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14. Powolcstiwo ŻOrizece 

O PTAKACH W OGÓLNOŚCI. 

(Dalszy ciąg.) 

To cośmy dotąd o ptakach powiedzieli, 

wystarczy juź do dalszego opisu ich klassy- 

fikacyi; ale że zamiar pisma niniejszego nie- 

pozwoli nam jeszcze tak prędko mówić szcze- 

gółowo o każdym krajowym gatunku, cho- 

ciażbyśmy się do samych główniejszych 

i lowiectwo szczególnićj obchodzących, 

ograniczyć chcieli; potrzeba więc abyśmy 

dłużćj jeszcze nad przyrodzeniem 1 obję- 

ciem tych zwierząt zastanowili się. 

Zmysły są to najpićrwsze 1 najgłówniej- 

sze poruszenia siły instynktu czyli zmyślno-
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Ści zwierząt. Widzieliśmy wyżćj jakie są 
anatomiczne różnice pomiędzy organami. 
ptaków, a temiź organami ssących zwierząt. 
Porównajmy je teraz z sobą co do skutku 
i co do ich rozległości. 

Wątpić nie można Że zmysł widzenia 
jest nierównierozleglejszy, bystrzejszy 1 wy- 
raźniejszy u ptaków, nizeliu innych zwić- 

rząt. Krogulec dostrzeże zgóry skowron- 

ka na roli siedzącego w odległości 20 razy 

większej, aniżeli go człowiek lub pies spo- 

strzedz może. Kania unosząca się po po- 

wietrzu tak wysoko, że ją okiem zaledwo 
dojrzeć możemy, widzi stamtąd pełzające 
jaszczurki, myszy lub małe biegające pta- 

szki, i wybićra z nich te, na które ma ude- 

rzyć;'a wzrok ten przy tak wielkićj odle- 
głości jest jeszcze nadzwyczajnie wyraźny 
j dokładny. Organ ten zmysłu jest niewy- 
powiedzianie delikatny i czuły, oko staje się 

wypukłe lub płaskie, z największą łatwością 

przymyka się i otwićra, zwęża, rozszerza 1 

przybićra naprzemian z największą prędko- 

ścią wszysikie formy potrzebne do doskona- 
tego widzenia przy rozmaitćj jasności światła 
l wkażdćj odległości. I nie dziw znowu, że 
zmysł widzenia, mogący jedynie służyć do 

w yobrażenia ruchu,jedynie pomagający do są-
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dzenia o wielkości przebieżonćj przestrze- 

ni,, w tak wysokim doskonałości sto- 
pniu znajduje się u piaków; bo ruchy 

tych zwićrząt są najprędsze, i żadne inne 
żwićrzę nie jest w stanie w tak krótkim cza- 

sie tak wielką przebiegać przestrzeń, jak to 
czynią ptaki bystrym swym lotem. Do tak 

szybkiego biegu, potrzeba było koniecznie 

widzićć jak najdokładnićj jego rozległość 

i granice; potrzebny był koniecznie mocny 

i doskonały przewodnik, jakim jest oko. 
Jakoż, gdyby przyrodzenie dawszy ptakom 

taką bystrość lotu, odmówiło im równej 

bystrości wzroku, ptak nie mogti niesmial- 
by wygodnie użyć swojćj lekkości i chyżo- 
Ści, musiałby tylko powoli się unosić, oba- 

wiając się albo o co uderzyć albo wpaśdź 

w nieprzewidziane zawady. Ńama więc 

chyżość lotu ptaków może być skazówką 

bystrości ich wzroku, i można powiedzićć, 

Że im prędzćj który lata, tym bystrzćj I da- 

lej widzi, i przeciwnie. Ptaki których lot. | 

jest kródki i powolny, śvzrok słabszy 1 nie 

tak rozległy imićć muszą: podobne przykła- 

dy nawet i pomiędzy ssącemi zwićrzętami 

przytrafiają się, leniwce (bradippus) n. p. 

chodzą bardzo powoli i dla tego tćz wzrok 

ich jest bardzo krótki 1 niedoskonały. 
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Wyobrażenie więc ruchu, i wszystkie 

inne, które mu towarzyszą lub z niego po- 

chodzą, jak np. wyobrażenie względnych 

prędkości, wielkości, przestrzeni, stosunko- 

wćj wysokości, nierówności powierzchni, 

muszą być dokładniejsze i więcćj zawićrać 

miejsca w głowie ptaka, aniżeli w jakićm- 

kolwiek czworonozném zwićrzęciu, zdaje 

się, iż przyrodzenie chciałonam pokazać tę 

prawdę w proporcyi, którą nadało oku do 

całćj głowy; w ptaku albowiem oczy pro- 

porcyonalnie są nierównie większe aniżeli 

w człowieku lub innych zwićrzętach, orga- 

nizacyaich nawet jest doskonalsza, zmysł 

zatem widzenia będąc rozleglćjszy, wyra- 

źnićjszy i bystrzćjszy w ptaku aniżeli u 

ssących zwićrząt, musiał tóm samem wpły- 

wać w stosunku i na ich wewnętrzny 1u- 

stynkt, tak dalece, Że teninstynkt ptaków 

z tćj pićrwszćj przyczyny musi być różny 

od instynktu zwićrząt ssących. | 
Drugą przyczyną która dopoinagając pićr- 

wszćj, wpływać musi na różnicę instynktu. 

ptaków, jest powietrze, ów żywioł w któ- 

rym ptaki żyją i mięszkać mogą niedotyka- 

jąc się ziemi. Ptak zna może lepićj od 

człowieka wszystkie stopnie oporu powie- 

trza, jego temperaturę i ciężkość w różnych
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wysokościach i t. d. Ptak przewiduje wię- 

cćj od nas i lepiej pokazuje aniżeli pasze 

larometry i termometry wszystkie odmia- 

ny, które w tym ruchomym żywiole zacho- 

dzą; po tysiąc razy, doświadczył on swoich 
sił naprzeciwko siłom wiatru, i po tysiąc 

razy użył ich korzystnie, aby wyżej, dalćj 
i chyżćj polecieć. Orzeł wzbijając siępo nad 

obłoki, może w jednej chwili z burzy do 

pogody przenieść się i kosztować roskoszy 

wypogodzonego nieba i czystego Światła, 

w tedy, gdy inne zwićrzęta zostawać mu- 

szą w cieniu od chmur rzuconym i wytrzy- 

mywać pociski rozhukanego żywiołu; orzeł 

w przeciągu 24ch godzin może klimat 

odmienić, a bujając po .nad różnemi kraja- 

mi i okolicami, ma cały widok piękności 

przed swemi oczyma, którego wyobraże- 
nie myślą tylko człowiek wystawić sobię 

potrafi. Możua bowiem rachunkiem oka- 

zać, że orzeł i inne bystrego lotu ptaki, w krót- 

kim przeciągu czasu dostają się wyżćj tych 

krain, w których tworzą się iyprzebywają 

„chmury i obłoki, widzimy bowiem nieraz, 

Że wzbijają się w oka mgnieniu tak wysoko, 

Że nikną nam z oczu; a Że wszelki przed- 

- miot światłem dziennćm oświecony, prze- 

staje nam być widziany gdy o 3,436 średnic
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swoich od naszego oka oddali się; przypu- 
Sciwszy zatém Że średnica ptaka z rozpo- 

startemi skrzydłami wynosi 5stóp, atakim 
jest orzeł, oko nasze wtedy dopićro prze- 
staje go widzićć,gdy o 17,180stóp czyli bli- 

zko o 3,000 sążni od nas się oddali. Wy- 

sokość ta nierównie jest większa od tćj, w 

którćj powstają i utrzymują się chmury 1 

obłoki. Przydajmy teraz, że tej wielkości 
orzeł we 3 lub 4ch minutach znika nam 
z oczu, skąd wuieść można, że orzeł na | 

minutę najmnićj 500 sążni ulatuje, a zatóm 
w jednćj godzinie przeszło 10 mil, a na 

dzień, lecąc tylko po 10 godzin, a resztę 
na posiłek ispoczynek odkładając, przeszło 
100 mil naszych ulecieć może. Stąd się po- 

kazuje, że ptak, który ima sposobność stanąć 
w różnych punktach najrozleglejszego wi- 
doku, jednym rzutem oka więcćj widzi, ani- 

żeli my nawet wsparci różnemi narzędzia- 
mi. Cóż dopićro wnosić trzeba o innych 
czworonożnych zwićrzętach , które przy- 

wiązane, że tak powiem, do pagórka na 

którym się urodziły, nie znają nic innego © 

nad to, co blisko nich leży, nie mają żadne- 
go wyobrażenia ogółu powierzchni, żadne” 

go poznania wielkićj rozległości, a tćm sa- 

mém Żadnćj Żądzy do jćj przebieżenia nie
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czują; 1 z tćj.to przyczyny wielkie podróże 

1 przechody tak są rzadkie pomiędzy zwić- 

rzętami ssącerni jak są pospolite i powsze- 

chne pomiędzy ptakami; ta to żądza prze- 

bieżenia wielkićj, którą widzą przed sobą, 

rozległości, wsparta na.znajomości miejsc 

oddalonych, na poczuwaniu się, że tego do- 

każą wkrotkim czasieina wzajemnéim prze- 

czuciu odmian atmosfery i następującćj po-- 

ry, ta to mówię Żądza skłania je do prze- 
latania razem i jakby za wspólną zgodą; sko- 

ro zabraknie żywności 1 zimno lub ciepło 

zbyteczne dokuczać im zaczyna, poczynają 

zaraz myśleć o swojćj podróży, zbićrają się 

razem, i dzieci swoje , które o tóm wiado- 

mości mićć nie mogą i żadnego jeszcze nie 

mają doświadczenia, o przedsięwzięciu swo- 
jóm uwiadomić i do niego nakłaniać zdawa- 

ją się. Ojcowie i matki zgromadzają swo- 

ja familie, aby jćj w podróży przewodni- 

czyć, wszystkie nawet z całćj okolicy lączą 

się w jedno towarzystwo, nietylko dla tego, 

Że jedno Życzenie, jedna chęć wszystkich 

naczelników familii ożywia, ale nadto, że 

powiększając swoją liczbę, powiększają ra- 

zem i siły do bronienia się przeciwko wspól- 

nym napastnikom i nieprzyjaciołom. Ta 

Żądza odmiany klimatu, która pospolicie dwa
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razy do roku odzywa się, to jest w jesieni 
1 na wiosnę, tak jest silna i niby gwałtowną 
staje się ptaka potrzebą, Że ten nawet, któ- 
ry trzymany jest w klatce, za nadejściem 
pory odlotu, czuje wewnętrzne jakieś poru- 
sągnie 1 w niespokojność wpada: przepiór- 
ka n. p. w klatce chowana lub w pokoju 
zamknięta, zdaje się w te dwa peryody roku 
wszystkiego doświadczać, coby jćj do wy- 
bicia się na wolność dopomódz mogło, tak 

dalece, Że usiłowania które czyni wtedy, 

aby wydobydź się z niewoli, nieraz śmier- 

cią przypłaca, w każdym zaś innym czasie 
znosi spokojnie niewolę, nawet gdy jest ra- 
zem z samicą zamknięta, kochać ją zdaje 

się, osobliwie w porze miłosnój. 
Przelotne ptaki w odlotach swych 1 po- 

wrotach statecznćj i jednostajnćj trzymają 
się pory, która gdy się zbliża, nietylko zbie- 

raja się wtedy w familie i wielkie łączą się 

=\
 

orszaki, ale nadto zdają się ćwiczyć w la ' 
taniu, czynią wielkie obroty 1 do ciągiego 

wprawiają się lotu, nim się w tę wielką 

podróż puścić odważą; wreście, okoliczno- 
Ści towarzyszące odlatywaniu ptaków różne 
są w różnych gatunkach; nie wszystkien.p. 

przelotne ptaki w liczne orszaki zbićrają się; 

są takie co pojedynczo, inne co parami po”
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dróż tę odbywają, inne znowu familiami, 

drugie małemi oddziałami odlatują i t. d. 
oprócz tego niektóre z nich w bliskie tylko 
i sąsiedzkie przenoszą się kraje i wkrótce 
nazad powracają, inne, jak Żorawie i bo- 

ciany w odległe części świata odlatują i prze- 

pędzają tam całą zimę aż do powrotu wio- 

sny. Nic dziwniejszego, powiada Bonnart, 

nad te orszaki powietrznych wędrowników, 

co statecznie w zamierzonym czasie, rzu- 

ciwszy dobrowolnie rodzinne siedlisko, na 

nowe, obce i doczesne w najodleglejszych 

stronach Świata zamieniają. Jaki instynkt 
je zgromadza? Jaka igła magnesowa niemi 

kieruje? Jaka karta geograficzna drogę im 

wskazuje? Zamiana powietrza 1 dający się 

czuć niedostatek przyzwoitego pokarinu 

zdają się być pićrwszą przyczyną tych prze- 
lotów. Jakoż to jest pewna, Że ptaki Żyją- 

ce robactwem i owadami wcześnićjsię wy- 

noszą, gdyź i owady wcześnićj nikną; te zaś, 

które ziacnem i roślinami się karmią, później 

nieco odlatują, nakoniec te, które wraz z 

człowiekiem różnym Żywią się pokarmem, 

całą zimę około mieszkań ludzkich przepe- 

dzają. Zdarza się jednak niekiedy, że1 miej- 

scowe ptaki, nadzwyczajućm ziinnem lub 

gwałtownemi wiatrami napastowane, ze
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swoich siedlisk ruszają: takiemi są u nas 
Jemiołuchy i Snieguty, ktore nie każdej Z1- 
my widzićć się dają, takiemi są wrony mor- 
skie, które przy ciągiych tylko od zachodu 
wiejących wiatrach u nas siępokazują. Ale 
pójdźmy dalej w szukaniu przyczyn, które 
na instynkt 1 szczególne przyrodzenie pta- 
ków wpływają. Człowiek wyższy od wszy- 
stkich ożywionych jestestw, posiada zmysł 
dotykania a może i smaku doskonalszy od 
wszystkich zwićrząt, ale ze względu 3ch 
innych zmysłów, wielu z nich doskonałości 
ustąpić musi; same zaś tylko zwićrzęta z so- 
bą porównywając, przekonać się można, że 
bardzo wiele jest czworonożnych zwićrząt, 
które mają powonienie delikatniejsze i odle- 
glejsze od ptaków, bo jakkolwiek zmysł 
ten, zdaniem wielu, w znacznym jest sto- 
pmu u sępów, kruków i tylu innych pta- 
ków, nieporównanie jednak niźszy od po- 

wonienia psów, lisów i t. p. Sama organi- 
zacyatego organu mówi za tćm imniemaniem; 
wielka albowiem liczba ptaków niema wca- 
le nozdrzy, to jest Żadnych otworów na. 

wićrzchu dziobu, tak dalece, że inaczćj za- 
pachów przyjmować nie mogą jak tylko 
przez wewnętrzną szparę, która znajduje się 

w pysku, te nawet ptaki, którę mają otwar:
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te na wićrzchu dziobu kanały, t których po- 
wonęenie większe jest niź u innych, nerwy 

woniejące mają w proporcyę mniejsze, prost- 
sze i nie tak rozplecione jak u zwićrząt 
ssących; jakoż powonienie wydaje w ptakach 

skutki bardzo rzadkie i nie znaczne, gdy tym- 

czasem u psa, uŚwini lu wielu innych czwo- 

ronożnych żwiecząt ten zmysł zdaje się być 
zrzódlem i główną przyczyną skłonienia ich 

woli i ruchów. A tak dotykanie w czło-- 

wieku, powonienie w czworonożnych zwić- 

rzętach, a oko w ptaku do najpićrwszych 

zmysłów należą, czyli do takich, które są 

najdelikatniejsze i najdoskonalsze i różnym 

tym jestestwom nadają panujące uczucia. 

Po wzroku, słuch najdoskonalszym jest 

zmysłem u ptaków: doskonalszym jest na- 

wet biŹ u wszystkich innych zwićrząt: do- 

wód tego pokazuje się w łatwości, którą ma- 

ją ptaki nauczania się różnych przegrywa- 

nych im pieśni, i talent ten aż do naślado- 

wania głosu ludzkiego podnosi 'się. Można 

jeszcze o doskonałości tego zmyslu wnosić; 

ро roskoszy którą mają ptaki w ustawicznćm 

spiéwaniu i Swiegotaniu, osobliwie kiedy 

czują się być szczęśliwe, to jest w czasie 

miłości. Ponieważ narzędzia słuchu 1 mo- 

wy są u nich delikatniejsze 1 wyborniej- 
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sze niż u zwićrząt asących, dlatego też czę- 
ścićj niż ene ich używają. 

" Większa część zwićrząt milczy, a głos 

ich, który czasem wydają, jest zawsze nie 
gladki i nieprzyjemny: u ptaków zaś prze- 

ciwnie, w glosie tym znajdujemy zawsze 

przyjemność, wdzięk, słodycz 1 melodyę. 

Są wprawdzie niektóre gatunki co w рого- 

wnaniu do incych wydają głos wrzaskliwy 

1 bieznośny, ale liczba ich niezmiernie jest 

mała; są to pospolicie wielkie ptaki, zktóre- 

mi natura zdawała się tfak obejśdź jak ze 
zwićrzętami, zarniast głosu dając im krzyk 

z jednego lub kilku złożony tonów, i który 
tym jest przeraźliwszyi nieznośniejszy, im 

proporcya ptaka do zwiórząt jest mniejsza. 

Siła i rozległość głosu ptaków, zależy zupeł- 

nie od składu ich organów; ciągłość zaś spić- 

wów lub milczenie, zawisło od wewnę- 

trznych poruszeń i namiętności; dwie te rze- 

czy są w Cale różne i mieszać ich nie nale- 

ŻY. 

Widzieliśmy że muszkuły piersiowe pta- 

ków nieporównanie są większe I silnićjsze 

niź u ludzi lub u zwićrząt ssących, i dla tćj 

przyczyny ptaki z nierównie większą łatwo- 

Ścią i zręcznością mogą władać swem! skrzy” 

dłami, aniżeli człowiek ramionami ; prócz
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tego objętość tych skrzydeł jest wielka, a mas- 
sa jest lżejsza względnie do wielkości i cię- 
żaru całego ciała. MKosteczki drobne, cien- 
kie 1 dęte, mięso małe, muszkuły mocne, 
a pióra niekiedy 2, 3, 4, razy i więcój za» - 
bierające miejsca niż średnica ciała, składa- 
ją skrzydła ptaka, któremu dosyć jest samego 

tylko oddziaływania powietrza i lekkiego ru- 

chu do wzniesienia sięlutrzymywania w po- 

wietrzu. Większa lub aniejszałatwość w la- 

taniu, jego różne stopnie chyżości, nawet 

kierunek zgóry na dół i z dołu do góry, 
zależą od połączenia wszystkich wypadków 

pomienionego składu 1 ułożenia. Ptaki co 
mają ogon i skrzydła dłuższe a ciało krótsze, 
latają najchyżćj i najdłużej, przeciwnie te, 

co jak Drop, Kazuar, Struś, ogon 1 skrzydła 
mają krótkie a ciało wielkie, z trudnością 
latać mogą, lub wcale ziemi nie opuszczają. 

Siła muszkułów, skład skrzydeł, ułożenie 

piór, lekkość kości i wielkość oddychania, 
są to fizyczne przyczyny lotu, który zdaje 

się tak mało utrudniać piersi ptaka, Że wła- 

śnie latając, wydaje z siebie głos rozlegly 

i tony ciągłe; najsilniejszy głos zwićrząt 

ssących w dolnćj części atmosłery nad zie- 
mią rozchodzący się ledwo o ćwierć mili 

słyszanym być może, głos ptaka, który z ta-
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kićj wysokości słyszćć daje się, w którćj jego 

samego dojrzeć nie można, według wyższe- 
go rachunku, nieporównanieogromnićjszym 

i silniéjszym jest od głosu innych zwićrząt, 
zwłaszcza, że wydany w górnej atmosfery 
krainie, na wszystkie strony nie równie roz: 

chodzić się musi, i oprócz samego powie- 

trza nie masz Żadnego innego ciała, coby 

głos ten natężać i podnosić mogło. 

- Głos śpiewających ptaków tąk przyjemny 

i rozmalty, jest częścią wrodzonym częścią 

nabytym przymiotem. Niezmiernie wielka 
łatwość przyjmowania i powtarzania tonów, 

sprawuje, śe nietylko w- domu chowane, 

jak Gile, Szczygły, Kanarki, łatwo głosu in- 

_strumentalnego nauczać się dają, lecz nawet 
w stanię dzikim jedne drugich tony przyj- 

mują i pamiętają. Między mnóstwem u nas 
w domu chowanych słowików widziemy 

częstokroć, jak młode od towarzystwa sta- 

rych wyłączone, wcale proste i nie melodyj- 

ne wydają głosy! dopićrą przy innych śpić- 

wakach umieszczone, najprzyjemnićjszych 

nauczają się pieśni. Ną między niemi nawet, 

czy tak tępego pojęcia i pamięci, czy tak gru- 
bych organów słuchu i gardła, iż nigdy do» 
skonałym śpićwakom w rozmaitości tonów 

1 delikatności harmonicznych spadów wy-
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równać nie potrafią. Są owszem dosyć zna- 
, czne okolice 1 całe nawet kraje, gdzie głos 
słowiczy wcale nie ma tych wdzięków, któ- 
re w innych, pićrwszym go czynią między 

wszystkiemi ptakami śpićwającemi. Co wszy- 

stko zdaje się dowodzić, iż śpiówający głos 

lesnego nawet ptastwa przez naśladowanie 
naprzód się formuje, a potóm przez ćwicze- 

nie kształci się 1 doskonali. Z drugićj stro- 

ny rzecz jest osobliwa, że w krajach zalu- 

dnionych 1 wykształconych, większa część 

ptaków mają głos miły 1 spićwa melodyjnie> 

gdy tymczasem na obszernych pustyniach 

Afryki i Ameryki, gdzie tylko dzikich lu- 

dzi znajdowano, widziano tćż 1 ptakizkrzy- 
kliwym głosem, i ledwo kilka przytoczyć 

możka gatunków , których głos jest słodki 

spićw wdzięczny; tak właśnie jak gdyby 

nie sama tylko różnica klimatu na te od- 

miany wpływała. 

(Dalszy ciąg nastąpt.)


