TEORIA
ZAPACHU

SIMPLY WILD

COPYRIGHT © 2020 KAROLINA BARANOWICZ
WYDAWCA: SIMPLY WILD
KOREKTA: ANNA UMIĘCKA
FOTOGRAFIE: KAROLINA BARANOWICZ
OPRAWA GRAFICZNA: MICROSCIENCE
WWW.MICROSCIENCE.PHOTO
ILUSTRACJE: LICENCJA CC0 1.0 UNIVERSAL
WYDANIE I
GDYNIA 2020

www.simplywild.life

Proszę, nie udostępniaj nikomu tego e-booka bez mojej zgody.
To sprawia, że moja praca staje się bezsensowna.
A uwierz, napracowałam się dla Ciebie.

Kara Bar

www.simplywild.life

SPIS TREŚCI
ZAPACHY I PSY
1 Czym jest zapach? ................................................... 6
2 Dlaczego przedmioty pachną? ...................... 7
3 Mechanizmy rozpoznawania zapachu ....... 10

7 Przeszkody .......................................................................... 38
Efekt komina ................................................................ 39
Turbulencje na przeszkodach .......................... 39
Termokliny .................................................................... 40
Woda ................................................................................ 40

Teoria kształtu (klucza i zamka) ................. 11

PSY I ZAPACHY

Teoria wibracji ........................................................ 12
Sposoby analizowania zapachu ................. 12
Zagęszczanie zapachu ..................................... 14

8 Techniki pracy psa z zapachem ........................... 42
Eksploracja .................................................................... 42

4 O stożku zapachowym .......................................... 14

Zapach czasu ............................................................... 42

Kształt stożka zapachowego ....................... 16

Detekcja i dyskryminacja .................................... 44
Zabawy węchowe ..................................................... 45

5 Co ma wpływ na zapach? .................................... 18

Detekcja użytkowa .................................................. 46

Podstawowe zasady ......................................... 18

Ratownictwo i ochrona przyrody .................. 47

Dyfuzja i przepływ laminarny ...................... 19

Nosework ....................................................................... 47

Wiatr ............................................................................. 20

Tropienie ......................................................................... 49

Temperatura ........................................................... 22
Wilgotność ............................................................... 22
Deszcz ............................................................. 23

9 Wrodzone predyspozycje
vs nauka pracy ................................................................... 51

Śnieg ................................................................ 25
Pora dnia ................................................................... 27

10 O autorkach ....................................................................... 52

.
6 Przykłady zachowania zapachu

11 Bibliografia .......................................................................... 53

w środowisku ...................................................................... 28
Zapach unoszący się (lofting scent) ........ 28

12 Kontakt ................................................................................. 54

Zapach opadający (fumigating scent) .. 30
Zapach zapętlony (looping scent) ............ 32
Zapach dryfujący (fanning scent) ............. 34
Zapach stożkowy (coning scent) ............... 36

www.simplywild.life

01

ZAPACHY I PSY

www.simplywild.life

TEORIA ZAPACHU

CZYM JEST
ZAPACH?

ZAPACHY I PSY

Każdy przedmiot, który nas otacza ma swój własny, unikalny
zapach, nawet jeśli go nie wyczuwamy (jak na przykład
zapach szkła). W powietrzu, które nas otacza są ich miliony.
Odbierane są przez zwierzęta o dużo bardziej rozwiniętych
zdolnościach węchowych, jak chociażby psy.
Ale czym jest zapach?
pachną?

Jak wygląda? Dlaczego przedmioty

Wbrew pozorom odpowiedzi na te pytania nie są znane tylko
stereotypowym szalonym naukowcom, którzy raz po raz
przecierają szmatką grube denka od okularów. Praca
węchowa z psem opiera się na jego zdolnościach do analizy
cząsteczek zapachowych, więc zanim zabierzesz się do
przeczesywania lasów lub liczenia czasu na ringach, musisz
na chwilę wrócić do zasad fizyki. To nie jest takie trudne!

ツ

ツ
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DLACZEGO
PRZEDMIOTY
PACHNĄ?
Żeby odpowiedzieć na to
kinetycznej teorii materii.

pytanie,

musimy

wrócić

do
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Spokojnie, ten e-book ma być czystą przyjemnością czytania,
a nie orką na ugorze rodem z lekcji fizyki w podstawówce. Za
długo więc w tym rozdziale nie posiedzimy :) Ale musisz
poznać pewne naukowe prawa, żeby rozumieć dlaczego.
Dlaczego przedmioty pachną? I dlaczego niektóre pachną
intensywniej, a niektóre prawie wcale?
Kinetyczna teoria materii zakłada, że to co widzimy
MAKROskopowo wynika z MIKROskopowej budowy
każdego przedmiotu. Otóż wszystko co nas otacza
zbudowane jest z cząstek, raz większych, raz mniejszych bez znaczenia. Najważniejsze jest to, że cząstki te są w
ciągłym w ruchu. Odległości, na które mogą się od siebie
oddalić określają newtonowskie siły, więc ich zakres
poruszania jest ograniczony. Patrząc makroskopowo na
przedmiot, nie widzimy ani tych cząstek, ani ich ruchu. Za to
granice ich przestrzeni są dla nas widoczne - to krawędzie
naszego przedmiotu!
Oddziałując na warunki wokół wybranego obiektu, możemy
wpływać na to, jak intensywnie wydziela zapach. Na pewno,
nawet na milion procent wiesz, że jak wyjmiesz zupę z
lodówki to ona pachnie. Ale jak zaczniesz ją podgrzewać, to
pachnie nią cały dom. Pewnie wiesz również, jak intensywny
jest zapach kwiatów w szklarni.
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Albo pomyśl jak zaczyna pachnieć cała przestrzeń łazienki,
kiedy do gorącej wody dodasz kilka kropel olejku. Przykłady
można tu mnożyć! Ale dlaczego tak się dzieje? Właśnie
dlatego, że czynniki zewnętrzne, takie jak temperatura czy
wilgotność, wpływają na aktywność naszych mikro
cząsteczek w przedmiocie. Jeśli dodamy im “powera” w
postaci dodatkowej energii (na przykład temperaturą) - będą
się urywać z wiązań w obrębie przedmiotu i lecieć przed
siebie. I właśnie te molekuły, które się oderwały, jesteśmy w
stanie wyczuć w powietrzu. Tych małych rebeliantów!

ZAPACHY I PSY

Albo inaczej. Jeśli obniżymy temperaturę wokół naszego
przedmiotu, mikrocząsteczki, które się na niego składają
będą mnie ruchliwe. Siły newtonowskie będą silniejsze niż
siła ich pędu. Mocniej przyciągane, znajdą się bliżej siebie.
Jeśli będziemy wciąż obniżać temperaturę, woda zamieni się
w lód. Żadna cząstka nie będzie miała na tyle siły by zerwać
ograniczające ją wiązania, więc przedmiot będzie mniej
pachniał. Poczujemy jego zapach dopiero wtedy, kiedy
zbliżymy się do niego na małą odległość.
Czy jesteś teraz w stanie wyobrazić sobie, jak pachnie na
Arktyce zimą?

ツ

Tak, dokładnie - prawie wcale! Spędziłam tam trochę czasu i
mogę Ci powiedzieć, że to nieprawdopodobne uczucie.
Powietrze jest tak czyste i “świeże”, że na początku ma się
wrażenie, że tnie płuca jak brzytwa. Przyzwyczaiłam się do
tego dopiero po kilku dniach.
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