
sráží a vylučuje, ucpávají se snadno průchody pramenů, ale potom se celá hra 

zase opakuje: horká kyselina uhličitá rozpustí si jiné cesty a prameny vyrážejí 
na místech, kde bychom je čekali nejméně, aby opět zakrátko byly zaneseny 

travertinem. óoí.

Citlivost k hormonům kolísá. Přípravky pohlavního hormonu sa
mičího se zkoušejí na bílých myškách. Určité, odstupňované dávky zkoumaného 

přípravku se podkožně vstřikují vykastrovaným myším a zkoumá se, která dávka 
je s to vyvolat u pokusných myší říji. Ježto pak vykleštěné myši, které delší 

dobu nedostaly takového hormonu, se stávají k němu méně citlivé, je jim čas 
od času vstřikováno malé určité množství pohlavního hormonu samičího, které je 
tak udržuje v žádoucí citlivosti k tomuto hormonu. I bylo pozorováno, že na tyto 
malé opakované dávky samičího hormonu myši nereagují vždy stejně; jednou 

jsou reaktivnější, po druhé reagují tupě. Zjistilo se, že nejcitlivější jsou myši na 
jaře, kdežto nejméně citlivé jsou na podzim. Teplota ani osvětlení tu nemají 
vlivu. Když totiž myši byly chovány v umělém chladu, jiné pak v teple, jiné 

v místnosti zatemněné a jiné opět v uměle stále osvětlované, ukázalo se, že 
tyto změněné životní podmínky celkem nemění reaktivnosf myší k samičímu hor
monu. Toliko myši, žijící ve stálém světle, byly o něco méně citlivé. Jde tu 

tedy o zvláštní vlastnost živého organismu, který podléhá určitým sezónním vý
kyvům, podloženým asi celkovým naladěním endokrinní soustavy. Takových se

zónních výkyvů známe více. Zimní spánek je na př. jeden z nich. Vek.

Domácí zvířata. Ne vždy se rozumělo tímto označením právě to, 
co jsme dnes zvyklí do něho vkládat ; vzpomeňme ostatně, že také ještě dnes 
jsou leckde za domácí zvířata pokládáni hadi, zbavující příbytek všelijaké nežá
doucí havěti, a naopak zas proti dotěrným a nebezpečným kobrám chrání obydlí 

rozmanití jejich zvířecí škůdcové. Z dějinného vývoje získáváme poznatky ještě 
o jiných zvířatech, jež si člověk choval ke své ochraně a k svému užitku. Dát 

sebe a svůj dům hlídat místo psů skutečným poloochočeným dravcům, patřívalo 
zřejmě k hříčkám znuděných velmožů, stejně tak jako chovati pro zábavu více 

méně exotické tvory. Pro život starých národů jsou ovšem zajímavější zjevy 
obecnějšího hospodářsk ého zužitkování méně obvyklých zvířat. Ze starověkého 

Egypta známe na př. zálibu lovců chytati lasem antilopy, gazely, kozorožce a 
dokonce hyeny, chycená zvířata pak vykrmovati a pojídat!. Jestliže prvé tři druhy 
patří mezi lovnou zvěřinu a aspoň o antilopím mase se tvrdí, že je nejenom 
dobře poživatelné, ale i chutné, je ovšem potom vykrmování těchto zvířat pros
tou obdobou vykrmování zvěře vůbec. Podiv jistě budí hyena; už proto, že 
obecně patří do čeledi, z níž člověk žádného zástupce nepozdvihl k hodnosti 

svého uznávaného živ itele, a krom toho hyena sama svou mrchožravostí budila 
u člověka odpor. Staří Egypťané byli — aspoň část jich — zřejmě jiného mínění 
a zprávy o požívání masa z vykrmených hyen sahají až ke sklonku staré říše, 

t. j. do polovice 3. tisíciletí př. Kr. 7
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