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Παν γνήσιον άντίτυπον φέρει την υπογραφην του

συγγραφέως καί την σφραγίδα τον εκδότου, άλλως θεωρείται
κλεψίτυπον και καταδιώκεται κατά ΐαρ* νόμον.

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ

ΒΙΒΛίΟΘΗΚΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΥΚΟΥΤΡΗΣ



1. Ζώα φυτά. Χαρακτήρες των ζώων. Θέμα της Ζω  ίας και διαίρεσις αυτής.

1. Τά επί της γης ζώα και φυτά είνε γνωστά εις ήμάς ώς
σώματα ζώντα, τουτέστι : 1) Τρέφονται προσλαμβάνοντα έν. τοΰ
εξω κόσμου ουσίας καταλλήλους, τάς οποίας μετασχηματίζουσιν
εντός τοΰ σώματος αυτών είς συστατικά μέρη αύτοΰ' 2) αυξάνου-
σιν, ήτοι τό σώμα αυτών μεγεθύνεται κατά βάρος και κατά δια -
στάσεις μέχρι τινός· 3) πολλαπλασιάζονται, τουτέστι γεννώσι
νέα όντα, τά όποια όμοιάζουσι προς τους γεννήτορας καθ' όλους
τους ούσιώδεις χαρακτήρας αυτών 4) εϊνε ώργανωμένα, ήτοι τό
σώμα αυτών αποτελείται έκ μικροσκοπικών οργάνων, άτινα κα-
λούνται κύτταρα και. τά όποια περιέχουσι μικράν μάζαν ζώσης
υλης, τό πρωτόπλασμα.

2. Και ήδη κατά τί ύιαφέρουσι τά ζφα από των φυτών ; Ποίοι
εινε οί διακριτικοί χαρακτήρες, διά τών όποιων διακρίνονται σαφώς
τά μεν από τών δέ ; Εις προγενεστέραν έποχήν, ότε ή μικροσκο-
πική ερευνά δεν εϊχεν. ετι άναφανή είς τον έπιστημονικόν όρίζοντα
και συνεπώς πλείστα εϊδη μικροσκοπικών ζώων και φυτών ήσαν
άγνωστα εις την Έπιστήμην, καθώς και διάφορα φαινόμενα τοΰ
βίου αύτών, οί φυσιοδίφαι ελάμβαναν ύπ' όψιν τά εις την άμεσον διά
τών οφθαλμών παρατήρησιν υποπίπτοντα ζώντα σώματα και εξε-
τάζοντες τους χαρακτήρας τούτων ανεύρισκαν ότι υπάρχουσι σα-
φείς και ώρισμ,έναι διαφοραϊ μεταξύ τών ζώων και τών φυτών,
Οίίτω λ. χ. έθεωρήθησαν ώς διακριτικοί χαρακτήρες το ότι τά
φυτά δεν εχουσι στόμα οϋτε πεπτικον σωλήνα, αλλά προσλαμβά-
νουσι την τροφήν αυτών διά της εξωτερικής επιφανείας τοΰ σώμα-
τος—,ότι τά φυτά τρέφονται έξ άνοργάνων ουσιών, τάς όποιας
μετασχηματίζουσιν έν έαυτοΐς εις όργανικάς, και έκπνέουσιν οξυ-
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γόνον, τά δέ ζώα, εξαίρεσε: ολίγων τινών αλάτων και τοΰ ύδα-
τος, τρέφονται αποκλειστικώς εξ οργανικών ουσιών, λαμβανομένων
εκ τοΰ ζωϊκοϋ ή φυτικό υ βασιλείου, δια δε της άνάπνοής προσ-
λαμβάνουσι μεν έξωθεν όξυγόνον, έκπνέουσι δέ άνθρακικόν οξύ—,

Λ». »·

ότι το σώμα τών ζώων περιέχει μεγάλη ν ποσότητα , αζωτούχων
ουσιών, ενώ σμικ'ροτάτη ποσότης τούταχν Ανευρίσκεται επί πολλών
φυτών κτλ. Ιδίως δέ ή διάκρισις έστηρ'^ετο ε?ς το" φαινόμενοι,
ότι τά ζώα παρουσιάζουσιν έκουσίαν κίν^ιν<"/.αι α:σϋ"ησιν, ενώ
τά φυτά στερούνται τούτο.) ν.

3. 'Αλλ' όμως δια της τελέιοποιήσεο>ς, ώς είπομεν, τών μέσων
τ^ς έρεύνης, αν α κ α λ υ φ θ έ ν το ς άφ' ενός κόσμου όλοκλήρου απλού-
στατων και άτελεστάτων μορφών, άφ' ετέρου δε σπουδασθέντων

άκριβέστερον τών φαινομένων
τοΰ βίου τών ζώντων σωμάτο>ν, κα-
τεδείχθη ότι ΰπάρχουσι και ζώα
μή έχοντα στόμα και πεπτικόν
σωλήνα (Πρωτόζωα)" ότι ύπάρ-
χουσι και φυτά (Μύκητες) τρε-
φόμενα, όπως τά ζώα, εξ οργανι-
κών ουσιών, εΖσπνέοντα όξυγό-
νον και έκπνέοντα άνθρακικόν
οξύ. Και αυτοί δέ οί δύο θεωρη-
θέντες ώς κατ" εξοχήν ζωικοί χα-
ρακτήρες, ^ έκουσία κίνησις
κ. α ι ή αϊσ&ησις, υπέστησαν τε-
λείαν άνατροπήν.

Και πρώτον ή έκονσία -χί-
νηιις δεν δύναται νά χρησιμεύ-

(Σχ. 1). Ύδρα ή πράσινη

ποίνττους τών γλυκέων υδάτων.

ση ώς γνώμων ασφαλής. Διότι.

γνο>ρίζομεν ζώα ατελέστατα
(Σπόγγοι, Κοράλλια, Πολύποδε ς), τά όποια ζώντα κατά πολυάριθμους
κοινότητας μένουσι προσπεφυκότα επί της θέσεως και ουδόλως εκεί-
θεν μετατοπίζονται (Σχ. 1 και 2). Τούτου δ' ενεκα οί πολύποδες



(Σχ. 3) Ζωοσπόρια Μνξουν 'ήτιον (Ίχ 4) Αμοιβή

(π ορίνο<ά+ο>τα ίμοιβοειΛρΐς κίνησης). λίστατον Πρωτόζωο* \

Ωστε έν τοις φαινομένοις της κινήσεως πλείστων άτελεστάτων

ΕΙΣΑΓΕΙ Η

ούτοι εθεωρούντο μέχρι εσχάτων ώς φυτά και μόνον μετ' έπισταμέ-
νας παρατηρήσεις έξοχων φυσιοδιφών
κατωρθώθη ν' άναγνωρισθή ή ζωϊκή
φύσις αυτών και νά ταχθώσιν οριστι-
κώς έν τοις ζώοις. Άφ' έτέρου δ' έ-
γνώσθησαν φυτά, τά όποια κατά τήν
διάρκειαν της αναπτύξεως αυτών ή
μετά ταϋτα εχουσι τήν ιδιότητα νά
έκτελώσι κινήσεις ελευθέρας (τά κι-
νητά σπόρια τών Φυκών). Επίσης τό
πρωτόπλασμα τών κυττάρων δύνα-
ται νά έκτελή συσταλτικάς κινή-
σεις. Τά σπόρια τών Μυξομυκήτων
έκτελοΰσι κινήσεις, κατ' ουδέν υπο-

Γ^χ 2) ϋΤλίί<5θ£ κοραλλ.ου
τον ερυ-φροΰ

λειπομένας τών κινήσεων τών Αμοιβών, αΐτινες εϊνε Πρωτόζο:
ατελέστατα (Σχ. 3 και 4).
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ζφων και φυτών 5εν είνε διόλου ευκολον ή μάλλον εΣπεΐν δεν έχο-
με ν διδόμενα νά θεοίρήσωμεν τήν κίνήσιν τοΰ δεινός ζώου ή φυτοΰ
ώς έκουσίαν ή άκουσίαΐ'.

Κατά δεύτερον λόγον και τήν δνναμιν τοΰ αίσ&άνεσΰ'αι δέν
δυνάμεθα μετά βεβαιότατος ν' άποδείξωμεν υπάρχουσαν εΓς πάν-
τας τους κατωτέρους ζωικούς, οργανισμούς. Τινές τούτών στερού-
μενοι νευρικοΰ συστήματος και αισθητηρίου/ οργάνων, όσάκις ερε-
θίζονται εξωθεν, δέν έκδηλοΰσιν, ειμή άτελεστάτας κινήσεις, ουχί
ισως μάλλον αίσθητάς κινήσεων τίνων τών φυτών. 'Εξ άλλου δέ

ι ' *

ε^Χ· Φνλλον άνο'κνόν Αιοιαίας ί —Χ· <->)' Φνλίον Αροσεράς της

της μνιοπαγίδος. οτρογγνλοφνλλον.

ή έρε&ιστίκότης πολλών φανερογάμων φυτών είνε λίαν άξιοσημεί-
ο^τος. Άναφέρομεν εκ τούτων τήν Μιμόζαν, ής τά φύλλα άναδι-
πλοΰνται, όταν τά έγγίζη τις, Διοναίαν τήν μνοοτναγίδα, ήτις
συμπτύσσει τά δύο τμήματα τοΰ φύλλου αυτής και συλλαμβάνει
τά έπ' αύτοϋ επικαθήμενα έντομα, και τά διάφορα είδη τών
Δροσερών, παρουσιάζοντα άναλόγους κινήσεις (Σχ. 5 και 6).
Πολλά άνθη άνοίγουσι και κλείουσιν υπό τήν έπίδρασιν τοΰ ήλια-
κοΰ φωτός και της θερμότητος κατά διαφόρους ώρας της ήμέρας.
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Οι στήμονες φυτών τίνων υποβαλλόμενοι εις τήν έπίδρασιν οιε-
^έρσεως μηχανικής ή έ} αστικής έπιβραχύνονται κατά μήκος, ή δέ
εταβράχυγσις.ιαΰτη γίνεται καθ' ους νόμους και ή συστολή τών
μυών τών 3ΐλε:οτέρων ζωων.

Γενχχώτερος χαρακτήρ μεταξύ ζωων και φυτών, αλλά και ουτο;
ουχί απόλυτος, είνε 6 εξής: ή μεμβράνα τών ζωικών κυττά-
' ρων είνε λεπτοτάτη και σύγκειται εκ πρωτοπλάσματος, ώς και
το λοιπόν κύτταρο ν, ενώ ή μεμβράνα τών κυττάρων πάντων τών
φυτών εινε παχεΐα και δύσκαμπτος και άποτελεϊται εν αρχή έξ
ουσίας καλουμένης κυτταρίνης, ήτις ούδαμοΰ σχεδόν άπαντα εν τω
σώματι τών ζώων. Εκ τοιαύτης ουσίας σύγκεινται τά λινά και
βαμβακερά υφάσματα και ό χάρτης.

'Εκ των ειρημένων εξάγεται οτι δέν υπάρχει ουδέ εις χα-
$>ηκνήρ γενικός, 6 όποιος νά διακρίνη σαφώς και ώρισμένως τά
^ζώα από. τών φυτών, και συνεπώς όρια σαφή μεταξύ ζωϊκοΰ και φυ-
-τικοΰ βασ.ιλείου,,δέν υπάρχουσι. Ζώα και φυτά άναχιοροΰσιν έκ
,μιάς και νχής αυτής άρχής και αί άτελέσταται αυτών μορφαί

"Ανώτερα ζώα Ανώτερα φυτά

^υγχεονται καΐ; μόνον έφ' όσον προβαίνομεν εις μορφάς τελειοτέ-
ί>ας α! ·μεταξύ-αύτών χαρακτηριστικαι διαφοραΐ καθίστανται κα-
-ταφανείς-Λαι δύνανται νά καθορισθώσι σαφώς.

ΣΗΜ~ Τό τοιούτον δυνάμεθα νά παραστήσωμεν γραφικώς διά δύο
'άποκλινουσών-γραμμών, εις τό ση μείον της συνενώσεως τών όποιων
-τίθενται οι; ατελέστατοι ξψϊκοι και φυτικοί, οργανισμοί, οί όποιοι
-ώεατά τινας άπο.τελοΰσιν ίδιαιτέραν ομάδα, τήν τών Πρωτίστων.
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Ή βαθμιαία απόκλισης τών γραμμών παριστά τήν βαθμηδόν
μείζονα και καταφανεστέραν γ ι ν ο μέ νη ν-δ ι αφο ράν μεταξύ ζώων -
και φυτών μέχρι τών ανωτέρων τοιούτων,, τά οποία λίαν άπεχουσιν -
άπ' αλλήλων και διακρίνονται, σαφέστατα.

Έπί τή βάσει τοΰ συνόλου τών ουσιωδών χαρακτήρων,^ ους .
παρουσιάζουσι τά τελειότερα ζώα, δύναται το ζωον νά ορισθη ώς .
εξής:

«Ζφον»εΙνε οργανισμός αυτοτελής, ε χ ων έκουσίαν κίνησιν και
αίσθησινι τοΰ οποίου τά όργανα —λαμβάνουσι τήν αύξησιν αυτών
έν τω έσωτερικω τοΰ σώματος*- τρέφεται εξ. ουσιών οργανικών,
αναπνέει οξυγόνον και εκκρίνει άνθρακικον οξύ και διαφόρους.·
αζωτούχους ενώσεις, προϊόντα αποσύνθεσε©*: τών έν τω σώματι-
ύπαρχουσών ουσιών». · .

«Ζωολογία οέ είνε ή Επιστήμη, ή όποια πραγματεύεται περί :
τών ζώων εξετάζουσα τήν μορφήν και κατασκευήν τοΰ σώματος
αυτών, τά φαινόμενα της ζωής αυτών και τάς σχέσεις^ αχτίνες.
συνδέουσιν αυτά πρός τε άλληλα και προς τον έξω κόσμον»-

Ή καθόλου Ζωολογία, λαβοΰσα κατά τον παρόντα αιώνα με--
γίστην άνάπτυξιν, υποδιαιρείται εις διαφόρους κλάδους, τών ·
όποιων έκαστος αποτελεί καθ" εαυτόν όλόκληρον Έπιστήμην.

Ή Μορφολογία εξετάζει τήν έξωτερικήν μορφήν τών ζώων
και τήν έσωτερικήν κατασκευήν και σύνταξιν τών όργανον τοΰ- -
σώματσς αυτών Καθ^ όσον δ* έν τή έξετάσει ταύτη ανατέμνε τά:-
ζωα διά μαχαίρας καΐ ψαλίδος, καλείται ' Λνα,τομίη. *Ιστο-
λογία δε ή μικροσκοπική *Ανατομία, όταν διά της χρήσεως τοΰ--■
μικροσκοπίου άσχολήται εις τήν ερευναν τών απλούστατων.^
ήτοι τών στοιχειωδών συστατικών, τοΰ σώματος και της 6φής..
αυτών.

Ή συγκριτική * Ανατομία συγκρίνει τά ζφα προς αλληλα ώςι:
πρός τήν κατασκευήν αυτών- και άνευρίσκει τάς σχέσεις ^συγγε-
νείας ή διαφοράς μεταξύ αυτών και τήν θέσιν ή ν προσήκει νά:
καταλάβη έκαστον είδος ή εκάστη ομάς έν τη ζωολογική σε^ρα».

Ή Εμβρυολογία (Όντογονία, Ιστορία της διαμορφώσεως)* =
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παρακολουθεί τάς διαφόρους- φάσεις της διαμορφώσεως και ανα-
πτύξεως τών οργάνων τοΰ εμβρύου μέχρι τοΰ πλήρους σχηματι-
σμού αυτών. - . -

Ή Φυσιολογία εξετάζει τζ φαινόμενα της ζωής και της λει-
τουργίας τών οργάνων τών ζωων.

"Ή Βιολογία, αναπτυχθείσα και άποκτήσασα μεγάλην σπου-
δαιότητα κατά τά τελευταία ιδίως έτη, εξετάζει τήν διαμονήν τών
ζωων έπι της επιφανείας της Γης (Ζωογεωγραφία), τήν έπ' αυτών
έπίδρασιν τοΰ κλίματος και τοΰ ποιου της χώρας, τάς αλλοιώ-
σεις άς υφίστανται συνεπεία τών εξωτερικών επιδράσεων, τάς έξεις
τοΰ βίου αυτών κλπ.

Ή Παλαιοζωο λογία έξετάζει τά εις προγενεστέρας της γης
περιόδους ζήσαντα ζώα και νΰν έκλείψαντα εκ τοΰ προσώπου αυ-
τής, ευρισκόμενα δέ μόνον ώς απολιθώματα εντός τών εγκάτων
αυτής.

Και ή Συστηματικη ασχολείται εις τήν κατάτάξιν τών ζώων
εις αθροίσματα μικρότερα ή μεγαλύτερα έπι τή βάσει τών ομοίων
χαρακτήρων καΐ της συγγενείας αυτών.

11. "Οργαν* τό>ν ϊοιων.

5- Τά ζώα, εξαιρέσει τών άτελεστάτων ες αυτών, έχουσι μέρη
τοΰ σώματος διάφορα, έκαστον τών οποίων είνε προωρισμένον νά
έκτελή ίδιαιτέραν έργασίαν και αναλόγως προς αυτήν κέκτηται
χαί άνάλογον κατασκευήν και διάταξιν εν τω σώματι. Τά μέρη
ταντα καλοΰνται όργανα. Τό ολον δέ ζωϊκόν σώμα, ή ΰπαρξ:ς
καί διατήρησις τοΰ όποιου εξαρτάται έκ της κανονικής λειτουρ-
γίας ολων τών μερικών οργάνων, καλείται οργανισμός.

"Αθροισμα οργάνων προορισμένων νά έκτελώσιν όμοιας ή. στε-
νώς μετ" αλλήλων συνδεδεμένας λειτουργίας καλείται δργανικόν
σύστημα. Ουτω λ. χ. έχομεν τό σύστημα τών αιμοφόρων αγγείων,
τό νευρικόν σύστημα κλπ. Έν γένει δέ όλα τά όργανα τοΰ ζφ'ί-
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κοΰ σώματος δύνανται νά ταχθώσιν εις οκτώ μεγάλα οργανικά συ
σχήματα, ήτοι :

1) Τά πεπτικά όργανα-

2) Τά όργανα τής κυκλοφορίας τοΰ αίματος-

3) Τά αναπνευστικά όργανα·

4) Τά εκκριτικά δργανα.

Τά τέσσαρα ταΰτα συστήματα τών οργάνων έκτελοΰσι τήν θρέ -
-ψ ι ν ή τήν λεγομένων φυτικήν ζωήν τοΰ ζώου.

5) Ό σκελετός·

6) Τό μυϊκό ν σύστημα-

7) Τό νευρικόν σύστημα- και

8) Τά αισθητήρια δργανα.

Τά τέσσαρα τελευταία χρησιμεύουσιν εις τήν κίνησιν και τήν
αϊσθησιν, ήτοι εις τάς λειτουργίας τής σχέσεως τοΰ ζώου προς τον
εξω κόσμον, ήν καλοΰσι ζωϊκήν ζωήν.

Πώς έχουσι τά διάφορα δργανα παρά ταΐς οιαφόροις τάξεσι
τοΰ ζωϊκοΰ βασιλείου ώς προς τήν μορφήν, τήν κατασκευήν, το
μέγεθος, τήν θέσιν έν τω σώματι, τον τρόπον τής λειτουργίας κλπ^
θά ϊόωμεν κατωτέρω έν τοις οίκείοις κεφαλαίοις κατά τήν έξέ~
τασιν και περιγραφήν αυτών, όπως υποπίπτουσι ταΰτα εις τήν
. άμεσον όιά τοΰ γυμνοΰ όφθαλμοΰ παρατήρησιν.

β. Κύτταρα. Έάν ομιος έπιχειρήσωμεν νά έξετάσωμεν αυτά
διά τοΰ μικροσκοπίου, θά ΐδωμεν ότι έκαστον όργανον σύγκειται
εκ σμικροτάτων στοιχείων μόνον διά τοΰ μικροσκοποίου όρατών,
έκαστον τών όποίο^ν αποτελεί έν τι όλον, μ ή δυνάμενον νά ύπο-
οιαιρεθή' καλούνται ταΰτα στοι, χειώδ η σνσταττκχ τοΰ σώματος ή
κύτταρα.

Τά μέρη έξ ών αποτελείται έκαστον κύτταρον είνε τά εξής
7) :

1) Τά πρωτόπλασμα ή κύτταροπλασμα (α), ουσία ομογενής
και ήμίρρευστος, έν ή υπάρχουσιν εγκατεσπαρμένα πολυάριθμα
κοκκία-
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2) Ό πυρή ν (ο'), κυστίοιον έγκεκλεισμένον έν τώ πρωτοπλά-
•σματι, έχον ώς επί τό πλείστον σχτ,μα σφαιρικόν ή φοειδές·

3) Ή κυτταρική μεμβράνα (γ), λε-
πτή μεμβράνα, περιβάλλουσα πανταχόθεν
τό κύτταρον υπάρχουσι και κύτταρα άνευ
.τοιαύτης.

Τό μέγεθος τών κυττάρων ποικίλλει
εις μεγαν βαθμόν υπάρχουσι κύτταρα
έχοντα μέγεθος μόλις μικροχιλιοστομέ-
τρων (') τινών (έρυθρά αιμοσφαίρια) και
αφ' έτέρου πολύ μεγάλα, ώς εινε ή λέ-
κ.ιθος τοΰ ωοΰ τών πτηνών. Και ή μορφή
τών κυττάρων- παρουσιάζει μεγάλας ποι- κύτταρο*

κιλίας· έχομεν κύτταρα σφαιροειδη, μεγάλην μεγ6&υναιν}.

λινδρικά, άτρακτοειδή, πολυγωνικά, νη- α Πρωτό.-αασ,,α, £ 77(,-
ματοειδή, βλεφαριδοφόρα, μαστιγιοφόρα, ρήν κυτταρικής μρμβρά-
■ αστεροειδή και λοιπά. ('Ίοετε σχήματα νης (γ).
7, 8, 9). θεωρείται δε τό
κύτταρον ώς ζών σωμάτιον,
διότι τό πτοίτόπλασμα αύτοΰ δύ-
ναται νά τρέφηται προσλαμοά-
νον ουσίας έκ τοΰ έξω κόσμου,
νά έκτελή κινήσεις και νά πολ-
λαπλασιάζηται. Τούτου ένεκα
είνε δυνατόν έν και μόνον κύτ-
ταρον ν' άποτελέση ζ^ων^α αυ-
τοτελή όργανισμόν.

Μ

8.). Κντταρχ ν.νλινδ^ιχά.

Τό πρώτον φέρκι βλεφαρίδας, τά
δύο ί.-τόμενα ψέρονσι μιατίγιον^ο όποι-
ον ίν τϋ τρίτω περιβάλλεται κατά την
β:οιν ίΐτό ε'ι'δον; περιίαιμίοι'.

Κ άτρακτοειδές.

(Συ.{*.) Κύτταρα, διαφόρου μοςφης

μετ αποφνιεΐν ν.

Α ' 'άοτεοοειδές.

1) ΜιχροχιλιοΌ τόμετ ρον=.Τ6 χιλιοσιόν τον χιλιοστομί τροΓ,
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Και πράγματι υπάρχουσιν έν τη φύσει πάμπολλα ζώα μονοκύτ-
ταρα (Πρωτόζωα) (Σχ. 10).

(Γχ. 10:. Ενγλύνη η πράσινη (ζωόφυτον μονοκνττσρον).

α β δύο άτομα ελενϋερα . γ δ ε άτομα εγκνστιωΰέντα και π ο λ λαπ λα- .
σίαζόμενα διά διαιρέσεως (υπό μεγάλην μεγέθυναν,

7. Ιστοί. Τά κύτταρα έχουσχν, ώς είπομεν, τήν ικανότητα
νά πολλαπλασιάζονται. Τοΰτο γίνεται όιά τοΰ μερισμοί) (διαιρέ-
σεως) (Σχ. 11). Τό μητρικόν κύτταρον, διαιρουμένου τοΰ πυ ρήνος.

(Σχ Ιΐ'. Πολλαπλασιασμός κυττάρων διά μερισμού

και τοΰ κυτταρικού σώματος, τέμνεται εις δύο, τέσσαρα ^καί οϋτ<Λ>·
καθεξής, ώστε έξ ενός άρχικοΰ κυττάρου δύνανται νά παραχθώσς
πολλά. "Οταν έκ τοΰ μητρικοΰ κυττάρου αποχωρίζονται μικρότερα·
θυγατρικά, καλείται το φαινόμενον πολλαπλασιασμός δι' άπο-
βλαστ ήσεως.

Τά κύτταρα πολλαπλασιαζόμενα και μετασχηματιζόμενα δια—
φοροτρόπως συνενοΰνται προς άλληλα ειτε απλώς συνδεόμενα δια
τών παρειών αυτών είτε συγκολλώμενα δι' ουσίας τινός^ συγκολ-
λητικής,. ην έκκρίνουσι, και άποτελοΰσιν ούτως αθροίσματα κυτ-
τάρων, τουτέστι τό υλικόν έξ ού κατασκευάζονται τά όργανα τών
ζώων. "Αθροισμα κυττάρων εχόντων τους/ αυτούς ατομικούς κα£.
φυσιολογικούς χαρακτήρας καλείται Ιστός.



Κύτταρα. έπι&ηλιακί ^Σχ.ΐ2) Κύτταρα έπι&ηλιακά.

ι

--(πεπλατνσμένα μετά και άνευ (α τών άδεγίσκων τοΰ εντερικού

χοειδόον άποφνάδων). σω/.ήνος κονίκλον. β της ίπιδερμίδος).

τήν έπιφάνειαν σώματος ή κοιλοτήτων αύτοΰ· τον συνεκτικδν
Ιατόν (Σχ. 13), χρησιμεύοντα -ρός σύνδεσιν και στήριξιν τών άλ-

Χονδρώδ-ης ιστός (ΣΙχ
<{ Αποτελούμενο ς Ιχ κυττάρων '
Μυλίνδρικόϋν μετά πνρήνΟς)

Ινώδης συνεκτικός 11τός

α κύτταρα,· β μεοοχύτταρος ουσία
σννδέονοα ταντα).

"Αναλόγως τοΰ είδους τών κυττάρων, τοΰ μετασχηματισμοΰ
•αυτών και τοΰ τρόπου της συγκολλήσεως σχηματίζονται διάφορα
είδη ιστών, προωρισμένων νά έκτελώσι διαφόρους λειτουργίας έν
τω σώματι -τών ζφων. Ούτως έχομεν τον έστι&ηλιακον ίστόν, ήτοι
. -τά διάφορα έπν&ήλια (Σχ. 12), σκοπόν έχοντα νά έπικαλύπτωσι

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
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λων ιστών λαμβάνοντα διά τοΰτο ποικίλας μορφάς και ονο-
μασίας (κυτταρώδης, ινώδης, χονδρώδης* όστεώδης ιστός)· τον
μυώδη ίστό* (Σχ. 14), συνιστάμενον εξ επιμηκών λείων ή γραμ-

(Γχ. 14). Γραμμωτα» Γ' Χ' 'δ)· Κύτταρα γκνριχον ίστον^"

μνώδους ίστοϋ,

μωτών ινών τον νευρικόν ίσζόν (Σχ. 15), άποτελούμενον εκ^ νευ-
ρικών κυττάρων, φερόντων άποφυάδας, αίτινες επεκτεινόμεναι σχη.—
ματίζουσι τάς νευρικάς ίνας. ' .

III. Ταιξ(νόμηβις τών ζωων. -

8. Βάαις της ταξινομήσεως. Έάν κύκλω ήμών στρέψω^
μεν τό βλέμμα, θέλομεν παρατηρήσει τήν ζωήν διακεχυμένην
ανά πασαν τήν φύσιν" πανταχού τά δάση και οί αγροί, τά
ύδατα, οί βράχοι, αί έρημοι, ή άτμόσφαιρα πληρούνται εξ άπει-
ραρίθμων και παντοίων ζφϊκών όντων, εχόντων διαφόρους μορφάςΓ-
οι' ων διακρίνονται άπ' άλλήλων. Ουδέν όμως ζωον εχει αυτό και
μόνον ιδίαν μορφήν, άλλ' ύπάρχει πάντοτε~ άριθμός τις-ζφων, τά-
όποια ουσιωδώς, όμοιάζουσι προς άλληλα, μικράς τινας δέ καΐ



... εισαγωγή; ΐδ

-

έπουσιώδεις διαφοράς παρουσιάζουσιν. Οΰτω π. χ. ολοι γνωρίζο-
μεν ότι εχομεν όχι έν, άλλα πληθύν άπειρον προβάτων όμοιων,
ίππων, _ κυνών, λαγωών, όρνίθων κλπ. Τό πρόβατον γεννά νεογνά
ουσιωδώς δμοια προς αυτό, τά όποια αυξανόμενα και γινόμενα
τέλεια γεννώσιν έτερα νεογνά δμοια και οΰτω καθεξής· ώστε πάσαι
αί μεταγενέστεραι γενεαί, αί έξ αυτών παραγόμεναι, θά φέρωσι
τον τύπον τών προγόνων αυτών. Τό αυτό συμβαίνει και εις τον
ίππον, τον κύνα, τον λαγωόν, τον ονον κλπ. Στηρίζεται λοιπόν ή
έμοιότης αύτη εις τήν μετάοοσιν τών ομοίων χαρακτήρων κληρο-
νομικώς από γενεάς εις γενεάν.

Τό σννολην ζωικών άτόμων ομοειδών, τά όποια γεννώνται
μεν έκ τών <5έ και γεννώσι τέκνα γόνιμα, καλείται εϊδος.

II. χ. τό σύνολον όλων τών επί τής γής λεόντων αποτελεί τό είδος
λέων, το τών κϋνών αποτελεί τό είδος κνων, το τών ίππων τό
είδος ίππος και οΰτω καθεξής.

Εννοείται ότι μεταξύ τών διαφόρων άτόμων ένος και τοΰ αύ-
τοΰ είδους παρατηρούνται διαφοραί τίνες τοΰ χρώματος, τοΰ άνα-
στήματος κλπ. όφειλόμεναι εις τήν έπίδρασιν τοΰ κλίματος, τής
διαίτης, τής αγωγής και μεταδιδόμεναι εις τους απογόνους αυτών.

• Έάν αί διαφοραί αύται είνε κάπο)ς άξιαι λόγου, διακρίνονται
διάφοροι ποικιλίαι ή φυλαϊ ενός και τοΰ αύτοΰ είδους* π. χ. τό
είδος τοΰ ίππου περιλαμβάνει" πλείστας φυλάς, επίσης τό τοΰ--
προβάτου, τοΰ κυνός, τής- όρνιθος κλπ.

Πολυαριθμότατα είνε τά διάφορα έπι τής γής είδη τών ζώωνΓ
ανερχόμενα εις έκατοντάδας χιλιάδων διό προς εύχερεστέραν
έπιθεώρησιν, σπουδήν και γνώσιν αυτών έξετάζομεν ουχί έκαστον
είδος καθ' εαυτό μόνον και ολως άνεξαρτήτως προς τά άλλα, άλλα
περιλαμβάνομεν και συνενοΰμεν τά συγγενή είδη, τουτέστι τά πα-
ρουσιάζοντα όμοιότητας κατά τήν μορφήν και διάταξιν τών όργά-
νων, εις γένη, έκ τών συγγενών γενών κατά τον αυτόν τρόπον
σχηματίζομεν ομοιογενείας, έκ τών όμόιογενειών
, έκ τών τάξεων ΟΜΟΤΑΞΙΑΣ και έκ τούτων ΣΥΝΟΜΟ-
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ΤΑΞΙ ΑΣ ή ΤΓ1ΊΟΓΣ. Ή μέθοδο; αύτη τής κατατάξεως τών
ζώων εις ομάδας υπαλλήλους κατά τήν μείζονα ή έλάσσονα αυτών
ομοιότητα καλείται ταξινόμησις. '-,./'■

Λάβωμεν εν παράδειγμα, οπως καταδείξιομεν τό πράγμα. Ή
ήμερος ή οίκοδίαιτος γαλή αποτελεί έν είδος τό όποιον διακρί-
νεται από τοΰ είδους τής αγρίας γαλής" αμφότερα όμως ώς συγ-
γενή άποτελοΰσι το γένος αίλουρος. Τούτο μετά τοΰ λέοντος,
τής τίγρεως, τής λεοπαρδάλεως, τοΰ λυγκός σχηματίζει μεγα-
λειτέραν ομάδα, τήν όμοιογένειαν αιλουροειδή. "Αφ'
ετέρου σχηματίζεται κατά τον αυτόν τρόπον ή Ομοιογένεια τών
' Υαινών, τών Κυνών, τών "Αρκτων, τών Τκτίδων και τών Μυο-
γαλών. ΙΙάσαι όμως αύται αί όμοιογένειαι- περιλαμβάνουσι ζώα
έχοντα όμοίαν κατασκευήν οδόντων και γνάθων-και φέροντα όνυ-
χα; όξεΐς εις τους πόδας, και ώς έκ τούτου άποτελοΰσι μίαν εύ-
ρυτέραν ομάδα, τήν τάξιν τών £οηρχοφ>ά.γο>ν Ή δέ τάξις
αύτη μετά τής τάξεως τών Πιθήκων, Τρωκτικών, Μηρυκαστικών
και λοιπών γεννώντων νεογνά ζώντα -και θηλαζόντων αυτά άποτε-
λοΰσι τήν ομοταξίαν τών ών. Και τέλος τά θηλαστικά
μετά τών Πτηνών, Ιχθύων, Αμφιβίων και Ερπετών, έχοντα
πάντα έσα>τερικόν σκελετόν και ε'τερα ουσιώδη γνωρίσματα" κοινά,
-άποτελοΰσι τήν συνομοταξίαν τών ΣΠΟΝΔΓΑΩΤΩΝ.

- Κατά τον αυτόν τρόπον έξ ετέρων ειδών ζώων, τά όποια δεν
είνε σπονδυλωτά ώς μή έχοντα έσωτερικόν σκελετόν κλπ., έχουσϊν
δμο)ς άλλα κοινά γνωρίσματα, σχηματίζεται ή συνομοταξία τών
Αρ&ροπόδων ή Λαχπ/λιαπών (μυΐα, μέλισσα, κώνωπες, καρίς,
άστακός, αράχνη)*. Έξ ετέρων ειδών ζώων, τά όποια δέν είνε ούτε
σπονδυλωτά ούτε δακτυλιωτά, σχηματίζεται τρίτη συνομοταξία και
ούτω καθεξής.

Αί συνομοταξίαι, άς αποτελεί τό σύνολον τών επί τής
γής ζωικών ειδών, είνε κατά τούς νεωτέρους ζωολόγους αί έξης.
εννέα :

1. Σπονδυλωτά ή ενσπόνδυλα*

2. Χιτοαννφόρ τ%



ΕΙΣΑΓΩΓΗ

17

3- Μαλακιοειδή.

4. Μαλάκια.

5. Άρθρόποδα.

6. Σκ.ώληκες.

7. Εχινόδερμα.

8- Κοιλεντερα.

9. Πρωτόζωα.

Τών διαφόρων τούτων συνομοταξιών θά περιγράψωμεν κατω-
τέρω τά χαρακτηριστικά γνωρίσματα και θά έξετάσωμεν τά κυρι-
ότερα τών ζώων, τών άνηκόντων εις έκάστην συνομοταξίαν.

ΙΙρό τούτων όμως θά έξετάσωμεν λεπτομερέστερον τον άνθρω-
γΖΟΊ, δ όποιος είνε τό τελειότατον τών επί της γης ζιόων.

I
■

5

-'δν Γε μανον, *Ε χειρίδιον Ζωολογί* ς



ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ

Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΚΑΤΑ2ΚΕΥΗΣΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ"
ΣΩΜΑΤΟΣ Ε Ν ΓΕΝΕΙ

Είνε αληθές ότι 6 άνθρωπος, εξεταζόμενος ώς προς τήν κατα-
σκευήν τοΰ στόματος, ανήκει εις τό βασίλειον τών ζώων, και δ ή
τάσσεται εις τήν ομάδα τών Θηλαστικών, έχων τήν μεγίστην
ομοιότητα προς τους ανθρωποειδείς πιθήκους μεταξύ αυτών. "Αλλ'
όμως άφ' έτερου ή κτήσις έναρθρου φωνής και τά υψηλά πνευμα-
τικά χαρίσματα αύτοΰ έξαίρουσιν αυτόν πολύ υπέρ τά λοιπά ζώα
και υπέρ αυτά τά τελειότατα και όρίζουσι δι* αυτόν εντελώς,
εξαιρετική ν θέσιν.

Ή πνευματική υπεροχή τοΰ ανθρώπου ευρίσκει τήν έμφαντι-
κωτέραν έκφρασιν αυτής εις τήν όρθίαν αυτού στάσιν και βάδισιν.
Και παρ'άλλοις τισί ζψοις, οίον παρά τή άρκτω, πιθήκους τισί -
και παρά ταΐς καγκουρώ, άπαντα ή κατακόρυφος θέφις τοΰ
άξονος τοΰ κορμοΰ και συνεπώς ή όρθία στάσις, άλλα τοΰτο προ-
σωρινώς μόνον και παροδικώς. Κατακόρνφον Ό'έσιν τοΰ Άξονος
έττϊ τεταμένων σκελών ώς φυσικήν και άβίαστον κέκτηται ρ.όνον-
ό άνθρωπος.

Περαιτέρω πλεονεκτήματα της μορφής τοΰ ανθρωπίνου σώμα-
τος, στενήν σχέσιν έχοντα άλλως προς τήν όρθίαν στάσιν αύτοΰ,.
είνε: Γ0 τρόπος, καθ' δν στηρίζεται ή κεφαλή οιά: της βάσεως:
αυτής έπι τοΰ τραχήλου και δι' αύτοΰ επί τοΰ κορμοΰ, ώστε να -
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περιστρέφεται ελευθέρως προς τά πλάγια, το βραχύ "της σπονδυ-
λικής στήλης (ό άνθρωπος έχει μεταξύ τών σπονδυλωτών τήν βρα-
χυτάτην σχετικώς σπονδυλικήν στήλην) και ή διπλή κύρτωσις
αυτής, τά όποια συντελοΰσι πολύ εις τήν εύσταθεστέραν στήριξιν
τοΰ κορμοΰ επί τών σκελών τό εύρος τής λεκάνης, ήτις ώς έκ
τούτου χρησιμεύει ώς ασφαλές υποστήριγμα τών σπλάγχνων, ένω
άφ* έτέρου κρατεί τά σκέλη άπομεμακρυσμένα άπ' άλλήλων και
αυξάνει ούτω τήν βάσιν τοΰ ισταμένου σώματος* ή ορθογώνιος θέ-
σις τοΰ άκρου ποδός προς τήν κνήμην και τό πλάτος τοΰ πέλματος
αύτοΰ καταόεικνύουσι τέλος ότι εις τό άνθρώπινον σώμα έκ φύσεως
ένδείκνυται ή όρθία στάσις και βάδισις.

Τούτοις προσθετέον τήν ίόιάζουσαν κατασκευήν τγ^ς χειρός
κατά τρόπον, ώστε οί δάκτυλοι νά είνε μακροί και λίαν ευκίνητοι,
ό δέ άντίχειρ άντιεακτός προς τούς λοιπούς δακτύλους, πράγματα
τά οποία καθιστώσιν ικανόν τό όργανον τοΰτο όχι μόνον προς σύλ-
ληψιν, άλλά και προς έκτέλεσιν και τών μάλιστα λεπτεπιλέπτων
■εργασιών. ·

"Οργανα, το·3 βώμ.ατθί. Τό σώμα τοΰ άνθρώπου χωρί-
ζεται εις τρείς μεγάλας χώρας, τήν ιεεφαλήν, τον Ό'ώρακα
και τήν κοιλίαν, ων αί δύο τελευταίαι όμοΰ συνηνωμέναι
άποτελοΰσι τον κορμόν φέροντα έν ' εϊδει έξαρτημάτων προς τά
άνω μεν τάς δύο χείρας, πρός τά κάτω δέ τούς δύο πόδας.

Τά σπουδαιότατα τών οργάνων τής αίσθήσεως ευρίσκονται έν
τή κεφαλή (Σχ. 16). Εντός μεν τοΰ κρανίου ό έγκέφαλος,
τό λεπτοφυέστατον και πολυτιμότατον όργανον τοΰ άνθρώπου,
έξ ού έκπορεύονται αί διαταγαί τής βουλήσεως προς έκτέλεσιν
τών διαφόρων κινήσεων και εις όν καταλήγουσιν αί έκ τοΰ εξω-
τερικού κόσμου εντυπώσεις. Πέριξ δέ τοΰ εγκεφάλου έντός κοιλο-
τήτων, σχνηματιζομένων εις διάφορα σημεία τής έπιφανείας τής
κεφαλής, ευρίσκονται τά όργανα τής όράαεως, τής ακοής, τής
γενσεως και τής όσφρήσεοος. Τής δέ αφής ώς όργανον χρησιμεύει
ολόκληρος ή επιφάνεια τοΰ δέρματος, ιδίως όμως τά άκρα τών
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δακτύλων τών χειρών. Ή νευρική ύλη τοΰ εγκεφάλου, έξερχομένη
έκ τοΰ κατά τήν βάσιν τοΰ κρανίου ευρισκομένου μεγάλου τρή-
ματος, αποτελεί σχοινίον πληρούν τό κοίλωμα τής σπονδυλικής
στήλης, τον λεγόμενον νωιτίαϊον μνελόν, έξ αύτοΰ δέ έκφυόμενα

ένθεν και ένθεν τής σπον-
δυλικής στήλης διακλα-
δοΰνται εις ολοκληρον. τό
σώμα έν είδει λεπτών νη-
ματίων τά διάφορα νεύρα.

Εντός τοΰ θώρακος (Σχ.
17), έν τω μέσω αύτοΰ πε-
ρίπου, κείται τό κεντρικόν
όργανον τής κυκλοφορικής
συσκευής, ή καρδ>α, έργον
έχουσα νά έξωθή τό αίμα
διά ίσωληναρίων προς τά
διάφορα μέρη τοΰ σώματος ,
και προς τούς πνεύμονας·
ένθεν και ένθεν δέ τής
καρδίας κείνται οί δύο
στνε >'·μο/ες, δι'ών εκτελεί-
ται ή αναπνοή. Πνεύμονες
και καρδία κατέχουσιν δ-
λόκληρον τό κύτος τοΰ
θώρακος, δπερ χωρίζεται
από τής υποκείμενης κοι-
λιακής κοιλότητος διά τοΰ
μεμβρανώδους όιαφράγμα,-

(-Χ- ίβ) ^ιτρικ&ν σνσ ηαα τ>ΰ άν ΐρώστίν '^ν τή κοιλία^άνευρίσκο-

(έν'.έψσ,λος, παρεγχε ΐαλί:, *οτΐ2Ϊος , — —

$ραχ(της ανελός). ' μεν τα κυρία όργανα τής

πεπτικής, συσκευής, ι ή; οποίας όμως ή συνέχεια ^άπαντα προς
τά άνω και εις τάς δύο άλλας χώρας τοΰ σώματος. Ούτως έχο-
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π-1—

μεν έν ττ) κεφαλή τήν αρχήν αύτοΰ, τό σζόμα, όπισθεν αύτοϋ τον
φχρνγγα και μετ' αυτόν τον ηΐσαφάγον, χωροΰνυα προς τά κάτω
κατά μήκος τής - σπονδυλικής στήλης όπισθεν τών πνευμόνων, δι-
ερχόμενον τό διάφρα-
γμα και καταλήγοντα
εις τον στόμαχον. Ό
στόμαχος κείται έν τή
κοιλία κάτωθεν τοΰ δια-
φράγματος, συνέχειαν
δ' αύτοΰ άποτελοΰσι τά
εντερα, τά όποια πλη-
ροϋντα κατά μέγα μέ-
ρος τήν κοιλίαν τελευ-
τώσιν εις τό κατώτατον
και όπισθεν άκρον τοΰ
κορμοΰ, τήν εδραν.
Προς τά δεξιά και άνω
τοΰ στομάχου κείται τό
ήπαρ, ολίγον όπισθεν
τό πάγκρεας και άρι-
οΓτερά ό ο πλην.

~ Χ . Σ*λόγχ·> α ττ/£ Φωρακοκα*

λιακής χοίλότη ος.

ΓΙ Π πνεύμονες, Κ κα(_δ α, Δ διάφρα-
γμα. Η ηπαρ^ Σ στόμαχος, Χ. χολή.
δόχο; κνοτίς, Λ και Ε έντερα.

Εντός της κοιλίας
ευρίσκονται προς τού-
τοις ή ουροποιητική συσκευή, συνισταμένη έκ τών δύο νεφρών,
κειμένων ένθεν και ένθεν τής σπονδυλικής στήλης κατά τήν όσφυα-
κήν χώραν, έκ τών δύο ουρητήρων, οι ων τά ούρα έκ τών νε-
φρών έκχύνονται είς τήν κοινήν άποθήκην, τήν ούροδόχον κύστιν.

Σχηματίζονται δέ αί' τε μνημονευθεΐσαι τρεις μεγάλαι χώραι
τοΰ σώματος, ώς αί λοιπαί μικρότεραι κοιλότητες, υπό μορίων
στερεών διαφόρου μεγέθους, μορφής και σκληρότητος, τών οστών,
άτινα πάντα συλλήβδην συγκροτοΰσι τον σκελετόν τοΰ σώματος.
Έπι τών οστών επίκεινται προσφυόμενοι εις διάφορα σημεία αυ-
τών οί μύες, δργανα μαλθακά, έξ ινών συνιστάμενα, άτινα διά τοΰ
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ερεθισμού τών νεύροον συστέλλονται και απεργάζονται τάς κινή-
σει; τών διαφόρων μελών τοΰ σώματος.

Και τέλος ώς έξωτερικον περίβλημα έπικαλύπτον ολόκληρο ν
το σώμα έρχεται τό όίρι^αμετά τής έπ' αύτοΰ έσιιδερμίδος, φίρον
£φ* ολοκλήρου μεν τής έπιφανείας τοΰ σώματος λεπτόν και άραιον
τρίχωμα, εις τινας δέ χώρας πυκνότερον.

Μετά τήν γενικήν ταύτην κατονομασίαν τών κυριωτέρών με-
ρών και οργάνων τοΰ ανθρωπίνου σώματος προβαίνομεν εις τήν
άνατομικήν και φυσιολογικήν έξέτασιν τών διαφόρων οργανικών
συστημάτων αύτοΰ άρχίζοντες άπό τοΰ σκελετού, ο όποιος άπο-
τελεΐ τήν βάσιν και το θέμεθλον τοΰ όλου σώματος και ορίζει τήν
μορφήν αύτοΰ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΠΡΩΤΟΝ

ΣΚΕΛΕΤΟΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ

« "

Καλείται σκεΛζεος τό σύνολον τών οστών, μορίων στερεών
διαφόρου σκληρότητος, μορφής και μεγέθους, τά οποία συνδέον-
ται μετ' αλλήλων άκινήτως ή κινητώς και χρησιμεύουσι το μεν
οιά τήν στερεότητα αυτών νά ύποστηρίζωσι τά μαλακά μέρη τοΰ
σώματος, τό δε νά σχηματίζωσι κοιλότ/ τα ς έγκλειούσας και, -
προστατεύουσας επίσης μαλακά και εύπαθή όργανα. Άφ' έτερου ή
κινητή σύνδεσις αυτών μετ' αλλήλων και μετά τών μυών έπιτρέ-
πουσι τήν κίνησιν αυτών και συνεπώς τών μερών τοΰ σώματος εις ά
άνήκουσιν.

Ή μορφή τών διαφόρων όστών είνε διάφορος· διακρίνομεν Οστά
μακρά. Ύ) σωληνοειδή κοίλα έσωτερικώς και πεπληρωμένα μυελώ-
δους ουσίας (βραχιονικόν, μηρικον όστοΰν), βραχέα (οστά τών
καρπών τής χειρός) και ^τΛατία (οστά τής λεκάνης, ωμοπλάτη).

Έπί τών όστών, ιδίως εκεί ένθα πρόκειται νά γίνη πρόσφυ-
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-3ΐς μυών, παρατηρούνται διάφοροι εξάρσεις και έξοχαί, αίτινες,
■'όταν είνε αρκούντως άνεπτυγμέναι και διακεκριμένα-, άπό τοΰ
-^κυρίου σώματος τών οστών, καλούνται άττοίρυσείς.

ο βόνβ*βϊ.<; τών «-.τών. Έάν άφήσωμεν έπ' ολί-
~γην ώραν όστοΰν τι νά καή εντός τοΰ πυρός και μετά τήν καϋσιν
τό ,έξετάσωμεν, θά εύρωμεν αυτό νυν έλαφρότερον και εύθραυστον.
: ση μείον ότι εντός τοΰ πυρός έκάησάν τινα τών συστατικών αύτοΰ,
και ώς έκ τούτου έγένετο έλαφρότερον, μετέβαλε δέ και τάς ιδιό-
τητας του. "Έάν άφ' ετέρου όστοΰν τι βυθίσωμεν επί τινα χρόνον
εντός οξέος τινός, π. χ. υδροχλωρικού, θά παρατηρήσωμεν μετά
τήν έξαγωγην του ότι το όστοΰν απώλεσε και πάλιν μέρος τοΰ
βάρους του, τό δέ υπολειφθέν διετήρησε μεν τήν άρχικήν μορφήν
του, άλλα μετεβλήθη εις ούσίαν εύπλαστον και έλαστικήν, καθ' ολα άνάλογον προς τήν πηκτή ν σημεΐον ότι και πάλιν τό όστοΰν
'.ίάπώλεσεν έντός τοΰ οξέος συστατικά τινα, άλλά διάφορα έκείνων
-ϊχτινα απώλεσε διά τής καύσεως. Τό διπλούν τοΰτο πείραμα δει-
-κνύει ότι τά οστά συνίστανται έκ δύο κυρίων ουσιών: έκ μιας
ι ^οργανικής πηκτώοους τήν σύστασιν, ήτις διά τοΰ πυρός καίεται
-και άπέρχεται έκτων οστών και ή οποία ουσία καλείται χο δρίνη,
τκαι έξ ετέρας άνοργάνου και στερεάς, ήτις δέν καίεται μεν υπό
-τοΰ πυρός, διαλύεται όμως εις τά οξέα. Ή άνόργανος αύτη ουσία
συνίσταται έκ διαφόρων αλάτων (φωσφορικού, άνθρακικοΰ και
^φθοριούχου άσβεστίου, φωσφορικοΰ μαγνησίου κτλ.), μεταξύ τών
.οποίων τήν πρώτην θέσιν κατέχει τό φωσφορικόν άσβέστιον.

Εις τήν μικράν ήλικίαν τά οστά κατά τό πλείστον άποτελοΰν-
-ται έκ χονδρίνης ουσίας, έξ όλιγίστης δέ ποσότητος αλάτων, διό
-καΐ είνε μαλακά, προϊούσης τής ήλικίας προχωρεί ολίγον κατ'
ολίγον ή όστεοποίησις διά τής άποθεσεως τών άνοργάνων αλάτων
εις διάφορα σημεία τών όστών, δτε ταΰτα γίνονται βαθμηδόν σκλη-
ρότερα, έπιμηκέστερα και παχύτερα. Κατά δε τήν γεροντι-
ι-κήν ήλικίαν πλεονάζουσι τά άνόργανα άλατα, διό και τά οστά



26 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ  ]

τών γερόντων είσίν εύθραυστότερα και ή ελαφρότερα πτώσις έπ:
φέρει τήν θραΰσιν αυτών.

α) Όσνόί τής κεφαλής.
Εις τήν κεφαλήν οιακρίνομεν δύο μέρη· το άνώτερον και όπί-
σθιον μέρος αυτής, το καλούμενον κρανίο ν, και τό πρόσθιον καΐΐ
κατώτερον, το πρόσωπον,

ϋρανίον. Τά αποτελούντα το κρανίον οστά είνε πλατέα καί:-

./ ?'/&μοειθες όστονν(τομή)
Ια ρινικόν όστονν
β τμηαα όστον της ανο>

σιαγόνος
2 ττρόσϋιον μέρος τον
σφηνοειδούς όστον (το—
μ/ή)> τό όποΤον εις τον
άγΟρωπον είνε σν/κε—
κολλημένον μετα τοϋ~
όπισδίον μέρονς-
2α μετοοπι κόν δατοΰν
2β μη/.ιχόν η ζνγοομα—

τικόν όατονν.
3 ό'Ίίσ&ιον μέοος τον-

σφηνοΓίϊονς (τομ*))
3ΐε βρεγματικόν όστονν
3β κροταφικόν και κα-
τ ωϋ εν αντοϋ 3β κάτα>
σιαγών
4 απόφνσις τον Ιγιακον

όστον '

4α Ινιακόν όστονν
4β νοεί δες όστονν (πα~

ράστασις θεωρητική)
ε όατονν της αν ω σια—
γόνος

οδοντωτά κατά τά άκρα, συνδεόμενα δέ" στερεώς, μετ' αλλήλων^
σχηματίζουσι κοιλότητα, έντός τής οποίας περικλείεται ασφαλώς:
ό εγκέφαλος. Ή σύνδεσις αυτών γίνεται λίαν στερεά, καθ'^δσον αί
όδοντωταί προεξοχαί τοΰ ενός εισέρχονται εις τάς έσοχάς τοΰ^παρα-
κειμένου. Κατά τήν νεαράν ήλικίαν όμως ένεκα τής ανάγκης;
τοΰ νά δύναται νά αύξάνη άκωλύτως ο έγκεκλεισμένος έγκέ—

(ίχ. 18) 'Οσια της κεφαλής
κεχαορισιιένα.
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<ραλος· τά οστά .ταΰτα.είνε- άποκεχωρισμένα και άφίνουσι χάσματα"
μεταξύ αλλήλων, αυξάνονται δε κατά τά χείλη των, έφ' όσον
αυξάνει και δ εγκέφαλος, και μόνον μετά τήν ολοσχερή αύξησιν
αύτοΰ λαμβάνει χώραν και ή συναφή τών οστών.

Τά όστά τοΰ κρανίου είνε 8 τον άριβμόν, ών 4 άζυγα και 4
ζυγά.

Έμπροσθεν και άκριβώς υπεράνω τών δύο οφθαλμών τό μετω-
πικον όστοΰν (2α), ολίγον πρός τά οπίσω επί τής κορυφής τής;:
κεφαλής τά δύο βρεγματικά (3α) ■ πλαγίως και ολίγον τΓ κατωτέρω
αυτών τά δύο κροταφικά (3β), τών οποίων έν μέρος σκληρό-
τατον και στερεώτατον, λι-Φω^ες όστον >, χρησιμεύει πρός προ-
φύλαξιν τής ακουστικής συσκευής εντός μικράς αύτοΰ κοιλότητος-
πρός τά κάτω και οπίσω, άκριβώς υπεράνω τοΰ τραχήλου, κείται
τό ινιακιν όστοΰ/ (4α), φέρον προς τήν βάσιν αύτοΰ τρήμα, δι"
ού ή νευρική ουσία τοΰ εγκεφάλου εισέρχεται εις τήν σπονόυλι-
κήν στήλην. Έκατέροοθεν τοΰ τρήματος τούτου προέχουσιν έκ τοΰ
ίνιακοΰ όστοΰ δύο κόνδυλοι, δι' ών συνδέεται τοΰτο μετά τοΰ
υποκειμένου πρώτου όστοΰ τοΰ τραχήλου, Τέλος έπι τής μέσης
γραμμής τοΰ κρανίου πρός τήν βάσιν αύτοΰ, εκεί ένθα συνενοΰται
τοΰτο μετά τοΰ προσώπου, ευρίσκεται πρός τά έμπροσθεν μέν τό
ή&μοειδές (1), όπισθεν δέ τούτου το σφηνοειδές όστοΰν (2, .3),
ατινα άποτελοΰσι τήν βάσιν τοΰ κρανίου.

ίΐρόσωπον . Το πρόσωπον περιλαμβάνει διαφόρους κοιλό-
τητας, έν αίς είσι τοποθετημένα τά όργανα τής οράσεως, τής
οσφρήσεως και τής γενσεως. Τά άποτελοΰντα αυτό όστά είσι 14 :
τά 2 οστά τής άνω σιαγόνος, τό όστοΰν τής κάτω σιαγόνος, τά 2
ρινικά, τά 2 ζυγωματικά ή μηλικά, τά 2 υπερώια, τά 2 δακρυακά,
αί 2 κάτω' ρινικαί κόγχαι και ή ύνις.

Είς ταΰτα θά καταλέξωμεν και τό καλούμενον νοειδές όστοΰν,
κείμενον κατά τήν ρίζαν τής γλώσσης.

Έκ πάντων τών οστών τής κεφαλής ή κάτω σιαγών συναρ
θροΰται κινητικώς δι' άρθρώσεων πρός τά κροταφικά όστά καΐ κι



26

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ  ]

νεΐται πρός τά άνω και κάτω ν.ου. ολίγον πρός τά πλάγια· ή τοι-
αύτη και προ; τά πλάγια κίνησις είνε πολύ μεγαλύτερα εις τά
φυτοφάγα ζώα, οίον εις τό πρόβατον, ενώ ούοόλως δύναται νά
γίνη εί; τά σαρκοφάγα, οίον εις τον λέοντα και τήν γάτταν.

Οί 7

τραχνλι Μ"ί
σηόγδνλοι

Οί 12
τίοτίαΐοι
σπόν^τλοι

β') Όστά τον κορμον.

Ό κορμό; άποτελεΐται έν. τής σπονδυλικής στήλης όπισθεν,

έκ τών πλευρών πρός τά
πλάγια και έκ τοΰ στέρ-
νου πρός τά εμπρός.

ατν}},-/} (Σχ. 19) άρχεται

άπό τής βάσεως τοΰ κρα-
νίου και σύγκειται έκ 33
μικρών οστών, σπονδύλων
καλουμένων, οϊτινες ύπέρ-
κεινται άλλήλων έν σχή-
ματι στήλης.

Έκ τών 33 σπονδύλων
οί 7 πρώτοι άνήκουσιν
εί; τον τράχηλον και κα-
λοΰνται τραχηλικοί, οί
12 επόμενοι σχηματί-
ζουσι τήν ράχιν,
κικοι ή νωτιαϊοι,εις έκα-
στον τών οποίων άρθροΰ-
ται έν ζεΰγος πλευρών
κατωτέρω είνε οί 5 όσφυ-
αν.οί, οί 5 ίεροί συμφυό-
μενοι εις εν όστοΰν, ίερόν
όστονν, και τέλος οί 4
κοκκυγιακοί, άποτελοΰν-
τε; τον κόκκυγα.

Οί 5

όσφναχοί

αΆόνδνλοί

Ύύ ίεοον

όσ τονν
Ό κόκχνξ

ϊ 9) 2'πονδνλιχή
βτήΐη τον άν&ρώπον.
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"Εκαστος σπόνδυλος (Σχ. 2ι)) παρομοιάζει πρός δακτύλιον φέ-
ροντα προς τό πρόσθιον μέρος (α) σώμα ογκώδες και στερεόν, χρη-
σιμεΰον, ϊνα κατά τήν έπ' άλλήλους έπίθεσιν αυτών έπακουμβώσιν
ασφαλώς ό εις επί τοΰ έτερου· το δέ όπίσθιον μέρος είνε τοξοειδές
και διάτρητον (Δ) και έκφύε

έπτά άποφύσεις. Τούτων ή
μία (ε) διευθύνεται, άκριβώς
πρός τά οπίσω και καλεΐτα^
άχαν&ώδης άπόφυσις, πρός
τά - πλάγια δέ ταύτης έκφύον- ^ '
ται αί δύο πλάγιαι ή έγκάρ-
σιοι άποφύσεις (δ, δ"). Υπε-
ράνω και υποκάτω τούτων εκ-
λύονται άνά 2 έτεραι άρ&ρι-

, , , , ,. Ιϊ/ 2υ). Ιπόνδνλος

καί καλουμεναι (γ, γ ), αίτι- _ Α . ,, ,

1 1 ' η αωμη. Δ δακτύλιος ε άκανΟ^ης

νες συνάπτονται πρός τάς ύ- άπόφνσις <5 ενκαρ^'α >} πλαγία

περκειμένας και υποκειμένας άπόψνσ ς

τών άλλων σπονδύλων ιδίως δέ λαμοάνουσιν αί άποφύσεις μεγά-

λην άνάπτυξιν εις τήν ραχικήν χώραν. Αξία σημειώσεως είνε ιδία

ή κατασκευή τοΰ πρώτου και δευτέρου

τραχηλικού σπονδύλου (Σχ.21). Τού_
' των ό πρώτος, δίτλας, φέρει άντί σώ-
ματος και πρόσθετον τόξον και στερεί-
ται τής άκανθώδους άποφύσεως' είνε
οιηρθρωμένος μετά τοΰ κατ" ίνίον ό-
στοΰ και βαστάζει έφ" έαυτοΰ τήν
κεφαλήν. ΓΟ δέ ύπ' αυτόν, άξων
καλούμενος, φέρει επί τοΰ άνο> μέ-
. ρους τοΰ σώματος αύτοΰ άπόφυσιν
κωνικήν, όδονζοειδή άπόφυσιν,
ήτις εισέρχεται εις το πρόσθιον τμήμα
,τοΰ άτλαντος και χρησιμεύει ώς άξων
περιστροφής τοΰ άτλαντος μετά τής
έπ' αύτοΰ κεφαλής περί τον τράχηλον. Όνομάζουσι και έπιστροφέα
άλλοι μεν τον άτλαντα, άλλοι δέ τον άξονα.

21 > Οί δύο π2ώιοι
**πόνδυ\οι Τοντων δ άτλάς
συνδέεται με τό ί> ιικ^ν <$-
οτονν της χ'φαλής, εις τον
- δακτύλιο* αντον εισέρχεται
ή δ^ο'ΐοειδης α νόφυσι ς (1)
τον νποχείμέ* >ν άγονος και
δύναται νά περιστρέφηται
περί αντην η "κεφαλή.
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Οί σπόνδυλο: συνδεόμενο: μετ' αλλήλων στερεώς διά χονδρώ-
δους ουσίας κείνται ο εις επί τοΰ ετέρου εις μίαν σειράν και σχη-
ματίζουσι τήν σττο )ν στήλην (Σχ. 19 και 22)· τά δέ τρή-^

ματα αυτών άποτελοΰσι συνεχή σωλήνα, έν τω όποίω περικλείεται
ασφαλώς ο ραχίτης μυελός. Ή τοιαύτη διά χόνδρου σύνδεσις
τών σπονόύλιον επιτρέπει μικράν τινα κίνησιν αυτών και δια
τοΰτο δύναται νά κάμπτηται ή σπονδυλική στήλη.

Ή σπονδυλική στήλη δέν είνε ευ-
θύγραμμος, αλλά παρουσιάζει 2"
κυρτώσεις πρός τά έμπρός και ούο<
πρός τά οπίσω.

ί·λε\>τ>α£. Αί πλενραί (Σχ. 23),
είνε οστά μακρά και πλατέα, τοξο-
ειδώς κεκαμμένα και συναρθρούμενα-
οπισθεν μεν πρός τήν σπονδυλικήν
στήλην, έμπροσθεν δέ πρός το στέρ—
νον (εκτός τίνων). Είνε 12 ζεύγη'
τούτων τά Τ άνώτερα συνάπτονται ά—

Σ/. 25) νπ'ρκείμ,ε να , , ,

α , , Γ μεσως μετα του στέρνου δια παρεμ-

ϋωρακικοι σστονδνλ. ι

βολής χόνδρου, γνήοια,ι πλενραί*
(Πρός <*εΐξιν τοΰ τρόπον, καΰ'όν τών 3 δέ. έπομένων συνάπτοντα
ουναρΰροννται μετ' όλλήλων). τά άκρα διά χόνδρου, μετ' άλλή-

λων και μετά τοΰ χόνδρου τών άλλων πλευρών, και τά 2 τελευ—:
ταϊα είνε όλως άσύνδετα πρός τό πρόσω- τά δ ταΰτα ζεύγη κα-
λούνται ψευδοττλευραί.

, ~ ; ■ ^
3-τέρν^ν (Σχ 23). Τό στέρνον είνε όστοΰν επίμηκες καΕι

πλατύς κείμενον επί τής μέσης γραμμής τοΰ θώρακος, Είνε ξι-

φοειδές τήν μορφήν και διαιρείται εις τρία μέρη, τήν λαβήν

πρός τά άνω, το σώμα έν τω μέσψ και τήν ξιφοειδή άπόφυσιν

πρός τά κάτω. Πρός τήν λαβήν συνάπτονται εκατέρωθεν α£-
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Βρεγματ. δατ.

Κροταφ. δατ.
"Ινίακον δατ.

Τραχηλίχο I
σπόνδυλοι

* Ωμοπλά. τη
Θωρακ.οπόγδ.

Πλευραί

Νοπιαϊοι

σπόνδυλοι

ΨευδοπλευραΙ
'ΟσφυακοΙ
σπόνδυλοι

Ααγώνιον δατ.

Κόκκυζ

Καρπός

Μετακάρπιον

Δάκτυλοι

Μηρός.

Περόνη
Κνήμη

Πτέρνα
Αστράγαλος
ΆΙετατάρσιον
Δάκτυλοι

Κερκίς
'Ώλένη

Κλείς

έρνον

Κνήμη

ί

ΕραχΙωι

ίτωπίκδν όστονν

αφηνοειδονς όσ.
>ωματικόν όστονν
"Ανω σιαγών
Κάτω σιαγών

Μηρός

Ταρσός

Επιγονατίς

.(Σχ. 23) Σκελετός τον άν&ρώπον
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γ') Όοτα ιών οίκρων,

Τά άκρα είσι τέσσαρα τον άριθμόν, δύο ανώτερα, αί χείρες, και
δύο κατώτερα, οί ;7π><$£:ς· συνίστανται ο' έκ μερών όμολόγων, του
τέστιν έ'καστον τμήμα τής χειρός έχει τό άντίστοιχον αύτοΰ εις
τον πόδα και τανάπαλιν.

"Ανω (Σχ. 23 σελ. 29). Έκαστον τών άνω άκρων

συνίσταται έκ τοΰ βραχίονος, τοΰ πήχεως και τής Άκρας χειρός,
και έκ τοΰ ώμου, όστις χρησιμεύει ώς έρεισμα τοΰ άκρου.

Ό ώμος (Σχ. 23) άποτελεΐται έκ δύο οστών, τής κλειδός,
όστοΰ επιμήκους και κυλινδρικοΰ, και τής ώμοπλάτης, δπισθενΓ
όστοΰ πλατέος τριγωνικοΰ. Ή κλείς καταφύεται άφ' ένός μεν
έπι τής λαβής τοΰ στέρνου, άφ' έτέρου δέ έπι τής ωμοπλάτης,
Ή δέ ωμοπλάτη καλύπτει τό όπίσθιον άνώτερον μέρος τοΰ 6ω-
ρακικοΰ κύτους άπό τής 2ας μέχρι τής 7ης πλευράς και φέρει
πρός τά άνω άφ' ένός μεν άρθριτικήν κοίλην έπιφάνειαν, γληνοειδή
κοιλότητα, εί; ήν εισέρχεται ό κόνδυλος τοΰ βραχίονος, άφ' έτε-
ρου δέ δύο άποφύσεις, το άκρώμιον και τήν κορακοειδή
άπόφυσιν. - ^

Ό βραχίων (Σχ. 23, 24) άποτελεΐται έξ ένός μόνου όστοΰ, τοΰ
βραχιονικοϋ (Β), τό όποιον είνε όστοΰν μακρόν και κυλινδρικόν ;
και φέρει πρός μέν τά άνω κόϊδυ Ιον, δι' ού συναθροΰται πρός τά
οστά τοΰ ώμου, πρός δέ τά κάτω απολήγει εις είδος τροχαλίας.

Ό πήχνς (Σχ. 23, 24) συνίσταται έκ δύο οστών, τής ώλένης
(ω), άντιστοιχούσης πρός τον μικρόν δάκτυλον, και τής κερκίδος
(κ) άντιστοιχούσης πρός τους λοιπούς. Τούτων ή ώλένη φέρει πρός .|
τό μέρος τοΰ βραχίονος προεξοχήν, τό ώλέκρανον, τό όποιον έμπο- -
δίζει αυτήν νά κινηθή περαιτέρω πρός τά οπίσω και νά ύπερβή :
τό σημειον, καθ' δ πήχυς και βραχίων σχηματίζουσιν εύθεΐαν !
γραμμήν. Ή δέ κερκίς άρθροΰται ουτω πως, ώστε δύναται νά-

' Λ
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περιστρεφηται περί έαυτήν και περί τήν
ώλένην επειδή δέ ή κερκίς μάλλον συνά-
πτεται προς τήν άκραν χείρα, διά τούτο
αυτη παρακολουθεί τάς κινήσεις τής κερ-
κίδας και στρέφει τό κοίλον της προς τά
κάτω (πρήνισις) ή προς τά άνω (ύπτίασις).

*·1 οί.·#ρχ*. χ*ΐΓ-> (Σχ. 21) συνίσταται
έκ τριών μερών, τοΰ καρπον, τοΰ μετα-
καρπίον και τών δακννλων.

Ό καρπός (ΚΡ) σχηματίζεται εξ οκτώ
βραχέων όσταρίων τοποθετημένων εις δύο
σειράς.

(2χ· 21

βραχιονιχόν δατοΰν.

Ω

ώ^ένη.

Κ χερχίς.

ΚΡ καρπός, ουνιστάμενος 8 δαταρίων.
ΜΤ μεταχάρπιον. <

Φ φάλαγγες τ&ν δαχτύλων, οϊν αί μεν 4 άποτε·
λοϋνται Ιχ τρι&ν φαλαγγών ε'χαα ιος (/,«?,3,)
ό δε άντΙχειρ «κ δύο μόνον
Τό μενακάρπιον (ΜΤ), τό όποιον σχη-
ματίζει τήν παλάμην τής χειρός, άποτε-
λεΐται έκ πέντε όσταρίων κυλινδρικών, έν
έκαστον τών όποιων άρθροΰται προς ένα
δάκτυλο ν.

Οί δάκτνλοι (Φ) σχηματίζονται έκα-
στος έκ τριών έπίσης κυλινδρικών όστα-
ρίων, τά όποια καλούνται φάλαγγες καΐ
σημειοΰνται διά τών αριθμών ί, 2, ο, έάν
άρχίσωμεν έκ τής βάσεως προς τό έξω
μέρος τής χειρός. Ό μέγας δάκτυλος έχει
μόνον δύο φάλαγγας, είνε δέ άντιτακτός
προς τούς άλλους.

(Σχ. 21). Σκελετός

τη$ αριστεράς
χειρός.
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Σχ. 25). Σκελετός
τον δ εξ ιο ν ποδός.

Μ μηρός, Ε επιγονατίς,
Κ κνήμη, Π περόνη, Ί
ταρσός, ΜΤμεταχάροιον,
συνιστάμενο* (ξ 7 όστα-
ρίων Φ φάλαγγες τοον
δακτύλων.

Β*.άτα> αίχρα (Σχ. 23 και 25).

Τών κάτω άκρων ή σκελών ερεισμα μεν
είνε τά λαγόνια ή ανώνυμα οστά τής
λεκάνης, τά δέ μέρη τρία, δ μηρός, ή
κνήμη και ο άκρος στονς, ανάλογα
προς τά μέρη τής χειρός.

Τά λαγόνια όστά (Σχ. 23) είσι δύο
τον άριθμόν, εν δι' έκάτερον πόδα-
είνε όστά πλατέα και λίαν στερεά και
συνάπτονται στερεώς όπισθεν μεν μετά
τοΰ ίεροΰ όστοΰ, έμπροσθεν δε μετ' άλ-
λήλων και σχηματίζουσι τοιουτοτρό-
πως μεγάλη ν κοιλότητα, τήν λεκάνη ν ή
^ζνεΛον, ήτις υποβαστάζει τά σπλάγ-
χνα τής κοιλίας.

Έκάτερον τών λαγονίων οστών δυ-
νάμεθα νά θεωρήσωμεν συνιστάμενον
εκ τριών τμημάτων, ών το μεγαλείτε-
ρον, το εϊ Ιεακύν όστοΰ ν, φέρει πρός
τά κάτω και εκτός βαθεΐαν κοιλότητα,
τήν 7ίο~ύλην, εις ην εισέρχεται ή κε-
φαλή τοΰ μηροΰ. Τά έτερα δύο τμή-
ματά είσι τό ήβικιν πρός τά εμπρός
και το Ισχναπϊν πρός τά όπισοί.

Ό μηρός τοΰ ποδός (Σχ. 25), ανά-
λογος πρός τόν βραχίονα τής χειρός,
είνε το μεγαλείτερον τών οστών τοΰ
ανθρωπίνου σώματος. Όστοΰν κυλιν-
δρικόν, μακρόν και ογκώδες φέρει πρός
τά άνω παχύ εξόγκωμα, τήν κεφαλήν
τοΰ μηροϋ, ήτις εισέρχεται εις τήν
κοτύλη ν τοΰ ειλεακοΰ όστοΰ.
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Προς τα κάτω ο μηρός ένοΰται μετά τής κνήμης και εις τό
-ήμερος- τής ενώσεως επίκειται μικρόν φακοειδές οστοΰν, ή έπιγο-
■νατίς ή /*νλη, ανάλογος, προς τό ώλεκρανον τοΰ πήχεως.

' Ή κνήμη (Σχ. 25) σχηματίζεται, όπως δ πήχυς τής χειρός,
ϋχ δύο όστών, τής Ιδίως κνήμης (Κ) προς τά έσω και έμπροσθεν
τκαί τής περόνης (II) προς τά έξω και οπίσω."Έκάτερον τών
οστών τούτων προς το κάτω άκρον αυτού, έκει ένθα συνάπτεται
τμετά τών οστών τοΰ ποδός, φέρει εξογκώματα, τά αφνρά, ών τό
-μεν έξώτερικόν ανήκει εις τήν περόνην, το ·δ'έσωτερικον εις τήν
.ιδίως κνήμην.

Ό δέΊχαρος πονς (Σχ. 25), άντίστοιχος τής άκρας χειρός,
•-σχηματίζεται καΐ αυτός έκ τριών μερών, τοΰ ταρσον, τοΰ μεταταρ-
σίον καΐ τών πέντε δακτύλων. ^0 ταρσός (Τ) περιλαμβάνει 7
-:όστά : τον άστράγαλον,. όστις άρθροΰται προς τά οστά; τής κνήμης,
-την πζ$ρναν, ήτις αποτελεί τήν οπισθίαν βάσιν τοΰ πέλματος τοΰ
.ποδός, και πέντε άλλα μικρότερα.

Τό μετατάρσιον συνίσταται έκ πέντε οστών, οί δέ <5ά?£η;1θ4
-έκ τριών φαλαγγών έκαστος, έκτος τοΰ μεγάλου, έχοντος δύο μό-
νον, όπως και δ άντίχειρ τής χειρός.

Οί δάκτυλοι τών ποδών είνε βραχύτεροι και ήττον ευκίνητοι
•τών δακτύλων τών χειρών, ό δέ μέγας δάκτυλος κείται επί τής
«χύτης γραμμής και έκ παραλλήλου προς τούς άλλους δακτύλους,
,-ενώ εις τήν χείρα δύναται νά τοποθετήται ούτος απέναντι έκα-
στου τών άλλων, δι' δ και άντίχειρ εκλήθη.

Παρατ. "Εχομεν και παραδείγματα ανθρώπων, οιτινες στερού-
μενοι εκ γενετής χειρών ή άπολέσαντες αύτάς κατόπιν κατώρ-
θωσαν δι' έπιμονής και εξασκήσεως" νά δώσωσιν εύκαμψίαν τινά
-και εύκινησίαν εις τούς δακτύλους τών ποδών και εις τούς πόοας
- "έν γένει, ώστε νά μεταχειρίζωνται αυτούς αντί χειρών. Δύνανται
■ιιι. χ. νά φέρωσι τήν'τροφήν εις τό στόμα, νά πλύνωνται, νά κτενί-
Ιζωνται, νά παίζωσι βιολίονκλπ., αλλά τήν λεπτότητα και εύκαμ -

Ν. Γερμανοί.Έγχειρίδίον Ζωολογίας. 3
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ψίαν τών δακτύλων τών χειρών ποτέ δεν ήδυνήθησαν νά άντικατα--
στήσωσι τελείως διά τών ποδών.

οΧυνκ,ομογή τών οστών.

Τά διάφορα όστά τοΰ σκελετού συνάπτονται μετ' -αλλήλων ού-
τως, ώστε άλλα μέν μένουσιν έντελώς άκίνητα, άλλα δέ όλίγον τι μό-
νον κινούνται και άλλα κινούνται ευκόλως και κατά διαφόρους;
διευθύνσεις· ώστε διακρίνομεν τρία είδη συ^ρμογής τών οστών.
Ιον. Τά άκινήτως συνδεδεμένα όσνά ευρίσκονται, είς άμεσον
έπαφήν το εν μετά τοΰ άλλου και είνε συγ- -;
κεκολλημένα ή φέρουσιν όδοντωτάς έξοχάς;
κατά τοιαύτην τάξιν, ώστε οί οδόντες τοΰ ένός;
όστοΰ νά είσερχωνται εις τά διάκενα τών οδόν-
των τοΰ ετέρου και νά σχηματίζεται είδος;
ραφής εις τήν θέσιν τής συναρμογής (όστά τοΰ*
κρανίου, κλείδες κλπ.).

2ον. Τά ολίγον μόνον κινητά οστά, όπως;
είνε οί σπόνδυλοι, συγκολλώνται μεταξύ των ΐ
διά μεσολαβήσεως στρώματος" χόνδρου, έπε·1:
τρέποντος ώς έκ τής έλαστικότητός του μι-
κράν τινα κίνησιν αύτών-

3ον. Ή κινητή συναρμογή τών οστών κα·^
λ.εΐται είδικώτερον άρ&ρωσις

Κατά τάς άρθρώσεις (Σχ. 26) αί έπιφά--
νειαι τών συναπτομένων οστών καλύπτονται:.
διά χόνδρου (δ), ύμήν δέ λεπτός περιβάλλες-
έςωθεν τά δύο άκρα σχηματίζων,είδος θυ—
λακίου (β) πέριξ αύτϊ>ν. Έσωθεν τοΰ θυλακίου τούτου (γ) εκ-
κρίνεται τό καλούμενον άρθρικόν ύγρόν, όπερ διαβρέχει τούς χόν-
δρους και έν γένει τό έσωτερικόν τής κοιλότητος και διευκολύνει
μεν τοιουτοτρόπως τήν κίνησιν τών οστών, εμποδίζει δέ τήν τρι—

'-Σχ Άρ&ρω-

σις οστών (παρά-
σταο ς &εωρητ<κή).
Α Β τά ονναρΰρον-
μενα όστά, α το
περιόοτεον, β άρϋ·ρΐ-
κδς ΰύλακος, νπεν
δνόμενοί διά- τοΰ ύ-
ρώδον: ν μένος, γ
δ στρδμα χόνδρων
έπικαλνπτον την έ-
πΐφάγειαν των δ-
οτών.
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βήν αύτων- Σύνδεσμοι, δέ ίνώδεις, ισχυροί και έλαστικοί συνδέου-
σιν ένθεν τά άρθρούμενα οστά.

II. ΜΥ Ι ΚΟΝ ΣΥΣΤΗΜ ^

Ιΐϊρΐ κινήσεως

Τά δρ-^να, τά έκτελοΰντα τάς κινήσεις, είνε οί μύες.

Οί μύες είνε μάζαι μαλθακαί, έρυ-
θραί, άτρακτοειόεϊς ή πεπλατυσμέναι,
συνιστάμεναι έκ πληθύος ινών συν-
δεδεμένων προς άλλήλας διύ συνδε-
τικοΰ ίστοΰ. Περιβάλλεται δ' έξωτε-
ρικώς έκαστος μΰς και άφορίζεται
από τών παρακειμένων υπό στιβάδος
συνδετικοΰ ίστοΰ.

, -Διακρίνομεν δύο ειδών μυ'ικάς ίνας,
τάς έγκ.χρσίας ή γραμμώτάς (Σχ.
27), αί'τινες είνε λεπτόταται και φαί-
νονται υπό τό μικροσκόπιον συνιστά-
μεναι έκ κυλινδρικών ή πρισματικών
κυττάρων, χωριζομένων διά ραβδώ-
σεων, και λείας, έχούσας σχήμα
άτρακτοειδές (Σχ, 28). Οί μύες, οι
απαρτιζόμενοι έκ γραμμωτών ινών,
έκτελοΰσι τάς εκούσιας κινήσεις, τάς
εξαρτωμένας _ έκ τής βουλήσεως ή-
μών και τοιοΰτοι _είνε οί μύες τοΰ σκελετού κυρίως· αί δέ λεΐαι
μύϊκαί ίνες συνιστώσι τά τοιχώματα τών έντέρων, τών άγγείων
κλπ- και δεν ύπείκουσιν είς τήν ήμετέραν βούλησιν. :

Ή καρδία αποτελεί έξαίρεσιν, διότι, καίτοι αί κινήσεις αυτής
δεν -έξαρτώνται έκ τής βουλήσεως, έν τούτοις αύτη σύγκειται εκ
γραμμωτών μυϊκών ινών,

(Σχ. 2 7). Ί*·ες Ιγκαοσίων
μν&ν

"Εχει άφαιρ^ϋβ ιό σαρχείλη-
μα ό'πα-ς δείχϋ&οιν αί ραβ^ώ.
οει: αί χα> ρ'ζουααι τά κύτταρα.
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Μύες του σκελετου,

Οί μύες τοΰ σκελετού (ίδε εικόνας 29 και 30), οί επί τών δια-
φόρου οστών τοΰ ανθρωπίνου σώματος προσφυομενοι και κίνοΰντες
αυτά πρός ταύτη ν ή έκείνην τήν διεύθυνσιν, παρουσιάζουσι δια-
φοράς τινα ς πρός άλλήλους ώς πρός τήν μορφήν, τό μέγεθος, τόν
τρόπον τής διατάξεως και τό είδος τής κινήσεως, ή ν έκτελοΰσι-
δι' ό και λαμβάνουσι διάφορα ονόματα.
Έν γένει όμως δυνάμεθα νά διακρίνωμεν
εις έκαστον μΰν μέρος, το όποιον είνε σαρ-
κώδες και έξωγκωμένον συνήθως κατά το
μάλλον ή ήττον και καλείται σώμα ή γα -" .
σζί),ρ το€> (Είκ. 29 Α), και τά άκρα

αύτοΰ, διά τών όποιων προσφύεται έπι τών
οστών (Β Β' Γ). Ταΰτα συνίστανται .έξ
ινώδους ίστοΰ, έ'χουσι χρώμα λευκον μαρ-
γαρώδες, είνε πολύ ισχυρότερα τοΰ σαρκώ-
δους σώματος *αί καλοΰνται τίνον ζε;.

Διά τών τοιούτων άκρων προσκολλών-
ται οί μύες επί τών οστών και τόσον στε-
ρεώς, ώστε ημπορεί τις νά τους σχίση
μάλλον παρά νά τους άποσπάση. Και άλ- /

λαχοΰ μέν οί μύες καταδύονται επί τοΰ

αύτοΰ μέρους δι' ένός τένοντος (Σχ. 29, Γ3χ 28).^ες άτρακτο ·
Γ), άλλαχοΰ δέ διά δύο ή πλειόνων τενόν- ειδεΐς λείων μνων
των (Β Β), δικέφαλοι, τρικέφαλοι κΧττ μεμονωμέναι

ϋυσταλ&κότ/ίς τών μυών. Εις όλους.τους μΰς τοΰ σκε-
λετού φθάνουσι νεΰρα, έκπορεοόμενα έκ" τοΰ εγκεφαλονωτιαίοι*,
νεΰρικοΰ συστήματος, όπερ θά περιγράψωμεν κατωτέρω, και δια-
κλαοούμενα εντός τής μάζης αυτών." . .

Διά καταλλήλου δέ ερεθισμού υπό τοΰ έν αύτώ νεύρου έκαστος ^
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μΰς συστέλλεται (τουτέστι μαζεύεται) και γίνεται βραχύτερος
καΐ μάλλον έξωγκωμένος προς τό μέσον, ουτω δέ προσελκύει διά
τοΰ τένοντος και τό όστοΰν προς- εαυτόν και κατορθοΰται ή μετα-
κίνησις τοΰ όστοΰ' άμα δέ παύση ό ερεθισμός τοΰ νεύρου, τουτέστ
το αίτιον, τό προκαλούν τήν συστολήν τοΰ μυός, τότε ούτος
ένεκα τής έλαστικότητός του επανέρχεται εις τήν πρώτην του
κατάστασιν και τό όστοΰν επαναφέρεται εις τήν πρώτη ν του
θέσιν- ~ ·

Λάβωμεν ώς παράδειγμα τήν κάμψιν τοΰ πήχεως προς τον βρα-
χίονα διά τής συστολής τοΰ δισχιδούς μυός (Σχ. 29). Ό μΰς
ούτος προσφύεται άφ' ενός μεν έπι τοΰ ώμου διά
δύο τενόντων, άφ' ετέρου δ' έπι τής κερκίδος,

- δι' ενός τένοντος· κατά τήν συστολήν του
βραχύνεται και έλκει προς εαυτόν τήν κερκίδα—
επομένως και όλόκληρον τον πΰχυν μετά τής
άκρας χειρός—-, κάμπτεται τότε ό πήχυς· μετά.
ταΰτα δέ, παυομένης τής συστολής, ό μΰς χα-
λαροΰται και 6 πήχυς απάγεται τότε από τοΰ
βραχίονας, Και τεχνικώς διά τοΰ ήλεκτρι-
κοΰ ρεύματος δυνάμεθα νά έρεθίσωμεν μΰν τινα
και νά προκαλέσωμεν τήν συστολήν αύτοΰ διαβι-
βάζοντες το ρεΰμα είτε άπ' ευθείας διά τοΰ
σώματος τοΰ μυός εϊτε διά τοΰ νεύρου, τό όποιον
εισέρχεται εις αυτόν. Συγχρόνως δέ διά τής

. οϋτω προκαλουμένης τεχνητής συστολής τοΰ
μυός εύρίσκομεν και πόσην δύναμιν άναπτύσσει
ό μΰς κανά τήν συστολήν του.

Άποτελέσμα-ϊχ ΟΌ στοΧ^ς.

- Κατά κανόνα άπαράβατον διά πάντα
μΰν ή κατάστασις τής συστολής δεν δύναται νά διαρκέση έπι
πολύν χρόνον, αλλά πρέπει αμέσως νά έπακολουθήση μικρά άνά-

(Σχ, 29). Μνς.
Α σώμα τοΰ μνός'

Γ α I ΒΒ' ο[ τέ-
νοντες αντον.



δον και επέρχεται στιγμή, καθ' ή ν έναντίον ολων τών προσπα-
θειών μας αδυνατεί ούτος νά μείνη συνεσταλμένος -και χαλα-
ροΰται. Τούτου ένεκα δεν δυνάμεθα επί πολύ νά κρατήσω-

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ

παυσις. Και δι' αυτήν τήν καρδίαν, ής αί κινήσεις είσί ^συνε-
χείς, υπάρχει χρόνος άναπαύσεως μεταξύ δύο διαδοχικών συ-
στολών. Μυς συνεσταλμένος επί πολλήν ώραν κουράζεται βαθμη-

( Τχ. 30^. Μν*ς τοΰ άν&ροοπίνον σώματος
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^μεν .τεταμένον .τον Ιβραχίονα, κου£>αζόμεθα πλειότερον ιστά-
μενοι όρθιοι ή περιπατοΰντες -ήσύχως, διότι κατά τήν όρθίαν
χττάσιν ένεργοΰσι δί,αρκώς σχεδόν οί αυτοί μύες, ένω κατά
-^ό περιπάτήμα ένεργοΰσιν έκ περιτροπής δύο συστήματα μυών,
-:καί ενώ συστέλλονται οί μέν, αναπαύονται οί άλλοι και τά-
νά.παλιν- .

Ή ηονρασις αύτη προέρχεται έκ της αλλοιώσεως διαφόρων
συστατικών τοΰ μυός, ήτις λαμβάνει χώραν κατά τήν διάρκειαν τής
συστολής- Και πράγματι έν -τω συνεσταλμένω μυΐ παρατηρείται
^συρροή περισσοτέρου αίματος κ-αί ή καΰσις γίνεται ζωηρότατη, ώς δυ-
νάμεθα νά έννο/ήσωμεν τοΰτο και έκ τής άναπτυσσομένης μεγάλης
-θερμότητος και έκ τοΰ μελανού-,σχεδόν χρώματος, τό όποιον έχει
-τό έκ τοΰ συνεσταλμένου μυός έξερχόμενον φλεβικόν αίμα. 5 Απο-
τέλεσμα τής τοιαύτης καύσεως · έστιν ή παραγωγή ουσιών
4χρ.ήστων, αιτινες μένουσιν εντός τοΰ μυός και δέν εξέρχονται
-ταχέως" τούτου ένεκεν -ό μΰς χάνει τήν άπαλότητα και έλα-
--στικότητά του, γίνεται σκληρός και πρόξενος πόνου. Όλίγαι
-£μως στιγμαί άναπαύσεως άρκόΰσιν -όπως άπέλθωσιν άπ' αύτοΰ
-τά σχηματισθέντα άχρηστα συστατικά.

Και ένω άφ' ένός συμβαίνει ζωηρά καΰσις και μεγάλη
—φθορά έν τψ συστελλομένω μυΐ, "άφ' έτέρου και ή θρέψις γίνε-
τχαι μετά πολλώ περισσοτέρας ένεργητικότητος πρός άναπλή-
ρωσιν τών φθαρέντων μορίων και πλάσιν νέων, διότι τό αίμα
-κυκλοφορεί έν αύτώ έν μεγάλη αφθονία. Τοιουιοτρόπως ου
•^ίόνον έπέρχεται ισορροπία μεταξύ φ&οράς και πλάσεως, άλλά
-και άναπτύσσεταί βαθμηδόν 'ό μΰς, και διά τοΰτο βλέπομεν
'^ότι οί μύες τών έργαζομένων πολύ σωματικώς, τών άθλητών
-κ.λ., γίνονται παχύτεροι και ισχυρότεροι. Εννοείται όμως ότι
-".-απαιτείται και νά τρέφωνται καλώς οί τοιοΰτοι και περισσό ·
-^εερον άπό τούς μή εργαζομένους πολύ σωματικώς.

Ή συμβαίνουσα ζωηρά καΰσις-κατά τήν διάρκειαν τής συστολής
-χόΰ μυός έχει ώς αποτέλεσμα τήν άνάπτνξιν μεγάλης ποσότητος
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Φερμότητος' ταύτην δαπανά ό μυς προς έκτέλεσιν τής εργασίας·
τήν οποίαν κάμνει. Άλλα περισσεύει μέρος αύτής και θερμαίνει
τον μΰν και όλόκληρον έν γένει τό σώμα, διό και ό εργαζόμενος;
έχει τό σώμα θερμότερον (ίόε περί τούτων και έν τω περί ζωικής
Φερμότητος κεφαλαία) κατωτέρω).

Αναλόγως τής τοιαύτης ή τοιαύτης κινήσεως, ην έκτελοΰσι^οεΞ
διάφοροι μύες, καταλέγονται εις διαφόρους τάξεις και ονομάζονται::
Καμπτήρες,οί διενεργοΰντες τήν κάμψιν όστοΰ τίνος προς έτερον-
Έκτατήρες ή τένοντες, οί ενεργούντες άντιθέτως προς τούς;
καμπτήρας, έκτείνοντες δηλονότι και έπαναφέροντες τό όστοΰν είς:
τήν προτέραν θέσιν του.

Περιστροφείς, οί ενεργούντες προς περιστροφήν όστοΰ τίνος;
περί έτερον" π.χ. οί περιστρέφοντες τήν κερκίδα περί τήν ώλένην. -
Άπαγωγοί, οί άπομακρύνοντες όστοΰν τι από τής μέσης γραμ-
μής τοΰ σώματος.

Προσαγωγοί, οί ενεργούντες άντιθέτως προς τούς άπαγω—
γούς.

' *νζαγωνιστα\ δέ έν γένει καλούνται οί μΰες οί ένεργοΰντες:
άντιθέτως προς άλλους· π. χ. οί έκτατήρες είνε άνταγωνισταει
τών καμπτήρο)ν κ. λ.

Τά διάφορα δέ είδη τής μετατοπίσεως ολοκλήρου τοΰ σώματος:
τοΰ άνθρώπου είνε τό βάδισμα, ό δρόμος, τό πήδημα, το κολύμ^-
βημα και ή άναρρίχησις.

ΚΕΦΑΑΑΙΟΝ ΔΕΓΤΕΡΟΝ

ΠΕ I ΘΙ'ΕΨΒΩΣ ν

. Καλοΰμεν 'ι/'ίν τοΰ σώματος τό σύνολον τών φυσιολογικών-
έρ·^ασιών, διά τών όποιων επιτυγχάνεται άφ' ενός ή δίατήρησις:
τής ενεργητικότατος τών διαφόρων οργάνων, ώστε νά·- δύνανται
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ταΰτα κανονικώς και ά προσκόπτω ς νά έκτελώσιν έκαστον τήν
διάζουσαν αύτώ έργασίαν, άφ' έτέρου δέ ή αύξησις αυτών και-
πομένως ολοκλήρου τοΰ σώματος μέχρις ώρισμένου όρίου.

Τό <τώμα τοΰ ανθρώπου, ώ; και τών λοιπών ζωων, υπόκειται,
εις διαρκείς άλλοιώσεις τών συστατικών αύτοΰ. Δηλονότι τά συ-
στατικά τών διαφόρων οργάνων ώς έκ τής εργασίας, ήν άενάως.
έκτελοΰσι ταΰτα, και τών έπιδράσεων τοΰ έξωτερικοΰ κόσμου
καταστρέφονται έξαλλοιούμενα και μετασχηματιζόμενα εις ουσίας .
εί'τε άχρήστους είτε και έπιβλαβεΐς εις τήν διατήρησιν τής ζωής'
αί άχρηστοι αύται ούσίαι έκβάλλονται έκτος τοΰ . σώματος διά
διαφόρων οδών. 'Αναφέρομεν έν παραδείγματι τήν άτιοβολήν τών
ονροον και τήν έκττνοήν τον νδϊτος έκ τε τών πνευμόνων διά
τοΰ στόματος και έξ όλης τής επιφανείας τοΰ δέρματος· ό άν-
θρωπος εις 24 ώρας άποβάλλει ούρα βάρους 1300—1500 γραμ,
περίπου, τά όποια συνίστανται έξ ύδατος και διαφόρων άλλιον
συστατικών άχρηστων διά τον όργανισμόν έκ τών πν ευ μόνο) ν και
τοΰ δέρματος έξέρχονται κατά τον αύτόν χρόνον άτμοί ύδατος
βάρους 1000 περίπου γραμμαρίων. Ιδού ότι τό βάρος τοΰ σώ-
ματος έλαττοΰται κατά 2 1)2 χιλιόγραμμα εις 21: ώρας, χωρίς
ν' άναφέρωμεν τάς άλλας αύτοΰ άπωλείας.

Τούτου ένεκεν, όπως μή καταβληθή τό σώμα ώς έκ τής ελλεί-
ψεως τοΰ άπαιτουμένου ύλικοΰ πρός πλάσιν τών διαφόρων οργά-

• ... . .."··.' .ν ■

νων, δέον νά προσλάβη έκ τοΰ έξωτερικοΰ κόσμου και είσαγάγη εις
έαυτό ουσίας -κ χνχ λλήλονς, περιεχούσας πάντα τά άπαιτούμενα
συστατικά πρός άναπλήρωσιν εκείνων, τά όποια μετεβλήθησαν '
είς άλλας ενώσεις άχρήστους και ώς τοιαύτας άποβληθείσας εκτός
τοΰίΓ σώματος* τάς ούσίας ταύτας καλοΰμεν τροφάς. Έν αύταις
ανευρίσκει ό δργανισμός τάς πρός θρέψιν αυτοΰ χρησίμους ούσίας,
τάς -Ρ ρετζτικίχς ονσέχς περιέχονται μέν έν ταϊς τροφαΐς μετά
τών θρεπτικών ουσιών συμμεμιγμέναι και άλλαι άχρηστοι αύτψ,
άλλ' δ οργανισμός διά καταλλήλου κατεργασίας άποχωρίζεται άπ'
αυτών, άπομυζα και προσοικειοΰται έαυτώ ό,τι θρεπτικον και
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χρήσιμον περιέχουσιν, αποβάλλε: δέ πάραυτα τά άχρηστα (περιτ- 1
τώματα).

Αί ούσεαε, φύσειος οργανικής ή άνοργάνου, 1

εχουσι τήν προέλευσίν των είτε έκ τοΰ ζωϊκοΰ είτε έκ τοΰ φυτι-
κοΰ βασιλείου* ΰδωρ μόνον καί τινα άλατα λαμβάνομεν άπ' ευ-
θείας έκ τής άνοργάνου φύσεως καί όξυγόνον προς άναπνοήν. Λαμ-
βανομένης δε υπ' όψιν τής χημικής αύτών συστάσεως, διακρίνονται
εις τέσσαρας τάξεις : Ιον εις λεν κωματώδεις, 2ον εΙς λιπαράς, ]
3ον εις νδατάν&ρακχς καί 4ον εις άνοργάνους ουσίας.

Ιον Αί λευκώ ματ ώδε 12 ούσίαι είνε ένώσεις πολυσύνθετοι, συν"
ιστάμεναι εξ άνθρακος, υδρογόνου, οξυγόνου, αζώτου (καί θείου),
χρησιμεύουσι δέ ίδίιος προς πλάσιν όστών, διό καί σιλαστικαϊ -1
εκλήθησαν καί άζωτονχοι ώς έκ τοΰ περιεχομένου αζώτου των. ^
Περιέχονται έν τω λευκώματι τών ωών, έν τω ορώ τοΰ αίματος,
έν τω γάλακτι, έν τοις φυτικοΐς χυμοΐς, εις τούς μΰς, εις τά
σπέρματα τών οσπρίων (φασίολοι, πίσα) κτλ.

2ον. Αί λιπαραΐ ή τριαδικαι ενώσεις, σΰνιστάμεναι έξ άνθρα-
κος, οξυγόνου καί υδρογόνου, συντελοΰσιν ίοίως εις τήν έν τω "'-ΐ
σώματι καΰσιν τή παρουσία τοΰ είσπνεομένου οξυγόνου καί-εις Ί
παραγωγήν τής ζωικής θερμότατος, διό καί άναπνευστικαί ούσίαι 1
. έκλήθησαν. Τοιαΰταί είσι τά διάφορα λίπη, το έλαιον, τό βού- ;1
τυρον κλπ.

3ον Οί -υδατάνθρακες, ενώσεις τριαδικαί, συνίστανται έξ άν-
θρακος, υδρογόνου καί οξυγόνου, άλλ' εις τοιαύτην άναλογίαν,
ώστε το ύδρογόνον νά είνε διπλάσιοντοΰ οξυγόνου. Έκ τών υδα-
τανθράκων χρήσιμοι εις τό σώμα μας είνε κυρίως τό άμυλο*
καί τά διάφορα είδη τοΰ σακχάρου.

Αοί.Ανόργανο ι ούσίαι είνε κατά πρώτον λόγον τό ύδωρ,έπειτα
διάφορα άλατα καί ίόίως χλωριούχο/ νάτριον (μαγειρικόν άλας),
φωσφορικόν άσβέστιον, άν&ρακικόν ασβέστιο/, άλατα τοΰ σιδή-
ρου καί τίνες άλλαι ένώσεις.

Προς κανονικήν λειτουργίαν τής. θρέψεως δέον νά παρέχωμεν ^

εις τόν όργανισμόν άνάλογον ποσότητα έκ τών διαφόρων ειδών Γ.

- . : · · . - · / '„· - ···..- . · .. ' ' - / ; |
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;τών θρεπτικών ουσιών, ας ανωτέρω έσημειώσαμεν, διότι έκαστον

;£Ϊδος πρόκειται νά πλη ρ ώση ιδίαν ανάγκην.

- " * '

Πάσας τάς θρεπτικάς ουσίας, τάς λέυκωματώδεις. και λιπαράς,
τους υδατάνθρακας, ώς και άνοργάνους, θά άνευρη ό οργανι-
σμός έν ταΐς καταβιβρωσκομέναίς τροφαϊς· ώς τροφάς μεταχειρί-
ζεται ό άνθρωπος σάρκας τών ζώων, οσττριχ, σιτηρά, γάλα,
ωά, κχρπούς, σπέρματα και χυμούς τών φυτών, λάχανα κλπ.

Τό ΰδωρ είνε άπαραίτητον εις τον όργανισμόν, ©ύ μόνον διότι
αυτό καθ1 εαυτό είνε χρήσιμον είς τον όργανισμόν, αλλά καΐ διά τά
- έν αύτώ περιεχόμενα άλατα, οίον άνθρακικόν και θειικόν άσβέστιον
ααί τινα χλωριούχα, τών οποίων όμως καλόν πόσιμον ύδωρ δέν
πρέπει νά περιέχγ] πλείονα τοΰ ήμίσεος γραμμαρίου έν ένί λίτρω.

Έφ' όσον προβαίνει ή ήλικία, έλαττοΰται και τό ποσόν τών
εισακτέων θρεπτικών ούσιών, άλλά συγχρόνως εξασθενίζει και ή
ένεργητικότης τής πεπτικής συσκευής.

Τούτου ένεκεν εις προκεχωρηκυΐαν ήλικίαν αί τροφαί πρέπει
νά έκλέγωνται μεταξύ τών εύπεπτοτέρων, νά μαγειρεύωνται κα-
λώς πρός διέγερσιν τής ορέξεως κάί νά καταμερίζωνται εις μικρά
-τεμάχια, έάν οί οδόντες ώσι βεβλαμμένοι και δέν δύνανται νά τάς
μασήσωσι καλώς.

Ή χρήσις πλειοτέρων τοΰ δέοντος τροφών είνε επιβλαβής, κατά
μείζονα δε λόγο ν ή ά/επάρκεια' δ ανεπαρκώς τρεφόμενος ύπό-
·-κείται εις βαθμιαίαν έξάντλησιν τών δυνάμεών του- ή θερμοκρα-
σία τοΰ σώματος του κατέρχεται, ή δύναμις τής θελήσεώς του
χαλαροΰται και πίπτει θΰμα τής πρώτης τυχούσης άσθενείας,
-όφ' ής θά συμβη νά καταληφθή.

εργασίας τ·?4ς Ορέψεο>ς. "Οπως
έπιτευχθή ή καθόλου θρέψις τοΰ σώματος, συνεργάζονται διάφοροι
είδικαί λειτουργίαι, ών εκάστη κατ' ίδιον "".τρόπον έκτελεΐ τό έπι-
^άλλον αύτη μέρος τοΰ όλου έργου, είνε δέ αί εξής :

Χ Ή στίψις, δι' ής αί είς_τό σώμα εισαγόμενα, τροφαί υπο-
βάλλονται εις κατάλληλον κατεργασίαν, όπως άποχωρισθώσιν
άτί αυτών και διαλυθώσιν αί θρεπτικαί ούσίαι και χρησιμοποιηθώ-

~ . ~ " ............... *'........ ""

: ·'.. ·"··:. -··' -; ·: - · ' -- ' - - · "

^ · <·· - ; ------- - '
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σι ν αύται μόναι έν τω όργανισμώ, άποβληθώσι δ' αμέσως τά άχρηστα,-
// άπομνζησις, δι' ής αί από τής πέψεως παρασκευα—

σθεΐσαι θρεπτικαί ούσίαι άπορροφώνται διά πολυαρίθμων αγγείων

, , „ · - - ' - -

καί εισαγονται εντός του αίματος.

Τ// 'Η κυκλοφορία τοΰ αίματος, δι' ής τό αίμα κυκλοφο-
ρούν εις πάντα τά μέρη τοΰ σώματος μεταφέρει είς αύτά τάς:
θρεπτικάς ούσίας, παραλαμβάνον άμα έξ αύτών τάς άχρηστους.

/■ρτ ά/αττ >οή, δι' ής εισάγεται είς τον όργανισμόν τό διά"-
τήν καύσιν χρησιμεΰον όξυγόνον, εξάγονται οέ έκτος αύτοΰ τά-
προϊόντα τής καύσεως. - *

έκιρίιεις, καθ' ας διάφοροι ούσίαι εκκρίνονται ύπο-
είδικών υμένων ή αδένων ώς υγρά ιδίως, τών οποίων άλλα μεν
χρησιμοποιούνται προς διαφόρους λειτουργίας, άλλα δέ αποβάλ-
λονται έκ τοΰ σώματος περιέχοντα τά άχρηστα συστατικά αύτοΰ^

I II Ψ I Σ

Ή σπουδή τής λειτουργίας τής στέψεως συνίσταται εις τήν. έξέ—
τασιν τών τροποποιήσεων καί αλλοιώσεων, ας υφίστανται αί τρο-
φαί άπό τής στιγμή; τής εισόδου αύτών είς τον πεπτικό ν σωλήνα-
μέχρι τής στιγμής καθ' ήν θά άφήσωσιν αυτόν, είτε διά νά έξέλ-
Οωσιν έκ τοΰ σώματος είτε διά νά άπομυζηθώσιν υπό τών μυζη—
τικών άγγείων καί είσαχθώσιν είς τήν κυκλοφορικήν συσκευήν-

αι') "Οργανα τϊεητε/ά.

Τά στεττζτ*< \ όργανα άποτελοΰσι συνεχή σωλήνα, άρχόμενον
άπό τοΰ στόματος καί τελευτώντα είς τήν έδραν. Ό σωλήν ούτος
κατά τό πλείστον είνε στενός καί τής αύτής δ'.αμέτρου, είς τινα-
δέ μέρη διαστέλλεται είς σχηματισμόν κοιλοτήτων/ αί'τινες χρη-
σιμεύουσιν ώς άποθήκαι πρός'διαμονήν τών τροφών έπί τινα χρονον-
Τά διάφορα μέρη τοΰ πεπτικού σωλήνος είνε: Ή κοιλότης
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στόματος, δ φάρνγξ, δ οισοφάγος, δ στόμαχος, τά λεπτά και τά
σταχέα εντερα.

Εις ταΰτα πρέπει νά προσθέσωμεν τό ήπαρ και τό πάγκρεας,
ιατινα διά τών έκκρινομένων υγρών, χολής και παγκρεατικού
νγροϋ, τά όποια χύνονται έντός τοΰ πεπτι<ον οωλήνος, συν-
π:ελοΰσιν είς τήν πέψιν τών τροφών.

(Σχ. 31). Ή κοιλότης του στό-

ϋοεΧάτης τ«»ΰ ο-.όματος

•μ,ατος περιορίζεται έμπροσθεν
υπό τών χε ιλέων, έκ τών
πλαγίων υπό τών παρειών,
.κάτωθεν υπό τοΰ σιαγο νΐ,χοϋ
όστοΰ και τών μεταξύ τών δύο
■αύτοΰ τμημάτων μυών και
-άνωθεν υπό τής ύτζερωας,άπο-
,ληγούσης προς τά οπίσω
-είς μαλθακον μέρος, τό νπε-
■ρωιον ίσ οίον. Τοΰτο κατά τήν
•χατάποσιν άνερχόμενον πρός
τά άνω και οπίσω κλείει τάς
χοάνας τής ρινός, όπως μή
:είσέλθη είς αύτάς ή (,τροφή

(Σχ. 31)·

Έντός τοΰ στόματος ευρί-
σκονται οί ό<5 ίν τες και ή
ήν θά περιγράψωμεν
κατωτέρω έν τοις αίσθητηρίοις
-οργά ν ο ις.

, "Οδόντες. Οί οδόντες /Ιχ. ΒΟ

είσίν ένεσφηνωμένοι εντός κοιλοτήτων τών σιαγονικών οστών, τών
καλουμένων φατνίων, ούτως ώστε μέρος μέν αύτών προβάλλει εις
τήν κοιλότητα τοΰ στόματος και καλείται στεφάνη, έτερον δέ
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Χ-' ■:

τΓ" ---

είνε βεβυθισμένον έντός τών ούλων κα;ί καλείται αΌχήττ, και τό---
τρίτον τμήμα, τό ένεσφηνωμένον εντός, τής κοιλότητος τοΰ οστου*.
είνε ή ί>ε£α τοΰ όδόντος.

ΓΩς πρός τήν άνατομικήν κατασκευήν διακρίνομεν είς έκαστον ί
οδόντα τά έξής μέρη (Σχ. 32):

Έν τω κέντρψ υπάρχει ουσία μαλακή, ό καλούμενος πολτός ή.
πόλφος (Π), είς δν απολήγει τό νεΰρον τοΰ όδόντος και τά αίμό- -1

φόρα άγγεΐα. Τον πόλφον περιβάλλει/ .
ή έλεφαντίνη ούσία (Ε), άποτελοΰσα
τό κύριον σώμα τοΰ όδόντος. Ταύτήν
καλύπτει πρός τό μέρος μέν τής στεφά>
ν ης ή καλούμενη άδαμανζί' η ουσία
(Α), έχουσα μεγάλη ν σκληρότητα, πρός.
τό μέρος δέ τής ρίζης ουσία όστεώ-
δη; (Ο).

ΓΩς πρός τήν μορφήν δε διακρίνο- ]
μεν τρία είδη οδόντων είς έκάστην σια- Π |
γόνα (Σχ. 33). Κοπτήρες ή τομείς;
(1—2), οί'τινες κείνται είς τό πρόσθιον-
μέρος τών σιαγόνων, έχουσι μίαν ρίζαν,-
τήν δέ στεφάνη ν πλατεΤαν και λεπτή ν.
πρός τά άνω* κυνόδοντας (3), κείμε-
νους εκατέρωθεν τών κοπτήρων και- !

έχοντας μίαν ρίζα ν, τήν δέ στεφάνην

(Συ. 32). Κά&ετοτ δια- . , » » , •ν^Κ'-Ι

Λ κωνικήν προς τα ανω* και τραττεςιζας

τομή οδόντας. - ■ ■-■ ■ „

7? Ϊ^ντϊ^ ουσία, Α °^ινες κείνται Οπισθεν, έχουσα

άδαμαντίνη καί Ο όστεώδης V·1™ μέχρι τεσσάρων ριζών, ή δέ στε-
οίσία, 77 πάχίρός. ■ φάνη των απολήγει είς μασητικήν έπι-

φάνειαν φέρουσαν δύο ή πλείονα φύματα.

Ό άνθρωπος έχει δύο οδοντοφυΐας. πρώτ7/.· άρχεται τον
πέμπτον ή έ'κτον μήνα άπό τής γεννήσεως καί συμπληροΰται μέ-
χρι τοΰ τρίτου έτους. Κατά ταύτην έκφύονται 20 όδοντες, γαλα-
ξίαι ή πρωτοφυεΐς καλούμενοι (Σχ. 34), 4 τομείς,, 2: κυνόδον-
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τες καί δ τραπεζϊται είς έκάστην σίαγόνα (1', 2', 3', 4', 5'),·
οί'τινες παραμένουσι μέχρι τοΰ εβδόμου έτους. Κατά τό έβδομον
ογδοον έτος άρχίζουσιν ούτοι νά άποπίπτωσι, καθ'ήν σειράν
έφύησαν, καί λαμβάνει χώραν ή έκφυσις τών ύπ'αυτούς ετοίμων
ήδη νέων δδόντων (1", 2", 3", 4", δ"), σΐτινες είνε μεγαλείτεροι:

1 3

(Σχ. 33).

καί ισχυρότεροι- προς τούτοις δε έκφύονται προς τά οπίσω καί 6
άλλοι νέοι τραπεζϊται είς έκάστην σιαγόνα, τρεις έκατέρωθεν
Γ6", 7", 8"), καί ούτω συμπληροΰται ή όευτέ^α δδοντογυϊα, καθ'
| ήν 6 ένήλιξ άνθρωπος έχει έν ολω 32 οδόντας, 4 τομεϊς, 2 κυνό-
δοντας καί 10 τραπέζίτας είς έκάστην σιαγόνα.

Έκ τών 5 έκατέρωθεν έκάστης σιαγόνος κειμένων τραπεζιτών
οί μεν τρεις οπίσθιοι έχουσι 2—1 ρίζας καί καλούνται γομφίοι,
; οί δέ έτεροι 2 έχουσι 1—2 ρίζας καί καλούνται μικροί τραπε-
ζϊεαι, 6 δέ τελευταίος γομφίος σωφρονιοτηρ ή κραντήρ κατά τον
^Αριστοτέλη έκφύεται μετά τό 18ον έτος τής ήλικίας.

Ό αριθμός τών οδόντων τοΰ άνθρώπου καί ή τάξις, καθ' ήν
διαδέχονται άλλήλους, έκφράζεται χάριν συντομίας διά τοΰ

3. 2. 1 4. 1- 2. 3.

ί τύπου- ή συντομώτερον διά του περιλαμβά-

\ 3. 2. 1. 4. 1-2, 3. ' .. ^

νοντοί τό ήμισυ τοΰ άριθμοΰ τών οδόντων έκάστης σιαγόνος
~ 2. 1. 2. 3.

-τύπου—- '■ -

2. 1. 2 3.

"Ό αριθμός καί τό είδος τών οδόντων παρά τοις διαφόροις



ώοις ύπ-όκειται. είς πολλάς τροποποιήσεις αναλόγως του ει- ·
_ . £, . . .. . δους τής τροφής. Των !

5 4 ο ν » , ~ , „

παμφαγων ζωων, ό-
πως είνε ό άνθρωπος,
ή μασητική επιφά-
νεια τών τραπεζιτών.
- φέρει δύο ή πλείονα
φύματα· πολλών πι-
θήκων, γαλών,κυνών,
άρκτων, χοίρων οί ο-
δόντες έχουσι ν ανά-
λογο ν κατασκευήν.
Τών έντομοφάγων θη-
λαστικών τά φύματα
είνε έπιμηκέστερα καί
οξύτερα παρόμοια-·
ζοντα προς αίχμάς.

34^ ΆνΓίκατοίσταο'ΐς· τΛν ό(5όντα>·>'. Τών φυτοφάγων ή στε-
φάνη απολήγει είς πλατεΐαν έπιφάνειαν, φέρουσα ν πτυχάς επι- .
μήκεις καί έγκαρσίας. 'Τών μηρυκαστικών οί κοπτήρες
έλλείπουσιν έκ τής άνω σιαγονός, ή δέ κάτω φέρει τοιού- ,'
τους. Τών σαρκοφάγων οί οδόντες
πτερώτατο:. Έν γένει ο' ει-
πείν, έκ τών τριών ειδών
τών δόόντων οί τραπεζΐται
είνε αί μάλλον ωφέλιμοι, διό
καί ολίγιστα τών θηλαστι-
κών στερούνται τούτων.

3ιαλογόνοι αοέ-
νε,ς . "Είς τά όργανα τής
-αοιλότητος τοΰ στόματος
άνήκουσ ι καί οί οίχλο-
γόνοι αδένες, οί'τινες έκ-
κρίνουσιν εντός τοΰ στόματος
τόσ^ϊ^ον. Εί^ε βοτρυοειδεϊς

είνε οξυκόρυφοι καί κο-

('^Σ'^ 35). Προτελευτ ΛΙΟΪ κατώτερος
γομφίος δδονς ' Λφρικανιχοΰ
% .- είε^αίτος. -

■τήν κατασκευήν καί ές τον αριθμόν (Σχ. 34). Τούτων οί δύο (2),

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ
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κείμενο: κάτωθεν της γλώσσης, ντιογλώσσιοι, έκχύνουσι τό σι
αλον διά πολλών οχετών είς τό μέρος, δπου ευρίσκεται ό λεγόμενος
χαλινός τής γλώσσης. Δύο έτεροι (3) κείνται έκατέρωθεν τής
εσωτερικής παρειάς τής κάτω σιαγόνος, ύπογένειοι, καί δι' ιδίου
άγωγοϋ έκάτερος έκχύνει τό σίαλον είς όλίγην άπόστασιν άπό
τής έκβολής τών υπογλωσσίων. Οί δέ σταρώτιοι (1) ευρίσκονται
ανά είς πλησίον έκατέρου τών ώτων καί έκχύνουσι τό σίαλον δι'
αγωγών παρά τον δεύτερον γομφίον οδόντα τής άνο) σιαγόνος.

Ί^ά-ρΌγΙξ νίαιΛ οίβοφάγ γτ . Διά τοΰ υπερωίου ιστίου χω-
ρίζεται τό στόμα άπό
τοΰ όπισθεν αύτοΰ
κειμένου φίρυγγος.
Ούτος έχει σχήμα χ ο -
ανοειδές, φέρει δέ
δύο στόμια προς τά
άνω διά τάς ρινι-
κάς κοιλότητας, εν
προς τον λάρυγγα
καί έν προς τό στό-
μα, προς τά κάτω
δέ στενούμενος σχη-
ματίζει τον οισοφά-
γον (Σχ. 37, 1).

Ό οίσοφάγ ο;,

σωλήν επιμήκης καί
έλαστικός, άρχόμε-
νος άπό τοΰ φάρυγ-
γος κατέρχεται διά
τοΰ θώρακος έμπρο-'
σθεν τής σπονδυλικής
στήλης, διαπερα τό
τό στόμιον, δι' ού ο
καλείται καρδιακός

(Iχ. 30) .Ζιαλορονο^ αδένες

2ί ΐίαρώτ ιος ύδήν^ 2 νπογ). Ισαίος, 3 νπογ'νείος,
α γλωσσικό* γενρον<, ε > δ μνες μαιητήριοι,
η άρτηρία, ζ τομή της κ^τω σιαγόνος.

διάφραγμα καί εισβάλλει είς τον στόμαχον
οισοφάγος συνέχεται μετά τοΰ στομάχου,
στόρος.

(Σχ. 37 καί 38). Ό στόμαχος είνε σάκκος
μυομεμβρανώδης, κείμενος αμέσως όπό τό διάφραγμα καί διευ-
θυνόμενος έξ αριστερών προς τά δεξιά, ένθα τελευτα είς στόμιον,
Ν. Γερμανοί-, Έγχειρίδιον Ζωολογίας, 4
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πυλωρόν δι' ου αί τροφαί έξερχόμεναι μεταβαίνουσιν εις^τατ.1·
έντερα. Διά της συστολής τών μυϊκών ινών τοΰ στομάχου, αιτινες;;
είνε διατεταγμέναι κατά τρεις διαφόρους διευθύνσεις, εκτελεί. Γ
ούτος τάς καλουμένας περισταλτικάς κινήσεις, δι3 ών αί τροφαί;ί
όλονέν μετακινούνται έντός αύτοΰ.

επιφάνεια 6 βλεννογόνος ύμήν σχηματίζει πο— ]
λυαρίθμους πτυχάς, δι3 ών επαυξάνεται ή έκτασις αυτής καί έπο-
μένως παρουσιάζεται μείζων επιφάνεια είς επαφή ν τών τροφών ]

μετά τοΰ στομάχου (Σχ.38).
Έντός τών πτυχών τού-
των ευρίσκεται πληθύς δι-
αφόρων άόενίσκων, τών ο-
ποίων οί μεν έκκρίνουσ ι
τήν βλένναν, βλεννογό-
νοι άδενέσκοι, οί δέ έκ-
κρίνουσι τό γαοτριηόν ν-
γρόν, ύγρόν διαυγές, πυ-
κνότερον κατά τι τοΰ ύ-
δατος καί όξινον.

"Εντίρα (Σχ. 37>
άριθ. 8—14). Έκ τοΰ πυ-
λωροΰ άρχονται τά έντε-
ρα, άποτελοϋντα σω^ηι/α
μακρόν, πολλάκις εφ* ε-
αυτόν άναόιπλούμενον καί
σχηματίζοντα πολλούς ε-
λιγμούς είς τρόπον, ώστε
νά καταλαμβάνη όσον τό

(—χ 37) ΣΓεητικός σωλην άττό τον
οισοφάγου" και κατωτέρω.

Οισοφάγος, ήπαρ, χοληδόχος κνστις^
καρδιακός πόρος, στόμαχος, π νλωρός^·

δυνατόν ελασσονα υώοον έν ·>' ' , , »

Λ Γ σπλην, παχεα εντβρα, λεπτά ε^τβρα^-

τω κύτει τής κοιλίας; δέν σχωληκοΕ13ης άηόφνσις.
περιπλέκονται δέ ούτε συμ-
πιέζονται, διότι συγκρατούνται έν τή θέσει των υπό τών^πτυχών»
τοΰ περιτοναίου.
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Τά έντερα διαιρούνται εις δύο εύδιάκριτα μέρη, τά λεπτά καί
τά παχέα, πολύ τούτων εύρύτερα. Τά Λεπτά εντερα (9) περι-
λαμβάνουσι τό δωδεκαδάκενλον, τουτέστι τό άμέσως μετά τον
πυλωρόν τμήμα, μήκους 12 περίπου δακτύλων, τήν νήστιν καί
τελευταΐον τόν ειλεόν, δι' ου συνάπτονται μετά τών παχέων' είς
τό μέρος δε τής συναφής πτυχή τών παρειών σχηματίζει τήν εί-
λεοτυιρλικ^ν ή ειΛεοκώΛί-κ^ν βαλβίδα, έμποδίζουσαν τήν έπάνο-
δον τών ουσιών έκ τών παχέων είς τόν ειλεόν.

ο

(Σ^. 38) Στόμ·χχ> ς ανοικτός προς δεΊξιν τον βλ>ν-
νορόνον ν μένος.

α κηρδιαχός πόρος, β πνλοιρός

ι Τών δέ παχέων διακρίνομεν τό τικρλόν (10), φέρον πρός τά
-κάτω τήν σκωληκοειδή άπόφυσιν, τό κώλο ν (12, 12) καί τέ-
λος τό άπ-ην&υσμένον (13), δι* ού περατουται προς τά κάτω ό
πεπτικός σωλήν.

Τοΰ άνθρωπου τό τυφλόν έντερον είνε βραχύ* είς τήν άρκτον,
τά πλείστα τών ένζομοφάγων καί είς πολλά σαρκοφάγα έλλείπει
καθ* ολοκληρίαν, άπ' εναντίας δέ τά φυτοφάγα έν γένει καί ιδίως
[- τά τρωκτικά έχουσι τοΰτο λίαν άνεπτυγμένον καί άποτελοΰν
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έν είδος δευτέρου στομάχου συμπληρωματικού κειμένου έν τη
αρχή τών παχέων εντέρων, όπως ό καθαυτό στόμαχος κείται έν
τή αρχή τών λεπτών, Τό δέ όλικον μήκος τών έντέρων είνε διά-
φορον παρά τοις οιαφόροις ζωοις" τοΰ άνθρωπου 12 μέτρα περίπου.,
τοΰ βοός περί τά 50 μέτρα, τοΰ προβάτου πλέον τών 28, τοΰ
['ππου 25, τοΰ. χοίρου 20, τοΰ λέοντος 6^7, έν γένει δ' ειπείν,
το μήκος τών έντέρων έςαρτάται έκ τοΰ ε'δθ"ς τής τροφής ν.α
είνε παρά τοις φυτοφάγοις
πολύ μεγαλείτερον ή παρά
τοις σαρκοφάγοις. Το αυτό
λεκτέον καί περί τοΰ μή-
κους έν γένει τοΰ πεπτικού
σωλήνος.

' 7% Ο ? ν ε ς τω* έντί-

ρα>ν (Σχ. 35). Έν τώ έ-
σωτερικώ τών λεπτών έντέ-
ρων παρατζ/ροΰνται πολυ-
άριθμοι σττυ/αί, επ~ αυτών
δε προέχουσι τά οιενερ-
γοΰντα τήν άπορρόφησιν τοΰ χυλοΰ όργανα- αί άπομνζητίκαΐ λά-
χναι (α) Έντός οέ τοΰ βλεννογόνου ύμένος αύτοΰ ευρίσκονται πο-
λυπληθέστατοι άδενίσκο ι έκκρίνοντες τό έντερικον ύγρόν, συν-
τελοΰν εις τήν τελείαν πέψιν τών τροφών έν τοις έντέροις

(Σχ 8ίΟ Τμήμα εσοοτε ,ί>ί' ς ζττιφα.
■νείας μετά των λεχιχων εντέ.-ων

^Ηπαρ (Σχ. 37). Είνε ό ογκωδέστερος τών αδένων τοΰ
ανθρωπίνου σώματος ζυγίζων 1500——2000 γραμμ., κείται προς το
δεξιόν άνω μέρος τοΰ κύτους τής κοιλίας, αμέσως κάτωθεν τοΰ
διαφράγματος καί ύπεράνω τοΰ στομάχου, εκκρίνει δέ τήν χολήν,
ύγρόν πρασινωπόν, όπερ διά τοΰ χοληδόχου- πόρου φέρεται καί
χύνεται είς το δωδεκαδάκτυλον έντερον καί συντελεί είς τήν
πέψιν τών τροφών.

Οάγχρζας Τό τζάγ ίοεας είνε άδήν βοτρυοειοής έχων με-
γάλην ομοιότητα πρός τούς σιαλογόναυς, κείται κάτωθεν τοΰ στο-
μάχου έν τή πρώτη καμπή τών λεπτών έντέρων. Εκκρίνει το
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σΐάγτ&οειτι?£ >;> ύγρόν, όπερ δύο έαφορήτικοί πόροι φέρούσι καί
εκχύνουσιν είς το δωδεκαδάκτυλον.

διεργασία τ^ς πέψεως.

Μ ά. ς <3ςά.·λωσις. Αί τροφαί εισάγονται κατά

πρώτον είς τήν "κοιλότητα τοΰ στόματος· εκεί οί οδόντες κατα-
-τέμνουσι καί άλέθουσιν αύτάς, οΰτως ώστε το σίαλον διαβρέχει
αύτάς καί εξασκεί τήν πεπτικήν έπίδρασιν του, ήτις συνίσταται
άφ' ένός μέν είς τήν διάλυσιν διαφόρων άνοργάνων αλάτων, άφ'
ετέρου δέ είς τήν μεταβολήν του άμύλου είς σάκχαρον. Μετά
τήν. έπαρκή μάσησιν συναθροίζονται είς μίαν μάζαν σφαιροειδή,

14 ατάττοαις. Ό

οΰτω σχηματισθείς
βλωμός ώθούμενοςόπό
τής γλώσσης φέρεται
πρός τόν φάρυγγα καί
εκείθεν κατέρχεται είς
τον οίσοφάγον. Κατά
τήν τοιαύτην ομωςκά-
θοδον οφείλει ν' άηο-
ψνγυ την ε ΐα ο δον
είτε είς τό στόμιον
τον λάρνγγος είτε
εις τάς χοάνας τής
ριν ίς (Σχ. 40, Α). Πρός τόν σκοπόν τοΰτον κατά τήν κατάποσιν
τό μεν υπερωιον Εστίον άνερχόμενον πρός τά άνω καί οπίσω
φράσσει τάς χοάνας τής ρ'Λος, ή δέ έπιγλωττίς τό στόμιον τοΰ λά-
ρυγγος καί τοιουτοτρόπως ό βλωμός μίαν μόνην διέξοοον ευρίσκει,
τήν πρός τόν οίσοφάγον (Σχ. 40, Β)· κατέρχεται λοιπόν είς τόν
οίσοφάγον καί δι' αύτοΰ είς τόν στόμαχον-

2ΐ·5ομ.αχθΓ.οίη-ο; τ:£ψςς η χομοποίτιτ.! .Έντόςτοΰ

ήτις καλείται β λαιμός ή βόόλος θρεπτικός.

8

( Τχ. 40) Π&*>ς δεΐξιν τ·ης χα&όδον
τοΰ βλοομοϋ.
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στομάχου διά τών περισταλτικών αύτοΰ κινήσεων αί τροφαί
υποβάλλονται είς διηνεκείς συμπιέσεις καί μετακινήσεις καί ,
τοιουτοτρόπως πάντα τά μόρια αύτών έρχονται είς έπαφήν |
προς τά εκκρίματα τοΰ στομάχου, βλένναν καί γαστρικον νγρόν. ]\
Έπιδρώσι ταΰτα κατά μικρόν καί ώς έκ τών ιδιοτήτων, ας
έχουσι' τό μεν γαστρικόν ύγρόν διαλύει κυρίως τάς λεύκωμα-
τώόεις ουσίας, ή δέ βλέννα σμικράς ποσότητας άμύλου μεταβάλ-
λει είς σάκχαρον. Προσθέσωμεν είς ταΰτα καί τήν έπενέργειαν .
τοΰ σιάλου προς μεταβολήν τών άμυλωδών είς σάκχαρον καί θά ;
έχωμεν πλήρη τήν κατεργασίαν τών τροφών έν τω στομάχω, :
μεθ' ήν μετατρέπονται είς μάζαν ήμίρρευστον καί σχεδόν ομοιο-
μερή, τον χνμόν.

"Οτι δέ ή τοιαύτη χυμοποίησις οφείλεται άποκλειστικώς είς
τήν χημικήν ενέργεια·/ τών εκκριμάτων καί προ πάντων τοΰ γα-
στρικού ύγροΰ, ουδόλως δέ, ούδ' έπ' ελάχιστον, είς τήν συνθλι-
πτικήν ή προστριπτικήν έργασίαν τοΰ στομάχου, τοΰτο είνε ήδη
έκτος πάσης αμφιβολίας. Ό στόμαχος αναπτύσσει τοσούτω μι-
κράν μυϊκήν δύναμιν, ώστε ουδέ ράγας σταφυλής δύναται νά
σύνθλιψη, πολύ δε ολιγώτερον νά προστρίψη, νά διάλυση καί ;
μεταβάλη είς πολτώόη μάζαν τάς στερεάς τροφάς· απλώς μόνον
μετακινεί τάς τροφάς έντός τής εαυτού κοιλότητος, όπως όιευ-
κολυνθή ή είσχώρησις τοΰ γαστρικού ύγροΰ διά πάσης τής θρε-
πτικής μάζης.

- " . · . . !

Ή έν τω στομάχω διαμονή τών τροφών προς τελείαν χυμο-

ποίησιν είνε διάφορος καί ανάλογος της ποιότητος καί τής ποσό-
τητος αύτών. Κατά τον ΒθίΐιπηοιιΙ; ή ολιγώτερον χρόνον διαμέ-
νουσα έν τω στομάχω τροφή είνε ή όρυζα, ήτις μετά διαμονήν
μιας εξέρχεται έκ τοΰ στομάχου είς τά έντερα.

*Ε·/ταροπα:ν}τος «εψες ^ χολοττοά^σδ^- Ό χυμός τοΰ
στομάχου διά τών περισταλτικών κινήσεων, γιγνομένων ήδη έκ
τοΰ καρδιακοΰ πόρου προς τον πυλωρόν, έκχυνόμενος κατά μικρόν
εισέρχεται είς τό λεπτόν έντερον, ένθα μίγνυται μετά τής χολής,
τον παγκρεατικού νγροϋ κζΐ τών έκχριμάτωγ τών έντε-



('ίχ,. 4:1). ' Απομνξησις διά των τριχοειδών
αγγείων των φλεβών

Στ στόμαχος, Ε εντερα, Η ήπαρ, Σ σπλήν,
φ φ διακλαδώσεις τών μνζητικών φλεβών
Π πυλαία φλέψ, Ηφ "ήπατίκη φλέψ.

Τοιουτοτρόπως συμπληροΰται έντός τών λεπτών έντέρων ή οιάλυ-
σις πασών τών θρεπτικών ουσιών καί άποτελεΐται ο καλούμενος
χυλός, δν άπορροφοΰσι τά μυζητικά άγγεία (περί τούτων άμέσως
-κατωτέρω θά ομιλήσωμεν). Αί δέ ύπολειπόμεναι άπεπτοι ούσίαι
-ωθούνται όλονέν προς τά πρόσο) διά τών περισταλτικών κι-
-νήσεων τών έντέρων, φθάνουσιν είς τά παχέα έντερα, ένθα όια-

Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ

(οικόό; ά<5ζνσ> ν, δι' ών συμπληροΰται έν τοίς έντέροις ή πέψις τών
-τροφών. Και δή ή μέν χολή διαλύει τάς λιπαράς ουσίας, τό δέ
-παγκρεατικόν υγρόν καί τήν έργασίαν ταύτην τής χολής ύποβοη-
<8εΐ καί τάς άμυλώδεις ούσίας μεταβάλλει συμπληροΰν ούτω τήν
.ένέργειαν τοΰ σιάλου, καί έπι τών λευκωματωόών ένεργεϊ, όπως
-καί τό γαστρικόν υγρόν. Έρχεται δέ είς έπικουρίαν καί ^ δράσις
-τών εντερικών άδένων πρός μεταβολήν μικρών ποσοτήτων καλα
{μοσακχάρου, άμύλου καί λευκωματωδών.



λύονται άκόμη λείψανα τίνα αμυλωδών και λευκωματωδών, καε
επί τέλους συναθροίζονται εις τό άπηυθυσμένον εντερον και εξέρ-
χονται εκτός τοΰ σώματος ώς περιττώματα.

II. ΛΠΟΜΥΖΗΣΙ2 ΤΟΝ ΘΡΕΠΤΓΚΟΝ ΟΤΓΣίΩΝ

3Αατομνζησις καλείται ή λειτουργία, δι' ης αί υπό τών πε-
πτικών Γόργάν ων διαλυθεΐσαι θρεπτικαί ουσία ι απορροφούνται από
τοΰ πεπτικού σωλήνος δι' ιδιαιτέρων προς τοΰτο αγγείων χα-
διοχετεύονται εις τήν κυκλοφορικήν συσκευή ν.

α') Άττομύζησις δι± τόόν φλεβών (Σχ. 1-1). Τά τήν άπομύ-
ζησιν έκτελοϋντα τριχοειδή αγγεία τών φλεβών διαθέουσι δια. του
πάχους τοΰ βλεννογόνου ύμένος καθ" ολην τήν έκτασιν τοΰ πεπτι-
κού σωλήνος. Και έν μεν τω στόματι και τω οισοφάγο) ουδεμία σχεδόν
άπομύζησις γίνεται- έν τω στομάχφ όμως και τοις έντέροις τά τριχο-
ειδή αγγεία άπομυζώσι μέγα μέρος τών εντός τοΰ χυμοΰ και τοΰ
χυλοϋ διαλελυμένων θρεπτικών ουσιών, συνενούμενα δε φέρουσι τό
άπορροφηθέν μετά τοΰ αίματος εις τό ήπαρ και εκείθεν δι' ετέρας
φλεβός εις τήν καρδίαν.

β') Ή άττομύζησις γίνεται έν τοις εντέροις δεύτερον δια τών
χνλοφόρων αγγείων, τά όποια έ'χουσι τήν αρχήν των εντός τών
λαχνών τοΰ βλεννογόνου ύμένος τών εντέρων.

Τά πολυαριθμότατα ταΰτα χυλοφόρα αγγεία σχ^ματίζουσιν επί.
τοΰ περιτοναίου πολυάριθμους διακλαδώσεις, αΓτινες συνενοΰνταε.
βαθμηδόν εις παχύτερα πλέγματα και ταΰτα σχτ/ματίζουσιν επί
τέλους τον μέγαν Φωρατακ*)·* τεόρον, όστις φθάνει εις τήν άρι-
στεράν ύποκλείδιον φλέβα και έκχύνει εις αυτήν τον άτζορροφη-
θέντα χυλόν δι' αυτής δε ούτος μεταβαίνει εις τήν καρδίαν και
εκείθεν εις τους πνεύμονας και πάλιν εις τήν καρδίαν, ί'να εξ
αυτής μετά τοΰ αρτηριακού αίματος διαβιβασθή εις πάντα τ£:
μέρη τοΰ σώματος διά τής μεγάλης κυκλοφορίας.

- .-ν ·

':*:·· /·'· ;·; Λ^ν

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ
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111. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ

Κυνλοφορία τοϋ αίματος είνε ή λειτουργία, διά τής οποίας
το αίμα όρμώμενον έκ κεντρικού τίνος οργάνου κυκλοφορεί διά πο-
λυαρίθμων οχετών είς ολα τά μέρη τοΰ σώματος, όπως προμη-
θεύση είς διάφορα όργανα τό άναγκαΤον ύλικόν προς άναπλή-
ρωσιν τών απωλειών, ας υφίστανται, συγχρόνως δέ όπως άπαλ-
λάςη αυτά παντός μορίου καταστάντος άχρήστου καί έπιβλαβοΰς
είς τήν ζωϊκήν οίκονομίαν.

Τό κεντρικόν όργανον, τό χρησιμεΰον ώς άποθήκη τοΰ αίμα-
τος καί ώς ρυθμιστής τής κανονικής αύτοΰ κινήσεως, είνε ή καρ-
δία' έκ ταύτης δ" εκπορεύονται τά σωληνοειδή άγγεΐα, δι' ών τό
αίμα είτε μεταβαίνει έξ αύτής προς τά διάφορα μέρη τοΰ σώμα-
τος (άρτηρίαι) είτε έπανέρχεται έξ αύτών προς τήν καρόίαν
(φλέβες).

ί α') Λίμα.

Τό ηίαα τοΰ άνθρώπου είνε ύγρόν πυκνότερον κατά τι τοΰ
ύδατος (ειδ. β. 1,06), χρώματος ζωηρώς είτε σκοτεινώς έρυθροΰ,
κατά ποσότητα δε ισοδυναμεί προς τό \ περίπου τοΰ βάρους
τοΰ σώματος.

Άνατομικώς έξεταζόμενον διά τοΰ μικροσκοπίου συνίσταται
έξ υγροΰ άχρόου, πλάσματος καλουμένου, έντός τοΰ όποίου
πλέουσι παμπληθή σφαιρικά σωμάτια, αιμοσφαίρια, ερυθρά καί
λευκά.

Έξερχόμενον τό αίμα έκτος τοΰ οργανισμού πήγνυται τάχιστα
είς μάζαν ερυθρών* τον ^Τ/Ιακοννια ή Ό-ρόμβον, άνωθεν τοΰ
όποίου έπιπολάζει στρώμα ύγροΰ ύποκιτρίνου, ό ορός. Ή πήξις
προκαλείται ύπο ιδιαιτέρας ουσίας, τής ινι-χής, ήτις έντός μεν
τοΰ ζώντος όργανισμοΰ ευρίσκεται διαλελυμένη έν τω όρφ καί
αποτελεί με τ αυτου το οτλασ μα, έκτος τοΰ οργανισμού όμως πή-



η ποσοτης αυτών εν συγκρίσει προς τα ερυθροί είνε πολύ
κρά, 1 επί 400 ερυθρών.

Παραδέχονται ότι τά λευκά αιμοσφαίρια χρησιμοποιούνται

γνυται συμπαρασύρουσα έν εαυτή καί τά αιμοσφαίρια, διό και
λαμβάνει χρώμα έρυθρόν. Έάνόμως, μόλις εξελθόντος τοΰ αί'μα-
τος έκ τών άγγείων, άφαιρέσωμεν έξ αύτοΰ τήν ίνικήν (')» πήξις

δέν λαμβάνει χώραν, διατη-
ρείται δέ το τοιοΰτον αίμα
ρευστον καί έρυθρόν. "Ωστε
ή μέν ίνική είνε ή προκα-
λούσα τήν πήξιν τοΰ αί'ματος,
τά δε ερυθρά, αιμοσφαίρια εί-
νε τά δίδοντα είς αύτό τό έ-
ρυθρόν χρώμα.

/Κρυθρά α'.μοΐφ*ί-

Τά σωμάτια ταΰτα, τά
διά τοΰ μικροσκοπίου μόνον ("Ζχ-42). 'Κρυϊβά αιμοσφαίρια.
ορατά, παρετηρήθησαν κατά πρώτον υπό τοΰ βίν&ιηπίθΓ^αιιι
(1658) είς τά τριχοειδή αγγεία τοΰ βατράχου. Είσι τοσοΰτον πο-
λυπληθή, ώοτε άριθμοΰνται έντός τοΰ αί'ματος ανθρώπου υγιούς είς
πολλά εκατομμύρια. Ή μορφή καί τό μέγεθος αυτών ποικίλλουσα
πολύ παρά τοις διαφόρους ζώοις. Τοΰ ανθρώπου έχουσι μορφή ν
σφαιρικών άμφικοίλων φακών.

/νεοκά αΕ[ϋ.οσφ . Τά λευκά αιμοσφαίρια άπαντώσιν

ουχί μόνον έν τω αΓματι, αλλά καί έν τω λέμφω· είνε σφαιρικά
καί άχροα ή ύπόλευκα.

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ

1) Τό έντός αγγείου ανοικτού συναθρο;σθέν αίμα κτυπόϋμεν έπί τ.να
χρόνον διά οέομης ραβδίων, άποτελούα^ς είδος οα'.α' θ ου, άπαρίλλακτα
όπως κτύπουμεν τό λεύκ«)μα τοΰ φοΰ καί τότε επί μέν τών ραβδίων
-προακολλαται, -π^γνυομέντ} ή ϊνική, τό δέ υ τολειπόμεν-ν ύγ όν μένει
{.ευττόν ε.:υθρόν μή υποκείμενον εϊς^π^ξιν.
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;-χω όργανισμω, ί'να μεταβληθώσι καί παραχθώσιν έξ αυτών τά
[Ερυθρά, και οτι ή τοιαύτη μεταβολή λαμβάνει χώραν έν τω σπληνί
ίπρό πάντων. Τοϋτο δεν έίνε εισέτι εντελώς έξηκριβωμένον. . ν

] Τό αίμα εκτός τών άλλων συστατικών αυτοΰ. περιέχει και άέ-
| ρια, οξυγόνον και ανθρακικών οξύ. Τό ζωηρώς έρυθρόν αίμα, τό
-καθαρό ν και προς θρέψιν χρήσιμον, περιέχει μόνον οξυγόνον, κα-
| "λεΐται δε τοϋτο άρτηριακον αίμα. Τό δέ σκοτεινώς έρυθρόν,
φλεβι*£>ν αίμα, περιέχει όλιγώτερον σχετικώς δξυγόνον και με-
Ι-γάλην ποσότητα ανθρακικού όξέος.
ΐ' - * * ' . ' · ·' .. _ " '· .. . · " \ \ - -
β') "Οργανα κυκλοφορίας.

(έιχρδέ:*. Ή καρδία είνε μΰς κοίλος, τοποθετημένος εντός
-τοΰ θώρακος μεταξύ τω; δύο πνευμόνων και κλίνων ελαφρώς προς
Πτά αριστερά, συγκρατείται δ' έν τη Θέσει ταύτη κρεμωμένη έκ

Π

τών αγγείων, ατινα έξ αυτής έκφύονται (Σ/^. 43). "Εχει σχήμα
ωοειδές άκανόνιστον, τοΰ όποιου τό οξύ μέρος είνε έστραμμένον προς
τά κάτω, δγκον δε πυγμής περίπου.

Έν τη καρδία διακρίνομεν εν μέρος άνώτερον, σχετικώς
^ιαλθακόν καΐ χαΰνον, περιλαμβάνον τούς δύο κόλπους, και ετε-
,ρον κατώτερον, εχον παχείας και ισχυράς παρειάς και περιλαμβά-
νον τάς δύο κοιλίας (Σχ. 44). Οι δύο κόλποι δεν συγκοινωνοΰσ
;|-πρός αλλήλους ούτε αί δύο κοιλίαι, άλλ' εκαστοςκόλπος συγκοινωνεί
;πρός τήν υποκειμένην αύτώ κοιλίαν και τοιουτοτρόπως ή καρδία
ί διαχωρίζεται εις δύο ολως άνεξάρτητα άπ' αλλήλων μέρη δυνά-
μενα να θεωρηθώσιν ώς δύο διάφοροι καρδίαι. Ό δεξιός κόλπος
-μετά της δεξιάς κοιλίας αποτελεί τό δεξιόν μέρος και ό αριστερός
; κόλπος μετά της αριστεράς κοιλίας τό άριπτερόν. Έν μεν τω
άριστερφ περιέχεται αίμα άρτηριακόν, εν δε τω δεξιώ φλεβικόν
| έπομι,νως και τά αγγεία, τά άναχω^ουντα έκ τοΰ δεξιοΰ μέρους
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περιέχουσι φλεβικόν, τά δέ έκ του αριστερού άρτηριακόν αίμα

(, Γχ *ί<3), Θέαις της καρδίας μεταξύ των δν ι πνευμόνων

Λ

και τά έξ Λυτής έκψ-υόαενα αγγεία.

1 δεξιά κ^Ι 2 δριστερά κοιλία, 3 δεξιός και 4 αριστερός κολπος,
5 άνω καί 6 κάτω κοίλη φλέψ, 7 πνευμονιχη άρτηρία, 8 πνευμονίκαΐ
φλέβες, 9 αορτή, 10 καί 11 αί δυο καρωτίδες, 12 και 13 αί δυο οφαγίτι
δες. 14

καί 15 αί δυο υποκλείδιοι άρτηρίαι, 16 καί 17 αί Ανο υποκλείδιοι
φλέβεΓ, 18 τραχεία αρτηρία, 19 διακλαδώσεις της άορτης, 20, 21, 22 οί
τρτϊς λοβοί τοΰ δεξιού πνενμογος, 23 καί 24 οί δύο λοβοί τοΰ αριστε-
ρού Λ-μεύμονος.

Ή συγκοινωνία τών κόλπων προς τάς κοιλίας γίνεται δι' εύρε—
ων στομίων, άτι να κολποκοιλιακά, στόμια καλούνται- βαλβίδες
δέ μεμβρανώόεις, υποκείμεναι υπό έκαστον στόμιον έπιτρέπουσ^ .
μεν τήν διάβασιν τοΰ αίματος έκ τών κόλπων πρός τάς κοιλίας,
άλλ' ουχί καί τάνάπαλιν. Αίμυϊκαί ίνες τής καρδίας άνήκουσιν
είς τήν κατηγορίαν τών γραμ.α-χ>τα>ν, υμήν δέ περιβάλλε ε:
τήν καρδίαν έξωτερικώς έν είδει άσκοΰ, π ερικάρδιον.



Αιμοφόρα, άγγ&ϊχ Τά αιμοφόρα άγγεΐά είσιν αί
άρτηρίαι και αί φλέβες και τά έν τω μεταξύ τούτων τριχοειδή
άγγεια. Τά αιμοφόρα αγγεία έκφύονται έν. της καρδίας ως κλά-
; οοι παχεΐς, οί'τινες, έφ' δσον προχωροΰσι προς τά διάφορα όργανα
I -και προς τά άκρα τοΰ σώματος, διαχωρίζονται προς - ολονεν μικρο-

ί-χ. 4 4Λ Καρδία, ανοικτή
(προς δτΐξΐν της ίσωτ'-ρ' κής αυτής κατασκευής)·
Αεξιά κοιλία, 'χριστερα κοιλία, δε;ιός κόλπος, αριστερός,
τρΐγ?.οϊχΐν βαλβίς' Ριχλωχιν βαλβίς, στόμιον ιής αορτής,
ατόμιον της πνευμονικής ίρτηοίας.

| έρους και σχηματίζουσι τοιουτοτρόπως σύστημα σωληναρίων,
·; έςαπλούμενον εις όλόκληρον τό σώμα. Και διά μεν τών αρτηριών
; φέρεται τό αίμα έκ ,της.καρδίας προς τά διάφορα μέρη τοΰ σώ-
'μ'ατος (αγγεία φυγοκεντρικά), διά δε τών φλεβών τό- αυτό αίμα
1ίί επιστρέφει εις τήν καρδίαν (άγγεια κεντρομόλα).

1 Μ . , · ·, - Τ. -: . ·Λ· ...

Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ
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Τά τοιχώματα τών αρτηριών είσι παχύτερα, στερεώτερα
έλαστικώτερα ή^τά τών φλεβών.

άρτη-

ρίαι έκφύονται έκ τών δύο κοι-
λιών της καρδίας (Σχ. 44).

Ιον) Έκ της άριστερας
κοιλίας έξέρχεται ή άορτ7),"ητις
προχωρεί ολίγον τι προς τά
άνω και ακολούθως κάμπτεται
προς τά κάτω και αριστερά
σχηματίζουσα τό ά.·>ρτηί>ν
τόξον (Σχ. 45).

Έκ τοΰ τόξου τουτου έκ-
φύονται τρεις κλάδοι- εις προς
τά άριστερά, άρ ,σζερά υπο-
κλείδιος ( 3, 14, 15 ), φέ-
ρουσα το αίμα εις την άριστε-
ράν χείρα - έτερος προς τά άνω,
άριστερά. καρωνίς (4,5), φέ-
ρουσα τό αίμα εις τό άριστερόν
μέρος της κεφαλής, Ό τρίτος
κλάδος προς τά δεξιά, ανώνυ-
μος άρτηρία, υποδιαιρείται εις
δύο μικροτέρους, την δεξιάν
ύποκλείδιον και «ϊε^άν κα·
ρωνίδα, άναλόγους προς τά-ς
ομωνύμους άρτηρίας τοΰ άρι-

στεροΰ μέρους. , _ · _ . „ . .

' (Σχ% 45) Αρτηοιοκον ανβτημα

τοΰ ηον.

Μετά τό άορτικόν τόξον έρχεται τό τιατιδν μέρος της άορτ^
τό όποιον, έφ' δσον κατέρχεται, έκφύεί πολλούς μεγάλους βρα-
χίονας, οΓτινες προβαίνουσιν όλονέν διακλαδιζόμενοι καί φέροντες
τό αίμα_£ΐς τάς πλευράς και τους μεταξύ αυτών μΰς, ε£ς τό δέρμα,
εις τά τοιχώματα της κοιλίας κλπ., εις την λεκάνην δέ διασχί-
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ζεται είς τάς δύο είλεακάς, ών εκάστη φέρει τό αίμα είς έν τών
κάτω άκρων.

Ή άορτή μεθ' όλων αυτής τών κλάδων καί διακλαδώσεων αύ-
τών άποτελεΐ τό άρτηριακόν σύστημα του άνθρώπου, χρησι-
-μεΰον πρός· μεταφορόν τοΰ άρτηριάκοΰ αίματος έκ τής άριστεράς
ί κοιλίας είς πάντα^τά μέρη τοΰ σώματος (Σχ. 45).

Ι:· ' . , , , ~ -

2ον) Έκ τής δεξιάς κοιλίας έκφύεται ή πνευμονική άρτηρία},
! ήτις διασχίζεται είς δύο κλάδους, ών έκαστος μεταβαίνει καί δια-
κλαδίζεται είς ένα πνεύμονα καί φέρει είς αυτόν τό αίμα έκ τής
] δεξιάς κοιλίας.

| Έν τή άρχη τής έκφύσεώς των ή τε άορτή καί ή πνευμονική1
| αρτηρία φέρουσι βαλβίδας, σιγμοειδείς ή ήμισεληνοειδεϊς καλου-
μένας. Τό] αίμα εξερχόμενο^/ έκ τών κοιλιών άνοίγει τάς βαλβϊδας;
καί προχωρεί, πρός τάς αρτηρίας· όταν όμως κατά τήν όιαστο-
λήν τών κοιλιών^ όπισθοχωρή πρός τήν καρδίαν, κλείουσιν α^
ι βαλβίδες καί σταματώσι τήν έπάνόδον αύτοΰ είς τάς κοιλίας.

ΊΓριχο&ς^ αγγεία.

Μεταξύ τών άκροτάτων κλω-
νιών τών άρτηριών καί τών αρ-
χών τών κλωνίων τών φλεβών
μεσολαβοΰσι σωληνίσκοι λε~
πτοψυέστατοι και τριχοδια-
μετρικοί, τριχοειδή άγγεϊα,
υπάρχοντα πανταχοΰ τοΰ σώ-

Μ. ματος είς μεγάλην άφθονίαν, είς τρόπον ώστε αιχμή βελόνης δια-
: τρυπώσα τό δέρμα καταστρέφει πολλάς εκατοντάδας τοιούτων-

!| *Σχ. 46).

! I; - - ,

I ;ί Αί φλέβες λαμβάνουσι τήν αρχήν των διά λεπτοτά-

' των κλωνίων έκ τών τριχοειδών αγγείων, δηλαδή έκεΐθεν, δπου τε-

Ιλευτώσι τά άκρα τών άρτηριών βαθμηδόν δέ, έφ' δσον προχω-
ροΰσι πρός τήν.. καρδίαν, συνενοΰνται πρός άλληλα διάφορα κλωνία
Ί -καί σχηματίζουσι βαθμηδόν παχυτέρους κλάδους, οί'τινες προβαί-

(Σχ. 46). Τριχοειδή αγγεία
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νουσι σχεδόν — ροσκεκολλημένοι προς τους αντιστοίχους κλά
δους των αρτηριών (αν και το αίμα εντός αυτών κινείται κατ* άν4
τίθετον διεύθυνσιν). Έν πολλαΐς μάλιστα εις έκάστην άρτηρίαν

παράκεινται · δύο φλέβες ώς δορυφόροι αύ
, .

1)ον ΙΙασαι αί φλέβες, αι έκ τών δια-

φορών μερών τοΰ σώματος μεταφέρουσα:
το φλεβικόν αίμα, συνενούμεναι εις μεγα^Ι
λειτέρους όλονέν κλάδους, άποτελοΰσιν : έπίΓ
τέλους δύο μεγάλους κλάδους, την ά;α?
■κοίλον φλέβα, εις ην είσρέουσιν αί έκ τών
ύπεράνιο τοΰ διαφράγματος μερών ερχόμε-
να: φλέβες, και την :<άτα> -κοίλην φλέβα,
ύποδεχομένην τάς φλέβας τών ΰπό.τό διά-'
φραγμα μερών.

ΓΗ άνω και κάτιο κοίλη φλέψ είσβάλ-;
λουσιν εις τον δεξιόν κόλπον της καρδίας.:;!

2ον Έτερον σύστημα φλεβών έχει την■■
αρχήν του εις τά τριχοειδή αγγεία τών |
πνευμόνων, παρ" ών παραλαμβάνει τό αίμα, I
το ο:ά τοΰ οξυγόνου εις άρτηριακόν μετα-;
οληθέν, και ο:ά τεσσάρων βραχιόνων, τών σινευμονίΐων φλεβών,
μεταφέρει καί έκχύνει αυτό εις τον άριστερόν κόλπον της καρδίας. ?

>:!

(■Σχ 47) -

- !

Έκ της ώς ανωτέρω διατάξεως τών αιμοφόρων αγγείων βλέ- :
πομεν ότι τό αίμα εκτελεί διπλή ν κ Ιοφοιίαν (Σχ. 47). Κατά
την μεν αναχωρεί ε^ι της άριστερας κοιλίας ώς άρτηριακόν καί -
δια τοΰ αρτηριακού συστήματος της άορτής μεταβαΐνον εις |
πάντα τά μέρη τοΰ σώματος έπανέρχεται δίά τών φλεβών ΐ{
καί χύνεται εις τον δεξιόν κόλπον τής καρδίας. Αΰτη είνε ή |
μεγάλη κυκλοφορία. Κατά την έτέραν τό φλεβικόν αίμα έκ τής
δεξιά; κοιλίας ' άναχιοροΰν

μεταβαίνει όιά

τών πνευμονικών
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Αρτηριών (2) είς τους πνεύμονας (1) καί εκείθεν δια τών τεσσάρων
πνευμονικών φλεβών (11) επιστρέφει είς τόν άριστερόν κόλπον της
καρδίας (10), είνε ή μικρά κυκλοφορία.

γ') Μηχανισμός τής κυκλοφορίας.

"Χφύξεις *αί τ:<χλμ.οΙ τ^ς χοιρ^ίοι:. Ή κίνησις τοΰ
αί'ματος εντός τών άγγείών οφείλεται κατά πρώτον λόγον είς τάς
ρυθμικάς κινήσεις τής καρδίας.- Αί κινήσεις αύται είσι συνεχείς καί
διαδοχικαί συστολαι καί διαστολαϊ χων κόλπων καί κοιλιών κατά
τήν. έξης τάξιν καί διάρκειαν παρά τω ένήλικι άνθρώπω :

Ιον) Οί δύο κόλποι συστέλλονται συγχρόνως. (Κατά τόν χρό-
[ -νον τούτον αί κοιλίαι διατελούσιν έν χαλαρότητι).

2ον) Ευθύς κατόπιν έρχεται ή συστολή τών δύο κοιλιών συγ-
ί -χρόνως. (Οί κόλποι ·νΰν χαλαροΰνται).

3ον) Μετά ταΰτα;/άκολουθεΐ άνάπαυλα, καθ' ή ν κόλποι καί
ί-οιοιλίαι οιαμένουσι χαλαραί.

Μία τοιαύτη πάροδος καί τών τριών τούτων φάσεων καλεί-

τ ~~ »' 80

ται σφύξις τής καρδίας, δι' ήν άπαιτεΐται χρονικόν διάστημα (

-περίπου-του ολ. "Ώστε έν ένί πρώτω λεπτφ (60") συμβαίνουσιν
65—75 σφυξεις· είς τόν ενήλικα. Ή καρδία τών γυναικών καί τών
.παίδων σφύζει ταχύτερον.

Έκ δέ τών λοιπών Ιζφων ή καρδία τών πτηνών εκτελεί τάς
'.περισσοτέρας σφύξεις, 140 εις 1'.

Έάν έπιθέσωμεν τήν χεΐρά μας επί τοΰ στήθους, άκριβώς
υπεράνω τής χώρας, ένθα κείται ή καρδία, αίσθανόμεθα ελαφρά
καί κανονικά κτυπήματα έπι τοΰ τοιχώματος τοΰ θώρακος,τά οποία
όνομάζομεν παλμούς τής καρδίας..Ή παραγωγή τών παλμών
λαμβάνει χώραν τήν στιγμήν, καθ* ήν συστέλλονται αί δύο κοι-
λίαι. Διά τών τοιούτων συστολών καί διαστολών τών κόλπων καί
.κοιλιών τ2> "αίμα "λαμβάνει τήν , ωθησιν, όπως έξακοντισθή είς ' τάς
.αρτηρίας κατά τον έξής~τρόπον :

Συστελλομένων τών δύο κόλπων, τό έντός αυτών αίμα ρέει είς
ΛΓ. Γερμανον, Έγχιιρίδιον Ζωολογίας. 5



ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ

,αχεϊα άοτηοία
νπον.λείδ άρ

Ανω κοίλη

Κ«*τω κοίλη «Ρλεψ
Δεςιά κοιλία
•Ηπατική φλέψ
Ήπβϋ
Πυλαία φλεψ
Νεφοική φλέψ
Μηρική φλεψ
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τάς κάτωθεν αύτών κοιλίας. Αμέσως δέ τότε"~αί κοιλίαι έρεθιζό-
μεναι συστέλλονται μετά δυνάμεως καί έξωθοΰσι τό αίμα πρός τάς
άρτηρίας. Εκάστη Ιπομένη συστολή τών κόλπων καί κοιλιών
ί έξακοντίζει καί νέον ρεύμα αί'ματος πρός τάς αρτηρίας, δπερ ωθεί
τό έμπροσθεν αύτών υπάρχον αίμα καί κινείται τοϋτο πρός τά πρόσω
μετ' αρκετής δυνάμεως καί ταχύτητος καί κυματοειδώς.

Τήν ώθησιν ταύτην ύποβοηθοϋσι καί αί όιαόοχικαί ώθήσεις,
ας δέχεται τό αίμα έκ τών παρειών τών άρτηριών, ώς έκ τής
έλαοτικότήτός των συστελλομένων καί διαστελλομένων διαδο-
χικώς κατά χώρας είς έκάστην έξακόντισιν αίματος. Ταύτας τάς

ώθήσεις αίσθανόμεθα, εάν πιέσω- Α
μεν διά τοΰ δακτύλου έπιπολαίαν
τινά άρτηρίαν, λ. χ. μίαν κροτα-

φικήν ή κερκιδικήν, καλοΰμεν δέ

ί , , - , -
ι αυτας σφυγμους.

ί Τοιουτοτρόπως τό αίμα ώθού-
μενον όλονέν 6πό τής καρδίας καί
τών παρειών τών αρτηριών κινεί-
ται πρός τά έμπρός καί φθάνον
είς τά έσχατα κλωνία (1 Α) τών
"διαφόρων άρτηριών εισέρχεται εις
τά τριχοειδή αγγεία, ένθα ή κίνη-
σίς του είνε ήρεμος, κανονική καί
συνεχής (Σχ. 53). Έν τοις τρι-
χοειδέσιν άγγείοις τής μεγάλης
κυκλοφορίας λαμβάνει χώραν ή

σπουδαιοτάτη διεργασία τής θρέψεως, ή διάμειψις τής νλης,
καθ' ήν οι διάφοροι ιστοί άπορροφοΰσιν άπό τοΰ αίματος '&ά
; διαπιδύσεως τά άναγκαιοΰντα αύτοΐς συστατικά, άποδίδουσι δέ είς
μ τό αίμα τά άχρηστα καί συνεπώς μεταβάλλεται τοϋτο άπό άρ-
Π. τηριακου είς φλεβικόν καί εισέρχεται είς τάς φλέβας (2).

(Γχ. 5ί;. Τ ιχοει
δή αγγεία μεοολαβονγχα
μετοξύ λεπτοτάτον κλω-
νιού άρτηρίας (I) χαί
λεπτοτάτον χλωνίον φλε-
βός (2). Τό ίρχηριαχόν
αίμα τον (I) γ'.νεται Ιν
αντοΐς φλεβικόν χαι είσ·
ίρχεχαι είς τό (2).

Η

Της πνευμονικής άρτηρίας τδ φλεβικόν αίμα κινούμενον κατά
τον ίδιον τρόπον φθάνει είς τούς πνεύμονας, πληροί τά τριχο-

-1 . ■ ; ·.'.·■ ί··- Γ

γ--:
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ειδή άγγεΐα αυτών καί απορροφούν όξυγόνον μεταβάλλεται από \ί
φλεβικού είς άρτηρ ιακόν καί εισέρχεται είς τάς πνευμονικάς φλέβας.:
Κ.£νν}αδς του αεμ,ατος έν τα&ς αίμα έντός

τών φλεβών κινείται κατ' άντίθετον διεύθυνσιν τής έν ταΐς άρχη-ή!
ρίαις καί έπιστρέφει έκ τών άκρων πρός τήν καρδίαν. Καί τό μέν .
έκ τών πνευμόνων προερχόμενον άρτηριακόν έκχύνεται διά τών ||
τεσσάρων πνευμονικών φλεβών είς τόν άριστερόν κόλπον ;τής καρ- ^
διας, το δέ τής μεγάλης κυκλοφορίας φλεοικόν συναθροίζεται είς £
τήν άνω καί κάτω κοίλη ν φλέβα καί χύνεται είς τόν οεξιόν κόλπον _τής
καρδίας. .

Ή κίνησις αύτοΰ έν ταΐς-φλεψίν είνε έντελώς :
παθητική, ούδεμίαν δέ έξασκοΰσιν έπενέργειαν αί Π
παρειαί τών φλεβών προς περαιτέρω ώθησιν του
αί'ματο,. ΓΩς έκ τούτων έκ μέν τών ανωτέρων με -
ρών τοΰ σώματος τό αίμα κατέρχεται προς τήν
καρδίαν φυσικώς δυνάμει τής βαρύτητος μάλλον,
έκ δέ τών κατωτέρων έν μέρει μέν ωθείται προς
τά άνω υπό τοΰ άρτηριακοΰ, έν μέρει δέ καί υπό
διαφόρων κινήσεων τών μελών τοΰ σώματος, τών
μυϊκών.συστολών κλπ. Κυρίως όμως τήν πορείαν
τοΰ φλεβικοΰ αί'ματος πρός τήν καρδίαν ύποβο-
ηθεΐαύτή αύτη ή διηνεκής έξοδος τοΰ άρτηριακοΰ
έκ τής καρδίας, ένεκα τοΰ οποίου σχηματίζεται
έντός αύτής κενόν καί ένεργεΐ ώς άντλία άπορρο-
φοΰσα . προς έαυτήν τό φλεβικόν αίμα προς άνά-
πλήρωσιν τοΰ σχηματιζομένου κενοΰ.

Έντός τών-φλεβών ιδίως τών κάτω άκρων ύπάρ- _
χουσι κατά διαστήματα σιγμοειδείς βαλβίδες
(Σχ. 51), συνιστάμεναι έκ δύο κολπωτών πτυ)(1Βν,
έχουσών το κυρτόν πρός τά κάτω καί τό κοίλον
προς τά άνω, ούτως ώστε έπιτρέπουσι τήν δίοδον τοΰ αί'ματος μό-
νον έκ τών κάτω προς τά άνω.

Έ διάρκεια μιας εκάστης κυκλοφορίας, τουτέστιν ο άπαιτού-
μενος χρόνος, όπως τό άπό τής καρδίας εξελθόν αίμα έπανελθη
-άλιν είς ν αυτήν,, υπολογίζεται είς , 2.3" περίπου, καθ'. δ ή

-II
1!

Η
!!

(Σχ,

γμοιίδεΐς βαλ
βίδες τών φλε-
βών (επιτρί-
πονσαι την > {-
νησίν τοΰ αϊ
μοτος εκ τών
κάτω προς τά
αϊ α>).

Μ
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καρδία εκτελεί 27 σφύςεις, και εις 2ί ώρας τό αίμα διατρέχει ολόκληρον τό σώμα περί τάς 27000 φοράς.

Ή καρδία
καί έν γένει ή
'κυκλοφορικήσυ-
σκευή υπόκει-
ται εις πολλάς
τροποποιήσεις
παρά ταΐς δια-
φόροις ύποδι-
αιρέσεσι τών
σπονδυλωτών
ζωω:/. Τών θη-
λαστικών καί
; πτηνών ή καρ,

||: δια είνε τετρά_ (^Χ- Οί>-)- (Σχ. 56).

1| κοίλος, όπως

καί τοΰ άνθρώτ.ου, τών δέ ερπετών (πλην τοΰ κροκοδείλου)
! τρίκοιλος, καθόσον αί δύο κοιλίαι συγχωνεύονται εις μίαν μό-
νην, έν ή μΓγνυται τό τε έκ τοΰ δεξιοΰ κόλπου είσρέον φλεβικόν
αίμα ώς καί τό έκ τοΰ άριστεροΰ άρτηριακόν (Σχ. 55).

Τών ιχθύων εχει μόνον δύο κοιλότητας, 1 κόλπον καί 1 κοι-
ί λίαν, περιεχούσας αίμα φλεβικόν, αντιστοιχεί λοιπόν προς την
! ,δεξιάν καρδίαν τών θηλαστικών καί ερπετών (Σχ. 56). "Ωστε εις
τους ίχθΰς τό αίμα μετά τήν μεταβολήν αυτοΰ έν τοις βραγχίοις
δεν επιστρέφει όπίσω εις τήν καρδίαν, άλλ' αμέσως δια τής
αορτής φέρεται έκ τών βραγχίων εις τά διάφορα μέρη τοΰ σώματος.
| · Καί ταΰτα μεν περί κυκλοφορικής συσκευής τών σπονδυλωτών,
παρ' οίς α·3τη λαμβάνει τήν μεγαλυτέραν αυτής τελειότητα Έφ'
δσον όμως κατερχόμεθα εις ζώα κατωτέρας βαθμίδος, γίνεται αύτη
ατελεστέρα, έλλείπει ή καρδία έκ τών πλείστων, κυκλοφορεί δέ τό
αίμα δια συστήματος άνασ το μου μένων δχετών κλπ.
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IV ΑΝΑΠΝΟΗ
α) "Οργανα-

Ό οργανισμό; τοΰ ανθρώπου εκτός τών στερεών και υγρών
θρεπτικών ουσιών ε/ει ανάγκην, ώς ειπομεν, και αερίου τίνος,

-Ε

ϊ

.. ίι

ί|
ι

(Γχ. 57). Λάρυγξ -τον ά\&ρώκον

( Εκ τ&ν δ.τισ&εν όρ^μτνος, 'Εχει διαχμη&ή τόύπίσ&ΐο· ίθίχα>μο, δηο: €
δε ·χ& β χ ο εσωτερικον αντον). Ε επιγλωζτί;. Φ Φ' ά»ώτ εραι καΐ χα"
τ^τεραι φωνητικά· χορδαί. Κ κρικοειδής χόνδρος και Μ μΰς έπ' αύτον'
Θ ϋνροειδής χόνδρος. Τ τραχεία αρτηρία. ~ ]

οξυγόνου καλουμένου, απαραιτήτου ε£ς τήν ζωίκήν οικογομ£αν· ί

ΓΗ λειτουργία, δι' ής τό αίμα προμηθεύεται έκ τοΰ εξωτερικού
κόσμου, δξυγόνον, ενώ συγχρόνως άποβάλλει προς τά έκτος ετερα

-
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Αέρια, σχηματισθέντα "έντός τοΰ οργανισμού, άχρηστα δέ είς αυτόν,
^καλείται άναπνοή.

"Η άνατννευστικη σνσκευη αποτελείται έν. τοΰ λάρυγγος καί

-^τής τραχείας άρτηρίας ., ότι ν α χρησιμεύουσιν άπλώς ώς άεριαγω-
-γόί οχετοί, όπως καί τό στόμα καί αί ρινικαί κοιλότητες, καί έκτων
Ζύο^πνενμόνων, οί'τινές είσι τά κύρια αναπνευστικά όργανα.

Λ,άρ^γξ *αΙ τραχεία αρτηρέα/Ο λάρυγξ είνε κοίλωμα
^χοανοείδές, κείμενον εις τό πρόσθιον μέρος τοΰ λαιμοΰ καί συγκρα-
τΐούμενον άνωθεν διά συνδέσμων πρός τό ύοειδές όστοΰν. Φέρει

«γ:

I

: Η
«

Ρ!

Ιί

ί.

ί

1!

("Σχ. 53),Τ&ίχεΐα. άψτηρϊα και αί διακλαδώσεις αυτής
.ενίο; τών πνευμόνων

Αακτνλίοΐ τηςτρίγείας αρτηρίας οι δυο βρόγχοι, διακλαδοΰμενοι
,είς λεπτότερους κλάδους μέχρι τών ακρότατων κυψελίδων κλπ.

ττρός τά άνώ στόμιον, 'δπερ άνοίγεταί είς τον φάρυγγα καί <5χη-
-ματίζει τήν εΤσοδον είς~τά αναπνευστικά όργανα (Σχ. 57).

Συνέχεια τοΰ λαρυγγος είνε ή τραχεία αρτηρία (Σχ. 58),
τσωλήν κατερχόμενος κατά μήκος-τοΰ λαιμού καί έπακουμ&Λν επί
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τοΰ όπισθεν αύτοΰ οίσοφάγου, φθάνει μέχρι τοΰ σημείου, ένθα ^
πρώτη πλευρά ένοΰται μετά τοΰ στέρνου καί εκεί διχάζεται εις-
δύο βραχίονας, βρόγχους, ών έκαστος εισχωρεί είς τόν ένα
τών πνευμόνων. Έάν δέ παρακολουθήσωμεν αύτούς ε?ς τό έσωτε—
ρικόν τών πνευμόνων, θά τούς ευρωμεν διακλαδουμένους είς μικρό— -
τέρους βαθμηδόν σωληνίσκους, τά βρόγχια. Ή τραχεία αρτηρία- -;
άπαρτίζεται έκ χονδρίνων δακτυλίων, φέρει δ' επί τής έσωτερικής'
αυτής επιφανείας έττιΌ"ήλιον β λεφαριδωτόν, τοΰ όποιου αί τρι-
χοειδείς βλεφαρίδες συνεχώς πάλλονται έκ τών έσω πρός τά έξω
καί τοιουτοτρόπως κατορθοΰται ή άποβολή προς τά έξω τών μο-
ρίων κόνεως, άτινα εισέρχονται μετά τοΰ άναπνεομένου άερος,
πρός δέ καί οιωνδήποτε άλλων στερεών σωματίωι διεισδυόντων
έντός τής βλέννης.

Πνεύ^ονίς - Οί πνεύμονες σχηματίζονται έκ τών διακλα-
δώσεων τών βρογχίων τής τραχείας άρτηρίας (Σχ. 58). Ταΰτα δια- - .
σχιζόμενα, ώς είδομεν, είς λεπτοτέρους όλονέν κλάδους καταλή—
γουσιν επί τέλους είς άθροίσματα κυστιδίων, φερόντων λεπτοφυε—
στάτας παρειάς* τά άθροίσματα ταΰτα καλούνται λοβία. στ* ευ-
μσνικά. Έκαστον δέ τών άπαρτιζόντων αύτά κυστιδίων είνετ
πνευμονικ) κυψείίς, περιβαλλόμενη έξωθεν υπό πυκνοΰ πλέ-
γματος τριχοειδών αιμοφόρων άγγείων. Ιστός δ' ελαστικός καί.
άφθονος παρεμβάλλεται μεταξύ τών διαφόρων τούτων στοιχείων1
καί συγκρατεί αύτά, ώς κα'Γ τά νεΰρα καί τά αιμοφόρα άγγεΐα,
τά έρχόμενα είς τούς πνεύμονας* άποτελεΐται ο' ούτως ή σπογγώδης,
καί ελαστική μάζα αυτών.

Ό δεξιός πνεύμων συνίσταται έκ τριών λοβών, ο δ" άριστερός"
έκ δύο μόνον κείνται δε έντός τοΰ κύτους τοΰ θώρακος κάί έπα-
κουμβώσι διά τών κατωτέρων αυτών άκρων επί τοΰ διαφράγματος.

Όρώδης ύμήν, ό πλευρικός καλούμενος, περιβάλλει ώς έντός:
άσκοΰ τούς δύο πνεύμονας, ένω συγχρόνως διά τής ετέρας αύτοΰ
πτυχής έπιστρωννύει τήν έσωτερικήν έπιφάνειαν τοΰ θώρακος. - ν

Είς έκαστον πνεύμονα εισέρχεται είς κλάδος πνευμονικής άρ-
τηρίας προσάγων τό φλεβικόν αίμα, δύο δέ πνευμονικά-: φλέβες
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ί παραλαμβάνουν τό άρτηριακόν αίμα) ίνα τό έπαναφέρωσιν εις τήν*
καρδίαν.

I.

β') Μηχανισμός της άναπνο'ής.

'() ατμοσφαιρικός αήρ εισέρχεται εις τους πνεύμονας και έξέρ-
χεται έξ αύτών άλληλοδιαδόχως· τήν εισοδον τοΰ άέρος καλοΰμεν
εισπνοή ν, τήν δ' έξοδον αύτοΰ έκπνοήν. 'Όπως έπιτευχθώσι δε
τά αποτελέσματα ταΰτα. συνεργάζονται άφ' ένός μέν τά τοιχώ-
ματα τοΰ θώρακος, άφ' έτέρου δε τό διάφραγμα.

^ Λιά τής ενεργείας των μεσοπλευρίων μυών άνυψοΰνται όλίγον
προς τά άνω και εμπρός αί πλευραί, ένώ συγχρόνως δια τής συ-
στολής τών μυϊκών ινών τοΰ διαφράγματος κατέρχεται τοΰτο ολίγον
προς τά κάτω, τοιουτοτρόπως εύρύνεται τό κύτος τοΰ θώρακος
|; προς τά πλάγια καί προς τά κάτω καί έξογκοΰνται οί πνεύμο-
I νες κατά πάσας τάς διευθύνσεις. "Αλλά τότε ό έντός αύτών άήρ
γίνεται άραιότερος καί δια τοΰτο ρεΰμα άέρος έξωθεν σπεύδει νά
είσέλθη καί νά έπιφέρη τήν ίσορροπίαν εις τόν άραιωθέντα
]! χώρον.

Αύτη είνε ή είτνοή. Μετά τήν είσπνοήν αμέσως οί μέν είσ-
πνευτικοί καί οί τοΰ διαφράγματος μύες χαλαροΰνται, ένεργοϋσι
|| δε καί οί έκπνευστικοί μύες καί φέρουσι τάς πλευράς εις τήν προ-
; |[ τεραν θέσιν ούτω δε τά τοιχώματα τοΰ θώρακος έκ τών πλαγίων
καί τό διάφραγμα έκ τών κάτω συμπιέζουσι τους πνεύμονας, Ι'να
έπαναφέρωσιν αυτούς εις τόν πρότερον όγκον των. Αναγκάζεται
λοιπόν μέρος τοϋ έντός αύτών άέρος νά έξέλθη ήδη προς τά έξω.
ί |ί Αΰτη είνε ή ίκτενοή.

Γνωρίζομεν ότι ό ένήλιξ άνθρωπος έκτελεϊ 18 — 19 άνα-
πνοάς κατά λεπτόν, εις έκάστην δε τοιαύτην άναπνέει ήμισυ λί
τρον άέρος, ώστε χρειάζεται 9 λίτρα κατά λεπτόν.

Άφ' δτου ο Σι&νοϊβίθΓ (1771) άνεκάλυψεν ότι έν τη άτμο

γ') Χημικά φαινόμενα της άναπνοής

η
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• σφαίρα ύπαρχε: άέριον τι, τό όποιον ώνόμασαν -όξ'υγόνον, διά του.
όποιου δ άνθράξ καίεται (ένοΰται δηλονότι μετ' χυτοϋ) προς άν-η
θρακικόν οξύ, τό υδρογόνον προς ατμούς ύδατος, τά μέταλλα οξει~;
δοΰνται κλπ., κατέστη δυνατή ή έξήγησις των φαινομένων της

άναπνοής.

Ό Ιι&νοίδίθΐ* παρετήρησεν οτι και ή αναπνοή είνε χαϋσις
βραδεία άνθρακος και υδρογόνου μετ* δξυγόνου' ό μεν άνθραξ καΐ
τό υδρογόνον ενυπάρχει έν τω όργανισμω, τό δε δξυγόνον εισάγε-
ται έςωθεν εκ τοΰ αέρος. Όμοιάζει δε καθ' ολα ή έντός τοΰ οργα-
νισμού καΰσις προς τήν καΰσιν λυχνίας· τα αύτά συστατικά (άνθραξ
και υδρογόνον) καίονται και έν τη λυχνία, τά αύτά και έν τω όρ-
γανισμω- τά αύτά προϊόντα καύσεως (άνθρακικόν οξύ, ατμούς δδα-
τοζ) εχομεν εκεί, τά αύτά και έν τή άναπνοη.

" , , , ί|
2£ύν6εβκς άτμ.οσίΡ'χερε.χου «έρο:. Ό περιβάλλων ήμας

ατμοσφαιρικός αήρ κυρίως είνε μίγμα δύο αερίων, άζώτον και
δξυγόνον.

Εις 100 όγκους αέρος περιέχονται "
79,2 όγκοι αζώτου
20,8 δγκοι οξυγόνου.

Έκτος τούτων περιέχονται έν αύτώ ατμοί ύδατος και εις έλα-
-χίστην ποσότητα άνθρακικόν οξύ, αμμωνία, νιτρώδες και νιτρικόν
οξύ κτλ. Έκ τών δευτέρων τούτων τό έν τή προκειμένη περιστάσε:
ενδιαφέρον ήμας είνε τό .άνθρακικόν οξύ, ούτινος περιέχει ό αήρ
εις 10000 δγκους 2—4 δγκους.

Τοιαύτη ή σύνθεσις τοΰ είσπνεομένου αέρος* ό διά της εκπνοής
όμως έκ τών πνευμόνων εξερχόμενος παρουσιάζει μεγαλην διαφο-
ράν ώς πράς τό ποσόν τοΰ ξυγονου και ανθρακικού οξέος; περιέ- 4
χει μόνον 15 μέχρι 16 όγκων επί τοις εκατόν οξυγόνου, άνθρα-
κικόν δ' οξύ έκατονταπλάσιον περίπου και - περισσοτέρους άτμούς
ύδατος, ενώ τό άζωτον έξέρχεταί σχεδόν τό αυτό.

Τά τοιούτον δε προκύπτει ώς έξης : Διά της εισπνοής εισάγε-
ται ό αήρ και χωρεί μέχρι τών πνευμονική* κυψελίδων, αι-
-τινες περιβάλλονται ΰπό πλέγματος τριχοειδών αιμοφόρων άγ_
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-γεί'ων. "Αμέσως δε τότε έν. μεν τών κυψελίδων θά διαπιδύση προς
•τά έντός καί θά είσέλθη εις τό αίμα οξυγόνον, εκ δε τοΰ αί-
ματος θά διαπιδύση προς τά έκτος καί θά είσέλθη εις τάς κυψελί-
δας άν θρακικό ν οξύ καί άτμοί ύδατος· ταύτα δια τής εκπνοής θά
έξέλθωσιν έκτος τοΰ οργανισμού.

"Αμα τή προσλήψει τοΰ οξυγόνου τό αίμα άλλάσσει χροιάν
ίκαΐ γίνεται ζωηρώς έρυθρόν, είνε ήδη τοΰτο άρτηριακόν αίμα
χαί έπιστρέφει εις τήν καρδίαν. "Οταν δέ άκολούθως έκ ταύτης
,κυκλοφορή δια τών διαφόρων ιστών τοΰ σώματος, τό οξυγόνον
ίαύτοΰ ένοΰταί μετά διαφόρων άνθρακούχων ουσιών τών ιστών καί
?μεθ' όδρογόνου καί έκ τής τοιαύτης ενώσεως σχηματίζεται άν-
[θρακικόν δξύ καί άτμοί ύδατος. Τοιουτοτρόπως.τό αίμα έπιφορτ'ζεται
βαθμηδόν δι' ανθρακικού οξέος, δτε καί ή χροιά αυτού γίνεται
ίσκοτεινώς ερυθρά καί εχομεν ήδη τό φλεβικόν αίμα.

Ζωϊχη θίρΐΐ-ότνι^ "Οπως εις πασαν καΰσιν, γινομένην
£κτός τοΰ οργανισμού (καΰ3ΐςτών άνθράκων, τών ξύλων, λαμπά-
δος, λυχνίας, φωταερίου κλπ.), άναπτύσσεται θερμότης, ούτω καί
Ίεντός τοΰ οργανισμού τό αύτό φαινόμενον δεν δύναται παρά ν' άνα-
>πτύξη άνάλογον στοιόν Φερμότη εος. Καί ιδού ό λόγος, δι' 8ν
-τό σώμά μας είνε πχντοτε θερμόν καί κατ' αύτάς άκόμη τάς ψυ ·
-νροτάτας ήμέρας τοΰ χειμώνος, καθ' ας ή θερμοκρασία τοΰ έξωτε-

: * _ , , , Γ ,

ρικου αέρος κατερχεται υπο το μηοεν.

Τής ούτω παοαγομένης θερμότητος έν τώ δργανισμω τοΰ άν-
'θρώπου καί τών διαφόρων ζώων, τής ζωικής.&ερμότητος, μέρος
Λμεν καταναλίσκεται προς έκτέλεσιν μηχανικού έργου, τό δέ ύπο-
| :|λέιπομενον μένει ελεύθερον καί θερμαίνει τό σώμα είς ώρισμένον
1';ίβαθμόν θερμοκρασίας. Τοΰ άνθρώπου ή θερμοκρασία τοΰ σώματος,
ίυγιιϊ^ έχοντος, είνε 37° κατά μέσον δρον.

ν.-,-; . ,

Δι' ακτινοβολίας έκφεύγει έκ τοΰ σώματος ποσόν θερμότητος·
:θ·ιά τής θερμάνσεως τών εισαγομένων ψυχρών τροφίμων, δια τη*
διαπνοής τοΰ δέρματος, δια τής θερμάνσεως τοΰ είσπνεομένου
ψυχροτέρου άέρος κλπ. επέρχεται διηνεκής απώλεια· προσθετέον
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εις ταΰτα καί τήν "καταναλισκομένης πρός παραγωγήν μηχανικής;
έργασίας.

Κανονίζεται λοιπόν έν τω όργανισμω ούτω πως ή εκάστοτε
καΰσις, ώστε νά άναπτύσσηται ποσότης θερμότητος επαρκούσα:
πράς διατήρησιν τής θερμοκρασίας τοΰ σώματος είς 37° μετά τήν- '
άφαίρεσιν πασών τών άπωλειών, ας άνωτέρω είδομεν.

Τούτου ένεκα τόν χειμώνα, ότε ώς έκ τοΰ έπικρατοΰντος έξω-
τερικοΰ ψύχους άπόλλυσι τό σώμα πολλήν θερμότητα, πρέπει νά-
γίνηται έν αύτώ καΰσις ζωηροτέρα καί πρός τοΰτο τρώγομεν περισ--.
σότερον καί μάλιστα έκ τών αναπνευστικών θρεπτικών ουσιών^
λίπη, έλαια, οινοπνευματώδη ποτά καί διάφορα.

Οίρμόαιμα κα,Ι ψυχρόζωα. Θερμόαιμα η

ομοιόθερμα καλοΰμεν τά ζώα εκείνα, τών οποίων ή θερμοκρασία,
τοΰ σώματος είνε πάντοτε στα^ερ-» καί ή αυτή είς έκαστον ε?θος>
άνεξάρτητος δέ τής θερμοκρασίας τοΰ έξωτερικοΰ αέρος. Π. χ. ή
θερμοκρασία τοΰ άνθρώπου είνε περίπου 37° καί τό θέρος καί τόν-
χειμώνα καί είς τά θερμά καί είς τά ψυχρά, κλίματα- τών πτη-
νών (401 — 41°) είνε έπίσης σταθερά. Πάντα τά πτηνά και
πάντα τά θηλαστικά ζώα εκτός όλιγίστων εξαιρέσεων είνε θερ-
μόαιμα.

"Οπως διατηρηθή όμως ή θερμοκρασία τών ζφων τούτων στα-
θερά, ενώ ή έξωτερική θερμοκρασία μεταβάλλεται, ή φύσις έλαβε
δι' αύτά προφυλακτικά τινα μέτρα. Τοιουτοτρόπως τά ζψα τών.
ψυχρών τόπων, τά νυκτόβια, καί έν γένει όσα είνε έκτεθειμένα
περισσότερον είς τάς καιρικάς μεταβολάς, έχουσι κεκαλυμμένον
τό σώμα διά τριχώματος ή πτερώματος πυκνοτέρου. Λύκοι καί.
άλώπεκες,. ζώντες έν Αίγύπτω ή έν ταΐς 'ίνδίαις (τόποις θερμοΐς)
συγκρινόμενοι πρός τά αύτά είδη τής Σιβηρίας, Λαπωνίας καί
λοιπών ψυχρών τόπων διαφέρουσι πολύ ώς πρός τήν πυκνότητα
καί τά είδος τών μαλλιών καί τοΰ τριχώματος αύτών έν γενεί..-
Έτερα ζώα, καί μάλιστα έκ τών έν τοις ύδααι βιούντων, φέρου- |
σιν υπό το δέρμα των παχύ στρώμα λίπους, δι' ού. διατηρούσα
τήν ζωϊκήν θερμότητα.
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Ψυχρόαιμα δέ ή ποικιλόθερμα ζώα είνε δσα δεν παράγουσιν
|ίΐν έαυτοΐς αρκούσαν θερμότητα, |>πως διατηρήται τό σώμά των είς
;»ώρισμένην καί σταθεράν θερμοκρασίαν ή θερμοκρασία αύτών μετα-
βάλλεται. αναλόγως τής θερμοκρασίας τοΰ χώρου, έντός τοΰ όποίου
||ζώσι. Τον χειμώνα, έλαττουμένης τής θερμοκρασίας αύτών, ή ζω-
Ητικότης αύτών μειοΰται είς βαθμόν, ώστε νά πίπτωσιν άκίνητα καί
«αναίσθητα έγκεχωσμένα έντός σπηλαίων, φωλεών, υπογείων διόδων
-|κλπ. μή έχοντα ανάγκην τροφής- ύποπίπτουσιν είς τήν λεγομένην
χειμερίαν νάρκην ή ψωλίαν (δφεις, σαΰραι, έντομα διάφορα
κτλ-). Εύθύς .όμως ώς ή θερμοκρασία αύξήση, άναλαμβάνουσι τάς
Αισθήσεις των, κινούνται κλπ.

|ί Ή μεγάλη άφθονία τών έρπετών έν ταΐς τροπικαϊς χώραις καί
έλλειψις αύτών έκ τών πολικών έχει λόγον τήν ύψηλήν θερμο-
|κρασίαν τών μέν καί το δριμύ ψΰχος τών δέ. Καί τά βατράχια καί
ίο! ίχθύες είσί ψυχρόαιμα ζώα.

-·· V ΛΕΙΤΟΤΡΓΙΑ ΤΩΝ ΕΚΚΡΙΣΕίλχ

1 .
1;. · ,, , :

Αί θ ρεπτικαί ούσίαι, τάς οποίας ό άνθρωπος καί τά λοιπά

ζώα προμηθεύονται άπαύστως έκ τοΰ έξωτερικοΰ κόσμου, χρησι-
μ,εύουσιν, ώς έιδδμεν, πρός άναπλήρωσιν καί άνανέωσιν τών δια-
φόρων συστατικών μορίων τοΰ σώματος, τά όποια διηνεκώς, έν
5σω τό ζώον διατηρείται έν τή ζωή, άλλοιοΰνται καί μετατρέπονται
ίέίς.ούσίας άχρήστους καί αποβλητέας έκ τοΰ οργανισμού.

Ή αποβολή τών άχρηστων ουσιών ύπό μορφήν υγρών
καί αερίων γίνεται διά τών εκκρίσεων*

Αί κυριώτεραι οδοί, δι' ών έκπέμπονται· έκτος τοΰ όργανισμοΰ
αί άποβλητέαι ούσίαι, είσί ν αί έξης :

01 πνεύμονες., δ;' ών εκπνέεται άνθρακικόν οξύ καί άτμοί
δδατος. ·

Τό δέρμα (σχ. 59). Τοϋτο σύγκειται έκ . τοΰ κατ' έπιπολήν
: στρώματος,·" τό όποιον ' καλείται έπιδερμις καί συνίσταται έκ κύτ-
πέάρων /συμπεπιεσμένων καί τέταγμένων: έπ' άλλήλα, καί έκ : τοΰ
£>πό ταύτήν κυρίως δέρματος ή χορίου, συνισταμένου έκ συνε-
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κτικοΰ ίστοΰ πλουσίου εις άγγεια καΐ εις νεΰρα. Εντός τοΰ δερ
ματος ύπάρχουσιν οί σμηγματογόνοι, αδένες, οΓτινες είνε βοτρυ
οειδεΐς τήν μορφήν και έκκρίνουσιν υγρό ν , λιπώδες, και οί ίδροι
τοποιοι ή Ιδρωτογό-

νοι αδένες, συνιστάμε-
νοι έκ σωλήνίσκου, έχον-
τος τό κάτω αυτοΰ άκρον,
τό έν τω βάθει τοΰ δέρ-
ματος, περιεστραμμένον
έν εϊδει τολύπης. Τό άπό-
κριμα τών άδένων τούτων,
ό ίδρώς, είνε ύγρόν υ-
δαρές περιέχον έν δια-
λύσει μικράν ποσότητα
διαφόρων αλάτων.
σιμεύουσι λοιπόν οί ίορω-
τογόνοι άδένες ώς καθαρ-
τήρια τοΰ αίματος.

Ό ίδρώς χρησιμεύει
και άλλως είς-^ϊτό σώμα*
οσάκις τούτο ύπερθερμαί-
νεται, άφθονος ίδρώς εγ-
κρινόμενος και έξατμιζό-
μενος άφαιρεΐ ποσότητα
θερμότητος και τοιούτο- _ .
τρόπως επιφέρει τήν
ίσορροπίαν εις τήν θερ-
μοκρασ'αν τοΰ σώμα-
τος.

·' Μ

(Σχ.ίθ,ί ΚάΟιχος διατομή τον δβρμα~~
χος. διέρχεται διά δνο ίδρωτογόνων άξε-
νων χαΐ διά τεσσάρων δερμίχά5ν Φηλόα*^
οδν <5ι5ο φέροναιν άγγεια, αί δε δνο σω-
μάτια άπτιχά' η άνώτερον στρώμα της ίπι*
δερμίδος· β τό Μαλπίγ?ιον πλέγμα- γ
ΰηλαι τον δέρματος" δ άγγιΐα - εισερχό-
μενα έΐϊ αίτάς εφ Ιχφορηχΐνός ηόρος
τον ίδρωχος- ζ ίδρωχογόνος ϊδήν.

Έτερα έ'κκρισις ή, κάλλιον ειπείν, άπόπρισις του δέρματος
-είνε ή καλούμενη άδηλος διατϊνοή, καθ' ήν Ιξέρχονται έκ τή-ς*
έπιφανείας τοΰ σώματος υδρατμοί και ελαχίστη ποσότης άνθρακι— [
κου όξέος· και διά της άποκρίσεως ταύτης καθαρίζεται τό αίμα
άχρηστων ουσιών.
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Παρατ. Αί λειτουργία: τοΰ δέρματος είνε τόσον σπουδαΐαΓ-
ζωικήν οίκονομίαν, ώστε ή παρακώλυσις αύτών είνε έπι-
εις τόν. όργανισμόν. Δέον λοιπόν δια παντός μέσου νά
διευκολύνωμεν τάς λειτουργίας ταύτας' τοΰτο δ' επιτυγχάνεται διά-
τοΰ καθαρισμού τοΰ δέρματος, θεωρείται απαραίτητος- συχνή
πλύσις αοτοΰ οι" ύδατος χλιαροΰ καί σάπωνος- πάντα τά άλλα
(ποΰδραι, κοσμητικά διάφορα) είνε ή επιβλαβή ή τούλάχι-
ν άχρηστα δια τήν ύγιεινήν τοΰ δέρματος.

βν>βχβ.\>γ} ' Σπουδαιοτάτη έκκρισις, δια;
ής όποιας έκβάλλονται έκ τοΰ σώματος άχρηστοι ούσίαι, είνε ή,
όιά" τής ούροττοιητικής συσκευής, ής κύρια όργανα είνε οί έκ—
κρίνοντες τά ούρα νεφροί.

Οί νεφροί τοΰ άνθρώπου είσί τοποθετημένοι έν τη κοιλία"
ν τής σπονδυλικής στήλης, ό εις έκ δεξιών κάτωθεν
τοΰ ήπατος καί δ έτερος έξ άριστερών κάτωθεν τοΰ σπληνός:
(Σχ. 60, ΡΡ).

Εχουσι μορφήν φασιόλου, τουτέστιν είνε κυρτοί πρός τά έξω<
ί κοίλοι πρός τά έσω- διά τοΰ κοίλου μέρους είσχωροΰσι μεν είς~
τούς νεφρούς τά αιμοφόρα άγγεΐα καί τά νεΰρα, εξέρχονται δέ οί
έκφορητικοί πόροι, οί ουρητήρες (Υ Υ), οϊτινες άπολήγουσιν εις.
τήν οϋροδόχον κύστιν καί διά δύο στομίων έκχύνουσιν εις αυ-
τήν τά ούρα, έξ ής έξέρχονται πρός τά Ιξω.

I ' ' ' ' ■ ■

Τό ποσόν τών έκκρινομένων ουρών είς 24 ώρας είνε 1300-—
1500· γραμμ. κατά μέσον δρον* ποικίλλει δέ ή ποσότης τούτων κ—
αναλόγως τής ποσότητος τών πινομενων ύγρών, τής εξατμίσεως διά:
ί τοΰ δέρματος, τής εποχής τοΰ έτους (τόν χειμώνα είσι περισσότερα)
κτλ. Τά ούρα είνε όγρόν ύποκίτρινον ειδικώς βαρύτερον κατά
τοΰ ύδατος, καί συνίστανται έξ . ύδατος,.περιέχοντος . έν οιαλύσε^.
50—60 γραμμάρια στερεών ουσιών (τά ούρα τών 24 ωρών)/-
ων σπουδαιοτέρα είνε 'ή καλουμένη ουρία.

Άλλ' Ιχομεν και έτέραν τάξιν οργάνων έκκριτικών (σιαλογόνοί-
αδένες, ήπαρ, πάγκρεας, άδένες τοΰ στομάχου καί τών έντέρων),,
:ών έποίων τά όγράτ έκκρίματα διαμένουσιν επί τινα χρόνον έν τώ-

• ' .·,.; . · * - " " -;'.. . . - V1- ' ·"- ·: .

"•..••ν.. ·'·.·..· ." ' ·. ; _· ";.■>-.'■_:. '·'··· ·*';>··.·.··:·. · _ ν··' '.'·'"...·-··.·. .· .' · . - '::
' ·'.''.'.'- ' · · ; ^ ~.' ··. -'· ·. '-' * ·'/ ·· · .··'. "-'··: 5·'.' ·.' ··' ;'.. . .·' ·;· ·'; '·. -.'. ' . "·' '"-.· ;·. -. '.''. .. · ·'

·'· - :··...'··.. · V ,.·· .ν ■ ^ · / .. . ·' ,. ...Ζ

: Η .'..-:· \ ■ - λ4··- ' ~ " ' ' '

Τ·.-·--. „·- ■ . ·

...

··; γ ·

-.···;· "λ! ·

■ % -· -



'80

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ

όργανισμώ χρησιμοποιούμενα πρός διαφόρους λειτουργίας" έπίσης
δέ καί διάφοροι μεμβράνα·, έκκρίνουσιν ύγρά.

Τά μέν πρώτα καλοΰμεν άττοκοιματικα όργανα καί τά προϊ-
όντα τής έκκρίσεως αύτών άποκρίματα, τά δέ δεύτερα εκκριτικά
όργανα καί τά προϊόντα αύτών κυρίως
εκκρίματα.

"Αν καί κατ' άρχήν πρέπει νά όια-
κρίνωαεν τά όλως άχρηστα καί άποβλη-
τέα άποκρίματα άπό τών χρησίμων έν
τω όργανισμώ εκκριμάτων, έν τούτοις
ή διαφορά αύτη δέν έφαρμόζεται κατά
γράμμα, είς ολας τάς περιστάσεις· ή
χολή π. χ. είνε έκκριμα ώς συντελοΰσα
είς τ/,ν πέψιν, άλλ' είνε καί άπόκριμα,
διότι Γ-"οιέχει καί συστατικά άχρηστα,
τά όποια τό ήπαρ ενεργούν ώς καθαρ-
τήριον τοΰ αί'ματος άφήρεσεν άπ' αύ-
τοΰ —τά δάκρυα είνε άπόκριμα έξερ. 60>.

χόμενον έκ τοΰ σώματος, άλλ' έν τω με- 0νσ„βν^ ρρνβφ6θίβ Λ
ταξύ οιυγραίνουσι τήν έπιφάνειαν τοΰ
οφθαλμοΰ — καί αύτος ό ίδρώς, όστις

αορτή, Γ κοίλη φλέψ, Υ
Υ ουρητηρες.Ο ουροδόχος

είνε καθαρόν άπόκριμα, έξατμιζόμενος κίάτις καί στόμια εκβο-

έπί τοΰ σώματος αφαιρεί μέγα μέρος τΊ>ν ουρητήρων εις

τής. θερμότητός του χρησιμεύων ούτω πρός τήν χνστιν, και ατόμιον,

διακανόνισιν τής θερμοκρασίας τοΰ σώ- άη ο βάλλονται τά
ματος.

θί·ρα της κνστεως.

"Ι^Λχρ&βες τοΰ γά.Χ(**τος. 'Ενταΰθά πρέπει νά μνημο-
νεύσωμεν καί τών αδένων τών έκκρινόντων τό γάλα, χρησιμευον
, πρός διατροφήν τών νεογνών.

Αδένες τής έκκρίσεως τοΰ γάλακτος είσιν οί μαστοί τών μα-
στοφόρων ή θηλαστικών ζώων. Συνίστανται δέ ούτοι έκ πολυαρί-
θμων λοβίων, ών οί έκφορητικοί πόροι συνενούμενοι.. βαθμηδόν ;'
άπολήγουσιν είς τήν καλουμένην "&ηλ-ήν) έξ ής έκρέει τό -γάλα.



Ό αριθμός, ή -κατασκευή καί ή θέσις τών μαστών διαφέρουσι
-3ΐολύ παρά τοις διαφόροις ζωοις αναλόγως του αριθμού τών τέ-
τκνων τά όποια γεννώσι, καί τοΰ τρόπου καθ' δν θηλάζουσιν αύτά.

Ι , Τό γάλα συνίσταται έξ ύδατος περιέχοντος ουσίας σακχαρώ-
;|ϊ5εις, λιπαράς καί λευκωματώδεις καί άλατά τινα.

| - Τό γάλα ώς εϋπεπτον καί ώς περιέχον τάς προς θρέψιν του
Ασώματος χρησίμους ουσίας είνε ή άριστη καί τελεία τροφή τών
■•-νεογνών, ό δέ άνθρωπος χρησιμοποιεί αυτό ώς τροφήν καί. είς·
< :πάσαν ήλικίαν-

Αί άγελάδες, αί άμνάδες καί αί αίγες είνε παρ' ήμιν τά ζωα,
ί;^ξ ών προμηθευόμεθα τό γάλα είτε πρός βρώσιν είτε πρός παρα-
Πγωγήν βουτύρου ή τυροΰ' συνιστάται ώς έξόχως θρεπτικόν καί μά-
|| λίστα διά τούς άσθενεϊς καί τά καχεκτικά μωρά παιδία τό γάλα
-τής όνου. Τό γάλα τής αίγός ώς προς τήν σύστασιν έχει μεγάλην
[[Ομοιότητα προς τό τής γυναικός.

Συγκεφαλαιοΰντες ένταΰθα τά περί θρέψεως καί άποκρίσεων
λεχθέντα παρατηροΰμεν ότι τά διηνεκώς έξαλλοιούμενα μόρια
τών ίστών τοΰ σώματος μεταβάλλονται είς ύδωρ, άνθρακικόν οξύ,
ίΐ-ούρίαν, ουρικό ν οξύ κλπ. Τό ύδωρ άπελαύνεται μέρος μέν διά
[■ 1! -τών "πνευμόνων, μέρος δέ διά τής άδηλου διαπνοής (ώς άτμός),
II-καί το περισσότερον (ώς_ υγρόν) διά τοΰ ίδρώτος καί τών ούριον.

Τό άνθρακικόν οξύ άπελαύνεται διά τών πνευμόνων, έλαχίστη δέ
I !; τ^ποσότης διά τής διαπνοής τοΰ δέρματος. Ή ούρια καί τά λοιπά
I ρ :-διά τών ούρων καί ίδρώτος, έν οίς ευρίσκονται διαλελυμένα.

Πάντα ταύτα άναπληροΰνται διά τών εισαγομένων θρεπτικών
\ Όυσιών καί ούτως επιτυγχάνεται έντός τοΰ οργανισμού τοΰ ηύξη-
·:μένου ήδη άνθρωπου ο ισολογισμός, ούτως ειπείν, μεταξύ είαα-
-γωγής καί εξαγωγής, φθοράς καί ατλάοεως. Είς τήν μικράν
-ήλικίαν ή πλάσις είνε μείζων τής φθοράς, διό καί τό σώμα αυ-
ξάνεται βαθμηδόν, προϊούσης τής ηλικίας, μέχρις ώρισμένου ορίου,
"Τουναντίον κατά τήν προβεβηκυΐαν ήλικίαν άρχίζει ή πλάσις νά
. -ύπολείπηται βαθμηδόν τής φθοράς καί τό· σώμα όλονέν ίσχναίνει
ι ικαί καταβάλλεται, μέχρις ου έπέλθη ό φυσικός θάνατος.

Γεβί'ατ οϋ Έγχειρίδιον Ζωιλ)/ίας 6

ΙϊΓ ' ' :--'"·- '··." - .. . - - -
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ΚΕΦΑΆΑΙΟΝ ΤΡΙΤΟΝ

ΝΕΥΡΙΚΟΝ ΣΥΣΤΗΜΑ

#

Α ϊ σ η σ ι ς·

Τό νευρικόν σύστημα τοΰ άνθρώπου καί τών επίλοιπων σπον-
δυλωτών ζώων αποτελεί δίχτυ ο ν λεπτοφυέστατον χαί πολυσχιδές^,.;
τό οποίον έκπορευόμενον έκ κεντρικών τίνων αύτοΰ μερών μετα-
βαίνει και διακλαδίζεται είς πάντα τά όργανα τοΰ σώματος:

ΓΓπό τήν επήρειαν τοΰ νευρίκοΰ συστήματος ευρίσκονται πάσατ_ I
έν γένει αί λειτουργίαι, τόσον αί σκοποΰσαι τήν θρέψιν καί δια—
τήρησιν τοΰ σώματος, όσον και αί λειτουργία: τής ζωική* ζωής,
κίνησις καί αίσθησις.

Τοΰ άνθρωπου τό νευρικόν σύστημα συνίσταται :
Έκ τοΰ έγιαψάλ ο ν περιεχομένου έντός τής κρανι ακής κοιλό-
τητας-

Έκ τοΰ νωτιαίου μυελον, έγκεκλεισμένου έντός τοΰ σωλήνος:
τής σπονδυλικής στήλης"

Έκ τών νεζί^ω^, τά όποια έκφύονται κατά ζεύγη ^ έχ τοΰ εγ-
κεφάλου καί τοΰ νωτιαίου μυελού καί διακλαδίζονται είς όλα τά όρ-
γανα τοΰ σώματος· καί

Έκ τοΰ μεγάλου συμπαθητικού η γαγγλιακον νενρικοϋ
συστήματος, τό όποιον ευρίσκεται έντός τής θωρακοκοιλεακής;
κοιλότητος καί διέπει τάς κινήσεις τών σπλάγχνων.

I ΜΕΓΑ ΣΥΜΠΑΘΗΤΙΚΟΝ 'Η ΓΑΓΓΛΙΑΚΟΝ ΣΥΣΤΗΜΑ

Τό γαγγλιακον νευρικόν σύστημα (Σχ. 61) αποτελεί δ ι πλην : ί
άλυσιν έκ γαγγλίων, άρχομένην' άπό τοΰ λαιμοΰ καί διήκοοσαν*
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;|| έντός της θωρακοκοιλι^κής κοιλότητας εκατέρωθεν της σπονδυ-
. λικής στήλης μέχρι τοΰ υπογαστρίου.

Τά γάγγλια εκάστης άλύσεως είνε συνδεδεμένα προς άλληλα

61)· Γαγγλιακόν νενρικον σύστημα .

διά νημάτων έρχονται δέ εις σχέσιν και μέ .τον νωτιαΐον μυελόν
και μέ τον έγκέφαλον διά κλωνιών, τά όποια έκφύονται έκ τών
γαγγλίων και προσκολλώνται επί τών ραχιτικών νεύρων. Τό
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σύστημα τούτο προμηθεύει πολυάριθμους κλάδους, έκπορευομένους
εκ τών γαγγλίων καί σχηματίζοντας διάφορα πλέγματα· έκ τών
πλεγμάτων δ' εκλύονται λεπτότατα νεύρα, τά όποια διακλαδίζον-
ται είς τάς λείας μυϊκάς ίνας τών σπλάγχνων καί διενεργοΰσι
τάς κινήσεις αύτών. Αί ούτω προκαλούμεναι κινήσεις τών σπλάγ-
χνων καλούνται αύτόμ-χτοι ή ακούσιοι, καθόσον δέν διεγείρον-
ται άπ' ευθείας υπό τοΰ εγκεφαλονωτιαίου συστήματος· έν τού-
τοις ρυθμίζονται ύπ' αύτοΰ χωρίς νά έχωμεν συνείδησιν τοΰ
πράγματος.

ΪΙ Ε^ΚΕίΆΛΟΝΩΤ/ΑΤΟΝ ΝΕΥΡΙΚΟΝ ΣΥΣΤΰ Μ Α

Τό εγκεφαλονωτιαίος νευρικόν σύστημα,άποτελεΐται έκ -τών
νευρικών κέντρων, εγκεφάλου καί νωτιαίου μνελον καί έκ
τών νεύρων.

Οερ&βλήιΑατ* τ&ν νιυρίκόύν κέντρων. Ό —έγκέφα-
λος καί ό νωτιαίος μυελός είσιν ασφαλώς τοποθετημένοι έντός
όστε'ίνης θήκης, σχηματιζόμενης υπό τοΰ κρανίου καί τής σπον-
δυλικής στήλης· επειδή όμως ή ουσία αύτών είνε λεπτοφυεστάτη
καί λίαν ευαίσθητος, δέον νά παρακωλύηται πάσα πρόσκρουσης
ή τριβή αύτών πρός τά τοιχώματα τής όστε'ίνης θήκης. Προς τόν
σκοπον δέ τοΰτον ή φύσις ένέδυσε τά δργανα ταΰτα διά τριών
μεμβρανών ή μηνίγγω αί'τινες θεωρούμεναι έκ τών έξω πρός
τά έσω είσιν ή σκληρά μηνιγξ, ή άραχνοειδής μήνιγξ καί ή
μαλακή μήνιγξ.

*Εγκέφαλος (Σχ. 62). Ό έγκέφαλος απαρτίζεται έκ τοΰ
εγκεφάλου, της παρεγκεφαλίδας καί τοΰ προμήκους
μνελον.

Ό κυρίως εγκίφαλος έχει σχήμα ωοειδές, πεπλατυσμένον έκ
τής κάτω πλευράς καί χωρίζεται διά τής δρεπανοειδοΰς πτυχής
τής σκληράς μήνιγγος είς δύο ήμισφαίρια, άτινα έν τω μέσιρ μό-
νον συνδέονται διά πλατείας 'λωρίδος (ε ε).

Ή επιφάνεια του^έγκεφάλου δέν είνε ομαλή, αλλά φέρει καθ'
ολην τήν έκτασίν της έξοχάς (Α) άκανονίστως δι'ατεταγμένας, διά
μέσου τών οποίων διήκουσιν ανλακες (Β) κατά τό μάλλον ή
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ήττον βαθεΐαι- αί έξοχαί αύται καλούνται γχροι τού εγκεφάλου.
Έπι δέ τής κάτω επιφανείας τού εγκεφάλου οιακρίνομεν τούς
λοβούς, εξογκώματα στρογγύλα.

Τομή διά τής μάζης τού εγκεφάλου δεικνύει ότι συνίσταται ού-
τος : έκ μιας ουσίας φαιας εξωτερικής καί έξ έτέρας ουσίας λευ-
κής, πληρούσες ολον τον έπίλοιπον έσωτερικον χώρον.

Ή σζαρεγκεφαλίς κείται ύποκάτω τού οπισθίου μέρους τοΰ εγ-
κεφάλου, είνε πολλώ μικρότερα αύτοΰ καί συνίσταται έκ τριών λο-

(Σχ. 61). Κά&ετος διατομή τοΰ ΐγκεφάλο·υ.

ε ή λοορίς, η ένοϋσα τά δύο ημισφαίρια"τον εγκεφάλου,

βών. Ή επιφάνεια αυτής παρουσιάζει πτυχάς ανάλογους προς τάς
τού εγκεφάλου, ούχί όμως ακανόνιστους, άλλα παραλλήλως διατε-
ταγμένας.

"Ό δέ προμήκης μνελος ή'ραχιτικός βολβός, σχηματιζόμενος
έκ δύο πυραμιδοειδών έξογκωμάτων, κείται κάτωθεν τοΰ εγκεφά-
λου καί. τής παρεγκεφαλίδας, μετά τών οποίων συνδέεται, προεκ
τεινόμενος δ' έκτος τοΰ τρήματος τοΰ ινιακού όστοΰ σχηματίζει
τον νωτιαίον μυελό ν. -

ΛΙωτ&αΞος ρχχίτης μυελός. Συνέχειαν τοΰ ραχιτι-
κού βολβού άποτελεϊ έντός τής σπονδυλικής στήλης ο ραχί-
της μυελός (σχ. 63). Ούτος σχηματίζει σχοινίον πάχους ενός

1 · -:
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(Σχ. 63).
Νεν^ιχον σύστημα τον
άν&·ρώηον.

περίπου έκατοστομέτρου και ό-
λίγον πεπλατυσμένον, εις δύο
δέ σημεία της γραμμής του,
δηλονότι εκεί, οπού έκφύονται
τά διά τάς χείρας και τους
πόδας νεϋρα, παρουσιάζει
έλαφράς εξογκώσεις.

Και ούτος συνίσταται έκ
τών αυτών ουσιών, έξ ών και
ο εγκέφαλε ς, άλλ' ένταΰθα ή
φαιά ούσία κατέχει τό κέντρον.

,^εϋρα (σχ. 63). Τα
νεΰρα είνε κλωνία έκφυόμενα
έκ τοΰ εγκεφάλου και τοΰ" νω-
τιαίου μυελοΰ κατά ζεύγη".
Τούτων τά μεν χρησιμεύουσιν, ·
δπώς μεταβιβάζωσιν έκ τών
νευρικών κέντρων τον κατάλ-
ληλον έρεθισμόν εις τούς μΰς /
προς έκτέλεσιν τών κινήσεων,
■κιν ητήρια νενρα, τά δέ, "να
οέχο)νται ερεθισμούς έξωθεν
και μεταβιβάζωσιν αυτούς εις
τον έγκέφαλον, αΙσΦητήρια
νεϋρα.

5Εκ τοΰ ραχίτου μυελοΰ
έκφύονται 31—32 ζεύγη νεύ-.
ρων. Έκαστόν νεΰρον έκφύε-
ται διά δύο ριζών, της μιας
όπισ&ίας (αισθητικής), της ■
δέ ετέρας πρόσθιας (κινητικής).

Έκ δέ τοΰ εγκεφάλου έκ-
φύονται 12 ζεύγη νεύρων, πάν-
τα έκ της κατωτέρας αύτοΰ
έπιφανείας, και διά τών τμη-
μάτων της βάσεως τοΰ κρανίου
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εξέρχονται χα ι. διανέμονται εις τάς διαφόρους χώρας τής κεφα-
Τλής. Τούτων τινά μεν είνε καθαρώς αισθητικά, έτερα δέ κι-
νητικά καί τινα μικτά.

Τά νεύρα αύτά καθ" έαυτά„ ούδεμίαν δύνανται νά παραγά-
γωσι κίνησιν ή αΐσθησιν, χρησιμεύουσι δέ μόνον ώς μέσα συγκοι-
νωνίας τών διαφόρων οργάνων τοΰ σώματος προς τον εγκέφαλον
καί τόν νωτιαϊον μυελόν. Έάν άποκοπή τό νωτιαΐον νεΰρον, το δι-
ήκον καί διακλαδιζόμενον \>,εΐς τινα μΰν, ό μΰς ούτος παραλύε1·
-καί άναισθητεΐ. Έάν άποκοπή -μόνον ή πρόσθια ρίζα, ό μΰς
παραλύει μάν, άλλ' όμως αισθάνεται, ένώ τό άντίστροφον συμ-
βαίνει, άποκοπτομένης τής οπίσθιας αισθητικής ρίζης.

Ό δέ νωτιαίος μυελός είνε τό μεσάζον όργανον μεταξύ τοΰ
εγκεφάλου καί τών νωτιαίων νεύρων καί χρησιμεύει ώς ό διάμε-
σος άγωγος τών διαταγών τοΰ έγκεφάλου πρός τά κινητήρια
νεΰρα καί τάνάπαλιν ό άγωγος τών έξωτερικών ερεθισμών πρός
"τόν εγκέφαλον, έν τω όποίω υπάρχει ή έδρα πάσης αίσθήσεως
.οιαί κινήσεως.

Συγχρόνως όμως ούτος είνε καί τό όργανον τών καλουμένων

ά,ντανακλαστικ{ον κινήσεων.

[ ' .

'Ο προμήκης μυελός είνε τό κέντρον, έξ ού εξαρτώνται καί
^-.ρυθμίζονται αί άναπνευστικαί κινήσεις, αί κινήσεις τής καρδίας,
; τοΰ στομάχου, τοΰ οίσοφάγοΰ, τοΰ ήπατος, εις τά όποια μεταβαί-
νει έκ τοΰ έγκεφάλου καί διακλαδίζεται τό πνευμονογαστρικόν
ί|| -νεΰρον έκ παραλλήλου πρός τά νεΰρα τοΰ γαγγλιακοΰ συστήματος.
Περί τής παρεγκεφαλίδας εζνε γνωστόν ότι χρησιμεύει εις
ρύ&μισιν των εκουσίων κινήσεων άλλ' όμως τήν έργασίαν
' -ταύτην έκτελεΐ άπό κοινού καί μετ' άλλων πλησιοχώρων μερών
του εγκεφαΛου.

Καί τέλος ό κυρίως έγκέφαλος, ό ογκωδέστατος πάντων τών
5 : επίλοιπων μερών περιέχει, έν τή φαια ούσία τής μάζης αύτοΰ τά
ί -κέντρα τοΰ πνεύματος καί τής βουλήσεως· πάντα τά πνευματικά
Γ | φαινόμενα τής αίσθήσεως, τής συνειδήσεως, τής κρίσεως, τής βου-
: Κλήσεως έξαρτώνται καί διέπονται υπό τών νευρικών κυττάρων τής

| Γ.-τραιάς' ούσίας τοΰ έγκεφάλου.

I !

ϊ
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II!. ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ ΟΡΓΑΝ 1

Τό σώμα ημών κέκτηται αριθμόν τινα οργάνων ειδικών^
α&σβητΥϊρ&ων οργάνων, έντετοπισμένών εις διαφόρους αύτοδ.
χώρας* έκαστον τούτων είνε είδικόν και κατάλληλον δι' ιδιαιτέ-
ρας· εντυπώσεις, προσγινομένας εις αυτό έκ τών περικυκλού ντων-ί
αυτό σωμάτων. Είνε δέ τά αισθητήρια όργανα πέντε, τά τ-ή^
α,φν^ς, τής γεύσεως, τής οσφρήσεως* της άκο^ς

τής οράσεως. ~

Ά φ ή,

Αιά τής άψης δ άνθρωπος λαμβάνει γνώσιν τής μορφής, τοΰίΐ
βάρους, τοΰ βα&μοϋ Χ'ηςσκληρότητος και τοΰ βα&μον της
μοκρασίας κλπ. τών διαφόρων εξωτερικών σωμάτων.

"Οργανον τής αφής είνε όλόκληρον το δέρμα και ιδίως τά άκρα
τών δακτύλων, τών οποίων συνήθως ποιούμεθα χρήσιν προς έπί1
ψαυσιν τών σωμάτων. Τπό τό βλεννώδες στρώμα τής έπιδερμίδοςτ.
ύπάρχουσι δακτυλιοειδείς ή. κωνικοί προεξοχαί τοΰ δέρματος,.!
δερμ-εκ^Ι Ο^λαέ (Βλ. σχ. 59), τών οποίων άλλαι μέν πε—]
ριέχουσι μόνον τριχοειδή, άγγεια, έν άλλαις όμως. έγκλείονταε-
καί σωμάτια σμικρότατα, άποτελοΰντα τά πέρατα τών νεύρων,.,
τά άτττικά σωμάτια, άτινα ευρίσκονται έν άφθονία προ πάντων
εις τά άκρα τών δακτύλων. Αί Φηλαϊ αύται χρησιμεύουσιν ίδίωςρ-
διά τήν αφή ν.

"Οταν άπτώμεθα τών · διαφόρων σωμάτων, ερεθίζονται τα
άπτικά σωμάτια τών νεύρων διαφοροτρόπως. Μεταβιβάζονται ο^
ερεθισμοί ούτοι διά τών άπτικών νεύρων εις τον έγκέφαλον και
αναλόγως τών διαφόρων ερεθισμών γεννώνται έν αύτώ τά διά-
φορα π.ίσΰ'ήματα άφηζ και λαμβάνομεν γνώσιν τοΰ βαθμοΰ τής:
σκληρότητας τών σωμάτων, τοΰ λείου ή τραχέος αύτών, τής θερ-
μοκρασίας, τοΰ σχήματος και τών διαστάσεων αυτών κλπ.

Έ αφή διά τής εξασκήσεως, και "μάλιστα όταν προς τοΰτο
ώθή φυσική ανάγκη, δύναται νά φθάση εις μέγαν βαθμόν τελειό-
τητος. Τούτου ένεκα βλέπομεν τούς τυφλούς δυναμένους διά μό-^
νης τής αφής νά ευρίσκωσ: τον δρόμον των, νά διακρίνωσι τάς δια-
φόρους οικίας κλπ. Έχομεν δέ παραδείγματα τυφλών, οί'τινες^.

• · . -· · ·-" ·'
' - -
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διακρίνουσι τά χρυοα άπό τών αργυρών καίχάλκινων νομισμάτων
καί αυτά ακόμη τά χρώματα τών υφασμάτων.

·.. 'Ορασις.

Διά της οράσεως βλέπομεν τά εσωτερικά αντικείμενα καί λαμ-
βάνομεν γνώσιν τοΰ. χρώματος, του σχήματος, τοΰ μεγέθους καί τής
αποστάσεως αύτών. "Οργανον τής δράσεως είνε οί δύο. όφ&αλμοϊ
τοποθετημένοι έντός κογχών. "Εμπροσθεν αύτών έπίκεινται τά
βλέφαρα, συνιστάμενα έκ κυρτού χονδρίνου πετάλου, καλυπτομένου
I- έξωτερικώς υπό δέρματος, όπισθεν δέ υπό βλεννογόνου ύμένος.
'Εκ τών χειλέων τών βλεφάρων έκφύονται αί βλεφαρίδες.

Έσωθεν τών άνω βλεφάρων ύπάρχουσιν αδένες βοτρυοειδεΐς.
έκκρίνοντες τά δάκρυα,τά όποια διατηρούσι πάντοτε ύγράν τήν
έπιφάνειαν τοΰ οφθαλμού- το δε περισσεΰον αύτών συναθροιζόμενον
εις λακκίσκον προς τον έσωτερικον κανθόν έκχύνεται εις το κοίλον
τής ρινός.

ΙΙάντα ταΰτά είσιν όργανα προφυλακτικά τοΰ έντός τής κόγχης:
| τοποθετημένου σφαιρικού βολβοΰ, όστις άποτελεΐ τον δφθαλμόν. Ή
κίνησις αυτού γίνεται δι' ες μυών.

Κατασκευή τον βολβοί) (σχ. 64).Ό βολβός είνε σφαίρα κοίλη-
πεπληρωμένη υγρού- τά τοιχώματα τής σφαίρας συνίστανται έκ
τριών χιτώνων ή υμένων, οϊτινες κείνται έπ' ^αλλήλους κατά τήν
έξης τάξιν έξωτερικώς κείται ό -σκληροο εικός χυτών, έχων
Ί χρώμα λευκον προς το κυανόλευκον, στερεός καί άδιαφανής καί
περιβάλλων έξωθεν τον βολβόν, άφίνει δέ μόνον δύο οπάς- μίαν
|| πρός. τά οπίσω, δι' ής διέρχεται τό οπτικον νεΰρον,καί έτέραν προς
τά πρόσω μείζονα καί κυκλοτερή, ήν καλύπτει έτερος λεπτός καί
διαφανής, ό κερατοειδής, κυρτότερος τοΰ σκληρωτικοΰ. "Εσωθεν
τοΰ σκληρωτικοΰ κείται & χοριοειδής χιτών, λίαν άγγειοβριθής:
V: καί μέλας τό χρώμα, καί τέλος ό έσώτατος είνε ό άμφιβλ.η~
ατροειδής, ο όποιος είνε δικτυωτόν πλέγμα, σχηματιζόμενοι
δια τής έξαπλώσεως τοΰ οπτικού νεύρου έπί τού χοριοειδούς.

Έντός τοΰ βολβοΰ διήκει διάφραγμα κατακόρυφον, ή ίρις, προσ-
κεκολλημένον εις τά σημεία τής συναφής τοΰ σκληρωτικοΰ καί
κερατοει δοΰς ύμένος καί ,χωρίζον τήν κοιλότητα τοΰ βολβοΰ εις-

ΙΓ

Ι



-90

'92 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ

προσθίων θάλαμον κα 1 είς ότιίοθιο; πολύμεγαλείτερον τού πρώ-
του. Είνε ποικίλως κεχρωματισμένον καί συνίσταται έκ μυϊκών

ίνών, τών μέν άκτινοειοώς, τών
δέ κυκλοτερώς τεταγμένων, αί'-
τινες έν τω κέντρω άφίνουσί
μικράν οπήν, ήτις καλείται
κόρη. Ή κόρη δέν έχει πάν-
τοτε το αύτό άνοιγμα (σχ.65),
άλλα συστελλομένων τών μυϊ-
κών ινών εύρύνεται (Α), χα-
λαρουμένων δέ στενοΰται (Β)
καί τοιουτοτρόπως είνε δυνα-
τόν νά είσέλθωσι δι' αύτής άλ-
λοτε περισσότεραι καί άλλο-
τε όλιγώτεραι φωτειναί ά-
κτΐνε^.

(ι

3 ··

8 2

α 7

(Σχ. 64) Βολβϊς το 5 ό<ρ&αλμοϋ.

1 Ύελώδες υγρόν. 2 αμφιβληστρο-
ειδές χΐχ:ών. 3 όπτικόν ρεϋρον. 4
χοριοε δής χιτών .5 υδατώδες υγρόν.
Τήν κόρηV κλείει "έσωθεν 6 κόρη 8 σκληρωτίκος χι τών. .9

κερατοειδής χιτών■ 10 Τρις. 1Σ
κρυοταλλώδης φακός.

ό κρυσταλλώδης φαΐίός, οω-

μάτιον φακοειδές καί διαφα-
νές· είνε φακός άμφίκυρτος μέ
κυρτοτέραν τήν όπισθίαν έ-
πιφάνειαν. Περιβάλλεται δε
υπό λεπτού ύμένος καί συγ-
κρατείται διά πολλών πέριξ
άκτινοειδών πτυχών προσκε-
κολλημένων είς τόν χοριοειδή

(Σχ 63.^ Κόρη τον οφθαλμού

Δια. της συστολής η χαλαρώσεως
τφν μυϊκών ινών ή κόρη εύρύ-
νεται (Α) η σ πένονται Β και είσ-

χιτώνα. Τοιουτοτρόπως όχι μο- έρχεται φώ: ττλεΧον η ελαττον.

νον συγκρατείται έν τή θέσει του, άλλά καί δύναται νά γίντ}
μάλλον ή ήττον κυρτός, καθ' όσον αί πτυχαί έλκονται πρός τά
έξω περισσότερον ή όλιγώτερον τήν ένέργειαν ταύτην έκτελεε
μικρός δακτυλιοειδής μΰς, ό καλούμενος έκτατ-ηρ τοΰ χοριο-
ειδούς.

Ό πρόσθιος θάλαμος ματαξύ κερατοειδούς καί ίριδος πληρού-
ται νγρον ύδχτώδσυς, & δ' οπίσθιος μεταξύ φακού καί άμφι-
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||ληστροειδοΰς χιτφνος κατέχεται, υπό τοΰ ύελώοους ύγροΰ, περιε-
χομένου έντός λεπτής μεμβράνης. Ό μικρός μεταξύ φακού καί
•Λ ρ ιό ο ς χώρος πληρούται, ώς ο πρόσθιος θάλαμος, υπό ύδατώοους
-ύγροΰ.

θίωρία τ^ς όρίβίως. 'Ο οφθαλμός τοΰ άνθρώπου άπο-

11 ' ' '·

11

- δ'

( Γγ. 66) ΣΓο^εια. τών φα>τ&ινοόν άκ ιίνοον έν ιός τον όφθ-αλμον
στρός σχηματισμών τον ειδώλου,

}ΛΒ εΐγε τό εξοοτερίκόν ,άντί κείμενον, εξ ου προέρχονται α[ ακτίνες"

α' β' εινε τό έπι τοΰ αμφιβληστροειδούς σχηματ· ζόμενον ειδωλον

|τελεΤ αύτόχρημα σκοτεινόν θάλαμον, έντός τοΰ όποίου εισερχό-
μενα: αί έκ τών εξωτερικών άντικειμένων φωτειναί ακτίνες σχη-
μ,ατίζουσιν έπι τού οπισθίου μέρους τό ειδωλον τών εξωτερικών
Αντικειμένων καί ούτω βλέπομεν αυτά. Έστω ότι φωτεινόν τι ή
:?φωτιζόμενον άντικείμενον, τό βέλος ΑΒ (π. χ.. 66), κείται προ τοΰ
οφθαλμού. Αί έκ τών ακρών αύτοΰ Α καί Β έκπεμπόμεναι άκτινες
ΑΒ καί Βα είσχωροΰσαι είς τον όφθαλμόν καί διερχόμεναι διά
Ιτοΰ φακού υφίστανται διάθλασιν ώς έκ τούτου εκτρέπονται τής
' Ευθυγράμμου αύτών διευθύνσεως, συγκλίνουσι πρός τά έσω
ρκαί ή μεν ΑΒ προχωρεί κατά τήν διεύθυνσιν βγ καί συναντά
τον αμφιβληστροειδή είς τό σημείον γ, ή δέ Βα κατά τήν διεύ-
: ίθυνσιν αδ καί συναντά- τον άμφιβληστροειδή είς τό σημειον δ.

ΙΕίς τά δύο ταύτα σημεία θά σχηματισθώσιν αί εικόνες τών άκρων
\ ;ττοΰ βέλους, τού μεν Α είς το γ. τοΰ δέ Β είς τό δ. Έν τω μεταξύ
τούτων άλλαι ακτίνες έκπορευόμεναι έκ τών διαμέσων σημείων
Ίτοΰ βέλους θά σχηματίσωσι καί τά διάμεσα είδωλα τούτων καί
1 ||τοιουτοτρόπως θά σχηματισθή επί τοΰ άμφιβληστροειδούς τό'ει-
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δωλον γδ τοΰ βέλους Α Β άντεστραμμένον καί μικ'ρότερον τς
πραγματικού αντικειμένου. Το ούτω σχηματιζόμενον εϊδωλον
ερεθίζει τον αμφιβληστροειδή, όστις είνε αυτό τοΰτο τό όπτίκ
νεΰρον δ'/ αύτοΰ ό ερεθισμός μεταβιβάζεται είς τον έγκέφαλ
καί λαμβάνει ούτος γνώσιν τοΰ ειδώλου καί συνεπώς τοΰ έξωτερίι
κοΰ αντικειμένου, όπερ εξέπεμψε τάς-φωτεινάς ακτίνας

- - ' " . : - 1
Οροιία-ρ^οοτςκή δύν&μιχς τοΰ οφΟαλμοΰ- Κατε

τά ανωτέρω διά νά καταστή όρατόν τό άντικείμενον, πρέπει
είδωλόν του νά σχηματισ ακριβώς έττϊ τόϋ άμφιβληστρο
ειδννς' άλλως ερεθισμός δέν παράγεται ούτε μεταβιβάζεται είς τό
έγκέφαλον, καί δέν βλέπομεν. 9Αλλά, καθ' ά διδάσκει ή Φυσική
διάφορα φωτεινά σώματα, εύρισκόμενα είς διαφόρους αποστάσει
άπό φακοΰ τίνος, δέν σχηματίζουσι τά είδωλα των είς τήν αύτή>
θέσιν, άλλ' είς διαφόρους, πλησιέστερον ή άπώτερον τοΰ φακοΰ,
άναλόγως τής άποστάσεως τών αντικειμένων άπ' αύτοΰ. Τοΰτο
δυνάμεθα νά καταόείξωμεν εύκόλως λαμβάνοντες φακόν τινα 6α
λινον άμφίκυρτον καί τοποθετοΰντες άπέναντι αύτοΰ λαμπάδα
άνημμένην" θά ίδωμεν έκ τοΰ αντίθετου μέρους, αν θέσωμεν μι-
κρόν κάθετον διάφραγμα, είς ώρισμένην θέσιν, τήν εικόνα τής
λαμπάδος ευκρινή καί άντεστραμμένην Έάν μετά τοΰτο άπομα
κρύνωμεν τήν λαμπάδα περισσότερον έμπροσθεν τοΰ φακοΰ, θ
ίδωμεν ότι ή είκών τής λαμπάσος (5£ι> σχηματίζεται πλέον ε
τήν αύτη* θέσι», άλλα πλησιέστερον τοΰ φακοΰ" καί αν μετά
τοΰτο πλησιάσωμεν έτι περισσότερον τήν λαμπάδα, το ε ι δωλον της
θά σχηματισθή άπώτερο.ν τής πρώτης ζέσεως. Κατά ταΰτα λοιπόν
θά έπρεπε καί τά είδωλα τών αντικειμένων, άτινα σχηματίζονται
έν τω οφθαλμώ μας διά τοΰ φακοΰ αύτοΰ, άναλόγως τής άποστάτ
σεως τών έξωτερικών άντικειμένων άπό τοΰ οφθαλμοΰ, άλλα μέν»
νά σχηματίζωνται έπι τοΰ άμφιβληστροειδοΰς, άλλα δέ έσωθεν ή
όπισθεν αύτοΰ. Καί όμως έκ πείρας γνωρίζομεν ότι ό οφθαλμός
ημών βλέπει καί τά μακράν καί τά πλησίον ευρισκόμενα σώματα,
τοΰθ' όπερ δήλοι ότι και των μέν σαϊτών τά είδωλα σχη-
ματίζονται, έπι τοΰ άμψιβληστροειδοϋς.Ύό τοιούτον κατορθώνει
ο οφθαλμός, διότι κέκτηται προσαρμοστικών δύνα,μ,ιν, δηλονότι α

; ·'' ·; -.Λ
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εκόςαύτοϋ δύναται _νά γίνηται μάλλον ή ήττον κυρτός, τήέ νερ-
ώς εΐδομεν ανωτέρω, τοΰ έκτατήρος δακτυλιοειδούς μυός,
τροκειμένου νά ΐδη πλησιέστερα ή άπώτερα άντικείμενα.

Και δη: κατά μεν τήν δρασιν τών πόρρω αντικειμένων δ φα-
;#ός μένει οιονεί έν ηρεμία, όπως εχε: φυσικώς, παρουσιάζων πολύ

(Σχ εΤ ) ΓΓορειχ των τΐαοαλίήΐων ακτινών έντός τον όφ&αλμοΰ.

'ερίπτωσίς η" αί ακτίνες μετα την δια τον φακοϋ διά&λιοιν ουγκ'ν-

τροννταΐ και οχηματίζονσι τήν εοτίαι (Ε) επί τοΰ αμφιβληστροειδούς.

ράν κυρτότητα και τόσην, ώστε αί πόρρώθεν προερχόμενοι
τίνες και δι' αύτοΰ διερχόμενα: νά σχηματίζωσι μετά τήν οιά-
ασιν τήν έστίαν των άκριβώς επί τοΰ άμφιβληστροειδοϋς. Προ-
μένου όμως νά ϊδη τά πλησίον άντικείμενα, καταβάλλει προσ-
θειάν ■ τινά και διά τής συστολής τοΰ δακτυλιοειδούς μυός δ
κός γίνεται κυρτότερος και συνεπώς διαθλαστικώτερος. Ώς έκ
ύτου και αί έκ τοΰ πλησίον άκτϊνες, αι οποΐαι, άν έμενεν άδρα-
ς ο φακός, θά έσχημάτιζον τήν έστίαν των όπισθεν τοΰ άμφι-
ηστροειδοΰς, υφιστάμενοι νυν άνάλογον μείζονα οιάΟλασιν, συγ-
ντροΰντα: πλησιέστερον και σχηματίζουσι και αύται τήν έστίαν
V επί τοΰ αμφιβληστροειδούς. Και οσω έγγύτερον τό άντικείμε-
ν, τόσω μείζων και ή καταβαλλομένη προσπάθεια και ή έξ αύ-
ς έπιτυγχανομένη μείζων κυρτότης τοΰ φακοΰ και ούτω τό εί-
λον σχηματίζεται επί τοΰ αμφιβληστροειδούς καΐ βλέπομεν
τό (σχ. 67),

Ή προσαρμοστική αύτη δύναμις τοΰ οφθαλμού έχει δρια. Έάν
(αβωμεν ανά χείρας βιβλίον τι και τό προσεγγίζωμεν επί μάλλον
ί μάλλον είς τους δφθαλμούς, θά έλθη στιγμή, καθ' ήν δεν θά
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διακρίνωμεν πλέον καθαρά τά γράμματα\χ ή άπόστασις αυτη όνο-:
μάζεται ή ελαχίστη άττόστασις της ευκρινούς οράσεως καί εινε·
διά τόν κανονικόν δφθαλμόν 15 περίπου έκατοστομέτρων.

Ή κανονική δέ άπόστασις τής εύκρινοΰς οράσεως τών μικρών-
αντικειμένων, οίον τών συνήθων γραμμάτων "τών βιβλίων, είνε περί-
τά 25—30 έκατοστ. Τά ανωτέρου λεχθέντα ίσχύουσι διά τόν
έχοντα κανονικήν κατασκευήν δφθαλμόν, τόν καλούμενον έμμέ-
τρωττα δφθαλμόν και διά τοΰτον όμως μέχρις ώρισμένης .ηλικίας.

ΛΙχίωτΐ&α, «ρεοβυωπέα. Έχομεν όμως και οφθαλμούς.

ε,στίαν Ε πλησιέστερος τον φακον, ΐ]τοι εοω&εν τοϋ άμφίβληοτοοεεδονς.

παρουσιάζοντας ελαττωματικών, ούτως ειπείν, κατασκευήν. Καί=

δή οφθαλμοί τίνες έχουσι τον κερατοειδή χιτώνα κυρτότερον τοΰ;

δέοντος καί τοΰ ολου βολβοΰ έν γένει τήν μορφήν ελλειψοειδή;

καί ώς έκ τούτου ή προσοπισθία διάμετρος των είνε μεγαλειτέραΠ!

τής τοΰ κανονικού οφθαλμοΰ.

; , , γ , !;
Έν τοιαύτη περιπτώσει αί έκ τών άπομεμακρυσμένων σημείων

έρχόμεναι ακτίνες συγκεντροΰνται καί σχημ^τίζουσι τό είδωλον

έσωθεν τοΰ άμφιβληστροειδοΰς (σχ. 68 Ε καί συνεπώς δεν βλε-,;

πει αυτά ό οφθαλμός. Ό τοιούτος οφθαλμός καλεΐτοι μυωψ. Διά

νά ίδη ό μύωψ, πρέπει τά αντικείμενα νά τεθώσϊ πολύ πλησιέ-

^ ^ 1 Γ ' ''

στερον ή εις τόν κανονικόν οφθαλμον. Πρός διόρθωσιν τοΰ κα- :
κοΰ μεταχειρίζονται όμματοϋάλια μέ φακούς άμφικοίλους, ήτο^· -
άποκεντρωτικούς. Οί φακοί ούτοι τιθέμενοι έμπροσθεν τών δφθαλ-· |
μών καί δεχόμενοι τάς φωτεινάς ακτίνας τών αντικειμένων πέμ-
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πουσιν αύτάς μάλλον άποκλινούσας πρός τον όφθαλμόν, οιονεί προ-
ήρχοντο αύται έκ σημείων κειμένων πολύ πλησιέστερον καί ούτω
πως σχηματίζουσι τό ειδωλον επί τοΰ αμφιβληστροειδούς -καί το
βλέπει ό οφθαλμός. Άφ1 ετέρου έχομεν τό φαινόμενον τής ττρε-
βνωιτίας, ήτις παρατηρείται είς τούς γέροντας, είς τούς οποίους
•ή άπόστασις τής ευκρινούς οράσεως είνε πολύ μεγάλειτερα τής

(Σχ 69) Πορεία τών παραλλήλων ακτινών ενζος
όφ&αλμοϋ πρεσβνωστος.

Περίπτοιοις καν' ην αί ακτίνες σγ,ηματί ζουοι την έοτίαν Ε απώτερον
ί| ,, τοΰ δέοντος, -ήχοι έκτος τοΰ άμΓριβληοτροειδονς.

■συνήθους. Καί ό λόγος είνε ό έξής : Προϊούσης τής ήλικίας ό φα-
κός αύτών γίνεται ήττον ελαστικός καί οί συσταλτικοί μύες χαλα-
| ρώτεροι, ώστε διά τάς έξ εγγύς σημείων προερχομένας ακτίνας:
ΐδεν δύναται πλέον νά κυρτωθή επαρκώς ό φακός διά νά τάς συγ-
'κεντρώση καί νά σχηματίση τό ειδωλον επί τού άμφιβληστροειδοϋς·
ίαλλά σχηματίζεται τούτο πέραν αυτού, είς τό σημεΐον Ε (σχ. 69).
Ανάγκη λοιπόν ν' άπομακρυνθή περισσότερον τό άντικείμενον.
διά νά σχηματισθή τό είδωλόν του επί τού αμφιβληστροειδούς.

• Καί ιδού διατί οί γέροντες κατά τήν άνάγνωσιν κρατούσι τό βι-
βλίον μακροτερον τής συνήθους εύκρινούς άποστάσεως είς 40, 50,
60 καί πλέον εκάστοτε. Καί μάλιστα οί πολύ γέροντες δεν δύ-
νανται ν' άναγνώσωσι καί είς οιανδήποτε άπόστασιν.

(Ι' · ·

'Επανορθούσι τό κακόν τής πρεσβυωπίας μεταχειριζόμενοι
ομματοϋάλια μέ φακούς συγκεντρωτικούς.

Ι;!

Ή συγκεντρωτική ενέργεια τών φακών τών όμματοϋαλίων·
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Ιρχεται επίκουρος εις τήν τών φακών τοΰ οφθαλμοΰ καί ο
επιτυγχάνεται, ώστε καί άί έκ πλησιέστερων σχετικώς σημείω
έρχομεναι ακτίνες νά συγκεντρώνται έπί τοΰ άμφιβληστροει
καί νά καθιστώσιν όρατόν άντικείμενον.

Ά κ ο ή.

Διά τής άκοής λαμβάνομεν γνώσιν ήχων, όργανον δέ τή

^κοής είνε τά δύο ώτα.

Τό άνθρώπινον ους διαιρείται εις τρία μέρη, έξωτερικόν,
μέσον καί έσωτερικόν ονς (σχ. 70).

ους. Συνίσταται έκ τοΰ έξωτερικοΰ πτέ

{"Σχ. 7 Ο), Το δεξιόν ους τον άν&ρώατον.

ΑΠ άχονντίκος πόρος Τ τύμπ ανογ, Γ τνμπανόφρακτον κοίλωμα^ Δ ευ-
οτα&ιανη σάλπιγζ. Τα*ΑακονστΐΧα δοτάρια: σφΰρα. ακμών, άγαβολενς,
,Ε οΧ-Ο^ναα τον λα βυρίν&ον. Η οί τρεις ημικύκλιοι σωλήνες, Σ στρογγυλή

■&νρίς Χ κοχλίας.

γώματος, τό όποιον καλείται κόγχη, καί έκ του άκουστικου στόρου
Ή κόγχη, έλασμα χόνδρινον, προώρισται, ίνα δέχηται τά ηχητικά
κύματα τοΰ άέρος καί μεταβιβάζη αύτά πρός τόν πόρον. Ό δέ
ακουστικός πόρος είνε σωλήν τοΰ κροταφικοΰ όστοΰ πρός μέν τόν ι
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-Ιξωτερικόν άέρα ανοικτός, προς δε τά έσω κλειόμενος διά τοΰ
τ,υμτζάνου. Έκ τών τοιχωμάτων τοΰ πόρου τούτου εκκρίνεται υλη
- υποκίτρινος, παχεΤα και λιπαρά, η κυψέλη.

.%·&3«ι*·< ο\>ς- Τό μέσον ους είνε είδος θαλάμου κεκλεισμέ-
νου, πλήρους άέρος, όστις καλείται τυμστανόψρακτον κοίλωμα.
ΙΙρός τά εξω χωρίζεται άπό τοΰ άκουστικοΰ πόρου διά τοΰ τυμ-
ίϋάνου (Τ) μεμβράνης λεπτής και ελαστικής και εις τήν άρχήν τοΰ
.-εσωτερικού ώτός υπάρχουσι δύο μικραί θυρίδες, ή μία άνωτέρω,
φοειόής, και ή ετέρα κατωτέρω, στρο^νΛ,^· αμφότερα: κλειό-
μεναι διά λεπτών υμένων. Έν τω τυμπανοφράκτω κοιλώματι κεΐν-
~ται τρία όστάρια συνδεόμενα πρός άλληλα και σχηματίζοντα άλυ-
-σιν οιήκουσαν άπό τοΰ τυμπάνου. Απέναντι τοΰ τυμπάνου
.μέχρι τής φοειδοΰς θυρίδος. Τό πρώτον τούτων έπακουμβών έπι
-τοΰ τυμπάνου καλείται σψνρα, το μετ' αυτό ακμών και τό τρί-
~τον, το έπακουμβών έπί τής μεμβράνης τής φοειδοΰς θυρίδος,
, ανα^ο.Ιενς. Τό ολον κοίλωμα είνε πλήρες άέρος, συγκοινωνεί δέ
| μετά τοΰ εξωτερικού άέρος διά σωλήνος, αρχομένου άπό τοΰ κάτιο
| μέρους αύτοΰ και τελευτώντος εις τον φάρυγγα, όστις καλείται
εΌστα-^ι τ,νη σάλττιγξ.

■^«ωτερςκον ου,ς.Τό έσωτερ:κόν ους είνε τό ούσαοδέ-
στατον μέρος, εκλήθη δ' ώς έκ τοΰ πολυπλόκου τής κατασκευής
του λαβνριν&ος.

Ό λαβύρινθος αποτελείται έκ τής αιθούσης, τοΰ κοχίίον
■ ή έ'Λικος και τών ημικυκλίων σωλήνων. "Ή αίθουσα, άποτε-
.!λοΰσα το κεντρικον τμήμα, συγκοινωνεί μετά τοΰ τυμπανοφρά-
\ κτου κοιλώματος; διά τής ωοειδούς θυρίδος. Έκ ταύτης έκφύ-
ονται οι ημικύκλιοι σωλήνες, τρεις σωλήνες κεκαμμένο: έν
|ί σχήματι ημικυκλίων, ων τά επίπεδα είνε κάθετα έπ' άλληλα. Ό
Ζε κοχλίας, σωλήν σπειροειδής ώς τά κέλυφος κοχλιού, χωρίζεται
ϊ'-εσωτερικώς διά διαφράγματος, διήκοντος καθ' ολον αύτοΰ τό
! μήκος, εις δύο χωρητικότητας, έξ ων ή μεν μία καταλήγει πρός
:·τ6 μέρος τής αιθούσης εις τήν στρογγύλην θυρίδα, γ*) δέ ετέρα

αυτήν τήν αιθουσαν. Πασαι αί κοιλότητες τοΰ λαβυρίνθου
Ι'3-πενδύονται εσωθεν υπό υμένος, εντός τοΰ όποιου περιέχετα'-
1Τ. Τ^ρμανοϋ, ΈγχΜίρίδιον Ζωολογίας 7
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ύγρόν πηκτώδους συστάσεως, ή λέμφος. Τά ακουστικά νεΰρα, έκ.:
τοΰ εγκεφάλου έκπορευόμενα, είσχωροΰσι διά τοΰ δστοΰ καί :
φθάνοντα είς τό έσωτερικόν ούς διακλαδοΰνται είς τά έσω τοΰ·
μεμβρανώδους λαβυρίνθου.

II(ος άχο6ομι.«ν. Είνε γνωστόν ότι τά μόρια τών ηχούν—

("Σ ν. 71 .Σχηματισμός ηχητικω* κυμάτων.

των σιυμάτων ευρίσκονται είς παλμική ν ή κραδασματικήν κίνησιν—
Ή παλμική αύτη κίνησίς τών μορίων μεταδίδεται καί είς τον πε—
ριβάλλοντα αέρα καί σχηματίζει στρώματα παλλόμενα, τά
ηχητικά κύματα. Ταΰτα διαδιδόμενα κατά πάσας τάς διευθύνσεις:
εισέρχονται καί είς τον άκουστικόν πόρον, πλήττουσι τό τύμπανον
καί θέτουσι τοΰτο είς παλμικήν κίνησιν (σχ. 71).

Έκ τοΰ τυμπάνου οί παλμοί ούτοι πρέπει νά μεταδοθώσιν είς'
τό έσωτερικόν ους, δηλ. έκεΐ όπου έξαπλοΰται τό άκουστικόν
νεΰρον. Πρός τοΰτο συντελοΰσιν άφ' ένος μεν ή άλυσις τών
όσταρίων, ήτις μεταδίδει τήν κίνησιν μέχρι τής μεμβράνης τής
φοειόοΰς θυρίδος, άφ' έτερου δέ ό άήρ τοΰ τυμπανοφράκτου κοιλώ—
ματος, ό οποίος μεταδίδει τήν αύτήν κίνησιν καί είς τήν μεμβρά—
ναν τής στρογγύλης θυρίδος.

Αί λεπτεπίλεπτοι αύται μεμβράναι παλλόμενοι τοιουτοτρόπως,
μεταδίδουσι τον παλμον είς τό έσωτερικόν ούς καί έρεθίζουσι τά
ακουστικά νεΰρα, ό δ' ερεθισμός διά τών ακουστικών νεύρων με-
ταβιβαζόμενος είς τον έγκέφαλον προκαλεί τό αίσθημα τοΰ ήχου..
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Γ ε ϋ α ι ς.

"Οργανον τής γεύσεως είνε ή γλώσσα.

"Ή γλωσσά, (σχ. 72) σύγκειται έκ πολυαρίθμων μυϊκών δε-
σμίδων, ποικιλοτρόπως καί
κατά παντοίας διευθύνσεις δια-
σταυρουμένων καί διά τοΰτο
Ι είνε λίαν ευκίνητος. Κατ' έπι-
; φάνειαν καλύπτεται ύπο βλεν-
νώδους ύμένος, έν τω οποίω

μαίνεται πληθύς μικρών έςο-

, , <Ζ

χών, διάφορου σχή-

| ματος καί μεγέθους. Τών θη-
λών τούτων ^ αί λεγόμεναι
μυκητοείδεΐς ή ?ζαλν.κοειύείς
έγκλείουσι τά γευστικά σωμά-
τια, είς ά καταλήγουσι τά
κλωνί α τών έκ τοΰ εγκεφάλου $
προερχομένων^ [καί είς τήν
γλώσσαν διακλαοουμένων νεύ-
ρων, τών ;_οιενεργούντων τήν
γεΰσιν.

Παχύ στρώμα επιδερμικών
κυττάρων ^επικαλύπτει πάντα
ταΰτα καί προφυλάττει τήν
γλώσσαν άπό τής επήρειας
τών πολύ θερμών τροφών ή
τών έχουσών οριμεΐαν γεΰσιν.

(Σχ. 7 ,',) ΓλιΖοσα τοΰ άτ&ρόοζτιυ.

!ί!

•Π!

π

"Οπως παραχθή έν ήμΐν έντύπωσις γεύσεως έκ τίνος σώματος
πρέπει τοΰτο ή νά είνε ρευστόν ή νά διαλύηται έν τω σιάλω.

Σώμα στερεόν μή όιαλυτόν έν τω σιάλω ούδεμίαν γεΰσιν.
παρέχει. Διά τής γεύσεως λαμβάνομεν γνώσιν τοΰ πικροϋ, τού
αλμυροί), τοΰ όξινου κλπ. τών διαφόρων σωμάτων.
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"Ολα τά μέρη τής γλώσσης δεν εχουσι τήν αυτήν γευστικήν
εύαισθησίαν τό εύαισθητότερον μέρος αυτής είνε τό αίχμηρόν
και ιδίως τά πλάγια καί τό κάτω μέρος τής αιχμής.

"Ο ο φ ρ η σ ι ς·
Λιά τής οσφρήσεως λαμβάνομεν γνώσιν τών οσμών, τάς
όποιας παρέχουσι τά διάφορα σώματα.

«•ν ατασ/ευή τών ρ.νιχών κοιλοτήτων. Όοφραν-
ν&Οραί.- "Οργανον τής οσφρήσεως είνε τά κοιλώματα τής
ρινός, διά τών όποιων εισέρχεται ό ατμοσφαιρικός αήρ προς με-
τάβασιν εις τά αναπνευστικά όργανα. Ό αήρ συμπαρασύρων μεθ'
έαυτοΰ μόρια μικρότατα, άπερχόμενα έκ τών όσμηρών σωμάτων,
φέρει ταΰτα εις τό έσο^τερικόν τής ρινός, δπου έρεθίζουσι ταΰτα
τά εις αυτό καταλήγοντα όσφραντικά νεϋρα, οϋτω δε παράγεται ]
ή έντύττωσις τη ; οσμής.

Αί ρινικαί κοιλότητες, δύο τον αριθμόν, χωριζόμεναι επί τής !
μέσης γραμμής διά κατακορύφου διαφράγματος κατά τό ήμισυ
όστεώδους καί κατά τό ήμισυ χονδρώδοα,ς άπολήγουσι πρός τά
οπίσω μεν εις τον φάρυγγα, έμπροσθεν δέ διά τών ρωθώνων εις
τον έςωτερικόν αέρα. Τμήν δέ βλεννώδους φύσεως, μαλακός καί
λίαν άγγειοβριθής, περιενδύει έσωθεν τάς ρινικάς κοιλότητας κα> |
εκκρίνει ύγρόν, δι' ού διατηρεί διαρκώς ϋγράν τήν έπιφάνειαν
τών κοιλοτήτων.

Τά μετά τοΰ άέρος εισερχόμενα μόρια τών όσμηρών σωμάτων
εις τάς κοιλότητας τής ρινός προσκολλημένα επί τοΰ βλεννώ-
δου ϋμένος έρεθίζουσι τάς καταλήξεις τών όσφραντικών νεύρων

Ό ερεθισμός ούτος μεταβιβάζεται εις τον έγκέφαλον καί γεννά-
ται έν ήμΐν ή έντύπωσις τής τοιαύτης ή τοιαύτης οσμής άνα- !
λόγως τοΰ ερεθισμού., ον προκαλοΰσι τά. μόρια επί τών όσφραν-
τικών νεύρων.

Πολλά τών ζώα»· εχουσι τήν αΐσθησιν τής οσφρήσεως ανε-
πτυγμένη ν εις μείζονα βαθμόν καί υπερτεροΰσι κατά τοΰτο τοΰ
ανθρώπου. Έν τοις τοιούτοις ζώοις (θηλαστικά διάφορα,, αρπα-
κτικά, παχύδερμα) τά έξέχοντα κεράτια τής ρινός είνε πολύ άνε*- · |
πτυγμένα καί καθιστώσι τήν έπιφάνειαν τών κοιλοτήτών, και
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ιδίως τά^ χώρας, ένθα έξαπλοΰται το δσφραντήριον νεΰρον, πολύ
ί μεγαλειτέραν. Λιά τής οσφρήσεως προ πάντιυν τα ζώα οδηγούν-
ται εις τήν εύρεσιν τής καταλλήλου τροφής, καταντά δέ σχεδόν
ακατάληπτο ν πώς κάτορθοΰσι πολλά τούτων νά αίσθανθώσι τήν
όσμήν.τής λείας των καί άπό εκατοντάδων μέτρων αποστάσεως ή
τήν παρουσίαν φίλου ή έχθροΰ. Άναμνησθώμεν τοΰ κυνός, περί
τοΰ όποιου πάντες θά έχωμεν δείγματά τινα τής εκτάκτου λεπτό-
τητος τοΰ όσφραντικοΰ αύτοΰ οργάνου.

Περί τής φωνής.

"Οργανον τής φωνής του ανθρώπου καί τών ανωτέρων σπονδυ-
λικών ζώων είνε ο λάρυγξ (Σχ. 57. σ. 70). Ό λάρυγξ, άποτε-
λών τήν εισοδον εις τά αναπνευστικά όργανα, κείται εις τό άνώ-
τερον έμπρόσθιον μέρος τοΰ λαιμού μεταξύ τοΰ ύοειδοΰς όστοΰ,
| τοΰ υποστηρίζοντας τήν γλώσσαν, καί τής τραχείας αρτηρίας· έχει"
| δε σχήμα τριγωνικής πυραμίδας, ής ή βάσις φέρεται πρός τά άνω,
| ή δέ κορυφή πρός τά κάτω καί συνάπτεται μετά τής τραχείας
ϊ αρτηρίας. Ό σκελετός τοΰ λάρυγγας αποτελείται έκ χόνδρων, συν-
ί| δεομένων μετ' αλλήλων διά συνδέσμων καί μυών, ων 6 μεγαλεί-
ί τερος, &υρεοειδ ης καλούμενος, αποτελείται έκ δύο τετρα^λευρι-
; κών πετάλων, συναπτομένων έμπροσθεν καί σχηματιζόντων προ-
Ί εξοχήν, τά μήλον τοΰ Αδάμ.

Πρός το άνώτερον χείλος τοΰ προσθίου τοιχώματος τοΰ λά-
ρυγγας έπίκειται χόνδρος πλατύς καί ελαστικός, ή έ;7Π}/λα>ττίς
Ε, ήτις κατά τήν κατάποσιν τών τροφών ταπεινουμένη προς τά
|| κάτω καί οπίσω στεγάζει τό στόμιον τοΰ λάρυγγας καί εμποδί-
ζει τήν εις αυτόν εισοδον τών τροφών.
|] ·

Εσωτερικώς ό λάρυγξ επικαλύπτεται υπό βλεννογόνου ύμένος,
• έκ τοΰ όποιου προβάλλουσιν εκατέρωθεν πρός τά έσω πτυχαί, κα-
ι ίλούμεναι φω 'ητικαϊ χορδχί, στεναΰσαι τον χώρον τοΰ κοιλώ-
ματος τοΰ λάρυγγας καί σχηματίζουσα·, σχισμήν, τήν φωνητικήν

* '

σχισμήν.

ί μ ,

Αί φωνητικαί χορδαί είνε τεσσάρες; δύο άνώτεραι (ΦΦ), σχη
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ματίζουσα: τήν άνωτέραν φωνητικήν σχισμήν, καί δύο κατώτερα:
(Φ Φ'), σχηματίζουσα: τήν κατωτέραν σχισμήν. Ούτω πως ο χώ-
ρος τοΰ λάρυγγος διαιρείται είς τρία μέρη, είς τό ύπέρ τάς ανω-
τέρας φωνητικάς χορδχς, είς τό περιλαμβανόμένον μεταξύ τών 4
φωνητικών χορδών, τό καλούμενον λαρυγγικόν κόλπωμα, καί
είς τό πολύ μεγαλείτερον κκτώτερον, το ύπο τάς κατωτέρας φω-<
νητ:κάς χορδάς κείμενον καί φθάνον μέχρ: τής αρχής τής τρα-ί
χείας άρτηρίας.

■Μα-ρ-χ-γωγ/} τ^ς φων^ς. βΗ παραγωγή τής φωνής γίνετα
δ:ά τών παλμικών κινήσεων τών χειλέων,τών φωνητικών χορδών καί
ίδιο.)ς τών κατωτέρων δηλονότι διά ρεύματος αέρος, διερχομένου
δι' αύτών, πάλλοντα: αύτα:, ή παλμική κίνησις αύτών μεταδίδε-
ται καί είς τον έξωτερικόν άέρα καί σχηματίζονται ήχητικά κύ- |
ματα, παράγοντα τον ήχον. Οί παραγόμενο: ήχο: ύπο τοΰ λάρυγ-
γος φαίνεται δτ: είνε άναρθρο:, μεταβάλλονται δέ είς ένάρθρους.ί
μετά τήν δίοδόν των διά τοΰ στόματος. ΓΟ λάρυγξ δίδει μόνον τό
ύφος, τήν έντασιν καί τ<\ν χροιάν τοΰ ήχου.
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Β^ΣΙΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΤΑΞΙ ΝΟ ΜΗΣΕ ΩΣ

Απειράριθμα είνε τά επί τής επιφανείας τής γής ζώα και ποι-
τκιλώτατα τήν κατασκευήν, τήν μορφήν, το άνάστημα, τό χρώμα
κλπ., δ:Γ ών διακρίνονται άπ' αλλήλων. Ουδέν όμως ζώον έχει
α.ύτό κχί μόνον ιδίαν μορφήν, άλλ' υπάρχει πάντοτε άριθμός τις
ζώων, τά όποια κατά τά ουσιώδη χαρακτηριστικά όμοιάζουσι
πρός άλληλα., μικράς δέ τινας άσημάντους διαφοράς -παρουσιάζου-
σα διό καί τά όνομάζομεν με τό αυτό όνομα.. Ούτω π. χ. όλοι
γνωρίζομεν οτι υπάρχει όχι εν, άλλά πληθύς προβάτων, "ίππων,
ορνίθων, κυνών κλπ. Τά διάφορα πρόβατα παρουσιάζουσιν ούσιο:»-
δώς τήν αυτήν κατασκευήν τοΰ σώματος, εκτός μικρών διαφορών
ττοΰ χρώματος, αναστήματος, κλπ. Άφ' ετέρου" τά διάφορα πρό-
βατα συζεύγνυνται μετ^ αλλήλων καί γεννώσι τέκνα δμοια καί
γόνιμα. · '

Τό αϋτό συμβαίνει καί εις πους ίππους, τους χοίρους, τούς
λαγωούς, τάς όρνιθας κλπ. Είνε ουσιωδώς δμοια καί γεννώσι
ί τέκνα δμοια καί γόνιμα. «Τό σύνολον τών ζωικών άτόμο>ν, τά
όποια όμοιάζουσι πρός άλληλα κατά τους ουσιώδεις χαρακτήρας
Γ καί γεννώσι μετ' αλλήλων τέκνα δμοια καί γόνιμα, καλεί-
σαι είδος». Π. χ. σύνολον όλων τών προβάτων άποτελεΐ τό
είδος τορόβατον, το τών λεόντων τό είδος ?έων, τό τών κυνών τό
_=1οος κύα> ν καί οϋτω .καθεξής.. Α:ι ;δέ-μι·κράί διαφορά*. χρώματος,



104 ΤΑ ΞΙΝΟ ΜΗ ΣΙ Σ ΤΩΝ ΖΩΩΝ

ί

αναστήματος, μορφής κλπ. τών ατόμων του αύτου είδους, εάνίΐ
είνε κάπως άξια: λόγου, άποτελοΰσι τάς ποικιλίας, ή φυλάς ενός
-καί τοΰ αύτοΰ είδους. II. χ. τό είδος τοΰ Γππου περιλαμβάνει, πολ-
λάς φυλάς, επίσης τό τοΰ προβάτου, τοΰ κυνός, τής ορνιθος κλπ.;

Πράς εύχερεστέραν σπουδήν τής άπειρίας τών επί τής γης;
ζωικών ειδών, ανερχομένων εις ίκανάς εκατοντάδας χιλιάδων, συνΉΐΗ
ενοΰμεν πολλά συγγενή είδη, τουτέστι τά παρουσιάζοντα Ομοιό-
τητας κατά τήν κατασκευήν, μορφήν καί διάταξιν τών οργάνων,
εις γένη, έκ συγγενών γενών κατά τόν αυτόν τρόπον σχημ-ατίζο-η
μεν ομοιογενείας, εκ τών ομοιογενειών τάξεις, εκ τών τάξεων
όμοταξίας καί έκ τούτων αννομοταξίας ή χ'ύσζονς. Ή μέθοδος^]'
αύτη τής κατατάξεως τών ζώων είς ομάδας υπαλλήλους κατά τήν-
μείζονα ή ελάσσονα αύτών ομοιότητα καλείται ταξινόμησις.

'ϊ^τορίαι τής ταξινομήσεως. Από τής αρχαιότητος:
ήδη καί δή πρώτος ό "Αριστοτέλης συνέλεξε τάς έως τότε ατελείς;!
γνώσεις περί τών ζώων, έπλούτισε διά τών ιδίων αύτοΰ· παρα-τ-
τηρήσεων καί συνήγαγε πάντα εις έπιστημονικόν τι δ λα ν ~αςι--
νομήσας τά ζώα εις δύο μεγάλας ομάδας:, εις εναιμα καί εις:;
αναιμα. ΜΓποοιήρεσε δέ τά_·μέν πρώτα εις ξ'ωοτοκο-ϋιτα έν έαν-
τοΖς, εις όρνι&ας, εις τετράποδα ή α^οδα φο τοκονντα καί είςτ
ι^'&'ϋς' τά δέ δεύτερα εις μαλάκια, μαλακόστρακα, έντομα
καί όστρακοδέρμανα. Εδέησε νά παρέλθωσιν αιώνες μακροί μέ-
χρι τοΰ Λινναίου (1707—1778), ό όποιος κατήρτισε κατά φυσι—;
κον σύστημα ταξινόμησιν καί τών τριών βασιλείων, της. φύσεως:,
καί ό όποιος εισήγαγε καί το σύστημα τής διπλής ονοματολογίας^
καθ' ην έκαστον ζώον ονομάζεται μέ διπλούν λατίνικόν ονομα,.
έκφράζον το γένος καί τό είδος τοΰ ζώου.. Ούτω π. χ. τά ειδη |
τοΰ γένους Οίΐιιϊδ (κύων) ονομάζονται ο&ηίβ ίίΐαπ] ΐητίδ (6'θΙκια-τ-.
κός κύων), οη,οι'8 Ιιιραβ (λύκος), Οίΐπΐδ νχιΐρθ» (άλώπης) κλπ.

Μετά τόν Αινναΐον ο ΟιινίθΓ έταξινόμησε τά ζώα (1812) εις 4τ
συνομοταξίας λαβών ώς βάσιν κυρίως τήν κατασκευήν καί τήν
θέσιν τοΰ νευρικού συστήματος. Ή εις 4 συνομοταξίας, Σπονδυ-
λωτά, Λακτυλιωτά, Μαλάκια καί Ακτινωτά, ταξινόμησις τοί?--
ΟανίβΓ έγένετο γενικώς παραδεκτή καί ύπήρξεν ή μόνη έπτκρα^
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τήσασα μέχρι -τών νεωτέρων χρόνων. Νυν κατά τούς νεωτέρους τά
ζωα διαιρούνται επί τή βάσει κυρίως ανατομικών καί έμβρυολο-
'ικών χαρακτήρων είς 9 συνομοταξίας, αίτινες είνε αί εξής :

1) Σπονδυλωτά (ν€ΓίθΙ)ΓΕΐία)
2) Μαλακιοειδή (Μοίπδοοκίρίΐ)
3) Μαλάκια (Μοίαβο»)

Χιτωνοφόρα (Τιιηΐοαίίΐ)
Μ Άρθρ^ποδα ( λΓίΗτοροάίΐ)
ΰ) Σχ,ώληκες (ΥθΓηΐθδ)
<) Έ^ινοδέρματα (Εο1ιίϊΐο(1θΓϊηίΐΐει)
δ) Κοιλέντερα (ΟοθΙθΠίθΓίΐίίΙ)
9) Πρωτόζωα (ΡνύίΟΖΟίΐ)

ΠΡΩΤΗ ΣΥΝΟΜΟΤΑΞΙΑ

Σπονδυλωτά (νθΓΐθΙ)Γα.Ιίΐ)

Παραδ. 1\ύων, γαλή, στρουθίον, χελώνη, όφις, βάτραχος, λά-
βρας, εγχελυς.

χιρίΑχήοε; 1) Είνε ζωα άμφιπλευρίου συμμε-
τρίας· 2) έχουσι πάντα έσωτερικόν σκελετόν όστέϊνον ή χόνδρι---
\|ον. 3) προς τά νώτα τοΰ άξονος τού σκελετοΰ (τής σπονδυλικής.

στήλης) κείνται τά νευρικά κέντρα .(εγκέφαλος, νωτιαίος μυελός),

? !

πρός δέ τό μέρος τής κοιλίας τά σπλάγχνα (όργανα πεψεως, άνα-
πνοής, κυκλοφορίας τοΰ αίματος κλπ.). 4) Τά άκρα τοΰ σώματος
είνε κατά κανόνα 4, σπανίους δε 2 η καί ελ/,ειπουσιν όλοσχερώς.

' ' - < · "» Ο ' \

5) τα όργανα τής αναπνοής (πνεύμονες ή ρραγχια) κοινωνοΰσι
μέ τό πρόσθιον τμήμα τής πεπτικής συσκευής.·
^Υποδιαιροΰνται είς τάς εξής 5 όμοταςίας :
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I (-)ηλασ :ιχά

Π Πτηνά.

ί[ί Ερπετά.

IV Άμ^ίοςα.

V Ί , θΰ..

ο Μ Ο Τ Α Ξ » Λ

Θηλαστικά. (Μα πιω η 1ί;; >

Τά θηλαστικά πάντα (πλην τών Μονοτρήμων) γεννώσι τέκνα
ζώντα, τά όποια θηλάζουσι διά γάλακτος, εκκρινομένου Οπό τώΝ
μαστών.

Έχουσι τήν έπιφάνειαν τοΰ σώματος κατά κανόνα κεκαλυμ|
μένην υπό τριχώματος, σπανίως δέ γυμνήν ή κεκαλυμμένων ύπό
φολίδων.

Άναπνέουσι πάντα διά πνευμόνων καί ουδέποτε διά βραγχίουν, I
ή δε καρδία των σύγκειται έκ δύο κόλπων καί δύο κοιλιών. Είνε
ζώα θερμόαιμα, έχοντα αίμα έρυθρόν είς όλίγιστα μόνον (νυκτε-
ρίς, άρκτος) ή θερμοκρασία τοΰ σώματος κατέρχεται τον χειμώνα
επί τοσοΰτον, ώστε ύποπίπτουσιν είς χειμερίαν ψίολείαν.

Έχουσι το νευρικόν σύστημα άνεπτυγμένον, ώς καί πάντα τά
αισθητήρια, μέ έλαχίστας τινάς ελλείψεις είς τινα έξ αύτών. .

Πάντα φέρουσι διάφραγμα χωρίζον το κύτος τοΰ θώρακος άπό
τής κοιλότητος τής κοιλίας. Τά άκρα αύτών είνε κατά κανόνα
πόδες πρός βάοισιν, σπανιώτερον δέ χείρες πρός σύλληψιν ή πτε-
ρύγια πρός νήξιν έν τω ϋδατι. Τά πλείστα τών θηλαστικών
βιοΰσιν επί τής ξηράς, όλίγιστα δέ μόνον έν τή θαλάσση. Ούδέν
τών θηλαστικών είνε δηλητηριώδες. Λιά τήν ύποδιαίρεσιν αύτών
λαμβάνεται ώς βάσις προ πάντων ή κατασκευή τών οδόντων καί
τών άκρων.

^ ν ■ Γ'

Είνε γνιιοστά μέχρι σήμερον ύπέρ τάς 2300 διάφορα είδη |
ζώντα. Έποδιαιροΰνται είς 14-τάξεις.

1. Τάξις. Πί&ηκοι ή τετράχειρα (ΡίίΗθοί .

,Οΐ πίθηκοι έχουσι τά πρόσθια άκρα άπολήγοντα είς χείρας,



ΜΕΡΟΣ ΛΕΥΤΕΡΟΝ

107

-ψ. οε ο,άσθία εις ,.όοας συλληπτικούς, οί οποίοι ώς έκ τη- ικα-
νότητος των ταύτη; έθεωρήθησαν ώς χείρες, έξ ού τά ζώα εκλή-
θησαν και τετράχειρα. '

(Σχ.'73). ΓορλΙας
οάκτυλοι τών χειρών και τών ποδών (έκτος τών άοκτοπι.
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θήκων φίρουσιν όνυχας πλατεις. "Εχουσι καί τά τρία είδη τ'(

οδόντων, τούς δέ οφθαλμούς διευθυνοαένους πρός τά πρόσω,
χαρακτηριστικόν πλείστων πιθήκων είνε οί γ·> αΦοθύλακοι, δύί|
θύλακοι εκατέρωθεν τής κάτω σιαγόνος, έντός τών οποίοον έναποί

θέτουσι τροφάς προ τής μασήσεως, καί τά επί τής έ'δρας γυμνί'

„

ί||

(^•χ 14 Γίββων.

εξογκώματα, τά καλούμενα τηλίδρανχ. Τρέφονται έκ καρπών; |
φύλλων, τρυφερών βλαστών κτλ.

"Υποδιαιρούνται είς στενορρινα-, έχοντας τό διάφραγμα τής:
ρινός στενόν καί τούς ρώθωνας οιευθυνομένους πρός τά κάτω και
έμπρός, καί είς ^τ^ατ '>ρρι·"ας, έχοντας τό διάφραγμα τής ρινός-
ούτως ώστε οί ρώθωνες διευθύνονται πρός τά πλάγια.



1)Μεταξύ τών σ νενορρί >ω ν ή πιθήκων τον τζ,α ΐα,ον κ ο μου
νονται οί 4 ανθρωποειδείς πίθηκοι, ονραγγοντάγκος, γο-
, χιμττατζής καί γίββων ή νλοβάτης. Ούτοι είνε άκερκοι
^αί εχουσι τό πρόσωπον γυμνόν, στερούνται δέ γναθοθυλάκων
όμοιάζουσι πολύ κατά τήν κατασκευήν τοΰ σώματος προς τον
θρωπον, έξ ού καί έκλήθησαν άνθρωποε.ό ,

Μ ΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΝ

Ο «"ί Ρ ιί /..

ί ■

Ετέρα κατηγορία στενορρίνων πιθήκων είνε οί λεγόμενοι κ )-
νοττί&ηκ >'., βαδίζοντες επί όλοκλήρου τοΰ πέλματος τών άκρων,
φέροντες τηλξόρανα καί ώς επί τό πλείστον καί γναθοθΰλάκους.
"Τοιούτοι είνε: ΓΟ οεμνοπίθη ιος, ζών εν Ίνδίαις, ό ;·ί}:>οκ2ψαλ
ή στα,βϊ,α, ;ος, φέρων μεγάλους κυνόδοντας.Είδος κυνοκεφάλου είνε
£ καλούμενος '^ΐμαδ,ονά; ή μα >δ υοφόρος σταβιάνος τεφρόχους,
ού το άρρεν φέρει μακρόν τρίχωμα έπι τών ώμων έν είδει βρα-
χέος μανδύου, ζή έν.Νουβία καί Άβησσυνία. Οί κεοκοπίθηκοι,
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πίθηκοι τη- "Αφρικής καί τών Ινδιών, 'ϋ μόνος εν Ευρώπη σή-
μερον ζών πίθηκος είνε ο εις τους βράχους τοΰ Γιβλαρτάρ απαν-
τών ϋία^ώ.-ο; άκερκος.

Μ

76). Μαγόότος

2) Πλατνρρινες ή τοΰ νίοι; κόσμου πίθηκοι είνε ο μνκη-
τής,δ άτε λης έν Χ. Αμερική, ό κήβος, έν Γουϊνέα κλπ.

3) Τρίτη όμάς πιθήκων είνε οί άρκτο πί&ηκοι, τών όπο'ων οι-
δάκτυλοι έξα-ρέσει τοΰ μεγάλου τών οπισθίων άκρα)ν φέρουσιν .
όνυχας όςεΐς. Ζώσιν ούτοι έν Χ. Αμερική επί τών δένδρων.

2. Τάξις. Ήμιττί&ηκοι (ΡΓΟδίπιΐίϊθ}

Έχουσι χείρα; καί πόδα; συλληπτηρίους κ α ί βιοΰσιν επί τών
δένδρων. 'Έχου.σι τό πρόσωπον τριχωτόν, τήν κεφαλήν μεμηκυ-
σμένην, άλωπεκοειοή, πολλά ζεύγν; μα ατών ΙπIτοΰ στήθους καί.
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.ή ς κοιλίας, τάς όφθαλμικάς κόγχας άνοικτάς -ρός^τά πλάγια
αί τά πρόσθια άκρα βραχύτερα τών]£όπισθίων. Είνε ζώα νυκτό-

(—χ. 77)

_

καί τρέφονται κυρίως ές εντόμων καί άλλων μικρών ζφων
ν.αί έκ φυτικής τροφής. Κα'τοΙκοΰσιν έν Μαδαγασκάρη, "Αφρική
νιαί ταΐς νήσο ι ς παρά τήν νότιον Άσίαν (Λεμούριοι, γαλεοπίθηκοι).

;!

3. Τάξις. Χεορόπτερα. (0ΗϊΓορί-θΓίΐ).

Τά χειρότττερα η νυχτερίδες φέρουαι μεταξύ τών λίαν έπιμε-
μηκυσμένον οστών τών προσθίων άκρων, τών οπισθίων άκρων καί

/■ Π
ϊ ·: ί;

Ν

(ΛΤυκΐ£?/ί.

τής ουράς τεταμένην μεμοράναν, δι' ής ϊπτανται. Ασύνδετοι πρός
τήν μεμβράναν ταύτη ν μένουσι μόνον οί μεγάλοι δάκτυλοι» τών
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προσθίων άκρων καί ό άκρος πους τών οπισθίων. "Εχουσι καί τΰ
τρία είδη τών οδόντων. Ζώα τής τάξεως ταύτης είνε αί κοινώς
καλούμεναι νυχτερίδες.

Νυκτερίς εγχώριος λίαν διαδεδομένη παρ' ήμΐν είνε ή κάλου
μένη νυκτερϊς ή κοινή, έχουσα μήκος σώματος περί τά 8 έκατο
στά. Είνε ζωον νυκτόβιον, εντομοφάγον, κοιμώμενον τήν ήμέραν
τήν δέ νύκτα έξερχόμενον πρός άγραν οιαφόρουν εντόμων (μυιών
κωνώπων, κανθάρων καί Ιδίοις ψυχών), έξ ών τρέφεται. Οί οφθαλ!
μοί της ,'είνε μικροί καί δεν εχουσι μεγάλην οξύτητα, άλλ' ή αί-
σθησις τής αφής, έχουσα τήν έόραν της έν τω δέρματι καί τοις
πτερυγώμασι τών ώτων,' παρουσιάζει λεπτότητα άπιστεύτου (3αΗ
θμοΰ" εκτάκτως οςεΐα είνε καί ή άκοή. Έχει τους οδόντας δξεΐς,;
καί αύτοί οί τραπεζΐται φέρουσ:ν οξέα έπιφύματα, όπως σχί~
ζωσι καί τέμνωσι τά σκληρά έλυτρα τών εντόμων.

Κατά τήν ψυχράν έποχήν τοΰ έ'ΐους τό ζωον υποπίπτει εις
χειμερία ν νάρκη ν εντός ρωγμών ή κοιλωμάτων βράχων , παλαιών
οικημάτίον κλπ. συναθροίζονται κατά σωρούς πολλά άτομα καί
εξαρτώμενα άπό τινο, στηρίγματος διά τών ποδών μένουσι καθ';
ολην τήν ψυχράν περίοοον κρεμασμένα άκίνητα καί αναίσθητα -
Ή νυκτερίς αύτη, συλλαμβάνουσα, ώς εϊδομεν, πρός τροφήν της
πληθύν εντόμων καταστρεπτικών τών οπωροφόρων δένδρων, πρέ-
πει νά θεωρήται ώς κατ' εξοχήν ώφέλιμον ζωον διά τον άνθρωπον
καί άξιον τής προστασίας του.

Έντομοφάγος νυκτερίς είνε ή καλουμένη νυκτερίς ή μικρά,
καί 2—3 είδη ρινολόφοον ννκτερίδω >, άπαντώντα επίσης παρ'
ήμΐν. "Ετερα είδη νυκτερίδων είνε καρποφάγα (πτερόπους, φυΑ-

λόστομο;).

1

4. Τάξις. Έντομοφάγα (ΙηδβοΐίνοΓίΐ).

Μικρά πελματοοάμονα ζώα φέροντα γαμψούς όνυχας επί τών
πενταδακτύλων ποδών. Όδόντων. εχουσι καί τά τρία είδη" οι
τραπεζΐται είνε οξυκόρυφοι καί ή ρίς των προμεμηκυσμένη εις
σχήμα ρύγχους* τρέφονται κυρίως έξ εντόμων.
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Τοιαύτα είνε ό -κοινότατος πα ρ'ήμΐν άκαν&όχοιρος. Είνε ζωον
[νυκτόβιον, έχον το σώμα κεκαλυμμένον οπό ακανθωδών τριχών,
ακρα 4 βαδιστικά καί άνασκαπτικά, μήκος 25 — 30 έκατοστομ.
|καί οϋράν βραβεία ν, στερείται δέ^κυνοδόντων. Δι' ισχυρών μυών συ-
ίστέλλει' τό δέρμα καί συσφαιρώνει τό σώμα εις τρόπον, ώστε νά
παρουσιάζω ώς δπλον κατά του έχθρου μόνον τάς σκληράς άκαν-
θας. Ζτβ εντός θάμνων, χόρτων, σπαρτών, τρεφόμενος έκ γήινων
σκωλήκων, καμπών, μυιών καί λοιπών επιβλαβών εις τάς φυτείας
ζώων, Επομένως είνε ζωον ώφέλιμον διά τον άνθρωπον καί
άξιον τής προστασίας του.

Ό άσίτάΐαί; ό τνφλόμνς (κοιν. τυφλοπόντικας), ζών υπογείους

(Σχ. 79). Άσπάλαξ.

Πϊ , , , , ,

. :και φέρων πΛατεις ποοας μετ ονύχων πτυοειοων προς ανασκα-

φήν του εδάφους, άπαντα έπίσης παρ' ήμΐν καί είνε καταστροφεύς

έπιβλαβών ζώων.

5 Τάξις. Σαρκοφάγα, τ) άρπα'-<τι>:ά (^ΒΓπΐνοΓίΟ.

Φέρουσι μακρούς καί ισχυρούς κυνόδοντας καί τραπεζίτας κατά
{•Ηπο μάλλον ή ήττον κοπτερούς. Τά άκρα των άπολήγουσιν εις

Ν. Γεςμανον, Έγχειςί&ιον ' φολνγι'ας. <ί?

| . > - - . " ' ■ ' ' ■ " V. -
.11 ·
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4 ή 5 δακτύλους μετ* ονύχων γαμψών. Τά μέν τούτων βαο&-
10 ? 8

<90), Βίς δάχτυλος γαλής πρυς δεϊςιν τον τρόπον χ,αϋ' ον αναστέλλε"
τ αί ό δννξ τών δαν.τνλοβαμόντον, ί'γα μη ψ&είρηται χατα την βάδισιρ»

ζοντα στηρίζονται μόνον επί τών άκρων τών δακτύλων-- δακτν-
λοβάμονα, τά δέ επί ολοκλήρου τοΰ πέλματος τών ποδών- ατελ—

ματοβάμονα. Τρέφονται έν. σαρκών ζώων, α τι να ώς "επί τό πλεί—ί
στον συλλαμβάνουσι ζώντα καί- κατασπαράσσουσι, -τινά" δε έν με ρε
καί έκ φυτικής τροφής, '

Τοιαύτα είνε : ΓΗ καί-πα ρ^ ήμίν καί Ιφ' όλοκλήρου τή& γή
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έξαιρέσει τών πολικών /ωρών έξηπλωμένη γαλή ή οίχοδίαιτος,
ζώσα έν Αίγύπτω άπό αρχαιοτάτων, χρόνων καί τιμωμένη ως
ζώον ιερόν, εκείθεν δέ μεταδοθεΐσα είς Άσίαν καί βραδύτερον
είς Εύρώπην. Είνε ζώον δακτυλόβαμον, έχον λίαν άνεπτυγμένας
τάς αισθήσεις καί ιδίως τήν άκοήν, τά άκρα διαπεπλασμένα
προς ήσυχον καί ταχεϊαν βάδισιν καί έφωδιασμένα είς τά άκρα τών
δακτύλων διά γαμψών καί ισχυρών ονύχων πρός σύλληψιν καί
I κατασπάραξιν τής λείας. "Οπως μή άποτρίβωνται δέ οί όνυχες
< κατά τήν βάδισιν, έχει τήν ικανότητα ή γαλή δι' είδικοΰ μυός
νά συνέλκη καί άναστέλ) η αυτούς προς τά άνω, ώστε νά μή

ΓΣχ .

άκουμβώσιν επί τοΰ εδάφους, προεκτείνει δέ μόνον αυτούς κατά
τήν στιγμήν τής χρησιμοποιήσεως διά τήν λείαν. Είνε ζώον χρή-
σιμον ώς καταστρέφον τούς μΰς, ακρίδας, κανθάρους, βατράχους,
έν άνάγκη δέ καί έχνίδνας. Ή αγρία γαλή κατοικεί έντός δασω-
δών εκτάσεων τών ορέων τής Εύρώπης, έχει μέγεθος διπλάσιον
περίπου τοΰ τής οίκοοιαίτου καί δέρμα πυκνότριχον καί κιτρινό-
φαιον μετά σκοτετνοτέρων ραβδώσεο^ν.

Τά γνωστότατα ζώα, ό λέ<ον, ήτίγρις, ή λεοπάρδαλις, ό πάν-
ο λέων τής Αμερικής Κογκουάρος ή Πούμας, ό λνγξ (κοιν.

111
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ρήσος) απαντών έν "Ολύμπω, Θεσσαλία -καί άλλαχοΰ παρ' ήμΐν,
είνε αρπακτικά ομοιάζοντα πολύ πρός τήν γαλήν καί τασσόμενα
μετ" αυτής εις τήν οίκογένειαν τών αίλονροειδ α>/.

( Τ χ Ιτ«3) νΐέων Σεντγάλης.

Ή ναινα, έ/ουαα οδόντας ίσχυροτέρους καί τών τοΰ λέοντος,
κατοικεί εις τήν 'Αφρικήν καί τήν Δ. 'Ασίαν.

Κοινότατον σαρκοφάγον παρ" ήμΐν εί?ε ό κύων, διακρινόμενος
διά τήν πίστιν καί άφοοίωσιν πρός τόν κύριόν του ναι διά -τήν
έκτακτον νοημοσύνην του. Τοΰ κυνός διακρίνονται πλεΐσται πα-
ραλαγαί, ών κυριώτερα: είνε ό Φ ηρε υνικόχρησιμεύων διά τά
κυνήγι ο ν, ό Ιχνηλίζη,, έχων ιδιαζόντως όξεϊαν τήν δσφρησιν καί
άνακαλύπτων δι" αυτής τά ίχνη άνθρωποι.» ή ζώου, ό νεο^/βίος,
άριστος κολυμβητής σ υζιυν κινδυνεύοντας άνθρώπους, ό ττοιμ,ενι-



(Σχ. 84). Σύων ·&νεεντ ικός (Σεττ

(Σχ. 85). Κϊων αιλοσ ό<.
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κός, ρωμαλέος κ α: φύλας καλός τών ποιμνίων, ο μολοσσός, δ χο·<
'Άγιου Βερνάροου κλπ.

ι 86). Κνοον ·&ηρεντικός.

·· ί

Εν Ελλάδι άπαντα επίσης ο λ^κο;. Ούτος ε/ει άναστημα
εύσωμου κυνος καί τό σώμα κεκαλυμμένον υπό τριχώματος πυ-
κνοί ούτινος τό χρώμα ποικίλλει άναλόγως τοΰ κλίματος καί τής
εποχής τοΰ ετου;· τό θέρος είνε έρυθρωπόν αποκλίνον πρός τό
χρυσόχρουν κατά τόν χειμώνα· εις βορειοτέρας χώρας είνε
μάλλον ά·/5ΐ κτόχρουν. Εχει τ^ν λαιμον βραχύν, μεγάλη ν μυϊκήν
δύναμιν νά τρέ/η πολύ- φέρει ο δακτύλους είς τούς προσθίους καί
4 είς τούς οπίσθιους πόδας' μετ' ονύχων βραχέων καί ούχί άνα-
σταλτών. Οί οδόντες του δέν είνε τόσον οςεΐς, όπως οί τών αί-;
λουροειδών.

Είνε πονηρός, πανούργος καί πρός μείζονα έπιτυχίαν συνενοΰν-
ται πολλοί όμοΰ εις άγέλας καί επιτίθενται κατά προβάτων, αιγών,
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ι^νων, ίππων κλπ., άτινα συλλαμβάνοντες έκ τοΰ λαιμοΰ προσπα-
'θοΰσι νά πνίξωσι διά τών δηγμάτων των. Τόν ,χειμώνα ελλείψει
■-άλλης λείας κατέρχο νται καί είσορμώσι καί είς τά χωρία εναντίον
| ζώων καί άνθρώπων.

ΓΗ άλώτντ/ξ, ό &ώς, (κοιν..τσακάλι), είνε επίσης έκ τώνκοινο-
-χάτυ3ν .παρ* ήμϊν σαρκοφάγων.

"Ετε ρα σαρκοφάγα ζώντα έν "Ελλάδι είνε αί διάφοροι ίκτίδες

ιίί

(Σχ. 87;. Θώς.

I '^κοιν. νυφίτσες), έχουσαι σώμα έπιμεμηκυσμένον, τά σκέλη βραχέα
1 '^ιετά 5 δακτύλων συνήθως καί βραχέων αιχμηρών ονύχων. Πα-
^ρέχουσι. δέρμα πολύτιμον πρός κατασκευήν γουναρικών. "Η ένν-
£ρΙς (κοιν. βύδρα) ,κολυμβα έίς ύδωρ καί· τρώγει ιχθύς.

Ό τρόχος ή έλειός (κοιν. άσοός) είνε ζώον νυκτόβιον, άνορύσ-
| <<σον υπογείους τρώγλας ν^αί τρεφόμενον συνήθως έκ-φυτικών ουσιών.

"Αρκτος Ί) κοινή ή μελάγχρονς είνε πελματόβαμον ζωον,
^απαντών και έν Ελλάδι εί; τά όρη-τής'ιΗπείρου καί Θεσσαλία;,
τκαθιστάμενον '.όμως όλονεν ;σπανιώτερον.
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Τρέφεται -καί έν. σαρκών άλλα -καί έκ φυτικών ουσιών, έκ με—

(Σχ. &8 . Ίκτίς.

ίΣχ. ί 9 . 'Ει νδοίο.
λιτός κλπ. Έχει δέρμα πυκνόμαλλον καί υπ' αυτό παχύ στρώμαε
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Λ^ττους· ιόν χειμώνα αποσύρεται εις κοιλώματα -καί παραμένει
Ιγ νάρκη επί 3—4 μήνας. Τό σώμα της είνε χονδροειδές αετά

I !

1

II Η

Γ - . ( - χ 90) "άρκτος

ν|·74ενταδακτύλων ποδών καί ρύγχους προέχοντος. Ή λευκή άρκτος
I ν.ατοικεί εις τάς βορείους πολικάς θαλάσσας καί έχει τό τρίχωμα
' "Β ευκον.

Θ Τάξις, λίτερυγιόποδ-ζ (Ρϊηηίρθθία)
Είνε ζώα υδρόβια, ζώντα τό πλείστον έν τή θαλασσή, εξερ-
χόμενα δέ εις τήν ξηράν μόνον πρός ήλίασιν ή ύπνον ή πρός θη-

'-^χ .91 . Φ·ήκν

λασιν τών νεογνών των. Λιό καί τό σώμα των είνε άτρακτοειδές
;>έρον βραχείς προσθίους πόδας, τούς δέ οπίσθιους διευθυνομένους
ΚίΟιζοντίο^ς πρός τά οπίσω" οί δάκτυλοι τών ποδών συνδέοντα
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%

οία μεμβράνης -καί αποτελούντα: οΰτο^ πτερύγ:α κατάλληλα πρ«|
νήξιν. Το δέρμα των καλύπτετα: υπό βραχειών έρ:ωδών τριχώ·|
Τοιαύτα: είνε α: γνωστά: υπό τό γεν:κόν όνομα φωκαι, ζθ|
σα: εις πάσα; σχεδόν τά; θαλάσσας καί τρεφόμενα: έξ ιχθύων,
λακ:ο)ν καί άλλων θαλασσίων ζώων. Χρησιμοποιείται τό λίπος κ?|
τό κρέας των καί μάλιστα υπό τών κατοίκων τών βορείων χωρών|
Ευρίσκονται συνήθως καί έν τή Μεσογείω θαλάσση. Τριχοφόρο^
ίΠολ. θάλασσα), Ώταρίσ. (Είρην. ώκεανός).

7. Τάξις. Τρωκτικά (Ηοοίβηΐία).

( Σχ £ 2). Κάστρο.

Τά πολυαριθμότατα καί μικρά ώ; έπ:

:ο πλείστον ν ώα τής
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ΐτ-άξεως ταύτης διακρίνονται ιδίοις διά τήν -κατασκευήν τών
Οδόντων.

Οί κοπτήρές των, δύο επί έ-κάστης σιαγόνος, είνε άνευ ριζών
-ί-καί καλύπτονται μόνον επί τής πρόσθιας επιφανείας δι" άοαμαν-
τίνης ούσίας· επειδή ώς έκ τούτου διά τής άποξέσεως τών κάτω

{Σχ 93). Σκίουρος
' · προς τούς άνω καί άντιστρόφως άποτρίβεται το έσωτερικόν μέρος
αύτών, γίνονται αί -κορυφαί τιον σμιλοειδεΐς καί κοπτεραί κοιί
κατάλληλοι ώς έκ τούτου νά όάκνωσι καί κατατρώγωσι καί τά
; Ισχυρότερα ξύλα.

Αλλά καί αύξάνουσιν οί οδόντες ούτοι κατά μήκος, έφ' δσον
•άποτρίβονται. Στερούνται κυνοδόντων, οι δέ τραπεζϊται χωρίζον
ται διά μεγάλου χάσματος άπό τών κοπτήρων.

Ενταύθα άνήκουσι τά διάφορα είδη τών μνών, ζώων καταστρε-
ι πτικωτάτων καί είς τάς οικίας καί είς τούς άγρούς, ένθα πληθύ-
νονται πολλάκις είς βαθμον ύπέρμετρον καί καταστρέφουσι τά
σπαρτά είς μεγίστας εκτάσεις, ό λαγωός, ό κόνικλος καί ο κά·
ατωρ, τών όποιων χρησιμοποιείται τό δέρμα ή το τρίχωμα, ο
σκίουρος, ό ϋστριξ κλπ.

β Τάξις. Προβοσ«ιδωτά (Ρι·0ρ03<3ΐ<1θ3Λ
Ζώα μεγαλόσωμα, έχοντα τήν ρίνα προμεμηκυσμένην καί σχη-
- ματίζουσιν προβοσκίδα, χρησιμεύουσαν ώς δπλον, ώς μυζητήριον
•ί! - τού ύδατος καί πρός σύλληψιν μικρών άντικειμένων.

Τομείς τής άνω σιαγόνος, ανά εις έκατέρωθεν, προκτεινόμενο'.

1



(Σχ, 84). Μϋς.

(Σ/ 95). Έϊέφα:.

ι

ι
]

I
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Ηείς χαυλιόδοντας. Κυνόδοντες έλλείπουσι. Δάκτυλοι τών ποδών
ίρυμφυόμενοι πρός αλλήλους σχεδόν μέχρι τών ονύχων.

'Η τάξις αύτη περιλαμβάνει εν μόνον είδος, τόν Ελέφαντα,
Ητό μέγιστον τών νύν ζώντων χερσαίων ζώων. "Εχομεν τόν Ίνδι-
-κόν ή 3 Ασιατικό ν ελέφαντα, ζώντα έν Μεσημβρινή Ασία καί
ταΐς παρακειμέναις νήσοις καί έχοντα τό μέτωπον έπίπεδον καί
ίξώτα μικρά, καί τον μεγαλύτερον τούτου 3 Αφρικα-ικον έν τη
■ Μέση Τ Αφρική, μέ το μέτωπον θολωτόν καί ώτα μεγάλα. Είνε ζώα
'λίαν εύφυα χρησιμοποιούμενα ύπό τοΰ ανθρώπου προς μεταφοράν
ί βαρών, εις τά μεγάλα κυνήγια κλπ. Παρέχουσι καί τό πολύτιμον
ι προϊόν έλεφαν τόδοντον.

Ρ Τάξις. Άρτιοδάκτυλα (Α.Γΐάο<1ίΐο1;?ΐ3,)
Ταΰτα βαδίζουσι στηριζόμενα έπί τών δύο μέσων δακτύλων,
τοΰ 3ου καί τοΰ 4ου, οί όποιοι είνε έπιμεμηκυσμένοι καί όπλο-
•φ'όροι* 6 πρώτος δάκτυλος ελλείπει σταθερώς, ό δε 2ος καί 3ος
,μένουσιν ατροφικοί κατά τό μάλλον ή ήττον. "Εχουσι λοιπόν
άρτιον αριθμόν δακτύλων, έξ ου έλαβον καί τό όνομα. Ύποδιαι-
; |ροΰνται τά ζψα τής τάξεως ταύτης εις μηρυκαστικοί καί εις μή
| μηρυκαστικά ή παχύδερμ,α.

Α' Λ£ν}<>\>*(Χ·3τ&*αι.— Τούτων ο στόμαχος έχει ίδιάζου-

σαν κατασκευήν, ήτις επι-
τρέπει, ώστε τά ζώα ταΰτα
νά έπαναφέρωσι κατά μι-
κρούς βώλους τήν τροφήν
έκ τοΰ στομάχου εις τό
στόμα καί ν' άναμασώσιν
αύτήν. Αποτελείται δηλο-
νότι έκ 4 κοιλοτήτων, μιας
κοιλότητος καί τριών άλ-
λων μικρότερων. Έν οσω
τό ζώον τρώγει, ή τροφή
μόλις πως μασωμένη κα-
τέρχεται εις μεγάλους βώλους, οί'τινες διευρύνοντες τό κάτω <?κρον
Ρτοΰ οισοφάγου διανοίγουσι τήν εΤσοδον πρός τήν μεγάλην κοιλότητα
{-τήν καλουμένην μεγάλην ιιοιλίαν καί εισέρχονται καί έναπο-

6 7 Ϋ

( -χ. 96). ^τάΜαχρς μ-ηρνχαοτιχύϋ
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θηκεύονται τρόπον τινά έν αυτή. "Αμα παύση νά τρώγη, ή έν τή;
μεγάλη κοιλία τροφή οιαβραχεισα μεθ' ύγροΰ εξέρχεται"] κατά-
μικρά μερίδια καί εισχωρεί πρός τόν δεύτερον^σάκκον,"τόν^ώς"έκ?|
τού σχήματος του καλούμενον κεκρνφαλαν' ένταΰθα ^σχηματίζεται!
είς βώλους, οί όποιοι διά καταλλήλου ώθήσεως τού στομάχου*
άνωθοΰνται προς τό στόμα καί μασώνται έκ νέου^καλώς. Μετός

ε—^ί 07/ Καμηλοπόρδαλις,

τήν μάσησιν οί μικροί βώλοι κατερχόμενοι πίπτουσι φυσικώς κατ"
ευθείαν είς τήν τρίτην κοιλότητα, τόν έχΐνον, καί έξ αύτου είσέρ--
χονται είς τήν τετάρτην, τό ήννστρον, όπερ άποτελεΐ τόν κυρίως
στόμαχον καί έν τψ όποίω πέπτονται τελειωτικώς. ^Ετερον γνω—
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ρισμα τών μηρυκαστικών είνε ότι στερούνται συνήθως κοπτήρων >
ι5. |έπί τής άνω σιαγόνας. 4

4 Τ Λ ΠΜΙΙΎ -γ/7ίμ -γτΟ =·ί,

Μ/Μ^

(Σ χ 98 . "ΕΙαφος ή ιύγηής.

χώματος λεπτου, τά σκέλη των μακρά και λεπτά καί ό λαιμ%
των σχετικώς μακρός, πολλά δέ φέρουσι κέρατα επί του μετω-
πικού όστοΰ.

II::
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Είνε έκ τών ώφελιμο3τάτωνζώο:>ν διά τον άνθρωπον, τρέφονται
οέ πάντα έκ φυτικών ουσιών. Ή αίξ, τό πρόβατον, ή αγρία αίξ

(<2" χ. ΙΓεόβατον ίσπινιχόν.

Ί) κοινή ελαφος, ή δάμά, ή δ^ρκάς, ό ,3οϋς, ό βούβαλος, ή κάμη-
λος, ή καμηλοπάρδαλη τής ^Αφρικής, είνε έκ τών γνωστότερων
μηρυκαστικών.
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Β'. Λ®*} {ληρυνιαιτ'.κά ν} «αι.χ'όΓΐερμ.α · Τά άρτι ο δάκτυλα
-ταΰτα εχουσι τό σώμα μάλλον χονδροειδές, τό δέρμα άτριχον ή
'^ίαλυπτόμενον υπό σμηρίγγων, τους κυνόδοντας ενίοτε μεταβε-

('Σχ. 100^, Αΐξ τής Άγκυρας

^ολημένους εις χαυλιόδοντας καί τά σκέλη βραχέα" δέν φέρουσι
τκέρατα, ό δέ στόμαχος των είνε ά-λοΰς. Τοιαύτα είνε ό κοινότατος
καί παρ= ήμΐν χοίρος δ η μέρος και ό άγριόχοιρος, δ ίτιποτΐό-
·--χαμός έν Αφρική κλπ.

Λ Γερμανού, Έγχειρίδιον Ζφολογίας. 0
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ΙΟ Τάξις. Πρ ισσοδάκνυλα (ΡθΓΐδδοΛίΐοί^Ιη).

Οί πόδες τούτων έγγίζουσι τό έδαφος διά περιττον αριθμού

(Ζ χ. 103) "Ιππο; κέλης.

ΠΙ

δαχτύλων όπλοφόρι,ον, ενος ή τριών, σπανιώτερον δέ πέντε. Όλι-
ρστο3ν τινών ειδών οί πρόσθιοι μόνον πόδας έπακοϋμβώσι διά 4
ϊακτύλων. Φεροΰσι κοπτήρας καί έπ' άμφοτέρων. τών σιαγόνων.
(Εφιππος, ό όνος καί ήμίονος, ό όναγρος-καλούνται μόνοπλ α, διότι
Ιχουσι μόνον τον ένα δά-κτυλον, τον μέσον, άνεπτυγμένον καί φέ-
ίοντα όνυχα, δίκην υποδήματος καλύπτοντα αυτόν, τήν όττΑ^ν οί
λοιποί δάκτυλοι έλλείπουσιν εντελώς.

. , ν-·/

Ό ρινόκερως φέρει 3 δακτύλους καί είς τούς 4 πόόαςκαί μίαν
δύο κεράτινους άποφύσεις έπι τού ρινικού όστοΰ· ζη έν Αφρική



I λ χ. \θ5) "Οναγροί.



( Τ χ 103). Μ ρ ηκογά< ος

ι

11 Τάξις. Νω 3 .: (ΕιΙθπΙηΙει).

I ·

;

Τά ζώα ταΰτα στερούνται τών πλείστων οδόντων ή -/.αί ολων,
οι οε υπάρχοντες εχουσιν ατελείς ρι^,ας και στερούνται αοαμαν-
τίνης ουσίας. Όρυκτερότζους, μάνης, είνε νωδά τής Αφρικής φέ-
ροντα μακράν ούράν καί ισχυρούς σκαπτικούς όνυχας. Ό βραδύ-
Ίπους, φέρων μακρόν τρίχωμα, ό μυρμηκοφάγος, έχων μακράν
σκωληκοειδή καί προεκτατήν γλώσσαν, είνε νωδά τής Αμερικής.

Γά|<,ς. Κήτη(0*ίίιοθη)

Ταΰτα είνε άτριχα ΐχθυοειδή θηλαστικά, ζώντα έν τή θαλάσσ^

ι II

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΝ

Ό τάπείρος έν Αμερική καί Ίνδίαις, φέρει
τους ότ. ισ':ίους καί 4 εις τους προσθίους πόδας.

και Ινοιαις.
κτύλους εις
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Όπίσθια άκρα έλλείπουσι, τά δέ πρόσθια μεταβεβλημένα ει
πτερύγια. Τό ούραίον πτερύγιον είνε όριζόντιον. Τά κήτη ζώσ
διαρκώ; έν τώ ύδατι ανερχόμενα εις τήν επιφάνεια·/ μόνον κατ^

οιαστηματα, οπίο;
σ^αιρικον αέρα.

αναπνεωσι οια των πνευμόνων των ατμό

Ή'Ιφά Ιαινα είνε τό μέγιστον τών νυν ζώντων ζώων ζώσα έ<

Μ -

1(97^» £ ά.! α ίνα. -

τ ή ρορείφ θαλασσή καί έχουσα μήκος 20 καί πλέον μέτρων. Έν
τω στόματι φέρει κεράτινα ελάσματα. Ό δοϊφιν ζή έν Μεσογείω
καί είνε άρπακτικώτατος, επικίνδυνος δε κ:ιί εις τά μικρά πλοιά-
ρια καί εις τού; ναυτιλλομένους έν γένει.

Τάξις. Μαρσιποφόρα (\ίαΐ'8πρΐ£ΐ1ίπ).

Ταύτα φέρουσιν επί τή; κοιλίας μάρσιπον, ήτοι λο.κον έξω-
τερικόν, τοΰ όποιου τό τοίχωμα υποστηρίζεται υπό δύο οστών,
μαρζιτζίω-; καλουμένιον, προσφυομένιον επί τοΰ προσθίου μέρους
τής ήβικής συμφύσεως. Έν τώ θυλάκω τούτ·:ρ έντίθενται τά γεν-
νώμενα νεογνά, ώς όντα λίαν ατελή εισέτι, καί θηλάζουσιν έκ τών
έν αύτω μαστών. Ζώσιν έν Αυστραλία, τινά δέ καί έν Αμερική.
Γνιυστότατον μαρσιποφόρον είνε ή κχγχο )θώ, έλουσα τά οπίσθια
άκρα πολύ μεγαλείτερα τών προσθίιον είνε ζώον τής Αυστρα-
λία;1 ο δίδζλφνς ζή εν Αμερική.

Χί Τάξις. Μονοτρήματα (ΑΙοποίΓοιτιαίη).

Τά θηλαστικά ταύτα άποτελοΰσι τήν μετάβασιν από τών θη-
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λάστιχων είς πτηνά. Τά πεπτικά καί ουροποιητικά όργανα των
έκβάλλουσιν, όπο3ς καί παρά τοις πτηνοίς, είς ένα κοινόν χώρον^
τήν άμάραν, έξ ής εξέρχονται προς τά έξω διά τοΰ αύτοΰ τρή-
ματος τά τε περιττώματα καί τά ούρα. Είνε μόνον θηλαστικά,
τά οποία γεννώσιν φά" τάσσονται δ' έν τοις θηλαστικοΐς, διότι*,
φέρουσι καί ταΰτα ατελείς τινκς μαστούς άνευ θηλής "Ο όρνι-
■ϊ+όρρυγχος είνε μονότρημον τής Ν. Αύστραλίας, στερούμενος:
οδόντων, φέρων δέ ράμφος μαλακόν παρόμοιον πρός τό τής νήσ—
σης καί πόδας νηκτικούς, ί'να κολυμβα είς τό ύδωρ.

II ΟΜΟΤΑΞΙΑ

Πτηνά (Ανβδ).

Τό σώμα τών πτηνών, έχον μορφήν άτρακτοειοή καί κεκα_.
λυμμένον δν υπό σττερόον, έχει τά πρόσθια άκρα μεταβεβλημένα-
είς πτέρυγας, δι' ών πλήττει τόν αέρα καί ί'πταται έν αύτώ. Τά
οπίσθια άκρα είνε πόδες πρός βάδισιν ή άναρρίχησιν ή καί πρός:
νήξιν.

Οτερά. Τά πτερά τών πτηνών γεννώνται έντός θυλάκων
τοΰ δέρματος έπενδεδυμένων υπό έπιδερμίδος.. Είς έκαστον πτε-
ρόν τελείως έσχηματισμένον διακρίνομεν τόν άξονα (ΚΚΡΡ) καί:
τό γένειον (ΓΓ). (σχ. 110). Τό κατώτερον καί κοίλον μέρος:
(ΚΚ) τοΰ άξονος καλείται τά δέ άνώτερον (ΡΡ)^ πλήρες:

έντεριώνης, καλείται ράχις. Τό γένος, (ΓΓ) συνίσταται έκ λε-
πτών κεράτινων κλαδίσκων Α (σχ. 111), έκφυομένων λοξώς. εκα-
τέρωθεν τής ράχεως, οί· όποιοι πάλιν άπολύουσιν ένθεν καί ένθεν-
ετέρας μικράς άκτίνας (αααα) μέ άγκιστρα, δι' ών συνδέονται:
στερεώς μετ' άλλήλων.

Διακρίνομεν τά μεγάλα καί δύσκαμπτα πτερά τών πτερύγων,-
τά λεγόμενα κωπαϊα ή έρετικά, τά παρόμοια τής ούρας, στηδα-
λιώδη, τά μικρά καί ούχί δύσκαμπτα πτερά, τά επικαλύπτονται
διάφορα μέρη τοΰ σώματος, Ηα,λνπτήροα, καί τέλος τά μαλακώ-
τατα πτίλα, τά σχηματίζοντα πυκνό'ν στρώμα έπι. τοΰ δέρματος; I
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ιίώταξ τοΰ έτους τουλάχιστον, περί τάς άρχάς τοΰ φθινοπώρου,
,| πτηνά άλλάσσουσι το πτέρωμά των έν ολω ή έν μέρει.

Τά οστά τών πτηνών είνε τά πλείστα -κοίλα -καί πεπληρωμένα
ίρος. Τό στέρνον είνε συνήθως μέγα, πλατύ-καί θολοειδές, φέρει
!έπί τής μέσης γραμμής αύτοΰ -καθέτως καί πρός τά έ-κτός προ--

[Σχ. ] 10) Κατώτερον τμήμα
ίΧΧ Βρον. ΚΚ Υ.άλαμος, Ρ Ρ ρά-
ΓΓ γένειον.

(Σχ 111) Κατάδειξις τοΰ τρόπου χαΰ*
ον συνδέονται πρός &Ιλήλους δι' <5
α τρων (ααα) οί κεράτινοι κλαδίσκο»
(44) τοΰ γενείον.

βάλλουσαν πλακοειδή άπόφυσιν, -καλουμένην τρόπιδα, ήτις χρησι-
μεύει πρός πρόσφυσιν τών ισχυρών μυών τής πτήσεως. Έκ τών
αισθητηρίων οργάνων τά μάλιστα άνεπτυγμένα έχουσι τό τής:
όράσεως καί τό τής ακοής. Είς τήν έσωτερικήν γωνίαν τοΰ οφθαλ-
μού υπάρχει οίονεί ώς τρίτον βλέφαρον μεμβράνά τις -καλουμένη+

I Λ -
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μηνοειδής πτυχή, τ;τι; οια μικρών μυων ουναται νά επεκτα
καί νά επικάλυψη ώς πέπλος διαφανής τον βολβό ν. Έκ τών ώτίίί
ελλείπει το έξωτερικον ους. Αί γνάθοι τών πτηνών, στερούμενη

οδόντων καί σαρκωδών χειλέώ$(
καλύπτονται υπό κεράτινων πλΐί |>

κών. "Π γλώσσα, στενή καί ε π!
μήκης, είνε έν γένει κερατοψ.
οής, έχουσα μαλακήν μόνον τ·$[;
ρίζαν αυτής "Ο οισοφάγος διευρ}ί[ί
2 ,-όμενος σχηματίζει σάκκον εύρύ"
τόν ποόλοβο (Σχ. 112, 2), λία ί
άδενοβριθή καί συντελοΰντα ει

: ρ ο κ α τ α ρ κ τ ι κ η ν

:ων

τΡτ ί'

φών. Μετά τούτον κατωτέρω [,έ(ί
χεται ό προστάμαχος (3) ; κά=|
ακολούθως ό κύριος στόμαχος (
μέ τοιχώματα, παχύτατα, ίδίω
παρά τοις κοκκοφάγοις.

Τά άκρον τοΰ παχέος έντέροί] |
έκβάλλει είς τήν ά^άοαν, είς ήϋί

/γ /· ^ > ' -" ' >

έκοάλλουσι καί τά ούρογεννητικ'όϊ ί
όργανα. Ή καρδία τών πτηνώί ]ί
είνε τετράκοιλος.. Έίς τά άναπνευΐ ;!
στικά όργανα τών πτηνών διακρί> |
νομεν τον άνώτερον λάρυγγα, δσ?; 1
τ:ς αντιστοιχεί πράς τόν λάρυγ-4;

γα τών θηλαστικών, καί τόν/

■ /

κζτωτερπν, σχηματι^ομενον κατά
τήν θέσιν, ένθα ή τραχεία άρτηρία
διχάζεται είς δύο βρόγχους· χρη-
σιμεύει ούτος πρός σχηματισμό^:
τής φωνής. Διά πλαγίων διακλα-
δώσεων οί βρόγχοι συγκοινωνούσε

-μετ' άεροφόρων σάκκων, ευρισκομένων είς τήν κοιλίαν, εις τόν.
λαιμόν ή μεταξύ τών μυών οίτινες χρησιμεύουσιν ώς άποθήκαι;
άέρος. Μετά ,-6>ν σάκκων τούτων ευρίσκονται είς συγκοινωνίαν τά
άεροφόρα έν μέρει δέ καί μετά τής ρινός καί τοΰ ακουστι-

κού πόρου ν.αΚ εξ αύτών λαμβάνουσι τόν άέρα,

10-

Πεπτικός σωλ-ην
ητηνόόν.



ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΝ 139

ί Πάντα τά πτηνά γεννώσιν φά. Τά πλείστα κατασκευάζουσι
•©ώλεάς, έντός τών οποίων ένθέτουσι τά φά -καί τά έπψάζουσιν.
"Εν. τών φών εξέρχονται, οί νεοσσοί είτε σχεδόν άπτεροι -καί άνί-
κανοι νά βαδίζωσιν είτε πτερό)~οί δυνάμενοι νά βαόίζωσι.Τά πρώτα
ονομάζονται. όψε βαδιστικά (περιστερά,χελι0ών),τά δέ δεύτερα εύ-
θνς βαδί,στίκά('όρχ/ις ταώς).

Τά πτηνά έ-κτός ολιγίστων (στρουθίον, πέροι'ς τών όρέούν, αρπα-
κτικά τίνα) δεν διαμένουσι διαρκώς εν τω αύτώ τόπψ' τό ψύχος
ςοΰ χειμώνας καί ή έλλειψις τροφής άναγκάζουσιν αύτά . νά μετα-
ναστεύωσιν. ΓΌσα διαμένουσι -καθ' όλον τό έτος εν τω αύτώ τόπιο
ονομάζονται έττιδ ημητικά., τά δέ μεταβαίνοντα είς γειτονικάς · χώ-
ρας ή καί είς μάλλον άπομεμα-κρυσμένας -κατά διαφόρους έποχάς
κναλόγως τής άνάγκης εκάστοτε ονομάζονται έκζοκιαα,Ίά. Καί
τρίτον έχομεν τά άτεοό η μη πτ ηνά, τά οποία κατ' έτος περί
'τάς άρχάς τοΰ φθινοπώρου συνενοΰνται ώς επί το πλείστον είς στί-
φη καί άποδημοΰσιν έκ τών 7; αετέ ρ (.ο ν χωρών προς τήν Άφρι-
|κήν, όπου εύρίσκουσι κλίμα θερμότερον καί τροφήν. - Αρχομένου
ίτού έαρος, επανέρχονται πάλιν εις τούς προτέρους τόπους τής δι-
ίαμονής των.

Ό αριθμός τών μέχρι σήμερον γνωσθέντοον ζώντων ειδών πτη-
|νών υπερβαίνει τάς 10.000. ^Υποδιαιρείται ή όμοταξία τών πτη-
ινών είς 8 τάξεις.

1 ' Τάςις. ' Αρπακτικά η γαμψών ν χ α, (Τ?£ΐρίηί;πΓΘδ).

Έχουσι τό άνώτερον ράμφος άγκιστροειδώς κεκαμμένον κατά

τήν κορυφήν καί φέρον κήροίμα κατά τήν βάσιν. Δάκτυλοι τέσσα·
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ρες μετά μεγάλων γαμψών ονύχων, διευθυνόμενοι τρεις πρός τα*

έμπροσθεν καί είς πρός τά όπι-
σθεν (σχ. 113). Όψέ βαδιστικά.
Πλείστα είνε τά είδη τών αρπα-
κτικών πτηνών, άφθονοΰσι δέ .
ταΰτα καί έν Ελλάδι. Γυψ δ λεν
κοχέφαλος, κοινότατος είς τα"
ορη της Αττικής, χρώματος γε-
ώδους μετά κεφαλής καί λαιμοί
ΚΙ λευκών. Σ ν ν δ μοναχός, μέλας,
έν Παρνασσώ. Άετος ο χρυσά-
ή σταυραετός, κοινός παρ^
ήμΐν, καί α^ζτός ο αυτοκρατορι-
κός, σπανιώτερος. Γλαϋξ ή κοί-
ν;) (κοιν. κοΰκκος ή κουκκουβά-
για) καί βύας δ μέγας (κοιν-
μποΰφος) είνε νυκτόβια αρπακτι-
κά. Ό 5ή κίρκος
(κοιν. κιρκινέζι), ό έψιάλτης
(κοιν. γκιώνης). Διάφορα είδη,
(Σχ. 114) "Αετός. ιεράκων κλπ.

^ Τάξις. 'Αναρριχητικά ή δενδροβατικά (3θίΐϋ8θΐ*θ8).

'Έχουσϊ πόδας αναρριχητικούς μετά 4 δακτύλων, ών οί δύο· |
διευθύνονται πρός τά εμπρός, οί δέ έτεροι πρός τά οπίσω, τοΰθ"
δπερ βοηθεΐ είς τήν εύκολον σύλληψιν τών κλάδων πρός άναρρί-
χησιν. Όψέ βαδιστικά.

Τά διάφορα είδη τών ψιτταω?ιν (κοιν. παπαγάλων) έχουσε
τήν γλώσσαν σαρκώδη καί δύνανται ν' άρθρώσωσι λέξεις. Οί δρυ-
οκολάτττα1, έχουσι τό ράμφος κωνικόν, τήν δε γλώσσαν μακράν
καί κερατοειδή, ώστε νά είσχωρή είς τάς σχισμάς καί όπάς τών
δένδρων πρός σύλληψιν σκωλήκων καί έντόμων. Ό κοινότατος:
καί παρ' ήμΐν κόκκυξ θέτει ανά έν φρν είς τήν φωλεάν άλλων
πτηνών πρός έκκόλαψιν.
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(2χ. 116) ΨιχταΜος ' Αραράτ»
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Ή

ιίΖών,,

II

3 Τάξις. Ξτ]ροβατιχά~(ΡηβββΓββ).
τάας αϋτη περιλαμβάνε: πολυαριθμότατα, περί τάς 5000ί|
μιν.ρά ώς επί τό πλείστον, σιτηνά. Τά πλείστα τρέφονται εξ ■

' · .' ί .· ' ' · · . · χ · ·.·· ■ Λ-

βΐ

(Σχ. 117.) Πτηνά κοονορραμφη

ατόμων και είνε ώς εκ τούτου οί μεγαλείτεροι καταστροφείς τ©ν>



ιί ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΝ 145

λαβών τούτων διά τάς φυτείας τοΰ άνθρωπου ζώων. Έχουσ,
||30νήθως^τούς τρεις δακτύλους πρός τά εμπρός καί τόν ένα πρός τά

ε^χ 3:9;. Έηοψ.

οπίσω. Τό ράμφος δέν φέρει κήρωμα είς τήν βάσιν. Όψέ βαδιστι-
κά. Τών πλείστων ό λάρυγξ άποτελεΐ ίδιάζουσαν φδιχήν συσκευήν
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■ ]

(Σχ. Ί20). Σελιδόνες άγροδίαιτοι.

■ δαλλός κλπ. έχουσι το ράμφος ίσχυρόν καί κωνικόν καί καλούνται
κωνορραμφή. Έτερα έχουσι το ράμφος έσχισμένον μέχρι τών
οφθαλμών, σχισμορραμφή' χελιδών, κύψελος (κοινώς πετροχε-
λίδονον), αταραδείσιον τττηνόν. Έτερων τό άνω ράμφος απολήγει;
είς οδόντα, όδοντορραμφή' ή αεισοτιυγίς (κοιν. σουσουράδα), ή
άηδών, ή κίχλα, ο κόσσυφος, ο ψάρ (κοιν. ψαρώνι), ό κόρας, ·/)
κίσσα. Καί άλλα τέλος έχουσι τό ράμφος μακρόν καί λεπτόν,.
λεπτορραμφή' εποψ (κοιν. τσαλαπετεινός), τά διάφορα κολίβρια,
ζώντα έν Αμερική καί διακρινόμενα διά τούς θαυμασίους χροιΜ
ματισμούς τοΰ πτερώματός των.

4 Τάξις. Περιστεροειδή (Οοΐιιπιβαθ).

""Εχουσι τά ράμφος ασθενές, μαλακόν καί διωγκιομένον κατά

ί

• ' ί

■ ' V · Ί
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τήν βάσιν διά μεμβρανώδους έπιφύματος, έν τώ όποίω εύρίσκονται
Ι οί σχισματοειδεΐς ρώθωνες, κεκαλυμμένοι υπό χονδρίνων λεπίων.
.Πτέρυγες μακραί καί δξυκατάληκτοι. Δάκτυλοι τέσσαρες έλεύ-
μ>9εροι, ών τρεις πρός τά έμπρόςκαί είς πρός τά οπίσω. Όώέ βαδι-

ϊ

ι:

ι: ι

!

(Σχ. 12\) Περιστερά ή περιλαιμ,'.οφόρος.

ΒI

ί ί1

ί ^τικά. Περιστεοά ή κοινή, άπαντώσα είς πλείστας ποικιλίας, ών
αί διαφοραί πολλάκις είνε τοιαϋται, ώστε άποτελοΰσιν ίδια είδη.
Περιστερά ή λευκαύχην (κοινώς φάσσα), ή τρνγών κλπ.

!

)ιί

·· · ;

5 Τάξις. 'Αλεκτοροειδή (ΒείδΟΓθδ).

Πτηνά έν γένει ευμεγέθη, έχοντα τάς πτέρυγας βραχείας καί
■ουχί δξυκαταλήκτους καί μή δυνάμενα νά ίπτανται ευκόλως.
Ράμφος ίσχυρόν καί κατά τήν κορυφήν ολίγον τι κεκαμμένον.
Δάκτυλοι τρεις διευθυνόμενοι πρός τά έμπρός, συνδεόμενοι διά
βραχείας μεμβράνης καί φέροντες όνυχας έπιτηδείους πρός άνα-
-σκάλευσιν τοΰ έδάφους. Όπίσθιος δάκτυλος, όταν υπάρχη, άρθροΰ-
■ται υψηλότερον τών άλλων. Ευθύς βαδιστικά.

"Ή τάξις αύτη περιλαμβάνει τά χρησιμώτατα διά τόν άνθρω-
πον πτηνά. "Ορνις ή κατοικίδιος άπαντα υπό πλείστας δσας ποι-
Ιί. ΤΒρμανοϋ,Έγχαρίδιον Ζωολογίας 10
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κιλίας, Νουμιδή μελεαγρίς (κοιν. ή φραγκόκοττα), 6 ταωςτ
(κοιν. παγώνι), ή στέρδιξ, ό ορτνξ, μελεαγρϊς ή ταωειδής (κοεν~

κοϋρκος η ινδιάνος), ό ° τετράων (κοιν. άγριόγα-

λος) κλπ.

ί Σ*. Περιστερά ή αποδημητική

6 Τάξις. Δρομείς (ΟπΓδΟΓθδ).

Πτηνά μεγάλα, στερούμενα έρετικών καί πηδαλίωδών .πτερών
καί ανίκανα πρός πτήσιν, τούς δέ πόδας έχοντα υψηλούς,
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ρους καί καταλλήλους προς βάδισιν καί τρέξιμον, Εύθύς βαδι-
στικά. Ενταύθα ανήκει ή στρουθοκάμηλος τής Αφρικής τό με_

ε5Χ· "125)·; Στρουθοκάμηλος.

γαλείτερων τών ζώντων πτηνών, έξ ής λαμβάνονται τά κοσμητικά
τών πίλων πτερά- φέρει δύο δακτύλου, είς τούς πόδας· ή έ/ιον
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ή στρον■&>07^άμ'ηλ^>^ τής Λ-ύστραλίχς με 3 δακτύλους· τό ?ίασουά-
ριον φέρον έπίσης 3 δακτύλους, έττί δέ τοΰ μετώπου κερώτινον
(ίπεπλατυσμένον έπίφυμα έν είοει κράνους. Ζ ή έν Ν. Γουινέα καί
ταΐς παρακειμέναις νήσοις.

7 Τάξις. Καλοβάμονα (Ογη11?ι1,ογθ8).

"Εχουσι. τούς πόδας μακρούς, μακροτέρους πολλάκις καί τοΰ
σώματος, μετά δακτύλων ότέ μέν κεχωρισμένων, ότέ δέ γανωμένων

(Σχ. 126^ Ερωδιός

Βίά τής στενής μεμβράνης, τόν λαιμόν λεπτόν καί μικρόν, τό ράμφος
μακρόν, τήν ούράν 3ραχεΐαν. Κατοικοΰσιν είς μέρη έλώδη ή
παρά τάς οχθας τών υδάτων, ένθα άναζητοΰσι προς τροφήν των
ποικίλα υδρόβια ζώα. "Αλλα ευθύς καί άλλα όψέ βαδιστικά.

Η



150

ΣΠΟΝΔΥΛΩΤΑ

ΈνταΟθα άνήκουσιν & κοινότατος και παρ' ή μ. Τ ν πελαργός ό λευ-
κός, άποοημών κατά τό τέλος του θέρους καΐ επανερχόμενος τήν
άνοιξιν. Πελαργός ό μέλας, ο σχολόττα,ξ (κοιν. μπεκάτσα), ό
ρανος, ο έοωδίός, ή νδρόρνις κλπ.

δ Τάξις. Νηκτικά. (ΡίαίίΐΙΟΓΟδ).

Πτηνά υδρόβια με πόδας βραχείς τεταγμένους συνήθως μάλλον
προς τά οπίσω τοΰ σώματος καΐ έχοντας τους δακτύλους συνηνω-

12 ; ΠεΙεπίν

μένους δια μεμβράνης. Το σώμα καλύπτεται υπό πυκνοΰ πτερώ-
ματος διαβρεχομένου οπό λιπώδους ύγροΰ, Γνα μή διαποτίζεται.
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■δπό τοΰ ύδατος. Νήσσα ή αγρία, έξ ής κατάγεται ή ήμερος, ό
χήν ο κατοικίδιος καί χήν ό φαιός (αγριόχηνα) είνε έκ τών

(Σχ 1^3] Άητηνοδύτης

^χρησιμωτάτων διά τόν άνθρωπον κατοικίδιων πτηνών. Ό πελεκάν,
δ κύκνος, δ λάρος, δ άτττηνοδύτης ό τταταγωνικάς είνε έπί-
σης νηκτικά.

III. ΟΜΟΤΑΞΙΑ
^Ερπ,ετά (Ε,*?ρίί1ία)

Τά ερπετά εχουσι τό σώμα κεκαλυμμένον υπό κεράτινων ή
/οστεΐνων φολίδων ή λεπίδων καί γεννώσιν ώς επί τό πλείστον
4>ά. Τά άκρα αύτών είνε πόδες 4 ή 2 ή καί έλλείπουσι παντελώς.

"Η σπονδυλική στήλη τών άπόδων ερπετών αποτελείται έκ
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σειράς σχεδόν ομοιομόρφων σπονδύλων (εις τους οφεις και άνω των·
400), εξ ου και μείζων ή ευκινησία αυτών. Ό νωτιαίος μυελός:
υπερβαίνει κατά μάζαν τον έγκέφαλον. ΙΤρός άφήν μεταχειρίζον-
ται διάφορα ερπετά (δφεις, σαΰραί τίνες) την γλώσσα ν. Ή γεΰσις:
φαίνεται ότι είνε λίαν ατελώς ανεπτυγμένη. "Οφθαλμούς εχαυσί-
πάντα, παρουσιάζοντας κατά το πλείστον άναλογίαν κατασκευής:
προς τους των πτηνών. Έςωτερικόν ους σπανιώτατα υπάρχει.
Εκτός τών χελωνών, αιτινες ελλείψει οδόντων εχουσι τά χείλη,
των σιαγόνων επενδεδυμένα δια κεράτινης πλακός, φέρουσι πάντατ
τά ερπετά οδόντας έπ:. τών σιαγόνων και επί της υπερώας κω-
νικούς η άγκιστροειδώς προς τά οπίσω κεκαμμένους και ώς έκ_
τούτου καταλλήλους μάλλον προς συγκράτησιν της λείας η προς:
μάσησιν. 'Αναπνέουσι διά πνευμόνων. Ή θερμοκρασία τοΰ σώμα-
τος δεν είνε σταθερά, αλλά κυμαίνεται αναλόγως της θερμοκρα-
σίας τοϋ περιβάλλοντος- ποοαίό&ερμα ή ψυχρόαιμα. ζο5α. Τον
χειμώνα άποναρκοΰνται.

Ή καρδία των (έκτος της τών κροκοδείλων) ε'χει τάς δύο κοι-
λίας εντελώς κεχωρισμένας, ούτως ώστε το φλεβικόν αίμα της-,
δεξιάς μίγνυτα: εν μέρει μετά τοΰ αρτηριακού της αριστεράς.
Γεννώσι τό πλείστον ωά. Τινών όμως σαυρών και δφεων τά φα:
παραμένουσιν εντός τοΰ μητρικού σώματος, μέχρις ού σχηματισθ'ζ:
τό εν αύτοΐς έμβρυον, κατά την στιγμήν δέ της φοτοκίας εξέρχε-
ται άμέσοος εκ τοΰ φοΰ το νεογνον ζών διό εκλήθησαν τά τοιαύτα^
ερπετά ζωοτόκα. Κυρίως όμως είνε φοζωοτόκα, διότι ναι μεν γεν-
νώσι τό νεογνον ζών, άλλ' έγκεκλεισμένον εντός τοϋ κελύφους τοα--
φοΰ. Τά ερπετά είνε κυρίως ζώα τών θερμών κλιμάτων. Ό αρι-
θμός τών γνωσθέντων ζώντων ειδών ερπετών υπερβαίνει τάς;
2500. Υποδιαιρείται ή όμοταξία τών ερπετών είς 4 τάξεις.

1 Τάξις. Σαϋραι (8ίΐΠΓΐα).

"Εχουσι τό σώμα επίμηκες κεκαλυμμένον υπό λεπιών ή φολί-
δων, φέρον 4 ή 2 άκρα ή και άπουν και ούράν ώς επί τό πλείστον*
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ι ίΐ

ακράν, Θωρακική ζώνη καί στέρνον υπάρχουσι πάντοτε.
' ες επιπεφυκότες επί τών σιαγόνων. Τρώγουσιν έντομα,

Όόόν-
σκώλη-

ϊ' !ί

Π·

•ί
Ιί

(Σχ. 129). Σαύρα

(Σχ. 130). Χαμαιλέων

κας, τινά δέ καί φυτικήν τροφήν. Ενταύθα υπάγονται αι* κοιναΓ-
καί παρ* ήμΤν σαύρα ή τοιχοδρόμος καί σαν ρ α ?) σιρασίνη, 6
νωστός διά τήν έναλλαγήν τοΰ χρώματος καί διά τήν μακράν προ-

Ιεκτατήν σκωληκοειδή γλώσσάν του χα μα ιλέων τής Αφρικής, ο
ιπτάμενος δράκων ή χλαα,υόόσαυρος Αυστραλίας κλπ.

2 Τάξις. "Οψεις (ΟρΜάια).

"Εχουσι τό σώμα σκωληκοειδές καλυπτόμενον υπό λεπιών ή
^φολίδων. "Ακρα έλλείπουσι, καθώς καί όστα τοΰ ώαου καί τής λε-
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αάνης. Όστα της άνω σιαγόνος κινητώς ήρθρωμένα και ώς εκ τοιί
•του δυνάμενα νά διανοίξωσι και νά εύρυνθγ} ή κοιλότης του στ<ί
ματος. "Οδόντε; επιπεφυκότες επί των σιαγόνων. Τινές των οφεα.

(Σχ 131) Κεφαλή ό'φβως ίοβάίον.

.φέρουσιν επί τη; άνω σιαγόνος οδόντας έγκοίλους, εις την ρίζαν τών?
•οποίων άδήν τις εκκρίνει δηλητήριον ή ίόν, όστις κατά την ίδηι

(Σζ. 132)). Ό βόας.

ξι ν διαχέεται δια τοΰ κοιλώματος τοΰ οδόντος εις τό τραύμα κα£, |
-προξενεί μεγάλη ν βλάβην, ουχί σπανίως δέ έπιφέρει και τάν ;
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{θάνατον (ιοβόλοι δφεις). Ή κοινοτάτη καί παρ' ήμίν εχιδνα, ό
κροταλίας της Αμερικής είνε όφεις ιοβόλοι. 'Ανιοβόλοι είνε ό βόας
-και ό στύθων, έχοντες μέγεθος πολλών μέτρων καί τρεφόμενοι
:έκ λείας ζώσης. Ζώσιν είς τάς τροπικάς χώρας,

.5 Τάξις. Κροκόδειλοι (0Γοοο€ΐί1ίπΕΐ)

"Εχουσι τό σώμα σαυροειδές μετά μακράς έκ τών πλαγίων
-συμπεπιεσμένης ουράς. Τό δέρμα επί τών νώτων είνε τεθωρακι-
σμένον δι' όστεΐνων φολίδων.

Πόδες τέσσαρες. Σιαγόνες μετά πολυαρίθμων οδόντων ένεσφη-
νωμένων. Καρδία τετράκοιλος. 'Ενταϋθα υπάγονται κροκόδειλος

Γ< Μ

(Σχ. 133). Κροκόδειλος.

ό κοινός, ζών έν Αφρική καί Μαδαγασκάρη, μήκους μέχρις 9 κα1
-πλέον μέτρων, δ άλιγάτωρ τής Αμερικής μήκους μέχρι 4,5 μ.,
-τρεφόμενοι έξ ιχθύων, επιτιθέμενοι δέ καί κατά ζωων μεγάλων
:καί ανθρώπων, πλησιαζόντων είς τούς ποταμούς, ένθα βιούσι.

4 Τάξις. Χελώναι (ΟΒθΙοηία).

Αί χελώναι εχουσι κορμόν βραχύν καί πεπλατυσμένον, έγκε-
-κλεισμένον έντός κάψης, αποτελούμενης έκ δύο όστεΐνων θυρεών,
τού ραχιαίου καί τοΰ κοιλιακού, συμπεφυκότων είς τά πλάγια
(σχ^. 134). Σιαγόνες άνευ οδόντων έπικεκαλυμμέναι υπό κεράτινης
στλακός. "Ακρα τεσσαοα, Ενταύθα άνήκουσι τά διάφορα είδη

Ιί Η
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____.__._— ■

τών χερσαίων καί θαλασσίων χελωνών, τρεφόμενα έκ φυτών καί:
μικρών ζώων (ιχθύων, μαλακίων, έντόμων, σκωλήκων, μαλακο-
στράκων). Ζώσι τά περισσότερα είδη είς τάς θερμάς χώρας· γεν-

(Σ^ Ι34,λ Ραχιτικος (Α) και κοιλιακές (Β) -&·υρεός χελώνης,

νώσιν ωά έντός οπών τής γης, τά όποια εκκολάπτονται διά τής:; -·
ήλιακής θερμότητος. Χελώνη ή χερσαία ή ελληνική, ζώσα έν τ-£ ;
ξηρά, έανς ή τελματιαίπ, ζώσα είς τά γλυκέα ύδατα (κοιν. νερο-
χελώνα), είνε κοιναί παρ' Ύ\\ιΧν. Χ ελών η ή -&·αλασσία, ούχί σπανία
είς τάς έλληνικάς άκτάς καί νήσους, έχει μήκος μέχρι 2 ποδών- ]

VI ΟΜΟΤΑΞΙΑ
Αμφίβια (ΑιαρΙιίΜβΛ,

|!

■Ι ;··* . - ■ 1

Ώς πρός τήν έξωτερικήν μορφήν διακρίνονται τά αμφίβια ή ]
βατρό,χια είς τά έχοντα τά σώμα βραχύ καί πεπλατυσμένον άνευ
θύρας καί μετά 4 μακρών ποδών, καί είς τά έχοντα τό σώμα έπί- ||
μηκες καί κυλινδρικόν μετά μακράς ούράς καί βραχέων ποδών. Το·
°έρμα των είνε γυμνάν καί ώς έπί τό πλείστον λεΐον καί γλοιώ-
δες, διό καί ζώσιν έν τώ ϋδατι ή έν τόποις ύγροΐς. Ή ξηρασία
βλάπτει καί φονεύει αύτά. Πλευρών στερούνται τά πλείστα. Οί
δάκτυλοι τών ποδών είνε συνήθως 5 ή 4, σπανιώτερον δέ 3 ή 2.
Ή δέ μαζα του έγκεφάλου είνε μικρότερα τής τοΰ νωτιαίου μυε-
λού. ΓΩς όργανον αφής χρησιμεύει τό νευροβριθες δέρμα. Οί
όφθαλμοί έκτος όλιγίστων είνε καλώς άνεπτυγμένοι. Εξωτερικοί
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ο !»ς ουδέποτε υπάρχει., παρά τοις πλείστοις δ' ελλείπει και τό
ιέσον ούς.

"Ή μαλακή γλώσσα είνε ή εντελώς προσπεφυκυΐα επί της
κάτω σιαγόνος ή εχει προσπεφυκός μόνον τό πρόσθ'.ον άκρον, ενώ
τό ελεύθερον όπίσθιον δύναται να προεκβάλληται πρός τά εξω
:ζαΙ να συλλαμβάνε έντομα πρός τροφήν. Ή αναπνοή εις μεν τήν
νέαράν,ήλικίαν γίνεται δια βραγχίων, εις δε τά τέλεια ζώα δια
ϊτνευμόνων. Ή καρδία αυτών εγει δύο κόλπους και μίαν κοιλίαν

Τά διάφορα στάδια της εμβρυακής αναπτύξεως
τοΰ κοινού βατράχον.

καΐ ή κυκλοφορία είνε ατελής. Είνε

ΐαυτα

χειμώνα

χειμεριαν

«άρκην. Άλλα και τά κατοικοϋντα εις πολύ θερμάς χώρας υπο-
τ:ίπτουσιν εις θερινήν νάρκην αποσυρόμενα εις υγρά μέρη κατά
Κήν διάρκειαν τών μεγάλων καυσώνων, οτε ώς εκ της μεγάλης
"ξηρασίας τό δέρμα αυτών θα άπεξηραίνετο και δεν θα ήδύνατο νά
•ιτουργήσγ].

Τά αμφίβια γεννώσιν ωά εις τό ύδωρ, περιβεβλημένα υπό
κνής τίνος διαφανούς ουσίας. Τά έξ αυτών εξερχόμενα νεογνά
νρϊνοι καλούμενα, έχοντα μορφήν ίχθυοειδή και άνα-
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πνέοντα δια βραγχίων, υφίστανται σειράν μεταμορφώσεων τά εξω-
τερικά βράγχια γίνονται εσωτερικά, βαθμηδόν δέ άτροφοΰσ: και:
ταΰτα και γεννώνται οί πνεύμονες, εμφανίζονται τά όπίσθια-
άκρα, κατόπιν τά πρόσθια και τέλος ατροφεί και ή ουρά κα^
ούτως έκ τοΰ γυρίνου σχηματίζεται ό άκερκος βάτραχος, άναπνέων
οιά πνευμόνων. Εις τά κερκοφόρα ή ουρά παραμένει και μετά
την μεταμόρφωσιν, εις ολίγα δέ παραμένουσι και βράγχια προς:
τοις πνεύμοσιν. "Ό άριθμός τών μέχρι σήμερον γνωσθέντων ζών-
των ειδών αμφιβίων υπερβαίνει τά 900 είδη. Υποδιαιρούνται εις
τρεις τάξει;.

1 Τάξις. " Ακερκα (Εοαπάίΐίίΐ)
"Εχουσι τό σώμα βραχύ και πεπλατυσμένον μετά τεσσάρων
ανεπτυγμένων ποδών και άνευ ούρας. Βάτραχος ό κοινός έχει:
χρώμα τεφρόν γεώδες, βάτραχος ό χλωρός έχει χρώμα πράσινον
ο φρννος ζ?] εν ύπογείοις σκοτεινοΐς και αναδίδει δυσώδη όσμήν,
2 Τάξις. Κερκοφόρα (Ο?ιοοΐ£ΐίει).
"Εχουσι τό σώμα επίμηκες, φέρον πάντοτε ούράν. "Ακρα τέσ^--
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[σαρα, κατ5 έξαίρεσιν έλλείπουσιν ένίοτε τά δύο οπίσθια. Κατά τήν
|μεταμόρφωσιν εμφανίζονται πρώτον πρόσθια άκρα. Τοιαύτα είνε
\Τ| σαλαμάνδρα ή στικτή, κοινή είς ολην τήν Εύρώπην, παρ1 ήμΐν
•σπανία- 6 τρίτων, επίσης κοινός έν Έ)ύρώπη, ζή έν μέρει έν τω
;£»δατι καί έν μέρει έν τη ξηρά. Ό πρωτενς φέρει βράγχια φα_
ί νερά καί μετά τήν τελείαν άνάπτυξίν του.

ι ' „

3 Τάξις. "Αποδα.

-

Αμφίβια έχοντα σώμα σκωληκοειδές άνευ ουράς καί άνευ πο~
5ών, τά οποία ώς έκ τούτου καλούνται άποξα. Ζώσιν, ώς οί γήινοι
ϊκώληκες, έντός τής γής είς τάς χώρας τής διακεκαυμένης ζώνης-

Καικιλία ή σκωληκοειδής έν Αμερική έν τόποις υγροΐς.

1 . ί;

V ΟΜΟΓΑΞΙ^

Ίχ&ύες (ΡίδΟθδ

Οί ίχθύες, ζώντες έν τω ύδατι, το όποιον παρέχει μεγάλην άν-
τίστασιν είς τήν έν αύτώ κίνησιν του ζώου, παρουσιάζουσι τήν
άτρακτοειδή μορφήν τοΰ σώματος είς μείζονα βαθμον ή τά πτηνά.
Τό σώμά των καλύπτεται υπό τά λετιίων, τά όποια συνή-
θως είνε κεράτινα, στρογγύλα, εύκαμπτα, μετά ή άνευ ακανθωδών
προεξοχών, σπανιώτερον δέ είνε όστέϊνα έπικεχρισμένα ενίο-
τε υπό άδαμαντίνης ουσίας. Όλίγοι ίχθύες εχουσι τόν σκελετόν
όστέϊνον, τελεόστεοι, ένω παρ' άλλοις παραμένει ούτος χόνδρινος
έφ' όρου ζωής, χον δράστε οι.

Πτερύγια. — Τά πτερύγια είνε τά κινητήρια άκρα τών
ιχθύων, αποτελούνται δ' έκ μεμβράνης, υποστηριζόμενης ύπό όστεΐ-
νων ή χονδρίνων άκτίνων. Διακρίνομεν τά ζυγά πτερύγια, έξ ών
ούο πρόσθια, θωρακικά, καί δύο οπίσθια, έστιγαστρικά, άντιστοι-
χοΰντα πρός τά πρόσθια καί όπίσθια άκρα τών άλλων σπονδυλω-
τών έν έπι τής ράχεως ραχιαΐον, απλούν ή έκ 2 καί 3 τμημά-
των, εν είς τήν ούράν, ονραΐον, καί έν πρός τό όπίσθιον μέρος τής
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.-κοιλίας, πνγαΐον. Τό κύριον πτερύγιον διά τήν πρός τά πρόσω
κίνησιν είνε τό ούραΐον, τά δέ ζυγά χρησιμεύουσι κυρίως ώς πη-
,δάλιον καί πρός διατήρησιν τής ισορροπίας τοΰ σώματος.

Καθ' οσον αί ακτίνες τών πτερυγίων είνε εύκαμπτοι καί μα"

-Σχ. 137) Διάφορα εϊδη λεττίοον.

(Σχ. >38) Σαρδίνη στρδς δεϊξιν
των αττεονγίο3ν.

,λακαί ή σκληραί ώς άκανθαι, διακρίνονται οί ίχθύες είς μαλακο-
ϋττερυγίους καί εις άκαν&οπτερυγίονς.

Νηκτική κύστις. Διά τήν άνοδον ή κάθοδον έν τώ υδατι πολ-
λοί τών ιχθύων φέρουσιν έν τή κοιλία τήν νηκτικήν κνστιν πεπλη-
ρωμένην δι' άέρος· δι' έξογκώσεως ή συμπιέσεως αύτής έλαττοΰ-
ται ή.αύξάνεται τό είδικόν . βάρος τοΰ ιχθύος καί άνέρχεται ή κα-
τέρχεται ούτος..
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"Ώς όργανον αφής χρησιμεύουσα τά χείλη, φέροντα πολλάκις
καί τρίχας νευροβριθεΐς λίαν εύαισθήτους. Ή γεϋσις είνε ολίγον
ανεπτυγμένη. Οί οφθαλμοί είνε ώς επί τό πλείστον μεγάλοι έχον-
τες τήν κόρην εύρείαν, τόν κερατοειδή χιτώνα σχεδόν έπίπεδον,
(τουναντίον δέ λίαν κεκυρτωμένον τόν φακόν. Έκ τοΰ ώτός υπάρ^
χει μόνον έσωτερικον ους. Είς τό κοίλωμα τοΰ στόματος δύναν-
ται νά ύπάρχωσιν οδόντες έφ3 όλων τών μερών, χρησιμεύοντες
πρός συγκράτησαν τής λείας ή άποκοπήν έξ αυτής τεμαχίων, ουχί
·3έ πρός μάσησιν. Ό φάρυγξ φέρει εκατέρωθεν σχισμάς, δι' ών
ί^ίσχωρεί τό ύδωρ είς τά βράγχια.

"Οργανα αναπνοής και κυκλοφορίας. Οί ίχθύες άναπνέουσ-

ίίί

(Σχ. 133) Βράγχια ιγ&ύος (Σχ. 140). Κυκλοφορία ιχ&ύος

-Βιά βραγχίωνάτζοτελοϋνται ταΰτα έκ τόξων όατεΐνωΊ,βραγχιακων
τόξων καλουμένων, κειμένων είς τό όπισθεν μέρος τής κεφαλής
Εκατέρωθεν, έφ' εκάστου τών οποίων είνε προσκεκολλημένα φυλ-
λάρια (σχ- 139) είς δύο σειράς καί σχηματίζουσιν ούτω κτενοει-
δείς πλάκας. Επιστεγάζονται δ' έξωθεν τά βράγχια υπό επικα-
λύμματος, όπερ άφίνει πρός τά οπίσω εύρείαν σχισμήν πρός έξο-
χ, Βαν τοΰ ^ύδατος. Τό διά τού στόματος είσερχόμενον ύδωρ διαπερα
τάς- σχίσμας τοΰ φάρυγγος καί φθάνει' είς ,τά βράγχια, επί. τών
! ^ρυλλαρίων τών οποίων έξαπλοΰνται πολυάριθμα αιμοφόρα άγγεΐα.

Ιί. Γερμανοί), Έγχειρίδιον Ζωολογίας. 11
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τότε εκ τοΰ εν τώ ΰδατι υπάρχοντος διαλελυμένου· αέρος απορ-
ροφά τό αίμα όξυγόνον, ενώ συγχρόνως αποδίδε: ανθρακικών οξίτ >
και μετατρέπεται από φλεβικού εις αρτηριακών. Ή καρδία τών
ιχθύων, άποτελουμένη μόνον εξ ενός κόλπου και μιας κοιλίας,-,
περιέχει αίμα φλεβικόν. Τοΰτο εκ της κοιλίας φέρεται οι" αγγείων
εις τά βράγχια, ένθα γίνεται, ώς είδομεν, αρτηριακών, ώς τοιούτον
δε φέρεται δι' άλλων αιμοφόρων αγγείων απ* ευθείας εις τά διά-
φορα μέρη τοΰ σώματος και εκ τούτων επανέρχεται εις τον κόλ—
πον της καρδίας φλεβικόν (σχ. 140).

Και οι ιχθύες είνε ζώα ποικιλό&ερμα. ,

Πολλαπλασιασμός των( ^^ιίων.Έκτός Ολιγίστων γεννώντων
ζώντα, οί λοιποί είνε φοτόκοι. Ή φοτοκία λαμβάνει χώραν συνή-
θως την άνοιξιν, σπανιώτερον δέ το θέρος και ενίοτε τον χειμώνα,
και διαρκεί έβδομάδας τινάς. Πρός έναπόθεσιν τών φών άναζη—
τοΰσιν οί πλείστοι τοποθεσίας εύνοϊκάς μεταναστεύοντες κατά
στίφη εις τούς ποταμούς εις μακράς πολλάκις αποστάσεις. Τά
ωά είνε σμικρότατα και πολυαριθμότατα- πολλοί τών ιχθύων
γεννώσιν εκατοντάδας χιλιάδων τοιούτων (πέρκη περί τάς 100
χιλ., κυπρίνος 403—500 χιλ., εγχελυς εκατομμύρια). Τά νεο-
γνά ουχί σπανίως εχουσι μορφήν διάφορον της τών γονέων καΙ~
ύφίστανται σειράν μεταμορφώσεων μέχρι τοΰ τελείου σχηματι-
σμού αυτών.

... . " .1
Τρέφονται οί ίχθύες κυρίως έκ ζώντων" υδροβίων ζώων κα£
ίδίως μαλακίων, σκωλήκων, μικροτέρων ιχθύων, εντόμων καΐ αμ-
φιβίων, όλίγοι δέ τίνες είνε καθαρώς φυτοφάγοι. Ό αριθμός τών
μέχρι νΟν γνωσθέντων ζώντων ειδών ιχθύων ανέρχεται εις 9,ΟΟΦ
περίπου. Υποδιαιρείται ή όμοταξία εις 5 τάξεις.

.2. Τάξις. Δίηνοι (ϋίριιοί).

Ή τάξις αυτη περιλαμβάνει ιχθύς έχοντας αναπνευστικά-
δργανα, εκτός τών βραγχίων και πνευμονικούς σάκκους, δι* ώ>
δύνανται ν' άναπνέωσιν ατμοσφαιρικών αέρα, όσάκις έκλειψη ■

- : ' . Ί



ύδωρ, έντός τοΰ οποίου ζώσιν. Άποτελοΰσιν ώς έκ τούτου τήν
μετάβασιν από τών άμφιβίων εις τούς ίχθΰς. Τό δέρμα των είνε
λεπιδωτόν. Τοιούτος είνε ό πρωτόπτερος ζών έν ταΐς τροπικαΐς
χώραις τής Αφρικής, ό κερατόδονς έν Αυστραλία, ή λεπι5οσειρην
ί |εν Αφρική κτλ.
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2 Τάξις. Τελεόστεοι η όστεάχαν&οι (Τθίθοδίβϊ).

Έχουσι τόν σκελετόν όστέϊνον με σπονδύλους ευδιάκριτους
• |καί πλευράς ίσχυράς, λέπια συνήθως λεπτά κυκλικά ή κτενο-
ειδή, βράγχια ώς έπί το πλείστον κτενοειδή καί ελεύθερα έν' τή -
ίβραγχιακή κο ιλότητι, καλυπτόμενα υπό κινητοΰ βραγχιοκα-
λύμματος.

I;

' Ή τάξις αύτη περιλαμβάνει τούς περισσοτέρους καί χρησιμω-
τέρους διά τον άνθρωπον ίχθΰς, ζώντας καί έν τή θαλάσση καί
είς τά γλυκέα ύδατα. Έκ τών κυριωτέρων τελεοστέων είνε: ό
λάβραξ, ή τρίγλη ("κ. μπαρμπούνι), ό σκόμβρος (κοιν. σκουμπρί),
τά διάφορα είδη τών (παλαμύδα, τουννίνα (μαγιάτικο), ή

κοινή καί σνναγρις η μακρό φϋ>αλμος (κοιν. φαγκρί),
δ κοιν. χρύσοφρυς (τσιπούρά), άρίγγη ή κοινή (ρέγγα), άρίγγη
η σαρδική ή σαρδίνη (σαρδέλλα), ή γλώσσα, μελάνουρος ό κοινός
(μελανούρι), τά διάφορα είδη τών μουγίλων ή κεφάλων κλπ.,
πάντες ούτοι ίχθύες κοινότατοι έν τή Μεσογείω θαλάσση καί παρ'
ήμΐν. Οί γάδοι οι όνίσκοι ζώσιν είς τάς βορείους θαλάσσας" έκ τοΰ
είδους Γ. μορρονα παρασκευάζεται ό κοινός βακαλάος, έκ δέ τοΰ
ί ήπατος τοΰ Γ. γαλερία έξάγεται τό μουρουνέλαιον. Ό κυπρίνος
ό γνήσυς (κοιν. γριβάδι ή σαζάνι), ή πέρκη η ποτάμιος, δ γλά-
νις ("κοιν. γουλιανός), ό εσοξ (κοιν. τούρνα) κλπ. είνε ίχθύες τών
I γλυκέων υδάτων, ζώντες έν άφθονία καί είς τάς λίμνας καί τούς
ποταμούς τής Ελλάδος. Ενταύθα υπάγεται καί ό εγχελνς, δ
<! όποιος γέννα είς τά βάθη τών θαλασσών, τά δέ νεογνά έκ τής θα-
λάσσης μεταναστεύουσιν είς τά γλυκέα ύδατα, οπού τρέφονται καί

_ Μ > ·

|| μεγαλώνουσι.

3 Τάξις. Γανοειδεϊς (Θαηοϊίΐθΐ).

'Έχουσι τόν σκελετόν έν μέρει όστέϊνον καί έν μέρει χόνδρινον
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«Γο-λοΰντες οϋτω την μετάβασιν εκ τών Όστεακάνθων εις τους
Χονδρακάνθους ιχθΰς. Έκτος ολιγίστων γυμνών, τών λοιπών το

(Σχ. 141) Άκιπήσιος.

δέρμα καλύπτεται ύπό δστεινων πλακιδίων ή υπό λεπίων £ομ-
βοειδών έπικεχρισμένων δι* ουσίας παρεμφερούς πρός την άδαμαν

164 ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΖΩΩΝ
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, τίνηντών οζόντων (Γανοειδή λέπια). Βράγχια ελεύθερα εντός
βραγχιακών κοιλοτήτων μετά βραγχιακών καλυμμάτων. Νηκτική
κύστις μετ' άγωγοΰ σιολήνος, έκστομουμένου εις τον φάρυγγα.
Όλίγιστα εϊδη Γανοειδών ζώσι νΰν, ενώ εις προηγουμένας γεω-
λογικάς περιόδους ήσαν άφθονώτατοι.

Κυριώτεροι γανοειδεΐς είνε τά διάφορα είδη των Άκιπνσίων
των'Οξνρρνγχων,-οι όποια ζώσιν εις τήν Μαύρηνκαίτήν Κασπίαν
θάλασσαν και εις τους εις αύτάς έκβάλλοντας ποταμούς. Έκ των
ωαρίων τούτων παράγεται τό εύγευστότατον /ιανρο χαβιάρι, έκ
δέ της νηκτικής κύστεώς των παρασκευάζεται είδος ρχθυοκόλλας.
4 Τάξις. Σεϊοιχώδεις ή Χονδρά?ίανΰοΐ (^θΐίΐοΐιϊι)

"Εχουσι τον σκελετόν χονδρώδη- βραγχιακά καλύμματα ελλεί-
πουσα τά βράγχια κείνται υπό τό δέρμα εντός σάκκων, οϊτινες
έκβάλλουσι προς τά έξω δια πέντε σχισμών τοΰ δέρματος εκατέ-
ρωθεν τοΰ λαιμού. Νηκτική κύστις ελλείπει. Ή κεφαλή των έπι-
μηκυνομένη προς τά πρόσω σχηματίζει ραμφοειδή προβολήν.
Ενταΰθα άνήκουσιν ιχθύες έχοντες πολλάκις μήκος πολλών μέ-
τρων και διακρινόμενοι δια τήν άδηφαγίαν και άρπακτικότητα
αυτών.

Ό καρχαρίας μήκους 4-—5 μ., κοινότατος έν τη Μεσογείω,
έχει τό σώμα κυλινδρικόν, κολυμβα μετά μεγίστης ταχύτητος
και επιτίθεται κατά διαφόρων μικρών και μεγάλων ιχθύων προς

Γ:

(Γχ. 1 42) Καρχαρίας

βρώσιν αυτών και εις τους ναυτιλλομένους εινε επικίνδυνος. Ό
αρίστης (Αυστραλία) έχει τήν προβολήν της κεφαλής λίαν έπι-
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μήκη μέχρι 2 μέτρων καί φερουσαν έκατέρωθεν σειράν οδόντων.
Ή^άοκ^' έν τή Μεσογείω, έχε: τό σώμα πεπλατυσμένον καί

(Ιχ. 145) Ποίστης

φέρον το καλούμενον ήλεκτρικόν δργανον, δ'." ού ηλεκτρίζει

καί φονεύει μικρά ζώα.

Τάξις. Κνκλόστομοι (Ο^οίοδίοπιί).

'ίχθύες ατελέστατοι, έχοντες τόν σκελετόν χόνδρινον, τή'ν
σπονδυλικήν στήλην αποτελούσαν συνεχή χορδήν ουχί άρθρωτήν.
Το στόμα το)ν άνευ σιαγόνων, κυκλικόν, μέ χείλη σαρκώδη καί
οδόντας κεράτινους άκτινοειδώς τεταγμένους είς τό έσωτερικόν
αύτού, αποτελεί δργανον μυζητικόν, δι' ού τά ζώα ταΰτα προσ-
κολλώνται έπι τοΰ σώματος ιχθύων καί άπορροφώσι θρεπτικόν
χυμόν καί αίμα. Φέρουσιν έξ ή επτά ζεύγη βραγχιακών θυλάκων
έκστομουμένων πρός τά έξω δι' οπών τοΰ δέρματος. Τοιοΰτοι
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ΐνχθύες είνε : Πετρόμνξον τό Φαλάσσιον μήκους περί τό 1 μ. και

ύρώπης

II. τό ατονάμιον, μικρότερον ζώσιν εις τάς άκτάς της Εύ

"Ι: I

' · · · ■ ··

ίτΐί

' ; :|ϊ

■

Η

("Σχ. Πετ$όμυζον

-χαί Β. Αμερικής, ανέρχονται δε και εις τους ποταμούς.

β Τάξις. Αεπτοκάρδιοι η Άκράνια (* ΟΓΕίηίίΐ)
παράρτημα της όμοταξίας των Ιχθύων δύναται νά θεωρηθή
ή τάξις αύτη, περιλαμβάνουσα κυρίως εν είδος, τον ' Αμψίοξον τον
λογχοει&ή. Τό άτελέστατον τοϋτο σπονδυλωτόν, έ/^ον σχήμα λόγ-
χης, δεν φέρει άλλον τινά σκελετόν ούτε χόνδρινον ούτε όστέϊνον
παρά μόνον άπλήν νωτιαίαν χορδήν, διήκουσαν καθ' ολον το μήκος
-τοΰ σώματος και συγκειμένην εξ ινωδών πλακιδίων. Στερείται
έπίσης κρανίου και εγκεφάλου, ως και καρδίας, τό δέ άχρουν αίμα
^κυκλοφορεί εντός των αγγείων, χωρίς νά συγκεντροΰται εις κεντρι-
κήν τινα άποθήκην. "Εχει μήκος 6—7 έκατοστομ. και ζή έγκε-
-χωσμένον έν τή άμμω τών ακτών εις ολας σχεδόν τάς θαλάσσας
των ευκράτων και τροπικών χωρών τρεφόμενον έκ σμικροτάτων
".θαλασσίων ζώων-

;
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Α Χ Π 0 Κ Δ Υ ΛΑ ΖΩ^Α

ΔΕΥΤΕΡΑ ΣΥΝΟΜΟΤΑΞΓΑ-

Χιτωνοφόρα ^Τιιηΐοίΐί;»).

Παραδ. Πυροσωμα, κυνθίαι, σάλπαι.

Το σώμα τών ζώων τούτων, σχήματος ασκού ή σάκκου ή
τίου, έχει κατασκευήν άμφιπλευρικώς συμμετρικήν. Έξωτερικώς;
φέρει τοίχωμα παχύ, περιβάλλον πανταχόθεν το σώμα. έν είδεε:
μανδνον ή χιτώνος, έξ ού καί εκλήθησαν τά ζώα ταΰτα Χιτίο-
νοφόρα. Ό χιτών ούτος, παρουσιάζων σύστασιν πη,κτώδη ή- χον-
δρώδη, τυγχάνει κατά τοΰτο λίαν αξιοσημείωτος, καθ* 2 σον εχεπ
χημικήν σύνθεσιν ομοίαν προς τήν τής κν νταρίνης, τής ει δίκης φα-
τικής ούσίας. έξ ής συνίσταται ή μεμβρανα τών φυτικών κυττά-
ρων. Φέρει δέ δύο τρήματα είτε πλησίον αλλήλων είτε αντικεί-
μενα. Τά έν παριστών τά πρόσθιον άκρον τοΰ σώματος καλεΐται-
οτόμα καί άγει είς τήν βραγχιακήν κοιλότητα, είς τό βάθος τής:
οποίας κείται ή είσοδος πρός τόν πεπτικόν σωλήνα" χρησιμεύει
ώς έκ τούτου πρός εισοδον τοΰ πράς άναπνοήν ύδατος καί τών-
τροφών. Τό δεύτερον χρησιμεύει πρός τήν έξοδο ν τοΰ ύδατος, τών
περιττωμάτων καί τών γεννητικών προϊόντων.

Ό πεπτικός σωλήν, άποτελών, ώς είδομεν, συνέχειαν τής βραγ—
χιακής κοιλότητος, σύγκειται έξ; οισοφάγου, στομάχου μετά ήπα-
τος καί έντέρων. Κεντρικόν γάγγλιον επίμηκες·,. κείμενον επί τής-
ραχικής πλευράς μεταξύ τών δύο τμημάτων του χιτώνας, καί τα:
έξαύτοΰ έκφυόμενα νεΰρα άποτελοΰσι τό νευρικό ν σύστημα, τικ»
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ζφου. Ή καρδία είνε άπλους ασκός, κείμενος εις τήν κοιλιακήν
Γχώραν.

Τά χιτωνσφορα είνε ερμαφρόδιτα- πολλαπλασιάζονται δέ είτε
| δί' φών είτε δι* άποβλαστήσεων τοΰ σώματος, αυξανομένων εςς
Ι τέλεια νέα άτομα. Τά νεογνά πολλάκις υφίστανται μεταμορφώ-
| σεις. Και άλλοτε μέν είνε μονήρη, άλλοτε δέ άπότελοΰσι ζφϊκάς:
αποικίας. ν

Πάντα είνε ζώα θαλάσσια, άλλα μέν ελεύθερα, άλλα δέ προσ-
πεφυκότα επί τοΰ πυθμένος και τρέφονται έκ μικρών ζώων ή φυ-
τών. Τοιαΰτα είνε τά ' Ασκ',δια, τά Πυρόσωμα, αί Κυν&ίαι, αί
Σάληαι κλπ., ζώντα εν τψ Άτλαντικω και τή Μεσογείω θαλάσση,

)! ' «

ΤΡΙΤΗ ^ΥΝΟΓΛΟΤΑΞΆ

ΜαΛακιοειδή (Μοίΐΐΐδοοίάθίΐ).

Παραδ. Άλκυονίδια, κρανίδια.

"Εχουσι κατασκευήν άμφιπλευρικώς συμμετρικήν, στερούνται-,
κινητηρίων άκρων και ζώσιν εν τή θαλάσση, προσπεφυκότα επί
|| τοΰ πυθμένος. Περί τό στόμα φέρουσι σύστημα πρσσακτρίδων-
έφωδιασμένων μέ βλεφαρίδας. Τό σώμά των είνε έγκεκλεισμένον-
; εντός μονοθύρου ή διθύρου κόγχης. Υποδιαιρούνταν εις δύο όμοτ-
; ταξίας :

I ΟΜΟΤΑΖΙΑ
Βρυόζωα (Ρτνοζοίΐ)
Ζώα μικρά, ζώντα εν τή θαλάσση και τοις γλυκέσιν υδασι."
συνήθως κατά κοινότητας, εις τά οποίας τά καθ' έκαστον άτομά
| είσι διατεταγμένα κατά σειράν και άποτελοΰσιν είδος βότρυος ή
θάμνου, διό και εκλήθησαν βρνόζωα.

"Εκαστον άτομον εγκλείεται εντός θήκης, ήτις φέρει άνοιγμα
επιτρέπον εις τό πρόσθιον τμήμα τοΰ σώματος νά έξέρχηται προς
τά εκτός.

• Καρδίας και αιμοφόρων άγγείων στεροΰνται, τό δέ αίμα είνε'
διακεχυμένον εντός της κοίλότητος τοΰ σώματος και τίθεται εις:
κίνησιν κυρίως δια των βλεφαρίδων τοΰ δέρματος. Πολλαπλασιά-
ζονται δι' φαρίων είτε δι5 έκβλαστήσεων, υφίστανται δέ μετα-
μορφώσεις. Τά περισσότερα ζώσιν έν τή θαλάσση. Ένταΰθα άνή"
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κουσι τά καλούμενα Λο^υσα) /.ία, τά λοφόηοδα, τά άλκυονίδια

ααί πολλά άλλα είδη.

II ΟΜΟΤΑΞΙΑ
Βραχιονόατοδα (ΒΓίίοΜοηοροΓίη \
Ζώσι μονήρη. Είνε ζώα θαλάσσια, μικρά, έγκεκλεισμένα έντός
■διθύρου κόγχης, φερούσης δύο ανοίγματα, πρόσθιον θωρακικόν
καί όπίσθιον κοιλιακόν, πλησίον όέ τοΰ στόματος ούο πλοκάμους
σπειροειοώς περιεστραμμένους.

Τό νευρικόν σύστημα άποτελεΐται έξ ενός δακτυλίου οίσοφα"
γικοΰ, φέροντος ύπεράνο3 τοΰ οισοφάγου έν γάγγλιο ν, έξ ού έκπο-
ρεύονται τά παχέα νευρικά νήματα.

Τά περισσότερα έκ τών βραχιονοπόοων εχουσι διακεκριμένα
τά φύλα καί παράγουσιν ωά, έξ ών έκλεπίζονται κάμπαι.

Εί'δη ζώντα νΰν είσι τά καλούμενα κρανίδια, γλωσσίδια κλπ.

ΤΕΤΑΡΤΗ ^ΕΥΙΝΟΛΛΟΤΑΞΙΑ

^ακίν/Ιίωττά (ΑτίΙίΓοροίίΙίί).

Παραρ. Μυΐα, μέλισσα, αράχνη, ΐουλος, καρίς, καρκίνος.

Το σώμα τών 'Αρθροπόδων, συνήθως έπιμεμηκυσμένον, σπανι-
ώτερον δέ φοειδες ή σφαιρικόν, συγκροτείται έκ πολλών καί άνι-
σομεγέθων δακτυλίων (Δακτυλιωτά), σ υνηρθρωμένων ή τίνων έξ
αύτών συμπεφυκότων μετ' άλλήλων, καί άποτελοϋνται ούτω τμή-
ματα τοΰ σώματος διαφόρου μορφής καί κατασκευής (κεφαλή,
θώρας, κοιλία).

Τό έπικαλύπτον το σώμα δέρμα είνε κατά τό μάλλον ή ήττον . I
σκληρόν, συνιστάμενον έκ κερατοειδούς τίνος ούσίας, χιτίνης
καλουμένης, καί αποτελεί τρόπον τινά έξωτερικόν σκελετόν προ-
φυλάσσοντα τό μαλακόν σώμα. Τά άκρα των, ανά εν ζεύγος είς
έκαστον δακτύλιον ή εί'ς τινας μόνον έξ αύτών, είνε αρθρωτά, έκ
πολλών εύκινήτων τμημάτων συνιστάμενα· διό έκλήθησαν τά ζώα
ταΰτα άρθρόποδα.

Τό νευρικόν σύστημα, κείμενον κατά τήν κοιλιακήν πλευράν,
άποτελεΐται έκ σειράς κομβίων, γαγγλίων καλουμένων, συνδεο-
μένων μετ' άλλήλων διά νημάτων καί έκφυόντων νεΰρα πρός τά
διάφορα όργανα τοΰ σώματος. Τό πρώτον γάγγλιον, κείμενον κά-



ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟΝ

171-

τωθεν τοΰ οισοφάγου, συνδέεται διά δύο -αχέων νημάτων, διη-
κόντων περί τόν οίσοφάγον, μεθ' ετέρου γαγγλίου, κειμένου όπι-
σθεν τοΰ οισοφάγου· αποτελείται ούτως ό λεγόμενος οίτοφαγικός
δακτύλιος. Είς τά άτελέστερα άρθρόποδα τό δέρμα διενεργεί τήν
άναπνοήν, τά δέ τελειότερα άναπνέουσι διά βραγχίων, έάν ζώσιν
έ.ν τώ ύδατι, διά τραχειών δέ, έάν ζώσιν έν τή ξηρα. Ώς κεντρι-
κό ν όργανον τής κυκλοφορίας τοΰ αίματος υπάρχει καρδία, απλή
σακκοειδής ή σωληνοειδής, κειμένη κατά τήν ραχ'.αίαν χώραν.
'Γό αίμα είνε ώς έπί τό πλείστον άχρουν, σπανιώτερον δε κεχρω-
ματισμένον δι' ούσίας τινός χρωστικής τοΰ ύγροΰ καί ουχί τών
αιμοσφαιρίων, ώς παρά τοις Σπονδυλωτοΐς.

Πολλαπλασιασμός. Έκτος όλιγίστων εξαιρέσεων είνε τά άρ-
θρόποδα χωριστού γένους καί συνήθως φοτόκα. Τά νεογνά υφί-
στανται ώς έπί τό πλείστον μεταμορφώσεις. Υποδιαιρούνται είς 4
όμοταςίας.

I "Εντομα ή έξάποδα, II Μνριάποδα, III ' Αραχνοειδή,
2Υ Μαλακόστρακα..

ί

I ΟΜΟΤΑΞΙΑ,
"Εντομα (Ιϊΐ8θθΙίΐ).

Τό σώμα τών Εντόμων διαιρείται είς τρία διακεκριμένα τμ
ματα, κεφαλήν , θώρακα κα-
κοιλία-». Ή κεφαλή φέρει τούς
οφθαλμούς, Εν ζεύγος κεραιών
καί τρία ζεύγη δργάνων τοΰ στό_

Iί

ματος/Ο θώραξ φέρει τρία ζεύγη
ποδών καί ώς έπί τό πλείστον
δύο ζεύγη πτερύγων, ή δέ κοι_
λία ούδέν διακεκριμένον άκρον.
Αί κεραϊαι είνε όργανα άφή?

( *Χ· 45) Τά τμήματα, τοϋ
σ&μ&τος τών εντόμων.

καί φορείς τής όοφρήσεως. Οί οφθαλμοί είνε σύνθετοι συνιστάμε-
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νοι έκ πολυαρίθμων όφθαλμίσκων, απλών, πυραμιδοειδών, άπολη-
γόντων εις έπιφάνειαν τετράγωνον ή έξάγωνον. Τά όργανα τοΰ
στόματος αναλόγως της λειτουργίας αυτών, να δάκνωσι τουτέστε
και μασώσι την τροφήν ή να λείχωσιν ή να άπομυζώσιν ή νά κεν-
τώσιν, έχουσιν άνάλογον κατασκευήν.

^Σχ. 1<2ί?) **εταΐίόρφωαις μεταξοσκοολνχος

Ό ϋ'ώραξ άποτελεΐται έκ τριών δακτύλων συνηνωμένων, τοί5-
τζρο&ώρακος, τοΰ μεσο&ώραχος και τοΰ μετα&ώ ράκος' έκα-
στος τούτων φέρει ανά εν ζεΰγος ποδών, ο δέ δεύτερος και τρίτος
συνήθους και άνά εν ζεΰγος πτερύγων.

Πάντα τά έντομα άναπνέουσι διά τραχεοω '. Είνε δέ αύται:
σωλήνες, διήκοντες εις δύο σειράς δι' ολοκλήρου τοΰ σώματος καΕ
έκπέμποντες μικροτέρους κλάδους πρός ολα τά όργανα τοΰ σώ-
ματος· οί μεγάλοι κλάδοι συγκοινωνοΰσι διά στομίων, ευρισκομέ-
νων κατ' έπιφάνειαν εις τά πλάγια τοΰ σώματος, μετά τοΰ έξω-
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τερικού αέρος. Δία τών στομίων τούτων, στιγμάτων καλουμένων,
6 άήρ εισερχόμενος είς τάς τραχείας κυκλοφορεί δι' ολου τοΰ
•συστήματος αύτών.

Μεταμορφώσεις τών εντόμων. Έκ τοΰ φοΰ εξέρχεται ήκάμπη,
σκώληξ μικρός τρώγων άπλήστως καί αυξανόμενος. Αυτή εγκλεί-
εται ή είς βομβύκιον, έπί τούτω κατασκευαζόμενον, ή έντός
οπής τοΰ εδάφους ή τών δένδρων κλπ. καί μεταβάλλεται είς τήν
λεγομένην ννμψην ή χρυσαλλίδα, άκίνητον καί μή τρώγουσαν,
"Εκ ταύτης παράγεται μετά τινα χρόνον τό τέλειον έντομον.
'Έντομά τινα δεν διέρχονται καί διά^ τών τριών τούτων καταστά-
σεων, άλλά πάσχουσι μεταμόρφωσιν ατελή ή καί ούδεμίαν.

Ό άριθμός τών μέχρι τοΰδε γνωσθέντων ζώντων ειδών εντό-
μων υπερβαίνει τάς 200 χιλιάδας.

I Τάξις. Κολεόπτερα. (ΟοΙθορίθΓαΧ

: "Οργανα στόματος δάκνοντα. Προθώραξ ελεύθερος. Πρόσθιαι

Η;πτέρυγες κερατοειδείς καί σκληραί (έλυτρα), έπιστεγάζουσαι τάς

> ί!

(Σχ 147). Μηλολόν&ν (Σχ. 148). Καν&αρίς.

;μεμβρανώδεις καί έν ήρεμία συνεπτυγμένας ούσας οπίσθιας.

ΙΙολυαριθμότατα είνε τά είδη τών Κολεοπτέρων (περί τάς 80
χιλ). Κάραβος ό χρυσόχρους έχει χρώμα πράσινον χρυσίζον,
μηλολόν&η ή κοινή, έντομον καταστρεπτικώτατον τών φυτών
καί ώς κάμπη καί ώς τέλειον. Ό νεκροφόρος, μέλας μετά δύο
έ,γκαρσίων πλατειών έρυθρών ταινιών έπί τών έλύτρων, τρέφεται
εκ πτωμάτων ζώων^ τά όποια άποκαλύπτει διά τής λεπτοτάτης
•όσφρήσεώς του. Ή στυγολαμττϊς ή λαμηυρίς, καστανόφαιος, φέ-
ρει έπί τής κοιλίας 4 λευκάς κηλίδας, αί'τινες λαμπυρίζουσιν έν τω
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σκότει. Ή καν&αρίς, χρυσοπράσινος* εξ αυτής ξη-ραινομένης καί
τριβομένης είς κόνιν παρασκευάζονται τά έκδόρια* βόστρυχος ό
τυπογράφος, μικρός κάνθαρος, καστανόχρους' ζή υπό τόν φλοιόν
ίόίως τών κωνοφόρων δένδρων διανοίγων κατά μήκος στοάς, είς:
τάς πλευράς τών οποίων ενθέτει έντός μικρών οπών τά ψάρια,
Οί κεράμβ υκες εχουσι τάς κεραίας νηματοειδείς καί πολύ μακρό-
τέρας τοΰ σώματος πολλάκις. Χρυσομήλα ή δεκάγραμμος έχει
χρώμα έρυθροκίτρινον μετά δέκα μελαίνων έπι μήκων γραμμών
επί τών νώτων.

2 Τάξις. Αεπιδόπτερα ή Ψυχαί {ΙΙιθρίίΙορίθΓίΐ).

"Οργανα στόματος μυζητικά, σχηματίζοντα μακρόν σωλήνα
περιελισσόμενον, τήν προβοσκίδα.

Τά τρία τμήματα τοϋ θώρακος είνε συμπεφυκότα. Αμφότερα

ε^χ. 140). Βα^σων

τά ζεύγη τών πτερύγων μεμορανώδη καί έπικεκαλυμμένα υπό
λεπτοτάτων λεπίων. Μεταμόρφωσις τελεία. Τών πλείστων αί
κάμπαι κατασκευάζουσι βομβύκιον, έντός τοΰ οποίου εγκλείονται
πρός μεταμόρφωσιν.

ΠιερΙς ή φιλαίγειρος, λευκή μετά μελαινών νευρώσεων καί-
πιερίς ή φιλόκραμβος' ο μαχάων, έχων τάς πτέρυγας μέλαινας
μετά σειράς μεγάλων έρυθρών κηλίδων. Ό ταώς, ή Ζώ, ή άτα-
λάντη ή πολύχρωμος κλπ. είνε έκ τών ώραιοτέρων πολυχρώμων
ήμεροβίων ψυχών. Αί κάμπαι των είναι άκανθωταί. "Ετεραι ψυχαί,·
ίπτάμεναι περί τήν έσπέραν. εχουσι τό σώμα παχύ καί συμπε-
πιεσμένον, τάς πρόσθιας πτέρυγας μακράς καί στενάς, τάς δ&
οπίσθιας στρογγύλας καί μικράς. 'Η προβοσκίς είνε μακρά.
'Αχεροντία ή άτροπος, ή μεγαλειτέρα τών Εύρωπαϊκών ψυχών^
σφίγξ τοΰ λιγούστρου, σφϊγξ τοΰ εύφορβίου, σφίγξ τής πεύ~
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*:ης, σφιγξ έλττήνωρ και ό εσττέριος κλπ. διακρίνονται διά
τους ώραιοτάτους χρωματισμούς των.

ΑΕ βομβνκώδεις ψυχαί εχουσι τό σώμα βραχύ, παχύ και
εστρογγυλωμένον πρός τά οπίσω* αί' κάμπαι των πλέκουσι βομ-
6>ύκιον, έν ω έγλείονται πρός μεταμόρφωσιν. 'Ωραιοτάτη τοιαύτη,
ψυχή μέ μεγάλας καΐ θαυμασίως κεχρωματισμένας πτέρυγας είνε
•ή καλουμένη σατούρνια τον άτζίον.

Βόμβνξ ό σηρικός. "Από τών αρχαιοτάτων χρόνων ήσαν

(Σχ. 150). Σφίγξ.

;γνωστά τά μετάξινα υφάσματα, ατινα κατεσκευάζοντο έν Κίνα
και έν Ίνδίαις έκ τοΰ βομβυκίου τοΰ εντόμου τούτου. Περί τά
μέσα της 6ης μ. Χ. εκατονταετηρίδας δύο μοναχοί μετέφερον κρυ-
φίως εκείθεν ωά εις Κωνσταντινούπολη, οπου ήρχισεν ή καλλιέρ-
γεια τού εντόμου και μετεδόθη βαθμηδόν εις τάς μεσημβρινάς
χώρας τής Ευρώπης· σήμερον δέ αποτελεί σπουδαιότατον άρθρον
εμπορίου και βιομηχανίας.

Τό τέλειον έντομον έχει χρώμα κιτρινόλευκον μετά δύο ή τριών
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σκοτεινών εγκαρσίων ραβδώσεων. Τό θήλυ μετά τήν έκ τοΰ βομ-
βυκίου έξοδον γέννα ωάρια, τά όποια διαχειμάζουσι καί τήν άνοι-
ξαν εξέρχονται έξ. αύτών αί κάμπαι.

Αί κάμπαι, μικρόταται κατ' άρχάς, διατρέφονται διά φύλλων
μορέας καί 30 περίπου ήμέρας λαμβάνουσα τήν πλήρη αύτών
άνάπτυξιν άποδερματούμεναι έν τω μεταξύ τετράκις. Τότε διά
νήματος διπλοΰ, όπερ έξάγουσιν έξ άοένων τοΰ κάτω χείλους,
κατασκευάζουσι τή βοήθεια τών προσθίων ποδών βομβύκαον
φοειδές. Διά τήν κατασκευήν τοΰ βομβυκίου χρειάζονται 4—5
ήμερα ι Το νήμα τοΰ βομγυκίου έξελισσόμενον παρουσιάζει μήκος
300—900 μέτρων 400 κοιλά βομβύκια παρέχουσιν εν χιλιόγραμ-
μον μετάξης. Έν τω βομβυκίω διαμένει ή νύμφη 13—18 ήμέρας
καί κατόπιν διατρυπώσα αύτο εξέρχεται ώς ψυχή. Ή βιομηχα-
νία θερμαίνει τά βομβύκια έντός κλιβάνων καί φονεύει τό έντός
.έντομον, ολίγα οέ τινα μόνον άναλόγως τής άνάγκης κρατεί είς
χώρον δροσερόν, έξ ών έξέρχονται αί ψυχαί καί φοτοκοΰσιν.

Ή γαστρόπαχα τής οτεύα ης, νυ^τία. ή φιλόκρ -χιιβο , νυχτία
ή οχενκοφ&όρος είνε έκ τών μεγαλειτέρων νυκτόβιων ψυχών.

«5 Τάξις. Ύ μενόπτερα (Η/ΓηίΊίορίθΓέΐ).

Πτέρυγες τέσσαρες ύμενώδεις, δμοιαι πρός άλλήλας μετ'

Κηφήν

* Εργάτις

Βασίλισσα
(Σχ. Ζ 51) Μέλισσα ι.

άραιών νευρώσεων άνευ λεπίο^ν, έξ ών αί πρόσθιαι μείζονες τών

οπισθίων. "Οργανα στόματος

Λ

δάκνοντα καί λείχοντα. θωρα-
κικά τμήματα συμπεφυκότα.
Μεταμόρφωσις τελεία. Ένταΰ-
θα υπάγεται τό χρησιμώτατον
διά τών άνθρωπον έντομον, ή
\ μέλισσα ή μελιτοφόρος, ζώ-

ε^ Σψί ξ σα κατά κοινότητας, αιτινες'πε-

ριλαμβάνουσι μίαν βασίλισσα >, γεννώσαν τά φά, 15—30 χιλ.
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>νείας άγονους,- τάς έργάτιδας, καί έκατοντάδας τινάς άρρένων,
τους κηφήνας. Οί μύρμηκες, οί σφήκες, οί τεθρηδόνες είνε
£κ τών κυριωτέρων νμενοσττέρων.

4 Τάξις. Δίτττερα (ΌίρίθΓΒ,).

Έχουσι συνήθως δύο πτέρυγας (τάς πρόσθιας), τών δπισθίων
ί; μεταβεβλημένων είς κομβία μισχωτά. "Οργανα στόματος νύσ-
σοντα καί μυζώντα, σχηματίζοντα ρύγχος. Μεταμόρφωσες τελεία.
Αί κάμπαι των είνε άποδες καί ζώσιν έν τή γη, έντός άπορριμ-

έντός κόπρου, είς θνησιμαία ζώα, έν τοις
νε έν πρώτοις τό ένοχλητικώτατον διά τόν

?ματων τού μαγειρείου,
; ΰδασι κτλ. Τοιούτον εί\

1:1
||

I

(Σχ. 153,) Κώνωψ. (Σχ. Ψύλλα.

αϊνθρωπον έντομον ή μνΐα ή κοινή καί μυϊα ή έμετική, έχουσα
-χρώμα κυανοπράσινον. Κώνωψ ό κοινός, τοΰ οποίου αί κάμπαι
ζώσιν έντός τοΰ ύδατος, κώνωψ ό ανωφελής, δ φορεύς τοΰ μικρο-
ζωϋφίου δπερ προκαλεί τούς έλώδεις πυρετούς, ζών έν τοις τέλ-
■ μασι, μυΐα ή φιλόκρεως, οί τάβανοι, οί οίστροι (κοιν. άλογό-
- μυιαι) είνε έπίσης δίπτερα.

Ώς παράρτημα είς τήν τάξιν τών διπτέρων δύνανται νά ταχθώσ'.
• τά λεγόμενα άφανότττερα, άτινα εχουσι τάς πτέρυγας άτροφι-
:κάς καί ώς έκ τούτου αφανείς. Αναφέρομε ν έκ τούτων τήν κοινην
ψύλλαν, ήτις άποθέτει τά ωά της έντός άπορριμμάτων ξύλων, σα-
.ρωμάτων, ρωγμών σανίδων κλπ. Μετά τινας ήμέρας έξέρχονται αί
"λευκαί καί άποδες κάμπαι, άποχρυσαλλούμεναι μετά ένα περί-
?που μήνα,

5 Τάξις. Νευρότττερα (ΝθΐίΓορίίθΓίΐ),
Τ.ά νευρδπτερ'α Γέχουσι 'τέσσαρας πτέρυγας όμοιας, υμενώδεις,
Τερμανον. ΊΡγχιιρίδιον Ζωολογίας 12
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(Σχ. 155) ΙΥΙ-υρμηηολέίον
έλαβον καί τό όνομα. Τά δργανα τοΰ στόματος των είνε δάκνοντα-
Μυομηχολέων ό κοινός.

6 Τάξις. Ρυγχοοτά. ( ΒΙιΥηοΙιοέβΛ
"Οργανα στόματος νύσσοντακαί μυζώντα, σχηματίζοντα άρθρω—
τήν προβοσκίδα ή ρύγχος. Τά δύο ζεύγη τών πτερύγων όμοια
ανόμοια πρός άλληλα. Μεταμόρφο.)σις ατελής. Το ρύγχος τών1
έντόαων τούτων, έξ ού έλα βον καί τό όνομα, σχηματίζεται διά-
ποοεκτάσεως τοΰ κάτω χείλους καί άποτελεΐται έκ 3—4 άρθρων^
Έντός αύλακος αύτών κείνται 4 σμήριγγες, αιτινες νύσσουσι-
καί οιατρυπώσι τό δέρμα. Ή τάξις αύτη περιλαμβάνει τούς «ά-
ρεις τής κλίνης (κορέους), τούς δενδροκόρεις, τούς γεωκόρεις (κοιν.-
βρωμοΰσες), έκκρίνοντας έκ τοΰ σώματος των υγρόν δύσοσμον.Επί-
σης τούς τέττιγας, ών γνωστότατος καί παρ' ήμΐν είνε τέττιξ σ*
πάγχοινος (κοιν. τζίτζικας). Ιναταστρεπτικώτατα είς τάς φυτείας:
ρυγχωτά είνε αί λεγόμεναι φυτόφ'&ειραι, έξ ών σημαντικωτάτη,.
ή φυλλοξήρα, της αμπέλου.

Ή πτερο^τή φυλλοξήρα, μήκους μέχρις 1 χιλιοστ. τό πολύ,
γεννά έν φον υπό τόν φλοιόν τής άμπέλου, έκ τοΰ όποιου εκκολά-
πτεται τήν έπομένην άνοιξιν θήλεια άπτερος, κατερχομένη είς τάςι :
ρίζας, ή καλουμένη ριζόβιος μορφή. Έκ ταύτης γεννώνται θή-
λεα παρόμοια καθ' όλην τήν διάρκειαν τοΰ έαρος καί θέρους καΐ^
παράγονται ούτως εκατομμύρια, νύσσοντα τάς ρίζας καί προξενούν—
τα έξογκώματα έπ' αύτών, καί ούτως επέρχεται ή καταστροφή τής:.
άμπέλου. Μόλις δέ κατά τό φθινόπωρον γεννώνται αί πτερωταε-
θήλειαι, αί'τινες άνερχόμεναι είς τόν βλαστόν γεννώσιν ωά δια—
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Ιχειμάζοντα, ίνα έπαναρχίση κατά τόν αυτόν τρόπον ό πολλαπλα-
ίσιασμος των ρΐι_,οδιων το πρόσεχες εαρ.

Ενταύθα άνήκουσι καί οί κόκκοι, ών τά θήλεα είνε άπτερα.
Τά θήλεα τοΰ κόκκου τής κάκτου άποξηραινόμενα άποτελοΰσι
τήν γνωστήν έρυθράν βαφήν, τό κρεμέζιον.

Είς τήν τάξιν τών Ρυγχωτών δύνανται νά ταχθώσι καί οί πα-

(Σχ. 153) Φυλλοξήρα (Σχ. 157). Φ&είο.

ρασιτικώς βιοΰντες έπί τοΰ ανθρώπου καί τών θηλαστικών άπτε-
ροι φθείρες.

7 Τάξις.'/Ορθόπτερο. (Οΐ'ΠίορίθΓίΐ).

"Οργανα στόματος δάκνοντα. Πρόσθιαι πτέρυγες εύθεϊαι, περ-
γαμηνοειδεΐς, χρησιμεύουσιν ώς επικαλύμματα τών ύμενωδών
οπισθίων, αίτινες έν ηρεμία άναδιπλοΰνται ριπιδοειδώς. Μετα-
μόρφωσις ατελής, έλλειπούσης τής μορφής τής νύμφης.

Ενταύθα υπάγονται τά διάφορα είδη τών άκρίδων' τά άρ-
ρενα τούτων παράγουσι τον γνωστόν τρίζοντα ήχον προστρίβοντα
τήν άριστεράν καλυπτήριον πτέρυγα έπί τής δεξιάς, φερούσης εί-
; δος τυμπάνου, δπερ διά τής προστριβής κραδαίνεται καί ηχεί. Αί
σίλφαι (κοιν. τριζώνια), ή πρασοκουρις (κοιν. κολοκυθοκόπτης)
κλπ. είνε ορθό πτερά,

II ΟΜΟΤΑ3ΙΑ
Μνριάττοδα (Μ^ΓΪα,ροάίΐ).

"Η ομοταξία αύτη περιλαμβάνει ζώα έχοντα σώμα σκωλη-
. κοειδές, συνιστάμενον έκ δύο κυρίων τμημάτων, τής κεφαλής, φε-
ρρύσης έν ζεΰγος κεραιών καί 2—3 σιαγόνων, και τοΰ κορμον,
συγκειμένου έκ δακτυλίων, όμοιομόρφω^,· ών έκαστος φέρει ανά έν
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ή δύο ζεύγη έναρθρων ποδών. 'Αναπνέουσι δια τραχειών και ζώσιν
εις τόπους υγρούς και σκιερούς υπό φύλλα, λίθους κλπ. και τρέ-
φονται έκ ζωικών και φυτικών ούσιών. Γεννώσιν φά. Ώς έκ

(-χ 158), Σκσλόπενδρα

τοΰ άριθμοΰ τών ποδών έκαστου δακτυλίου διακρίνομεν δύο τά-
ξεις, τά χειλόποδπ (Σκολόπενδρα) μέ εν ζεΰγος ποδών είς εκα-
στον δακτύλιον και τά μέ δύο ζεύγη ποδό^ν ('Ίουλος).

)ΙΙ ΓΜΟΤΑΞ'Α
Άραχνοειδή (ΑΓΕίοΙιηοκΙοίΟ.

Τά άραχνοειδή είνε άρθρόποδα άπτερα, έχοντα τήν κεφαλήν
και τον θώρακα συμπεφυκότα εις εν τμήμα, τον κεφι,λο&ώρχκα.,
φέροντα 4 ζεύγη ποδών και 2 ζεύγη σιαγόνων. Ή κοιλία, ή
οποία δεν είνε πάντοτε εύδιακρίτως κεχωρισμένη από τοΰ κεφα-
λοθώρακος, δέν φέρει ουδέν ζεΰγος ποδών. "'Αναπνέουσι δια τρα-
χειών ή διά πνευμονικών σάκκων άτμοσφαιρικάν αέρα. Οι οφθαλ-
μοί, απλοί και διάφοροι τόν άριθμόν (2—12), είνε τοποθετημένοι
συμμετρικώς επί της άνω πλευράς τοΰ κεφαλοθώρακος. Τρέφονται
σχεδόν ολα έκ ζωικής ουσίας, σπανίως δέ έκ φυτικών χυμών
τινά παρασιτοΰσιν. Αι κυριώτεραι τάξεις τών 'Αραχνοειδών είνε
αί έξής:

1 Τάξις. Σκορπιοί (δοοΓρίοπίηει).

"Εχουσι τόν κεφαλοθώρακα βραχύν και συμπεφυκότα μετά
της κοιλίας, της οποίας τό πρόσθιον τμήμα είνε πλατύ, τό δέ όπί-
σθιον σχηματίζει είδος ουράς, φέρούσης κατά τό άκρον κέντραν
Διά δύο μικρών οπών τοΰ κεντριού τούτου έκχύνεται κατά τήν κέν-
τησιν ιός, προερχόμενος έκ διπλοΰ αδένος, κειμένου εις τόν τελευ-
ταΐον δακτύλιον της ουράς. Τό δεύτερον ζεΰγος τών σιαγόνων σχη-
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ματίζει μακράς προσακτρίδας άποληγούσας εις χηλάς, παρομοίας
πρός τάς τών αστακών. Γεννώσι ζώντα.

Σκορτείος ό ενρωπαϊκ 6ς, είνε κοινός εις τά μεσημβρινά της

159). Σκοζπίο:

Ευρώπης· μάλλον επικίνδυνος είνε 6 σκορπίος όάφρικχνικός. Τό
κέντημα τοΰ σκορπιού άποβαίνει ουχί σπανίως θανατηφόρον και
εΓς τον άνθρω7-.ον.

2 Τάξις. ' Αράχνια (ΑτίΐοίιηΘίηίΐ)
Τούτων δ κεφαλοθώραξ συνδέεται μετά κοιλίας διά λεπτοϋ
μίσχου. Τό πρώτον ζεΰγος τών σιαγόνων απολήγει εις όνυχα»
εις το άκρον τοΰ οποίου έκστομοΰται δ εκφορητικός πόρος αδένος
ίογόνου. 3Οφθαλμούς έχουσιν 6—8. "Ιδιον χαρακτηριστικόν τών
άραχνίων είνε οι άρα\νιογόνοι ά5ένες, 2 ή 3 ζεύγη υπό μορφήν
θηλών κατά τό όπίσθιον άκρον της κοιλίας. Έκ τών πολυαρίθμων
πόρων τών θηλών τούτων εξέρχεται ουσία
ίξώδης, ξηραινομένη εις τον άέρα εις λεπτο-
φυέστατα νημάτια, τά οποία συνενοΰν τό
ζώον τη βοήθεια τών ονύχων τών ποδών
σχηματίζει τά νήματα, διά τών όποιων
πλέκει τον γνωστόν ίστον πρός σύλληψιν
λείας.

Τρέφονται κυρίως εξ εντόμων, άτινα

συλλαμβάνουσι ζώντα καίάπομυζώσι τον χυ-

μόν των. Γεννώσιν ώά. Άρίχνη ή κοινή

ή οικιακή, άράχνη τό διάδημα ή
ταρανζέλλα κλπ.

7 00). '^βάχνη
σταυρόστικζος, ή
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'Ακάρεα, Εις τά άραχνοειδή άνήκουσι καί τά άκά^εα, ζώα
μικρά, τών ό—οίων ό κεφαλοθώραξ συμφύεται μετά τής κοιλίας
εις εν ολον. Ζώσι το πλείστον παρασιτικώς επί ζώων καί φυτών,
εντός τυροΰ, δερμάτων κλπ.

Τό ακαρι της ψώρας προκαλεί τήν γνωστή ν άσθένειαν τοΰ
ανθρωπίνου δέρματος, τήν ψώραν. Ό ααρκοκόπτης της αμπέλου
προκαλεί τήν άκαρίασιν τών φύλλων τής άμπέλου. Ό
(κοινώς τσιμπούρι) κλπ.

IV Ο3ΙΟΤ ΞΙΑ

Μαλακόστρακα (Οπι^ίίΐοθίΐ).

Τά μαλακόστρακα είνε άρθρίποδα, ζώντα σχεδόν αποκλει-
στικώς έν τω ϋδατι καί άναπνέοντα διά βραγχίουν (τινά διά τοΰ

δέρματος), φέροντα δε
δύο ζεύγη κεραιών.
Εις ή πλείονες δα-
κτύλιοι τοΰ θώρακος
υμφύονται συνήθως
μετά τής κεφαλής
εις ,έ'να κεφαλοθώρα-
κα. Οί δακτύλιοι τοΰ
θώρακος καί τής κοι-
λίας εξαιρέσει τοΰ
τελευταίου φέρουσιν
[Σχ 761). Αιακός. άνά ζεΰγος έναρ-

θρων ποδών, επικαλύπτονται δέ υπό δέρματος σκληρού οστρα-
κίνου.

Έκ τών πολλών πράξεων, τάς οποίας περιλαμβάνει ή όμοταξία
αύτη, άναφέρομεν τήν τάξιν τών ^εκαττό^ων, ή οποία περιλαμ-
βάνει γνωστά καί χρήσιμα εις τόν άνθρωπον ζώα.

Τά Δεκάποδα φέρουσι πέντε ζεύγη ποδών, έξ ών τό πρώτον
είνε μακράν καί ίσχυρόν, απολήγει δέ εις χηλάς, οι ών τό ζωον
συλλαμβάνει καί συνθλα τήν λείαν του. 'Αναπνέουσι διά βραγ—
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-ρτίί,ον. Είνε δε ταΰτα λεπτά κτενοειδή φυλλάρια, κείμενα είς τά
πλάγια τοΰ σώματος κατά τήν βάσιν τών ποδών καί επικαλυ-
πτόμενα υπό τών πλαγίων τμη-
μάτων τοΰ σκληροΰ οστράκου,
:έξ ών επικαλύπτεται το σώμα.
Μικρά υδρόβια ζώα, κοχλίαι,
;,βάτραχοι, ίχθύες, κάμπαι εν-
τόμων κλπ-, άλλά καί ποικί-
'λ,αι φυτικαί ούσίαι άποτελοΰσι
τήν τροφήν αύτών. Αστακός
ό ποτάμιος ή καραβίς, άστα-
'κός ό θαλάσσιος (κοιν. άστα-

:ξκός) κλπ. είνε δεκάποδα, έ- \Σχ. 162^ Κ*Ρ„ί,·ος

<χοντα τήν κοιλίαν, έπιμεμηκυσμένην καί σχηματίζουσαν είδος ού-
ιρας' διό καλούνται μακρόονρα (ΜαοΓίΐΓίΐ). Άφ έτέρου τά δι-
ίάφορα είδη τών καρκίνων έχουσι τό κοιλιακόν τμήμα τοΰ σώμα-
τος βραχύτατον καί συνεπτυγμένον πρός τόν θώρακα" διό καί κα
ϊλοΰνται βραχύουρα.

ΠΕΜΠΤΗ ΣΥΝΟΜΟΤΑΞΙΑ

Μαλάκια (Μοίΐιΐδοει),

ΤΙαραδ. Σηπίά, δκτάπους, κοχλίαι, όστρεον, μύτιλος.

Τά Μαλάκια είνε ζώα άμφιπλευρίου συμμετρίας, έχοντα τό
σώμα άναρθρον, μαλακόν, στερούμενον ένάρθρων, καί κατά ζεύγη
διατεταγμένων άκρων καί φέρον κατά τήν κοιλιακήν' χώραν μυώδη
:-παχειαν προβολήν, τον πόδα, χρησιμεύοντα ώς κινητήριον οργα-
-νον. Έκ τών νώτων τοΰ ζψου άρχεται πτυχή του δέρματος, ή
οποία έπεκτεινομένη πρός τά πλάγια περιβάλλει έν ολω ή έν μέ-
^ρει τό σώμα-καλείται αύτη μανδύας ή χιτών Έκ τής. έξωτερι-
-^ής επιφανείας τούτου έκκρίνεται ουσία πλούσια είς άνθρακικόν
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άσβέστιον, ήτις σχηματίζει κόγχην ή όστρακα μονόθυρον ή οί—
θυρον, δπερ ώς θήκη έγκλείει το ολον ζώον.

Παρά τισιν ελλείπει ή εξωτερική κόγχη άντικαθισταμένη^ ύπ&·
πλακός κεράτινης ή ασβεστολιθικής.

Τό κεντρικόν νευρικόν σύστημα τών Μαλακίων σύγκειται έκ 3
ζευγών γαγγλίων, τών εγκεφαλικών, τών ποδικών καί τών κοι-
λιακών, συνδεομένων μετ' άλλήλων διά νευρικών νημάτων. 'Εκ::
τών αισθητηρίων ύπάρχουσιν είς όλα τά μαλάκια ώτα ύπό μορφήν-
δύο κύστεων. Οί οφθαλμοί είς τά τελειότερα είνε δύο κείμενοι
επί τής κεφαλής, ένω άλλα στερούνται έντελώς τοιούτων, είς τινα
δέ κείνται οί οφθαλμοί είς άλλας θέσεις τοΰ σώματος. Έχουσα
καρδίαν κειμένην έπι τής νωτιαίας πλευράς καί συνισταμένην έκ.
μιάς κοιλίας καί ένός ή πλειόνων κόλπων. Τά αιμοφόρα άγγεΐα.
διακρίνονται είς φλέβας καί άρτήρίας. Τό αίμα είνε άχρουν συνή-
θως, σπανιώτερον δέ ίόχρουν ή πράσινον ή καί έρυθρόν. Τά άνα—
πνευστικά όργανα τών πλείστων ζώντων έν τω ύδατι είνε βράγχια"
κεκαλυμμένα ύπό τοΰ μανδύου ή καί έλεύθερα. Τά χερσαία ά-
ναπνέουσι διά κοιλότητος, σχηματιζόμενης ύπό τοΰ μανδύου καί
ενεργούσης ώς πνευμονικού σάκκου. 'Αλλά καί τό δέρμα μετέχει-
είς τήν άναπνοήν.

Πολλαπλασιάζονται δι' ωών (όλίγιστα είνε ζωοτόκα), τά
νεογνά υφίστανται ώς έπι τό πλείστον μεταμορφώσεις. Υποδιαι-
ρούνται είς 5 ομοταξίας.

I Κεφαλόποδα, II Γαστερόποδα, III Ακέφαλα ή Κόγχαι^
Ιγ Πτερόποδα καί γ Σκαφόποδα.

I ΟΜΟΤΑΞΙΑ
Κεφαλόποδα (ΟθρΗ&Ιοροάα).

Μαλάκια, έχοντα έύδιακρίτως κεχωρισμένην τήν κεφαλήν άπό··
τοΰ λοιποΰ σώματος. Πέριξ ,τοΰ στόματος έκφύονται 8 ή 10 πλό-
καμοι, φέροντες πολυάριθμους μυζητ κάς κοτυληδόνας καί χρησι-
μεύοντες πρός κίνησιν,' σύλληψιν τής τροφής κλπ. Είς τά πλάγι σετ.
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της κεφαλής των ευρίσκεται εκατέρωθεν ανά εΓς μέγας οφθαλμός.
Άναπνέοϋσι διά δύο η τεσσάρων βραγχίων. Ό πούς των είνε
μετεσχηματισμένος εις χωνίον. πρός εξοδον του ύδατος. Τά γένη,
: εινε κεχωρισμένα. Διαιρούνται εις βράγχια και εις τετρα-
βράγχια,

1 Τάξις. Διβράγχια (ΌίΙ)Γίΐηο1ιίίΐΙίΐ).

I Εχουσι δύο βράγχια και περί τό στόμα 8 ή 10 πλοκάμους·

163) Τεν&ίς.

τό σωμά των είνε γυμλ, ο ν (έκτος τοΰ άργοναύτου) φέρον μόνον έσω—
τερικήν κόγχη ν.

Ένταΰθα ανήκει ή σητζία, έχουσα 10 πλοκάμους, έξ ων οί δύο
μείζονες τών άλλων, και έσωτερικόν δστρακον πλακοειδές. Φέρει
θύλακον πλήρη μέλανος ύγροΰ και &ολοϋ, τον οποίον έν κινδύνω
έκχύνει προς θόλωσιν τοΰ ύδατος. Ή τεν&ίς (κ. καλαμάρι) φέρερ
επίσης 10 πλοκάμους, ό δέ ότζτάπους 8 μόνον.

ΓΟ αργοναύτης φέρει κόγχην σπειροειδή (τό θήλυ)· ζη έν τώ'
Ίνδικω Ώκεανψ.

- 2 Τάξις. Τετραβράγχια (ΤθίΓ&1)ΓίΐηοΙπειί3,)
"Εχουσι τέσσαρα βράγχια και πολυάριθμους προσακτρίδας περ-'
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-τό στόμα. Τό σώμα εγκλείεται εντός θήκης, διαχωριζομένης εις
<θαλάμους. Τής τάςεως ταύτης νυν ζώντα είδη εχομεν μόνον τόν

(Σ/^. 164) Αργοναύτης.

αυτίλον τον πομπίλιον και 3—4 άλλα είδη τοΰ αυτού γένους,
νώντα. Ιέν τω Ίνδικω και τω Ειρηνικώ Ωκεανώ- ΙΙολυαριθμότατα
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οέ είνε τά είδη τά. ζήσαντα είς προγενεστέρας γεωλογικάς πε-
Ιίριόδους καί ευρισκόμενα νυν άπολελιθωμένα.

II Ο ΜΟΤΑΞΙΑ
Γαστερόποδα (ΟίΐδΙθί'ορΟΓίπ)

| ·

Έχουσι τόν κορμόν άσύμμετρον, τήν κεφαλήν οπωσδήποτε δια-
-κεκριμένην άπό τοΰ κορμοΰ καί φέρουσάν έν ζεύγος κεραιών
-καί δύο οφθαλμούς είς τήν κορυφήν ή καί τήν βάσιν αύτών. Είς
τινα υπάρχει καί δεύτερον ζεΰγος κεραιών, όπερ φέρει τότε τούς
οφθαλμούς. Ό πούς των άποτελεΐ συνήθως πέλμα πλατύ κα1
■μακρόν, καταλαμοάνον όλόκληρον τήν κοιλιακήν χωράν. Τινά
ερμαφρόδιτα καί άλλα χωριστού γένους.

Είνε καί γυμνά, ώς έπί τό πλείστον όμως έχουσι τό σώμα
εγκεκλεισμένον έντός σπειροειδούς κόγχης. Υποδιαιρούνται είς
4 τάξεις :

1) Πνενμονώδη (Ριιΐηιοιίίΐίίΐ). Άναπνέουσι διά πνευμόνων.
Είνε γυμνά ή έγκεκλεισμένα έντός κελύφους. Ή καρδία των συνή-
θως ευρίσκεται όπισθεν τών πευμόνων. Ερμαφρόδιτα.

"Ελιξ ό στωματίας, δ κοινός κοχλίας μέ δστρακον σπειροειδές
καί κεφαλήν εύδιάκριτον, μέ δύο ζεύγη κεραιών, ών το μεγαλεί-
-τερον φέρει είςτά άκρα τούς οφθαλμούς. Ό λεϊμαξ (κοιν. γυμνο-
σάλίαγκος) γυμνός μέ μικράν κόγχην έπί τής ράχεως.

2) Προσοβράγχια. Άναπνέουσι διά βραγχίων, κειμένων προ
•τής κοιλίας τής καρδίας. Πούς μετά πέλματος, ίνα σύρωνται τά
ζώα έπ' αύτοΰ. Όστρακοφόρα. Ένταΰθα υπάγονται διάφορα θα-
λάσσια όστρακα, έχοντα ποικιλώτατα σχήματα· παλουδΐναι, κε-
ρί&ια, βερμέτοι, κυπραΐαι, στρόμβοι, κώνοι, πορφύραι, πτε-
ροκέρατα, άρηαι, τρόχοι κλπ.

4) Όστισθοβράγχια (ΟρϊδίΙιοβΓΕίηοΙπίΐίίίΐ). Άναπνέουσι διά
•βραγχίων, κειμένων όπισθεν τής κοιλίας τής καρδίας καί όντων
ελευθέρων κατά τό μάλλον ή ήττον.
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{ Σ . 165) Κοχλ'ας

('χ 166) Λεϊμαξ.
; II Ο ΜΟΓ ί Ξ I 4.

Πέταλο βράγχια η 3 Ακέφαλα η Κόγχαι

( Εαηΐθ11ιΙ)Γ3.ιι<3ΐι ΐ&ίίΐ)

Τά ζώα ταϋτα, έχοντα το σώμα πλευρικώς πεπιεσμένον, δεν
φέρουσι κεφαλήν εύδ:άκριτον (ακέφαλα). "Ό μανδύας των είνε:
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Ιδιηρημένος είς δύο λοβούς καί ή κόγχη συνίσταται έκ δύο θυρίδων,
δεξιάς καί αριστεράς, συνδεδεμένων δι' έλαστικοΰ συνδέσμου καί
Γ-κλειομένων τή ενεργεία ένός ή δύο μυών. Άναπνέουσι διά δύο
Ι -ζευγών βραγχίων πεταλομόρφων, κειμένων ύπό τόν χιτώνα. Ζώ-
Ι σιν έν τώ ύδατι καί τρέφονται έκ σμικροτάτων ζωϋφίω,ν καί έκ
φυτών. Τά πλείστα είνε χωριστοΰ γένους.

Υποδιαιρούνται είς δύο τάξεις, είς τά μή φέροντα σίφωνα (Α-
Ι δΐρΙιοηίΕΐ) καί είς τά σιφωνοφόρα (δ'ιρίιοηΐΕιίη), τών όποιων ό χι-
| -τών φέρει έπιμήκεις σωληνοειδείς σίφωνας, ών ό είς χρησιμεύει
] ; πρός είσοδον τοΰ ύδατος καί μετ' αύτοΰ καί μικρών θρεπτικών μο-
ρίων, ό δέ έτερος πρός έξοδον τών εκκριμάτων τών γεννητικών
προϊόντων καί τοΰ ύδατος.

Είς τά άνευ σίφωνος άνήκουσι τά όστρεοειδή, φέροντα κόγχην
-άκανόνιστον μέ άνισους τάς δύο θυρίδας· έχουσιν ένα μϋν προσα-
γωγόν τών θυρίδων. "Οανρεον το οίο'ινόν ζή είς τάς εύρωπαϊκάς
θαλάσσας κατά πολυπληθέστατα στίφη προσπεφυκός επί τοΰ
πυθμένος διά τής μείζονος θυρίδος' πολλαπλασιάζεται δέ καταπλη-
-κτικώτατα, άφοΰ έκαστον θήλυ δύναται νά γέννηση καί μέχρις
1 έκατομμ. φών. Αποτελεί λίαν εύχυμον καί θρεπτικήν τρο-
φήν διά τον άνθρωπον καί διά τοΰτο καλλιεργείται καί έν ίδιαι-
-τέροις όστρεοτροφείοις. Τά κτενοειδή εχουσι τήν κόγχην στρογγύ-
λην ή φοειδή μετά ραβδώσεων έξωτερικών καί ώς έπι τό πλεί-
στον Ισων τών δύο θυρίδων. Κ ζεις ό ποικίλος, ζών είς
τάς εύρωπαϊκάς θαλάσσας καί άλλα τινά είδη είνε έπίσης
έδώδιμα.

Μελεαγρϊς ή μαργαριτοφόρος έχει τάς θυρίδας άνισους* έκ
τής εσωτερικής επιφανείας αύτών έκκρίνεται μαργαρώδης ουσία σχη-
ματίζουσα τά γνωστά πολύτιμα κοσμήματα, τά μαργαριτάρια, ζή
είς τόν Ίνδικόν ώκεανόν, έν δέ έτερον συγγενές είδος μαργαριτο-
όρον είς τάς άμερικανικάς άκτάς καί τάς δυτικάς Ινδίας,
χαί άποτελοΰσι σπουδαιότατον άντικείμενον άλιείας καί έμπο-

Ι' Π

ρίου.

Κ !ΐ

III

Συγγενές είδος είνε καί ή γνωστή έδώδιμος πϊννα μέ κόγχην
τριγωνικήν, τής οποίας τό οξύ μέρος έμβυθίζεται είς τόν πυθμένα,
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δ μύτιλος δ ευγενής, ζών προσπεφυκώς επί διαφόρων αντικει-
μένων, εδώδιμος καί λίαν εϋγευστος.

Έκ τών σιφωνοφόρων άναφέρομεν τάς φωλάδας τών ευρωπαϊ-
κών θαλασσών, ών πλεΐσται εδώδιμοι. Εχουσι τήν ικανότητα;
νά είσδύωσιν εις ξύλα καί εις μαλακούς λίθους. Ή τερηδών η
νανιική διανοίγει όπάς καί καταστρέφει τά τοιχώματα τών πλοίων*

(Ίχ. 3ί7) "Οστρεα. (-χ 1'ί^ Μαργαρίτοφόρος με?.εαγρί{ν

καί εν γένει τάς ξυλίνας εγκαταστάσεις τών λιμένων. άφροδίτηχ
ή κ*>σιρις, ή κυκλάς, το κάρδιον κλπ. είνε επίσης σιφωνοφόρα.
μετά κόγχης ίσοθύρου.

IV ΟΜΟΤΑΞΙΑ
Πτερόηοδα (ΡΐθΓθ|3θί1&).

Είνε μαλάκια γυμνά ή όστρακοφόρα, τών οποίων ό πους δια-
χωρίζεται εις δύο τμήματα, σχηματίζοντα πτερύγια κάτωθεν του
στόματος. Είνε έρμαφρόδιτα. Ζώσιν εν τή θαλάσση κατά πολυά-
ριθμα στίφη συνήθως. Ή τάξις τών γυμνοσωμάτων περιλαμβάνει
τοιαύτα γυμνά μέ εύδιάκριτον κεφαλήν (κλειώ, στνευμόδερμον
κλπ). Ή δέ τάξις τών Φηκοοωμάτων περιλαμβάνει ζώα δστρακο.
φόρα, μή έχοντα εύδιάκριτον κεφαλήν (λυμακίνα, κλεοδόρα κλπ)-
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V ΟΜΟΤΑΉΙΑ

I - . '

Σκαφόστοδ α (δοηρίιοροίΐίΐ)

•

Μαλάκια, έχοντα ουχί εύδιάκριτον κεφαλήν καί φέροντα όστρα-
κον σωληνοειδές άνοίκτόν κατ' αμφότερα τά άκρα καί πόδα μα-
κρόν κατάλληλον πρός άνόρυξιν. Στερούνται οφθαλμών, όπισθεν
δέ τοΰ στόματος φέρουσι μακράς προεκτατάς κεραίας. Ζώσιν έν
τή θαλάσση. Περιλαμβάνει μίαν μόνην τάξιν, τά σωληνόκογχα>
ών είδη είνε τά βεντάλια, τά αιψωνοδεντάλια κλπ.

!ί ................................................

ΕΚΤΗ ΣΤΝΟΜΟΤΑΞΙΑ

Σκώληκες (γβΓίιΐθδ).

||- *' ■

Παραδ. Βδέλλαι, άσκαρίδες, σκώληξ ό γήινος, ταινία.

Οί σκώληκες είνε ζώα άμφιπλευρίου συμμετρίας, έχοντα το

|Γ σώμα ώς έπί το πλείστον έπίμηκες κυλινδρικόν ή νηματοειδές ή
πεπλατυσμένον. "Ακρων άρθρωτών στερούνται ή φέρουσι λίαν
ατροφικά λείψανα τοιούτων άντ αύτών ο' έχουσιν άναρθρα κινη-
τήρια έξαρτήματα (τρίχας, άκάνθας, άγκιστρα, μυζητικάς κοτυλη-
δόνας) ή καί στερούνται έντελώς τοιούτων.

όργανα άναπνευστικά έχουσι βράγχια μόνον οί τελειότεροι,
ένώ παρά τοις λοιποϊς τό δέρμα διενεργεί τήν άναπνοήν. Καρδία
πάντοτε ελλείπει, παρά τοις τελειοτέροις δέ μόνον άπαντα σύστημα
αγγείων, έν οίς κυκλοφορεί ύγρόν άχρουν, κιτρινωπόν ή πράσινον
ή έρυθρόν. Τρέφονται ώς έπί τό πλείστον έκ ζωικών ουσιών
καί πολλαπλασιάζονται δι' φών, σπάνιώτερον δέ γεννώσι ζώντα'
έκτος τούτου άπαντα παρά τοις σκώληξ ι καί αγενής πολλαπλα-
σιασμός, παραγομένων νέων δι' άποβλαστήσεως ή διχοτομήσεως
έκτου μικρού σώματος. Πλείστοι σκώληκες παρασιτοϋσιν είς τό
! σώμα του άνθρώπου καί άλλων ζφων.

Υποδιαιρούνται είς τρεις κυρίως όμοταξίας.
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I ΓΜΟΤΑΞΙΑ

,Δακτνλιωτοι ή άρ&ρωτοί σκώληκες ( Α ηηιι1&ί;&).

Εχουσι σώμα έπίμηκες καί κυλινδρικών ή πέπλατυσμένον,
άρθρωτόν, άποτελούμενον έκ τμημάτων ή δακτυλίων ομοιομόρφων,
κατά σειράν όπισθεν άλλήλων κειμένων. Τό κεντρικόν νευρικόν
σύστημα σύγκειται έξ εγκεφάλου, οίσοφαγικοΰ δακτυλίου καί αρ-
θρωτού κοιλιακού μυελοΰ. Φέρουσι σύστημα αίμοφόρω/ άγγείων.
Υποδιαιρούνται είς τρεις τάξεις:

1) Πολνχαιτοι (ΡοΙ ν οΙιαθίπΛ, σκώληκες ζώντες έν τή -θαλασ-
σή, φέροντες πολυάριθμους σμήριγγας επί τών δακτυλίων τοΰ σώ-
ματος, ορθουμένας έπι τών άτροφικών αύτών " αραττοδίων άκρων,
επί δέ της οπωσδήποτε εύδιακρίτου κεφαλής κεραίας. Κατά τήν

Γ ^

άνάπτυξίν των υφίστανται μεταμορφώσεις. Αφροδίτη, έρμιόνη,
λεττιδόνωτος, σκώληκες τών Εύρωπαϊκών θαλασσών, εχουσι
σχήμα μάλλον πλακοειδές· νηρηΐς, ενλαλία, κλυμένη κλπ. έχου-
σι σχήμα κυλινδρικόν" άλλα είδη ζώσιν έγκεκλεισμένα έντός σω-
λήνων καί έξάγουσι μόνον τό τμήμα τής κεφαλής, φέρον πολλάς
κεραίας' π. χ. ή σστειρογράφος σέρστονλα.

2) Όλιγόχαιτοι (Οΐΐσοοίΐϊΐθίίΐ). Ζώσι κατά προτίμησιν είς
τά γλυκέα ύδατα ή εν τή γή καί φέρουσιν ολιγάριθμους σμήριγ-
γας έπιπεφυκυίας επί βοθρίων τοΰ δέρματος. Κεφαλή ούχί εύδι-
άκριτος* στερούνται κεραιών καί πνευμόνων. Ερμαφρόδιτα* δέν
υφίστανται μεταμορφώσεις.

Άναφέρομεν έκ τούτων τάς ναΐδχς, ζώσας κατά άλύσεις έκ

(«Σχ. 169). Γή'ι'νος σχώληξ

πολλών άτόμων έντός ύδατος ή ιλύος, καί τόν κοινότατον είς τούς
άγρούς καί τούς κήπους γήϊνον σκώληκα.

3) Βδέ)λα (ΗίπκϋαθΛ.) Αί βδέλλαι στερούνται σμηρίγγων
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ατροφικών ποδών; :φέ:ρουσι ιδέ ,είς τά-άκρα.τοϋ .σώματος·. μυξή-,
; - τικούς δίσκους, διτ ων προσκολλώνται επί τών σωμάτων. Κοινο-:
! - τάτη και λίαν . χρήσιμος έκ τών βδελλών είνε ή ιατρική βδέλλαγ

I 1 —

I

■ 8§
- IV

(Σχ. 170) Βδέλλα.

II

ής τό σώμα αποτελείται εξ 100 περίπου εξωτερικών δακτυλίων.
Έχει δέκα οφθαλμούς έν εϊδει στιγμάτων. Εις τό βάθος τοΰ
προσθίου δίσκου κείται τό στόμα, άποτελούμενον έκ τριών σγι-'
σμών* και φέρον τρεις σιαγόνας μετ' οξέων οδόντων επί τών ελεύ-
θερων χειλέων. Έπικολλώσα τον δίσκον επί τοΰ θύματος και δια-
σχίζουσα τό δέρμα διά τών οδοντωτών σιαγόνων άναμυζα αίμα
και πληροί τον διασταλτόν πεπτικόν σωλήνα της εις βαθμόν υπέρ-,
μετρον, ώστε μόνον μετά δύο μήνας δύναται νά λάβη άνάγκην
■■■ τροφής. Χρησιμοποιείται έν τη ιατρική.

II ΟΜΟΤΑΞΙΑ
Νηματέλμιν&ές (Νβιιιειίίθΐιηίιιΐΐΐθδ).

ί ι -,..*·...· ... ...... ^ , .;. ■-. ·\ · ... ·:.

Σώμα κυλινδρικών η νηματοειδες, εις τό όποιον δεν διακρί-
νονται δακτύλιοι· κινητήρια έξαρτήματα έλλείπουσι, μόνον δέ εις
-τό πρόσθιον άκρον φέρουσι θηλάς ή άπτικόν άγκιστρον. Στε-
ρούνται αιμοφόρου συστήματος.

Τούτων ή τάξις τών Νηματωδών (ϊ^θηΐίΐΙουΓθδ) περιλαμβάνει
-σκώληκας φέροντας πεπτικόν σωλήνα μετά στόματος"και πρωκτού"
2ύο εκκριτικοί , σελήνες διήκοντες διά τών πλαγίων τοΰ σώματος
|| ·><συνενουνται εις τό... μέσον της.κοιλίας και, .έκβάλλουσι πρός τά έξω .
-·2ιά -κοινού [.στομίου. Ζώσιν ελεύθεροι ή παρασιτικώς επί .ζώων--
"Η δέ τάξις τών 3Ακαν&οκεφάλων (Αοίΐηίΐ] οοβρίΐίΐΐί) : πε->
Γερμανού 'Εγχειριδίων Ζωολογίας 13
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ριλαμβάνει σκώληκας, στερούμενους πεπτικού σωλήνος καί φέ-
ροντας δίκτυον αγγείων μή έκστομουμένων πρός τά εξω· τό:
πρόσθιον άκρον τοΰ σώματος άπολήγει είς είδος ρυγχίου συσταλ—
τοΰ, φέροντος άγκιστρα κατά σειράς διατεταγμένα.

Νηματώδεις είνε ή άσκαρίς ή σκωλη-
κοειδής (κοιν. λεβίθα), ζώσα έν τώ έντε-
ρικώ σωλήνι τοΰ άνθρώπου καί λαμβάνου-
σα μήκος καί μέχρι 40 έκ. τοΰ μέτρου....
Τρ',χιν ή σπειροειδής, ζώσα έντός τών-
μυών χοίρων, κονίκλων, ποντικών, περί—
ειλιγμένη έντός κ άψη ς ώς σμικρότατος σκώ-
(X*. 17ΐ;. Τρίχινες. ληξ. "Οταν ό άνθρωπος φάγη κρέας τρίχινο—
φόρον, διαλύονται έντός τοΰ στομάχου τά τοιχώματα τής κάψης;:
καί έλευθερούμεναι αί τρίχινες αύςάνουσι τάχιστα μέχρι 3- χι-
λιοστ. έν τοις λεπτοίς έντέροις, διατρυπώσι τά τοιχώματα αύτών-
καί οιασπειρώμεναι είς τήν λέμφον τού σώματος γεννώσι μέγιστον-
αριθμόν ζώντων νεογνών (έκαστον θήλυ γέννα μέχρι 200). Ταΰτα-
διά τοΰ αίματος μεταφέρονται είς τούς μΰς, έξ ών τρέφονται καί
έν'οΐς έγκυστιούμενα παραμένουσι, μέχρις <:ύ τό κρέας βρωθή ύφ1
ενός τών μνησθέντων ζώων καί άρχίση πάλιν ό πολλαπλασιασμός.
Αί ούτως έγκαθιστάμεναι τρίχινες είς τούς μΰς τοΰ άνθρώπου ■
προξενοΰσιν άσθένειαν σοβαράν, τήν τριχινίασιν, ή οποία είνε λίαν-
επικίνδυνος καί ούχί σπανίους θανατηφόρος. Άκανθοκέφαλοιχ είνε-
°ί καλούμενοι έχινόρρνγχοι, ζώντες ώς άνεπτυγμένα ζώα. έντός:,
τοΰ έντερικοΰ σωλήνος ίδίιος υδροβίων πτηνών καί ιχθύων,. '

III ΟΜΟΓΑΞΙΑ
-'-■'· Πλατυέλμιν&ες (Ρΐίΐ^ θΐιιιίηίίΐΐθδ).

^Έχουσι τό σώμα πεπλατυσμένον, στερούμενον άκρων καΓ-
άίσθητηρίων δργάνων. Είνε ζώα ώς έπί τό πλείστον ερμαφρόδιτα,
σπάνίώτερον δέ χωριστοΰ γένους. Ό πολλαπλασιασμός. αύτών>

γίνεται1 δι' φών.

'όί. .
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Έκ τών 4 τάξεων, εις άς υποδιαιρείται ή όμοταξία αυτή, ή
τών Νημερτων (ΝθίχΐΘΓί,ίηί) περιλαμβάνει ζώα μέ σώμα προεκ-
|χεταμένον, ταινιώδες, φέρον βλεφαρίδας, έντερικόν σωλήνα εύθύν
καί αιμοφόρονσύστημα (νημερτής, κεφαλό&ριξ, μαλακοβδέλλα)
Ζώσι κατά προτίμησιν ελεύθερα εν τή θαλάσση. Ή τών Στροβι-
λοοδών (ΤιΐΓΐύθΙΙείΓία) έχει τό σώμα πρόμηκες έπιπεδωμένον, μέ
βλεφαρίδας· στερούνται ταΟτα αιμοφόρων άγγείων ζώσιν ελεύθερα
( έν τω ΰδατι καί εν τή ξηρα (πλανάρια, γεωπλάνα, πλανόκερας),
Τά Τρηματώδη (ΤΓθΐηίΐΙοΛθδ) φέρουσι μυζητικάς κοτυληδόνας,

• στερούνται δέ βλεφαρίδων καί αιμοφόρων αγγείων. Ζώσι παρασιτι-
κώς· δίστομον τό ηπατικών απαντών εις ολην τήν γήν, ζη κυρίως

• εις τό ήπαρ τών θηλαστικών τό τρίστομον ζή εις τούς πνεύμονας
τοΰ ξιφιού- ό δέ γυροδάκτνλος επί ιχθύων γλυκέων υδάτων.

Καί τέλος ή τάξις τών Κεστωδών (Οθδίοάθβ) περιλαμβάνει
Ι; σκώληκας ζώντας παρασιτικώς έν τω έσωτερικω τών ζώων, μέ
|| σώμα επίμηκες πεπλατυσμένον, άνευ βλεφάρων, άνευ έντερικοΰ
σωλήνος, εις δέ τήν κεφαλήν φέρον όργανα, δι' ών προσκολλάται
; επί τοΰ ξενοδόχου του.

Ταινία η μονήρης είνε σκώληξ μακρότατος, ζών παρασιτικώζ
ί έν τω έντερικώ σωλήνι τοΰ ανθρώπου. Ιδού δέ πώς γεννάται

(Σχ. 172 . Ταινία.

αύτη. "Οταν χοίρος φάγη κόπρανα, εις ά ύπάρχουσιν φάρια ται-
νίας, ταΰτα γίνονται νύμφαι έν τω στομάχω τών χοίρων, διατρυ-
πώσι τά τοιχώματα τών εντέρων καί μεταβαίνουσιν εις τούς μΰς
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ή άλλα μέρη,-ένθα εγκλείονται έντός κύστεως καί - χαλοΰνται κζ;-
σχίκερκ,οι. Οί κυστίκερκοι ούτοι εισερχόμενοι είς τόν εντερικό* σω-
λήνα τοϋ άνθρωπου διά τής βρώσεως τοΰ. χοιρείου κρέατος έκφύ;-_
ουσιν έν εξόγκωμα·, μέ 4 μυζητικάς .κοτύληδόνας- καί στέφανον έξ
αγκίστρων -είνε ή κεφαλή τής ταινίας, ήτις προσκολλάται .εις τά
τοιχώματα τών.έντέρων όπισθεν τής κεφαλής γεννώνται διαδοχικώς
νέοι.δακτύλιοι (μέχρι 1033) καί σχηματίζουσι ταινίαν 3.— 4 μέτρων.
Οί δακτύλιοι ούτ^ι καλούνται ττρογλοονζίδες καί είνε βαθμηδόν.με-
γαλείτεροι πρός τά οπίσω. Ή τελευταία προγλωττίς, περιέχουσα
ωά ώριμα, ,άποσπαται καί εξέρχεται μετά τών περιττωμάτων, έκ
τών φών δέ αυτής, τρωγομένων, ώς είδομεν, ύπό τών χοίρων όμοΰ
μετά τών περιττωμάτων, θά παραχθ.ώσι νέαι ταινίαι..

"Αλλα είδη ταινιών αναπτύσσονται έν τω πεπτίκώ σωλήνι τοΰ
βοός, τοΰ κυνός κτλ. καί δύνανται νά μεταδοθώσιν -ίς τόν άνθρω-
πον είτε διά τής βρώσεως άτελώς ήψημένόυ κρέατος είτε δι' επα-
φής είς το στόμα τοΰ ζώου.

Οί βο&ριοκέφαίοι φέρουσιν εις τήν κεφαλήν μόνον δύο μυζη-,
τικά βοθρία επιμήκη. . . ......

ΕΒΑΟ/ΛΗ ^ΥΜΟΛ\ΟΤΑΞΙΑ

Εχινόδερμα ή *Άκανϋ'όδερμα (ΕοΙιίηοίίθπηα,Ιίΐ}.

Παραδ. Έχΐνος. Αστερίας.

Κύριοι χαρακτήρες: 1) Είνε ζώα αποκλειστικώς θαλάσσια,
έχοντα τό σώμχ άκτινοειδώς ' συμμετρικό ν, παρουσιάζον ώς επί
τό πλείστον 5 άκτϊνας.

2) Τό έπικαλύπτον τό σώμα δέρμα εγκλείει σκληρά ασβεστο-
λιθικά μόρια (δερματικός σκελετός-) είτε μεμονωμένα είτε συνε-
νούμενα μετ' άλλήλων κινητώς: ή άκινήτως είς σχηματισμον δερ-
ματικού σκελετού έκ τών πλακιδίων κ-αί έξέχουσιν ώς έπι-τό-πλεΐ—
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στον υπέρ τήν επιφάνεια ν τοΰ δέρματος υπό μορφήν άκανθών. έξ
οδ καί έλαβε το δνομα 'ή συνομοταξία. " "" -

3) Φέρουσιν ιδιάζον νδροφοριηον σύστημα, άποτέλούμενΰν
έκ κεντρικού δακτυλιοειδούς σωλήνος περί το στόμα καί έκ κλά-
δων, άκτινοεεδώς διευθυνόμένων προς τήν περιφέρειαν τοΰ σώματος·
έκ τών κλάδων τούτων έκφύονται πολυάριθμοι ..σωληνοειδείς ποδί-
I σκοι κατά σειράς τεταγμένοι χρησιμεύοντες ώς κινητήρια όργανα.
' Τρέφονται κυρίως έκ ζωικής ουσίας. Ό άριθμός τών γνωστών
ζώντων ειδών ανέρχεται εις2500 περίπου- πολύ περισσότερα δέ
"εΓνε τά έκλείψαντα καί ώς απολιθώματα ευρισκόμενα νϋν είδη.
Ύποοιαιροΰνται εις 5 όμοταξίας: Αστεροειδή, Όφιουροειδή, Κρι ·
νοειοή, 'Εχινοειδή καί Όλοθουριοειδή.

ϊ ΟΜΟΤΑΞΙΑ
Άστεροείδτΐ (ΑδίθΓΟϊΛθίΐ)
Τό σώμάτων αποτελείται έκ κεντρικού δισκοειδοΰς τμήματος,

173,*. Άστη ρ τ^ς &α?.άσσης
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έκ τοΰ οποίου προέχουσιν άστεροειδώς πέντε ή πλείονες βραχίονες
ή ακτίνες πλατεϊαι, στενούμεναι βαθμιαίως πρός τό άκρον. Είς
τήν κάτω πλευράν τοΰ δίσκου καί έν τω μέσω αύτοΰ κείται τό
στόμα, άγον είς τόν εύρύν στόμαχον, ούτινος άποφυάδες κατά
ζεύγη είσχωροΰσιν είς έκαστον βραχίονα. Βαθεΐα αύλας διήκε£
καθ' ολον τό μήκος εκάστου βραχίονος πρός τήν κάτω πλευράν του
καί είς αύτήν κείνται κατά σειράν οί κινητήριοι ποδίσκοι. Ό σκε-
λετός τοΰ δέρματος σύγκειται έκ πλακιδίων κανονικώς διετεταγμέ-
νων. Ό κοινός άστερίας ή σταυρός τής θαλάσσης είνε έκ τών
μάλλον διαδεδομένων Αστεροειδών φέρει 4 σειράς ποδίσκων είς
έκάστην αύλακα.

1ΪΓ ΟΜΟΓ-ΑΞΙλ

Όφιουροείδή (023ΐιϊ0αΓ0ϊ(ΪΘέΐ).

Είς ταΰτα έκ τοΰ κεντρικού δισκοειόοΰς τμήματος έκφύονται
οί βραχίονες εύθύς αμέσως ώς λεπτοί όφιοειδεΐς πλόκαμοι, απλοί
ή καί διακεκλαδισμένοι, δέν έγκλείουσι δέ άποφυάδας τοΰ στο-
μάχου. Ή αύλας τών βραχιόνων καλύπτεται καθ' ολον τό μήκος
υπό σειράς πλακιδίων, εκατέρωθεν τής οποίας έκ τρημάτων προ-
βάλλουσιν οί ποδίσκοι. Ό όψίονρος έν ·τή Μεσογείω, ή

τών βορείων εύρωπαϊκών θαλασσών έχουσι τούς βραχίονας
άπλοΰς* τό άστοόφυτον έχει αύτούς διακεκλαδισμένους διχοτο-
μικώς. - -

III ΟΜΟΤΑΞΙΑ

Κρινοειδή (Οι·ίηοϊ(ϊθ£ΐ). -

Τό σώμα τούτων, δν κυπελλοειδές ή καλυκοειδές, προσφύεται
ώς έπί τό πλείστον έπί τοΰ πυθμένος δι' ενός άρθρωτοΰ στελέχους.
Έπί της πρός τά άνω έστραμμένης πλευράς κείται τό στόμα
καί περί αύτό οί μακροί καί συνήθως διακεκλαδισμένοι βρα-
χίονες, ΆνΌ-ηδών ή ροδοεοδής, έν τή Μεσογείω, ζή προπεφυ-
κυΐα κατά τήν νεαράν ήλικίαν, βραδύτερον δέ ελευθέρως . πλέουσα.
Ό Λενζτάκοίνος ζή είς τον Εςρηνικόν καί Άτλαντικόν Ώκεανόν.
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IV. ΟΜΟΤΑΞΙΑ

Έχινοειδη (ΕοΜηοϊ(1βίΐΛ

Ζώα κοινότατα της έμοταξίας ταύτης είνε οι γνωστοί #α/1άσ-
τϋίοι έχΐνοι (κοιν. αχινοί). Έχουσι τό σώμα σφαιρικόν και πέπλα*
-τυσμένον προς τά κάτω και άνευ βραχιόνων όρθουνται δ' εφ^
•ολοκλήρου της επιφανείας αυτού άκανθαι κινηταί. 'Εάν άποξέσω^
μεν τάς άκανθας, θά εΰρωμεν τον δερματικόν σκελετόν, ο όποιος,
αποτελείται έκ πλακιδίων τεταγμένων εις 20 σειράς άκτινοειδείς
και συνηνωμένων μετ' αλλήλων άκινήτως, ώστε άποτελει τό όλανΓ
- κάψαν στερεάν, έγκλείουσαν τά μαλακά όργανα τοϋ ζώου. Έπζ
τής κάτω πλευράς της κάψης κείται τό στόμα, φέρον πέντε οδόν-
τας ισχυρούς. Έπί δε της αντιθέτου πλευράς της πρός τά άνω
έστραμμένης κείται ή έδρα, όπως και παρά τοις Άστερίαις. · 0ψ
| τοιαύτην κατασκευήν έχοντες έχΐνοι άποτελοϋσι τήν τάξιν τώ^
κανονικών έχινοειδών, ώς είνε ό κανονικός έχΐνος' ενώ εις άλ\
λνθυς έχει μετατοπισθή ή έδρα και ή άκτινοειδής συμμετρία τοΰ
|| ν-σώματος έν γένει έχει διασαλευθή' άποτελοΰσιν ούτοι τήν τάξιν
-τών άκανονίστων έχινοειδών, ώς είνε ό σπάταγγος, ζών εις τον
Ατλαντικών και έν Μεσογείω, ο άσηιδαστήρ τών Βραζιλιανών .και
; ^Ινδικών ωκεανών κλπ.

ν ΟΜΟΤΑΞΙΑ

ΌλοΦουριοειδή (ΟΙοίΙιοιίΓίοϊάθίΐ).

ροο

'Εάν φαντασθώμεν τό σώμα τοΰ έχίνου συμπιεζόμενον έκ τών
-πλαγίων,τουτέστι πρός τον άξονα,τον διήκοντα έκτου στόματος πρός
τήν έδραν, θά παραχθή έν σώμα κυλινδρικόν τοΰτο παριστά τήν
*μορφήν τών Όλοθουρίων. Τό δέρμα τούτων όμως είνε μαλακών ή
σκυτώδες, έγκλείον όλίγιστα σκληρά μόρια μεμονωμένα, περί δέ τό
•στόμα ύπάρχει στέφανος έκ κεραιών, δενδροειδώς διακλαδώυμέ-

ννων. Τά όλο & ούρια ζώσι και εις τήν Μεσόγειον θάλασσαν, ^ °
, . - -- -



ΟΓΔΟΗ ΣΤΚ Ο ΜΟΤΑ ΞΙΑ

Κοιλέντερα (ΟοθΙβηίθΓΕίίίΐ)

Παραδ. Κοράλλιον, μέδουσα, θαλασσία ανεμώνη.
~ ' Κύριοι χαρακτήρες : 1) Τό σώμά των παρουσιάζει συμμέτρίαν-
άκτίνοειδή με αριθμόν άκτίνων4,6 ή πολλαπλάσιον αυτών· έκτος τών
Σπογγοειδών, έν οίς δέν είνε σαφώς εκπεφρασμένη, ή συμμετρία
αϋτήϊ 2) Φέρει μίαν μόνον έσωτερικήν κοιλότητα, γαστροαγ-
γειακήν, ήτις χρησιμεύει καί ώς κοίλωμα τοΰ σώματος καί ώς:
πεπτικός σωλήν καί ώς κυκλοφορικόν σύστημα αγγείων, πράγματα
τά όποια παρά τοις άνωτέροις ζώοις είνε κεχωρισμένα άπ' αλλή-
λων. 3) Ή κοιλότης αύτη συγκοινωνεί προς τά έκτος δι* ενός
μόνου τρήματος, όπερ χρησιμεύει καί ώς στόμα καί ώς έδρα". Τά-
ζω α -ταΰτα έκαλοϋντο πρότερον ζωόφυτα, διότι τά πλείστα ζώσ.Ρ
κατά κοινότητας προσπεφυκότα επί τοΰ πυθμένος καί παρέχοντα·:
όψιν δένδρυλλίων. -Υποδιαιρούνται εις 4 ομοταξίας :
I Κτενοψόρα, II Ύδρόξωα, III Άν&όξφα, IV Σπογγώδη.

, I ΟΜΟΤΑΪΙΑ .-· , ττ', .

Κτενοψόρα (Οϊθπόρΐι ότία).'-'""·<1 ' . · -

Ζώα θαλάσσια μάλλον ή ήττον διαφανή άνευ ούδενός σκε-
λετού έχοντα τό σώμα σφαιρικόν ή έπιμεμηκυσμένον, φέρον δκτώ*
σειράς βλεφαριδοφόρων πλακιδίων έν είδει κτενών, καί ώς έπί τό-
πλείστον καί δύο μεγάλας προσακτρίδας. Καλλινάρια, εν χάρις βε-
ρόη ζώσιν έν τή Μεσογείω θαλάσση..

ΙΓ ΟΜΟΤΑΞΙΑ

: γ Ύδρόξωα ή Ύδρομέδουσαι (Η^άΓΟίηο^πδίΐθ). <; Γ

Ή όμοταξία αύτη περιλαμβάνει τό μέν ζώα έλευθέρως πλέοντα-
έν τω υδατι, τάς μεδούσςις, τό δέ .πρρσπεφυκότα. έπί .του, ^φμέ.τ-
νρς καί σχηματίζοντα ώς έπί τό πλείστον αποικίας, τ-ύς πολντιο"
δις. Αί μέδουσαι εχουσι τό σώμα κωδων.οει§ές ή οςσκοείδές ε.ίς^
χήμα άλεξιβροχίου, συνιστάμενον. έκ πηκτώδους οναίας ν.ιχί φίρον*
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πέριξ -κατά τό χείλος πολλά πλοκάμια, Φεβόοσίν-'Αραιούς1 χρώ-

Η

ί ϊ

- (Σχ. 1'74). Μέδονσα

ματισμούς, "Υάρα ή ατρασίνη εί·νε πολύπους τών.., γλυκέων υδά-
των,-ζών προσπεφυκώς έπι λίθων ή άλλων στερεώνσωμάτων.
-- III ΟΜ Ο Τ ΑΞΙΑ " ■ " ,

- 3 Ανϋ'όζωα ή Κοράλλια ( \ηΗιοκοα,).

·"-' Τά άνθοζωα εχουσι τό σώμα κυλινορίάό^Γ''ή κώ'νίκόν, προσφυό-
μενον δια τοΰ ένός .άκρου επί στερεών σωμάτων, είς οέ το έτε-
ρον ,φέρον- τό στόμα καί εσωθεν_ αύτοΰ τόν οίσοφάγον., άγοντα
προς τήν κεντρικήν κοιλότητα. Πέριξ τοΰ στόματος "δ.πάρχουσί
πλοκάμια άπλα ή διακεκλαδχσμένα. Ή κοιλότης τού " σώματος:
τών διαιρείται διά διαφραγμάτων άτελών' είςΓ θ,αΧά^όύς;/οί όποιοι
συγκ'όινωνοΰσι μετά τοΰ εσωτερικού τών πλοκαμιών, κοίλων όντων.
Τά . πλείστα τούτων σχηματ'ζουσιν άποικίαςΓ δποστήριξόμένας.
δπό' .σκελετού άσβεστολιθικοΰ ή κεράτινου,. ον έκκρίνόύσιν έκ-
τού σώματος των' ' όλίγιστα δέ είνε μαλακά, άνευ σκελέτόΰ,

ζώντα μονήρη. ' " ~ ' . ,...... · . ' - · ν"5 •.ν0*·^

~· ■ Γνωστότατον καί λίαν χρήσιμον άνθόζωον εϊνε ~το εύγενές'%
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έρυθρόν κοράλλιον. Τό κοράλλιον τοΰτο αποτελεί αποικίας,
έχούσας σχήματα δενδροειδή. ΓΟ άξων τών κλάδων είνε σκληρός,
έξ ασβεστολιθικής ουσία;, χρώματος ροδόχρου, περιβάλλεται δέ
υπό φλοιοΰ σαρκώδους, παρουσιάζοντος κατ* αποστάσεις εξογκώ-
ματα κοίλα, οιονεί κύπελλα, έν τοις δποίοις έγκαταβιοΰσιν οί μι-
κροί πολύποδες. Έκαστος πολύπους έχει σώμα λευκόν, σωληνοει-
δές, καί διά μεν τοΰ κατωτέρου άκρου προσφύεται έν τω κυπέλλ(ρ
τοΰ φλοιοΰ, τό δέ έτερον έλεύθερον άκρον φέρει τό άνοιγμα τοΰ
στόματος καί περί αυτό Οκτώ πλοκάμια κοίλα μετά πτεριδίων
ένθεν καί ένθεν. Διά τών πλοκαμιών τούτων πρόσελκύουσι καί
συλλαμβάνουσι τήν τροφήν των. Ή κοιλότης τοΰ σώματος χωρί-
ζεται δι' 8 διαφραγμάτων εις 8 θαλάμους (Όκτωκοράλλιον).

Τά έρυθρά κοράλλια ζώ-
σιν είς τά παράλια τής Με-
σογείου καί ιδίως παρά τήν
Σικελίαν, Μταλίαν, Γαλλία ν,
Τύνιδα, Άλγερίαν, καθώς
καί είς τά δυτικά τής Ελ-
λάδος. Άλιεύουσι ταΰτα καί
χρησιμοπόιοΰσι τόν σκληρόν
ροδόχρουν σκελετόν προςν κα-
τασκευήν κοσμημάτων κλπ.
Η θαλασσοτττερίς είνε άν-
θόζωον φέρον στέλεχος α-
πλούν πρός τά κάτω, έγκε-
χωσμένον εντός τοΰ πυθμε-
(~χ, 175) Κοράλλιον νος, πρός δέ τό άνώτερον

αύτοΰ τμήμα πτεροειδείς κλαδίσκους, είς τά πέρατα τών οποίων
κείνται οί πολύποδες. Ζή έν τή Μεσογείω.

Ή θαλασσία ανεμώνη ζή μονήρης, έχε ι τό σώμα μαλακόν,
άνευ σκελετού. Ή κεντρική κοιλότης "τοΰ σώματος διαιρείται
είς 6 κυρίους θαλάμους (έξακοράλλιον).

Λιθοκοράλλια. Τά λιθοκοράλλια είνε καί ταΰτα έξακοράλλια, |
σχηματίζοντα άποικίας, ύποστηριζομένας υπό σκελετού άσβεστο-
λιθικοΰ, όν έκκρίνουσιν οί πολύποδες. Ό σκελετός τούτων, ών
ώς έπί τό πλείστον πορώδης, λαμβάνει διάφορα σχήματα. Μεγά-
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λην άνάπτυξιν λαμβάνουσα τά λιθοκοράλλια εις τάς θερμάς θαλάσ-
σας σχηματίζοντα αυτόθι εκτεταμένα στρώματα και βράχους και
«υφάλους και όλοκ,λήρους νήσους πολλάκις.

VI ΟΜθΤΑΞΤΑ
Σπογγώδη ι8ροη§Ϊ3,ι·Ϊ£ΐ).

Καί τά σπογγώδη είνε κοιλέντερα υδρόβια, σχηματίζοντα ώς
ίεπί τό πλείστον άποικίας ύποστηριζομένας υπό σκελετού άσβε-
<=στολιθικοΰ ή όξυπυριτιακοΰ ή κερατοειδούς. Έάν έξετάσωμεν
Ινα σπόγγον μονήρη, θά ίδωμεν ότι τό σώμα έχει σχήμα άσκι-
5ίου, ούτινος το κατώτερον άκρον προσφύεται έπί τοϋ πυ-

(Σχ. 176) Σπόγγος

θμένος. Τά τοιχώματα τοΰ άσκοΰ φέρουσι πολυάριθμους μι-
-κρούς πόρους άπλοΰς ή διακεκλαδισμένους, δι' ών εισέρχεται τό
ύδωρ εις τήν κεντρικήν κοιλότητα. Έξερχεται δέ έκ στομίου,
-κειμένου κατά τήν κορυφήν. Έκ τοΰ ούτω συνισταμένου ύδα-
τος προσλαμβάνει τό ζωον τήν τροφήν του συνισταμένην έκ
μικροσκοπικών οργανισμών. Εντός τών τοιχωμάτων τών σπόγ-
γων υπάρχουσι βελόναι άσβεστολιθικαι ή όξυπυριτιακαί ή κερα-
τοειδείς, έλεύθεραι ή συνηνωμέναι μετ' αλλήλων και σχηματί-
ζουσαι πλέγμα στερεόν, ^ρτ^σιμεΰον πρός ύποστήριξιν τοΰ μα-
Χακοΰ σώματος τοΰ ζώου.

'Ολίγιστα είδη σπόγγων στεροΰνται εξ όλοκλήρου στερεού
σκελετού. Οί σπόγγοι πολλαπλασιάζονται διά καμπών, αί δποϊαι
«ξερχόμεναι έκ τοΰ σώματος προσφύονται εις θέσιν κατάλληλον
-ν.αι σχηματίζουσιν έν μικρόν άτομον σπόγγου. Έκ τούτου παρά-
γονται διά πλαγίων άποβλαστήσεχυν νέα άτομα, άτινα μένουσι
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προσκεκ.ολλημένα μετά τοΰ άρχικοΰ, καί έκ .-τούτων ετερα, ούτω·-
δέ σχηματίζεται άποικία^ Γνωστότατος-μεταξύ τών "σπόγγων εί-νε-
ό έν κοινή χρήσει πρός πλύσΑν σπόγγος ό κοινός, έχων σκε-
λετόν έκ κεράτινης ρύσίαςοκαί ζών >.έν.;,ά"φθονία είς τήν Μεσό—
γειον καί ιδίως είς τάς προς τήν Β-''Αφρικήν θάλασσας.ν-Γ

ΕΝΑΤΗ ΣΤΝΟΜΟΤ^ΞΙΑ

Πρωτόζωα (Ργο(οζοπ). : :

Τά Πρωτόζωα είνε τά ατελέστατα τών ζώων, τών όποιων
τινά μεν διά τοΰ γυμνού οφθαλμού ώ<- σμικρότατα σημέΐα φαί-
νονται,·; τά πλείστα δέ μόνον·:-διά τοΰ μικρ'οσκοπίοα-είνε ό ρ ατά ν
Το σωμάτιον αύτών . συνιστάται έξ ένός και μόνου κυττάρου, διό
καί καλούνται τά ζώα ταΰτα μονοκντταρώδη.

ϋαρουσιάζουσιν όλα τά φαινόμενα τής ζώης,; τουτέοτι /τρέφον-
ται

συστζλτά^ϊΙ ψί^Ωπυδί,α' άλλων δέ τό σώμα ,, έκκρίνει. ούσίαν
άσβεστολιθικήν, ήτις άποτελεί είδος κόγχης, , κυκλούσης τό ζωον
καί φερούσης πόρους πολυάδιΊ5μους,-έξ ών άπολύονται τά ψευδό-
πόδια κλπ.· Υποδιαιρούνται 'είς 4 όμοταξίας^; · ■'" · Α·-

/ Έγχνματογενή, II Μαστιγοφόρα, III Σοτορόζωα}
Ρίζόποδα. . .. ;" ' _ " ^ . . V

.' . ι ομοταξγα ■; ;. ν

- . Έγχνματογενή (ΓηϊιΐδΟΓί»). : . ··;.·.-.·..:.>.,· ·: .;···, .·.

• Τά 3 Εγχνματογενή είνε Πρωτόζωα μικροσκοπικά,οζώντα έντός:
τοΰ ύδατος καί ιδίως έντός· στάσιμων υδάτων, οία είνε τά'ντών
τελμάτων, δεξαμενών καί έν γένει οπού άποσυντίθενται δργανικαί
ούσίαι. Τό σώμα αύτών περιβαλλόμενον υπό μεμβράνης δερμάτι-
νης. καί -, φερον έπί όλοκλήρου τής έπιφανείας ή είς τινας -μόνον
θέσεις : δονητικά ς βλεφαρίδας. - παρουσιάζει δύο- στόμια.* ^εν πρός: .
πρόσληψιν.- τροφής καί γ έτερον, προς άποβολήν. Ιτών αποκρίσεων. "0=
πολλαπλασιασμός αύτών· γίνεται - διά' μερισμού: ή, άποβλαστήσεων-
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II ΟΜΟΤΑΞΙΑ
Μαστιγοφόρα (Ε^Ια,^θΙΙαίβ,).
^ά,Μάσ&ιγ&φόρα στερούνται-,βλεφαρίδων* 'φέρούσιΐ δέ μίαν ή
^πλείονας μακράς τρίχας δονουμένας, έχουσας μορφήν μαστιγίων
-καί χρησιμεύουσας προς κίνησιν του ζφου καί προσέλκυσιν τής
·τροφής.;Πολλαπλασι.άζδνται διά μερισμού, τοΰ όποιου προηγείται
συνήθως ούζεϋξι-ς δύο ατόμωνί Τά πλείστα ζώσιν εις τά γλυκέα
.;'-!θδάτα; όλίγα'δέ τινα έντή Βαλάσσή καντίνα ώς παράσιτα έν τω
| -<έντερικώ σωλήνι καί έν Λεω αί'ματι ζώων.

'. : ,ΙΙΤ ΟΜΟΤΑΞΙΑ; ' . ;:

| .·.. . ·.: . Σστορόζωα η Γρεγαρΐναι (δροι οζοίΐ).

Τάϋτα, έχοντα μορφήν νηματοειδή καί ζώντα παρασιτικώς έν
ίί ! τω όργανισμώ διαφόρων ζφων καί αύτοΰ τοΰ ανθρώπου", έθεωρόΰν-
: -το. κάτ\αρχάς ώς νηματέλμινθες· ή σύστασις τοΰ σώματος των
<2ιμως έξ ενός καί μόνου κυττάρου κατέδειξεν ότι- είνε πρωτό-
-■ζψα. Προς : πολλαπλασιασμον εγκλείονται δύο άτομα ή καί έν
..-■μόνον εντός κύστεως· μερίζεται τότε ό.πυρήν εις πολλά τεμάχια,
περί τά όποϊα συναθροίζεται το πρωτόπλασμα και αποτελούνται
πολλά σφαιρίδια· ταύτα είνε τά καλούμενα ξφσσττόρία, έξ ών
ίΙ Ι^έννώντα^ τά 'τέλεια 'ζωύφια. Τά ζωύφια τά .προξενοΰντα .' τούς
•έλώδεις πυρετούς τοΰ ανθρώπου είνε σπορόζωα εισερχόμενα εις
ι- ιό αίμα αύτοΰ. - : - : : . - ' - . -- ·-

[ : : . :.- , : ν ΟΜΟΤΑΞΙΑ --^Ζ-

- - ·.·"■· Ρίζόποδα (ΒίζοροάίϊΛ. - "-■ "

{ ! Τά Ρίζόττοδα, στερούμενα βλεφαρίδων καί μαστιγίων, άπο-
Γλύούσι, νηματοειδείς ή σωληνοειδείς προβολάς τοΰ πρωτοπλάσμα-
-τρς, αιτινες-καλούνται ψενδοτΐόδια.' τά ψευδοπόδια ταΰτα δύνα-
-ται.τό ζωον νά συνέλκη ή νά έπεκτείνη καί ούτω μετακινήται.

Τά"απλόύστατα τών ριζοπόδων είνε τά λεγόμενα „ Μονήρη,
|| μικροσκοπικοί μάζαι "έκ πρωτοπλάσματος, παρούσίάζόντός

11| -καταφανή ^υρήνά. . . · . . . .. ,. .'·.. 7. , . "·

11| · ..·;..' !Έν,.·τρίς ;·γλι>'^έσιν - δδασιν ιδίως ζώσι τά διάφορα ; είδη 'Αμοι-
βών, πχρουσίαξόυσών τά ψευδοπόδια καίν τάς δι'· αύτών- έκτε-
,λ ο υμένα ς κινήσεις λίαν αίσθητώς> έξ ούκαΓ αϊ κινήσεις έν " γέν,ει:
| ί| -τών Ριζοπόδ,ων εκλήθησαν άμοιβοειδείς/ ' -'^,ΙΐΛV·.".-

II
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Τά διάφορα είδη τών ζώων δεν είνε όμοιομόρφως και ανα-
λόγως διανενεμημένα επί της επιφανείας της γης, οΰτως ώστε είς.
πάσαν χώραν νά εύρίσκωμεν εξ ολων σχεδόν ή τών πλείστων
ζωικών μορφών αλλ* άλλα μεν είδη άπαντώσιν ένταΰθα, άλλα
δέ άλλαχοΰ, εις μικροτέρας ή μεγαλειτέρας περιοχάς, οΰτως.
ώστε εκάστη περιοχή νά έχη εν τινι μέτρω τον ίδιον έν έαυτ/}
ζωί'κάν κόσμον. Ούτιο π χ. αί λευκαί άρκτοι, οί τάρανδοι, αί φάλαι-
ναι ευρίσκονται μόνον εις τάς βορείους χώρας, οί πλατύρρινες.
πίθηκοι εις τήν κεντρικήν και νότιον Ά μερική ν, ό γορίλλας καΐ
ό χιμπαντζής εις τήν δυτικήν 3 Αφρική ν, ό ούραγγουτάγκος έν
Σουμάτρα και Βορνέω, αί Καγκουρώ, τά φοτόκα θηλαστικά έν
Αυστραλία κλπ. Τό σύνολον τών ζωί'κών ειδών, άτινα ζώσιν έν
τινι χώρα, αποτελεί τον ίδιον αύτης ζωί'κόν κόσμον, ο όποιος επι-
στημονικώς καλείται Χλωρίς ή Πανίς (Ι'ίΐιιιΐΗ,).

Τά αίτια, ένεκα τών οποίων ο ζωικός κόσμος είνε διάφο-
ρος εις διαφόρους χώρας και τά όποια ορίζουσι τήν έξάπλ'ωσιν
τών μεν ή τών δέ ειδών είς μείζονα ή ελάσσονα περιοχήν, είνε-'
ποικίλα. Αί κλιματολογικαί συνθήκαι, ή μείζων ή έλάσσων α-
φθονία τών φυτών, ο τοιούτος ή τοιούτος σχηματισμός της χώρας,
(όρη, ποταμοί, νήσοι), ή φύσις τοΰ εδάφους έχουσιν ώς άμεσον
συνέπειαν τήν διαβίωσιν τοιούτων ή τοιούτων ζώων και έξάπλω-
σιν αύτών εις εύρύτερα ή στενώτερα όρια. Έκτος τούτων όμως τά
ζωα έν ταΐς διαφόροις χώραις υφίστανται τη παρελεύσει τών αίώ-
νων διαφόρους μεταβολάς συνεπεία τών επιδράσεων τοΰ περιβάλ-
λοντος και τών άλλων συνθηκών της υπάρξεως αυτών αφ3 ετέρου δέ
και ή επιφάνεια της γης μετέβαλεν όψιν και μορφήν και διαμελισμών
κατά διαφόρους περιόδουςκαί συνεπώς παρουσίαζε διαφόρους και
κλιματολογικάς αλλοιώσεις και άλλας συνθήκας, αί'τινες έπέδρων
και επί τοΰ είδους τών ζωί'κών μορφών, αί οποΐαι θά ήδύναντο νά
ζήσωσιν έν αύταις εκάστοτε. 'Ώστε ή ΰπαρξις τοιούτων ή τοιούτων
ζωικών μορφών σ.ήμερον εις τάς διαφόρους χώρας είνε αποτέλεσμα
της επιδράσεως πολλών και διαφόρων παραγόντων. Οί ζωολόγοί-
λαμβάνοντες ύπ' όψιν κυρίως τήν έξάπλωσιν τών θηλαστικών καί-
τών Πτηνών έν τινι μέτρω επί της έπιφανείας της γης διαιροΰσιν
αυτήν εις αριθμόν τινα περιοχών, διακρινομένων άπ' αλλήλων μάλ-
λον ή ήττον σαφώς διά τών έπ' αύτών διαφόρων ζωικών μορφών
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Κατά τήν έπικρατεστέραν διαίρεσιν τοϋ δοΐ&ίθζ καί \να1ΐ3.οβ
διακρίνομεν τάς έξης έξ γεωγραφικάς περιοχάς:

1) Τήν Αύστραλιακήν περιοχήν, περιλαμβάνουσαν τήν Αύ-
στραλίαν, τάς νήσους τοΰ Είρηνικοΰ Ωκεανού καί τάς Μαλαϊκάς
^ νήσους ανατολικώς της Κελέβης. Είνε ή σαφέστερον διακρινόμενη

πάσης άλλης περιοχής, διότι έν αύτη ύπάρχουσι τά κατώτατα

: -τ,

καί άρχαιότατα τών Θηλαστικών, τά Μαρσιποφόρα καί Μονο-

τρηματα, ένώ τά τελειότερα δεν έπρόφθασαν νά είσχωρήσωσιν
■ |!είς αύτήν άποχωρισθεΐσαν κατά τήν τριτογενή ήδη περίοδον
εκτός μυοειδών τίνων, συγκοινωνησάντων διά πλεόντων ξύλων καί
άλλων τινών μή έμποοιζομένων υπό τοΰ ύδατος. ΓΙεραιτέρο:» εύρί-
σκομεν εις αύτήν διάφορα χαρακτηριστικά πτηνά, ώς είνε τά
"παραδείσια πτηνά, ή έμοΰ (στρουθοκάμηλος αύστραλιακή), ό
;;άπτέρυξ, τό κασσουάριον καί διάφοροι ψιττακοί. Κατοικίδια ζωα
εισήχθησαν αυτόθι τό πρώτον ύπό τών Ευρωπαίων.

2) Τήν Νεοτροττ^κην περιοχήν, περιλαμβάνουσαν τήν κεντρί-
κήν καί νότιον Ά μερική ν, αί όποΐαι άλλοτε ήσαν κεχωρισμέναι-
άπό της Β. Αμερικής. Έν αύτη ύπάρχουσιν οί πλατύρρινες.
πίθηκοι, ένώ οί στενόρρινες άνήκουσιν εις τον Παλαιόν κόσμον,
πολλά είδη Νωοών, είδη τινά Μαρσιποφόρων, ή λάμα ή προβατο-
|κάμηλος κλπ. καί πτηνά κολίβρια, ψιττακοί 'Αρά, ή ρέα ή άμε-
ρικανική στρουθοκάμηλος, τά ισχυρότατα τών αρπακτικών, οί
κόνοορες. Πολλήν άνάπτυξιν παρουσιάζουσιν έν αύτη διάφορα
Τρωκτικά, ένώ άφ' ετέρου έλλείπουσιν ολοσχερώς τά Έντομο-
φάγα.

Αί 4 έτερα ι περιοχαί είνε ή Νεοαρκτική, περιλαμβάνουσα"
ίί τήν Β. 'Αμερικήν, ή Παλαιοαρκτική όλόκληρον τήν Εύρώπην,
ϊ| τήν 'Αφρικήν μέχρι της Σαχάρας καί τήν Β. 'Ασίαν μέχρι τών
Ιμαλαίων, ή Αί&Ίοηική όλόκληρον τήν λοιπήν 'Αφρικήν νοτίως
της Σαχάρας καί τέλος η 3 Ανατολική, περιλαμβάνουσα τάς Ινδίας,
| τήν Ν. Σινικήν καί τάς δυτικάς Μαλαϊκάς νήσους. Αί 4 αύται
περιοχαί, συνδεόμεναι καί νυν έτι γεωγραφικώς μετ' άλλήλων,
|| παρουσιάζουσιν ομοιότητας καί ώς πρός τον ζωϊκόν αύτών κόσμον,
|| έφ' έτέρου έχουσιν εκάστη καί ίδια χαρακτηριστικά είδη.

Ούτω κοινόν γνώρισμα ολων είνε ή έξ αύτών έλλειψις Μονοτρήμων
: καί Μαρσιποφόρων (εκτός ολίγων μαρσιποφόρων άπαντώντων"
έν Β. Αμερική), ή έλλειψις πλατυρρίνων πιθήκων καί ή μεγάλη
αφθονία τών έντομοφάγων Θηλαστικών, άτινα, ώς είδομεν, έλλεί-
πουσιν έκ τών δύο πρώτων περιοχών.

ί:
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Ή Νεοα\οπτική περιοχή παρουσιάζει ιδιάζοντα χαρακτηριστικά
είδη, τάς διχαλοκερώτους :άντιλόπας., . τούς' θυλακόμυς, ^τους μαρ^
σιπόμυς καυτούς προκύνας, έχε: έν,Καλιφόρνια τό μεγισταν]'τών άρ-
• πακτικών,· τήν.. φαιάν αρκτον' είς τάς· .άπεράντους πεδιάδας-της ^
ζώσιν οί.κύνες τών. λειμώνων* επίσης περιλαμβάνε: άγέλαςαγρίων
ίππων ..καί βοών, πρός δέ τά βορειότερα μέρη πολικάς άρκτους»

ταράνδους, άλκας κλπ. Έλλείπουσι δ' έξ . αύτής-δορκάοες, τρόχοι,-

Κ ?

άγριοι χοίροι και παντα τα ειοη των γνωστων μυων.

Τής_ παλσ,ιοαοκζιαής επικρατέστερα ζώα είνε έλαφοι, βόες,
αίγες, πρόβατα, αίγαγροι, κάμηλοι, μοωξοί, τροχοί, άκανθόχοιροι,
άρουραΤο.ι, ό μοσχοφόρος μόσχος, λαγόμυες, άσπάλακες καί νοτι-

ώτερον διάφορα Σαρκοφάγα.

Έν τή Αί&ιοττική ζώσι τά πλείστα τών μεγάλων Θηλαστι-
κών, ιπποπόταμοι, καμηλοπαροάλεις, έλεφαντες, λέοντες* προσέτ^
διάφορα είδη ζεβ'ρών, αφθονία άντιλοπών, οί άνθρωποειδείς πίθηκοι
γορίλλ'άς και χιμπαντζής καί διάφοροι κυνοκέφαλοι, καί τό μεγα_
λείτερον τών ζώντών πτηνών, ή στρουθοκάμηλος.. Έν · ?δέ τή Μα^- .μ
δαγασκάρη Έμιπίθηκοι, ών τά πλείστα είδη μόνον ενταύθα άπαν-
νώσι, καί Έντομοφάγα. Τέλος ή άνατσΛικ^ περιοχή περιλαμβά-
νει πολλά είδη Ήμιπιθήκων, ώς καί ή Μαδαγασκάρη, μεταξύ τών
όποιων τά είδη τών λεγομένων Μακροτάρσων άπαντώσι μόνον έν-
ταΰθα· βορέιότερον εύρίσκομεν άρκτους καί έλάφους. Ενταύθα
ύπάρχουσι καί οί ούο πίθηκοι ούραγγουτάγκος καί γίββων. χ ■ ;

"Οσον άφορα τήν έξάπλωσίν τών θαλασσίων ζφων, δέν δύνανται
νά καθορισθώσι .θαλασσίάϊ γεωγραφικαί περιοχαί ώς έκ τής συνε-
χείας τών θαλασσών καί του εύκολου της μεταδόσεως τών ζώων
έν αύταίς· μόνον Ι^έΤ/ένθα δύο θαλάσσαι χωρίζονται'ύπό "ξηράς,
προχωρούσης πολυ^πρός. βορράν'.καί · προς. νότον, ως π., χ.ν'μεταξύ
τών προς: δυσμάς καί. ανατολάς.τής "Αμερικής θαλασσών,. εκεί
παρατηροΰμεν. σημαντικά ς διαφοράς τών. θαλασσίων ζφων, προερ-
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ΤΟ ΥΠΟΤΡΓΕΌΝ ΤΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ

ΙΙρός τον κ. Μίχόλαιον Γβρμκνον

/

Γνωρίζομεν υμΓν οτι κατ' άπάψασζν του έκπαιδευτεκου
συμβουλ/ου ένεκρ{θη ή χρησις του ύφ* υμων υποβληθέντος έν-
τυπου *Εγχ*ϋρώίο ν Ζωολογίας διά τους μαθητάςτών γυμνα-
σίων κα: διά τό σχολεκαν έτος 1917—1918 καί έφεξης κατά
τήν υπ' άριθ. 121 πραξιν α&του.

Ό Ύκοσργός

ΔΗΜ. Δ1ΓΚΑΣ %

Π. ΖΑΓΑΝΙΑΡΗΣ
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