki po
dzielony. Jako z włókien mięsnych zbu
dowany , posiada własność ściskania się 
i rozdymania, którato działalność jego na
zywa się biciem serca. Z niego rozchodzą 
się arterye, czyli kanały rozprowadzające 
krew po całem ciele , i wniém zgroma
dzają się znowu wszystkie żyły, czyli ka
nały sprowadzające krew z całego ciała 
do serca.

Z nićm są połączone płuca, które są zbio
rem drobnych pęcherzyków, samowolnie 
się także ściskających i rozdymających. 
Krew arteryjna, czyli wychodząca z ser
ca ,  i rozlewająca się po ciele, jest kolo
ru czerwonego, i zdatna do utrzymania 
życia: żyłowa z a ś , czyli do serca wraca
jąca , jest  czarna i niepożywna. Ostatnia 
wróciwszy do serca przechodzi do płuc,

V
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przez oddychanie zamienia się w brew 
czerwoną czyli żywiącą, wraca napowrót 
do serca, a ztamtąd po całćm ciele się 
rozlewa. Gdy w czasie oddychania wciąga
my w siebie powietrze, komórki płucowe 
rozdymają s i ę , i napełniają powietrzem, 
którego jedna część kwasorodem zw ana ,  
łączy się ze krwią c za rn ą , i zamienia ją  
w czerwoną. Po odetchnieniu, komórki się 
ściskają i przez to reszta powietrza, sa- 
letrorodem zwana, niezdatna do utrzyma
nia życia, z płuc wychodzi,

Z  trzewiom, najgłówniejszym jest żołą
dek do trawienia przeznaczony. Pokarm 
w gębie drobi się zębami, mięsza się 
językiem ze śliną, której dostarczajągrn- 
czołki wyściełające wnętrze gęby. Ztam- 
tąd kanałem pokarmowym dostaje się do 
żołądka, który znajduje się w brzuchu, 
i tak jak  serce ,  jes t  torbą z włókien mię
snych zbudowaną. W żołądku mięsza się 
znowu z tak zwanym sokiem gustrycz- 
nym , i wtenczas przybiera postać papki. 
Ztąd przechodzi do kiszek , i na samym 
początku, mięsza się z żółcią, której do
starcza wątroba, w okolicy żołądka leżąca.
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T ak  przeistoczony, zowie się miecznikiem, 
i przebiega cały kanał kiszkowy. W prze
biegu tym, kiszki wysysają z niego czą
stki pożywne, a reszta nieużyteczna odcho
dzi. Ze krwi, po całćm ciele krążącej,  po
wstaje wszystko: z niej pochodzą kości 
i mięsa, z niej biorą wzrost trzewia, ne r
wy i naczynia krwionośne, z niej tworzą 
się wszystkie soki wewnątrz ciała zosta
jące, i ciecze wychodzące zewnątrz, do 
czego służą osobne organa, czyli członki. 
I tak: gruczołki w okolicy oka leżące, 
wyrabiają łz y — błona pokrywająca wnę
trze nosa, s%lu%— gruczołki ślinowe, śli
nę— wątroba, iółć— nerki, mocz, z niej 
także powstaje pot, i t. d
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DZIAŁ PIERWSZY.

ZWIERZĘTA KRĘGOWE,

( a n . VERTEBRATA, ІІО ЗВ О Н О Ч Н Ы Я ).

Z W I E R Z Ę T A  S S Ą C E ,
(Mammalia, Млекопитаюіція).

Zwierzęta ssące mają krew czerwoną 
ciepłą, oddychają za pomocą płuc. >lłode 
rodzą się żywe, i karmią się przez mniej 
więcej długi czas mlekiem swych matek; 
z téj przyczyny zowią się ssącemi. Naj
większa ich liczba jest  usposobiona do 
chodzenia po ziemi; niektóre jednak jak 
niedoperze, mogą się wznosić w powietrze, 
za pomocą błon łączących nogi. Inne prze
ciwnie mają te członki tak krótkie, że im 
tylko na wzór płetw rybich służą do pły
wania w wodzie. Takiemi są: wieloryby, 
delfiny , po/fisze, zęboroice, które da
wniej mylnie do ryb liczono, a które teraz

http://rcin.org.pl



stanowią oddzielny rzęd między ssącenii, 
pod nazwiskiem wielorybów. Te jedne 
tylko mają ciało pokryte nagą skórą, inne 
mniej lub więcej włosami są okryte. 
W szczególności zaś żyjące w krajach go
rących, mają pokrycie z rzadkich i krótkich 
włosów, a zamieszkujące okolice przybie- 
gunowe, długim i gęstym są pokryte wło
sem. Wszystkie ssące, wyjąwszy czło
wieka, mają cztery nogi i ztąd pospolicie 
czworonoinemi się zowią: u ziemnowo
dnych i wodnych tylko, jak już wyżej po
wiedzieliśmy, nogi są tak krótkie, i w skó
rze ukry te ,  a mianowicie tylne, że bar
dziej do rybich płetw, jak do nóg są 
podobne

Wszystkie prawie, prócz mrówkojadów, 
łuskowców, niektórych wielorybów i kilku 
innych, mają zęby, a te są trojakie: prze
dnie , kły i trzonowe. Największa część 
ma ciało zakończone ogonem: u wielu s łu
ży on do obrony od uprzykrzonych owa
dów, wielu małpom zaś do chwytania ga
łęzi i bezpiecznego trzymania się na 
drzewach.

W tej gromadzie wiele jest zwierząt, które

http://rcin.org.pl
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noszą rogi na głowie, jako broń zaczepną 
lub odporną. Wniektórych rodzajach np. 
u sarny, jelenia , samce są tylko rogate, 
w innych zaś jak u owiec, kóz, i samice 
mają rogi, ale mniejsze od samczych.— 
Nakoniec wiele jest ssących, które mają 
worki lub torebki do różnego użycia. Nie
które małpy, skr%ec%ki, susly, mają u py
ska torebki do zbierania i noszenia pokar
mu. Dydelfy i kangury, mają pod brzu
chem worki do ukrywania nowo narodzo
nych dzieci.

C z łow iek ,  (Homo, Человіікь). Czło
wiek pod względem ciała, stoi na czele 
zwierząt. Główną jego cechą zewnętrz
ną jest urządzenie rąk i nóg. Wistocie 
wszystkie te cztery członki są u niego za
kończone pięcią palcami, lecz 11 górnych 
czyli rąk , palec wielki nie na jednej z in
nen] i leży płaszczyznie, i może przybie
rać położenie przeciwległe czterem innym. 
JVogi zakończone krótkiemi palcami, nie
wiele zginać się mogącemi. Palec wielki 
dłuższy i grubszy od innych, na jednej 
z niemi leży płaszczyznie, i stawać naprze
ciw nich nie może. Nogi wygodnie u
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trzymują ciężar człowieka, lecz nie mo
żna ich użyć ani do łażenia po drzewach, 
ani do chwytania przedmiotów; a ponieważ 
ręce nie służą do chodu, sam więc tylko 
człowiek jest  zwierzęciem prawdziwie 
dtcunoénétn i dwuręcznćm.

Lubo cały ród ludzki jest w sobie we 
wszystkich zmysłowych cechach doskona
le równy, dają się jednak w nim postrze
gać pewne rysy, które go między sobą state
cznie rozróżniąją. Różnice te pokolenia
mi nazwano. Najwyraźniejszych pokoleń 
ludzi jest trzy: białe czyli kaukazkie, iół- 
te czyli mongolskie, i czarne czyli mu
rzyńskie.

Pokolenie białe, do którego i my nale
żymy, znajduje się na całej kuli ziem
skiej, a w szczególności w całej Europie 
prócz Laponii, w zachodniej Azyi, i In- 
dyach przedgangesowych; w północnej 
Afryce, w Ameryce, mianowicie w Stanach 
Zjednocznych, w licznych nareszcie osa
dach Australii, tudzież na wyspach zalu
dnionych od Europejczyków. Pokolenie 
białe celuje nad inne piękną owalną gło
wą. Z niego powstały najwyżej uobycza

http://rcin.org.pl
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jone ludy. Odznacza się kolorem ciała 
białym i włosami długiemi, prostemi, po 
największej części ciemnemi.

Pokolenie żółte, odznacza się wypukłe* 
mi policzkami, płaską twarzą, małemi, u- 
kośnie otwierającemi się oczami, i oliwko- 
watym kolorem ciała. To pokolenie zaj
muje całą Azyę, prócz zachodniej, tudzież 
Indyj przed Gangesem. Obyczjowośćje
go na jednym zawsze zostaje stopniu.

Pokolenie e%arne, zaludnia całą Afrykę, 
prócz północnych brzegów, i Nową Holan- 
dyę. Kolor jego jest czarny, włosy krót
kie, kędzierzawe, czaszka z boków ście
śniona, nos przypłaszczony. Zbyt naprzód 
podane szczęki i wielkie wargi, zbliżają 
go do małp. Ludy to pokolenie składają
ce, nie wyszły dotąd ze stanu pierwia
stkowej dzikości.

Do tych pokoleń doliczają jeszcze nie
którzy pokolenie mnlajskie, mieszkające 
na półwyspie Malaka, i na niektórych wy
spach oceanu Spokojnego i Indyjskiego; lecz 
barwa jego brudno-kasztanowata, nie rozró
żnia go dostatecznie od mieszkańców 
wschodnio-azyatyckich. Pierwotni Ame-
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rykanie, którzy piąte pokolenie stanowić 
mieli, już prawie nie istnieją, bo w nrnléj 
liczbie mieszkają tylko w lasach Ameryki.

.Najpiękniejszy w świec i e lud jest perski 
z sąsiednim kaukazkim. U tego niewiasty, 
a u tamtego mężczyzni są najdorodniejsi. 
Najszpetniejsze pokolenie, do którego i Iiał- 
mucy na leżą , jes t  mongolskie. Najroślej
si są w południowej Л mery ce Patagończy- 
cy, a prawdziwemi niedorostkami są <S'a- 
mojedy, bo ich «wzrost równa sie tylko 
dwunastoletnim naszym dzieciom.

Zwierzęta Czwororęczne czyli Małpy.
(Quadrumana, Четверорукія или ооезыіны).

Małpy kształtem ciała najpodobniejsze 
są do człowieka, różnią się zaś od niego, 
że ich członki tylne nie są nogami jak 
u człowieka, ale zakończone prawdziwą rę
ką, u której palec wielki może przybie
rać położenia przeciwległe czterem innym. 
W ogólności małpy z trudnością chodzą po 
ziemi zwłaszcza wyprostowane, lecz bar
dzo zręcznie łażą po drzewach, i dłatego 
też wszystkie są mieszkańcami lasów 

Zoologia 2
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w krajach gorących Jest ich bardzo wie
le gatunków, z których opiszemy nastę
pująco.

O r a n g u t a n g  (Siinia Satyrns, Opaury- 
таігь). Eiiropejczykowie zwiedzający od
wieczne lasy Wschodnich Iridyj, wyspę 
Borneo, Kochiricliinę i półwysep Malakkę, 
spotykali w tych miejscach osobliwsze 
zwierzę, które krajowcy w języku malaj- 
skim nazwali orangutang, co znaczy isto
tę rozumną. Teraz  jest *ono juz  rzadkie, 
wkrótce może z powierzchni ziemi zni
knie, jak  wiele innych zwierząt, których 
kości kopalne świadczą o ich bycie w świe- 
cie starożytnym. Kształtem głowy i obję
tością mózgu Orangutang najpodobniejszy 
jest  do człowieka. Wysokość jego 4 stóp 
dochodzi, ciało rudym włosem pokryte, 
twarz goła, nieco błękitnawa, uda i gole
nie krótkie, ręce bardzo dłngie. Jest to 
zwierzę łagodne, łatwo się przyswaja, 
i przywięzuje do osób mających koło nie
go staranie.

Jakkolwiekbądź naturaliści i podróżopisa- 
rze wiele o pojętności i zmyślności Oran- 
gutanga pisali, zdaje się wszakże ze wie-
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le tych podań jest przesadzonych, adokła* 
dniejsze spostrzeżenia przekonywają, że 
pojętność tej małpy, nie przechodzi poję- 
tności psa pospolitego.

W dzikim stanie niewiele robiono po- 
strzeźeń w obyczajach Orangutanga, naj
więcej zbierano je z żyjących w niewoli po 
zwierzętarniach (menażcryach) w Europie. 
Ten gatunek małpy przebywa w niedostę
pnych lasach większych wysp oceanu In
dyjskiego, żywi się głównie owocami, zda
je się jednak, że zjada jajka i drobne pta
szki w gniazdach, jak to sądzić można z j e 
go kłów długich. Dawniejsi podróżopisa- 
rze podają nawet, że Orangutang głodem 
zmuszony, opuszcza górzyste okolice, zcho- 
dzi na brzegi morza, i zjada muszle i sko
rupiaki, zwane krabbami, Indyanie polują 
na te małpy jedynie dla chowania, i przy
uczenia ich do niektórych posług domo
wych. Pospolicie łapią je w sidła, oswa
jają, uczą chodzić na tylnych rękach, prze- 
dniemi wykonywać niektóre czynności go
spodarskie, jakoto: myć naczynia kuchen
ne, podawać wodę, obracać rożen i t. d.
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Szympans., (Sira. Troglodytes, Тро- 
глодпть). Różni się od Orangutariga tćm. 
że ma nszy większe, dowolnie ruchome, 
i brwi, których brakuje poprzedzającemu 
gatunkowi: wreszcie tćm że ma ręce k ró
tsze. Opisany powyżej Orangutang zbli
ża się najwięcej do człowieka kształtem 
głowy i objętością mózgu, gatunek zaś któ
ry  teraz opisujemy, więcej jes t  mu podo
bny władzą pojmowania.

Każdego, ktokolwiek po raz pierwszy 
widział Szympansa, niezawodnie uderzy
ło wielkie jego podobieństwo do człowie
ka nietylko z powierzchownego kształtu, 
ale nadto z ruchów i czynności, tudzież 
z niektórych zwyczajów. Różne też na
zwania, dawane tćj małpie przez Indy a- 
frykańskic, mają źródło wtem do człowie
ka popobieństwie. Jedni ją  zowią pongo, 
co znaczy u murzynów wielkie bóstwo la
sów. Inni mianują tę małpę cojasmorros 
albo fjuojas moru, co w języku angolskim 
oznacza człowieka leśnego. W kraju Kon
go dają jej miano enjoko, z którego to wy
razu 1B u f fo n  zrobił francuzkiejoA'o, a któ
re w języku krajowców znaczy miłe*.
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/ ró d ła  ostatniej nazwy łatwo się domy
ślimy, wiedząc, że murzyni w Kongo u- 
rzymują, i ż Szympans dlatego tylko nic 
lie mówi, źe się boi, ażeby go Indzie nie 

zamienili w niewolnika i do ciężkiej nie 
używali pracy.

Spostrzeżenia w obyczajach Szympansa 
za naszych czasów robione były w zwie
rzętarni ogrodu botanicznego paryzkiego, 
na téj właśnie samicy, która z wielką cie
kawością oglądana była, i której pojętno- 
ści bardzo się dziwiono. Byłato małpecz- 
ka łagodna, dobra, a nawet przymilająca 
się: poznawała doskonale ludzi do niej 
często przychodzących, i tym się bardziej 
jak  innym przymilała. Płakała jak dzie
cko, skoro się jéj sprzeciwiano: chowała 
się w kąt izby, i przez chwile się dąsała, 

llecz za najmniejszym znakiem okazanej 
przyjaźni, przestawała się gniewać, ocie
rała łzy i powracała chętnie do osoby, 
która ją  poprzednio rozgniewała. Jakkol
wiek była jeszcze młodą, bo dopiero miała 
półtrzecia roku, pojęcie w niéj dość już 
było rozwinięte: dowodem tego mogą być 
dwa następujące przykłady.

2 *
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Jeden z odwiedzających zwierzętarnię 
zdjął rękawiczki, i położył je  na stole: por
wała je  natychmiast małpa, chciała na ręce 
włożyć, czego jednak dokazać niemogła, 
bo rękawiczkę z lewéj ręki, chciała włożyć 
na prawą. Ostrzeżono ją  w czćm błądzi, 
i odtąd nigdy się już  nie myliła, pomimo 
że ją  niekiedy zwieść chciano.

Drugi dowód pojętności Szympansa 
przedstawia nam następująca okoliczność. 
Werner, jeden z najsławniejszych malarzy 
przedmiotów historyi naturalnej w Paryżu, 
miał sobie poruczonćm odrysowanie tej 
małpy. Szympans niezmiernie się zdzi
wił, widząc swój obraz tak szybko powsta
jący pod ręką biegłego mistrza, i chciał po
dobnie rysować. Podano mu więc papier 
i ołówek: usiadł z powagą przy stoliku 
swego nauczyciela, i zrobił, niezmiernie 
ucieszony, kilka niezgrabnych kresek: lecz 
mocno przyciskając ołówkiem, złamał 
u niego koniec, i tćm się mocno zmartwił. 
Dla ułagodzenia Szympansa, zastrugano 
mu znowu ołówek, a nauczony doświadcze
niem, mniej już  nim przyciskał. Widząc jak  
malarz dotykał ust ołówkiem, chciał toż sa-
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mo robić: nie przestał jednak na lekkićm je 
go zwilżeniu, lecz go zębami ugryzł. Nie
podobieństwem było mu tego zabronić, co 
właśnie stało się powodem, że Szympans 
porzucił naukę rysunku. Widział także, 
iż kobieta, która nad nim ma dozór, bardzo 
często szyje, probował i tćj roboty, lecz 
zawsze się ukłuł w palce: rzucał wówczas 
robotę, a dla pocieszenia się, wskakiwał 
na wyciągnięty sznur, i okazywał zrę
czność w skokach, jakichby najśmielszy 
skoczek na linie nie był w stanie wykonać. 
Tenże Szympans miał przy sobie psa i ko
ta, i te bardzo kochał: kładł je  w swćm 
łóżku, jednego po prawej, drugiego po le
wej stronie, a sam umiał nad temi stwo
rzeniami zwierzchnią władzę zachowywać,
i gdy tego było potrzeba, surowo je  karcił, 
nakłaniając do posłuszeństwa i do zgo
dnego życia między sobą. Miał także zwy
czaj codziennie myć twarz i ręce zimną 
wodą, co bez wątpienia wraz z ostrym kli
matem, tyle różnym od afrykańskiego, by
ło przyczyną słabości piersiowej Szym
pansa, w skutku której życie zakończył. 
Taż sama słabość dotknęła Orangutanga.
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który później był w zwierzętarni, równie 
jak  i dawniejszych Szympansów 11 Buffo- 
na i Cesarzowej Józefiny się znajdują
cych.

Wysokość młodego Szympansa podają 
na 2 i |>ół stopy, dorosłe jednak 5 stóp, 
a może i więcej dochodzą. Szympans pa- 
ryzki,  jakkolwiek bardzo młody, był już
2 i pół stopy wysoki, a matka nosiła go 
jeszcze na rękach.

Szympans, podobnie jak Orangutang, 
musiał być liczniejszy w dawnych czasach: 
przebywał na całćm pobrzeżu zacho
dniej Afryki aż do gór Atlasu, i bez wąt
pienia temu to gatunkowi przypisać na
leży następującą okoliczność. i\7a lat 336 
przed Chrystusem, Kartagińczykowie pod 
dowództwem Ilannona, wylądowali na je- 
dnę wyspę przy zachodnićm pobrzeżu 
Afryki leżącą, i ujrzeli  na niej mnóstwo 
małp; a biorąc je  za nieprzyjaciół,  mie
li na nie; małpy zaś niemogąc wytrzymać 
natarcia w otwartćmlpolu, schroniły się 
między skały, i ztąd dzielnie się kamie
niami broniły. Zdołano ich trzy złapać, 
lecz te broniły się z taką zaciętością, że
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niepodobieństwem było zachować je żywo. 
Hannon wziął te małpy za kobiety dzikie, 
włosami porosłe, kazał z nich ściągnąć skó
ry i do Kartaginy odesłać. Złożono je, 
w kościele Junony, gdzie w 200 lat później 
oglądali je  Rzymianie, po zdobyciu tego 
miasta. Rardzo jest do prawdy podobnéni, 
ze powieści dawniejszych o Satyrach, Fuu- 
nack, Syhcunaeh i innych bóstwach le
śnych, mają źródło w źle znanym opisie 
tego małp gatunku.

Szympans ma twarz płaską, ogorzałą , 
gołą, podobnie jak uszy ,  ręce, piersi 
i część brzucha. Resztę ciała pokrywają 
włosy twarde, czarne lub ciemne, lecz 
rzadkie: na głowie tylko ma bardzo długą 
czuprynę, z tyłu i z boków wiszącą. Po 
ziemi, trzymając się prosto, chodzi z ki
jem w ręku ,  który mu służy za podporę, 
tudzież za broń zaczepną i odporną. Te 
małpy żyją małemi gromadami w głębi 
lasów, tam robią sobie wyborne szałasy 
z gałęzi i liści, dla chronienia się przed 
skwarem słońca i deszczem. Tym spo
sobem tworzą niejako osady, a napasto
wane od ludzi, słoniów lub dzikich zwie
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rząt, wzajemnie udzielają sobie pomocy. 
W takich napadach skoro jedna z małp zo
stanie ranioną czy to strzałą z ł u k u ,  czy 
kulą karabinową, towarzyszki wydobywa
ją  z rany kulę lub strzałę, opatrują ranę 
przeźutemi ziołami i zwięzują łykiem. 
Szczególniejszą jeszcze rzeczą, cechującą 
pojętność Szympansów, jest to, źe grze
bią w ziemi ciała zmarłych towarzyszek. 
Kładą one trupa w wygrzebany dół, po
krywają liściami, gałęziami, kamieniami 
i cierniem, dla ochronienia go przed żar
łocznością Men i panter, które w nocy 
wygrzebują ciała zmarłych ludzi.

Szympansy przebywają w szałasach tyl
ko w czasie nocy niepogodnycb, i gdy są 
słabe, a w innym czasie sypiają zawsze 
na drzewach. Matka wielką okazuje czu
łość do dziecka, pieści je  ustawicznie, 
i wielkie ma o niém staranie. (*dy idzie 
niedaleko, trzyma je  na ręku: jeżeli zaś 
dłuższą ma odbyć drogę, sadza jc na kark 
a to trzyma się matki rękoma i nogami, 
na wzór dzieci murzynów. Osobliwszą 
jeszcze o Szympansach okoliczność poda
je  Brosse, w opisie swéj podróży do k ra 
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ju Angola. Szympansy, mówi on, pory
wają często młodych murzynków i murzyn
ki, unoszą ich ze sobą na drzewa, i s t a 
rannie żywią. Czynią to jak powyższy 
wędrownik wspomina, najwięcej dla te
go, aby miały towarzystwo. Dodaje przy- 
téra, że sam widział wLoango murzynkę, 
która trzy lata razem z temi małpami 
przebywała, a murzynek z orszaku podro- 
żnego Battel od Szympansa porwany, żył 
z temi małpami 13 miesięcy, po upłynie- 
niu których, wrócił do domu wesół, do
brze wypaszony, i chwalił niezmiernie 
obchodzenie się z nim towarzyszów.

Ulagot,  (Sim. Sylvarius, Обыкновенная 
обезьяна). Wielkość téj małpy jest  różna, 
pospolicie jednak nie przenosi 18 cali dłu
gości. Głowa jéj wielka, pysk szeroki 
i wystający, nos spłaszczony, twarz goła 
koloru cielistego, uia wielkie u pyska to
rebki i mocne kły. Grzbiet okryty wło
sem koloru żółto złotego, nieco z czarnym 
pomięszanego, pręgami czarnemi poprze
cinany, brzuch zaś szaro-żółtawy. Ręce 
czarniawe, z wierzchu włosami okryte; 
żyje w liarbaryi i Egipcie.
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Ze wszystkich małp (lo Europy spro
wadzanych, ta jest najpospolitsza. Bez 
wątpienia, gęste jej pokrycie wielce się 
przyczynia, źe ta  małpa łatwiej znosi o- 
strość europejskiego pewietrza, i dłużej 
żyje w naszych zwierzętarniach jak inne 
gatunki. Utrzymują niektórzy, że żyje 
dziko w Hiszpanii, w okolicy Gibraltaru: 
zapewnienia wszakże Anglików, polują
cych często w tych miejscach, nie potwier
dzają tego mniemania.

Mało je s t  zapewne niedźwiedziarzy, 
oprowadzających te zgrabne zwierzęta po 
Europie, którzy by nie mieli ze sobą przy
najmniej jednego Magota, lecz gdy co 
na nim prócz właściwych mu w dzikim s ta
nie wybryków, chcą wymódz, tu chyba 
zdołają biciem. W młodym tylko wieku 
ulega człowiekowi: dorosły broni się od
ważnie, a szczególniej, gdy się z nim źle 
obchodzą. Zwyciężony przemocą, staje się 
smutnym, i zwykle umiera. Niekiedy j e 
dnak, gdy się z nim dobrze obchodzą, ży
je  dłużej, ale życie jego jes t  prawdziwie 
napół martwćm. Siedząc na tylnych rę
kach, a przednie na kolanach wsparłszy,
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zostaje лѵ ciągiem osłupieniu, nieczuły 
ani na przymilenia się, ani na upomnie
nia. Obojętnie spogląda na wszystko, co 
się dzieje wokoło niego: jeżeli się zaś na 
chwi-lę z tego odrętwienia ocknie, to jedy
nie dla zaspokojenia głodu.

Magot żyjący na wolności, zupełnie jest 
innym: wtedy okazuje się najżywszą naj- 
swawolniejszą i najzmyślniejszą małpą.

Dzikie koty i rysie są jéj największemi 
nieprzyjaciółmi: wdzierają się bowiem na 
drzewa i śpiące Magoty pożerają. Żyje 
licznemi gromadami i lubi towarzystwo na
wet w niewoli. W tym stanie chętnie do 
siebie przyjmuje małe zwierzęta, przeno
si je  wszędzie z sobą, trzyma na ręku,  
i niechętnie je  oddaje. Matki okazują wiel
kie przywiązanie do młodych: nie opu
szczają ich, bronią odważnie, i często 
w tej obronie giną. Najmilszćm ich za
trudnieniem jes t  głaskać młode, iskać je, 
i wybierać z nich wszelkie nieczystości, 
jakie tylko znajdą. W dzikim stanie Ma
goty żywią się owocami i liśćmi, a w nie
woli jedzą wszystko. Ponieważ są niedo
wierzające, cokolwiek więc jeść mają, oglą-

Z oologia 3
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dąją wprzód, obracają na wszystkie s tro
ny i wąchają. Przed jedzeniem z prze
zorności napełniają żywnością owe torebki,
o któryelieśmy wyżej wspomnieli: w nie 
także chowają różne drobne przedmioty, 
które potajemnie schwycą. lUagot wgnie- 
wie, nadzwyczaj kłapie szczękami, i drży 
wargami: wszelkie poruszenia wykonywa 
raptownie, głos wydaje mocny i krzykli
wy, który się łagodzi, skoro małpa uspa
kajać się zaczyna.

Zwierzęta  Ła ta j ące
(Chiroptera, Крилоногія)

Główną cechą tych zwierząt, które w o- 
gólnośei Niedoperzami nazywają, jest bło
na na bokach ciała łącząca wszystkie czte
ry nogi, tudzież palce w ten sposób, że 
u większej liczby tworzy prawdziwe skrzy
dła, za pomocą których mogą sie wzno
sić, jak ptaki, w powietrze. Opiszemy 
cztery znaczniejsze rodzaje, z których 
dwa pierwsze właściwe są gorącej Ame
ryce, dwa zaś ostatnie pospolitemi są 
w całej prawie Europie.
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Straszydło (Vesp. Spectrum, Пугало). 
ATiedoperze ten rodzaj składające, mają 
na nosie dwa wyrosty: jeden w kształcie 
liścia, drugi końskiej podkowy. Wszyst
kie żyją w lasach południowej Ameryki, 
szczególniej w Gujanie i Paragnaj. Kształ
tem i włosistem pokryciem, podobne są 
do szczurów i myszy, lecz wielkie skrzy
dła błonowe, dostatecznie je  odróżniają. 
Sąto zwierzęta nocne, mają małe oczy, 
i nie mogą znosić dziennego światła, dla 
tego też dzień przepędzają w najciemniej
szych miejscach, jakoto: w wypróchniałych 
drzewach, w szparach skał, zwykle zawie
szone na tylnych nogach, z głową na dół 
spuszczoną, i śpią w tejże postawie. W no
cy wychodzą z tych kryjówek dla szuka
nia żywności, którą stanowią owady, a 
szczególniej motyle nocne.

Upiór (W am p ir), (Vesp. Vampyrus, 
Вампирь). Wszystkim bez wątpienia, na 
samo wspomnienie nazwiska tego niedo- 
perza, stają przed oczami owe przeraża
jące powiastki, jakiemi nas zastraszali da
wni podróżopisarze, opisując Upiora. Mię
dzy inne mi Condaniine, tak pisze o nim:
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„Niedoperze wysysające krew mułów, ko
ni a nawet ludzi śpiących, są pospolitą klę
ską wwielu krajach gorącej Ameryki. Wiel
kość ich jes t  niekiedy zadziwiająca. W o- 
kolicy Boria wyniszczyły one bydło, któ
rego hodowlą zaprowadzili Missyonarze.“ 
Inny podróżopisarz dalej jeszcze posuwa 
swe opisy. Te niedoperze, mówi on, są 
wybornenii pijawkami: całą noc czychają 
na krew ludzi i bydła, i jeżeli ludzie śpią
cy na ziemi, nie okryją się dobrze od stóp 
do głów; niezawodnie spodziewać się mo
gą ze ich zakłują. Jeżeli nieszczęściem 
zakłucie nastąpi w żyłę, natenczas ci bie
dni wśród snu umierają, z przyczyny u- 
chodzCnia krwi z rany tak małej, że jej 
nawet dostrzedz trudno. Szczęściem jest  
dla ludzi, jeżeli Upiór wachlując sk rzy
dłami nad śpiącym, mimowolnie obudzi go 
ze snu twardego.“

Jak dalece wszystkie te opisy są przesa
dzone, a nawet zupełnie błędne, przeko
nywają nas podania nowszych podróżopi- 
sarzy, i amerykańskich naturalistów. Po
dług ostatnich Upiór jest wielkości sroki, 
pokrycie jego jest  ciemno-rude, wyrost
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na nosie w kształcie liścia: nie wysysa 
on krwi ani z ludzi, ani ze zwierząt. Ję 
zyk ma brodawkowaty i wysuwalriy, któ
ry nrn służy do wyciągania owadów z pod 
kory, co Upiorom jest wspólne ze Stra 
szydłami i innemi niedoperzami. Żywi 
się owadami, czasem owocami; i ze wszy
stkich niedoperzy najzręczniej łazi po 
ziemi.

Niedoperz (V. murinus, Нетопырь albo 
летучая мышь). Ten rodzaj liczy mnó
stwo gatunków, które po wszystkich czę
ściach ziemi są rozrzucone. Opiszemy tu 
gatunek pospolity w całej Europie, w sta
rych murach żyjący, Gackiem pospolcie 
zwany. Ma on uszy owalne, długie jak gło
wa: z wierzchu cieinno-rudy, lub szaro-po- 
pielaty, pod spodem szaro-białawy.

Buffon  w opisie togo niedoperza, tak 
się wyraża: „Wszystkie niedoperze unika
ją  światła, kryją się w miejscach cie
mnych wylatują z nich w nocy, a przede 
dniem powracają do swych kryjówek, 
i w nich cały dzień, do murów przycze
pione, zostają. Kuch niedoperza w po
wietrzu, nie tak lotem, jako raczej gatun-

3*
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kiera niezgrabnego unoszenia się nazwać 
można. I\ie lata nigdy wysoko, i wido
cznie lot swój z trudnością zmieniać może. 
Niedoperze i nie latają szybko, i nie kie
ruj;} się dobrze: zwykle lot ich jest  wę
żykowaty i nagle zmieniany. W locie ła
pią muchy, komary, a nade wszystko ćmy 
czyli motyle nocne, które mi się żywią.“

Wszystko, co tu sławny naturalista po
wiedział, daje się słusznie zastosować do 
gatunków pomniejszych: co się zaś tyczy 
większych, rzecz się ma przeciwnie. i\ie- 
doperzc większe latają dość wysoko i szyb
ko, a w powietrzu kierują się z równą, 
a niekiedy większą łatwością, jak ptaki. 
Jeżeli zaś niniejsze gatunki niedoperzów 
mają lot ukośny i wężykowaty, nie pocho
dzi to z niedoskonałości ich lotu, jako ra
czej ztąd, że niedoperze, uganiając się za 
owadami, kierują swój lot w powietrzu, 
stosownie do lotu owadów.

W ie l k o u c l t  (V. auritus, ушатный не- 
тонырь). Jestto najmniejszy niedoperz 
z pomiędzy krajowych. Kolor jego jest 
szary, lecz z wierzchu ciemniejszy jak 
pod spodem.
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Poznać go łatwo, i od innych niedope- 
rzów odróżnić można, po wielkich uszach, 
równających się długości ciała. Wielkouch 
jest bez wątpienia, pod względem powie
rzchowności, szczegółu iejszćm stworze
niem. W spoczynku uszy jego składają 
się wpoprzek, i skracają się, przez co 
przykrywają kanał słuchowy. Г у т  spo
sobem wcale prawie ich nieznać, a przy
najmniej, mają wówczas kształt zwyczaj
ny. Pospolitszym jes t  jak zwyczajni/ nie- 
doperz, dłużej jednak od niego sypia i la- 

' ta bardzo szybko. Po ziemi zręczniej ła
zi jak inne niedoperze, a często drapie 
się po starych murach z taką łatwością, 
jak myszy. Lot Wielkóuclia jest  niere
gularny i niestały, tak, że i parę sążni nie 
przeleci w tym samym kierunku: raz wzla
tuje w górę, to znowu prawie dotyka zie
mi. Zwraca się to wr prawo to w lewo, 
odlała, powraca, a to wszystko tak nie
spodzianie, że go trudno dośledzić ocza
mi. Jak wszystkie niedoperze, tak i Wiel- 
kouch jest bardzo ciekawy, i chcąc go 
w jakie miejsce zwabić, dość jest machać 
białą chustką na kiju okręconą, wówczas
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ciągle około tego przedmiotu latać będzie, 
dopóki mu nie spowszednieje.

Ogromne u s z y , któremi go obdarzyło 
przyrodzenie nie są mu bezużyteczne. Po
mijając zdanie sławnego Cuviera, ze wiel
kie uszy niedoperzom służą raczej do ma
cania przedmiotów, a tém samém chronią 
ich od ciągłego uderzania się o załamki 
ciaśnin, w których pospolicie przebywają, 
wnieść można, że słuch wielkoucha jest  
bardzo doskonały, gdyż jeżeli u niego 
niezupełnie wzrok zastępuje, to przynaj
mniej wiele temu zmysłowi jest pomocny. 
W  istocie jakże przypuścić, aby wielkouch 
tak malemi oczami, i prawie zupełnie ukry- 
temi we włosach, mógł, zwłaszcza w noc 
ciemną dostrzedz w locie drobne owady, 
któremi się żywi. Z pewnością utrzymy
wać można, że ich nie widzi, lecz dosko
nale słyszy ich brzęczenie, rzuca się wte
dy wr ową stronę, którą mu słuch wskazu
je; robi tysiączne zwroty tu i owdzie, do
póki wreszcie słaby jego wzrok nie odkry
je  mu przedmiotu, za którym się npędza. 
To nam równie tłómaczy owe nagłe i li
czne zwroty, które wielkouch w swym lo
cie w różne wykonywa strony.
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Kończąc opis tych osobliwszych zwie
rząt, wspomnieć nam jeszcze wypada o za
starzałym u nas przesądzie to jest, o owéj 
próżnej obaw ie, jaką niedoperze w nas 
pospolicie wzbudzają. Powszechnćm jest 
mniemaniem, ze wkręcają się ludziom we 
włosy, i dla tego widząc wieczorem lata
jące, z pewną odrazą od nich uciekamy. 
To jest zupełnym błędem, który powstał 
zapewne ztąd, ze lot ich jest zwrotny,i bar
dzo często nizki, przy czćm pora wieczor
na, w której się zwykle ukazują, wiele się 
do tego przestrachu przyczynia.

Zwierzęta Nastopne.
(Plantigrada, Плгосноходящія).

Mają no»i krótkie, pazurami opatrzone, 
tylne zawsze o 5 palcach, chodzą na ca
łej stopie. jViektôre z nich mają tylko dwa 
gatunki zębów, to jest przednie i trzo- 
nowe, inne mają także i kły. Żyją po 
największej części w ziemi; w zimnych 
krajach przepędzają zimę w śnie.

Jedne należą do pomniejszych zwierząt, 
i te owadoiernemi lub podziemnemi się 
zowią: inne przeciwnie są większe,, i sta

http://rcin.org.pl



34

nowią oddział mięsoiernt/ek, czyli nie- 
ditciedzioicalycA.

Jeż. (Erinaceus, Ежь).  Znany powsze
chnie j é i  pospoiity, odznacza się krótkie- 
mi uszami: ciało ma okryte rogowcmi, 
ostremi kolcami. Mieszka w umiarkowa
nej Europie. j\aturaliści opisując jeża 
europejskiego, szczególną mu przypi
sują zmyślność w zbieraniu owoców, któ- 
remi się jeż żywi. Mówią oni, źe jćź włazi 
na drzewa owocowe, szczególniej na j a 
błonie, zrywa jab łka ,  i rzuca je  na zie
mię; następnie złazi z drzewa, a przewró
ciwszy się na grzbiet, tarza się po ziemi, 
zbiera na kolce spadłe jabłka, i zanosi je  
do nór podziemnych. W opisie tym kil
ka popełniono błędów. W istocie jeż  nie 
włazi na drzewa i nie może na nie wła
zić, bo nie ma tęgich pazurów do chwyta
nia; nie zbiera jabłek na kolce, ale znosi 
je  w pysku; wreszcie, nie robi sobie sam 
nór podziemnych. Rzeczywiście, zwierzę 
to zamieszkuje wydrążenia pod korze
niami drzew, w rozpadlinach skał, pod 
kamieniami, a nawet na równej ziemi, pod 
gęstemi krzakami, wśród mchu i suchych
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liści, które sobie zgromadza. Do owych 
to miejsc chroni się nazimę, w nich za
sypia, robi gniazdo, i wychowuje młode, 
których miewa od 4 do 7.

Młode po urodzeniu, są biało-różowe; 
już na skórze ich dostrzcdz można kro
pki ciemniejszego koloru, które są zaro
dami kolców, a skoro dojdą wielkości ku
rzego jaja, już są zupełnie kolcami okry
te. Dopóki ssą, matka starannie je  pie
lęgnuje; potem więcej się niemi nie zaj
muje. Jeż nie ma na obronę przeciwko 
nieprzyjacielowi, ani ostrych pazurów, ani 
strasznych zębów; ucieczką też ratować 
się nie może, bo chociaż prędko chodzi, 
biegać jednak nie umie. W kolcach wszak
że dało mu przyrodzenie dostateczną broń 
przeciwko wielu zwierzętom, i dla tego 
jeż na widok kuny, ptaka drapieżnego lub 
innego nieprzyjaciela, nie ucieka, lecz zwi
ja się w kłąb za pomocą potężnych mu- 
skułów grzbietnych, chowa pysk i nogi 
pod siebie, nastawia nieprzyjacielowi swój 
kolczysty pancerz, który go dostatecznie 
broni.

Jeże pływają dość zręcznie, żywią się
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owocami, a najwięcej owadami; osobliwo
ścią zaś jest ,  że bez najmniejszego nie
bezpieczeństwa zjadają po kilkadziesiąt 
kantaryd, gdy tymczasem jedna, okropne 
sprawia bole psu lub kotowi, a kilka dosta- 
tecznemi byłyby do zabicia człowieka. J e 
że żyją samotnie w ustroniach, i dla tego 
rzadko się zbliżają do mieszkań ludzkich. 
Chowane w dom u, nie tprzyswajają się 
i nie przy więzują do osób, a przy zdarzonej 
sposobności, wydobywają się na wolność.

Chochoł. (Mygale, Выхухоль). D łu
gość tego zwierzęcia wynosi 15 cali. łos 
nagrzbieeie szaro-popielaty, albo brunatny, 
pod brzuchem biało srebrzysty. Nie ma 
wcale uszów zewnętrznych, a oczy bar
dzo male. Pysk  przedłużony w kształcie 
bardzo giętkiej trąby, i tym ustawicznie 
porusza; nogi, oprócz błon, kończą się 
strzępiami ostrych włosów, które dopoma
gają mu do pływania. Ogon krótszy od 
ciała, nabrzmiały przy osadzie, z boków 
ścieśniony, szeroki, płaski, łuskami dro- 
bnemi okryty.

Chochoł przy nasadzie ogona ma 7 lub 8 
pęcherzyków, z fałdów skóry utworzo-
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nych obok siebie, jak  łuski pod brzuchem 
wężów ułożone, koloru żółtego; za naci- 
śnieniera każdego, sączy się z nich płyn 
gęsty i tłusty. Cieczą tą przesiąknięte jes t  
całe c ia ło , a tym sposobem włosy nie 
przepuszczają wody. Zapach tego płynu 
jest mocny, przejmujący, piżmowy, łatwo 
się udziela przedmiotom w dotknięciu 
z nim będącym; mówią nawet, że szczu
paki i inne większe ryby żywiące się 
chochołami, tym zapachem są przejęte. 
Ogonki chochołów, pod imieniem ogonków 
Viimowych znane, kładą się między futra, 
dla uchronienia ich od uszkodzeń moli 
>odczas lata.

Chochoły żyją w całej Rossyi, a miano
wicie w południowej części tego państwa: 
są one tam pospolite nad brzegami s ta
nów, jezior i rzek; robią dość zręcznie 
jamy, do czego wybierają brzegi dość wy
niosłe i spadziste,  którychby woda nie za- 
bwała, a znalazłszy dogodne miejsce, ko
pią pod wodą norę tak głękoką, aby przy 
naj»iższym stanie wody, otwór się z niej 
Die wynurzał. Nory chochołów, które są 
tak szerokie jak  królików, idą wkierun-
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ku ukośnym, w miarę posuwania się
с

w brzegi. Żywią się owadami i robakami, 
a szczególniej pijawkami; pyszczkiem nad
zwyczaj ruchomym, zręcznie łapią zdo
bycz, i pożerają pod wodą, w czém różnią 
się od innych zwierząt wodnych. Rzadko 
pływają po powierzchni wody, a dla od
dychania wystawiają tylko zniéj  pyszczki. 
Fntra  chochołów zwane tcychóchłami, są 
przedmiotem kupczenia, nie należą jednak 
do pięknych, a ztąd zwykle tylko do ob- 
szewek kożuchów i czapek od małorossyj- 
skicli mieszkańców używane.

K r e t  (Talpa, Кроть). Pospolitym 
jes t  w całej Europie: długość jego wynosi 
6 cali; futerko ma czarno-Iśniącego kolo
ru, bardzo miękkie, a ogon krótki. Ro
zmaite są jego odmiany, i tak kret pstry, 
mający futerko biało i czarno centkowa- 
ne; biały, iółty , którego sierść jes t  płowa, 
mniej lub więcej żółta; wreszcie popielaty. 
ma futerko jednostajnego popielatego ko
loru.

„Krety, mówi Cuvier, znane są wszyst
kim z życia podziemnego, i z ukształce-j 
nia wybornie zastosowanego do tego spo
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sobu życia. Przednie ich łapy kończą się 
gatunkiem szerokich rąk ,  mogących się 
zwracać w tył i naprzód: palce mają nie
wyraźne, ale mocnemi, długiemi i ostremi 
zakończone pazurami. Temi to łapami, tak 
wybornie ziemię kopać umieją. Do rycia 
ziemi i do podnoszenia jéj w górę, uży
wają przedłużonego i ostrokończystego 
pyszczka. Słuch ich jes t  doskonały, lubo 
uszu zewnętrznych im niedostaje; oczy 
mają bardzo małe, i tak we włosach ukry
te, iż rozumiano dawniej, że ich zupełnie 
kretom brakuje. Szczęki mają słabe; po
żywieniem ich są owady, robaki i miękkie 
korzonki.“

Krety lubią grunt miękki, łatwy do ko
pania, nie kamienisty, w lecie nieco wil
gotny a w zimie suchy. Gorące pustynie 
i zimne okolice, zupełnie kretów nie mają. 
Kretowisko zakładają pod murami, drze
wami i plotami. Jestto nora 18 cali g łę 
boka, dość obszerna, sklepiona ziemią ubi* 
tą, zmięszaną ze szczątkami drzew i ko
rzeni, by woda deszczowa nie przesiąka
ła. Osobli wszego sposobu używają dla ze
brania ziół na wysłanie nory. Z korzon
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ków sądzą one, czy roślina będzie do tego 
celu przydatna, u znalazłszy taką, ogry
zają korzonki aż do saméj nasady łodygi; 
potem ująwszy pyszczkiem za koniec ło
dygi, ciągną ją  za sobą, dopóki całój ro
śliny do swéj nory nie wprowadzą. Zwy
czajne podkopy kretów nie idą głębiej 
nad (i cali pod ziemią: lecz jeżeli w ko
paniu natrafią nieprzebytą zawadę, zagłę
biają się wtenczas kilka łokci w ziemię, 
i nierzadko zdarza się znaleźć podkop pod 
posadą murów, a nawet pod łożyskiem 
małych strumyków przechodzący. W szyst
kie podkopy od jednego do drugiego kre
towiska, prowadzone są w kierunku pro' 
stym.

Kret żywi się robakami ziemnemi i ko
rzonkami, codziennie więc musi kopać; co 
zaś jes t  osobliwością, że roboty swe w s ta
łych godzinach odbywa. 1 tak, o wscho
dzie słońcu zaezyna pierwszą robotę, i pra
cuje prawie godzinę; następnie o godzi
nie dziewiątej z rana, w południe, o t r z e 
ciej po południu, a o zachodzie słońca 
najgorliwiéj pracuje: w innych godzinach 
spoczywa. Ponieważ rzadko na wierzch
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ziemi wychodzi, dla tego też niewielu ma 
nieprzyjaciół. Największą klęską dla tego 
zwierzęcia jest wylew rzek, i dla tego to 
w czasie nagłych wezbrań wody, widzieć 
można krety pływające, i ratujące się na 
miejsca wyższe. Dostawszy się na wierzch 
ziemi, wtenczas tylko ucieka, gdy ziemia 
jest tak twarda ,  że się w nią wryć nie 
może; inaczej z taką szybkością wkopuje 
się w ziemię, że postrzegłszy kreta o kil
kanaście kroków, wprzód nim zdążymy 
w to miejsce, już  się kret zapewno wryje. 
Zycie kreta jest  słabe: małe nawet ude
rzenie, a szczególniej w nos, zabija go na
tychmiast.

Zwierzę to jest klęską dla rolników, 
szczególniej zaś w ogrodach. Kretowiska 
na łąkach nie dozwalają kosić nizko tra
wy, zkąd wynikają znaczne straty siana. 
Wreszcie podkopy kretów są powodem 
na drogach lub tamach przepływania wo
dy w te miejsca, które od niej zabezpie
czone mieć chcemy. Na wygubienie tych 
szkodników, różne obmyślano środki. Ło
wią się w żelaza, trują, wykopują rydlami, 
gdy ziemię w górę wyrzucają; lecz naj-

4*
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skuteczniejszy sposób oczyszczenia łąk 
z kretów, jes t  zalanie łąki wodą: wtenczas 
się bowiem wszystkie w norach wyduszą.

N iedźw iedź  (Ursus, Медвѣдь). To 
zwierzę zamieszkuje okolice górzyste i le
śne w całej Europie, a w części Azyę 
i Afrykę. Długość o stóp dochodzi, a wy
sokość, podobnie jak  barwa jego pokry
cia, rozmaita bywa. Czoło powyżej oczu 
wypukłe, pysk ku końcowi cieńszy, tępo 
się kończy. Futro nieco wełniaste, po
spolicie brunatne, niekiedy brunatno-świe- 
tne, z odbiciem prawie srebrzystém. Są 
także i niedźwiedzie płowe, lub jasrio-żół- 
tawe, a czasem zupełnie białe.

Niedźwiedź brunatny, znany je s t  w ca
łej Europie, a do upowszechnienia go 
przyczyniają się wielce tak zwani nie- 
dźwiedziarze, oprowadzający często po 
naszych miasteczkach młodo złowione, 
i oswojone niedźwiedzie. Uczą ich dosko
nale chodzić, a nawet na tylnych łapach 
tańczyć. Jakkolwiek tak oswojone nie
dźwiedzie, posłuszne sć} rozkazom swego 
pana, zawsze przecież wykonywają je ! 
mrucząc, z wyraźnćiu oburzeniem; dlate-
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go też zwykło im niedowierzają, i kładą 
na pysk kaganiec. Niedźwiedzie żyją w la
sach pojedynczo, wychodzą z nich tylko 
głodem przyciśnione. Legowiska zakła- 

w jaskiniach i rozpadlinach skał, 
a częściej w wydrążeniach starych drzew. 
W nieh niedźwiedź cały dzień spoczywa, 
a w nocy wychodzi szukać żywności.

Lubo postawa niedźwiedzia jest ciężka 
i n iezgrabna, przecież zwierz ten oka
zuje wiele zręczności, szczególniej w ła
żeniu po drzewach. Uzbrojony mocnemi 
zębami, nie je s t  wszakże drapieżnym, i tyl
ko głodem zm uszony  lub w obronie ży
cia, śmiało napada na żywe zwierzęta. 
Pospolicie żywi się buczyną, jagodami, 
nasionami roślin, korzeniami, a jagody 
jarzębiny, berberysu i w ogólności owoce 
к wąsko wate przekłada nad inne. W koń
cu zimy, będąc zgłodniały, gdy wyjdzie 
ze swego ukrycia, nie znajdując na zie
mi śniegiem jeszcze okrytej pokarmu, 
rzuca się na trzody zwierząt. Pewną j e 
dnak je s t  rzeczą ,  że dla ludzi nie jest 
niebezpieczny, wyjąwszy przypadek, kie
dy jest  zaczepiony. Okazuje się wtedy
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nieustraszonym-, ufny w siłę nie ucieka, 
lecz zapala się gniewem, i biada nieroz
ważnemu strzelcowi, jeżeli się odważy 
nań natrzeć, nie będąc pewnym, że jednym 
razem śmierć mu zadać potrafi. Zranio
ny staje się strasznym, i walka rozpoczęta 
zawsze się kończy śmiercią jednego lub 
drugiego, jeżeli nie obu razem.

W Europie polują na niedźwiedzia z bro
nią palną i psami: robią nań podobne za
sadzki i obławy, jak na wilki. Niedźwiedź 
nie przepędza zimy w odrętwieniu, jak 
sądzili n iektórzy, lecz śpi przez parę 
miesięcy. Jeżeli  w jesieni ma dostatkiem 
żywności,  i jeżeli z początkiem zimy jest 
t łus ty ,  wystarcza mu to do utrzymania 
się przez całą zimę przy życiu. ]>limo nie
zgrabnego kształtu, okazuje wiele zmyśl
iłoś ci, przebiegłości, i rzadko wpada w za
stawione zasadzki. Wszelki nowy prze
dmiot wzbudza w nim nieufność, z uwa
gą mu się przypatruje, nim się doń zbli
ży: podchodzi zwolna, porusza go, obraca 
na wszystkie s trony, i odchodzi, skoro 
przedmiot na nic mu się nie przyda. Tak 
samo postępuje, znalazłszy nieżywe zwie
rzę lub człowieka.
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Przedtem nieditciedi kasztanowaty po' 
spolitszyiu był w Europie, i polowania 
nań większe przedstawiały korzyści, mia
nowicie z fnter i tłuszczu, któremu ła
twowierni przodkowie nasi, cudownie przy
pisywali własności leczenia reumatyz- 
raów i mnóstwa innych chorób.

Oprócz tego niedźwiedzia, żyje w Euro
pie niedźwiedź czarriy i pirenejski; ostatni 
jednak, żyjący w górach Asturyi, za od
mianę naszego je s t  przez wielu uważany. 
W innych częściach ziemi są: niedźwiedź 
sybirski, tybetański, tcargotciec, żyjący 
w górach Indostanu; czarny amerykański, 
dostarczający pięknych futer nieditciad- 
knmi u nas zwanych, tudzież nieditciedi 
biały czyli polarny, żyjący w krajach przy- 
biegnnowych Europy, Azyi i Ameryki.

Szop  (Procyon, Яиотъ). Kolor pokrycia 
szaro-brunatny, pysk biały z brunatną 
pręgą między oczami, ogon brunatnemi 
i białemi oznaczony pierścieniami. Wiel
kością równa się lisowi. Włos na szopie 
jest długi, miękki, gęsty, oczy ma wiel
kie, żółto-zielonawe, żywe; ciało krótkie, 
zwinne. Skoki jego są nagłe i lekkie, pa-
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znry ostrokoiiczyste; łatwo wdrapuje się 
na drzewa.

Szop jes t  zwierzęciem podejrzliwém, 
dlatego nie opuszcza lasów, i nie zbliża 
się do mieszkań ludzkich. Przebywa w gó
rzystych lasach nad strumykami, gdzie 
okwitą znajduje żywność w szczurach wo- 
dnych i gadach; zjada też ryby, raki, na
wet owady, a w braku tych, owoce i ko
rzenie główkowe; lecz najulubieńszym je 
go pokarmem są ptasie jaja, i same ptaki, 
po które z wielką zręcznością wyłazi na 
drzewa, i prawie nigdy się w ich szuka' 
nia nie zawodzi. Zwierzę to zanurza 
w wodzie, a raczej obmywa wszystko, co 
ma zjeść; wrazie tylko głodu, jć  pokarm 
na sucho, i taki jaki mu się zdarzy. Szop 
zamieszkuje Amerykę połnocną. Skóry 
jego dają znane wszystkim futra. Oprócz 
tego gatunku, żyje w Ameryce południo
wej szop rakoierny.

Borsuk (.Males, Борсукь). Szaro bru
natny z wierzchu, czarny pod spodem; 
z każdej strony głowy ma podłużną czar
ną pręgę nad oczami i uszami, a pod te- 
mi drugą pręgę białą. Borsuk jest  zwie
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rzęciem podejrzliwym, ociężałem i sarao- 
tnéni. Kopie nory w ziemi, unika światła, 
bo trzy części swego życia przepędza pod 
ziemią, i wychodzi tylko dla szukania po
karmu. Mając ciało podłużne, nogi krót
kie, pazury, szczególniej u przednich nóg 
długie i silne, łatwiej od innych zwierząt 
kopie nory, które mu często lis podstę
pem zabiera. Borsuk nie jest  drapieżnym, 
i żywę zdobycz łapie tylko w braku ziar
na, jagód i innych owoców. W tym przy
padku odkopuje gniazda os ziemnych, 
trzmielów, i wyjada z nich miód. Łapie 
myszy, węże i inne gady, zjada także 
owady; lecz nad wszystko przekłada wi
nogrona, i kłosy niedojrzałej kukurydzy. 
Z gniazd kuropatwich wypija jaja, ma na
wet wybierać młode króliki z nór pod
ziemnych. Młodo złowiony łatwo się ugła
skać daje, bawi się z psami, i równie jak 
one chodzi za swym panem i słucha jego 
razkazów. W domu chowany, łatwo się 
wyżywić daje, jć bowiem wszystko, co 
mu się poda, jakoto: mięso, jaja, sér, ma
sło, chlćb, ryby, owoce.

Borsuk nie jest nigdzie zbyt pospolity,
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ale żyje w całej Europie, i umiarkowanej 
Azyi. Jestto zwierzę ostrożne, i niełatwo 
wpada w zastawione nań zasadzki. Polu
ją  na borsuka, albo wyganiając go dymem 
z nory, podobnie jak lisa, albo też odko
pując norę. W drugim razie trzeba mieć 
dobrze ułożonego psa jamnika, który wy
tropiwszy borsuka w norze, w niej go 
przytrzymuje, a tymczasem strzelec prę
dko rydlem odkopuje ziemię. Jeżeli  pies 
nie je s t  dobrze do takiego polowania uło
żony, a doścignie borsuka wjamie, ten za
palczywie się broni, a strzelec zwrócić 
psa musi. Zdarza się często, że borsuk 
usłyszawszy psa wdzierającego się do no
ry, obsuwa przed nim ziemię, i przecina 
mu wejście.

Użytki z borsuka są ograniczone; skó
ra  jego używa się na torby myśliwskie 
i siodła; tłustość przedtem zachwalano 
w lekarstwach, a mięso w niektórych oko
licach bywa jadalne.

Rosomak (Gulo, Росомаха). Cała po
stawa tego zwierzęcia podobna je s t  do 
wyżła, lecz nogi ma nierównie krótsze. 
Piękne futro rosomaka drogo jest  cenio-
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ne w Rossyi,  i szczególniej na czapki i za
rękawki jest  używane. Kolor jego jest  
ciemno-kasztanowaty, wpośród którego na 
grzbiecie znajduje się wielka plama cie
mniejsza, a niekiedy koloru bledszego.

Rosomak zamieszkuje najzimniejsze oko- 
ice Europy i Azyi;a pospolity jest w La- 
>onii i pustyniach Syberyi. Żyje samo- 
nie, w norach, w gruncie suchym; wieczo- 
*em tylko wychodzi na zdobycz, którą 
tanowią młode renifery, i inne mniejsze 
wierzęta. Żyjąc w okolicach, w których 
d bywają się łowy soboli, gronostajów 
innych kosztowne futra dających zwie- 

ząt; obchodzi pozastawiane sidła, i poźe- 
a zastawioną w nich ponętę. Gdy mu tej 
dobyczy zabraknie, szuka reniferów, i- 
zie za ich śladem, i napada śpiące. In- 

jy m  razem zasadza się na renifery, gdy 
te wytropionemi ścieszkami wychodzą z la- 
s°w, paść się na równiny. Siada wtenczas 
110 gałęzi, a gdy renifer wraca do lasu, ska
cze mu na grzbiet, i tak się w niego wpi
ja silnemi pazurami i zębami, że biedny 
renifer zrzucić go z siebie nie może,
1 staje się jego pastwą.

Zoologia. g
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Rosomak nasyciwszy się dowoli swą 
zdobyczą, resztę, jeżeli może, nnosi z sobą 
w głąb lasu i ukrywa w krzakach na czas 
późniejszy. Jeżeli zaś zabitego renifera 
unieść nic może, przykrywa go na miej
scu suchemi gałęziami i liśćmi. Inne zwie
rzęta drapieżne, jakoto: wilk, lis, mają 
podobny zwyczaj ukrywania resztek nie- 
pożartćj zdobyczy, lecz czy to dlatego, że 
miejsca tego znaleźć nie mogą, czyli też 
z obawy, aby się nie zdradziły, nie wra
cają nigdy po owe schowane resztki. P rze 
ciwnie rosomak głodem przyciśniony, 
wraca do ukrytej zdobyczy, i resztę po
żera. W czasie głodu odkopuje na cmen
tarzach ciała zmarłych, i niemi się żywi1 
Czasami obchodzi jeziora i rzeki, zja
da młode bobry, a w zimie dostaje się do 
ich chat, rozwala je  i pożera stare. Ro« 
somak na zimę nie zasypia.

Zwi e r zę t a  Drapieżne
(Chelopoda, Хиіцныя).

U góry i na dole mają po 6 zębów prze
dnich, kły od nich dłuższe, ostrokończy- 
ste. Pazury albo są stale na końcach pal
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ców utwierdzone, albo wysnwalne. W szy
stkie są chciwe krwi, silne, szybkie i tru
dno oswoić się dają. Wiele z pomiędzy 
nich w nocy na zdobycz wychodzi, i uia- 
jć| oczy w ciemności świecące.

K u n a .  (Martes, Куница). Między zwie
rzętami drapieźnemi, kuny są bez wąt
pienia najokrutniejsze, i najchciwsze krwi. 

I е » • •Żywią się jedynie żywemi zwierzętami;
głodem zmuszone, jedzą czasem jagody, 
jakoto: winogrona lub jeżyny, Gatunki 
żyjące w lasach, ustawicznie polują na pta- 
stwo, szczury i myszy. Ciało podłużne 
i wysmukłe, krótkie nogi, giętkość i zwin
ność, czyni te zwierzęta sposobnemi do 
wciskania się w najciaśniejsze szpary, 
przez które tylko głowę przeciśnąć mogą: 
dlatego łatwo wdzierają się do kurników 
i wszelki drób’ niszczą. Okrucieństwo 
w kunach do tego dochodzi stopnia, żc 
nawet nie przepuszczają gatunkom swe
go rodzaju, lecz mordują słabsze.

Kuna leśna, (M. Martes, лѣснаякуница).
с
Żyje w I asach, wdziera się z łatwością na 
drzewa, i zręcznie łapie wszelkie ptastwo. 
Dzień cały przebywa w ukryciu, zmrokiem
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i świtem wychodzi na łowry. Niszczy mnó
stwo drobnej zwierzyny, wyszukuje gniazd 
ptaków, i ja ja  ich wypija. Podchodzi ku
ropatwy kryjące się we wrzosach, zają
ce w legowisku, wiewiórki w gniazdach, 
a w braku tych, rzuca się na myszy leśne, 
koszatki, a nawet na jaszczurki i węże. 
Kuna nory sobie nie kopie, lecz chcąc się 
gnieździć szuka gniazd wiewiórek, pożera 
lub wypędza właścicielki, powiększa i u- 
rządza gniazdo podług swego upodobania,
i umieszcza w niém swe młode. Drobne 
ptastwo na widok kuny wydaje mocny 
krzyk; na ten, większe ptaki jakoto: s ro 
ki, kosy i sójki zlatują się, otaczają kunę, 
ścigają i zmuszają do ucieczki.

Futro kuny leśnej, mianowicie w pół
nocnych krajach, jest  piękne i drogie, po 
sobolem trzyma pierwsze miejsce; w ku- 
piectwie pod nazwiskiem tumakótn znane. 
Tumaki rozróżniają kupcy na kamienne 
czyli skalne, i na borowe czyli leśne. B o
rowe mają kolor ciemniejszy, i do sobola 
są najpodobniejsze. Najprzedniejsze są 
północno-amerykańskie i greckie. Borowe 
pochodzą z kuny leśnej., skalne zaś, które

http://rcin.org.pl



53

mniejszej bywają wartości, są z kuny Ь і а-  
łostyi (foiny). Kuna leśna jest pospolitą 
na północy i na południu Europy, naj
więcej jednak znajduje się w Kanadzie.

Kima białoszgja czyli foina. (M. Foina, 
Каменная Куница). Ten gatunek miesz
ka w całej Europie i Azyi zachodniej.

„Foina, mówi R u f  fon. ma postać delikatną, 
oko ż y w e , skok lekki, wszystkie członki 
giętkie, ruchy szybkie, chód podskaku
jący. Łatwo się drapie po murze, włazi 
do gołębników, kurników, zjada jaja, i du
si ptastwo domowe. Gniazda swe zakła
da w stogach siana, w wydrążeniach mu
rów, i wyścieła je słomą lub mchem. Gdy 
wyśledzą jej gniazdo, zmienia siedlisko, 
i przenosi w inne swe dzieci, które w j e 
dnym roku dochodzą wielkości doskona
łej. Kuna domowa żyje do lat 40.”

Foina przebywa w różnych miejscach: 
po lasach, ogrodach, spichrzach, stogach 
siana, i w tćm różni się od leśnej, że się 
nigdy prawie nie zbliża do domów. Pod
czas nocy letnich, przed burzą słyszeć mo
żna często krzyki tej kuny, łażącej po 
dachach i murach zabudowań wiejskich.
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Buffon  opisuje obyczaje oswojonej ku
ny domowej, jak następuje: ,, Podobnie 
jak kot lub pies, domaga się żywności, 
a jć  wszystko, co jej daj.*}, wyjąwszy po
karmy roślinne. Lubi miód, a siemię ko
nopne nad inne przekłada nasiona; często 
pije, czasem spi przez dwa dni, a za to 
znowu dwa lub trzy dni przepędza bez
sennie. Mając spać, zwija się w kłębek, 
chowa głowę i nakrywa się ogonem. Gdy 
nie spi, w ustawicznym jest ruchu, tak da
lece, źe ją  trzeba uwięzywać, by czego 
nie stłukła.“

W tém miejscu przytoczymy osobliwszy 
przykład oswojenia tej kuny. W jednej 
wiosce, nad brzegami Saony, pod miastem 
Macon we Francyi, stary żołnierz do te
go stopnia oswoił kunę domową, źe wol
no chodziła po całym domu, żadnej nie 
robiąc szkody. Wprawdzie była zawsze 
niespokojną,lecz przytém tak ostrożną, że 
nic mu nie wywróciła. Słuchała głosu pa
na, przybiegała do niego na zawołanie, 
i rada była, gdy ją pieścił. W  wielkiej 
żyła zgodzie z angielskim pieskiem, co 
już jest wielką osobliwością. Lecz zobacz
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my, w jakim celu to oswojenie nastąpiło.
Każdego poranka stary wojak wycho

dził z koszem na plecach, w którym niósł 
kunę, a piesek zawsze biegał za nim. Ta  
trójka udawała się w pole, gdzie ptastwo 
domowe zerowało. Skoro żołnierz zoba
czył kurę przy płocie, w takićm miejscu 
gdzie go niewidziane, dostawał z kosza 
kunę, wskazał jej kurę, posadził na zie
mi, i odszedł. Kuria wcisnęła się na płot, 
czołgała się po nim jak w î j z ,  a zbliżyw
szy się do kury, rzucała się na nię i du
siła. Wówczas żołnierz wracał się, a pie
sek przynosił mu zaduszoną kurę. Na
stępnie puszczał się w dalszą drogę, no
wej szukając zdobyczy. Wreszcie miesz
kańcy spostrzegli że im kury giną, dla 
przekonania się o przyczynie zrobili za
sadzkę, i złapali złodzieja na gorącym u- 
czynku. Sprawa wytoczyła się przed sę
dziego, który wyrokiem swym kazał za
strzelić kunę, a na starego zołnicrza wło
żył obowiązek wynagrodzenia mieszkań
ców za wszystkie poduszone kury.

S o b o l  (M. Zibellina, Соболь). Podo
bny pospolitej kunie; różni się zaś od niej
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tera, że ma nogi włosami okryte do sa
mych palców. Futro ma brunatno-poły- 
skujące, w zimie czarniawe, w porze letniej 
bledsze, pod gardłem szarawe, a przód 
głowy i uszy białawe.

Sobol żyje w północnych stronach Eu- 
ropyi Azyi, w ostatniej aż do Kamczatki. 
Oddawna już mieszkańcy Kossyi trudni.*} 
się łowem sobolów, im też winniśmy od
krycie i poznanie Syberyi wschodniej. Fu
tro sobola jest bardzo kosztowne: najbar
dziej szacowane są sybirskie, z okolicy 
Irkucka. Futro zimowe jest czarne, co
kolwiek z siwym włosem, i to bywa naj
droższe; letnie mniej więcej brunatne; nie 
tak gęste i ma mniejszą wartość: kup
czący jednak futrami, umieją doskona
le letnim nadawać barwę czarniawą, a tćm 
samem drożej je sprzedawać. Sobole prze
bywają w gęstych zaroślach, nad brzega
mi jezior i rzek, zręcznie po drzewach 
łażą. Równie okrutne i podstępne jak 
kuny, dzikszemi są od nich. i nigdy się 
do mieszkań ludzkich nie zbliżają. Wysmu- 
kłość ciała dozwala sobolowi wciskać się 
w najmniejsze szczeliny, a siła i ostre pa-
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лигу, ułatwiają mu ściganie ptaków, wie
wiórek i innych drobnych zwierząt, po naj
cieńszych gałązkach.

Wielu mieszkańców Syberyi trudni się 
łowieniem soboli i gronostajów. W tyin 
celu zbierają się w towarzystwa 15 do 20 
osób, dla wzajemnej pomocy; nigdy je 
dnak nie przeszkadzają sobie w polowaniu. 
Za każdą gromadą idzie 2 lub 3 sanek, 
psami uprzężonych, na których złożone są 
potrzeby łowców, jakoto: proch, ładunki, 
wódka, futra do okrywania się i żywność, 
agłównie samołówki na sobole. Skoro tyl
ko zimna dostatecznie wzmocnią powierz
chnię śniegów, te małe gromady łowców, 
puszczają się w stepy, każda w oddzielną 
stronę, kierując się w tćj podróży, pod
czas pogodnej nocy podług gwiazd, w dzień 
zaś podług igły magnesowej. Do każdych 
sanek jest po 8 psów, lecz 4 tylko są za
przęgnięte a 4 odpoczywają, jużto wolno 
postępując za s  wojem i panami, już  też le
żąc w sankach, a co dwie godziny zmie
niają się w zaprzęgu. Z początku podróż 
idzie dość spiesznie, lecz dalej wstępach 
różne spotykają zawady, jakoto: rzeki nie
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zamarzłe, które w bród przebywać muszą, 
nieprzebyte lasy, w których przejście sie
kierą sobie torować trzeba, góry lodowe, 
które chcąc przebyć, przywięzują sobie do 
nóg ostre podkowy, zaprzęgają się wraz 
z psami do sanek i z niemi je razem ciągną.

Okropna to jes t  podróż w tych okoli
cach, gdzie 9 miesięcy trwająca zima po
krywa grubym pokładom śniegu całę po
wierzchnię ziemi. Rosomaki, niedźwie
dzie, wilki i inne dzikie zwierzęta, nic 
znajdując żywności, zbliżają się śmiało 
nawet do gromady łowców, a złowieszcze 
ich wycia odbijające się o lodowe skały, 
strachem przerażają podróżnych. Każ
dego wieczora wyprawa zatrzymuje się 
na nocleg przy jakiej górze, chroniącej 
od mroźnego północnego wiatru. Rozcią
gają namiot, układają stos gałęzi, zapala
ją  go i okrywszy się futrami, spoczywa
ją  na rozpostartych skórach niedźwiedzich 
na lodzie, aż do dnia następnego, («’dy tak 
wszyscy zasypiają, jeden z nich odbywa 
straż, i wystrzałem daje znać o niebez
pieczeństwie. Zdarza się często, iż tak zo
stawiony na straży zmarznie.
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Po licznych wreszcie trudach i tysią
cznych niebezpieczeństwach, wyprawa s ta 
je u celu swój podróży. Itieglejsi łowcy 
(1 aj «i. pomysł budowy chaty, w której mie
szkać maj;} przez czas swego pobytu, co 
trwa 5 do 6 miesięcy. l*o skończeniu bu
dowy i założeniu w środku ogniska, wszy
scy łowcy wychodzą razem dla przejrze
nia okolicy, i podzielenia jej równo mię
dzy siebie. Po wyznaczeniu dzielnic, każ
dy wyciąga losem jednę w której ma 
przez całą zimę polować. To prawo wła
sności tak ściśle zachowują, iż nigdy nie 
nachodzą się wzajemnie.. Teraz  rozpoczy
nają się łowy. Każdy zakłada samołów- 
ki w miejscu gdzie widzi na śniegu śla
dy sobola, gronostaja lub niebieskiego li
sa. Wieczorem wracają do chaty, opa
trują się wzajemnie, czy który nie odmro
ził jakiej części ciała, co łatwo po białym 
kolorze poznać można. W takim razie 
nie zbliżają się do ognia, lecz rozcierają 
ciało śniegiem, dopóki nie przybierze wła 
ściwej barwy. Zdarza się często, że w cza
sie tęgiej zimy mało osób z takiej wypra
wy powróci, a nawet że i cała wyprawa 
zmarznie, lub śniegami bywa zasypaną.
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Tchórz (M. Putoriiis, Хорѣкъ) Jes t  
koloru brunatno-czarniawego, na grzbiecie 
ciemniejszego, na bokach jaśniejszego 
i prawie płowego: koniec pyska, uszy i pla
ma wtyle oczu białe: włos środkowy jest 
wełniasty, białawy. Trafiają się odmia
ny białawe lub żółtawe.

Tchórz zamieszkuje umiarkowane k ra 
je  Europy: zapach wydaje nieprzyjemny 
i mocny, który psy nawet odstrasza. La
tem przebywa na polach i w lasach, w zi
mie zbliża się do zabudowań wiejskich, 
i zakłada gniazda w opuszczonych do
mach, stajniach, spichrzach i stogach sia
na. W dzień spi, wieczorem wychodzi na 
szukanie żywności, składającej się z my
szy i owadów. Równy w okrucieństwie 
i odwadze kunie, ma więcej od niej zmyśl- 
ności, i niełatwo się w zasadzki złapać 
daje. Wciska się do kurników i gołębni
ków, urywa lub gruchocze głowy wszyst
kim kurom i gołębiom, i po jednej zanosi 
do swego składu. W polu łowi przepiórki, 
kuropatwy i skowronki. Niezmierne szko
dy jakie tchórz robi w domowćm ptastwie, 
wynagradza jedynie pięknem futrem, któ-
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re kupcy damskiemi elkami nazywają. 
Futra zwane elkami męzkiemi, pochodzą 
z gatunku tchórza amerykańskiego, i naj
lepsze są wirginijskie.

Ł a s i c a  (M. vulgaris, Ласка). Długość 
jéj prócz ogoria wynosi ćwierć łokcia. 
Ciało bardzo wysmukłe, okryte z wierz
chu włosem brunatno-rdzawym, a u spodu 
białym: koniec ogona nigdy nie jest  czar
ny, i tćm się odróżnia od gronostaja.

T a  łasica zamieszkuje umiarkowane 
strony Europy; w czasie pogodnym odda
la się od mieszkań, i przebywa nad brze
gami rzek i strumyków, w zaroślach i su
chych łąkach. Gnieździ się pod kamienia
mi, często w norach kretów i myszy pol
nych, albo w wypruchnialych drzewach. 
Zwinność w ciele uia nadzwyczajną, a ru 
chy tak łatwe i miłe, i i  zdaje się, źe ją  
najmniejszego nie kosztują wysilenia. Nie 
chodzi ale skacze ciągle, a po drzewach 
jak wiewiórka przeskakuje z gałęzi na 
gałąź. W polach łapie krety, myszy, ptasz
ki, jaszczurki i węże, a tak jest  śmiała, 
ze się rzuca na zwierzęta daleko od sie
bie większe. Na wiosnę łasica ściele gnia-
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zdo z mchu i liści suchych, i wychowuje 
3 do 5 małych. W  czasie słotnym obiera 
siedlisko w zabudowaniu gospodarskićm, 
i podówczas robi wielkie szkody wr pta- 
stwie doiuowém. Młodo złowiona łasica 
daje się łatwiej oswoić, jak inne z jej ro
dziny gatunki. Karmi się chlebem w mle
ku maczanym, tudzież mięsem. Znajdują 
się jćj odmiany z futerkiem żółtćm, a rzad
ko z zupełnie białćm, mianowicie w porze 
zimowej.

W  lasach Syberyi żyje oddzielny ga
tunek łasicy, po rossyjsku kotonok zwa
nej. Jest ona źółto-kasztanowata. Futra 
jćj zwykle katankami zwane, najlepiej 
w Chinach popłacają: kupcy chińscy far
bują je czarno, i sprzedają swym ziom
kom za sobole futra. Inny gatunek łasicy, 
peretciasiką pospolitą na Ukrainie, między 
Donem i Wołgą zwany, daje futro pod 
imieniem perewistkóic znane.

(ilroiiostąj (M. erminea, Горностай). 
Ten gatunek łasicy w barwie letniej ma 
kolor bruuatno-kasztanowaty, mniej wię
cej z wierzchu blady, a biały, niekiedy 
żółtawy pod spodem. Ogon koloru bru
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natnego, na końcn zawsze czarny. W zi
mie jes t  zupełnie biała, lecz koniec ogo
na zawsze zostaje czarny.

Gronostaj jest  nieco większy 0(1 łasicy 
pospolitej, ma przeszło 9 cali od końca py
ska do początku ogona, 3 cale długiego. 
Rzadkim jest  w umiarkowanych krajach, 
pospolitym zaś w R ossy i , Norwegii, La
ponii, Syberyi i Ameryce północnej. W la
sach Polski napotyka się lubo rzadko. 
Obyczajami zbliża się do łasicy, jes t  prze
cież dzikszy, i nic zbliża się do mieszkań 
ludzkich.

Pożywieniem gronostaja są wiewiórki, 
popielice, i inne ssące: wybiera też jaja 
przepiórek, kuropatw i kaczek dzikich. 
Oswaja się jak  łasica, w niewoli futro jej 
na zimę nie bieleje. Futro gronostaja na
leży do najdroższych: zdobi płaszcze kró
lewskie, zwłaszcza kiedy ma barwę bia- 
ło-lśniącą, którą zmienia na żółtawą w sta
rości.

W y d r a  (Lutra vulgaris, Выдра). Dłu
gość wynosi 2 stepy: kolor futra z wierz
chu ma ciemno, a pod spodem czarno- 
brunatny: podgardle i koniec pyska jasno
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szare: rzadko się zdarzają odmiany wy
dry  biało-centkowane.

W ydra  więcej jest  usposobiona do ży
cia w wodzie jak  na ziemi: pływa i nurza 
się wybornie, po ziemi, z przyczyny krót
kich nóg, czołga się niezgrabnie. W dzień 
przebywa w gęstych krzakach nad woda
mi; za najmniejszym szmerem ucieka do 
wody i głęboko się nurza.

Pożywieniem jéj są ryby: co noc wy
chodzi na ich połów, i wielkie sprawia 
zniszczenie w stawach zarybionych. Obie
rając siedlisko nad brzegami jakiej wię
kszej rzeki,  szkodliwą jes t  dla rybołow- 
ców, nietylko dlatego źe zjada ryby, lecz 
że rozrywa i przecina sieci na noc za
ciągane. Jakkolwiek głównym pokarmem 
wydry  są ryby i rak i ,  zjada przecież
i szczury wodne, p taki,  wypija jaja 
z gniazd kaczek, cyranek , bekasów; jé 
żaby, węże i inne gady, a nawet nie g a r 
dzi pokarmem roślinnym, jakoto: miękką 
korą i pączkami drzew. W ydra daje się 
łatwo oswoić i zaprawić do łowienia ryb, 
a tak się przy więziije do swego pana jak  
pies.
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Żyje w całej Europie: futro jé j ,  szcze
gólniej zimowe, je s t  używane i dość dro
go się płaci. Najlepsze futra są wydry tcir- 
ginijskiéj. Mięso jadalne, lecz z przyczy
ny mocnego zapachu rybiego nie wszyst
kim smakuje. Wydra zwana nórką, (L. lu- 
treola, Норка), pospolita we wschodniej 
części Europy i S y b e ry i , i żyjąca po
dobnie jak  wydra pospolita nad brzegami 
rzek i jezior,  daje futra zwane norkami.

Wydra morska czyli kamczatska, (Ł. Ma
rina ,  Камчатскій бобрь). Długość jej
2 i pół stopy wynosi. Jes t  koloru bru- 
natno-lśniącego, zmieniającego się wzglę
dnie do położenia włosa. Głowa, podgarle, 
spód ciała i nogi przednie są szaro-bruna- 
tno-srebrzyste, lśniące się; ogon krótki, g ru 
by, nogi tylne krótkie. Ten gatunek żyje 
nietylko na półwyspie Kamczatki, lecz w ca
łej północnej Azyi i Ameryce, a mianowicie 
napołudniowo-zachodnićm pobrzeżu. Futro 
jego należy do najdroższych: Chińczycy 
szczególniej drogo je  płacą. IVie ma ono 
wiele jedwabistych włosów, lecz składa 
się z gęstych, wełnianych, jak aksamit 
połyskujących. Połyskiem i miękkością
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w dotknięciu, futro wydry morskiej prze
wyższa wszystkie inne, z tej przyczyny 
Rossyanie, Amerykanie i Anglicy udają 
się nad brzegi mórz obfitujących w wy
dry, zakupują wszystkie od krajowców 
skóry, i drogo Chińczykom i Japończy
kom sprzedają. Piękna skóra wydry pła- 
ci[ się po 90 do 140 rubli. Ponieważ wy
drę morską zowia kamczatskim bobrem, 
dlatego też i futro jej używane często na 
kołnierze do płaszczów i zimowych sur
dutów, mylnie futrem bnbrowćm nazy- 
wają.

P i e s  (Canis familiaris, Обыкновенная 
Собака). Fies domowy różni się od wil
ka, szakala i innych dzikich odmian, ogo
nem mniéj więcej na bok skręconym.

Pies! Nićmasz człowieka, coby na ten 
wyraz, nie wspomniał mile tego wesołe
go towarzysza igraszek dziecinnych, pe
wnego i czujnego stróża domu, niezbę
dnego pomocnika łowów, przewodnika po
dróży, nieustraszonego w niebezpieczeń
stwie obrońcy, niekiedy zbawcy życia, a 
zawsze bezstronnego przyjaciela, z ró- 
wném poświęceniem gotowego dzielić
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szczęście, jak  niedolę swojego pana. Dla 
okazania swego przywiązania temu, któ
ry go wychował, i od którego pierwsze 
odebrał pieszczoty, gotów jest zrobić naj
większe poświęcenie. Niebezpieczeństwa, 
trudy, głód, niewygody, niczćm są dla psa, 
jeżeli je  ponosi z panem lub dla paria; a 
w pracy, nad własne siły jest mu pomo
cnym: ciągnie wóz, porusza koła, strzeże 
trzody i tysiączne inne spełnia posługi. 
W obronie swego pana, nie zna trwogi 
i niebezpieczeństwa: rzuca się nieustra
szony, napada z wściekłością, i do ostat
niej chwili życia odważnie walczy. Itroni 
go od zwierząt drapieżnych, dziesięćkroć 
od siebie silniejszych, wydziera go z rąk 
morderców: jeżeli zaś ocalić go nie potrą* 
li, żyje, ale tylko w chęci pomszczenia się. 
Czuwa przy nim gdy jest raniony i opu
szcza go tylko na chwilę, jedynie dla 
przyniesienia mu pomocy.

Pies ratuje pana swego z pośród bał- 
wanów wodnych: tchem i ciałem swćm go 
ogrzewa, gdy wraz z nim w otchłaniach 
śniegu zagręznie; wreszcie nie myśli o 
własnćm ocaleniu, ale raczej o wybawię-
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niu pana. Pies  podoba sobie tara, gdzie 
się panu podoba: bez żalu opuszcza wraz 
z nim dawną siedzibę, i chętnie z pysznego 
pałacu książąt przenosi się do lichej nę~ 
dzarza lepianki. Pies żyje tylko życiem 
swego pana, a skoro mu go śmierć okru
tna wyrwie, czołga się na jego grobie, 
nie ustępuje ani na chwilę z niego, aż 
z żalu i smutku skończj' na nim życie.

Pies  ile kocha swego pana, tyle oka
zuje dla niego szlachetności. Cierpliwie 
znosi niewdzięczność i złe obchodzenie 
się, które często za swe usługi i przy
wiązanie odbiera. Gromiony, upokarza się 
skowyczy i jęczy: okiem błagalnćm i ła- 
godnem prosi o przebaczenie za błąd któ
rego często nie popełnił. Pełza się u nóg 
nielitościwego pana, liże mu ręce, stara 
się go zmiękczyć i gniew jego załago
dzić, ale nigdy nie odważa się opierać 
siłą, chociaż niesprawiedliwą, a często 
i barbarzyńską znosić musi karę. Smier- 
teinie raniony, rzuca jeszcze ostatnie na 
swego pana spojrzenie błagalne i tkliwe. 
P ies  idzie z człowiekiem we wszystkie 
okolice ziemi, i podobnie jak  on ulega
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wpływowi miejscowego powietrza; niema 
też pewnie zwierzęcia więcej mającego 
odmian i tak dobrze odznaczonych, jak 
rodzaj psa.

Znaczniejsze są:
1. Brytan pospolity (C. mollosus, Мор

дашка), używany głównie do strzeżenia 
gospodarstwa. *2. Duński wielki, najwię
kszy ze wszystkich: maści płowo-czarnia- 
wéj, poprzecznie pręgowany. 3. Chart 
(C. leporarius, Хартъ). 4. Pies owczarski 
(C. domesticus, Овчарка). 5. Szpic fran- 
cuzki, wiele ma odmian, a wszystkie po
kojowe. 6. Szpic angielski. 7. Szpic  
szkocki. 8. Pudel (C. aqiiaticus, Пудель). 
9. Pies neffundlandzki, (€ .  terrae novae, 
Ново-Фундландская С). 10. Pies gończy 
(€. sagax, venaticiis. Вислоухая Собака). 
11. Jamnik czyli Taks (C. vertagus, Вы- 
Яѵликь). 12. Pies sybirski i Eskimosów, do 
zaprzęży sanek używany. Futra psów 
sybirskich z długim czarnym włosem, do
syć są piękne i w handlu się przytrafiają. 
13. Mops (C. Fricator,  Моось).

W i l k  (Lupus, Волкъ). Pokryty jest  
włosem płowo-szarym, na przednich no
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gach ma pręgę czaru,j, ogon prosty. Na 
północy znajduje się niekiedy odmiana 
zupełnie biała. Zamieszkuje całą Europę, 
wyjąwszy Anglię.

Od najdawniejszych czasów rzec można, 
wilk jes t  klęską owczarń i postrachem 
pasterzy. Ma on budowę silną, jest wy
trzymały, kilkanaście mil ubiedz może je 
dnej nocy, a głód kilka dni znosi. Siłę 
ma większą jak pies domowy największy. 
Wilk syty chroni się w lasy, w nich we 
dnie śpi, w nocy wychodzi dla szukania 
żywności. Równo ze świtem wraca w gę
stwinę; lecz jeżeli w swym powrocie do
zna jakiej przeszkody, lub go dzień zaj
dzie nim dojdzie do lasu, staje się nad
zwyczaj ostrożnym, i różnemi kryjówka
mi stara się dostać do zarośli. Wilk zgło
dniały staje się odważnym i nieustraszo
nym, a jeżeli wypada, to i podstępnym. 
Wychodzi wtenczas z lasów i podczas 
dnia, ale wprzód śledzi węchem, w którę 
się ma udać stronę. Zakrada się na po
dwórza, do chlewów, i porywa cokolwiek 
unieść może. W krajach północnych wilki 
podczas zimy mianowicie stają się nie-
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bezpiecznemi, łączą się w gromady, i pod 
same miasta i wsie podchodzą.

Wilk podczas nocy może się podkopać 
do owczarni, a dostawszy się tam, dusi 
owce, jednę po drugiej; pożera jednę, 
a inne wynosi pojedynczo i ukrywa 
w gęstwinie, lecz czy to że nie pamięta 
schowań, czy się też obawia zasadzki, 
nie wraca nigdy po schowanę zdobycz. 
Przekłada zdobycz zywę, lubi ciało lu
dzkie, a raz na nićm zaprawiony, rzuca 
się odważnie na ludzi, i porywa już nie 
owce, ale samych pasterzy. Przykłady 
takich smutnych wypadków w wielu kra
jach mamy.

Zdaje się, że wilk równic jak pies jest 
dość pojętny, i może się różnych rzeczy 
nauczyć. Na wschodzie a mianowicie 
w Persyi,  mówi CAardin, używają wilków 
do widowisk ludów, uczą je za młodu tań
czyć, a raczej bić się z ludźmi, i tak wyu
czone płacą tam po kilkaset talarów.

L is  (Vulpes, Лисица). Pospolity jest 
koloru płowego, z wierzchu mniej więcej 
rudego, białego pod spodem; w tyle za 
uszami czarny, ogon gęstym włosem
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w końcu białym okryty. Posiada lekkość 
wilka, je s t  równie jak on niezmordowa
ny, lecz ma więcej od niego podstępów 
w łapaniu zdobjczy , i więcej okazuje 
przemysłu w chronieniu się od niebez
pieczeństwa. 7>aniieszkuje nory podziem
ne, które sobie sam kopie, lub zabiera 
borsukom i królikom. Zamieszkuje swą 
norę tylko wtenczas kiedy dzieci karmi, 
lub gdy jest w niebezpieczeństwie. €aly 
dzień śpi w gęstwinie niedaleko swej ja- 
my^ a w nocy wychodzi na łowy. Poży
wieniem jego jes t  wszelka zwierzyna, ró
żne owoce, a szczególniej jeżyny i wino
grona: w ostateczności pożera ścierwo czy
li padlinę. W  nocy lis opuszcza swe dzien
ne schronienie, przebiega pola, zarośla, 
krzaki, wyszukując ptastwa w gniazdach. 
Czasem znowu udaje się nad brzegi sta
wów, między sitowie i trzcinę, łapie w nich 
młode kurki wodne, kaczki i inne ptaki; 
w braku zaś tych zjada myszy i szczury, 
żaby i jaszczurki,  zakrada się na po
dwórza, i tam dusi domowe ptastwo.

„Lis, mówi B u f  fo n ,  sławny jes t  ze 
swych zdrad i podstępów, ztąd sprawie
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dliwie poszedł w przysłowie. To co wilk 
dokazuje s iłą ,  lis dokonywa podstępem, 
i często lepiej na tern wychodzi. Równie 
przebiegły jak podejrzliwy, zmienia swe 
postępowanie, a zawsze ma środki w za
pasie, i umié ich w swym czasie użyć.“

Lis rośnie do drugiego roku, a żyje do 
lat 13.

Z gatunków w innych częściach ziemi 
żyjących, najważniejszym jest dla pię
knego futra lis niebieski (V. lagopus, Пе- 
сець), koloru popielatego lub białego; za
mieszkuje pobrzeża lodowatego morza. 
We wrześniu lisy te są czysto-białe, wy
jąwszy pręgę czarniawę na karku i łopat
kach, z powodu której zowią je krzyża
kami. W  listopadzie i ta pręga znika, a lis 
staje się biały. Od grudnia do marca 
włos ma najdłuższy, i futro wtenczas jest 
najwyżej cenione. Białe lisy są pospo
litsze, dlatego futra ich są tańsze, a prze
ciwnie popielate są droższe: cena ich
powiększa się w miarę im kolor jest cie
mniejszy, i im ma połysk popielato-niebic- 
ski wyraźniejszy. Od tego to właśnie po
szło nazwisko lisów niebieskich.

Zoologia 7
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W szystkie lisów gatunki dają ciepłe 
i lekkie futra. W kupiectwie znajdują się 
następujące: 1. czarne amerykańskie, ze 
srebrnym włosem zwane mar murkami.—
2. krzyżaki — 3. białe, śnieżne, zwane 
;piesakami — 4. niebieskie— 5. zólto-zlote 
sybirskie— 6. siedmiogrodzkie, podobne 
do szopa— 7. 'podolskie, z podhr/.uszkiem 
bialćm — 8. wreszcie nasze krajowe.

Ic li i ic jm on (Icliiieumon, Ихневшонъ). 
Piękne, małe zwierzątko, pospolite jest 
w Egipcie nad IMilcni. Chód ma lekki, 
a nadzwyczajnie ostrożny. Węch jest dla 
niego iijpierwszym przewodnikiem. Poży- 
wieniem jego są małe zwierzęta ssące, 
ptaki, ja ja .  węże , jaszczurki. Oswojony 
staje się bardzo łagodny, pieszczotliwy, po
słuszny rozkazom pana, łecz uważa się 
za gospodarza całego domu i nienawidzi 
w nim innych zwierząt. Trzyma się w do
mach do łowienia myszy i szczurów, 
w czćm zręczniejszy jest od kotów.

Starożytni dziwne opowiadali powiastki
o ichnejmonie. Tak np. chcąc wytłómaczyć 
przyczynę ubóstwiania tego zwierzęcia 
przez kapłanów egipskich, między innemi
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mówili: żeichnejroon znalazłszy śpiącego 
krokodyla, właził mn w otwarlę paszczę, 
dostawał się aż do samego środka tej ja 
szczurki, pożerał jej wnętrzności, i wy
gryzał się bokiem. Rzeczywiście zaś ich- 
nejmony zjadają tylko młode, dopiero z jaj 
wylęgłe krokodyle, jeszcze słabe i bronić 
się nie mogące. Ichnejmon wyszukuje ta" 
kże jaj krokodylów, i te wypija. Podo- 
bniéjszém jest do prawdy, że ubóstwiania 
ichnejmonów, równie jak ibisów i sępów 
egipskich, ta była przyczyna, że te zwie
rzęta wielką czyniły przysługę krajowi, 
oczyszczając Egipt z gadów i płazów po
zostałych po wylewie Nilu, tudzież zjada
jąc owady w rolnictwie szkodliwe.

W czasie wylewów ichnejmony uchodzą 
w miejsca górzyste, przebywają w blizko- 
ści mieszkań, i takież same ludziom szko
dy robią jak kuny i tchórze. Głównym 
nieprzyjacielem ichnejmoria jest jaszczur
ka zwana ostr%egac%em■ bubo te zwierząt
ka łatwo się oswajają, więcej jednak przy- 
więzują się do domu jak do osoby. Zimna 
nie znoszą i dla tego krótko w Europie 
УЛ-
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H fe n a  (Hyaena, Гіена). T rzy  są gatunki 
w tyra rodzaju, to jest: pręgowana, abis- 
syńska i kropkowana.

Hiena pręgowana (H. striata), ma prze
szło trzy stopy długości, prócz ogona. 
Włos na niéj szaro-zołtawy, poprzecznie 
brunatnemi pręgami na bokach i nogach 
oznaezony, pysk i podgarle czarne, równie 
jak długa grzywa na grzbiecie. Uszy dłu
gie, kończyste, prawie nagie. Zamieszku
je  Barbaryç, Egipt, Nubię, Syryę i Per-
syę-

Hieny należą do tych zwierząt, o któ
rych starożytni mnóstwo niedorzecznych 
powiastek nazmyślali. Między innemi mó
wili, że hieny doskonale naśladują głos ludz
ki, że wzrokiem swym czarują, w ucieczce 
ludzi wstrzymują, a potem doganiają, 
i nielitościwie pożerają. Przypisywali im 
nadzwyczajnę siłę i dzikość, tak dalece, 
że nigdy się oswoić nie dają, ze bronią 
się dzielnie lwu i panterze, na żbika zaś 
uncyą zwanego napadają i pokonywają go.

Z późniejszych a dokładniejszych opi
sów przekonano się dopiero, że hieny prę- 
gowane są istotnie dzikie i żarłoczne stwo-
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rżenia, ale tylko bardziej jak nasze wilki 
lęki iwe. Żywią się tylko nieżywemi zwie
rzętami, i temu to jedynie przypisać na
leży zwyczaj odkopywania trupów ludz
kich po cmentarzach. Siły nie posiadają 
dostatecznej do walczenia z  lwami i pan
terami, bo się nawet boją mniej strasznych 
szakalów. W nocy wychodzą na zer, 
i wtenczas zbliżają się do mieszkań ludz
kich, lecz to jedynie dla pożerania wszel
kich nieczystości, znajdujących się zwy
kle około domów.

Bruce bawiący długo w Afryce, w opi
sie swych podróży wspomina, że Araby 
wśród dnia łapią hienę za uszy, i wloką 
ją  za sobą. Za przykład, jak  dalece ten 
tak niesprawiedliwie dzikim osławiony 
zwierz oswoić się daje, przytoczymy dwa 
następujące zdarzenia. Oficer francuzki 
z armii algierskiej wychował hienę, i tak 
ją  obłaskawił, że chodziła z nim po polu, 
i po ulicach w mieście Bonie, pieściła się 
z nim, słowem tak była do niego przy
wiązaną jak pies. Powtóre, przed kilką 
laty w Warszawie widzieliśmy tak dobrze 
oswojonę pręgowanę hienę, że do jćj kla-

7*http://rcin.org.pl



78

tki wchodziło pięcioletnie dziecko, z nią 
się bezpiecznie bawiło, a nawet biło ją 
rószczką.

Hiena abissyńska (II. abissinica). Dłu
ga blizko na 6, ogon zaś ma około 2 stóp. 
Z powierzchowności bardziej się zbliża do 
psa. T y ł  jej ciała nie tak spadzisty 
jak u hieny prçgowanéj, od której różni 
się jeszcze kolorem rudo-brunatnym, przy 
uszach i na głowie bledszym. Grzywa 
czerwono-brunatna, a wreszcie jest ona 
także pręgowana, ale pręgi na tylnych 
nogach nie są poprzeczne, lecz podłużne. 
Bruce tak ją  opisuje: ,,Hieny te są dzi
kie, leniwe, brudne, i w ogólności zbliża
ją  się do M i ł k ó w ;  są prawdziwą klęską 
w  Abissynii, wszędzie jest ich pełno, po 
wsiach, miastach. Jak się tylko zmierz
chać zaczyna, ściągają do miasta Gondar, 
pożerają trupy biednych zmarłych, które 
tam na ulicach niepogrzebane zostają.” 
Dodaje tenże wędrownik, że podchodzą pod 
sam pałac królewski, tak, że wracając z nie
go, brał zawsze dla bezpieczeństwa kil
ku ludzi zbrojnych. Ponieważ na te hie
ny nie polują, przeto do tego stopnia sta
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ją się odwaźnemi, ze do domów wchodzą. 
Doświadczył tego sam Bruce: gdy bowiem 
razu jednego wrócił wieczorem do namio
tu, zastał w nim hienę. Z tego opisu prze
konywamy się, ze hiena abissyńska nie- 
tylko wielkością i kolorem, lecz śmiało
ścią i dzikością różni się od prçgowanéj. 
Do psów niezrównaną okazuje odrazę: 
dlatego dobrze nawet wyćwiczone do po
lowania, ani jej ścigać po lasach, ani za
czepiać w otwartćm polu nie śmieją. Tym 
czasem nawet psy owczarskie rzucają 
się na hienę pręgowanę, i natychmist ją 
duszą.

Hiena kropkowana (II. crocuta). Po
kryta włosem szaro-rndym, głowę ma ru
dę, na czole i między oczami czarniawę, 
spód szyi białawy, plamy czarniawe na 
bokach ciała i udach, ogon rudy, w końcu 
czarniawy. Zamieszkuje przylądek Dobrej 
Nadziei. Co do wielkości, trzyma śro
dek między dwiema poprzedzającemu Po
dług podania Barroica oswajają tę hienę 
i układają do polowania, a wtenczas tak 
jest przywiązana do pana,jak nasze psy.

Żbik  (Felis, Кошка). Ten rołzaj za-
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wiem najdrapieżniejsze zwierzęta, a prze
to dla ludzi najniebezpieczniejsze. Z licz
nych w nim gatunków opiszemy następne:

L e w  (Г. Leo, Лекь). Sierść lwa jest 
pospolicie jednostajnie płow a, wierzch gło
wy i szyi dorosłego okrywa gęsta grzy
wa, na reszcie ciała włos krótki, ogon koń
czy się gęstym kosmkiein; lwica jest bez 
grzywy. Odmiany lwów, s î j :  1. żólly,
z przylądka Dobrej Nadziei, 2. brunatny, 
z tejże okolicy. 3. perski. 4. senegalski, 
i 5. barbaryjski.

W dawnych czasach lew zamieszkiwał 
znaczni} część Europy południowej, i żył 
na całćm południu Azyi, od Syryi do źró
deł Gangesu. Dziś w Europie zupełnie 
wyginął, a w innych krajach nie jest już 
tak pospolitym. Cały więc gatunek zamie
szkuje Afrykę od Barbaryi aż do Przylą
dka, a i w tej części, w miarę powiększa- 

się ludności, coraz dalej w pusty, 
nie zapędzany zostaje. Grecy nie znając 
bengalskiego tygrysa, lwa królem zwie
rząt okrzyknęli jako najsilniejszego i naj
większego z drapieżnych. Dawszy mu tak 
wysokie miano, musieli mu przyznać sto
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sowne przymioty, tojest, szlachetność, 
męztwo, śmiałość, wspaniałomyślność, 
i t.p. Lecz wszystkie te piękne cnoty 
z opisu lwa znikają, skoro tylko wystawi
my rzeczywistą prawdę. W istocie lew 
napada zwykle na zdobycz niespodzianie, 
to jest, albo się na nię zasadza, albo téz 
w cieniu zarośli zwolna się do niej skra
da. Tą  zdobyczą są słabe zwierzęta, nie- 
mogące się rau oprzeć, jakoto: antylopy, 
małpy, i t. d. Głodem tylko przyciśniony 
rzuca się na woły i konie. Wszystkie za
tem powieści podróźopisarzy o walce lwa 
ze słoniem, nosorożcem, hippopotamem
i tygrysem, są przesadzone i na wiarę 
nie zasługują. Lew nie napada wprawdzie 
zwierząt gdy jest nasycony: lecz to nie 
ze szlachetności, ale dla tego, że ufny w si
łę wyższą nad inne zwierzęta, które z nim 
razem w pustyni mieszkają, pewnym jest 
zawsze swej zdobyczy. Lew najedzony 
spoczywa 2 lub 3 dni, a potem wychodzi 
po nowę zdobycz.

W okolicach od ludzi zamieszkanych 
lew ani odwagi, ani śmiałości nie posiada. 
W nocy wychodzi w pole, tuła się tu
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i owdzie, a zbliżywszy się do mieszkań 
porywa owce, nie gardzi domowćm pta- 
stwem, wr braku lepszego pokarmu, prze
staje na padlinie, mimo owego wytworne
go smaku, jaki mu przypisywano.

W Algieryi nieraz udaje się strażom 
fraucuzkim zabijać lwy z ręcznej broni, pod 
bramy miast przybywające po żywność, 
z różnych nieczystości się składającą.

Lew swobodnie w pustyniach żyjący 
mając obfitą żywność, dorasta 9 stóp dłu
gości, zwyczajna jednak jego długość nie 
przechodzi pół szóstej stopy, a wysokość 
pół czwartej. Lwica o czwartą część jest 
mniejsza. Glos lwa jest przerażający: na 
jego ryk wszystkie zwierzęta w okolicy 
truchleją. Przybierając groźną postawę, 
marszczy czoło, podnosi wargi, wyszcze
rza zęby, i parska jak kot. W gniewie 
oczy mu się iskrzą, grzywa się jeży, ogo
nem bije się w boki, paszczę otwiera, język 
kolcami najeżony wywiesza, zniżasię i kła
dzie na przednich łapach, czatując nieporu- 
szony, i ogonem kiwając w prawo i w le
wo. Nieszczęśliwa ta istota, na którą lew 
w taleicui położeniu czycha.
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Jakkolwiek strasznym jest lew w pu
styni, na polowanie jednak tego króla 
zwierząt, wybierają się ludzie konno z do
brze ułożonemi psami: niekiedy zaś łapią 
go i w wilcze doły. Złapany lew staje się 
nadzwyczaj bojaźliwym: można go wten
czas wiązać, włożyć mii na pysk kaga
niec, i prowadzić gdzie się podoba. 
Młodo złowiony, łatwo się oswaja, oka
zuje niejakie przywiązanie do pana i do
syć jest pojętny.

„Wychowany między domowcmi zwie
rzętami, powiada B u f f  on, łatwo się przy
zwyczaja do życia i igrania z niemi. Ł a 
godny i przym i łający się swemu panu, 
zwłaszcza w wieku młodym, jeżeli w pó
źniejszym odezwie się właściwa mu dzi
kość, rzadko jej używa przeciw swemu 
dobroczyńcy. Złe obchodzenie się ze lwem 
wznieca w nim gniew, który długo pa
mięta, równie jak wyświadczone dobro
dziejstwa.“

To, co tu sławny badacz francuzki po
daje, a mianowicie o szlachetnym gniewie, 
wspaniałej odwadze, i o czułości lwa, już 
dziś nie znajduje wiary, równie jak głoszone
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przez dawnych pisarzy dziwne powiastki
0 lwie Androklesa, lwie florenckim i tylu 
innych.

T y g r y s  (F. Tigris , Тигр*). T ygrys  jest 
największym i najstraszniejszym w tym 
rodzaju: równa się a nawet przewyższa 
wielkością lwa, lecz jest  od niego wy- 
smuklejszy, głowę ma lepiej zaokrąglonę, 
nogi stosunkowo dłuższe, pysk krótki. 
Język najeżony zakrzywionemi wewnątrz 
kolcami, tak, że za pociągnięciem po ciele 
skórę nim zdziera. Palce silnemi pazura
mi opatrzone, które tygrys łatwo wsuwać
1 wysuwać może. Sierść na tygrysie jest 
koloru jasno-żółtego z wierzchu, a pod 
spodem czysto białego, wszędzie w po
przek niejednostajnie czarno pręgowana. 
Temi pręgami odróżnia się tygrys królew
ski, od innych większych żbika gatun
ków. Zamieszkuje Indye Wschodnie i wy
spy przylegle, tudzież pustynie między 
Chinami i wschodnią Syberyą. Pospoli
tym jest w Hcngalu, lecz nie znajduje się 
nigdy z tej strony rzeki Indu i morza 
Kaspijskiego. Mimo tego, dawniejsi podró- 
żopisarze opowiadają, że nietylko w Azyi,
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lecz w Afryce i Ameryce widzieli tygrysy, 
i różne przesadzone wieści o nich pra
wili. Tu widzą tygrysa walczącego z no
sorożcem i krokodylem, tam pokonywa- 
jącego ogromnego słonia, gdzieindziej zno
wu potykającego się ze lwem i t. d.

Jeżeli mniej ściśli w swych opisach 
wędrowcy niepotrzebnie obdarzyli lwa 
odwagą, wspaniałością i szlachetnością, 
bo ich rzeczywiście nie ma; tak z drugiej 
strony niesłusznie odmalowali nam tygry
sa w najczarniejszych kolorach. W istocie 
tygrys nie jest okrutniejszym od lwa, z tą 
różnicą, że dla zwabienia zdobyczy, wię
cej okazuje podstępu, w nacieraniu na nię 
więcej śmiałości, a w zwyciężaniu więcej 
męztwa. Walczy bez różnicy ze wszyst- 
kierui zwierzętami, a na człowieka napa
da nieustraszony. Bieg tygrysa jest jak  
błyskawica: widziano go nagle wypada
jącego z lasu, porywającego z pośród ar
mii żołnierza, i wprzód z nim dobiegają
cego kniei, nim inni mogli przybyć na 
pomoc.

Zwykłem miejscem zasadzki tygrysa 
są nadbrzeża rzek i jezior, gdzie antylo-

Zoologia g
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py i inne zwierzęta przebywaj,-} dla ochło
dy w czasie skwaru słońca. Zaspokoiwszy 
głód, nie szuka nowej zdobyczy. Śmiel
szy od lwa, równie w dzień jak w nocy 
poluje. Przesądy Indyan dostarczają ty 
grysowi dostatecznej ilości trupów ludz
kich. Wiadomo bowiem, ze mieszkańcy 
Indostanu mniemają iż woda Gangesu 
płynie z nieba, i że z tego powodu po
siada cudowne własności oczyszczania ką
piących się. Umrzeć nad brzegiem tćj 
rzeki, lub w jej bałwanach utonąć, jest 
największćm szczęściem dla pobożnego 
Indyanina. Dlatego niejeden zagorzalec 
szuka w Gangesie dobrowolnej śmierci. 
Maiki topią w nim z wielkiego przywią
zania swe dzieci, a z tego wszystkiego 
krokodyle i tygrysy największą korzyść 
odnoszą.

Polowanie na tygrysy w Indyach nale
ży do zabaw królewskich. Wyprawiają 
się na nie w wielkiém towarzystwie ludzi, 
słoniów, koni i psów. Pomimo wszelkiej 
ostrożności, prawie zawsze zdarzają się 
nieszczęśliwe wypadki, i nie rzadko wi
dzieć można, jak tygrys porwawszy strzel
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ca ze słonia, suwa z nim w gęstwinę, albo 
ująwszy za trąbę, powala o ziemię mło
dego i niedoświadczonego słonia. Kaniony 
tygrys wpada w wściekłość, niczćm się nie 
trwoży, nie przestrasza go ani liczba nie
przyjaciół, ani wystrzały z broni, ani 
krzyk obławy, ani ogień i dym zapalo
nych ognisk. Złapany młoilo i w domu 
chowany, łatwo się oswaja: poznaje pana, 
pieści się z nim, i jak pies przywięzuje się 
do niego. Wiadomo ze cesarz rzymski 
Heliogabal podczas uroczystości Bachusa, 
ukazał się w llzymie na wozie, ciągnio
nym przez oswojone tygrysy. W naszych 
także czasach znajdujemy mnóstwo przy
kładów oswojenia tych nieustraszonych 
zwierząt. Przywiezione do Europy ty
grysy i trzymane w zwierzętarniach, pra
wie wszystkie zdychają na suchoty płucne.

L a m p a r t  (F. Lcopardus, Леопардъ). 
Jest  mieszkańcem Afryki, ma postawę dzi
ką, wzrok okrutny i ruchy nagłe. Prze
bywa w zaroślach, z nich napada słabsze 
od siebie zwierzęta, któremi się żywi. 
Zręczny w łazeniu^po drzewach, ściga dzi
kie koty aż na wierzchołki. ]\iekiedy zno
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wu na wzór naszego ostrowidza siedzi 
zaczajony na gałęzi, i czeka na przecho
dzącą antylopę, a ujrzawszy ją, rzuca się 
na nię, szarpie i pozera. Często znowu 
podchodzi do zabudowań wiejskich, i po
rywa domowe zwierzęta. Wśród dnia 
zbliża się do trzód w polu, a wtenczas 
czołga się zwolna, przedziera przez krza
ki, leżąc na brzuchu, wije się na wzór 
węża między zielskiem, a zbliżywszy się 
tak do umyślonego łupu, iż jest  pewnym 
że go dostanie, jednym skokiem rzuca się, 
chwyta w paszczę, i z taką prędkością 
w gęstwinę unosi, że pasterze nie zdołają 
go doścignąć. Murzyni łapią lamparty 
w doły trzciną nakryte, przywięzując w nich 
jaką ponętę. Futro lamparcie, równie jak 
innych gatunków tego rodzaju, używa się 
na pokrowce dla koni.

Kot dziki (F. Catus, Дикая кож ка). 
Opis kota domowego dobrze wszystkim 
znanego, byłby tu zbytecznym a może 
i trudnym, gdyż będąc zwierzęciem od- 
dawna przyswójonem, w liczne, miano
wicie co do koloru rozrodził się odmiany. 
Podamy tu więc opis kota dzikiego, od
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którego wszystkie odmiany kotów domo
wych pochodzi}.

Kot dziki pokryty jest  włosem szaro
brunatnym, z wierzchu nieco żółtawym, 
pod spodem szaro-źółtym. Długość jego 
wynosi 22 cale, nie licząc ogona, zatem 
dłuższy jes t  nieco od domowego. Żyje do
tąd w wielu krajach Europy; u nas napo
tyka się w większych lasach. Żyje samo
tnic, żywi się kuropatwami, zającami i in- 
nemi słahszemi zwierzętami. Zręcznie 
łazi po drzewach, gnieździ się w wypró- 
chniałycli. Liczne odmiany kotów, w czte
rech pomieścić można oddziałach: 1. Kot 
domowi/ pręgowany, 2. Kartuz eh, 3. Kot 
hiszpański, 4. Kot angor ski.

Kot jest lękliwy i chytry; ścigany, ucie
ka na drzewo, ale napastowany broni się 
dziko i odważnie. Zrządza wielkie szko
dy w dzikiej zwierzynie. Skórka z nie
go używa się na futro. Szczególniej ko
ta czarnego futra są piękne w kupiectwie 
jonatami zwane, rozróżniają się na sybir- 
skie i amerykańskie. Z odmian kota, an- 
gorski ma bardzo długą i miękką sierść, 
która na szyi tworzy prawdziwą grzywę.

8*
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Koloru jes t  srebrno-bialego, ojczyzn.*} je 
go jest Angora w Azyi mniejszej.

Jaguar czyli Tygrys amerykański. 
(F. Onca, Америкаискііі тигрь). Po lwie 
i tygrysie bengalskim, jaguar  je s t  najwię
kszym w rodzaju żbika. Długość jego wy
nosi stóp 6. Pokrycie jasno-płowe z wierz
chu, oznaczone plamami czarnemi, uło- 
żo nenii po 4 lub 5 w rzędy poprzeczne po 
obu stronach ciała. Koniec ogona z wierz
chu czarny, pod spodem pierścieniami bia- 
łemi i czarnemi oznaczony.

Jaguar  zamieszkuje Amerykę południo
wą i przebywa nad rzekami; równie jak 
tygrys bengalski pływa dobrze, a w dzień 
śpi na wysepkach między sitowiem i trzci
ną. Błotniste okolice Paraguaju są prze
pełnione jaguarami, i tam częste zdarzają 
się przypadki napadów jego na ludzi. 
W końcu przeszłego wieku takie ich je sz 
cze mnóstwo było w tym kraju, ic  ich 
bito rocznie do 2,000. Polują na jagua
rów albo z bronią palną, albo też za pomo
cą skórzanego sznurka, który jest przy
najmniej na 30 stóp długi, bardzo giętki, 
mający na jednym końcu kulę, i w narodo
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wym języku nazywa się lasso. Człowiek 
na dzielnym konin ściga jaguara, a dości
gnąwszy go, rzuca mu na szyję sznur 
z taką zręcznością, iż rzadko chybia, a po
tem go w galopie ciągnie za sobą i dusi. 
Ten gatunek tygrysa miewa dwie odmia
ny tojest: bywa czarni/ i biali/.

R y ś  czyli Ostro w id* (F. Lynx, Рысь). 
J es t  dłuższą sierścią okryły jak inne żbi
ka gatunki; ma ogon krótki, a uszy koń
czą się włosami pęzelkowalo ułożonemu 
ltarwa sierści jasno ruda z plamami czar- 
no-bruiiatneiiii, a spód ciała i nogi białawe. 
Dawniej był pospolitym w Europie umiar
kowanej, teraz napotyka się w lasach Pol
ski i Litwy, a pospolitszym jest w pół
nocnej Azyi i na Kaukazie. 'Го dzikie 
zwierzę jest dotąd przedmiotem zatrważa
jących między ludem powieści. Mówiono 
między innemi, że napadał na zbłąkanych 
wśród lasów, przerażał ich wzrokiem 
i wprawiał w osłupienie; że podczas cie
mnych nocy podchodził ua cmentarze 
i wygrzebywał ciała zmarłych; że byłby 
jeszcze nierównie niebezpieczniejszjm, 
gdyby nie tracił pamięci. Skoro zdobycz,
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którą ściga, zwróci się na bok, ostrowidz 
traci ślad i pozwala j<’*j uchodzić bezkar
nie. Rzeczywiście ostrowidz będąc dość 
silnym rzuca się na młode jelenie i s a r 
ny. Zręczny w łażeniu po drzewach, 
wdziera się na nie i łapie wiewiórki, ku
ny i koty dzikie. Napada także większe 
zwierzęta dzikie, jakoto: jelenie, sarny, ło
sie; że zaś sarnę tylko z nich krew wy
sysa, przeto większe jak wilk zrządza 
szkody. Zdobycz większą zachowuje pod 
suchcmi liśćmi, lecz do niej nie powraca. 
Młody łatwo się oswaja, lecz przy zda
rzonej sposobności do lasu ucieka i nie 
wraca. Z przyczyny że niszczy wiele 
zwierzyny, równie jak dla futra, które jpst 
dość poszukiwane, bardzo go wygubiają, 
i liczba rysiów widocznie się u nas 
zmniejsza.

l)o rodzaju żbika należą jeszcze prócz 
opisanych: Pantera (F. Pardus, Барсь). 
Kuguar zwany lwem amerykańskim (F. 
concolor, Амерпканскій День), żyjący 
w Ameryce północnej i środkowej; Oce
lot pospolity w Paraguaj; Karakal czyli 
Ostroicidz, starożytnych, zamieszkujący
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północną Afrykę i Persyę. O tym to ga
tunku starożytni, a mianowicie Pliniusz 
podaje, że wzrok miał tak mocny, iż wskroś 
murów doskonale widział.

Zwierzęta Workowate.

(Marstipialia, Двуутробныя).

Samice tych zwierząt pod brzuchem 
opatrzone są szczególnym workiem, prze
znaczonym do noszenia młodych, gdy 
jeszcze nic są zupełnie wykształcone. 
U niektórych zamiast worka widać tylko 
fałd skórny. Najwięcej ich żyje w No
wej Hollandyi, reszta w Ameryce i na wy
spach południowych.

D y d e l f  (Dydelphys, ДидельФъ), W tym 
rodzaju najważniejszym jest Dydelf wir- 
ginijski: dorasta 11 cali długości, pokry
ty włosem szaro-żółlawyui; ma nogi czar
ne, ogon łuskami okryty. Wydaje z sie
bie zapach nieprzyjemny, a szczególniej 
w gniewie: mimo tego mięso jego uważa
ją za smaczne. Dzień przebywa w no
rach podziemnych, w nocy wychodzi na 
żer i chwyta żywe ptastwo, które jest
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jego najulubicńszym pokarmem. W gło
dzie zjada gady, owady a nawet owoce.

Jedne dydelfy są opatrzone w worek 
do noszenia dzieci, drugie tylko ślady 
jego mają. Ostatnie noszą dzieci na 
grzbiecie, a wtedy male czepiają się ogon
kami swemi ogona matki, i tak z nią bie
gają: takim jes t  dydelf grzbietoiiośny, 
wielkości chomika, żyjący w południowej 
Ameryce.

K a n g u r  (Halmaturus, Кенгуро). Do
rasta 6 stóp wysokości; z wierzchu koloru 
brunatno-rdzawego, pod spodem jasno
szary; ogon pod spodem rudy, z wierzchu 
brunatny a w końcu czarny.

Osobliwsze te zwierzęta były po raz 
pierwszy znalezione przez Hooka w roku 
1779, w lasach Nowej Ilollandyi. Nogi 
tylne mają bardzo długie, czterema pal
cami długiemi zakończone, przednie zaś 
krótkie z pięcią palcami, uzbrojone do
syć mocneini pazurami, które nic tym 
zwierzętom do chodzenia nie pomagają, 
niemi tylko biorą pokarm, i podają sobie 
do gęby. Z tego ukształcenia nóg wno
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sić wypada, że zwykła postawa Kangn- 
rów jest pionowa, i ze w tym stanie pod
pierają się także długim ogonem, który 
w skakaniu dopomaga im na wzór sprę
żyny, bo istotnie chód ich jest ciągłćm 
skakaniem. Skoki Kangurów są nadzwy
czajnie wielkie, bo przeszło do 20 stóp

с
przeskakuje. Żyje w nielicznych groma
dach, którym przewodzi siary samiec: ten 
postępuje zawsze naprzód, uważa grożą
ce niebezpieczeństwo, a stosownie do oko
liczności, on pierwszy znak daje wypo
czynku lub ucieczki. >lłode po urodzeniu 
na cal są długie, matka wsadza je  do 
worka, w nim się dalej rozwijają, i zo
stają do zupełnego wykształcenia. Po
żywieniem ich są rośliny, lecz nie gar
dzą i innym pokarmem. Kangur chowa
ny w Paryżu, pił wino i wódkę. Zwie
rzęta te łatwo się oswajają. Mięso ich, 
a szczególniej ogon jest jadalne, w sma
ku do jeleniego podobne: z tego powodu 
ustawicznie na nie polują. Opisany ga
tunek jest  największym, inne bowiem do
chodzą najwięcej 3 stóp długości.
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Zwierzęta gryzące czyli chwytne.

(Prensiculantia, Грьпуны).

Zęby przednie maj;} ostre, kłów im nie- 
dostaje, trzonowe zaś są z szerokiemi ko
ronami. Ustawicznie gryzą twarde przed
mioty, zti}d dostały nazwisko. Większa 
ich część chodzi na całycli stopach, mogą 
siadać na tyle, podnosić się do góry i p rzy 
trzymywać pokarm przedniemi łapkami, 
i dlatego zowią je  chwytnemi. Niektóre 
przysposabiaj,”} zapasy żywności na zimę, 
inne odbywają sen zimowy.

W i e w i ó r k a  (Sciurus, Бѣлка). Wie
wiórka jest miłe zwierzątko, u nas p ra 
wie napół dziko żyjące, nie drapieżne 
ani szkodliwe, lubo niekiedy łapie dro
bne ptaszki. Pokarmem jej są owoce, ja- 
koto: orzechy, buczyna, żołądź. Przeby
wa w suchych lasach, gdzie po drzewach 
z największą łazi zręcznością. Лта zimę nie 
zasypia. Chód ma lekki, podskakujący, 
gniazdo czyste, ciepłe i od deszczu zasłonio- 
ne. Mięso jadalne, włosy z ogona służą <lo 
robienia pęzclków. Kolor pokrycia po
spolicie rudy, mniej więcej w brunatny
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wpada; pod spodem biały. Europejska 
wiewiórka mnóstwo ma odmian, stosownie 
do ciepła kraju w którym mieszka. Ży
jące w środkowej Europie, są pospolicie 
przez cały rok jasno-rude, Ь-cz na pół
nocy napotykają się rude, siwo-kropko- 
wane, siwo-popielate, siwo-hiałe, zupełnie 
białe, a nawet czarne. Futra tycli wie
wiórek znane są pod nazwiskiem popie
lic, podbrzusza zaś koloru jaśniejszego, 
zowią się bielistkami. W Syberyi, mia
nowicie między rzekami Oby i Jenisspj, 
bywają wiewiórki większe, mające futro 
srebrno-popielate. Za Jeriisseą, futro nie 
tak jes t  gęste i ma ciemniejszą barwę.

Wiewiórka lulająca (S. volans, IIowic- 
ryxa) inaczej polatuchą zwana, żyje w la
sach północnej Europy i Azyi. Długość 
jćj 5 cali wynosi, futerko z wierzchu sza* 
ro-popielate, pod spodem białe. ]Va bo* 
kach ma obszerną błonę, która ułatwia 
jéj przeskakiwanie z drzewa na drzewo. 
Pożywieniem jéj nasiona sosny i brzozy. 
Futra polatucb sprzedają Rossyanie Chiń
czykom.

Zoologia■ 9

http://rcin.org.pl



99

Ś w iszcz  (Marmota, С’урокъ). W  tym ro
dzaju najznakomitszy gatunek jest Stciszc% 
alpejski. Sławne to zwierzę ze swego 
snu odrętwiałego, ma przeszło stopę dłu
gości; pokrycie szaro-płowe, ku głowie 
popielate, głowę z wierzchu czarniawi}.
с
Żyje na wierzchołkach Alp, blizko g ra 
nicy wiecznych śniegów. W tych miej
scach urządza sobie mieszkanie w ziemi, 
wyścieła je mchem i sianem, i w niém naj
większą część życia przepędza. Wycho
dzi z niego tylko w dni piękne i nigdy 
się zbyt nie oddala. Kiedy wszyslkie 
wyjdą z swéj kopanki, czyto dla pożywie
nia się, czyli też dla igraszki na świe- 
żem powietrzu, jeden czuwa, a widząc 
niebezpieczeństwo, przeraźliwie świszczy: 
na ten glos wszystkie do nory uciekają.

Z pierwszćm zimnem świeszcze scho
dzą się do swych mieszkań, zalepiają 
otwory, otulają się w siano i mech, i wpa
dają w odrętwienie, tém mocniejsze, im 
ostrzejsza jest zima. W tym stanie po
zornej śmierci zostają do wiosny. Mie
szkańcy Alp wyszukują w tym czasie świ- 
szczów, i uśpione zabierają lub zabijają.
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Zwykle tłustsze jedzą, młode zaś oddają 
biednym chłopcom, którzy wyuczywszy 
ich pewnych skoków, oprowadzają po 
sąsiednich krajach i pokazują ludowi. 
Świszczę w domu chowane jedzą wszystko, 
jakoto: mięso, chlćb, owoce, najlepiej lu
bią mlćko i masło. Osobliwością w świ- 
szczn hodowanym jest  to, ze nie zasypia 
na zimę.

Prócz powyższego gatunku, żyje w Eu
ropie i Azyi północnej inny, zwany Bo
bak, wielkości poprzedzającego, futro ma 
szaro-żółtawe, przy głowie rude, koniec 
pyska szaro-srebrzystego koloru. Skóry 
tego gatunku wydają dość dobre futra, 
i te bywają dwojakie, to jest: czarne, gę
sty włos mające, i tak zwane suroki, ma
ją włos krótki, żółtawy.

Ślepiec (Spalax, С л ѣ п и ш ь ) .  Osobliw
sze to zwierzątko jest długie na 8 cali; 
futerko na niém delikatne, gęste, szaro- 
popielate, niekiedy plamami białemi cent- 
kowane, ogona nic ma.

r

Ślepiec znany był dobrze u dawnych 
Greków, ci albowiem wiedzieli że nie ma 
oczu, i zwali go aspalax, ale pisarze ła-
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pińscy, którzy go wcale nie znali, rozu
mieli przez ten wyraz kreta, i tak go wy- 
tlómaczyli, a ztąd poszło to błędne mię
dzy ludem mniemanie, ze kret nie ma oczu.
r

Ślepiec podobnie jak kret zamieszkuje 
nory podziemne, i rzadko z nich wycbo-

с
dzi. Żywi się korzonkami roślin, szcze
gólniej lubi główkowate i cebulkowate. 
/m y s i  słuchu nagradza ślepcowi niedo
statek wzroku, i jes t  w nim do wysokie
go stopnia wydoskonalony: za najmniej
szym tez szmerem ucieka do swej nory. 
Mieszka w południowej Hossyi aż do mo
rza Kaspijskiego, Persyi i Azyi mniejszej.

Skrzeczck albo Chomik (Cricetus, 
Ходіякь). Znaczniejsze w tym rodzaju 
gatunki są:

Szynszy/Ія. To piękne zwierzątko 11 ca
li długie, odznacza się pięknym futerkiem 
tak poszukiwanéni na obszetcki, zarękaw
ki (mufki) i boa Włos jeffo jedwabisty, 
długi, szaro-czarniawego koloru, białym

с
falowato oznaczony. Żyje na wierzchoł
kach gór w Chili i Peru. Jest łagodne, 
łatwo się oswaja, zdaje się nawet żeby 
się dało ułaskawić jak królik, a wtenczas
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możnahy г  niego większe mieć korzyści, 
wyrabiając z włosa tkaniny, jak to czy
nili dawniejsi Pernwianie.

Skrzeczek albo Chomik pospolity. Za
mieszkuje północną Europę i Azyę, na 
zimę nie zasypia. Üyje pojedynczo, w po
lach uprawnych kopie nory głębokie i w nich 
składa znaczne zapasy żywności; robi 
przeto znaczne szkody w zbożu, i z te
go powodu starają się go wszędzie wy
niszczyć. Podczas pięknych dni skrzecz- 
ki zajmują się wyłącznie zbieraniem ży
wności, jakoto: ziarii zboża, bobu, grochu 
i t. d. Do tego celu służą im torebki żuch
wowe, w których z półkwaterek ziarna 
zmieścić mogą. Pospolicie w końcu sier
pnia kończą zbieranie zapasów, następnie 
oczyszczają zebrane, i otworem oddziel
nym wyrzucają słomę, łupiny i uszkodzo
ne ziarno. Wreszcie zalepiają wszystkie 
otwory swej jamy. Czas niepogodny spę
dzają w norze na spaniu i jedzeniu, 
dlatego też, gdy na wiosnę wychodzą 
z sw ych siedlisk, są tłustsze jak w je
sieni, kiedy do nich «chodziły. Wie
śniacy najbardziej wyszukują kryjówek

9 *
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chomików na wiosnę, zabierają im zapasy 
żywności, skórki zaś sprzedają, które pod 
nazwiskiem fu ter c/tomikóic lub hamstróic 
są znane.

Chomiki są zwierzętami złośliwemi 
i trudne do ugłaskania: co większa, same 
między sobą się biją. I tak gdy chomik 
w niebezpieczeństwie schroni się do no
ry innego chomika, natychmiast go duszą 
i pożerają. Spolkawszy się w polu, cho
miki wyrzucają zboże z torebek, napadają 
na siebie, walczą do upadłego, a w końcu 
zwycięzca pożera zwyciężonego. Z po- 
dobnąż zawziętością bronią się psom, 
a nawet człowiekowi. W latach nieuro
dzajnych zwierzęta te wydają sobie woj
nę, i wzajemnie się niszczą.

■S. Suseł (Cr. Citcllus, Сусликь). Wielko
ści szczura, niema uszu, sierść szaro-pstra. 
Żyje w Polsce, południowej Uossyi, Au- 
stryi, Węgrzech, Czechach i (. d. W grun
cie suchym kopie sobie nory i w nich 
żyje gromadnie. W gospodarstwie zrzą
dza szkody; futro używane na czapki, 
rękawice, kaletki i t. p.
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Mysz (Mus, Мышь). Liczny ten rodzaj 
w gatunki, znany jest  dobrze z niezmier
nych spustoszeń w wiejskiem i domnwóm 
gospodarstwie. Wspomnimy o niektórych, 
bliżej nas obchodzących.

Szczur pospolity (M. Rattus, Обыкно
венна» крыса). Pierwotną jego ojczyzną 
jest nowy ląd, zkąd w czasie pierwszych 
podróży sprowadzony. Jest  wszystkożer- 
nym, przebywa w domach, gdzie jest szko
dliwym, już to niszcząc wszelką żywność, 
już też że psuje sprzęty, mury i posadzki, 
zakładając w nich swe mieszkania. Jest 
nadzwyczaj mnożny: dla tego mimo póła- 
pek, kotów i trucizny, trudno go do szczętu 
wygubić. Wiatach głodu mocniejsze na
padają słabsze. Ze wszystkich nieprzyja
ciół najstraszniejszym dla niego jest 
szczur tcędrowity, i w rzeczy samej od 
r. 1750, to jest od czasu przywiezienia 
szczura wędrownego z Indyj Wschodnich 
do Europy, liczba gatunku pospolitego 
znacznie się zmniejszyła, a wędrownego 
powiększyła, tak dalece, że ostatni jest 
teraz pospolitszym.
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Szctur wędrowny (M. documanus, бол
т а я  Крыса). lYłos ma z wierzchu szaro- 
brunatno-rdzawy, a pod spodem biały; o- 
gon nagi, długi. Większy i drapieżniejszy 
od popolitego, większe też robi szkody. 
Przebywa po domach, w iecie  robi z nich 
wycieczki w pole, i tam zostaje do jesie
ni. Koty czują ku niemu odrazę, i dlatego 
rzadko go napastują.

Mysz ziemnowodna (M. amphibius, Йо
дная мышь). Cokolwiek w iększa od po
spolitego szczura, żyje w całej Europie, 
Azyi i Ameryce, lecz różne ma odmiany, 
stosownie do ciepła kraju w którym prze
bywa. W Syberyi jest większa jak u nns, 
i im bardziej na północ, (ém są większe. 
Przy ujściu rzek Oby i Jenissej tak są 
wielkie, że ich skór z korzyścią na futra 
używać można.

Mysz oszczędna (M. occonomus, Си
бирская M ) Wielkości myszy domowej: za
mieszkuje Syberyą aż do Kamczatki. Jest 
ona sławna z robienia sobie zapasów ży
wności i chowania ich w podziemnnych 
składach. Na początku jesieni każda zbie
ra  i chowa w nie korzonki i główki z ro-
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zmaitych roślin; potém codziennie prze
glądają wspólnie te zapasy, czy się nie 
psują, a znalazłszy riadpsute, wynoszą 
na słońce i przesuszone do składu od
noszą. Mieszkańcy Kamczatki niezmier
nie się cieszą, znalazłszy mieszkanie my - 
szy oszczędnej: zabierają jej bowiem
zapasy, a natomiast zostawiają nieco su
chego kawioru. Zdarza się często, że 
w składach tych znajdują do 50 funtów 
rozmaitych korzeni.

Słyszy oszczędne przeczuwają dżdżyste 
lata. burze, nawałnice, i wynoszą się 
w przyjaźniejszc miejsca. Wtym celu na 
wiosnę zbierają się w liczne gromady, 
i wędrują ku zachodowi, zawsze w kierun
ku prostym. W tej podróży mnóstwo ich 
ginie w wodzie. W październiku wracają, 
lecz zaledwie w połowic co do liczby, bo 
lisy, kuny, gronostaje i ptaki drapieżne 
mnóstwo ich niszczą.

L e m in g  (Lernnus, Пеструшка). W tym 
rodzaju ciekawym jest gatunek żwawy 
myszą norwegską. Jest  wielkości szczura, 
futerko ma czarno i żółto pręgo wane na 
grzbiecie. To drobne i piękne zwierząt-
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ko żyje w Norwegii, w norach podziem
nych. Pożywieniem jego w zimie jest po
rost lapoński, a w locie różne rośliny. 
Szczególny ma dar przeczuwania ostrej 
zimy. W tym razie wcześnie przygotowu
je się do podróży ku południowi. Wędró
wki jego nie są coroczne, zdarza się ich 
tylko jedna lub 2 na 10 lat. Zbierają się 
wtenczas w niezliczone gromady, i uda
ją  się w pochód prostym kierunkiem. 
W nocy idą, w dzień odpoczywają, a biada 
okolicy gdzie ich spoczynek wypadnie, bo 
w kilku godzinach, ogrody, zasiewy, łąki 
i zbiory wszelkiego rodzaju zupełnie 
niszczą, a ziemię w golą zmieniają pu
stynię. rL powrotem pięknej pory, wra
cają do rodzinnego miejsca, lecz w liczbie 
daleko mniejszej, ho trudy podróży, ró
wnic jak zwierzęta drapieżne, wiele ich 
wygubiają.

B ó b r  (Castor, Боорь). Bóbr ma wszyst
kich zębów *20, z których 4 przednie, a 16 
trzonowych; u nóg po 5 palców: nogi tylne 
połączone błoną do pływania: ogon sze
roki, poziomo spłaszczony, łuską okryty.
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Jedynym i sławnym gatunkiem w tym 
rodzaju jest  bóbr pospolity (C. fiber, li. 
домостроитель), wielkości borsuka, po
kryty włosem dwojakim, to jest brunatno* 
rudym dłuższym, i puchem bardzo mięk
kim, mniej więcej szarym; zresztą kolor 
ten jest zmienny stosownie do ciepła oko
licy. Bobry na północy są pięknego czar
nego koloru, a niekiedy białe; kanadyjskie 
są jednostajnie brunatno-rude; nad rzeką 
Ohio są blado płowe, wreszcie zdarzają 
się pstre, tojest żółtawe i brunatne. Do
tąd są pospolite w Ameryce północnej, 
lecz coraz się rzadszemi w Europie stają. 
We Francyi nad Rodanem, a w Polsce 
i Rossyi nad Bugiem, Wisłą i Dnieprem 
zdarzają się pojedynczo.

Bobry nie żyją w towarzystwie, jak do
tąd powszechnie utrzymywano, lecz całe 
lata pędzą samotnie lub parami w lasach, 
i wychowują swe młode nie w domach, 
jak nam opisywano, lecz w podziemnych 
norach. Za nastaniem pierwszych mro
zów, bobry się zbierają i wspólnie wzno
szą owe wsławione tamy, o których tyle 
przesadzonych i niepodobnych do uwie-
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rżenia opowiadano powiastek. Te mnie
mane tamy robią tak, że gromadzą bez 
najmniejszego porządku w łożysku śfru- 
myka gałęzie, kamienie, błoto, i to wszyst
ko, co bieg wody zatamować może. Po
nieważ owe gałęzie są wierzbowe lub to
polowe, a te łatwo się przyjmują, przeto 
domyślamy się, że owa tama coraz się 
wzmacnia i sama utrwala. Co się zaś ty
czy stawiania domków, te prawie takimże 
sposobem powstają. Bobry gromadzą zna
czną ilość małych gałązek, kamyków, gli
ny, i robią z tego wzgórek kształtu stoż
ka, którego połowa stoi w wodzie; w nim 
robią okrągłą norę, i tę rozprzestrzeniają 
na wzór pieca do pieczenia clileba; tu 
składają żywność na zimę. Na wierzchu 
tego wzgórza kopią sobie drugą podobną 
norę, i w niej mieszkają. Tym sposobem 
do tyeh domków dwa są zawsze otwory: 
jeden pod, drugi nad wodą. Лта zimę ro
bią sobie zapasy z kory drzew i pącz
ków.

W dawnej sztuce leczenia poszukiwaną 
była lepka maść pachnąca, znajdująca się 
u bobra w dwóch pęcherzykach, przy kisz-
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ce odehodowój, zwana w aptekach strojem 
bobrowym (Oastoreum). I)ziś ton środek 
lekarski wiele stracił na swój wziętości.

Pospolicie poluj;} na bobry w zimie, bo 
wtedy futro ich ma największą wartość. 
Dobroć mięsa bobrowego jest taka sama, 
jak borsuka: uda i ogon mają smak rybi, 
i uważane są za przysmak. Skóra koszto
wne daje futro. Z dłuższych włosów robią 
pończochy, chustki i rękawiczki; krót
szych używają na kapelusze kastoroicemi 
zwane. Młodo złowione łatwo się przy- 
swajają, są łagodne, spokojne, posępne,
i najmniejszej nie okazują chęci do budo
wania domków, choćby im nawet przed
miotów do tego potrzebnych dostarczono.

J e ż o z w ie rz  ( Hystrix, Дикооразь ). 
U rodzaju tym jeioztcierz grzywiasty, do 
- stóp bywa długi, żyje w Hiszpanii, Gre- 
<’yi i Włoszech południowych, pierwotnie 
jednak z Azyi i Afryki pochodzi. Cały 
grzbiet okryty ma długi era i do 10 całi 
kolcami, a spód ciała i nogi czarną sier
ścią i drobnemi giętkiemi kolcami. Zwierzę 
to może dowolnie kolcami poruszać i na
jeżać je, zwłaszcza w gniewie; to jednak

Zoologia 1Q
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mniemanie, źe kolce na wzór strzał wy
puszczać może, za bajkę poczytać wypa
da. Jeżozwierz jest bojaźliwy, ostre mi 
pazurami kopie nory pod ziemią, i w nicli 
przebywa. W  nocy wychodzi na zer, któ
rym bywają same rośliny. Mięso jego ja 
dalne, kolców używają na osady do pę- 
zelków młode łatwo się oswajają.

Zwierzęta Bezzębne.

(Edentata, Щербатые).

Brak zębów przednich, jest  cechą tych 
zwierząt.

Leniwiec ( Bradypus, Ленивець )■ 
W ciemnych odwiecznych lasach połu
dniowej Ameryki żyje na drzewach zwie
rzę do 3 stóp długie, które z przyczyny 
powolnego i niezgrabnego ruchu, leniwcem 
przezwane zostało. Jest łagodne, spokojne, 
mało ma zmyślnośći. ale i potrzeby ogra
niczone. Samotnie zawieszone na d rze
wie, którego liśćmi się żywi, przepędza 
na nićm część życia, i wtedy dopiero je 
opuszcza, gdy na nićm wszystkie objć 
liście.
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Jakkolwiek budowa niezdolnym go czy
ni do prędszych ruchów, nie jes t  wszak
że zwierzęciem tak upośledzonćm,jak nam 
to dawniej wystawiali. W istocie dosyć 
łatwo wdziera się na drzewo, ale nie zwi
ja się w kłębek, i nie rzuca się z niego 
na ziemię, lecz w kilku minutach schodzi, 
i włazi na inne. Fo ziemi sunie się dość 
prędko, a napastowany broni się silnemi 
pazurami. Tak w smutku jak w radości 
wydaje krzyk żałośliwy ai. Ma życie bar
dzo wytrwałe; po wyjęciu serca i wnętrz
ności jeszcze się blizko godzinę rusza. 
Oswaja się łatwo, ale nie przywięzuje. 
IVigdy nie pije. Ostrości naszego powie
trza znieść nie może, i wkrótce zdycha.

Pancernik (Dasypns, Проненосецъ). 
Głowa, ciało i ogon okryte są twardym, 
łuskowatym pancerzem, z kilku oddziel
nych części złożonym, między któremi 
idą w poprzek mniej więcej liczne rucho
me pasy. Najznaczniejszym gatunkiem jest 
pancernik sieśeiopasowy Zamieszkuje po
łudniową Amerykę, ma sposobność zwi
jania się w kłębek, lub zupełnego się spła
szczania, i tym sposobem uchodzi wzro
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ku nieprzyjaciela. Kopie bardzo zręcz
nie nory w ziemi, i do nich się w nie
bezpieczeństwie chroni. Mówię że zna
czną część roku w tych norach przepę
dzają, zdaje się jednak, że w nocy wy- 
chodzą na żer, który się składa z owoców 
i korzeni.

Mrówkojari (Myrmecophaga, Муравье* 
ѣдъ). Zębów nie ma żadnych, ani łusko- 
watego pancerza; pysk długi, i ślad tylko 
dolnój szczęki; pazury u nóg przednich 
ostre i mocne, język długi, wysnwalny, 
og^n także długi włosem okryty, chwytny.

ДIróufkojad grzyiciasty jest najgodniej
szym uwagi. Wielkość borsuka: nogi 
przednie mają 4. a tylne po 5 palców. 
W łos na ciele brunatny z pręgą ukośną, 
czarną. Żyje pojedynczo w It razy li i i P e 
ru, w miejscach wilgotnych, po drzewach 
nie łazi. Pożywieniem jego są mrówki 
i tenuity, których mrowiska pazurami roz
rzuca, a wpuściwszy wnie swój długi j ę 
zyk, dotąd trzyma, póki go mrówki nie 
ohlćzą; następnie wciąga go i zjada owa* 
dy. Młodo złowiony oswaja się, żywi 
chlebem i mięsem w braku ulubionych 
mrówek.
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Łnskowicc (Manis, Ч е т у й н п к ь ) .  Zę
bów nie ma żadnych, a język bardzo wy- 
suwalny; ciało i ogon okryte łuskami t rój - 
kątnenii ostremi.

Łuskowiec pięciopalezash/, zamieszkuje 
Indye Wschodnie; pofężnemi pazurami 
kopie nory w ziemi, % których tylko w no
cy wychodzi na łowy mrówek i ter mitów, 
podobnym jak mrówkojad sposobem. Jest  
zwierzęciem ociężalćm; przestraszony, 
słaby tylko pisk wydaje, lecz w pokry
ciu swćm ma dzielną broń odporni], prze
ciw wszystkim zwierzętom drapieżnym. 
Zwija się w kłąb, a najeżywszy twarde 
i ostre łuski, odstrasza nawet tygrysy 
i pantery, które nic mu nie mogąc zro
bić, depczą go i przewracają, chcąc go 
zgnieść i udusić, lecz nadaremnie. In- 
dyanic polują na nie dla mięsa, które roa 
być w smaku wyborne.

Dziobak (Ornithoryhnchus, Утконосъ). 
Xie ma prawdziwych z ę b ó w ,  lecz w  ka
żdej szczęce po dwa spłaszczone gru- 
czołki, niemającc ani kości ani emalii, 
i te miano dawniej za zęby. Pysk za» 
kończony dziobem jak u kaczki, nogi blo-

10*
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ną spięte,  samce n nóg tylnych mają 
ostrogę.

]\iedawno vr Nowej Holandyi odkryty 
dziobak brunatni/, był przedmiotem spo
rów, i nabawił kłopotu natiiralistów, któ
rzy nic znając dobrze budowy i obycza
jów tego osobliwszego stworzenia, już 
do ptaków, jnź do ssących go liczyli, lub 
oddzielną dla niego tworzyli .srromadę. 
Dzisiejsi liczą go do ssących, i mieszczą 
wr niniejszym rzędzie, wraz z podobnym 
do niego rodzajem kolczatką zwanym.

Dziobak jest wielkości królika, ciało ma 
podłużne, walcowate, podobne do fok , ru 
dym włosem okryte. Jestto zwierzę noc
ne, przebywa w norach podziemnych, 
w nich sobie ściele gniazdo, ale nie nie
sie jaj. lecz rodzi żywo 3 do 4 młodych, 
które, lubo pysk mają dziobem zakończo
ny, żywią się jednak mlekiem swych ma
tek. Miody dziobak ująwszy dziobem 
pierś matki, wyciska i zbiera swym języ
kiem mleko, wcale ssać nie potrzebując. 
Pożywieniem jcffo są robaki i owady wo
dne. Pływa wybornie, na lądzie z przy
czyny krótkich nóg niezgrabnie pełza.
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Szpon znajdujący się u nóg tylnych jest 
po prostu członkiem wydzielającym, jak 
gruczoły u ptaków Modnych; nie zadaje 
on nim ran niebezpiecznych, jak przed
tem głoszono.

Z w i e r z ę t a  Gr uboskór ne .
(Pachyderma, Многокопытнын).

Wyjąwszy rodzaj góralek, wszystkie 
zwierzęta tego rzędu nie mają pazurów, 
lecz kopyta rogowe, palce pokrywające: 
liczba palców wynosi od l do 5. Skóra 
gruba na ich ciele jest  zwykle naga; na 
niektórych tylko znajduje się szczeć twarda.

Słoń (Elephas, Слоігь). Kodzaj ten 
łatwo się od innych odróżnia ogromną 
postawą, nosem przedłużonym jak trąba, 
tudzież dwoma łukowato zgiętemi kłami 
w szczęce dftlnéj. Dwa doląd żyją gatun
ki. to jest: indyjski i afrykański.

Słoń indyjski (E. asiaticus, Азіатскій 
Олонь). Jest największy z żyjących dziś 
ssących lądowych: zwyczajna wysokość
jego dochodzi stóp 9, różni się od afry
kańskiego mniejszemi uszami i kłami, tu
dzież tćm, że ma 4 kopyta u nóg tylnych,
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a afrykański trzy. Słoń tyle nakazujący 
a nawet przestraszający swą budową, jest 
przecież łagodnym i pojętnym; co do zmy- 
ślności, jaką ni u przypisywano, ta zale
dwie może iść w porównanie ze ziuyślno- 
ścią psa, a odwaga słonia, nie jest wcale 
w stosunku jego ogromnej siły. Л'іе napa
da na ludzi ani na zwierzęta; zaczepiony 
broni się ze wściekłością: złapany, łatwo 
się oswaja. l)o błędów upowszechnionych 
między ludem należy i ten, jakoby słoń 
kłaść się nie mógł, dlatego śpi stojąc» 
a jeżeli na ziemię upadnie powstać nie 
może. Rzeczywiście słoń może zgiąć ko
lana. kłaść się i wstawać do upodobania 
Trąba służy mu do zbierania i podawa
nia do pyska ziół i liści. Od najdawniej
szych czasów używano słonia do dźwiga
nia ciężarów, do jazdy i-na wojnie. 
W ostatnim razie stawiano na słoniu ga
tunek drewnianej wieżyczki, w której ukry
ci żołnierze, za zbliżeniem się nieprzy

jaciela strzelali z łuków, lub rzucali kamie
niami. Od wprowadzenia broni palnej 
zwyczaj używania słoniów do wojny ustał, 
lmlyanie majętniejsi używają ich do połowa-
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nia na tygrysy, loe* w tym celu dobrze 
ułożone być muszą.

W dzikim stanie żyją znacznemi siada
mi w lasach wschodnio-indyjskich. Wiek 
słonia jest  długo-trwały, i ma 200 lat do
chodzić. Ъ  kłów a mianowicie afrykań
skiego mamy kość sioniotcę, używaną do 
wielu wyrobów rzeźbiarskich i tokarskich.

Słoń afrykański (E. africanus, A<i»pn- 
к&нскііі С л о т ) ,  mniejszy jest  od indyj
skiego; ma głowę okrągłą, uszy bardzo 
wielkie, równie jak i kły, kfóremi i sami
ce są opatrzone. Zamieszkuje Afrykę po
łudniowy. Lubo bardziej dziki jak indyj
ski, był jednak oswajany u Karłagińczy* 
ków: dziś w stanie ułaskawienia tylko po 
zwierzętarniach widziany bywa.

Wspomnimy tu wreszcie, że pod na
zwiskiem kości mamuta i mastodonfa, 
znajdujemy w ziemi kości kilku gatunków 
słoni przedpotopowych, o których szcze
gółowa wiadomość należy do nauki o rze
czach kopalnych. Między iiinemi, kości 
i kły słonia północnego obficie znajdują 
się w Europie, Azyi i Ameryce północnej, 
a na początku teraźniejszego wieku zna
leziony przez Adamsa dobrze zachowany
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w lodach Soberyi słoń, dotąd w Petersbur
gu się znajdujący, przekonywa, że gatunek 
ten był gęstą sierścią okryty, i do życia 
w krajach zimnych przeznaczony.

T ap ir (Tapirus, Тапирь) z dwóch ga
tunków tego rodzaju, jeden amerykański, 
a drugi jest indyjski. Pierwszy przecho
dzi niekiedy wielkość zwyczajnego osia, 
ma głowę wielką, długą, trąbę mięsistą 
i ruchomą we wszystkich kierunkach; tćj 
używa do wyrywania korzeni roślin wo
dnych Jest zwierzęciem ponurem, bo- 
iaźliwem, w nocy tylko wychodzi nad brze-

с
gi jezior, bagien i rzek. Żywi się ko
rzeniami. Przedtem był pospolity w la
sach Ameryki południowej, i żył tam li- 
cznemi stadami: od czasu jednak jak na 
niego zaczęto polować, liczba jego zmniej
szyła się znacznie, i teraz żyje pojedyn
czo. Mięso ma twarde, łykowate, nie
smaczne, jednak od dzikich jadane. Naj
bardziej cenioną jest skóra, bo ta, jako 
twarda i gruba, służy do robienia pukle
rzy ochraniających od strzał nieprzyja
cielskich. Tapir indyjski mało się różni 
od amerykańskiego. />yje na wyspie S u 
matrze, i na półwyspie Malakka.
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Nosorożec (Rhinocéros, Носорога). 
Kopyt u każdej nogi pe trzy, na ciele 
ma skórę grub«’}, nagą i chropowatą, na 
nosie jeden lub dwa rogi.

Nosoroiec indyjski, 10 stóp długi a (» 
wysoki. l*o słonia jest największe lądo- 
we zwierzę. Cała postać ogromna, gło
wa królka trój graniasta, na nosie jeden 
róg: uszy i ogon porosłe niewiclą grube- 
mi włosami, reszta ciała naga. Skóra 
popękana na przedzie,  i w tyle łopatek 
dwie głębokie szpary: w łych zgięciach 
skóra jest miękka, w innych miejscach 
kula karabinowa jéj nie przebije. Ilóg 
nosorożca jest przedłużeniem naskórka, 
i nie jest spojony z kością nad którą jest 
osadzony. Dawniej przypisywano rogo
wi temu własność niszczenia wszelkich 
trucizn, i dlatego podejrzliwi książęta 
azi atyccy, kazali wyrabiać z rogów no
sorożca kubki do picia, i te miały wiel
ką wartość. Nosorożec żyje samotnie 
w lasach nad jeziorami i rzekami, w po
bliżu bagien, w których tarzać się lubi. 
Żywi się liśćmi i korzeniami, lecz nie zda
je się aby do wydobywania ich z ziemi
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używał nosorożec rogu, który jest zbyt 
łukowato w tył zgięty. Warga górna jest 
jedyni} częścią nosorożca, w której ma do
skonałe czucie: jéj używa (lo wyrywania 
roślin.

Jakkolwiek nosorożec jest spokojnćm 
zwierzęciem, nagle jednak z tego stanu 
wpada w największą wściekłość, bez naj
mniejszego powodu: skacze wtenczas na
gle z zadziwiającą lekkością, rzuca się 
Я prędkością najszybszego konia, tłucze, 
przewraca i depcze wszystko, co na dro
dze znajduje- Polują nań na szybkich 
i lekkich koniach, aby w razie niebezpie
czeństwa ujść można. Użytki z niego są: 
róg na różne w’yroby, mięso jadalne, zc 
skóry wyrabiają pasy do powozów.

Z innych gatunków nosorożca: jaicań- 
ski jest mniejszy od poprzedzającego, ma 
także jeden róg na nosie: zaś sumalryjski 
i afrykański mają po dwa, a skórę nie- 
fałdowaną.

Z gatunków zaginionych, znany jest 
z kopalnych kości, i z całego dobrze za
chowanego kościotrupa znalezionego w lo
dach Sybcryi przez sławnego naturalistę
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z pokrycia włosistego, musiał być <lo ży
cia w zimnych krajach przeznaczony.

l l ip p o p o ta in  (Hippopotamus, Беге* 
могь). Ciało ma grube, nogi krótkie, skó
rę prawie nagą, ogon krótki, pysk wydę
ty, kły niekiedy na stopę długie.

Uippopotam ziemnowodny, do 11 stóp 
długi, a 0 stóp gruby. Zamieszkuje rze
ki Afryki południowej, i dziś w Nilu wca
le się nie znajduje. Po słoniu i noso
rożcu największym jest z ssących czwo
ronożnych. Ociężały, po ziemi chodzi 
niezgrabnie, lecz pływa i nurza się zrę
cznie, a co osobliwszego, że po dnie rzek 
z większą łatwością jak po ziemi chodzić 
może. Głos ma podobny do rżenia koni, 
i ztąd nazwano go koniem rzecznym. Dzień 
cały w wodzie przebywa, w nocy na żer 
wychodzi. Pokarmem jego są rośliny wo
dne: wielkie też zniszczenie robi w za
siewach, a szczególniej w ryżu ,  prosie, 
cukrowej trzcinie. Podują na niego bronią 
palną, godzą go w głowę, bo skórę tak ma 
twardą, że go ranić nie można. Mięso ina 
jadalne, kły często na stopę długie, dają

Zoologia j  [
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lepszą, twardszą i bielszą kość od sło
niowej.

Ś w in ia  (Siis, Свинья). Dzik pospolity 
(S. Scrofu, Вепрь), jest wielkości naj
większych naszych świń domowych, któ
rych jest szczepem. Zamieszkuje wielkie 
lasy umiarkowanej Europy i Azyi; niema 
go w Anglii, gdzie zapewne dawniej wy
gubionym został. Jeslto zwierzę dzikie, 
nieugłaskane i nieustraszone. Ścigany od 
psów staje się wściekłym: przewraca
wszystko co w drodze spotyka, i zwraca 
się na samego Strzelca. T a  odwaga i wście
kłość właściwa jest samcowi, którego u nas 
zowią ody itrem, samica zas czyli macio
ra zwykle ucieka przed psami. Starannie 
ona ukrywa młode przed samcem, bo ten 
zwykle je zaraz po urodzeniu zjada. Kar
mi je  mlekiem 3 lub 4 miesiące, lecz i po
tem nie opuszcza ich, i broni od niebezpie
czeństwa. Młode zowią się warchlakami. 
Stare samce żyją pojedynczo, ztąjł poje
dynkami są zwane. Pożywieniem dzika są 
korzenie, nasiona i owoce: zjadają też gady, 
jaja ptaków i młode zwierzęta. Pomimo 
ciężkiej postawy szybko biegają. W nocy
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wychodzą z ukrycia, i uiszczą pola zasa
dzone ziemniakami.

Sic i nia domoica jest tym samym gatun
kiem, tylko hodowaniem zupełnie w oby
czajach zmieniona. Jest  ich wiele odmian, 
a główniejsze są: chińska, z Przylądka Do
brej nadziei, syamska, turecka, polskai ros- 
syjska.

Z gatunków zamorskich najważniejszy 
jest Babirussa, wielkości naszego dzika» 
skórę ma czarną, prawic nagą; kły bar
dzo długie i cienkie u samców, a 11 samic

с
ich nie ma. Żyje na wyspach Moluckicli 
i innych na oceanie indyjskim, żywi się 
korzeniami i owocami, a szczególniej ku
kurydzą.

Koń (Efjuus, Конь, Лошадь). W tym 
rodzaju najpiękniejszym gatunkiem jest 
koń pospolity, co dokształtu i maści nie
skończenie rozrodzony. Najpospoliciej 
włos na koniu jest krótki, lśniący, ale są 
i takie, które pokrywa sierść długa, kę
dzierzawa, albo tez są prawie nagie jak 
psy egipskie.

„Najpiękniejszą zdobyczą, jaką czło
wiek zrobił powiada B u f  Jon, jest bez za-
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przeczenia śmiały koń, dzielący z nim 
i trudy i chwałę wojny. Równie nieustra
szony jak jego pan, widzi niebezpieczeń
stwo, ale go nie unika: śmiało z nim ru
sza wśród szczęku broni, dzieli z nim za
bawy polowania, turnieje, wyścigi, a ró
wnie pojętny ile odważny, umie powścią
gać swe ruchy, i nietylko ulega władzy 
człowieka, lecz zdaje się chęci jego zga
dywać.” Od niepamiętnych tez czasów 
chowają konia juko zwierzę domowe, wię
cej przykładają starania w jego pielęgno
waniu, więcej go też nad inne zwierzęta 
poprawić zdołano.

Pierwotną ojczyzną konia była zape
wnie Azya, gdzie i dziś w Mongolii żyje 
napół zdziczały. Taki sam widzieć się 
daje w llossyi i Ameryce. Pożywieniem 
jego jes t  owies z sieczką i siano; napojem 
czysta woda trzy razy dniem dawana, 
byle nie po zgrzaniu. Znane są z niego 
użytki: azyatyczkie ludy jedzą jego mię
so, skóra daje dobry rzemień; sierść s łu 
ży do wyścielania siodeł, poduszek, stoł
ków it. d. włosy z ogona i grzywy do r o 

boty tkanin i wyściełania materaców; kopy
ta, żyły, tłustość są też używane.
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Najpiękniejsze rasy koni są: arabska, 
perska, turecka, tatarska, andaluzyjska, 
neapolitańska i angielska. Wytrwałością, 
lekkością w biegu, śmiałością zalecają się 
konie polskie i rossyjskie. Z niemieckich 
najpiękniejsze są meklemburskie, a naj
mniejsze litewskie i islandzkie.

Z innych gatunków znaczniejsze są: 
osieł, z którego skóry wyrabiają parga- 
min, tudzież dwa afrykańskie, mające cia
ło poprzecznie pręgowane, to jest: zebra 
i kwagga.

Zwierzęta Przeżuwające.
(Bisulca, Двукопытный).

С

Żołądek tych zwierząt składa się ze 4 
części; torby, czepca, ksiąg, i traicieńca 
czyli właściwego żołądka. Połknięty po
karm idzie do torby, po napełnieniu jćj 
zwierz odpoczywa, a szczególnym ruchem 
czepca urabia ów pokarm w kulki, wraca 
go do pyska, gdzie przeżuty dostaje się do 
ksiąg, czyli części złożonej z błon brodaw- 
kowatych, na wzór kart w książce ułożo
nych. Ztąd ostatecznie idzie do traicieńca,

11 *
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gdzie się zupełnie przerabia w części poży
wne. Te  zwierzęta są najużyteczniejsze, 
wiele té i  ich jako domowe w różnych okoli
cach chowaj;}i używaj.} do dźwigania cięża
rów. Ich mięso, mleko, llustość, skóra, w io 
sy, rogi, kopyta, i t. d. s;j ludziom użyteczne. 
Jedne maj,-} na głowic rogi, nrie icli są 
pozbawione. Kogi 11 jednych są trwale» 
pojedyncze, wewnątrz próżne, na wyro- 
rostkach z kości czołowej osadzone; 11 dru
gich przeciwnie, są pełne, galęziste, co
rocznie spadają, i są przedłużeniami ko
ści czołowej. Mające rogi trwałe, są: 

W ó l  (Kos, Быкь). Prócz wielu innych, 
należy tu tcól pospolity, batcól pospolity 
i afrykański, mruczaJe albo tcół tybetański, 
z którego sierści robią grube tkaniny, 
a kiściastych ogonów na Wschodzie uży
wają za oznakę godności. W tym celu 
utkwione na drzewcu, noszone bywają 
przed Baszą, który od liczby tyeh ogonów, 
zowie się o thróch lub trzech Ь и п с г и к а с Л .  
U nas w dzikim stanie żyje piękny ga
tunek, z którego dzisiejsi nàhiraliscî oso
bny rodzaj zrobili, a tym jost:
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Ż u b r  (Urus, Зубрь). Zubr u Polaków 
bizonem dawniej zwany, nie jest pierwo- 
trićm plemieniem pospolitego wołu, gdyż 
czoło jego wypukłe, rogi są krótsze i g ru
bsze, nadto ma 14 par żeber, a wół po
spolity ma ich tylko 13. Jest największćm 
zwierzęciem ssącćm w Europie, i trzyma 
pierwsze miejsce po nosorożcu. (Howa, 
szyja i łopatki okryte są długą sierścią, 
która pod szczękami tworzy brodę. Oiyon 
krótki, kiścią grubych włosów zakończo
ny. Kogi czarne, polyskowne, sierść na 
calem ciele czarno-brunatna.

Przed tysiącem lat żubr żył zapewnie 
w całej Europie, w miarę zaś zaludniania 
i wycinania lasów, uchodził z tych okolic, 
i dziś pozostał tylko w lasach litewskich, 
tojest w puszczy Hiałowiezkiej. Tu był
by już zapewnie wyginął, gdyby go Rząd 
nie wziął pod swą szczególną opiekę. Jest- 
te zwierz silny, dziki, ugłaskać się nie 
daje. Pożywieniem jego trawa, a szcze
gólniej tak zwana tomka, (łlierochloe bo
realis, Дубровка). Mięso jadalne, skóra 
daje dobry rzemień
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O w c a  (Ovis, Овца). Owca pospolita 
jest  każdemu znana; wspomnimy tu więc 
tylko o stepowej (O. Ammon, стешіій ба- 
раііь), ponieważ ją  uważają za pierwo
tny szczep owiec domowych. Ma ona 4 
stopy długości, a 3 wysokości. Wełna jej 
w zimie jes t  długa, kudłata, czerwono-si- 
wa; w locie zaś krótka, gładka, żółto-siwa.
с
Żyje wielkiemi stadami w środkowej i pół
nocnej Azyi. Polowanie na te owce ró
wnie jes t  niebezpieczne,jak na dzikie ko
zy. Złowione jagnięta dają się ugłaskać, 
mięso mają smaczne. Owca w skutku pie
lęgnowania w liczne rozrodziła się od
miany, tak co do kształtu ciała, jak mięk
kości i cienkości wełny. Skórki wy
prawiane na futra barankami są zwane, 
hywnją krymskie, ukraińskie, siedmiogro
dzkie. Futra zwane kasztankami czar- 
nem, pochodzą z baranów kałmuckich. ka
sztanki złote z baranów bucAarskicA, ba
ranki siwe. pochodzą z jagniąt rassy ara
bskiej hodowanej w Hucharyi.

K o z a  (Capra, Козе.ть). Koza dzika. 
żyjąca dotąd w górzystych okolicach śro
dkowej Azyi, jest szczepem naszej domo-
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wćj kozy, podobnie jak i wielo innych 
odmian, w różnych krajach żyjących, z któ
ry cli znaczniejsze sij:

Н о г а  angorska, żyjąca w okolicy mia
sta Angory w Azyi mniejszej, ma włos 
długi, jedwabisty, zwany angorą, której 
używaj;} na obszewki do chustek, man- 
tyłkami zwanych. 'li tego włosa robią 
piękne połyskujące tkaniny, kamlotem 
zwane. Kozy tej nie strzygą noży
cami, ale tylko włos wyczesoją grzebie
niem. Mięso i mleko daje równie dobre 
jak pospolita. Ze skóry robią przedni 
safian.

Н о г а  kaszemirska, ma włos cienki, weł
nisty, do roboty szałów kaszemirskicA 
używany, które tylko Turcy i Persowie 
najlepiej tkać umieją.

/  oza tybetańska, z której włosów tka- 
jf} tak zwane tybety.

A n ty lo p a  (Antilope, Сайга). Z tego 
licznego rodzaju ani jeden gatunek nie 
daje się zmienić na domowe zwierzę. 
Wszystkie mają piękny, wysmukły kształt 
ciała, są rącze, szybkie i wesołe. Polu
ją  na nie dla mięsa i skór. Najwięcej
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gatunków żyje w Azyi i Afryce, w osta
tniej są największe, jak  antylopa Gnu. 
W Europie żyje tylko jeden gatunek Ant. 
skalna, na najwyższych wierzchołkach 
gór Szwajcarskich, Sabaudyi, Tyrolu, 
Salzburga i t. d. W żołądku ich znajduje 
się okrągława bryłka wielkości włoskiego 
orzecha, zwana bezoar, któremu dawniej 
przypisowano lekarskie własności. Jes* 
pierzchliwa, najmniejszy ją  szelest płoszy.

G i r a f a  (Giralfa, Камелопардалъ). IVie 
ma kłów ani małych w tyle nóg racic; 
ogon krótki, szyja długa, nogi wysokie, 
grzbiet spadzisty. Odznacza się rogami, 
których je s t  u samca i samicy po dwa: 
są one wyrostami kościanerai, wydrążo- 
nemi; nigdy nie spadają, pokryte skórą, 
i stoją na środku czoła.

Jeden ty lko  je s t  gatunek jeleniopardem 
zwany, odznacza się nad zwyczajną wyso
kością przodu ciała, bo do 18 stóp wynoszą-

ę
cil • ^ y j e w południowej i wschodniej Afry
ce, żywi się trawą, a szczgeólnićj liśćmi czuł- 
ka (Mimosa sensitiva). Dla spoczynku i prze
żuwania kładzie się na ziemi. Jes t  pra 
wdziwą ozdobą pustyń. Mięso ma sina-
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сzne; skóra stosownie wyprawiona, używa 
się podobnie jak z jeleni, a szpik z kości 
jest przysmaczkiem Holtenfotów.

Z  rogami spadającemi są:
J e l e ń  (C em is ,  Олень). Ro#i u jelenia 

są przy osadzie okryte włosisfą skórą, 
i otoczone sękatym pierścieniem. T e  ro
gi co rok opadają i odrastają na now’o; 
co rok bowiem z czaszki wyrasta im chrzą
stka, pokrywa się skórą i prędko rośnie. 
Chrząstka ta twardnieje, zamienia się 
w kość, a skórzana powloką opada. P ier
wsze rogi u młodych są pojedyncze, po
tem dopiero dostają odnóg, których liczba 
z wiekiem staje się większą. Ten rodzaj 
zawiera wiele gatunków, między któremi 
ważniejsze sij: jeleń pospolity, sarna, tu
dzież

D a n ie l  (Dama, Англійскій Олень, Лань), 
ma rogi ku środkowi zagięte i więcej 
płaskie jak u jelenia zwyczajnego. Zrzu
ca rogi od kwietnia do czerwca. Kolor 
futra w lecie połyskowny, czerwono bru
natny, białemi plamami na grzbiecie i udach 
upstrzony; trafiają się téz odniany zu
pełnie białe, i zupełnie czarne. Żyje dzi
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ko w Azyi a ż do Chin. IV Europie po 
wielu z wierzy ńcacli chowany bywa. Mię
so ma delikatniejsze od jeleniego, a skó
ra daje lepszy rzemień.

I l e n i i e r  (C. Tarandus, Сѣвкриыіі 
Олень), ma rogi bardzo gałęziste stoją
ce na wierzchu głowy, a opadające w ma
ju. .Maść reniferów bywa rozmaita, naj
pospoliciej jednak jes t  ciemno-siwa. W zi
mie sierść gęstsza, dłuższa, twardsza niż 
w lecie. Samce mają rogi większe, (idy- 
by nie renifery, zlodowaciałe okolice pół
nocy nie był) by podobno od ludzi zamie
szkane. W lecie jedzą liście brzozy, roki
ciny, topoli, w zimie zaś porost łapoński. 
Bieg ich jest bardzo szybki.

Ł o ś  (C. Alces, Лось). Jest najwię
kszym w rodzaju jelenia, do 8 albowiem 
stóp długi, a do li jes t  wysoki. Samce 
tylko mają rogi. Ciało okryte długą i gru
bą sierścią, popielato siwego na młodych, 
a na starych czarnego koloru. Żyje ma- 
łeiui stadami w lasach Litwy, Szwecyi, 
Xorwegii, tudzież w Syberyi i Mongolii. 
Czyni wprawdzie znaczne szkody w drze
wach, ale liczne też są z niego korzyści.
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Z grubej skóry robią pasy, z cieńszej 
poduszki, rękawiczki i t. p.

W Anglii, Francyj i Niemczech, znaj
dywano w jaskiniach kości zaginionego 
łosia olbrzymiego, którego rogi n a8.stóp 
długie, a do 13 w' końcach od siebie były 
odlegle. ( ’)

Bez rogów są:
Wielbl«!<l (Camelus, Нербліодъ). ]>la 

szyję długi}, na grzbiecie garb jeden lub 
dwa, chodzi na palcach pod skórą ukry
tych, jak poduszki pod spodem nabrzmia
łych. Dwa są znane gtnnki: jednogurbny 
(Dromedar) ( ( ’. Dromedariiis,t Одногор
бый В.) i dwugariowy (C. bactrianue, 
Двугорбым В.) Oba są zupełnie podobne, 
usposobione jedynie do cłiodu po pia
skach; na mokrym i gliniastym gruncie 
przewracają się, a nie wytrzymują twar
dego i kamienistego. Dromedar ma jeden 
guz, utworzony zc skrzywienia pacierzo
wej kości. Drugi gatunek ma dwa garby: 
z tych tylny większy od przedniego, lecz 
oba są tylko mięsistemi narostami, które się

C )  Rogi  łosia olbrzym iego  widzieć można w G a 
binecie zw ie rzą t  w W arsza w ie .

Zoologia. 12
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zmniejszają, w miarę jak wielbłąd chu
dnie. Pierwszy gatunek jest zwykle bia-

с
lawy, drugi czerwono-siwy. Żołądek ich 
oprócz czterech części jak u innych prze
żuwających, ma jeszcze torbę oddzielną 
na zapas wody, która się tam długo 
w stanie zdrowym przechowywać daje. Oba 
gatunki żyją przyswojone w Azyi i Afry
ce, i używane juz do jazdy, już do dźwi
gania ciężarów, i do przewożenia po pusty
niach. l)o tego celu użyteczniejszym jest 
jednogarbowy, gdyż jest silniejszy i do 1600 
funtów unieść może. Pożywieniem wiel
błądów są rośliny, liście drzew i krzewów. 
Użytki z obu gatunków wielkie: oprócz bo
wiem dźwigania ciężarów, mają mięso j a 
dalne: mleko samo i surowe, lub z herbat.1; 
jest używane. Z sierści, która im co wiosna 
wypada, robią grubą przędzę, tkaniny, poń
czochy, i dery. Z odchodowych wyrzutów 
otrzymują salmiak, salamomak, czyli sól 
atnoniacką. Z łoju robią świece, a ze skóry 
dobry rzemień. Wielbłądy żyją do lat 50- 

L an ia .  (Lama Лама). Dwa gatunki 
ważniejsze opiszemy:

Lama tcłaiciwa, wielblqdo-koxq zwana,
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tyje dziko w paśmie Iiordyiierótc w połn* 
dniowej Ameryce, a przyswojona jako 
domowe zwierzę w Peru. Kolor włosa 
ma różny: są bowiem białe, gniadawe,
czarniawe i pstre. Wysokość ich 4 stopy 
wynosi, długość 6 dochodzi,* głowa mała, 
szyja długa, na piersiach twardy gnz. Są- 
lo wesołe stworzenia, łatwo się wdziera* 
j ą  na skały jak kozy; przymuszane do 
dźwigania ciężarów wpadają w gniew, 
przyczém parskają ostrą śliną, która spra
wia na ciele czerwone plamy i pęcherze. 
Ptlują na nie z psami. Włosów używają 
na grube deki; ze skóry robią obuwie 
• uprzęż na konie, a mięso ich jedzą.

Lama tcigoń (Ii. Vicuna, Никуна) zwa
na jeszcze tcielblądo-otccą, podobna do 
lamy właściwej, ma szczuplejszą budowę 
ciała, cieńszą wełnę, koloru jasno-żółta- 
wego w czarny wpadającego. Ż̂ yje na 
najwjższych Kordylierach. Polują na nie 
jnżto dla mięsa, już dla skóry. Z tej 
najużyteczniejszą jest wełna, miganiem 
zwana. Z najcieńszej tkają chustki, grub
szej używają na kapelusze, pończochy 
i t. d. Sama skóra wyprawia się na prze
dni rzemień.
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Piżmowiec (Moschus, Кабарга). Naj
ważniejszy w tym rodzaju ji*st P■ piżmo 
rodny (31. moschiferus, Мускусобая К). 
Żyje w górzystej Azyi, a mianowicie 
w Indy ach, Tybecie Timguzyi, .Mongolii. 
U samca wystają 11 góry dwa kły, na 
półtora cała długie. Włos gruby, tęgi, 
siwo-brunatny. Osobliwszym 11 samców 
tego gatunku jest worek przy pępku poło
żony, w którym zwyczajnie znajduje się 
około 2 drachm (*) brunatnej, gęstej maści, 
piżmem (moschus) zwanej. Dobre piżmo- 
jest koloru wątrobianego, i składa się 
z małych, okrągławych ziarn, rozmazy
wać się dających. Prawdziwe ulatania sie 
zupełnie na gorącej blasze, fałszowane 
zaś zostawia cząstki węgla. Używa się 
do kadzideł i lekarstw, jako uśmierzające 
kurcze. Najlepsze jest tybetańskie, tun
guskie i kochińchińskie. W innych gatun
kach nie znajdujemy worków piżmowych

Zwierzęta Ziemnowodne.
(Amphibia, Н о р н ы ) .

Dotąd opisywaliśmy zwierzęta żyjące 

(*) Drachma równa */J *uf®-
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wśród gęstych i obszernych lasów, w ste
pach Azyi, na wzgórzystych równinach 
Ameryki, w spiekłych pustyniach Afryki, 
lub w miłych okolicach Europy. Przecho
dzimy teraz do takich stworzzeń, które 
lubią przebywać na skalistych pobrzeżach 
morza, albo wśród lodowych gór biegu
na północnego.

Foka (Phoea, Голень). Te zwierzęta 
mają ciało podłużne, krótką sierścią do 
niego przystającą okryte, nogi tylne ple- 
twowate, przednie aź do dłoni pod skórą 
ukryte, a wszystkie 5 palcami i tyluż pa
zurami zakończone. Są bez uszów ze
wnętrznych czyli przeduszek, otwory no
zdrzy mają na wierzchu głowy, a te nie- 
tylko im do węchu, ale i do oddychania

с t
służą. Żyją w morzach, pływają wybornie 
i długo, na ląd wychodzą tylko dla kar
mienia dzieci, i grzania się na słońcu. 
W tym celu wybierają brzegi skaliste, 
a chwytając się zębami i przedniemi no
gami, kurczą ciało, i tak dosyć szybko 
na skały się wdrapują. Jakkolwiek foki 
żyją w morzu w towarzystwie, jednak
wychodząc na ląd, każda rodzina zajmuje

12*
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oddzielne miejsce, a wrazie zamięszania 
się obcego przybysza, zaraz wszczynają 
z nim walkę. l)o dzieci nadzwyczajne oka
zują przywiązanie.

Podczas burzy morskiej foki są naj* 
rzezwićjsze, i wtedy wesoło igrają w mo
rzu. W czasie pogodnym i gorącym są 
ociężałe, wylęgają na brzeg, i mocno za
sypiają. Łatwo je  wtenczas podejść, i ude
rzeniem w głowę zagłuszyć lub zabić. 
Zranione uciekają w morze. Strzały kara
binowe niewiele im szkodzą, dla tego naj
częściej zabijają je  dzidami. Między mu
skularni i skórą znajduje się gruba war
stwa tlustości, z której otrzymuje się tłuszcz 
czyli tran, lepszy od wielorybiego. Ze 
skór robią mieszkańcy północy odzienie; 
z tłuszczu świece; mięsa używają na po
karm, lubo jest twarde i ma zapach nie
przyjemny. Suszą go na słońcu lub wę
dzą, i zachowują na zimę. Foki młodo 
złowione, łatwo się oswajają i do panów 
przywięznją, jak psy. W niewoli należy 
je trzymać w naczyniu do potowy wodą 
nalanćm. Pływając, wynurzają z wody 
głowę, i cokolwiek plecy. W tej postawie
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zdałeka mają niejakie podobieństwo do 
ludzi kąpiących się, zwłaszcza, że głowa 
ich jest  okrągła- To bez wątpienia dało 
powód slarożytnyni do wymyślenia po
wieści o syrenach, trytonach i topielcach 
morskich.

Obyczaje i sposób życia wszystkich fok 
są podobne, dlatego podamy tylko nazwi
ska niektórych gatunków, które im po- 
dróżopisarzc nadali, a którzy uważając za
wsze foki za dziwne potwory morskie, 
upatrzyli w nich podobieństwo do ludzi 
i lądowych zwierząt, i ponadawali im ich 
miana, z dodaniem tylko przymiotnika 
morski.

Najlepiej znanym i najpospolitszym g a 
tunkiem jest  pies lub cielę morskie (1*. vi- 
ttilina, Нерпа), 3 stopy długi. Zając mor
ski (P. leporina), G stóp długi, żyje w mo
rzu Północnem, Małlyckićm i t. d. Mnich 
morski (P. monachus), 7 stóp długi, na 
wierzchu głowy ma gatunek worka rucho
mego, którym może zakryć sobie pysk 
i oczy: żyje na brzegach Grenlandyi. iVie- 
dztciedź morski (P. ursina, Морскііі котъ) 
dorasta 6 stóp, włos ma długi, futro po-
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sziikiwane w Chinach; żyje na brzegach 
Kamczatki. Lew morski (I*. jubata, С'и- 
вучь), dorasta 12 stój», żyje w morzach 
południowych; skóra używa się na siodła. 
Słoń morski (P. prohoscidea), dorasta 
30 stóp. T a  foka szczególniejsze ma urzą
dzenie głowy. Xos u nićj przedłuża 
się w kształt skurczającej się trąby, nie
kiedy na stopę długiej, i ma niejakie po
dobieństwo do wyrostów na dziobie indy
ka. Tej trąby nie mają samice i młode 
foki. Zamieszkuje morza południowe. Sąto 
zwierzęta łagodne i ociężale: do odpoczy
wających na lądzie można się zbliżyć 
i chodzić między niemi, a te nie ucieka
ją  do morza.

Моги czyli K on M orski (Trichecue, 
Моржь). Dorasta 12 stóp długości, włos 
na skórze krótki, nie gęsty, rudy; war
ga górna nabrzmiała, kły czasem 2 stopy 
długie. Morsy nictylko kształtem ciała, 
ale obyczajami i sposobem życia, podo
bne są lokom. Zamieszkują pobrzeża Lo
dowatego morza, lecz już coraz są rzadsze. 
Kły morsa wielce mu pomagają w dosta
waniu się na kry lub brzegi. Trudniący
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się połowem wielorybów, nie pomijają 
też i morsów, zabijają ich wiele, niełylko 
dla kłów, które wydają kość czystszą 
i twardszą od słoniowej, ale dla tranu, 
który jest Lepszy od wielorybiego, i dla 
skór z których wyrabiają rzemień na sp rę 
żyny do powozów (ressory). W morzu 
łowią morsy za pomocą harpunów czyli 
drągów żelaznych, nakońcu z dwoma w tył 
zwróconemi ostrokolcami, jak u strzały; 
na brzegu zakłuwają dzidami.

Wspomnieć tu wypada, że w Syberyi 
w' okręgu nnadirekim, nad brzegiem mo
rza Lodowatego, mieszkańcy wydobywa
ją  kły olbrzymiego morsa, który już za
pewne zaginął, a który nierównie musiał 
być większym od dziś żyjącego, gdyż kły 
te dochodzą półtora łokcia rossyjskiego 
długości.

Z w i e r z ę t a  Wodne.
(Cetacea, Кіггооора:шые).

Kształtem ciała więcej podobne do ryb 
jak do ssących; lecz mają krew czerwo
ną ciepłą, oddychają płucami, dzieci kar
mią swćm mlekiem, przeto słusznie do
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ssących się liczą. Zamiast nóg przed
nich mają płetwy, z ukrytemi w skórze pię
cia palcami; nogi tylne zwrócone w tył, 
tworzą ogon. Jeden lub dwa otwory noz 
drzy na vierzehn głowy, nietylko są zmy
słem węchu, ale jeszcze służą do wypry
skiwania zagarnionćj z pokarmem wody 
i wciągania powietrza. Wieloryb i zęboro- 
25ec mają tych otworów po dwa; tlelßn 
i po/fisz po jednym. Wieloryby żyją 
tylko w morzach, żywią się jedynie dro- 
bnerai zwierzętami morskiemi. Często wy
pływają pod wierzch wody dla oddechu, 
a wtedy wypryskują wodę.

W i e l o r y b  (Balaena, K i i t i , ) .  Wielory
by nie mają zębów: zamiast nich podnie
bienie wyłożone jest szczapami rogu 
czyli fiszbinu. Takich u jednego wie
loryba bywa do 700, z nich większe się 
tylko do użycia wybierają, a niektóre do 
15 stóp są długie. Skóra na ciele wie
lorybów jest gładka, do 8 cali gruba.

Największym gatunkiem w tym rodza
ju i między wszystkiemi ssącemi, jest  
W. icłaścitcy (B.'>lysticełus, Обыкновен
ный К.) do 120 stóp długi, a ważący do
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200,000 funtów. Przeduszek nie ma, a si
łę w ogonie ogromną. Kolor wieloryba 
jest  aksainitno-czarny, siwy i białawo mar
ian rkowy; pod skórą leży warstwa tłusz
czu do 20 cali gruba, z którego wytapia
ją do 30 beczek tranu. Wieloryb nic wy
daje głosu, tylko szum pryskając wodą. 
Kości jego są dziurkowate jak gąbka; 
dwie łukowato zgięte, do 20 stóp długie, 
stanowią szczękę dolną. Te właśnie ko
ści okazywane bywają po wielu miejscach 
za zebra olbrzymów lub wielorybów, i ta
ką właśnie kość widzieć można w przed
sionku zbioru zoologicznego po uniwer
sytecie warszawskim.

Połów wielorybów odbywa się najobfi
ciej na morzu Lodowałem północnćm. 
Zabijają tego olbrzyma za pomocą Aarpu- 
nótc. Zysk z tego połowu jest niekiedy 
bardzo wielki.

PotH^z (Physter, Кашалотъ). Ogro
mna głowa, blizko połowę ciała zajmująca, 
odznacza potfisza od innyeh wielorybów. 
Zębów w wyższej szczęce nic ma, albo 
bardzo małe, w dziąsłach ukryte; w dol
nej szczęce są zęby krçglowate. W głowie

http://rcin.org.pl



144

potfisza znajduje się wiele jam, napełnio
nych mleczno-białawyni olejem; w powie
trzu krzepnącym, zwanym olbrot (sper
maceti), który używa się do robienia świec, 
pomady, maści i mydła. Wnętrzności 
jego pokrywa ambra sznru, (ambra grisea), 
pięknie pachnąca, i ta za kadzidło służy. 
Obadwa te ciała daje pot/isz wielkogłowy, 
(P. macrocephalus, Волкшеголокііі К.) 
dochodzący 100 stóp długości, napotykany 
we wszystkich morzach, szczególniej ku 
biegunom. Jest drapieżny, i żywi się 
wielkiemi rybami, tudzież łapie delfiny, 
foki i t. d. Tłuszcz potfisza więcej jest 
ceniony jak wieloryba, bo nie ma odraża
jącego zapachu. Mięso jadalne.

J e d n o r o ż e c  (Mouodon, Едішорогь). Je 
den tylko znamy gutnnek, Jednorożec 
narwal Odznacza się zębem w szczęce 
górnej, długim do 10 stóp, <poziomo na
przód wystającym, szrubowato skręconym 
Obok tego wyrasta i drugi, lecz nie ster
czy zewnątrz. Niegdyś ząb ten udawano 
za róg jednorożnego konia, któreęo teraz 
mają za zwierzę zaginione, lub bajeczne. 
Jednorożce żyją gromadnie w morzach
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podbiegunowych; ząb ich stanowi straszną 
broń, nim zaczepiają nawet największe 
wieloryby, przeszywają je  i zabijają. Tran 
z nich jest  wyborny, mięso jadalne. Zęba 
używają do różnych wyrobów, jak kości 
słoniowej. W zbiorze zoologicznym W ar
szawskim znajdują się dwa zęby narwala.

Delf in  (Delphlntre, Д с л ф і і н ь ) .  Ma wie
le zębów w obu szczękach. Należy do 
najdrapiezniejszych między wielorybami. 
Wiele jest  gatunków jego, z tych D. wła
ściwy (I). Delphis) dorasta 10 stóp, pły
wa zwinnie, skacze wysoko, tak i i  czę
sto wpada na pokłady okrętów, a będąc 
żar łoczny, pływa ciągle za okrętami, 
i chwyta wszystko, co jest zdatne do po
żarcia. Ten zwyczaj delfinów przypisy
wano dawniej ich przywiązaniu do ludzi.

Delfin Świnia morska (I). INiocaena, 
Морская Свинка), do 8 stóp długi, w pły
waniu pokazuje płetwę grzbietową. Uka
zywanie się ich gromadne koło okrętów, 
rokuje burzę morską. Żyje we wszystkich 
morzach, przytrafia się i w Haltyckićm.

Delfin szablogrzbiet (D. Orca, Косатка), 
największy dochodzi 25 stóp, na środku

Zoologia 13
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grzbietu płetwa wysoka, ostrokończysta. 
Żyje w oceanie Atlantyckim, zkąd wycho
dzi do mórz biegunowych. Ten gatunek 
jes t  najstraszniejszym nieprzyjacielem 
wieloryba. Od niektórych zwany bywa 
Nordkaper.
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P T A K I .

(a v k s , п т и ц ы ) .

Gromada ptaków zawiera zwierzęta, 
których budowa usposobiona do latania* 
Członki ich przednie zamienione w skrzydła 
ciało pokryte pierzem, a głowa zakończo
na dziobem.

Ptaki w wewnętrznym swym składzie 
różnią się od innych zwierząt powietrz- 
nenii pęcherzykami, które po całćm cie
le rozłożone, do bystrości i trwałości lo
tu pomagają. Kości nawet ptaków są 
próżne, a mając związek z owemi pęche
rzykami, w locie napełniają się powie
trzem. Im ptak ma lot wyższy, tćm wię
cej ma komórek powietrznych, i tćm bar
dziej kości jego są czcze i delikatne.

Chyżość lotu ptaków jest niezmierna. 
Jaskółki po odlocie z Europy w 7 lub 8 
dni przybywają do Senegalu. Sokół cho
wany w Fontainebleau, po ucieczce złowio
ny był nazajutrz w Malcie, i poznany po pier
ścieniu na szyi. Mewy czyli wrony mor-
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skie widują żeglarze о 300 mil od lądu, 
a jednak codziennie wracają one do gniazd, 
nad brzegiem usianych. Ліе wszystkie 
jednak ptaki posiadają zdolność latania 
w jednym stopniu: struś, kazuur, bexlotkii 
prawie zupełnie są jéj pozbawione.

Pióra pokrywające ciało ptaków, roz
różniają się na tcłaścitce, puch i lotki. 
Ostatnie są największe, i znajdują się 
w skrzydłach i w ogonie. Pożywieniem 
ptaków są rośliny i zwierzęta, a dla uła
twienia strawności niektóre połykają pia
sek i drobne kamyki.

Jedne ptaki przebywają cały rok w tych 
samych okolicach, i te nazywają się tiie- 
przelotnenii, inne odlatują na zimę do kra
jów cieplejszych, a takie zowią się j/rse- 
lotnemi.

Ліс niema dziwniejszego nad te orsza
ki napowietrznych wędrowców, co state
cznie w oznaczonym czasie porzuciwszy 
dobrowolnie rodzinne siedliska, w obce 
i odlegle udają się strony. Jakiż instynkt 
w tym celu je  zgromadza? Jaka karta g e 
ograficzna wskazuje im kierunek? Ostrość 
pory roku, a z nią niedostatek pokarmu,
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na »kształcenie nóg, dzielą ptaki na fi rzę
dów, to jest: drapieżne, wróblowałe, łaią- 
ce, grzebiące, brodzące i pływające.

Ptaki Drapieżne.
(Raptatores, Хищныя).

Silny, gruby, zakrzywiony dziób, i no
gi mocncini szponami opatrzone są cechą 
ptaków drapieżnych, i stanowią dzielną 
ich broń. Samice w ogólności są między 
niemi większe i silniejsze od samców. 
Lnbo niszczą wiele drobnej zwierzyny, 
a przez to są szkodliwe w gospodarstwie, 
lecz oczyszczając ziemię z padliny, i £ii- 
hiąc wiele szkodliwych zwierząt, wielce 
są poźytcczncmi. Pod względem sposobu 
życia dzielą się: na dzienne i nocne. Mię
dzy dziennemi są: sęp, orzeł, g r y f  i so
kół: do nocnych należy tylko sowa.

S ę p  (ViiIlnr, К ортунъ). Głowę i szyję 
ma tylko samym puchem okryte. Lot sę
pów jest ociężały, ślimakowato jednak 
wznoszą się bardzo wysoko. Sąto w ogól
ności ptaki z powierzchowności nieprzyje
mne, odrażliwą woń wydające; niezmier
nie żarłoczne, lecz skoro się raz nasycą, 
parę tygodni bez pokarmu wytrzymują.
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Owadożerne zmniejszają liczbę szkodli
wych owadów; i przekonano się, źe wytę
pienie szkodliwych napozór ptaków, jak 
wróbli, wron i t. d., pociągnęło za sobą 
rozmnożenie nierównie szkodliwszych 
owadów, i większe sprawiło szkody. Inne 
karmiąc się gadami, płazami i padliną, 
oczyszczają powietrze ze szkodliwych 
wyziewów, Gnój ptaków morskich okry
wając twarde skały i nieurodziajne po- 
brzeża, użyźnia jo, i do wydawania uży
tecznych roślin przysposabia. Jastrzębie, 
sokoły, pelikany, do myślistwa i rybołó- 
stwa się układają; domowe zaś i wiele 
dzikiego ptastwa, zdrowego i posilnego 
dostarczają nam pokarmu; tak w mięsie, 
jak w jajach. Puch i pióra oprócz mięk- 
kićj i wygodnej pościeli, w wielu kra
jach do szczególnych ozdób się używają, 
i znakomitym są przedmiotem handlu. 
Szkody wynikające z ptastwa, ogranicza
ją  się jedynie na niszczeniu niektórych 
pożytecznych roślin, a mianowicie zbo
żowych-

Liczba opisanych gatunków ptaków, do 
5000 dochodzi. Zoologowie ze względu

http://rcin.org.pl



150

waiiia gniazda, sama jego budowa, są ró
żne i stosowne do potrzeb i pierwiastko
wego życia piskląt. Bekasy, czajki, dro
pie, robią na ziemi ze słomy i cbróstu 
suche posianie; kawki, dudki, dzięcioły, 
w wyprócbniałyoh drzewach miękkie 
z piór i włosów ścielą gniazdo; inne, jak 
drozdy, kosy, kwiczoły, robią półkoliste 
1 sztuczne. Są wreszcie i takie, co 
z najdelikatniejszego puchu roślinnego, 
sposobem prawie do naśladowania niepo
dobnym, na wierzchołkach drzew zawie
szają mieszkanie. Takiemi są: nasze re
mizy, afrykańskie miodowiody, amerykań
skie kolibry, wschodnio-indyjska pokrze- 
wka, krutccem zwana (Sylvia sartoria), 
która uprządłszy nitkę z bawełny, zszy
wa nią dwa liście, osłaniać mające przed 
nieprzyjacielem szczupłe jéj gniazdeczko-

Ptaki wmiarę wielkości długo żyją. Są- 
przykłady, że orły, kruki, papugi, w nie
woli nawet, przeszło sto lat żyły.

Lubo korzyści ptaków nie są dla czło
wieka ani tak wielkie, ani tak rozmaite 
jak ssących; w ogólnćm jednak przyrodze" 
nia gospodarstwie, ważne czynią usługi
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pierwszą zdaje się być tych przelotów 
przyczyną. W istocie, ptaki żywiące się 
owadami i robakami wcześniej się wyno
szą, bo i owady wcześniej nikną; po nich 
dopiero odlatują ziarno jady; te zaś, któ
re z człowiekiem różnym żywią się pokar
mem, tułają się i przez zimę około na
szych mieszkań. Co zaś jest osobliwsze
go i godnego zastanowienia, to owa nie- 
spokojność za zbliżeniem się pory właści
wej każdemu gatunkowi do odlotu. Trwa 
ona przez cały miesiąc, i codziennie wie
czorem przed zachodem słońca jest naj
większa. Przelotne ptaki w odlotach swych 
i powrocie, statecznej i jednostajnej trzy
mają się pory. Zwykle około porówna
nia dnia z nocą, to jest  w marcu i wrze
śniu, największa liczba ptaków odbywa 
swe wędrówki. Panujące w tym czasie 
wiatry zachodnie zdają się dopomagać w lo
cie (ym powietrznym pielgrzymom.

JM ieszkanie ptaków bardzo jest rozmai
te. Jedne żyją na drzewach, inne rm wo
dach. inne na ziemi; lecz niéma ptaka, 
coby na wzór kreta lub ślepca, podziemne 
prowadził życie. Wybór miejsca do budo-

13*
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Węch mają delikatny, zdaleka poczują 
padlinę.

Znaczniejsze gatunki w tym rodzaju są:
Sęp popielaty (V. cinereus, обыкно

вении! К.) Miękkie puchowate pierze, 
na tyle głowy najeżone, dłuższe na szyi, 
tworzy jasno-popielaty kołnierz. Ciało 
z wierzchu siwo-brunatne, lotki czarne, 
kolor samięy ciemniejszy jak nu samcu. 
Wielkość sępa od końca dzioba do końca 
ogona, przeszło 3 stopy wynosi. Mieszka 
w Europie na górach Szwajcarskich,

с
Karpackich i w Pireneach. Żywi się pa
dliną: ptastwa i zwierząt żadnych nie za
bija; z ziemi ciężko się podnosi, etąd 
przy jadle napotkany łatwo ubitym być 
może.

Sęp egipski (V. Percnopterus, С’ппь). 
Mniejszy od poprzedzającego, z nozdrzy 
wydaje zawsze odraźliwą wilgoć. Jest  
mieszkańcem gorących okolic dawnego lą
du; w Arabii jednak i w Egipcie pospoli
tszy. Ciągnie w znacznych gromadach za 
karawanami w pustyniach, i pożera wszy
stko, cokolwiek po nich zostanie. U da
wnych Egipcyan wraz z ibisem religijną
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cześć odbierał, z przyczyny uprzątania 
wszelkich nieczystości, mogących zarażać 
powietrze szkodliwemi wyziewami. Wy
obrażenia tego sępa widzieć się dają i dziś 
na dawnych pomnikach. Teraz jeszcze 
nie zabijają go, a pobożni Muzułmanie 
testamentem wyznaczają pewny fundusz 
na utrzymanie tego użytecznego ptaka.

Sęp kondor (Condor Gryphus, ГриФъ). 
Największy z sępów, lecz nie tak ogro
mny jak opisują niektórzy podróżni; rze
czywista jego wielkość do 4 stóp docho
dzi. !\'a głowie samca jest chrząstkowaty 
wyrostek w kształcie grzebienia. Ogólny 
kolor piór na sameu jest czarny, siwo- 
choiurkowaty, u samic brunatny. Kondor 
żyje na najwyższych Andach w południo- 
M'ćj Ameryce; gnieździ się na urwistych 
skałach. Karmi się wszelkiém ścierwem 
i martwemi rybami, które morze wyrzuca. 
W braku nieżywych zwierząt porywa 
mniejsze owce, kozy, antylopy; podają na
wet, że kilkoletnie dzieci chwyta i unosi.

Ciryf (Gypaëtos, Грпффонъ). Najwię
kszy z drapieżnych europejskich g r y f  
brodaty (G. barbatus, Ягнытнпкь), od
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kępki piór delikatnych, które ma pod 
dziobem, tak nazwany. Żyje na najwyż
szych Alpach w Sznajcaryi,  Salzburgu, 
Sabaudyi; widzieć się téz daje w Azyi 
i Afryce. Napada większo zwierzęta pa- 
sz:jce się po skałach, a bijąc skrzydłami, 
wtrąca je  w przepaść i pozera, z tego 
powodu u dawnych łomignatem zwany. 
Porywa owce i kozy; lecz żeby miał uno
sić dzieci, jak powszechnie utrzywywano, 
i strącać ludzi spinających się po skałach, 
należy policzyć między zwyczajne ludo
we bajki.

O rze ł  (Aquila, Оролъ). Zawiera ptaki 
mające dziób i szpony silne, skrzydła wiel
kie, a lot bystry i wysoki. Szczególniej 
w czasie pogody wznoszą się tak wyso
ko, że ich najbystrzejsze oko dostrzedz 
nie może. Z tej wszakże wysokości upa
trują zdobyczy na ziemi, a skoro ją  spo
strzegą, lutem łyskawicy spuszczają się 
i porywają, ju/.to różne większe ptastwo, 
już też młode sarny, ające, owce i kozy. 
Żyją zwykle parami, i nie cierpią w sąsie
dztwie innych ptaków drapieżnych; młode 
swe nawet, skoro te same się wyżywić
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mogą, zdaleka odpędzaj.*}. Orly  przebywa
ją we wszystkich częściach dawnego lądu, 
niektóre gatunki i w Nowej Holandyi. 
Gniazda zakładaji} na niedostępnych ska
łach, czasem zawieszają nad przepaścią 
między dwiema nrwistemi skałami. Gnia
zdo orłów zbudowane bywa z suchych, 
długich do 0 stóp gałęzi, a przeplatane 
drobnym chróstem. Wewnątrz wysłane 
mchem i suchemi liśćmi, a ponieważ orły 
corocznie gniazda swoje naprawiają, prze
to wysokość ich niekiedy kilku stóp do
chodzi; zwłaszcza, ze zostawione w nich 
kości zabitych zwierząt, objętość tę zna
cznie powiększają. Orty zmieniają z wie
kiem kolor pierzy.

Najpowszechniej znany jest orzeł ka- 
s%(anotraty (A. fuira, Бернугь). Kolor pie
rza ma mniej więcej brunatny, na samcu 
ciemniejszy, zdaleka wydaje się czarnym, 
ztąd dawniej sądzono, że są dwa gatun
ki oddzielne, to jest  brunatny i czarny. 
Ten orzeł żyje w wielkich lasach górzy
stej Europy, północnej Azyi i Ameryki. 
Kirgizy oswajają go, zaprawiają do ło- 
wu antylop, lisów, zającow i sprzedają
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drogo pod imieniem berkut. Ten handel 
odbywa się w Orenburg«.

|>o mniéj pospolitych orłów należą: 
Hybitw (A. Haliaëlns, Окопецг), zwa

ny niewłaściwie morskim’, przebywa w oko
licach wr wielkie jeziora, rzeki i stawy 
obfitych Pokarmem jego są jedynie ry 
by, zwłaszcza karpie, leszcze i pstrągi. 
Godną jest podziwicnia cierpliwość i zrę
czność rybitwa w łowieniu zdobyczy. 
Usiadłszy na wyniosłem drzewie nad sta- 
>vem lub jeziorem, niekiedy godzinę tak 
spoczywa, póki ryby nie upatrzy, albo 
wzniósłszy się w powietrze, krąży wyso
ko nad wodami i upatruje zdobyczy; gdy 
ją dostrzeże, rzuca się na nią jak błyska
wica, z nastawionemi szponami i rozcią- 
gnioriemi skrzydłami, chwyta, unosi na 
blizkie drzewo i tam pożera Niekiedy 
jednak trafiwszy na większą i silniejszą 
rybę, której unieść nie może, a zasadzo
nych w nią szponów nic zdoła wydobyć, 
sam na dno się zanurza i topi.

Orzeł króleicski (A. imperialis, Моги.ть- 
пикъ), największy między orłami, żyje 
w lesistych okolicach południowej i wscho» 

Zoologia
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dniéj Europy. Poluje na większe czworo
nożne zwierzęta, których szczątkami prze
pełnione bywaja jego gniazda. Do tego ga
tunku odnieść wypada owe przesadzone 
powieści starożytnych o sile, odwadze 
i szlachetności orła, którego złotym na
zywali.

Sokół (Falco, Соколъ). Sokoły są 
niniejsze i słabsze jak orły. Chwytają 
żywe zwierzęta w locie lub na ziemi. 
Liczny ten rodzaj w gatunki, zawiera 
ptaki najszkodliwsze w gospodarstwie 
wiejskićm, gdyż gubią mnóstwo drobnego 
ptastwa. T u  należy: jastrząb, krogulec, 
kania, kobus, raróg, pus tutka. Pomimo 
drapieżności, niektóre łatwo się oswajają, 
i dają ułożyć do łowienia ptastwa a szcze
gólniej kuropatw; takiemi są: raróg, kro- 
gułec, pustułka i sokół tcłaściicy. Uiycie 
sokołów do łowienia różnego ptastwa, 
powszechną przedtem było zabawą ludzi 
zamożnych i samych nawet monarchów. 
Na dworach utrzymywano w tym celu 
szczególnych urzędników, sokolnikami 
zwanych, a liczbę ułożonych sokołów uwa
żano za okazałość dworów. Ułożenie so-
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kołów do polowania polega na złagodze
niu ich dzikości, a to łatwo osiągniemy, 
przez utrzymywanie ptaka kilka dni i kil
ka nocy w bezsenności. W tym celu zwią
zawszy sokołowi nogi, sadza się go na 
obręczy drewnianej, bardzo ruchomej za
wieszonej na sznurze, a skoro drzemać 
pocznie, za najinniéjszém straceniem ró
wnowagi budzić się nuisi. T rzy  dni tak 
przepędzone dostateczne są do ułagodze
nia ptaka, który rzec można, głupieje, za
pomina o przeszłym swym stanie, i roz
kazom ptasznika staje się posłusznym. 
Sokół tak złagodzony wynosi się w pole, 
gdzie mu ptasznik różne plastwo i pokarm 
ukazuje, i na dany znak do powrotu na 
rękę przyzwyczaja. l)o tego celu najlepiej 
użyć się daje Sokół islandzki czyli właści
wy. ( ’Iicąc odhywać łowy z sokołem, so
kolnik zakrywa mu oczy rzemiennym kap
turkiem i niesie na ręku; skoro ujrzy ja* 
kieso ptaka lub zwierzę do polowania 
zdatne, zdejnuije kapturek sokołowi, ten 
wzlatuje wysoko, uderza na zdobycz, zabi
ja ją, i spokojnie z nią na rękę sokolni
ka powraca. Dobrze ułożony sokół płaći
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się po kilkasot złp. U dawnych Egipcyan 
czczony był sokół błotny, dla teero że 
oczyszczał błota i bagna z gadów i płazów.

S o w «  (Strix, Сова). Sowy odznacza
ją się głową w ielką, okrągłą, gęstćm pie
rzem okrytą. Oczy mają wielkie naprzód 
obrócone, w obszernych, tęgienii piórami 
obstawionych dołkach umieszczone, Nogi 
silne pierzem okryte. W dzień niewiele 
widzą, lepiej zmierzchem i w nocy, i wte
dy wylatują na łowy. Słuch mają dosko
nały, latają lekko i cicho, gdyż całe ich 
pierze a szczególniej chorągiewki lotek, 
są bardzo miękkie. Pożywieniem sów są 
drobne zwierzęta ssące, a głównie myszy 
polne i leśne. Zakładają gniazda w s ta
rych muracli, na wysokich wieżach i drze
wach, tudzież w rozpadlinach skał- W dzień 
ukryte w swóm schronieniu, wcale się nie 
pokazują. Przesądni utrzymują, że sowy 
siadające na domu, swym głosem zapowia 
dają w nim śmierć jakiej osoby. To szcze
gólniej przypisują małemu gatunkowi zwa
nemu pustetykiem  albo pódiką.

Największe między sowami są pucha- 
сге, żyjące we wszystkich częściach świa
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ta, po gęstych lasach, w górach między 
skałami i w starych budynkach. Bez wąt
pienia ten gatunek tułając się w nocy po 
pustkach, i zaczarowanych według mnie
mania ludu zamkach, dał powód do mnó
stwa powieści o duchach, strachach, upio
rach i tym podobnych zjawiskach, którym 
dziś wierzą tylko ludzie bajażliwi i nic- 
oświeceni. Sowy na zimę nie odlatują.

Pt aki  Wr óbl owat e.
(Passeres,  ІІташкп).

Dziób slaby, krótki, spłaszczony lub za
okrąglony. Stosownie też do jego siły, 
pożywieniem ich są nasiona lub owady. 
Glos mają śpiewny, niektóre nawet mogą 
się nauczyć wymawiać pewnej liczby słów 
mowy ludzkiej. Jestlo rzęd najliczniejszy 
w gatunki, po największej części prze
lotne.

Jaskółka (Ilirnndo, Ласточка). Ptak 
ten, z takiém upodobaniem gnieżdżący się 
po domach, powszechnie jest znany; tćm 
bardziej że niszcząc wiele szkodliwych 
owadów, wielką czyni ludziom przysługę. 
\ 'a  szczególną uwagę zasługuje szybki

14*
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i nagle zwracający się lot jaskółek, który 
raz jest  wysoki, drugi raz niski; tudzież 
zręczność ich w łapaniu owadów, i przy
wiązanie do dzieci, które często zpośród 
płomieni ratują, .\adewszystko podziwia
ją  nas ich coroczne i odległe do ciepłych 
krajów wędrówki, z których powracają 
zawsze na dawne swe mieszkanie. Długo 
między natiiralistaini, a dziś jeszcze mię
dzy ludem pospolitym utrzymuje się błę
dne mniemanie, że jaskółki na zimę nu
rzają się w wodzie; ale okazało się prze
cież, że to tylko za przypadek uważać 
należy.

Wiele jest (ratunków jaskółek, różnią
cych się tylko kolorem pierza; u nas by
wa trzy tojest: àyuwtcka grrfezdżąca się 
w kominach, oknówka, zakładająca gnia
zdo pod oknami, i ąriechólka nad wodami 
w ziemi.

Z zagranicznych zasługuje na wzmian
kę salnngana, żyjąca w Indy ach Wscho
dnich, i na wyspach Indyjskiego oceanu; 
gniazdo jej utworzone z chrząstkowatycli 
porostów morskich, jest używane na po
karm. Wielki niém prowadzą handel do 
Chin.
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Sikora (Parne, Зннька). Godnym uwa
gi w tyra rodzaju j«st remi* (P. pendulinus, 
Ремезь), żyjący w umiarkowanej i pół
nocnej Europie, a w naszych okolicach 
najpospolitszy na brzegach poleskich i piń
skich- Budowa gniazda remiza najcieka
wszą jest  rzeczą. Robi on je z miękkie
go puchu roślin, a szczególniej z puchu 
otaczającego nasiona wierzby, patek wo
dnych, ostów. Puch ten tak mocno ubija, 
włóknami i korzonkami roślinnemi splata, 
że gniazdo zdaje się być gęstem, grnbćm 
i dość rnocnćm suknem. Kształt gniazda 
jest  workowaty, wierzch nieco węższy; 
środek tymże puchem lecz nie tkanym 
wyslariy.il spodu zaś jest szczupły otwór, 
którym tylko sam remiz w latać i wy
latać może; cale zaś gniazdo zawie
sza na gałęziach ponad wodą za pomocą 
konopnego lub pokrzywowego włókna. T a 
kie urządzenie i zawieszenie gniazda za
bezpiecza tak jajka jak pisklęta remiza od 
napaści wężów, jaszczurek i łasic. (înia- 
zdu remiza dla osobliwszego kształtu 
wszędzie lekarskie przyznają własności.
I nas pospólstwo w bólu gardła ohwiązu-
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je niém szyję, a w wielu innych choro
bach ludzi i bydła, wykadza tein gniazdem 
domy i obory. We Włoszech gniazda re
mizowe uważają za szczególną ochronę 
od piorunu; i dlatego po wsiach to gnia
zdo wisi nad każdym prawie domem. 
A tak wszystko, cokolwiek w przyrodze
niu nadzwyczajnćin się wydaje, staje się 
początkiem wielu błędów i przesądów.

Skowronek (Alauda, Жакоронокъ). 
Pospolity skowronek żyje na polach w  ca
łej Europie, Azyi i Ameryce; do lasów 
nie przybywa, na drzewach nie siada. 
Pokarmem jego są owady, robaki, tudzież 
nasiona roślin. Lot ma powolny, niekie
dy wznosi się prostopadle w górę, a tam 
trzymając się dług«, przyjemnie śpiewa. 
Gnieździ się na gołej ziemi. Przed zimą 
od nas odlatuje, nie wynosi się jednak za 
Europę, lecz w południowych Włoszech, 
Fraticyi i Hiszpanii zimuje. Powsze- 
cbnćm jest między ludem naszym mnie
manie, że zdrętwiałe skowronki przepę
dzają u nas zimę na rolach i pod kamie
niami. Że wistocie tak nie jest, zbijać tu 
nic potrzebujemy, dosyć powiedzieć, że
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nigdy w późnej jesieni i w /imię nie zda
rzyło się znaleźć na roli tak uśpionych 
skowronków, lubo w czasie lata mnóstwo 
ich u nas przebywa. Za dowód zaś odlo
tu skowronków posłużyć mogą sławne ło
wy wyprawiane na te ptaszki w Cze
chach i Saksonii, gdzie każdej jesieni 
skowronki milionami łowione bywajij. Są- 
to rzeczywiście wędrowne skowronki, któ- 
reprzybywszy z północy, niezliczonemi 
orszakami wypoczywają na równinach 
tych krajów. Mięso skowronków, zwła
szcza w jesieni, jest  wyborne i deli
katne.

Przez zimę bawi u nas gatunek sko
wronka, śmieciuchą lub dzierlatką zwany, 
(A. crsitata, Хохлатііі Ж.) odznaczający 
się czubem z piór na głowie. Mieszka 
około wsi i domów, gdzie, zwłaszcza 
w jesieni i zimie, szuka pożywienia.

Ptak rajski czyli Latawiec (Pa 
radisea, Райская птица). l*tak ten, 
sławniejszy hajecznemi powieściami niż 
istotriemi przymiotami, żyje na wyspach 
Indyjskiego oceanii, a szczególniej na No
wej Gwinei: karmi się orzechami muszka-
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towemi i innemi korzennemi owocami; na 
drzewach gromadami siadu. Europejczy- 
kowie zwiedzający w 15 i 16 wieku Indye 
Wschodnie, dziwne o tym ptaku przywozili 
wiadomości. Między innemi mówili, źe 
nie ma nóg, lata bezustannie w powietrzu, 
nawet śpi i wylęga jajka w locie, że samą 
tylko żyje rosą. l)o takich błędnych wy- 
wyobrażeń niemało się zapewne przyczy
niła nadzwyczajna lekkość ptaka, tudzież 
wielość i delikatność jego pierza. Oprócz 
bowiem piór wspólnych innym ptakom, pta
ki rajskie mają pióra pod skrzydłami, po 
40 lub 50 z każdej strony wyrastające, 
bardzo długie i delikatne, a te pióra ob
jętość ptaka bardzo zwiększając, czynią 
go nierównie lżejszym w powietrzu. Ca
ła wielkość ptaka równa się naszemu szpa
kowi, a w piórach swych nastroszonych, 
zdaje się być kilka razy większym. Pió
ra rajskiego ptaka w indyach drogo są 
cenione; Indyanie zdobią niemi swe orę- 
ze i szyszaki: kapłani cudowne przyznają 
im własności, ptaka samego ytakiem bo• 
góic zowią. Dziś mamy już dokładne 
o tym ptaku wiadomości, a oprócz przy
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wożonych dawniej przez kupców europej
skich ptaków rajskich juz do ubrania przy» 
rządzonych, a zatem bez nóg i wnętrzno
ści zasuszanych, posiadamy w zbiorach 
zoologiczny cli piękne wzory kilku gatun
ków tych osobliwszych |ptaków. Piękny 
ptak rajski przyrządzony do ubrania gło
wy płaci się w Europie po 40 talarów.

W i l g a  (Oriolus, Икелга). U nas tyl
ko latem przebywa, jest jednym z najpię
kniejszych ptaków; główna barwa pierza 
jej jest żółta, ogon i skrzydła czarne. 
Głos wilgi jest śpiewny, donośny i czysty, 
lud wiejski upatruje pomiędzy nią a wil
gocią pewien związek, ztąd nadał jej na
zwisko wilga, jakoż skoro jej głos słyszy, 
spodziewa się deszczu.

K o lib r  (Trochilus, Мсдосось). Naj
mniejszy ze wszystkich znanych ptaków, 
najpiękniejsze zawiera gatunki, a wszyst-

С

kie żyją w gorącej Ameryce. Żywe ru 
chy, bystry lot, świetne ubarwienie piór, 
na podziwienie zasługują. Żyją zawsze 
na drzewach, na ziemi prawie nigdy nie 
Siadają, z kwiatów na kwiaty ustawicznie 
przelatują, i wysysają z nich słodycz: w la
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tanin wydają glos brzęczący jak pszczo
ły. Gniazdo budują z najdelikatniejszego 
puchu roślinnego, kształtu półkuli, wiel
kość jego wyrównywa połowie orzecha 
włoskiego. Jajka są wielkości ziarn grochu. 
Kolibry nie dają się ugłaskać, i złowio
ne żadnego pokarmu nie przyjmują. Ze 
wistocie kolibry są bardzo delikatne i s ła
be ptaszki, ztąd wnosić można, ze wiel
kie pająki zwane ptasznikami łatwo je 
duszą, a samem pryskaniem wodą ogłu
szyć i złapać je można. Największe mię
dzy kolibrami są: topazowy, rubinowy, 
najzieleńszy. Amerykanie zowią kolibry 
włosami i promieniami słońca; z ich piór 
układają piękne na wzór naszej mozajki 
obrazy. Dziś jeszcze ususzonemi całkowi
cie kolibrami przystrajają głowy i noszą 
je jako zausznice.

P t a k i  ł a ż ą c e
(Scansores, Лажучія).

Xogi mają z czterema palcami, których
2 naprzód a 2 w tył zwrócone Takie 
urządzenie nóg nadaje im łatwość łaże-
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nia po »Ir/ о wach w czém pomocą ini jest 
ilziób, gdyż nim chwytają gałązkę, na

i e с
którą stąpić mają. Żyją w lasach, żywią 
się nasionami.

T u k a n  (Kaiupliastos, 'Гукань). Ptaki 
te odznaczają się grubym, długim, wydrą
żonym i lekkim dziobem. ]>la on z boku 
podobieństwo do kosy. Kolor pierza czar
ny z wierzchu, spodem czerwony, żółty 
i biały. Wszystkie gatunki żyją w Ame
ryce południowej. Najznaczniejszym jest 
t. pieprzojfiil, (U. pteroglossus, Нерце- 
ядець), który żywi się nasionami hisz
pańskiego pieprzu. Wszystkie tukany mają 
lot ciężki, a dla wielkości dzioba, niezgrabny, 
(■inieżdżą się w drzewach wypróchniałych, 
żywią się owocami, które z przyczyny 
miękkości dzioba całkiem połykają.— 
l trzymują niektórzy, że biorąc pokarm 
rzucają go w ^órę, dopiero w otwarty 
dziób łapią. Skóra tych ptaków razem 
z pierzem zdarta i całkowicie zasuszona, 
dostarcza dzikim Amerykanom najpię
kniejszych ozdób do ubioru.

P o p n g a  (Psittacus, Попугай). Dziób 
ęruby, krótki, wierzchnia szczęka wypu-

Zoologia. 1 5
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kła, hakowato na dół zakrzywiona, rucho
ma; język mięsisty, głos wrzaskliwy. Cho
wane w domach, uczą się powtarzać wy
razów mowy ludzkiej; gwiżdżą, śmieją się, 
chrząkają, kichają, poziewają jak ludzie, 
a luho kilkadziesiąt lat żyją, przecież się 
nie mnożą. W Europie dla rzadkości, 
piękności i gadania, drogo się niekiedy 
płacą.

W starożytności nieznane papug w E u 
ropie, po raz pierwszy ptak ten sprowa
dzony był wczasie wyprawy Aleksandra 
W. do Indyj Wschodnich. Przywiózł ją 
dowód/ca floty macedońskiej z wyspy 
Trapohane (Ceylon), i ten to gatunek do 
dziś dnia naturaliści zowią papugą Ale
ksandra. 1'ortugalczykowie, opływając 
zachodnie brzegi Afryki, znaleźli w Gwinei 
mnóstwo papug stadami latających, przed 
któremi tameczni mieszkańcy musieli pil
nować pól zasianych ryżem i kukurydzą 
Lecz szczególniej Ameryka południowa 
obfituje w te ptaki. Kolumb na niektó
rych wyspach, żadnych innych prócz pa
pugi nie widział ptaków. Dziś jeszcze 
w Ameryce każda prawie wyspa ma od-
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I dzielne papug gatunki, te bowiem mając 
lot ciężki, nie mogą małych nawet odle
głości między wyspami przebywać, i stale 
się w tycli samych miejscach utrzymują.

Między papugami jedne są długo-ogono
we, żyjące w południowej Ameryce, a któ
re pod ogólnćin nazwiskiem ara są znane; 
i krótko-ogonotoe, miedzy któreini wiele 

jest takich, co mają czub nagłowie z piór 
dowolnie ruchomych; te ogólnie nazywa- 
ją się kakadu, od głosu, który w dzikim 
stanie mniej więcej wyraźnie wydają. Te 
gatunki żyją w Indyach Wschodnich.

Dzięcioł (Picus, Дятелъ). Główną ce
chą dzięciołów jest  język długi, wysu- 
walny, na końcu zadziorzystemi kolcami 
osadzony, tudzież ogon z tęgich piór s te 
rowych złożony, za podporę w łażeniu 
służący. Dzięcioły żyją w lasach sosno
wych, gdzie są bardzo użyteczne, wybie
rając z za kory drzew szkodliwe owady* 
W tym celu pukają ustawicznie dziobem 
w drzewo, a wystraszywszy gąsienice 
z za kory, chwytają je swym zadziorzy- 
stym językiem. Żywią się tćż nasionami 
sosny, które zręcznie zpod łusk szyszek
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wybierać umieją. Najpospolitszym u nas 
jest dzięcioł bielony, największym zas 
d. czarny. (V. Martins, Желна). Na zi
mę od nas nie odlatują lecz w gęste lasy 
się chronią.

Kukułka (Cuculus, Кукушка). O ża
dnym ptaku europejskim nie pisana i tak 
dawno, i tyle bajecznych powieści, jak
o kukułce; a co osobliwego, że te błędne 
podania dotąd między ludem się utrzymu
ją. 1 tak mówią, ze kukułka przemienia 
się w kohusa, że ją kania na skrzydłach 
do nas przynosi, ze wiosną rzuca ślinę 
na niektóre rośliny, i ztąd plamy na nich 
powstają, i t. p. Znana n nas A\ pospoli
ta, ((’• canorus, Европейска К), ma 
ubarwienie popielato-si we. Jest ptakiem 
boiażliwyin, lata szybko i lekko, żyje 
w lasach i ogrodach, karmi się owadami. 
j*a wiosnę przybywa, i wtenczas daje 
się słyszeć swym głosem, aż do końca 
czerwca. W sierpniu odlatuje. Osobliwo
ścią u kukułek jest  to: że nie ścielą gnia
zda, a zatem i jaj nie wysiadają, lecz 
znoszą je w gnieźd zie innych owadożer- 
nych ptaków, jakoto: z ięb, pliszek, gilów.
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skowronków, drozdów które o wylęgnię
tych kukułkach jak o własnych dzieciach 
mają staranie. Rzetelna przyczyna tego 
jedynego między zwierzętami wyjątku, 
nie jest wiadoma. Jedni twierdzą, źe 
skład wewnętrzny, a szczególniej położe
nie żołądka kukułki jest na przeszkodzie 
siedzeniu; drudzy, ze zbyteczna żarło
czność nie dozwala temu ptakowi ciągle 
siedzieć.

Z zagranicznych k. miodotciód (C. indi
cator, Медова» K.), zasługuje na uwagę. 
Mała la ptaszyna, sławna jest ze sposobu 
budowania kształtnego gniazda, z długim 
szyjowalyiu otworem, na dół zwieszonym. 
Żyje w lasach Afryki, żywi się miodem 
pszczół dzikich, i dopomaga mieszkańcom 
do wyszukania ich ułów, za co ci wy
wdzięczając się, zostawiają jej część zabra
nego miodu.

Pt a k i  G r z e b i ą c e .
(Rasores, К у р и н ы й ) .

3iogi mają do kolan pierzem obrosłe,
L trzema wolnemi palcami naprzód, a j e 
dnym w tył obróconym; co je usposabia do

15*
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grzebania w ziemi. Ciało ciężkie, latać 
nie mogą; zwykle trzymają się ziemi i na 
niej się gnieżdżą. Jaja  ich i mięso wiel
kie przynoszą użytki; wiele chowa się 
w gospodarstwie, jako ptastwo domowe. 
Do takich należą:

P e r l i c a  (Л и т  id а, Цесарка). Z tego 
rodzaju hoduje się u nas p czubata, pod 
imieniem kury indyjskiej. Pochodzi z Przy
lądka Dobrej Nadziei.

In d y k  (Mele agris, Индейка). Pocho
dzi początkowo z  lasów północnej Ame
ryki.

K u i  •a (Callus, oóhiKiioKCiiiiMii Нетухъ). 
Kura p o s p o l i t a  m a  p o c h o d z ić  z I n d y j  

Wschodnich; j ć j  o d m i a n ą  j e s t  kura kusa 
z w a n a  t a k ż e  ttirginijską lub perską.

l i a ż a n t  (Phasianns; Фазанъ). Oprócz 
pospolitego (l*h. colchiciisy który pochodzi 
z okolic Kaukazu, hodowane są jeszcze 
w bażantarniach: b. złoty (Ph. pictus), i sre- 
brxysty (lłh. Nyctemerus), pîerwiastkowo 
z Chin sprowadzone. Najpiękniejszy mię
dzy bażantami jest argus, (Ph. Argus, Ар- 
гусь), którego samce ozdobione są dłn- 
giemi oczkowatemi piórami w ogonie, na 
wzór w'achlarza się roztaczającemuhttp://rcin.org.pl
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P a w .  (l’avo ІІавлинь). Nie dla korzy
ści, bo żadnych nie przynosi, jako raczej 
dla ozdoby jest hodowany.

G o łą b  (doluniba, Голубь), Z pomiędzy 
różnych odmian gołębi hodowanych zna
czniejsze są: garłacze, bębenki, grzywa
cze, młynki, kapturki, pawiki, poczlarki- 
już w starożytności sławne z przenosze
nia listówz Alcksandryi do Alepn. Najpię
kniejsze zaś są indyjskie, mianowicie: go
łąb karmazynowy i koroniec niebieski- 
Dziko żyje 11 nas Turkawka (C. Turtur? 
Горлица), a przyswojony gatunek Syno
garlica (C. risoria, Егнпетскііі 1'.) który 
wydaje głos do śmiechu podobny.

(■łiiszec (Tetrao, Тстеревь). W dzikim 
sianie iyje  w Europie kilka gatunków, 
a między niemi: g. pospolity (T .  Urogallus 
Глухарь), jest największy przeszło 3 stóp 
długi; ogólny kolor piór jest czarny. Ży
je  w lasach górzystych, żywi się pączka
mi drzew. Pardwu alpejska (T. Lagopus), 
jarząbek (T . bonasia, Рябчикь), cietrzew 
(T. Tetrix, Тетерев i, косачь), kuropatwa 
(T. perdix, Полевал куропатка), przepiór
ka (T. coUirnix, Перепелка, Крастель).
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Z tych ostatni tylko gatunek odlatuje od 
nas na zimę. Wszystkie mają mięso wy
borne.

Osobliwszym ptakiem między grzebią- 
cemi jest:

D z iw u g n n  czyli M e n u r a  (Menura, Mc- 
нура). Tak nazwany z przyczyny okaza
łego ogona u samca. Składa się on z tro
jakich piór, to jest: z 12 bardzo długich, 
z rzadkiemi rozpierzchłe mi chorągiewka
mi, z dwóch tylko opatrzonych gęstemi 
chorągiewkami, i te stanowią środek ogo
na; po bokach zaś wznoszą siępojednćm. 
kształtu \ r  które razem nadają ogonowi 
podobieństwo do liry, od czego tez ptak 
ten lirą jeszcze się zow ie. Samice mają tyl-

, с
ko 12 pospolitych sterówek w ogonie. Ży
je  w Aowój Holandyi.

Ptaki Brodzące.
((irallatores, Голенастый).

Mają dziób i szyję długą, noffi gołe, 
usposobione do brodzenia po bagnach
i wodach, lot wogóle slaby, a niektó
re wcale latać nie mogą. Jedno z nich 
lubią przebywać na bagnach i brzegach
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wód, i te żywią się gadami, płazami i ry 
bami; inne zdaleka od wód, jakoto: strusie, 
drobię i kazuury, i te żywią się roślinami. 
Żadnego nie przyswojono.

Czerwonak czyli Flamingo (Phoenico- 
p ter lis, Kpacnhiii гусь). I'tak ten ъ  piękno
ści piór i smaku mięsa w odległej już 
znany starożytności, od głównej barwy 
pierza nazwany; żyje w cieplejszych s tro 
nach Ameryki i w całej Afryce, nad brze
giem Śródziemnego morza, niekiedy prze
latuje do Europy i przybywa w okolice 
Renu. Ptak ten zmienia z wiekiem bar
wę, i dopiero w piątym roku życia zosta
je pięknie purpurowo-czerwony. Żyje sta
dami, lata,wysoko, a ponieważ w locie wy
ciąga długą szyję i nogi, te więc z rozpo. 
startemi w przeciwnym kierunku skrzy
dłami, mają podobieństwo do krzyża, i to 
mogło dać powód dawniejszym do powie
ści, o ukazywaniu się krzyżów w po
wietrzu.

Czerwonaki karmią się muszlami i wo- 
dnemi owadami. Gnieżdżą się na niedo
stępnych bagnach, a dla zrobienia gnia
zda, wznoszą piramidalne kopce z błota na
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2 stopy nad wodę,* wierzch tych kopców 
jest  wydrążony, gładko ubity, lecz ani 
puchem, ani trawą nic wysłany. IV takie 
gniazda składają dwa białe jaja wielko
ści gęsich, a usiadłszy na wierzchołku, 
nogi po bokach spuszczają. W Afryce 
czerwonaki są w poszanowaniu religijnćm. 
Puch miękki, delikatny, wyrównywa ła 
będziemu, większych piór za ozdobę ka
szkietów i świetnych ubiorów używano.

Ib is  (Ibis, Каравайка,). Ma wiele po
dobieństwa w swej budowie do czapli, tyl
ko dziób ma więcej zakrzywiony. Naj
lepiej znany jest Ibis egipski (Ibis reli
giös», Ноисъ), dziś już bardzo rzadki. 
Zjada on pozostałe po wylewie Nilu wę
że, jaszczurki, i t. p., za co go dawniej
si Egipcyanic ubóstwiali, balsamowali je
go ciało, i zachowywali w umyślnych gro
bach i dziś natrafianych, które nazywają 
ptasiemi studniami. W  środkowej E uro
pie przebywa czasem Ibis ч і е і о п у , (Ibis 
Falcinellns), żyjący przy ujściu rzek do 
morza Kaspijskiego i Czarnego wpada
jących. W Ameryce południowej żyje 
gromadnie nad rzekami Ibis с г е п с о п у  
(J. rubra). http://rcin.org.pl
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Ż ó r a w  (Grus, Журавль). Żóraw po
spolity, (G. cinerea), iy je  przez lato w Eu
ropie, wysoki jest na 4 stopy, kolor pie
rza ma popielato-siwy, w tyle głowy skór
kowaty wyrostek nagi, czerwony, końce 
skrzydeł ozdobione są nastroszonymi kę
dzierzawemu pierzami. Krtań i i  samca 
i samicy w kształcie trąbki wygięta, i dla
tego głos żórawia jest bardzo mocny. Lu
bo żóraw' jest dziki i lękliwy, chowa się 
jednak przy domach, i tak się oswaja, źe

с
pożywienie bierze z ręki. Żywi się zielo- 
nemi zasiewami, trawą, gadami, płazami 
i owadami. W polach znaczne szkody 
zrządza, zjadając zasiewy i udeptując 
ziemię. Lot żórawi jest  bardzo wysoki, 
bo na 3000 łokci w górę się wznoszą. 
W peryodycznych swych przelotach żóra- 
wie trzymają się pewnego szyku i za 
wsze kąt >  tworzą. Przeloty odbywają 
w nocy. Rozmaity lot i glos żórawi, od- 
dawna za wróżbę zmian powietrznych 
uważano; i tak: krzyk ich wśród dnia 
oznaczać miał deszcz; wrzask pomię- 
szany, burzę; spokojny lot rano, pogodę; 
lot nizki, zapowiadał burzę.1 Z zagrani-
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сшпусіі gatunków, najpiękniejszy jest, ió- 
raic’ królewski, (G. pavoniniis), żyjący 
na zachodnich brzegach Afryki. Odzna
cza się czubem na wierzchu głowy, z wą
skich żółtych piór, który według upodoba
nia składać i podnosić może.

C zap la  (Ardea, Цапля— Чапура). Od
znacza się dwoma kosmykami piór, z tych 
jeden na piersiach, drugi w tyle głowy* 
Wiele gatunków przebywa w Europie, 
z tych:

Itak (A. stellaris, Быкъ),ma pierze złn- 
to-brunatno-żółte, dziób i nogi żółtawo-zie-

с
lone. Żyje nad jeziorami, donośny głos je 
go słyszeć można w czasie pogodnych no
cy letnich. Mówią, ze dla wydania go 
dziób w wodę zanurza.

Czapla popielata. (A. cinerea. Cl;рая 
цапля). Do 3 stóp długa: pierze na grzbiecie 
popielato-blękitne, na przodzie szyi długie, 
srebrzyste, zwisłe pióra. Przebywa po la
sach i zaroślach bagnistych, nad jeziorami 
i rzekami. Głownem jej pożywieniem są 
drobne ryby, tudzież gady, płazy, raki i śli
maki. Dawniej łowiono czaplę sokołami. 
Pięknych i długich piór z głowy, szyi
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i piersi używaj;} piórnikarze (lo roboty 
piór ozdobnych.

Czapla gar cet la (Ar. Garzetta, Нужда). 
'Äyje w Ttircyi i Austryi. Odznacza ją 
czub w tyle głowy z delikatnych, 3 cale 
długich piór; na piersiach i grzbiecie ma 
także piękne, długie pióra, z których ro
bi:} owe kosztowne kitki do czapek, za- 
wojów, kaszkietów ułaiiskich i kozackich. 
Do tegoż celu używają także piór z czapli 
białej czyli sułtańskićj.

liocian (Ciconia, Бузанъ) l)wa gatun
ki u nas przebywają:

liocian biały ((’. alba), powszechnie 
znany i pospolity, przybywa do nas 
w marcu, odlatuje przy końcu sierpnia do 
Afryki i południowej Azyi. Wraca za
wsze do tych samych okolic, i co rok 
gniazda naprawia. Lud wiejski sądzi do
tąd, że gniazdo bociana przynosi domo
wi szczęście, chroni go od pożarów i pio
runów, i dlatego zaciąga na domy koła 
wozowre i brony, dla zachęcenia bocianów, 
aby zakładały gniazda. Użyteczny ten 
ptak jest w wielu krajach szanowany, 
szczególniej zaś w okolicach bagnistych,

Zoologia J g
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które oczyszcza z gadów i płazów. W IIo- 
landyi zabijać go niewolno.

Przeloty bocianie znane od najdawniej
szych czasów, lecz długo niewiedziano 
dokąd odlatywały* Spostrzeżenia później
sze okazały, że większa część bocianów 
na zimę do Egiptu się przenosi. Hocia- 
ny przed samym odlotem w liczne zbie
rają się gromady,* w nieustannym są 
wtenczas ruchu, i wszystkie ciągle kleko
cą. Pospólstwo nasze takie zebranie sej
mem bocianim nazywa; zdaje się istotnie, 
że się te ptaki wzajemnie poznają i na
radzają wspólnie nad przyszłą ich podró
żą; poczćm wkrótce razem się zrywają, 
j po chwili z oczu nikną. Zdarza się, żc 
po tym odlocie bocianów jeden lub dwa 
zabite pozostają; sąto zapewne słabe i do 
lotu niesposobne.

Bocian czarny, (C. nigra, Гайсть), jest 
nieco mniejszy od białego. Zowią go 
czarnym, jedynie dla odróżnienia od bia
łego, bo jak na jednym biały, tak na 
drugim czarny, nic jest wyłącznym kolo
rem. Gnieździ się w lasach, pospolity jest 
w Alpach szwajcarskich; rzadko się u nas
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przytrafia, częściej na Polesiu litewskiém 
Czerwoną skórą z jego nóg, maj.-} koza
cy obciągać pochwy riożów, pałaszów i t. d.

D ro p  (Otis, Драхва). Jestto największy 
lądowy ptak europejski, miewa 4 stóp dłu
gości, a waży do 30 funtów. Koło dzioba
i i  samców wiszą na 8 cali długie wielkie 
pióra, które tworzą gatunek wąsów, i roz-

с
suwają się na wzór wachlarza. Żyje w po
łudniowej Europie, Azyi, a w Polsce jest 
rzadki. Przebywa na ugorach znacznemi 
stadami, żywi się zbożem, młodemi za
siewami, tudzież owadami i robakami. 
Jestto [itak ostrożny, ucieka zdaleka 
przed ludźmi; dla znacznego ciężaru cia
ła a małych skrzydeł, musi naprzód biedź 
długo z rozpostartemi skrzydłami, zanim 
się wzbije w powietrze. Polują na niego 
chartami. .Mięso dropiów jest wyborne, 
szczególniej młodych.

S t r u ś  (Strulhio, Страусъ). Tu należą 
dwa gatunki.

Struś właściwy (S. Camelus, Обыкно
венным C.), największy między znaricmi 
ptakami, dochodzi 8 stóp wysokości, sa
ma szyja 3 stopy zajmuje. Nie może la
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tać dla braku doskonałych lotek, bo te za- 
cząwszy od dudek, są miękkie i wielkie 
i tak mają rozpierzchłe chorągiewki że 
się nie mogą wspierać na powietrzu. 
Głowa strusia jest w stosunku ciała mała 
a nadto łysa, skórą nierówną okryta; no
gi gole, z dwoma palcami. Pierze na stru
siu jest zwykle białe, w niektórych miej
scach czarne. Ojczyzną jego są pustynie 
Afryki, i część Azyi. Jaja niesie trzy ra
zy do roku, w liczbie około 20, składa 
je w piasku. Żyjące w okolicy pasa gorą
cego, siedzą tylko na nich w nocy, w sa
mym zaś pasie, ciepło słoneczne je  wy
lęga. Struś karmi się wszelkim roślinnym 
pokarmem, a z tym połyka piasek, drobne 
kamyki, a nawet może i kawałki żelaza, 
nie dla żywienia się niemi, lecz dla prze
czyszczenia żołądka, podobnie jak to ro
bią inne ptaki ziarnem się żywiące. Struś 
ma bieg szybki, jednakże Arabowie ści
gają go konno, i dopóty się za nim upę- 
dzają, dopóki zmordowany nie ustanie 
i głowy w piasek nie schowa. Struś bar
dzo mało, albo wcale nic nie pije; miesz
ka albowiem w pustyniach zupełnie bez

http://rcin.org.pl



185

wodnych i suchych. Mieszkańcy Libii i N11- 
midyi chowają strusie po domach, mięso 
ich jedzą, a piórami handlują. Pióra s tru 
sie oddawna są przedmiotem handlu; s ta 
rożytni używali ich do ozdób rycerskich. 
IV Turcy i dawniejsi janczarowie stroili 
niemi zawoje, a w całej Europie do ubio
ru głowy powszechnie są używane.

Struś amerykański czyli rca, (S. Rhea, 
Наігьуігь) dochodzi 6 stóp wysokości, żyje 
na otwartych polach południowej Ameryki. 
U nóg ma trzy pale«;. Poluj;} na niego al
bo bronią palną, albo łapią go za pomocą 
wyżej opisanego sznura, zwanego lasso. 
Łatwo się oswaja i chowany bywa po do
mach Piór z tego strusia używają do ozdo
by siodeł i koni, ze skory robią worki, 
czapki i t. p.

R a z u a r  (Casuarius, Каауяръ) Skrzy
dła kazaarów są krótkie, zamiast bowiem 
piór maią szyputki i kolce. Chorągiewki 
ich zdaleka są podobne do wiszących wło
sów.

Ka%uar wschodnio indyjski (Cas. indi
ens), do 6 stóp wysoki, ma na głowie wy
rostek kościany, 3 cale wysoki, na wzór
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szyszaka w tył zgiętego. Upierzenie jego 
w ogólności czarne, />yje pojedyncze w In- 
dyach Wschodnich, i na wyspach Molu* 
cliich.

Ka%uar noico holenderski (Cas. Novae 
Ilollandiae), na 7 stóp wysoki, nic ma na 
głowie wyrostu, a głowa i szyja jes t  pie
rzem okryta. Pióra większe opatrzone są 
chorągiewkami. Bieg szybki, tak, ze ledwie 
charty najlepsze doścignąć go mogą. Upie
rzenie całe jest koloru cieinno-hninatnego. 
Mięso i jaja są jadalne

Oprócz opisanych wyżej ptaków brodzą
cych, zasługują na wzmiankę następujące 
rodzaje, bo mieszczą w sobie najwięcej 
krajowych gatunków.

l l e k a s  (Scolopax Кулнк ь), a w nim ga
tunki: Słonka (S. rusticola, Слоика), be
kas dubelt (S. major, Леѵкенекь), bekas 
krzyk (S. gallinago, Ііекасі»), bekas mały 
albo Ficlauz (S. gallinula, Стучнкь).

Kulik ( Xumeniiis, Котрусь), a w nim 
Ii. najtciększt/ (X, arquatus), żyje groma
dnie nad rzekami i jeziorami.

l l ie^ i is  (Tringa, Тарах.мань), w którym 
najznaczniejszym gatunkiem jest: B. bo
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jotcnik (T .  pugnax, Торатайка, люрскій 
иЬтухь), zwany także batalionem, wiel
kości gołębia, pospolity na Polesiu.

C z a jk a  (Vanellus, Чибесь), mieści g a 
tunki krajowe, C. pospolita (V. cristatus, 
Пигалица, Лутовка), i C. czarnobrtucha 
(V. melanogaster).

S i e w k a  (Charadrias, Ржанка) S. po
spolita (Ch. pluvialis; Чернозобая sy-
birska (Cli. Morinellus, Нищнкь).

O st ry g o ja r i  (Haematopus, Крпвокъ), 
w którym gatunek Oslr. czerwononogi (II. 
Ostralegus, Устрецеядець) pospolity na 
brzegach Anglii.

Ł y s k a  (Fulica, Лысуха), u nas pospo
lita L. czarna (F. atra, Черная .1.) trzy
ma się po stawach i jeziorach między si
towiem i trzcin;}.

K u r k a  (Gallinula, Курица), w całej 
Europie pospolilij jest, Ii. rfAelononoga\(ii. 
chloropus, Черстока К ), zwana jeszcze 
kurką trodnq.

C hróśc ie l  (Railus. Копіохь), w nim ga
tunek Chr. pospolity (R. aquations), zwa
ny icodnyiu Chróścielem
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D e r k a c z  (C'rex, Крастель, Деркачъ), 
od szczególnego głosu, jakim się z wio
sny odzywa, tak od pospólstwa nazwany. 
Wielkości przepiórki, do niéj z ubarwie
nia podobny, a ponieważ razem się z nią 
zjawia, z tąd urosła bajka, jakoby ten ptak 
przewodniczył przepiórkom w przelotach, 
dla tego czasem Królem przepiórek na
zywany.

Ptaki Wodne czyli Pływające.

(Nalatores, Водиныя).

(!ialo mają pokryte gęsteiu i tłustćm 
wody nicprzcpuszczającćiu pierzem, nad* 
to skórę wysłaną puchem, a palce u nóg 
błoną spięte. Pożywieniem ich są zwierzę
ta i rośliny wodne. Wiele gatunków oswo
jono i zamieniono w domowe. (îatunki ich 
nie ulegają tylu odmianom jak ptastwa 
lądowego, nic przybierają tak świetnych 
barw, i niewiele tracą z pierwotnych zna
mion; i tak, kaczka domowa niewiele się 
różni od dzikiej. Ptastwo wodne pospolit
sze jest w klimacie zimnym. Opisy po
dróżników zgadzają się, że na lodowatych

http://rcin.org.pl



І89

„rzegach naszej półkuli kormorany, nury 
i alki, a na południowej petrel«, albatro
sy i inne tysiącami przebywają. Im rzeki) 
jeziora i brzegi morskie są rybniejsze, 
tćm więcej na nich trzyma się wodnego 
ptastwa. Obszerne rzeki północnej Ame
ryki i całe bagna, wodneiui ptakami są 
okryte. Niektóre wyspy od mnogości te
go ptastwa dotąd ptasiemi się zowią. Ikra 
rybia zajmując niekiedy obszerną prze
strzeń morza, ściąga wiele ptastwa wo
dnego, a niektóre brzegi i całe wyspy ma
ją  grunt do znacznej głębokości z samego 
ptasiego gnoju złożony. Takiomi są wy
sepki przy brzegach peruwiańskich na 
oceanie Spokojnym, z których blizko od 200 
lat teri gnój zwany guano, do użyźniania 
gruntów się wywozi. Również mnóstwo 
ptaków wodnych jest na wyspach nor- 
wegskich, Islandyi i Farocr, gdzie ich ja 
ja przez czas znaczny są głównym po
karmem mieszkańców. Strony przybiegu- 
nowe a szczególniej morza grenlandzkie 
mnóstwo ptaków wodnych zawierają; tak, 
żc w zatokach, podobnie jak ryby mor
skie, sieciami się poławiają. Pokazuje się
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ztąd, że ptaki wodne na zimno są bardzo 
wytrzymałe, dochodzą one do tych krań
ców ziemi, których i niedźwiedź polarny 
zwiedzać juz nie może; żeglują po morzu, 
które fokom i morsom już jes t  niedostę
pne. Lecz wtych stronach mieszkają one 
przez czas krótki, za nastaniem bowiem 
długich a nawet ciągłych nocy, ptastwo 
wodne posuwa się ku południowi; a ta od
miana stanowisk tak jest stała i regular
na, jak przeloty innych ptaków, których 
corocznie u nas widzimy przykłady.

l\ 'ur (Colymbus, Гагара). Ptaki te 
przebywają na brzegach mórz północnej 
półkuli ziemi, u nas wiosną na wielkich 
stawach i jeziorach widzieć się dają. Po
karmem nurów są ryby. bot mają ciężki, 
lecz pływają i nurzają się prędko.— 
Ciłos donośny, przeraźliwy. Gnieżdżą się 
na stawach i jeziorach między trzciną 
i sitowiem. Pospolitszym u nas jest 
nur ezwnoszyi i czubaty. Skóra nurów, 
mianowicie z piersi i szyi gęstemi lśnią* 
cemi piórami okryta, zwyczajnćm jest 
odzieniem zimo wem w krajach półno
cnych Dawniej robiono czapki i rękawicz
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ki damskie ze skór nurów, lecz te ustą
piły dziś piękniejszym lubo droższym 
futrom.

K a c z k a  (Anas, Утка). Z tego rodzaj 11 

na północy Europy przebywa latem kacz
ka erdredonowa, (A. mollissima, ГагкуиьЛ 
zwana inaczej miękkopiórem, albo gęsią 
erdredonoicą, dostarcza najmiększego i naj
sprężystszego pucliu erdredonem zwanego. 
Ten gatunek kaczki gnieździ się w nie* 
przcliczonćm mnóstwie na brzegach Gren- 
landyi, Islandyi, Norwegii i Szkocyi. 
Gniazda robią pomiędzy skałami, wyścieła
ją  je  puchem, zpod piersi i podbrzusza 
wyskubanym, dla ochronienia jaj od zi
mna. Mieszkańcy północni znaczne mając 
korz) ści z puchu tych kaczek, nietylko 
hic nie zabijają, ale nadto na skały, gdzie 
siadywać zwykły, znoszą suchą trawę, 
aby miały z czego słać gniazda. Jaja i puch 
z gniazd pospolicie dwa razy wybierają, 
a kaczka ściele po raz trzeci gniazdo 
i jaje tylko jedno znosi, którego już nie 
zabierają, bo ptak ten straciwszy tym 
sposobem wszystkie jaja, opuszcza te 
strony, i nigdy do nich nie wraca. Puch
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z pierwszego gniazda jest  najobfitszy 
i najczystszy; w drugióm i trzecićm po
spolicie ze mchem i trawą poinięszany 
bywa. Jedno gniazdo daje zwykle J/,; flin
ta czystego puchu. Jes t  on zawsze mniej 
lub więcej wilgotny, przeto suszą go na 
słońcu, przecierają i staranie czyszczą. 
Czysty enlredon jest bardzo sprężysty 
tak, że na całą pościel 5 funtów tegoż są 
dostateczne. Cena erdredonu jest różna, 
w różnych krajach: w Norwegii funt ko
sztuje 2 talary, w Hamburgu 3, a w F ra n 
kfurcie nad Menem G talarów. Sama Isłan- 
dya rocznie sprzedaje tezjo puchu za 4000 
talarów.

Ilossya prowadzi handel skórami erdre- 
donóir w raz z pierzem z Chinami, a mie
szkańcy wysp Aleutskich robią z nich 
szlafroki i płaszcze cieplejsze i mocniejsze 
od innych.

Z pomiędzy wielu gatunków kaczek, ży
je u nas dziko kilka, między niemi:

І і а с г к а  pospolita (A. Koschas, Обыкно
венна .Ѵтка), od której pochodzi odmia
na kaczki domową, kaczka giciidiąca, 
(A. Penelope, Гкшцъ), plaskonosa, (A.
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clypea'a, Корсунъ), Cyranka (Л. Qnerqnc- 
(lula, Полсвміі чирокъ), cyraneczka (A. 
Crecca, Чирокъ). W krajach północnych, 
na wyspach szkockich i w południowej 
llossyi żyje Iiaczka noroica (A. Tadorne, 
Пѣганка), osobliwa z tego, że na wzór 
królików gnieździ się w norach podzie
mnych, i w nich jaja wysiaduje. I>o przy
swojonych policzyć należy Ii. piimotcą (A. 
inoschata), początkowo z Ameryki pocho
dzącą, a teraz w wielu miejscach dla oso
bliwości hodowaną.

G ęś  (  Anscr, Гусь). Z tego rodzaju gęś 
pospolita (A. ci ner eus, Дяк iii гусь), w sta
nie dzikim mieszka na całej ziemi; od niej 
pochodzi gęś domotca, która przez pielę, 
gnowauie wielce się zmieniła, tak co do 
wielkości jak barwy pierza. Dzikie gęsi 
żywią się rybami, owadami wodnemi i ro
ślinami błotnemi, niekiedy wszakże i w za
siewach szkody robią, a szczególniej gęś 
zbożowa (A. segetum). Gęsi swojskie są 
powiększćj części białe, barwa zaś dzi
kich jest popielata, ciemniejsza na grzbie
cie i na skrzydłach. Użytki gęsi swoj-

Zoologia l'j
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skiéj znane są dobrze w domowém gospo
darstwie.

Oprócz powyższego gatunku, chowają 
się w Europie jako przyswojone: gęś ka
nadyjska (A. canadensis), egipska (A. 
aegyptiacus), i chińska (A. cygnoides).

Ł a b ę d ź .  (Cygnus, Лебедь). Należy do 
większycliptaków między wodnemi. Prze
bywa więcej na wodzie jak na ziemi. 
W jednych okolicach są iniejscowemi, 
w drugich przelotneiui. Łabędź dziki ży* 
je w północnej Europie, Azyi i Ameryce, 
nieprzeliczonemi gromadami na wielkich 
jeziorach i bagnach; na zimę w cieplejsze 
strony się przenosi i do nas czasem przy
latuje. Karmi się wodnemi roślinami 
i owadami. Gnieździ się na kępach krza
kami porosłych. Pływa wybornie i biega 
chyżo; pierzy się w połowie lata, a wtedy 
mieszkańcy Islandyi i Kamczatki, wielo 
ich psami łowią i kijami zabijają. Pucli 
łabędzi należy do najlepszych, a wypra
wiona skóra z szyi stanowi tak zwany 
puszek, używany do okrywania szyi. 
W  Nowéj Holandyi żyje łabędź czarny. 
(C. atralus, Черный Л.) równający się po-

http://rcin.org.pl



195

spolitcmu, i podobny do niego ze sposobu 
życia.

P e l ik a n  (Pelecanus, Баба птица). Nale
ży do największych ptaków wodnych. Ży
je na morzach w gorącym i umiarkowanym 
pasie. Gnieździ się na ziemi, żywi się 
robakami.

Pelikan właściwy, (P. Onocrotalns)> 
zwany na Ukrainie babą, jest biały, pod- 
garle ma workowate. Przebywa na mo
rzu Czarném i Śródziemnćm; a Dunajem 
i innemi rzekami dostaje się do Niemiec 
i do Kossyi południowej. Pelikan co do 
wielkości równa się łabędziowi, z rozpo- 
startemi skrzydłami do 12 stóp dochodzi.
V

Żarłoczność jego jest wielka, łowi bow iem 
na raz tyle ryb, ileby na nakarmienie kilku 
ludzi wystarczyło. Rybę 6 do 7 funtów 
ważącą, łatwo w torbie unosi. Pelikany 
mimo wielkości i znacznego ciężaru, (do 
25 funtów) mają lot ciągły i wysoki; bo 
ciało ich niezmiernie wiele powietrza przyj
mować w siebie i rozdymać się może. 
Pęcherzyki podskórne w żywym lub świe
żo zabitym pelikanie, tak są powietrzem 
wydęte, żc macając po skórze, wyra-
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znie czuć można, jak się powietrze zpoil 
palców wymyka i pod skórą rozchodzi. 
Pelikan gnieździ się na wyspach i brze
gach bezludnych. Pisklętom przynosi po
karm i napój w torbie poddziobowćj. 
i z otwartej torby daje; ten sposób karmie
nia był powodem do owej pięknej, lecz 
nieprawdziwej powieści, że pelikan dzieci 
swe karmi wlasnemi piersiami, a ztąd 
tego ptaka za wzór rodzicielskiej miłości 
w dawnych pismach wystawiano, (»łos 
pelikana jest ogromny, chrapliwy, do ry 
ku osia podobny, mięso twarde, czarne, 
tranem przejęte. Amerykanie wytopionej 
tłustości używają zamiast oleju, z torby 
zaś robią worki, czapki i t. d. skórę razem 
z pierzem zdjętą wyprawiają na futro, 
puch równa się w dobroci gęsiemu.

P frecr&la (P. A qui lus, Ширококры
лая баба), zwana orłem morskim, żyje 
między zwrotnikami, ma stosunkowo do 
ciała skrzydła największe, dlatego też
i lot najszybszy. Sam jeden wpośród 
oceanu o kilkaset mil od lądu nad wodami się 
unosi, celem tego nieustannego lotu są ry 
by, na których połów czatuje. Niektóre
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bowiem ryby, mając obszerne płetwy, 
ścigane od nieprzyjaciół morskich, wzno
szą się nad wody i przelatują dość zna
czne odległości; na takie to właśnie ocze
kuje fregata, i te zręcznie chwyta. Oprócz 
tego fregaty odbierają mewom i innym 
ptakom wodnym złowioną zdobyć», jużto 
bijąc skrzydłami, już dziobem napastując, 
przymuszają je  do wyrzucenia połknio- 
nćj ryby, i porywają ją  w locie, zanim do 
wody wpadnie. Fregata nic jest większa 
od zwyczajnej kury, lecz skrzydła jćj 
rozpsotarte do 7 łokci wynoszą. Fregaty 
gnieżdżą się на skałach i drzewach wyso
kich; wpośród wysp bezludnych. Wyspia
rze oceanu Spokojnego, z piór Iregaty ro
bią czapki i kapelusze, tłustości zaś uży
wają do leczenia rcumatyzmów.

P. rybak (P. sinensis, Ь. Рмболовь). 
Ptak ten mniejszy jest od gęsi, żyje w Chi
nach, gdzie do łowu ryb bywa używany. 
W tym celu wypływają na morze z obła- 
skawionemi pelikanami, którym zakładają 
metalowe pierścienie na szyję. Ptak uj
rzawszy rybę, chwyta ją, lecz połknąć nie 
może, zatrzymuje więc między wolem
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a dziobem. Następnie rybak wybiera pe
likanowi ryby z szyi i znowu puszcza na 
wodę. Gdy dość ryb nałapie, zdejmuje 
mu pierścień, a wtenczas ptak dla siebie 
już ryby łowi.

Kormoran (Halieus, Баклань). W tym 
rodzaju K. Hruk morski (II. Cormoranus) 
nieco większy od kaczki piżmowej, mie
szka nad brzegami północnego i Bałtyc
kiego morza, przybywa często w okolice 
Pińska i Mozyrza w Gabernii Mińskiej, 
a czasem i u nas nad Narwią i lluęiem się 
przytrafia. Barwę pierza ma czarną, poły
skującą. Karmi się rybami, których mnó
stwo zjada. Glos Kormorana silny, do be
czenia cielęcia podobny, w nocy słyszeć 
się daje. Gniazdo zakłada na wysokich 
drzewach.

M ew a  (Larns, Рыболовъ). Mewy zwa
ne pospolicie teronami morskieiiii, mają 
upierzenie ogólnie białe, grzbiet i skrzy-

с
dla jasno-popielate. Żyją w północnej Eu
ropie, Azyi i Ameryce: są przelotnemi, ży 
wią się owadami, rybami i wszelkicmi 
nieczystościami po wodzie pływająccmi. 
Mają lot szybki: widzieć je  można ponad
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morzami о 2 0 0  mil od lądu, a codzici'i do 
swych gniazd wracają. Nagły ich po
wrót na ląd stały, jest przepowiednią bu
rzy. Mewy gnieżdżą się na skalistych 
brzegach mórz północnych, gniazda zaś 
tak gęsto ścielą, że trudno jest przejść, 
aby na które nie nastąpić. Trzymają się 
stale brzegów morskich i nieprzeliczo- 
nemi gromadami nad niemi krążą. Nie
kiedy latem szczególniej przy wiatrach 
od morza Bałtyckiego wiejących, przyby
wają do nas pojedynczo.

IVnwaliiik ( P e t r e l )  (I’rocellaria, liyp- 
ная птица, погодовѣстникъ). Ilówna się 
wielkością gilowi; rudo-czarny, pod spo
dem jaśniejszy. Ilardzo daleko od lądu 
odlatuje ponad morza, ztąd przed nadcho
dzącą burzą, chroni się na okręty i skały. 
Na kilka godzin naprzód przeczuwa na
wałnicę morską, dlatego 'ptakiem burtyс
jest zwany. Żyje na oceanie Atlantyc
kim. Ciało ma mieć tak tłuste, żc prze
ciągnąwszy przez nie knot i rozpaliwszy, 
może zastąpić lampę.

B y  b i tw a  (Sterna, Мартышка). Ilybi- 
tica pospolita zwana także morską jaskół
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ką, (S. Iliriindo, Морская Ласточка), 
jest największą w tym roilzaja*, z rozcią* 
guionemi skrzydłami zajmuje 2  stopy. 
Żyje wielkiemi gromadami około brzegów 
Anglii, do nas przybywa latem od morza 
Bałtyckiego: wznosi się lekko nad rzeka
mi i jeziorami, upatrując rybek, na które 
spuszcza się jak strzała, chwyta, i w po
wietrze uniósłszy, połyka. W locie usta
wicznie krzyczy. U nas zowią je także 
rybakami. W ogólności rybiticy są bar
dzo żarłoczne; łowią niekiedy ryby wię
ksze niż połknąć mogą: wtedy gdy część 
w gardle będąca jnż się strawi, jruga 
w dziobie nieporuszona zostaje, a za stra
wieniem pierwszej, coraz głębiej się po
myka, póki całkiem się nic przetrawi.

I lez lo tek  (Aptenodytes, Аптеноднп»). 
Plak ten osobliwszym jest ze swego 
ukształcenia. Aogi osadzone są na sa
mym tyle ciała, skrzydła ma krótkie i bez 
lotek, zkąd olrzymał nazwisko; są one 
bardziej do płetw rybich podobne, i jedynie 
pomacają mu tak jak wiosła do pływa
nia i nurzania się. Okryty jest bardzo 
tłustćui pierzem, jak łnska mocno do
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ciału przystająceui. Ptaki te chodzą w pro
stej postawie po morzu, i dlatego przez 
żeglarzy uważane były dawniej za dzie
ci, z białciui fartuszkami ponad brzegami 
chodzące.

Wszystkie bezlotki żyją na morzach 
około bieguna południowego. Kook w po
dróży swój około ziemi, widywał je  na 
morzach przeszło 500 mii od lądu. Na 
tej niezmiernej przestrzeni morza pływa
ją  w gromadach po kilkanaście razem, dla 
wysiadywania zaś jaj milionami groma
dzą się na brzegi wysp. Okolice ziemi 
Magiellońskiój, wyspy Falklandzkic i inne 
na południowej półkuli, są zwyczajnćm 
miejscem pobytu bezlotków. Pokarmem 
ich są ryby, muszle, raki; głos gęsiemu 
podobny, lecz chrapliwy i bardzo do
nośny.

•rócz wyżej opisanych ptaków wo
dnych wspomnimy jeszcze o następnych:

X o iyco i io s  (Khynchops, Водорызь), 
odznacza się dziobem spłaszczonym, z dol
ną szczęką nierównie od górnej dłuższą, 
i w niej na wzór noża składanego ukry
tą. Żyje przy brzegach północnej Ame
ryki.
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Zaglościg czyli Albatros (Diomedca, 
Н и н г к ш г ь ) .  Największy z ptaków wo
dnych, z rozpiętemi skrzydłami do 13 
stóp szeroki; żyje na morzach południo
wych. Towarzyszy ciągle okrętom i po
łyka wyrzucane z nich kawałki mięsa.

Faetoii (Phaëton, Фастонъ), równa się 
gołębiowi, żyje na morzach między zwro
tnikami. Lot ma szybki, odznacza się dwie
ma sterówkami na łokieć przeszło długie- 
mi, których wyspiarze za ozdobę sukien 
żałobnych używają.

Alka (Ліса, Топорокъ). Te ptaki ży
ją na morzach północnych, niektóre 
z przyczyny krótkich skrzydeł i słabych 
lotek zupełnie latać nie mogą.

Tracz (Mergus, Крохаль). l>ziób pro
sty, długi, brzegi uzbrojone długiemi ostro- 
stożkowatemi ząbkami. (Jatunek u nas na 
stawach i jeziorach żyjący T. nurogęi 
(>1. Merganser, Нырокь), jest wielkości 
gęsi pospolitej, zwany jeszcze wielkim nu
rem. Hobi wielkie szkody w rybach, skóra 
jego wyprawia się na futro.
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( r e p t i l i a ,  г а д ы ) .

Te zwierzęta mają krew czerwoną zi
mną, głowę małą, ciało podłużne, niektóre 
jak węże niemają wcale nóg, u innych są 
tylko ich ślady, inne znowu mają cztery 
nogi krótkie, na bokach umieszczone, 
i więcej w pływaniu jak chodzeniu i ni po
mocne. Ciało ich albo jest nagie, albo też 
pokryte brodawkami, łuską i tarczami 
rogowemi- W ogólności gady są powolne, 
leniwe, trawią bardzo powoli, czucie ma
ją słabe, a w zimnych i umiarkowanych 
krajach, zimę przepędzają w odrętwieniu.
с
Zycie mają bardzo trwale, a niektóre po
siadają siłę odradzania utraconych czę
ści ciała, up. iaby, ropuchy, trytony i inne. 
Przenoszą się z miejsca na miejsce czoł
ganiem, podskakiwaniem: jeden tylko mię
dzy niemi smok ma rodzaj skrzydeł, któ
re mu więcej za spadochron jak do lotu s łu 
żą. Niegdyś na ziemi żyły jaszczurki mogą
ce prawdziwie latać, dowodzą tego ko
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palne kościoskłady. Gady wylęgają się 
z jaj, i wychodzą z nich albo juz zupeł
nie ukształcone, albo też w postaci ma
łych rybek bez nóg, i po odbyciu kilku 
przemian wswém ciele, nabywają dopie
ro doskonałego kształtu.

Prawdziwy jad mają tylko niektóre wę
że, inne jednak sączą z siebie ostrą ciecz, 
która na ciele ludzkićm mniejszą lub wię
kszą sprawia drażliwość. Jedne szkodli
we są tym jadem, inne swą siłą i wielko
ścią. 31ięso wielu jest jadalne, nawet wę
zę jadowile po ucięciu głowy służą za 
pokarm. Tarcze wielu żółwi, szczegól
niej szyldkretów, użyteczne są do róż
nych wyrobów.

Gady podzielić można na właściwe, to 
jest na takie, które przez całe życie płu
cami oddychają, i nie podlegają przemia
nom ciała; i na %iemuoicodne czyli płrny. 
które oddychają w młodości dychawicami, 
i podlegają przemianom ciała. I)o wła
ściwych gadów należą: iółwioicafe, ja- 
siczurkotcate i tcęiowale.
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G a d y  Ż ó ł w i o w a t e .

(Chelouii, Черепахи).

Okryte kościanym pancerzem, którego 
wierzch czyli puklerz jest  zrośnięciem 
8  par żeber, i pokryty rogowo mi liśćmi 
mocno z sob.1} zrostem!, lub dachówkowa
to na siebie zachodząceini. Spód zaś zwa
ny tarczą jest płaski, w nim są otwory 
na głowę i ogon, i jest tylko przedłuże
niem kości piersiowej. Żółwie nie mają 
zębów, język zaś gruby, krótki. Żyją naj
więcej w krajach ciepłych, mało w umiar
kowanych, i tu zasypiają na zimę. ^iosą 
do 1 0 0 0  jaj, składają je  nad brzegami 
morz i rzek, i piaskiem przysypnją. Wy
lęgają sią w 50 dni od ciepła słoneczne
go, a żyją do lat 200. Mięso ich jadalne.

Z żółwio w lijdowyeh, najpospolitszym 
jest ióhc europejski (Testudo euro- 
paea, Черепаха), chowany czasem po sa
dzawkach i piwnicach. Zółic mierniczy 
|T .  geometrica), lak nazwany od prążek 
żółtych, rozchodzących się w różnych kie
runkach na puklerzu. Jeslto najmniejszy 
gatunek, żyje w' Azyi. Pancerze obu tych

Zoologia 18
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gatunków są lak silne, ze człowiek stanąć 
na nich i wóz przejechać może. Z morskich 
iólwiów najważniejszym j e s t s%yldkret łu- 
skotcaty, (Clielonia imbricafa, Каретта че
репичная), dostarczający znanego szyld- 
krętu czyli tartorogu, z którego wyrabiają 
tabakierki, grzebienie i t. p. Szyldkret daje 
się pięknie polerować, a rozgrzany w go
rącej wodzie różne kształty w prasie przy
biera.

Gady Jaszczurko wate.
(Saurii, Ящеричнмя).

l ln zy l iszek  (Hasiliscns, Ііаеилпскь). 
T a  niewinna jszczurka odznacza się skór
kowatym na głowie wyrostem, żyje w Gn- 
janie na drzewach, dorasta 3 stóp. Hazy- 
liszek w dawnych czasach był przedmio
tem mnóstwa bajek, którym dziś nikt już 
pewnie nie wierzy. I tak mówiono, że 
wzrokiem swym zabijał, drzewa z liści 
ogołacał, pola suszył i w martwe zamie
niał skały it . p. a na widok siebie samego 
z gniewu umierał. Przyznawszy takie p rzy
mioty bazyliszkowi, naznaczono mu też 
osobliwszy początek i nadawano kształt
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potworo waty. Wyobrażano więc sobie ze 
bazyliszek wylęgał się z jaja  koguta, któ
re wysiadywała ropucha. Szczególny po- 
tworowaty kształt bazyliszka wyrobiony 
z ryby zwanej płaszczką czyli rają sę
katą, zaajduje się w zbiorze zoologicznym 
w W arszawie.

Smok (l)raco, Драгоиъ). Na$amo wspo
mnienie tego wyrazu, wszystkim bez wjjt- 
pienia przychodzą na pamięć owe nadzwy
czajne i przestraszające powieści o stwo
rzeniach, które starożytni smokami mia
nowali, a stosownie do okoliczności, ró 
żną nadawali postać. Smok bowiem staro
żytnych, byłoto straszydło skrzydlate, 
z głowę ludzką, lub ptasim dziobem; już 
téz w połowie z orła a w połowie z wę
za złożony; albo wreszcie ogromny wąż 
skrzydlaty, o wielu głowach zarażający 
oddechem powietrze, pożerający ludzi i pło
mienie ognia z paszczy wyziewający- 
Takim to potworom powierzali starożytni 
straż i obronę różnych skarbów, i umie
szczali je w podziemnych jaskiniach. 
Dzisiejsi naturaliści przeciwnie pod na
zwiskiem smoka rozumieją małą, niewinną
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jaszczurkę, błonkowatemi skrzydełkami 
opatrzoną, żyjącą na drzewach w Intlyach 
Wschodnich. Skrzydełka te nic służą smo
ko»-! do ciągłego loin, lecz tylko do prze
skakiwania z 'drzewa na drzewo. J a 
szczurka ta długa jest na stopę, lecz z tego 
sam ogon przeszło 6  cali wynosi; żywi 
się owadami. W połowie przeszłego stu
lecia zjawił się w Hamburgu szczególny 
potwór wypchany, którego za bajecznego 
smoka udać chciano, a jako takiego za ce
nę dość wysoką, bo 40000 złp. sprzedać. 
Przybyły dla widzenia tego smoka sła- 
wny Linneusz, znalazł, ze potwór ten zro
biony był z ogromnego węża połoza, któ
remu zręcznie głowy sześciu innych po- 
łozów przyszyto, i na bokach skrzydła 
przyprawiono.

Kameleon (Cameleo, Хамелеон’!»). Oso
bliwsza ta jaszczurka sześć cali dorasta
jąca. żyje na drzewach w ludyach Wscho
dnich i w Meksyku, i posiada szczególną 
własność zmieniania kolorów swego ciała 
Zwyczajna jej barwa jest stalowo-popiela
ta, lecz zmienia się w niebieską lub zie
loną, stosownie do stanu zdrowia i na
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miętności zwierzęcia. Przyczyną tych 
zmian jest  odmienny kolor krwi i żył ka
meleona, krew bowiem jest ciemno-nie- 
bieska, a żyły żółte; od większego zatem 
lub mniejszego krwi napływu, kolor cia
ła różne przybiera barwy. Drugą osobli
wością w tej jaszczurce są oczy. które tak 
są osadzone, źe każde jednocześnie w ró
żne strony kierowane być może. Wresz
cie kameleon ma płuca bardzo wielkie, 
i te dowolnie powietrzem nadymać i wy
próżniać może: ztąd starożytni rozumieli, 
że kameleon powietrzem żyje, i dla tego 
naturaliści polscy wiatr ożyłem aro nazwali.

Jaszczurka (Laccrla, Ящерица). Dwie 
główniejsze znajdują s i u nas odmiany 
pospolitej jaszczurki: jedna mniejsza sza
ra przebywa około domów w ogrodach, 
druga większa, zielona, pospolitszą jest 
w lasach. Obie te jaszczurki są niewinnemi 
stworzeniami, a nie mając zębów, żadnych 
ran zadać nie mogą. Jak więc zjedriêj stro
ny jaszczurki niesłusznie za szkodliwe 
i jadowite poczytują, tak znowu bez żadnej 
zasady przypisują niektórzy jaszczur
kom szczególną przyjaźń dla człowie-
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ka, i własność ostrzegania go o zbliżaniu 
się niebezpiecznego węza. Jaszczurki 
żywią się owadami, lubią ciepło, i dla te
go często grzeją się na słońcu w blizko- 
ści swych kryjówek.

Ostrzegaez (Monitor, Караулыцикъ). 
Jeden gatunek żyje w i\ilu z krokodylem, 
a unikając tego strasznego nieprzyjaciela, 
syczy, przez to ostrzega ludzi o zbliżaniu 
się tej niebezpiecznej jaszczurki.

Krokodyl (Crocodilus, Крокодилъ)* 
Wielka jaszczurka, dorastająca niekiedy 
50 stóp długości, żyje w Nilu. Cała postać 
straszna, głowa długa, paszcza szeroka, 
w każdej szczęce od 50 do 60 zębów. 
Grzbiet twardemi łuskami jak pancerzami 
okryty, na brzuchu skóra miękka; w tćni 
więc miejscu krokodyl raniony być może> 
bo od grzbietu kula karabinowa sie odbi
ja. T a  jaszczurka żyje w «odzie i na lą
dzie; w wodzie j«*st żywsza, na ziemi t r u 
dno się na bok zwraca, i dlatego łatwe 
jest uniknąć niebezpieczeństwa, nagle 
zwracając się w biegu na bok. Jakkolwiek 
niebezpieczny jest krokodyl, murzyni j e 
dnak łatwo go ścigają i zabijają. Xajbar-
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dseîéj wszakże starają się niszczyć jaja, 
które krokodyl składa w piasku nad brze
gami rzek, w czém wielce im pomaga ich- 
nejmon czyli szczur Faraona. Jaja  kro
kodylów są wielkości gęsich, i używają się 
na pokarm Dawni Kgipcyanie czcili kro
kodyle, a ciała zdechłych balsamowali, i mu
mio ich w oddzielnych grobach chowali. 
Op rócz nilowego krokodyla, żyje w Gan
gesie w Indyacli Wsehodnicli (Jawial. 
(Cr. gangeticus, Гакіалъ), a w rzekach 
Ameryki południowej Kajman (Cr. Scle- 
rops, Каймань), co do sposobu życia po- 
dobne pierwszemu.

G a d y  W ę ż o w a t e .
(Ophidii, Змыінын).

Mają ciało długie, wysmukłe, bez nóg, 
okryte łuskami, tarczami, lub nagą pier- 
śoioniowato fałdującą się skórą Szczęki 
rozszerzalne, dla tego połykają grubsze 
od siebie zwierzęta. Długi, w końcu roz
dwojony język, jest  u wężów narzędziem 
czucia, nie jest przeto, jak mniema pospól
stwo żądłem, w którćm się jad mieści. Żyją 
w M odzie i na ziemi, więcej w krajach go
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rących jak zimnych. Jedne są jadowite, 
drugie bezjadu. Jadowite mają w szczę
ce górnej po dwa lub więcej zębów, nad 
inne dłuższych, i té są jadowite. '/>ęby 
te są wydrążone i osadzone na pęche
rzykach trucizną napełnionych, która za 
przyciśnieniem pęcherzyków w czasie 
ukąszenia, wchodzi do zęba, przepływa 
przez jego kanał jak przez rurkę, a zmię- 
szawszy się z krwią zwierzęcia uką
szonego, sprawia zapalenie mniej lub wię
cej mocne, stosownie do gatunku węza 
i pory czasu, w której ukąszenie na
stępuje. W gorącym czasie ukąszenie jest 
niebezpieczniejsze jak w zimnym Jad wę
żów jest  żóllawy, bez smaku; wewnątrz 
wzięty wcale nie jest szkodliwy. Węże 
corocznie zrzucają skórę, czyli lenią się, 
niektóre nawet kilka razy do roku.

Węie jndutrite. O k u la r n ik  (Naja, 
Hain). Długi bywa do 7 stóp, nazwisko 
ma oil dwóch plam brunatnych, okrągłych, 
w tyle głowy, kształt okularów mających. 
Jest najjadowitszy ze wszystkich; wszak
że Indyanie pokazują z nim różne szlu- 
ki, powyrywawszy mu poprzednio jado
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wito zęby. Trucizną jogo napawają s trza
ły, a tym sposobem zadają tak niebezpie
czne rany, jakie przez ukąszenie węza 
powstaj ij.

(ürzechoti i ik  (Crotalus, Гремучникъ). 
Najniebezpieczniejszym w tym rodzaju 
jes tg \  okropny. Ojczyzną jogo jest północ
na Ameryka, dorasta 8  stóp długości, i by
wa gruby jak ręka. Kolor ma pod spo
dom ciała żółtawy, na wierzchu jasno-bru- 
natny, z cienirio-brunatnemi plamami. Na
zwisko tym węzom nadano ztąd, źe mają 
ogon zakończony dęto mi rogowemi obrą
czkami, koleją u siebie pourzepianeini, 
a te za poruszeniem uderzając o siebie, 
wydają szelest jak groch w suchej łupinie- 
Tdaje się, źe przyrodzenie odznaczyło tę 
okropną gadzinę, dla przestrogi ludzi 
i zwierząt. Mniemanie dawniejszych, źe 
młode ptaszki i drobno zwierzęta przera
żone wzrokiem grzechotnika, same mu 
w paszczę wpadają, jest przesadzone; 
umieszczona bowioni razem z nim siko
ra, koło niego siedziała bezpiecznie, i po 
grzbiecie go dziobała. I kąszonie jfrze- 
chotnika z początku tyle jest dokuczliwe
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co osy; lecz wkrótce miejsce ukąszone 
sinieje i puchnie, jad rozchodzi się po 
ciele, następują mdłości, a często i w 3 
godziny śmierć. Niektóre zwierzęta 
a szczególniej świnie, zjadają bez niebez
pieczeństwa grzechotniki Amerykanie, od- 
ciąwszy głowę, mięso węzą używają na 
pokarm.

S e r c o g t ó w  (Trigonocephalus С’едрцсго- 
ловъ). Podobny do poprzedzającego, różni 
się że nic ma grzechotki, głowa zupełnie 
trójkątna. Jestto wąż straszny, do 7 stóp 
długi, kolor łuski bywa siwy, czerwono- 
żółty, a na grzbiecie ciemno-chinurkowany. 
Pospolity jest  na wyspie Martynice, w lii- 
dyach Zachodnich, gdzie w każdćni ba
gnie, na polach, w lasach, nawet na wyw 
sokich górach znaleźć go można,* już p ły 
wa w- wodzie, już też dostaje się na 
wierzchołki drzew, lecz najwięcej prze
bywa na polach trzciną cukrową zasia
nych. Ukąszenie te го węża sprawia śmierć 
w kilku dniacli: jeżeli zaś ukąszenie jest 
mniejsze, wtedy człowiek niekiedy przez 
rok cierpi zawrót głowy, ból piersi, spa
raliżowanie, puchlinę i t. d.
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Żm ija  (Ѵірега, Гадпна). Głowę ma krót
ką, okrytą (arczami Iult łuskami, zęby 
jadowite, hakowate. Młode wylęgaj,*} się 
we wnętrznościach matek i rodzą się 
iywt?.

Żmija %yg%ak (X . Berus), Pospolita 
w Niemczech, rzadka w Polsce, jest bar
dzo jadowita. Długa bywa na 2 stopy, 
koloru według wieku i płci różnego, ale 
glównćmjćj znamieniem jest kresa ciemna, 
zygzakowata, od głowy do końca ogona 
przez grzbiet idąca, a w jej zgięciach po 
obu stronach małe ciemne plamki. 7>ęby 
jadowite osadzone są w górnej szczęce, 
po jednym lub dwa w każdej znchwie, 
w tyle za niemi jest jeszcze kilka jado
witych zębów, a te zastępują miejsce 
pierwszych, gdy wypadną. Wielkie zęby 
jadowite długie są na dwie linie, w t j ł  są 
zagięte, a tak ostre, ze przebijają miękką 
skórkową rękawiczkę; o skórę obuwia ła
mią się, lub po nićj osuwają. Zęby jado
wite są ukryte zawsze w skórkowatej 
pochwie, która się z nich zsuwa w cza
sie kąsania. Wiele jest przypadków nie
szczęśliwych z ukąszenia tej żmii, zwła’
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szcza jcźcli to nastąpi w takie miejsce, 
które żmija dobrze szczękami ująć moi«*. 
W razie ukąszenia, jeżeli nie można mieć 
natychmiast pomocy lekarza, trzeba do
brze wymyć ranę, i mocno wytrzeć wodą 
z miałkim piaskiem, położyć się spokoj
nie i miejsce zranione smarować ogrzaną 
oliwą. Dobrze jest  także dla wzbudzenia 
potów, pić co godzina po filiżance herbaty 
z melissy, bzu lub rumianku, a nadewszy- 
stko unikać wszelkich rozpalających na
pojów. Skutki ukąszenia żmii, po wielu 
latach odezwać się mogą.

Nie dla wszystkich przecież zwierząt 
rów nie niebezpieczny jest jad żmii, a są 
nawet i takie, którym wcale ukąszenie to 
nie szkodzi, takiemi są: sokół tni/szołóic, 
sójka, bocian biały, prawie wszystkie ga 
tunki kruków, tchórz, kuna, Świnia, je i .  
borsuk.

Pospolitszą u nas jest żmija ruda, (V. 
Aspis), odznaczająca się pręgą koloru ru
dego wzdłuż grzbietu, stosownie jednak 
do wieku żmii pręga ta jest mniej więcej 
wyraźna, tak dalece , że przytrafiają się 
nawet żmije prawic czarne. Ten gatunek
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żyje w łasuch iglastych, na wzgórzach, 
wyszukuje jam i rozpadlin w skałach, dziur 
między korzeniami drzew, albo przebywa 
między mchem; rzadko się daje widzie* 
na polach i łąkach. Lezy często przed 
swą kryjówką na słońcu; wr czasie zimnym 
i dżdżystym kryje się w jamie.

Węie niejudowite. P o t o z  (Bon, ІІолоэъ) 
Jest największym i najsilniejszym węiem; 
niektóre jego gatunki mają od 30 do 6 0  

stóp długości, a grube sąjak udo człowieka. 
Połykają większe zwierzęta, nawet sarny; 
podania jednak dawniejszych podróżopisa- 
rzy, źe połoze oh wij aj ą ciałem swćm je 
lenie, woły i t. i»., ze grnchoczą w nich 
kości i połykają, uwaiać należy za prze
sadzone W wyzszćj szczęce mają zęby 
ostrokończyste w tył zgięte, lecz nic ja 
dowite. Grzbiet ich pokryty łuskami da
chówkowato ulozonemi, brzuch zaś i ogon 
szerokieini lisztwami. Największy między 
połozami jest tak zwany dusiciel (Boa Con
strictor, П о л о :у ь  удавь),  i korbncx (Scy- 
tliale), do 2 0  stóp długi, żyją w południowej 
Ameryce, w blizkości rzek i jezior, gdzie 
czatują nazwierzęta pić przychodzące. Skó-

Zoologia 19
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ra połozów wyprawiona daje rzemień, 
a biała tliistość, rozmaicie bywa używana.

Wąż (Coluber, Ужъ). W tym rodzaju 
mieści się pospolity u nas tcąi zwany tco- 
ânym (C. Xatrix, водный Ужъ), znajdu
jący się w niektórych okolicach, zwłaszcza 
bagnistych, w wielkićm mnóstwie. Długi 
jest  do 4 stóp, samce są mniejsze, w tyle 
za uszami mają po jednej żółtej plamie. 
Ciało ich z wierzchu jest błękitnawe, zie- 
lonawe, siwo lub czarno-bruriatne, pod

с
spodem białe i czarno-pstrokate. Żyją na 
lądzie i w wodzie, żywią się myszami, ża
bami, jaszczórkarai, lecz i owady i robaki 
zjadają. IMie są szkodliwe, ani jadowite: 
ukąszenie ich zadaje małą ranę, prędko 
się gojącą. Rozgniewane syczą i wysu
wają rozdwojony język, mylnie za szko
dliwe żądło uważany. Na zimę chowają 
się w ziemię, na wiosnę wychodzą i lenią 
się, czyli zrzucają skórę. Skórą jego ob
ciągają laski, mięso w niektórych okolicach 
jedzą, a tliistość używają niektórzy za le
karstwo na rany.

P a d n le c .  (Anguis, ЛІ і.дяішца). Pospo
lity u nas padalec kruchy (A. fragilis)
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bywa na stopę długi. Kolor jego ciała ró
żny, najpospoliciej jednak jest z wierz
chu czerwonawy, metalicznie połyskują
cy, a pod spodem czarniawy. Jcslto wąż 
łagodny, zupełnie nieszkodliwy, i nie ma 
wcale jadowitych zębów: wszelkie zatem 
posądzanie ludu naszego o wielką jadowi- 
tość padalca, za zupełnie mylne uważać 
należy. Powód do tak błędnego mniema
nia dało niewątpliwie jego miano, a któ
re ztijd poszło, że za riajiuniejszém ude
rzeniem, ciało padalca rozpada się na czę
ści. Od ogona ukruszone, prędko się goi 
i zarasta. Wyobrażenia zaś ludu wiej
skiego o tym padalcu, są zupełnie inne. 
Utrzymuje on, że jest jadowitym, że rany 
z ukąszenia jego pochodzące, trudne są 
do zagojenia i że się część ciała ukąszo
na rozpada. W niektórych okolicach zowią 
tego węża ielaśnicą lub śłepuchą, albo po 
prostu gad%mą. Padalce na zimę zasy
piają. Młode rodzą się żywe.

Gady Ziemnowodne czyli Płazy.
(Batrachii, Лягушечныл).

Płazy pokrj'tc są nagą, kleistą, u nie
których brodawkowatą skórą. Kóg mają
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po 4 lub 2. Jedne są ogoniaste, drugie 
ogonów nie mają. W ogólności plaży 
z wielu względów podobne są do ryb. 
Szczególniej to widzieć możemy na mło
dych żabach, które wylęgłszy się z klei
stych bezskornpriych jaj, mają kształt ma
łych rybek; są bez nóg, i tak jak  ryby 
opatrzone po obu stronach w tyle głowy 
(it/chatckami, czyli narzędziami do oddy
chania. \ \  tym stanie zowią się giotcacx- 
kami lub kijankami, które, gdy przybiorą 
postać doskonałą, tracą dycliawki, dostają 
płuc, i niemi zamiast dychawek, oddychają. 
Żywią się po największej części owadami 
i robakami. Przebywają w miejscach wil
gotnych, kijanki zaś zawsze w wodzie. 
Zimę przepędzają w odrętwieniu, zagrze
bane w ziemi lub błocie, a doświadczenia 
pokazały, ze się mogą obudzić nawet po 
stu latach. Celniejsze płazy są:

Tryton. (Triton, Укола). Zwany je sz 
cze salamandrą tcodną, ma ciało podłużne, 
ogon spłaszczony, skórę na ciele brodaw- 
kowatą. Trytony obdarzone są zdolnością 
odradzania utraconych części ciała. 
Wszystkie ich członki i części ciała po
krajane, pokalecozne i odcięte odrastają;
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a nawet trytony odzyskuj,| kilkakrotnie 
odciętą nogę. Żyją przez lato w wodach, 
i w nich są bardzo rzeźkie; wypływają 
pod wierzch wody, i znowu się na dno 
spuszczają zawsze w kierunku pionowym» 
Xazimç zagrzobują się w ziemię, albo 
w lodach zamarzają. U nas najpospolit- 
szym jest tryton grzebieniasty (T. cri- 
status), 6  cali długi, ma ogon ostro zakoń
czony, grzebień u samca wyso ki, 
piłkowato ząbkowany. Grzbiet i gło
wa są ciemno-oliwkowo zielone, brzuch 
ciemno żółty, poplamiony. Żywią się owa
dami, robakami i żabim skrzekiem.

S a l a m a n d r a  (Salamandra, Саламандра). 
Ciało jćj jest podłużne, zaokrąglone, ogo
nem tępym zakończone; skóra pomarsz
czona, brodawkowata. Nie ma na grzhie-

•  i  Çcie takiego jak trytony grzebienia Żyje 
w miejscach wilgotnych; jest  ociężała, le-, с
niwa, zimę przepędza w odrętwieniu. Ży
wi się owadami i robakami. Z grnczoł- 
ków na bokach ciała umieszczonych są
czy, gdy jest rozdrażniona, ostrą, mle
czną wilgoć, która wszakże nie jest jado
witą, i po obmyciu ciała czystą zimną wo-

19*
http://rcin.org.pl



222

(ty, bynajmniej nift szkodzi. T a  ciecz nie 
ochrania też salamander od ognia, jak 
dawniej sądzono; mogą one nią tylko lek
ko rozżarzone węgle przygaszać, lecz 
w żarze mocniejszym, tak jak  każde inne 
stworzenia, giną. Pospolitym gatunkiem 
w umiarkowanych krajach Europy i Azyi 
jes t  salamandra ognista (S. terrestris); 
w Polsce jednak rzadko się przytrafia. Ko
lor ma czarny, z ciemno-żóltemi, nieró- 
wnemi plamami. W Szwajcaryi żyje gatu
nek salamandrą czarną (S. atra) zwany.

Żaba (liana, Лягушка). Zaby są po
kryte skórą, tylko do kości grzbietowej 
w niektórych miejscach przyrosłą, i z tego 
powodu mogą ją  do woli wydymać. Wy
dają mnóstwo kleistyeli jaj, iabim skrze
kiem zwanych, które wolno pływają po 
wodzie. Z nich wylęgają się małe głowacz- 
ki, inaczej kijankami lub praczkami zwane. 
T e z  początku nie mają nóg i kończą się dłu
gim ogonem; później wyrastają im nogi tyl 
nc, potem przednie, wtenczas ogon i dy- 
chawki nikną, aone przybierają kształt ża
by doskonalej. W zimnych i.umiarkowanych 
krajach, żaby przepędzają zimę we śnie, 
w ziemi lub błocie pod wodą. Żyją po ca-
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łój kuli ziemskiej, są czułe na zmiany po
wietrza, a słuch mają doskonały.

Żabka drzewna (Hyla viridis, Ккакша), 
jest szczególniejszym gatunkiem między 
żabami. Kolor z wierzchu trawiasto zie
lony, pod spodem białawy, po bokach żółta 
i czarno błękitna prążka. Te  żabki zale
dwie półtora cala długie, żyją w lasach 
na drzewach, albo w polu między zbożem, 
gdzie wykrzykują często i głośno. Dla 
przepowiadania zmian powietrza, bywają 
chowane w słojach szklanych, wodą nala
nych, zieloną darniną wyłożonych i opa
trzonych drabinką. Gdy się ta żabka ką
pie, będzie deszcz; gdy długo w wodzie 
zostaje, ciągle deszcz padać będzie; gdy 
wyłazi na drabinkę, nastąpi pogoda Cho
wana w domu nic zasypia na zimę, żywi 
się owadami, a szczególniej muchami.

Zaba jadalna (liana escnlenta), inaczej 
wodną zwana, jest zielona, czai no-brunat- 
tno poplamiona, wzdłuż grzbietu ma 3 prę
gi. Żyje we wszystkich wodach Europy» 
wieczorem do uprzykrzenia wrzeszczy. 
Używana na pokarm, szczególniej jej udka.

Żaba wczesna, (R. temporaria), ma ko- 
lor żółty lub rudo'bruriatny, odznacza,
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się trójkąt»!} plamą czarną od głowy do 
nóg idącą. Pokazuje się szczçgôlniéj 
w czasie deszczów, z kąd powstała bajka
0 żabach spadających z deszczem.

R o p u c l in  (Bufo, Жаба). Ciało ma gru
be, niezgrabne, na nićm wiele brodawek, 
wydających ostrą wilgoć. Przebywa 
w miejscach ciemnych, rzadko w wodzie. 
W  nocy wychodzi na zer, a w dzień, tyl
ko w czasie deszczu. Xie jest jadowita, 
życie ma bardzo wytrwałe.

Ropucha popielata, (U. cinerus), u nas 
najzwyczajniejsza, jest koloru czarno-bru- 
natnego, czasami zdarzają się czarniawe
1 oliwkowe. Bywa 3 cale długa, 'l’a ro
pucha z wejrzenia nieprzyjemna, jes t  do
tąd przedmiotem wielu niedorzecznych 
bajek. Mówią między iniicmi, ze wzro
kiem swym zabija myszy, wróble i t. p., 
źe krowom mleko wysysa, Źc pęka gdy 
na niej posadzimy pająka. Lecz co pra
wda, a co jest  osobliwością w ropuchach, 
to długotrwale iycie. Znajdowano te stwo
rzenia w znacznych głębokościach ziemi: 
pod fundamentami domów, w skałach wa
piennych, w środku pni drzewnych, po
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wydobyciu ich, do życia powracały;a tru
dno jest pojąć, jakim sposobem i jak da
wno się tam dostały. Między skamieniało
ściami znajdują się szczególne kamienie, 
które gmin iaftińcami (I)« fon i tes) nazywa,
i mniema i e  są jajami, mózgiem lub zębami 
ropulicy; rzeczy wiście zaś owe koniienie są- 
to skamieniałości różnych zwierzokrzewów 
a szczególniej mali czyli madrepor. Z za
grań icznycli gatunków osohliwszemi są:

IŁopucAa rogata, (It. coruutus), mająca 
stożkowate powieki, nakształt rogów.

Kop: morska, zwana olbrzymią, (II. mari- 
iius), bo przeszło 8 całi długa, i r.grzbie- 
toród, osobliwsza ze sposobu wylęgania 
jaj. Samiec zgarnia je  z ziemi, składa 
na grzbiecie samicy, a te coraz bardziej 
się weń zagłębiają, tak, iż powstaje 
w grzbiecie mnóstwo komórek, w których 
się młode wylęgają, a odbywszy w ciągu 
trzech miesięcy wszystkie przemiany, do
piero z nich wychodzą. Wszystkie trzy 
gatunki żyją w Ameryce południowej, 
ostatnia zaś głównie w Ciujanie holender
skiej, czyli Surynainie; ztąd ropuchą sury- 
namską się zowie.
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(P ISC E S, Р Ы Б Ы ).

Ostatnią gromadą w dziale zwierząt 
kręgowych są ryby. Mają krew czerwo
ną zimną, oddychają dychawkami, a ży
jąc w wodzie mają płetwy do poruszania 
się i utrzymywania w równowadze. Płetwy 
ryb są błonki na cienkich długich kost
kach rozpiete, a stosownie do miejsca 
w którćm są osadzone, rozróżniają się na 
grzbietowe , umieszczone na wierzchu 
grzbietu, i ogonowe, które stanowią ogon. 
Oba te gatunki płetw są pojedyncze.— 
Oprócz nich u wielu ryb jest pe jednej 
dwie lub więcej par płetw, które odpowia
dają członkom przednim innych zwierząt; 
z tych umieszczone przy otworach skrze- 
li zowiemy piersiowemi, położone zaś na 
brzuchu zowią się brzuehowemi. Te dwie 
pary płetw służą rybom do popychania 
się naprzód, tymczasem płetwy pojedyn
cze do kierowania się są przeznaczone.
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Dychatcki sąto narzędzia włókniste, 
strzępkowatc lub workowate, osadzone ze
wnątrz lub wewnątrz łuków chrząstkowa- 
tych. Jeżeli się znajdują zewnątrz tych 
łuków, bywają pokryte skrzelami, które 
się składają z błon i promieni przyskrze- 
loicych; osadzone zaś wewnątrz łuków nie 
aiają otworów skrzelowych ani skrzeli, 
tylko szpary dychawkowc.

Osobliwością u ryb jest  pęcherz powie
trzny, którego głównćm przeznaczeniem 
jest pomagać im w wypływaniu na wierzch, 
lub opuszczaniu się na dno wody, stoso
wnie do tego, jak wrydęty lnb ścieśniony 
będzie.

Niewiele jest  ryb bezzębnych; gdy się 
zaś zęby znajdują, te bywają umieszczo
ne w obu szczękach, na podniebieniu, ję 
zyku, gardle i na łukach dychawko- 
wych.

Pokrycie ryb jest różne: u jednych na
ga skóra, u największej zaś liczby dro
bne łuski na siebie zastające, a te и nie
których przemieniają się w kolce, tarcze 
lub pancerze. Barwa pokrycia także ró 
żna: niektóre pięknym metalicznym jaśnic-
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ją  blaskiem, a w ogólności morskie ruają 
barwę piękniejszy, jak żyjące w wodach 
słodkich; te znowu, które żyją w niewiel
kich głębokościach, jaśniejsze mają kolory, 
jak  przebywające po dnach. Niektóre 
żyją wyłącznie w wodach słodkich, inne 
w słonych, a są i takie co żyją w jednych 
i drugich.

Ryby niosą wiele ja j,  a te zowiemy 
ikrą. Liczba ich niekiedy inilioua dochodzi. 
W niektórych gatunkach ikra wylęga się 
we wnętrznościach matki, i takie żywo 
się rodzą. Niektóre ryby morskie odby
wają wędrówki, juzto po inunu ,  juz  téz 
z morza do rzek np. jesiotr. Użytki z ryb 
są znaoe: mięso prawie wszystkich ja- 
dalue; z pęcherza i skóry niektórych wy
rabia się klej rybi, czyli karug\ ikra da
je kaicior, skóra niektórych śluzy na rze
mień, kości zaś używają dzicy za broń 
lub narzędzia.

Ryby pod względem kościo-składu dzie
lą się na kościste i chrxąstkownte\ w od
dziale pierwszym, który jest nierównie 
liczniejszym jak drugi, mieszczą się wszy
stkie nasze rzeczne gatimki.
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R y b y  K o ś c i s t e .

(P isces  ossei,  Костистый рыбы.)

Śledź (Clupea, Сельдь). Z togo rodza
ju największym gatunkiem jest śledź ko- 
%a (C. alosa), do 3 stój» długi, żyje w mo
rzu północnem i lialtyckióm; najpospolit
szym zaś śledź iwycxajny (С. Ilarcngus) 
nieprzechodzący stopy długości. J\'a po- 
dziwienic zasługują coroczne wędrówki 
wielkich gromad śledzi, od mórz półno
cnych ku zachodnim brzegom Europy od* 
bywane. Dawniej niektórzy naturaliści 
mniemali, ze te gromady śledzi wracają 
znowu w strony podbiegunowe, i z tych 
miejsc wspólnego ich schronienia, nowe 
pokolenia w następnym roku odprawiają 
wędrówki. Lecz świeższe spostrzeżenia 
okazały, iż rzecz ta ma się inaczej. W isto
cie przybyłe ku brzegom Europy śle
dzie składają ikrę; lecz wylęgłe rołodc 
spuszczają się w głębiny morza, kierując 
się w strony północne, bo tam znajdują 
obfitszy pokarm w skorupiakach i innych 
morskich stworzeniach, a następnej wiosny 
inna potrzeba zmusza je znowu do szu-

Zoologia 20
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kania wód cieplejszych. Wtenczas to 
ukazują się śledzie w niezliczonéni mnó
stwie, a na połów ich tysiące statków ry
backich wybiera się na morze północne 
ku brzegom Norwegii i Szkocyi, gdzie 
śledzie do końca sierpnia na otwartćm 
przebywają morzu. Holendrzy największe 
ciągną korzyści z połowu śledzi; lecz i Лтог- 
wegianie, Amerykanie, Szkoci i Anglicy, 
O d d a ją  się téz téj gałęzi przemysłu, któ
ra w ogólności dla nich w ielkie przynosi 
zyski. Śledzie jedzą się świeże, solone, 
wędzone, i marynowane. Sztukę solenia 
śledzi, podał Benkelson % liierfliet we 
Fl an dry  i w 14 wieku.

Do rodzaju śledzia należy Sardela (Clii-
с

pea Ëricrasicolus, Аичоусь). Żyje latem 
w morzach północnych, zimą przy brze
gach Hiszpanii i Francyi. Łowią je obfi
cie, złowionym ucinają głowy i osolone 
rozsyłają do handlu.

Ł o so ś  (Salino. Лосось). Łosoś tcfaści- 
try (S. Salar, Семга), żyje podczas zimy 
we wszystkich morzach prócz Śródziemne
go. Na wiosnę i w lecie udają się ło
sosie w wielkićm mnóstwie do rzek, dla
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składania ikry: w jesieni wracają przepę
dzać zimę w morzu. Młode łososie rosną 
prędko, a dorosłszy jednej stopy opuszcza
ją  rzeki, udając się do morza, zkąd w po
łowie lata następnego znowu do rzek 
wpływają. Osobliwsze zrobiono spostrze
żenie na wędrówkach łososiów. Ryby te 
stale corocznie wracają do tychże samych 
miejsc w rzekach; przekonano się o tój 
prawdzie następnie: złapano 12 łososiów 
w rzece Ren, i opasawszy je miedzianemi 
pierścieniami przy głowie, puszczono do 
tej rzeki. W roku natępnym złowiono 6 
tychże łososiów, w drugim roku trzy, 
a w trzecim jeszcze trzy pozoslałe.

Łosoś pstrąg (S. Fario, Пеструшка, 
Форель), przebywa w małych strumykach 
po gruncie kamienistym płynących. Po- 
spolity jest w Szlązku, u nas trafia się 
w małym strumyku zwanym Prąduik 
w pięknej dolinie Ojcowa i Pieskowej 
Skały płynącej. Jestto gatunek i co do 
ubarwienia najpiękniejszy, i co do smaku 
mięsa między łososiami najlepszy. Na po
graniczu Prus zowią je  forelctmi
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Łosoś sielawa (S. Maraena, Селава), 
pospolitą jest w jeziorze Rajgrodzkiem. 
Wigierskićm i innych w północnej Polsce. 
Sielawy jedzą się gotowane, smażone, 
ale najlepsze są wędzone, i w tym stanie 
w handlu najczęściej są sprzedawane.

Łosoś sięga lub sieja, żyje w głębiach 
północnego i ltaltyckiego morza; w sier
pniu i wrześniu w licznych gromadach 
udaje się do rzek Norwegii.

S u m  /Silurus, Соягь). Sum tcłaścitcy ma 
głowę płaską z długiemi wąsami, skórę 
gładką. Jestto największa ryba w rze
kach europejskich, dorasta 16 stóp długo
ści, a waży do 301) funtów. Zagrzebany 
w mule na dnie rzek czatuje na przepły
wające drobne rybki, i te zręcznie wąsa
mi chwyta. Mięso smaczne, ale tłuste i do 
strawienia trudne

W ęjęo rz  (Anguilla, Угорь). Ciało wę
żykowate, płetwy piersiowe małe, a grzbie
towa przez całe ciało się ciągnie. W na
szych rzekach żyje teęgorz rzeczny, 
(A. fluviatilis) dorastający 3 stóp długości, 
lubi miejsca muliste, zimę przepędza 
w odrętwieniu zagrzebany w mule. Mię-
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so tłuste, dla osób słahycli do strawienia 
t r u d n e .

Węgorz surynamski czyli dręłtcik, 
(Gymnotus eloclricus, Гимиоть;, odzna
cza, się szczególnym przyrządem elektry
cznym z kórego iskry wydobywać 
może.

Dorsz (Gadus Morhua, Треска). Ta 
ryba sławna jest z obfitych połowów, j a 
kie się corocznie na morzu półnoeućm 
między Europą i Ameryką odbywają. Za
dziwiającą jest płodność dorszów, naliczo
no bowiem w jednej samicy do 9 milionów 
ikry. Mięso dorsza rozmaicie się przy
prawia, a stosownie do tego i różne 
w handlu ma nazwiska; i tak ryba ta 
u Niemców zwana kablionem, po ucięciu gło
wy i wysuszeniu zowie się stokfisxem lub 
klip/iszeiH, a pod temi nazwami i u nas 
w handlu jest znaną. Z wątroby dorsza 
wytapia się tran rybi. który ma zastoso
wanie w sztuce lekarskiej.

F lą r i ra  (Płeurouectes, Камбала). Mie
ści w sobie ryby z boków spłaszczone; 
oba oczy osadzone są ukośnie na jednej 
stronie głowy, a ponieważ jedno z nich

•20*
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jest nieco niniejsze, ztąd poszło zapewne 
fałszywe dawniejszych mniemanie, źe fla
dry mają tylko jedno oko. Kyby te po
spolite są w morzu Baltyekiém, z które
go do ujścia rzek w czasie lata w p ły
wają, i tu oblicie się łowią. Mięso ich 
solone lub wędzone rozchodzi się po sta
łym lądzie.

W d ziale ryh kościstych mieszczą się 
wszystkie krajowe gatunki, z tych wy
mienimy znaczniejsze:

K i r łh  (Gobio, Ko.ióa, ІІпскарь).
Lin (Tinca. Лііііъ), żyje w stawach i je 

ziorach z grniitein muKstym. Mięso tłuste 
smaczne do strawienia jednak trudne.

Uialoryh (Leuciscus, НЬльчуга) zawie
ra w sobie najpospolitsze ryby rzeczne, 
jakoto: u kleje, świnki, jazie, olszanki. 
płotki, pslrzęgi i t. d.

Leszcz (Abramis, Лещъ)
K a r a ś  (Carassius, Карась), w stoją

cych nawet wodach dobrze się utrzymuje.
Karp (Cyprinus, Карпь). Żyje w rze

kach i jeziorach; dorasta 5 stóp, a wa
ży 4U funtów.
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S z c z u p a k  (Esox, ІЦука-). Zawiera ry
by bardzo żarłoczno, a zląd w stawach 
rybnych szkodliwe, w brakli ryb szczu
paki zjadają ptaslwo wodne, chochoły, 
szczury i t. d. Dorastają 8 stóp długości.— 

S a n d a c z  (Sehilus, Гудакь).
O k u ń  (Ferca, Окунь). Wszystkie powy

żej wymienione ryby dostarczaj;} wybor
nego pokarmu.

Ryby Chrzą,stkowate.
(Pisces Cartillaginei, Хращеватым рыбы). 

Jesiotr (Accipenser, Осотрь). Zawiera 
ryby morskie, kióre w miesiącach letnich 
udają się do rzek i w nich obficie poła
wiane bywają. Jestto najużyteczniejsza 
ryba, mięso służy na pokarm, ikra przy
prawia się na kawior, z pęcherza do pły
wania i z chrząstek wyrabia się klej rybi 
(ichtyocola). Gatunki jesiotrów są: 

Jesiotr pospolity (A. Sturio). poławiany 
w Wiśle i Niemnie, dorasta 18 stóp dłu
gości.

Jesiotr tet/i (A. IIuso, Bbiyra),  pospo
lity w morzu kaspijskićm, większy od 
poprzedzającego, daje dobry kawior i mię
so wędzone w handlu tcyxinq zwane.
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Jesiotr czecitigaczyti sterlet (A. ruthe- 
niis, Стерлядь), najmniejszy z jesiotrów, 
do 4 stóp dorasta, wydaje najlepszy ka
wior. Żyje w morzu Czarnćm i Kaspij- 
skiém.

K a ja  (Raja, Скатъ). Osobliwszy kształt 
tych ryh odróżnia je  od wszystkich innych. 
Ciało bowiem jest bardzo płaskie, prawie 
czworoboczne, brzegi płetwami otoczone1 
Ogon okrągły, długi; ikra ma kolor bru
natny, kształt czworokątny, i jest znana 
u żeglarzy pod nazwiskiem tnys%y mor
skich. Ważniejsze gatunki tego rodzaju są:

Raja jadoirita, zwana pastynakiem (Ka
ja pastinaca), odznacza się długim ząbko
wanym kolcem, klóry wyrasta z pod dłu
giego okrągłego ogona. Jakkolwiek kolec 
ten nie jest wcale jadowity, jak przedtem 
utrzymywano, wszakże dla tej ryby sta
nowi on straszną broń w ściganiu mniej
szych stworzeń morskich, które raja nim 
rani, zabija i na pokarm zjada.

Raja elektryczna (drętwa) (Raja To rpe 
do, Гнюсь). ma kształt ciała prawie okrą
gły, posiada własność wydawania iskier 
elektrycznych. Ten gatunek jest najwiç-
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kszym między rajami, dorasta bowiem 4 
stóp, a waga jej do ‘200 funtów dochodzi. 
Żyje w morzach oblewających Europę.

Ludojad (Srjualus, Акула). Zawiera 
największe i najdrapieżniejsze ryby mor
skie. Sąto prawdziwe wilki albo raczej 
hieny morskie, pożerające wszystko, co 
tylko z okrętów spada.

Ludojad iarłok (Squalus Carcharias), 
zwany jeszcze rekinem albo hają, jest naj
niebezpieczniejszym ze wszystkich gatun
ków, nietylko dla zwierząt, ale i ludzi.— 
Pływają one około okrętów i chciwie 
połykają wszystko co z nich spada. 
Gdy przypadkiem nieszczęśliwy majtek 
wpadnie w morze, lub dla naprawy okrę
tu spuści się do wody, wtenczas albo tra
ci nogę lub rękę, albo bywa pożarty od 
tego potworu morskiego. Żeglarze przy
taczają szczególny przypadek ubicia tego 
ludojada. Majtek znajdujący się w wodzie 
dla naprawy statku, uchwycony został 
przez żarłoka. Wcześnie ten nieszczęśli
wy przypadek spostrzeżono, a dobrze skie
rowany strzał działowy ubił tegoż rekina. 
Wyciągnięto go wraz z majtkiem na po-
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kład okrętu, i lubo mocno pokaleczonego 
majtka potrafiono przy życiu utrzymać. Re
kiny są tak żarłoczne i śmiałe, ze w po
śród najzaciętszych bitw morskich uwija
ją się między okrętami, i wpadłych w wo
dę rannych i zabityclj połykają. Widzia
no te ryby jak nietylko ludzi, ale i konie 
w morze wrzucone, a nawet beczki chci
wie połykały. Żarłoczność ich do tego 
stopnia dochodzi, ze mocniejsze zjadają 
słabsze od siebie rekiny. Ten straszny 
potwór żyje w morzach europejskich, a ob
ficie się trafia w Śródziemnćm. Jes t  do 
prawdy podobném, ze wzmianka o połknię
ciu proroka Jonasza przez wieloryba, ra
czej do tej ryby zastosowaną być może, 
tém więcej, źe wypadek ów stał się na ino 
rzu Śródziemnćm. Łowią rekiny dla tranu; 
w tym celu majtek przyczepiwszy do kotwi
cy kawał mięsa, spuszczają  winorze, chci
wy rekin połyka mięso, ale się sam za 
kotwicę zaczepia. Wspomnieć tu potrze
ba, źe w dawnym swiecie musiały być lu- 
dojady nierównie większe od dzisiejszych 
do 30 stóp długich, gdyż znajdowane ska
mieniałe zęby tych zwierząt są bardzo

http://rcin.org.pl



239

wielkie, i zdają się należeć do gatunków 
przynajmniej dwa razy od teraźniejszego 
większych.

L. młot (Sqii. Zygaena, Куша) Kształ
tem ciała do innych gatunków podobny, 
ale dziwiłem urządzeniem głowy od wszy
stkich ryb się odróżnia. Głowa jest wpo- 
przek rozszerzona na podopieństwo kowal
skiego młota, na obu jego końcach jes t  
po jedném oku, a otwór pyska pod spo
dem. Miot dorasta 8 stóp, wazy do 500 
funtów.

L.pila■ (Squ. Pristis, Нплонось). Szcze
gólny kształt głowy, odróżnia ten gatu
nek dostatecznie od innych. Górna szczę
ka paszczy kończy się rogowém przedłu
żeniem na 5 stóp długiem, które z obu 
stron na wzór zębów piły dosyć długie- 
mi osadzone jest  wyrostami, tak, że ma 
podobieństwo do stalowej piły, od czego 
we wszystkich językach ta ryba otrzy
mała nazwisko. Jestto wprawdzie dziel
na broń zaczepna i odporna dlatego zwie
rzęcia, nie tak wszakże niebezpieczna 
dla okrętów jak dawniej sądzono, i owa 
możność uszkadzania okrętów tém ostrém
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na pozór narzędziem, dziś juz nie znajdu
je wiary. Piła żyje w morzach europej
skich, dorasta 15 stóp długości.

M inóg  (Petromyzon, Мипогъ). Jestto 
ostatni rodzaj między rybami, a tein sa
mem i między kręgowemi zwierzętami. 
W istocie, grzbietowa jego chrząstka za
ledwie jest śladem kościoskładu innych 
ryb, i nieznacznie czyni przejście do zwie
rząt slatcotcatycA. Minogów znamy dwa 
gatunki, to jest morski i rxeexny, pier
wszy do 6 stóp bywa długi, a waży prze
szło 5 funtów, drugi zaś nic przechodzi 
1 stopy. Otwory dychawkowe w liczbie 
po 7, leżą z każdej strony głowy. Podo
bieństwo tych otworów do oczu, hylo za
pewnie powodem do nazwania tej ryby 
po niemiecku Pieunauge (dziewięć-ocz). 
Minogi szczególną mają sposobność przy- 
sysania się do różnych przedmiotów na 
dnie wód leżących, a mianowicie do ka
mieni. Nie umiano sobie wytlómaczyć da
wniej przyczyny tego zwyczaju. W na
szych czasach pewien angielski naturali
ste, uważając mnóstwo minogów w czasie 
pogodnym uwijających się około kamieni,
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spostrzegł, ze wszystkie poprzyczepia- 
wszy się do jednego, usiłowały go w zru
szyć г  miejsca, a dopiąwszy zamiaru, w y
szukiwały kryjących się pod nim owa
dów i robaczków i te zjadały. Mięso mi- 
nogów zwłaszcza rzecznych jest smaczne, 
i w różny sposób do jedzenia bywa przy
prawiane; najczęściej jednak bywa wędzo
ne lub marynowane. U nas sławne są 
minogi elblągskie, które obficie łowią 
w rzece Elbląg pod miastem tegoż nazwi
ska w zachodnich Prusach płynącej, tu
dzież w odnodze Wisły zwanej ISogatem, 
blizko Elbląga do zatoki Bałtyckiego mo
rza wpadającej.

Zoologia 21
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DZIAŁ. DRUGI.

Z WIE II ŻĘTA STAWOWATB.

(ANIMAUX ARTICULATA, СуСТЛВЧАТЫн).

Zwierzęta ten dział składające, riietylko 
budową wewnętrzną odróżniają się od zwie
rząt trzech innych działów, ale zewnętrzne 
zuauiiona w ogólności tak mają dobrze 
odznaczone, że łatwo na pierwszy rzut 
oka od innych rozróżnione być mogą- Cia
ło wszystkich podzielone jest w istocie 
na pewne części, i zdaje się jakby zło
żenie było z pierścieni na nitkę nawleczo
nych. U jednych to pierścieniowate rozło
żenie jest tylko skutkiem poprzecznych 
fałdów skóry; 11 drugich wszakże zwierzę 
zamknięte jest w gatunku tęgiego pance
rza, z pewnej liczby zrosłych z sobą pier
ścieni złożonego, w ten sposób, że do
zwalają zwierzęciu dowolnego ruchu. To 
tęgie zewnętrzne pokrycie ma w pewnym 
względzie toż samo przeznaczenie co we
wnętrzny kościoskład zwierząt kręgowych,
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gdyż w nim się mieszczą części miękkie, 
do niego przyrosłe są mnskiily, ztąd na
zywają go często kościoskładem zewnę
trznym. becz nie należy go uważać za 
jedno z kościoskładein zwierząt kręgo
wych; jestto bowiem tylko stwardniała skó
ra, niekiedy nawet naskórkiem wapicn- 
11} ni lub kamienistym okryta.

Zwierzęta stawowate mają w ogólności 
zamiast krwi ciecz białą, wyjąwszy roba
ki ziemne, jak pijawki i dzdzowniki.

Ten dział zawiera w sobie dwa mniej
sze, to jest: tclaściwe staicowate i robaki. 
Pierwszy mieści w sobie: owady, pająki 
i skorupiaki, drugi zaś robaki ziemne 
i unętrzne czyli glisty.
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( iNSECTA,  НАСЬКОМЫл).

Owady mieszczą w sobie zwierzęta, 
których ciało składa się z głowy, gorseta 
i tułowa. I)o tych znamion zewnętrznych 
dodamy jeszcze, ze owady oddychają za 
pomocą dyntaczek, czyli małych otworów 
na obu bokach ciała znajdujących się. 
ze w młodości prawie wszystkie podlega
ją przeobraieniom ciała, i źe po najwię
kszej części opatrzone są skrzydłami.

3Ja głowie są osadzone oczy, rożki i o- 
twór pyszczka. Kózki składają się z wielu 
małych członków z sobą złączonych, 
kształt ich bywa rozmaity, zwłaszcza 
u samców.

Gorset owadów zajmuje środek ich cia
ła, a na nim są skrzydła i nogi.

Skrzydła są powierzchnie blaszkowate, 
złożone z podwójnej błonki; z początku są 
one miękkie i giętkie, wkrótce jednak 
schną i stają się twardemi. U największej 
liczby owadów bywa skrzydeł crtery, u nie

http://rcin.org.pl



245

których tylko (lwa, są i takie, co wcąle 
skrzydeł nie mają. Kształt ieii jest ró
żny: u motylów są one cienkie, przezro
czyste, okryte gatunkiem kolorowego pro
szku, albo raczej łusk nadzwyczaj dro
bnych, łatwo się pod palcami ścierających. 
U wielu przeciwnie pierwsza para skrzy
deł składa się z tęgiej twardej błony, 
która w czasie spoczynku owadu pokry
wa zupełnie drugą parę, jak to wi
dzimy u chrząszczów, czyli owadów tęgo- 
pokrywych.

Tułów owadów składa się z znacznej 
liczby ruchomych pierścieni na siebie za- 
stających, liczba ich dochodzi do 9.— Ko
niec tułowa ma na sobie różnego kształ
tu wyrostki, różne przeznaczenie mające; 
i tak u jednych służą do podskakiwania 
jak u skoczogonótc, drobnych owadów, 
które u nas często w widkićm mnóstwie 
na śniegu widzieć się dają. IJ innych tu 
łów kończy się koiccm wysuwalnym, w któ
rym mieści się jadowity płyn, i wtedy 
zowiemy go żądłem jak np. u os, stersze~ 
ni, pstcnół. Samce nie mają 'żądła, opa
trzone niém są sainiee i tak zwane [robo-

2 1 *
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c«e; ukłucie nićni sprawia dosyć bolesne 
zapalenie; przy wyciąganiu go z rany, 
zwykle się urywa i powoduje śmierć owa- 
dn. U niektórych owadów tułów kończy 
się gatunkiem pilkowatego kolca, służy 
on im do przecinania liści i kory roślin 
lub skóry zwierząt dla złożenia w niej 
swych jaj; podobne urządzenie Milowa wi
dzimy w galasówkach, gąsienicznikach 
i innych.

Zmysły owadów są w ogólności bar
dzo wydoskonalone; dotąd wszakże narzę
dzia węchu nie odkryto u żadnego owadu. 
a u największej liczby ni«* spostrzegamy 
oddzielnego narzędzia słuchu. Rożki i wy
rostki przy pyszczku są głównemi narzę
dziami dotykania, a pierwsze prócz tego 
do słuchania.

Kudowa oczu owadów bardzo się różni 
od oczu zwierzą* pierwszego działu. 
W ogólności oko owadów zdające się na 
pierwszy rzut pojedynczćm, składa się 
z mnóstwa drobnych oczek, mających 
skład podobny i jednostajny. Naliczono 
takich ócz w niektórych do 25,000; kształt 
ich jest sześcioboczny; a widziane mikro
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skopem podobne są »lo siatki, i dlatego 
sialkowa/emi się zowią. Oprócz tych ócz 
złożonych, które z każdej strony głowy 
się mieszczą, jeszcze oczy pojedyncze, 
które umieszczone po kilka, a najpospo
liciej po trzy, stoją im wierzchu głowy.

Niektóre owady mają własność wyda
wania głosu, lecz glos ten innym zupeł
nie powstaje sposobem jak u zwierząt 
płucami oddychających, glos owadów po
wstaje jedynie z pocierania jednych czę
ści ciała o drugie, jak np. u konika polne
go świerszcza. Ліе wiadomo jakim sposo
bem powstaje pewien gatunek szmeru, ja 
ki wydaje motyl zmierzchny, trupią głó
wką zwany.

Pokarmem owadów są albo soki roślin 
i zwierząt albo téz ciała twarde roślinne
i zwierzęce. Względnie do gatunku po
karmu mają też stosowne urządzenie py
szczka: i tak żywiące się sokami roślin, 
mają pyszczek zakończony gatunkiem 
trąbki, zdolnej do wysysania słodyczy 
z kniatów, liści lub ze zwierząt, owady 
takie zowią się wysytającemi. Inne prze
ciwnie, żywiące się twardemi ciałami,

http://rcin.org.pl



•248

mają szczęki mocne, i zowią się gryzą- 
cemi. Szczęki owadów niekiedy są zna
cznie przedłużone, i przybierają kształt 
rogów, jak to widzimy 11 jelonka.

Szczególriiejszem zjawiskiem n niektó
rych owadów jest sposobność wydawania 
światła. Świetlik zwany u nas Sto jań- 
skim robaczkiem posiada tę własność mię
dzy naszemi owadami. Samczyk jest 
skrzydlaty i nie wydaje światła, samicz
ka jest bez skrzydeł i świeci fosfory- 
cznćni światłem w czasie pogodnych nocy 
letnich. W gatunku świetlika włoskiego 
samce i samice są skrzydlate i świecące. 
Najpiękniejsze jednak światło wydają nie
które gatunki latarników w gorącej Ame
ryce żyjące, które latając w ciemności, 
piękny widok sprawiają.

Godnymi są uwagi w owadach przeobra
żenia kształtu ciała, które kilka razy w ży
ciu swćm odbywają.

W  ogólności, owady przechodzą trzy 
dobrze odznaczone stany w swćm życiu; 
to jest: gąsienicy czyli liszki albo wąsion- 
ki. poczwar ki czyli pupki. i stan do
skonały.
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Owady tym trzem przemianom ulega
jące, wychodź.1} z jaj w postaci gąsienicy, 
której ciało jest podłużne, miękkie, na 
pierścienie ruchome podzielone. Gąsienica 
albo wcale nóg nie ma, albo tez różne od 
tych, jakie w doskonałym stanic mieć bę
dzie. W tym stanie owad jest najzarlo- 
czniejszy, i rzec można, że największe 
zrządza w gospodarstwie szkody. Prze
bywszy w tym stanie nuiiéj lub więcej 
dłuższy czas, owad zmienia się w nierucho
mą pocztcarkę lub pupkę, twardą 2  wierz
chu skórą pokrytą, pod którą kształcą 
się już różnobarwne skrzydła. Przed tą 
przemianą liszka robi częstokroć dla sie
bie gatunek schronienia z cienkich włó
kien, pyszczkiem wysnuwanych, jak np. 
jedwabnik.

W tym stanie pozornego odrętwienia 
przygotowuje się owad do trzeciej i osta
tniej przemiany, to jest do kształtu do
skonałego, a crdy ten już jest ukończony, 
wierzchnia sucha pokrywa pęka, skrzydła 
przedtem zwinione prostują się, osyclia- 
ją, a piękny owad używa przez lato mi
łej swobody, buja po kwiatkach, których
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sokami się żywi, a po zniesieniu jaj i sam 
kończy krótkotrwałe w tym stanie życie. 
Takie przemiany odbywają motyle. Nie
które znowu owady odbywają niezupełne 
przemiany, np. jętki. W postaci gąsieni
cy są one podobne do doskonałego owa- 
du, brakuje im tylko skrzydeł; w stanic 
pupki wyrastają im skrzydła, lecz te 
z początku ukryte są pod ekórą, potem 
stają się wolnemi, i dopiero w końcu zu
pełnie się rozwijają

W reszcie są owady, które wcale prze
mian nie odbywają, i wychodzą z jaj w ta
kim kształcie, jaki przez całe życie za
chowują, takiemi są owady bezskrzydłe.

Owady tak, szczególne budową ciała, 
więcej nas jeszcze zadziwiają, gdy się 
zastanowimy nad ich obyczajami i zmy- 
śluością, jaką obdarzyła je  przyroda dla 
utrzymania i zachowania swego gatunku. 
'Го łączenie się ich w pewne towarzystwa, 
wzajemna pomoc, rozdzielanie zatrudnień 
koniecznych dla utrzymania bytu. ta tro
skliwość, z jaką zabezpieczają przyszły 
byt swego potomstwa, wszystko to nie
skończenie jest  zadziwiającćm w tak dro-
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bnycli i na pozór niedoskonałych stworze
niach.

Mając wzgląd na bytność i jakość skrzy
deł, można podzielić owady na pewną licz
bę ‘rzędów, jakiem i są: 1 tęrropokrywe,
2 cienkopokryice, 3 iyłkoskrzydłe, 4 błon
koskrzydłe, 5 łuskoskrzydle, 6 półlęgopo- 
krytte, 7 dwutkrzydłe, 8 bezskrzydłe. Opi
szemy tu z niektórych rzędów ważniejsze 
owady.

Owady Tęgopokrywe czyli Chrząszcze.

(Coleoptera, Жескокрылыя).
P
Żywiąc się twardemi roślinnemi lub zwie- 

rzęceini ciałami, mają do tego mocne 
szczęki. Mają 4 skrzydła, z których dwa 
wierzchnie twarde rogowe, pokrywami 
skrzydłowemi zwane; skrzydła drugie są 
błonkowate, przezroczyste, w poprzek się 
marszczące. Podlegają zupełnym prze
mianom; gąsiennica ma kształt podłużny, 
robakowały, pyszczkiem twardym opatrzo
na; żyje pospolicie w ziemi, w drzewie, 
w owocach, grzybach, w mięsie i t. d.— 
Liczba gatunków jest nadzwyczaj wielka,

http://rcin.org.pl



252

opisanych bowiem jest  do 30,000. Wymie
nimy z nich najważniejsze, nietyle pod 
względem korzyści, bo takich jes t  bardzo 
mało, jako raczej pod względem niezmier
nych szkód, jakie w gospodarstwie spra
wiaj;}.

C h rz ą s z c z  (Scarabaeus, Хрущь). Jest 
najliczniejszym rodzajem w tym rzędzie, 
a gatunki jego odznaczają się tak okaza
łością ciała, jak  osobliwszemi wyroślami 
i rogami.

Chr%qs*c% majowy, (S. Melolontha), 
zwany także chrabąs%c%em, jest najpospo
litszym gatunkiem. W postaci gąsieni- 
cy żyje przez lat kilka w ziemi; jest 
w tym stanie najskodliwszym, podgryza
jąc korzonki roślin zbożowych, w postaci 
doskonałego chrząszcza żyje na drzewach, 
i objada liście.

Chr. г и к  albo krówka, (S. stercorarim, 
Коровка), ma pokrywy skrzydeł czarne 
w niebieskie wpadające, jajka składa 
w gnoju zwierzęcym.

Chr. Nosoroiec (S. nasicornis, Xp. Hoco* 
рогь) czarno-brnnatnego koloru, na szyi 
ma garb trójkańciasty, a na głowie jeden
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róg, który u samcu bywa nierównie wię
kszy. Gąsienica tego chrząszcza żyje 
w szczątkach garbarskich, gdzie również 
i same nosorożce najczęściej przebywają. 
7. zagranicznych gatunków najosobliwszym 
jest:

Chr. herkules (S. Hercules), największy 
z chrząszcz ów, pokrywy skrzydłowe siwe, 
czarno-kropkowane, szczęki przedłużone 
naksztalt rogów, / y j e  w llrazylii.

J e l o n e k  (Lucanus, Турь). Wyższa 
szczęka n samców rozdziela się na dwa 
rogi rosochate, podobne do jelenich, zkąd 
poszło nazwisko rodzaju. Te  rogi mogą 
się składać i rozszerzać jak nożyce, a owad 
może niemi dobrze ująć i ścisnąć różne 
przedmioty. Jestto największy chrząszcz 
krajowy, kolor ma ciemno-kasztanowaty, 
żyje w wypróchnialych dębach, żywi się 
sokiem liści lub samenii liściami. W sta
nie gąsienicy żyje przez lat kilfca w drze
wie, potem zakopuje się w ziemię, i prze
mienia się w poczwarkę.

S lr rçkow iec  (llruchiis, Зернецъ). 'Ген 
mały chrząszczyk ma pokrywy czarne, 
biało nakrapiaue. >V czasie kwitnienia gro-

Z o o lo g ia  2*2
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chu składa jajka w kwiat; wylęgła liszka 
rośnie wraz z powiększając.-} się łupiną 
grochu, i żywi się jogo mączką. Zmienia 
się potem w poezwarkę, nareszcie w do
skonałego chrząszczyka, który, albo już 
w jesieni tegoż roku, albo też na wiosnę ro
ku przyszłego z ziarna się wygryza. Nie
kiedy chrząszczyk ten niszczy zupełnie 
zasiewy grochu.

W o ł k  (Cureulio, ІІолчокь). Znane do. 
brze naszym wiejskim gospodarzom te szko
dliwe owady, odznaczają się przedłużo
nym pyszczkiem w kształcie ryjka. ( ’Iirzą- 
szczyk ten sprawia niekiedy wielkie szko
dy vr zbożu, a szczególniej w pszenicy 
i życie. Pod tym względem najszkodliw
szym jes t  icolk czertcony (C. frumenta- 
rius). Składa on jajka w ziarnic pszenicy 
i żyta, wylęgła liszka zatyka otwór w z iar
nic lepką wilgocią, i tak ukryta żywi się 
mączką. GHy już sama tylko skóreczka 
na ziarnie zostanie, przemienia się w po
czwarkę, a następnie w chrząszczyka, któ
ry w czerwcu się wygryza, i ukrywa 
w ścianach i w podłodze spichrzów zbożo
wych. Płodność tych chrząszczów jest

http://rcin.org.pl



255

nadzwyczajna, ho jedna para rozradza się 
w 6,000 nowego potomstwa, ztąd łatwo so
bie wystawimy jak wielkie klęski w zbo
żu sprawić inogą, te ledwo okiem dostrze
galne owady.

Różne podawano środki wygubienia 
wołków, wszystkie jednak niezupełnie 
skutecÿiienii się okazały. Jako środki 
zapobiegające zbytecznemu ich rozmna
żaniu się, podają: przewiewanie częste
zboża, suszenie i czyszczenie w cieple, 
zalepianie wszelkie szpar, w których woł
ki przez zimę się ukrywają; obmywanie 
ścian i podłogi wodą wapienną, wreszcie 
umieszczenie w różnych miejscach spichrza 
mocny zapach wydających roślin, jako to: 
liści chmielu, tytuniu i t. d.

IVolk orzechowiec (C. nucum, Зерно- 
кро.ѵь). Składa jaja w orzechu laskowym, 
w czasie kiedy skorupa orzecha dosyć jesz
cze jest miękką: co zwykle robi w miesiącu 
lipcu. Liszka żyje w orzechu i żywi się ją 
drem. 1'rzcd zamienieniem się w poczwar- 
kę, wygryza się z orzecha owa liszka ja- 
sno-żółta zczcrwono-brtfnatną głową, pada 
na ziemię, w niej się zagrzebujc, w takim
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stanic zostaje do następnego lala; przemie- 
nia się w poczwarkę, a potem w doskona
łego chrząszczyka. 'L amerykańskich gatun
ków, najpiękniejszym jest  Wołk cesarski 
(€ .  imperinlis, брііліяіітныіі Адаліань).

Majówka czyli  îllaik (ІНеІоё, Мамкь). 
1’ iękny, metalicznie połyskujący owad, u nas 
w maju i czerwcu na suchych łykach i pa
górkach pospolity, jest l l/i cala długi, po- 
kry wy skrzydłowe krótkie, skrzydeł nie ma 
żadnych, / a  dotknięciem sączy się ze sta
wów maika ciecz żółtawa, ostra, jedyną zda
je  się obroną tego owadu będąca. Majówki 
zalecane były jako niezawodne lekarstwo 
przeciwko wściekliźnie; teraz straciły da
wną wziętość, gdyż nie okazały się sku
teczniejszym środkiem od wielu innych, 
w tym celu podawanych. Szczególniejsze 
są gąsieniczki majówek ze sposobu życia. 
Żywią się one owadami i robaczkami. I wa- 
żano, że te liszki ubiegały się za większemi 
muchami i komarami, a przyczepiwszy się 
do ich grzbietu, unosiły się z niemi w po
wietrze. i dotąd przyczepione zostawały, 
dopóki ich zupełnie nic wyssały.
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Kaiitaryda (EyKa, Кантарка, Испанки). 
Micwlasciwie muchą Aiszpańeką zwana, 
gdyż do much nic ma najmniejszego podo
bieństwa, a żyje w całej umiarkowanej 
Europie. Jestto chrząszczyk podłużny, po
krywy skrzydłowe ma zielone, metalicznie 
połyskujące. W postaci liszki żyje w zie
mi, doskonały zaś chrząszcz lubi przeby
wać na łigustrze, bzie tureckim, a szcze
gólniej na pospolitym jesionie \ a  tém 
ostatiiiém drzewie w wielkićm niekiedy 
znajduje się mnóstwie, lak, że wszystkie 
liście objada Zbierają się do aptek, i ro
bią z nich naciągający plaster (wezykaloryj- 
ny). Wydają one z siebie mocny, nieprzy
jemny zapach. Kuntarydy całe położone na 
skórze nie naciągają pęcherzów, lecz utar
te na proszek i octem przyprawiono na- 
ciągają mocno pryszcze. Używają się też 
wewnętrznie, lecz tylko za poradą biegłe
go lekarza, gdyż nieumiarkowane ich uży
cie niebezpieczném być może. Jeżowi po 
spolitcmu wcale kantarydy nie szkodzą.

D r z e w ib z  (Hylurgns, Лыкопдь). Szko
dliwy ten chrząszczyk mieści wiele ga
tunków, z których w Europie żyją tak zwa
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no: drukarz, sosnowiec i pus/osz (II. typo
graphic,  piniperJa, ligniperda). Wszystkie 
są bardzo mate, ale ich liszki niezmierne 
robiij szkody w lasach a szczególniej so
snowych. Składają ja ja  pod korą drzewną, 
a gąsienice żywiąc się sokami drzew, to
czą w bielu drzew w rozmaitych kierun
kach kanały, i drzewa o śmierć przypra
wiają. Poczwarki tych owadów żyją tak
że pod korą, lecz będąc delikatne, łatwo od 
najmniejszych mrozów giną. Chrząszczyk 
doskonały żywi się miękkiemi częściami ko
ry i łyka, wreszcie wygryza się na wierzch. 
Drzewa od tych chrząszczów zniszczone, 
przedstawiają mnóstwo dziurek, jakby 
najdelikatniejszym wywierconych świder
kiem, tudzież mnóstwo wygryzionych ka
nałów, od czego jeden gatunek drukarzem 
nazwano.

(■rohnrz (Necrophorus, Могплякь). 
Osobliwszy ten chrząszcz jest podłużny, 
pokrywy skrzydłowe koloru pomarańczo
wego czarno-kreskowane. Nazwisko owa- 
dii wzięte jest  od zwyczaju zagrzebywa- 
nia znalezionych nieżywych myszy i kre
tów. Znalazłszy na wierzchu ziemi jedno
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z wymienionych nieżywych stworzeń, zbie
ra się kilku groharzy, i biorą się do spra
wienia ni ii pogrzebu. Wciskają się pod 
spód myszy lub kreta, a wygrzebując 
z pod nich ziemię i na boki odrzucając, 
wyrabiają stosownie głęboki dołek do je 
go zakopaniu. Skoro grunt w miejscu zna
lezienia trupa jest  za tęgi, przenoszą go 
na swych barkach w inne dogodniejsze 
miejsce. l)o tej mozolnej pracy zniewala 
owych małych groharzy troskliwość o byt 
i wyżywienie swego potomstwa. W isto
cie samice składają w zagrzebane zwie
rzątko jajku, a wylęgłe liszki znajdują 
w nióm właściwe dla siebie wyżywienie.

Świetlik (Lampyris, СвЬтлякь). И ’ cza
sie pogodnych wieczorów letnich, szcze
gólniej około Sgo Jana, a i  do późnej j e 
sieni, widzieć można fosforijcxnêm  świa
tełkiem błyszczące stworzenia, które po
spolicie itciętojnńskiemi robuczkatni zowie- 
my. Sąto bezskrzydłesamiczki świetlika, 
opatrzone 3 planikami świecącemi na koń
cu ciała. Ukrywają się one w trawie i tam 
świecą. Ciało ich składa się z 10 obrą
czek brunatnych; przy końcu koloru iół-
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tego. We Włoszech znajduje się inny ga
tunek świetlika, włoskim zwany i ten mo
cniejsze wydaje światło.

Sprężyk (Elater, ІЦелкунь). Chrzą- 
szczyk podłużny, ma pokrywy skrzydło
we brunatne, płaskie. Przewróeony na 
grzbiet, nie może się odwrócić; dla tego 
przyroda opatrzyła go szczegółu;} spręży
ną, za pomocą której wysoko podskoczyć, 
i na nogi opaść może. Owa sprężyna jest 
kolcem umieszczonym w szyi, i kryjącym 
się w głębokim dołku na piersiach. Chrzą- 
szczyk zakładając w dołek ową sp ręży
nę, a potem ją  nagle wyciągając podrzuca 
się dość wysoko, i na nogi opada.

Kołatek (Anobium, Медллкь). .Mały 
chrząszczyk żyje w naszych mieszkaniach 
w sprzętach drewnianych, w książkach, ziel
nikach. Uderzając szczękami o drzewo, 
wydaje głos podobny do odgłosu idącego 
zegarka i dlatego u pospólstwa nazywany 
zegarkiem śmierci.

Owady Cień k opo k r y  we.
(Hemiptera, Прямокры.шя).

Podobne do chrząszczów ułożeniem na
rzędzi do żywienia się, mają 4 skrzydła,
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z tych dwa wachlarzowalo w podłuz złożo
ne: pokrywy skrzydłowe nie tak twarde 
jak u chrząszczy. IMiepodlegają przemia
nom zupełnym. Gąsienice i poczwarki 
podobne są doskonałym owadom, tylko 
skrzydeł nic mają; żyją w ziemi, są żar- 
łoczne, i dlatego niekiedy bardze szkodli
we. Niektóre z tych owadów mają nogi bar
dzo długie i dlatego usposobione są do 
skakania.

К л г л с г а п  (Hlatfa, Таракаігь). Znany 
powszechnie, a uprzykrzony w domach na 
szych, szczególniej zaś po kuchniach i pie
karniach gatunek, jest  karactan wschodni 
(B* Orientalin) pospolicie karaluchem, Per- 
sukiem (niewłaściwie Prusakiem) zwany. 
Sprowadzony ze Wschodu do Europy, tak 
się rozmnożył, ze wszelkie używane środ
ki na ich wygubienie, niedostatecznemi się 
okazały. Nietylko tćm, że zjada wszelkie 
pokarmy, chich, mąkę, skórę, słowem co
kolwiek mii się nadarzy, lecz ze nieprzy
jemny zapach wydaje, jest nieznośnym 
w domu gościem. Szkody te nierównie są 
większe w krajach gorętszych, i na okrę
tach, gdzie częstokroć takie robi zniszcze- 

Zoologia. 23
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nie, że osadę okrętową o głód przypra
wia. Pomiędzy różneini środkami wygu
bienia karaluchów podają chować w domu 

je iu , który mnóstwo tych owadów zjada. 
Gatunki karaczanów znajduj;} się też w zi
mnej Laponii i w Ameryce.

Skorek (Foriicula, Клещица). Ciało 
podłużne spłaszczono, w t> Ic opatrzone 
mocneuii riichomomi kleszczami dla chwy
tania przedmiotów. Przebywa w miejscach 
wilgotnych; żywi się owocami. Po ziemi 
prędko biega. Niesłusznie obwiniają ten 
owad o wkręcanie się w uszy ludziom śpią
cym.

Świerszcz (GryIIlis, С’верчокь). Znany 
powszechnie owad i uprzykrzony dla bez
ustannego świcrczcnia, które sprawia 
pocierając pokrywami skrzydłowemi o 
skórkowate miejsca przy ich brzegu 
będące.

Jedne świerszcze żyją w domach, w cie
płych zakątkach, pod piecami, kominami, 
w szparach glinianych i t. d., i te zowią 
się domowemi; drugie zaś żyją w polach 
i na suchych łąkach, w Janikach otwora
mi zwykle do słońca wystawionych, i te

http://rcin.org.pl



263

składają gatunek świerszcza polnego. 
Ostatnie są czarne połyskująco, i większe 
od domowych.

Oprócz wspomnionych, należy tu jeszcze 
tak zwany turkuć (<*. gryllotalpa, Медвѣ- 
дка), którego lud nasz nazywa podjadkiem 
lub mylnie niedźwiadkiem, i przypisuje 
mu jadow ite własności, których wcale nie 
posiada. Jest  on największy ze świer- 
szczów, pokrywy skrzydłowe bardzo kró
tkie, w tyle ciała dwa długie kolce. Dwie- 
przednie nogi służą inu do kopania w zie
mi i dlatego są szerokie, podobne do nóg 
kreta. Ten owad jakkolwiek wcale nieja- 
dowity, jest przecież szkodliwy w polach 
i ogrodach kopiąc ustawicznie ziemię dla 
wyszukania owadów, podgryza korzonki 
zbóż, i robi znaczne szkody."

liiściec (>lar>lis. Листобрааъ). Ten 
owad żyjący w południowej Europie, ma 
pokrywy skrzydłowe szerokie, zielone, zu
pełnie do liści podobne; a penieważ na 
drzewach przebywa, trudny więc jest  mię
dzy liściami do rozpoznania.

Osobliwszym zaś jest  gatunek modli- 
szkiem (>1. religiosa, Богомоль), zwany.
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Owad ten ma zwyczaj wznosić w górę 
część przednią ciała, składać na krzyż 
przednie nóżki, i w takiej postawie mo
dlącej przez pewien czas zostawać. lîobi 
to zwykle gdy złapie muchę lub inny owad. 
Czasem znowu podniósłszy nogi przednie 
w górę kiwa niemi, jak gdyby wskazy
wał przechodzącym drogę. 'Гак skromne, 
pobożne napozór modliszki, są rzeczywi
ście drapieżnemi, samica pożera często 
samce, a młode saine się wzajemnie z ja 
dają. Chytrych też uzywją sposobów do 
łowienia muehn któremi się żywią.

S z a r a ń c z a  (Acrydium, Саранча). 'A wie
lu gatunków' należących do rodzaju sza 
rańczy, wędrowna (Л. moratorium) jest 
najpowszechniej znana Długa na 2 V2 
cala, pokrywy skrzydeł zielone, w je s ie 
ni brunatne z czarnemi plamami. Jestto 
ta sama szarańcza co w niektórych kra
jach robi wielkie zniszczenia, a piękne 
i zielone niwy w dzikie przemienia pu
stynie. Właściwą jéj ojczyzną jest Tarta- 
rya, okolice Kaspijskiego morza, Arabia, 
Egipt, stepy południowej Europy; lecz ro
zmnożywszy się w swym rodzinnym kra*
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jii zbytecznie, zwłaszcza w latach gorą
cych, nie znajdując dostatecznego wyżywie
nia, odległe odbywa wędrówki do sąsie
dnich krajów; czasami nawiedza środkową 
Europę. Straszny jest widok przelatują
cej szarańczy, ale okropniejsze jeszcze 
spustoszenia, jakie « zasiewach sprawia. 
Powiadają ze szarańcza nieraz ciągnie tak 
ogromnemi gromadami, ze te podobnie jak 
chmury słońce zakrywają; a padłszy na 
ziemię przestrzeń kilku mil kwadratowych 
zalegają.

Prawdziwie nieszczęśliwą jest  okolica, 
w której przypadnie spoczynek szarań
czy; najpiękniejsze pola, najzieleńsze łąki, 
przedstawiają dnia następnego najsmu
tniejszy w idok zupełnego zniszczenia. Klę
ska ta staje się jeszcze większą w czasie 
niepogody, bo wtedy szarańcza nie mo
gąc się wznieść w powietrze, piechotą wę
druje i wszystko z kolei niszczy. Z kra
jów europejskich, najczęściej południowe 
jako to: Turcya, Siedmiogród i Węgry,
doznają klęsk od wędrownej szarańczy: by
ły jednak lata w których i dalsze ucier
piały; a szczególniej w 1747, 1703 i 1780,
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ho w nich i Niemcy środkowe nawiedzone 
zostały. W gorących krajach Azyi i Afry
ki, mianowicie w Arabii, żyje większy ga
tunek szarańczy, bo do pięciu cali długi, 
odznaczający się znacznym wyrostem na 
gorsecie, zwany szarańcza czubatą ( Acr. 
cristallin)). Również jak poprzedzający ni
szczy pola. Mieszkańcy tamtejsi używają 
na pokarm świeżej, wysuszonej, albo sma
żonej na roszcie szarańczy, smak jej ma 
być podobny do mięsa gołębiego.

Latarnik (Fulgora, Челонось). Odzna
cza się przezroczystym na głowie pęche
rzem, oliwkowo-żółtego koloru, równają
cym się samemu owadowi co do wielko
ści. Ten to pęcherz, wydaje tak jasne w no
cy światło, że mieszkańcy przy nićm ro
bić mogą. a w podróży zamiast latarni u- 
żywąją. Kobiety dla ozdoby głowy wkła
dają latarniki między włosy. Gatunek ten 
żyje w południowej Ameryce, a mianowi
cie w Surynainie.

Konik (Cicada, Цикада) Te owady 
żyją na drzewach i różnych ziołach, z któ
rych soki pożywne wysysają. Z gatunków 
obcych najznakomitszy jest  konik manno*
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tcy (Cicada Orni), żyjący w Europie na 
jesionie mannowym, który swym pyszcz
kiem zakłuwająe, przyczynia się do wy
pływania soku słodkiego, gęstniejącego 
w powietrzu, a w aptekach pod nazwiskiem 
manny kalabryjskiéj znanego, Z gatunków 
u nas żyjących pospolitszym jest konik 
slinorodny (O. spumaria), żyjący po drze
wach, polach i łąkach, i ukrywający się 
w białej pienistej ślinie, którą z siebie ty
łem ciała wypuszcza. Pod tą pianą chro
ni się liszka konika przed skwarem słoń
ca, pająkami i drapieżnemi owadami.

M sz y c a  (Aphis, Тля). Liczny ten owad 
w gatunki, żyje na wielu drzewach i ro
ślinach; a prawie na każdej roślinie inne 
utrzymują się mszyc gatunki. Co do wiel
kości, niewielka między niemi jest różni
ca, wszystkie są drobne, co do koloru by
wają czarne, zielone, niebieskie, czerwo
ne, i t. d. Niektóre są skrzydlate, inne 
bezskrzydle. Nadzwyczajna jest lunożuość 
mszyc, a ztąd niezmierne szkody, jakie 
corocznie w drzewach i warzywach zrzą
dzają. Rośliny na których mszyce obiorą 
siedlisko, więdną, czernieją i niezdatne są
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do użycia, ani «lia ludzi, a ni dla zwierząt; 
i gdyby nie mnóstwo nieprzyjaciół, a szcze- 
gôlrtiéj liszek, niektórych much, chrząsz- 
czów, które mszycami się żywią, całe kró
lestwo roślinne od nich zniszczoneby było.

C z e rw ie c  (Coccus, Червецъ)- X ^‘g0 
rodzaju kilka gatunków użytecznych jest 
w farbierstwie, a z tych w Hûropie żyją 
dwa następująco: Czerwiec ker mes (('. 
Hermes, 4 . Кермесь) żyje na dębie с г е г - 
wrowi/m, w Kuropie południowej rosnącym. 
W miesiącu marcu owad ten jest wielko
ści ziarna prosa, prędko on rośnie i w kwie* 
tniu dochodzi wielkości jagód jałowcu, 
a kolor ma ciemno-czerwony lub błękitna
wy. Samico przed zniesieniem jaj, co się 
odbywa wr czerwcu, zbierają się na prze- 
ścieładłach. rozsypują, skrapiają octem 
dla umorzenia ich i na powietrzu suszą. 
Użycie kermesu w farbiarriiach jest po
wszechne; kolor szkarłatny, fioletowy 
i cicinno-purpurowy, najlepiej się ko rui с - 
sem udają. Dawniej we Francji  z soku 
wytłoczonpgo ze świeżych owadów przy
rządzano sławny syrop alkermesotcy.
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Ctertciec polski. (С. polonicus, Польскій 
Червець). W stanic poczwarki żyje na 
korzonknek wioln roślin na piasku rosną
cych, a szczególniej na czerwcu trwałym 
(Sclerantlms perennis) i jastrzębcu (Ilie- 
raciiim pilosella). Pospolitym jest лѵ połu
dniowej Polsce, najobficiej jednak nafJkrai- 
nie się znajduje. Poczwarki czerwca są 
ciemno-purpurowe, wielkości średniego 
śrótu, i te wysuszone używają się w far- 
bierstwie.

Przed w prowadzienient w użycie ame
rykańskiej koszenilli, czerwiec polski 
niemałćm był źródłem dochodu krajowego, 
gdy samo clo od wywozu za granicę za 
czasów Zygmunta III do 6000 dukatów wy
nosiło. Dziś po upowszechnieniu czerwca 
amerykańskiego, użycie krajowego gatun
ku zaniedbane zostało, i tylko wieśnia
czki na Ukrainie go zbierają, dla farbo
wania nim grubych swycłi płócien i sukna.

Czerwiec hosxenilla (O. Cacti, Мекеы- 
канскін Червей/1.). Właściwą jego ojczy
zną jest Meksyk, Żyje na kaktusach, szcze
gólniej do oddziału opuucyi należących. 
Dwie są odmiany koszenilli: dzika i hodo-

Zoo/ogia 24
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wana; pierwsza mniejszą ma w farbierstwic 
wartość.

Owad ten jest  koloru ciemno-czerwonego, 
wielkości jagód jałowcowych, białawym 
puchem powleczony. Zebrana koszenilla 
umarza się; albo polewając ją  wrzącą wo
dą, albo susząc w gorącym piecu lub na 
słońcu. Ostatnim sposobem umorzona ma 
połysk srebrzy sto-popielaty i ta jest  naj
przedniejsza. iVa jeden funt suchej koszenil- 
li idzie 70,000 świeżych owadów. W Euro
pie funt płaci się po Zip. 40.

Koszenilla m atę  wyższość przed inneini 
farbnikami, że się długo przechować da
je, nic tracąc nic ze swych własności; 
w farbierstwic daje czyste i trwałe kolo
ry: ponsowy, karmazynowy, purpurowy, 
fioletowy i t. d. Drogi karmin robi się tak
że z koszenilli.

Czerwiec lakowy, (C. laccae), żyje na 
drzewach figowych w Indyach Wschodnich. 
Samice przyklejają się mocno do gałęzi 
i zakłuwając jo, powodują wypływanie 
żywicznego soku, który zsycłia się, i twar
dą w koło nich tworzy powlokę. Sok 
zgęstniony zowie się w handlu gumilaką.
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Ta bywa dw ojaki}: >r ziarnach i tabliczkach; 
pierwsza pochodzi z roztarcia kamienne- 
mi narzędziami obranej z drzew natural
nej laki, druga zaś powstaje ze stopienia 
pierwszej i ulania jej w formy tabliczko
we. Przytrafia się także w handlu giimi- 
Іака na gałązkach wprost z drzewa od
ciętych. Laka używa się do robienia la
kierów i zwyczajnego laku.

Owady Ży ł k o s k r z y d ł e .

(Nevroptera, Сьсчитокрыдым).

Odróżniaj.-} się od innych gryzących 4 
skrzydłami błnukowatemi, przezroczyste- 
mi, siatkowato źylkowanemi. Ciało maj;} 
podłużne, miękkie; jedne z nich podlegają 
zupełnym, inne niezupełnym przemianom- 

Jętka (Ephemera, Поденка). Jętki, j a 
ko owad doskonały, żyją nad wodami 
przez całe lato; szczególniej zaś w końcu 
czerwca, w niektórych miejscach w takićm 
mnóstwie się zjawiają, że przelatywanie 
ich porównaćby można do śnieżnej zawie
ruchy. Ukazują się zwykle po południu, 
a bujając kilka godzin nad wodą, coraz bar
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dziej słabną, upadają na wodę i giną. Nic* 
zliczone ich mnóstwo pokrywa wtenczas 
powierzchnią wody. Rybacy zowią je  man
nę ryb, zbierają je  w tyra stanic, zagnia
tają w kulki, i za przynętę dla ryb uży
wają. Jętki więc należą do stworzeń naj- 
króciej żyjących, bo są gatunki, których 
życie trwa ledwie godzinę. Lecz jeżeli j ę 
tkom w doskonałym stanie Opatrzność tak 
krótkie naznaczyła życie, wstanie gąsie
nicy i poczwarki żyją one nierównie dłu
żej. Gąsienice jętek ukrywają się przez 
parę lat na dnie wód, w rurkach z piasku 
i cienkich włókien sklejonych, i w tym sta
nic są żarłoczne, a nawet drapieżne.

ftlrówkolew (Myrmeleo, Мурашаігь). 
W stanie doskonałego owadu do jętek po
dobny, nic przedstawia nic osobliwego; 
lecz w stanie liszki żywiąc się żywemi 
mrówkami, szczególnego używa sposo
bu do łowienia tych owadów. Niedale
ko od mrowiska, w gruncie lekkim i pias- 
czystym wykopuj«; głęboki lejkowaty do
łek, i sam zagrzebawszy się weń, wy
stawia tylko głowę zntMucmi szczękami, 
czekając w lej zdradzieckiej zasadzce na
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przechodzące mrówki. Istotnie te biedne 
owady dostawszy się na pochyłość wyko
panego dołka wpadają weń, a żarłoczna 
gąsienica mrówkolwa chwyta je wy stają- 
ceini szczękami, wysysa soki, wyrzucając 
samą skórę. Jeżeli mrówka usiłuje wyde- 
być się z tego dołka, mrówkolew rzuca 
za nią piasek, a mrówka zsuwa się w za
sadzkę na nią zastawioną.

T e r m i t  (Termes, Термит i,). Te szko
dliwe owady, a mianowicie w stanie liszki, 
zwane jeszcze białemi mrówkami, żyją 
w lndyach Wschodnich i Afryce, w licz. 
nych gromadach na podobieństwo naszych 
mrówek. M ieszkania termitów mają kształt 
stożkowaty, wysokie do 12 stóp, i tak mo
cno s î j  zbudowane, że człowiek może aa 
wierzchu stanąć, bez zgniecenia ich swym 
ciężarem. Wewnątrz poprzedzielane są 
na równe komórki do mieszkania i skła
du żywności przeznaczone. W każdćni 
gnieździć jest  jedna samica, którą podo
bnie jak u pszczół matką zowią. Znosi ona 
do 80,000 jaj; sama zajmuje środkową ko
mórkę mieszkania, w około niej mieszkają 
termity robocze. Szkody jakie te owady
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zrządzają są niezmierne, gryzą bowiem 
i niszczą wszelkie sprzęty gospodarskie, 
suknie, odzienie, książki; a żywiąc się tak 
suchen) jak zgniłem drzewem pustoszą 
niekiedy całe zabudowania drewniane i o- 
kręty, jeżeli się do nich dostaną i założą 
mieszkaniu.

Owady B ł o n k o s k r z y d ł e .

(Hymenoptera, Іілевистокрылын).

Podobnie jak żylkoskrzydłe mają czte 
ry skrzydła błonkowate, nie siatkowato 
żyłkowane, lecz na większe przegrody 
nerwami porozdzielane. Odbywają zupeł
ne przemiany: poczwarki okrywają się
skórką lub jedwabistym oprzędem. Nie
które samice mają ciało zakończone kol
cem czyli żądłem. 'Г11 należą owady po 
największej części odznaczające się zmyśl- 
nością, a szczególniej w robieniu miesz
kań, jakoto: pszczoły, mrówki, osy i t. d.

t ia la só w k a  (Cynips, Га.тлии,a). Liczne 
gatunki galasówek żyją na liściach drzew 
i krzewów, a składając w nie jajka, na
kłuwają kolcem, a tém samem powodują
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w to miejsce napływ soków, które tęże
jąc w powietrzu, tworzą rôxnoksztaltnew y
rosły. Z gatunków krajowych, jeden żyje 
na liściach róży, a dwa na dębie, z k tó
rych jeden w liściu, a drugi w ogonku 
liściowym składa jajka, i robi narośle 
kulistego kształtu, zwane poskolicie dę- 
biankami a w handlu galasem. Powię
kszająca się coraz dębianka, żywi we
wnątrz wylęgłą gąsieniczkę koloru biała
wego, czarno lub żółto prążkowaną. Na
stępnie przemienia się ona w poczwarkę 
i w doskonały owad, który jeszcze nastę
pną zimę w dębiance przebywa, a na w io- 
snę wygryza się, prostuje pofałdowane 
skrzydła, i w powietrze się wznosi.

Galas handlowy używa się do robienia 
atramentu, i do farbowania na czarno. 
Przychodzi on do nas ze Wschodu, i zbie
rany bywa na dębie galasowym. U nas 
zbierane dębianki, nie mają wielkiej war
tości.

Mrówka (Formica, Муравей), wirów
ki żyją w wielkich towarzystwach, budu
jąc sztuczne mieszkania zwane mrowiska
mi, jużto w ziemi, już w wypróchniałych
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drzewach. W mrowisku trojakie znajdu
jemy mrówki, tojest: samce, samice, i bez
płciowe', ostatnie są zawsze bezskrzydłe, 
samce zaś i samice przez krótki czas 
opatrzone są cienkiemi skrzydłami, które 
im wkrótce odpadają. Samice i bezpłcio
we, mają żądła albo brodawki, z których 
się sączy ostra, kwaskowata ciecz, zwa
na kwasem mróicc%anym. Mrowiska za
kładane w ziemi, składają się z sosnowych 
igieł, z drobnych drzazeg, włókien, odłam
ków kory, okruszyli żywicy sosnowej, zie
mi i t. p. Kudowa icli na pozór tak prosta 
i niedbale prowadzona, godna jes t  podzi-j 
wienia, jeżeli się bliżej tym niekształtnym 
na pierwsze wejrzenie kopcom przypa
trzymy: ujrzymy jak w nich wszystko 
odpowiada celowi, zobaczymy tam tysią
czne bramy w potrzebie otwierać i zamy
kać się mogące, liczne kurytarze prowa
dzące do nierównie liczniejszych większych 
i mniejszych komórek, na wielu piętrach 
zbudowanych, mnóstwo krętych ścieszek. 
gałeryj, schodów i ł. p. becz jeżeli godną 
jest podziwu zmyślność i pracowitość 
mrówek w budowaniu mieszkań, niemniej
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uderzającą je s t  ich troskliwość w wycho
waniu potomstwa. Zatrudniają się one 
starannie wyżywieniem gąsienic, i troskli
wie pielęgnują przemienione później w po
czwar к i. Poczwarki te niewłaściwie* zwa
ne jajami mrówc%emi (jajka bowiem mró
wek są drobne, zaledwie wielkości ziarna 
piasku), wynoszą często mrówki na słoń
ce lub w cień, a wieczorem znowu do 
mrowisk wnoszą. Dosyć jest dla prze
konania się o tej troskliwości rozrzucić 
jakie mrowisko, a spostrzeżemy jak tysią
ce mrówek skrzętnie się uwijają, rozrzuco
ne poczwarki troskliwie znoszą, i w mro
wisku przechowuj;}.

Mrówki należą do owadów użytecznych. 
Z ich kwasu robi się spirytus mrówcza
ny, poczwarki mrówek (mrówcze jajka) 
są ulubionym pokarmem słowików, w mro
wisku znajdujemy mirę krajową, używa
ną do kadzenia, i zwykle przez nasze wie
śniaczki w'święto Trzech Króli do świę
cenia przynoszoną. Mira składa się z okru
szyn sosnowej żywicy, które przesiąkłszy 
kwasem mrówczanym, przyjemnego w pa
leniu nabierają zapachu.

Zoologia 2 5
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W południowej Ameryce i Indyach Wscho
dnich żyje tnrótcka tcędrotcna, od V t  ‘ 1 °  
1 cala długa, llobi ona mrowiska do b 
stóp głębokie i te wyścieła liściom. W ce
lu uzbierania liści udaj!} się gromadnie do 
lasów, i taiu jedne włażą na drzewo, ob
gryzają liście, drugie zostają pod drze
wem i przecinaj«'} na drobniejsze części 
spadłe z drzewa liście; nareszcie i tamte 
z drzewa spadają i wspólnie znoszą do 
mrowisk zebrane zapasy.

W  czasie niepogody, nie znajdując przy 
swych mrowiskach dostatecznego pokar
mu, odbywają wędrówki w odległe strony 
i wciskają się do wszystkich zakątków 
mieszkań ludzkich. Mieszkańcy chętnie 
im w tym czasie z domów ustępują, otwiera
ją  im nawet wszelkie zakątki, bo wkrótkim 
czasie te mrówki oczyszczają całe domy 
z myszy, szczurów i wszelkiego owadti, 
jaki w domach znajdą. Wędrówki te od
bywają nawet przez małe strumyki, a do 
przebycia ich osobliwszy przyrządzają 
most. Jedna z silniejszych mrówek siada 
na kawałku kory przy brzegu, a robiąc 
nogami jak wiosłem, oddala się od brzc-
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gii; tyniczapem inna mrówka czepia się 
siedzącej w łódce, tej znowu trzecia i tak 
dalej; skoro pierwsza dostanie się do prze* 
ciwnego brzegu, wszystkie zaczynają się 
przeprawiać po grzbietach swych towarzy
szek, dopóki tyra sposobem wszystkie na 
ląd się niedostaną.

P s z c z o ła  (Apis, Пчела). Owad towa
rzyski, w dzikim stanie żyje po lasach 
w wypróchniałych drzewach, hodowany 
zaś w umyślnie przyrządzonych ulach. 
Cale towarzystwo w jednym ulu żyjące, 
zowie się rojem., który się składa z sam
ców czyli trulniów, z pszczół bezpłciowych 
czyli roboczych i jednej tylko samicy czy
li matki. Robocze mają na nogach szczo
teczki do zmiatania pyłku z kwiatów,i koszy
ki na tylnych nogach do przenoszenia tegoż 
pyłku do ułów; są opatrzone żądłem; do 
nich należy wszelka praca tak w ulu jak 
zewnątrz ula. Matka odróżnia się wielko
ścią, nie ma ani koszyków, ani szczote
czek, ztąd wnieść trzeba, źe wcale się ro
botą nie trudni, a lubo ma żądło, rzadko 
wszakże go używa. Ona niesie jaja, i w cią
gu roku może ich do 50,000 złożyć.
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Samców czyli frutniów w jednym ulu 
bywa do 1,200. W końcu lala wypędzają 
ich robocze z ula, i na zimę nie ma ani je 
dnego. Pszczół roboczych bywa od 20,000 
do 30,000. One to zajmują się budową tak 
regularnie ułożonych komórek, przeznaczo
nych już  na pomieszczenie gąsienic czyli 
czerwia pszczoiego, juz tez na skład mio
du. Do nich także należy wszelkie stara
nie około wylęgłych liszek i zbieranie mio
du z kwiatów.

Pszczoły  mnożą się przez eałe lato. 
Skoro wylęgnie się młoda matka, część 
pszczół ze starą opuszcza ul, szuka nowe
go siedliska; zowiemy to rojeniem się. 
W  niektórych latach, pszczoły roją się kil
ka razy do roku. W tym czasie hodujący 
pszczoły pilnie s trzegą czasu, w którym 
z ula wylecieć mają, a ująwszy matkę, 
osadzają w przygotowanym ulu, za nią 
pospieszają robocze; tym sposobem nowy 
ul powstaje. Pszczoły bez matki zyć nie 
mogą, i dlatego, gdy ta jakim sposobem 
zginie, i one się rozpraszają,  albo wraca 
ją  do dawnego ula. Pszczoły nie drętwie
ją  na zimę, jak  inne samotnie żyjące owa-
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dy, mniéj są jednak w tćj porze roku 
czynne, i niewiele jedzą, tak, ze zapasy 
zimowe do przyszłej wiosny są im dosta
tecznemu

Pszczolnictwo ważne w gospodarstwie 
wiejskióm przynosi korzyści: bez wielkie
go howiem około pszczół starania, mamy 
z nich miód i tcosk. Miód wysysają pszczo
ły z miodników kwiatowych, wosk zaś 
przerabiają z pyłku będącego na pręcikach 
kwiatów. Widoczną więc jest rzeczą, że 
w blizkości pasiek powinny być zasiewa
ne rośliny, miodu i wosku dostarczyć 
mogące; pierwszy zbierają pszczoły naj
więcej z roślin wargowych aromatycznych, 
jakoto: melissy, pokrzywy białej, hizopu 
i t. d., tudzież z tatarki i lipy; wosk zaś 
głównie z kwiatów lipowych.

Oprócz pospolitej pszczoły, żyje w zie
mi trxmiel (Apis terreslris , Тмыль): któ
rego pospólstwo bąkiem zowie. Jestto 
owad czarny, kosmaty, na gorsecie ma 
żółtą przepaskę, a koniec tułowa biały. 
Latając wydaje mocne brzęczenie.

Trzmiele budują gniazdo w ziemi, i żyją 
w małych gromadach. Miodu nie składają,
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ale w tułowie mają pęcherzyki miodem 
napełnione.

O s a  (Vespa, Оса). Wszystkie  prawie 
osy żyją towarzysko, i sztucznie budują 
gniazda. Żywią się owocami slodkiemi, 
wykradają miód pszczołom, nie gardzą 
nawet surowćm mięsem, zjadają też m u
chy. Osy towarzyskie, podobniejak pszczo
ły, są: samce, samice i bezpłciowe; gnia
zda ich nic są z wosku, lecz z bibułowa- 
tego ciała złożone, które z włókien i li
ści roślinnych wilgocią w pyszczku zmie
nionych przyrządzają.  Jedne zakładają 
gniazda w ziemi, inne w wypróchnia- 
łycli drzewach, pod dachami domów, 
inne znowu na gałęziach drzew z aw ie 
szają.

Gniazdo os ziemnych, miewa niekiedy 
łokieć wysokości, a V4 łokcia jes t  szero
kie; wewnątrz na kilkanaście piętr podzie
lone; piętra podpierane są filarami. Komó
rek w jednćm gnieździe bywa do 6,000. 
Osy zakładające gniazda w innych miejscach 
nie pod ziemią, robią je  z takiegoż ina- 
tcryału, kształt im tylko inny nadają/ są 
one kuliste, garnkowate, dzwonkowate i t. p.>
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zewnątrz ścianami papierowemi opasane, 
wewnątrz z plastrów komórko waty ch zło
żone. Pospolitsze os gatunki są: szerszeń , 
osa ziemna, ścienna, drzewna i t. d

Owady Łuskoskrzydłe czyli Motyle.
(Lepidoptera, Ч еш уекры .ш я lub Бабочки),

Motyle składają trzy wielkie rodzaje 
a raczej rodziny, to jesf : dzienne, (дневішгі) 
zmierzcA?te (сумеречный) i nocne (иочныя). 
Wszystkie  mają cztery skrzydła delika
tnym pyłkiem pokryte. Pyszczek kończy się 
trąbką do wysysania. Kodzą s i ę /> jaj w po
staci gąsienicy, która przed przemianą w po- 
czwarkę kilka razy skórę zrzuca.

Motyle dzienne pięknemi ubarwione są 
kolorami, latają tylko we dnie, w spoczyn
ku trzymają skrzydła  do góry podniesio
ne. Poczwarki ich zwykle graniaste, gołe. 
Między krajowemi najpiękniejsze są: paź 
królowej (Papilio Machaon), podobny mu 
żeglarz (P. podalyrius), płaszcz żałobny 
(Nympha Antiopa), pawik (X. Jo),  atalant 
(IV. Atalant), aurelia (ЛІ urlicae), i t. d — 
Najpospolitszemi zaś są motyle białe, zwa
ne kapuslnik (Pieris  brassicae); rzeżucho-
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wiec (P. cardaminis), i głogowiec (P. crate- 
gi), których gąsienice żyją na tych rośli
nach.

Motyle %mierzchne nazwane są ztąd, 
źe wieczorem dopiero latają. Gąsienice ich 
pospolicie są nagie, najczęściej świetne- 
mi farbami ozdobione. Między temi naj
znakomitsza jes t  trupia główka (Sphinx 
Atropos), największa z krajowych; na czar
nym gorsecie ma brunatno-źółtą plamę, 
kształt trupiej głowy mającą. Gąsienica 
jej długa do 4 cali, jes t  zielonawa lub żół
ta, na końcu ogona ma skrzywiony róg.
с
Żyje na ziemniakach, jaśminie, konopiach; 
po zrzuceniu skóry zagrzebuje się w zie
mię i przemienia w poczwarkę.

Motyle nocne zwane jeszcze ćmami, są 
najliczniejsze w gatunki. Gąsienice ich są 
kosmate, a te mając się zamienić w pocz- 
warki,  obwijają się w jedwabistą przędzę. 
Między nocnemi najważniejszym pod wzglą
dem korzyści jest:

•Jedwabnik (Bombyx mori., Шелгсо- 
прядь). Pierwotną ojczyzną tej ćmy są 
Indye wschodnie i Chiny, gdzie w dzikim 
stanie się utrzymuje. Jednakże i w swej
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rodzinnej ziemi jedwabniki starannie w do
mach się pielęgnują dla niezmierny ch ko
rzyści, tém bardziej że jedwab’ dziko ży
jących jedwabników i trudny jest  do zbio
ru, i je s t  nieco podlejszy.

W połowie VI wieku po Chr. za cesa
rza .Justyniana, missyonarze greccy sp ro 
wadzili ja jka  jedwabników ж Jndyj do Kon
stantynopola, i nauczyli sposobu ich ho
dowania. Współcześnie zaś musiano spro
wadzić i rozmnożyć drzewa morwowe, 
których liściami gąsienice jedwabników 
się karmią. Przez 6 wieków hodowanie 
jedwabników pozostało tajemnicą na wscho
dzie Europy. W czasie dopiero pierwszych 
wypraw krzyżowych, przeniesiono je  do 
Sycylii i Włoch, ztąd następnie po całej 
Europie  się upowszechniły, gdzie tylko 
klimat pozwolił rozmnażać morwę białą.

Jedwabnik w doskonałym stanic jes t  
prawdziwą ćmą; ta znosi do 500 jaj dro
bnych, okrągławych, Mękitno-siwego ko
loru. T e  jajka wystawione na ciepło 18 
do 20 stopni, w przeciągu 5—7 dni, wy
dają drobne gąsienice, które rosną p rę 
dko i bardzo są żarłoczne. Jedwabnik

Zoologia 26
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w postaci gąsienicy żyje 6 lub 7 tygodni, 
i w tym czasie cztery razy zrzuca skórę 
czyli się leni, a zawsze staje się wię
kszym i źarłoczniejszym. W tydzień po 
czwartej wyleni dorasta zupełnej wielko
ści, przestaje jeść, szuka dogodnego miej
sca, i zamyka się w delikatną białą lub żół
tawą jajowatą przędzę, zwaną kokonem. 
Z tego to kokonu pochodzi właściwy je
dwab’, a z zewnętrznej pajęczynowalej j e 
go powłoki, wyrabia się grubszy gatunek 
jedwabiu w handlu ßoretem  zwany. Cały 
kokon składa się z jednej nieprzerwanej 
nitki do 12,000 stóp długiej. W trzy  ty 
godnie po oprzędzeniu się liszki, wycho
dzi z kokona ćma jedwabnika, niepozorna’ 
brunatno-bialawa, wcale nic nie jé ,  i wkrót
ce po złożeniu jaj umiera.

Ć m a (Phalaena, Фалена). Pospolita w na
szych ogrodach ćma obrączkowa znaczne 
zrządza szkody w drzewach. Jej to ja jka 
na gałązkach drzew w obrączki ułożone, 
tak mocno do kory są przyklejone, że tyl
ko wraz z korą zedrzeć się dają. Na wio
snę wylęgłe liszki, delikatną przędzą opla
tają młode gałązki i liście drzew, w niéj
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się ukrywają i wszystkie liście zjadają, 
adrzewajeżeli  zupełnie nie uschną, to przy
najmniej w tym roku nie wydadzą owo
ców; szczególniej jabłonie cierpią od tego 
owad u.

h ió i  (Tinea, Моль). T rzy  11 nas żyje 
gatunki: mól pospolity, zboiowy i miodowy. 
Liszka pierwszego (T. pelionella) wszy
stkim znana pod imieniem mola, żyje w  fu
trach i wszelkich tkaninach wełnianych. 
Z włosów i tkanin urabia sobie jedwabi
stą, rurkowatą pochewkę na mieszkanie, 
i ciągle gryząc futra, wielkie w nich sp ra 
wia zniszczenie. Doskonała ćma widzieć 
się daje na wiosnę w mieszkaniach, i do 
zapalonej świecy częstokroć przylatuje; 
ona to składa jajka w futra, a z tych wylę
głe liszki natychmiast gryźć je  poczynają. 
Na wygubienie tych szkodników najlepszym 
środkiem okazały się olejki mocno pa
chnące, jakoto: olej skalny, terpentynowy, 
wreszcie zapach piżma, smolnych drzazeg, 
pieprzu i tytuniu, wygubiają, lub nie dopu
szczają moli. Ponieważ w miesiącach le
tnich mole składają ja jka  w futra, prze
wietrzanie zatem w tym czasie futer, za*
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miast ochronienia od moli, może właśnie 
sprowadzić te szkodliwe owady, i stać się 
powodem zniszczenia.

Mól zboiotoy (T. granella), niezmiernó 
w spichrzach czyni szkody. Latem znosi 
ja jka  między ziarna żyta lub pszenicy, 
a wylęgłe liszki, karmią się ziarnem, na 
którćm się zrodziły; potem gromadzą kil
ka w jednę kupkę, obwijają jedwabistą 
siatką i tam mieszkają. Na wytępienie te
go szkodliwego owadu, niema skutecznego 
środka; wietrzenie spichrzów zdaje się być 
najlepszém.

Mól miodowy. Pszczołom bardzo uprzy
krzony; składa ja jka  między plastry mio
du, liszki wosk toczą i pożerają; a ponie
waż powłóczą się jedwabistą  przędzą, prze
to żądła pszczół wcale im nic szkodzą. 
Niekiedy tak się rozmnaża, że pszczoły 
przymuszone są zaniechać roboty w ulu.
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( a r a c h n i d e s ,  п а у к и . )

Pająki różnią się od owadów głową z tu- 
łowem złączoną, bez rożków, nóg mają 8, 
oddychają w ogólności za pomocą płuc, 
a niektóre za pomocą dymaczek.

Z przyrodzenia swego są drapieżnemu 
nietylko wszelkie słabsze zwierzęta zabi
ja ją  i pożerają, lecz nie przepuszczają wła
snemu rodzajowi, bo mocniejsze pająki z ja
dają słabsze od siebie. Niektóre żywią się 
żywemi owadami, inne żyją na różnych 
zwierzętach, to jes t  są pasożytami. Pająki 
zabijają swą zdobycz rnchomemi szpona
mi, będącemi przy ich pyszczku; szpony 
te są przedziurawione, z nich sączy się 
ciecz jadowita, która dostawszy się w ranę, 
zabija małe owady; działanie jednak téj 
trucizny jes t  za słabe dla zwierząt wię
kszych; mylnie zalém sądzono, że pająki 
ukąszeniem swém bolesne sprawiały za
palenia w ciele człowieka. Niektóre pająki 
opatrzone są przyrządem jadowitym inne
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go rodzaju, lecz do tego samego przezna
czonym celu. Takim jes t  szpon, będący na 
końcu ogona niedźwiadka. Pająki wylęgają 
się z jaj. Samica po zniesieniu jaj,  okry
wa je powloką jedwabistą, i albo w bez* 
pieczném zostawia miejscu, albo nosi je 
z sobą troskliwie i broni ich z narażeniem 
własnego życia. Młode pajączki z jaj wy
lęgłe, podobne są dorosłym, zrzucają tylko 
kilka razy skórę przed dojściem zupełnego 
stanu, a niektóre w młodości mają tylko 
6 nóg, dwie zaś w późniejszym wyrastają 
czasie.

Pająki w wysokim stopniu okazują zmyśl- 
ność. Wiele z nich osobliwszych używa 
zasadzek w łapaniu owadów, a niektóre 
w budowaniu siatek zadziwiający posiada
ją  przemysł. Pajęczyna, którą przędą nie
które pająki, i różnokształtne z niej two
rzą siatki do chwytania zdobyczy, wydziela 
się z osobnego przyrządu w tylnej części 
tu łowasię  znajdującego. P rzyrząd  ten skła
da się z kilku gruezołków czyli motków pa
jęczynowych, naprzeciwko których w dol
nej powierzchni tnłowa jes t  4 do 6 walco
watych lub kręglowatych brodawek, mają
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cych w sobie mnóstwo drobnych otworów. 
Za naciśnieniem owych motków pajęczy
nowych, ld ej o wata ciecz wychodzi otwo
rami brodawek na wierzch, tężeje w po
wietrzu, i tworzy nitki pajęczynowe nad
zwyczaj cienkie i długie. Pająk za pomocą 
nóg może złączyć kilka takich nitek w je -  
dnę, dla zrobienia pajęczyny mocniejszej, 
a przyczepiając następnie owe nitki do ró
żnych przedmiotów, robi siatki mniej wię
cej regularne. Jedne pająki zakładają siat
ki w kształcie spółśrodkowych kół, i te za
wieszają w kierunku pionowym jak nasze 
krzyżaki, inne w kątach tylko płaskie tkają 
trójkąty, inne lejkowate wiążą sieci, inne 
iiąkpniec proste rozciągają włókna i łączą 
niemi najodleglejsze przedmioty. Najdeli
katniejsza nić pajęczyny z kilku oddziel
nych składa się włókien, a mocniejsze ze 
20 nawet są złożone. Jakkolwiekbądź, nitka 
pajęczyny zwyczajnej, jaką przędą mniej
sze gatunki, jest  90 razy cieńsza od nitki 
jaką  przędzie jedwabnik; na złożenie nitki 
tak grubej jak jedwab’ do szycia, potrzeba- 
by do 18,000, a na nitkę wyrównywającą 
grubości ludzkiego włosa, wypadałoby zło
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żyć 10,000 nitek pajęczynowych. Przeci
wnie zaś pajęczyna pająków w krajach go
rących je s t  nierównie grubsza, tak, źe w niej 
male ptaszki uwikłać się mogą. Przed stu 
kilkudziesiąt laty niektórzy naturalisa' s ta
rali się użytkować z pajęczyny, przerabia
jąc ją  na wzór jedwabiu na różne tkaniny. 
Między innenii Le Bon w Montpelier uka
zał próbki takiej tkaniny z naszych krzy
żaków, i ofiarował Ludwikowi XIV królo
wi francuskiemu pończochy utkane z włó
kien pajęczyny; lecz tkaniny te okazały się 
za bardzo kosztowne, i wynalazek raczej 
między osobliwe, niż użyteczne policzyć 
należy.

Użytek pająków w ogólnej ekonomii p rzy
rodzenia na tém głównie zależy, że wytę
piają mnóstwo szkodliwych owadów, a same 
różnemu ptastwu na pokarm służą.

Główniejsze rodzaje pająków przędą
cych są:

Krzyżak (Epeira, Крестовнкь). Jestto 
największy pająk między krajowemi. jVa 
wierzchu jajowatego tułowa ma potrójny 
krzyż z białych kropek i kresek złożony. 
Regularne sieci koliste rozpina na k rz e 
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wach i w kątach zabudowań, sam zaś za
czajony w środku siatki, trzyma nogami 
najgłówniejsze nitki, aby mógł poczuć naj
mniejsze poruszenia wikłających się wilie 
much, komarów i t. p.

Tarantu la  (Tarantula, Тарантула). Z te
go rodzaju żyje w  południowej IŁossyi ta
rantula zwana kreczkiem , a we Włoszech 
południowych tarantula tcłoska, tyle g ło 
śna przez mnóstwo bajecznych powieści,
o jej niebezpiecznem ukąszeniu. I tak mó
wiono, ze ukąszenie tarantuli sprawiało 
u ludzi pomięszanie umysłu, a nawet s za 
leństwo; a za najskuteczniejsze lekarstwo 
uważano muzykę, która w osobie ukąszo
nej wzbudzała chęć do tańca, ztąd nazwa
nego tarantellą, i tym sposobem odejmo
wała moc truciznie. Rzeczywiście, ukąsze
nie tarantuli w czasie gorącym sprawia za
palenie, lecz nie sprowadza dalszych złych 
skuktów. Tarantula  «'łoska jest długa na 
cal, ciało jej kosmate, z wierzchu żółtawo-

' с
szare, pod spodem czarne. Żyje w ziemi, 
najwięcej w okolicy Tarentu w IVeapoli- 
tańskićm. Małe pajączki z tego rodzaju, 
żyjące n nas po polach, snują cienką pa-

Zoologia . 27
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jęczynę, która wiatrem uniesiona w powie
trze, stanowi tak zwane babie lato-

P t a s z n i k  (Mygale, Мигаль) Największy 
w całej gromadzie, żyje w gorącej Ame
ryce, nietylko zabija i zjada wszelkie owa
dy, ale kolibry w gniazdach dusi i jajka 
ich wypija. Sztuczne swe gniazdo buduje 
w ziemi: je s t  ono opatrzone z wierzchu na
krywką zewnątrz się otwierającą, która na 
zewnętrznej stronie zupełnie ma pozór zie
mi, wewnątrz zaś jest  gładka i ma kilka 
dziurek. Przeznaczenie tych dziurek zda
je  się być do wkładania szponów i do przy
trzymywania téj nakrywki,  gdyby jaki nie
przyjaciel pająka usiłował dostać się do j e 
go mieszkania.

Nieprzędące pająki są:
Niedźwiadek (Scorpio,Скорпіонь). Niedź

wiadki z wane jeszcze skorpionami, z kształ
tu ciała i sposobu życia są podobne do ra
ków. Ogon z pięciu stawów złożony, koń
czy się szponem wydrążonym, osadzonym 
na gruczole jadowity płyn w sobie miesz
czącym. W czasie ukąszenia płyn ów są
czy się w ranę, i sprawia mocne zapalenie. 
Jadowitość niedźwiadków względna jest
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tak co do czasu, jako i gatunku pająka. 
Wielkie niedźwiadki krajów gorących są 
nawet dla ludzi niebezpieczne, takim jest 
n. olbrzym ( Sc. afer), długi do 6 cali, 
żyjący w Egipcie i Persyi. Ukąszenie je
dnak europejskich gatunków nie jest wcale 
niebezpieczne. I)wa gatunki w południo
wej Europie  żyją: z tych jeden w Hisz
panii, drugi we Włoszech, Francyi połu
dniowej i Tyrolu. W naszym kraju nie 
żyje żaden gatunek; co zaś lud nasz szko
dliwym niedźwiadkiem zowie, jest  niewin
ny owad turkuć, do świerszczów należący.

Mniemanie dawniejszych, że niedźwia
dek będąc w niebezpieczeństwie sam się 
szponem zahija, je s t  zupełnie fałszywćm. 
Niedźwiadki w dzień chowają się w ciemne 
zakątki, w nocy wychodzą na zer: zjadają 
zaś mniejsze pająki, owady, stonogi. We 
Włoszech, a szczególniej w Neapnlitań- 
skiém, w okolicy dawnych bagien pontyń- 
skich, częste zdarzają się ukąszenia niedź
wiadków; zwyczajnym przeciw temu środ
kiem jes t  oliwa, w której żywe niedźwiad
ki się moczą-
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K le s z c z  (Aearns, Клещъ). Liczny ton 
rodzaj zawiera drobne pająki, w sposobie 
życia bardzo między sobą różne. Jedne 
żyją na czworonożnych zwierzętach, pta
kach, rybach, inne na roślinach i gnijących 
ciałach zwierzęcych, jako to: mięsie, serze 
i t. d. W chorobliwych wyrzutach skór
nych żyje świerzbotciec (A. scabiei) Dro
bny ten pająk, golem okiem niedostrzegal
ny, przylepiwszy się do skóry ludzkiej, 
ukrywa się wjćj fałdach, sprawia wyrzuty, 
a drapiąc ustawicznie wloskowatemi w y
rostkami, jakie  ma przy pyszczku, sprawia 
swędzenie, i przymusza osoby tą chorobą 
dotknięte do ustawicznego drapania skóry.

Najprzykrzejszym między kleszczami 
je s t  gatunek żyjący w lasach południowej 
Ameryki. Sileszcz ten powoli wprawdzie 
wpija się w skórę, lecz wkrótce staje się 
przyczyną nieznośnego świerzbu; wyrwać 
go z ciała zupełnie nie można, a pozosta
ła  głowa sprawia niebezpieczne wrzody.
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(C rustacea , Скорлупняки).

Skorupiaki zawierają zwierzęta tak spo 
sobem życia, jak zewnętrzną postacią nie
zmiernie mięilzy sobą różne. Jedne żyją 
w bagnach, nad brzegami mórz, i w naj
większych głębiach morza; inne przeci
wnie trzymają się lądów. Karmią się ryba
mi, płazami, owadami, robakami, a nawet 
owocami. W ielkość ich jest  rozmaita, je 
dne zaledwie równają się ziarnu pieprzu, 
innych waga do kilkudziesiąt funtów do
chodzi. Skorupiaki niosą jaja , te w niektó
rych gatunkach na delikatnym włóknie za
wieszone, przyklejają się do krótkich pod- 
ogonowych nóżek. Wylęgłe z nich młode 
trzymają się do pewnego czasu matki, po
tem się odrywają. Niektóre składają jaja 
w piasku; i wylęganie ich ciepłu słonecz
nemu zostawiają. Skorupiaki okryte są 
wapienną skorupą, która z nich corocznie 
schodzi. Po takićm wylenieniu są miękkie, 
lecz w kilka dni skorupa twardnieje, a w cza
sie tej zmiany pokrycia najsporzćj rosną.
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R a k  (Astacus, Ракъ). Głównym ro
dzajem téj klassy je s t  rak, którego po
spolity gatunek mieszka we wszystkich eu
ropejskich rzekach. U tego to gatunku 
przed zmianą skorupy znajdujemy wapien
ne pulkuliste kamyki, w handlu pod imie
niem rakowych oc%u znane, dawniej bar
dzo wsławione. Zdaniem naturalistów owe 
kamyki dostarczają rakom materyału do 
utworzenia nowej skorupy. Szczególny 
wpływ na raki ma elektryczność po
wietrzna; wszystkie bowiem raki wydobyte 
z wody i obeschłe zdychają skoro zagrzmi.

Sposobność odradzania utraconych człon
ków jest  bardzo wielka w rakach, kleszcze 
lub noga odłamana prędko odrasta, ogon 
jednak nic odrasta, i utrata jego zadaje 
śmierć rakowi.

Wiele je s t  bardzo gatunków w tym ro
dzaju, a między teini ogromną wielkością od
znacza się rak morski; peryodycznemi zaś 
wędrówkami, które do morza odbywa rak 
lądowy w Ameryce południowej żyjący. 
Rak wzywający, którego wielkie jedno klesz
cze w czasie biegu tak się porusza, iż zdaje 
się jakby rak kogo do siebie wzywał.
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( a n n t l a r i a , ч е р в и ).

Nie mają ani nóg, ani rożków jalc owa
dy, nie podlegają przemianom. Ciało ich 
jes t  miękkie, albo wapienną pokryte sko
rupą albo tćź nagie. Poruszają się kur
cząc i wyciągając ciało. Największa część 
żyje w wodzie, niektóre na ziemi i w zie
mi; inne zaś jak  motylice, tasiemce, w sa
mych tylko wnętrznościach zwierzęcych. 
Własność odradzania utraconych części 
ciała, wspólna jest  wielu rodza jom , nie
które nawet na kilkadziesiąt sztuk podzie
lone w tyleż nowych i doskonałych zamie
niają się robaków. Między ziemnemi zna« 
czniejsze są.

Dżdżownik (Lumhricus, Дождяникъ). 
Ciało walcowate, podłużne, podzielone jest 
na drobne pierścienie. Na średnich obrą
czkach brzucha, znajduje cię cztery wąsi
ki tak drobne, źe ich gołem okiem dostrzedz 
nie można; służą one tym robakom do po* 
pychania się z miejsca na miejsce. Uźdźo-
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wnik żyje w wilgotnej i żyznej ziemi, k a r 
mi się korzonkami roślin, sam zaś służy 
za pokarm wielu ptakom, i używa się za 
ponętę dla ryb.

P ijaw ka (Hi rudo, ІІьмвіща). Dwa gatun
ki w naszych wodach się przytrafia to jest: 
lekarska i końska.

Pijawka lekarska (H. medicinalis) jes t  
czarniawa, grzbiet 6 liniami oznaczony;

V

spód popielaty, czarno plamisty. Żyje w wo
dzie, żywi się krwią zwierząt, do których 
się przyczepia; długa na *2 cale do 5 zaś 
rozciągać się może. Teiito gatunek używa 
się do ciągnienia krwi, w tych szczegól
niej przypadkach, gdzie nic można użyć 
narzędzi chirurgicznych. Łowi się co lato, 
i zachowuje w słojach szklannych do uży
cia przez cały rok. Łatwo się wpija w cia
ło trójkątnym pyszczkiem, a napiwszy się 
dostatecznie krwi, albo sama, albo posy
pana solą lub popiołem odpada. Odrywać 
jćj gwałtem nie można, bo może zostawić 
pyszczek w ranie.

Pijawka końska je s t  większa od poprze
dzającej, czarniawa, brzegi boków żółte. 
Żyje podobnież w błotnistych kałużach,
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je s t  bardziej krwi chciwa, i wpija się 
w ciało nietylko ludziom, ale bydłu i ko
niom.

Znaczniejsze robaki wnętrzne są:
W łośnik  (Filaria, Струнець). Grubość 

włośnika jes t  jak zwyczajnej nici, lub wło
sa końskiego, długość zaś od V4 łokcia, do 
2. W krajach gąrących, a szczególniej w P e r 
sy i, Indyach i Ameryce wielką je s t  klęską 
dla ludzi. Ten robak wylęga się w jakiej 
kolwiek części ciała ludzkiego, a szcze
gólniej w nogach, i sprawia świerzbienie, 
okropne bóle, zapalenia, gorączkę, gangre
nę, a niekiedy śmierć. Jedyny środek le
czenia tych bólów jes t  wydobycie samego 
robaka, co trwa niekiedy do kilku tygodni. 
Robak ten lubo rzadko, przytrafia się w na 
szych krajach.

Glista (Ascaris, Аскарида). Ciało walco- 
wate, u pyszczka trzy brodawki. T a  gli
sta mieszka w żołądku i kiszkach, długość 
jć j od piędzi do pół łokcia dochodzi, fcldy 
się zbyt rozmnozy, okropne w dzieciach 
i dorosłych sprawia skutki. Rozumiano 
przedtem że te robaki, równie jak inne we
wnątrz ciała ludzkiego żyjące, dostają się

Zoologia. 28
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z pokarmami lub napojeni pod postacią ja 
jek, (ani się wylęgają i rozrastają; spostrze
żenia nowsze okazały, że istotnie robaki 
te powstają wewnątrz, leez gatunki pokar
mów, napojów, sposób życia, mieszkanie, 
przyczynić się mogą i usposobić ludzi i zwie
rzę ta  do znaczniejszego ich rozmnożenia.

M o iy l ic a  (Dystoma, Мотылпчникь ). 
Wieśniakom naszym, a szczególniej owcza
rzom dobrze znana, bo sprawia u owiec cho
robę także motylicą zwaną, jest jajowato- 
płaska. czarniawa, mieszka w wątrobie 
owiec, i wielkie w trzodach sprawia zni
szczenie. Lata mokre, pasza z łąk niz- 
kich, przyczyniają sie wiele do rozmnoże
nia motylic. Zmiana zatem paszy jest  w tym 
razie najskuteczniejszym środkiem.

Tasiemiec (Taenia, Цѣпень). Odznacza 
się plaskiem tasiemkowatém ciałem, od któ
rego ma nadane nazwisko. Wpija się on 
mocno czteroklapkowym pyszczkiem w ka
nał kiszkowy i ssie soki pożywne. Ma 
ciało z wyraźnych płaskich członków' zło
żone, z których każdy oderwany rozrastać 
się może w nowe i zupełne zwierzę. Na
zywają jeszcze tasiemca z francuzkiego
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soliterem czyli samotnikiem dlatego, że się 
tylko pojedynczo w ludziach i zwierzętach 
ma znajdować; doświadczenia jednak okaza
ły, że po kilka i kilkanaście w jednćni zwie
rzęciu przytrafić się może. Dwa szczególniej 
gatunki tasiem ców natrafiane są w ludziach, 
to jest  iUugo-c%łonkotcy i szeroki: różnią się 
one wielkością pojedynczych członków; osta
tni do 60 łokci bywa długi, i jest  od pier
wszego pospolitszy.

Oprócz wspomnianych gatunków mnóstwo 
iest innych, które żyją w różnych zwierzę
tach, ptakach, gadach, rybach, nawet owa
dach i samych robakach.

W o d n i c a  (Hydatis, Угорь). Ma ciało 
tasiemkowate, pęcherzem wodnistym za
kończone. Żyje najczęściej na powierzch
ni rozmaitych trzcwiów. Wielkość wodnic 
różna jest  względnie do gatunku, wieku 
i przyrodzenia zwierzęcia w którćm żyją. 
Ludziom niewiele dokuczają, lecz za to 
pospolitsze są u różnych zwierząt. ]\aj- 
szkoilliwszemi są i najniebezpieczniejsze- 
mi te, które żyją na mózgu owiec, taką 
jes t  wodnica mó%gotca (II. cerebral is, Mo- 
зговикь), która sprawia chorobę u owiec
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zwaną kołowrotem, gdyż owca tą chorobą 
dotknięta, obraca głowę w je d n ę  stronę, 
w kółko się kręci, biega prędko, nagle 
się zastanawia, nakoniec całkiem zmysły 
traci Inny gatunek wodnicy zwany tcęgr 
( Cysticercus cellulosa, Скииьш угорь ), 
mieszka w słoninie ś.w iń domowych, mia
nowicie w chlewach nieczystych i bez na
leżytego ruchu trzymanych. Niekiedy tak 
się mnoży, że całe mięso i słoninę napeł
nia, psuje i do użycia niezdatnćmi czyni. 
Mało jes t  zewnętrznych znaków po któ- 
rycliby Świnic tą chorobą dotknięte po
znać można: jako znamiona téj choroby 
u świń, podają zbyteczną ociężałość, i k rw a
we końce wyrwanej z grzbietu szczeciny.
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Z W IE R Z Ę T A  M IĘ K K IE

czy li

M I Ę C Z A K I .
( m o l l u s c a ,  с л и з н я к и ) .

Ogólne ukształcenie Mięczaków jes t  bar
dzo rozmaite. Ciało ich jest bardzo mięk
kie, w jednym tylko czerniku czyli atra~ 
mentnicy (sepia), znajdujemy wewnątrz 
część wapienną twardą Niewielka liczba 
mięczaków ma wyrostki przedłużone i ścią
gające się, przeznaczone do ułatwienia ru 
chu; największa zaś część, przenosi się 
za pomocą ściągania różnych punktów dol
nej powierzchni ciała; jeżeli zas u nie
których są członki, te nigdy w podobny 
sposób jak  u kręgowych lub u stawowa- 
tych nie są rozłożone, lecz mieszczą się 
w kupkach, w jednym lub drugim końcu 
ciała.

Skóra mięczaków jes t  zawsze miękka, 
i lepką wilgocią powleczona. Przyrodze
nie więc dla zabezpieczenia tych słabych
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stworzeń, okryło je  rogowo wapiennym 
pancerzem, który pospolicie muszlą zo
wie my.

Mięczaki takiemi muszlami opatrzone zo- 
wią się skorupnemi, a stosownie do liczby 
tychże skorup są: jedno, dwu i tcielosko- 
rupne. Wszystkie muszle powstają zchrzą- 
stkowatéj lub rogowej początkowo mate- 
ry i ,  sączącej się z ciała zwierzęcia, któ
ra mocą orgnizacyi mieszkającego w niej 
stworzenia  coraz bardziej twardnieje, 
i przyzwoitego każdemu gatunkowi nabiera 
kształtu i wzrostu.

Kształcenie się skorup muszlowych ła 
two pojmiemy, zastanowiwszy się nad ich 
wewnętrzną budową. W istocie budowa ta 
w niektórych, jak w muszli perłorodnej, 
jes t  wyraźnie błaszkowata, to jest  z mnó
stwa blaszek na sobie poukładanych złożo
na. Blaszki te tworzyły się kolejno, twar
dnieniem lepkiej cieczy wychodzącej z cia
ła  mięczaka, tak więc wierzchnia blaszka 
je s t  najdawniej utworzoną, a zarazem jest  
najmniejszą ze wszystkich pod nią leżą
cych; każda następna jest  od niej szersza: 
muszla przeto w miarę grubienia, staje się
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też coraz szerszą. Muszle mięczaków są 
niekiedy bardzo żywemi ozdobione kolo- 
rami, zmieniającemi się względnie do wie
ku zwierzęcia,
Hwiatlo zdaje się mieć największy wpływ 

na żywość farb w muszlach, i spostzeżono 
że muszle wystawione na działanie światła, 
żywsze nierównie mają barwy, jak te któ
re żyją w znacznych głębokościach, przy- 
rosłe do skat, albo też ukryte między zwie- 
rzokrzewami i porostami dno morskie za- 
rastającemi. Narzędzia zmysłów są w ogól
ności mało wydoskonalone u mięczaków, 
niektóre zdają się być tylko zmysłem do
tykania i smaku obdarzone; u znacnzć j liczby 
spostrzegamy wyraźne oczy, i narzędzia 
słuchu; nie spostrzeżono u nich dątąd szcze
gólnego narzędzia zmysłu powonienia.

M i ę c z a k i  N a g i e .
(Mollusca nuda) Голыеслизняки)

r t r

Ś l i m a k  (Limax, ( ’ливень) Ślimaki nagie 
z kształtu podobne s*ą skorupowym. W k ra 
jach ciepłych są one w polach i ogrodach 
prawdziwą klęską; u nas nie tak licznie 
się znajdnją,bo tęgie mrozy liczbę ich zmniej
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szają. Bywają dwojakie: tojest  czarny 
największy, bo wyciągnięty, do 7 cali by
wa długi. Żyje w lasach przy drogach i na 
łąkach wilgotnych. Wieśniacy zbierają je  
i kładą do smoły zwyczajnej. Inny gatu
nek jest popielaty, krótszy, lecz grubszy 
od pierwszego, u nas także jak  i pierwszy 
rzadko się przytrafia; niszczy zasiewy 
w polach i ja rzyny  w ogrodach. Najdzielniej
szym środkiem wygubienia tego ślimaka 
je s t  popiół, sadze, i wapno roszypywane 
na ścieszkach i między grzędami, gdyż za 
dotknięciem się tych ostrych ciał, ślima
ki zmieniają się w pienisty szlam i zdy
chają.

С ге гп ік  (Sepia, Каракатица).  Zwany 
także atramentnicą lub sepią, powierzcho
wnym kształtem bardzo się różni od wszy
stkich mięczaków. i \a  przodzie eiała wy
rasta 8 ramion niekiedy bardzo dłiigich; 
okrytych na wewęlrznćj stronie brodawka
mi. Za pomocą to owych brodawek, czepia
ją  się sepie tak mocno różnych w morzu 
przedmiotów, że je  łatwiej na części po
szarpać, jak  od nich oderwać. Ramiona te, 
jakimkolwiek sposobem utracone,łatwo odra*
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stają. Niektóre sepie mają wewnątrz 
szczególny pęcherz napełniony czarnym 
płynem, który w niebezpieczeństwie wypu
szczają, mącą tym sposobem wodę i przed 
nieprzyjacielem się kryją. Z tego to pły
nu robi się farba w malarstwie sepią zwa
na, i podług niektórych tus% chiński. Se-

r

pie żyją w morzu Sródziemnćm, w oceanie 
Atlanyckim aż do Grenlandyi. Wewnętrzna 
kość sepii krucha i gębczasła. w handlu 
pod nazwiskiem os sepiae zwana, dziś wię
cej w rzemiosłach do gładzenia różnych 
przedmiotów, jak w sztuce lekarskiej jest 
używana.

M ię c z a k i  B w u s k o r u p n e .
(Mollusca bivalvia, Двураковнчные).

O s t r y g a  (Ostroa, Устрица). Najznako
mitszym gatunkiem w tym rodzaju jest

с * *

ostrygd jadalna. Żyje w morzach przy ska
listych łub piasczystych brzegach, gdzie 
skał lnb twardego dna tak mocno się trzy
ma, że ją  nożem odrywać potrzeba. Nie
kiedy znowu ostrygi jedne na drugich o- 
siadają i tworzą warstwy, coraz bardziej 
grubiejące i daleko się rozciągające.

Z o o lo g i a  29

http://rcin.org.pl



310

Ostrygi mnożą się na wiosnę: młode roz
wijają się wewnątrz starych, i w tym czasie 
mięso starych je s t  najchudsze, dlatego się 
zwykle nie poławiają. Trzyletnie dopiero 
dobre są do jedzenia; smak, dobroć i deli
katność ostryg różne są według różnicy 
gruntu na którym się łowią. Zebrane na dnie 
wapiennćm mają skorupy kruche, a mięso 
gębczaste; ze skalistego skorupy są twar
de, grube, a mięso jędrne lec* chude. Naj
lepsze są świeże, średniej wielkości, złowio
ne w czystej wodzie. Z błotnistych miejsc 
trącą błotem. Połów ostryg odbywa się za 
pomocą narzędzia żelaznego nakształt  ry 
dla zgiętego, do którego jest przyprawiona 
sieć z rzemienia lub sznurów. Żelazo to 
spuszczone na dno morskie, posuwając się 
wraz z czółnem rybackióm, zagarnia ostry
gi i do siéci zabiera. W kanale brytańskim 
(owionę ostrygi na gruncie błotnistym, nie 
mają dobrego smaku, dlatego przed uży
ciem do jedzenia  trzy mają się w oddziel
nych kanałach napuszczonych wodą mor
ską przynajmniej dwa miesiące, i tu na
bierają delikatnego smaku. W krajach nad
morskich zawsze mieć można świeże ostry
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gi, a na tćm właśnie cala ich dobroć zależy; 
w odleglejszych zaś, nie w każdym czasie 
dobre mieć można, bo i zbyteczne gorąco,
i mróz szkodzą ostrygom, dlatego u nas 
można tylko w jesieni mieć dobre. Głó
wnym znakiem świeżości ostryg jes t  wo
da wewnątrz zamkniętych skorup będąca; 
dla zachowania więc tej wody, ostrygi pa
kują się w beczki na płask.

Ostrygi łowią się we wszystkich mo
rzach europejskich, na brzegach nawet duń
skich, szwedzkich i norwegskich obfite ro 
bią się połowy. Jestto pokarm zwyczajny, 
prawdziwie mannę boią dla biedniejszych 
nadmorskich ludów stanowiący, które w tych 
mięczakach nietylko wyżywienie znajdują, 
ale połowem ich najpiérwsze zaspakajają 
potrzeby.

Perloplaw (Аѵіспіа, Лвикула). Wła
ściwą ojczyzną tej muszli je s t  осеал Indyj
ski. W niej to znajdują się zwykle znane 
w handlu perły wschodnie, a jćj skorupy 
pod imieniem perłowej macicy. Perły osa
dzone bywają albo na wewnętrznej stronie 
muszli, albo też w samym znajdują się mię
czaku. Sposób tworzenia się pereł dotąd
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nie jes t  z pewności.'} wytłómaczony. Domysł 
dosyć do prawdy podobny jest, ze gdy sko
rupa mięczaka jakimkolwiek sposobem ze
wnątrz skaleczoną zostanie, mięczak wro
dzonym instynktem zabezpieczenia swego 
bytu, miejsce to usiłuje goić i zaprawiać 
perłową cieczą; ta z czasem nabiera twar- 

-> dości i sprawia narośl, stanowiącą prawdzi
wą perłę.

Perły  znajdujące się wewnątrz mięcza
ka, mają także podobnym sposobem powsta
wać. Gdy ziarno piasku przypadkowo do
stanie się wewnątrz muszli mięczaka, ura
ża go, a zwierze dla złagodzenia bólu po
krywa je  swą wilgocią, i z czasem w perłę 
zamienia. Domysł powyższy na téni spo
strzeżeniu opierają, że im muszle zewnątrz 
są bardziej popsute i podziurawione, tern 
piękniejsze w sobie zawierają perły. Nie
którzy podróżopisarze zapewniają, że In- 
dyarsie wkładaniem wewnątrz muszli dro
bnych ziarn piasku, przymuszają niejako 
te mięczaki do wydawania pereł; Chińczy
cy zaś wkładają drobne perły do żywych 
muszli, a w kilka lat dobywają z nich da
leko większe. Wiadomo, że Linneusz po-
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siadał tajemnicę sztucznego tworzenia pe
reł w muszlach rzecznych kmekiem zwa
nych (unio), i źe za wynalazek ten przy
wilejem szlachectwa od swego rządu na
grodzonym został. Nie wiemy z pewnością 
na czém ten sposób polegał, zdaje się j e 
dnak że musiał być inny od tego, jakiego 
używają dotąd mieszkańcy Indyj.

Najobfitszy i najkorzystniejszy połów pe
reł odbywa się na brzegach wyspy Cejlon. 
Muszle wydobyte z dna morskiego, rozkła
dają się na brzegu, gdy mięczaki w nich 
wymrą, same się otwierają, wydobywają się 
z nich perły, czyszczą piaskiem, a wzglę
dnie do wielkości i piękności rozmaicie ga
tunkują Największe perły, które się sprze 
dają na sztuki, zowią się liczalne, mniej
sze zaś łutowe mi: te się sprzedają na wagę. 
Co do kształtu, różne mają nazwiska: tak 
zwane ł%y są najdroższe, po nicli idą grusz- 
kownte, a nakoniec nieforemne. Co do ko
loru, białe czyste są w Europie najpopła- 
tniejsze; zupełną ich czystość jubilerowie 
icoilą nazywają. W  krajach wschodnich, 
perły kolorowe, jakoto: czerwonawe, żół
tawe, zitlonawe i czarniawe drożej się pła
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cą. W handlu perły ważą się na karaty. 
Największa perła ze znanych w Europie, 
iua być w skarbcu królów hiszpańskich, 
i ma ważyć 25 karatów. Z muszli samej 
czyli perłowej macicy, wyrabiają rozmaite 
drobne narzędzia i oprawy do nożyczek, 
scyzoryków i t. d.

Starano się też zastąpić drogie perły 
prawdziwe sztucznymi: w tym celu małe 
kulki szklarnie wydrążone, powłóczą we
wnątrz cieczą zwaną essencyą perłową, 
i wypełniają białym woskiem. Perłowa 
essencyą otrzymuje się z okruszyn pokry
wających drobne srebrzyste łuski ryby 
uhleja.

S z y n k a  m o rs k a  (Pinna, ІІинка). Ula
podobieństwa muszli do kształtu szynki,

u
mięczak tak nazwany. Żyje obficie w mo-

r

rzu Sródziemnóm, a zwłaszcza na brze
gach włoskich Tarentu ,  Palermo i Nea
polu. Zwierzę to przytwierdza się mocno 
do skał za pomocą jedwabistej przędzy ko
loru brunatno-złocistego, w miękkości i de
likatności do jedwabiu podobnej. Z tej przę
dzy robią we Włoszech różne drobne tka
niny, jako to: pońezochy, rękawiczki i t. p.
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Mięczaki jednoskorupne.

(Mollusca imivalvia, О динораковичны е).

Siekarli i ł i i ik  ( Murex, Багрянка). Rodzaj 
liczny w gatunki; z niektórych w s taroży
tności otrzymywano drogą purpurową fa r
bę. Kolor ten przed poznaniem czystego 
ponsu koszenilli, i ciemnego karmazynu 
z marzanny farbierskiéj, wysoko był cc 
nionym, i suknie purpurą farbowane by
ły tylko ozdobą samych panujących. Dziś 
z wydoskonaleniem farbierstwa, i pozna 
niem wielu innych farbników, starożytna 
purpura straciła na wartości, i zupełnie 
zaniedbaną została.

Między muszlami jednoskorupnemi mie
ści się wiele ozdobnych, żywenti farbami 
i pięknym połyskiem lśniących, i te drogo 
przez lubowników do zbiorów naturalnych 
się płacą. Do takich należą:

Ż e g la rz  (Argonauta, Ботик ь), którego 
muszla pod imieniem muszli papierowej 
znana, jest wiellta, biała, cienka, kształt 
małego okręciku przedstawiająca: w niej 
żyje mięczak mający 8 długich ramion, 
a w czasie pogodnym wspaniale pływają-
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су po morzu. Rozwija ou wtenczas dwa 
ramiona na wzór żagli, a szczęściu innych 
za wiosła używa. Lecz skoro niebo po
krywa się chmurami, i burza grozić zaczy
na, zwija żeglarz i żagle i wiosła, ukrywa 
je  w muszli, i wraz z tym okrętem na dno 
morskie opada.

Lodziarz (Nautilus, Корабликъ). Ma 
piękną, grubą, perłowo lśniącą muszlę, któ
ra różnemi rzeźbami przyozdobiona, na cza
ry  do napojów przedtem używaną była.

S to ż e k  (<’onus, Kotfyei»). Wiele pię
knych zawiera gatunków, które drogo się 
płacą do zbiorów naturalnych.

Poi'celaiika (Сургаеа,Ужовка). Z któ
rej jednego gatunku p, tygrysowa, w yra 
biają się znane powszechnie tabakierki, 
a drobnych gatunków używają ludy afry
kańskie zamiast monety.

S w idrak (Teredo, Трубчатая улитка).  
Mający muszlę rurkowatą, pogiętą, g ru 
bości gęsiego pióra. Głowę ma twardą i dwie 
kościste szczęki, któremi świdruje drze
wa. Swidrak okrętowy jes t  najszkodliw
szym. Ojczyzną jego są: ocean indyjski 
i Wschodni; żyje w drzewie, szczególniej
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w okrętach, a dziurawiąc dna, nadzwy
czajne zrządza szkody. Sprowadzony do 
Europy na okrętach holenderskich, tak się 
rozmnożył w tamach chroniących Holandyą 
od zalewów morza, że w r.  1730 Amster
dam i wiele innych miast, których domy 
na palach drewnianych są zbudowane, za
grożone były zupełnym zalewem, a szko
dy ztąd wynikłe kilka milionów zł. hol. 
wyniosły.

Kończąchistoryą mięczaków, wspomnieć 
nam wypada, że w świecie przedpotopowym 
żyło mnóstwo gatunków tych zwierząt, zu
pełnie różnych od dziś żyjących. Szczątki 
ich, to jes t  wapienne skorupy znajdujemy 
tylko W stanie kopalnym; a w  niektórych 
krajach tworzą one wielkie pokłady wa
pienia muszlowego. Niektóre nawet mar
mury całkowicie z muszel są utworzone. 
l)o takich zaginionych mięczaków należą: 
timmonity, kształt pokręconych rogów ma
jące, belenmity, zwane pospolicie str%ał- 
kami piorunowemi. tentakulity i t. d.

Zoologia _ 3 0
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DZIAŁ CZWARTY

Z W I E R Z O K R Z E W Y

(ZOOPHÏTA, жывотноРдсіенія).

Czwarty i ostatni dział zwierząt stano
wią zwierzokrzewy, istoty najuiedoskonal- 
sze w swój organizacyi. Wszystkie człon
ki ich ciała rozłozone są naokoło osi al
bo raczej środkowego punktu, w ten spo
sób, ze zwierzę przybiera mniej więcej 
postać promienistą lub kulistą, ztąd zwie
rzęta te zowią się jeszcze promienistemi. 
Kształt i budowa ciała bardzo rozmaita: 
niektóre z powierzchowności raczej do ro 
ślin jak do zwierząt są podobne. Stoso
wnie do upatrzonych różnic między zwie
rzokrzewami, dzielą je  na promieniaki, pła
wy, polipy czyli korale, wymoczki i gąbki.

P r o m i e n i a k i .
(Kadiaria, Лучистые Животный).

Mają ciało usposobione do pełzania po 
piasku lub skałach na dnie inorskiém, g d y i
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иа ich powierzchni spostrzegamy wicie 
ściąęalnych wyrostów. Skorupa wierz
chnia ii niektórych twarda i kamienista.

Jeżowiec (Echinus, Морскій ежь).  Cia
ło pokryte twardą skorupą, ruciionicnii kol
cami najeżoną. Wszystkie jeżowce miesz
kają w morzach, niektórych mięso jadalne 
w smaku do raka podobne. W dawnej me
dycynie przypisywano osobliwsze własno- 
ści nietylko żywym ale i skamieniałym, 
których liczba podobno większą jest  jak 
pierwszych. Skamieniałe jeżowce nazy
wają echinitami.

Gwiazda morska (Asterias, Морская 
звѣзда). Żyje w morzach, żywi się skorupia
kami, łatwo odzyskuje utracone części cia
ła. Najznaczniejszym gatunkiem jest głowa 
meduzy, ina na obwodzie pięć długich człon- 
kow'atych ramion, które się na tysiące 
mniejszych podzielają gałązek. Za pomo
cą tych ramion chwyta wszelką zdobycz, 
i podaje do gęby położonej w środku krę- 
gowatego ciała. Głowa meduzy ma stopę 
średnicy, jest pospolicie koloru żółtawe
go; żyje w morzu Sródziemnem i Indyj- 
skiém.
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P ł a w y  czyli Ż a g a w k i
(Malacoderma, АкалеФы).

Mają ciało galaretowate, skórkowate lub 
chrząstkówate; kształt  płasko okrągły, 
dzwonkowaty; na ciele różne ogonkowate 
wyrostki, Żyją w morzu niekiedy wwiel- 
kiém mnóstwie, karmią się wymoczkami, 
małemi rybkami, które swemi ramionami 
albo parzącemi ja k  wioski pokrzywy mac
kami łapią. Niektóre ozdobione są świe- 
tnemi kolorami jak  tęczówki(Perpita, llop- 
IIIіта) inne znowu wydają w nocy fosfo
ryczne światło jak  fosfornice (Beroe, Дин- 
никъ). Pływają po wierzchu wód morskich, 
a miotane falami morskiemi w odległe prze
noszą się strony. Wyniesione ną ląd, są 
podobne do bezwładnej galarety, i w krot
ce umierają, rozpływając się w ciecz wo
dnistą,

P o l i p y .

(Polipi, П олипы),

Ciało walcowate, miękkie, u wierzchu 
otwór do brania pokarmu mniej więcej li~ 
cznemi wyroślami otoczony. Część dol
na polipów usposobiona jes t  do przycze
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piania się do różnych przedmiotów na dnie 
iu orski ém. U największej liczby skóra 
twardnieje i tworzy pokrywę rogową lub 
wapienną. Polipy rozmnażają się już to 
za pomocą jaj, już  też za pomocą pączków' 
na wierzchu ciała wyrastających, i nigdy 
się iiieoddzielająeycli. Tym  sposobem na 
jednym polipie w yrastają nowe pokolenia; 
które rzec można będąc wspólnie wszcze
pione jedne na drugich tworzą massy nie
kiedy ogromne, i żyją wspólnie. Płodność 
polipów w dogodnych okolicznościach je s t  
nadzwyczajna. Szczątki okrętu rozbitego 
w oceanie Indyjskim w kilka miesięcy z dna 
wydobyte, całkowicie mndreporami, koru- 
lami i innemi polipami okryte były. Brze
gi wielu wysp na oceanie Południowym 
niemi są pokryte. Skały podwodne, a na
wet niektóre wyspy zupełnie z mas kora
lowych są utworzone; a jak niebezpieczna 
jest po nieznanych jeszcze morzach z te
go powodu żegluga, doświadczył (ego €ook 
w czasie pierwszej około świata podróży.

o
R a i n io n o w ie c  (Hydra, Гидра). Żyje 

w wodach stojących lub spokojnie płyną
cych, na roślinach wodnych. Całe ich cia-
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lo nieprzerwanym może się nazwać żołąd
kiem. Mnożą się przez całe lato, potom
stwo od matek na wzór roślinnych odro
śli się oddziela, a często i całe gałęzie, 
mające na sobie kilka nowych pokoleń. Te 
polipy sławne są osobliwszą łatwością odra
dzania utraconych części; dają się krajać 
na drobne cząstki, a każda po kilkn dniach 
oddzielnym s(aje się polipem; można kilka 
polipów schować w jeden, i tym sposobem 
tworzyć potworowate istoty; można na- 
kształt rękawiczki odwrócić polipa, tak, 
że jego strona zewnętrzna stanie się żołąd
kiem, a wewnętrzna powierzchnią, a polip 
żyć będzie; można dwa polipy rozpłatać, 
na wzór tasiemki spłaszczyć, potem je  z e 
tknąć, a dwa te polipy zrosną się, i całko
witą istotę utworzą; słowem w rozliczne 
kształty rozcinane i krajane, żyć i rozra
stać się nie przestają.

Koral (Сога1Ііит,Кораллъ}. Koral czer
wony czyli szlachetny w tym rodzaju naj* 
ważniejszy, mieszka w morzu środzie* 
mném, z kształtu do obnażonego z liści 
drzewka je s t  podobny. Trzon jego wspie
ra się na skałach, muszlach, twardych przed
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miotach, a lubo nie ma korzeni, mocno się 
trzyma. Sposób mnożenia koralów jesl 
szczególny. i\a korze i wierzchołkach ga, 
łęzi wyrastają  brodawki na wzór oczek 
roślinnych, te dorosłszy pewnej wielkości, 
oddzielają si«; od pnia macierzystego, opa
dają na dno. osiadają na twardych ciałach, 
i w nowe krzaki koralów wyrastają.

Koral czerwony wyrabiać się daje w ró
żne kształty; wyroby z niego w fndyach 
szczególniej drogo cenione bywają.

Do oddziału polipów należy jeszcze wie
le rodzajów, między idórenii ro%kr%etcy 
czyli gorgonie (Gorgonia, Горгонія) madre- 
pory czyli małże (iMadrepora, Мадреиора) 
i organki morske (Ttibipora, Свирылышкь), 
odznaczają się rozmaitością kształtów, i p ra 
wdziwą stanowią ozdobę w zbiorach liisto- 
ryi naturalnej.

Wy mo c z k i .
(Infusoria, Наливочныя Животным).

Zwierzęta galaretowate, po większej czę
ści przezroczysle, tylko przez szkła powię
kszające widzialne, pojedyncze lub ęałąz 
kowate, pieńkami utwierdzone. ÎXajniedosko-
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nalsze z nich podobne są do galaretowa
tych kulek lub Iinij; doskonalej ukształco- 
iie maja żołądek, około pyszczka ramion
ka, a u niektórych dostrzedz można ogonek. 
Żyją w cieczach, w których się gotowały 
istoty zwierzęce lub roślinne, albo też w sto
jących wodach. Wydoskonalenie mikrosko
pu i długoletnie prace w tej części zoolo
gii pr. Ehrenberga w Berlinie, okazują, że 
ta klassa zwierzęcego królestwa daleko 
je s t  liczniejszą jak dotąd sądzono. Z badań 
wspomnionego uczonego pokazuje się, że 
wymoczki nawet najniedoskonalsze, mają 
pyszczki, biorą niemi pożywienie, że ma
j ą  żołądek, niekiedy z wielu złożony czę
ści, mają oczy i różne narzędzia wewnę
trzne. Mniema także ten uczony, że wymo
czki wr swém życiu podlegają częstym prze
mianom, i że niosą jaja. Wymieniamy tu 
nazwiska pospolitszych wymoczków.

M onada  (Monas, Монада), najmniej-
с

szy ze wszystkich, je s t  tylko kropką. Zy. 
je  w wodzie stojącej. ( ')

W ę g o r z y k  (Vibrio, Угрикь), ma kształt

(')  Kolor  c z e r w o n y  w ód s to ją cy ch ,  jaki s i ę  czasem  
sp os trzegać  daje, pochodzi  od j e d n e g o  gatunku m o 
nady, k tórego  miliony w takich w o d a ch  żyje .
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walcowaty, bardzo żywo i zwinnie się po
rusza. Żyje w klajstrze introligatorskim, 
z mąki lub krochmalu zrobionym, i w otwar- 
tćm powietrzu skwaśniałym. Inny gatu
nek żyje w occie psującym się. Użycie octu 
zawierającego mnóstwo tych wymoczków 
bynajmniej zdrowiu nie jest szkodliwe, 
gdyż od ciepła natychmiast giną.

G $ b к  i.
(Spongia lia , Г убк и).

T e zwierzokrzewy w orgauizacyi swéj 
najmniej doskonałe, raczej do niekształ
tnych roślin, jak do jakichbądź zwierząt są 
podobne. Z wielu gatunków, najznajoinsza

, r t

jest gąbka pospolita, rosnąca w morzu Srod- 
ziemném, a najobficiej około wysp greckie
go Archipelagu. Kształty ma bardzo różne, 
najzwyczajniej kulisty. Wielkość lub dro- 
bność dziurek, gęstość, miękkość lub tw ar
dość, stanowią różne przymioty gąbki, a te 
zależą od wieku, miejsca wzrastania i in
nych okoliczności, trąbki w naturalnym 
swym stanie przejęte są wewnątrz i po
wleczone z wierzchu kleistą materyą, wy
dającą zapach zwierzęcy, i okazującą nie-
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jakie ruchy. 'Га klejowata massa, stano
wi jedyne znamię zwierzęcości gąbki.

Gąbki są ważnym przedmiotem handlu 
dla mieszkańców Archipelagu greckiego, 
którzy je  zbierają na dnie morskićm z nie
bezpieczeństwem życia, i oczyszczają ze 
zwierzęcej materyi przez wygotowanie. 
Dobroć gąbki głównie od miękkości i dro- 
bności dziurek zależy; gąbki twarde, g ru 
be i czarne zowią się końskiemi, zbierają 
się na brzegach Afryki, i wartość mają 
nizką.

Wspomnieć wreszcie musimy o drobnych 
kamyczkach, znajdujących się w gąbce, któ
re w dawnej medycynie były używane, 
i w aptekach pod nazwiskiem kamieni gąb
kowych znane. Owe kamyczki są gatun
kiem koralu((5ellepora); ułamki jego natra
fiane bywają w gąbkach, a przedtem myl
nie za płód gąbki je  poczytywano.

W naszych wodach żyje gąbka rzeczna, 
(Spongia fliiviatilis, Badiaga, Ііадяга), 
w niektórych okolicach nadecznikiem zwa
na, prócz zapachu, nie ma prawic żadnego 
innego zwierzęcości znaku.

к О к I  E C.
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