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0 roślinach owadożernych.
(przez L. Sykutowskiego.)

Do tej samej rodziny co i poprzednio opisana rosiczka na
leży także roślina mućholówka (Dionea muscipula) zwana. —
Ojczyzną muchołówki je st Am eryka, a mianowicie północne b a
gniste okolice Karoliny. Ju ż dawno odkryto szczególną własność,
ja k ą posiadają liście tej rośliny, mianowicie, że za najlżejszem
podrażnieniem połówki, na które każdy liść grubym nerwem je st
podzielony, do siebie przypadają zam ykając tym sposobem przed
miot, który się na powierzchnią liścia dostał. Podobnie ja k u ro 
siczki, tak i tu owady jakby w sam otrzask łowione bywają. J a k 
kolwiek czynność ta była ju ż dawniej znaną, jednakże właściwy
cel łowienia owadów i naukowe wyjaśnienie tegóż dopiero nowym
zawdzięczamy badaniom. —
M uchołówka je s t roślinką u ;wielką i u niej korzenie są
stosunkowo bardzo m ałe, bo też zapewne i funkcya ich ogranicza się tylko na wciąganiu niewielkiej ilości wody, koniecznej
dla organizmu i tak — pewien ogrodnik, który z pomyślnym
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skutkiem chodował tę roślinę, um ieścił ją w mchu wilgotnym,
usunąwszy zupełnie ziemię. — Liście m uchołówki są złożone,
ja k wspomnieliśmy, z dwóch płatków , grubym nerwem spojonych
w ten sposób, że płatki te są ku sobie nachylone. Na brzegach
liścia znajdują się w pewnych odstępach tęgie szczecinki, a na
pow ierzchni górnej kilka włosków i wielka ilość gruczołków czer
wonawych, napełnionych cieczą W szystkie te części liścia mają
sobie przydzielone właściwe role, z którem i się zaraz bliżej za
poznamy. — Najczulszymi na podrażnienia wszelkiego rodzaju
są owe w łoski na liściu się znajdujące, to też gdy się ich do
tknie n. p. owad, natychm iast udziela się to podrażnienie obu
płatkom liściowym, które się szybko zam ykają, więżąc tym spo
sobem zdobycz. — P ła tk i przylegają tak silnie do siebie, że gdy
się je gw ałtow nie rozłożyć usiłuje, zwykle prędzej je w kaw ałki
podrzeć, niż od siebie oddalić można, a] oddalone ostrożnie, z gło
śnym trzaskiem napow rót do siebie przypadają. -— P ła tk i zamy
k ając się zakryw ają się nieco tak, iż tylko ich brzegi dochodzą
do siebie, podczas gdy reszta liścia tworzy kom órkę, w której
owad poruszać się m oże; ruchy te jednak, zam iast rozchylenia
płatków m ają tylko ten skutek, że płatki jeszcze silniej się za
m ykają, gdyż wielkie podrażnienia włosków na nich umieszczo
nych pociagąją za sobą zbliżanie się płatków liścia. — Zam yka
nie się listków m uchołówki może być zpowodowane tak dobrze
; rzez owady, jakoteż przez jakikolw iek przedm iot poruszający się
n. p. roślinę w pobliżu muchołówki rosnącą, wiatrem kołysaną.
Jednakże i tu znajdujem y podobnie ciekawe zjawisko, jakie u
rosiczki widzieliśmy, mianowicie, że muchołówka całkiem inaczej
zachow uje się względem przedm iotów inatcryi odżywczej niezaw ierających, a Avzględem takich, które jej potrzebnego pożywie
nia dostarczyć mogą. — To też, jeżeli ułowi zdobycz, która jej
za pożywienie służyć może, listki nie otw ierają się przez kilka
a naw et kilkanaście dni; przeciwnie otwarcie listków ju ż w ciągu
jednej doby następuje, jeżeli przedm iot zam knięty nie ma w so
bie pożywnych części. — Równie korzystnem dla rośliny je st
jeszcze następujące urządzenie listków. J a k ju ż wspomnieliśmy,
na brzegach liścia są umieszczone w pewnych odstępach szcze
cinki. Gdy się liść zamyka, zbliżają się do siebie przeciwne, brze
gi tegoż, a ż nimi owe szczecinki, krzyżując się z sobą w ten
sposób ja k n. p. palce obu rąk . Ponieważ jednak skrzyżowanie
to zaczyna się od końców szczecinek i po niejakim czasie dopie
ro dochodzi do podstawy tychże,, pow stają zatem szparki, prze?
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które drobny przedm iot przecisnąć się zdoła. Otóż nim listek
zupełnie się zamknie, m ały owad, który je st w stanie tak ą
szparką się przecisnąć, przestraszony ciemnością nagle powstającą,
rzuciwszy się szybko ku otworowi, zdoła nieraz uniknąć niechy
bnej śmierci. — K orzyść takiego urządzenia je s t dla rośliny
nie małej wagi, bo m ały owad nie dostarcza tyle pożywienia, co
wielki, lepiej za tem wypuścić mniejszego, by w miejsce jego
złowić inną razą większego, zwłaszcza, że ja k ju ż powiedzieli
śmy, listek taki zamknąwszy w sobie pożywienie, nieraz bardzo
długo nie otwiera się, a naw et zdarza się często, że gdy w nim
raz odbędzie się proces traw ienia, ju ż więcej nie je st zdatnym
do łowienia. Ja k gruczoły rosiczki tak i u muchołówki gruczoły
licznie rozsiane po powierzchni liścia wydzielają ciecz czerwoną,
lepką, k tóra rozpuszcza m aterye białkow ate w ciele owadów się
znajdujące, poczem te same gruczołki wciągają tak przetraw ioną
żywność, z k ą d ją znowu osobne naczynia rozprow adzają po wszyst
kich częściach rośliny. —
Prócz rosiczki i muchołówki odkryto dotychczas ju ż dosyć
znaczną liczbę roślin, które w podobny sposób m aterye zwierzęce
traw ią i nią się żywią. Nie mogąc mówić o wszystkich wspomniemy jeszcze tylko o roślinie do flory naszego k raju należącej,
zwanej tlustoszem (Pinguicula). Roślina ta podobnie ja k poprze
dnio opisane, żywi się inateryam i wziętemi ze świata zw ierzęce
go, a nawet, o czem się dowodnie przekonano, częściami innych
roślin, ja k pyłkiem kwiatowym i nasionami; je s t zatem po części
mięso — po części roślinożerną. — Obok roślin owadożernych
w właściwem słowa tego znaczeniu położyć można rośliny, któ
re wprawdzie nie wydzielają cieczy działającej podobnie ja k sok
żołądkow y zwierząt, a którąśm y u poprzednio opisanych roślin
poznali, pod pewnym jednak względem do nich się zbliżają. -—
Chcę tu wspomnieć o roślinach, które podobnie ja k rośliny
owadożerne, zapomocą bardzo dowcipnie urządzonych przyrządów
drobne zw ierzątka łowią, jednakże nie traw ią ich, lecz dopiero
gdy te ostatnie ulegną rozkładowi wskutek gnicia, tak przysposo
bioną żywność wciągają. W florze naszego k raju je st tak ą rośliną
pływacz (Utricularia), roślina wodna, której liście opatrzone sa
m ałymi pęcherzykam i. Dawniej myślano, że pęcherzyki te służą
roślinie do pływ ania, gdy tymczasem są to w łaśnie nader cieka
wie urządzone łapki, w które roślina łowi maleńkie zw ierzątka
wodne, —
Koniec.
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Pstrąg (Salmo fario, T ru tta fario, die Bachforelle).
Z pomiędzy łososiowatych ma p strąg ciało najbardziej ścisnione. Pysk jego je s t krótki i tępy, paszcz obszerna i mocno ozębiona. Płetew ka tłuszczow a je s t za grzbietną naprzeciw płetwy
podogonowej.
O ubarw ieniu jego ciała coś ogólnego powie
dzieć je st niemożebnością i szłusznie Tschudi nazw ał pstrąga
„kam eleonem pomiędzy rybam i." G rzbiet jego jest zwykle ciemno
oliwkowy w czarne plam ki, boki zielonawo żółte, czerwono centkowane, z połyskiem mosiężnym, spód białawo szary z takim że
połyskiem; płetw a brzuszna jasno żółta, płetwa grzbietną z brze
gami jasnym i, centkowana. Często przew aża ogólna barw a cie
mniejsza, rzadko całkiem czarna; często są centki mieszane, czarne
czerwone i białe, ja k u niektórych pstrągów z jezior alpejskich,
zresztą i obwódka tych centek często się zmienia.
J e st to bez wątpienia jedna z najpiękniejszych ryb, i dziwić
się należy, że ani A rystoteles ani Pliniusz o pstrągu nie wspo
m inają, dopiero w 5 stuleciu czyni o nim wzmiankę Auzoniusz.
Rybacy mniemają, że ubarw ienie to zawisło głównie od wo
dy, w jakiej pstrągi przebyw ają i dlatego je s t mniej więcej stałe.
Im czystsza woda, tern jaśniejsze ubarwienie pstrągów. T ak samo,
ma się z, mięsem, które u jaśniejszych i czerwono centkowanych
pstrągów bywa czerwonawe zresztą żółtaw e, zwyczajnie zaś śnie
żno - białe i nie zmienia się przez ugotowanie co do barw y. W iel
kość stosuje się tak, ja k ubarwienie do miejsca pobytu. W m a
łych, szybko bieżących potokach, gdzie pstrągi m ałą ilością wody
zadowalniać się muszą, dochodzą one zaledwie do 45 cm. długo
ści i niespełna 1 kg. wagi; w większych zaś wodach dorastają
do 70 cm. długości i do 4 kg. wagi.
P strą g żyje w zimnych, rwiących i czystych wodach E uropy
i małej Azyi, przedewszystkiem w wodach górskich i przy wodo
spadach, nie mniej w rzekach i potokach a nawet w stawach i
jeziorach, podsycanych czystą źródlaną wodą. a to z tej przyczy
ny, że pstrąg potrzebuje wiele tlenu (kwasorodu), który woda
przez ruch a więc przez stykanie wielu cząstek swych z powie
trzem w odpowiednej ilości przybiera. Rozliczne próby chowu
sztucznego dowiodły dostatecznie, że czysta w umiarowy ruch
w prawiona woda pstr.-gom sprzyja bez względu na to, czy ona
pochodzi ze źró d ła czy z potoku czyli nawet ze stawu. U nas
je s t p strąg liczny w wodach całego podgórza karpackiego, posu
wając się naw et do niektórych stawów halskich ja k do M orskiego
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oka po stronie polskiej a do stawu popradowego po stronie w ę
gierskiej, zdarza się także w nizinach n. p. koło Szkła w obwo
dzie lwowskim. W Alpach sięga 011 do 800 m. n. p. m.
W zwinności i szybkości ruchów rzadko k tó ra rzeczna ryba
przewyższa pstrąga z wyjątkiem pokrewnych jem u, Je st to ryba
drapieżna, ale należy j ą uważać za nocną, gdyż pod wieczór do
piero zaczyna pstrąg być ruchliwym a w nocy głównie żeruje.
Przez dzień kryje się chętnie pod kamieniami, w jam ach i w szcze
linach, jakie kamienie tw orzą. Jednakże gdy w około panuje ci
sza, to i w dzień uwija się po wodzie ale z głową zawsze p rz e 
ciw prądow i zwróconą; tak pozostaje kw adranse pozornie nie
ruchom y na jednem i tern samem miejscu, ale w rzeczewistości
porusza płetwami, aby się na miejscu utrzym ać, albo przem knie
nagle ja k strzała przez wodę, z podziwienia godną zręcznością
z prądem tejże i przebywa takie miejsca, o których sądzilibyśmy,
że przebyć ich nie można. Raz wypłoszony stara się dosięgnąć
jakiej kryjówki, bo je st to najbojaźliwsza i najroztropniejsza z p o 
m iędzy ryb.
Z prądem wody posuwa się p strąg w dwojaki sp o só b : albo
daje się unosić wodzie z wolna z głową przeciw prądow i zw ró
coną, albo też posuwa się z prądem ale tak szybko, że o wie
le szybkość wody przenosi. Kiedy spoczywa na miejscu, wtedy prze
gląda także swój, że tak powiem, rew ir, t, j. wodę przed sobą i
obok siebie i powietrze przed sobą. ZbZiży się do tego miejsca
owad, wielki czy mały, to tak długo pozostaje p strąg jeszcze nie
ruchomy, póki się ofiara nie zbliży na odległość skoku, poczem
uderza nagła płetw ą ogonową po kilkakroć wodę, i w yskakuje p ru 
ją c bądź to wodę bądź powietrze, według tego czy owad płynie
lub leci, a potrafi wyskoczyć do dwóch metrów wysokości. Pokąd
pstrąg m łody, żywi się owadami, gąsienicami i poczwarkam i wodnemi, robakam i, pijawkami, ślimakami i drobnym narybkiem ; ale
skoro osięgnie wagę 1— 1-5 Kg. współzawodniczy on co do ż a r 
łoczności z każdą drapieżną rybą jego rozm iarów, ledwie szczu
pakowi ustępuje i rzuca się na wszystko, co żyje, cokolwiek zmódz
potrafi, nie szczędząc nawet potomstwa swego.
T arło pstrąga odbywa się około połowy października i trw a
przez listopad a naw et czasem przez część grudnia. Do złożenia
ikry obiera samica miejsca płytkie z gruntem piaszczystym albo
kamieniami, gdzie prąd szybszy, a wykopawszy dołek pyskiem ja k
łosoś, zagrzebuje w nim ikrę.
M niej więcej po 6 tygodniach w ykłuw ają się m łode p strą -
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ż ę ta , które przez jald ś czas pozostają na miejscu wylęgu praw ie
nieruchom e, dokąd nie spożyją wiszącego przy nich żółtka, poczem uczuw ają potrzebę innego pożywienia. Z początku w ystar
czają im najdrobniejsze żyjątka wodne, później rzucają się na
robaki, owady i młody narybek, a z wzrostem wzmaga się ich
drapieżność. W trzy miesiące po wylęgu są to już kształtne ry b 
ki, które m ają właściwy sobie strój młodzieńczy, na którym uw idoczniają się ciem nobrunatne pręgi poprzeczne. Około tej po
ry rodzeństw o rozłącza się: każda rybka wyszukje sobie kryjów kę
i wiedzie życie mniej lub więcej do rodzicielskiego podobne
Zanim jednakże pstrąg taki dojść zdoła do zupełnego rozw o
ju , musi uniknąć mnóstwa nieprzyjaciół, bo przed wylęgnięciem
się z ja ja niszczą je ju ż ryby trzym ające się dna a przed innemi
m iętus (Lotta fluviatilis, A alrutte, Trtische); po wylęgu oprócz
m iętusa w yław iają je wszystkie inne ryby drapieżne, szczególnie
u p rzątają stare pstrągi wiele młodziutkich; a gdy wreszcie pstrąg
u ró sł już sam na drapieżnika, to i wtedy ma z początku nie
przyjaciół w rzęsorkach (Crossopus fodiens, die W asserspitzm aus)
i w nornikach wielkich (Hypudaeus amphibius, die W asserratte),
później w wydrach a wreszcie w człowieku. W ydra szczególnie
zdaje się robić różnicę pomiędzy rybam i i dlatego najchętniej
poluje na pstrągi.
Połów pstrągów byw ał dawniej bardzo in tratny i stanow ił
w niektórych krajach monopol rządowy, zabezpieczony ostremi ka
ram i. M argrabia K arol B randenburski zakazał wyławianie p strą 
gów pod zagrożeniem ciężkich robót i wywołania z kraju; w Sa
ksonii karano przestępcę tw ierdzą; w innych kilku prow incjach
niemieckich ucinano winowajcy ręk ę, a w Congo, w Afryce po
łudniowej karano za łowienie pstrąga naw et śm iercią (Oken).
My nie chcemy monopolu — tęsknim y tylko za ustawą, któraby
za bezmyślne wyławianie przynajm niej takie na przestępców na
łożyła kary, jakiem i zagroziła ustaw a lipcowa z r. 1889 tym,
którzy bez opam iętania chcieli pozbawić nasze góry najpiękniej
szych ich ozdób t. j. kozic i świstaków.
Należałoby może tu pomówić nieco o sztucznym chowie p s trą 
gów — ale rzecz tę jako potrzebującą dokładniejszego objaśnienia,
zostawiamy na później jako m ateryał do osobnego artykuliku.

87

Nieco z klimatologii.
I.

Czynniki bytu

zw ierząt.

Granice, dokąd sięgać mogą zw ierzęta i dziś jeszcze nie są
dokładnie oznaczone. Do jakiego stopnia zimna pewne zw ierzęta
dochodzą, w którem jeszcze żyć mogą, da się mniej więcej oznaczyć, lecz do jakiego stopnia gorąca —* trudno orzec z pe
wnością. Wiadomo, że ciała organiczne składają się z pierw iast
ków bądź stałych bądź ciekłych i wiadomą także rzeczą, że
w pewnym stopniu zimna ciała płynne krzepną czyli przechodzą
w stan stały. W takiej ciepłocie zw ierzęta żyć nie mogą. W go
rącej znowu ciepłocie pierw iastki również krzepną czyli ścinają
się, np. białko, a przecież są zw ierzęta, które w nader wysokiej
tem peraturze żyją. I tak w cieplicach na Islandyi i w Afryce
■żyją raki, ryby i mięczaki w ciepłocie 60° C a naw et dostrze
żono w gorącem źródle gąsienicę prawdopodobnie jakiegoś rodza
ju komarów, k tóra przy 90° C. nie zw arzyła Się, lecz żyła.
Ludzie próbowali na sobie, w jakiej ciepłocie żyć jeszcze
można i istnieli w takiej tem peraturze, w jakiej się ciasto w clileb
zmienia, a przecież w organizmie człowieka także białko się
znajduje.
N atura je st nie wyczerpaną w czynnikach otrzym ywania
tworów organicznych przy życiu w rozm aitych ciepłotach i roz
maitych stosunkach Najgłówniejszymi czynnikami są następujące:

I.
Oddechanie (respiracya.) Czynność oddechania je st w
mianą gazów w krwi zaw artych z gazami pow ietrza atm osfery
cznego i odbywa się w właściwych narzędziach t.- j. w płucach
u jednych a w skrzelach u drugich zwierząt, według tego, czy
one żyją na powietrzu czy też w wodzie. Zw ierzęta na niższym
stopniu rozwoju stojące oddechają za pomocą skóry. Czynność
oddechania je st nadzwyczaj ważną ju ż z tego samego względu,
że do niej niejako pośrednio przyw iązane ż y c ie : zwierzę musi
się znaleść w w arunkach umożliwiających przedewszystkiem jego
oddóchanie szybsze lub powolniejsze, według tego, czy potrzebu
je więcej tlenu czy mniej, według tego, czy przem iana odżywcza
w jego organizmie postępuje raźniej czy też powolniej, do czego
znowu przyw iązana obok innych czynników ciepłota właściwa
każdemu organizmowi czyli t. z. ciepło zwierzęce. P oprzestaję na
tej tylko ogólnej wzmiance, gdyż potrącim y o ten przedm iot mó wiąc o powietrzu.
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2. Okrycie, (włosem lub pierzem ). W ciepłych i gorących
strefach są zw ierzęta nader skąpym pokrytem włosem, gdy prze
ciwnie w zimnych m ają one futro gęste i ciepłe, przy czem ze
zmianą pór roku i zmiana uwłosienia a względnie upierzeaia następuje
Z w ierzęta dostają na zimę włos dłuższy i cieplejszy, ptaki zaś puch,
który w lecie w yrzucają. Chów owiec w okolicach podzwrotnikowych
wcaleby nie popłacał, ponieważ w ełna staje się tam rzadką i k ró t
ką. Konie przesiedlone w okolice Him alai dostały sierć kędzie
rzaw ą niby wełnę. Pewien kapitan okrętow y pojechawszy do za
toki Hudsona m iał z sobą leminga, którego przez całą podróż
w swej kajucie trzym ał; raz tylko wystawił go kapitan na dzia
łanie tamecznej niskiej ciepłoty, a natura nie pozwoliła temu
zwierzęciu zginąć, ponieważ już nazajutrz m iał leming gęste cie
płe włosy. Nie pow stały one przez zm arznięcie pierwotnych, lecz
przez noc urosły!

3. Sen (otrętw ienie, letarg). Z w ierzęta nie mogące żyć w
nader niskiej tem peraturze i z braku w porze zimowej odpowie
dniego pożywienia, a tern samem dla niemożebności pełnienia
funkcyj fizyologicznycb, zapadają w rodzaj odrętw ienia nazwanego
snem, av którym pewne funkcye żywotne ustają, lecz życie trw a
dalej, ponieważ po pewnym przeciągu czasu budzą się.
U nas zasypia na zimę kret, nietoperz i wiele gryzoniów,
co się zaś tyczy niedźwiedzia przekonano się, że nie podpada oif
takiem u odrętw ieniu na cały czas zimowy, lecz tylko bardzo swe
potrzeby uszczupla. Nie m ając odpowiedniego pożywienia podpadają
odrętw ieniu także wszystkie nasze gady i płazy. Lecz nie tylko
zimno sprow adza ten stan, przeciwnie zasypiają w strefie gorącej
także liczne zw ierzęta, którym palące wszystko promienie słone
czne odbierają możność odżywienia się, snem letnim.
4 . Światło. Ten czynnik ułatw ia sposób utrzym ania się
zw ierząt przy życiu przez to, że daje im możność widzenia a)
pożywienia, b) nieprzyjaciela, c) miejsce schronienia. Światło jest
czynnikiem bardzo ważnym i mylnem jest, jakoby zw ierzęta no
cne bez niego obejść się m ogły; i dla nich je st światło potrze
bne, ale w bardzo ograniczonej mierze. W zupełnie ciemnej nocy
i one nic nie zobaczą W yjątek stanow ią tu pasożyty wewnętrzne,
które żyjąc wew nątrz organizm u innych zw ierząt np. w mjózgu,
w ątrobie, w jelitach, w kanale odchodowym, bez św iatła obejść
się mogą. Również są pewne rodzaje chrząszczy, które żyjąc pod
ziemią i będąc karm ionym i od innych, u których tylko niejaką
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w komornem przebyw ają, św iatła nie potrzebują i z tej przy
czyny naw et oczu nie m ają. Światło wpływa także ogromnie na
barw y tworów żyjących i ubarw ia je stosownie do miejsca po
bytu; gąsienice np. praw ie wszystkie m ają barw y zastosowane do
roślin, na których przebyw ają, nasz śpiewak wiosenny, skowronek
zabarwiony ja k skiba, pod k tórą przesiadywa, szarak przytulony
do miedzy łudzi bystre oko nieprzyjaciela i t. p. Praw da, że są
nader liczne wyjątki, lecz tu zdaje się zachodzić ta okoliczność,
że zw ierzęta mogące się bronić albo szybko uciekać, takiej opie
ki m atki przyrody nie potrzebują, gdyż ona ju ż w innym w zglę
dzie hojnie je wyposażyła.
Z resztą dowiedzioną jest rzeczą, że wszystkie niemal zwie
rzęta żyjące w strefie gorącej odznaczają się pięknem i i jask ra wemi barwami; dość tu przypomnieć kolibry, papugi, motyle i
chrząszcze owych okolic, gdy przeciwnie zw ierzęta um iarkowanej
i zimnej strefy więcej jednostajne i brudne barw y noszą. Ciem
niejsze są zw ierzęta wystawione na działanie św iatła, jaśniejsze
i mdło ubarwione te, które żyją pod ziemią, pod kamieniam i lub
w jaskiniach. T ak np. odmieniec jaskiniow y (Proteus ómguineus)
żyjący w podziemnych wodach K rainy (w grotach Postojny) jest
barw y jasno cielistej, a gdy go wystawimy na działanie św iatła,
zmienia się w oczach praw ie i przybiera barw y ciemne a nawet
czarną. T ak samo ma się rzecz z owadami żyjącymi pod ziemią.

5. Woda. W odę odróżniamy słodką i słoną; w jednej i
w drugiej żyją zw ierzęta jedne i te same np. ryby, które dla
ta rła podpływ ają do rzek i odwrotnie — zresztą każda woda ży
wi zw ierzęta, naw et M orze m artwe kryje w swojem łonie pewne
skorupiaki, chociaż je st przesycone solą. Dla większej części zw ie
rz ą t je st ten czynnik niezbędnym, tak że bez niego żyć nie mo
głyby, dla niektórych zaś nie koniecznie potrzebnym, np. dla le
niwca al (B radypus tridactylus), k tóry tak długo na jednem po
zostaje drzewie, ja k długo mu na niem liścia wystarczy. Po ziemi
chodzi bardzo niezgrabnie, i gdzież jem u chciałoby się chodzić do
wody. U trzym ują, że pije rosę, ależ rosy nie ma tyle, a co w ię
cej •— nie zawsze je st rosa.
W ielka ilość zw ierząt tylko w wodzie żyć może. jako to:
ryby, skorupiaki, szkarłupnie, jam ochłony i t. p. Oprócz tego jest
woda czynnikiem ważnym, gdyż stanow i ona głów ną część skła
dową ciała zw ierzęcego; ona utrzym uje tkanki w należytem
.zwilżeniu nadając im potrzebnej elastyczności i gibkości.
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6 Powietrze. Pow iadają ogólnie, że bez pow ietrza nikt
obejść się nie może, że w razie braku tegoż funkcye żywotne ustają i następuje śm ierć przez uduszenie; jednakże i w tym
m urze da się zrobić wyłom znaczny, bo jakkolw iek pow ietrze do
życia koniecznie je s t potrzebne, żyją niektóre istoty i tam , gdzie
przystęp pow ietrza nadzwyczaj ograniczony, Ryby niektóre żyją
w ogromnych głębiach, gdzie przystęp pow ietrza je s t nadzwyczaj
m ały —• muszą więc przynajm niej od czasu do czasu na powierzch
nię wody wypływać, by zaczerpnąć skrzelam i kwasorodu z powietrza.
Pasożyty wew nątrz organizm u innych zw ierząt żyjące jeszcze mniej
pow ietrza potrzebują, ponieważ ono do miejsc ich pobytu wcale
nikły ma przystęp; najwięcej jeszcze m ają go te, które w kanale
odchodowym mieszkają.
W ogólności da się powiedzieć to, że gady i płazy najdłu
żej w miejscach bezpowietrznych przebyw ać potrafią, kilka godzin
nawet, poczem znowu do życia powracają.

7.
Pożywienie. Granice roślinności dadzą się mniej więcej
znaczyć, lecz geografia
zw ierzęca je st w tym względzie jeszcze
dość ubogą, tyle tylko
powiedzieć można, że do pewnych granic
roślinności i pewne pojawianie się zw ierząt je s t zastosowane, co
polega na czynności i w arunkach odżywienia, pierwotnem bowiem
pożywieniem zw ierząt je s t św iat roślinny Żywienie się zw ierząt
zw ierzętam i je s t następstw em koniecznem, by utrzym ać równowa
gę liczby odpowiednej,
lecz jakiej granicy tu trzym ać się należy,
je s t rzeczą dotąd dość w ątpliw ą i niepewną.
Utrzym ywano, że zw ierzęta żywiące się roślinam i a żyjące
w morzu, dostają tego pożywienia przez doprowadzenie go wodą
słodką do morza, co je st w ogólności rzeczą niepodobną d o p ra w 
dy, chociaż częściowo przyjętem być może, a to z tej prostej
przyczyny, że nie zawsze woda takiego pożywienia doprowadza
nego dostarczyć może, ponieważ trw anie roślin je st ograniczone
i musiałby nastąpić brak, jakkolw iek zw ierzęta te i spruchniałemi i w rozkładzie znajdującem i się cząstkam i roślin nie pogar
dzają. Idzie przeto zatem, że zw ierzęta m orskie na pożywienie
roślinne skazane żywią się szczątkami roślin w morzu rosnących.
T ak ludzie ja k i zw ierzęta biorą bardzo m ało pożywienia
z św iata nieorganicznego, ponieważ prócz wody i soli, jako mi
nerałów , żadnych innych ciał nieorganicznych bezpośrednio nie
przyjm ują. I nic dziwnego, gdyż takie tw arde przedm ioty ja k mi
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nerały nie są do straw ienia — a ziemia lub glina nie smakują,
mimo tego jednakże żywią się przecież według podań rozm aitych
podróżników dzicy Indyanie w porze wylewów sięgających 70 - 90
kim. kwadratow ych w około, rodzajem gliny przerośniętej szcząt
kami roślin, ja k to dostrzegł Hum boldt i inni badacze stw ierdzi
li; praw da, że od czasu do czasu muszą oni to pożywienie prze
pleść jakim płazem łub gadem, ale i w takich w arunkach bytu
dobrze się m ają.
N iektóre ptaki i zw ierzęta umyślnie zjadają nieorganiczne
ciała np. drobne kamyczki, wapno, piasek i t. p. by lepiej trawić,
co widzieć można u ptaków w klatkach trzym anych lub u kur,
które często ściany obskubują, byle dostać wapna potrzebnego do
wytworzenia skorupy na ich jajach. Pow tarza się więc i tu zno
wu to samo, z czem się na każdym praw ie kroku spotykamy, że
nie ma reguły bez wyjątków naw et w przyrodzie, rządzonej pewnemi a niezbitem i prawam i.
(C. d. n.)

Dla urządzających zbiory przyrodnicze.
Zdejmowanie skór. Przy zdejmowaniu skóry u ssaków nie należy
zaraz po zabiciu zabierać się do tej roboty, lecz przynajmniej po kilku go
dzinach, gdyż ze świeżo zabitego ssaka krew płynąca łatwo futro poplamić
może. Dla nadania skrzepłym członkom pewnej gibkości a zarazem dla ulżenia
w robocie, potrzeba najprzód zabite zwierzę kilka razy przegiąć, Po usku
tecznieniu tśj roboty kładzie się zwierzę na grzbiecie, głową ku lewej ręce
zwracając na deszczułce zrobionój z twardego drzewa. Sierć środkiem piersi
i brzucha rozdziela się starannie i przez ten rozdział poczynając od środka
piersi m iędzy przedniemi nogami a kończąc m iędzy tylnemi, przecina się
skalpelem skórę, bacząc na to, aby nie rozpruć skóry na brzuchu głębiój,
jak potrzeba, gdyż wypuszczone wnętrzności, przeszkadzałyby w robocie.
U mniejszych zwierząt jak np. królików, kotów, zajęcy ten jeden rozporek
jest dostatecznym, u większych zaś, jak u sarn robi się trzy rozporki i tak
jeden od środka dolnśj wargi aż do odcbodka i dwa poprzeczne wzdłuż wnętrznćj strony nóg aż do samych palców.
Po zrobieniu rozporka bierze się palcami lewej ręki za jeden brzeg
skóry a podjąwszy go nieco, oddziela się skórę od mięsa wprost palcami
albo trzonkiem skalpela pomagając sobie tu i owdzie ostrzem, by zanadto
skóry nie wyciągnąć. K iedy się dojdzie do nóg tylnych, przecina się m ię
śnie i w ięzy łączące kości udow e z miednicą. Nogi pozostają w skórze;

następnie zdejmuje się skórę, aż do kanału odchodowego, przywiązuje się
mocno sznurkiem kanał odchodowy i pod przewiązką przecina. Czyni się to
w celu zatamowania odchodów.
Potem zdejmuje się skórę z ogona, który, jeżeli gruby, to go się cał
kiem rozpruwa i w yczyszcza, przeciwuie długi i cienki należy wyciągnąć;
jak u kun, wiewiórek, szczurów bez robienia rozporku.
Po ukończeniu tej roboty przystępuje się do części przednich; nogi
oddziela się od tułowiu przecinając mięśnie pomiędzy łopatkami i żebrami
a z szyi ściąga się skórę aż do samej głow y. Zdejmowanie skóry z głowy
-est najtrudniejsze i wymaga szczególniejszej uwagi. Skórę z jam usznych
wyjąć należy bez uszkodzeuia a następnie oddzielić powieki od czaszki.
Zdjąwszy skórę aż do końca nosa, odrzyua się głowę od szyji przy pierw
szym kręgu a przez otwór kości potylicznćj dobywa się mózg starannie tak,
iżbyr nic nie pozostało, do czego może posłużyć łyżeczka wydłużona zrobiona
blachy zwykłćj białej. Jeżeli zwierzę ma rogi, to oddzieliwszy koło nich
skórę, odrzyna się takowe m iędzy czaszką a skórą, przez co rogi pozostaną
Z

przy skórze.
Jeżeliby ktoś chciał głowę na szkielet, w takim razie skórę ściąga się
zupełnie z głow y nie naruszając bynajmniój kości, jednak o robieniu szkie
letów będziemy mówili póżniój. Przeciwnie, gdy głowa nie ma być użytą
na szkielet, to wyjmuje się z niój mózg i oczy, a próżne miejsca zastępuje
pakułami lub watą. Mięśnie grubsze odcina się także, i zastępuje skręconemi pakułami, nakouiec wyciera się skórę ałunem należycie i naciąga się nie
robiąc żadnych rozporków, kości obiera się z mięśni, i okręca należycie
pakułami; skórę wytarłszy ałunem naciąga się na kości, Ałunu nie żałować,
gdyż gdzie ałun nie dojdzie, tam włos wypadać będzie.
Plam y pozostałe, czy to z krwi czy z tłuszczu wymywa się zaraz po
zdjęciu skóry, krwawe czystą -wodą a tłuste benzyną lub terpentyną. Mokre
miejsca suszą się natychmiast posypując je gipsem, drobnemi trocinami suchemi
łub przykładając na mokre miejsca bibułę. Do wymywania plam używa się
wody ciepłej, od której krew prędzój schodzi i myje się dopóty, dopóki
woda czysta spływać nie będzie.
N ie zawsze dostać możemy uduszonego, otrutego lub zdechłego ssaka,
lecz często i strzelane, przez co dziury przy zdejmowaniu strzałem uczynio
ne powiększają się; te zaszywa się zaraz. Futrzaki z krótką siercią wymaga
ją pod tym względem większćj przezorności niż z długą, u których nie
wielkie dziórki zostawiać można a większe rzadkim ściegiem zaszyć, u tych
bowiem ostatnich sierć przykrywa dziury.
Skorośmy roboty te ostatnie uskutecznili, wnętrze skóry wysypuje się
dobrze ałunem i pozostawia tak przez kilka godzin.
Tak przyrządzone skórki można wypychać,
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Wypychanie. D o wypychania mniejszych ssaków używa się p.ikul 'Ha
większych zaś mchu lub siana. Jeżeli czaszka wziętą jest na szkielet, to na jój
miejsce wstawia się inną z pakuł uszytą lub drewnianą wystruganą tylko
w głównych zarysach, gdyż mięśnie wypełnia się pakułami. Robienie jednak
6ztucznój głowy wymaga pewnój znajomości rysunku, dlatego radzę pozosta
wiać zawsze czaszkę, a na szkielet trafi się nieraz odpowiednia głowa.
Przed wypchaniem Dależy wysmarować skórę na stronie wewnętrznój
mydłem arszenikowćm, którego recepty podaliśmy w numerze poprzednim,
otrząsłszy w przód z niej ałun. Po zupełuem wypchaniu rozporki się za
szywa, sierć ogładza i nadaje zwierzęciu kształt właściwy, co osiągnąć mo
żna przez odpowiednie ściskanie.
Po ukończonej robocie przywiązuje się sznurek do nóg przednich i w y
wiesza w miejscu suchem, przewiewnem a ocienionem.
Takie wypchanie jednak nie jest dostatecznóm i zadowalniającćm,
gdyż zwierzę nie ma pewnych niezmiennych podstaw. Do ostatecznego w y 
pchania podam inne sposoby.
W iększe ssaki jak np. sarny, wilki itd. nie wypycha się, lecz ich skó
rę naciąga się na odpowiedni tułów z drzewa zrobiony, jednak taki sposób
jest za drogi i wymagający umiejętności rzeźbiarskiej.
Podam zaś o w iele tańszy i prostszy dla ssaków większych a potem
dla mniejszych.

Ola większych. Najprzód należy wiedzieć, co się ma wypychać, czy
świeżo zabite zwierzę, czy wysuszoną skórę. Przy pierwszem zdejmuje się
skórę wyż opisanym sposobem, z drugim rodzajem postępuje się inaczćj;
kładzie się ją w rozczyn ałunowy aż do zupełnego rozmiękczenia, [Rozmię
kłą wyjmuje się z cieczy i smaruje na wewnętrznój stronie mydłem arszenikowśm. Po ukończeniu roboty czy to z świeżą czy odmoczoną skórą,1 zanim
się przystąpi do wypychania, należy wprzód oznaczyć na desce cztery pun
kty, w których nogi stać będą. Następnie bierze się cztery kawałki drutu
odpowiedniśj grubości, i wymierza się długość tychże, która powinna być
równa odległości od stosu pacierzowego aż do palców nóg zwierzęcia; lepszy
atoli zawsze dłuższy drut aniżeli krótszy. W cztórech punktach oznaczonych
na desce świderkiem nieco cieńszym od drutu przewierca się cztery dziurki,
w które wtyka się przygotowane druty i umacnia odpowiednio na spodniój
stronie deski. T e cztery druty przeznaczone na nogi, przegina się w; miej
scach odpowiednich stawom nóg. Następnie z siana, mchu i pakuł robi się
sztuczne ciało równe tułowowi zwierzęcia i nasadza takowe silnie na wyż
oznaczone druty. Potem bierze się inny drut nieco cieńszy, 2x/2 razy dłuższy
od szyi, jeden koniec jego przesuwa się przez kość czołową aż do potowy
i zaginając go nazad, przesuwa się przez tę kość drugą dziurką przy pierw-
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szej zrobioną, i skręca się takowe wtykając w osadzony na drutach tułów.
Pozostała częsc skręconego drutu powinna mieć długość szyi. Drut w szyi
może być wyginany według potrzeby i owija się go sianem lub pakułami.
Podobnie postępuje się z nogami. Nadmienić wypada, że mięsnie tak na
czasce jakotśż i na nogach mają być dokładnie wypełnione pakułami. Przy
tej robocie uważać należy, by wszystko, co się robi, było mocnem, pakuły
dobrze sznurkami pościągane, aby należycie mięśnie b yły uwydatnione.
Po tej robocie naciąga się skórę na tułów sztucznie zrobiony i w y
gładza się ją tak, aby nie była ani najeżona ani ściągnięta. Gdzie skóra
nie przylega dokładnie, należy podłożyć mchu lub siana dla wypełnienia
próżni.
Nakoniec

rozporki

mocno się

zaszywa, a włos szczotką rozczesuje

i oczy wstawia. Otwory jam ocznych powinny należycie być zaokrąglone.
Jeżeli zwierzę miało rogi, to teraz należy mu nadać układ stósowny, jaki
ma być zachowany przez cały czas suszenia.
Taki jest sposób wypychania zwierząt większych, jednak sposób, jaki
podam przy wypychaniu zwierząt mniejszych, może być także zastósowany
i do zwierząt wielkości sarny.
(C. d. n.)

Spostrzeżenia m eteorologiczne.
Staeya Pilzno — od 16 — 31 grudnia 1879. wyrażone w średnich 5. dniowych.
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Stacya Tarnów — od 16 — 81 grudnia 1879.
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9.

Średnia
dni

[

20

- 8 1 0 -4-85

' 2 1 - 25 -9 /5 5 -3-00
26 — 31

2.

9.

3.5

Średnia
dnia

Stan nieba
N iebo czyste = 0
całkiem zachm urzone =

5-4

4-0

8-4

59

_6'65 _6'40 5-4

7'4

2-8

5-2

0.0

60

12-9

-6 -5 5 -6 -5 0

- 5 - 6 5 -2 -8 4 - 4 5 6 _ 4 '3 5

8-2

6-5

3-4

j

Średnie

7.

Ciepłota powietrza
Stopnie Celsiusza

16 -

10

Ilość wody
spadłej
w milim. nad
powierzchnią
ziemi.

Godziny

Godziny

Średnia
16 31

—5'75° C

5-7

Suma 16— 31
16*4 mm.

Rozm aitości.
Długi W ie k . W Atenach w Grecyi umarła niejaka pani Atanassin li
cząc lat 130. Urodziła się ona w r. 1749 a więc była rówienniczką cesa 
rzowej austrackiój Maryi Teresy — przeżyła panowanie 7 sułtanów i dwóch
królów greckich. Całą rzeźwość i wszystkie władze um ysłowe dochowała ta
kobieta do 128. roku życia.
Ryż W Węgrzech. Z przyjemnością przychodzi nam zanotować fakt,
że węgierskie ministeryum handlu powzięło zamiar zaprowadzenia uprawy
ryżu w Węgrzech — uprawy rośliny, która w tych ciężkich czasach za
stąpić może ziemniaki i zastąpi je stając się czynnikiem ulżenia nędzy ubogiój lu 
dności. Pod opieką rzeczonego ministeryum zawiązało się już towarzystwo
uprawiaczy ryżu, które obiecał rząd wspierać znacznemi zaliczkami zastrze
gając sobie jednakże kontrolę nad
skuteczną działalnością tegóż.N a tej
podstawie sprowadzono już z W łoch młyn odpowiedni inarzędzia przy
uprawie ryżu potrzebne. Klimat węgierski powinien sprzyjać w zupełności
uprawie tój rośliny, a my jako sąsiedzi odgraniczeni tylko ścianą Karpat,
możemy również z tego korzystać, ponieważ ryż stanie się dla nas artyku
łem pożywienia tańszym, niż jest dotąd.
Meteor. Dnia 7. b m, obserwowano w Gorlicach o godzinie pół do
szóstej wieczór wspaniały meteor o świetle niebieskim posuwający się od
południa ku północy. Zjawisko to trwało 5. sekund, a skoro meteor zniknął
za chmurą pozostawił ślady podobne kulom rakietą wyrzuconym.
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B ib lio g ra fia p rzyrod n icza.
Dobieszewski Zygmunt Dr. med.Marienbad, jego lecznicze znaczenie,
jak się w nim zachować i jak się urządzić należy.(Opis zdrojowisk obejmują
cy celniejsze źródła mineralne Europy: Źródła mineralne czeskie, tom I. Marienbad, tom II Karlsbad.) Warszawa. 1879. a kop, 50.

Kreutz Fel. Dr. Istota różnopostaciowości, stosunek modyfikacyj ciał
różnopostaeiowyeh.(Odbitka z rozpraw W ydz. mat. przyr. Akad. Um). Kra
ków 1 879.
Łomnicki Klar. Dolina Prutu od D elatyna do Czarnohory pod w zglę
dem geologicznym. (Odbit. z IV tomu Pamięt. Tom. Tatrzańskiego).. Kraków
1879.
Alth Aloj. Dr. W ycieczka do doliny Chochołowskiej w lipcu 1878 r.
(Odbitka z IV tomu Pamięt. Tow. Tatrz.) Kraków 1879.
Copernicus NiKolauS. Uiber die Kreisbewegungen der Weltkorper, uibersetzt und AnmerkuDgen v. Dr.C.L, Menzzer, durchgesehen und mit einem Vorwort y. Dr. Moritz Cantor, herausgegeben v. dem Copernicus-Verein fur Wissenschaft und Kunst zu Thorn. Thorn E. Lambeck 1879. Z ry
cinami w tekście. Marek 12,
Czerny Franc. Dr. O wytworzeniu się gór. (Odbitka z III. t. Pamięt.
Tow. tatrz). Kraków 1879.
Dziewulski Eug. Rybie jezioro w Tatrach polskicłr(Odbitka z IV , t.
Pam. Tow . tatrz). Kraków 1879.
Hankiewicz Włodź. W ycieczka na Czarnohorę. (Odbit. z IV. t. Pam.
Tow. tatrz). Kraków 1879.

K o r e sp o n d e n c ja „P rzy ro d n ik a .44
Wszystkim P. T. PP. Prenumeratorom, którzy przedpłatę tylko za
kw artał uiścili przypominamy, że z numerem dzisiejszym kończy się
pierwszy kw artał — i prosimy o rychłe odnowienie prenumeraty celem
uregulowania ekspedycyi.
P. L. S.

W

Krakowie. Dziękujemy za już; a prosimy o jeszcze zga

dzając się tak co do formy jako teź co do treści.

A, B.

W

P. W. B.

MiKulicach. Ośmielamy się przypomnieć łaskawój pamięci.
W

Tarnopolu. Gąbek jeszcze nie dostałem a więc proszę o nie.

Drukiem i wydawnictwem W. Angelusa. Bedaktor Z. Morawski.

