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Li: Ord O -GibvtcAs 

  

O Gospodarstwie zwierzecem. 

У те ь. 

ат. przyrodzone są albo martwe albo o- 
żywione: ostatnie zowią się inaczćy organiczne- 
mi dla tego, że są osobliwszym sposobem u- 
kształcone, Ze postrzegane w nich fenomena 
dzieią się zapomocą szczególnych narzędzi czy- 
li organów. 

Bez ciał organicznych dzieło stworzenia 
nicbytohy skończone; bez nich wielkie massy 
materyalne ciężyłyby tylko w milczeniu na sie- 
bie rzucając promienie na ten świat pusty 
któremu zarówno byłyby nieużyteczne ruch i 
spoczynek, światło i ciemności; a pozbawiony 
Wszystkiego co Żyie, samo by tylko na nim rozle- 
gało się echo biiących gromów, tudzież ponury 
Toskot i głuchy szelest pochodzący z oderwania 
się skał i passuiących się z sobą bałwanów.
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Ciala хат organiczne wydoskonalily to 

dzieło, stanowiąc na nićm tysięczne zródła nie 
policzonych bogactw i piękności, a system Ży- 
wotny stał się dopiełnieniem  nieskonczónego 

systemu materyalnego. Lubo pomiędzy niemi a 

ciałami nieorganicznemi wielka zachodzi różni- 

ca; to iedno przecież, Że tak pierwsze iak i 

drugie z tey samey składaią się materyi, musi 
utrzymywać blizkie pomiędzy niemi związki. 

Owszem przćeyście materyi ze stanu martwego 

do ożywionego niemusi bydź nagfe, ale dzie- 

ie się zapomocą dlugiego pasma odmian nie- 

skończenie małych, pomimo iż w dzisieyszym sta- 

nie nauki trudno iest ieszcze widzieć związek 

który ie z sobą iednoczy. Bez wątpienia wszy- 
stkie części stworzonego świata składaią ieden 

wielki i nieprzerwany łancuch; fenomena bo- 

wiem nieukazuia się poiedynczo; każde ciało 

otoczone iest drugiemi, od których wpływu do- 

znaje; siła siłę do działania zniewala; z iedne- 

go biegu wiele innych powstaie: co wszystko 

dowodzi, że nagłe rozłączenie rzeczy w przy- 
rodzeniu mićysca mieć niemoże, że wszędzie 

zachodzą stosunki mnićy więećy utaione, Ze 
pomiędzy własnościami ciał iest pewne stopnio- 
wanie, a tćm samćm postrzegane dotąd w tym 
ogromnym łańcuchu przerwy, są tylko skutkiem 
naszey niewiadomości, które wypelniaiąc się
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codziennie, zniknąć z czasem muszą, skoro nasz 
umysł więcey rzeczy na raz ieden obeymować па- 
uczy się, i wyższą ich znalomość posiędzie. 

Ten nieprzerwany związek pomiędzy cia- 
Tami, to ścisłe połączenie ieh do siebie stosun- 
ków, iest przyczyną, Ze przypatruiąc się ieste- 

stwom organicznym, wyraźnie widzimy, Że im 
które ogniwo w ich łańcuchu dalćy iest poło- 
zone od końca stykaiącego się z systemem ciał 

martwych, tem mnićy posiada charakterów iemu 

służących, i tem więcćy nowych Życiu wła- 

ściwych nabiera. —  Iestestwa poczynaiace ten 

szereg przywiązane do iednego mieysca, zdaią 

się nie wychodzić ze stanu bezwładności, 1 tam 

kończą swoie Życie, gdzie ie zaczęły; organa 

ich nieliczne i proste do powolnych tylko ru- 

chów: i prawie mechanicznych są sposobne; 

władze maia bardzo mało rozwinięte, funkcye 

ograniczone; ale przebiegaiąc ten szereg, po- 

strzegamy wszędzie, iak charaktery martwey 

materyi stopniami giną; iak ich tkanka staie się 

coraz giętsza, bardziey organiczna, i więcćy 

płynów w sobie mieści; iak się formuią stawy 

pomiędzy częściami, które ułatwiają  samowol- 

ne ruchy, iak się powiększaią siły trawienia 1 

przyswoienia, rozwiiaią się władze, powstaią 

nowe organa, pomnazaia się funkcye, fenomena 

staia się coraz zawilsze: 1 ważnieysze, aż na-
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koniec własnosci martwćy matervi zostają zu- 
pełnie zoboiętnione, i Życie w całćem  iaśnieie 

świetle. : 
W tem co powiedzieliśmy, pokazuie się ra- 

zem sposób, którym naylepićy ułatwić można 

zrozumienie i zgłębienie nauki, iakie są praw- 

dziwe zalety tak nazwanego porządku czyli u- 

kfadu naturalnego (methode naturelle:) którym 
dzisieysi zaymuią się naturaliści, i do czego 

ich wtćy mierze usiłowania szczególnićy zmie- 

rzać powinny. 

Dopóki bowiem nauka zostaie w kolebce , 

dopóty można bydź oboiętnym na sposób, któ- 
"rym poznawane rzeczy są ułożone; ale skoro 

liczba zebranych materyałów znacznie urośnie, 

1 wiadomości o nich dostatecznie rozwinięte 

zostaną, wtedy należy w taki sposób rzeczy u- 

kładać, aby w nieprzerwanym porządku ukazy- 
wały się i następowały po sobie, aby przed- 
mioty obok siebie położońe naywiększe pomię- 

„dzy sobą miały pedobieństwo, aby znaiomość 
iednych prowadziła do poznania drugich, a 
w skutkach następnych znaydowały się przyczy- 
ny poprzedzaiących. Wiadomości nasze o przy- 
rodzeniu są dziełem wieków; tysiączne pokole- 
nia na nie składały się; a lubo to dzielo bardzo 
powolnym wznosiło się krokiem, tak iednak do 
dziś dnia urosło, że do iego obięcia potrze-
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ba długiego czasu i niemałćy pracy. Wiele więc 

na tćm zależy, gdy kaźdy będzie mógł z ła- 
twością przebiedz całe pasmo otaczających go 
przedmiotów; bo porównywaiąc tylko te przed- 

mioty, upatruiąc pomiędzy niemi różnice i po- 

dobieństwa, można z nich iedną porządną ca- 

łość utworzyć; tym ieszcze sposobem można 

aż do Źródła fenomenów przystąpić, 1 z cza- 

sem podnieść zasłonę pod którą ukrywaią się. 

To co nazywamy Życiem, nic innego nie 

iest, tylko zbiór zawiłych fenomenów , wpewnym 

po sobie idących porządku, po między któremi 

pewne zachodzą stosunki. Fenomena te тала 

mieysce we wszystkich cialach organicznych, 

lecz w różnym stopniu, i dzieią się zapo- 

mocą szczególnych im służących części czy- 

li organów, którym przyrodzenie wyznaczy- 

ło rozmaite funkcye czyli powinności do peł- 

nienia. —  Takowe ich roboty i działania 

razem wzięte, i zmierzaiące do tego aby ie- 

stestwo Żyło, stanowią tak nazwane lego go- 

spodarstwo. — Z tćy przyczyny maiąc mówić 

o gospodarstwie zwierzęcem w ogólności, za- 

kładamy sobie pod tem imieniem wystawić zna- 

czenie, podobieństwo 1 związek fenomenów od 

których Życie zależy: zamiar nasz ograniczamy 

do tych zwierząt, które otrzymały nazwisko pa- 

cierzowych, przywiązuijąc się szczególmey do
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do zwierząt ssących i ptaków zwłaszcza do kra- 

iowych gatunków, które nas bliżey obchodzić 

mogą. — Ze zaś zwierzęta iak i wszystkie cia- 

ła organiczne głównie pomiędzy sobą różnią 

się stopniem życia, do czego właśnie budowa 
ich ciała iest zastosowana; od poznania więc 

tóy budowy, w którey rzeczone gospodarstwo 

dzieie się, zacząć należy, to iest mówić naprzód 
będziemy : (a) 

O Organizacyt zwierząt pacierzowych. 

Pod imieniem zwierząt pacierzowych za-. 

mykaią się zwierzęta ssące, ptaki, płazy i ry- 
by, iako maiące we środku swoiego ciała ko- 
ściany skelet, którego istotną iest częścią kolu- 
mna pacierzowa wzdłuż grzbietu idąca, zło- 
żona z kosteczek pacierzami nazwanych, i gło- 
wą z przodu zakończona; bo się we wszystkich 

  

(a) Wystawienie gospodarstwa zwierzęcego w ogól- 
ności, ułatwi, ile sobie pochlebiamy zrozumie- 
nie Monografii gatunków kraiowych, ktére wtém 
pismie umieszczać zamierzyliśmy ; 1 razem uwolni 
nas od częstego powtarzania wiadomości które 
ogółowi zwierząt służą; bo w kazdéy podobnéy 
potrzebie odwoływać się będziemy do niniey- 
szćy pracy. 

6
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gatunkach bez wyiątku znayduie: inne zaś iego 
części, iako to: Żebra, miednica, kość piersio- 
wa, tudzież kości składaiące ręce i nogi nie 
we wszystkich gatunkach maią mieysce, i dla 
tego za mniey istotne są uważane. Cały ten 
skelet iest zbiorem wielu kości i kosteczek, 
których liczba różna iest w różnych gatunkach 
i które oprócz tego różnią się co do wiel- 
kości i proporcyi. — Ale ogólny iego skład i 

przyrodzenie niepodlega ważnym odmianom: 

ztey przyczyny lubo pacierzowe zwierzęta zna- 

cznie co do zewnętrzney postaci różnią się 

pomiędzy sobą; rozbieraiąc iednak ich skelety 

widzimy, że wszystkie podług iednego planu 

są zbudowane. 

Wszystkie kości składaią się z galarety i 
fosforanu wapiennego. Im zwierze iest starsze; 
tym iego kości więcey drugiego, a im młodsze, 
tym wigcéy pierwszego  pierwiastku w sobie 
zawierają. Kości nawet płodu są prawdziwemi 
chrząstkami, czyli stwardniałą galaretą, która 
w samym początku Życia iest w pół płynna i 
niczem sig od galarety pospolitéy nie różni. — 
Chrząstki więc te zwolna nabieraią fosforanu 
wapiennego, twardnieią i zamieniaią się w kości: 
kostnienie iednak nie u wszystkich zwierząt po- 
stępuie iednostaynie, owszem w tćmże samém 
zwierzęciu iedne kości formuią się prędzey niż
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drugie: są nawet i takie chrząstki, które nigdy 
nie twardnieią: do tych liczby należą chrząstki 

stawowe, krtani, żeber, nozdrzy i t. p. 
Podobną różnicę postrzegamy, pordwny- 

waląc z sobą całe skelety gatunków, to test: 
ze kostnienie w nich iest zawsze proporcyonal- 

ne do czasu na zupełny wzrost przeznaczone- 
go: same bowiem tylko chrząstki rosną , a kość 
skoro raz stwardnieie zupełnie, tćmsamćm i rosé 
przestaie. Wtedy zwierze grubieie tylko, a 
przyszedłszy do południa swoiego Życia, schy- 
la się do starości i dąży do śmierci. 

Płazy i ryby przez całe prawie Życie ro- 
sna, a przynaymnićy grubieć nieprzestaią: z tóy 
przyczyny kosci ich są giętsze od kości zwie- 
rząt ssących, i w proporcyą maią galarety 
od nich daleko wiecey. — Ale пак w po- 

iedynczych indywiduach nie wszystkie chrząstki 
kostnieia; tak też znayduią się całe gatunki, 
których skostnienie nigdy nie _iest zupełne, cze- 
go przykłady po między rybami mamy na ie- 
siotrach i wielu innych gatunkach. 

Tkanka kości u człowieka iest cienka, u 
czworonożnych zwierząt zazwyczay grubsza, u 
wielorybów rzadsza: kości ptaków zdaią się 
bydź zrobione z delikatniéyszéy materyi, która 
przy tem iest tęższa i sprężystsza.
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Kości maią różne wydrążenia iuż zewne- 
trzne, luż też wewnętrzne: ostatnie szczegó|l- 

nićey w kościach długich znayduią się, isą wy- 
pełnione szpikiem wcale różnćy naturyi od 

szpiku pacierzowego: u iednych tylko ptaków 
te próżności są wypełnione samóćm  powie- 
trzem, i dla tego własnie maią kommunika- 

cya zpłucami. — Wszystkie kości u nich 
są próżne, co nie tylko potrzebną cialu lek- 
kość nadaie, ale nadto mogą one przyymo- 
wać przez oddychanie bardzo wiele powietrza , 

co iak niżey zobaczymy, wiele wpływa na moc 

i wytrzymałość poruszeń muszkufowych. — 
U płazów i ryb wewnętrzne wydrążenia są bardzo 

rzadkie i nieznaczne: u wielorybów zaś, foków 

i źołwi wszystkie kości są pełne. — W wydrą- 
żeniach zewnętrznych czaszki mieszczą się roz= 

maite organa 1ako to oczy, nozdrze, uszy : niektóre 

są na wylot przedziurawione, a temi dziurkami 

przechodzą nerwy lub naczynia krwionośne : ta- 

kież same iest przeznaczenie dziurek znayduią- 

cych się w pacierzach, czaszce, i t. p: przez 

dziurki mnieysze dochodzą naczynia donoszące 
pokarmu samymże kościom. — Kości co do 
postaci dzielą się na długie, płaskie i krótkie, czy- 
li wszystkie trzy wymiary prawie równe maią- 
ce. Kości długie wchodzą do składu rąk i nóg, 
np: kość ramienna, tokciowa, udewa, itd. Część
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srodkowa takich kości iest zazwyczay naytward- 
sza, naygęstsza i przytćm naycieńsza: oprócz 

liniy wydatnych , aby się do nich lepićy ścięgna 

muszkułowe przyczepiać mogly, żadnych innych 

wyrostków nieposiada: ich zaś końce podług 
potrzeby spłaszczone, powyrzynane lub zaokra- 
glone , maią tkankę rzadką, prawie gębczastą, 
twardość mnićyszą, i w stawach wolnych są 
chrząstką powleczone. 

Kości płaskie służą pospolicie do okrywa- 
nia wnętrzności, iak p: czaszki, miednicy: i 
dlatego z iednćy strony są zawsze wklęsłe, a 
z drugićcy wypukłe: obie powierzchnie stoso- 
wnie do przeznaczenia są gładkie lub chrapo- 
wate: część ich środkowa również cieńsza iest 
od końców, czyli brzegów. 

Kości krótkie umieszczone są pospolicie 
w tych okolicach ciała, które nie tak do ruchów 
Są prznaczone, iako raczéy służą niby za 5то- 
dek . około którego inne poruszenia odbywaią 
się,i z tey przyczyny muszą bydź mocne i liczne: 
takiemi są właśnie pacierzę, i kości składaiące 
korzeń ręki, nogi it. d. — Formy ich nie 
mogą bydź iednostayne, bo stosować się mi- 
szą do przeznaczenia części przy których zo- 
stają. — 

/ + . . 
. 

* , . Kości malą leszcze rozmaite wyniosłości czyli wyrostki, które w różnych gatunkach róż
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nego są kształtu, stosownie do czego, równie 

iak 1 same wydrążenia maią sobie ponadawane 
różne nazwiska. W ogólności nazywaią się nadro- 
stkami (apophisis) skoro są przedłużeniem swo- 

iey kości, przyrostkami zaś (epiphisis) gdy za 
pomocą chrząstki do niey są przyczepione. (a) 

Wszystkie wyrostki w młodości były przyrostka- 

mi. — Powierzchnia kości pokryta iest tak 

nazwaną błoną obwodową, czyli przykością (pe- 

riosteum) która iest twarda i mocna: same tyl- 

ko części pokryte chrząstką iak mp: przy sta- 

wach nie są tą błoną obwiedzione. — Tam 

gdzie kości Tączą się, błona ta z iedney do dru- 

gićy przedłuża się, 1 niby woreczek formuie, 

w którym lawy są zamknięte, tak: że pomiędzy 

nie nic wciśnąć się, ani też nic znich 

zewnątrz wyyśdź nie może. — Z tey przyczy- 

ny wilgoć nazwana synovia , która zmmiéysza- 

jąc tarcie się kości w stawach, ułatwia ich ru- 

chy, nigdy z tego worka niewylewa się. — O- 

prócz tćy blony znayduią się w stawach we- 
wnątrz ićy lub zewnątrz inne błony nazwane 
więzami, które ią wzmacniaią lub ograniczaią 
ruch kości, czego by przykość sama przez się 
dokazać nie mogła. — Tęgość i liczba tako- 

  

(a) Obacz Osteologiią Brandta.
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wych więzadef, a szczególniey postać wyro- 

stków i wydrążeń konców, któremi kości stykaia sie, 

wpływają па wielkość, rościągłość 1 kierunek 

ich poruszeń. — Wszystkie albowiem kości Tą- 

czą się z sobą rozmaitemi sposoby, które w A- 

natomii różne noszą nazwiska. Jednych pota- 

czenie iest takie, że w т mićyscu Żaden 

ruch nastąpić niemoże , co uważamy w złącze- 

niach kości płaskich iak mp: w czasce: z połącze 

nia drugich ograniczone tylko ruhy wyniknąć 

mogą: inne nakoniec tak są z sobą powiązane, 

że mogą wolno wiedną lub na wszystkie stro- 

ny z łatwością poruszać się. 

Kości odpowiadaiące sobie w różnych ga- 

tunkach, nie tylko że nie są zawsze iednostay- 

nym sposobem złączone; ale oprócz tego zda- 

rzaią się ieszcze i takie kości, które u iednych 

wcale z sobą się nie stykają, a tymczasem u 

drugich zostaią w połączeniu, owszem bywa- 

ią i takie gatunki, w których znayduiemy szcze- 

gólnego rodzaiu połączenie, którego wcale nie 

postrzegamy w drugich. 

W ogólności, połączenie z sobą kości zwła- 

szcza gdy poruszać się mogą, nazywamy arly- 

kulacyą czyli stawem wyobrażaiąc sobie, 1ak 

gdyby kość końcem swoim wto mićysce była 

wstawiona. — Ruch w tych stawach może bydz 

dwoiaki, to iest ruch schylenia 1 wykręcenia:
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ostatni tam tylko może mieć mieysce, gdzie 
powierzchnie stykaiących się końców są płaskie 

lub kuliste: w tym drugim przypadku schylanie 

się na wszystkie strony nastąpić może : wyrostki 

zaś, 1 różne formy tych końców ograniczaią ro- 

zmaitym sposobem iedem i drugi gatunek ru- 
chu. 

Głowa zwierząt pacierzowych składa się 
z trzech części, które w różnych gatunkach ró- 
Żną maią proporcyą: to iest z czaszki wypełnio- 

nóćy mózgiem, ztwarzy w którey znayduia sie 

iamy oczowe, kanały nozdrzowe, i która wyż- 

szą szczęką iest zakonczona, ze szczęki na- 

koniec dolnćy, która u wszystkich zwierząt iest 
ruchoma. — Szczęka górna do pewnego tylko 
stopnia u ptaków, wężów i ryb poruszać się 
może: a ta własność w ogólności takim tylko 
częściom głowy służy, którym są poruczone 

powinności trawienia, albo raczćy które czynią 

przygotowanie do tey waźney funkcyi. — Pod- 

stawa tey kuli tyłem glowy (occiput) nazwana 
wiąże się z atlasem tak: że ićy otwór przypada 
w otwór tego naypierwszego pacierza: ale staw 
czaszki różny iest w różnych klassach zwierząt: 
ssące mogą w tym stawie w iedną tylko stronę 
głowę nachylać, bo tył głowy u nich zakończo- 
ny iest dwoma wyrostkami mnićy więcćy spła- 
szczonemi. Głowa ich pospolicie iest bardzo
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ciężka: i dlatego wzwyczayney postawie do zie- 

mi zwieszona: a ponieważ sama iedna artyku- 

lacya niepotrafiłaby ićy utrzymać przy kadłu- 

bie; z tćy przyczyny natura przydała w pomoc 

więzadło karkowe, którego siła iest zawsze pro- 

porcyonalna do oporu, czyli ciążaru głowy. 

Człowiek niepotrzebował takowego więzadła, (a) 

bo cięzar iego głowy wspiera się pionowo na 

kadłubie: staw iśy podobny iest do stawu innych 

zwierząt ssących: wszelako może się ona wy- 

kręcać około swćy osi w lewo i prawo, docze- 

go dopomaga złączenie atlasu z drugim pacie- 

rzem: oprócz tego wszystkie pacierze szyi mo- 

gą do pewnego stopnia odbywać ruchy wykrę= 

саша się: iedném słowem lubo każda kostka 

wchodząca do szyi ma dosyć ograniczone po- 
ruszenia; wszystkie iednak wspólnie działaiąc 

pozwalaią głowie z dosyć wielką Tatwością na 

wszystkie ruszać się strony. U iednych tylko 

wielorybów pomiędzy ssącemi głowa zadnego 

ruchu około szyi wydadź niemoże: bó i atlas 

ich iest spoiony z drugim pacierzem, 1 wyro- 

stki wszystkich pacierzy, iako też odpowiadaią- 

ce im wydrążenia cyli zatoki są bardzo głę- 

bokie. 
  

(a) Wiązadło to u człowieka iest tak nieznaczne, ze 
wielu Analomów bytności iego zaprzeczali. 

7



( 50 ) 
Płaszczyzna otworu tyła głowy u człowie« 

ka iest prawie prostopadła do płaszczyzny oczu, 
a równoległa do: podniebienia, ztóy przyczyny 
w pofożeniu wierzchołkowóm oczy i gęba na 
przód są obrócone. Inne zwierzęta ssące do 
takowego położenia nie są usposobione. * Pła- 
szczyżna otworu tylnego nie czyni u Orangu- 
ana z płaszczyzną oczu większego kąta nad 60 
stopni: bo ten otwór nieco iuż w tył ku szczy- 
towi głowy iest posunięty. W innych zwierzętach 
kąt ten coraz staie się mnićyszy: bo otwor tak 
się w tył od linii wiezrchołkowćy oddala, że 
iego płaszczyzna coraz bardziey do równoległo- 
ści z płaszczyzną oczu przybliża sie. — A że 
w miarę tego i pysk się przedłuża, ztćy przy- 
czyny, gdyby u czworonożnych zwierząt kolu- 
mna pacierzowa wzięła kierunek wierzchołko- 
wy; wtedy do zachowania równowagi głowy, ta- 
kie ićy położenie bydź by musiało, aby pysk 
do nieba, a oczy w tył były obrócone. 

Ptaki maią u tyłu głowy ieden i to ma- 

ły wyrostek poniżćy otworu położony, który 
iest kulisty i tak w zatoce atlasu osadzony, że 
głowa na wszystkie strony schylać się i wykrę- 
cać może: ztćy przyczyny mogą one dziób swóy 
w tyle pomiędzy skrzydła włożyć, co właśnie 
czynić zwykły podczas spania, a tymczasem ża- 
dne inne czworonogie zwierze takowego poto-
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żenia pyskowi swemu nadadź nie potrafi, po- 
mimo że niektóre gatunki maią szylę znacznie 
długą. Prawie wszystkie ryby maią wyrostek 
tyłu głowy połączony z pacierzem za pomocą 
chrząstki, co ią czyni niesposobną do żadnych 
ruchów. — Niewięcóy maią, wolności i płazy, 
których organizacya z téy strony iest bardzo 
niedoskonała. 

Kosteczki, z których złożona iest kolumna 
pacierzowa, są krótkie, pośrodku przedziura- 
wione, i iakby nanizane na sznurku: szpl- 
kowym który u mózgu poczyna się, formuią 
długi kanał, niekiedy aż do końca ogona ro- 
ściągaiący ме. 

Z boku daia się widzieć małe dziurki, 
przez które przełażą sznurki nerwowe do róż 
nych części ciała udaiące się: kosteczki te po 
większćy części opatrzone są wielkiemi wyro- 
stkami, które tak na siebie zachodzą, Że cała 
kolumna nie wiele i to nie u wszystkich zwie- 
rząt zginać się może, wyiąwszy węże i kilka 
innych z tey klassy gatunków. 

Liczba pacierzy kolumny u różnych zwierzą 
iest różna: człowiek ma ich 33, (licząc wto pięć 
kosteczek kuprowych , które w późnićyszym wieku 
zrastaiją się, i iedną kość nazwaną sacrum for- 
muią) a mrówkoiad 69: łabędź 56: niektóre 
żaby maią tylko ośm, a węże przeszło 200:
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ryby zaś od kilkunastu do dwiestu i więcćy. 
Z.ogólnćy iednak liczby pacierzy w cale wnosić 
niemożna 'o wielkości zwierząt: bo do tego 
wpływa właściwie wielkość tych kości, wzgle- 
dne położenie i wiele innych okoliczności. (a) 

Wszystkie zwierzęta ssące malą pacierzy 

szylowych siedm, ieden ‘tylko lemiwiec trzy- 
palczysty (Bradypus tridactylus) ma ich dzie- 

więć, a tymczasem znacznie pomiędzy sobą 

różnią się co do długości szyi: eo potwierdza 

wyżćy:uczynioną uwagę, Że wielkość ciała i 

długość nie od ilości, ale raczéy od wymiaru 

tych kości zależy. — Liczba pacierzy grzbieto- 
wych nie iest stała: wyrostki ich są większe 1 

mocnićysze stosownie do długości szyi i cięża- 

ru głowy, co na wolach i żubrach uważać mo- 
gna, — Postać ciała u zwierząt czworonogich, 

od liczby i wielkości pacierzy lędźwiowych za- 

wisła, których ilość iest także różna w różnych 

gatunkach. — Wielkość poprzecznych wyrostków 

u tych pacierzy iest znakiem silnych lędźwi, 

czego przykład mamy na wołach, koniach i t.d. 

Kości kuprowe u wszystkich zwierząt są w licz- 

  

(a) Obacz tablicę na końcu położoną, która wyięta 
iest z dzieła pod tytulem Lecons d'Anatomie com- 
parće de G. Cuvier.
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bie pięciu, i w wieku późnićyszym zupehie 

zroste. — Та kość u człowieka w proporcą 

ciała iest nayszersza. — Liczba pacierzy 0g- 

nowych, która u niego czterech nie przenoa, 

znacznie u innych zwierząt powiększa się. Nie 

które gatunki maią ich przeszło 140; iede 

tylko gatunek Pieropus z rodzaiu nietoperz 

zupełnić kości ogonowych iest pozbawiony. — 

Dwoiakie zaś są pacierze ogonowe: iedne maą 

w swoim kanale sznurek szpikowy, drugie 285 

niemaia : u pierwszych oprócz wyrostków przy 

stawach znayduią się poprzeczne, drugie pospo- 

licie graniastego są kszałtu i nieznaczne tylko 

wydatności maią. -— U ptaków pacierze szylo- 

we, których liczba iest naywiększa 1 przytem 

bardzo nie stala, mogą z łatwością poruszać 

się, toź samo dzieie się i zpacierzami ogono- 

wemi. — Ale pacierze grzbietowe, chociaż s; 

wyraźne, do żadnych ruchów niesą sposobn 

Ich albowiem wyrostki stykaią się blisko i s- 

nemi więzadłami są złączone: oprócz tego г- 

które ztych kości są z sobą zupełnie zrcle. 

Ptaki błotne i wodne, iako potrzebuiące dażko 

dziobem swoim sięgać po pokarm, mai vszył 

naywięcćy pacierzy. — Chociaż kości tu nich 

chrząstkami są złączone, rodzay iednalartyku- 

lacyi wiele poruszanie się ich ułatwia.
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U wężów prawie cały skelet, głowę wy- 
łwszy, zsamych pacierzy iest złożony. — Po- 
neważ pacierze do których przyczepione są żebra 
zyykliśny nazywać grzbietowemi, węże zatem 
żadnych pacierzy szyiowych niemaia: albowiem 
wtych pacierzach, które naybliżćy głowy leżą 

widać malenkie żeberka. Pacierze ogonowe oprócz 
tego tylko ze Zebér niemaia, niczém sie od grzbie- 
bwych nieróżnią. — Pacierze ogonowe 1 szyio- 
we są wolne u żółwi, grzbietowe zaś, lędzwio- 
we 1 kuprowe zrosłe są z sobą i z Żebrami, 
formuiąc skorupę która całe eiało tych zwie- 
rząt przyodziewa. — Pacierze ryb złączone są 

z sobą ża pomocą chrząstki, która niewiele im 

ruchu dozwala: budowa ich wtćm iest osobli- 

wa, że naprzeciw siebie leżące strony, któremi 

stykalą się nawzaiem, są wklęsłe, i iakby wydrą- 

‘one: w złączeniu zatćm formuie się kulisty 

кота zamknięty dołek, który wypełniony iest 

Crząstką wiążącą te pacierze z sobą i okolo 

ktrćy ruchy pacierzowe odbywaią się. — Same 

tylb ogonowe pacierze u ryb malią po dwa, 

w poprcyą bardzo długie wyrostki, ieden u 

wierch drugi u spodu ciała. — Podbrzucho- 

we zaś naią tylko u góry: ale zato równie iak 

1 wszyste inne opatrzone są  poprzecznemi wy- 

rostkaini do ktérych przyczepiaia sig Zebra.
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Kosé piersiowa, która zazwyczay iest dłu- 

ga i płaska, tudzież Żebra wstawione pomię- 

dzy nią 1 kolumnę pacierzową otaczaią dokoła 

 próźność kadłuba nazwaną piersią. — Część 
górna tćy kości fączy się z oboyczykiem, a dol- 
na ztak nazwana chrząstką mieczowa (cartila- 

go xiphoidea) i iest wolną. — Żebra wygląda- 

ią naksztalt łuków: człowiek ma ich 24, po 

dwanaście z każdey strony: ale połowa ich tylko 
iednym końcem z pacierzami a drugim za po- 

mocą przedłużoney chrząstki z kością  pierśio< 
wą łączy się: druga zaś połowa przyczepiona 
tylko do pacierzy nie styka się z kością, i dla 
tego te Żebra fałszywemi zowią się. — Рой- 

czenie chrząstkowe Żeber z kością piersiową to 
tylko sprawuie,że ściany tćy próżności pierśiowćy 
mogą podnosić się i zapadać, co ustawicznie 

podczas odychania dziele się. — Żebra małp 

niewiele się różnią od ludzkich: u mięsożernych 

są węższe, a u tych co roślinami Żywią się, 

szersze i grubsze. Jeden tylko oramgoutang ma 

kość piersiową prawie zupełnie do ludzkićy pe- 

dobną. 

Piersi ptaków w proporcyą daleko są obszer- 

nićysze od ssących, co szczególnićy pochodzi od 
kości pierśiowćy, która iest prawie czworobo- 
ezney figury, szeroka, cienka i znacznie ku brzu- 
chowi rościąga się. — Poniewaz do téy kości
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przyczepione są muszkuly zniżaiące sbrzydła 
podczas lotu; przyrodzenie więc starało się nay- 
bardzićy ią rozszerzyć, i dla tego opatrzona 
lest ieszcze sterczącą blaszką nakształt tramu u 
dna okrętowego , aby pomienione muszkuły iak 
naywięcćey punktów przyczepienia miały. — Nie- 
toperze 1 krety ponieważ równie silnie członkami 
przedniemi pracować muszą, maią piersiową 

kość podobnąż stórczącą blaszką , opatrzoną. — 

Ptaki które iak strusie i bezlotki nie są prze- 

znaczone do wielkiego lotu, są pomienionćy 

blaszki pozbawione. — » Kość piersiowa u pta- 
ków z pięciu składa się części, ze środkowey, 
do którćy owa blaszka należy, z dwóch bocznych 

naprzód położonych, do których czepiaią się 

żebra, i z dwóch bocznych u tyłu leżących. 

Im wiecéy ostatnie są skostnione; tym ptak do 

bystrzéyszego lotu iest przeznaczony. — Zebra 
ich są cieńkie i właściwym sobie sposobem zbu- 
dowane: fałszywe zaś równie z początku i iak skon- 

ca znayduią się. — Żaby niemaią żeber tylko 

kość pierśiową: przeciwnie węże. -— U 1aszczu- 

rek ta kość iest zupełnie chrząstkowa. — Ry- 

by piersi niemaią, albo raczéy ta próżność u 

nicli chowa w sobie wnętrzności brzuchowe. Dłu- 

gość, postać i liczba żeber nie iest stateczna, 

i rzadko w których gatunkach z kością piersiową 

łączą się.
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Nogi i ręce zowią się w Anatomii ogól- 

nym wyrazem członki przydatkowe albo końce 

(estremitates), których liczba u pacierzowych 

zwierząt nigdy cztćrech nieprzechodzi. U czło- 

wieka końce przednie rękami, u ptaków zaś 

skrzydłami nazywaią się. — U małp nogi tyl- 

ne podobne są do rąk, i dla tego te zwierzęta 

czwororęcznych moszą nazwisko. — U ryb, 

wielorybów, i t. d. mićysce nóg i rąk płetwy 

zastępulą. 

Same tylko węże i niektóre ryby pozba- 

wione są końców. Niektóre foki, syrena, wielo- 

ryby, i ieden gatunek iaszczurki niemaią koń- 

ców tylnych. Sam'ieden tylko Sze/iopuzik gatunek 

iaszczurki do węża podobny pozbawiony est 

przednich końców, i przy tylnych pozostał. 

Końce gdy są zupełne, dzielą się na czte- 

ry części, to iest na bark, ramię, Tokieć i rę- 

kę. — Odpowiadaiące im części w końcach tyl- 

nych nazywaią się biodro, udo, noga 1 stopa. 

Ponieważ u ryb mićysce końców zastępuią płe- 

twy, które z promienistych kosteczek skladaią 

się; podział więc powyższy do nich stosować 

sie fie moze. 

Bark składa się z łopatki i obóyczyka, za 

których pomocą końce przednie łączą się ze 
skeletem. — Łopatka u człowieka  rościągaiąc 

się od pierwszego do siólmego żebra, i pra- 
8
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wie tróykątney postaci, wklęsłą swoią powierzch- 
nią leży na grzbiecie: powierzchnia zaś górna 

iest wypukła i zakończona szerokim, i spła- 

szczonym wyrostkiem szczególnićyszćy postaci. 
Ale ta Topatka połączona z iednćy strony wprost 
z kością ramienną i obóyczykiem, z drugićy za 

pomocą tylko mięsa wiąże się z kolumną pacierzo- 

wą. Do nićy to przyczepione sa muszkuty porusza 

lace głowę, szyię, piersi i konce przednie. Kość 
obóyczykowa prawie walcowata i naksztaft litery S$ 

zakrzywiona, iest wstawiona "między kością pier- 

siową i łopatką. — Z.tey przyczyny zwierzęta 

roślinami zyiace, iako pozbawione oboyczyków, 

maią końce przednie samemi tylko muszkułam 

ze skeletem połączone. — Wszystkie zwierzęta 

uzywaiace końców przednich do przytrzymywa- 

nia i noszenia do gęby pokarmu, maią obóy- 

czyki tym mocnićysze; im silnićy temi konca- 

mi ruszać są przeznaczone. 

Podobnież i łopatka, na którćy żadnemu 

gatunkowi używaiącemu końców niezbywa, tym 

więcóy ma przedłużoną podstawę; im na; moc- 

nićysze ruchy iest skazana. — Z téy pezyezyny 

ptaki iako naysilnićy skrzydłami ruszać przymu- 

szone, oprócz tych dwóch kości są ieszcze o- 
patrzone widełkami, które są ..,..,.wione mies 
dzy kości barkowe skrzydeł, a be „. niezmier- 

nie sprężyste niedozwalaią tymże »arkom przy-
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bliżać się w czasie silnych poruszeń skrzydeł. 

I dla tego to moc i sprzężytość tych widełek 

odpowiada zawsze bystrości lotu ptaków. — 

Wieloryby pozbawione są obóyczyków, które u 

Zab, żółwii wielu iaszczurek są do pewnego 

stopnia podwóyne. 

Ramię u wszystkich zwierząt z iedney skła- 

da się kości, niewiele co do postaci różni się 

i wstawione iest między łopatkę i kość łokciową, 

przy którćy u człowieka znacznie rozszerza się. 

lego długość u zwierząt ssących iest w stosun- 

ku odwrotnym tćy części ręki, która korze- 

niem (metacarpus) nazywa się. — I dla tego 

u zwierząt kopytowych i racicowych aż po Tokieć 

ukryta iest w skórze, u leniwców zaś it nieto- 

perzy w proporcyą znacznie długa. 

U ptaków iedne tylko дез таз kość 

barkową spłaszczoną szczególnićszym sposobem 

z prawey na lewą stronę. — Wszystkie zaś in- 

ne maią tę kość po środku okrągłą. — U stru- 

si iest znacznie długa 1 podobnie iak u wiel- 

kich drapieżnych zwierząt łękowata, u kazuara 

zaś w proporcyą iest bardzo krótka. 

| Łokieć składa się z dwóch kości, to iest 

z właściwćy Tokciowóy 1 z promienia (radius) 

czyli kośc? «prychowey: obiedwie przyczepione 

są do kó%*:ramiennćy, maiąc swoie wyrostki 

i wydrazenia tak urzadzone, ze caley téy cze-
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ści ręki zgięcie i wyprostowanie z naywiększą 
odbywa się łatwością. — Promień u czło- 
wieka sposobny iest ieszcze wydadź poruszenia 
nazwane supinacyą 1 pronacyą, a to wykre- 
caiąc się około kości łokciowóy przy ićy złą- 
czeniu z ramieniem. — Nazywamy zaś supina- 
cyą puruszenie ręki, za pomocą którego ićy 
dłoń do oczu iest obrócona: wtedy promień 
zewnątrz kości łokciowćy leży: a ieżeli ten pro- 
mień węwnątrz łokciowóy kości znayduie się; 
wtedy dłoń ręki iest odwrócona od oczu, i 
poruszenie zowie się pronacyą. 

W ogólności wykręcanie się rąk czyli koń- 
ców pzrednich dzieie są u zwierząt z tym więk- 
szą trudnością; im mnićy używaią ich do bra- 
nia, 1 im wyłącznićy te członki przeznaczone są 
do stania i chodzenia : nawet do ostatniego za- 
miaru sama tylko pronacya iest potrzebna: iakoż 
ponieważ ten zamiar bez stosownćy mocy nie- 
mógłby bydź z łatwością dokonany; supinacya 
więc iako przeciwna tćy mocy, zupelnie takim 
zwierzętom iest odięta: i dla tego zwierzęta kopy- 
towe, racicowe i wiele innych, których końce prze- 
dnie tylko do stania i chodzenia są stworzone, 
maią dłon swoićy ręki (2) na zawsze od oczu 
odwrécona. 
  (a) Trzeba pamiętać, ze członki przednie zawsze tu 

rękami nazywamy.
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Dla tćy także przyczyny nietoperze i pta- 
ki również są pozbawione supinacyi. — Bo 
gdyby ich ręka i kość sprychowa mogly się 

wykręcać, wtedy opór powietrza za każdćm u- 
derzeniem skrzydeł sprawiłby w nich rzeczony 
ruch, przez co ich powierzchnia nie byłaby pio- 

nową do kierunku oporu i lot bylby niepodo- 
bny do uskutecznienia. 

Obie te kości u małp podobnym  sposo- 
bem iak u człowieka są osadzone: niektórym ga- 
tunkom iak p: nietoperzom niedostaie kości łok- 

ciowćy, i zaledwo początkowy slad ićy postrze- 
gać się daie. — U zwierząt drapieżnych i bez- 

kielnych chociaż obie te kości znayduią się, ale 

stawy ich tak są niedoskonałe, że wyżćy wspo- 

mniane ruchy supinacyi i pronacyi z trudnością 

i niedokładnie wydane bydź mogą: u przeżu- 

waiacych 1 kopytowych kość łokciowa iest wzdłuż 
spoiona ze sprychową, ale dla tego iest za- 

wsze widoczna. — U ptaków sprychowa kość 

iest daleko cieńsza od Tokciowćy, u bezlotek 

zaś obiedwie są zupełnie spłaszczone. — U 
żab również są zrośnięte i zaledwo ślad, że to 
są osobne koście, pozostał. U salamander są 
oddzielone i do poruszeń rozmaitych sposobne. 

Ręka zawiera w sobie wiele kości, które 
składają tak nazwany korzeń ręki (carpus), 
środek (metacarpus) i palce.
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Kosteczki składaiące korzeń ręki człowie- 
ka są małe, we dwa rzędy ułożone, z których 
pićrwszy łączy się z końcami łokcia, i cztćry 
ma kosteczki: takaż sama liczba iest i w dru- 
gim rzędzie, który do pićrwszego iest przycze- 
piony. — Korzen ręki rusza się przy łokciu 
naprzód, w tył i na boki: ale ruchy iego ko- 
steczek przy sobie i w złączeniu ze środkiem 

ręki są nieznaczne, co iednak dziwnie iest za- 

stosowane do potrzeb tey części ciała ludzkiego, 

Korzeń ręki u małp ma iedną kosteczkę 
więcćy: u innych czworonogich zwierząt iuż 

z takiéy iuz z mniéyszéy liczby składa się, któ- 

re to kości różnią się oprócz tego wielkością, 
kształtem, proporcyą i złączeniem, co wszystko 
na ogólny skład i organizacyą ręki niezmiernie 

wpływa. — Ale istotne części nawet w nay- 

bardziey oddalonych gatunkach znayduią się: 

ztey przyczyny skrzydło ptaków które zdaie się 

tak mało mićć podobieństwa do ramienia ludz- 
kiego, składa się tymczasem, iakeśmy widzieli 

z tychże samych części, a na tokciowym iego 

końcu znayduimy również dwa rzędy kości z tą 

różnicą, ze ieden z nich spoiony iest ze środ- 
kiem ręki, który sam z dwóch tylko składa się 

części końcami z sobą spoionych. — Kości, do 

których przyczepione są palce, a które same 

stykaią się z korzeniem, nazywaią się dłonią czy-
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li Srodkiem reki (metacarpus). — Kości te są za- 

wsze polaczone z soba wiazadfami, które im bar- 

dzo słabe i nieznaczne ruchy wydawać pozwalaią. 

U człowieka iedna tylko kość odpowiada- 

iąca paleowi wielkiemu może poruszać się: ru- 

chy cztérech innych są bardzo niewyraźne. U 

innych zwierząt podobnież kilka kości we środku 

odpowiada liczbie palców, wyiąwszy zwierzęta 

przeżuwaiące, u których dwie te kości w iedną 

są zrosłe. 

Tm które gatunki mnićy ręki czyli łapy do 

chwytania używaią; i im bardzićy na końcach 

palców chodzą; tym kości środka malą dłuższe. 

W chodzeniu ta część zawsze nad ziemię iest 

podniesiona i w pospolitćy mowie noga nazywa 

się. Liczba palców u zwierząt nie przenosi ni- 

gdy pięciu, ani test mnićysza od trzech 

niektóre tylko z nich są nie doskonale i z pod 

skóry niewychodzą. — Palec wielki u człowieka 

dwie, trzy inne po trzy kosteczek zawieraią. — 

Zwierzęta iednokopytowe 7p: koń , osioł, 

maią dwa palce niewyraźne a ieden doskonały: 

przezuwaiace  maią ich cztery, z których dwa 

są niedoskonałe. 
  

  

(a) Naypiérwszy nad nią przegub czyli staw, któ- 

ry właściwie iest korzeniem, w pospolitćy mówie 

kolanem nazywamy.



( 62 ) 
Wszystkie tak nazwane pazurowe zwierze- 

ta (onguicules) maią po pięć palców. 
Nazywamy zaś doskonałemi te palce, któ- 

re ztrzecli kosteczek składaią sie, wyiawszy pa- 
lec wielki, który ma zawsze dwie. 

U małp palec wielki podobnie iak u czło- 
wieka iest odłączony i równie stanąć naprzeciw 
każdego z czterech innych i go dotknąć się 
może, i to iest prawdziwy charakter ręki: z tćy 
przyczyny konce przednie innych zwierząt iako 
ogolocone z tego charakteru sprawiedliwiwie 
w pospolitćy mowie nogami nazywają się. — U 
małp zaś i tylnym końcom ten charakter slu- 

Ży, zktórego to względu czwororęcznemi (qua- 
drumani) nazywają się. 

Ale u człowieka palec wielki u ręki iest 
zawsze w proporcyą większy niżeli u malp: u 
tych znowu kosteczki paznokciowe nie tyle spła- 
szczone i są bardzićy zaostrzone niż u ludzi: 

dłoń takoż maią więcćy wklęsła, co wszystko spra- 
wia Że ręka tych zwierząt ustąpić musi w doskona- 

łości ręce człowieka. U drapieżnych palec wielki 
iest stale równoodległy od czterech innych, i 
dla tego te zwierzęta nic malego uchwycić pa- 
leami niemogą. — U foków dłuźszy, u niedźwie- 
dzi i borsuków teyże prawie długości co i inne 

palce, a u psów i kotów iest za krótki.
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Kosteczki palców u ostatnich szczególnieyszym 

sposobem są uorganizowne, przez co te zwierzęta 

maią sposobność podnoszenia swoich pazurów 

tak: że w stąpaniu nie dotykaią się nigdy zie- 

mi, a tem samćm niełatwo tępieią, pomimo 

iż na samych tylko końcach palców чара. 

Ta organizacya calkemu rodzaiowi źbika (Felis) 

iest właściwa. 

Dwa palce boczne i troche na tył posu- 

nięte u swiń są doskonałe, chociaż krótsze 

od środkowych i ziemi niedotykaią. — Ostatnia 

kosteczka zupełnie iest w rogu schowana. — 

Wspomnieliśmy wyżey, że przeżuwaiące zwierzęta 

maią iednę tylko kość w środku swćy ręki (me 

acarpus); do nićy iednak dwa są palce przyczepio- 

ne, które formuią tak nazwane racice. — Wiele 

gatunków z tego rzędu maią ieszcze dwa malenkie 

palce z iednćy kosteczki często rogiem powleczone. 

U zwierząt kopytowych iedentylko iest palec dosko- 

nały, którego ostatnia kosteczka ma postać kopyta, 

jest zaokrąglona, pod spodem płaska, z wierzchu 

wypukła: co do dwóch palców niedoskonałych, 

tych zaledwo ślad tylko iest widoczny : leża one 

z obu stron środka ręki. 

Korzeń ręki u ptaków składa się, jakeśmy 

wyżćy namienili, z iednego tylko rzędu kości, 

a drugi zdaie się bydź spoiony z kościami środ- 

ka ręki. — Ten nawet rzęd dwie tylko kości 

9
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zawiera: tyleż iest kości wśrodku ręki końcami 
zsobą spoionych: do tych zaś kości uwiązane 
są trzy palce, z których środkowy dwie ma 
kosteczki, a dwa inne po iedney: ale trzeci 
palec iest naymnićyszy i w skórze zamknięty. 

Korzeń i środek ręki u żab, ropuch, salaman- 
der i żółwi iest cokolwiek odmienny od tychże 
części u zwierząt ssących. — Palec wielki zaby ie- 
dnę ma kosteczkę, dwa pierwsze przy nim bę- 
dące po dwie, a dwa ostatnie po trzy koste- 
czek maią. W koncach tylnych znayduiemy, że tak 
powiem, powtórzenie tego wszystkiego, cóśmy 
w koncach przednich widzieli. — Domysli¢ sie 
iednak naprzód można, że znaczne co do szcze- 
gółów organizacyi różnice pomiędzy niemi mu- 
szą zachodzić, skoro przeznaczenie ich iest róż- 
ne: oprócz bowiem małp, niemasz żadnego gatun- 
ku, któryby tylnych końców iako ręki używał. — 
Składają się zaś ze stopy, golenia, 1 uda, a 
Tączą się z kolumną pacierzową za pomocą trzech 
kości formuiących razem z kością kuprowa wy- 
drążałość nazwana miednicq (pelvis). — Te 
trzy kości są następuiące: 1°. kosé biodrowa, 
(os ilei) 29. kość wstydliwa (os pubis) i kość 
siedzenia (os ischii) na którey w siedzeniu ca- 
ły ciężar ciała ludzkiego wspiera się. — W mło- 
dym wieku są oddzielone, w późnieyszym zaś
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spoienie ich iest zatarte. — Tam gdzie te trzy ko- 

ści w złączeniu formuią tak nazwaną wydrąża- 

łość biodrową (acetabulum) przyczepia się kość 

udowa, która toż samo znaczy w końcach tyl- 
nych, co kość barkowa w końcach przednich, 

i również iak ona zawsze z iednćy tylko kości 

składa się. — Goleń złożony iest z dwóch kości o- 

bok siebie leżących, z których mnieysza czę- 

stokroć bardzo cieńka i niewyraźna a nawet 

czasem zgoła nie znayduiąca się, nazywa się 

dytkową ( f/ibula), odpowiada łokciowi w członkach 

przednich i tem tylko od nićy się różni, Że 

iest opatrzona w swoićm zlączeniu z udem ma- 

łą okrągłą kosteczką nazwaną (patella), kto- 

ra tworząc kąt kolanowy, niepozwala golenio- 

wi przechylić się naprzód za liniią prostą. — 

Do golenia u dolu przyczepiona iest stopa, 

która równie iak i ręka składa się, z korzenia 

(tarsus), środka (metatarsus) i palców. — Ko- 

ści z których te trzy części stopy są złożone, 

prawie podobnym sposobem różnią się po mię- 

dzy sobą w różnych gatunkach co do liczby 

kształtu, położenia 1 stawów, iak się różnią 

kości składaiące rękę. 

Palec wielki u czlowieka w nodze niema 

  

tey władzy, co w ręce: bo się z innemi stykać 
niemoże: iest on ze wszystkich naygrubszy i 
naydłuższy, lubo z dwóch tylko kosteczek zło-
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zony. — Stopa małp prawie tym samym iak i 
ręka sposobem iest zbudowana: u zwierząt dra- 

pieźnych, palec wielki iest złączony i w równo- 

ległóm od czterech innych znayduie się poło- 

żeniu: u niedźwiedzi, borsuków , kretów, i ty- 
lu innych, wszystkie palce prawie są sobie ró- 

wne: u Taśic wielki palec iest cokolwiek od 

ezterech innych krótszy: u psów zaś i kotów 
iest bardzo nieznaczny. — Pomiędzy zwierzęta- 

mi bezkielnemi, palec wielki u bobra iest pra- 

wie równćy z innemi długości: u szczurów iest 

krótszy, a u zajęcy Żadnego nawet śladu nie- 

widać. — Stopa dzika iest czteropalcowa. 

U zwierząt przeżuwaiących, których środek 

stopy, również iak i środek ręki ziednćy tylko 

kości złożony i w stąpaniu nigdy ziemi niedoty- 

ka się, znayduią się dwa doskonałe palce, 1 

dwa małe ztyłu przyczepione: w niektórych 

zaś gatunkach ślad piątego iest widoczny. — 

Zwierzęta kopytowe oprócz dwóch palców do- 

skonałych, maią trzeci niedoskonały z iednéy 

tylko małćy kosteczki złożony. 

Pomiędzy ptakami ieden tylko strus ma 

dwa palce u nogi z czterech kosteczek złożo- 

ne, stopy zaś innych są cztero lub trzy-palco- 

we. — U ostatnich wszystkie palce są naprzód 

obrócone: wielki z trzech kosteczek, środkowy 

z czterech, a ostatni z pięciu iest złożony. —
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_ТаКоме stopniowanie co do liczby kosteczek u 

wszystkich ptaków ma mićysce, z tą tylko róż- 

nicą, Że ptaki czteropalcowe w palcu wielkim 

dwie kosteczek liczą. — W iednym tylko kazu= 

arze każdy ze trzech palców po cztery ma 

kosteczki. — U ptaków ieszcze cztero palcowych, 

albo dwa palce naprzód, a dwa w tył są polo- 

Żone iak naprzykład u dzięciołów, albo też ie- 

den tylko wielki ztyłu, a trzy mne z przodu 

znayduią się: ieden tylko podobno gatunek 

iaskufek Hirundo apuś, ma wszystkie cztery 

palce naprzód obrócone. 

Wszystkie kości ciała zwierzęcego zdaią się 

bydź zupełnie obcemi dla władz żywotnych, 

i oprócz własności, które im są wspólne z ciała- 

mi martwemi, żadnych innych niemaią. — Bę- 

dąc mnićy więcey stężałe, twarde i sprężyste iedy- 

ném iest ich przeznaczeniem utrzymywać, ochra- 

niać i opierać się. Są to Ze tak powiem dzwignie, 

których siły muszkułowe używałą do ułatwienia 

lub podwyższenia swoiego skutku, 1 razem służą 

za punkta, na których wspiera się i podnosi cały 

gmach zwierzęcy. lakoż nayogromnieysze ga- 

tunki pomiędzy pacierzowemi zwierzętami znay- 

duią się. — Kości iakeśmy powiedzieli, we- 

wnątrz ciała znayduią się, czyli są okryte mię- 

sem, które składa się z wiązek włóknistych mu- 

szkułami zwanych, i przez które przechodzą
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arterye, Żyły, nerwy 1 td. Wszystkie ruchy 
w ciałach zwierzęcych dzieią się zapomocą tych- 
że muszkułów, albo raczćy gdzie tylko postrze- 
gano ruchy, tam i muszkuły znaleziono, co 
było przyczyną, że muszkuły poczytane są pra- 
wie powszechnie za organa czyli narzędzia ru- 
chu. — Pierwiastek nazwany Saletrorodem , nay- 
więcćy do ich składu wchodzi, i dla tego wszy- 
scy fizyologowie zgadzaią się nato, Ze w tey 
części ciała zwierzęcego wyrobienie organiczne 
do naywyZszego stopnia iest posunione. 

Muszkuły oprócz sprężystości, która iest 
im wspólna z innemi ciałami, i za pomocą któ- 
rey ściągaią się, gdy przestaną bydź napięte ; po- 
siadaia ieszcze szczególnieyszą władzę nazwaną 
od fizyologów draźliwością za pomocą którćy kur- 
czą się 1 marszczą, gdy się na nie rozmaite 
działania wywieraią, a to pomimo przeszkód często- 
kroć bardzo silnych któreby tey władzy sprze- 
ciwiały się, i chociaż pomienione działania nie- 
zdaią się mieć żadnćy mechanicznćy przyczy- 
ny do tego ściągania się i kurczenia zniewalaią- 
cćy. [akowe działania, biorąc rzeczy nayogól- 
nićy, są albo wewnętrzne które dziafaniami wo- 
li nazywamy, albo zewnętrzne, które pochodzić 
mogą od rozmaitych przyczyn wywieraiących 
się przeciwko nerwom po wszystkich częściach 
muszkułów rozchodzącym się, i które przestaią
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działać skutecznie tam gdzie tych nerwów nie- 
ma, lub też są iakimkolwiek sposobem zepsute. 

Za kurczeniem się muszkułów następuią ruchy 

kości i całych nawet części do których one są 

przyczepione. — Konczą się zas muszkuły ścię- 

gnami tam osobliwie, gdzie przyrastałą do 

kości. 
Lubo tkanka tych ścięgnów równie iest 

włóknista; nie są przecież prostćm ich przedłu- 

zeniem i wcale różney od nich zdaią się bydź 

natury. — Jakoż włókna ścięgnowe są tęższe 

i bardziéy ściśnione, białe, połyskujące się 1 

z samćy prawie galarety złożone: bardzo mało 

w nich znayduie się naczyń krwistych, a nie 

nerwów niepostrzegano: i dla tego będąc ogo- 

łocone z czucia i drażliwości , zdaia się iedynie słu- 

żyć do lączenia kości z muszkułami. 

Przypatruiąc się formie stawów, łatwo prze- 

widzieć można gatunek, liczbę i kierunki ruchów, 

które kości wydadź mogą, do czego też zasto- 

sowana iest zawsze liczba i położenie muszku- 

łów, które sposobem podobnym do kości, dzie- 

lą się na muszkuły długie, płaskie 1 krótkie: 
w muszkułach długich powszechnie środek iest 
grubszy od końców: one to zaokrąglaią różne 

części ciała, i piękność form zewnętrznych sta- 

nowią: one szczególnićy przyczepione do kości 

przez kurczenia się wydaią wnich rozmaite po-
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ruszenia, — Muszkuly plaskie zaymuia sciany 
rozmaitych próżności ciała, i wszędzie iedno- 
staynéy bywaią grubości. — Muszkuły nako- 
niec krótkie tam pospolicie są umieszczone, 
gdzie wielkićy siły, a małego ruchu potrzeba. 

Jednem słowem, uwagi ogólne nad systemem 
muszkulowym prowadzą do tych samych wy- 
padkow, do iakich przychodzimy rozbieraiac sy- 
stem kosciany. 

Ciąg dalszy nastąpi. 

TABLICA I
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Wystawui iczbę pacierzy i długość те (3 MIE : ., a. 
ystawuiąca liczbę pacierzy i długość tak całey kolumny pacierzowćy, iako też poiedynczo uważanych 1ey części w skeletach zwierząt ssących. 
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’ Cata kolumna 
Nazwiska ARCI: ASA Posladek 

pacierzowa. Е Grzbiet. Lędźwie. ŚR: Ogon. 

: 
um. 

са WOW 5 k О W. długość li b >= ее Ee —— = | e e ___ ———^——— 

te 1ezba z iczba гу ry i A | | 
(a) Pcie długość. SM długość. liczba długość. liczba długość. licz ba długość. liczba 

POPE pacierzy. pacierzy. pacierzy. o pacierzy. 

m 
A 

Czlowiek Q 
j 74 33 O, II : 

Браво ов 30 a, 7 0,30 12 0,16 5 0,14 5 0,03 4 

Nietoperz. : , 0,11 Ro an 7 0,11 12 0,05 4 0,04 3 0,02 4 

Jez. 0,19 45 о 7 0,02 II 0,01 5 о, от 4 0,06 ża 

Kretomysz. 46 i : er 15 0,04 7 0,02 3 0,04 12 

Kret. 0,135 4 z ‘2 7 
SA , 0,01 / I 

Niedźwiedź. R jA „RZY 7 0,03 13 0,03 6 0,03 a 3 7 
Wiecey niz36 7 7 2 = ? 0,0 rf 

Borsuk. 46 4 6 5 więcóy niż 4| 

Szop. 0,64 a ań Я 15 5 3 ę a 4 

Rosomak. т 0,70 h A 7 0,14 14 0,10 7 ai 3 A 

Wydra. $ 0,98 5 = г ‘ 0,22 16 0,13 5 eh 3 gis "8 

Kuna leśna. i A 7 0,24 14 0,13 6 3 3 5 : 

a : 48 , 0,0 0,47 21 
Fasica pospolita Е M 7 a 6 3 8 

Lew. ] 12 oh d > . ; 14 
Tygrys. Г 0,27 0,4 13 : I 
ee 50 : 44 13 0,35 : 0,09 ; 0,36 23 

ar 0; 71 52 
Pies. y > 0,08 7 0,15 13 0,13 7 3 3 r9 

. I Ą 0,0 0,32 22 

Wilk. ; 1,08 4 : т ° Е 
Lis. ; go o Я 0,28 15 0,21 7 ob 3 s? 
Val о 3 , 0,36 19 

aląc 0,48 Bo 3 7 : Z 3 20 

Królik. . 48 207 A 0,12 12 0,17 7 0,03 4 20 

Bób 
0,09 

O . . 53 7 12 Я 3 20 

Polatuch . я i 43 7 15 3 3 23 

Bobak. 45 7 12 8 3 13 

Szczur wodny. Re 7 13 7 6 Е 

у e 54 3 ń 22 

Szczur pospolity. 56 7 3 Z + 23 

Mysz. : у Bh a a s 7 3 26 

Sfon. 2,00 58 0,32 u 1,09 20 o 25 2 4 24 

Swinia. 1,25 więcćyniż 33] 0,17 7 0,42 “14 ба 5 BR 4 1,02 24 

A a m i b ’ 

Nosorozec. 1,85 55 0,49 7 r, 40 19 0.20 3 Cant 3 0,30 więcćy niż 4 

Wielbląd. 47 7 | 12 : 7 SŁ, 4 0,69 a 

Jelen. 1,50 40 0,47 7 0,46 о о,Зо 6 4 17 

Kozioł. ` 42 Я 13 6 0,12 3 о, 15 I I 

Owca. 46 
4 

, 
- J 3 

| т2 

Wot. 3.12 46 о 5 7 58 3 О 6 4 I 6 

Kon. NA 5 0 7 > и у 0,35 6 0,20 4 0,60 I 6 р 

р O 0,49 7 0,04 18 0,24 6 
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(a) W tćy tablicy długość kolumn RW р os Re RL. 
ż Y pacierzowćy i poiedynezych i¢y części, wyrażona iest w metrąch francuzkich i dziesiętnych iego ulomkach -. metr zaś francuzki zamyka w sobie 

cali 4x i liniy 8 nowćy miary polskićy 
TABLICA II. 

  

 


