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TUDNIVALÓK. 

l. A’nlagyar Ludós társaság ezen munkának csalc ki 
y:nlója lévén, nem kezeskedik n’ benne kövelett nyelvsza~ 
bályokról, sem irásmódról , sem végre akármi neml'i nyel 
vet s irást illetö elvekröl: egyedúl агга kivánt а’ kézira 
tok’ birálatában ügyelni, hogy az elfogadott és sajló alá 
bocsátandó munka, mint egész', egy vagy más‘tekintel 
bôl, ajánlható legyen, ’s a’ literatura’ jelen állapotjábau 
kiadásra méltónak tartathassék. 

2. Нет vizsgálhatván meg а’ benyújtott kéziratokat a 
lársaság fejenként és egészben; ez u. m. „AZ ÁLLAT 
ORSZÁG, fólosztva alkolása szerint, b. Cuvier György-~ 
töl, fordl'tva Vajda Péter мы,“ Schedel Ferencz r. és 
Pólya József l. tagok’ , mint e vègre hivatalosan mcgbizot 
tak’ ajánlására adutotl; sajtó alá. 

3. E’ munka azon 61 közl'il való, mellyek’ fordításá-- 
ra а’ társaság 1832-ben martiusban а’ magyar irókat fel 
szóll'totta. « 

4. A' társaság által kiadott kéziratoknak ez LXX-d. 
kötete. 

Pesten, murtius’ l5-d. 1841. 

D. SCHEDEL F EnENcz, 
liloknok. ’ 

CUVIER I. K. ` (l 
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А FOBDÍTÓ ELÖSZAVA. 

Különbözö okokbul szükséges megemlitenem 
azon körülményeket, mellyek közölt je|`en 'munka 
mngyarŕáfszüleîék, föképen pedig azért; hogy az 

Aolvasò lgözöńség vagy inkább a tanuló- 'osztály ki» 
tudja, mit kelljen benne nekem érdemül és'ellem 
érdemü'lfölrónia. részemrül annyival készebben 
teszem aztAï, meg't nem tudom, mikor adju magát 
alkalom eîö, hol illy érden'mes lenn'e számot adnom 
literatura: munkálkodáwmml.' ' - .‚ 

ц A _természetirámíszerelet sok kebelbe ,be van 
oltva, ----_.;én imádtam а természetet. És ha nem 
mondhatom-is.,` a mit sajnosan érzek, hogy'életem 
nagyobh részét a természetnek áldozáss'a'l tölthelém, 
annyit állíthatok, hogy kémlöje` mindenkor Valék s 
örömeixń 4legsz‘ebb részét и‘ ö._ kebelébül' yszivlam. 

îA` sors is иду látszolt akai‘ni, hogy kiolthatlan ro 
konszenvvel viseltessem a természethez, vmert {056 
konyságot ada egy részrül bájai irx'mì., és‘ sok lársus 

a* 
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örömöt meglagadva' t‘ölem, 'egyenescn ö`hozz‘á ú‘íiì-è 
или; ki ulamat. Már a gyermek a természeté vala. 
Ibolyaágyak szolgállak pamlagául a honi kertekben 

y és kel‘tek alatt, zöld pázsit vonult el számára maid 
minden világrész felé az árnyas erdökig; rétek vi 
rullak не“ Flora ezcr gyermekével s а levegö da 
losakkal pezsgett körüle. Mind ezekre a bakonyi szép 
nap mosolygg le вщь’уагщедк örömét‘ßlegtisztább 
kék ég takará. Hogyan felcdhette volna ezt el а 
falu egyszerü fia , midön az apai tüzhelytül tá 
vozék s таза‘; az oskolai falak közé`zárandó , Sop-` 
ronba ment? A tanulúlányòk minden báfai ‘között 
nem felejtkezék el szerel'lnesériil -xs’midön a jövendö 
számára kincseket iparkodék gyüjteni, a ielent‘egész 
teljében éldelé- f-- Kéjpalòtája- a szabad természet 
шапки. 

De ïa-'tannlás is éldelete volt: mert mindent 'a 

«anuláswl .'reméle. Kopár jenna., 'elhagyawuságát 
megorvosolhatni go'ndolá s midön oskolákba ment, 
szebb jövendönek vélt elébe menni. Szomjas keble 
remegve дайт- magába az „мы Ыпсзей’ s feje 
ynapot gondola kifejteni magában5--tükxét~azon szép 
îxmpnak , :nelly -gyermeks'ége szép ege'n mo'soŕygn. 
Mint a hdld-kôros kedves csillaga I'után ‘байт-Ы, 
ugy ment 1remélt vílágának 'éllenéba суши ‘az 
Academia derêk embereit hallgatá s Реше jött 
részint a koszorút Atanni föl törekvéseire, részint 
baiokkalrküzdeni , hûgy száz göröngy ‘мы: egy‘vî 
rágot .fszakaszthassom ‚ 



A Fonm'ró ELöszAvA. xx 
/ 

Tèrmészelhezi vonzôdáèom huzott az orvosì pà 
lyára‘, melly közben igazlalalnság ltövtém: velem'y I 
nagy, és f'ölkiáltó а jog islenéhez. De ты; ne töb--l 
bet. Hagyva pályám egyik felét, annáll otthono-=- 
sabbnak gondolám magamat a másik féien , mellylre 
erömet szentelni szándékozám. S eröt gyan'inék érez 
ni lelkemben némi dolgok ve'grehujtására. Hi'szen 
az ifjú këbele olly teli, akarata olly szeni: hazájá~ 
пак‘; ‘Tremzetének munkálkodni! Ha'gyva' а lsóríizö 
istennét, az ép természetv p‘apjává ' akai‘áh'm» magamat 
szentelni.- Ekkor-volt azon szép idö, mikor lite 
raturánk álmáhul ‘ébredve, ezer remények közti 

' éld'elê ébredése elsö perceit. Az Aca'dèmìa ШИН‘; 
és minden lmôd-ot"-rr'iegki-su'erte а hatásra. Munkív` 
ra'-‘-s'z'ôlí,ta Fól az elmei "törekvés egész‘mezeién 
mindern eröt. Cuvier ki lön tüzve lefordítás vé 

gebt; az'ÁllatorSz'ág hires; remek leirôja. Ezen óriási 
mankára‘ïén~1bátmkod‘nam; hihétö sem éh , sem 
az Acadëmia'nemfgöndoltuk, hogy olly Sokára érq 
iù'nk czélt. »l1 ` ' ‹ 

‘ Cuvíert társul fogadva látogatám és 112152116! 
Lam a'lo'nd’on-i zoologieus‘kerœket, hol az elsö Osz 
t'ályo‘lbul élö pêldányokban lâttam a fajok визу” ré 
szÍét s midön-hazà jöttem, ай 'emlösek ‚На voltak for» 
ditva. Beményem volt ekkor, állatvizsgálôvá képez~ 
nem Ей magallat. De a tudományos literatura nem 
gyümölcsözött. A nap szůkségei beszélyt kìvântak 
l# b’esz'ély; rege, költeményiròvá lettem. Elzengém 
а Nap szakaszait s azóta sokszor gondolám: bár ki- у 
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zengtem volna benne keblem egés‘z érzgtét, bär Ie 
irlam volna minden ir'andót , тег: az irói pálya,y 
mint keresetmezö, igen sovány és ros‘szul iutalma-= 
zó. Jobb lett volna elhuzódnom a baza bármellyik' 
szegletébe s а nap alatt dolgoznom , mig itt a 11516 
lalan munka négy Га! lxözé szorít. És lla nagyszcrü 
dologlioz láthattam volna! de aprôlékoh‘a kellett 
vesztegetni a drága idöt., szabadalomért küzdve а 
sorssal, hogy irhassak néhány lelkes sort, -f- e15 
adni kénybelen, mik nem lelkembül fakadtak. 

De а tárgyhoz térek. Mig az irigylendö sorsu 
Cuvier a sok szép alkalmat szâmlálja elö, mellyek 
ötfképessé tevék illy embereröl haladó munka `elö- ' 

n állitására; mig о barátokat sorozßelö, kik aïpályát 
egyengeték vele s kezére 'do|goztak, addig. nelnem 
аж kell mondanom: segéd intézet voltfisszámomira 
nem is, segítö barátom volt is nem is , és kmig egy 
szer dolgozék mellettem a sors, `addig szâzszórïolrt 
ellenem.v Azért barátságosan ke'rlek, ne csudáljátok , 
ha liiányokat találtok a munkába'n: minél nel'ne~-~ 
sebb a gyümölcs, annál melegebb napot lxiván 
érésére, én ¿meleg naprul keveset mondlhatòk. De 
az volna rendkivüli s azon ütközhetnélek meg, lia 
hiz'myolu-a illy hiányos körülményeknél nem akad 
nátolc. l ' y n 1 i' 

‹1-- Kérdezitek: honnan vettem цепи e so'k em 

lös és ymaclár--nemńeli vés fajnak , midön elöuemòlly 
kevé's vala megnevezve és most mindnyájáńak ls'ell 
magyar nevénèk lcnni. Erre ад Íelelemt a minek- 
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népi közönségès'l ,neve nem `volt tudvaelvöltem s' а 
minek -Eöläi Jáuoânâlf nemnalâltam' ne'véb, annak 
minden vonakodís nélkül keresz'tapia-Jettem. 11161 
tatò sokba került volna ugyan '-1 .'és, részemvïil. vég 
re hajkhaló nem lett volna -—- hm‘mìnden Ей` ken 

à resztelése'nél csak gunst мы volna is fizetuem: 
de nz a ió, hogy magam voltam minden внуше 
mélyben s igy а dij zsebemben maradláöì még L01 
datik is. Keresztfìaim. nem igen. bânyhatják, vetlle 
:ik ugyan-emlékpénzeiket,_mertfiwtóztntó водил van» 
пак , de más részrül :meg kell ebben is nyugßdni; a 
szcgény штате is szerenos'e , |--,-1.s olcsô. шапка 
menen csak а nagy közönség n_ye-r. Аз: аъъезуещ 
ohajtottam Mohaa,I hogy a balsors-nezgátolja. díjam 
fölvéœlén 1835-uil, 484mg@ memhakluzel пеш 
maradilly sokáig, választoti mezömö'n igen‘és igen 
elöne vólhék. › . .Ã - ‚д 2‚_ #rw э . 

De не“ -idíímêg sem гыуые mìnóemjómél-- 
kül. Javultak kövülményeim , bejuték az»- ‘Aßadef 
miába és i‘gy hársuk lettem sok .ollvyßénffìalwßk , kik 
a tudomân'y -diszei s klikt-e aha'za vbiiszlne lehetl Az 
Academiafnban.'îésl kivül- ösmeröseim, >bárátaim letbek 
nagyobb részìnt mind , kik a telrmésœti tudomáhyok 
mezején buzgalómmahés sü'kerreì munkálkodùak. 
Egyike ezeknek а .inadarak osztályánál умыш 
gânakl dicsöséget ¢ a -másik rçvanok tekinlge'têbemEu-p 
ropaszertß‘isnìeretes, еду harmadikmzf egêsz Фиат 
шёпуыыей fát. ésfmůgzavakab, alknt4 és. irendèzq: ne* 
gyedik ötödik а f'üvészet melken sainte a'illatvizsgála-v> 
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tokat is g'yakorol‘, és igy t0vább.’E1len férfìakkal 
naponként,` közlekedim‘ egészen й] tér-nyìlik elöttem‘ 1 
s vâra'tlan ш а kritikaibb dolgozâsra. Azon ponton 
"agyunk és- vagyok, hogy -a muzeum- és egyetem tá 
rainak bilincsei is -egyre iobban s'zakadoznak s a tw»Í 
dományé` les?, ни,’ miredalig a poré vala.- 'Ezek 'vé-J 
getlenül >jobb` körülmények ,- mint mellyekben hat 
év elött valélï.. - - ‚ -l f › 'l =‘ 

А munkn folytatását illetöleg megvallòm, hogy 
örömömre saolgálna végre hajtani `аж, mibe Inez 
dettem , de az mégsem tölem', ’ hanem ‘ав Acadea 
miâtul függ. На ez szíves lesz gyámolítani! úi erö-' 
vel, s ismeì'etségem egész használatâval látandok 
munkához. És ha meggòndolomè hogy az osztályon» 
ként kidolgozott знати, imelly Cuvier~ sze-rencsés 
fólfogása szerint csupa lényegessége/ken alapul»,I km' 
és nemzet sziiksége minálunk, hogy oskolâk , tani 
l-Ók és-lanulók атак hiányát, s végre fontolòra vé 
véh- aionjszerèncséà fordulalot, melly a'flatin вуз!‘ 
helyéße‘ma'gyar nemz'eti n-yelvünket'veszil az os'koß 
Мыши’: 'nerh ak’al‘ok kétellk‘edni , -miêzerintl-Acade 
inaiánk a‘Ímègkèzdolt munkátl liuzgôn >folylaini> lxińá 
nandia sI a mitfrészérül .ai ügyben мы“ шеде 
endi. Az âliattudomáńy-egyes' osltál‘yainak nçeln4 kfz-‘ 
vés mívelm'íie van~ nálunk , .éezeknek -pedig ‚ 'hogy ala# 
posan до13ш2апа|цн épen‘ Cuvier'munká'járaï van 
szù'lsségök, mert‘iez. az összehasonlitò boncolatotqd 
l'a‘, melly-nélkül‘ma ai-taw épü'ìete ncvét 9cm év» 
demli.1 Сайт‘ ulmlwacásai szerìnt k'ön'inye'l‘l,` “51166 
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hetnek- ki hazánkbaii állattudôsok, egyes „папуа 
kat =1г5тегй61‹,„ 'kiknek nyomdokain egyes lángêsz 
vagy lársulat könnye-n adandhatjn 'az egész állalz-I 
országot. l ` ' ‘ 

Hazánkban а sok teendök között hizonyûsany 
igen magas hel yen állvâŕn a terniészeti tud0`xm'm_'yokl 
mívelése, s ezeknek olly ágaik lévén, mellyek ko 
runkb dicsöségét teszik, ezereknek örömöt szerez 
nek s a köz boldogságot hathatôsan elömozdítják: 
nem szükséèr mondanom, hogy hozzájok, hogy mí 
velésökhez lelkesen kellene fogni, meri; аж kiki 
tudja, az Academia pedigr mindenek fölött. Bé 
szemrûl csak azt ohajtom: bár minél elöbb gon 
doskodjék a nemzet elegendö erörül és pénzalap 
rul, mellyel а tudományok mélyébe lehessen nyul 
ni, különösen pedig ezen tudományokéba, mellyek 
a legnagyobb visszahatással vannak а közéletre s 
mint a termékeny szántó föld, sokszorosan fizetik 
vissza a beléjek тесен magvakat. 

Midön pedig elöszavambani eltéréseimért 0l 
vasóimtul bocsánatot, a nemzettül pedig а munka be 
cse tekintetében kegyes elnézést kérnék, midön 
tudòsainkat ап‘а szólitanâm föl, mérjék szorgalmam 
gyümölcsét a körülményekhez, és а kritikusokàt, 
hogy keljenek ki a munkáshiány ellen , melly nem 
állita föl concurrentiát illy nagy munkában s róják 
meg az er'o’sebb válluakat, miért nem vâllalák ma 
gokra e magy ter-het: átadom az Анапы-52:35 kél; el 
sö osztályát hazám és nemzelemnek , hiányai érzése 

\ 
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mellett azon egy vigasztalással, hogy szent volt 
’ nálam az akarat és szent is marada,_ s ha a süket 

annak felele meg, semmi kívánandó nem marad 
vala hátra. - 

Pesten Tavaszelő 2-d. 1.841 
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А SZERZÖ ELÖSZAVA - :; 
Az ELsó KIADAsHoz. 

Ä ' n. ll 

Hajlandôsâgbul, elsö if‘luságom 6ta az összeha 
sonlitó bonctudomány tanulására szánván magamatf,v 
шаг az állatok müszeressége törvényeìnek és razón 
mòdosítások` kiösmerésére, mellyek e miíszeresség 
gel történnek á llLölö'nböI-ö fajoknál,1 és maid har 
m'inc év бы‘ е ЁидОшёпуга szánván mind azon per 
ceket', mellyek ìölelességeim teljesítése mellett sia 
had rendelkezésem ай estek: munkâiinnál âllandí'l 
céloni volt, ~visszavez'etni öliet álbaláńos szabâlyölrá 
s legegyszerůhb'kifejezésü tételyek alá. -Elsf'îliiséw--` ' 
leteim a'zonnal észrelvetettéknŕelem , hdgyßzt elöbb 
el'nem érem , mig azon álla'tok, mellyek álkatátí 
meg akaròm isme'rtetni,V neml lészmèlil épeh ez „неа 
rá's szeri'nt elrendezve, lolly mödon, 'hogy ‘ягода; 
tâly , rend ,` nem sth. egyetleńfv n'eve alatt mind Ilizqn 
fajokat össze lehessen foglalni, meliyek mind~ Мцб 
mind külsö ГаЦоиЁшЫц‘а nézve általánògïabb‘vìigyírésb 
lètesèbb haàonlamsàágot 'hirńàkó De ìépen ezt _ 
tör'èkedettßtdnni; al korunkbeli 'le‘ŕmészèdvihsgálôk ha# 
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gyobb száma, söt közülök í'g'en'kevés teiiette volna, 
még akarva is, тег: az illyen elrendelés eléggé ki 
terjedt ismeretét teszi fdl azon alkotásnak, mellyet 
némileg áhrázolni akar. 

Való ugyan, hogy Daubenton és Campery ada 
tokkal léptek elö, hógy Pallas nézeteket állila ТЫ: 
de ezen tudományos embei'ek eszméi még nem gya 
korlottak olly befolyâst kortái‘saikl‘a , minöt éi‘dem 
leltek. Az állatok egyetlen általános sorjegyzéke, 
melly akkor létezett és ma is megvan , Linné rend 
szere egy szerencsétlen kiadô által elidomtalaiiítta- ' 
ték, ki még nem is fáradozott azon, hogy ezen yel-- 
més rendszerkészitönek elveibe be'hasson , és a ki 
akârhol talála némelly rendetlenséget , `törekedni 
lâtszék azt még oldozhatlanabbá tenni. ’ 

Igaz пауза, hogy egyes osztályokrul nagyon ki» 
тек-веда munkâk voltak, mellyekbül szâmos‘ új! fait: 
lelietne megismernì; de szerzöik többnyirev câ‘ak? 
külsö viszonyait tekinték e fajoknak, és войн нём 
foglalatoskodék azzal, az osztályokat és rendeket az 
alkotás egyeteme szerint állítani össze; több osztâ 
lyok bélyegei hamisak газу hiányosak maradlak, 
még a méltán hires bonctani munkákban is; а- вен‘ 
dek egy része önkényti volt s а fölosztások maid 
egyikében sem voltak a nemek természetszerüleg” 
egymáshoz sorozva. ' i 

Kellelt tehát -- és ezen kellés во}: idömbe ke 

rült -- a bonctant és állattudományt, a boncolást vés 
osztályozást kézen fogva járatnom; elsö vizsgála 
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taimban a miiszeresség felül,' jobb elbszlâsokaç ke 
resnem; ezeket használnom, hogy ésärevételeh 
hez jussak ; ezen észrevételeket is alìkalmaznom, Busy 
az. eloszbâs tökéletesíttessék ; végrßv ‘мыть ezen Её: 
tudomány közül egyik aimâsikat kiilcsönösen termó 
kenyîbé, еду állattani rendszert* Каша elöállíœnom, 
m‘elly hevezetésůl és »kálauzńl szolgáljon .agbouctuf 
domány mezején , .~és boncolati tant . fólállítanom., 
mell‘yY fejlödést szel‘ezzen és magyarázatot adjon az 
állattani rendszernek. ‚ .l 

Ezen kettös 4munka elsö eredményei 1795 ben 
jelentek meg egy emlékiratban a fehérvérü állatok 
еду új fölosztásârul. Megkisértém ökct a nemekre 
alkalmazni s ezek alnemekre walôìfölsztásánál hasz 
nálni illy munkámban: Tableau e'ldmentaine des 
Ánimaux, ‘ melly `17;98~-ban nyomatékf; 'kijavítám e 
mlinlnámatv “Швей! ur segedélmével azon ltaibßlláls 
ban, mellyeket a „Leçons td.’ anatomie comparée, 
1800“ els'ö kötetéhez._.csatoltam. w‘ ‚ 

v Megleket hogy beértem volna Iezen ‚мышь-ш 
kéleœsítésével s azonnal‘, llsözvetlem'il n‘agy bonutu 
dományom köznebocsâtâsâhozvfogtam'vvolha, ha fün 
készeteim folytábamigen Agyakran Smeg mem bbtlot 
tam volna ez állattudomány általánbs vagy' rêszlçtes 

rendszerei nagyobb számânák fmâS-hiânyábanz; zavart> értem, mßllyben a .kritika `hiánya [számßs 
fajokac, .söt nemeket ishagya. ‚ _ . ’ ‹ 

=Пеш csak az >osvztz'n‘lyok és пацан!‘ 1118111 voltak 
megegyezésben az állatokabensö természetévelglhogy 

â 
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kênyelmes пира! szolgáltak volna az összehasonlitô 
bonctant feitegetö iratnak; de а nemek magok is, 
ámbâr rendesen jobban voltak alkotva , csak ki nem 
`elégítö segédforrást nyujtának az elnevezésben , mert 
‘а fàjok nem a bélyeghez alkalmazotlan voltak egy 
‚лада-‘116 állogatva. Igy а kézceteket a rozmárok пе 
mébe, a syrént az angolnákéba tévén, Gmelin le~ 
flletetlenné tön minden általános magyarázatot ezen 
даете!‘ -alkotására néz'vei; midön ugyan azon 032 
tályba, rendbe s egymás oldalára vezeté базис а 
sepia-t ("Téntaféreg F `s az édes'vizbeli polypw 
èokaf, lehetetlenné tevé valami közönségeset món 
:dani azon òsztâlyrul és rendrül, mellyben olly kü 

mbözöuényék foglauamak. ' ’ ‚ - i Itt- a légszembeszököbb példákbul v'âlasztlot‘ 
tauifazońban számtalan van mêg, melly elsö lâ, 
lásra kevesebbé'l шик föl, de `l:övetlnèzinényeiben 
nem kevesbbé alkalmatlan. ` i 

Nem vala tehát elég, hogy й} osztályokat és ren' 
d’ekètfállitsak föl s oda illendölèg lielyezlîeàsem а ne 
meket; szüksêges vàla még a fajok mindnya'ijál:- is 
megvizsgálnom, hogy kitudjam, ha valòban azon-ne 
mekhez tartoznak-»e , mellyekliez adattali. 

it# Midön p'edig> chez fogtain , látám hogy nem 
csak fajok halrhoztattak összeI ving)- hányattak пёс 
minden elv пё1Ьй1, de é'szrev'e'ifém, hogy némellyek 
nem is tevöleges mÓdon állittattak fdl, azaz Senna 

vrájok fogott bëlyegeknél, sem azon âbrák ‘êsrleirá 
‘s'o'lmál Роща, mellyek mellettek fólhozalta‘k 
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=Egyik ШИНЫ“. а hasonnevezeteknél ' fogvu, 
egy név ala'tt többeket is ad, és néha anny'ira kü 
lönbözëket, hogy’még azon nem alá sem tartoznak; 
néha-Ggy- fai kettöztetve, hármaztatva van és egy 
mâs után több alnemben , több nemben és néha kü 
löńbözö reńdben- is fólhozatik. 

Mit m'ondjunk р. o. Стена Trichechús mana 
tus-árul, melly egyet'len faj-név alatt há'roin fajat 
és két nëmet, két maid mindenben НПбпЬбДиб'пеЬ 
met foglal magában ? Mi néven szóliu'nk „Velella“- 
iârul melly kétsz'er el'o' a тайный-1: között és egy 
szer allzolotlmrid~knál17 Hogyan gyüitsük össze a 
biphorâkat, mellyek k'özül`némellyek дадут, a leg 
nagyòbb' sz'âm salpa néven nevezltetik, 's'qk рейд‘ 

’ -v l а‘ ЛОЬЛЩНд-К közé têœtéwáf.- ‘ www 

Ф‘ ' Шу môdon -a cél~teljçs 'èî’élv‘éâè vége’tt‘ 'r'nèiñlï‘á‘ia 
elegenqög‘îánizsgälni а fàjäkar: „джазе; мы шёв 
ьтмёёеаыаь átfarkészni'; ¿im щи naw-¿lumi 
azânamkŕendázerét. Н ’ ~ ` y 'l' Ё 

Illy мы“, azon _bámulafos шрам,’ mel 
lett, minöt e tudomány neháńy év '6ta tlön, teljes 
kiterjedéséláëñ‘nilinden iŕiag‘ángs fêrfiutôl végrehait 
ьааап тЭ1а‚'ЫёЗ’а1ЪЬГЁЁЖ2 дека 'ìeghosmbb' éle 
же: Amies függetlenéégeç fmàjdòní'wnkßiyggéń ша 
вйщ’зёяй ‘Ищет `vbina1fképèsvezen jel‘enleg- 'áfàdandò 
rzàjîzptLA e'l‘lt'észíténì, Bâ ‘ цдаздёп 1.mjáe “seg'édsgerèi'glre 
l'e'tteml v0`lna~- szoŕitv'a'5' ile‘ihelyezeteyn' eszközöket 
szvolg'âltàtä lgezèmbe, pçliy-¿jgôtolhátâk ¿glam és 
«называть; Olly sok аду“ fermészßmzsgálak kö 
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_x,ötêìlpkván; 4h_aszmfllvám .munlgáikht al mint megje 
lçntçk '; ‚ olly szabadon .-használva ‘ _ gyüjteményeiket 
mi б!‘ „шжоьд magam vis _ala‘kítván vill yen' elégf ne ‘ 
vezetçgeket. , saját .szůlßégemhez ‚щышщщьм; 
munkám nagypbb része „таит шёвЬадшйв‘; illy 
gazdap,r anyagok használatábamxNem vala lehelsé'ges‘, 
hogy sql;- tenni_1alóm шкафов, .például a-conclxy 
liálmál,.mellyçket,Lamark ur limerítß, spm a .négy 
lábualçpál , mellyekmg Geoffroi ,im ift _ le..,.Llgv¢illan,t 
úr a mivdenßldalrul összesyüitätt-zßëém medamlsop 
.ésgnewue -a'ßmůslßnèßés »am резать щиты‘ 

fogadék el tervcmben. зддацгацьддщщпфщг 
mémçtvißgálòkf А!!!“ датам ‘S htßrfëlékpßyím, 
_ollyg ширмы .termévek www, mnllyëìßt 
'mat-,am kezei között ,nem Deremhç'tççk 191%" s_lgy 
Blainville: ‘Oppel flnçgvizsgálvân@ çńpáltam 
-mütá‘baf‘~ “Ь‘щщ‘й kéßëimlényekeß; @dime-bi1,- _ 
Llöing 161032186‘;дэгдпдёкоаёщмцрщцунфьщ lelg'áf 
legesen s talán jobban mint _mqgaxp ,lgépçsmlettçgx 
vßlva4-01ly~~wßdményeket vonœkkìmßllyńet ma 

Qsakfâßiditéksth'sstb „ › ,i ‹ 
` ‚ -,¿„.1».E¢ek¢wrvpss<mdplváß, fúlbáwmdwmß‘ßlllá 

-tírl’f’zvézla'lßv hewömfahëwplílêhmcgwm #Wm ‘ты-щ‘ rendwéwdmgrki, mellybenmzsálxai 
,M‘npipdçn fßlgon eliíadyámn .kiiz‘àßyßnülçß>.é?«í~t§¢ 

мы. Alhqtâwkraß .bnhmtêmáql-,a 
„мышь; mllyßk www» Штатами!‘ 
щапчпуд‘ёдтщтшмёз .а„ь@‘„@‚‹= éledqkewe 
wlmdii» @,ïéâ‘ŕlsiasâésbe «is _mwfëivls 
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nál, mellyeket vidékeinken yal() bövelkedésök, а‘ 
belölök háramló haszon, az általok okozott Ми‘, 
szokásaik s életmódjok különössége, redkivüli ido 
maik, szépségök vagy nagyságok nevezetesebbekké 
tesznek. 

Ez által hasznossá rer'nélék lenńi a fiatal termé 
szetvizsgálók elött, kik nagyobb részint keveset sej 
tenek a zavarbul és a krilika hibáibul , mellyekkel 
а leghitelesebb munkák is hemzsegnek, s а kik , ki 
vált idegen országokban, nem foglalatoskoduak elég 
gé a lények alkotásának valôdi viszonyaival; még 
egyenesebb szolgálatot remélék tenni a bouctaná 
roknak, kik elöre kötelesek tudni., melly osztályok 
és rendekre forditsák kémlelödésöket, midön azt 
“так fól magokban , hogy az összehasonlító bouc 
tan által az emberi bonc- vagy élettan valamellyik 
föladatát világosítják föl, de kik rendes foglala 
tosságaik miatt 'nem készültek eléggé, hogy süker 
rel dolgozások e lényeges föltételét jól betöllliessék. 

Mindazáltal nem törekvém e kettös nézetet az 

ország minden osztályaira egyenlöképen kiterjeszte- I 
ni; a geŕinces állatokkal kellett föképen foglalatos 
kodnom, mint minden szempontbul érdekesebbek 
kel. А csontváztalanok között részletesebben kelle 

tanulnom a csupasz puháugokat és a nagy 2311“ 
agâcsokat; de a kagylók és korallok külsö alakainak 
számtalan különbségei, a nagyitó ‚зима, és azon 
családok, mellyek a természvetben nem játszanak 
igen kitünö зиех‘ерег7 lvang‘y mellyek alkata kevés 

cuvlßn I. к. ó. 
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„этапу: szolgáltat a bonckésnek, n`em kivánlak 
olly nagy részlelességü elöadást. Különben pedig, 
а Каждые és korallokra nézve az épen Надо“ La 
mal‘ck munkájára hivatkozhatám , lr'lellyben mind 
azt egyůtl; találni, mit a legforróbb tudásvágy kö 
vetelhet. 

A „тома пёте, mellyek kl'ilsö alakjok, 
àlkotások, szokázsaìk` s az egész élö teŕmészelre gya 
korlott befolyások által olly érdekesek, szeren‘csêm 
vala olly segedelr'nct találni, melly végetlenül töké 
letesebbé levé munkámat, mint az tollam alul jö 
hete ki, s egyszersmind közzé téfelét is nagyon siet 
teté. Tiszttársam és barâlom Latreille úr , Európa 
embere, ki legnagyobb alapossággal tanulá èzen ál 
latokat, szíves vala egy kötetben a'dni s majdnem 
nzon rendben, mellyet a többi részekben követék, 
végetlen vizsgálalai eredményét és azon számtalan 
n'èmek rendszerét, mellyet a`r0varászok nem szün 
nek meg fölállítani. › ‚ 

Különbén', ha némely ьыуеъеп kisebb ще 
delmet ада]: az alnemek és fajoknak, ezen egyenet 
`lenségnek nincs helye abbán , mi a fölsöbb elo'sztâ 
„ы illeti és а 'vìszonyok kijelelését, meuyeket min 
‘derihol egyenlöleg szilárd alapr'a -á|li!êk, m-iAnden 
-Pelé hasonlólaë,r szorgalmasan vizsgálódván. 

Едут! egyre kivizsgáltani minden fait , ше1у= 
ylyet а termész'etbeń'ńieg' шага!!! szerezni; közelre 
hozám egymâshöz az'ókàf», l'ne'llyek лещ különböz~-> 
nek egym'âsluÍ egyébß‘e'n mint а nagyságban, szin 
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~ben vagy némelly kevesebbé foutus részek Íszámá 
han, s ezen môdon csináltam az alnemet. г —. Ч" 
‚ Mind annyiszor,smidön lehete, fölbonœol‘ék leg 
alább egy fait: mindenìk alnembül; ‘в ha Штаты‘ 
„от, mellyeknél ‚а bonçkést al-kalmazni lehetlen, 
igen kevés csoport van ykönyvemben ezen fokt'ul, 
.mellynek =l`nůszèreibül legalâhb nevezeies r’észt ne 
tûönék el'O'ÍnutàtnÍ. ‚ ’ . :-. . . l.: 

Miután еще‘: Yfajak печей ;пигвьагёшжётъ7 mely 
flyeket nmgxi‘m,> :v‘izsgáltamf meg, Js . mdllyek. drán-az 
velött Èjůl Íábrálzoltalatak .vagy leirattakìà. ßugyamanon 
.aluembe >rakálm ańokat,-fmcllyekßt látékß, de 
mailyelu'rerk~ vaz iróknál Ieléggé pQntos» ábvájáè ta 
rláltam magy eléggëßszîìgorú Í штаты , lannyiraï, 
-hogy a мытья viszonyokrul seimmi'A lcétség’ Yn'em 
marada fön; de hallgatással mellözém azon »ingatag 
‘jele'lmények vmagy számát, niellyekkel véleményem 
.szérim magyon» is= törekedbék.'fajokat fiilállitani, ‚ёз 
~mellyek »elf'qgadása-okozâ leg'mkább , hogy а .-lények 
névs'orâba ат za‘var csuszon be , melly hasznossá 
gánâk igenfnagyŕészël, èlveszi. ’ “ ` ..'.' :lp-.v1 ’ 

Majdmindenüu neveze'nes >mennyiségbèn. hoz 
ïha-ttam дюйм új' vfa‘iòkat; Ide minthogy ábrákho'z 
nem aîlhaték utasítérgt,Y szükséges leu; vaina -leizfáso 
kaìt -többre I«ki'tévj‘eszla\<.‘ńì'5 ‘ mint »a hely .-megèngedég 

.fehá‘t’V 1inkáb‘h akuräm Jfosztani'- тыкать @um 
dísztöL, ‚ iesak шт ГафЬачЫЫёш Ehi ‹ xm‘xellyék ‘kü 
lÖnÖS aIkOtáS miatt l’lj aIHGmQkMkUSBOIgÁItMHak 
адарои; `...„‘.„;-. ‚‚ ‚ . n.4. )ì „ui-sii’ f 

ÍI* ' 
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Midőn nlnemeimet bizonyos viszonyokra alko 
tám és valólag meghatározott fajokbul össze állitám, 
nem marada más hátra, mint a nemek, törzsökök, 
családok , rendek, osztályok és ágozatok azon nagy 
alkotmányát készíteni el, melly az állatország egye 
temét teszi. 

Itten részint azon módot tartám meg, hogy az 
alsó eloszlásoktulv a fölsőbbekhez haladék a közelítés 
és összehasonlítás пчёл, részint megfordítva a fel 
sőbbbektül bocsátkozva az alsóbbakhoz a bélyegek 
alárendelésének elve szerint; gondosan összehason 
lítva a két módszer eredményeit, egyiket a másik 
által igazítva ki, s mindig arra törekedve, hogy a 
belső idomok megfeleljenek a külsőknek, mellyek 
mindenike minden állat lényegének kiegészítő ré 
szét teszi. 

Igy láttam mindanyiszor a dologhoz, midőn 
szükséges és lehető vala új elrendezést csinálni; - 
de nem szükséges azt mondanom, hogy az ország 
több részeiben azon eredmények, mellyekhez ju 
tottam volna, már olly kielégítő fokon voltak előál 
lítva, hogy más baj nem marada számomra hátra, 
mint elődeim nyomdokát követni. Mindazáltal még 
ezen esetben is, midőn nem kelle többet tennem 
mint ők tettek, új észrevételek által igazolám és bí 
zonyitám azt be, a mit előttem ismertek meg, és 
nem fogadám előbb el., mint miután szigorú vizs 
gálutnak vetém alája. 

A közönség fogalmat szcrezhctc magánakavizs 
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дым е nemérül a puhángok bonctanárul szòlô érte 
kezésben, melly a Museum évkönyveiben jelent 
meg s mellynek mostanában külön és öregbített 
gyüjteményét adom ki. Merem állítani, hogy s‘zin 
te olly terjedelmes „мы: tettem a gerinceseknél , 
annelidá-knál, állatnövéuyeknél és а rovarok és llé 
jángok nagy számánál. Nem tartám szükségesnek, 
hogy ezeket hasonlô részletességgel adjam; de 
minden készitményem ki van téve a füvészkert össze- . — 
hasonlíló bonctani tereméhen , s bonctudományi 
munkámhoz fog llasználtatni. 

Egy másik eléggé nevezetes munka, de melly 
nek pontjait nem lehet annyîra kutl'ösiteni, a faiok 
kritikai megvizsgálása. Én az irôk Юга! fölhozott ké 
peket mind megnéztem és mìndeniket, a mennyire 
tudtam, valódi fajához helyezém, mielött kiválasz 
tottam volna/azokat , mellyek ki vannak jelelve; és 
csak csupán çzen valòdisitás utân,` soha sem az ем: 
tem irt módszeresek osztályozása szerint sorozám 
alnemeimhez az oda mrtozô fajokat. Innét láthatni 
minden csodálkozás nélkül аж, llOgy Стенки illy 
neme különbözö nemek és âgazatokba van szétrak 
va, laogy több fólllozott fai egyetlen egyre voualék 
össze, s hogy a közönséges ne'vek egészen különhö 
zöleg vannak használva mint az ею“. Ezen ‘Шпор 
latások között nincs egy is, mellyet nem volnék 
képes igazolni s mellynek az olvasó таза isxme‘g,r 
nem találná bizonysâgát, ha а Fólhordandòkulfök~ 
llöz kész folyamodni. Í 



xxvr А smsnzzö uzLöszßivAÁ 

- V’é'gre Богу еЬаЁоп "segiiseli , gondoskodva vá-ç 
lasztiéln minden osztály számâ-rá еду fö auctort, ren-v 
desen aziz; ki leginkább: bövellcedik jo ere’dabi ábrák 
kalls а másodmmgu mxmkálíat csak akkor hozom {Ы ‚ 
ha ez nem .szolgâlbat mit sem kezemre , таз)" ha cél~ 
szerů lett némi összellasonlitást tenni a hasonnevek 

johb meghatározása végett. 
Tárgyarnmal köteteliet tölthettem volna meg,y 

de lsötelességemnek tarlám ад ósszehuzni',‘s'zerlsìesz-J 
t'ésbeli' rövvidiu’i módokat gondolva ki lxozzáI А’ fo~ 
kozatos általánosságok álual: értemy ezt el. Solua nem 
isniételv'é ан’ a fajnálï, a mit 'az egész alnemrül le 
Бес mßmdlmi,I nem a =nńmnél ait, mi az egész'rend 
rül elmondhfatô,l igy jùtumln el a- szóbelif legnagyobb 
видимым“. Не törekédœm. mindenek elött д 
annyival ШИН‘, пй‘юЪ .val’ósággall eŕvalav mxmlám 
f6 Célia.l Mińdßaaonállsal lehe‘ù vermi, llogynem 
sok' uńsmvau'liasználok, lmgy eszméimet :a зубки)“ 
szavak mimi aœon'bárbm" készülete nélkül törekvém 

elöadni, плену. olly ‘ sok. mostxmiv œrmészetvizsgálók 
munkái‘ban alkalmallankodik. .Ugy hiszem, llogy e 
törekvés álbal mit sem ‘езды: е1 a' pontos'ságl és ér 
t‘el‘mességbül. l 

Sajixos, lfrogy sok й] nevet kelle életbe lloznom», 
rro'lm` l'ègnagyobb gomdîot forditék az èlííttem 4ir'tals 
nelveinek: megtarlâ'sâra; de az általam fólâllitott- sols 
‘Цвет: i'ujf‘elnevezést kivána; mart az illy tark'ázod: 
tárgybàn а: emlékezö telwtség nem éri Ье csupa szám 
heli megjegyzéssel. Ezeket иду választám, liogiyr vagy 
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némi bélyeget fejezzenek ki, vagy a szokott nevel'. 
latinosítám , ‘газу végre Linué példájál: követve , а 
mythologiábul kölcsönzék neveket, mellyek kedve~ 
sen llangzanak `а fülben és még közel sincscnek ki-V 
тайне. 

Mindazáltal ах: tanácslom, hogy midön а fait akar 
ja »_valaki megnevezni , csak а f'önem fönevét használja 
és a fajét. Az alnemek печей csak агга vannak szán-~ 
va , hogy az emlékez'o' tehetséget segítsék, midön _ezen~ 
alsó elosztásokat akarjuk részletescn kimutatni. Kü 
lönben, mihelyt a máv is száxnos alnemek vidövel 
még tovàbb говна]: szaporodni, kénytelenek lévén 
több föneveket jelelni meg, unoljára annak leszünk 
kitéve, hogy elvesztjük а Linné ,áiltal olly szeren 
csésen kigondolt kettös elnevezés hasznait. _ _ 4 

ЕМ minél nagyobb tisztelelben akarván Larm 
ni, а mennyixte lyehete, el nem daraboltam а, Ludo 
mány e nagy reformatorának fönemeit. .Valahány 
szor az aluemek, mellyekre öket elosztom, nem 
voltak különbözö családokba átteendök, együu; ha(` 
gyám öket régi nem_i nevök alatt. Ez nem csak azon 
tiszteletbül történt, mellyel Liuné emlékének tar 
tozom, de szükséges ñgyelem is volt, hogy megLar 
tassék a traditiò s a különbözö orszâgok természet 
vizsgálóinak kölcsönös egymást értése. 

Е könyv t_anulâsát még tová'bb akarván köny 
n_yí‘teni., ment inkább tanulás mint olvasâs számára 
van készítve, különbféle faju belüket használtam a 
nyomtatáshoz olly môdon, hogy azok az eszmék ál- . 

n 
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talânossága fokainak megfeleljenek. Mind az, mit a 
fölsö elosztásokrul lehete mondani, bezárôlag a tör 
zsökök- vagy alcsaládokig , ciceróbul van szerlve; 
mind az, mi а nemeket illeti, philosoplliábul; az 
alnegnell és más eloszlások, aprô romanabul тап 
nak; de rövidebb sorokban vagy négyszögbe fog 
lalva; végŕe a lap aljára llelyezett jegyzemé 
n_yek, mellyek a kevesbbé fontos fajok elösoro 
zását, a hasonnevüség körüli észrevéleleket, vagy 
elödeim munkáiban talált hibák elöadását foglalják 
magokban, petitbül vannak szedve. A fölsö elosz 
tások печей x'nindenütt magy majusculák; a csalá 
dok , nemek és alnemekéi арт-6 majusculák, meg 
felelve a textusban használt három Тара betüknek; 
a fajakéi italicák; a lalin név követí a franciát а’)‚ 
de záró газу között s majdnem hasonló szabály tar 
taték meg a minden Кбит: megelözö rendszeres 
névjegyzékben s mellyek агга szánvâk, hogy veze 
töül szolgáljanak а kezdölmek. Igy a szem elöre 
megkülönbözteti minden dolog fontosságát s min 
den eszme rendét, s a nyomtaló mind azon mester~ 
séggel kczére járt az irónak, mellyet a mnemonica 
számára adllat. 

Ezen szokás, mellyet termé'szetleirás tanulása 

*) A magy'ar шапка, sajtói telinletben, egészen az eredelì sze 
rint van elinte'zvv; mi рас“; а neveket illeti, legclül а magyar 

yludomálclyos т?" áll, azulán a közönse'ges vagy Földi áltnl haszna'lt, 
azután jónek a francia, latin s a madaraknál а német nevck is, 
hol Voigt könyvében cz utolsók nem llìbáznak. 
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lll közben tulajdonává tesz az ember, midön elmele 
ben számos eszméket osztályoz, ezen tudománynak 
azon liasznát tveszi, mellyrül legkevesebbet szôlot 
tak, s a melly meglehetrelsö rangot nyer, ha ‘Ша 
lában elfogadtatik a közönséges nevelés számâra;_ 
általa a logica azon részében gyakoroljuk magun 
kat, melly methodicanak (rendszerességnek) печах 
tetik, majdnem miként а mértan tanulásánál az ugy 
neve'zett syllogismusban gyakoroljuk elménket, azon 
okbul, mert a természetleirâs azon tudomán у, melly 
legpontosabb rendszert kiván , valamint a mél-tan 

‚ legszigorúbb okoskodást. De a rendszer ezen mes 
tersége, mihelyt egyszer jôl birtokunkban van , 
végetlen haszonnal alkalmazható a természetleirástul 
legidegenebb tanulmányokra is. Minden vitatkozás, 
melly a cselekmények osztályozását teszi föl, min 
den fürkészés, melly az anyagok elosztását kivánja , 
ugyan azon törvények szerint történik; s azon ifjú, 
ki csak azt vélte, llogy csak nlulatsâga tárgyaul $201 
gáland e tudomány, maga is bâmulni fog, гараж 
talván mi könnyüséget szerze magának mindenneniů 
dolgok fólfogására. ' 

Tudományunk nem kevesebbé hasznos a ma 
gányban. Eléggé kiterjedt, hogy a legterjedelmesb 
észt is foglalatoskodtassa, eléggé változatos, eléggé 
érdekes, hogy a leghányottabbak lelkét is mulassa, 
vigasztalja а boldogtalanokal , csillapitja a gyülölséget. 
Mihelyt fölemelkedénk a természet azon битума 
nak vizsgálatához , melly a gondviselés által ellen 
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állhatlanul van sìabályozva , mi gyöngék és cse 
kélyeknek találjuk azou mozgalmakat, mellyeket az. 
emberek szabad önkényétül hagyott fl’iggeni! Meny 
nyire bámulunk , olly sok szép észt látva emésztöd 
>ni , olly haszontalanúl a magok és mások boldogsá 
gára nézve, hiú tervek koholásában, mellyeknek 
nehány év elegendö , még nyomait is eltörölni. 

Igen is, nyilván megvallom, ezen eszmék so 
lla sem voltak idegenek munkáimtul, és ha m-inden 
erömbül iparkodám terjeszteni e bélxés tanulmányt, 
onnan voll, hogy, véleményem szerint, ez minden 
egyéb fölött alkalmatos táplálni azon foglalaçossági 
szükséget, melly századunk zavaraira olly nagy be 
folyásu volti; de ideje visszatérni tárgyamhoz. 

Hátra van számot adnom поп f6 változtatíxsok-l 

rul , mellyekßt а legújâbban elfogndott rendszerqknél 
течет, és Lanusítanom azt, mivel tartozom azon 
természetvizsgáloknak, kiknek munkáibul аж âtvef 
lvém vagy részben kölcsönzöttem. 

Hogy ‘а kritikânak' elejét vegyem, melly ter 
mészetesen sokaknál fog jelentkezni, meg kel! je 
gyeznem elölegesen, hogy sem törekvésem, sem 
vágyam _nem vala olly módon osztályozni a lénye 
ket, hogy magános „мы képßzzek bélölök l'agy 
kölcsönösv fölsöbbségöket kijegyezzem. Söt minden 
illy nemi meglaisértést ' végvehait‘hatlannak lekiutekr,` 
nem is akal‘om ‚ш értetpi,` vvlzao'gy az emlösek és а 
madarak 'között а legutolsó hçl‘yre állítotlak a legtö 
kéletlenebbek volnának osztályokban, annál ke 
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vesbbé 'állítom'7 hogy az utolsô emlös tökéletesebh 
az elsö madárnál, az utolsô puháng tökéletesebb az 
elsö annelidnál vagy az allai-agácsoknál; még akkor 
is ha ezeu ingaitag szôt „tökéletesebb“ azon êrte»ir 
lemben veszszük, hogy „mííszerekkel teljesebben 
megâldolit.“ Én osztályaim és alosztályaimat csall 
ugy tekintém , mint az egymásba átmenö lények Ъа 
sonlatosságának folsozatos kitételét; és âmbár’meg 
történik, hogy némi aljasodás és ‘Штатив! veœnik 
észre egyik fajtul a másikhoz , mellyet “Задай lellet`-` 
len, de sok hiányzik még, hogy azen ` elrendelés ál» 
talános volna. 'A lények követelt_ lxâgesója ‘nem 
egyéb hib-ás alkalmazâsánál a teremtés összegéheß 
azon részintí észrevételeknek, mellyek. caak akkov 
ìgazali,- ha avon -hatârok lnö'zé vannak zárva, a' hol 
tetettek, -.--- és ezen alkalmazás", véleményem еще 
riot, `:dig"lu'epzelhèlöA folion ártott mai idökbon- a tern 
meszetleirás elömenetelének. 

Ezen ~nézetlzeli «'ässzehar'ngzásy szerint álapilám én 
általános fölosztásomat négy á'gozatl’a ,~ niélly máx' 
egy külön értekezésben ki volt Гей-Ив; mixidegyx‘e и; 
gondolom, hog y ez az állatok valódi viszonyait' pon-f 
tosabban fejezi ki mint a régi fölosztás gerinàcesekrf 
és gerinctelenekre , azón okbíxl, 'hogya'govincos Lil-r 
larok sokkal inkáhb hasonlítanalxA egymás közöttsn'rint 
а gerinetcleuek, :és ls'zükséges volna e különbségeta 
viszonyok egësz teriede'lmében мышцы.’ f’ ' т 

Viz-ey ur, а 'Nouveau Dictionnaire d’ Histoire 
naturelle egyik cikkében, már ezen fölosztás alap 
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jainak egy rêszét fölfogta és föképen azt, melly az 
ideg - rendszeren alapul. 

A tojó gerincesek részinti közeledése egymás 
hoz, eredetét azon különös észrevételektül Карта, 
mellyeket Geoffroy úr a csontos fejek összetételében 
tapasztalt és azoktul, meìlyeket a váz többî részére 
s az izomtanra nézve hozzá adlam. 

Az emlösek osztályânál a patásokat а vastagbö 
rüekhez adám; ezeket ú] nézetek szerint osztám csa 
ládokra; a kérödzöket a ne'gylábuak végére helye 
zém; a kézceteket а cetekhez adám; a ragadozók 
rendét egy kissé máskép osztám el; az ingadúkat 
egészen elválasztám a maimoktul; némi közegyenes 
séget mutaték ki az erszényes és a többi ujjas em 
lösek között, mind ezt saját bonctani vizsgálataim 
szerint. Geoffroy de Saint-Hilaire barátom és $152: 
târsam úi és alapos munkálatai szolgáltattak talpkö» 
vet mind ahoz, mit a négykezüek és denevérekrül 
mondok. Testvérem , Cuvier Fridrik vizsgálataì a 
ragadozôk és örlök fogai között , nagy hasznot hai 
tottak e két rend alnemeire nézve. Boldogult Iliger 
nemei-aligha egyebek, mint ugyan ezen és né 
melly külfóldi természetvizsgálók törekvéseí nek ered-~ 
ménye 5 mindazáltal mindig elfogadám neveìt , ha ne 
mei megegyeztek alnemeimmel. De Lacépède úr is 
több ieles fölosztást fogott {Ы és mutata ki e fokon, 
mellyeket сайте iparkodtam elfogadni; de minden 
fokok bélyegei s a fajok egész leirása a természet 



Az ELsö KxADÁsHoz. xxxm 

után adaték , vagy a bonctani teremben vagy a mu 
seum karzatában. 

Hasonlô történt a madarakkal, legnagyobb fi 
gyelemmel vizsgáltam meg több mint 4000 egyént 
a museumban; saját nézeteim szerint rendelém el а 
közönséges teremben шаг 5 év 6ta, és innen vet 
tem mind azt, mit munkám e részében ezen 052 
ályrul mondok. Illy módon, ha fölosztásaim 'hason 

lítanak némelly újabb tabellákhoz, az részemrül, 
egészen történetes. 1). 

Remélem hogy a természetvizsgálôk helyben 
hagyandják azon számos alnemeket, mellyeket a ra 
gadozò madarak a verebek és a gázlòk között 13161 
lilandóknak véltem; иду látszik 5 hogy ezek a legna* 
gyobb vìlágosságot szerzék meg ezen elöbb igen za 
vart nemeknek. A mennyire tehctségemben állt, szin 
te pontosan kijegyzém ezen alosztások megegyezé 
sét de Lacépède, Meyer, Wolf, Temming és Sa 
Vigny петчёй’е!7 s mindenikhez oda sorolám mind 
a fajokat, mellyekrül elég biztos ismeretet szerez-- 

 

') Ezen e’szrevétel nem lévén ele’g szembe szökó , némelly шт 
dick elótt, újra kell itt elmondanom e's hangosan nyilvám'tnom еду 
teuer, mellynek Párisban több ezer tanúja van: hogy a Museum kö 
zös karzatának minden madaraì az én rendszerem szerint voltak meg 
nevezve, eloszlva i811 (па. Sót alosztásaim közúl под is , mellyeknek 
nevel nem ада‘, snját jcgyekkel jegyeztettek meg. Itt az adatom. 
Különben elsò kötetem 1316 eleje óta kezdódött nyomatni. Négy 
kötetet nem nyomathatni ki olly hamar, mint néhány lapbul álló 
Щит. Nem szólandok többet. (Ezen „Щи! n 2-dik kíadáshoz mel 
lékeltetett. 
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heték. Ё: fárasztò munka kedvesA lesz azok elölt, kik 
jövendöben a madarak valódi történetével 110313111 
mskodnak. A szép madártani пшп1ъё1к7 mellyek né 
lxány év velött adatlak ki, föleg le Vaillantéi., telve 
‘an'liyi érdekes fés'zrevétellel, és Vieillotéi, mellyek 
igen hasznosak voltak azon fajok puntos kijelelésé 
re, mellyeket ábrázolnak. 

fEzen osztály f6 elosztása ollyan max-ada, mi 
„n'öt W98-ban közflöttem a „Tableau élémentaire“ 
ben. 1). 

A hüllökre nézve lis megtartandénask véltem 
Brongniárt barávom âltalán‘os fölosztásátß; de nagy 
hòhctani muukákat kelle 'végeznem, hogy Lovâilnbá 
also osztásokhoz jussb'k. Oppelúr, mint mondâm, 
re'szint elöre haszná-lá ezen el-ökészûleti Vmmn’kâkat; 
.és mind annyiszor, midönfnemeim egészen :meg 

_ по. Íl o I _egyeznek az ‘oveivel , ат: ‹те8;е5у2еш. 'Dalidm 
munkája,`fbârmá'lly középsœervíis, hasznos »voll ielöîf. 
tem a jrésalet elöadásâhoz; >die a -részinti 151032‘ 
tások , fmellyeket a «monitor és geclra nemekben 
adok, saját észrevételeim szüleménye, számos hül 
lökön csináltaké , mellyeket Péron és Gofi‘roy >hoz-‘ 
'fak à ‘museumnak _ I y 

A lialakrnl szóló munkám, иду veleni, legion 

_ ’1) EnY csak«azért мы“. meg», тег! egy érdemes természelvin 
„5516, _(Ñ'ieíllotl in?) ‘шить гшыамяш ogy legészémúj munkában ‘a 
синем; Vés -Pa'sserss ngycsítését. iÉnA Мг ‘W98-‘ban ‘kinyomatám 
Щи‘ ¿pen mint tübhi fölosztásaìmal, hogy -18M és 18m-dik Мёд 'a 
a Museum-han kiadjam. 
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tosabb mind azok között , mellyeket a -gerinces Ша 
toknál végrehajték. Museumunk igen számos halakat 
kapván ‚1 mióta de Lacépède hires munkája közzé té 
teték,l én több alos'ztál'yokat adhaték ezen tudós 
természetvizsgálóéihoz9 sok Рай; kiilönbözö módon 
állíthaték össze s szapdritlnatám a bonctani kémle'le 
teket. Szi'nte tehetségemben 'volt Commerson fajait és 
más utazókét jol'lban megllatározni, és én e tárgy 
ban igen sokat kö'szörihetek azon á'tnézf’êsnek,` mely 
lyeket ezen ur magával hozott, de mellyek csak 
nem rég fedeztettek ТЫ, melly segédforrákokhoz én 
шока: is toldám, mellyeket a Pérou által a Nagy» 
tengerbül s az indiai szigetsokb‘ul hozótt halak nyui 
tánalv, és azon lxalakà mellyèket à Középtengeren 
magam szedék, bolclogult Sonnerat gyüjtem'é'nyei a 
coromandeli partokon , Matthieu-él az Isle де Fran 
ce-nál, Geoffroi-éi :Ay Nilusban és .Vevestengerben 
sth. Illy mòdon megvalósítlmtám Bloèh, Russel és 
mások fajaiuak nagyobb részét, maid minder; riaxlńeb 
mek vázát és beleit elkészíthetém olly módon», lnogy 
e rész, reményem szeriut, `sok ‘Наш adand a balm» 
clósaknak. ’ ' " ' 

A mi e`zen osztály Fólosztását ìllèti, me‘llyet 
aclék, megvàllom, h'ogy a hakzná-latŕá kevessé ál 
kalmatos, kevessé‘kényelmes, де legalâbb tel‘mé 
szet'esebbnek hiszem minden eddìgdadoliìaknálŕ'; ‘шё 
dön kevéssel ezelött közze' tevéni, nem 'ad'l'ixh- más 

Vgya-náni;’mint a mit év; vés ha valaki а {вытащил 
':2,‘.l ' 
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célszerübb elvet talál föl, de az alkotással szintugy 
megegyezöt, sietni fogok azt elfogadni. 

Ismeretes, hogy mind azon munkák, mellyek a 
gerinctelen állatok általános felosztásárul megjelen 
tek, csak módosításai annali, mellyet ll795-ben ter 
jeszték elö a legrégibb értekezésben s az is tudva 
van különösen mennyi gondot és idöt áldozék föl 
általában a puliángok bonctanának és különösen a 
csupasz puhángok ismeretének. Ezen osztály meg 
Vhatár‘ozása, valamint osztályai s alosztályai az én 
észrevételeimen alapulnak; Poli úr pompás munkáìa 
egyedül vága csak elémbe, célomat elömozdító le 
irás és boncolatok által , de cs'upás a sok- és két 
kávásakat. Bebizonyitám mind azon észrevétele 
ket, mellyeket ez ügyes boncolôtul kaptam, és ugy 
hiszem, hogy nagyobb igazsággal jegyzém ki né 
melly míiszerek hatàsát. Szinte törekedtem meghatá 
rozni azon állatokat, mellyekliez tartoz‘nak а csiga 
héjak és kagylôlléjak föidomai, és ezelset ezen ‘1125 
gâlat szerint rendelni el; de mi a csigahéjak (со 
quilles) további fólosztását illeti, hol az állatok egy 
máslioz Ьа$0п161к9 nem iparkodtam másru , mint ele 
gendöleg kifejeznì tudni `azt , mit Lamar-k és de 
Montfort fólállítottak; és még a nemek és alnemek 
azon csekély számais, melly enyém, az állatok 
kémlésébül eredtek föleg. Arra szoritkoztam, hogy 
példaképen Martini, Chemnitz, Lister és Soldat-1i 
fajainak egy részét idézém és ezt is csupán azért, 
mivel azon lsötet, mellyben de Lamar-k úr ezen részt 
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merítendi ki, még nem jelent meg s igy én köte 
les valék olvásóim figyelmét szabotl;I târgyakra ve 
zetni. De nem szándékloltam ezen> fajok megváilasz-- 
tása- s meghatározásánál azon kritikát használni ‚ 
mellyet a gerinces állatoknál és a csupasz puhángok 
nâl alkalmaztam. 

Savigny, Lesueur és Desmarets urak szép 
kémletei az összetett yascidiákrul, a puhángok ezen 
utolsô családát közel vezctik az állatnövények bizo 
nyos rendeiliez; ez érdekes rokonság és tanúbizony 
ság, hogy az állatokat nem sorozhatni egy vonal 
hosszában. 

ПЗУ hìszem., én emel‘ém ki az „темам, noha 
nevöket nem gondolâm ki, azon tömegbül l'iol elöbb 
össze vol‘tak zavarva , а puhángok, hejancok és ál 
lainövények között és- a természeti rendben баней 
litám öket; nemeik csak azon megllatározások által 
kaptak világosságot, mellyet én adék nekik a „Тег 
mészeti tudományok szótárábarr (Dictionnaire des 
sciences папы-гнев)“ és egyebütt. 

Nein szôlandok a harmadik ko'tetben lévö há 

rom osztályrul; Latreille úr, ezen rész зад: Szer 
zöje , ha némelly honcolati részletekel; `kiveszünk, 
mellyeket munkájába szövék saját lapasztalásom és 
Il_amdohr uréi szerint , az elöszóban kimerítendi, a 
mi különösscl hir munkája. 

Az állatországot bezáró állatnövényekre nézve, 
az Íecliinodermák lekintetében de Lamarck új mun-j 
kâját használám; а belférgeknél Rudolphi „Entozoa“ 

CUVIER I. к. c 
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cimü könyvét; de magam tevék boncolást minden 
nemben s ezekbül néhány csak én általam határozta 
ték meg. Végre az echinodermák boncolatárul jeles 
munka van Tiéclemann urtól, melly nem sokára meg 
fog jelenni. Minthogy а korallok és ázalagok alig $201 
gáltatnak oldalt a bonctan számára, igen röviden 
bántam velek. De Lamarck új munkája pótolni fog 
ja аж, а mi nálam hiányzìk. 1) ' 

Все!) csak azon auctorokat idézhetém, kik álta 
lános nézeteket adtak vagy költöttek föl bennem 2) 
Sok mások vannak, kiknek részletes adatokat kö 

szönök és kiket gondosan megnevezék azon cikkek 
nél hol kémleteiket használom. Neveiket könyvem 
minden lapján láthatni. ‘ На elfeledtem volna vala 
kinek közülök igasságot szolgáltatni , akaral; elleni 
feledékenység volna, s elöre bocsánatot kérek érte; 
szemeimbexi nincs szentebb tulajdon, mint a lélek 
észrevételei ‚ miívei, s azon közönsf'rgessév lett szokás 
a természetvizsgálóknál, a lopàsokat névcsere- által 
tâkarni be , elöttem mindig valódi bünnek tetszett. 

Ezen túl fáradqtlanul fogok foglalatoskodni ösz 
szehasonlító bonctanom kiadásával; az anyagok ké 
szek hozzá , a készítmények és rajzok nagy része be 

‘) Épen most kapom meg Lamouŕoux úrtól: „Histoire des Po 
Iipiers coralligenes _flexibles ," melly igen ieles potle'kul szolgáland 
Lalńarch úrnak. 

’) Blainville úr legúiabban tabellákat ad ki az ege'sz állattudo 
mányról, mellyeket nem használhatnom igen sajnosan esik, -- azon 
idòbeu jelentek mvg, midön munkám lmaid egészen ki vnlt nyomva. 
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„едешь , osztályoztaték , gondom volt e munkát ré? 
szekre osztani , hogy mindenik egészet tegyen, és 
igy, ha eröm elegendö nem lenne egész tervem vég 
rellajtásâra, a mit a közönségnek adék, mégis be 
végzett sort képezzen, mindenik а maga tárgyára 
nézve, és hogy az anyagok, mellyeket összegyüj~ 
töttem, közvethetlenül használhatók legyenek azok 
által, kik munkáim folytatását magokra válalandják. 

A kira'ly kertében ‚ оспаЬег-Ьеп, 1816. 



 

FIGYELMEZTETÉS 

А MÁsoDIK KIADÁsHoz. 

Az elöbbi elöbeszéd hiven láttatja azon állapo 
tot, mellyben az állatok történetirását találtam e 
könyv elsö kiadása idejében. Е tudomány az 
azÓta lefolyt tizenkél: év alutt szörnyů haladást 
tön, részint számos, épen ollytudôs mint bátor 
utazók gvyüjtései által , kik a földteke minden vidé 
keit kikémlették, részint gazdag természeti tárak 511 
tal, mellyeket különbözö kormányok állitottak fol 
és a közönségnek megnyitotlak , részint végre azon 
tudós és szép munkák által, mellyekben ábrázolva 
s leirva vannak az й] fajak s mellvyekben az irók tö 
rekedtek kölcsönös viszonyaikat Fólfogni és öket 
minden szempont alatt megvizsgálni. 1) 

Iparkodtam e fölfedezésekbül annyi hasznot 
huznî , a mennyit tervem engede , elöször is termé 
szet utân vizsgálva a király gyûjteményébe jött наш 
talan tárgyakat és összehasonlítva, azokkal, mellyek 

 

‘) Lásd e tárgyban azon beszédet, mellyet az Institut egyik 
ülésében olvastam föl a terme'szetleirárs halada'sa'rul a ‘виде’! ůe'kc 
дм, emlékbesze'deim hnrmadik kötetének végén lcnyoluatva. 
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elsö liiadásomnak Мари‘ szolgáltak, hogy й] össze 
köttetéseket газу új alosztásokat állitsak elö, és vég 
re fölkeresve azon munkákban, mellyeket megszerez-f 
llettem7 а természelvizsgâlôk által alapított nemeket 
vagy alnemeket s a fajok azon leirâsát, mellyekre 
e különbözö összetéteket építették. 

A hasonszavak e kidolgozása sokkal könnyübh 
lett mint elsö kiadásomkor vala; a francia és az ide 
gen `természetv'izsxgfz'alók megismerni látszának azon 
szükse'get , hogy osztályokat kell azon igen глазу .ne 
mekben fólállitani, hol az elötl. egészen különbözö 
fajak öss‘zetömettek ; csoportaik )'elenlegr pontosan 
és iól határozottak, leirások eléggé részletes, ábŕáik 
pontosak, egész a legkisebb bélyegelgig,' és gyak 
ran a müvészet tekintetében a legnagyobb s’zépséget 
birják. Nein еду könnyen van -töblnê nehézség, hogy 
a fajok azonságárul meggyözödjünk és csak tölünk 
függene az elnevezésekben is megegyezni. Szeren 
csétlenségre ez a legelhanyagoltabb goud: ugyan azon 
nemek, azon fajak nevei mind annyiszor szaporofl» 
nali, valahànyszor valamelly auctor alkalmat kap ròŕ 
la szólani , és lia ezen egyet-nem-értés folytattatikf, 

va régi chaos megúju'land, nem kevesebbé za-varo 
san mint az elöLt, ámbár más' Okbul. 

Én megtettem a mi lehetlséges volt, hogy ezen 
_fölösleges elnevezéseket összehasonlítsam és közel 
vezessem egymáshoz, söt még felejtve auctóri На 
»érdekemet , gyakran azon neveket is Íiöllaozám. mely~- 
lyek à- végŕeë Птица‘; kigondolva |enni,-».l1ogy ешь 
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gadlassék miképen а: én folosztâsaim kölcsönöztet 
tek el. De hogy illy munka teljesen végrehajtas 
sék , az állatország e névkalauza (Pinax), melly 
naprul napra szükségesebb lesz, hogy a .bizonyitó 
okok megviszgáltassanak s liogy az elfogadandó név 
öszveg (elnevezés , nomenclature) elhatározottan tü 
zessék ki, ат: elegettevö leirások-és ábrákra tá 
masztva, -- sokkal nagyobb llelyet foglal el, mint 
a mekkorát én engedhetek neki, és idöt, mig enyé 
met más munkák parancsolólag foglalják el. A ha 
lak leirásánál, mellyet Valenciennes segedelmével 
kezdék közzé tenni , törekszem eszmét adni arrul , a 
mit jónak látok , hogy a tudomány minden részeiben 
hasonlô történnék. Itten csak rövid képét vagy is 
egyszen'í rajzát akarom adni: boldog ha e tervrajzot 
tisztába hozhatom minden részeire nézve. 

Hasonló nemü kůlönbözö tabellák adattak ki 

némelly osztályokrul és én gondosan tanulám azo 
kat, általok a magamét tökéletesitendö. Desmaret 
úr Mammologie-ja, ugyan az Lessontul, Cuvier 
Fridrik értekezése A négylábuak fogairul, elsö kiadá 
som angolra fordítása Griflith által, hozzáadással 
megtoldva, föleg Smith Hamiltontul, Temmink úr 
„Manuel d’ ornithologie-iának“ új kiadása; Wag 
ler Madártani töi'edékei, A hüllök rajzlapjai boldo 
дни Merremtül, s Fitsinger úr értekezése ugyan 
azon tárgyrul, -- voltak föleg hasznosak számomra 
a gerinces állatok tekintetében. De Lamark úr ter 
mészetirása a csontváztalan állatokrul , Blainville úr, 
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„Malacologz'e~ja“ szinte года‘; segítettek rajtam 4a 
puhángoknál. Ide mellékezém azon Щ nézeteket és 
adatokat, Vmellyek találhatók Geollroy‘Saint-Hilaire 
atya és Ей , Savigny, Temmink , Lichtenstein , Kuhl , 
Wilson, Horsfìeld, “Бош, Swaison , Gray, 0rd, 
Say, Harlan , Bonaparte Károly, Lamouroux , Mit 
chill, Lesueur úrak és lmás ügyes és munkâs embe 
rek számos és tudós ira'taiban találtatnak, kiket gon 
dosan idézendek `azon helyeken, hol a «идёшь és 
leirták tárgyakrul szólandok. l 

Azon szép rajzgyüjtemények, niellyek-ezen 11:01 
só tizenkét évbenijelentek meg ,' képe'ssé tettek $251 
mosabb fajok megnevezésére s ezen alkalmat böven 
is használlam. Föképen köszönettel kell azt тщет 
litenem, a mit e nemben következö urak ide jegy 
zendö munkáinak köszönök: Geoffroy Saint-Hilaire 

‘és Cuvier Fridrik „Emlösek történetének.,“ Tem 
mink és Laugier .Szinzett rajzainak , Vieillot Mada 
rak irattárának (Galerie des Oiseaux), Naumann 
úr Németországi madarai ú] ' kiadásának, Wilson, 
Ord és Bonaparte ьКёп‘о1у Egyesült'tartományok 
heli madarainak (’), Spix úr és “дед Maximilian 
herceg fónsége magy' munkâinak Brazilia madarai 
rul , és F erussac-éinak A puhángokrul. -—— F reyci 
n'et, és Duperrey urak utjainak képrajzai s állattani 
leirásai ‚ mellyeket az elsönél Quoy és Gaymard ad 
tak, az utolsónál Lesson és Garnot uu. , szinte sok 
й] tárgyat adnak. Hasonlót'kell mondani Java' álla 
tairul Horslìeld által. -- Kisebb minta szerint rit 
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ka fajak új ábráit adják még: a Memoires du Ми 
зеит , а Les Ánnales (les sciences naturelles és más 
francia, idöszaki iratok, а különbfélc természetle 
irási szótárak (Dictionnaires d’ histoire naturelle) az 
Illustrations zoologigues SWainsontul és az ХИМ 
tani Ízirlap, mellyet iigyes természetvizsgálók ad 
nak ki Londonban. Az ujyorki Lyceum és a phila 
delphiai természettudományi Academiának hirlapjai 
nem kevesebbé becsesek; de azon fokon, a mint a 
természettudomány izlése terjed és e tudomány (бы) 
országokban mîveltetik, elfoglalásainak száma mér 
tani fokozattal halad elöre és egyre nehezebb és ne 
hezebb lesz a természetvizsgálók minden iratát ösz- ' 
szegyüjteni és az eredmények tábláját kiegésziteni; 
bátorkodom tehát azok bocsánatára számitani, kik 
nek kémletei elkerülék figyelmemet, i vagy kiknek 
munkáit nem tanulám olly nagy gonddal, liogy 
belölök kilmztam volna minden kinâlkozó liasznot. 

.Latreille úr, hires barátom és tiszttársam itt 
szinte mint az elsö liiadásban szíves vala 'a crusta 

ceák , arachnideák , és rovarok nevezetes osztâlyai 
val foglalkozni, ö maga elmondja elöszavában azon 
menetelt., mellyet követe, s igy nekem nem зайд 
se'ges e tárgyba bocsátkoznom. 

Csak azt tartom megjegyzendönek, miszerint 
munkája annyira megszaporodván hogy hét kötetet 
elfoglalna, a könyvnyomtatási csin kivánâ hogy az 
állatnövények leirását harmadik kötetembe teg-yam 
a puhángokéhoz s az auctorok névsorálioz. E cse 
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kély változtatâs nem okozand semmi zavai‘t az érte 
sült olvasónak'. 

Az elsö füzet végén különféle adatokat és né 
melly elnevezési részleteket gyüjték össze az em 
lösek és madarak lekintetében, mellyek különbö 

' zö okokbul csak a nyomás vége felé' jöttek érté~ 
semi-e5 kérem odafolyamadni az olvasót, a mint 
azon Ácikkekkel foglalatoskodik, mellyekkel ez úi 
tanúságok viszonyban állanak. 

А kira'ly kertében, осюЬегЬщ1 1828. 
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FÖLOszTvA ALKOTASA szEßiN'r. 

 

BÉVEZETÉs 

A’ 'mnmńszm‘ LEmÁsRUL ’s ANNAK mÁNYzATAmúL, món 
szERÉRÜL, ÃLTALÁBAN. 

l ‘Y . . Kevés embernek lévén а’ természetleirásrul igaz 
képzelete , szükségesnek láttuk munkánkat _azon 
tárgynak szoros meghatârozásával kezdeni , _mell‘yet 
ezen tudomány maga elébe {617052,- és 'szigorú ha 
tárokat rendelni ezen Aés а’ határos rtudornányoil; . 
között. v l y 

-A’ franczia n_yelvben és` а’ >többiek nagyobb 
számában is а’ TEnMÉszET s_zó alall: értetnek: 
majd azon tulajdonságok,` mellyeket valamelly lény 
eredeténél (születésénél) fogva hir, ellenökbe téire la.’ 
talám miv által nyerteknek; majd а’ mindenséget al 
kotó lényekegyeteme; majd végre az ezen lényekel; 
igazgató törvények. ’S leginkáhb ezen utolsó érte 
lemben szokás a’ természetet személyesiteni ’s nevét ‘ 
tiszteletbül alkotöiáé helyelt használni. 

CUVIER 1. ‚к. 1 



2 BÉ vEzETÉs. 

А’ terme’szettudomány (physical) ezen három 
tekintetben vizsgálja а’ természetet. Ö állaláno vagy 
különös. /Iz (“типов terme'szettudoma'ny elvonò 
lag vizsgálja a’ testeknek nevezett, mozogllató ’s kiter 
jedi; lények mindenik tulajdonságát. Erótudoma'ny 
nak nevezelt része tömegben veszi а’ testeket iigye 
Юге, és igen cseke'ly számu vizsgálatoknál kezdve, 
számolatosan meghatározza а’ súlyegyen, а’ moz 
gás és annak közlése törvényeìt; különbözö 052 
tályaiban n_yugvattudomány (statica), eró'mz'vtan 
( mechanica), viznyuguat- (hydrostatica) 111206 
(hydrodynamica) , legnyugvat-tudomdny (aërostati 
ca), stb. nevezeteket kap, azon {еще}; természete 
szerint, mellyeknek mozgásait fürkészi. А‘ la'ta'stu 
doma'ny (optica) à’ világosság tulajdon szabályai 
val 'foglalatoskodih és itt а’ csak csupán tapasz 
talâs által meghatârozható tünemények számosab 
bak lesznek. 

А’ vegy-tudoma'ny (chemia), az általános ter 
mészettudomány másik része, azon törvényeket ma 
gyarázza, mellyek szerint az elemrészecskék egy 
mâsra hatnak közel helyezetben, azon egyesülete 
ket és elválásokat, mellyek ezen részecskék általá 
nos vegyülésre vágyásábul erednek, azon módosí 
tásokat, mcllyek az öket eltávoztatni vagy köze 
lebbre vezetni képes különbféle köi‘ülállások által 
okoztatnak ezen törekvésnél. Ez csaknem ege'szen 
tapasztalgatási tudomány, mellyet nem lehete száà 
molalra vonni. 
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А’ liéség és villanyosság elmélete (theoriája) , a’ 
mint egyikvagy másik oldalrúl tekintjük , majdnem 
egyenlöen tantozik az erö- ’s vegytudományhoz. 

Az általános terme'szettuclomány minden részé-- 
ben uralkodô ira'nyzat (módszer) a’ testek elszige 
telésében (isolatio) áll, és a’ legnagyobb egysze 
rííségre valo hozatalokban, mindenik tulajdonsá 
guli4 különös munkássâ'gra ébresztésében akár fon 
tolgatás akár tapasztalás által; azok sikerének meg 
ismerésében ‘газу kiszámolásában , ve'gre ezen tu 
laidonságok általánositásában ’s öszvekötésében , 
liogy belölök tudomány-épület képeztessék és, ha 
lehetséges , mindnyája olly egyetlen törvény alé.> 
vonassék , melly valamennyjnek általános kifeie 
zése volna. 

А’ lrülönös természettudomány vngy is a’ ter 
me'szet-leira’s (meri: ezen két kifejezês egyértelmů) 
tárgyúl ismerì az általános természettudomány kü 
lönbözö ágai által kitanult törvényeknek a’ termé 
szetben létezö különbféle számos lényekre valô kü 
lönös alkalmaztatását ’s végre az ezen lények min 
denikétül mutatott tünemények magyarázását. 

Ezen kiterjedt értelemben а’ csillagdszsa'got 
(e'gtudományt, astronomia) is magában foglalnâ; 
llanem ezen tudomány magának az erömívtudo 
mánynak világai által eléggé fólderíttetvén ’s annak 
törvényei alá teljesen bocsátva lévén , azon irány 
zaloktúl , mellyeket а’ rondes természetleirás meg 

1* 
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enged,-különbözöbbeket kiván, mint sem hogy azon 
ezemélyek által miveltethetnék. _ 

Ezen utolsót tehái; а’ szoros számolatot ’s min 

deurészökben p_ontos mérést meg nem engedö tár 
gyokra szorítják , még rendesen az дадите tudoriza' 
nya’t (meteorologia) elvonják töle , az általános ter 
mészettudományhoz kötendöt: a’ természetleirás nem 
visgál tehát élettelen testeknél egyebet, mellyek ás 
ványoknak‘neveztetnek, és mégaz élö lények kü 
lönbözö fajtâit , mellyek közül mindeniken tapasztal 
hatni а’ mozgás és elemi vonszódás , valamint az àl» 
talános természettudomány által föloldott minden 
más okok törvényeinek többé kevesebbé ykl'ilönbözö 
sìkereit. (_ 

Szigoruan véve а’ гегшёзиеыейгйвпаь is azon 
bainásmódot kellene követnie, mellyet az általános 
tuçlományok használnak, ée valóban követi is azt, 
l1a_ visgâlôdásának tárgyai annak megengedésére 
.eléggé egyszerüek. Hanem sok hibázik még, hogy _ 
azt in_.indig tehesse. . 

_"'yalójában „льда különhözés az az .alumnos 
tudományok és а’ természetleirás között, llogy az 
elsöknél csakazon tüneményeket visgáljuk , mellyek 
nek’ niinden körülményét szabályozhatjuk, {6101011 
$ЬК1Ша1 közönséges törvényeket lelendök; a’ má 
sodilibari'v pedig а’ tünemények olly fóltételek alatt 
foro‘gnak le, mellyek nem függnek az öket ‘15513 
lótul, ki bonyolôdásukban‘a’ már ismert általános 
törvéńyek hatását kifejteinil törekszik. Meg si'ncs 
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i ` ‚ _ ^ . l .. ` ,-’r l» ‘аптек (а’ figyelönek) engedve -llogy aprodon 
На‘; minden föltételek b alul'f elvonïa :izokalilï’s Ä’ 

f‘óladást ( р1‘оЪ1ешЬ)"‘е1еше1ге bozza', niint .Ia’ pasztalgató tesz; Балет ацЫяаС Aöszvgesen köfeles 
venni, egyszerre minden fóltételökkel, fololdásof 
kat csak elméjébenielletve. Kezdje, példa'iul,b va 
МЫ azon tünernényeket elszigetelni',` mellyekhïil 
а’ fejlésfokon egy kevéssé >fölenìell; Маша]: ё1е$е 
áll; csak egynek elnyomásával is, elenyészend az 
ввёл élet. _ z _ ‚ 

E’képen az erötán‘majd egészen számolati tu 
dom'ány lön ‚ а’ vegytan “meg 'esnpán vis'ga'ilatil шас 
mány; а’ Ёсгйщёздейейгёз I-_ész'ei nagyszáina’ibanI soká 
csupán ligyelet'i tndomâny 'lnàŕadanik l' I ` _ 

Eze.. 1.4mm me'llékjçleze. eiéggéjö1iimùtaqa 
azon Ъёпёзтбдоф2 I' melly a’A terinészeti Átudomán'yok 
három ágában uralkod'ik ; lianem ,közt’ök а’ bizo 
nyosság igen különbözö fokait allítván Fol, egyszers 
mind azon I czéllf. is láttatja , mellyliez a' kéi: 1110156 
nak törekednie kell,‘ hogy а’ töke'ly felé fölebb ’e 
fólebb emelkedjék. " y 

, . "l ‚ ." ` . 
A’ számolas, úgy szôlva, kormányozza a’ ter 

mészetet‘; tpontosabban határozza i meg tüneményeit 
mint' öket a’ fìgyelés képes megismertetni; а’ ‘15351; 
lás (tapasztalás). б: maga föltakarására kényszeriti; a’ 
figyelés kémleli öt, 'zavargâsakor , ’s meglepni töñ 
l‘ekszik. i " `A y' __ _ _ 

lA’ tei‘mészetleirásnak azon'liari чай её); külö 
nös észbeli okfeje, mellyet sok alkalomnál liaszòn' 
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nal vesz elö, ez a’ le'tel jblte’tele, melly közönsége 
sen ve’gókok nevét kapja. Semmi nem létezlletvén, 
ha lelietöségének fóltételeit nem hordja magában, 
minden lény kůlönbözö részeinek ugy kell öszve 
rendeltetniek , hogy létezhetövé tegyék az egész 
lényt,> nem csak magára hanem az azt körülvevö 
dolgokra nézve is; és ezen fóltételek szítbontása 
gyakran általános tŕêrvényekre vezet, olly bebizo 
nyitottakra , millyenek а’ szâmolat- és tapaszla 
lásbul származottak. 

Csak akkor szorulunk а’ figyelet egyszerii törvé-- 
nyeire , midön az általános terme’szettudomány és 
a’ létel fóltételeinek törvényei kimeríttettek. 

Ennek megnyeréséhez legsikeresebb pálya az 
öszvelxasonlításé. Ez abban all, hogy ugyan azon 
testekre folyvást figye'll'ink, a’ mint azokat külön 
hözö lielyezetbe teszi a’ természet, vagy a’ 111116111) 
féle testeket addig hasonlitjuk öszve, mig állandó 
viszonyokat lelünk alkotâsuk és azon tünemények kö 
zött, mellyeket mutatnak. Ezen különbözö testek 
megannyi tapasztalás fajok, a’ természet által ké 
szíttetve, melly köztök lmjindeniknek ad vagy tagad 
meg különbféle részeket, mint mi azt mühelyeink 
ben kivánliatnôk, ’s ö magamegmutatja azon hozzá 
toldás vagy elvétel hatását. ' 

Illyenképen bizonyos törvényekhez jutni , mel у 
lyek ezen viszonyokat szabályozzák és ugy használtab 
nak, mint az általános tudományok _által megliatá 
roztattak. ` 
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A’ ligyelês ezen törvényeinek az általánosalv 
kal valo egybekötése, akár egyenesen, akár a’ lét 
föltételeinek okfeje szerint történvén, a’ természeti 
tudományok rendszerét teljessé tenné, minden ré 
szeiben minden lények kölesönös egymásra hatâsát 
éreztetve. És idekell az ezen tudományokat mivelök 
törekedésének irányoztatnia. 

Hanem mind ezen féle visgálódások fölteszik 
azt, hogy crönkben vanl azon tesleknek, mely- 
lyekkel bánunk, ön magunk- ’s mások általi biz 
tos megkülönhöztetése; különben untalan kitétetiink 
a’ természet nyujtotta számtalan lények öszvezava 
rásának. Tehát a’ természetleirás alapul birja az ugy 
nevezett termefszet rendszere't ‚ vagy еду nagy név 
sort, mellyben mindenik lény illö nevet Ы!‘ ‚ meg 
különböztetö jegyek Vállal ismerlxetö , el van sza 
kasztva osztályokra és alosztályokra, mellyek 32111 
te megneveztettek ’s bélyegezve vannak , -—- melly 
ben végre fölkereshetö. 

Ногу ezen névsorban mindenik lény ismerlletö 
legyen, szükséges hogy bélyegét magával hordoz 
za; telxát а’ bélyegek nem kölcsönözhetök a’ pillan 
tatokig gyakorolt _t‘nlajdonsâgoktúl Yagy minöségek 
tíil, hanem az alkotásbul kell vetetniek. 

Maid alig van valami lény , melly egyszeríi bé 
lyeget birna, vagy alkotása vonatainak egyike által 
megismertetlxetnék; maid mindigy több illy v'onato 
kat kell egyesítenünk, hogy valamelly lény a’ szom 
szédoktúl megkülönböztessék, mellyek azok közi'il4 
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némellyeket szinte birnak, de nem mindnyájât ,' vagy 
pedig más ollyanokkal egybekötve birják , mellyek az 
clsöbbeknél hibáznak; ’s mlnél számosbak a’ meg 
különböztetendö lények, annâl inkább öszve kell а’ 
venatollat (jeleket) halmozni 5 ennél fogva hogy az 
egyedíilitett lény minden másoktúl megkl'llönböztes 
sék, bélyegzetébe teljes leirását kötelezteu'ink be 
ili‘tatni. ' v i ' ` 

Ezen alkalmatlanság éllierůlése ï’égett ta'láltattak 
F61Y áz ósztálynk és' a`z alosztályok.` Csupán‘ a’Á liatáros'A I 
lêny'ek bizonyos szâma hasonlíttatik egybe, és bé' 
ly’eg’eikn'ek' lcsaln- 'különbségöket kell kifeiezniek, 
lnellyek, ‘ixiár a’ ‘fölvé'tel' szerint, alkotások kisebb 
rész'ét teszik. Az illy egyesítést nem-nek (nöm , ge 
nas) nevezzük. ‘ 

' Ugyan azon alkalmatlanságba esnénk a’ nemek 
megkülönböztetêsénél', ha a’ munkálatot nem ismé 
telnök, а’ határos nemeket egybe'kötvén , liogy rend--l 
et képezzenek; а’ határos rendeket, liogy oszta’lyt 
csinâljanak, stb. Még közép alosztásokat is 'alkot 
hatni. `A _‘ ` " ` ' ’ ' 

А’ fólosztâsok ezen öszverakása, mellyek közül‘ 
a’ fölsöbbek az alsóbb'akat magok‘ba'n foglalják,'te 
szi az 115.)’` nevezett'irányzdtot, rendszert, módszert. 
Ez, némelly t’ekintetben bizonyos szótár, liol a’ 
ilolgok tula'jdonsága'iŕul nie'gyünk4 ki, azok nevei- 4 
nek'l‘öltalálásáia, ’s :nelly viszszája ‘a’ rendes 32616 
rfiliiiall, ll'ol а’ nevektiil Iińtlulu'nk‘à’ tulajdonsâgok 

‘Ч! a fr' -‚› fh... liièglsmercs'eliez. ' ’ ‘ 



BÉvEzETÉs. 9 

lDe ha 'az yii‘án'yz'at jô , nem szoi‘ulkozik csak a' 
nevek tanítááárä.' На’ ai! alosztá'sok nem önkény szerint 
állàpîttatv't'àk `meg‘, hanein' valôságos "alapos tulajdon 
Sâgokra, а’ lények"valôd'il hasonlatossâgára 2111101 
tattak, akkor àz irâny'z‘a’i legbiztosabb eszköz ezen 
lények önségeinek ál'talárros szabályokra vonására, 
azoknak legkevesebb (i‘övidebb‘) szavakkal való kife 
jezésére és könnyü megtartásokra az emlékezetben. 

' Анна]! illyenné 1е765е végett , а’ lényeket 
szorgalmiitosan' egybehasonllítjnk , а" öe'lyegel: ala’ 
rendeÍe'se'nek’elvét/ül kòrmányoztatva, melly maga is 
а’ létel föltételei'é'tül sz'át'mázik. А’ 1611у 1‘652е111е11 
kölcsönös v_iszonyban kellvén egymás irânt lenniek , 
'vannak olly alkotási vonatok (jegyek), niellyek má 
sokat kizárnak; vannak ellenben másokat 521111568 
116ре11 megkivánók is; midön tehát illyen vagy oly 
lyan vonatokat ismerünk valamelly lényben , kiszá 
molhatni а’ vélek együtt'létezöket, vagy а’ mellet 
bök meg nem'` állhatókat; "azonrréSz-ek, tulajdonsá 
gok vagy alkotási vonat‘ok‘, mellyek legnagyobb 
számban bìrják ezenmeg neml szívelhetés (szivelet 
lenség) vagy együtt létezé's'iieleit, vagy más szavak 
kal, mellyek legkiieleltebb befolyást gyakorolnak’~ 
a’ lények egyesitésére , пе7е2|зе111е11 fontosjellemeb~ 
nek, uralkodó ,sajdtsdgok-nak; mások alárendelt 

‹ bély'egek, és iuy‘eńek hasänlókép különbözö fokuak » 
vannak. "Ш " ' 

‘А’ bélyegek ezen befolyása néha okos módon 
meghatározhatô ‘a’ 111115261;- 1е1-111652е16пе11‘ visgálata 
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âltal; lia ez nem lehetö, az egyszerl'í ligyelést hasz 
náljuk, és а’ súlyos bélyegek megismerésének biz 
tos és magábul természetökbül származó módja az, 
hogy ezek a’ legállandóbbak; és liogy a’ kiilönbözö 
lények hoszú sorában , a’ hasonlatosság fokai szerint 
egymáshoz közelitökében , ezen bélyegek legutôszor 
változnak. j ,_ f. 

Befolyásoktul és állandòságoktul egyenlöen 
származik azon szabály, llogy öket а’ nagy 151032 
tâsok megkülönböztetésére kell méltatni 5‘ .’з llogy 
azon mértékben, а’ mint alsóbb fo'losztásokzja b0 
csátkozunk , szinte alárendelt változô bélyegekre is 
ereszkedhetni. 

Csak egy irányzat (metllodus) lehel; tökélyetes, 
ez ‚а’ terme'szeti ira'nyzat ., mo'clszer (terme'szeti 
rendszer); igy neveztetik azon elrendelés, melly-_- 
ben az azon nembeli le'nyek egymáshoz közelebb ál 
lanak mint minden más nembeliek; az azon rendbe 
li nemek , közelebb, mint minden más rèndbeliek , 
és ugy tovább.. Ezen irányzat, azon tökélykép , 
mellyhez а’ természetleirásnak iparkodnia kell; mert 
világos hogy a’hoz eliutván, az egész természet Ipon» 
tos és teljes kifejezését birnôk. Valôban-minden lény 
másokhoz való hasonlatossága és azoktul különbözése ì 
által határoztatik meg ‚_ és inind ezen viszonyok töké 

- lyesen helyeztetnekaz-âltglunk kijelelt__elrendelésuben. 
Egy szôval, а’ természeti irányzat magávâ az 

egész tudománnyá lesz ~’s a’ véle tétetett mindenik 
lépés czéljához közelebbre vezeti а’ tndományt. 
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Az élet lévén а’ lények minden tulajdonságai 
közt a’ legfontosabb ’s minden hélyegök legmagasab 
bika, épen nem csudálatos, hogy minden idöben 
ezt tették legáltalánosabbá a' megkülönbö'ztetés el 
veinél ’s hogy a’ természeti lényeket mindig két vé 
getlen osztályra. szakaszták, az e'ló' ’s e'lettelen le' 
n_yekére. 

Az ÉLö LÉNYEKRÜL’S A’ MÜszEREssÉGRöL (ÉLETMÜSSÉGRÜL) 
ÁLTALÁBAN. 

Ha, hogy az élet valóságárul igaz képzele‘tet 
nyerjůnk, azl; azon lényekben vizsgáljuk, hol lxatásai 
legegyszerübbek, llamar észreveendjük, hogy azon 
tehetségben áll, mellynél Бора némelly testegyesü 
letek hizonyos ideig ’s határozott idom alatt fonma 
radni képesek, az öket körülvevö testekbül egy 
részt szünetlenül fölvéve magokba, ’s önanyagukbòl 
az elemelmek némelly részt visszaadva. 

Az élet tehát olly örvény , többé 111376361) 
bé gyors , többé kevesebbé bonyolt', mellynek 
iránya állandô ’s mindig azon- nemü részecskéket von 
maga után; hanem hol az egyéni részeosek nyugta-- 
lanul be ёз kimennek, olly módon, llogy az élö 
testnél az idom valôdibb az anyagnâl. 
_ Mig ezen mozgás tart, addig azon test, melly 

ben gyakoroltatik , e'ló’ , ё]. Mihelyt a’ mozgás, visz 
szajövendés nélkül , megszůn , a’ test meg/zal. A’ ha 
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lál után az elemek , fölszabadíttatván а’ vendes elem 
törvények alá , hamar bontakozn-iI kezdenek , а’ lion 
nan hamarâbh ‘аду késöbben beálland az élt test ‹е1 
oszlása. Tehát az életi mozgás volt az, a’ mi ezen 
eloszlást korlátozá, ’s a’ test elemeit pillantatokig 
egyesíté. 

Minden élö test meghal egy idö után,‘melly- 
nek véghatâra mindenik fai számára kiszabatott, ’s 
а’ halál az élet szükséges következésének lenni lát» 
szik , melly munkálása által is megválzoztatja észre 
vétlenül azon testek alkotását, mellyekben gyako 
roltatik, olly _môdon , hogy annak folytatâsa lehetet 
len lesz. 

Valóhari az élö test fokonkinti, lianem állandô 
vâltozâsokat tapasztal , egész tartása alatt. Eleinte а’ 
kiterjedésekben‘nöl, а’ mindenik fajnak ’s az' min 
denik részének kiszab'ott viszo'nyokat követve , ’s а’ 
kijelelt határok között maradva; utóbb részei na 
gyobb` számának töniöttsége nevelxszik7 és úgy lát-` 
szik, hogy a’ változás ezen második neme teszi 
természetes halála okát. 

Ha- а’ különbözö élö testeket közelebbrül vis 

gáljuk, bexmök egy közös alkotást találunk, mely 
lyet еду kis gondolkozással is hamar valódilag szük 
ségesnek itêlünk azon forgatagh'oz, millyenvaz életi 
mozgás. 

És valóban kìvántatnak Aa’ testeknél m'e'rö‘ré 
szek, hogy az idomot biztosítsák. és Vfo'lyò résiek’, 

. а’ mozgást Fóntarlandòk. Szö'vetök tehát há'lö's es 
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kâszmás, rost‘okbúl állô és merö lemezekbül, mely 
I_yek a’ folyô részeket téreikben так-$161; ‚ ezen folyók 
ban legállandôbb és legkiterjedtebb а’ mozgàs; az 
idegen -anyagok а’ tesœk belszövetébe hatnak, azok 
kal egyesülendök; efzek táplálják а’ meröket, közbe 
szállítv'a részecskéiket; ezek fosztják meg fölösleges 
részeiktül a’ meröket, а’ kivetendö anyagok folyó 
таз)’ gáz idomban hatják ált az élö testek gözelöit, 
likacsait (рогцв); hanem ellenben a’ merök foglalják 
magokban a’ folyô részeket;> és_öszvehuzódások által 
mozgások еду részét szerzik. 

А’ mer'o' ’s -folyò részek ezen kölesönös hatása, 
а’ részecsek ezen egyikekbül a’ másikakba menetele, 
nagy hasonlatosságot tesz szükségessé azoknak elemj 
öszvetételében; és valóban a’ miíszeres testek mer'o’ 
részei nagy részint könyen folyô ‘газу gázidomba 61 
talmehetö elemekbül tétettek öszve. 

A’ folyó re'szek mozgása szìniíe egyre ismételt 
hatást kivánván а’ merök részérül, ’s ök is ollyast 
osztván , megkivántatik , hogy a’ merök egyszers 
mind hajlékonyak és kitágíthatôk legyenek; és va 
lóban , ez majdnem közönséges bélyege a’ müszeres 
merö részeknek. _ 

Ezen minden élö testtel közös .alkotás,.` ezen 
hálószövet , mellynek többé kevesebbé hajlékony 

vrostja ’s lemezei többé kevesebbé bövelkedö ned 
veket так-гала!‘ neveztetik müszeresse'gnek életmüs ’ , 

ségnek (organisatio); ’s következöleg a’ ‚попасть 
szerint csak а’ můszeres (e'letmüs) testek-éllxetnek. 



14 BÉvEzETÉs. 

А’ můszeresseg, a’ mint látôk, nagy számu 
elrendelésekbül (dispositio) áll, mellyek meg annyi 
föltételei az életnek; ’s megfogllatò , hogy az élet ál 
talános mozgása megállani ke'nytelen, milielyt 1121121 
Sa arra megy ki, hogy fóltételeinek egyìke 11108 
változtassék, olly módon, hogy csak egyike akad 
jon is föl azon részinties mozgásoknak, mellyekbül 
össze van téve. 

Minden müszei‘es testnek, szövete közös mi 
nöségein kivül, tulajdon idoma is van, nem csak 
általában és külsöképen, hanem mindenik része_ al 
kotâsának belsejéig , ’s ezen iclorn határozza meg az 
általa gyakorolt részinties mozgások mindenikének 
tulajdon irányát, Amell‘ytül élete általános 111013136 
па11 bonyolata függ, a’ fait kifejezö ’s öt azzá tevö, 
a’ mi valóban. Ezen általános mozgást mindenik rész 
elösegíti tulajdon cselekvés által ’s annak különös 
hatását érezi, olly módon, hogy mindenik- lényben 
az élet olly öszveség, melly részei kölcsönös lia 
tásábúl és viszszahatásábul származik. _ 

Tehát az élet általában míiszerességet tesz fdl, 
’s mindenik lény tulajdon élete, azon lény tulai 
don müszerességét fóltételezi, valamint az 611116 
rás az órát 5 — "s inné‘t életet csak a’ mííszeres és 
az egészen azzal biräsra alkotott lényekben látunk, 
’s а’ természettudósok minden törekvése nem ши 

tathatá még az alkotô anyagot meg, a’ magátul vagy 
akármelly más kl'ilsö okbúl munkálkodôt. Valóban , 
az élel: a’ vendes elemi roknnságok által szülenclö 
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hatással egészen ellen'kezöt gyakorolván az eleme 
ken, mellyek mindig részei az élö testnek, ’s azo 
kon, mellyeket 'abba fólvesz, innét а’ jôzan észszel 
ellenkezik, hogy az maga is ezen rokonságok által 
volna teremtve, ` ’s azonban még sem ismerünk а’ 
а’ természetben semmi más eröt, melly az elöbb 
válva volt részecseket egyesíteni képes volna. 

A’ můszeres lênyek szg'iletése tehát legnagyobb 
titok а’ müszeres liatóságban és az egész természet-~ 
ben; egész mostanig,r csak fejlödni látjuk azokat, de 
nem képezödni; söt még többet, -- mind azok, 
mellyeknek eredetéig fól lehetett hatni, egy hoz 
zájok hasonló idomu, de elöttök kifejlett testhez, _ 
szôval, szüló'lzöz, nemzó/zöz voltak ragadva. Mig а’ 
nemzendönek nincs tulajdon élete , lianem nemzöjé 
bül vesz részt, csira’- nak mondatik. 

Azon hely hova а’ csira tapad, az öt elvâlasztò 
’s neki tulajdon éltet adó alkalmi ok különbözö, 
hanem ezen Ösi eleintei hozzáragadás а’ hasonlô 
lényhez, kivételtelen szabály. A’ csira elválása nem 
.ze's-nek mondatik. 

Minden mi’íszeres lény magálioz hasonlót 
nemz, különben , a’ halál az élet szükséges követke~- 
zése lévén, a’ fajak nem állhatnának fön. 

A’ mi'iszeres lényeknek bizonyos , elvesztett 
részeiket újra tenyésztö erejök is van, fajaik зале- 
rint , különbözö fokon. Ez az ugy nevezett „ум te 
nye'szte's ereje. I 
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A’ műszeres lények kifejlődése többé kevesebbé 
gyors, többé kevesebbé kiterjedt, az inkább vagy 
szükebben kedvező körülmények szerint. 1Уте1е$ь 
ség, az eledelek bősége ’s neme és még más okok 
is vannak reá befolyással, ’s ezen befolyás általános 
lehet az egész testre vagy különös, bizonyos műsze 
rekre; innét jő hogy а’ nemzenek hasonlatossága 
nemzőikhez nem lehet mindig tökéletes. _ 

А’ műszeres lények e’féle különbözéseit ne 
vezzük fajfdlr-nak. 

Nincs semmi tanúnk, hogy a’ miíszeres lénye 
ket már kijelelő különbözések olly természetüek vol 
nának , hogy illy módon a' körülmények által hozat 
tak volna elő. Mind az föltételes, а’ mit e’ tárgyi-al 
állítottak. Sőt a’ tapasztalás ellenkezőt látszik bizo 
nyítani, hogy t. i. föld golyónk mostani létében а’ 

. fajták igen keskeny határok közé szorittattak, és a.’ 
mennyire csak vissza tudunk hatni a’ régiségbe, 
azon határokat а’ maiakkal egyeknek látjuk. 1 

Tehát bizonyos idomokat köteleztetünk föl- 
venni, a’ dolgok eredete olta Fönn állókat, ezen 
határokon túl nem lépőket; és minden, ezenvido 
mok egyikéhez tartozó egyének teszik az úgy neve 
zett fajt (espèce). A’ fajták а’ faj történetbeli el 
osztásai. I ' 

A’ nemzés lévén egyedül azon határok megis 
‘ merhetésének eszköze , mellyekig'a' fajták kiter 
iedhetnek , innét a’ fajt így határozzuk meg : az 
egymfistul , vagy közös , e's-hozza'j'ol: annyira, mint 
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6k magokhoz llasonh’to' nemzóktül sza'rmazott egyé- 
nek egyesälete ,- de , noha szigoru ezen megliatáro 
zás, érezhetö hogy igenv nehezen alkalmaztathatô а’ 
meghatározott egyénekre , ha szükséges tapasztalá 
sok nem tétettek.l 

Újra mondva, a' heszivás , önnönítés, 115626! 
gés, kifejlödés és а’ nemzés minden élö testtel kö 
zös munkâlatok; а’ születés és а’ halál lételök {Ша 
lános határai; a’ háló idomu, öszvehuzhatô, térei 
ben mozogható nedvet vagy gázt tartò szövet, al 
kotások fö valósága; nedüvé vagy gázzá maid ввё 
szen átváltozhatô anyagok ’s egybül másokba köny 
nyen átmehetö öszveköttetések, elemi alkotások alap-I 
jai. Határzott és а’ nemzés által örökitendö idomok 
különböztetik meg fajaikat, határozzák meg а’ má 
sod munkálatok bonyolatát a’ mint az közülök min 
deniknek tulajdona, kimutatják az általok а’ lmin-v` 
denség egyetemében játszandô szerepet. Ezen ido 
mok magok nem teremtik elö ’s nem változtatják 
magokat; az élel; fölteszi lételöket; az csak az ввё 
szen elökészített müszerzetekben gyúlhat meg; és 
а’ 1е5шё1уеЪЬ5ош1оПю2ёз, а’ legfinomabb Íigyelés 
nem ér elöre a’ csirák çlölétezéseig. 

A’ MüszEREs LÉNYEK FöLoszTÁsA ALLATOKRA ’s NövÉ.. 
NYEKRE. ' 

Az élö ‘аду is míiszci‘es lények а’ `1е5бфЬЬ 
idök бы 1е11‘е;е[:ге, azaz érzékenyekre ’s mozgókra, 

сипвв 1. к. 2 
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és lell'etleriekre azaz ezen telielségek egyikével sem 
birókra osztattak fdl. Noha több növény öszvegön 
döríti megérintett leveleit, a’ gyökerek mindig a’ 
nedv felé irânyzódnak , а’ levelek a’ lég és viláë,r fe 
lé, ’s nolia némelly növényi részek minden észre 
velletö lu'ilsö ok nélküli rezgéseket is mutatnak, de 
ezen különbféle mozgások kevesebbé hasonlítanak 
az állatokélioz, hogy sem bennök érezés ésu akarat 
tanuságát lehetne találni. 

Az állatok mozgásainak önkényessége valôdi 
mòdositásokat kiván meg még azoknak esupán nö 
vényi míiszereiben is. Gyökereik nem liatván а’ 
а’ földbe, képeseknek kell lenniek magokba hely 
lieztetni a’ táplálandô е‘1еде1е1яег7 és a’ raktárt ma 
gokkal hordozni. Innét származik az állatok elsö jel 
Ваше, >vagy bélcsatornájok , mellybül a’ tápnedv 
egyéb rêszeikbe hat а’ gözelökön ‚ (likacsokon, 
gözüreken) vagy edényeken által , mellyek minlegy 
belsö gyökerek. 

Ezen csatorna ’s toldalékai mííszerzetének kü~ 
lönböznie Не" az eledelek természete ’s azon mun 

kâlatok пел-Ям, mellyeknek azok alá vettetnek, 
mielött а’ beszivásra alkalmatos nedveket n_yujtaná 
nak, mig azonban а’ légkör ’s а’ föld már kész ned 
veket adnak а’ növényeknek ’s mindjárt а’ beszi 
vásra alkalmatosakat. i 

Az állati test, melly szâmosabb és kl'ilönbözöbb 
munkálatokat kênytelen юный а’ növényinél, kö--` 

\ 

vetkelkezöleg sokkal bonyollabb můszerzetet is bir 
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hat; re'szei nem tarthatván egymás közt különben 
állandô helyzetet, nem vala más mód, `mìnizlmgy 
nedveik mozgása külsö okols. Ё11Ьа1‘1ё1;е$1|:1е1:ё1к9 ’s an 
nak a’ melegtül és légkörtül függetlennek kelle, len~v 
ni; illyen az- állatok második bélyegének, vagy' 
kerengési rendszeröknek, oka, melly az emész 
tésinél kevese-bbé valódi, mintliogy nem szükséges 
а’ legegyszerübb állatoknál. 

Az állati mííveletek můszeres rendszereket ki 

vánnak, mellyekre а’ növények nem szorulnak; 
az izmokét az akarat szerinti mozgásra.,‘ az ide 
‚дека; az érzés végett; es ezen két rendszer nem 
míívelkedvénà, mint mind а: többiek , _egyéb 
mint a’ nedvek ‘газу folyórészek mozgása és 511: 
képzödése által, szůkséges,` hogy ezek inkább hö_ 
velkedienek az állatokban , ’s az állati test elem-ösz 
vetétele bonyoltabb legyen 4mini; а’ пбгёпуё; e’ké--_ 
Pen azoknál egy anyaggal (а’ fojtôval , azoturn) tiíbhv 
valôdi elem van, melly, а’ növényeknél а’ mi2-_ 
szerzet közönséges három elexnéhezr a7 savítóhoz ‚‚ 
gyúlóllozés szenöhöz csak történetbükköttetik; EzI 
az âllatok harmadik jelleme. Y , ¿___ ‹ 

А’ föld és a’ le'gbör eledelül_-vizet adnak д’ nö. 
vényeknek , melly savítôbul és gyúlôbul áll , és leve 
göt, melly savítóbul és fojtòbul tétetik öszve , és $26 
nò’savanyat, melly a’ szénö és savító vegyülete. Hogy _ 
ezen élelmekbül tulajdon állományt alkossanak, `a’ 
gyúlôt és szénöt meg kelle tartaniok, а’ fólösleges 
savítòt kìgözölögniek , а’ foilóbul keveset vagy вет 

. 2 Y* ’ 
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mit fölvenniek. ill‘yen а’ növényi élet menetele, 
а’ valòdi můveletül a’ savitó kigözölgését ismeröé, 
melly a’ világ segedelmével történik. 

Az állatoknak, inkibb mint а’ növényeknek, 
közvetett vagy közvetetlen táplálatul a~ növényi 632 
szctétel szolgál, mellyben a’ gyúlò és szenö förészek 
gyanánt léteznek. Hogy ezeket tulajdon vegyůletök 
ké dolgozzák ált, meg kell а’ sok gyúlótul, kivált-~ 
képen pedig а’ szenötül szabaditaniok , -—- а’ fojtót 
pedig föl kell halmozuiok; ezt а’ lélekzés által te 
szik, a’ levegô savítójának segedelmével, melly a’ 
vér gyulójával és szenöjévcl egyesiil, és ezekkel 
együtt viz és szénsavany idom alatt kilöketik. Az 
akármelly uton testökbe hatò fojtó ott látszik ma 
radni. 

A' növényék és állato'k Евы! megforditott 
viszonyban vannak а’ levegöhöz; az elsök fo'lszíják 
a’ vizet és а’ szénsavanyt, az utolsók аж: újra nem 
zik. A’ lélekzés valôdi müvelet az állati test 111110151 

sánál; ez állatisitja azt némiképen , ’s ez okhul lát 
juk hogy az állatok annál tökéletesebben gyakorolják 
állati müveleleiket, mìnél` tökélyesebben lélekzenek. 
А’ viszonyok ezeń különbségében áll az állatok ne 
gyedik bélyege. 
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Az ÁLLATI TEST Müsznm ELEMEINEK TULAmoN шоммнш. ‚ 
’s vEcYrMI ELEMEINEK FÖVEGYÜLETEIRÜL. 

Мышка; (hálós) szövet ’s а’ hârom‘vég-elem 
minden élö testtel közös , egy negyedik elem külö~- 
nösen az дымом; hanem ezen szövet kiilönbféle 
kászma idomokbul tételik öszve, és elemei változò 
vegyüle's пчёл egyesülnek. 

A’ müszeres anyagoknak vagy szöveteknek há 
rom neme УЗИ, а’ sejtszävet, az izomrost és а’ 
veló'; és mindenik idomlxoz tulajdon végelem-ve 
душе‘ és tulajdon miivelkezés Lartozik. 

A' sejtszövet számtalan apro lemezekbültétetik 
öszve, mellyek vaktában hányattak el és apró seite 
ket vesznek közbe, egymással mind közösülöket. Ez 
egy bizonyos szivacs-nem, az egész testtel egyido 
mú, minden többi részek âltal betöltetö vagy 61:76 
gato. Tulajdonsága а’ végetlenül öszvehuzòdás, ha 
az öt kiterjesztve шпон; okok megszünnek; ezen 
erö ища а’ testet kiszabott idomhan és hatérok 
között. 

A’ tömött sejtszövet a’ ha'rtyák-nak nevezett 
’s többé kevesebbé‘kiterjedt lemezeket képzii; n’ 
henger-esem öszvehajlott liártyák az ede'nyelr-nek ne; 
тети, töbhé kevesebbé ágos csöket teszik; ‚ат: 
t0k~nak nevezett szálak, sejtszövette' olvadnak ТЫ; 
а’ csontol: nem egyebek Póldanyagok öszvelielmozá 
sa által megkeményedett sejtszövetnél. 

i 
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A’ sejtszövet általános anyaga а’ kocsw/y n\evet 
hordozô szövemény, mellynek sajátsága abban áll, 
llogy a’ forró vizben fölolvad ’s a’ meghůlés által ге 
megö kocsonyává lesz. 

A’ velöt (velöanyagol) nem tudtuk mind eddig 
müszeres elemeire oldani, ez valami lâgy kása gya 
nánt tün a’ szem elébe, csak végetlenül aprô go 
iócsokat különböztetlietünk meg benne; fóltetszö 
lnozgásokra alkalmatlan ,’ 11а11еш benne alapodik 
azon csudálatos erö , ‘melly a’ kù‘lérzékekfiìlvett Ъе 
liyomâsait az. ön-nek ön-e’n nek ( au Moi) âlta'dja, 
és az akarat parancsolatait az izmokkal közli. A'z аду 
’s a’ gerinczagy nagy részint e`bül állanak; és a’ 
minden érzékeny lmíis'zerbe elterjedö idegek 11110 
jokra nézve az б elágozásainak gügyüi (pamatjai). 
A’ hus- vagy izomrost a’ szálak'nak tulajdo'n neme, 
mellynek megkûlön'böztetö sajátsága az'f,‘ liogy az 
elet tartása alatt redökbe szedetve öszvehuzódik, ha 
'valamelly test ’által e'rintetik vagy lökëtik meg, 
‘vag'y lia az' ideig közbejárása által az akarat mun 
k'âlkodásât ére'zi. " ‘ 

4'.<ize_rei nem'ïegyeliek, iz‘omr'fostok g'ůgyüin'él; minden 
akârmelly ös-zveünyòmâst gyakorlandô eciény‘ek‘illy 
rostokkal vannak fegyverkezve; yezek .miiiiiig lielhí' 
ven egyesíiltek az idegszâlokkal; de a’ csupán ‘1167111 
nyi mův'e‘letekn’êlmunkás’ak az ön, iin-ën шага На; 

lk‘ü‘l liuzödknak ösz've'. ugy hogy az akarat eszköze 

Az izmok a’ készakaratos mozgás közvellen viii-È 
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ugyan а’ rost lnatásának, vlianem ezen cszköz sem 
általános, sem egyedüli. 

Az izomrostnak egy "авт-пай (БЬг1пе) neve- f 
zetl: tulajdon anyag szolgál alapul, a’ forró vízben 
èl nem olvadó, mellynek természete az ezen szál-f 
-idom Fólvételében látszik helyheztetve lenni. 
_ А’ ta'pla'lo' леди (tápnedü) ‘аду is a’ ve'r, a’ 
mint а’ keringés edényeiben létez, nem c'sak legna 
gyobb részint föloldható az állati test közönséges 
elemeire Ir а’ szenöre, gyulóra, ' savítóra"s fójlôra, 
lianem magában hordozza а’ rostót és vllocsonyt is, 
maid egészen elkészi'ilten az öszvehuzôdásra és a’ 
liártyâk ’s szálak tulajdon idomainak fólvételére, leg» 
alább kevés nyugalom elég ezeknek benne mutat 
kozhatására. A’ ‘лёг szinte egy sok folyô ёз-шегб 
állati részekben találtató szöveményt is láttat, a’ tovl 
Лёд/‘еде?! (/`е/зёгпуё#)‚ mellynek bélyege az, liogy a’ 
Гоп-6 vizben öszveáll; bennne maid mind azon eleme.-g 
ket l`óllelni, mellyek akármelly állal:A alkotâsâba be'jut 
hatnak, mint а’ meszet és villòt, a’ csontvázosak 
csonljait megkeményítöket', а’ уавагпйпг а’ vé'r ё‘ 
más részek színesítöjét, a’ zsirt пиву állati olajt 
melly a’ sejtszövetbe душ, azt lágyítandô, stb. Az 
állati test mind ezen folyô ’s merö része а’ vérben lé 
tezett végelemekbül képzödik, ’s mindenik csak az 
által különbözik, hogy némçlly elemekbül keve 
sebbet газу más viszonyt bir , honnan láthatô , hog) 
képzödésök csak а’ vér egy vagy'több eleme egész 
vagy részintes elvonásâtul függ, és igen kevés 
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számu esetben, más honnan jött néháńy elem hoz 
záadásálul. 

Ezen müveletek, mellyek Юга! а’ tápnedü а’ 
test minden részének merö ’s folyô anyagát meg 
lartja, általában elua'laszta’s (secretio) nevet kap 
hatnak. Azonban e’ nevet gyakran a’ nedvek elö 
termesztésére азот-Щи! , és lu'ilönösebbep ‘трамв 
nak nevez'zük a’ тех-б re'szek eltartására ’s neveke 

désére szükséges anyagok képzését és lerakását. 
Minden merö müszernek, minden folyó anyag- ` 

nak , játszandô szerepélxez alkalmatos vegyülete van., 
mellyet mind addig megtart, mig egészsége fo‘náll, 
minthogy а’ vér ан megújítja, mçnnyire elválto 
поп. Az azt kipótolô vér önvegyületét is egyre vál 
тягача; hanem viszont súlyegyenbe tétetik az anya 
gát megújító emészlés, а’ fólösleges szénö- és gyú 
lôtul megszabadító lélekzés , а’ kigözölgés és más 
különbféle iirületek állal, mellyek a’ többi túlbö 
velkedö anyagelemektül szabadítják meg. 

A’ vegytani összetételnek ezen untalanos átvál 
tozásai nem kevescbbé valódi részét teszik az élet-ör 

vénynek , életforgalagnak , mint a’ láthatô és даёш 
les, ('akarattalan) mozgások söt ezeknek is csak azon 
átváltoztatás szolgál tárgyul. l 
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Az ÁLLATI TESTBEN MÜKöDö ERöKRüL. 

Az izomrost nem csak a’ készakaratos, önkény 
tes mozgás míiszere 5 láttuk hogy egyszersmind 
leghatalmasabb azon eszközök közt, mellyeket а’ 
természet а’ növényi élethez szükséges mozgâsok 
elöhozására fordit. E’képen a’ bélcsatorna rostai а’ 
féregmozgást szülik, melly az eledeleket áthajtja 
ezen csön; а’ ázív és l'iterek rostjai а’ vérkeringés 
éltetöi ’s ez âltal minden elválasztásokéi is. 

Az akarat öszvehuzôdtatja а’ rostot az ideg 
közbehatása által; és az akarattul független rostok , 
millyeneket már megjegyzénk , szinte mind а’ belé 
jök ható Неве]; által elevenittetnek, tehát hihetö, 
hogy az idegek birják бьет öszvehuzódásra. ‚ 

Minden öszvehuzás és általában minden kiter 

iedésbeli változás а’ természetben az elemi vegyülés 
változása által történik, ha nem másképen is, mint 
еду súlymérhetetlen folyó anyag be vagy kifolyása 
által, millyen p. o. a’ hevö (caloricum); igy tör-V 
ténnek а’ legeröszakosabb, ismert mozgâsok a’ föl 
dön, а’ gyúladások, eldurranások, stb. 

Tehát igen meglehetö, hogy az Ива sulymér 
hetetlen folyô anyag által hat a’ rostra, annál inkább, 
mivel bebizonyíttatott, hogy tömeghatást гей nem 
gyakorol. i 

Az ввёл idegrenclszer velösanyaga egynemü, 
és valahol találtatik, képesnek kelllennie а’ ter-mé 
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„ешь“ tartozó müveleteket gyákorlani; minden 
ágazata nagy böségben kap vérhordó edényeket. 

Minden állati nedv а’ vérbül vétetvén (47511152 

tás által, nem kételhetö, hogy az idegnedv szinte ezen 
esetben van, ha csak а’ velö maga nem választja el. 

Más oldalrul az bizonyos, llogy а’ velö anyag 
egyedüli vezetöje az idegnedvnek; а’ többi mü 
szeres elemek mind mcgannyi korlátozói ’s elre 
kesztöi, mint az iiveg а’ villanyé. 

А’ kl'ilsö okok , mellyek érzéseket képesek шн 
ni, vagy is öszveliuzôdásokat tudnak a’ rostban te 
remteni, mind elemi hatók, а’ Fóloldásnál шипы] 
kodllatók , mint p. b. a’ világ, а’ hevö, savak , Ша 
tos gözek, ütés, nyomás, stb. 

Igen ugy látszik tehát hogy ezen okok elcmze 
tes módon hatnak az idegnedüre ’s annak vegyületét 
változtatva; és ez annál inkábh hihetö, mint hogy 
azoknak liatása ellanka'd lia soká folytattatik , mintha 
az idegnedvnek elödi vegyůletének viszszavételére 
volna szüksége az újonan átváltozandás végett. 

Az érzékek külsö můszerei mintegy ollyan ros 
ай!“ mellyek az idegre csak azon hatás fait bocsât‘ 
ják, mellynek reája minden môdon hatni kell, de 
mellyet gyakorta öszve is halmoznak ‚ benyomá 
sát nevelendök: a' nyelvnek szivacsos szömölcsei 
vannak, llogy azok a' sós olvadatokat beigyäk; a’ 
fülneklkocsonyás hele, a’ hangrezgés дна! reme 
gésbe jövendö; а’ szemnek átlátszó lendséi, mellye 
Кв: csak lsugár iárhat által,. sth. у 
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Az ugy nevezett ingerlök ‘аду а’ rost öszve 
liuzôdásait okozó hatók, ezen munkát hihetöleg иду 
gyakoroljâk, llogy az ideg állal ugyanazon sikert 
hozzák а’ rostnâl elö , mellyet az akarat szok elöte 
remteni , azaz, Íaz ideg nedvet a’ befolyása alatt lé 
vö rost kiterjedéseinek elváltoztatásához szükséges 
môdonY cserélgetik; hanem az akarat semmit nem 
folyhat be munkájokra, az, e'u gyakran épen sem 
mi isr'nerettel sincs rúla. A’ testtül elválasztott izmok 

még ingerelhetök , mig a’ velök maradt ideg 
`(161-111) а’ rájok hatlxatás erejét megtartja, _ az aka 
rat pedig világosan idegen ezen, tüneménynél. 

Az ideg nedv olly igen változik az izom-inger 
lés mint az érzékenysêg, és mint а’ készakaratos 
mozgás. á-ltal, ’s néki is szüksége van arra, hogy 
szöveményében helyre pótoltassék. 

A’ növevény élethez szükséges akarattalan 11102 
gások az ingerlés által határoztatnak meg.; az élel 
mek а’ beleket ingerlik, a’ vér а’ szívet. stb. Ezen 
mozgások mind elvétettek az akarat ’s általában (mig 
az egészség tart) az én ismerete elül; az öket nemzö 
idegeknek is több részekben azon , az érzékek hatását 
tapasztaló, ‘аду az akara‘tnak alája ‘виды; idegeké 
tül különbözö elosztások yan, mellynek tárgyául ép 
pen azoknak elöle elvonása látszik kitéve lenni. 

Az idegmůveletek , azazaz érzék'enység és izo 
mi ingerlékenység, aimâl erösebbek minden 11е1уеп, 
minél bövelkedöbb a’llatôjok; és valamint ezen hat() 
vagy is az idegnedü elválasztás által nemzödik , an. 

l 
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nâl inkább kell bövelkednie, mine'l több velös ‘аду 
elválasztó anyaga ~van 's minél több vért kap ezen 
anyag. 

А’ vérkeringéses állatoknál az ülerek ál'tal jut 
a’ vér a’ test részeihez , mellyek azt ön ingerlésök és 
а’ szívének segedelmével járatják. Ha az üterek in 
gereltetnek., erösebben munkálkodnak és több vért 
vezetnek; az idegnedü bövelkedöbb lesz, a’ helyi 
érzékenységet neveli; az üterek ingerlékenységét is 
Pólmagasz'talja, ’s ezen kölcsönös hatás igen mesz 
sze haladhat. Neve torldda's, dageíly, (orgasme), 
’s midön fájdalmas és állandó lesz, gyu’lada's , (gg/ú ‚ 
10b). Az ingerlést az ideg is kezdheti, ha érzései 
élénkek. 

Az idegek és rostok ezen kölcsönös befolyása, 
mind а’ bél, mind az ér~rendszerben , teszi а’ nö 
vényi élet valódi rugóiát az állatoknál. 

штат а’ külsö érzél. csak bizoilyos énetö, 
érzésre gerjesztö anyagnak ád által menetelt, ugy а’ 
belsö můszerekre is csak bizonyos inger hathat. Illy 
môdon а’ higany (kénesö) a’ nyálmirigyeket ingerli, 
a’ k<'íròsbogás~ a’ hugylxólyagot, sth. . . . Ezek az 
úgy nevezett tulajdon , fajszerü hatók. v ‚ 

Az idegrendszer egynemii és huzamos lévén, 
а’ helybeli érzések és ingerek az egészet elfárasztiák 
’s mindenik, igen messze vitt miivelet meggyöngít 
lieti a’ többieket. A’ sok eledel gátolja a’ 800001110 

`zást ’s az igen hosszan nyujtott gondolkozás gyengíti 
az emésztést , stb. 
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А’ шёгЬёКеЬЬаЬдб lielyi ingerlés az egész tes 
tet „видами, mimi.. az élet minden ereje еду 
pontra volna gyüjtve. 

Más helyen egy másik ingerlés tétetvén ez az 
elsöt kisebbíteni, vagy а’ mint mondatik , el’vezetni 
képes,- illyen a’ hajtók ’s hólyagszivók, Stb. sikere. 

Bár melly rövid is ezen magyarázatunk , ele 
gendö azon lehetöség megállapitására, hogy а’ ter 
mészeti élet tüneményeirül számot adhatunk еду 
olly nedv f`ólvétele mellett , mellyet azon tulajdon 
ságok szerint meghatározánk , mellyeket mutat. 

Az ALLATI TEs’r MÜVELETEINEK És müszEnmNEK, ’s шок 
BoNYoLATA’ KÜLöNBözö FOKANAK öszvns ATNÉzÉsE. 

Azok után а’_ mit а’ test můszerí elemeirül, 
végrészeirül és' а’ bennek munkálkodò erökrül 
mondtunk, még csak azon különös miíveletekrül, 
mellyekbül az 'élet öszvetétetik, és а’ hozzájok tar 
tozò mííszerekrül, kell 'o'szves ábrázolatot adnunk. 

Az állati test mííveletei két osztályra szakadnak. 
Az állati ‘газу az állatoknak tulajdon míív'ele 

teire , azaz, az érzésre és készakaratos mozgásra. 
А’ növényi ( tenyészeli) vagy az állatokkal és 

növényekkel közös müvelctekre, millyen а’ táp 
lálkozás és nemzés. 

Az érzékenység az idegl'endszerben helyezödik. 
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Legâltalánosabb 4külsö e'rzés> а’ tapintás 5 lielye 
a’ hör, ezen az ege'sz testet betakaró hártya , idegek 
kel mindenütt keresztül szöve , mellyeknek végszálai 
annak színén szömölcsökbe végzödnek a’ bám‘és más 
érzéketlen takarók által védetve , millyenek a1 bai , 
ször, pikkelek, stb. Az izlés és szaglás csak fino-i 
mabb tapintások, mellyeknek számái‘a a’ nyelv és 
orr böre különösen müszerezett, az elsö, emeltebb 
és szivacsosabb szömölcsök által, a’ másik mindig 
nedves fölszinének rendkivüli finomsâga és sokszo 
rozása által. А’ szemrü-l és fülrül шёл‘ szóltunk alta 

lában. А’ nemzés müszere egy hatodik érzéssel van 
megajándékozva, belsö börében létezövel; а’ gyo» 
mor és belek érzéke szinte tulajdon érzetek által tu 
дача ezen belrészek állapotját. Végre а’ test min 
den részében támodhatnak történetbül vagy beteg 
ségek által többé kevesebbé fáidalmas e'rzések. 

Sok âllatnál hibáznak a’ fiilek és az ori-ok,ŕ Шь 
lbeknél a’ szemek; vannak mellyeknél csak а’ tapin 
tás létez, a’ soha nem hibázô. 

A’ külsö érzékek által fólvett hatás az idegek 
által az idegrendszer középtömegéig elterjed, melly 
а’ fölsöbb állatoknál az agybul és gerinczagybul áll. 
Minél emeltebb természetü az Шаг, annál {бывае 
sebb az agy, az érzö erö annál gyüjtvébb benne; 
olly môdon , a’ mint az állat alább van a’ sorfokon, 
velös anyaga is eloszlik; a’ legtökéletlenebb nemek 
nél az egész ideg-anyag össze-vegyůlni látszik а’ 
test közös anyagával. 
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Fejnek nevezik a’ test azon részét melly az 
agyat ’s az c'rzékek fö mi'íszereit foglalja magában. 

Mid'o'n az állat valamelly érzést fel fog, ’s ben 
ne akarat tárnad, ezen akaratot szinte az idegek által 
közli az i'zmokkal. 

_ Az izmok hús-roslok gügyi'ii, pamatai, mely 
lyeknek öszvelluzódása szůli az állati test minden moz 
gását. A’ tagok kinyujtása, a’ részek minden hosszab 
bitása megannyi eredménye az izom öszvelluzódás 
nak , nem különben mint meghajtások és megrövidü 
lések. Mindenik âllat izmai számra ’s irányra nézve 
az általok teendö mozgásokhoz képest rendelvék el; 
’s midön ezen mozgásoknak liatalmasan kell történ 
niek, akkor az izmok kemény, egymással izesiìlt, 
megannyi emelö гид gyanânt tekínthetö részekhez 
ragadnakiEzen részek csontnak neveztetnek a’ vá 
zos állatoknál , hol ök belülsök, villôsavas mész 
végrészekkel átjárt kocsonyos anyagbul képzettek. 
Tekenyöknek, hejaknak, pikkelyeknek mondatnak 
а’ puhányoknál, hejasoknál ’s bogaraknál, hol ki 

'vülsök és mész vagy szarv-anyagbul a’ bör és hám 
közé átizzadóbul, tétetnek öszve. _ 

Az izomrostok más> kocsonya nemü rostok se 
gitségével tapadnak a’ kemény részekllez, —- ’s ezels. 
amazok folytatása gyanánt látszanak ’s az úgy neve 
zett inakat képzik. 

A’ kemény részek íz~ (izesůlési) színének ido 
ma kiszabja а’ mozgások liatárait, az izszinek pe 
dig megerösíttetnek az ízesülés oldalaira ragadt gü 
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„ш: vagy takaròk által, mellyek szalagoknak ne 
veztetnek. 

Ezen csont és izom készületek különbféle el 

rendelései ’s а’ tagoknak azokbul szármozó idoma ’s 
’s viszonya szerint, képesek az állalok számtalan 
mozgásokat termi, mellyekbül jârások , ugrások, 
repülésök és uszások tétetik öszve. 

Az emésztésnél ’s körfutásnál munkás izom 

rostok nincsenek az akarat alá vetve; azonban ide 
geket még is kapnak, hanem niint mondôk, azok 
közül a’ ielesbek olly fólosztásokat és csomôsodâst 
tapasztalnak, mellyeknek az látszik czélul kiu'izve len 
ni, hogy azokat az e'n hatalma alul elvonják, És csak 
az indulatok , vagy az Aelme más erös mozdúlata ide 
jén haladja ált az е’п hatalma ezen gátszéleket ’s maid 
mindig háborítva а’ növényi müveletek rendét. Ёг 
zéstül csak beteg állapotban kisértetnek f'ezen mii 
veletek. Az emésztés rendesen az állat észrevétele 
nélkül történik. 

Az eledelek, az álkapcsok és fogak által elap 
rítva, vagy, ha csak higat nyel az Шаг, fólszíva, 
а’ száj hátulának és toroknak izmai által lenyomat 
nak ’s letétetnek az ételcsö elsö részeibe, а’ rçnde 
sen vagy több gyomorŕá fölfújtakba, hol а’ 1`6101дб 
nedvektül átjáratnak. l 

A’ csatorna többi részébe vezettelvén , ott még 
más nedveket is kapnak, elökészítésöket ‘фр-ем] 
tandókat. A’ csatorna falai дадим, likacsokat, bir 
nak, mellyek ezen tömegbiil u' táplálásra allgalmas 
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részt fólszil'ák , a hasztalan maradékot pedig mény (ganaj) gyanânt kivetik. 
A csö, mellyben a táplálás ezen elsö mun 

kálata történik, `a bör folytatása , és ezéihez hasonf 
ló lemezekbül áll; az ezt körülvevö rostok is ha 
sonlòk a bör belsö szinét lepökhöz, nevök ¿raming 
(ритме с/шти) ,° az egész csatorna belsejében 
átizzadás .történik, nagyon megegyezö a bör 111186 
zölgésével, s amannak elnyomâsa mellett bövebbé 
leendö; maga a hör egy a belcsöéhez igen hason 
litó Fólszivást gyakorol. ` 

Az ůrülmények csak az utolsó állatoknál jönek 
a szájon által vissza, mellyeknek hele vak 23:3 
kot képez. 

Még a két végnyilásn ételcsövel biró állatok . 
nm is sok van, hol а tápnedü, а bél @nani .uml 
fólvéve., egyenesen elteiijed a test szivacsosságába; 
a bogarak egész osztálya ide látszik bartozni. 

De а pôkoktnl és férgektül számitva (kezdve), 
zárt edényrendszerben kering а tâplâló лед‘, 
mellynek csak utolsô ágaiI миф)‘ 'el а’ tápre'sze~ 
cseket a táplálandó részekbe; a tápláló nedvet а 
részekhez eképen vi'vö edények /üterek-nek шов 
datnak, а mellyek pedig a kei'ingés középpontjá 
hoz vissza viszik, ve'rerelrènek; a~` kéi'ingé's _ Ещё 
пуе maid egyszeríi, май kettös, maid' meg 1161 
mas is (а veröcz vagy kapuerêt ide Sîe‘ánlolia),` 11102 
gásának gyorsasága gyakran, szívc-nè'k neirezett, 
izmos készületek öszvehuzôda'isa által ‘тёмный’, 

сшпвп I. к. З 
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melly a“ keringésnek'egyik vagy másik, néha mind 
a két közepére helyeztetett. 

A bel-vázos és piros vérü állatoknál a tápláló 
nedv fehér vagy átlátszó, midőn a belekből tovább 
megy s ekkor ta'p a neve; tulajdon, úgy nevezett téj 
edények által a véreres rendszerbe ömlik, itt a vér 
rel vegyülendő. A téjedényekhez hasonló , és azok 
kal az úgy llivott nyirkrendszert képező edények 
szinte a vérbe viszik a részek táplálatának maradé 
kát s a bőr fölszívásának szüleményét. 

Hogy а’ vér alkalmatos legyen a részek táp 
lálására, “szükséges hogy a' körülvevő folyóság ré 
szét-ül a lélekzés által a fölebb említett módosítást 

tapasztalja. A körfutásu állatoknál az edények egy 
része a vérnek azon műszer'ekbe vezetésére rendelte 

'tett , hol azok nagyfólszínen eloszlanak, hogy a kö 
rülvevő folyóság hatása erősebb legyen. Midőn azon 
folyóság levegő, akkor a szín üreges és neve tüdő, 
ha pedig víz, akkor a szín fölemelt, s neve 1:0 
pótyu. Mindig vannak itt mozgási müszerek , a kö 
rülvevő x folyóságot a lélekző műszerbe vagy reá 
wvezetendők. , ‚ 

А keringéstelen állatoknál a levegő vezetőh 
nek (le'glyubaknab, tracheae) nevezett rugékony 
edények által terjed el a test minden részére; vagy 
a víz munkálkodik, majd az edények által bellatva , 
majd csak a,bőr Fo'lszínét fürösztve. ' 

А lélekzett vér minden részek vegyületének 
vissza pótolására alkalmatos, valamint a tulajdon 
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képen úgy nevezett táplálás eszközlésére is. Igen 
csuda az a könnyi'iség mellyel minden ponton иду 
oldatik i‘ól , hogy êpen a szükséges elemeket 
adja ált; de ezen csuda -is teszi az egész növény 
életet. A merö részek táplálata végett csak igen 
elosztva látjuk az шаге]: végsö ágacsait, hanem а 
nedvek elölxozása végett a készületek különbözöh 
bek és bonyoltabbak; az edények utolsó végei-majd 
egyszerüen terjednek ki a nagy Po'lszineken, lion 
nan а’ szült nedv kigözölg; majd apró üregek felle 
kén történik ez, lionnan azon nedv kiizzad; leg' 
gyakrabban- pedig, mìnekelötte vérerekké ‘Штата 
nak ezen ütérvégek , különös edényeknek adnak lé* 
telt, mellyek а nedvet áltvezetik, a két edény-nem 
egyesületi pontjánál származni Магда; maid а ve'r 
és az ugy nevezett ‘ила/доп edények összekevered 
nek és a torlott vagI is elválasztó mirígyeket 
képezik. ’ 

А vérkeringéssel nem bi1-ó állatoknál, neve 
zetesen а Ъ08ага1шё1', а tápnedl'í minden részt fü 
röszt; ezeknek mindenikœbelöle veszi` a táplálatá~- 
hoz szükséges részecseket; s ha itt valamelly ncdvet 
kell elökészíteni, a tulaidon edényck a táplálô 
nedvben usznak ls gözelöik által a nedü vegyületé 
liez rnegkivántatô elemeket szívják belöle. 

Igy tartja meg a` vér szünetlenül minden ré-- 
szek vvegy-ületf’zt és kipótolja a változásokat, mint 
mííveleteik folyvásti és sziikséges‘következ'éseit. Ezen 

_ munkála‘trul szerezlletö általános képzeletoink elég 
3* 
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gé világosak , noha ninos megkülönb'o'ztetett s род 
tos ismereu'ink arrul , а mi minden ponton 1:61‘ 
ténik; és mivel mindenik rész elemi öszvetételét 
elég pontosan nem ismerjük, nem is adhatunk 
szigoruan számot az annak elöteremtésére szükséges 
átváltoztatásokrul. 

Azon mirigyeken kivül, mellyek a helsö вида- 
ságban szerepet játszandó nedveket választanak el a 
vérbül, vannak mások, a testbül Ikivetendö nedveket 
készítök ‚ történjék az bär fólöslegesség miatt, mint 
a v'ese nemzette hugy«nál, vagyl az Vállatnak vala-` 
melly'haszná'ra, mint a tus a tintaféregnél, а Ы 
дог-та” más ïpuhángoknál. i 

A mi a nemzést illeti, itt 'egy munkálat ‘пиву 
'tünemény van, melly az eivála'sztásoknál, más mô 
don, nehezebby megfogásu, ‘- ez n csira elöter 
mése. Még azt is láttuk, hogy ezt majdnem me@A 
foghatlannalt kell tekinteni; llanem а csira'létèlét 
egyszer megengedve , a nemzésre nézve semmì kü 
lönös nehézség nincs. Mig az anyához ragad, ugy 
tápláltatik, mintha annak müszere volna; attúl el 
vâlván pedig, 'tulajdon élet'et‘bir, melly a' f'ölüdül 
téhez» liasonlò. ' 

A csira (állatpete), az ébrény (embryo), а magzat, 
az újdonszült soha sem birják tökéletesen `a fölliidiilt 
idomát s különbözésök néha olly nagy , hogy hason 
lósulások átva'ltoza's nevet érdemle gyakorta. Illy 
módon senki sem gyanitaná , ha észre nem vette vagy 
nem hallotta volna, hogy a hernyôhul pille lesz. 
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I . 

‘Nevekedése'folylában minden élö lény válto 
zik, azaz bizonyos részeket elveszt, más elöbb te 
kintetbe kevessé- ‘бы részei ediv kife'lödnek. A’ _ _ t l P o l 
plllangô csápFn, szárnyais minden részeY а hernyò 
höre ай УФ": rejtve; ezen bör eltíin az álkapcsok 
kal., lábakkal s más a pillangòni'il nem találtató 
müszerekkel együtt. A béka lábai az úgy’nevezett 
ebillal (ehhal, ehbe'k) börfébe zárvák, .S'lmgy az 
ebihal békává változzékg, elveszti farkát, száját, k0-_ ` 
pótyuit. A cseeçemö; is- születésekog` elveszti lepáf 
nyét és burkait; .hizonyns _korra egészpàizs‘ 
mirígyét ‘дикий, laisankint haiat, fq>gpkat,¿szakál_lgt 
kan; »ml'íßzerßi' negzyiáeâmk ieránxßii çvâlwzmk.. 
teste a ‘еще: képest ,inkábhßöi {где ,inkáhh mi@ 
belfííle sth. — › I 

.i 

АЩЧЬЧЬ ‚110‘ a www@ ‚мы; ' 
s ezen сам-#1; _ö_szwe5yi'ìltsége, petryf'e’szçb-fnelgb es_irz'gï 
rejtóÍ-nelg monflatik; alzonvcsatorna, mellyenaz el; 
‘Мажор; .pete alé ereszkedik, pet'evezefœnçk; azon 
ůreg, mellyben „шаге“ „6160; némelly' fçjpkpál 
ьозщьь, rövidebb ¿den kan ...__tózkgdpiań me.. 
nek; ‘НМ. чуё'ёз‚--ччедщеч 91615» Wee-mk 
Ha kßttö а um, ‚вы?!‘ :f1 hímkermékeeyímfeßßmi 
tat). a.nö.(nösténxìfpél;@.Qsirákie‘ëenek тег‘ A ' 
Рчаччщд ned? тегтщёёщтё а‘ тем 
lasßtó mirígyekéi .tëlr‘gíhçîrgîeb jés a mag а 
testébe bé‘liiyendö. .ezt yégre `hajtò míisze’r` )a 
v‘lesszó .. _ 

i ‚. Ъ ` .- l \l\ 

‘11 ‚ n' .,|¢..|_: t’. 
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_ Az ALLATox ÈszMÜKöDÉsEINEK növm ÁTNÉzÉsE. 
A külsö tárgyak benyomása az ÉN-re , az érzés 

és kép elöhozása átliatliatlan titok lelkiinknek, az 
anyagászság (materialismus) pedig annâl merészlet 
tebb föltétemény, minthogy a’ böleselkedés az any 
agwalòdi lételének semmi ‘egyenes tanúbizonyságát 
nem tudta adni. Hanem a termözetésznek, termé 

`szeltudósnak, vizsgálnia kell, mellyek ez érzés a 
nyagi Póltételei; követnie kell az'elme további mun# 
kálatait; megismernie: melly pontra emelkedik yaz 
mindenik lényben, s meggyözödnie: nincsenek-e 
azoknâl tökélletességi föltételek , mindenik Га] 'mü 
szerzetétül vagy mindenik egyén testének jelen 'ál 
lapotjátul függök. 

Hogy az ÉN érezhessen , szükséges liogy szaka 
datlan Шеф közösiilés legyen а külsö1 éŕzék les' а ve 
lö rendszer középtömegei ‘kö'zöttß Az ën tehát csak 
az ezenl tömegek által гаража]: шбдойъйёс-ёезй ész 
re; azonban igen valôságos érzetei lelietnek a' nél 
kůl, hogy a külsö miiszer batást szenvedne, azok 
pedig maid az ideg átmenetelben, maid magâban a 
középtömegben eredn'ek; illyenek l'a‘ilritomások,` ál-4 
mok s némeily t‘órtéńetbeii‘ibizonyos >érzetek.' . 

A-` középtömeg alatt az >idegrendszer annál'kóŕ-ï 
lâtoztabb részét értjük, minél tökëletesebb az älla't. 
Az e`r`nbernél ez csupán csak az agynak liatärok köze 
ваш-Поп része; a mászóknál már az аду-65 azegësz 
velö ’s ezeknek mindenik része magánosan véve, 
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olly môdon , llogy az egész agy hibázata sem gá 
tolja meg az érezést. Az alsóbb osztályokban még 
jóval nagyobb ezen kiterjedés. 

Az e'n kapta észrevétel az érzett tárgy kepe’t 
teremti elö. Az érzet okát magunkon kivülreliely 
heztetjůk , s így az azt nemzette tárgyrnl верм 
me'nyt,L eszme'l , ideát, szerzünk. magu'nknali.A Ér 
telmességiink sz'ükséges törvénye szerint, az anyagi 
tárgyak minden képzelményei idöben és térben lé 
teznek. l . , 

А’ velötömegek által tapasztalt módosítások be 
nyomást liagynak hátra, megújulandót s az elme elé 
képeket és képzelményeket hozandót .vissza: ez az 
ещё/тег, а kor és egészség szerint igen változ'ô tese. 
ti tehetség. . . 

Az egymáshoz liasonlítô vagy ваз’ idöben nyert 
képzelmények egy'mást fólkeltik: ez az eszmebel 
te's , kepzeln'zënyszövetkeze's, Ezen „тента; геп 
de, kiterjedése és gyorsasága teszik az emlékezet 
tökélyél. 

Minden lârgy minden minöségével vagy min 
den mellékes képzelményeivel együtt jö az emlé-v 
kezetbe. 

Az e'rtelem-nekereje vanezen inellékesképe‘. 
zelményeknek elválasztásár'a aÀ tárgyaktul s a töhb 
târgyakban együtt találkozóknak egy a’ltala'nos kep 
zelme’nybe kötésére, mellynek tárgya а valóságban 
nem létez és egyedi'íli tetten nem mutatkozik: ez az 
elvona's (abstractio). и 
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Minden ërzés többé kevesebbé kedves vagy 
kellemetlen lévén, a tapasztalás és ismételt vizsgálatok 
gyorsan kijegyzik azon mozgásokat, mellyeket 62011 
nak megszerzésére, ezeknek pedig kikerülésére ten 
ni kell, s az értelem e tekìntetben általános szabályo* 
1161 von ki magának, az akaratot kormányozandó. 

A’ kellemes érzésnek következései lehetvén, 
mellyek nem ollyanqk , és megfordítva, — а kö 
vetkezö érzések az elsö érzés képzelményéhez csa 
tolôdnak, és az értelem kivonta szabályokat ezen 
tekintelben môdosítjâk: ez az olrossa'g. " 

A' szabályoknak általános képzelményekre valô 
alkalmaztatásábul bizonyos idomok (minták) Yszár-- 
maznak, ezután az egyes esetekre könnyen 1119321 
hçtök: ez az olroskoda's. 

Az elö és keltett érzések, a hozzájok csatolt 
gyönyör és'V fájdalom élénk emlékezete , teszik: a 
прими; 

- Egy-elöiogozott lény, nz ember, azon tehelség 
gel bir, hogy általános eszméit , részinti_s többé ke 
vesbbé önkényes, az emlékezetnek könnyen áltad~ 
hat() s az általok ábrázolt általános képzelmények 
fölkellésére szolgáló képekhez csatolhatja. Ezencsa 
toló képeket jelek-nek nevezik; öszveségök a пуст 
ety teszi. Midön a nyelv a 11111163 »érzékére tmozò 
képekbül vagy is hangok-bul 611, besze'd- nek 
тонах-11111. Midön a képek a szemérzéket 'illetik., 
hieroglyp/záknak mondatnak. Az íra's a 320111 
érzékhez tartozó képek sora , mellyek 61161 az elem - 
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liangokat képzeljük magunk elé' s , azokat öszvefiig 
gesztve, mind, а hallás érzékét illetö képeket is, 
mellyekbül a beszéd áll, tehâl; ez nem egyéb mint 
a képzelmények közvetett ábrázolata. I 

Az általános eszméket jelek vagy Гемма ké 
pek által viszontábrázoló tehet‘ség, „от világosan 
segiti az emlékezetben megtartani, s végetlen, szá 
mukat hozni zavar nélkül az emlékezetbe vissza; 
az okoskodásnak és képzelödésnek számtalan anyagot 
ad, egyéneknek pedig közösülési eszközt, melly az 
egész fait наживы minden еду“: tapasztalásában; 
olly módon, hogy századok folytával az ismeretek 
határtalanul emelkedhetnek; -- ez az emberi érte-l 
lem különböztetö hélyege. \ ‘ 

A’ legtökéletesebb állatoll is végetlenül alább 
vannak, elme tehetségökre nézve, az embernél; any 
nyi mégis bizonyos, hogy értelnxességök hasonlô 
nemü munkálatokal. visz ve'gbe. -A тег: éi‘zetek kö 
vetkezésében mozognak , Как-163 indulatokra alkalma 
sok, гарантию által a dolg‘okrul bizonyos ismere 
teket nyernek, mellyek szerint alkalmaztatják ша 
gokat, függetlenül a jelen fájdalomtul ‘аду gyö 
nyörtül és csupán a ‘következések elöre látása sze 
rint. A háziasításban érezik àlávetettségöket, tud 
jâk hogy az был megbüntetö lény szabadsâgában 
van ат; nem tenni, könyörgö\képet öltenek föl mi 
dön bünösnek érzik magokat, vagy nrokat hara 
gudva látják. Az ember’társasâgában tökélyesülnek 
‘газу romlanakg ver‘senygésy és fél-te'sre alkalnìasok ;‘ 
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magok közt természeti nyelvvel birók, melly, Эва 
zz'm, nem egyéb mint pilanbatkori érzetök kifeje 
zése; de az ember еду sokkal bonyoltabb nyelv ér 
zésére is taníthatja öket, melly által akaratiát tud 
tokra ejti s öket annak teljesítésére ösztönzi. 

Egyszôval, a fölsöbb állatoknál az okoskodás 
bizonyos fokát láthatni minden i6 s rosz sikerével, 
s melly majduem épen ollyannak шипы, mint a` 
csecsemöké, mikor még szólani nem tanultak meg. 
A mint az embertül távolabb esö állatokhoz егер:ь 
kedünk, ezen tehetségek is gyengülnek; ésvaz 01:01 
sô osztályokban az érzélenység némelly s mé@r ez 
is hatalmatlan jeleire, azaz némelly kevessé hathatvô 
mozgásra, a fájdalom kikerülése végett, лога! 
kozva végzödnek. Ezen két szél közt számtalanok 
а’ fokok. 

De az'állatok главу szâmánál az értelemtül kü 
lönbözö tehetség van; ez az ugy nevezett ösztön. 
Ez velök szükséges munkálatot tetet, а fai готы» 
tâsára, az egyén ugy Давид szükségétül gyakran 
egészen különbözöt, sokszor igen bonyoltat , s 
melly, hogy az értelmességnek tulajdoníttassék, vé 
getlenül több elörelátást és ösmeretet tenne föl an 

- nál, mellyet а: azt gyakorlô fajnál megengedhetünk. 
Ezen ösztön szülte шипы]; épen.- nem majmolás kö 
vetkezései, тег: az „ока: gyakorló egyének má 
soktul tenni azt soha sem lâtták; azok viszonyban 
sincsenek .a rendes értelmességgel , hanem annál kü 
lönösebbek , bölcsebbek és érdek-mel‘lékezöbbek 
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lesznek, minél alacsonyabb oszlálylioz штык az 
állat, s különben minél ostobább. Annyira а fai 
tulajdona az, hogy az egyének mindnyájan hason 
lóképen gyakorolják, rajta semmit nem tökélyesítve. 

Е szerint a munkásl (mézgyüjtö) méhek, а 
világ kezdete Óta', igen elmés , а legmagasabb mé 
résludomány szerint kiszámolt tanyákat építenek, 
egy olly jövendöség lakására s 'táplálatára szánta 
kat, melly nem is az övék. A magános méhek és 
darázsok szinte igen bonyolt fészkeket raknak', 
tojásaikat azokba teendök. E tojásbul féreg jö 
ki, melly anyját solia sem látta, melly volt tömlöcze 
alkotását nem ismerte, s áltváltozva ön ‘фаза szá 
mára ahoz még is tökéletesen.hasonlótépít. 

Az ösztönrül nem nyerhetni világos képzel 
шёпуъа mint fölvévén, liogy ez állatoknak velök 
született állandó képeik vagy érzeteik vannak e'rzef 
jökben (sensorium) , öket cselekvésre határozók, 
mint a rendes és történetes érzések rendesen hatá 

roznak. Ez egy nöme az álomnak és látomásnak, вы 
egyre üzö, s mindenre nézve, а mi ösztönükkel 
viszonyban van, lioldasoknak (irányálmosaknak) te 
kintlietni öket. 

Az ösztön értelem-pòtolás gyanánt adaték az 
állatoknak, s hogy általa s azA erö és a termé~ 
kenység által, illö fokon gondviseltessék mindenik 
fai Po'nmaradásárul. 

Az ösztönnek nincs semmi látliató jegye az ál 
lat alkatásában; de az értelem, а’ mennyire tapasz 
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talni lehetett, állandó viszonyban van az agynak , s 
kivált féltekéinek aránylagos nagyságával. 

Az IRÁNYZATRUL, MÓDszERRÜL, ANNAK Az ÁLLAToRszÁo 
1u vALÓ ALKALMAZTATÁSÁBAN. 

Az irányzatokrul általában mondottak utân, 
annak tudâsa van még hátra, mellyek a legbefo 
lyóbb bélyegek az állntoknál, mellyekbül az elsö fól 
osztások alapját lehessen csinâlni. Világos, hogy 
ezeknek az állati müveletektül, azaz, az érzéstül s 
mozgásoktul vetteknek kell lenniek, inert nem csak 
б]: teszik állattá a lényt, hanem némiképen állati 
sága fokát is- hatfârozzák. 

A’ figyelés megerösiti ezen okoskodást, \ -meg- 
штата hogy kifejlödésök és bonyolatok fokai'nieg 
egyeznek a növényi míveletek müszereivel. 

A’ szív és а’ vérkeringés müszerei mintegy kö 
zepei a növényi míiveleteknek valamint az agy .és 
az idegrendszer töi‘zsökül szolgál -nz állati munkâla 
toknak. Most egym'ással >enyt'asnni s _végare eltünni 
látjuk ezen két rendszert. Az utolsó álllamlináll,y a’líol 
nem тьмы; az Неве]: , а rostok sem штаммы 
hetök meg, s az emésztés můszerei egyszeniien viá 
jattak a test azonnemü tömègélie. Söt‘ az edény 
rendszer az idegrendszernél elöbb eltünna bogarak 
nál , hanem általában а velös tömegek- elszéledése 
megfelel az izom hatásáénak; a gerinczagy, 111913‘ 
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1_уеп а csomók vagy dúczok megannyi agyat ábrâ 
zolnak , а számos gyůrükre osztott és hosszában el 
rendelt tagpárokon liordozott testnek felel meg, stl). 

Az általános idomok ezen megegyezése , melly 
а mozgás mííszereinek elrendelésétül az ideg töme 
gek elosztásátul és a keringési rendszer llatalmátul 
származik, szolgáland tehát az állat-országban csi 
nálandô elsö föl osztások alapjául. 

Utóbb, ezen osztások mindenikénél megvizs-A 
gálandjuk, melly bélyegeknek kell ezeket egyenesen 
követniek s helyet (alapot) adniok az elsö 111032111 
lyoknak. 

Az ÁLmToRszÁGNAK ÁLTALÁNos NÉGY NAGY oszTÁLYlu 
szAKAsz‘rÁsA. 

Ha az állat‘országot az alapított okfök, elvek 
szerint vizsgáljuk. kiburkolôdzva a régi {151052151Ь 
sokra épített balitéletekbül, tekintettel csak alkotá. 
sok és természetök iránt lévén az âllatoknak, nem 
pedig nagyságokra, hasznokra, rólok való több ke 
vesebb ismeretünkre , sem semmi más mellékes kö 
rülményre nem nézve, azt találandjuk, hogy négy 
fö idom (minta), s ha szabad a kifejezéssel élni, 

.négy általános terv létez , mellyek szerint az állatok 
mindnyája képezettnek látszik, s mellyeknek to 
vâlibi osztâsai , akármi czímekkel ajándékozták le' 
gyen is ezeketmeg a'természettudósak, nem egye 
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bek igen csekély módositásoknál, némelly részck 
kifejlödésén vagy hozzá toldatásán alapulva , mely~- 
lyek a terv valóján semmit nem ‘дышать. 

Ezen idomok elsöjénél, melly aziemberé s а 
hozzá leglxasonlatosabb állatoké , az agy és az ideg 
rendszer fötörzsöke csontln'ívelybe zárattak, a ka-- 
ponyábul és csigolákbul állóba; ezen középoszlop 
oldalaihoz tapadnak а bordák és a végtagok csont 
jai, a test állóját képezve; az izmok általában fö 
dözik a csontokat , és mozgatják; а belrészek a 
fejbe és törzsökbe csukattak. 

Mi az illy idomu állatokat csontvázosak-nak 
(Animaux vertèbres) nevezzük. 

Mindnyájának vére veres, szívök izmos, 5211 
jok két egymás Рыбы; vagy elött helyezödö álkap 
csu; különmííszereik a látásra, hallásra s izlésre, 
mind az arcz üregeibe tévék; négy végtaguknál több 
soha sincs; a nöm mindig különvált; a velös tö 
megek s az idegrendszer fö ágainak elosztása igen 
egyidomu. 

Az ezen nagy állatsorbeli állatok mindegyik ré 
sze't közelebbrül vizsgálván, abban mindig lelni там 
lamelly szabály-azonosságot, még az egymástul leg 
eltávozottabb fajoknál is, s ugyan azon terv alálé 
péseit követni lehet az embertül a halak ‘11:01 
sajâig. 

A második idomban nincs többé váz; az iz-. 
mok csak a börhöz tapadtak, a lágy, különbféle 
kép Öszvehuzliatò takarólxoz , mellyben több fajok 
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nál sziklanemü lapok, tekèny, csigaliáz nevezetüek, 
nemzödnel` , mellyeknek helyzete 5 termése liasonlít 
a nyálkás testekéhez; azy idegrendszer a belekkel 
együtt ezen közös takaróban van és több elszéledt 
tömegbül áll , idegszálak által öszvekötöttekbül, 
mellyek között a legföbbek a torkon vannak s agy 
nak neveztetnek. A tulaidon négy érzékbiil csak az 
izlés és látás különböztetik meg; az utolsó hibázik 
is néha. Csak egyetlen egy család láttat halló mü 
szereket. Különben mindig telies vérkeringési rend 
szerök van , s a- lélekzésre tulaidon mi'iszerök. Az 
emésztésé s az elválasztásôkéi maid olly bonyoltak 
mint а vázosaknál. 

Mi az ezen második idomu állatokat puha’ngob 
nak nevezzük (Animaux mollusques). 

Noha müszerzetök általános terve nem olly 
egyidomu, részeik külsö tekintetére nézve , mint а 
vázosaké, de e részek között mindig van hasonla 
tosság, legalább egy fokon állô az alkotásban 5 mü 
veletekben. - 1 — 

A liarmadik idovm az, melly а bogarakban , 
férgekben, sth. vétetik észre. Idegrendszerök két, 
а has hosszában folyô s térrül térré csomókba vagy 
dúczokba dagadt idegzsinegbül all. Ezen dúczok el 
seie, a bárzsing l`ólött helyezödö, agy-nak neve 
zett, alig nagyobb а has hosszában lévöknél me1y-- 
lyekkel a bárzsingot-gallér (nyakk‘örv) gyanánt kö 
rülvevö szálak által közösül. Törzsökük takarôia ke 
resztredökkel bizonyos ‘зайти gyürülnre osztott, 
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mellynek födelei maid kemények majd lágyak, 116 
nem az izmok mindig a belsö félhez tapadnak. A 
törzsök gyakran ízes tagokat bir 0111616111; hanem 
gyakran azok hijâval 13 van. 

Mi ezen állatokat z'zesültelt-nek hivandjuk (Ani- . 
maux articulés). 

N álok 161111 62 611613631 a zárt (vak) edényekbeli 
vérforgástnl 6 beszívás 611611 16р161611102, 62 ennek 
megf'elelö átmenetelt а köriilkorlátozott mííszerek 
heli lélekzéstül a vezetök vagy 13 62 egész testben 
elterjedt légedények 61161 történöhöz. Az ízlés és 16 
163 ml'iszerei'legkitünöbbek. ezeknél , 6 116116361 csak 
egy család mutatja. Álkapcsaik, mikol` vannak ‚ 
mindig oldaliák. ‚ ‚ 

Végre a negyedik 1110111, те11у minden az ál 
Iatnövény (200р11у1е3) név 61611, 13ше1‘е1е3 6116101 ша 
gában foglal , vszinte 6 sugaras dllatok (Animaux 
rayonnés) nevét hordoßhatja. 

Minden elöbbieknél szépidomulag (öszméx-e# 
sen) rendeltettek el a mozgás és az érzékek'mx'isze 

'rei egy tengel két oldaláxya. Hasontalan 116111130 63 
melülsö oldalok (melííletök és'hátulatók) van. Ezek 
nél mintegy suga‘rak azok egy középpo'nt körül, és 
az még akkor is igaz , mikor ezel: 63611 1161 sorban 
vannak, mei-t két színö‘k hasonlatos.v A> növények 
egynemüségéhez‘közelítenek;‘ nem‘látni sem jô ki 
fejtett idegrendszeröket, semgkülönös- 612611 müßte-L 
röket; alig vehetni némellyekben a vénforgás nyo 
111611 észre; ‘16161126 müszereik majdnem tes 
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tük Iölszinén vannak; а legnagyobb szám Icsak еду 
vak erszényt hir az egész bél helyett,iés a legutolsô 
családok csak egy azonnemü, mozgò s érzékeny тё 
megnemet mutatnak. (1) 

Щ 

Az ALLATOBSZAG ELSÖ NAGYOSZTALYA. 

A _csoN'rvAzAs (GERINCES) ALLATUK. 

Testök és lagiaik egymás Fo'lé rakott és 1110208 
ható daralaokbul öszvetett csontrakvány által Ätartatá 
чёт egyenesen ‚ több pontossággal és vidorsz'iggal 
birnak mozgásaikban; ezen támasznàk keménysége 
nagy ter-metre hagyja öket jutni, s közöttük is vtil-.-l 
láltatnak az állatok legnagyobliei. 

(') Jegyz. Én elůltem a mostani lermészettudósak windenÍ 
vázlalan állatokat két osztályra szakaszlottak , bogarakra s férgelxrc. 
Én kezdém ezen nézetet elószòr megtámadni s más föl-'os’ztást ja 
vasoltam еду cmlékiráaban , melly а) páx‘isi yterméawtleirlißi liársa‘sí‘g 
elótt fölolvaslaték а III. év virányhnya (Iloréal) 21-kén , vagy május 
10- 1705., s kinyomaték а Décade philosophique-ban, hol megjegy 
zem a puhángok, Al'néjasok, fe'rgek, tövisbòrüèk és állatnövények 11:11:5 
rait. Megkülönböztete'm a -veres-ve'rü fél‘geket ‘аду is „темы 
egy az Institut elótt а Х. év ll-ke'n , ‘аду dec. 51. i801. fölolvasott 
cmlékirásban. Utóbb ezen különbözò osztályokat három ágozatra, 
n csontvázasokénak egyiké‘hez hasonla'ßóça osztámmgg áltelsezésben, 
melly az Institut elótt fôlolvnstaték l'ul. 1812,; kinyoniatékgaz An» 
nales du mus. d' Hist. nat. XIX- köfetében. ' ' 

cUvlEn l. к. 4 
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Jobban központosított idegrendszerök, ennek 
b'övelkedöbb középponli részei, nagyobb hathatós'á 
got és tzalrtc'lsságoty adnak érzéseiknek , a honan fó 
lebb való értelmesség és nagyobb tökélyesedhetés 
származik. _ 

Testök mindig fäóül . törzsökbül és ve'gtagob 
- bul tétetik öszve. 

F eiöket a kaponya, melly az agyat l‘eiti, és az 
arc képzi , melly a két álkapocsbul és az érzés mü 
szereibül tétetik öszve 

Törzsökök a hátgerinc és доли‘: által tar 
tatil'i. 

i A’ hát'gerinc egymás fölött mozogható gerin 
cekbúl, csigolyákbul áll, mellyek közül az elsö а 
fejet tartja, egyik részök gyürüs, s együtt véve 
csatornát képzenek, mellyben azon velö-nyulat 
Ьедуегбдйк9 honan az idegek származnak, s melly 
gerincagynak neveztetik. ‘ 

Igen gyakran nyulik ki a hâtgerinc az alsÓ vég 
tagokon túlra. ' 

А bordák fél körüek, mellyek a törzsök üre 
gének oldalát védik, egyik végöknél fogva a ge 
rincekkel izesülnek és rendesen а melcsonthoz ér 
nek elöl; hanem néha nem vesizik körül a törzsö 
ket egészen, s vannak nem‘ek, mellyeknél alig 
látvhatôk. A 

Soha sincs két párnál több vegtagok. de ezek 
közül néha саун: vagy másik удаву mindenik `is hibá 
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zik 5 idomuk különbözö az általok teendö mozgások 
szerint. Az elsö végtagok kezek , lábak szárnyak és 
uszonyok (ormôk) lehetnek; a llátulsók lábak vagy 
uszonyok. 

Ve'röl: mindig piros és az érzés vidorságára és 
az izom-eröre szükséges öszvetétellel vagy .is vegyii 
letlellátszik birni, hanem különböz'o’ fokon, a lé 
lekzet menyiségének megfelelve, melly a csontvá 
zas állatok négy_ osztályra szakasztásának szolgál 
alapul. 

А kill e'rze'kek száma mindig öt, és két szem--~ 
bül , két orrlyvukbnl, a nyelv és az egész test fódö-- 
zöjébül állanak. Némelly fajoknál azonban a szemek 
kifejletlenek. _ _ 

.4Z idegek ‚а gerincagylioz futnak a cs_igolák 
vagy a kaponya lyllkain által; mind ezen gerinC-- 
agygyal látszanak egyesülni, mell)Í ön szálait vagy is 
rostjait keresztül csapván elnynl , földagad, azon 
különbözö karélyokat képzendö , mellyekbül az agy 
áll, s a féltekének nevezctt két agyboltba végzöden 
dö, mellynek nagysága az'értelem kitex‘jedésének 
felel meg. I _ y _ 

/fíhapcsuk mindig kettö van , fö mozgást az al~ 
sò hir., melly emelkcdik vagy esik; а fólsö nélia 
egészen íkelt; egyik vagy másik maid mindig föl 
van fogakkal fegyverkezve , tulajdon természetü, ki 
növésekkel, `elemi vegyületekre nézve a csontokhoz 
igen liasonlókkal‘, sorban és kiizzadás _által nölök 
kel; egy teljes osztály azonban (а madaraké) szaruva 

4 ‘k y 
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fedett álkapcsokat bir; a tekenös békák neme a 
mászók osztályában hasonló esetü. 

" А be'lcsö а száitul a seggig megy, különbféle 
csavarulást, különbözö kitágulást és megszükülést 
tapasztalva, toldalékokat nyerve és oldó nedveket 
kapva, mellyek közül a szájbeli nyálnak mondatik, 
a többiek, csak «a bélcsöbe menendök, kiilönbözö 
nevl'iek t két föbb а hasnya’l (mint a hasnyál-mirigy 
пейте) és az epe, melly egy másik пиву, és 1116] 
nak mondott mirigy által ke'szittetik. 

Mig a megemésztett eledelek áltmennek az 
élcsön , a táplálat- adÓ sta'p-nak mondott részök Pól 
szivatik tulajdon иду nevezett tej-edények által és 
a vérerekbe vitetik; 'a részek táplalékának maradva 
nya szinte а tejedényekhez hasonló edények ál 
та! átadatik a vérereknek; ezen edények pedig egy 
ütt a nyirkedények rendszere't képezik. 

А ve'redënyek a szivhöz viszik a részek táplalá 
sâra szolgált, és a táp s nyirk Юга‘ megújitandò 
vért; lianem ezen vér egészen, vagy csak еду ré 
sze, köteles a lélekzés miiszerein átmenni, hogy 
ott üteres természetet öltsön magára, minekelötte 
az iiterek által a testrészekhez elvitetnék. Az elsö 

liárom osztálybau ezen lélekzési ml'íszer a túdó', az 
а: sejtek öszvesége, hova а levegö behat. Csak a ha 
laknál és nérnelly mászóknál, elsö korokban, ko 
po'tyu az, melly nem egyéb lemez-soroknál, mely 
lyek közé viz hat. 
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Minden csontvázas állatnál az epe anyagát а 
májban azon véreres vér adja, melly részint а belek 
falaiban , részint egy tulajdon , lép nevezetü testben 
keringelt már, és a melly minekutâna egy veröc 
vagy is kapuérnek mondott törzsökben öszvegyült , 
úionan eloszlik а májhan. 

Mind ezen állatok még egy tulajdon elválasz 
tâssal birnak, a Ízugye'val, melly két nagy, а hât 
gerinc oldalain feküvö, s vese'k-nek neveztetett 
mirigyben történik; az ezen mirigyek szülték nedv 
többnyire egy Ílóëyagnalr nevezett tartôban g 7üle- _ 
kezik öszve. 

A nemek elválasztottak; a no_(nöste'ny) min 
dig egy ‘аду két petefészket bi1“, honnan a peték 
elválnak a fogamzás pillanatában. 

A him azokat a mag-nedv által megterméke 
nyíti vagy is fogaxntatja, de ezen fogamtatás mòdja 
igen különbözö. 

Az elsö három osztály legtöbb neménél ineg 
kivántatik a nedv belökése, némelly mászóknál és 
а halak legtöbbénél akkor töl‘ténik meg, mikor ‘1 
tojás már tojva van. 
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m 

А CSONTVÁZAS ALLATOK 

NÉGY OSZTALYRA szAKAszTAsA. 

Láttuk mennyire hasonlítanak egymáshoz a 
csontvázas állatok; mégis négy osztályt adnak , moz 
gásaik neme vagy erössége által ielelkezöt, melly 
lélekzésök mennyiségétül függ, megjegyezve, hogy 
az izom-rostok ingerlékenységök erejét a lélekzéstül 
kapják. 

A lélekzés mennyisége két tevötül ‘газу is fac 
torlul függ; elsö a vér aránylagos mennyisége , melly 
meghatározott idö alatt a lélekzés mííszereibe jut; 
második a savitó arânyos mennyisége, melly a kö 
rülömlö nedv "együletébe béhat. 

A lélekzeli vér mennyisége а lélekzés és verke 
ringés müszereinek alkatálul függ. ' 

Avérkeringés mííszerei kettösek lehetnek , mi 
dön a vérér által a részekbiil hozott minden vér kö 
teles átmenni a lélekzés müszerén minek elötte az 

[iterek által а részekbe tovább vitetnék; -- vagy 
szinte egyszerííek is lehetnek, ugy hogy a testbül 
viszszajött vérnek csak egy része köteles átmenni a 
lélekzés mííszerén, a többi vér pedig viszszatér a 
testbe, lélekzést nem Инта. 

Ezen utolsò eset van a mászo'lma'l. Ezeknek lé 

lekzési mennyiségök és inind az attul függö minö 
ség különbözö a vér aránya sze1‘int,' melly min 
den ütéskor a tüdöbe megy. 
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А halaknal: kettös vérkeringésök van, de lé 
lekzö mi'íszerök ugy alkatott, llogy а viz vközlieiö» 
vetele által kell lélekzeniek; és vérök nem tapasztal 
egyéb beliatást mint a vizben lévö, a vizzel öszve 
keveredett> savító egy része által, ugy liogy lélek 
zetök menyisége talám а mászókénál is kevesebb. 

_dz emló’sekne'l а vérkeringés kettös, a levegö 
lélekzése egyszerü, ami annyit tesz, hogy az csupán 
a tüdöben történikg lélekzetök menyisége azonban 
meghaladia a mászókét vérkeringési mi'íszereik ido 
ma miatt, ésa halakét a körülfo'lyó elem terme 
szete szerint. 

De a madarak lélekzetének mennyisége az em 
löseke't is fólülhaladia minthogy azok nem csak 1161; 
tös vérkeringést és levegöi lélekzést birnak, hanem 
а tüdön kivül több üregek által is lélekzenek, a le 
vegö egész testökbe béhatván 65 а függér ágait (а 
test ütereit) ugy {Их-652117611, mint a tüdò' l'itereiéit. 

Innét származik azon ne'gy mozgás nem , melly 
re a csontvázas állatok négy osztálya különösen 52611 
va van: a négylábuak, 1101 а lélekzés mennyisége 
mérséklett, tartós ereiü menésre, és futásralátsza 
nak teremve 5 а madarak ,_ mellyeknél az (а lélekzés) 
igen nagy, izom erövel és könyüséggel birna-k a rö 
pülésre; a mászôk, hol az igen 4gyenge, mászásra 
vannak kárhoztatva s ezek közül sokan dermedéshen 

töltik ‘e'letök egy részét; a halak végre mozgások vé 
Евы maidnem olly.l aránysúlyu пейте szorultak- , 
mint magok. ' 
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Ezen négy osztály mindenike alkatásának min 
den körülménye s nevezetesen azok , mellyek а 
mozgást és külsö érezéseket illetik, szükséges füg 
gésben van ezen valódi jelekkel. 

Azonban az emlösek osztálya tulajdon jegyet 
hord elevent szüleîsé-ben, olly mÓdon hogy mag 
zatjaik a méhben a lepény segedelmével tâpláltatnak 
utóbb редйёг az emlök által , mellyekbül szoptatjâk 
aprôikat (kölkeiket). 

Ellenben á többi osztâlyok tojás tojók, és, ha 
általában‘az elöbbinek ellenébe tétetnek , szâmos ha 
sonlatosságot találni rajtok , hirdetöt, hogy a csont 
vâzasok általános tervében-az ö számokra egy ш - 
lajdon terv létezett. 

 

A `(.ISOTNVAZAS ÁLLATOK ELSÓ OSZTÁLYA. 
 

Az EMLÖSEK. 

Az emlöseket az állat-ország elejére kell tcnni 
nem csak azért, mivel ez azon osztály, mellyhez 
mimagunk is tartozunk , 'hanem még azért is , mivel 
a többiek között ez Ы!‘ а legtöbb tehetséggel, leg« 
fìnomabb érezéssel, legkülönbözöbb mozgásokkal s a 
hol egyszersmind minden tulajdonság öszve szövött 
nek tetszik, hogy egy tökéletesebb, a magán segí 
tésben gazdagabb, az ösztön iránt kevesebbé rab s 
a kifejl/ödésre ügyesehb lény teremtessék elö; 



ÁLTALÁBAN. 57 

Minthogy lélekzésök mennyisége mérsêkelt , ál 
talában a fóldön menésre vannak szánva ‚ hanem ha 
talmas és tartós menésre. Következöleg свет-‘152111 
nak minden ízesiilete igen pontos idomot hir, moz 
ваша: szigoruan meghatározót. 

Némellyek azonban föl tudnak- а levegöbe 
emelkedni kinyujtolt tagjaik s kiterjcsztett hártyáik 
segítségével; másoknak végtagjai annyira rövidek, 
hogy élénken csak a vizben tudnak mozogni , hanem 
mind e танец az osztály általános jegyeit nem 
vesztik el. ‘ 

A fólsö álkapocs mindnyájánál a'kaponyálioz 
feszült, az also csak két darabbul téteték öszve, egy 
fölemelkedö bütyök által a feszült halántcsonttal ize 
sülve; a nyak hét csigolábul áll, csak egyetlen egy 
fajnál kilendzbül; a melsö bordák porcos részek 
által a mel-- газу szegycsonthoz ragadnak , bizonyos 
зайти csontdarabbul hosszasan képezetthez; fölsö 
végtagjaik az izesületlen hónlap által kezdödnek , 
melly az izmok között van csak fölfûggesztveés né 
ha а melcsonthoz támaszkodik egy közbevetett kulcs 
csont vagyis válperec nevezeu'í csont által. Ezen 
végtag magában foglaljala kart, alkart és a kezet , 
mellyhez viszont e részek tartoznak: két csontocska 
soi` Ire'ztó’-nek nevezve , egy sor-csont lrözépke'z ne 
ve alatt, és az Щи}: ‚ mellyeknek mindenike két 
газу három, pere-nek nevezett csontbul áll. 

A ceteket kivévén , az alsó végtagok eleje 
mindnyájanál a hát gerinchez'feszült‘és egy övet газу 
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medencét képez, az ifjukorban három csontpárra 
van oszolva, a csipsont-rq melly a hátgerinchez fe 
szül ‚ fancsuntra ше11у а melsö övet, s az ülcsontra, 
melly a hátulsót képezi. Ezen három свои’: egyesü 
lésének helyén van azon gödör, hol a combkonc íze 
ай] , melly az alsza'rt emèli, а sipkonc-bul és $211’ 
kapocs-búl állót; ezen végtag a lábbal végzödik, 
melly а kézéihez hasonlítò részekbül áll t. i. [(2666 
bül, höze'pla'bbul és ujal'bul. 

AZ emlösök feje mindig ш bmyök .anal ize 
sül a fejgyámmal vagy elsö csigolával. 

./lgyob mindig két féltekébül tétetik öszve, 
egy velös lemez, az ugy nevezett ke’rges test által 
egyesülöbül , Ы! gyomrot magában жён-613111 és négy 
gumót (domborodást) befedöbül t. i. а csìkolt teste 
‘гей, a lrl'tidegelr telepeit ‚ és a he’gy ¿ker шт 
(mates et testes). A látidegek telepei között egy har 
madil: gyomor van, közösülö a negyedikkelL az 
agyacsok szárai a nyultagy alatt mindig еду kereszt 
Ъе’ vágott kiállást (dudorodást) képzenek ‚ Varol` 
Лёд/дна!’ nevezettet. 

:Sz/.emòk` mindig a szemgödör-ben helyezödik , 
lkét; szemhej s egy harmadiknak n_yoma által `védetikä 
jeglencseg'iök a lsugâr»n_yujtvélnyok által megfeszül; 
tülk/zátya’j'ok egyszerüen sejtes. 

lï'ülökben mindig találtatik egy üreg , dobüreg 
név alatt, ше11у а kürt által a száj hátulával közösül ‚ 
kife'lé a dobhártyával elrekesztetik s négy csontocs 

' ka-láncot bi1', a pöröly, üllö, lencs'e,l в’ kengyel 
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csontokét; egy torna'c, mellynek nyilásához feszül 
а kengyel s melly llárom félkörös csatornával közö 
siil; végre egy ‘жду/16, melly egyik lépcsöjével(láb- 
tójával) а dobüregbe , másikkal a tornâcba n_yilik. 

Карту/01101: mintegy liárom övre osztatik föl: 
az elsöre, melly a két ,homlok és а rostacsont által; 
a középsöre, melly a falcsontok és az ikcsont által; ` 
a hátulsòra, melly a nyakszirtcsont által képeztetik. 
A nyakszirt-, fal- és ik-csontok között helyezödnek 
а liomlokcsontok , mellyeknek egy része valôdilag az 
archoz tartozik. 

A magzatban а n_yakszirtcsont négy részre van 
oszolva: az íkcsont teste két középrészre , tovább Pól 
osztandóra, s azon fölül három pár oldalszárnyra; 

~ a halántékcsont háromra, mellyeknek egyike a ka 
ponyát segíti teljessé tenni; másik a fül tömkelegét 
bezái‘ni, a harmadik a dobüreg falát képzeni. Ezen 
csont-részek, a magzat elsö` idejében még számo 
sabbak, többé vagy kevesebbé gyorsan egyesülnek 
a fajok szerint , és a fölnölteknél magok a csontok is 
összenölnek egymással. ` 

Arcokat valòdilag а két álkapocs képezi , 
mellyek között áll az orr ürege, köztök'elöl akét áll 
közti своих, liátulrul a két inycsont; köztök a rosta 
csont páratlan lemeze hat alá, lrözfalcsont név alatt; 
az orrcsatornabemenetele Pólött vannak az orr tu 

lajdon csontai; külsö falaihoz az alcsó csigák ragad 
nak, a fólsö csigák, mellyek fölsö és hátulsó részét 
foglalják el, а rostacsonthoz tartoznak. -A járom 
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csont mindenik oldalon az álcsontot köti a Выйт 

csonthoz és néha a liomlokcsonthoz; vêgre a köny 
csont a szemüreg belsö szegletét foglalja el, és 
néha az arc egy részét. Ezen csontok az ébrény 
ben vagy is me'lzdedben szinte igen számos elosztá 
sokat mutatnak. 

Луга/б‘: mindig liusos vagy izmos s egy szak 
csont nevü csonthoz ragad, melly több darabbul 
tétetik öszve s a kaponyához több szalag által füg 
gesztetik. 

Két tüdej'o'k karélyokra osztva, számtalan sei» 
tekbül téve össze, mindig еду а bordák és rekesz 
által képzett üregbe van össze ragadás nélkül zárva 
és a melhártya által fódve; szó~můszerök mindig 
a gögsip fölsö végén van; egy húsos hosszabbodat, 
inyvitorla név alatt , egyenes közösülést szerez 865 
iök s orrok hátulja közt. 

Fold szinén levö tartózkodások kevesebbé tévén 

ki öket a hideg és meleg változásainak, testök csak 
félfödözettel t._i. szór-rel bir, melly maga is ritka 
а hév égalattiaknál. 
' A csupán csak vizben élö cetek magok szüköl 
ködnek nélküle egészen. 

Hasüregöl: hártyával takart, hasllártya nevü 
vel; ételcsöjük ezen hashártya redöjében van 161518 
gesztve, bélfodor nevüben, melly számos gombo 
lyított mirigyeket’bir, mellyekben а tej-edények 
ágoznak el; a hashártyának egy másik hosszabhodata; 
cseplez név alatt , a belek elött és mögött csl'ing. 



ÁLTALÁBA N. 61 

А hugy, egy ideig hólyagban lartva, minde- 
nik nemnél, igen kevés kive'tellel, а пет2б részek 
nyilásain megy el. 

Minden emlösnél le'nyegesen élöszülöttes a nem 
zés, azaz a magzat tüstént a fogamzás után leeresz 
kedik a méhbe , burkaiba takartan , mellyeknek leg 
kůlsöbbike írha vagy e'r’burolr, helseje pedig bri 
ra’nyburok паче‘: hordozâ a me’hüreg falaihoz еду 
vagy több, méhlepe’ny nevii edényfonat által ragad, 
melly közösködést szerez ö s az anya között , honnan 
táplalást és hihetöleg vérsavitást is kap; s mind e 
mellett is az emlösek magzatjai а terhesség elsö ide 
iében egy a tojósak szikhôlyagához hasonló hólyagot 
birnak , melly még edényeket is n_yer a bélfodortul. 
Még egy mâsik kiilsö hólyagjok is van hudduzma ne 
vezetü s a hugyhólyaggal közösülö a Лишний/ш}: 111 
von csö által. ' 

A fogamzás mindig valódi nöszést kiván , hol а 
_ him mag belöveltessék a nöstény méhébe. 

A fiak születésök után egy ideig az ezen 052 
tálynâl találtatô tulajdon nedv (tei) által tápláltat 
nak, melly az emlökben választatik el a szülés után 
s olly hosszú ideig, а mint az aprôknak szükséges. 
Ezen emlök adák ezen osztálynak az „emlöselv“ el 
nevezését, minthogy., kirekesztöleg ennek tulajdonai 
lévén, jobban megkülönböztetik azt minden más 
külsö jegynél. (‘) 

(') Meglátandjuk azonban п ke'tségckct, mcllyeknvk e 101111110! 
bcn nz сайте]: Vcaalúda helyct ad. Y 
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Az EMLÖSEK 

RENDEKRE osz'rÁsA. 

Azon változékony jegyek, mellyek az emlö 
seknek magok közötti valódi kiilönbse'gét «так, а 
fogás mííszereitül vetettek , mellyektül fiigg az ö na 
gyobb vagy kisebb (НЮ/(25568611 és készségök, és a 
rágás inl'iszereiti'il , mellyek eledeleik természetét ha 
tározzák meg, s magok után voniák nem csak mind 
azt, a mi az emésztés müveletével össze van kötve, 
llanem sok más különbféleséget, magára az elmére 
nézve is. l 

A fogás müszereinek tökélye az ujak száma és 
mozgékonysága szerint becsiiltetik s azon nagyobb 
vagy kisebb kiterjedésü mód szerint, а mint végtag 
iok körömbe vagy mancsba takart. 

А mancs, melly az ujak földet érö részét ввё 
szen födözi, a Lapintást kizárja s а lâbat alkalmat 
lanná teszi a fogásra. 

Egész ellentétel az, ha csak egy lemezbül Мёр 
zett köröm födi az ujak végének egyik szinét, mig 
а másik színnek meghagyja а maga legnagyobb 
finomságát. v 

Az életrend a zápfogakhoz van alkalrnaztatva, 
mellyek idomának az álkapocs izesülése megfelel. 

A bus elszeléséhez fürészként metszö zápf'ogak 
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kellenek s ollókint záródò álkapcsok , mellyeket csak 
fölnyitni s bezárni lehessen. 

i A szemek és gyökerek megörléséhez lapos ko 
ronáiu zápfogak szi'ikségesek, és vizszínüleg viziráf 
nyulag mozogliató álkapcsok; szl'ikséges még hogy 
ezen fogak koronáia mindig egyenetlen legyen mint 
a malomkö, hogy anyaga különbféle keménységü' 
részekbül állion, mellyeknek némellyike elöbb 165 
sék másikánál. 

A mancsos állatok szükségképen mind 11616113’ 
evök, vagy is lapos koronáiu zápl'oguk van, mivel 
lábaik nem engednék, hogy élö (állati) zsákmányt 
ragadhassanak. 

A- körmös uiu állatok többféle különbözésre al 
kalmasak, köztök minden életrend fóllaláltató; és 
álkapcsuk idomán kiviil, meg igen különböznek 
egymás között uiaik mozgékonysága s linomérzése 
által. Ezen tekintetbül egy iegyet fogtak l`ól, melly 
az ügyességre csudás befolyással van és а szorgalom 
môdiát szaporítia, ez a ̀ ln'jvelylmek a többi uiak el 
lenébe tehetése а legkisebb dolgok megf'ogása vé 
gett, а 1111 а bezet teszi tulaidon értelemben; melly 
tehetség az embernél tökélye fö fokát érte el, ki 
nél a fölsö végtag egészen szabad s a fogásra al 
kalmazliató. . i 

' Ezen különbféle öszvehasonlítások; -'-- -a kü 
lönbözö emlösek természetét szigoruan meghatâro-« 
zôk , a következö rendek fölállitásának adtak helyet: 

A körmösek között az elsö, 1114` egyszersmind 
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minden más tekintetben is föl van kegyezve, az em 
де", csak fòlsö végtagaiban hir kezeket; alsó vég 
tagai egyenes (függös) helyezetben tartják öt. 

Az emberhez legközelebb álló rend , 'a лет’; 
kezüelze’, mind а négy végtagján kezes. 

Egy másik, а Ízusevó'b rende'nek nincs mel 
sö végtagjain а többi ujaknak ellenébe tehetö 
lliivelyke. 

Különben ezen három rend mindenike három 

fognemmel bir, t. i. záp-, szem-, és melszö fo 
galikal. 

Egy negyedik rend, az ó'rló’ke', mellyben az 
uiak keveset különböznek a húsevökéitül, a szem 
fogak hijával van , elöl реф; különös rágásnemrc 
alkalmaztatott metszöfogakkal hir. 

Következnek ázon ‘Штык, mellyeknek uiai máx' 
igen korlátoztak, erösen betakarva nagy körmekbe, 
többnyire görbékbe s kiket még azon tökéletlenség 
ért, hogy melszö fogaik hibáznak. Mások а szem~ 
fogak hijával is vannak, és másoknak épen semmi 
fogok nincs. Mi mind ezelxet a [од/1170301: neve alatt 
foglaljuk öszve. 

A körmös állatok ezen Fólosztása bökélyes volna 
s igen rendes láncot Кривые, Ьа Újliolland leg 
újabban nem nyujtott volna egy Не mellékláncot, 
nz ersze’nyes (zsebes, zacskós) állatokét, mellyek 
nek minden nemei hasonlítanak egymáshoz egész al 
ketásokban , s közülök mégis némellyek a húsevök 
nek, mások a гьЗБЫЩаК7 llarmadikak а foglu'jasok 
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nak felelnek meg fogàik és életrendökftermészete 
által. l 

A mancsos -állatok kevésbbé számosak , s keve 
sebb rendetlenséggel is birók. ' -l 

_ .d befródzöń--- igen megkülönböztetettr rendet 
képzenek, ketté hasadt lábaik, igazi meLszö-»fog 
hijas fölsö állkapcsok és négy gyomrok által. .I 

Minden többi mancsosI állat egy magán rendbe 
egyesílhetö а tömóórül: vagyis amarlm'k rendébe, 
kivévén'az elefántot, melly mellékesen 'cgy ren 
det tehet, távol haso'nlatosságok által az örlökhöz 
közelitöt. ' 

Végre jönek az egészen hátulsô végtag-hijányu 
emlösek, mellyek halidomok ,és vizi életök által új 
osztály alkotására adhatnánakalkalmat, ha alkatá 
sok különben' egëszen nem voIna olly’an', mint> azon 
osztálye? mellyben‘öiket hagyj‘ukwEzek a régiek me 
]eg vérü halai, vagy a cetelr, mellyek a `többi em 
lösök erejével,birók,> а. viz által fóntartásfszeren‘ 
cséjében részesülve, a legnagyobb állatokat mutat 
ják magok között.`- ' ' 

щ 

AZ EMLósEK ELsó RENDE. i 

А KÉTKEZÜEK ‘теща Az EMBER. 

Az ember csak egy nemet képez és ezen nem 
egyetlen а maga rendében. Ennek története leg 

cUvIEn 1. к. ' 5 
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egzyenesebbén érdekèlvén hennünket, si az' öszvelw 
sonlitás tárgyát ö neki kellvén tenni , mellyllez а 
más ’állatokét mérendjîik, körüi'ményesebben szó 
lunk róla. 

rGybrsxm leirandiuk azt., à mi küiönösetmutat 
miiszereinek rendszeŕébezi az ember s köztök аж , а 
mit köz‘ösên Ыг ä többi émlíiselike'l; megvizsgálandv 
idk azon has'z'nokat, mellyek ezen különösségek által 
adât’nakineki а többi faiok Fólött;` megismeŕtétend 
Íük‘fö fajtáit, és azoknak különbözlsètö jeleit, végre 

ц е8уёп1 és.-»társasági' tehetségei- kife'jlésének hermé 
szeti rendét mutatandjuk meg. 

l’ 1 

1 

i У ‘Аз èmber lüïönös all'ota'sa 

Az einher lába. igen kù'lönbözö а maimokétul: széles, 
а szárt függöleg hqrdja maga fólött: sarka alulrul 1516112 
„щ; ujaiz rövidek s majd nem görbíthetök; а hl'ivelyk ‚ 
hosszabb ‚ nagyobb а többinél, ugyan azon'v'onalhan hely 
hezödik s v’el’ôk ellentételbe nem »jöhetg innét a hib а test 

' hoŕdására ázánd, hanem sem a fogásva, а шёвфагц 
nem alkalmatos , és valaminta kezek n_rqjpok menésre nem 
valók, ---- az ember maga az igazán Ire'tL-ezü és Ire'tla'bu 
állat. ' “ 

Az ember eg'égz t‘eßte az _egyenes (fügvonalos) állásra 
van alkotva. Lábai, mint fólebb láttuk, sókka] szélesebb 
alapot adnak neki, mint akármelly más emlösnek lábai; a4 
Mb ¿sa lçinyuj‘tó izmai _igen eröfsek, ‚110111111 а lábikrák 
és az'àlfèl'dòrflborodása származik; g1 lvábrszár ilajtó izmai 
igen mqga’sapjrgguszlçodnígk (tapadnak) , sfigggq téyd egé 
_sa v lgìiëpçîil-Jkinyulpi’, а? 11‹1‘й1‹›‚ре111$ вщетЬеЩцёЬЬеКуа 
nieI eixce" igèh >size es‘fl's a‘llálíàzâi‘okàt ìè?, Iábakat éltávozl 

n .l-",.'l 
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ища cgymástul ós a шёл-мышей gúlya (pyramis) idomol:A 
:id , а súlyegyennek kedvczöt; а lábszárcsont- (combkonc)- 
nyaka а csont középdarabjával szegletet képez, а melly 
még inkább megnagyobbitja a lábak távolságát egymástul 
s a test alapját szélesbíti; végre а fö sulyegyenben van nz; 
egyenes állgis mellett4 а törzsökön , minthogy l'zesülése tö 
megének közepe alatt' létez. . 

Az ember, ha akarna sem tudna egész könnyù'séggel 
négy-kézláh menni; rövid és majdnem haithatatlan hátul 
só lába , s igen hosszú combkonca а fúldhöz szorl'tanák tér 
дед; kiszéledt válais a középvonaltul messze kihelyhez-y 
шеи karim roszul папаши: testének ещё. A nagy fü 
részizom, melly a négylábnaknál mint valamelly emelò’4 
szij fl'iggeszti i‘ól а törzsöket a hónlapok között, az ember 
nél sokkal kisehb mint amazok akármellyikénél; feje leg 
nehezebb agyának nagyságaß nz öblök ‘аду csontjai ù're 
geinek kicsinsége miatt, és mind `e mellett is а fóntartás 
eszközei igen gyöngék, mivel az ember nem hir {111110524 
laggal, sem csigolái níncsenek ugyalkotva , hogy az elöre 
hajlást korlátoznák , és ha még képes volnn is а hátgerinc 
vonalában fejét megtartnni, -- szemei és azája a fóldfelé 
irányzódnának; nem látna maga elöttre; ellenben ezen 
můszerek helyezete tökéletes , millelyt az egyenes (1113570 
nulos) állást teszszük i`ól. 

Az agyába ható тетей nem oszolván meg mint sok 
négy lábuaknál, s az olly nagy tömegíi müszerhez nngy 
böségben folyván a vér, gyakori gutaübés ienne a vizegye 
nes helyezetnek követlcezése. 

Tehát az embernek csnpán lábain kell fóntartani. ma 
gát. Kezeinek egész szabadságńval bl'r a mivek számára, 
s érzékmüszerei а vlzsgáláslloz legkedvezöbb helyezetet 
nyertek. _ 

Kezei, mellyek már szabadságukból olly виду hasz 
not nyertek, nem nyernck kisebbet azoknak alkotásábnl. 
Hl'ivelykök, aránylug hosszabb а majmrolïênál, igen nalgy.y 

.i 
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könnyüséget szerez az api-ó dolgok lmegl‘ogásiírn; mindenìk 
ujnak, a gyüríiset kivéve, magán mozgása is van, ami 
más `állatoknál s még a majmoknál sincs ugy. A körmök 
csak az ujak hegyének egy'ik szl'nét fódözve, támaszt ad 
nak a tapintńsnak, ñnomsá’gát legkevesebbé sem kisehbítve. 
Kezeit tartó `111111411 erös támaszszal birnak nagy hónlapjok 
han , erös kulcs-csontukban , sth. 

Az ember, a mennyivel ладу kedvezést ` tapasztalt 
az ù'gyességre nézve, annyival kisebbet kapott ‘az erö te 
kintetében. Futási gyorsasága sokkal kisebb mint az egyko 
ra termetü állatoké; nem lévén sem elöduzzadt álllcapocsai‘, 
sem kiálló szemfogai, sem görbült körmei, -- megtáma 
dó fegyver nélkl'il van; és teste nem bl'rvánszört sem fólsö 
részén, sem oldalain, egèszen védó' fegyvertelen is; végre 
ö minden állatok között az, ki legtovább kénytelen a ma 
gán segítésre szúkséges eröt kölcsönözni. ` 

Hanem ezen gyengeség nagy nyereség lett öreá néz 
ve,l öt ön belsö eszközeihez nyulásra szorl'tva, s mindenek 
fólött azon'értelem használására, melly olly megas fokon 
juttaték neki. 'Him 
' ` Egy emlös sem közelit hozzá az agy féltekéinek és te* 
keŕvényeinelänagysága által, azaz ezen müszer azon ré 
széŕe nézve, melly az elme munkálatainak {б eszköze; 
ezen müszer hátulsó része hátra nyńlik az agyaes мама 
zése végett, maga a kaponya idoma mutatja már ezen 
nagyságát az agynak, valamint az arc kicsinysége bizo 
nyítja azt; melly .kevés túlsulylyal hir az idegrendszer 
nek a kl'ilsö érzékekhez tartozó része. 

Azonban mind ezen külsö érzések, noha az emberben 
középszerii erövel birók , szinte egészen fmomak és jól súly 
egyem'lettek. '-’àa‘n — «für 

Kél szeme elöre irányzódott; nem lát egyszerre kétol 
dalrul mint sok emlös, hane'm ez látása sl'ikerének na 
gyobb egységet ád, és ñgyelmét ezen érzésnemre jobben 
ráfeszíli. Szemének golyója és szivárványhártyája kcvessó 

O 
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тльшьмд, és ez látásának munkálatát еду meghatározott 
távolságra és világossági fokra szoritja. Kevessé того; 
ható és kis kiterjedésl'i fr'il-kagylója nem neveli а hangok 
tömöttségét, s mégis 6 kälönbözteti meg minden. állatok 
között legjobban a. hangnemeket. Orra honyol‘tabb mint a 
majmoké, kevesebbé bonyolt mint akármelly másik ‘ne 
mé, s még is egyedül ö látszik ollyanak, kit а rosz szag 
háborít- A szagolás finomságának befolyással kell az 1216 
sére len-ni; és ezen te'kintetbül az ember a többiek, vagy 

 

legalább a pikkellel швы nyelviiek fólött is van; tapintá 
sának lìnoms'ága egész börének finomságátul ésl minden ér 
zéketlen rész hijányátul származik ,. valamint- kezének ido 
mátul is, melly а fólületek mmden kis'egyenetlenségéhez 
valo alka-lmaztatásra mìnden rmisokénál jobbanfvan lképezve. 

Az ember kl'ilönós elsöséget bir агата mûszereiben; 
az enc'llò’sök között egyedlïl ô tudja a hangokat i'zesl'teni, 
mellynek hihetöl'eg szájidoma és ajakai‘ шагу mozgékony 
ságának oka, é's innét :rkö'zlekedésnek igen becses eszk‘öze 
jutott birtokába, mert а kl'ilönbözô’ hangok mind azon je 
gyek közúl, mellyeket könnyen használhatni а képzele 
tek tovább adására , legtávolabb és egyszerre Кубы) irány 
ban észre 'vehetölL 

ПЕ)? l'zitszik , hogy Inég a szl'v és magy edények helye 
zete is' az egyenes állásra vannalc nála alkalmazva; а sziv> 
a rekeszre Yan- шумит’, hegye balfelé néz, а mi {бёде 
rének а legtöbb emlô's‘öke'étäl kù'lönbözó' elágozását okozza. . 

Az ember gyù'mölcscsel, gyökcrekkel e's más leves nö 
vény-részekkel' való élésre látszik teremtve lenni. Kezeiï 
könyüséget szerezne‘k.v neki azoknak szedésëre; mig еду 
oldal'xful rövid‘ és középszeriien eró's állkapcsai , egyenlö 
szemfogai pedig és gomos zápfogai а más oldalrul, nem 
könnyen engednék meg псы sem a fůevést sem a húsrá 
gást, ha fözés- által ezen eledeleket elöre nem készítené.; 
de mióta а tüzet birja, és ml'veiI által azállatokat megfog 
ni ‘югу távolrul megölni képes, -- minden élö lény :azol-4 
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даны: táplálatúul , — s ez б: képcssé tevé fajának a véget 
lenségig szaporítására. 

Emésztési müszerei a rágáséinak mcgfelelök; gyomra 
egyszerü, bélcsöve középszerl'i hosszaságu , vastag belei jól 
kijeleltek; vakbele rövid és vastag, egy vak toldalékkal 
nevelve; mája csupán két karélyra és еду karélycsára van 
fólosztva ; csepleze a belek elejérül egész а medencéig 
lefl'igg. 

Az ember bonctudományos alkatának ezen rövid és 
a bevezetésre szukséges képét teljessé teendök, hozzá ad 
juk, hogy harminckét csigolája van, Её: nyaki, tizenkét 
háti, öt ágyéki , öt Кении-свет} és három farkcsonti. Bor 
dái köziil hét par a melcsonthoz feszül, porcos hosszabo 
datok által, esy igaz bordáknak mondatik; az ё: következö 
pair hamis bordáknak neveztetik. A fólnöltség idején ka 
ponyája nyolc csontbul áll , u. m. egy nyakszirt-csontbul , 
ВЫ; hnlánték-, két fal--, еду hom1ok-, egy i'k- és egy rosta 
csontbul. Arc-esontja tizennégy van: két állcsont, két járom 
csont, mellyek mindenike önoldalán a halántékcsontot az 
álkapocacsal köti öszve, egy nyujtvány segedelmével, melly 
Итоги-{тек mondatik; két orrcsont, két iny-csont a $211] 
padlás vagyls kemény iny hätulán, еду közfalcsont az orr 
közcpén, kél. könycsont а szemgödör belszegleténél, és egy 
also állkapocs. Miudenik állkapocs tizenhat fogat hir, négy 
élcs metszöt középen, Её: hegyes szemfogat а szegletben, 
e's tiz, gumós, dúdoros koronáju zápfogat, ötöt mindenik 
oldalon; -— ezek egyiítt harminckét fog. Hónlapia а tövisé 
nek végén еду válcsucs nevezetíi _nyuitványba vêgzödik, 
mellyhcz akulcscsont köttetik , és ennek izesl'ilése fólött egy 
kinyult pont van , ÍLollor nyujtmíny nevl'i, —- némelly iz 
mok oda feszülósérc, orsó-csontja tökéletesen Того; а sing 
csonton, azon mód miatl., mint az а ГОПшгга! izesül. A 
kéztönyolc рвоты hir2 mindenik sorban négyet; а láb 
tönek hét csontja van; a kéz és lab többl csontjai az ujak 
зайти szerint könnyen össze számlálhatók. 
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Az ember ваш-311111111 .-íltal egyidomu eledellßl .biŕvxin , î' 

mindcnkor l'igyes a szerelem örömeire . а nëlk‘l'ill 111111 
vel haitatnék гей; himtagia nem támasztatik meg csonlten 
gel által; az elöbör által nem ragasztatik a hashoz; ~hanem 

_ elòrev csx'ing a szemérem (fìm)--c_sont0k elò’tt; vágyainak. 
mérsékeléséhez járulni látszanak a nagy 65 számos vérerek ‚ 
mellyek а 1611611 -vérét душ-51111 visszavezefjk a kerìngés 
tömegébe. ' ` 

A nó' méhe egyszerů, toiásdad üreg; emlöi , csak kcttö,.; 
а ше1е11‘ helyezödnek 65 azon könnyl'iségnek felelnek meg', 
mellyel az lgyermekél; karjain `fartja. u ’ ‘ ~ »l 

Az amber természeti és erl‘ò'lcsi lrgfejlödáse. Az emberi nemnél csak еду ma'gzatos a rendes szl'ílés;‘ 
ötszáz szl'ilésre csak egy kettös (iker) esik; a meg ‘számosabb~ 
pedig igen ‘nagy 111111156;- А terhesség kilenc hónnpig tart. 
Az egyhónapos magzat (ébrény) rendesen еду hx'ivelknyi 
hosszú; a két hónapos két és egy negyed hüvelknyi-g a 
hai-om havas öt ln'ivelknyig' az öt havas hat ‘газу; hèt hü 
velyknyi; а hét havas tizenegy hüvelknyi, a nyolc ha 
v‘as , tizennégy hiivelkynyi , a kilene .hónapos lizennyolc 
hüvelknyi magas. A kik а hetedik hó lïeléig 526156161“ 
többnyire nem élnek meg. A-tei«fogak 116111111)г hóra kez 
denek elöiöni а sziiletés után, akezdetet a közepsôk tévén. 
Két év alatt husz ielenik meg , mellyek a hetedikfév felé 
egymás után kihull'anak. A tizenkét hátulsó, és ki nem 
hulland'ó zápfogak közül négy ötödfél esztendökor ielemk’ 
meg, négy а kilen'cedikkor, a hátulsó négy néha csakï a 
huszadik esztendö felé. - '- - f 

A magzat' annál inkilbb nöl 11111161 iohhan köze’h't а szi'i 
letèshez. A gyermek ellenben mindig kevesebbet 65 ke 
vcsebbet nöl.' Sziilet'ésekor többet »feliit nagysága negyedv 
részénél‘, fclét'két 65 -fél évkor titi meg, lxárom negyedét 
kilcnc ‘аду tiz‘esztendökor- Tizcnnyolcadik éve elött ne 
hezen szün mcg,r 'a nölé'stù'l.' - Az Vember ritkán halad' meg 
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hat lábot s nem könnyen marad ötön alul. A nö rende 
sen néhány hl'ivelknyivel kisebb. 

A fanosodás kù'lsö jegyek ńltal mutatja таза, tiztůl 
iizenkettò’dik évükben а leányoknál, tizenkettötíil tizen 
hatig a Байт“. A heves ё; ulatt elöbb beáll. Egyik vagy 
másik nöm ritkán nemz ezen jelenség idöszaka elött. 

Allg érte el a test magasun nölése pontját, midön vas 
tagodni kezd; а zsir öszvehalmozódik a sejtszövetben. A 
különbféle edények fokonkint bedugulnak; а merö részek 
záradnak; és еду, töbhé vagy kevesebbé-hosszú, többé vagy 

kevesebbé meghányt, többé ‘иду 1<ечезе1фё fájdalmas élet 
után elérkezik az öregség , romlandóság , vénség és а halál. 
A százon túl 6161:` ritka ldvételek; а nagyobb rész sokkal 
elöbb meghal ezen célnál, vagy betegségekben, иду tör 
ténet által vagy csupán az öregség miatt. 

A csec'semö sokkal шубы) szorul még az anya sege 
delmére mint annali tejére, honan annak számára elme 
b‘eli s egyszersmind termêszeti nevelés is származik, vala 
mint a kettö között állandó hajlandóság. A két nembeliek 
majdnem egyenlö зайца, az egy nönél többet tartásnak 
nehézsège, ha a gazdagság nem segl't ki, azt mutatják, 
hogy nemünkben az egynösség n természeti kapocs, és va 
lamint mindazoknál kik ezen egyesl'ilési nemet ismcrik, 
itt is részt vesz az apa anevelésben. Ezen nevelés hosszasága 
más- gyermekek nemzését is megengedi azon közben,' ho 
nan а házassági egyesl'ilet természetes folytonossága szár 
mazik, valamint а gyermelìek hosszú gyöngeségébül а há 
zi fenyíték veszi eredetét, s következöleg minden társasági' 
rend, fóltéve, hogy az új családokat képzö fiatalok fón 
{ах-‘1:11; szùlöikkel azon egybeköttetést, melly olly hosz 
szú idò’n által édes szokásukká ‘АН. Ezen egymáson 
segl'tendò' hajlandóság ve'getlenül szaporítja azon haszno 
kat, mellyeket máx` а magános embernek megszerez 
íigyessége és elméje; az vezeté б! a más állatok megszeli 
dx'tésére vagy elrettentésére , az éghajlat kedvetlenségeinek 
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megorvoslására, -- és ezek által lön képes a fóld egész 
szl'nét ellepni. 

Különhen nz ember nem látszik semmit birni, a mi 
az ösztönhöz hasonll'tana, semmi állandó szorgalmat, és a 
vele szl'iletett képzeletekbùl szái‘mozottat; minden ismere 
te az érzések, ön vagy elödei figyelmezése'nek si'ikere. A 
beszéd által átndva , а gondolkozás által gnzdagitva, 521111 
ségeihez és éldeleteihez alkalmaztatva, adák ezek néki 
minden mesterségét. A nyelv és az irás, megszerzett is 
mereteket f‘óntartva, végetllen tökéletesedés forrását teszik а 
faj számära. lgy teremte ö képzeletet magánqk, igy vön 
hasznot az egész természetbi‘il. 

Azonban mégis igen kl'ilönbözö fokai vannak az em 
heri kifejlödésnek. . 

A legelsö csapatok a vadászntbnl, halászatbul vagy 
vad gyi'imölcsökbl'il lévén kénytelenek élni, egész életl'iket 
élelmök keresésére kellvén fordítamok, nem szaporodhatván 
nagyon , mert hnmar fólemésztették volna а vadakat, ke 
vés elò’menelelt tönek; mesterségök a kunyhók és sajkák 
készitésére, magoknak börrel való í‘ódöze'sére, nyilak és 
hálók csinálására volt szorítva; alig vizagáltak egyebet , az 
öket utaikon vezetö csillagoknál, némelly nékik használható 
tárgyaknál; csak az ebet szeliditék meg, mivel annak ter 
mészeti hajlandósága volt hasonló életnemre. De mihelyt а 
füevö állatok megszelidi'tésére jntottak, а számos csorda 
birtokában egyre biztos életet találtnk, és üres idöt,. az ös 
meretek bövi'tésére használhatandót; némelly szorgalmat 
fordl'tottak a lakhelyek és öltözetek készl'tésére; а birtokot 
és következöleg а cserélést, а gazdagságot és az állapotok 
egyenetlenségél megismeriék, mint а nemes vetélkedés és 
alacsony szenvedelmek forrását; hanem az új legelök ke 
resése s az évszakok követése miatli bujdosó életmód mind 
egyre szoros korlátok között tartotta öket. 

Az ember tulajdonképen nem vala képes faját nagy 
{окон elterjeszteni, és ösmereteit s mi'veit igen messze 
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vinni elöbb, mint csak а 1`01‹1т1"е1ёв föltalálása és a föld“- 
nek örökös tulajdonokra való fólosztása óta. A 101111111“: 
lès segl'tségével a társaság tagjai еду részének ke'zi munkájn 
képes mind a többit táplálni, és azokat kevesebbé 52111136 
ges munkákkwl hagyja foglalatoskodni, midön egyszers 
mind azon remény, hogy a szorgalorn által magának és 
jövendösége'nek kellemetes lételt szerezhetni , 4új rugót 
adott а versenygésnek. A képzeleti becàek fóltalálása igen 
magasra emelé ezen versenygést, könnyítve a‘cserét, u ja 
vakat egyszerrc függetlenebbekké és nugy növekedéare a1 
kalmalosakkgïtéve; hanem elmaradhatatlan következésnél 
fogva'szirite magas fokra emelé a puhaság vétkét ¿6,11 пагу 
ravágyási dl'ihöt. 

Azon természeti hajlandóság, mellynél fogva mindent 
általános képzeletekre vonui és minden tl'ineménynek okát 

. fóllelni törekszünk , n társasági kifejlödés mindenik fokán 
álh'tott gondolkozó embereket elö, kik ńj képzeleteket 
szötek а már voltak tömegéhez; és mivel а 111580331‘; 30 
ha sem volt közönséges, maid mindenkor arra lörekedtek , 
hogy fólsöbbségöket (nag'yobb belátásokat) uralkodási esz 
köz gyanánt használják , érdemeiket mások szeme elött 
túlmagasztalva, ismereteik gyöngeségét pedig balve'lemé 
nyes kêpzeletekkel takarva he. ' . 

Még gyógyl'thatatlanabb rosz az erövel való visszaélés 
ma, midön csak az emher ártliat az embernek, ö maga azon 
еду faj,.me1ly örök hadban van magáva-l. A vadak erdeikért 
vitámmk;` a сет-11112611 (nomadok) а 1е5е161сёг1; valahányszor 
pedig képesek reá, beùtést tesznek a fóldml'velò’khöz, 
munka nélkül elrablandók azok hosszú munkájának gyù' 
mölcsét. Magok a ml'velt népek is, távol lêvén az éldele 
tökkel való megèlégedéstül, самка: üznek a gög elsösé 
geiértés а kereskedés eg'yedül birásaért. Innét van az 13:12 
gat-is szúkséges volta, melly a nemzetihadakat kormányoz 
za, egyeaek panaszait реф; elnyomja vagy szabályzott 
idomokba vezcsse. ‘ ‚ 
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A böbbé vagy kcvescbbé kedvezô köriilmények bizo 
nyos fokokon tartóztaták али-51131 létct,l ‘аду anak kifej 
ló’dését elömozditn'k. ‚ ‚ 

A két száraznak éjszaki jeges éghajlatát, Amerikának 
áthatlmtatlan erdeit még most is ,csak Yad halászok .és va 
dászok lakják. y ̀ ` 

Asia és Afrika közepének végetlen homok sikjai és 
sós pusztái csordázó népektül és számtalan ycsordáktul van-l. 
nak ellepve; ezen félig _mivelt csapatok Inindannyiszor ösz 
vegyù'lnek , valahányszor еду neki hevù'lt vezér fólszóh'tja 
öket, és becsapnak a körülfekvö ml'vell. tartományokba, 
опал széket verendôk és elpuh ulandók , mignem más esor 
dázók jönek és öket meghódoltatják aA ez azon önkényke 
désnek igazi oka, melly lminden_idg'ibexi elnyomá Persia, 
India és China szép éghajlatában а szorgalmat. . 

A.’ szelid éghajlatok, а természettül vizekkel ellátott 
és növényekkel bò'velkedö fóldek a fóldmivelés és polgá- _ 
riasodás természeti hölesöi; Nés. ha hßlyezetök bálorságba 
teszi öket а barbarok becsapásaitul, ott a világosság nemei 
közösen ébresztgetik egymást: illyenek voltak , europában 
az elsök, Görög- és Olaszország, illyen most is- maid ezen 
cgész szerencsés földrész. ._ _ 

Azonban vnnnak még belsö okok, mcllyek a legkcd 
vczöbb körülmények között is elgátolni laitßzanak> némclly 
fajták fejlödését. 

¿z „гляди/а} Mz... 

Noll-a az emberi fai egynek'látszik , noha minden egyé 
nek .nöszhetnek együtt és teifmélçeny cgyéneket nemzhet 
nek, azonban némelly örökös alkotáamódot venni .nálok 
észre , а mi az -ugy nevezett fajtdt teszi. 

Ezek között kiváltképen hánom látßzik nagyon 1011111 
ni: a fehér‘vagy kanban', а sárgayagy mongol, a fekelc 
‘из-у .szerecsenJ (éthiOPÍ) faim' 
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А kaukazi, mellyhez mi is tartozunk, megkülö'nbözte 
tik feje idomának szép tojásdadsága által; s ez ada lételt a 
legml'veltebb, a többieken legtöbbször uralkodott népek» 
nek: kiilönbözö arc és ha]sz1'nzetet mutat. 

A mongol Тайга megismerhetò’ dúzzadt arc-csontairul, la 
pos arcárul, keskeny és ierde szemeirù'l, egyenesdrideg) 
és fekete hajárul, ritka szakállárul , olajszl'nérù'l. Ez alkotá 
a chinai és japáni nagy birodalmat , és gyözedelmeit nella' 
а nagy pusztaságon innenre is elhozta; de mi'velödése'min 
dig szakaszos volt. 

A fekete fajta az Atlas hegy déli részével határos; színe 
fekete, haja göndör, kaponyája öszvenyomott, orra be 
lapult; duzzadt arcora (szája) és vastag ajakai látszólag 1:6 
zel hozzák a majmokhoz; az б: képzò' népek mindig bar-- 
barok maradtak. 

Kaukazinak azért nevezték azon fajtát, mellytl'il mi 
származunk, mivel az áthirlések és a népek. elágzása azt а 
Kaspi- és Feketetenger közötti hegyek láncolatáig látszik 
emelni, honnan az mintegy sugarazva terjedett el.' A Kau 
kaz népei, a cirkasslaiak és georginiak7 ma is legszebbek-- 
nek tartatnak а fóldön. Ezen Гана föágait megkŕilönböztet-` 
hetni a nyelvek hasonlatossága szerint. Az araméni vag'y 
syriai ág délfelé irányzódott; elötermé az assyriaiakat, 
а mindig hódítatlan arabokat, kik Mahomet ntán. azt vé 
lék, hogy a világ urai lehetnek, a fóniciaiakat, zsidó 
kat, ahyssiniaiakat az arabok gyarmatait: igen hihetö 
hogy az egyiptombeliek 'is hozzájok штык. Ezen, a 
mysticismusra (titkozatra) mindig hajlandó ágnál születtel; 
a legkiterjedtebb vallások. A ’mdományok és literatura né 
ha virágzottak nála, de mindig furcsa, tarka'lékos (bizarr) 
idomokhan és ékesl'tett írúfual (irásidommal). 

Az indus, germain és pelasgi ág sokkal kiterjedtebb és 
jóval elöbh eloszlott; azonban a legsokszorozottabb rokon 
ságot ismerni ki négy fönyelve közt, millyen a sancsrit, ma. 
is szent nyelve az indusoknak, s a hindostáni nvelvek :xa 

` 
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:gyobb részênekianyja; ‘а pelasg‘ok régi nyelve, melly a 
_.görög, latin és több kiholt nyelvek s a déli europai min 
-den nyelvnek közös anyja; a goth ‘аду tüdesk (german) 
nyelv, mellytül származtak .az éjszaki és éjszaknyugoti 
-nyelvek, mint anémet, holland, angol, dán, svéd s ezek 
‘пей ,tájbeszédei (dialectusai); végre az ugynevezett slav 
nyelv, mellytül származnak az éjszakkeletiek, orosz, len 
gyel, eseh és vend. Y 

Ezen nagy és tiszteletes alga а kaukázi fajtának ter 
]'eszté legtávolabb а рЫЦоэорЫйг, tudományokat és ml've 
ket, ez azoknak raktára (örzöje) harminc század (Эта. 

Ezt a celták elözék meg Europában, mellynek éj 
Vszakrul jött shajdanában igen elterjedt népségei, most a leg 
nyugolibb pontokra V'vannalk szorl'tva, ~-- .és a kantabrok, 
«kik Afrikábul Spanyolhonba hatottak, és ma majd egészen 
.öszveolvndtak azon számos nemzetségekkel , mellyeknek 
¿maradêka банке van ezen félszigetben keverve. 

A régi persák eredete еду uz ifndusokéval, в „Bk ma 
.radékai az europai népekkel valió hasonlatoss-ág legnagyobb 
jeleit ma is hordozzák. 

A scytha és tatár ág, eleinte e'jszakra és éj-szak keletre 
iráyzódva, ezen vidékség végetlen pnsztziiban kóborolva, 
onnzm nem jött egyébért ki, mint testvóreinek szerencsé 
sebb :alkotmányait elrontani; а scythák, kik a régi idök 
¿ben becsapásokat vtettek Asia magnsära; a pártosok kik ott 
a görög és romai uralkodä-st megdönték, törökök, kik az 
arab birodnlmat fólfordi'tzik, .s Europá-ban a szerencsétlen 
görög nemzet maradékát meghóditá'k, ezen ágnak rajai 
voltak; :l íinlaandink, a magyarok hozzá tartozó népek , а 
germán és slav népek közé mintegy eltévedve. A Kaspi-ten 
ger éjszaki ё! keleti oldala, hajdani hnzájok, ma is hir 
azon eredeti'i .és hasonh'tó nyvelvù' népeket; de öszve ele 
gyedve más számtalan kl'ilönhözö eredetii és nyelvii népek 
kel. A tatár nemzehek-érintetlenebbek maradtak azon egész 
teren, honnan sok ideig fenyegeték Oroszországot s hol 



78 "EMLösEK~ 

végrc az által mcghódi'llattak , a Duna kiörnlésétül cgészen uz 
Irtisen tl'llig. Azonban a mogolok , gyözedelmcik idején‘, 
hele keverék véröket; és kivált kia T atárhonban sok vo 
„мы lámi. 

A kaukazi faim tlmir úgátul kelctrc kezdödik а mog0l~ 
Щи, те11у egész a keleti Nagytengcrig uralkodik. A még 
csordázó ágai , a kalmukok és kalkasok , a nagy pusztában 
kóborolnak. Eldödeik háromszor vitték messze nevök ret 
tenetességét, Atila, Gengis (Dsmgiszhkhán) és Tamerlán 
nlatt'. A' chinaiak ennek lcgrégebbeu ml'vclt ágút teszik, ‘ 
aöt nem csak ezenV faitának, hanem minden ismert nópek 
nek. Egy Над-111111111‘: algy (а mnndsúk) nz új idöben foglalta 
el Chinát s ат та is kormányozza. A japániak, khoreaiak 
s majd mind azon csapatok, mellyek Siberi'n éjszakkeletén 
terjednek el, az orosz uralkodás ‘Наш, nagy részint chez 
tarboznak; söt ide azómlálják ma még а- marian, karolin s 
több ezen szigetsokhoz közel fekvö szigetek ösi lakosait is. 
На némelly chinai tnrlósokat kivesziink, a mogol Щи) 
népei általábnn a buddismus különbféle felekezeteihez és Fó 
vallásához ragaszkodnak. l 

Ezen nagy fajtánnk credete nz altai hegyeken látszik 
lenni, а mienkéa Kaukazon; de nem lehet olly hl'vcn kö 
vetni különbféle ágozatinak szármnzását. Mind ezen csor 
dázó népek történetei olly áttünök, mint tanyázatuk, а obi 
naiakéi pedig az ökel; körúlvevö népekrül rövid és kevéssé 
folytatott tudósításokat adnak. Nyelveik rokonságai is igen 
kevessè ösmeretesek s nem tudnak ezen tévelyben (laby 
rinthban) vezérelni. 

A félsziget éjszaki nyelvei :L gangesen túl, szinte mint 
a thibeti , némileg hasonll'tanak a выпей nyelvhez, leg 
alább természetökre nézve , melly némelly tekintetben еду 
szótagos, s a rajtok heszélö népek nincsenek vonásaikban 
hasonlatosság néllu'il a többi mogolokkal; hanem déli ré-i 
szét ezen félszigetnk а ,malajok lakják, az indusokhoz, ido 
mára nézvc , igen közel-itö nép, mellyuek fajtáia ’s nyelve 
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az egész indus szigetsok partiain eltcriedt. A Déli-lcuger 
számtalan apro szigeteit szinte еду szép faim nópesíti , 
melly igen közelít az indushoz , s mellynek nyelve sokban 
hasonh't amalajokéhoz; hanem a шагу szigetek belseiében , 
kivált рейд a nagyon vadonos helyekcn, más fekete szí 
nii emherek laknak, neger arc-idommal, mind rendkivül 
barbarok, “(Икс alfurus-oknak neveztek; Új-gvineának 
és а határos szigeteknek partiain ред}; más feketék laknak 
maidnem hasonlók az Afrika nyugoti partiain lakókhoz, s 
‘приз-окна]: mondalnak. Úi-holland lakosai az alfuru 
sokhoz számláltatnak, de Diemen fóldeiéirül azt bizonyit 
ИК, hogy nagyobb részint Papua-ok. (l) 

Sem amalaiokat sem a papusokat nem lehet egy köny 
nyen a három nagy faitának egyikéhez számlálni, hanem' 
meg lehet-e az elsöket szorosan kiilönböztetetni az ö Её: 
oldali szomszédaiktul , а kaukazi indusoktul és а mogol chi 
мыши? Mi megvalliuk, hogy e végre nemy találunk ná 
lok elegendö bélyegeket..A papusok pedig nem régente az 
Indus-tengercn elszort fekcték-e? Meg nincsenek eléggé pon 
tos leirásaink vagy raizolataink ezen kérdés megl‘eitéséhez. 

A két зайти éiszaki részének lakói, а samoiedok, la 
ponok, eskimók némellyek szerinï’l; а mogol faitátul ered 
nek, mások szerint pedig nem egyebek a kaukazi Щи; 
scytha és мы: ágánek elfajzott haitása és sarjadékanál. 

Magokat az amerikaiakat sem lehet még ó szárazaink 
egyik faitáiához is kötni, azonban me'g sem bix-nak egy 
szersmind szoros és állandó ielekkel ‚ m'ellyeknél fogva tu 
laidon faitát tennének. Rózveres szinök erre nem elegen 
dä; rendpscn feketc haiok és riLka szakállok. al-mogolokhoz 

з 

И‘ (') Lu'iid azon~> különfe'lc fajtâkrul , mellyek a1. |ndua-és.(`-_ae|,x` 
des-tenger надежен lekják, Lesson és ваты, Ull. értekezésút n : 
Zoologie d Voyage du la Coquille-bnn l. 1. -- 115. Az :isini ncmzclrk 
uyelvérül ‘és azoknnk kölcsönös lokonságárulkérdezd ‘ mcg Klaprolh : 
Asia poilygIotta-ját ’ 
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számoltatnák ökct, ha szinte ugy kifejlett vonataik , szinte 
ugy elötůnö orrok, mint а mienk , ha nagy e's nyill; sze 
meik, annali ellene nem tennék magokat s europai ido 
munknak nem felelnének meg.; nyelveik olly számolhatat 
lanok, mint ne’pségeik; s nem lehetett nálok mindeddig 
semmi behizonyitó hasonlatosságot lelm', sem .egymás kö 
zött, sem a régi világóival. (1) › 

 

Az шт, ósEK MfisoDIK RENDE 

А NÉGYKEZÜEK. 

(LES QUADRUMANES.) 

A boncolati különösségeken lnivül', mellyek ezt 
az embertül elválasztják s mellyeket mi megmagya 
„аминь, ezen család igen szembeu'ínö jelek által 
különbözik а mi fajunktul, minthogy hátulsó lábain 
szabad és а többi ujaknak ellenébe tehetö ln'ivelyke 
van , lábának ujai hosszúk és hajlékonyak , mint ke 
zeéi; azon kivül minden faja könnyííséggel mász а 
fákra, mig azonban csak bajosan tud egyenesen 
âllani és jârni, lábok csak a külsö szélre támasz 
kodva, és keskeny medencök а súlyegyennek nem 
kedvezve. Mindnyája а miénkhez hasonlító belekkel 
hir, szemeik elöre irányzottak, emlöik melükön 
vannak, vesszöjök csüngö, agyok mindenik oldal 

(') La'sd, az amerîkaiakrul ‚ Humboldt fontos tanúeágokkal 
olly дата; ulazásán НИЦ, Vater és Mite/lill érlekezéseit. 
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rul háromkarélyu, mellyeknek hátulsaja az agya 
csot Fódi; a halántéki völgy a szemgödörtül csontfal 
által el van választva; különben pedig fokonkint el 
távoznak fajtánktul, arcoruk (le museau, die Schnau 
ze) jobban és jobban kihosszabbodva , farkot és in 
kább kizárólag négylábuas járást kapva; mindazonál 
tal elökarjaik szabadsága és kezeik bonyolôdottsága, 
sok az emberéihez hasonlô tettet és mozgást ‘швед 
nek nekik. 

Mär régôta Её: пешге osztják бы, а maj 
mok- és ma'kik-éra, mellyek ma már az alárendelt 
idomok szaporodása által két kis családdá váltak, — 
és mellyek közé egy harmadik nemet kell helyhez 
œtni, az íngadálrat. 

A MAIMOK. 

(Les Singes Sz'mz'a L.) 

Mind azon névgykezüek, mellyeknek mindenik Шпар 
csában négy egyenes metszò'fogok van , s minden ujokon 
l‘apos körmök, — két olly jegy, melly öket közelebbre 
hozza а következö nemeknél az emberhez 5 zápfogaik, 
szinte mint a mieinkj, csak tompa böcökösek, s 6k csupán 
gyümölcs eledellel élnek; hanem szemfogaik meghaladván 
а többieket, fegyvert adnak nekik, mellynek mi hijával 
vagyunk, és az átellenes álkapocsban ürt kivánnak, melly 
be а ш; becsukásakor helyezödjenek. 

Zápfogaik száma szerint két f6 alnemre oszthatni öket, 
mellyek szintc számos csapatokra szakadnak el. (1) 

(') Bufon ÖL nenuclségl'c osztá а majinokat: а tulnjdon maj. 
mak , fark nélkiìl , paz'ìa'nok (lea papiuns) rövid farliunk; „мамаша/ 

c-Uvlun 1. к. ~ 6 
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A tulajdonképen иду nevezett, иду az ó Vilá-glieli 

Zápfoguknak száma ugyan annyi mint az emhernél, 
hanem különben magok között némelly jelekre nézve kü 
löńhöznek5 mëllyek è' következö' fólosztásokat képzék : 

ь‹‚ 'x Az EMLÖRÖK. 
Les Orangsg Sz'mz'a Erxl. Pz'tïzècus GeofTr. »vad emberek, 

_ ' orangol‘. (1) ' . 
- Az ó -világ majmai Кбайт osak nekilk nince ‘113111136 

jok, ---- májok pedig és vakbelök az emhcréhez hasonh't. 
Orrok nem¿ (Штат, ninos pofzsebök5~sem а Гаг1ща1с leg 
kevesebb flyoma. 4 

Némellyeknek elegendö hosszú karok vali, hogy Pón 
álîtokban a fóldrè érhetnek, lábszáraik ellenben igen rö 
‘На; Ezel: mmhjdonképen mondott emló’rök. ‚ 

А Ízomlolvmagas emlör; Orfíngutxíng. Földi. (Simit 
Satyrus Lim) Анд. 2.1. Fr. Си". 2. 1. (2) 

Иду tartatik hogy miudcn állatok Кбит: ö hasonh't 

 

leginkább az embeîrhez, fejf'înek idoma , homlokának пагу 
mok (сайт) le! шепот), huuzú farkuak, ülgnmósak‘; glindörz‘ík 
(les sapajous) hosszú és. kácsoló farkuak, ülgumó nélkül; Erxleben 
‘рейде. fölvéve enen „мы, ezen „мы, `u'mia, papio, cercopì 
‘девиз, cebus és callizlzrix-re fordítá. A cebus és callitríx nevck, 
'mellyek l régieknél afrìkai és мы majmpkat jelentének, igy vi 
`tette): ált Amerika majmaira. А papíók neme, csupán csnk a fark 
rövidségén alapodva, nem tnrtathalék meg, mivel а természeli ren 
dat igen megtörtç volna, s а löbbit is mind alosztályokba Вене“ 
tenui; végrc az ingaduk (les ouistitis) neme't ia ki Жене“ vetni, 
melly, a aagouìnokéban foglaltaték, de mellyek а többi majom ne 
mçk jeleivel nem egyeznek egészcn meg. 

(') Orang maláji szó , s okos гамме-м jelent, melly az em 
berre, homlokmagas emlòrre, és (дойти alkalmaztatìk. Utang nadat 
vagy erdeit tesz. lnne't az Ox‘ang-utang, erdei amber-nek is fordítta 
МН‘ _az utnsoktul. - 

C) A-homlokmagas emlór egyetlen jó rajzolata .sok ideig a Vos 
maar-birtokabeli volt, ogy Haagban ё“; egyén szerint készitve. A 
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sága és agyónak tömege által; hanem némelly szerzök fon 
héjázófállításai ezen hasonlatosságrul részint onnét, ered 
nek, hogy csupón ñatal példányokat láttak, mert igen: 
hihetö hogy vénúlésével arczora is sokkel kiduzadtabb lesz., 
Teste durva verhenyeges szörrel fódött, area kélfided,l1átu1--f 
só hüvelkei az ujakhoz képest igen rövidek. Ajakai kl'ilönös 
módon kinyújthatók és nagyon mozgékonyak. Története: 
igen meghamisi'ttaték, öt más nagy majmokkal , kiváltké 
pen pedig a homloklapos ernlò'rrel öaszekevervém Szoros 
birálat alé vetvén, azt leljl'ik, hogy 11 homlokmagas em 
lör csak a legkeletiebb»tartományokban lakik , mint Mala 
kában, Kochinchinában, leginkább рейд VBorneo nagy szi 
getén,- 'honnan Javán által hozzánk hozaték, hanem .igen 
ritkán. Fiatal korában s иду mint Europában yláttatott, 
igen szeh'd állat, melly könnyen megszelidiil és megszokik 
s alkotása szerint cselekedeteink nagy számát utánozni ta 
nulia; hanem értelmessége nem emeli ó’t olly magasra 
mint mondaték, söt még 112 ehét sem haladja sokkal meg. 
Camper két hártyás zsebet talált fól és irt jól le , nclellyeli’.` 
ezen állat gögsipiának gyomraival közösülnek, és szavát 
eltompitják; hanem igen bajos e1hinni,_1io`gy hálulsó hü 
velkein mindig hibáznak 11 körmök. I ` I г 

Egy _borneói majom, melly mind eddig osak vázáf. 
bul ismeretes в Pong-d (1) nevezetl'i, annyira hasonli't a 
homlokmagas emlörhöz részeinek jóviszonya s Afeje 131111121 
nak és varrányainak helyezete által', hogy, vareorcinatki 

- Bufl‘oné (Suppl. VII. 1. :1.)` minden tekintetben liijányos >;_Allamand-é 
(Bufïld' Holl. X1’. l. XL.) еду kevessel jobb, ше11уе1д$с11геъег131114301: 
(11.1. В.) Camperé, ugyanctt 11 l. C. lemásolva, n_incs pontosság 
hijával , hanem igen megösmerni, hogy halolt szerint van készítve. 
Bontíus, Med. ind. 84, csupa képzclet szülcményt ad róla, nolia 
Linné ebbül készíté a Traglodytest (Amoen. ac. 1, 1. I§.)Nél1ány jó 
van még ezen munkának angol forditásában és Kruseustern 11121211 
sában, 94 és 95 l. hanen: mindig csnk Íiatal példányok szerint. 

(')AuJeà Singes , pl. anat. Il. yEzen pongo' nevezet, [10536 
6# 
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nagy elöduzadása, kaponyájának kicsinsége s alsó (дикар 
csa ágainak magassága mellett is, б! felnölt egyénnek tart 
hatni , ha nem a homlokmagas emlörök fajábul is , legalább 
еду igen liatár'os fajbul. Karjainak s nyakcsigolái nyujtvá-~ 
nyainak hosszasága , „мышцами gumóssága, megköny 
nyebbl'theték neki a két lábon való állást és menetelt. Ez 
legnagyobb -minden majmok között, és igen irtóztató ál 
lat; közell't az ember nagyságához. 

A többi -emlôreknél а karok csak a térdig érnek le. 
Homlokuk nincs, és kaponyájok a szemholdak boltja mö 
gött mindjárt liátra lapul; nevök homloklapos emló'r. 

‚ ¿d Íwmlo’lrlapos emló'r. (1) 
(Le (,Vzímptimi‘e , Símia troglor'lytes Lin. Vadember Fôldí). 

Fekete vagy lberna, elöl rilka szörrel fódött. Ha az 
lutazók elbeszélésének hihetni, az ember nagyságát meg 

 f l 

hul rontva el, lmellyet Afrikában a homloklapoa ,emlórnekvagy a 
duzajkoknnk adnak, Buß‘on által еду vélt nagy orangutang fajra al 
kalmaztate'k, melly nem volt egyéb képzelete szůleményenél. Wurmb, . 
egy batnviai természettudós, ezen állatnak ajándékozá el, mcllyet 
ó irt le elóször, s mellyrül Bufi'onnak képzelete sem volt. Lásd a 
hataviai társaság emlékiratait. 1l. k. 245 l. Azon gondolat, hogy 
fölnôtt homlokmagas' emïlór' leliet; еду közönse'gcs emlór kapouyá 
jána'k látásánál uâllott engem mcg, mellyen az arcor sokkal 1111231‘! 
tabb volt, mint az eddig`leii't fìatal egyéneknél; ezt én megös 
mertetém egy emlékleirásban mellyet a tudományok akademiája. 
elött fölolvasék’1818-ban. Ugy látszik , hogy Tilesius és Rudolphi 
is vizsgálták ад. L. aBerlinì Ak. Emlékiratait _1824. 151-re l. 

(’) M. l. Harwood (Trans. linn. XV, V4711.) egy emlör lábait ' 
îrja le, 15 angol hüvelknyi hoszúkat, a miegy igen szembetů'nó наду 
ságot jelent s Ы: arra vezette, hogy a pongót fölnött homlokmagas 
emlôl‘nek tekintette volna, ha a, londoni sebészek collegiumabeli 
pongónak egygyel több ágyekcsigolája nem volna, mint a horńlok 
mages emlór vázában. De ez semmi ellenvete's; mert ezenkülönbözés 
nem egyszcr lńttatc'k az cmber fajában is. I’ 

Ez Tulpìizsna'l.' quejas matou ‘аду angular' мну’, k1 annali 
losz képét is adtn (Obs. mcd. 271 1.), Tyson-nal pygme'e nevü , és 
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közell'ti vagy fólülxis haladja; de Europáhanegy részét 
sem láttuk még , melly ezen nag‘yságoty mutati.y AGlllineálziax'x 
és Kongóban lakik , seregesen él, а bokrokbul kunyhókat 
készi't magának, fól tud kövekkel és botokkal fegyver 
kezni s azokat használniképea az emberek és -elefántok taid 
vol ù'zésére tanyáj‘átul; J:.IZILmOndják, hogy a néger asz 
szonyokat kergetl és néha ellopja az erdökbe, ай). Majd 
miuden természettudós öszvezavarta ó_'t а homlokmagas em 
lörrel. A fogságban igen jófejíi s megtanul emberi módon 
iárni, film', enni. Y 

Azemlöröktül mostanában elválasztatnak : 

A KARNYÚK. l 
(Les Gibbon., Нади“ 111g.) _A 

Mellyeknek karok hosszú, mint а hoinlokmagas ещё 
löröké, homlokuk lelapult, mint a 110112161<1ароз`1 еш 
löröké, farok' ülgumós mint a pofůrüké," hanem ezen 

_ utolsóktúl kúlönböznek , mivel ninos farkok és poil 
zsebök~ Mindnyája Indiának legtávolabb részén és szi‘ 
getsokán lakik. ' — 

А kfelrez‘e Ivarnyú (Le Gibbon noire.À Sz'mía Lar.v 
Linn. ВНЕ XIV, п. ОпЫ Fréd. Cuv. 5 és 6 rl. 

Duxfva fekete szörrel 'van Í‘ódve. area. peclià fehërlö 
körrel Мед-{тетей be. ' 

‚А 

sokkal jobban van rajzolva Anatjof.’ aPygmi ,‘ 1*. 1.), Schreôer-Iül le 
másolva I l. Scotin egy másik meglehetós парой!“ adta, lemá 
solva az Amgen. açad. VI. r1. 1. fig. 5. és.Schreb.__I. C. Egy egyén ‚ 
melly Buñ‘onnál élt s melly amuzeumban tartatik, гарем: van, nolia 
ем; rosszul, a Hist. nat. XIV. I-, hol Jockó-nak neveztetik.-Azon 
egye'nt sokkal jobban дай Lecat (Traité du mouvement muse. I l. 1. 
k,) Quimpesé név alatt; szintc ezt adja Aùdeberß is, hanem csak а 
kitömött szerint. Ó pongó-nak nevezí. _, ,u ‚‚_ 
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А vúvú ‘(barna) lwrnyú, (Le Gibbon. brun. Hilo 
Bates Fr. Cuv. -3 és 4 r1. -- Petit Gibbon. ‚ Buffon 

XIV. III). -- 
Barna, aroaköre és hát-al-ja halavány sárga. A niiata-Y 

lok egyidomulag sárgásfehérek. Élénkség‘e rendkivúll nagy; 
párosan él; malaj neve: www ‘(vouvou), melly vkiál‘tásá 
tui véteték. - ‚ А ` ~ › ‚ 

А hamvas l'arnyú (Le Gz'bLò/t ceńdré'. Slm. leuczkca 
' Schrebfrl- 3 ‘.B.) ' ‘ ' 

Szeh'd hamvas gyapjuval l`ódött, fekéte arcu , a 11:16:1 
sokban tartózlcodik s a legmagasabb bambus~-szálolcra 1‘61 
mász hosszú karjaival ott súlyeg'yengetve magát. Szinte vu 
vńnak mondatik. „д -.-‚‚ ; ‚ 

A többi karnyúktól megkülönböztethetö 
’ .l 

А raguj »(raguju i‘arnyú', Le Sàxzmang. Simia Syn- l 
dactyla Bail. f- Fréd. Cuv. r1.) I 

Ennek hátulsó kezein a második és harmadik uj egy 
keskeny hártya által egyesù'lve van az elsö pörc egész hosz 
_szaßágábam Fekete; alla ésßzemholdai verhenyesek; $211 
;рдв csapatokban él, mellyeket baitor és vigya’zékony уед 
zéi-ek vezetnek; az erdöket iszonyatos lármával töltik el 

` nap kelle `:'...nyugtakoxu Gégéje‘bártyazsebet hir. 
ц А most líöve'rlïezendc'i ó világunkbeli majmok mind. 

„убийцы; mája több karélyra van os'zwa', vakbelök vas 
tag, rövid, toldaléktalan; szakcsontok vértidomu. 

A POFÜRÜK. 

(Les~Guenoms. Farkas majmok. Cercqu'thecus- EKL 
‚ résziut) (‘). 

Arcórok kůzépszerüen duzad elö (60°), pofzsebesek, 
farkòsak, úl'gllmósak; utolsò alsó zápfogukon négy púp 

l Ъ‘. 

(') Cercopithecus: farkmajam, a régi görögöknél smkásban 
volt лёг. 
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van mint a többleken. [дед számos, igen küiönbféle пагу 
ságu és szl'nii faiaik, belöltik Afrikát, seregesen élnek és 
nagy pusztitást visznek a kertekben e's mivelt mezökön 
végbe. Szinte könnyen megszelédithetök. 

.d veras pofú'rü (Le Рама. Simia rubra Gm.) Bul?. 
XIV, XXV, XXVI. Fréd. Cuv. 23. ` f 

Fölül eléggé élénk sárgaveres, alul fehéres; feket'e fó 
dél a szemei fólött, néha fehérrel szegve fólù'l. A Sene 
galnál. 
.dz ör'vöapofú'rü (Le Mangabey à collier. Simia aethiops. 

Lin.) Bulf- XlV, XXXIII. Fred. Cuv.>~24. " 
Föliil (а hátán) csokolád-barna , al'uI (hasán) és tarkó 

ján fehéres , yfejtetó'je elénk Veres , szemheiai fehérek.‘ 
Buffon Madagaskárt, Hasselquist Abyssiniát mondia 

hazájának. S valóhan Sonnerat azt álh'tja, lhogy Madagas 
kárban épen nincsenek maimok. 

./lz örvetlen. pofú'rü (Le Mangabey sans collier. 
SimiafuZzgi/Losa. Geoff.) Buff. XIV , XXXII. Fréd. 

Ст. 25. ‚ 

egyidomulag csokoládbarna , halaványsárga alul, 
szemheiai fehérek. Bulïon madagaskárbelinek mondia, és 
az elöbbi faitájának tartia. - _ -‚_ 

А zöldeahlítu pofů'rü' (Le Callitriehe, Simia animen. 
Lin.) Bul?. XIV. XXXVII. Fred. Си‘. 19. 

Fölù'l zöldes, alul fehéres, képe fekete , pofszàkálla 
sárgás, Гайка vége sárga. A Senegálnál. (1) 
‚А Larham'uas pofú'rü (Le .Malbroua Buif. Simia faunus. 

Gm.) Buff. XIV , XXIX. Simia Cynosuros scopol. Schr. 

(') A callißhrix nevet Pliniunnál, VIII. k. 54. пай. egy éthio 
piaì majom birja , boites szakállu és Гайки, hilielòleg a aöre'rgyea täm 
kar. Buffon önkénybül nda ezen fajnak. i h _ д‘ д 
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rl. XIV. C. Fréd. Cuv. 22. rl. -— АидеЬ-пё! az elöb 
binek fajtája. (4. fam. 2 sect. 5 IL). (1) ‹ y 
Föliil zöldes, tagjain hamuszürke, képe hússzl'm'i, 

farkán semi sárga nincs, szemholdai fólött egy fehér és fe 
kete sujtás; boréka szép lazurkék (ultramarin) szl'nü. 

Far'verhenyes pofú'rü (Le Ver/vet. S. erythropyga 
Fréd. Cuv. 21 rl. 

A karhamvastul abban kiilönbözik , hogy boréka fe 
hér , segge pedig verhenyes szörrel v'an köru'lvéve : 
А szürl'e pqfzfrü pedig grísea) FrédJCuv. 21 ‚ hogy 

boréka zöld; körülvéve sárga szô’rrel. I l 
Orrfeietepofürü (Le Talapoin.. S. melazjhínaJFréd. 

Cuv. I3. rl.) Buff. XIV. 10 r1. 

F ölül zöldes , pofszakála sárgás, orra fekete a 11115521 
nú arc közepén. ‚ 

Szerzetes pofú'rü (La Mone. Simía mona, és S. то 
nacha. Schr.) Buff. XIV, XXXVI. Fréd. Cuv. 13. 

Teste barna, tagjai'felceték, hasa, karjai belseje és 
feje köre fehérebbek: homlokán fekete sujtás, Гайка í'tövé 
nek mindenik oldalán еду fehér folt. ’ 
б‘мйкшаз pofú'rü (Le Rolowaz'. Simz'a diana. Lin. Exqui 

ma Margr. (2)- Audeb. IV. Fam. II. .sect vx. rl.A Buff. 
Suppl. VII, XX. » - 

Fölül feketés fehér pontokkal, alul fehér, kereszte bi 

(l‘) Clusius Cercapit/zecus ¿urbanus-a, mellyet Linnév mint Fau 
nus-a példáját hoz föl, inkább sö'ŕényes tömkar mint karhamzlas 
pofůrìi. 

Ü) Azon kép, melly Margrave exquimájálloz adaték, a vares 
bógönclé; a Vßl'esbögönz (ouarîne ‘аду guariba) leírása melletIpe 
dig az exquìma (лампа; pofůrü) ábrázolata van. Ezen áltcseréléa 
ulóbb sok zavart okoza а névnzonsághan. " 

ь 



NÉGYKEZÜEK. - 89 

bor veres , képe fekete iìzhér kön-el, állán egy kis fehér 
szakáll. ‚ 

Ajlrcímes (Le Монета‘. Sz'mz'a сердца Lin.) 
› Buff. XIV', xxx|v.'Fr. C. 17. 

Hamvas barnás, boitA (szíircsomó) mindenilc fiile 
elò'tt, fòlsö ajakán еду vilá’gos' kék csik, fòrdl’tott vért 
idomban. ` 

Bajúszospofú'rü (L’,.¢.‘lsclagne. Sz'rvnía petaurisla Gm.) 
Audeb» IV Fam. Il. sect. xm. r1. F. C. 16. rl. 

Fölù'l olajbarna, alul sziîrke ,~ kêpe kék. orra fehér, 
mindenik fiile elött‘fehér —‚ fekete bajúszos. 

Orrfehér pofú'rü (Le Hocheur. Sim. nictítans Gm.) 
I And. no XIV. Fréd. Си". 13. с \ 

Fekete иду barrial fehér pontozatlìal csupán orra fe 
hér а ГеКеЪеКёр közepén 5: ajak'ai és вещей köre verhenyes. 

`Ezen utolsó öt fajta mind -kicsin, kellemesen гаммы: 
szím'i‘, igen шва természeti'i ‚‘ Guineában közönséges- (1) 

A FARKANYÚK. 

(Les Semnopz'thè'ques Fred. GuV-l 
Kl'ilönböznekà pofüri'iektù‘l‘egy bkis pup által', melly 

legtöbbször az utolsó ée alsvófzápfo'gòkon van. A keleti vidé 
kek majmai , mellyeknek kinyujtott Кап-ай, kiváltképen 
pedig hosszan nyúlt Рико]: kù'lönös tekintetel; ad. Arcorok 
alig duzadtabb а pofürl'iekénì'al‘á 'szintîé mint azok, birnak 

(l) Pennant némelly hû'velyktelen pofůi‘ät irt le, sim. polycomos 
e's sim. ртути,‘ mellybül Iliger а со1а6из nemet csinálta, ha 
nem én mìndeddig nem láthatmxn oke; _s шёл‘: nem' szóle'k rólok. 
Temmins ан bizonyítja hogy feiök és fogaik hasonlitanak а farka 
nyúkéhoz. ’ I f ‘ . .n.3 .'l ^ 
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ülgmnóval. ПЗУ Iátszikçhhògy pofzsebök is hibázik. Gög 
jök erszénynyel erò’sx'tett. 

Legrégebben ismeretes: 
А 'veze'r farlïanyú. (Le Doue. Sim. nemaeus. Lin.) 

Buff. XIV, XLI ._ Fr. C. 12. r1 
Bundájának élénk és változó szl'neì által szembetünö; 

teste és karai szürkék, kezei, szárai és lábai feketék, aI 
lábszárai élénk verhenyesek; farka e's egy шагу három 
szegletes foIt a keresztoldalán fehérek; képe narancsszl'nl'i: 
és veres és fekete nyakköre vagyis örve van, feje oldalán 
рейд sárga szörcsomók- Cochinchinában Iaklk. (1) 

Egy niásik {а} az orrának igen kù'lönös idoma által 
nevezetes. Ez az: . \, 

Orrlvülöncz »farl‘anyú (Kahau,` Le Nasigue. Sz'mz'a 
nasz'ca Schr.) Buff. Suppl. VII, Xl ésl xn. 

Sárgn, vethenyesbe. játszó; orra rendkivül hosszú, 
elöre álló , s lapoczka idomulag kihomorított. Ezen maj om 
ищу seregekhen éI Borneóban, mellyek reggel és este a 
nagy Ш: ágain öszvegyülekeznek a folyamok szélén. Ka 
‚щи-1: kiáltoz. I l l l „ 

Azt mondják , CgchirichińjáIiar'l ig lakik. 
Ezen alnemhez számláltatik még ,\ 'am' , \ 
Imddott farkanyú (L’ Egtelle. Sim. elzgfellus.4 Бай‘) 

Fr. Си". 8 és 9 r1. 
Halavány sárgás azl'irke.; szemholdain és feje oldalán 

Текст ször van , elöre irányozva.> Bengala magasán lakik. 
Ez a brama hitüektù'l imádqtt. fajok egyike. 

(‘) Diard több veze'r farkanyu'z наше" Cuchinchinából a ter 
mészettudomány muzeumáuak , meggyôzódtünk hogy van ülgumó 
jok, mellyet Buffon megtagadott ШК“, mivel nem Ню". egy a tö 
més ma! ыгомш iffu példánynwegyebet. Inma niger zasiopyga 
nemét il ki Хе" törôlni , mivel az csak ezen hibán alapul. ‘ 
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Tany'as farl'anyú (Le Cz'mepaye. Sim. melaloplzos. 
Бай) Fr. Cuv. 7 r1. 

Szép s igen e'lénk verhenyes , alul fehér, arca kék, fe 
jén fekete szörbfil юга] ‚ egyik fültöl a másikig. 
Búbas farlsanyú (Le Croc. Sim. шпаги Desm. S. crista 

ta Buf1.) Fr. Си“. u. r1. ---- Hesbytz'.: mz'trata Kotzeb. 
Szép hamvas; alul fehér, Гайка hegyén fehér boit. 

Szemholdjain а fekele búb , és fejtetejének szöre hoszú és 
fólemelt. 

Felzete fariamyú. (Le Tchz'ncou. S. maza-a L. Fréd. 
C. 10 rl. 

Egészen fekete, a ñatalok sa'rga barnák. -- Ezen há 
rom utolsó a Sunda szigetekrúl való. (1) 

-\ .n TöMXAnoX. ~ - \-. 

(Les Macagues, lllacaco.) 
Utolsó zápfogaíkon egy ölödik púp van mint а’ farla 

nylíknál, ûlgomósak és pofzsebüek mint a pofůrüek. Tag 
jaík vastagabbak és. rövidebhek az elöbbiekéinél, areorok 
.duzadtabb, szemöld-boltjok kiállóbb mint ezeknél ‘аду 
azoknál. Fiatalságokban nagyon tanulékonynk, vénségök 
ben szelidithetlenek. Paizsporcok alatt mindnyájának еду 
erszénye van, a gó’ggel közösl'ilò', s kiáltozások idején 1e 
vegövel megteló’. Farkok csù'ngö s mozgásaikban épen 
nem vesz részt; jó korán szlïlnek, hanem négy Ы év elò’tt 

ь I 

 

(‘) Malaji nevôkben némelly “штат van. Balles. (trans. Lin. 
XIII.) a S. cometa-t „мышц-пак а S. таит-1: lotong-nak nevezi. 
T. h. S. fascicularis v. Kra. Rall. no. 

(’) Macaca a majmok általános neve Guinea partjain s a gyar~ 
d{matokbeli ne'gcreknc'l. Margrave еду fait jelel vele, mellyrïil а" 
mondja: habet nares elatas lnlńfdas, és ezen bizonytalankifejezês, 
csupán ó tôle véve, megmaradt а Buffon macague'jának 'adolt bé. 
l'yegzetben is, nolia az semmi illyessel nem bir. " к "‘ ‘ 
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inein fanosodnak. Terhességök hét hónyi; a nöstények 
nek hátulsó részein a viselés idején gyakran iszonyú folde 
gadás lálszik. (‘) 

Nagyobb részint.` lndiábul jönek. 
А sörényes tömlrar (Le Macaque à crinière. Sim. silenus 

et leonz'a Lin. et Gm. Ouanderu Buff.) Aud. II. Fam. 
l. sect. lll. rl. 

F ekete; fejét hamvas sörény és fehéres szakáll veszik 
köríil. Ceylon-bul. 

А lralapos tömlrar (Le Bonnet chinois. Símía sinica. 
Gm.) Buff. XIV , XXX. Fr. C. 30. 

Fölül elég világos sárgás-barna , alul fehér; képe 11113 
szl'm'i, fejtetöjén a ször sugáridomban ki s mintegy 
kalapot képez. Bengalábul, Ceylonbnl. 
А su'garas tömlrar. (Le Toque. Sim. radiata Geoif.) Fr. 

C. 29. 

Attńl csak zöldes szine által ki'ilönbözik. 

.d lmalrogó tömkar (Le Macague de Buff. Sz'mía c_ynomol 
gos et cynocephnlua L. Földinél >e‘bfejü és maßog‘ó ` 
majom Бай‘. XIV, XX. Fr. C. 26 és 27. 
Fölù'l zöldes, alul sárgás ‘аду fehéres, fiilei és kezei 

i'eketék; képe és boréka 111116- (2) .A csa'ko's tômiar (L’ 
¿Lgf-ette. Sz'mz'a аудит- L.) Buf1'. XIV, XXI , csak fajtá 
jának látszik lenni, megkiilönböztetve feje tetejének hosz 
szabb szò'rcsomója által. 

Némelly tömkarfajok rövid farkok által kiilönböztet 
nek meg. 
.dfarl‘arö'víd tò'ml‘ar. (Le RÍLésus. Audeb. Fam. Il. rl. 

(‘) Ez mondatá, Aelianus-sal, hogy lndiáhan gyakran láthatni 
méh-elöeséses majmokat. 

(’) Told hozzá: Le Macaque à face noire (az ага/‘едем täm 
kur.) Fr. Си“. mammif. 28 , és a többi, ezen munkában Ieirt fajokat. 
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Patas à quaeue courte, u. o. IV. rl. Buff. XIV, xvi; 
az elsö „тайном-1“ Buffon ábrázolá XIV, XIX rl. (1) 
Szürkés; fején és háta alján , néha ред}; egész há 

tán sárga; képe hússziníi, farka а térdhajláson alulra ér. 
Bengalábul. (2) 
А lvulrordu töml‘ar (Le lllaímon. Sz'mz'a nemestrina Lin.. 

Sim. Platypzgos Schreb.) Audeb. Il. Fam. 1. sect. ll. 
r1. Fr. Cuv.- nel: Singe à queue de cochon.. 
Föli'il sötét barna; fején еду fekete sujtás kezdò'dik 

s háta hosszában vékonyul, feje és végtagjai körù'l вёл-365; 
farka vékony és kukorodott. (‘) 

A FAIRKAGoM-ok. 
(Les Мадам. Inuus Cuv.)I 

Nem egyebek tömkaroknál, mellyek fark helyett egy 
kia gomot birnak. 
А Ãrözönse'ges {пи-Идет (Le Магда: commun. S.V sz'lvanus, 

pz'tlzecus et inuus. Lin. Földinél: lözönse'ges ‘majom) 
Buff. XIV. ’7 , 8 Fr. Cuv. mammif. 

Egészen- fódve van világos szürke-barna szò'rrel; minden 
majmok között legjobban állja ki a mi éghajlatunkat. Bar 
baŕiábul ereçlett, hanem azt mondják, hogy a gibraltari 
sziklák megjárhatatlan meredékein meghonosodotb (‘) 

 

(l) Az Audebert-tül használt ke't egye'n a muzeumnál van; meg.l ' 
Названию óket; csak egy Га“; képzenek. 

(2) Buffon: lllacague à queue courte-ja (Suppl. VII. pl. XIII. 
(Sim. crytrhea Schr.) nckem „так, de elvágott farku mnkogó 
tömkarnak (S. cyuomolgos) {вить 

(3) T. h. „Le macaque de Z’ Inde“ és'. „le macaque àface 
rouge.“ Fred. Си". mammif. 

(‘) Le pithègue Buß'. Suppl. Vll, 4, 5. nem egyéhíìalal far 
kagomnál. Szinte ezen Га“)!!! valók a peti; c_ynocéphale. u. o. 6. és 
Prosper Alpinus: les grands et petits u_ynuce'phales~eì. 
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Az EBFEJÖMEK. 

(Les Cynocephales.) сумеет/101113. С. (‘) 

Az eló’bbieknek fogai , pofzsebei s ülgumói mellett 
nyult és minteg'y elvágott végl'i arczorok van, hol egy 
szersmind orrlyukaik nyilnak ki, a melly öket a többi 
majmoknál hasonlóbbakká teszi az ebekhez; farkok 11052 
szasága különbözö. Ezek általábun magy, ‘гад, és vesze 
delinea majmok; nagy részint Afrikát lakják. ‘ 

А közönséges ebfejöm. (Le Papz'on Bul?. «Чаша .yi/Lynx. 
Linn.) 

Sárga, többé vagy kevesebbé barnába hajló; pofsza 
Каша sárga, képe fekete, fai-ka hosszú. (2) Kù'lönbféle nagy 
ságban 161111- Fölnölve, ijesztö vnd és baromi buja. Guine 
ábul. Van еду közel {а} is, rövidebb {ад-1:11, zöldcsebb 
bundáju, fehéres pofszakállu, hús-szin arcu- А zöldes eb 
‘ф. Cynocephalus. Le Babouz'naFr. C. Mém- du Mn. 
IV, XIX. 
А fekete ebfejöm (Le Papz'on. noire. Símz'a porcarz'a вам. 

S. ursína Penn. S. qzh‘yugiola Herm. La ¿meno/Là face 

i . ` ' 

Ilm‘hyxog a majmok általános görög neve; s a Galenus fül 
bonczolta majom nem egye'b farkagomnál , noha Camper homlokma 
gas emlórnek vélte. De Blainville észrevette ezen hibát, én рек"; 
megállapitám , ezen két fajjal mind azt összehasonlítva ., a mit Gale 
nus az ó pithekos-árul mondott. 

(‘) Cynncéphaìus , ehfej , igen esmeretes név a régieknél , annál 
inkúbb , mivel ezen МЫ: az ó egyiptomiak képjelezetébeu nagy szere 
pct jálszott , a hol Тег-о! vagyis Mercurius-t ábrázolá. 

(’) Azok kik ót csutának mjzolák., mint Buffon papionja XIV, 
--- Хш és XIV, -F elcsutították. Elóször Brogníard ábrázolá le vala 
melly pontossággal, llanem nz öt nem illetô S. cynocephalus név 
alatt. Rnjzke'pe másulva van Schrebernél X111. Н. В. Lásd a „pá 
pion“ fajokrul Fre'd. Cuv. emlôseit. ‚ 
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alonge'e Penn. et Buff. Supp. VII, xv. Singe noir. de 
Vaillant. (‘) Chaoma Fred. Си". Mammif.) 
Fekete, sárgásba ‘аду zöldesbe átfénylö, leginlcább pe 

dig а homlokán; pofszakálla szürke , képe és kezei feketék. 
F arka egész a sarkáig -leér és boitba végzó'dik. A fólnó'ltnek 
nagy sörénye van; kiilönben idomára és erkölcseire nézve 
hasonlit az elöbbiekhez. A Foknál (Cap~ná1). 
Äz örvhosszu ebfejöm (Le »'Ilzrtnrin de Belen. Pqvion. à 

perruque. Sim.. hamadryaá L. Pap-:blz àface de chien. 
Penn. Singe cle-Moco. Buff. Supp. VII, x. (2) 
Hamvas , kevessé kékded; örvének s kivált Газе olda 

lának szöre igen hosszú; képe' testszl'nù'. Ezen nagy ma ’ 
join szinte еду а legbuiálib és legirtóztatóbban Vadak Кбит. 
Arabhonban s Ethiopiában lakik. ' 

A többi ebfeiiiiektül meg/1R11 lldilönllböztetni еду а Fù'-, 
löp-szigeteken lakó, egészen fekete és minden fark nélkül 
való' fait' (Áfarktalan èlifèjöŕn'l" S. nzlg‘ra. Cuv.) de a melly-j 
nek‘feie a többiekéhez lmsonló'- "" 

A DÚzAJXAX. 

(Le. Mendriz'zs). 
Minden maimok kŕizött legdúzadtabb arcorrualc 

(30”); farkok igen rövid; szinte igen baromiak és vadak. 
Orrok ollyan mint az elöbbieknél. 
А barna's dúzajl: (Földinél: llIormoa pa'via'n és Мёд/топ 

pávia’n. Le Mandrill, Boggo, CÍzoras Buff. Xl, XVI, 
xVII és Supp. VII, Ix. S. тайная et mormon Linn. 
Sziirke-barna, fóh'il olajszi'm'ies , állán egy kis czitrom 

sárga szakáll; роща kék és barázda’s. A Vén hímeknél ve 

` (l) Ezen koholt fajok csupán csak az egye'nek nagyobb ‘аду kisebb 
ió állapotja ‘югу különbözö életkora által eredtek. 

(’) ВсЬкеЪегвёЪЁпйЬоНа, Ьапет roszul színezve. Azonban van 
egy jó rajzképe Fr. Си“. emlóscinél. 
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res lesz az оп’, leginkább рейд n hegyéu, hol bibor szì 
nii lesz; és'ez azolgált hamis okul, hogy tulajdon fait csi 
nállak belöle. (l) A nemzö részek és а segg köre „мы: 
ezen szinnel birnak. Szárai szép viola-kékek. Nem lehet 
különösehb és rutabb állatot képzelni. Majdnem az emberi 
nagyságot éri fil. A guineai fcketék nagyon félnck tölc. 
Leirásának sok vona’uít keverék az emlörökéi közé~ 

А sárgás Фил)‘: (Le Drill» Símía leucophaea), Fréd. 
Cuv. Ann. du Mus. d’ hist. nat. lx, 37 , _ еду ñatal 
és Hist. de mammif. egy fólnölt szerint. 

Sárgás szürke, képe fekete, farka igen rövid és vé 
kony; a vén egyéneknél homályosabb lesz а szl'n, az 
áll fénylö veres. ' 

Az ÚJ vlLÁG мммы. 

Négygyel löbb zápfqgok vana ltöbbieknél, öszvesen te 
hát harminczhat , farkok hoszú , pofzsebök nincs, úlc 
pök fódött, gumótalan, orrok lyukai oldalvást, nem 
‘11111- Amerika minden пику négykezù‘je ezen oszLályhoz 
штык; vastag beleik nem olly fóldagadtak, vak belök 
hosszabb és vékonyabb mint az ó világ majmaié. 

Némellyeknek fogódzó fa-rkok van; azaz annak ve'ge 
olly erò'sen tckerödzhelik а tesleken körül , hogy kéz gyn 
nánt szolgálhat. Ezeknek különösen Göudöŕú (Les Sa 
pajous , Cebu; Erxl. a nevök. 

(‘) Mi magunk, займа mint Geoffroy, láttuk, hogy Isét vngy 
három Мать‘)! (Földi Majmon paviánia) Chorássá ‘аду is Mormon 
ná vállozott, a muzeum мы -Ixerte'bem Azon szòrbojt, lnclly a 
mormon jegye'ül hozntik ‘föl, gyalu'an tnláltalik а majmonnál is. 

(2) Ccbus, cepas, Kíinoç, печей ogy cllxiopiai majomnnlx; melly 
Aclianus lcirása szerinl (XVII. k. 8. sz.) nem cgyc'b a mi vcrcs 
pofürü~-nkuéL 
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A Böcöncölr. 

(Les Alouettes. Mycetes Ilig.) 

Megkúlönböztethetök giilyaképü fejök által , mellynek 
iölsö állkapcsa sokkal alábh száll mint а kaponya , mig az 
alsónak ágai igen magasra emelkednek еду csontdobot fól 
veendök, a szakcsont hólyagos filfuvottsága által támadot 
tat, gégéjökkel közösiilöt és szavoknak nagy kiterjedést s 
irtóztató hangot adót. lnnét e nevök: bögö nuy`molr.‘Far 
kok fogÓdzó-része. alul kopasz. 

Több fajok van, de a nlcllyeknek mcgkülönböztetö 
jeleik nincsenek még jól mcghatározva, mivel bundájok 
„те, mellyckre azok e'píltetnck, változnak az életkor és 
nöm szerint. ' I 

А »vez-es lnógönc (L’ Alouatte rousse. Símvz'a sem'culys. Hur 
leur roux. Buff. Supp. VII, XXV. ì l l 
GyakranV Guiana erdcibiil jö hozzánk, hol seregese-n 

èl. Erös róka nagyságu, élónk gesztenye-vcrhcnyea, fe 
]'én és farkán. homályosabb. А med'vfy'ü bóg'önc ‘(L’ 
Alouatte ourson., Stentor ursínus Geolf.) keveset ki'ilön 
bözik tôle. Hanem ngy látszik, hogy több másól! van 
nak, mellyeknek egy része feketés vagy barna,‘ a maf 
sik ред}; halavány szl'niï. Bizonyos fajoknál a halványabb 
sz1'n a nöátényeké. (1) 

(') Margrave . liras. 226, еду fekete guarvíbá-rul- szól, barna 
kezekkel, mellyet Spix az ó sem'culus шёл-уйти vélt ‘мышца 
(Münchenì Emlékiratok 1815. 355 l.) Mycetes rufìmanuc Kuhl. 

Margr. 227, еду másik cgészen fekcte es szakállas fnjrul szól, 
mellynek rajzképe 22S-on van „exquima“ hamis ne'v alatt, melly 
“Ну láfßzik ySpix (52. rl.) mycetec barbatus-a. Nósténje, u. o. 55. 
rl. halavány sárgás szürke. A him liilietólcg Kuhl e's Neuwied Max. 
hex-cz. mycetes urair'zus-a. De d’ Azzura синий-1:1. melly fekcte, 
melén és hasán ещё! verhenyes, nóstc'nyc рай; burnás, szintc ezen 
fajhoz „мышь. и 

cUvIEn 1. к. ' ` 7 
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A xözöNsÉGEs GöNDönûx. 

(Les Sapajous ordinaires.) 

Fejök lapos, arcoruk kevessé dúzad elö (arcszegl. 60°). 
Némellyeknek elsö hůvelkök egészen vngy nagyobb 

részint el van a bör alá rejlve, dúg-va; farkok fogódzó 
része alul csupasz. M. Geoff. еду nemet csinál belölök 

’ Dúguj (Ätêles (hüvell‘telen) név alatt. С) 
Az cIsö Га] , az ötös dúguj (le chamelt, же!“ Реп 

tadactylus, Geoff), különbözik a többiektúl, mivel еду 
kevessé elöálló hüvelke van, noha сад]: ogy pörcbiil áIIÓ 
és körömtelen, egész bundája fekete. 

Еду másik fai , a hüvell'cse's du'guj (Le Mil-iri. .4te 
les hypoz'anthus pr. Max. brachyleles maf-rolarsus Spìx., r1.) 
szinte hir egy igen kicsin hiívelket, söt azon néha könne 
is van. Bundája sárgás, Гайка felé rozsdaszl'nl'i lesz. 

Ezen két fait. Spix elválasztá s Braclzytèles (rövid hü 
velylrü) nevet adolt nekik. 

A töhhi dúgujalr-nál mellyekre csak magokra ruházza 
Spix az Ateles nevet (Coaïta Bulf.) egészçn hibázik а ki 
tetszö húvelk. 

J 

Max. here-[.egnél elójó még: mycetes игп'пис, melly sokkal bar 
nábbnak látszik mint az: ursinul Geoff. és jobbnn n M. fuscus ‘аду 
M. dilcnlar Spixii-llez ki'jzcllt, 50 és 54. rl. Ezen utolsó láiszik in 
kább n:-Mycete| [тема Geoñ‘. lenni. 

L’ aloutte couleur de paille, Stante? stramineus Genñ‘. et 
M_yc. stramineus Spix. 51. rl. melly sárgás Barna, kaponyája szerint 
más fainak швы, Ъап‘чп alig lesz egyéb, mint nóstény az elòb 
bielibül. Külöuben pedig Icrmószctes, hogy ha bélyegeik kevessé 
bìzonyosak, névazonosságuk még kevesebhé ollyan. 

T. h. Áfarksa'rga bògönc (Sl. flavicaudatus Серж} mail); fe 
ketés bai-na, Гайка mindenik oldalán egy sárga csikkal. 

(') Ann. du museum, ‘VIL 260 él Её". man 
¿F117 ` 
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Illyenek: 

¿_1 valoda dúguj (Le Conïla. Slm. pamïseus Lin. Földinél: 
.bis Prin ./llaesl'amajom) Bull'. XV.' l. ' 
Egész fekete szörrel fodve, mint az ötös diignj , ha 

nem teljesen minden látható hù'vclk nélkl'il. Képe ti-slszl'nl'i. 
‘ А fel‘ete dúguj (Le Cay/ou, Äteles tuer) Рим. Си‘шАМтт. 

Képe is fekete , Valilmint egósz Leste. . 
Аз archerîtett dúguj (Le Clzzwa Humb. Coaîta àface 

bordée. ¿fieles margz'natus Geoff.) Ann. mus. XIII, x. r1 
Fekete , képe körlïl fehér ször-szélezettel. 

А fehe'r/Lasu dúguj (Le Alai-¿manda Humb. Coaîta à 
’ventre blanc. Sim. Beelzelßuth Brlss.) Geoff. Ann. 
mus. VII. , XVI. r1. 
Föll'il fekete, aIul fehér; szemköre hússzl'nl'i. 

_.4 sa'rga du’guj ‘(Ее Coai'ta fauve. Ага!“ urac/maiden 
Geoff.) Ann. mus. XIII, 1x. rl- ’ 
Szlïrkés-sárga vagy verhenyes, szemholdai feketék. 
Mind ezen állatok Guianabul és Brazilíábul valók, e1 

sö kezeik igen hosszúk, igen ve'konyak; -xnindnyája igen 
lass-‘1n (1) 

_ _ A GöMBesUPoX. 
(Les Lagot/lríx Geolf. Gastrz'margus SpiX) l 

Fejök gölnliölü mint а dúgujaké, hlïvelkök kifejlett , 
mint a bögöncöké, farkok részint csupasz, mint minde- ' 
niknél. Illyenek: ` f 
Humbold gömbcsupa (Le Caparo Hum. Lagothrix Hum 

boldù' Geoff. Gastrz'm. olz'vaceus Spix 28 r1. és le Griso”. 
Lagothr. Canus GeoH'. Gastrz'm. {ль/‘птица SpiX 29.) 
Deli-amerika belsejének majmai, а mint mondiák, 

kiilönösen torkosak. 

(') Az emberrel némelly igen nevezetes hasonlatosságuk van u 
izmokban. Az. állatok közölt csak ó nálok van a ke'tfejii czombizoni 
иду képzódve, mint minálunk. 7 '_ 
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A többi göudörl'ik (Kúcsföd-ök, Cebus Geoii`.`)`egy- 
szerslmind gömbfejiiek, Едет; hüvelküek , egészen fó 
dött, noha kúcsoló vagy is fogódzó farkuak. F ajaik meg 
számosahbak es. szinte olly neliéz bélyegzetùlek, mint a 
bo’göncökéi. 

Némellyeknek homlokszöre egyenlö nagyságu. 
Äfekete's Ã'úcsföd (Le Sajou. Sz'mía cappella Linn.) ._ 

_ és 

А _fehe'res L'úcsföd (Le Saz“, Sz'm. capuczna L.) Buff. XV , 
1v. v. és VIII, 1x. ' 

vlìlgyik mint a nlásik különbözò’ berna, az elsó'nek 
képköre i’ekete's, a másiké fehéres, hanem а többi testök 
árnyalatai “Познай a barna,' fekete sail-ga sò't néha a fehéres 
között is; Aveill ós mel tájéka azonban rendesen halavá~ 
nyabbak, fejkötejök Рей; és kezeik sötótebbek. (1) 

‘м’ ‘,b 

(l) A ku'eq/ìidek annyira változnak a nagyon barnátul asärgásra 
ós fehércsre, hogy kisértetbe hozatva több Га]: csinálnánk belólök , 
lia lsözép-fajtáik nem léteznének, illyenek a: sim. перил, s_yrich 
za, lugubris, Лада L. ‘et Schreb., valamint némellyek, mellyeket 
Geofl‘. _különböztet meg, Ann. du mus. XIX, 111, 112. `Spix még 
szaporltja òket , -véleményem szerint, könnyclmüleg. 

Mi a felletés llůcsfödhöz teszszük Max. h. cebus robust-:it , 
melly n'emÁ “Цинк vén egyénnël egyébnek.`Spix cebus macracepha 
lus-a, 1. rl. szinte nem különbözô Га]. —- А fehéŕes kúcsfötlhöz tesz 
szük Bull'. Sai à gurge lzlanche-ját'(8. hypoleucas), ySpill ceöus libi 
dínasua-át, 2; Máx. h. cebus xamthostemus-át, ‘пиву Spix сайт; 
xaJzwcephalus-àt , 5 , в u. a. cebu's cuculIatus-át , 6.' 

Hajlandóbbak volnánk ezeket tartani különbözö fajoknak: Le sa 
jou à pieds dorés, Fréd C. le sajou brun. u. а. vagy ceöus unicolor 
Spix 4. rl. Sim. flaua Schl-eb. 51. В. mcllytül spix cebus gracilz's~e 
'(5. rl.) csupán a tömés által tetszik különbözônek. Hanem még 
számos vizsgálódás Кв" azon helyeken , hol ezen állatok él 
nck, mig azzul tlicsekedhetënk, hogy a' щит 'nem önkényüleg 
alkottuk. d" ‘ l 'l ' 
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Másoknak homlokszörekiilönhféle fürtökbe van "'el‘ 
rendelve. — l .\ 

А szarvas kúcqföd. (Le. Sajou cornu. Sim. fatuellus Gm l 
Buff. Sup. VII, 29.. _ ’ 
Homloka mindenik oldalán egy kis búb van feketc 

szò’rbl'il. (l) 
Ezen majmok természete szelid, mozgások. êlénk' é‘s 

könnyü; könnyen szelidíthetölç. Lassú. fúvolahang idomu. 
szavok mia'tt sz'ro' majmoknal` (singes plem‘eurs) is mon 
datnak. _ 

_ l A MAJMóK-ok (Les Sai'mz'ris.) _ 
Гайка lapos'ésmajdnem megszün fogódzó lemlie( fejökligen 
lapos. Vázokban a ke't szemgödör közfala hártynftén‘el 
bir. Csak egy fajok ösmeretes- ` ‘ ' I' 
А тйЬши majmól: (Le Saîmiri. Sìmia scůzrea)"'l_3u__íl'. 

Х\(,х„ ‚ - “ ’_" 
Mókus nagyságu , súrgás szürke; e1ökarni,' szlù'a'i ‘és’ 

négy Кекс amnysárgák 5' anczora hegye egészen Рейна‘ " l“ 
KÚcs'LAN (Les Salrzîs.) ' ч “ 

nevel azonl amerikai. majmok viselnek, mellyeknek-'ëpen 
ninos klicsoló farkok.. Sokaknak farka igen` hoss'zú és 'hoi-Ä.'n 
tos, а miért róka farku majmoknakis-neveztetnekn15g-fiile' 
inkább elönyulnak mint а többi inajmok-nál.. Elek-Desma 
ret és lliger Pithecía-i. (2) ' 

_.' — ..'/ - v 

(l) Ille tártoznak: Cebus c_yrŕhzfer Geoff. s azueut-Íö'l Iiiilön’bözb; 
‘1 cebus c_yrrhxfer рх‘. Max. — Cebus cristatusll'r..Cnv.v ." ‚ . _', щ 

(2) Amerika~il1inden nem kúcsoló farkn „majmai 'sigz\_inghdnk,l., 
kò‘zönséges névvel , Sagaujn-oknak (Callitrix Erxl.) œeîezteluek Bui-1; 
Гоша]. És ezen név valóban, minden apró nem fogóclzt/il fail-kg @égy 
kezüeknek _adatik Braziliában. _ _ _ _w .k _ _' y ‘_ 

1. neón.. А“. mus. XIX., 112-115,\ а calii¢l1_ri.`.,'__.i.e||y_Èn 
lebenének ей]: egy osztálya, miçthores és pithéciá‘neinekefßllalá 
nnáan géopítheque néuel V=\iálu._1ékoz1ax. meg. ~- ‚ .,„1 .-mnnfl 



102 l вмьбзвх. ' 

f1 fel-etes Lúcslan (Le Yarl‘e'. Sim. pz'thecz'a. Lirm‘.) вып". 
XV. xll. PLZ/Levin z'nusta Spix. 10 rl. ' 
Fekctés; képkörnyéke fehéres. 

А „те мы“. (Le Sai.' gram/1. ‘мм Spix. 
Se r1.) i 
Szl'irke; kezei sárgásak. 

A fel‘ete l'úcslan (Le Sal-i noir. Sz‘im‘a satanas Hoffman 
segg) Нить. Obs. zool. XXVII. I 
Egészen fekete. 

A 'veras/msu Lúcslan (Le Sah' à 'ventre roux, Singe de 
nuit. Pitherz'a rufíz'enlris Geolf.) Вин. Supp. Vll, 
xxxl. Енисей: capz'llamentosa Spix. rl. 11. 
Barna 5 basa verhenyes. 
Spix ezektùll megkùllönbözteti azon Маши, mellyek 

nek farka bojtos идут) , hanem testöknél rövidebh. Ne 
vök: Brachz'urus (kurtafark) мм“. 
Á sa'rga шт Ivurtdsz (Brachz'urus Ouaralaa Spix. 8 r1.) 

teste sárga; feje, nyaka, katja в lábai feketék. 
Ide kell még tenni, ha kx'ilönbözô fai , n_fej'fel‘ete 

l‘urta'sst (Sim. melanoceplmla Нить; Obs. zool. 29 r1.)-, 
melly sárgu , fekete fejjel. 

Зайка megkiilönböztetnek töle 

A FOGAREITEK. 

(Les Callz'thría‘ Свой‘. Les Sagouz'ns Fr. Cuv.) 
mellyek farka vékony s fogaik épen ne'm nyúlnak ‘e162 Еду 
ideig bozzájok számlálák a majmókokat, hanem сайте]; 
magasnbb a fejök', w- szemfogaik ŕöviclebbelc. 

Шутка]: : " ' 
Az Шато; fogarejt (Le Sagauin'à masque. Call. perso 

n'at'a Geol?. Spix. 12. rl. Call. nzgrzfrons u. a., 15.) 
Вата-зайца, — f'eje s kezei feketék. — \ 



NiâGYxIzzüaK. . 103 

Az özvegy fugare/'t (Le Sagouin er1. deuil, ou la veuve. 
Simin. [идет Humb.) . 
Feketésj. nagy fehér nyakgallérral, mellytiíl a Call. 

amie-ta Geoff. Sp. 13. rl. s а Call. torquata Hollins. keve 
set különböznck. (l) 

Az ÉIszEMöMEK. 

(Les Noot/Lores, FI’éd. Си". M'cáipit/Lecus Spix. -- Iliger 
nél roszul: Aulas.) ‘ 

А fogareitektiil csak két nagy éii szemök és a hör alá ré 
szint elreitett lïileik által lciilönböznek. Csak еду faiok` 
ismeretes. 

А sujtrisos e'jszernöm (Le Douroucouli Humb. Obs. zool. 
2S. ‚Моей/юга lrivirgata F r. Cuv. Mammif. N_yctziui 
Люсия voclfera/Ls. Spix. 18. r1. 
Föliil hamvas, alul sárga, еду fekele csiingö Vonal a 

liomloka közepén, s egyegy mindeuik halántékán. Ez èie 
lezö állat déli Amerikában. (2) 

Az INGADÚK. 

(Les Ouistitis. Hapale Iliger. Árctopit/Ieeus` Geolïr. 
Egy kis nemet képzenek, а kúcslanokhoz hasonh'tót, 

s mellyekkel sok ideig összezavartattak a majmok nagy 
nemében; s valóban, mint az amerikai maimoknál, feiök 
gömbölyů , képök lapos , orrlyukaik oldaliak, iilepök l‘ó 
dött, nincs pofzsebök; és, mint a kúcslanoknál, {га-Ко]: 

 

(') T. h. Call. melanochir pr. Max. -- Call cínerascens Spix. 
14. rl. сна! iiatalkoru ama faibul , Temmink szerinl. C. cuprm 
Spix. 17. C. Giga u. a. 16. I. Ezen Giga vagy Guigo név Max. 1I. 
által a Mélanoehír-nak adatdk, иду hogy azt nemi clnevezésnek 
тенты. 

(’) T. 1I. Àfyctipitlzecu: felini“ Spil. 18 rl. 
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nem kucsoló: minden körmök lapull és hegyes, а hátulsó 
ln'ívelkekót kivévén; elsö hüvelkeik рейд‘; olly kevessè 
tiávoznak el a töhbi lljaktól, llogy minteg§r kételkcdve ad 
juk nekik a négykezů ,nevezetot Mint aPró kellemes ido 
mú állatok , könnyen megszelidù'lök. 

Geoffroy megkiilönbözteti a tulajdon. ínga'dúl'at .Tac 
chus név alott, s bélyegiil adju nekik, hogy alsó metszö 
fogaik hegyesek, iv idomu vonalban állanak, és а szem 
fogakkal egyenlö nagyságuak. Farkok nagyon szörös és 
gyüriizölt; fíileiken rendesen egy szörcsomó. 
A I‘özönse'ges z'ngadú (L’ Ouzstz'ti commun. Sim. /accÍLus 

L. Paruguayban Titz', Földinél: Pésma macsl‘ama 
jam). Bnif. XV, XIV. . 
Farlm nagyonszörös , barna ée fehéres gyüräkkel fest 

те; tesle szíirke-barna; fùlei elött két пиву fehér 52611150 
mó. Maid az ege'sz déli Amcrikában. (1) 

„Geoffroy Midas-nok nevezi azon ingadú fajokat, mely 
lyeknek also metszö foguik vésl'i idomuak, majdnem egye 
nes vonalban állanak , és а szernfogaknál kisebbek. F ar 
kok vékonyabb és nem 531111115 

A szú'rl‘e 'íngaflú (Le Pinche. Simia oedipus L.) Bulf 
XV, xvn. 

Szù'rke , bnrmival hullámzott , fején hosszú fehér 5261-` 

(‘) Nehéz a kiilümbféle színü ingaduk között а jó fajhatárokat 
megállítnni. A Jaca/zus penicillatus Geoff. Spix. 26. rl. fehér foltot. 
hir a homlokáu , füle szôrcsomói barnák ‘аду fekete'k. A J. lem-‘oce 
phalus (Max. h. 2. k.) hasonló csomóliat hir, hanem a fehér 
szi'n egész fejét 's nyaka elejét elfoglalja. J. humeralij‘èr Geoff. vál 
Iai, mele s liarai fehéiîek. A J. albicollis Spin. 25.11. 110111101 
foltja fülszórcsomói él nagy galleria fehérek. v.Elleuben vannak, 
mellyekne'l minden fehe'rség eltünt. L. Annal. du mus., XIX, 
119 -- 122 I. 



Nńmrkmzüßx. l 05 ‹ 

mclly fiilei mögl; lecsúng; farka vékony, verhenyes. Az 
Amazon folyam szélciröì. 
А lrezesa'rgrís ingadu ( Le Tamarin- Sim. midas Lin. 

Midas rufimanus GeoH`.)-Buíi`. XV. хш. 
Fekete; mind a nc'gy keze sárgás. Guianabul. 

А fekete {делай (Le Tamarin nègre. Alida# ursulus 
Geoff.) Buff. Sup. VII, хххп. Midas fuscicollis. Spix. 
20. rl. 

Egészen fekete; hátán verhenyes hullámok. 
Az ajalgfehe'r {думы (Le Tamarin à lèvres blanches. 

Midas labiatus Geoff. M nzlgricollzs Sp. 2l. 
F ekcte, keresztje verhenyes, arcora köre fehér. (2) 

Az aranysöre'nyü туши (Le lklarihna; Singe lion. Si 
mia rosalia L.) Buff. XIV , Vxiv. l 
Sárgás; feje aranysárga s-örénynyel körülvéve; arkn 

vége bai-na. Surinàmbnl. - f ` ‹ ’ 
Az aranytarŕa „мамаши“ noir- Hapale chry 

somelas pr. Мах. 2. k.) ` 
Fekete.; elökarjai, iarka I‘óle és söre'nye a feje kiirül 

‘ l 

élénk „Шу-тьфу“. _ 
Az Iezüstös ingadu (Le illico. iSim. argentata- Ь‘): 

Buíf. XV , xvln. 
Ezl'ist-szürkés fehér, néha- egészen fehér; farka barna. ‘ 

Az Amazon folyamnál.v ..~ i п" - н 
‘.n y. 

(') АИ: vélem, hogy mida.: bicolor Sp. 24 rl. nem egyéb'a 
szürke ingadu fajtáiánál, a‘M. тупая:` pedig az ajnkfehér издан-ё‘ 

(2) A S. leonina (oroszlány-ingadu) Нить. Obs. 1. 5. rl. bgrna, 
ke'pe pedig fekete, „дай fehérek, mint ezen Тай, hanem иду 
látszik hogy nyaka szóre tömöttebb ¿à .sörényt képez , mint az arany 
söre'nyes ingadunál. - ‘».-‘-›.‘\ . . i" 

T~ ll. Midas chrysopygus Natterex'. .. ‚ .-‘.- 
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A MÁMK. Földi. 

(Les Маня. Lemur Linn.) 

Magokban foglalják, Linné szerint, mind azon 111353’ 
kezl'ieket, mellyeknek egyik ‘аду másik állkapcsúban négy 
különbözó' számu metszò' foguk van, ‘аду legalább máskép 
helyezödve mint а majmoknál. Ezen tagndó bélyeg keny 
telen volt igen kl'ilönbözö lényeket öszvekötni, öszvetar 
tozókat рейд’ nem vala képes egybegyiijteni- Geoffroy 
több jobhan bélyegezett osztúsokat tön ezen nemben. Ezen 
állatok négy hüvelke jól kifejlett s ellenbetehetö, a há 
tulsó kéz elsö uja pedig fólálló hegyes körömmel van fól 
fegyverkezve; a többi körmök mind laposak. Bundájok 
gyapjus; fogaik el kezdenek hegyes és egymásba bevágó 
púpokat mutatni , mint a bogárevô’kéi. 

A TULAJDONKÉPI MÁKIK. 

(Les Mal-is proprement dits. Lemar). 

A1111 hat összenyomott és elöre fekvö metszö foguk 
van; f‘ólül négy, egyenes, a középsök egymástul távol 
állók ; szemfogaik metszök; mindenik oldalrul fóh'il és 
alul hat hat zápfog; fiileik nem igen nagyok. Igen "Мог 
élénk állatok, mellyeket róka arcoru majmolmql` is nevez 
tek hegyes fejök miatt. Gyümölcsökkel élnek. Számosak 
faiai , és csak Madagaskárban élnek, hol a majmok helyét 
látszanak elfoglalni, mellyek. mint mondatik', ottan nem 
léteznek. Eg'ymás között а szinnél egyébben alig 11111611 
böznek. 

A harm/fw mdlri (Le Mocoeo. Lemar catta YL.) Buff. 
XIII, ххп. 
Szürke-hamvas; Гайка fehér és feketév-'el gyürl'izött. ` 

A tarka ma'lri (Le Vari. Lemur macaco L.) Buff. XIII. 
xxvll. ‘ . 1 
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Nagy fekete e's fehér foltokkal tnrkázva. 
A veres mél-z'. (Le mah' rouge. Lemur ruber Peron.) 

F réd. Си“- Mammif. 

Vidám v_eresbarna; feje , négy keze, farka és hasa 
feketék; tarkóján egy fehér folt, mindenik fiilén egy ver 
henyes bojî. 
A mongo'c ma'kz'. Földi. (Le lllongous, Lemui’ mangos L.) 

Buff. XIII. xxvl. 

Ege'szen barna, képe és kezei feketék. Közel fajok 
vagy fajták ezek még: 
A homlolgfehe'r ma'hi (Le „Магадана à front blanc. Le 

mur albzfrons Geoff.) Audeb. Маша. ш. r1. 
Barna, homloka fehér, sth. (‘) 

Az штык. y 

(Le. maris. Lic/„mom nig.) 
Fogaik mint az elöbbieknél, kíiu'avénlhogyŕ alul csalri 

- négy (metszö) van. 
Csak еду faja ösmeretes, farkatlan, hároin lálmyi 

mages, fekete, arca szürke, fara fehér. (А közönse'ges 
indri; Lemur indrz'), Sonnerat,11° Voy. LXXXVI. r1. Ma 
dagaskár lakosai megszelidi'tik és mint az ebet megtanítják 
a vadászatra'. (’) 

(l) T. 1i, a fekete ma'ki. L. niger E. 218. -~ .d homlokfekete 
...ai (L. nigrifron. Geoff.) ‚1 fam. )sin мы (Ь. „литер/мы) 
Fr. C. А n_yakbodru льды (Le maki à fraise). Le main' raux (verhenyes 
rnáki). Audcb. 2 rl. atb. Azonban nem bizonyos hogy nem меду-е 
több ezen fajokbul egyik a miisikba át. L. веет‘. Ann. mns. XIX. 
160. l. st. ' 

(2) А Íloszufarku indri (L’ indrí à longue queue; makì à бош‘ 
re. Lemur Ianiger Gm.), Sonnerat Пе Voy. LXXXVII. г]. , -›г би 
vehasoulítást kiván. ‘ ` 
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A LónIK ‘газу LAIHÁRMAJMOK. ‚ ._ ~_ 
(Les Loris. Singes paresseux.y Üenops ‘Ilig.)‘ 

Fogaik mint а mákikéi, csak -hogy zápi'ògaik pilpjai 
hegyesebbek; arcorok rövid mint a mopszé; теща]: kaŕcsu;> 
farkok nincs, szemeik nagyok, közelállók, nyelvök durva. 

Bogarakkal élnek, néha apro madarakkal söt einlö 
sekkel, menetelökben rendkivi'il lajhák,- életnemök éjcli. 
Végtagjaik ütereinek alapján szinte azon apró ága-kra 052 
lást találta Carlisle , melly a valódi lajhároknál van. 4 

Két faja ösmeretes, mindenik keleti Indiábul. 
А [assu lo'rz'; Földinél: lassú ma'lví (Le Loris paresseux; 

le Paresseu-r de Bengale. Lemar íardlgradus L.) 
Buff. Supp. VII, xxxvi. 
Szürkés-sárga; háta 'hosszában еду hama sujtás. Né 

ha hibázik nála két fólsö metszö fog. (1) 
А karcsu lo'ri (Le Loris grêle. Lemarl gracz'lís) Buff.' 

XIII, xxx, és jobben Seb. I, xLvu. l 
Szíirkés sárga, hátsujtás nélkül, az elöbbinél valami 

vel kisebb, orra emeltebb az állközli csont elöduzadása 
miatt (2) l . I _ __, _ ' 

A TALPANYUK. 

(Les Galaga Geolf. Otolícnus Ilig.) 

Az eló’bbiek fogait és bogár-élelmét birják; „talpaik 
hosszabbultak , s hátulsó kezeiknek rosz viszonyú mértéket 

«"1 . 

,' (l) Lomha járása, melly lajlxárnak nézetté, némelly szerzóket 
Buffon és az igazság ellenére azon állításra vezete, liogy a 121111!!!‘ 
nem Asiában is Идет‘. _ д _. ‚. _( . 

ъ’ (‘1 Eze“ különbségén az orrnak 4alkotá Genti'. —- _nz elsö fajbnl 
N_yctícebus, a másodikbul La'rís Га)“. :in Ь. _», . 
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adnak; farkok hosszú I‘ódött , nagy füleik `hártyálînul vnlók , 
nagy szemeik éjjeli életet árulnak el. 

Több faja ismertetik; mind Afrikábul. (l) 
Иду látszik hog)r ide kell még számlálni ugyan azon 

tartományok egyik állatát (Lemur pollo Gm.), mellyrül 
az móndatik hogy lomha mint a lórik ès lajhárok. 

A SARKANYÚK. 

(Les Tarsz'ers. Tarsz'us). 

Az elöhhiek nyult talpát és minden más idomjegyét 
birják; hanem a záp és metszó' fogaík között való‘ tér több 
apróbb fogakkal van kitöltve; а fólsö `közép metszö fogak 
hosszúk és „выгоды“ hasonlók, Arcorok igen rövid, 
szemök még~ nagyobbak mint valamennyi elöbbinél. Szinte 
èijeli állatok, boglarakkal élnek. A molukki szigeteken. 
(Lemur spectrum. Pall.) Buffon XIII# 1X. _ " 

i 

Í ' l 4 ~ '. ' «"Ln 

(i) А „agy mlpanyu', (Le grand G.) tengerinyul -nl_igys‘ágn 
'(Galago crassz'caudatus Geoff.) a középsô t. еду patkány álkatu," 

(G. senegalensis). Schreber XXXVIII. Bb. Audeb. Gal. 1.»rl. t., me'g valamivel kisebb. Brown, ill. 44. V. ö. „Le galago de :Da_ 
mz'dof“ Fischer: _Mém. des nat. de Moscou I. rl. 1. _ __ 

(2) Н. ö. Tarsz'us fuscomanus Fischer, Ани. deìMakis llvI. Н; 
és: Tarsius bancanus Horsfield. Jav. ‚ 

Jegyz. Az utazóknak ismét föl kellene némelly állatokat keren 
ni, mellyeket Commerson lerajzolt, és Geoffroy детишки. Ann. 
mus.. XIX, х, Mangan... név alatt. Ezen képla'pok egy й] n_einet 
vagy alnemet látszanak a négykeziiek között igérni.4 ,_. '(„i 

.a :1112m 
f. 
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Az EMLÓSEK HARMADIK ‘пвхшг. 
 

А вАсАвогок. 

(LES CARNASSIERS). 

Számos és különbözö egyesületet `képzenek а 
karmos négylábuak között; mint az ember és anégy 
kezüek , három fajta fogakat birnak , hanem elsö lá 
baikon nem tetetlletik a liüvelk a többi uiak ellené 
be. Mind állati anyaggal élnek , és annyival kire 
k‘esztöbbleg, minél metszöbb zápfogaik vannak. A 
mellyeknél ezek részint vagy egészen (1‘1‹101‘0за1‹7 
egyszersmind több vagy kevesebb növényi ele 
delt is vesznek , azok pedig , mellyeknél hegyes ku 
pokkal vannak fódve, leginkâbb bogarakkal élnek. 
A156 állkapcsok izesülete keresztbe irányozott és 
sarkként tapadó lévén, nem enged nekik, vizirânyu 
mozgást; _ csak kinyilni tud és bezárôdni. 

Agyok még eléggé barázdás , de liarmadik kal--- 
rélytalan és az agyac'sot nem Байта, --- mint az a 
következö családokban is történik; a vâzban gudú 
jok (szemgödrök) nincs elválasztva a halánte’k gö 
dörtül; kaponyájok szííkült, járomívök szélt- és fól 
állô, bogy állkapcsaik izmainak nagyobb tömeget és 
eröt adjon. Legkifejlettebb érzékök a szagolás, ta 
konyhártyájok általában igen sokszoros csontleme 
zeken teriedvén ki. F ölkarok még maid min 
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den felé forgatható , nella kevesebb könnyüséggel 
minta négykezüeknél, és elsö lábaikon soha sem 
birnak а többi uiak ellenébe telletö llüvelket. Ве 
leik keveseb'bé kiteriedtek , eledelök erös táplálô 
természete miatt, és llogy a rothadás elkerültessék, 
mellyhe a lIús eledel átmenne, ha hoszú bélcsöben 
kellene soká tarlózkodnia. 

Különben idomuk és alkotásuk módia igen 
különbözö , a mi megfelelö erkölcsi (szokási) külön 
bözést is von maga után, annyira liogy nemeiket 
lehetetlen egy sorba rakni, lianem kénytelenek ‘га 
gyunk több családot képzeni, mellyek különbféle 
viszonynál fogva llatárosak egymással. 

` ж 

А ragadozólr eLsò' стыда. 

A XÉzszÁnNYUAX. 

(Les che'iroptères). 

Мёд van a négykezüekkel némelly atyafiságok, 
csüngö vesszeiek és mellökön helyezett emlöik ál 
tal. Megkülönböztetö ielök egy hör-redö, melly a 
nyak oldalain kezdödik, kiteried négy lábok és uiaik 
között, öket a levegöben föntartia, söt azoknak 
röpülést is enged, mellyek e végre eléggé kifeilett 
kezüek. Ezen alkotás erös kulcs-csontokat és nagy 

' hónlapokat kiván, laogy а váll kivánt tömöttséggel 
birion, hanem az nem volt а fölkar körforgatllatá 
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sával megegyeztethetö, melly а röpülésre megki 
vántatô erössëget meggyengítette volna. Mind ezen 
állatoknak négy nagy szemfoguk van . › hanem metszö 
foga'ik száma különbözö. Mär régóta csak két tör 
zsökre voll; öket szokás Решений, röpülési müsze 
Vrek kifejlése- szerint, hanem az е1зб‘ЬбЫ) alosztá 
sokat kiván. 

А ввышпёввк. (ЕЩЁ) ` 
(Les Chau'ue-SouriezA p_'elynertílid Lin). 

Karok, elökarok és ujaik ŕendkivù'l kinyullak és közüket betöltö hártyával valódi vszárriyokát képeznek , 
szinte olly ‘югу még kiterjedtebh fólůletüeket, mint а ma 
darakéi. Igy а denevérek igen magasan és igen sebesen rö 
pülnek. Mellizmaik а gyakorlandó mozgáshoz megkivánt 
vastagsággal birnak , а mellcsontnak рейд középen taraja 

‚ van mint a madaraknál, hogy az izmok hozzá` feszülhes 
senek. I-Iiivelkük rövid, és görbe körömmel fegyverzett, 
melly ezen állatoknál а fólaggatásra és mászásra szolgál. 
Hátulsó lábaik gyöngék, öt majdnem mindig egyenlö és 
éles és görbe karmokkal fegyverzett ujjal. Bélcsatornájok 
han hibázik а vakbél. Szemeik rendkivl'il aprók, hanem 
{Шейх néha igen nagyok, és а szárnyokkal együtt еду 
iszonyú fólületet képzenek, majdnem egészen csupaszt s 
annyira érzékenyet, hogy а denevérek barlangaik minden 
szegletében tudják magokat irányzani, még akkor is ha 
szemeik kiszuraltak, hihetöleg >csupán а levegö Ьепуотй4 
sának különbözete által, — ЕйеН-Шдой, а mi éghajla 
tunk alatt zsibbadásban töltik a telei;` Nappal homályos 
helyeken Pólaggatják magokat. Iìendesen kettöt kölykedze 
nek, mellyeket emlöikhez {сайте tartanak, s mellyeknek 
nagysága az anyáéhoz aránylag szembetünö. 

Ezen nöm igen számos és sok fólosztást mutat. 
Elöbb elválasztandók tôle: 
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A szÁRNYoNczAK. 

(Les Roussettes. Pteropus- Brisa.) 

Mindenik állkapocsban éles metszö , és lapos koronájn 
zápfogaik vannak (‘); nagy részint gyl'imölcscsel élnek s 
ebbl'il sokal; elrontanak; igen jól tudják azonban а mada 
rakat és apró emló'söket l'ildözni. Ezek a legnagyobb dene 
vérek, húsok megehetö. Kelet-indiában la'knak.,y 

Száraik között igen ki van a hárt'jfájok‘metszve, epen 
nincs vagy alig van farkok; mntató ujok felényivel rövi-I 
debb a középsô'nél, és harmadik pörcöt's egy'kis'karmof 
(körmöt) hir , a többi denevéreknc'l hibázót ;- hanem а kö 
vetkezó' ujak csak két pörcösek; arcorrok egyszerü, orr 
lyukaik szétállók, fl'ilök középszerl'i, belsö fl'ilîiorc nélkl'il; 
nyelvök hátra hajló töfvisekkel takart; gyomrok igen hosszú 
s egyenetlen kitágulásu. Csak deli Asiában s az indiai szi 
get-sokon találtattak. 

1. Farlvatlan SZÁRNYONCAK (Roussetles sam.` queue). 
mindeni‘k állkapocsban négy metszö foggal. (2) 

А fel'ete sza'rnyonc (La Roussette noire. Plerop. edulis. 
Geoff.) 
Feketés barna , sötétebb; inaljdnem négy lábnyi szárny- 1 

kiterjedéssel. A Sunda és molukkai szigetekrù'l, hol nap 
pal a fákra számosan függeszkedve tartózkodik. A gyl'i 
mölcsöt be kell hálóval fódni, hogy pusztl'tásátul шеёщё-ь 
dessék- Kiáltása erös és a ludéhoz hasonh't. Megfogja ma 
gát a zsákban , melly pózna végén elébe tartatik; a honiak 

/ 

(') Zápfogaik tulajdonkc'pen két hosszas és közegyenes emelke 
déni. birnak, еду völgyelet állal elválasztva, mellyek a dörzsölés 

g által eltünnek. 
Linné összezavarta ókel. vesperzilio vampyrua [а] alan. 

cUvIEn 1. к. 8 
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jó izl'inek lnláliák husát, hanem az europaiaknak, pe'zsma 
szaga miatt, nem tetszik. (1) ' 
¿l Lözönse'ges szdrnyonc (La Rousaette. Her. vulgaris. 

Geoff.) Buff. X, XIV. 
Barna; képe s háta oldalai sárgák. De France és Bour 

bon szigetekrül, 1101 fákon lakik az erdökben. Husát a 
nyul és fogolhussal hasonh'bák öszve. 
А; бг’ибз .szárnyonc (La Rouasette à collier; Rougette 

de Bùfon. Pter. rubricollis ‘Buff- X', XV'll. 
Szürke-barna, nyaka veres. Ugyan azon szigetekbl'il 

hol az odvas fákban és а sziklák üregeikben lakik. (2) 

2. Kisfariu SzÁRNYoNcAK- .Roussettes avec une petite 
queue, mindenik állkapocsban négy metszö foggal. 
Geoffroy volt 'az elsö, ki ezen elosztás fajait 1110315 

mertcté. Egyikök, gyapjas és szlïrke , (Az egyiptomí выйт 
n_fyonc. Pier. aegyptiacus) Egyptomban а 1`01‹1 alatt lnkik. 
Еду 11111511: verhenyes Га], egy kicsit hosszabb és félig а hár 
vtyába beburkolt farku, (Али-16145 szlírnyonc. На‘. am 
plez'icaudus) , Ann. mus. XV. k. lv. r1., az indiai вашей-зо 
kon 1101101, stb. (3) l ‘ 

Geoffroy jeleletei szerint elválasztjuk a szárnyoncak 
tul még a Ha'trag-okat (Lee Céplialotes) , mellyeknek 
hasonló zápfogaik vannak, hanem mutató ujokon, melly rö 
 

\ 

(‘~) Temmink szerint a : Roussette d’ Edwards Geoff. Edw. 108 , 
melly “ига, a hátán »ötét barna ‚ ezen faj fiatal Кота. 

(2) T. 11. Pteropus medias. Pt. plzaeops. — Pier. polioceplmlus. 
- Pt. dasymallus, Temm. Mamm. x. rl. -- Peer. pallidus. - Р‘. 
Keraudreníus, Quoy et Gaym., Voy. de Freycinet. Pter. уйдет 
Geoñ‘. Ann. Mus. 5. rl. XV, vl, Cop. Temm. XI. rl. Р‘ег. persona 
tus. - Pt. melanocephalus. Temm. XII. rI. 1 

(‘) Т. ii. Pier. stramineus. —- Pt. marginatus Geoff, a jel. heIy. 
` v. rl. --- {Je- mim'mua u. a. ‘аду kiodote Fr. C. "Ну в, тш-аш; 

Hoi‘sf. 
l 
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vid és három pörcös mint az elöbbieknél, llibázik a ko 
x'öm. Szárnyok hártyái а helyett, hogy az oldalakhoz 1a` 
padnának , а hät közepén egyesi'ilnek egymással ‚ те11у11е2 
egy látköries és hosszában nyúló rekeszfal által ragadnak. 
Gyak-ran csak kót metszö fogok van. 
Peron. ha'traga (La ce'phalote de Pe'ron.. Cephalotea Ре 

ronii. Geoff. Ann. du Mus. , XV. IV. 

Barna, vagy verhenyes. Timor-bul. 
A szárnyoncak elválasztása után, а va'lódi denevêrek 

vannak még hátra, mcllyek mind bogárevök s mind há 
rom zápfoggal birnak` mindenik oldalon mindenik 11111111 
pocsban, hegyes kúpu púpokkal, ’s mellyeket különbözö 
számu álzápfogak elöznek meg. Mutató ujokon lsohn sincs 
köröm, és csup_án еду alnemet véve ki, hzlrtyájok min 
dig elterjed a két szárok közöti. ' 

Két fö törzsökre kell öket elosztani. Az elsö szárnyá 
пай közép uján három megcsontosodott pörcöt bir; ha 
nem a többi ujak s még а mutató и] is csak két percesek‘. 

Ezen törzsökhöz, melly majdnem ege'szen idegen, a 
következendö alnemek tartoznak. 

A FÜLGÉK. 

(Les llIolosses. Alolossus. Geoff. Dysopes Iliger.) 
Ajkonyok egyszerii, fïileik szélesek rövidek,` közel 

az ajakak szegletéhez erednek , az arcorr f`ó1ött egymással 
egyesülnek, lïilök bolsöje rövid a csígátul köriil nem ia 
karva. F arkok a szárközötti hártya egész hosszaságát спад; 
lalja , és többnyire tovább is nyúl. Majdnem mindig csak 
két metszó' fogok van mindenik állkapocshan, hanem Tem 
mink szerint, többcnhatot birnak clcinle alul, ‚ de azok 
közi'il idövel n’égyet elvesztenek. V 

A SzünKÜLÉszEK (Les Difwps de M. Savi) hat alsó 
metszö fogli fiilgék. Еду Га) Olaszlionban. tonyalz : а Гаага” 
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szürkülésze (Dinops Cestoníz'. Savi) Giorn. de letter 21. 
sz. 230 l. 

Geoffroy N_yctz'nomes-eknek (ÉJJELÉSZ) nevezte azokat, 
'mellyeknél négy alsó metszö fogat számlált meg. (1) 

dan csak Amerikában voltak РЫБЫ: találva ha 
-nem ma mind a két világbeliek ösmeretesek (i). Számosak 
hátulsó lábának hüvelke jobban el van ‘Лапша а többi 
ujaknál s kù'lönösen is mozgatható, melly bélyegre építé 
Horslìeld а CÍLeíromeles (La'lwalve'z) nemet. (‘) 

Hihetöleg ide helyheztetendök még a Szdrnypil'lrel 
ò'ncelr. TÍLz'roptera Sp. , mellyek а fl'ilgék több jegyét lát 
szanak birni, s mellyeknek lnlivelkén еду apro homorú 
pikkel van, melly különös tulajdonok s jobb kapaszko 
dásra SZOlgůl 11111014- (s) 

C) Le n_yctinome 'd' Egypte, Geoß‘r., Eg. Mammif. n. rl. 2 k. 
és Temm. Monog. des Mamm. xix. rl. -- Le N_yctinome du Brésil, 
Isìd, Geofï'r. , Ann. des Sc. nat. I , XXII. rl. vagy Mol. nasutus Spix, 
xxxv. rl. 7. k. — Le N. ’grêle (N. tenais Horsf., Jav. 5 sz.) és 
Temm. Monogr. XIX. rl. kétszer. 

(2) Bufl‘on bármat tndott, mellyeket Gmel. Vespertilío molossus 
név alatt osszczavart, t. i. Mol. longícaudatus Buff. X, XIX, 2. 
-- Mol. fuscívenzer. u. o. 1. Mol. guyanensís u. o. Supp. VII, 
Lxxv. Azóta szaporodtak. Mol. rufus Geofl‘. Ann., Mus. VI. 155. _ 
M. Мест, Temm. Monogr., xx. rl. —- M. aörasue, Temm. u. o. 
XXI. rl. M. z'elox Natterer, Temm. XXII. rl. 1 k. т M. obscuras 
Gcofl‘. Temm. u. o. XXII. rl. 2. -- Hanem ezen fajok nincsenek elég~ 
gé ószvehasonlítva , sem Buñ‘onéival, sem я М. ursinus Spix, XXXV. 
r1. 4. k. — sem a M- fumaríus-sal, uo. 5 és 6 k 

(’) MoLplìcatus (Vesp. plicatus Buchan), Trans. linn. V, XIII. 
rl.. -- Mol. de Rappel (Dysopes ruppelìí Тент). Monogr. xviii. rl. 

Щ Chez'romeles torguatus Horsfield, Jav., vagy Dysopes chei 
ropus. Temm. Monogr. XVII. rl. ' 

[‘) Thiropteran tricolor Spîx., 56, 9 k. Mi ezen alnem-et igen 
kételkedve helycztetjük ide , mivel Ieiráaa töke'letlen. 
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A NYÚL Amócox. 

(Les Noctz'lz'ons. Новый). Linn. Ed. XII). 

Arcorruk rövid , duzadt , nyulszájkênt ketté hasadt 
ajakkal, iszonyos szömölcsökkel és redekkel fódött; fii 
leik kù'lön váltak; fólül négy, alul kót metszò' foguk van; 
farkok rövid és szabad szárközti hártyájok fólött. \ 

Legösmeretesebb Га] az amerikai, egyidomulag sárga 
szinnel. (А sfírga nyulajlvóc. Veqvertilz'o Zeporz'nus Gm.) 
Schreb. LX. (‘) 

A nÁnTYoI-inox. 

(Les P/zyllostomes. Phyllostoma. Cuv. és Свой.) 
Metszö fogaik rendes I száma mindenìk állkapocsbaß 

négy; hanem az alsóbbak közù‘l néhány gyakran kiesik, 
kiszorl'ttatva a szemfogak növekedése által. Megklìilönhö'z-` 
te‘tnek még az orrok hegyén keresztben emelkedö levé] 
idomu hártyájok által. Külsö fülök porca egy apró , s [61) 
bé kevesebbé fogazott levelet ábrázol. Nyelvök hosszan ki 
nyújtható s szömölcsökbe végzödik, mellyek szl'vó müszer 
képzésére látszanak alkalmaztatva lenni; ajakaik szinte 
öszméresen helyeztetett szömölcsöket birnak. Ezek Ame 
rika állatai, a fóldön a többi denevéreknél jobban futók ‚„‚_ 
s az Шато]; vérét szopniv szokók. 

1. Farlratlan HÁRTYoRRoK. 

(Phyllostomes sans queue. Vampz'rus. Spix.) 
Ã Идёт ha'rtyoŕr. Földinél: Lide'rc v. töltsérorru (le/Le 

‘иёг. (Le Vampire. Veg». .spectrum L. Brasiliáhan: Ад 

(') А Noct. dorsatus Geoff. vagy N. zfíttatua Pr. Max. , fehéics 
щит hir háta hosszában, -- A N. a2lu`uen¢er.Spix, 55, 2 és 4, fö 
lül sárga, alul fehér, s valnmivcl kisebb..-'T. h. Nectilio rufus 
Spix , 55 ‚ 1. 
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dz'nz-guaçu.) Seb. LVIII. Geol?. Ann. Mus.’ XV, 
XII. 4. ' 

Orrhártyája tojásdad, töltséridomba hajlott; verhe 
nyes-barna, harkály nagyságu. Déli Amerikábul. Azzal 
vádoltatéli hogy szopása által megöli `az embereket és zilla 
tokat, hanem csupán igen kis sebnyilást csinál, melly az 
éghajlat által néha veazedelmessé lehet. (1) 

2. А „мы; haw/.iba babar/Ion far/Ia НАвтУоввок. 
А da'rda's Íuírtyorr (Le Fer de lance P'. hastatus L.) 

Buff. XIII , XXXIII. 
Otra levele Linosa-idomu , ép széllel. (2) 

3. HÁRTYORROK .szabad Лима! a Íuírtya fölött. 
А fogazott ha'rtyorr. '(Le Fer. crénelé. Phil. crenulatum 

Geoff. Anual du Mus. XV. X r1. 

Orra levele dárdaidomu , széle fogazolt. . 
Geoffroy, Mém. du Mus. IV , 418, megkíilönbözteti 

a hártyorroktul azon fajakat, mellyeknek szl'ik, kiölthetö 
és szörhöz hasonló szömölcsökkel fódött nyelvök van, s 
4öket Glossophages (NYELVÖLTÖK) névvel ajándélïozá meg. 

Ezen fajok szinte mind Amerikábul valók. (3) 
A.«denevérel§ második nagy törzsöliénél csak egy pörc 

van a mutató ujon megcsontosodva, а фбЬЫ ujakon pe 
djg kettö kettö. 

Ezen штаны is több alnemre osztják. 

(l) T. l1. La lunette (Vesp. perspìcíllatus‘L.) Bliû’. Supp. V11, 
LXxIv. -- És a Geoñ‘. Azzara szeriuî. adta háI-om fajat, Ann. du 
Mu.. v1, 181 — 182. 

(2) T. 1I. Phillostama elongatum Geoff. , Ann. Mus. XV, IX. 
(s) Vespertilío saricinus, Pall. Spicil., Fascic. 111, III e's Iv. 

r1. Lemásolva Buf1'. Suppl. 111, 55 r1. Glossoph. amplexinaudatus 
Своя’. Mem. Mus. 1V, 18 rl. F. C. -- Gl. caudzfer, ua. uo. 17. r1. 
A és B k. 
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A TöMBöaöX. 

(Les Megadermes. Geoff. Ann. du Mus. XV). 
Orrokon bonyoltabb levél van mint a hártyorrokén; 

fiilporcok nagy, legtöbbnyire hasadt; fülcsigáik igeny 526 
lesek és a Те] teteién egymáshoz ragadók; nyclvök és aia 
kaik simák , a szárközötti hártya egész és farktalan. Négy 
metszö годик van alul, hanem fólül azoknak hiiával van 
nak; állközti csontuk porcos marad. 

Mind az ó világhul valók, részint ‚Ай-111619111, mint n 
Ieve'l tömbò'r (La Feuille. Megacl. frans Geoff.) melly а 
Senegálnál lakik, orrlevele toiásdad és maidnem akkora 
Iñint a feie; részint az indiai sziget-sokrul, mint a görcsös 
tömbó'r (Le .spasme de Termite Veap. spasma L. Seh., 1 , 
LVI.) — а la/Llos tömbó'r (La lyre. Geoíf. Ann. du Mus. 
XV , XII. r1. —- А ló/Lere's tömbó'r (Le trefle de Jaua., ua. 
uo. stb. Egymástul ezeket is orrlevelök idománál fogva kü 
lönböztetik meg, mint a luírtyorrolat. 

A PATXóooX. 

(Les Rlu'riolophes. RÍLinolop/Lus. Geoff. Fers-à-che'val). 
Ezeknek orra igen bonyolt hártyákkal és taraiokkal 

fódött, mellyek az оп‘ hátára dl'ilnek s nagyban patkót ab 
rázolnak; farkok hosszú s а sza'rközötti hártyában van hely 
heztetve. A1111 négy , fóliil (igen kicsin) me'tszö fogok van, 
eze'k a porcidomu állközti csontban. 

-Két fajok igen közönséges Frankhonban s Daubenton. 
álml ialáltaték R31. ` 
А nagy pall-dc (Le grand er-à-cheval. Bixlf. Vesp. fer 

rum eguiuum. Ь); Rhinolophe bifer. Geoff. Ann. mus. 
XX, V.-r1. és: ` . i 

А Из patlco'c (Le petit Fer-à-clienal. Реф- hipposideros 
Bechst.) Bulï. VIII, Xvn. 2 és XX- Свой‘. а 111. h. 
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A köbányákban laknak , hol magánosan tarlózkodnak ‚ 
lábaiknál fogva fónakadva és szárnyaikba ugy beburko 
lódva hogy testök` egyéb része egészen láthatatlan. (1) 

l 

A Gönönoiumx. 

(Les Мой/‘га. Nycterz's Cuv. és Geoff.) 

Orrok hátán egy hosszúkás árok van Муфта, melly 
még a kaponyájokon is jelelkezik s be van szegve egy bör 
redôvel, melly ш részint fódözi is. Orrlyukaik egyszerük. 
Fölül négy köztértelen, alul hat- metszó' foguk van; fx'ileik 
nagyolì, nem egyesültek, farkok а szárközötti hártyában. 
Ezek` afrikai fajok. Daubenton leir egy fait campagnol ’vof 
lant név alatt, Buff. Х, XX.v rl- 1 és 2 k. (borzasgödörorr. 
vesp. hispidus L., Schreb. LVL); Geoffroy másokat ta 
МВ. Egyiptomban. (2) ‘ 

A TÁLORRAK. 

(Les Rhinopomes. Свой). 

.(\r0rrok hátán csekélyebb árok, orrlyukaik az arcorr 
ve'gên, fólöttök реф; egy apró lemez, tail-nemet ábrázol 
va.; fiileik egyesù'ltek, fai-kok a hártyát sokkal megha 
ladja. Egy faja ösmeretes Egyiptombul, hol leginkáhb а gú 
lyákban (pyramzlsolslaan) tartózkodik. (3) 

...o »im n 
(‘) T. h. azon más négy Щи, melly ábrázolva van: Geoñ'r, 

Ann. Mus. XX, v. rl. mellyek egyike а шар. sp¢0rís Shcìhr. , LXIX , 
B., és Péron. Voy. Aux Terres austtal. 35 rl. y 

. “No 
(Ч А thebai gädörorr. Nyctìre de la The'bai‘de, 2_2. Mamm. i, 

2, 2; és Ann. Mus. XX, 1 rl. — Äjá‘uai g. N. de Jaua. Geoff. 
Ann. Mus. XX, 1 rl.\` .ALU »in 

(') ВМпорЁпв Mícrophylle, Geoff.; угар. micraplu'llua Schr. 
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A KEzÉNzsEBEK. 

(Les Taplziens. Taplzozous. Geoff). 
Orrok hátán gömbölyůs árok; hanem orrlyukaikon nin 

csenek fólemelt lemezek; fejök gúlyaképù', fólù'l csak két 
metszö foguk számláltatik, só't néha ezek is hibáznak; a1 
só metszö fogok négy s azok háromkarélyosak , fl'ileik $261 
állók , farkok szabad a hártya fólött. A himeknél egy ke 
reszt úresség van a torok alatt. Szárnyaik hártyájának egy 
kis nynjtványa valami zsebnemet képez a kéztö közeletén. 
(‘) Geoffroy еду faját az egyiptomi katakombákban ta 
lálta. (2) 

A MEREDFÖK. 

(Les Mormoops. Leach). 
Mindenik állkapocsban négy metszö fogok van , a fol 

sök elég nagyok, az alsók háromkarélyosak; kaponyájok 
kiilönösen emelkedett, mint egy gúlya az arcorr fölött; 
az оп‘ mindenik oldalán egy háromszeges lemez , melly a 
füllel összefi'igg. (3) 

A KözöNsÉGEs DENEVÉREK, Бывшие-венки. 
(Les (.'ÍLczuz/es-Souris Communes ou Veqpertilions. V es 

pertilio. Cuv. et Geolïr.) 
Arcorrok levél és minden más kitetszö jegy nélkül, 

fiileik elválasztattak, fólù'l négy metszö fogok, mellyek 

(‘) Ez okbul nevezte Iliger, .saccapterix-nek, azon neineket, 
mellyek a keze'nzseb-eket foglalják magokban. 

(‘) Le Taphien filet, Eg. Mammif I, 1, l. _Le taphien perforé 
uo. III, L., melly nem igen látszik а lerot volant, Daub. T. senega 
lensix G.-tul különbözni. -- T. h. Veap. lepturux Gm. Schreb. LVII. 
Le T. des Indes. V. brac/"nanas G. - Le T. de l’ Isle-de-France, 
T. maurín'anus, G2 --- Le T. roux; T. rufus “На. Amer. Ornith. VI. 
köt. L. rl. 4 п. -- T. langimanus , Haredw. Trans. Linn. xvn , rL? 

(') A faja (Mormoops Blainvillii , Leach. Trans. Lin. XII), :la-Ir 
vábul való. 
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nek két középsöje “по! álló, alul hat valamennyire foga 
zott éIIeI; farkok a hártyában van foglalva. Ezen alnem 
mindnyájánál számosabb; fajai а fóld minden részêben ta 
láltatnak. Közülök hatot vagy hetet számlálni Franczia 
országbau. 

Némellyeknek f'l'ilporca áridomu, és ezén osztáshoz 
tartozik a Iegösmeretesebb fai. 
А sza'rnyasege'r denevér Földi» (Le Chauve-souris ordi 

тайге. Vesp. marinus Lin» V. Myotis. Kuhl. Buff.I 
VIII, xvi. _ 
Fülei hosszúdak, a fe) nagyságát f`ó1ütök, szöre barna „ 

f`ó11'il gesztenyeszl'nü, alul világos szürge; a fiatalok ham 
vas szlïrkék. n n 

i Nem régiben némelly kisebb de határos fajok ШИНЫ; 
tak {Ы Europáhan. (1) 

A többi denevérek f1ï1f`óde1e szegletes. Illyeu: 
.d ke'só' deneve'r (La Sérotine. Veg; serotinus L.) Buff. 

VIII, xvlu, 2. 
Sötét gesztenyeszín; szárnyai és {щей fekebések, ezek-l 

nek csigája háromszegü, а fejnél rövidebb. A nöstény ha 
laványabb. Találbatik a templomok és más meg ritkán ke 
resett épl'iletek fódelei alatt. (a) ` 

Másoknak fu'1f`ódele még félholdidomu. 
.dz éj'elezó' den‘e’ue'r. (La lVoctule. уезда. noctula. L.) Buff. 

VIII, XVIII, 1- 1f. _proterus- Kuhl. V. laszbpterus. 
Schreb. 58. B. 

Sárga, fülei háromszegúek; a fejnél rövidebbek,A fül 

(‘) V. beschsteinii (Leisler) Kuhl. Chauv. d' Allem. XLII. rl. -— 
V. mystacinus (bajuszos d.) ua. uo. 18. — V. Daubentoni Leisl. 
Kuhl xxv. rl. sth. 

T. h. ezen idegen fajokat: 7. emarginatus Geoff. Ann. Mus. 
VIII, XLVI. -— V. pictus L. ‘аду kirizloula de Jaua. Seb. I, LVI. 
rl. 25. k. —- I/.polythrix Isid. Geoff. Ann. des Sc. nat. III. 440. l. 
-- V. levis ua. uo. вы). I 

(1) T. h. V. carolinensia Geoff. Ann. Mvus. VIII, xLvll. 
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{'ödele gömbölyü; a késö-nél egy kevéssel nagyobb. A vén 
ШК odvaiban található; sth. 

А törpe deliever- (La Pç'pz'strelle. If. pipùtrellus Gm.) 
Buff. VIII, XIX, 1. i 

Legkisebb a mi vidékeinken; feketés hama, {1116114 
roniszeglelüek. 

Geoffroy szerint elválasztatnak még a denevérektül. 

Az öszFÜLEX. 

(Les Oreíllards. Plecotus. Geoff.) 
Fù'leik nagyobbak a fejöknél és `а kaponya fólött egy 

máshoz ragadnak, mint а tömböröknél, tálorraknál sth. 
Fúlfódelök nagy és lándsa idomu, a halljáraton is fode 
lök van. 

A közönséges fajta , a ладу öszfül. -- F öldinéli ладу 
fülü deneve'r (Vespert auritus. L.) bövebb itt mint а dene 
vér; fülei majdnem akkorák mint а teste. A házakban, 
konyhákban stb. 1111111:- Van egy másik Га] is, rnellyet 
Daubenton talált fol: a bar/za баз/‘й! (la barbastelle. Vesp. 
barbast'ellus Gm.) Buñ‘. VIII, XIX, 2. Barna; jóval- kiseh 
bek a fiilei. (2) 

(') T. l1. Kahl denezre're (7. Kahlil' Natterer) Kuhl chauves. 
d’ Allem. 55. 

(’) T. h. Átimori два/й! (1’ oreillard de Timor. Plec. timo 
Напад- Geoñ'.) — А fúa’ött дав/‘121 (Р1. 1’е1аша Isid. Свод‘). —- Mau 
ge' öszfiile. Pl. Mangez' Desmr.) A .vzaruas äszfù'l (Plea. cornutus , 
Fabre). —- Vesp. megalotìs Rafin. 

.ïegyz. Tervünk nem engedve'u meg egye'b állatok osztályozá 
ЕМ, mint a mellyeknek jegyeit tulajdon figyeletünk vagy ]`ó_l töké 
letesi'tett Ieirások és ke'pek szerint megállapítottuk, kötelesek valánk 
Leach , Rallinelque st. (бы) nemét kihagyni , s itt meg Хе" általában 
jegyeznünk, hogy nincs olly család, mellynek annyira volna szük 
sége, mint а denevérekének, arra liogya természet szerint újra ‘Яга 
gáltatnék, nem’pedig a lopdozás utján. 
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Az Éinöröx. (Les мены“. Rafìnesque.) 
végre közêpszeríi füleik mellett а denevérek egyszerù' 
arcorát birják, fólsò' állkapcsokban pedig csak két met 
szò' fogok van. Az ismeretes fajok Ejszak-amerikábul 
valók. (‘) 

l 

A MAIMUGRÁszoK. 

Les Gale'opithe'ques. Galeopz'thecus. Pall. Chats 
Ivolants. 

Nömileg kůlönböznek a deneve'rektül, mert kezeik 
ujai, mind metszö körmökkel birók, nem hosszabbak a lá 
bokêinál; olly módon, hogy a téreket elfoglaló s egész a 
fark oldalaiig kiterjedò' hártya, nem egy könnye’n tesz más 
szolgálatot, mint hogy ernyöül szolgál az esésben. Szem 
fogaik fogazottak és rövidek mint а zápfogak. Fölül két 
szinte Родион metszö fogok van, három реф; egymástul 
szétálló; alul hat, keskeny lemezekre szelve , mint а fésü , 
melly alkat egészen csak ezen nöm tulajdona. Ezen :Illa 
tok a fákon élnek az indian зайдет-веков és ott bogarakat s 
talám amadarakat is üldözik 5' azon elvásásrul itélve, mely 
lyet fogaik idövel tapasztalnak , gyümölcsökkel is kell 
élniek. Nagy vakbelök van. 

Pontosan csak egy faja ösmeretes , mellynek bundája 
fólül rötszürke, alul verhenyes, ñatalságában különbféle 
szürke foltokkal és csikokkal. Ez a: ma'L‘í majmugrász. 
Lemur сайта L. Audeb., Galaeop., I és II rl. Amolukkai 
és szunda szigeteken lakik stb. 

Minden többi ragadozónál a hason vannak az emlök. 

(‘) Veap. дадите, Schrcb. LXll, B. — V. noveboracenais, 
Penn. Quadr. XXXI rl. 2. k. -- V. barbonicus Geoff. Ann. Mus. 
vul, xm. " 
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А BOGÁREVÓK. 
г Mint azolrnal: ma'sodz'lv csalfída. 

Zápfogaik, mint a kézszárnyuaknál, kúpos pu 
pokkal hegyezettek; legtöbbnyire éjjelezö vagy fold 
alatti életüek: föképen bogarakkal táplálják mago 
kat, és, a hideg tartományokban, közülök sokan_ 
zsibadva töltik a telet. Nincs oldalhártyájok mint а’ 
denevéreknek, azonban kulcs-csontok még sem hi 
bázik; lábaik rövidek, mozgásik gyöngék, emlöik 
a hason, vesszejök hüvelyben , egyiköknek sincs 
vakbele, а menés alatt mind az egész talpra lépnek. 

Kölönböznek metszö és szemfogaik helyezete 
és viszonya szerint. 

Némellyeknek elül hosszú metszö fogaik van 
nak, mellyekre а zápfogaknál is alacsonyabb más 
metszö és` szemfogak következnek, melly fogrende» 
let nemét a négykezüek között a sarkanyúknál 151! 
tuk, ---- s а mi ezen állatokat az örlökhöz valamics 
két közelebb hozza. Másoknak лёг-6116 nagy szemfo 
зап; vannak , mellyek között aprôk _a metszök, melly 
helyezet legközönségesebb a négykezüeknél és raga 
dozóknál. Ezen két fogrendelet pedig az olly ne 
meknél is találtatik , mellyek különben a fódözetre , 
tagjaik idomára s életmòdjokra nézve igen ha 
SOnlÓk. 

A sÜNEK. 

(Les Hérissons. Erínaceus. L.) 
Testök szò'r helyett tövissel fódött. Hátok bó’re olly 

izmokkal bir hogy az állat, hasa felé hajtván fejét és 
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kacsóit, abba .mint valamelly erszénybe burkolhatja be 
magát s mindenfelülrül töviseit fordl'thatja ellensége felé. 
Farkok igen rövid, mindenik lábokon öt uj; mindenik áll 
kapocsban hat metszö fog, а középsök hosszabbak; min 
denikoldalon három llamis, három hegyezett és egy kis 
gumós zápfog. 
А közönse'ges sün. Földinél: Süldisznó, Töw'ses dz'szno'. 

(le He'rmon ordinaire. Erz‘naceus europaeus. L. Buff. 
VIII, v1. 

Fiilei rövidek. Eléggé közönséges a fásakban és gye 
pl'ilcben', a telet tanyalyukában tölti, s 011111111 kikeletkor 
hihetetlen nagyságu és bonyolatu mag-hólyagokkal elö. 
A rendes eledelét tevö bogarakhoz gyiimölcsöt is kever, 
melly idò’vel elvásitja fogai hegyeit. Hajdanában kender 
gerebenezésre használt'ik börét. 
А füzes sün. (Le Hérisson à longues oreilles. Erínaceus 

aurítus Pall.) Schrei). CLXIII. 
A közönségesnél kisebb; fI'iIei nagyok mint feje ket 

harmadu‘, kûlönben 11 miénkhez idomra és erkölcsre ha 
sonló. A kaspi tenger éjszaki I‘észétù'l egész Egyiptomig 
található (‘). 

A sÜNcsÚ'roK 

(Les Tenrecs Cuv. сете/газ. Iliger.) 
Testök tövisekkel fódött, mint a sfinöknél; hanem olly 

Iökéletes gömbbe nem tudnak gömbölyödni; farkatlanok; 
arcorrok igen hegyes , fogaik igen kl'ilönbözök. Mindenik 
állkapcsokban négy vagy hat metszö ésl két nagy szemfog 

I van. Szemfogaik mögött egy vagy két apró fog van és négy` 

(‘) Pallas megjegyzé, mint fontes csetet, hogy a sünök száz e's 
száz kòrisbogarat esznek meg minden kár nélkül; Inig .az ebekueL 

- és maclkáknak csak egy is iI-lóztató kinokat okoz. 
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háromszegii hegyezett zápfog. Madagaskárban három faja 
találtatik, mellyeknek egyike a frankok szigetén (1’ ile de 
France) meghonosodott. Éjieli állatok, az év három havát 
zsibbadásban töltök, nohaa lleves ég alatt élnek. Bruguière 
azt is bizonyl'tia , hogy a leghevcsebb évszak alatt alusznak. 
А töfuises süncsut (Le Tearec. Eri/¿acens ecaurlatus. Linn.) 

Buff. XII, LVI. 

Durva tövisekkel fodött, s alul csak négy szemfogak 
kal. Ahárom között ez legnagyobb; a mi sù'ni'inket fó 
lú'lmulia. 
А збнёв süncsut (Le Tendrac. Erinaceus setosus. Lin.) 

Buñ‘. XII, LVII. 

Hailékonyabb ésa sörtéhez hasonlóbb Iövisekkyel; min 
denik állkapcsában hat ki'kanyarított metszò’fog. 
А sörtetüslve's süficsut (Le Тет‘сс Irayé. Erinaceus se 
mispinosus). 

Sörtével és tövisekkel keverve fódölt; sárga és fekete 
sugárzattal; hat metszö s a szemfogai v'ékonyak és 11111101 
tak; alig vakondok-nagyságu. (l) 

A szöasÜNöX. 

(Les C'ladobates. Cladobates. Fr. CuV. Tupaia Bailes. 

Egy úiolag bélyegezett nem az Indiai sziget-sokrul, 
mellynek fogai a siinekéihez sokban hasonh'tanak, 11116 
vé!! hogy föliil középsó' metszó'fogaik aránylag rövideb 
bek, alsó állkapcsokban négy liosszú van, hátul рейда gu 
mó hibázik. Ezen állatok szò'rrel fódöttek , mezes farkuak , 
a többi bogárevök ellenére Inókusi könnyüséggel másznak 

(‘) Buff., Supp. III, XXXVII. rl. hibásan, liatal tövises sünnek 
салона. Sonnerat, Voy. à la Chine, 1I, 146. l. roszul irja le 
fogait. 
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а fákra; hanem hegyes arcorrokrul megkülönböztethemi 
öket _távolrul is (1) 

A cIcKÁNYoK. Földi. 

(Les Musarazlgnes. Sores'. Lin.) 
Általában apró és szó'rrel fódött állatok. Minde 

nik oldalukon а rendes ször alatt egy kis csomó durva 
sürl'i sörte találtatik, mellyek között а terhesség idején 
szagos anyag izzad ki еду tulajdon mirígy által Válasz 
tatva el. (2) Fölül a két középsö metszô’ Iogak meghajlot 
tak s alapokon fogasak; az alsók feküvök és nyultak; az 
elsökre mindenik oldalon öt apró fog következik, a má 
sodikakra csak keltö. Többnyire mindenik állkapocsban 
három hegyezett zápfog van, а fólsöben hátul még еду 
gumós. Ezen állatok a fóldben ásták lyukakban tartózkod 
nak, nem egykönnyen mennek ki, mint csak este felé, s 
férgekkel és bogarakkal élnek. ~ 

Frankhonban sok idön által 4csak egy faj volt is 
meretes: 

.4 közönse'ges cícl‘ány. F öldi. (La Musarazgne commune, 
ou llluselte. Sorex araneus. Lin.) Buff. VIII, X, 1. 
Fölül szürke , alul hamvas ; >farka négyszegélyü, tes 

ténél egy harmaddal rövidebb, fogai fehérek, Íi'iIei csupa 
szok, nyíltak; eléggé bô a mezökön és réteken atb. Azzal 

 

.il - . (‘) Le òanxríng (Oladvbates jazraníca Fr. Cuv.); тире? fair; 
vaníca Horsf., lav. — Cl. tana, 'Fr. C. Тара! tana. Horsf'., -IC'L 
jërruginea Fr. Cuv..; Tupaja fèrrugínea Над. @ma 

Vigor: és Horsfìeld Uu. (Zool. journ. 111, vm.) GYMNURA лед‘ 
те közelíteni látszik a szórsünökhöz fogaínál, a ciclányiokhoz 
рас"; hegyes arcoránal és pikkelyes {ан-11511111 fogva. Mindenik МЫ!‘ Y 
б: körmòç uja van, és gyapjas szórén fölül eléggé durva sörték 
{Маша}: е16. — Nem Iehet elóbb jól ‘пишущий, mint mikor bon 
colata megösmertetik. 

(’) L. Geoff., mém. du Mus. 1 k. 229 l. 
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vádoltaték hogy harapása álbal betegse'get okoz a lovaknak , 
hanem ezen vélemény hamis és hihetöleg onnan ered, mivel 
a ma'cskák megölik ug'yan a cickányt, hanem шага mim 
nem eszik meg a husát. 

Daubentontul ismerteték meg. 
А vizi clbhíny. Рыб. (La lllusarazgne d’ eau. Sorex fo 

diens. Gm. S. Daubentonii- Blumb.) Buff. VIII, XI. 
Valamivel nagyobb a közönségesnél. Föll'il fekete, 

alul fehér, farka a végén összenyomott, egy negyeddel rö 
videbb a testnél; vágfogai veresek hegyiikön, fiile fehér 
rel beszegve s nagy részint a bör alzi elrejtvc , lebukása ide 
jén majdnem hathatlanul bezárható; a lábait fódözö durva 
ször könnyi'ti úszását; honnan kölönösen a folyók széleit 
keresi. 

Europában még kù'lönbfêle cickányok veteLtek észre, 
az elöbbiektůl né'melly tekintetben kiilönbözök; hanem 
minthogy a kor és évszak a szi'nre befolyással van ezen 
nemnél, nem bizonyos, ha azok ‘шпон állandó fajak- e. 

A kü1f`ó1dnek is szinte vannak cickányai . mellyek kö 
zi'il legnevezetesebb: 
А pathínyfarl'u cicka'ny (lll. à queue de rat. Sore.:` myo 

surus Pall.) Ack. peti-op. 178|. 2. r. 4. rl- Mus masquée 
de l’ Inde, VBuH'. Supp. VII, 71, 

mellynek idoma és szi'ne a miénkéhez hasonló, nagy fïilei 
csupaszok, fai-ka gömhölyii és csak ritka szörrel Í‘ódött,_s 

(‘) A S. leucodon Schr., 159. D. nem látszik különbözni а kö 
zönséges cickánytul. Igcn идей; hogy a S. tetragonurus et constri 
ctus Herm. Schreh, 159, B és C. v. Geoff. Ann. Mus. XVII, Il rl. 
5 k. és lll rl. 1 k. sbt még а: S. remifer, Geoff. Ann. Mus. XVII, 
п rl. 1 k. а vizj cickány e'letkorai. A remi er, különösen, mellv. 
majd fehe'res, majrl fekete hasn -— a: S. lineatus, Geoff’. uo. 181, 
történetbeli kof-fajtája, véleményem szcrint а ietragonnrusnak. A 
a. minutus Laxmann. Schreb. 161. B. nem egye'b mint a S. p_ygmaeus 
csutitoll egyéne. ' 

cUvIER I. к. 9 
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nagysága maid mint a vándor palkányé. Erös pézsmaszagot 
играя! el, mellyel mind ш megfertò'ztet, а mihez ér. 
Egész Indiában és Afrika egy részén találtatik; és azon ál 
latok számábul vaIó, mellyeket a régi egyiptomiak be 
balzsamoztak. (1) 

А cIcÚszoK. 

(Les Desmans. li'lygale; Cuv.) 
A cickányoktul két igen apró, az alsó állkapocs két nagy 

metszö foga közé helyeztetett годы“ kiilönböznek, s mi 
vel még két f`ó1sö vágf‘ogok háromszeges és Iapos. Ezen met 
szök mögött hat vagy hét apró fog van, és négy gumós 
zápfog. Arcz`oruk rövid igen hajlékony orrba nyúl ki, 
meilyet szünetlenùl mozgatnak. Faŕkok hosszú, pikke 
Iyes, lapult oldalu 5- lábokon б! uj , mindnyája hártya által 

 

Нет ugy van a dolog a sores: etruscus- (etruriai с1’с1:&п_у)-ш3|, 
Savi , melly a mi közönséges fajunknál féllel kisebb, feketés, cau 
pasz füIü , fehéres arcorú és kacsójú, gömbölyü farku atb. Ez [Шаг 
don Га]. 

(‘) Én а S. myosurus Pall. és Geoff. Ann. Mus. XVII, lll. rI. 
2. k., а S. capensis ua. uo. п. rl. 2. k. а S. indicas ua. Me'm. du 
Mus. I, XV rl. 1‘ k. fajokat, еду faj korainak vagy fajtáinak [сып 
tem, а hova me'g n S. gìganteus, lsid. Geoff. Mém. du Mus. XV, 
xv. rl. 5 k. számlálható, ‚ы talán még a `sor. jlauescens is, Isid. 
Свой‘. uo. Seba le ábrázolá Mus. I, xxxl. rl. 7 és II k. хьш rl. 
5. k., —- és fehér fajtát I, xLvn, 4 k. — 

Т. h. Egér cíeka'fzy (S. marinus Lim), Jávárul, egér nagysá 
gu, szürke, csupasz fülü, görbe s majd olIy hosszu farkn, mint a 
teste. 

А rövidfarku cz. (S- örevicaudus, Say.) Éjszak-amerikábul , fe 
ketés , rejtett füIü, farka testének egy negyedét méri. 

Az при; cz. (S. parvus. на.) csupasz fülü. 
lllatos cz. (S. svaveolens Pall.) és a többì fajok, mellyeket az 

orosz állatleirásában jelel ki. — Ezen nem nemkevesebbé kiván ё!! 
uézést, mint alv denevérek. ’ 
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egyesi'ilve, —— mellyek által egész úszó állatok lesznek. 
Szemök igen kicsin; külsö ЕЩЁ: nincs. 
Az oroszhoni cz'cúsz. (Le Desman de Russie. Rat mus 

gue’ de Russie. Soren` таза/ниш Lin.) Buff. X , i. Pall. 
Act. petrop. 1781. П. rész., 5 r1. 
Majd akkora mintegy sün, Í‘óliil feketés, alul fehéres , 

farka egy negyeddel rò'videbh а testi'anél;` igen közönséges 
déli orosz honban а folyók-és tavak mellékén. Ottan fér 
gekkel, bogár- bábokkal s kiváltképen nadályokkal él, 
mellyeket mozgékony orrával könnyen kiszed az iszapbul , 
barlangját a partokba ássa, a viz alatt kezdve s ugy emel 
kedve fól, hogy- annak Ieneke а legnagyobb viz tíikrén 
is fólù'l essék. Önkényt sohn sem jó' а szärazra; ha 
nem halász-hálóban szárnosan fogatik. ,Pézsmaszaga egy а 
fax-ka alatt lévô' kis zsebecskékben elválasztott kenöcstül jö; 
és még a сайт“: llusával is közösû'l , mellyek a ciczliszœ 
kat megeszik. 

A pyrenei hegyek csermelyeiben egy apró Гана inslu 
tik ezen nembi'il, testénél sokkal hosszabb Гайки. mellyet 
Geoifroy ismertetett meg. Ann. Mns., XVII. k. 1V. r1. 1k. 
(А Pireneiv cícúsz. Myg. pyrenaica Н.) ‘ 

` AZ ARANYDOKOK. 

(Les Chrysochlores. Chrysoc/Llorzls. Lacép)- 
Mint az_e16bbi nemnek, {БЕЛ két, alul négy metszö 

foga van; lianem zápfogaik magasak elválasztottak, há 
romszögl'ileg kaziak (háromszögii kaz-idommal); arcoruk 
rövid, széles, fólirányzott, elsö lábaikoncsak három kö 
röm, a külsö igen nagy, fólötte görbe, hegyes, és nekik 
hatalmas eszközl'il szolgál а fold lyuggatására , turására; а 
töbhi kisebb. Hátulsó lábaikon öt van, közönséges пагу 
saigu. Földalatti állatok; életnemök а vakondokokéhoz ha 
sonh't. Elökarjok (alkarok) а jobbanáshatás végett, egy 
harmadik a könyök alatt helyezò’dó' csont által támasztatik. 

993 
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A плиту/ОН aranydolr. (La Chrysochlo're du Cap. Tau-- 
pe dorée. Talpa asiatzba. Lin. -— Földinél: Aranyos 
lual‘ondolr.) Schreb. CLVlI, viobban Brown. ill. XLV 
Valamivel kisebb а mi vakondokunknál, kitetszö fark 

nélkül; ö 112011 egy emlös, melly némelly árnyalatát mu 
tatja azon szép ércfényeknek , mellyekkel olly sok madár, 
hal és bogár pompáskodik. Szó’re zöld , ‘réz és Мопс-52111 
be átjátszó; fiileinek nincs csi‘gája, szemeit nem lehet ki 
ösmerni. (‘) ‚ 

Afrikában lakik., nem pedig Siberiában, mint 1111111 
san mondaték. _ ’ ` . 

A VAKONDOKOK. 

(Les Taupes. Talpa. Linn.) 
Földalatti életiikröl és ezen életnemre egészen alkal 

matos idomokrul mindenki elött ismeretesek. Karol: igen 
rövid , hosszú hónlaphoz fesziilve , erös v_állperctl'il 121111152! 
va , igen széles kezet hordva, mellynek tenyere mindig ki 
vagy hátra felé fordult; ezen kéz az alsó szélén metszö; 
u]akat alig ösmerni ki гайка; hanem az azt bevégzö körmök 
hosszúk, erösek, laposak , metszök. lllyen 112 az eszköz, 
mellyet а vakondok a fold felturására és hátra hányására 
használ. Szegycsontján mint amadaraknál és denevéreknél, 
еду taraj van, 11 ше11у melizmoknak a munkálathoz 32111150 
ges nagyságot ád. A fóld átfurására és hátra hányására, hosz 
szú _fejét használja а vakondok, mellynek arcora egy 111111] 

(') Seba amerikaiveres vakondoka, I, XXXII. rl. 1 `k. (talpa rub 
ra L) hihetóleg nem egyéb mint reményfoki aranydok , száritotl: egye'n 
lzerint adva,vmert illy esetben ez bibor színünek tetszik. Hanem 
Fernandes moan-ja, XXIV, mellyet vele azonnevünek штанах, ‚ 
mìndenik állkapcsában két hosszú foga, s növényi élelme végett in 
kább spalax-nak ‘аду más illy földalatti ra'gcsá-nak ‘аду örlónek, 
millyen а diplastoma, tetszik. 

\ 
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don csontocscsal van végén fólfegyverkezve в mellynek tar 
kóizmai fólötte erösek. A tarkószálagban szinte egy tulaj. 
don csont képzödik. Hátulsó része gyönge ésa fóldön szin 
te olly _ù'gyellenül mozog, а milly úgyesen а foldben. 
Hallása igen linom, dobja igen széles , noha külñ'ile hibá 
zik, szeme olly kicsin s annyira el van a hör {Ага} rejtve , 
hogy lételét sok ideig tagadták. Nemzò' részeiben azon 1:11 
lönösség van, hogy fancsontai nem egyesülnek, a mi elég 
nagy kölkek szl'ilésére segi'ti medencéje szük volta mellett 
is. A nöstény hugycsöje a csiklón megy keresztiil. Ennek 
hat csecse van. Állkapcsai gyöngék, élelme bogarakbul, fér 
gekbül s némelly gyönge gyökerekbül ‘Ш. Föll'il hat, alul 
nyolcz metszó' foga számláltatik. Szemfogainak két gyöke 
rök van , a mi lniatt azok n hamis zápfogak természetében 
részesülnek: ezek mögött fóll'il négy, alul hárorn hamis абр 
fog van, ezután pedig három gumós zápfog. 
Á közö/welg'es 'uakondoln Földi. (Taupe commune. Talpa 

europaea, Linn.) ВНЕ‘. VIII, хп. 
Arcora hegyes; szöre Енот és fekete: talúll‘atnak Ге 

hér, sárga és tarka egyének. Igen alkalmatlan egy állat azon 
pnsztílás miatt, mellyet а ml'velt vidékeken tesz. 

Harlan szerint Éjszak-amerikában is létezi-k ez a faj.` 
за"! az A penninokon egy egészen vak vakondokot ta 

lált, különben а közönségeshez egészen hasonlót, ö ezt 
talpa caeca- névvel nevczi. 

А sUGÁRDoKoK. 

(Les Condylures. Contig/llera. Iliger.) ' 
› 

А bogárevök két fogrendelet-nemét összekötni Миша 
nak; fólsö állkapcsokhan Её: nagy és háromszegletii metszö 
fogok van , kettö rendkivù'l kicsin és vékony, és mindenik 
oldalrul egy erös szemfog; az alsó állkapocsban négy elöre 
hajló metszò'f'og, és egy hegyes hanem kicsin наций); 
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Fölsö hamis zápfagaik háromszegüek, „мы; az alsók 
élesek és fogozottak. 

Lábaiknál és egész kl'ilsejeknél fogva'a vakondokhoz 
hasonlítanak , hanem farkok hosszabb, és а mi öket attul 
Ieginkább megkülönbözteti az, hog§r orrlyukaik apró moz 
gó porcpontokkal vete’ttek körl'il, me11yek,' mikor kiter 
jeszkednek, sugaras csillagidomot mutatnak. 

Leginkább еду faja ösmeretes Éjszakamerikábul, а 
tarajos suga'rdob. (Sores` crz'status Linn.) (1) Ez a-vakon-` 
dokhoz hasonh't, orrát kivévén, hanem kétakkoránál is 
hosszabb farkkal. ' 

A cIcTÚRoK. 

(Les Scalopes. Scalops. Cuv.) 
Fogaik igen hasonh'tnak а cicúszokéihoz, csakhogy 

apró ‘аду hamis zápfogaik kevesebb számuak; arcoruk 
egyszerüen hegyes, mint а cickányoké, kezeik szélesek, 
erò's körmökkel fegyverezve, egyszóval a túrásra alkal 
maztak és egészen lhasonlók a vakondokéihoz; szinte ha 
sonló életnemök is van. Szemeik szinte kicsinyek, füleilc 
szinte elrejtettek mint a vakondokoknál. 

Csak egy faja ismeretes. 
А kanadai cictúr. (Le Scalope du Canada. Sorea‘ aqua 

ticus. Linn.) Schrei). CLVIll. 
Éjszak-amerika nagy részén látszik lakozni а folyók 

(‘) Ez a condylura Ilig., hanem az Лида‘ ...Ion iegyek, La 
Faille rajzolatárul véve, mellyet Buffon lemásolt: Supp. V1, XXXVI , 
1. , s mellyekI-e neme nevét építé, hamisak. Desmarets volt az el 
sb , ki ezen állat fogait jól megösmerteté. 

Harlan egy Тай ir 1e, Cond. ‘настил-а, mellynek orrlyukai 
körül csak igen rövid pontok vannak: farka öszvenyomott s pikke 
lyes; ehhez csatolja még, mint harmadik fait, Pennant talpa lon 
gz'caudata-ját, Hist., 445 sz. mellyet azonban, ugy látszik , быть 
ga nem ищи: meg. 



IIAGADozóII. 135 
.. 

mellékén. Kiilseiében egész Iaz elcserélésig hasonli't a mi 
közönséges vakondokunkhoz. 

 

A HÚSEVÓK. 

А ragadozól‘ liarmadil: csalfíddt ke'pezilr. 

Noha a húsevö melléknév minden nemnégy 
kezü karmos és hârom fognemmel biró állatokat il 
let, minthogy többé kevesebbé mindnyáia ‚шага 
anyagokkal él, azonban sokan vannak köztök s ne 
vezetesen az elöbbi két család, mellyek gyöngeségük 
nél s lzápfo’gaik kupos gumóinál fogva maid csupa 
bogarakkal kénytelenek élni. Ezen családnál van a 
vérszomi annak kielegítéséhez megkivántatô erövel 
összekötve. Ez mindig négy nagy hosszú és szétállô 
szemfogakkal biI‘, mellyek között mindenik állka-' 
pocsban hat metszö van , az alsô másodikak gyökere 
pedig valamivel beállóbb а többiekénél. Zápfogaik 
vagy egészen élesek, vagy csak részint kever-tek 
tompa gumôkkal , gumôs hegyeket nem birva. 

Ezen állatok annál kizáröbhlag húsevök, minél 
teliesebhen metszö foguak s mintegy kiszámolhatni 
életrendök viszonyát ha fogaik gumós színe a met 
szövel összehasonlíttatik. A csupán növe'nyekkel is 
elélhetö medvék fogai maid mind gumósak. 

Az elsöbb zápfogak legélesehhek; azután egy 
a többinél nagyohh zápfog i6, mellynek rendesen 
egy szélesebb vagy keskenyehh sarka van, mögötte 
pedig egy vagy két egészen lapos aprô fog találta 
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tik. Ezen, a száj fenekén lévő apró fogakkal rágják 
meg az ebek a füvet, mellyet néha esznek. Mi ezen 
nagy fölső zápfogat, Cuvier F ridrikkel az alul neki 
megfelelővel együtt tépő-nek , az első kegyeseket 
hami: zápfogak~nak (álzáp), és a hátulsó tompákat 
gumósaknak nevezendjűk. 

Könnyen megfogható , hogy a kevesebb álzápu 
s a i-övidebb állkapocsu nemek legtöbb erővel bir 
nak az ölclöklésre. _ 

Ezen különbözetek szerint legbiztosabban állít 
hatni föl a nemeket. 

Azonban a hátulsó lábak tekintetbe vételét ösz 

sze kell még vele kötni. 
Több nem az egész talpra hág, mint az előbbi 

két család, midőn megy vagy áll, és ezt könnyen 
megösmerhetni a szőrhiányrul ezen egész részen. ‚ 

Mások és pedig a nagyobb szám csak az ujak 
hegyein jár, a sarkat fölemelve. F utások rohanóbb, 
és ezen első különbözéshez más sokat kötnek szoká~ 

saikban sőt még belső alkotásokban is. Ezek és ama 
zok a válperec helyett csak egy csontdurványt bír 
nak az izmokba fölfüggesztve. 

A TALPONJÁBÓK. 

Azon első csapatot képezik, melly egész tal 
pán jár, a mia hátulsó lábakra való állást nekik meg 
könn yebbíti. Bészt vesznek a bogár-evők lassuságában 

I I es ejjeli életében; a vakbél nálok is hibázik, mint 
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azoknál. `.A hideg égalattiak nagyobb része zsib 
badásban tölti a telet. Mindnyájânak Ы öt nja van 
mindenik ,lábám 

A MEDVÉK. (Földi). 
(Les Uurs. Ursus. Lin). 

Három nag'y zápf'oguk van mindenik oldalon (‘) min 
denik állkapocsban, egészen gumós, mellyek között az 
utolsó és elsö fólül leghosszabbak. Ezeket eg'y valamicskét ‘ 
metszö fog elözi meg , (ezen nömnek tépö foga), és az igen 
apró álzápf'ogak változó száma, mellyek néha jó korán ki 
hnllanak. E majdnem egészen növény-eledeles fogrendelet 
teszi, hogy szörnyü erejök mellett is csak szi'ikségbiil esz 
nek húst. 

Ezek otromba мы}, vastag ига, igen rövid farkn 
ńllatok; orrok porca nyúlt és mozgatható. Barlangokat ás 
nak , vagy tanyákat készl'tenek , hol a telet többé vagy ke 
vesehbé mély alvásban tóltik el, eledelvétel nélkül. A nös 
tény ezen rejtekben kölkedzik meg. 

A fajok nem könnyen különböztethetök meg szembe 
ti'inö jegyek Iíltal. Ide számláltatik: 
Az erdei medve. Földi. (L’ Ours brun d’ Europe.I Ur 

sus arctos Linn.) Buff. VIII, `XXXI- 
Homloka domboru, bundája barna, fiatalságában 1.61) 

bé kevesebbé gyapjas, idövel simább levò'. Látni szürkése 
ket, majdnem sárgákat, ezúst csillogásu barnákat, láhaik 
yviszonyias magassága is ‘Штаб , és mind ez állandó egybe 
köttetés nélkl'il az életkorral vagy nemmel. Fiatalsága öl 

(l) Ezután nem iamételendjüke szavakat: „mindenik oldalon“, 
magában értódvén hogy mindig csak az egyik oldal zápfogairul :zó 
lunk , mellyekhez atulsó oldaliak hasonlók. 
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tözetén igen gyakran egy f‘ehéres örv van, némelly fajták 
nál töbh vagy kevesebb ideig söt az egész életen által is 
megmaradó. Ezen {Шаг egész Europának magas hegyein és 
rengetegeiben , és Asia nagy részén lakik , juniusban nösz , 
januariusban kölkedzik, néha igen magas fákon tanyáz; 
Наш! korában jó Кий а húsa, kacsóit pedig minden korá 
bul kedvelik. 

Azon hitel volt hogy a felvete erdei medve kfilönbö 
zik tôle. Az illyenek gyanánt nekl'ink шагаю“ példányok 
nak homloka lapos, bundája gyapjas és feketés voll; ha 
nem eredetök nem látszik elöttem jó hitelesnek. (1) 
Az ejszakamerilzai (feiete) med'ue. L’ Ours noir de l’ 

Amérique septentrionale. Urs. americanas. Gm.) F red. 
C. Mammif. Sehreb. 141. r1. B. 

Jól megkülönböztetett Га“; homloka lapos, bundáia 
fekete és sima, агсога sárga. Mi nála a szemfog mögött 
mindig számosabbnak ШИНЫ: az apró fogakat, mint az eu 
ropai, erdei medvénél. Egészen sárga egyének is láttattak. 
Rendesen vad gyl'imölcsökkel él, néha a mezöket elpuez 
tiLja; a'folyamszélekre is megy, halászandó ha böség van 
a halakban. Az emlöseket eIedeI szl'ikébù'l is alig támadja 
meg. Husa becsiiltetlk. 

A cordillerákon egy másik f'ekete medve él, mellynek 
torka és arcora fehér , szemholdjai nagyok sárgaík , az orr 
tön egyesülök. (Az e'l-es med've. Urs- ornatus Fréd. Cuv 
Mammif.) ` 

Keleti indláhan szinte több Ракета szi'm'i medve van, 
illyenek: 
А mala'j'i meflve. (L’ Ours malais. Urs. malaiauus 

Horsf. Лат.) 

А Gangesen túli félszigelen és a Sunda szigeteken; si 

(‘) Elóttem egyre nincs eIe'ggé bebizonyítva, hogy az éjszakamerikai 
rettenetes Лапша: medve a mi erdei medvénktül különbözò fai-e. 
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ma, fekete, sárga arcoru, melén hasonló szinl'i szl'vidomu 
folt. Nagy kárl; okoz, a kókospálmák tetejére fólmászva, 
azoknak sudarát leevendö s gyümölcsök tejét megiandó. 
А thibeti тайге. (L’ Ours du Tlzz'bet. U. zlu‘betanus. 

Fr. Cuv. Mammif.) " 
l Fekete; alsó ajaka és egy nagy Y idomu melfoltja fe 

hérek'; oldalképe egyenesebb , körmei gyöngébbek. Éjsza 
ki India hegyeirül. 

Hanem legnevezetesebb az indiai medvék között: 
Az ajalras medve. (L’ Ours jongleur. Fréd. Си“. Mam 

lmf- Urs. labz'atus Blainv. U. longírostris Tiedem.) 
Orrporca széles ,‚ alsó ajakának vége kinyújtott, s 

mindenik mozgatható , idövel рейд; feje körül nagy ször- i 
bojtot kap. Metszöfogait igen könnyen elvesztvén kù'lönben 
lajhárnak tekinteték. (1) F ekete; ajkonyas lába végei ай!‘ 
gák шагу fehéresek; fe’lörve vagy egy Y idomu Роща van 
a nyak és mel alatt. Ez azon Га], mellyet az indiai hübá 
josak magokkal szeretnek idomtalansága miatt hordozni. 
A tengen' vagy fehe'r medfue. Föld. (L’ Ours blanc de la 

mer glaciale. Urs. maritímus. Linn.) Cuv. Ménag. du 
Mus., in 8° --, 68. l. Másolva Schreb., 141 r1. 
Meg еду jól megkülönböztetett fai hosszú és lapos feje , 

f'ehér és sima bundája álml. A (Шапка: és más tengeri alla 
tokat шагам. Torkosságának túhizött mondái igen hires 
sé tétetik. 

A TALPÁLYox. 

(Les Ratons. Procyon. Storr.) 
Három hátulsó zápfogok gumós, mellyek közl'ila {Ы 

sök majdnem négyszegi'iek; három hamis zápf'ogok eli'il 

(l) Ez а: Bradypus ursinul, Scliaw, és a: Риге/‘Лиз nem lli 
ger-nél. L. .lourn- de Phys. 1792, xL. köt. 156 l. 
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hegyes , és folyvásti sort képez egész a szemfogakig, mely 
lyek egyenesek és összenyomottak, F arkok hosszú, hanem 
egész külsejek a medvét ábrázolja kicsinben. Egész tal 
pokra csak az állás alatt ereszkednek, menés alatt sarko 
kat fo'lemelik. ` 

A mosó talpa'ly. Földinél: Mosó borz. (Le Raton, -- az 
amerikaiknál Raccoon, Mexicóban : Mapacli. Ursus lo 
tor. Linn.) Buff. VIII, XLIII. 

Barnás szl'irke, arcora fehér, szemei fólött egy barna 
keresztvonás , farka barna és fekete gyüri'izetes; borznagy 
ságu, könnyen szelídíthetö, azon kl'ilönösségéért nevezetes , 
hogy semmit meg nem eszik elöbb, mint azt a vizbe már 
tá. Éjszak-amerikában, tojással él, madarakat vadász sth. 
Á ra'lra'szó talpa'ly. (Le Raton crabier. Uraus cancrivo 

rus) Buff. Supp. VI, xxxII. 

Еду idomulag világos hamvas berna; farka gyürù'i 
kevesebbé tetszenek fól- Déli amerikábul. ' 

A TALPAJÁROK. 

(Les Panda. Ailurus. . Fréd. Спи) 

A talpályokhoz lailszanak közell'teni szemfogaiknál fog 
va, s a mennyire többi fogai ösmeretesek, ha csak ugy 
ninos, hogy csupán еду álzápfogok van. Fejök rövid, 
farkok hosszú _., menetelök a talpon tórténö, ujok száma öt, 
félig hátra huzható körmekkel. 

Csak egy faja ösmeretes: 
A [ад/16 talpaja'r (Le Panda éclatant. Ailurus reful 

gens. Fréd. Cuv. Mammif.) Hardi'viel‘. Trans. Linn. 
xv, 161. l. 

Akkora mint egy nagy macska; bundája puha süri'i; 
fölíil a legfénylöbb fahéjbarna szinnel,I hátra felé sárgább , 
alul sötét fekete. F eje fehéres, farka barna gyüriis. Ezcn 
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emlös állat, India éjszaki erdeibiil eredve s az öameretesek 
között legszebb , du Vaucel Alfred által ki'ildeték be. 

A TALPA CSOK. 

(Les Benturjongs. Ictz'des. Valenciennes.) 
Szinte hasonh'tanak a talpályokhoz fogaik áltnl; ha 

nem fólül _ hzitulsó három álzápfoguk sokkel kisebb és 
kevesebbé gumós, és ez kíilönösen igaz a legutolsónál 
mindenlk állkapocsban , melly igen kicsin 5 mujdnem egy 
szerù'- IIosszú szörrel vannak fódve, s mindenik fülökön 
egy csomó ször. Hosszú meszes farkok а göndörödô' farkhoz 
közeh'tésreihajlandóságot шпиц. 

Szinte indiai állatok, mellyeknek ismeretét du Vnu. 
cel-.nek köszönhetjùlk. Egyik Га}: 
А homlolv fehe'r talpacs (Ict. albzlfi‘ons Fr. Cuv.) Ann. 

des Sc. nat. IV. I r1. -- szlïrke , farka és arcor oldalai 
feketék; низу maCSIía nagyságu. Butánban. 

А felrete talpacs (Ict. ater. Fr. Си". Mammif.) fekete, 
ajkonya {сует , jókora ebnagyságu. A malakkai félszi 
getên. (1) 

` Az onnAMozGóK. 

(Les Nasua. Storr.) 
А talpályok fogaihoz , farkához , éjjeli e'letéhez és bak 

tató járásához egy ki'ilönösen nyult , mozgékony она‘: köt 
nek. Lábaik Íëlhártyásak, s mégis folmásznak а fákrn; 
hosszú körmeik ásásra szolga'lnak. Amerika heves részeiben 
laknak 5 majdnem ugy táplálják magokat, mint а mi 
nyusztjaink. 
А luereis orramozg. (Le Conti roux- Í/z‘fuerra лавин. L.) 

Buff. VIII, xLvlu. 
Vereses sárga , arcora és farka némelly gyüriii barnák. 

‹‘) т. h. 1’ mide doré. Fred. ouv. 
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A barna orramozg. (Le Coatz' brun. Vz'z'errci narica Lin-) 
Buf1'. VIII, xLvIII. 
Barna; szemén és arcorán fehér follok. 

A FoGÓDZÁK(Ki/L1:ajous; Pollo Cuv. Cercoleptes llíg.) 
kiilönös nemét nem egy könnyen lehet máshová hely 
heztetni, mint ide; nálok а talpou járás mellett hosxszúv 
годам; fark van, mint a göndörü majmoknál, arcorok 
rövid, nyelvök vékony kinyujtható; elx'il két hegyezett. 
hátrább három gumós fogok. 

Csak egy faja ösmeretes: 
А me'zezó' [судака (Viverra caudz'volvuhz Gm.) Buff. 

Supp. Ill, L, és jobban Fréd. Cuv., Mammlf. 
Amerika heves részeibül s а nagy Antillák némellyi 

kérül, hol ‚тот?‘ nevel; visel; akkora mint еду nyest, 
szò're gyapjas, szürke vagy sárgás barna; éjjelezö, szelid 
természetl'i, gyíimölcscsel, mézzel, téjjek, vérrel stl). él 
ni tudó. 

A BORZOK. 

(Les Blaíreaux. Meles. Storr.) 
Linné által szinte mint a talpályok а medvék közé 

helyeztetnek', a szemfog mögött еду igen kicsin Годы: 
van, azután két hegyes zápfog, mellyekre fólúll egy ollyan 
következik, melly tépö fog gyanánt kezd mutatkozni, 
a kl'ilsö oldalán lévö élnyom által; e mögött еду négy 
szegl'i gumós van, mindnyájánál nagyobb; alul az utolsó 
elötti szinte hasonlatosságot kezd mutatni az alsó tépöfogak 
kal, hanem minthogy belsö oldalán két szint olly magas 
gumót mutat, minó’ az éle, a gumósak szcrepét játsza; 
alul az utolsó igen apró. 

Ezek baktató járásu és éjjelezò' állatok , mint minden 
elöbbiek, farkok rövid, ujaik a börbe igen bekurkoltak, 
s mellyek továbbá még igen megki'ilönböztetik magokat. 
egy а farkok alatt lévö zsel) által, Inellybl'il zsiros bü 
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(161’,` nedv szivárog ki. Igen hosszú elsö körmeik a Fold даёт 
I'ígyesekké teszik öket. ,.‚ 

А l'özönséges borz. Földi. (Le Blaireau d’ Europe. Ursus 
` meles. Lin.) Buff. VII, VII. i 

Föh'il sziirkés , alulA fekete , {Не mindenik oldalán egy 
feketés suitás. Аз ameril‘ai боги, Meles hudsonius, nem 
sokat kiilönbözik tôle. 

A' FAILóXoK. 

(Les Gloutons. Gulo. Storr.) 
Linné által szinte a medvék nemébe tétettek, hanem 

inkább a menyétekhez hasoll'tanak fogaik és egész természe 
tök által, а те‹1‘гё|‹1се1 pedig csak а talpon iárásnál Гора 
hatáI-osak. Föliil három , alul négy álzápfoguk van a tépö 
elött, melly iól ki van bélyegezve, s melly mögött egy 111 
csin gumós Van, a Fólsó’ állkapocsban szélesebb mint hosszú. 
Fölsò' tépó’iökön csak egy belsó’ kis púp Van. Ez maidnem 
egészen a fmenyétek fogrendelete. Ezen állatok középszerii 
farkuak, melly alatt a zseb helyett egy redö van , kl'ilön 
ben pedig az idomra nézve hasonll'tanak aborzhoz. 

Leghiresebh fai. ‘ l 
А torlroq falo'lI. Földinél :‘ zjozsomfíl: Иду torkoa боги. (Le 

Gluten du Nord; oroszul rossomalr. Ursus Gulo. 
Linn. Bulf. Supp. 1П, XLvnI. 
Akkora mint а mi borzunk; rendesen szép sötét gesz 

tenye szI'nI'i, hátán egy barnább tállal, néha homályosabh 
szinnel is. Az éiszak legiegesebb vIdékeit lakia, igen ke 
gyetlennek tartatik:A éiiel vadász, tél alatt. nem alszik, а 
a legnagyobh Шашки: is meggyözi, а fárul reáiok 1150г 
va. Némelly szerzök által egész а nevetségesig emelteték 
torkossága. 

Az e'jszal‘amerikai falo'l: (Le Volver-enne du nord cle 
l’ Amerique. Ursus luscus. Lim); Edw. 103. , nem la'tszik 
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állandó bélyegelckel tôle különböznl'. Ennek általában hala» 
ványabb szl'ne van. _ 

A hév tartományok szinte mutatnak némelly Райо 
kat, mellyeket nem lehet máshová helyeztetni, mint а fa 
Iókok után, azoktul másban nem kù'lönbözve, minthogy 
mindenik állkapcsokban egy álzápfoggal kevescbb van s 
hogy farkok hosszú- Illyenek azok, mellyeket az ameri 
kai spanyolok Ízuron-oknak (fúró menyéleknek) nevez 
nek, s melyek valóhau a menyétek годам birják, a ha 
sonló életnemmel együtt, hanem azokLul talponjárások 
által kù'lönböznek. _ 

‚А fekete falo'l‘. (Le Griso”. уйдёт-а штат Lin.) Buß. 
Supp, VIII, XXIII és xxv. 
Fekete: feje в nyaka fóle sz‘ù'rke, homlokátul egy 

fehér sujtás uyúl vállaiig. 

А barna falól:I (Le Tai‘ra. .Mustela barbara. Linn.) Buff. 
Supp. VII, LX. 
Barna, {Не teteje szürke, torkán egy nagy fehér folt. 
Ezen\ke't (Шаг Amerika minden heves részén által el 

van terjedve, és pézsmaszagot ищешь el. Lábaik egy 
kevessé úszóhártyások s иду lálszik, hogy néha ‘Юга 
gyanánt tekintettek. (‘) ' 

A BoRzoNcoK (Les Нигде) még egygyel kevesebb 
zápfogat birnak mindenik állkapcsokbun, mint а lleves e'g 
alqttffalókok, fóh'il pedig gumós fogok kevessé van ki 
fejlödve, 'ugy hogy fogaiknál fogva а macskákhoz köze 
ll'teuek , hanem egész külsejök а fekete falókéhoz hason 
ll't ‘жду a borzéhoz: lábszáraik` alacsonyak, lábaik tal 
ponjárók, ujok mindössze öt, körmeik igen erösek s_tb. 

(‘) Azon Ieirásbul, mellyét Margrave ad az ö cariqueibeiu-já 
x'uI, s melly azerint Buffon az 6 .sarìcwiennc-jét elnevezte XIII. 
Кап, 519 l. alt itélhetni , hogy a barna falókrnl hallott valnmit. 
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Csak eg‘ì'r fai ismeretes, 
А me'lie'sz borzonc. Földinél ` mélie'sz borz. (V 1° 

fuerra mellivora , Sparm.; Viven-a capensis, Scllreb., 
125 rL), közönséges borz nagyságu , fólül sziirke, alul fe 
kete , ezen két szl'n között egy fehér vonal , I`ó1l`1'1 néha egé 
szen fehér; a Jóremény-foknál lakik, és elsö lábainak 
hosszú körmeivel a fóldet fólássa а vad méhek mézlépét 
кипяти- ` 

А2 UJONJÁRÓK. 

A húsevök málsodik hadát’, az ujak hegyein já 
rôt, képezik. 

Ennek elsö alosztása a tépö f'og mögött csak 
egy gumósat bìr fölül. Ezek a féregidomuaknak ne 
vezett állatok, és pedig testük hosszasága, lábaik rö 
vidsége miatt, mellynek segedelme által az még 
olly kicsin nyilásokon is áthujnak. Vakbelök hibázik 
mint minden elöbbinél, hanem_télen nem zsibbad 
nak el. Noha aprók és gyöngék7 mégis igen kegyet-l 
lenek, s mindenek fölött vérbül élnek. Linné csak 
её)‘ nemet csinált belölök , s ezek 

А MENYÉTEK. (Földi). 
(Martes. llluslela. Linn). i' 

Mcllyekct mi nógy alneinre os-ztunk. 
A MENYÉ'I‘EK különöscn. 
(Les Patois. Putorius. Cuv). 

Mindnyáiok között legvérengzöbhek; also tópö fo 
gnkon nincs belsö gumójok; fölsö guinos Ioguk széle 
sebb mint hosszú; l`ól1'il csak két, alul három hamls záp ‹ 

CUVIEP. I. к.` 10 
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foguk'van. Külsöképen megösmerni mdr öket, a nyuszto 
kénál valamivel rövidehb és vastagabb arcorukról. Mind 
nyája büzt szèleszt. 
А göre'ny menye't. Földi. (Le patois commun. Alustela 

putorius. L.) Buff. VII, XXIII. ~ 
Barna, oIdaIai sárgásak, fején fehér foItokkaI; ez a 

baromfìak s tengeri nyulak rettentöje. 
А fúro' menye't. F öIdi- (Le Furet. lilustela furo. Lin.) ‚ 

Buff. VII, xxv, XXVI. 
Sárgás, veres szemekkel, nhg ha nem csupa Гайана а 

görénynek. Frankhonbah csak mint Ми! áIIat taIáItatik , és 
a vad tengeri nyulak Iyukaikbóli kihajtására fordi'ttatik. 
Spanyoloi‘szágbul s Berberiábul jö hozzánk. 
А 1ел$туе1 menye't. (Le Patois de Pblogne ,° Perouasca. Mu 

шт sarmatica. Pall. Spic. Zool. XIV, Iv, i; Schreb. 
CXXXII. v 

Barna 5 mindenfelé sárga és fehér foltokkal. Böre igen 
kerestetik ezen szép tarkaság miatt. Egész déh Oroszhon 
hun , Kis-ásiában és a Kaspitenger IneIIékén Iakik. 
А sibiriai menye't. (Le .Patois :le Sibérie. Mustela si 

birica Pall.) Spie. ZooI- XIV, IV, 2. 
Egyidomu világos sárga, orra ésy szeme köre barna, 

arcora hegye , s aIsó áIIkapesa alja fehérek. 
Szinle ezen alosztályhoz számláltatik a mi éghajlatunk 

>aIalli két apro Га]. 
А l‘özönse'ges” menye't. (La Belette. Mustela vulgaris. _ 

Linn.) Buff. VII, XXIX, I. 
Egészen egyidomu verhenyes. 

А hölgy meng/ét. I". (L’ Hermine. Muotela erminea. L.) 
Buff. VII, xxlx, 2; xxxi, x. 
Nyáron verhenyes, téIen fehér , farka vége pedig min 

denkor fekele. Téli höre Iegszokottabb prém. 
Мёд idc közell't: 
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А w'dra-menye't. (Le Mink, norelr, noerz, patois des ri 
víe‘res du nord~ illustela lutreola. Pall.) Spie. Zool. 
XI. 1. Leche, Mém. de Stockh. 1739, xl. r1. Schreb. 
CXXVII. 

A vizek mellékeit lakja Europa éjszakán és keletén av 
Jegestengertül a feketéig, békákkal és rákokkal e'l, ujai 
alapja között egy kevessé úszhártyás a lába, hanem fogai 
és gömbölyü farka {НИЦ mkáb közelít a menyétekhez mint 
a vidrákhoz. _Verhenyes barna, ajkai köre , s állkapcsának 
alja fehérek; szaga csupán pézsmás , böre szép prémzet. 

Némellyek megkülönböztetik tôle az ejszal‘ameril-aí 
víclra menye'tet (Muslela vison 6111.), s mellyre a mink 
nevezetet аптек, шеЦу szinte {Ы úszonyos lábu, hanem 
csak állcsúcsán fehér, néha inég- egy vékony sujtással 
a torkán. --- Én némelly egyéneket megszere'zvén ma 
gamnak, kitanultam, hogy az állkapocs fehér köre nem ál 
landó, s hogy az elsö is gyakran csak alla csucsán hord fe 
hér foltot, mint az amerikai, -—- s innét egy fajnak vé 
lem öket. 

A heves tartományok szinte birnak menyéteket. 

А jávai menye't. (Le Putozlv de Java. Putor. nudzpes.) I". 
Cuv. Mammif. ‚ 

Aranysárga; {Не s farka hegye fehérek. 

Afrikaí menye't. (Le Puloz‘s d’ Afrique. Put. africa/Lus, 
Desmar.) 

Föli'il verhenyes sárga, alul sárgás fehér; hasa közc 
péri az elsö lábaktul a hátulsókig egy verhenyes sujtás. 
А csz'lvolt meng/ét. (La Beletle rayée de llladagascar. Put. 

stríatus Cuv.) 

I Közönséges menyét nagyságu, verhenycs hama. ы 
fehéres, hosszában nyúló sujtással; alul s majdnem egész 
farkán Iehéres. 

10 *l 
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А reme'nyfol‘i menye't. (Le Patois du Cap. Zorille, Bull. 
Viverra zorilla. Gm.) Buff. XIII. XLI. 

Rendetlen fehér és fekete vonatokkal. Ezen állat a göré 
nyekkel annyira összezavartaték. hogy a zorillo (rókácska) 
név is tulajdonává lön, mellyen a spanyolok az amerikai 
görényeket nevezik. Ezekhez közell't is ugyan ásó körmei 
által, hanern kùlönben menyét-alkotásu. Körmei fóldalatti 
életre mutatnak , s szerintök ezen fait a többi menyétek 
Щ! е1 lehetne szakasztani. 

A NYUSZTOK. _ 
(Les lllartes proprement dites. Мамам. Cuv.) 
А menyétektöl különböznek, {БЫ} alul egy hamis 

zápfoggal többet birva, s also tépöjök belsején egy kis gu 
mó által. melly két bélyeg valamivel természetök kegyet 
lenségét is szelidl'ti. 

Europában két egymáshoz igen közelitö {а} van: 
А l‘özönselg‘es n_yuszt. Földinél лучи! menye't. (La 

Marte commune. Минет Martes. Lin.) Buff. VII, 
XXII. 

—— Barna, torka alatt еду sárga folttal; az erdökben 
lakik. l 

А душ пд‘изгг. Földi. луга! menye't- (La Fouine. Muste 
lafoina. L.) Bulf- 4VII, XVIII. 
Barna, egész torka s nyaka alia fehéres, a Миша: 

megkeresi. Mindenik sok Мн tesz. 
Siberiában élnek : 

А calmly пуши- Földinél coboly menye't. (La Marle 
zibeline. Mustela zibellina.) Pall., Spie. Zool. XIV, 
III, 2; Schreb. CXXXVI. 

_ Gazdag, prémböréri'il hires. Barna, némelly szl'irke 
foltokkal а fején , s az elöbbiektù'l abban kiilönbözik, hogy 
egész az ujai вы; szörös; a legjegesebb hegységekben la 
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kik. Vadászata: tél közepén, а legiszonyubb hóban еду :n 
ösmert legveszedelmesbbek köziil. Siberia keleti vidékeh 
а czoboly keresés utján találták 1`ó1. 

Éjszak-amerika szintc több nyusztfajat tart, mellye 
kel az utazók és természetvizsgálók ezen meg roszul hu 
tározott nevek nlatt említenek: peitan, luz'son, mini“, fou 
tereau , sth. 

Egyike azoknak 11 fehe’r Луиза‘, 11 szücsök fehe'r 
‘идеалу-а (Muslela lutrocephala. Harl.) szinte mezes láhu, 
s majdnem olly puha szó'rl'i mint а coboly ., hanem világos 
sárga szinü s majdnem fehéres fejl'i. 

А kanadai nyuszt (Ре‘жш; Mustela canadensís Gm.) 
melly Kanadában s az Egyesù'letek fóldén Iakik , barnäval 
vegyült szl'irke fejl'i, nyaku, vállu és hátfólü; orra, ke 
resztje , farka s tagjai feketések. (l) i 

А GönE'NYEK. 

(Les lilou/fetes. Mephz'tis. Cuv.) 

Mint а menyéteknél, Pólül két, ulul három hamis 
zápfoguk van; hanem fólsö gumós foguk igen nagy és 
olly hosszń mint széles; alsó tépöjök а Ье15б oldalon kót 
gumót bir, 11 1111 ökct а borzokhoz vezeti közel, mint 11 
menyétek а falókokhoz közelitenek.` A görényeknek kü- ' 
lönben, mint a menyétcknek, hosszú ásó körmeik vannak 
elsö lábokon, söt ök még fèlig talponjárók is; ahason 
latosság egész 11 szinoszlásig halad. Ezen büze által ne 
vezetes családban 11 görények а többiekénél nagyobb büz 
által jelesek. 

A görények általában fehér sugárosak fekete alapon, 

(‘_) Ez Daubenton ‚мм-31; 11апет torka alatl: nem mindig fe 
hér. Vapnak még tölih mcnyét ё: n_yusztfajak is, mellyeket Moli 
na, Humboldt es llnrlńn kijeleltek; hancm azok új :itvizsgailást ki 
vánnak. 
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’ llancm а sugarak száma ugyan azon fajban is különbözni 
lútszik. Éjszakamerikában legismerctesehb~ faj a szagos 
göre'ny. Földinél szagos рейд/те;- (Viverra putorius , 
Gm.; Catesb., Carol., I1, 62; Scrcb. 122.), melly fekete, 
többé kevesebbé szúles fehér sugarakkal, fekete fehér lie 
gyl'i farkkal. Büze mint a menyéteké , igen eró’s foghagyma 
szaggal keverve. Ennél undokabh nincs. 

Ugy látszik hogy déli Amerikában sokszor elöjön 
egy fehér farku fai. Hátsugarai néha az egész hát hosszát 
elfoglalják: büzös görény (Le Chz'rzche. Viverra mep/u'. 
tzls, Gm.) Buf1. XIII, XXXIX. (‘). 

A BÜZÉNYEK (Les lilidaus. Cuv.)a1nem gyanánl: állhat 
па]: í‘ól, mcllyek а görények fogait, lábait söt még szI'neit 

'is birják, hanem vágntt arcorok disznó orjának idomát Ve--. 
szi magárn , farkok pedig csak еду kia boit. 

Csak еду faja ösmeretes: 
.dja'vaz' bú'ze'ny. (Le Télagon de Jaw. Mídaus meliceps. 

Fred. Cuv. és Horsf. дач.) 
Fekele; tarkója, egy hát hoszsujtá'sa és farka fehérek , 

hátsugara néha középen közbeszakadva. Szinte olly rosz 
Szügu mint a görény. 

‚ A VIDIIAK. 

(Les Lqutres. Lutra. Storr.) 

Föll'il s alul három álzá-pfoguk; fólsö tépöjükön erös 
snrk, az’alsónak belsö oldalán еду gumó, i`óh`i1 egy gu 
mós foguk , nag'y ós majd 011у megas mint sze 
les; fejök összenyomolt, nyelvök féldurva. Kù'lönben 
minden elöbbi alnemtiil különböznek közhártyás lábok ós 

(‘) Jobban ábrázolva Fre'd. Cuv. Hist. de Mammif. A chilii gli» 
rény (Buff. Supp. VII, LVII, csak roszul шип: fajtájának итак. 
Lául 161cm: Recherches sur les смет. fnss. 1V, ‘169` 
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sl'llyegyenesen összelapult farkok által, melly két bêlyeg 
öket vizi állatokká teszi; halakkal élnek. 
А lözönse'ges luidra. Földi.' (Loutre commune. Мишей: 

lutra. Ь) Buff. VIII, XI. 
Föll'il bai-na, aika körén, arczán s egc'sz teste alatt fe 

héres. Látni néha tarkákat és fehéreket. Europa vizeiben. 
Több kiilfóldi vidra alig különbözik a mienktiil- A ca 

rolinai (Lutra latarina, Fred. CIIV.) valamivel nagyohb 
lesz s néha sötétebb szI'nI'ì, s testei' alia harnas, hanem 
gyakran Inég az árnyolatokban sem különbözik. Brasiliá~ 
han a caroliniaiakhoz egészen hasonlók vannak. Az indiai 
(Lutz-a пай‘. Id.) csak valamivel simább, és szemholdai 
köriil észre alig velietöleg halaványabb. Az indusok 1111111 
szatra meg tudiák tanítani , mint mi vadászatra az ebeket 
A iávai (Simung. Lutra leptanyx Horsf. Í?) fehérebb torku s 
ezen fehérse'g a Те] oldalára fólhalad a szemeket körù'lveen 
do'. A I‘eményfokiná1(Lutra caperisis Fr. Cuv.) a torok, a {е} 
és nyakoldal fehérsége tisztább, kiteriedtebb; az orr hegyén 
is létezik; de legínkáhb megkülönbözteti az,ihogy(1ega1ább 
bizonyos korig) nincs semmi körme, melly bélyegre Lesson 
az Áonix nemet alkotá. Azonban 11 Beményfoktul hozattak 
némelIy körmös ñatal egyének; mellyekrül ki kell tudni , 
vaiionfI azon faibeliek-e. 
Az amerilrai шага. (La Loulre Il’ Amérique. Мишей: 

lutra brasl'llensis, Gm.) 
Egészen barna ‘югу sárga, torka fehér vagy sárgás , a 

mienknél valamivel Iiagyohh, teste kinyultabb, szöre rövif 
debb. Kiilönbözik azonban, mivel orra hegye sein сви 
pasz, mint az állatok nagyobb részénél, hanen] szörös , 
mint a többi arca. A két Amerika vizeiben. 

A tengen' vidra. F. (La Loutre de mer. Mustela lutris. 
L.) $с111‘еЬъ CXXVIII. ' 

(‘) Ezen kép, а mint итак, roszul ke'szílett egyén szeriut 
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e Két akkóra Inint а mienk: teste igen nyult, гайка 
háromszor rövidebb а testénél, hátulsó lábai igen alacso 
nyak. Bundája feketés, igen “(Мы bihorfényii , а leghe 

` csesebb prémbör. Néha fehéres fejiielç is типа]; Az ango 
lok és oroszok uz egész Csendeslenger éjszaki részen [ш] 
hászszák ezen állatot , börét Chinában és Japainban eladan 
(ШК. Alul csak négy metszö foga van; de z_ápfogai, mint 
а löbbi vidráknál. Y ‘ ' 

.l 

Az ujonjárók második alosztálya két laposigll 
môsat hir a Fólsö tépö mögött, mellynek magának 

_ is elég széles sarka van. Húsevök, hanem erejökhöz 
képest nem mutalnak elégr bátorságot, és gyakran 
dögge'l élnek. Mindnyájának van egy Из vakbele. 

AZ EBEK. _ 
(Les Chiens. Canis. Linn.) 

Fölül három , alu] lnég§r álzápfoguk van, és két gumós 
годик lnindenik iépö mögött; ezen gumósak elsöbike fólül 
igen ладу. Fölsö tépöjökön belfclúl esuli еду kis gumó 
van.; hanem az alsónak hátulsó része egészen gumós. Nyel 
vök puha; elsö laibaikon Ы, a hátulsúkon nègy и] van 

› А szelz'cl eb (Ã'utya). Föld. kutya eb. (Le c/Lz'en, domes 
tique. Canl‘sfamz'lz'aris. Lin-) 
Mcgkülönböztetik fölkulyorodott farka által, s 1011611 

ben` végetlenül változik nagysága, Мета, szörének 521 
ne s minöségc szerintf`Ö а lcgleljesebb, kiilönösebb és 
hasznosabb hódl'tás , mellyet az ember valaha ген; az egész 

caìnálvai, rcndkivüles hasonlatosságot там! а fókákkl'nl, а mi né 
melly természetvizsgálót ¿non ve'leményre birt,_ hogy ezen пашет 
azoìhoz közcl kell tenni; — de ege'sz alkotása a „шине. L. 
Evcrard Hom., Trans. phil. i796. 
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fai tulajdonunkká lön; minden egyén egészen a gazdájáé, 
annak szokásait fólveszi; tnlajdonát ösmeri s védi, hozzá 
hiv marad haláláig; s mind ez sem kénytelenségbül, sem 
félelembl'il nem to'rténik; hanem csnpán háladatosságbul 
s valódi barátságból. Az eb gyorsasága, ereje és szaglása 
hatalmas szövetségesévé telték öt az embernek más állalok 
ellen, s meglehet, hogy а társaság alapl'tására szl'ikségesek 
voltak. Egyedül ó' azon állat, melly az embert az egész 

y fóldön kl'sérte. 
-_ Némelly természetvizsgálók azl vélik , hogy az eb 

megszelidi'tett Farkas vagy sakál; de a puszta szigeteken e1 
vadult ebek egyikhez sem hasonh'tanak. A vad ebek, és a 
kevessé mivelt népek, mint az új hollandiaiak, eheinek fiile 
egyenesen fólálló, a mi azon véleményt sziilé, hogy az e16 
példányhoz legközelebb járnak a mi komondorunl: vagyis 
juhászebünk, a Luvasz vagy farl‘askug/a; hanem a kapo 
nyák öszvehasonlitása közelebb hozza a me'sza'rvseb-et ós 
da'neb-et, mellyek után jönek а Ъорб, a madam’sz és a 
tacskó vagyis borzelz, mellyek egymás között csak nagy 
ságokra s ytagjaik viszonyára nézvekiilönböznek. Az aga'z; 
karcsúbh , homloköblei kisebbek, szagolása gyöngébb. A 
kolnondor és kuvasz a vadebek fólálló fiileit bi1-jak, hanemi 
agyok kifejló'dtebb, melly kifejlés az értelmességgel együtt 
még nagyobb a bolonyai ebnél és az uszl‘a'r-nál vagyis pud 
linál. Más oldalrul a szelindel: állkapesai rövidsége ós 
ereje által nevezetes. Az apró ölebek, а mopsz, selyem, 
angorai kntyák sth. legkifajzoltabb szù'lemények s legerö 
rsebb tanúi azon hatalomnak , mellyet az lember a terme 
szeten gyakorol. (‘) 

Az eb vakon (zárt szemekkel) szi'iletik, s ti‘zedik vagy 
tizenkettedik napon пуща Í`ól szemeit; negyedik hónap 
han fogakat kezd váltani; második évvel megszúnt nöni. 

(‘) L. Fred. (luv. Ann. Mus. XVIII, 533 s köv. lap. 
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A nöstény hatvanhárom napig hasas s hatol ввёл иш 
kettöig kölkedzik. Az eb tizenötödik évében vén s husz' 
пай! továb nem igen él. Kiki ösmeri az ö vigyázását, uga 
tását , különös nöszésél s azon különbözö nevelést, meIIyre 
alkalmatos. 

А Ъбзблвег‘ез farkas. Földi _farl'as eb. (Le Loup. Canis 
lupus. Lin.) Buff. VII,'I. 
Nagy fai , egyenes {ах-1:11, sárgás szürke hundáju, 

sárga száru, а véneknél az eIsö szárakon egy f'ekete vonaI 
y(1), a mi vidékeinken а legártalmasabb ragadozó. Egy'ip- ~ 
tomtul egész Laplandig találtatik, s иду látszik hogy Ame 
rikába is Щиты. Éjszakon megfehérl'il téIen a bundája 
Minden állatunkat megtámadja, hanem erejével arányos 
bátorságot nem шпиц. Gyakran döggel él. Erkölcsé 
ben s természeti kifejlödésébeu sok hasonlatosságot mutat 
az ebhez. ` 

А felete ‚сайт. Földinél Lil‘aon eb; felvete rólra. Le 
Loup noir. Canis I_ycaon L.) BuffrIX, XLI. 
Szinte Europában lakik, söt Frankhonban is találta 

tik, hanem Ingen ritkän (‘). Bundája egyidomulag sötét 
fekete, fehérrel arcora hegyén, s egy apró hasonIó színü 
foIttaI а melén. A közönségesnél vadabbnak mondatik. 
А mea’ilrói Тайм. (Le Loup de Mexique. Canis mexi 

canus. Linn.) 

Verhenyes szù'rke, kevés feketéssel vegyl'tve; arcora` 
köre, hasa és lábai fehéresek. Mintegy a közönse'ges far 
kas nagyságu (3). 

 

(‘) Ezen ‘ода! többe' kevesebbe' kifejlödve a sakálon, mexikói 
farkaxou, sth. is találtatik. 

(1) Mi négy egyént Iáttunk, mellyek Francziaországban fogat 
[а]: és òlettek meg. Nem kell óket а fekete rókával összezavarni , 
mint Gmelin a kettò hnsonnevezetét egybe vegyi'té. 

(1) Ezen bélyeg еду magábul Mexicobulkíìldött pe'ldány után van 
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.Az amerikai 'veres _fari-aa. (Le Loup rouge d’ Améri 
que. Canis jubatus, (1117- Agoura Защити, d’ Azz.) 
Szép faheÍ-veres , gerince egész hosszában rövid fekete 

sörény”. вен Amerika mocsáraibul. 

A зайди farlxzs.. Földinél Salsa'l »vagy töröl: ro'l'a. (Le 
chaval, Loup dore'. Canis aureus. L.) Sehreb. XCIV. 
Az elöbbieknél -kisebbg hegyesebb arcorú, barnás 

szürke, lábszárai világos sárgák, fülén verhenyes; Afarka a 
sarkát alig éri. Ez nagyon torkos Шаг, az ebek щедрым 
vadászó , mellyekhez minden fajok közt leginkább L'ítszik 
hasonh'tani alkotása s könnyen szelidl'thetése által. A зайд 
lok Indiátul s a Kaspitenger mellékétül kezdve egész Gui 
neáig találtatnak; hanem bizonytalan, ha mind azon _faj 
beliek-e. A senegaliak p. o. (Can. ant/zus Fréd. Си". Mam 
mif.) magasabb, выбыла]! s а mint látszik, hegyesebb arc 
oruak; s valamivel hosszabb farkuak. 

A-RÓKÁK a farkasoktul és szelid eliekti'il megkúlön 
böztethetök hosszabb és bojtosabb farkok , hegyesebb arc 
orok, nappal csiiggö (hosszában fekvò’) hasadásos szem 
fényök, s í`ó1íi1 kevesbbé ММ]: v>inetszö fogaik által. Bfidös 
szagot Lerjesztenek; barlangokat ásnak s csak gyönge ál 
latokat üldöznek. Ezen alnem számosabb az elöbbinél. 

A lözönseges ro'l‘a. FöldÄrólva eb. (Le Renard ordinai 
re. Canis vulpes. Lin.) Buff. VII, VI. 
Többé kevesebbé verhenyes, farka hegye fehér; Sved 

hontnl egész Egyiptomig elterjedt; a két világ éjszaki ré 

‘чёт; azon egyént Humboldt ajánde'kozá a királyi gyüjteménynek. 
Azokat el kell vetni, mellyeket a пены‘ Recchi liamis ábrázolatàrul 
veltek s melly Hernandèsne'l , 479. l. fölve've van. Hanem Say és 
Harlan uu. „Fnum am.“, más két farkas fajrul szólanak (Can. 
latrans és C. nubílus) , mellyeknck öszvehasonlító vìzsgálatra van 

lszükse'gök. 
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szein lévök (Can- ful'uus Desm.) csupán fényesebb szi 
nüek. Állandó kl'ilönbséget sem vehetni az ó világbeli s az 
éjszak-amerikaiak között. А tüzes ro'l‘a, Föld. (Le Renard 
Charbonnier. Canis alopex. Schreb. XCI), mellynek Гайка 
hegye fekete s ugyanazon tartományokban találtatik, mely 
lyekben a közönséges; a keresztes ról‘a (Le Renard croi 
sé, ua. XCI. A.) , melly éjszakrul és csupán csak fe 
ketésség által ki'ilönbözik gerince hosszában és a vállain; 
a szücseinktül ugy nevezett töröl: ro'lva, melly sárgás 
sziirke, fehér farkhegygyel, meglehet nem egyebek a kö 
zönséges róka fajtáinál; -- hanem a következö fajok jól 
kù'lönböznek. 

А braziliai rólra. (Le Renard du Brésil. Canis Агата. 
Pr. Max. Bras. .Äguaraclzai d’ Azzara.) 
Szl'irke; nyaka oldalai verhenyesek; tarkóján fekete 

vonal kezdödik s farka egész hátán eltcrjed. 
А sfirga ról‘a. (Le Corsac; le petit Renard jaune. 

Canis Corsac, Gm. Buff. Supp. III , XVI. Adive 
nèv alatt. 
Halavány sárgás szürke, farka tövén némelly feketés 

hullámok, farka heg'ye fekete, állkapcsa fehér. Asia kö 
zepének tér vadonaiban közönséges , a Volgátul az Indusig. . 
A mi rókánk természetét birja, soha sem iszik. Azt vélem, 
nem kell tôle a nubiai aboulwsseint ( Can. pallidus. 

. Ruppel, XI,) megkülönböztetni. 
Van még Éjszak-amerika belsejében egy kicsin róka 

a gyors ro'l‘a (Can. »velos Say és Harlan, f., Ann. am., 
91), — melly a földben lakik, --' а sárgátul más szi'ne 
által ki'ilönbözni látszik, mint feketés farka stb. által. 
А ha'rom szinü rolia. (Le Renarcl tricolor cl’ Amerique 

Canis cinereo-argenteus). Schreb. XCII. A. 
Fölül hamvas, alul fehêr, oldala hosszában egy fa 

kó-veres sujtás. A két Amerika minden heves és mérsé 
kelt részében. 
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А febete rólfa (1) (Le Renard argenté; Renard noir. 
Can. argenteus.) Schreb. XCII. A. 
Fekete, szó’re hegye fehe'r, kivévén a fl'ilein, vállain 

és farkán , hol az tiszta feketc. Farka hegye egészen fe 
hér. Éjszak-amerikábul. Böre a legszebbek és drágábbak 
közé tartozik. ` 

.Az фаза“ ro'l'a, F. (Le Renard bleu, ou Isatzls. Can. 
lagopus. L.) Schreb, XCIII. 
Sötét hamvas; ujai alja szörös (2), néha télen fehér. 

i A Её! világ éjszakán, kivált Norvegiában és Sibiriában. 
Bó’re а szücsöknél igen becses. 
А reményfolrz' rólra. (Renard du Cap. Can. mesomelas.) 

(3), Schreb. XCV. 
Oldalain sárga, háta közepe fekete, fehrérrel veg'yl't 

ve, hátrafelé hegybe végzödó’vel; fiilei verhenyesek szin 
te mint а 111Ь111; farka hátulsó kétharmada fekete stb. 

Afrikal belseje némelly _, fülök nagyságárul s 111111152 
szô'rök erösségérül nevezetes rókafajokat táplál; -- ezeket 
Iliger: MEGALoTIs-oknak nevezl. Kettö ismeretes. 

А füles ro'lra. (Canis megalotís, Lalande.) 
A reményfoktul; a közönséges rókanál valamivel na 

gyobb, magasabb száru; Í`ó11'1`l sárgás szù'rke, alul fehé 
res; láhai, farka s egy hátsujta’sa feketék. 
А nagyfülü roba. (Can. Zerda Gm. Fennec. Bruce.) Buff. 

Supp. III. XIX. ‘ 
Meg nagyobb fiilei vannak: egy kis fajta, niajdnem 

fehérre változó sárga, --- Nubia homokpusztáin _hai-1an 

(‘) Gm. összezavarta ezt n fekeic rókával Canis-(yoann, név 
alatî. 

(i) Éjszakon sok ro'kn szórt kap ‘a lalpán , mé); a közönségeg ih 
(l) Gmclin összezavarln Bnñ'on adiz'c-jévcl, melly kollolt faj, 

és n sakńltul nlibcn sem külònbözik. 

\ 
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дока: ás magának (‘); szöre gyupjas, és cgész az ujai 
alá terjed. 

Végre mint negyedik alnemet elválaszthatjuk s az 
ebek után kóvetkeztethetjük 
А seregeb-et. (Le Chien sauvage du Cap. H_yaena 11e 

natz'ca. Burschell, H_yaena pz'cta, Temm-) An. gén. 
des Se. phys. 111. 
Ujainak száma által különbözik, melly mindenik lá 

bán négy. Fogrendelete mint az eheknél, nem a hiénák 
nál, termete karcsu, bundája fehérrel, sárgával, шика 
V91 és feketéssel márványozva: nagysága mint a farkasê, 
fi'ilei nagyok, fekete hegyúek stb. Nagy seregekben'él, 
és nagyon megközeli'ti а fokvárost, mellynek környékét. 
pusztitja. 

A PETYMEGEK. 

(Les Cif/jetter»-` P'z'verra.) 

Fölül három, alul négy hamis zápfoguk van, s az 
elsöbbek néha kihullanak , folül két elég nagy gumós, alul 
csak еду; tépö foguk belsö felén elöre két elöálló gumó, 
mig ezen fog többi része többé kevesebbé gumós. Nyel 
vök durva és hegyes szömölcsökkel fódölt; könneik a 
menetel közben többé kevesebbé fólirányzódnak; seggök 
höz köz’el еду többé kevesebbé mély zseb van, hol tu 
Iajdon mirl'gyek еду kenöcsös és gyakran szagos anyagot 
választanak el. ` 

Négy alnemre szakadnak: 
А tulajdonlre'pi Petymegek. (Viz/erm. Cuv.) 

H01 а mély zseb, a seg és nemzö müszer Кбит: 

(') Bruce I’Ibrázolata'n, тонус! Bull’on és пейте sok máaok 
icmásollak, а fiil nagysága lúlüzölt. Ve'grc jó képrajza s pontos lei 
rása van'czen Iillutnnk a. Vny de Rappel, Zool. 111. rl. 
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helyeztetve, és két részre oszolva ., kenöcscsel böven telik 
meg, mellypézsmaszagu s a zsebkörüli miri'gyek állal 
választaték e1- Ezen anyag kereskedési cikkely a fiistölés ` 
száinára. Haidan mikor a pézsma s az ambra kevesebbé 

`voltak ismeretesek, gyakrabban használtaték. —- Szemfé 
nyök nappal kerekes marad; körmeik csak félig vonul 
nak Vissza. 

А közönseges petymeg. (La Civette. Viverra civetta, 
Lin.) Buff. 1X, XXXIV. 
Hamvas; feketével rendetlenül foltozott és suitásozott; 

farka teste felényi, vége felé Реймс, töve felé négy Vagy 
öt gyürúvel; torka két fekete sujtással körù'lvéve, arca 
egygyel bekeritett; hilta és farka egész hosszában egy fól 
mereszthetò' sörény. Afrika leghevesebb részeibiil. 
А cibe't рейд/тегу. Földi. (Le Zibetli. Viverra zibetha, 

L.) Buífon IX, XXXI. 
Hamvas; feketén pontozva, egész farkiln fekete fél 

gyürl'ik, nyaka oldalain fekete suitások, nincs sörényc. 
Kelet-indiábul. 

A JANó'I‘oX. ‚ 
(Les Genettes., Селена. Cuv.) 

Hol a zseb egy csckély homorodásbu1~ál1, melly а 
mirigyek emelkedése által képeztetik, maid minden észre 
vehetò' elválasztás nélkiil, noha szaga igen érezhetó'. Vilá-A 
gossal egy сейф hasadékot штат szemfényök, körmeik 
mint a macskáknál egészen hátra vonulhatók. 
А lsözönseges ушиб‘. Földinél jano't petymeg. (La Ge’ 

nette commune. Viverra genetta, Lin.) 

Szù'rke; barna иду fekete foltozatu, arcora feketés, 
szemholdiain, arcán s orra hegye mindenik felén fe 
hér foltok; farka olly hosszu, mint a teste, fekete és 
fehér данным; .а fekele gyürük агата kilencztúl lizen 
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egyig. Déli Frankhonlul kezdve egész а Jóremény-fo 
kig találtatik; változó azonban foltjai nagysságaV és 32:1 
ma , а válai és nyaka hosszában lévö sujtások s tarkójának 
vonalai által , sth. (1) А folyók hosszában, а források körl'il 
stl). tartózkodik; böre nevezetes cikkely а prém keres 
kedésben. 

Aja'vaz' janót. (La Genetic de Java. 17 L'fuerra lz'nsang. 
Hardw. Trans. lin. XIII, XXIV. rl- Рейд gracz'lís. 
Hosrf. Jav.) 
Testén több kereszt-, rendetlen, barna sujtások; far 

kán hét gyürii. 
А madagaslcári jano't. (La Fossane de Madagascar. 1/1’ 

иегга fossa). Buff. XIII, xx. 
Fölseje, oldalai és farka sárgák; alsaja és szárai sair 

gás fehúrek', verhenyes barna foltokkal, mellyek közl'il а 
hátán lévök négy hçsszas csikot kc'pzenek; farkán verhe 
nyes félgyůriik, melly a test félhosszaságát birja. (2) 

(‘) A janótnak jobb ábrázolata az, mellyct Pennant ada, Syńops. 
172 sz., Hist. 280 sz. a [лампе hamîs név alatl. Ez azon Тайм‘, 
melly a foktul gyakrnn bozatik. -— Van еду vmás ábrázolat еду flatal 
egyén szerint, Brown , ill. XLUI. rl. „Еще jbssane hamis név alatt. 
Ez megkiilönböztetik fehéres, nem рт“; barns szzirai által, és 
mi hozzá häsonlót láttunk Senegalbul. Buflon-én (IX, xxxv1.)a 
nyak és vállak sujtáaai nincsenek eléggé kijegyezve. Farka fekcte 
gyůrüie kilcnc, ege'sz tizencgyig. 

A civetta de Malaca Sonnernt, deuxième Voy. Lxxxlx. rl. 
melly ugyan az Buff. genette du Cap-jával (Supp. VI, Lvlu.); :i 
chat In'saam Vosmaer., mellyclibül Gmelin fajokat csináll, nem 
látszanak közönséges janótnál egyebeknek. 

(’) Ezen Ieirás а Poivre últal Buffonnak lu'ìlilött s а Ilist. nat. 
XIII, хх. x'l. ábrázolt pe'ldány szerìnt van. Dnubenlon lcirása pon 
los, а foltok elosztására nézve; hanem ô azokat feketék-nek monil 
ja, рейд; verhenyesek. Végre ezen állal, nem еду könnyen >lellet а 
fossa Flaw., mellyct съел szex'zó olly nagynak mond, mint cgy 



nAGADozóK. 1 6l 

Az India: [идём (La Genelle des Indes. Viverra riisse, 
Нога}: Jav.) ' 

Szárai barnák, teste barna szi'irke , apró barna foltok 
kal, mellyek a kereszten öt hoszvonalba egyesülnek. Far 
ka rövidebb a типа, fekete és fehé'r gyürüzetú' ,— hat 
vagy hét fekete 'gyüriivel (‘). Szó’re az elöbbiekénél- keve-è 
sebbé puha. ’ ‘ 

A nÚKonoK. 

(Le Paradoxure. Paradas-urns. Fréd. Cuv.) 
A iani'itok fogait s bélyegeik nagy részét birják s azok 

kal sokáig összekevertettek, -- hanem idomuk otrombább; 
ujaik félig úszóhártyásak, járások majdnem talpi; és a mi 
öket leginbább megkülönbözteti , farkok kúkokorodó , no 
ha nem fogódzó. ' 

Csak еду faja ösm'eretes. 

Аз indiai l‘úkor. (Le Pougouné. Parad. typus. Fréd. 
Cuv.) . i 
Indiábul; sárgás barna, némelly barnább foltozattal; 

lábai , arcora s farka еду része feketések; fehér szemhol 
das és szeme alatt fehér foltu. 

l A pondichéryi f'rancziák Marte des Palmiers-nek hiv 
iák- (2) ' ‚ 

borz. Poivre :illitàsa ellenére is linsonló szemfényhasadást hir ezen 
{а} а iöbi janóiokkal А 

(') Hihetólcg ez az animal du Muse. (La Peyronie, Acad. des 
Sc.`1728, XXIV. rl. 464. l.) melly a czibét menny‘éttel összezavarta 
Её}; hanem a czibét nagyobb és más színü. Ezen alosztáslioz идт 
lálllató még az indiai.- patois rayé, Bull'. Supp. VII, шт. (Vi 
verra. ‚медики, Gm.) 

(’) En a liirtelt Genaue de France, 'Buf1'. Suppl. lll, xLvH. 
rl. és a Civeue a' bandeau, GcoII‘r. 

cUvIER I. к. ` Н v 
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À PETYZSEBEK. 

(Les Mangoustes. Cuv. Herpestes. Iliger.) 
Hol а zseb И; ‚ egyszerl'i , s mellynek mélyén a vég 

béI nyiI meg. Szörök gyüriizve van világos és sötét színek 
kel, Ao. mi a szem szúmára «az ö általános szinöket hatá 
‚тона meg. 

Аз едуфйотг' petyzselz. (La Mangouste cl’ Égypte. V i 
'verra iclmeumon.) Földinél egyiptomi petymeg. 
Buff. Supp. III, XXVI. 
Szürke; f'arka hosszú és fekete bojtba végzödö, na 

gyobb а macskánknál, karcsú mint a nyuszt. Kl'ilönösen 
а krokodilok tojásait keresi , hanem más apró állatokkal is 
el; a házh’oz szokva egereket, mászókat vadász stb. Az 
europaiak Kairóban F arno pntkányának aevezik; az ottoni 
nép .nemer-nek. Az a mit a régiek besze'ltek , hogy a kro 
kodilok testébe megy , (Нас! megölendö, csupa mese. 

Аз inclini petyzseb. (LaMongouste des Indes. Viverra 
mungos. Lin.) Buff. XIII. XIX. - e's 

reme’nyfoki реф/2:86!» (Viv. cafra. Gm.) Schreb. 
cXvI, B. 

. y Sokkal apróbbak , mindeniknek Гайка hegyes , bundli 
— in sziirke иду barna, hanem emennél hamvasahb, az e1 
sönél sárgább, meIIy különben még verhenyes is ar 
eán és állkapcsain. 

Az indiai petyzseb hires а Iegveszedelmesebb kigyók 
'kal valo küzdéseért а аиотгЬесзёгЬ, hogy azoknak csipése 
спец ö tanl'ta meg az opliiorliiaa mangos gyógyerejére. 

_ Ösmei‘etes meg еду jrí/uaipetyzseb (Mangouste de Ja 
va. Herp. javanicus), meIIy verhenyes barna, arca уезде-1 
nyc verhenyes, torkzl sárgább', -- egy nagyobb a re 
ményfoki mocsárokbul (mocaa'ri petyzseb ; Н paladino 
aus), melly majdnem egyidomu verhenyes hama, fekc 



` nAGADozóx. - 163 

tésbe hajló , az állán egy Мене halaványabb; egy harmadik 
a Reményfoklul: az eesetes реф/язв!) penícz'llatus) , 
melly sárgás szürke , {Зак-Ка hegye fehér; egy a Senegaltul: 

_a fehe'rfarlru реф/язв!) alblcaudus) , melly szi'irke , 
egëszen fehér farku; --- de ezen állatok közölt igen ne 
héz a faj-határokat megállilani. 

Az ösz'NYILAX. 

Les Surz'cates. Н zaena. 11i er. .Y g 

Hasonli'tanak a petyzsebekhez, выше а ször szinéig és 
kereszt sujtásozatáig, hanem tölök s minden eddig emh' 

4Lett husevò'll'il különböznek, minlhogy minden Iábokon csak' 
négynégy nj van. Magasabb száruak is, s a szernfog mö 
götti za'pfog hibázik nálok. Zsehök a seghe nyilik. 

Egy fajok ösmeretes. 

Az afrz'l'ai 6821231?- ( Vz'verra tetrazlaeqyla. Gm.) Buif. 
XIII, vm. ` 

Afrikából eredö, valamivel kisehb az indiai pety 
zselmél 

‘ A MANGOK. 

(Les Illangues. Crossarclius. Fre’d. Cuv.) ‚ 
Az ösznyilak arcorát, fogait, швы’ és járását birják, 

és a petyzsebek nemgzö részeit. 
Csak egy Га] ösmeretes. 

A söte'l .Ma/zg. y(Crossarclzus obscuras. Fred. Cuv). Sien-a 
'lleonfáiul ,_ petyzseb nagyságu , harnais> sziirke, Мамм 

nyabb aron,_mezes farku. _ 
l ‚ _It еду kl'ilönös (Шепот kell emli'teni'ink déli Áfrikából, 

(')‘ Sonnerat „ze'm'k“-e (deuxième Voy., хсн. rl.) nem látszik 
az' ösznyiltól különbözni , csak hogy durvább ‘вашей. 

1.1 ‘l’ 
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| i ` nianösax. "1'64 \ 
i yfiat.'1lság.'ibul ismeretes meg в melly a polyme 

îge'k ötelsöfés'hatulsó ujzihoz` és ogy` kissé kinyujtott {Щё ‚ ‘ez _a hiénák megas lábait, a._l1átulsó lábak rövidebbségét 
es -sörénjyét- köfik, melly bundája szinére nézve is nagyon 
hasònlí't a csl'kos hiénához. Elsö lu'ivelyke rövid és maga 
sabb; ez п 
Lalande petyú're. (Proteles Lalancll'i. Isid. Geoii`.)Mém- du 

Mus~ XI, 354 , XX. rl. Üregekben lakik. 
_ _ _ megvizsgált és még ñatal egyének, csak három' ap 
__ró hamis zápfogat~mutattak, és egy kis gumós zápfogat 
(мы; tetszik, hogy fogaik elidétlenedtek, mint az a 
_ petymegeknél gyakorta megtörténik. С) 

 

Az ujonjárók utolsó alosztálya épen nem bir 
_api-ò' fogakkal alul a nagy zápfog mögött. Ez a leg 
kegyetlenebb állatokat foglalja magában , az oszlály 
legliú‘sevöbbeit. Hét nöm van benne. 

A HIÉNÁK. 

’ (Les Hyéneo. Hyaena. St'orr.) 
' Föliil három, alul négy hamis zápi‘ogok van, mind 

‹ kúpos, tompa és kiilönö‘sen vastag; fólsö tépöjükön be 
h'il és elül egy kis gumó, hanem az'` alsón nińos, s ez 
csak két erös metszö hegyet мы. Nyelvök дана; min 
denik lábokon csak négy ui van mint az ösznyilaknál, és 
‘segg‘ök Щи’ egy mëly s miri'gyes zseb, _melly némelly’ré 

" ЁЁеККе! ай!’ lîitêtê' el, Воду 'eze'kf` nösliimek. Nyakok és 
állkapcsaik izmai olly erò'sek, hogy ma'jdneni lélifetetlen 

. lazt tölölt Lel'è'eiiiii 1I mit egy'szer megfo'gtak. Nevök ara 
bul a nyakasság j‘clképe. Megtôrténik néha, hogy ezen 

"1.1." 

(l) L. Cnv.- „Recherches sur les osscm. fossiles, _l,V.~J köt. 
588. lap. 
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eröködés által összeforrnak nyakcsigoláik a ig)r _monda-'~ 
ték. hogy nyakokban csak egy csontuk 'v_an. Éjjeli zilla-I 
tok, barlangokban Iaknak. fò'képen döggel xélök és azo-' 
kat egész a sirokban is keresök, '---` rolok Рейд; 324111111: 
1an elöitéletes mesék mondatnak. ' ` ' ' i i Y ‘i’ 

Három fajok ismeretes: _ l . . _. 

А 081170.‘ Íu'e'na. Föld. Íu'e'na eb. (L’ Hyefng I_Lyaena. Lin.) Buff. Supp. III, дм. _ l _ ' i; ‘_ 
Szù'rke, _rendetlen kereszt barna vagyfeketés cslkok'f` 

kal; tarkója s háta egész hosszában sörenye .var_i,v mellyek 
haragja idején .fólmereszk _I_ndiátul fogva egész Abyssiniáigi 
és Senegalig lakik. _ i' _ 
А barna hiena. (L’ Hye‘ne brune. Hyaena brunea .Thun-.j 

berg.) Acad. de Stockh. 1820. I r. 2_1'1. Eveil/osa 
Snlith. Trans. linn. XV, 19 rl. i 
Sötét barna-szürke, feketés csikokat csak a sza'rain 

birva. Afrika délérl'il, hol a foki gyarmatosok parti far 
lras (loup de rivage) név alatt ösmerik.' 
А folios Íu'e'na. (L’ Hyène tac/Lete'e. Canis crocuta Lin.) 

schreb. XCVI. B. ’ ‚ — 
Szürke vag'y Yerhenyes, fekete foltokkal. Szinte' de#r 

li_ Afrikábul. Ez {ТОК tilgris-farkasa. _ " " Y' Ezen u_tolsó idökben számos barlangjaiban _Frank-'- Né# 
met- és Angol-országnak , ._sok hiena фон: ‘„'Ёа1.‘1;11фё1&;' 
egyelveszett fajtul Weltzeit) mellynek itt kellett'lak 

’i 

. n_ia , s melly sok fogai által megsértett más állatok 'eson-~ 
tait hagyá ott hátra, söt még tulajdon ganaiát is. " 

A MAcskAK. __ _i „ 
_ (Les р/иш. Fell's. _Lin.). i _ 

Minden húsevök .között legerösebben `_iigegylv,erkeztek_..` 
Rövid és „gömbölyú апогей, L_‘övid állkapcsaik s. rninde-~ 

(l) L, ,Bucklandtuh Relìqul'ae dìlum'anae.; énlcnv. ossement-` 
„fossiles“ máaodik мышцах 1V. kötetét. ’ 
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>nek fólött nz ö vissza huzható karmaik, mcllyek'a nyu 
galom idején fólfelé visszahajolnak s az uiak közé eibújnak 
rugékony szalagok munkálkodása által, és igy hegyökel 
Vagy élöke't solIa el nem vesztik, igen rettenetes állalokká 
teszik öket. kiváltképen a виду fajokat. Fölül, alul ket 
két álzápjok van; fólsö tépöjök három karélyt és bell'il egy 
tompa sarkot bix',l az alsó két hegyes és metszö karélyt 
minden ваш-1‘ nélkl'il; végre csak egy igen apró gumós fo 
gok van fólül, mellynek alul semmi sem felel meg. Ezen 
nem {Дай nag'yon számosak, s nagyságra és szI'nre nézve ‚ 
igen l'zülönbözò'k, noha idomra mind hasonlatosak. Csak 
nagyságok és szörök hosszasńgának igen kevessé fonlos 
bélyegei szerint oszthatók fól 

Ezen nem elején mulatkozik: 
.Az Отцы/ь (Oroszla'n F.) (Le lion. Рей}: leo. Linn.) 

Buff. VIII , I, II. 
iliegkülönhöztethctö egyidomulag sárga зайца , farka 

hegyének boitja s azon sörény által, melly a him fejétr 
nyakát és melét födözi. Ez a legerösebb ésllegbálrabb a= 
ragadozók között. Hajdan a régi világ mind a liárom rè-- 
szében elterjcdt, ma pedig csak Afrikaira s Ásia ezzel ha-v 
táros részcire van szori'tva. Az orozlánnak négyszcglctüeblr 
feje van , mint a következendö fajoknak. 

A tigrisek nagy fajok rövid szörrel; többnyire vidor 
jegyezeltel. v ' ' 
А rOÍLano'c agri.. Femina agri.. (Le T_.gre royal. 

Гей}: tigris,- Lin.) BIIH'. Vlll , IX. 
Szinte olly nagy _mint az orozlán , nyultabb, gömbö 

lyiibb fejl'i, fóll'il vidám sárga , alnl tiszta fehér, rendeLlen 
fekete kei‘eszt csikolatokkal‘, lcgkegyetlenebb az emlösek 
között, s Keletindia legiszonyubhcsapása‘, ereje s futásbeli 
gyorsasága ollyanok, hogy a menö hadseregnél néha a 
nyeregbül kiemelte n lovagot s az erdö mólyébe hurcolá. a 
nélkù'l hogy el lehetett volna öt érni. 
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Az onlra. Földi- (Le Jaguar; Tigre cl’ Amérique. A szü 
csök nagnlárduca. Felis Опал, Linn.) D’ .flzzara, 
IX. r1. Fred Cuv. Mammif. ' 

‘Maidncm akkora, mint a keleti rohanóc tigris, smaid' 
nem szinte olly veszedelmes; {БЫ} vidám sárga, olda1a_ 
hosszáhan négy sor yszernidomu fekete foltokkal, azaz töb 
bé kevesebbé telies gyürl'ikkel, középen еду fekete.- pont 
tal; alul fehér, fekete keresztcsikokkal. “итак: fekete 
egyének is, mellyeknek sötétebb foltai csak bizonyos lIe--‘ 
Iyezetben láthatók. 
А pa'rduc- F. (La Panthère. Felis.~.pardus. Linn.) A ré 

giek pardalis-a. Си". M'énag. du Mus. 8° I, 2121. 
_ Föliil sárga , alul fehér, hat ‘аду hét fekete foltsorral , 
I-úzsaidomhan.,. azaz Щ vagy hat api‘ó‘egyszerii folt összef 
rakásábul képzödve , mindenik o1da1on..lì`arka testh'oss'zaf 
ságu , a feiót oda nem számolva. ~ i y l ‚ 
` Ezen fai egész Afrikában elterierll. s Asia meleg мы, 
benz, szinte mint az in`diai зайка-веков. ' l' l 

-Vannak egyének, mellycknél a ször alapi‘a feketer. 
`sötétebb fèkete foltokkal (Felz's malas Pein); hanem ezek 
fait nem ke'pzenek. Többször Iáltaték'márfhogy Iigyan' 
azon anya sái-gákat es feketéket szoptatott. _‚ _ Y. 
...d leopard.. Földi.. (Le Léopard. Fells leoparolus.l Limi). 

Afrikábul', a párduchoz hasonlit, hanem tiz apróbb 
foltsorral. (2). f y -V l ~ 

Ezen két fai kisehb az onkánál'. Az utasok es bó‘rkel. 
reskedök meghatiározatlanul nevezik öket inaid leópardiiak 
maid p_ár'ducnak, maid ali‘ikai ligrisnek sth. ` i .il 

(‘) Temminknél ezen fai neve: felis Ieopardus.- ’ . ‚‚ 
(’) Ugyan azon teI'més/zetvizsgáló a mi порах-даны! рёгдпсш! 

faitá=jának nézi s az ô felis leopardusa alalt cgybe шагах-р. 
(‘) Buñ'onaz onkát elismeré s az ó világ pin-duca gyanánl. tekin 

telle; a párducot és leopárdotsem kùlönhözwlé jól meg; в czcn 0k-` 



l 68 вмьбввк. 

Van еду harmadik 4faj is , Kelel-india uívolán lakozó, 
egy kevessé nlucsonyabb száru, testét és fejét fóll'itö far 
ku, számosabb és apróbb foltu (Fells chalybeala, Herm. 
Screb, 101, Foltjasok.) 
Apuma, (Le Солдат‘, Рита. F ellis dl'scolor. Lin.) az (1111 

tott afŕilrai orozla'n. Buff. VIII, XIX. _ 
Verhenyes , valamivel sötétebb apró verhenyes foltok 

knl, mellyek könnyen megkiilönböztethetök. Egész Ame' 
rikába'n, hol а tyúkudvarokat pusztl'tja, sth. 

Az alsóbb fajak között meg kell kiilönböztetni 
A HIÚzoXAT, 

mellye‘k fiileiken lévó' szò'recset által szembetünök. 
A kereskedésben (szar'vas-farl'as, loups -cer/viera: név 

alatt), négy ‘югу öt eléggé különbözó' fai ismereles, de 
mellyeknek fajhatárai nincsenek még eléggé kijelelve. 
Mindnyája igen rövid Гайки, Ybun°dájok többé kevesehbé 
folios. 

A legszebbik, akkora mint egy farkas (a szarvas ÍLíúz. 
Fell's cer'uarz'a. Temm.) Asiábul jö Oroszhonon által, s 
ogy kevessé veres szlïrke szörü, szép fekcle foltokkal. 

 

lbul nem hivalkozni bizonyoean а Vlll, Ждите Il, х", xm, ée 
xiv. rajzlapjaira. 

(') Ezen fajnak t‘ulajdonítjn Temmink a pa'rduc nevet, ш vél 
vénhogy Linné elótt ez volt, mídón jèlis pardus-árul azt mondá: 
cnudá elongatá. Az azonban bizonyos, hogy a régieknél olly ösme 
retes és а rom-'zink jálékában olly gyakran elófordult pá‘rduc, nem 
Iehetett Kelel-indin belsejébül való. 

Bulïon, „Once“-ja (IX, xiii. rl.) (Felix uncìa, Gm.) а pár 
ductól és leopardtól egyeuetlenebb, rendetleuebbül rakott s re'szint 
Ikicsorln'totl; ‘аду gyůriizött alb, foltokkal különbözik. Иду látszik, 
Реж-51411)": találtató~ Mi ót ceak Bull‘on ábrázolata szerint öam‘erjü'k s 
uhból mellyet Shmith Hamilton ezcn munlna augol fordítńsához adott 
еду Lnndonbun élt egyén szerint. 
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A „так Kanadábul és Svédhon éjszakárul (фасад 
Íiiúz. Рей}: borealis. Temm.) Egész a lábai aljáig igen boi 
tos bundáju, hamvas szürke , aligfoltos. f 

.A lrözönse'ges Íiiúz, (Рада lynx. Temm.) mellynek 
mérsékelt Europa szolgált honúl, han'em a népes tartomá 
nyokbul cltiint, s csak a pyrenêi s napoli hegyeken talál 
МЫ: még, s a mint mondatik, Afrikában is, -- verhe 
nyes hundáju, verhenyes barna foltokkal. 

Ezen három fajnak vagy faitának fekete Гайка hegye 
van. Meg lehet ‘вами tölù'k különböztetni a de'leuro’paz 
Ищи, (Felis ‘ат-(157111. Oken.) melly kisebb , kevesebbé fó 
dött, verhenyes, feketével foltozott, s mellynek farka 
szinte mint a teste kbir foltozattal. ‘ 

Találtamak meg Éjszak-amerikában: 
А tverlief/.yes Íiiúz. (Le Chat cervier des fhurreurs). (Felia 

rufa. Gl'ildenst.) Schreb. CIX, B. 
Verhenyes sárga, шагу szù'rkés- , barnás foltokkal; ' 

barna hullámok a combjain; farka barna ‘аду fekete gyü 
ri'ikkel, valamivel kisebb а mi hiúzunknál. (‘) 
А mocsa'ri hiúz. (Le lynx de marais. Гей}: chaus. Gül 

denst.) Schi-eb. CX.` 
задав-штаммы, négy láhának hátulja feketés; 

farka egész a térdhajlásig nyúló , hegyén feketeA gyürlïs; 
Kaukazia , Persia és Egyiptom Inocsáraiban lakik, "12111111 
darakat ‘ними atb. ‚ 

Az a vélemény hogy tôle megkl'ilönbözlethetö : 
А sarús Л, (Le lynx botte', Рей’ calzgata. Tem. Bruce, 

30 rl. melly valamivel kisebb, hanem egy kevéssé hosz 
szabb farku; füleinek külsö szine verhenyes. Ez legalább 
igen határos {а} , ugyan azon erkölcscsel is biró. 

(‘) Rafìnesque által emllttetnek még: lynx'faacìatua, lynx im 
ни: , jloridanus , l. manzanas ; és Temmink á‘ltal : félin aurata ,- -Á 
mellyek mind e kis törzsökhöz tartoznának. 
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Az ó ‚шёл; [агаЬЩ- (Le Clinical. Feliu caracal. Lin.) 
Buff. IX, xxlv. Supp. III, XLv. 
Majdnem egyidomu borveres. Persa s Törökhonbul stb. 

Ez a régiek vaIódi hiúza. 
Azon alsó fajok, mellyeknek fl'iIein ninos szörecset 

többé kevesebbé hasonh'tanak a mi házi macskánkhoz, 
iIIyenek: 
А szemge. (L’ ocelot. Felis ‘ни-дат. L.) Buff. XIII, 

XXXV, XXXVI. 

Valarriivel alacsonyabb száru, mint a többiek, nagyohh 
rêsz szürke, nagy sárga foltokkal, fekete körüekkel, az 
oldalon görbe sujtásokat képzò'kkel. Egész Amerikábul. 

А ja'mbor macal‘a.l (La Chati. Гей’ mitis. Fr. Cuv.) _ 
I'Iáromszegl'i'ncm egyesiilt sárga foltokkal, mellyeket 

‚ fekete körkerit be. 

А inferi mac-ska. (Le Chat de Capre'rie. Ред’ Cafra.) 
Magris száru, szù'rke , kereszt fekete sugárzatu. 

А zò'mó'l‘cze; zömöl: macsl‘a. (Le Serval- .Fel Serval. 
Linn.) Buff- XIII, Xxxv. 
sárgás; .zabnymlan fekeie rouokkai. Affikábul. 

А lures,- karcsu macsha- (Le .laguarondi Fells/'agua 
rondi. Azzara.) voy. X. r1. 
Nyúlt, s egészen f`ekete's har-na. Del-amerika erdeibx'il. 

А ha'zi ‘аду. egere'sz macsl'a, v. cica. Földi. (Le Chat 
ordinaire, Гей‘ catas- Lin. Buif’VI. I. stb. 

Eredetét а mi europai erdeinkböl veszi. Ум! állapotjá 
bau harnais szürke, homályosabb kereszthullámokkal; alul 
halnványabb , ~czombjai és négy Iába belsején särgás; far 
kán Ilárom sujtás , s aIsó harmada feketés. SzelidIïItében , 
mint kiki india, v.á1tozó szinü, szörnagyságu és finomsá 
gu, hanem végetlenù'l kevesebbé mint az eb; ugy szinte 
aokknl kevesebbé hódol ö és simúl az emherhen 
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И! mellékesen еду alnemel lehelne csinálni az едут 
fajbul, mellynek l'eje gömbölyl'ibh és rövidebb, s mellynek 
karrnai (körmei) vissza nem liúzhatók. Ez a [гр/‘01! (Le 
Gue'pard; le tigre cluwseur. Рей} jubata, Schreb., 105; 
és joblian: felis дамам, ua. 105, b.) leopard nag'yságu, 
hanem karesubb és magasabb száru; farka hosszú, vegen 
gyůri'is, bundája sárga lcpve egyidomu apró fekete foltok 
kal g szemétöl egy fekete vona’s megy száj szegletéígr 
Természete anöm többijétiil igen nagy szelidsêge s könnyü 
mcgszelidl'thetése által kù'lönbözik. ' ' 

A KÉTLAKUAK. 
(Les Amphibies.) 

A liarrnadik es utolsô kis törzsököt képezik azok 
közül, mellyekre a llúsevöket osztottuk; lábaik olly 
rövidek s a börbe ugy bebonyoltak hogy a földön: 
csak mászásra szolgálhatnak nekik 5 lxanem ujaik kö 
zei llártyákkal lévén kitöltve, jô evezök; ezen 61111 
tok életök legnngyobb részét а tengerben $61 
tik el, és szárazra csak a napon nyugvás és порта- 
tás végett jönek. N yúlt tesdtök, igen mozgékony ge 
rincök, hatalmasan liajtó izmokkal birva, keskeny 
medencök , ritka s a börliöz lapuló szörök, egye 
sülnek hogy jó úszokká teremtsék öket, — s bon 
colatok minden tulajdonsága megerösíti ezen elsö 
nézelet. ‚ 

Még csak két nemök kölönbözteték meg: - 
a fóka'l: és roz'ma’roŕ. 

A FÓKÁX. F. 

(Les Phoques. Phoca- Lin.) 
Föh'il hat ‘аду négy, alul négy ‘югу kéi metszö fo- ' 
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gok van, szemfogaik hegyesek, zápfogaik számahusz, hu 
szonkettö vagy huszonnégy , mind éles vagy kúpos , min 
den gumós rész nélkl'il; mindenik lábokon б: uj van, az 
elsökön azok а hiivelyktül a kis ujig едуге rövidl'ilnek , a 
hátulsókon pedig a hüvelyk és kis и] leghosszabbak, >a kö 
zepsök logrövidebbek. Az elsö lábak egész a lábtöig be 
burkoltak a börbe, a hátulsók I_najdnem a sarkig. Ezen 
utolsók között egy rövid fark van. A fókák feje az ebéhez 
hasonlit, s ök szinte 011у értelmesek, és édes kifejezò' pil 
lantatuak. Könnyen megszelidithetök, s ekkor nagy 11:11 
landóságot mutatnak táplálójokhoz- Nyelvök sima, he 
gyén ki Калуги-11011; gyomrok egyszerx'i, vakbelök rövid, 
bélcsatornájok hosszú s eléggé eg'yenlö. Halakkal élnek; 
mindig a vizbenesznck s lebnkásokkor orrlyukaikat еду 
lebbentyü мы be tudják zárni. Minthogy soká képesek 
bukni, az volt a vélemény, hogy» Botal vezetéke nyitva 
marad nálok, mint a щадящий van , de a dolog nincs 
иду; azonban mégis egy nagy véreres öböl találtatik má 
jokban , öket _a 'bukásban segi'tö , а lélekzést a vérkeringés 
re nem ollyan szù'kségessé téve. Vérök igen bö s igen 
fekete. 

A tulajdonl'e'pi _vagy l‘ülfültelen FÓKÁK. 
Vágfogaik hegyesek; minden ujok bir bizonyos moz 

gással (és hegyes karomba) végzödik, melly az “Шин едуе 
sl'tö hártya szélen van- " f' 

Alosztásokat'vágó (metszö) fogaik задница] kapnak. 
A VÁGATöBBEK-nek (Lesl Caloœ'pllales Fr. Cuv.) zfóll'il 

hat, alul négy vágfogok van; illyen: _ _ _ 
А bor/'u fo'lra. F. (Le PÍLogue Icommun. Phoca uitulina. 

L.) Buff. XIII, xav. supp. VI, xm. P/ìoca Ifema. 
Thienem. VI. rl- i 
Háromtul öt lábnyi hosszń, 'särgás 'azul-ke, barnással 

többé kevesebbé árnyozva .vagy Toltosi'tva, korn szerint; né 
_ ha harnas , apró sárgás foltokkal. Vénségében fehéres lesz. 
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Közönséges `mi part‘jainkon , hova nyngodni- nagy csapa 
tokban jö. Éjszak-felé is elég távolra találtatik. Azt is bizo- ` 
nyl'ták hogy ezen faj lakik a K aspitengerhen és Oroszhon 
s Siberia <édes vizú tavaiban, hanem ezen álh'tás nem lát 
szik eléggé pontos öszvehasonh'táson nyugodni. Valóban 
tulajdon tengereink is `több fóka fait birnak , mellyek soká 
összezavartattak, s mellyek közül ne’mellyek, meg-lehet, 
csak fajtái a másikaknak. 

Igy van еду, mellynek egész háta fólhös, összefutó 
harnas apró foltokkal fódött , -— sárgás talajon. (PÍLoca his 
pida.` Schreb.) (‘) Ezek legközönségesebbek az Éjszakiten 
geren. Másoknál homályos talajon hullámzatok vannak, 
néha gyüriiket képezök. Ph. (плагиат, Nils. Thienern. IX. 
---- XII. rl; Plufoetida, Fahr. (2), sth. 

Könnyebben megösmerhetö fai: 
.d ‘(Я/тыла fo'ba. (Le Phoque à croissant. Phoca grün 

landz'ca et pli. oceanica). Egede. Groënl. fig. A. 62 1. 
Lepechin. Act. Petrop. I. I, rész, VI-VII. r1. Thiene 
man. XIV-XXI. rl. 

Sárgás szürke, fiatalságában barna foltozatu, utóbb egy 
görbe, barna vagy fekete sujlással mindenik oldalán; a 
vén him feje fekete; hosszasága ё! láb. Az egész Fold 
фазами. ' 
.d .szaka'llas fdl-a. (Le PÍLogue barbu. lPlz. Багдада. ' 

Fahr.) Thien. I-lV, r1. A 

lSzinte egész флакон . s nz elöbbieket nagyságra fólül 
haladja, melly hét nyolc lńbnyi. Szú'rke, fóllïl barnásabb , 
fekete hoszvonallal, melly a homlokán keresztet idomoz. 
Buiúsza erösebb s tömöttebb mint a többleknél. 

.__-___.. 

(‘) Azt идет, hogy idc számlálható: Ph. scopulicola, Thicn. 
V. rl. _ i 

(’) Ez ogy под közül ‚ mellyekct Си". Fr. a „P/Logue commun.“ 
nc'v alatt 'ál‘raizolt le. 
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A fehe'rl‘örmü fól'a. (Le 'P/zoque à ongles blancs. Phoca 
leucopla). Thieneman. XIII. rl. 
Sargas „(п-кв. ‚ 

Á nyulfarlru ‚(Ж-а. (Le Phoque à queue de lièvre. Ph. 
[аул-а. Cuv.) 
Fehér és g’yapjas farku. (‘) 

A VAGANE'GYEK. 

(Les Stenorhinques. Fred. Cuv.) 
Föliil s alul négy vágófoggal, zápfogaxk mélyen van 

nak három hegyre elosztva. ’ _ . 
Csak egy Га] ismeretes a Délitengerekbül. (А de'lsicakí 

fo‘ka. Phoca leptonyr- Blainv.) Nagysága mint a szakállasé , 
fólù‘l szürkés, alul sárgás, körmei aprók. 

A ToMIIÚroK. 

(Les Pelages. Fréd. Cuv.) 

Szinte Pólül a1u1 ne'gynégy Vágófoggal, hanem zápfo 
gaik tompa kupok , elül és hátul egy alig ismerhetò' sarkkal. 

Egy faja van a Középtengerben: 
allfehérhasu fo'ka. (Le PÍLoque à ventre blanc;l .Moine 

Phoca monac/lus. Gm.) ВНЕ. Supp. VI, XIII. r1. (2) 
Tiz tizenkét lzíbn‘yi hosszú, feketés barna , fehérhasu. 

Legföképen az Adria s Görögtenger szigetei között 11111162 
1‹о‹111‹.` Hihet‘öleg ezen Га} volt a régiek elött ismeretes. ‘ 

(') Nem akartam cgye'b {ajokat megemlítcni , mint а mellyek 
eléggé megállapltottaknnk látszanak. A fókák újlng közzé ш: holzú 
jegyzékc túl lállzik óket szuporitani. ` 

(’) Ez ¿pen azon egyén, mellyet Hermann lcìrt a Bcrlini term. 
vizsg. iralaiban „томаты-з“ név alatt. 
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A zAPANYoMAII. 

(Les Stemmatopes. Fr. Ст.) 

Fiiliïl négy, alul két metszövel, összenyomott kön 
nyüden háromkarélyozott s ‘шага; зубйегй'гйрГозфйсаъ 
Шуеп: 
A шт)“ fo'lva. (Le Plioque à capuchon. PÍI. cristata; 

GIII. Plwca leonina. Fahr.) Egede. Gx‘oënl. VI. rl. Ве 
kay lyc. de Newyork, I, VII. r1. v 

„ Het nyolc lábnyi hosszú lesz, feie'n sima bô'rrel, melly 
fólduzasztható s mintegy csuklyát képezhetö, mellyel а ve 
szély ideién szemeit befódheti; s akkor orrlyukai is két 
hólyag gyanánt fólfuvódnak. A Jegestcngerbül. (‘) 

Az oIIMÃNYóK. 

(Les Macrorlzines. Fred. Cuv.) 

Végre az elöbbiek metszö fogaival egyiitt, tompa ku 
pos zápokat mutatnak, s arcorrok rövid mozgékony or 
mányidomú. Ezen számbul Való az ismert fókák legna 
gyobhika. 
Az отдам/Ь _/`‹5Ьа. Földi. (Le Plzogue à trompe. PÍL. leo 

nina., Linn. Lion marin., d’ Anson. Loup marin, 
Pernetty‘, az angoloknál: tengeri elefa'nt, sth.) Pe 
ron. Voy. XXXII. 1. ` 
Husz, huszonö't lábnyi llosszú, barnai a him arcora 

rendes ormányba végzödö ,_ melly a 11211113г alatt fólfuvódik. 
Közönséges a Csendestenger magányos partiain , а Тй2Г0‘1‹1 
nel , Úizelandnál, Chilinál stl). Nagy halászat tétetik reáia , 
h6 zsiria Végett. 

} 

(‘) Азов készület, melly áltnl а tax-aies fóka тары l'öll'úja, mind 
ей"; nincs eléggé fölvilágosílva. L. Войну et`_LIIdlow, Mém. du 
Iyeee .iu New-York, 1. kan, 94 , e'. во. lap. 
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А l'ülfüles fu'ka'k. (Oltaries. Peron.) 
Megérdemlene'k hogy tulajdon nemet tegyenek, mi 

vel elöálló kl'ilfüleiken kiviil, 'fólül közép vágfogaik 
kettös éliiek, (melly idom még semmi más állatnál nem 
Милая), a kiilsök egyszerù'ek és kisebbek, a négy alsó 
viIla-idomu. Minden zápjok egyszerüen kúpos; elsö evezò’ik 
ujai majd mozdíthatlanok, hátulsó lábának hártyája min 
denik ujon tul'nyúlik; minden karmok lapos és vékony. 
А söre'nyes fólxz. (Le Phogue à crinière. Ph. jubata., Gm. 

Lion marin de Steller, de Pernetty sth.) Buff. Supp. 
VII, xLvm. 

Hosszasága tizenöt, húsz s több lábnyi, sárga, a him 
nyaka sürübb és bodrosabb szó’rrel mint a többi teste. Az 
egész Csendestengerben találtatnék, ha a Magellan szorosi 

-(a mint látszik), nem különbözne az aleuti-sziget körii 
liektül. 

А medve „Лига. Földi. (L’ Ours marin. Phoca ursina. 
Gm.) Buff. Supp. VII, XLVH. . 
Nyolc lábnyi hosszú; sörêny ne'lkül, barnátul fehe' 

resig változó. А Csendestenger e'jszukárul. 
Találtatnak még ezen tengerben a medve I'ókálnl csak 

nagyságra és szl'nre kiilönbözök: illyen Buffon lvis ‚Мне 
fól‘a'j'a (le petit phoque noir. Phoca pusilla). Buff. XIII, 
Lui, n sa'rga .fól‘a (le phoque jaune de Schaw,) slh. 

А RozMÁRoK. Földi. 

(Les Morses. TricÍlec-Ízus. Linn.) 

Tagjaikra s testök állalános idomára nézve а fókákhoz 
hasonh'tanak , hanem igen kl'ilönböznek tölök fogaik és fe 
jök tekinteìében. Alsó állkapcsok metszö és szemfogalc 
hijával van s melöl összcnyomott idomot nyer, hogy а fólsö 
állkapocs iszonyú két agyara közé nyomuljon, mellyek ald 
irányoztak s néha Её: Iábnyi hoszuak nra'nyos vastagsággal 
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birva. Az illy agyarak f‘ólvételére szù'k'séges iszonyú fog' 
sejtek a fólsö állkapocs egész elejét fólduzadt arcorképen 
emelik fol, az orrlynkak рейд; az ё; felé néznek, mintha 
nem az orr végét tennék. A zápfogak mind rövid és há 
rántosan metszett henger-idomuak. Minden oldalon f`ólù`l 
s alul négy van; hanem bizonyos életkorban a fólsök kö 
zül kettö ki szok hnllni. A két szexnfog közt többnyire két 
metszò’ van, zápfoghoz hasonli'tó, s mellyekct a szerzök 
nagyobb része szemfogaknak nem akart elösmerni, noha 
az állközti csonlha íkeltettek; még ezek között van a Iìatal 
egyéneknél két apró s hegyes fog. ` 

A rozmárok gyomra s belei majdnem egészen спут 
nok , mint a fókáké. Ugy итак, hogy [ищи-за! szinlngy 
élnek, mint állaLi anyagokkal. 

Még csak egy faja különböztetetik meg 
А lrözönse'ges rozma'r. Földi. (Vache marine, Cheval 

marin, Be'le à la grande dent. sib., —- Trichechus 
rosmarus. Linn.) Buff. XIII, LIV. s jobban Cook, 
ш. Ш. " 

А Jegestenger minden részén lakik, nagyságra a leg 
erösebb bikákatlf‘ólù'lmnlja , egész husz lálmyi hosszú -lesz , 
sárgás rövid szörrel fódölt. Zsira és agyarai .végett vadász 
tatìk; agyarai szemesek ugyan , hanem azért a mívekben 
használhatók. Bi'íréhül jó kocsiszl'jakat is csinálnak. (‘) Y 

(‘) Sclxaw azonban щ véli llogy két fai állíltathalnék föl, egy 
mástul többé ‘аду kevesebbé nagy, többé ‘аду kevesebbé összetar 
tó agyaraik által kiilönbözendó. 

Р) Elóltiink a Rozmárokksl lielytelenül „шва a Manazok-.ég 
HaIicoré/c, mint a cetekhez közelébhi там, egyesitve. 

. l 

cvvmn I. к. 12 
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_M 

AZ EMLÓSEK NEGYEDIK RENDE. 

— AZ ERSZÉÑYESEK. 
(KÉTMÉ н ü xix. LES MARSUPIAUX). 

Ezeket különben a ragadozók végére tetlem, 
mint >ezen nagy rend negyedik családát, ugy látszik , 
hogy egy különös rendet képzenek inkább, mivel 
sok kiilönösséget mutatnak alkotásokban s minde 
пе}: f`ólöLt, minthogy bennök némileg három külön- _ 

.f 

bözö rend képe mutatkozik. 
Minden különösségök között elsö, kölkeik idö 

elötti szülése, mellyek а kifejlödés ollyl korában 
születnek máx", melly alig hasonlíthatô ahoz, mely. 
I _yet a magzat néhány парка а fogamodâs után mutat. 
A mozgásra alkalmatlanok, végtagoknak s más kül 
sö müszereknek csiráit alig mulatják, anyjaik em-- 
löihöz ragaszkodnak s oda szegezve maradnak, mig 
nem azon fokra fejlödtek ki., mellyen az állatok 
rendesen sz'ületni‘szoktak. Maidnem mindig zsebkép 
ben van a hasböre ezen csecsek körül helyhezödve , 
s a kölkek mintegy mâsodik méhben tartatnak ott, 
s'o't még midön járni kezdtek is, soká visszatérnek 
oda, ha veszedelemtiil félnek. Két tulajdon csont, 
a fancsontokhoz feszülö s a hasizmai közöu: fekvö , 
ad az erszénynek támaszt; s ezen csontoka himelme'l 
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s azon fajoknál is találtatnak, hol az erszényt képzö' 
redö észre alig vehetö. ' 

Az ezen családbeli kállatok mélién nem еду 
egyetlen nyilás van a hiívely fenekébe, hanem két 
nyélidomu csö által közösül ezen' csatornával. Ugy 
látszik hogy a kölkek idétlen születéseezcn alkotás 
miatt történik. A hímeknél а többi állatokkal ellen-Í 

kezöleg a borék csüng a vesszö elött le., a vesszö 
pedig a nyugalom idején liátra irányozott. 

Az erszényesek másik különössége az, hogy fa 
]'aik egymásközti olly nagy `hasonlatossziga mellett is , ‚ 
hogy belölök soká acsupám csak egy nemet csinál 
tak , annyira különböznek fogaikra , emészlési mii 
szereikre-s lábaikra nézve , hogy'ha szigoruan csak 
ezen bélyegekre néznénk, öket különbözö rendek 
be kellene elosztanunk; ök bennünket észrevelietet 
len áruyolatokon ált а ragadozóktul az örlökhöz ve'-’l 
zetnek , söt még vannak köztök olly fajok is, mely 
lyeknek medence hasonló csontokat bir, de metszö 
sötnéha minden nemü fogaik hiánya öket a foghija 
sokhoz vezeti közel. Mi ezeket ottan is hagyjuk, 
Egyvëkuak neve alatt. 

Egy szóval, àzt mondliatni, liogy az erszényesek 
egy tulajdon osztályt képzenek a rendes emlösekéivel 
egyközůleg futót s hasonlító rendekre Osztliatót; ollyrl 
môdon hogy lia ezen két osztályt ke't sorba lielyllez 
tetnök, a »fijaliordôk, mezfarkok és körömkülök a 
hosszli'szemfogu bogárevökkel lennének átellenesen, 
u'giymint a siíncsutakkal és vakondokokkal; a pere-i 

12 ‘l 
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kiílök és Fónfarok a borzokkal és cickânyokkal; a 
tulajdoképi vetfarkok nem egy könnyen hagyiák ma 
gokat akármellyikkel összehasonlítani, hanem az 
ereszek az örlökkel j'o'nének szemközt. Végre ha 
csak az erszény tulajdon csontiára tekintenénk, és 
az azt birôkat mind erszényeseknek mondanôk, ak 
'kor a kacsaszáiok és gömbölyök is itt a foghíjasok 
kal egyenközů csoportot tennének. 

Linné minden ismerte fajat а dìdelp/zis nem 
alá helyeztet. melly szó két méhet jelent; az er 
szény képezvén némelly tekintetben а másodikat. 

Az erszényesek elsö alosztálya hosszú szem-, 
és apró metszíi fogakat bir mindenik állkapocsban , 
hátulsó zâpfogai hegyekkel födtek s általában a bo-` 
gárevö ragadozôk bélyegeit mutatják; az életrend 
ben is közelitenek azokhoz. 

‚ A FIJAHonDóK. (Földi). 
(Les Sangue-s ('). Didelpluis. Linn.) 

Az erszényesek között legrégebben ismeretesek , s egy 
tulajdon nemet képeznek Amerikában. Fölül hat zápfo 
gok van, mellyek között a középsök valamivel hosszab 
bak, alul hat; három elsö zápfognk összenyomott, négy 
hńlmlsó pedig Годы, ---- közl'ilök a fólsök háromszegüek; 

(') çarigueia braziliai nevök Margrave szerint, mellybül sa 
riguoi , cerigon , зайди lett. Paraguaiban micoure'-nak hlvjůk óket, 
manicau-nak a szigetekcn, opossum-nak az egyesülelekben ‚ ‘Ма 
„шт-пак Mexikóban. 
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az alsók hosszúdadok. [gy a négy szemfoggal egyiïttötven 
Года: birnak, melly szám legnagyobb az emlöseknél eddig 
leltek között. Nyelvök tövlses, farkok fogódzó és részint 
csupasz; hátulsó hiivelykök hosszú s a többi uiaknak kön 
nyen ellenébe tehetö, melly okbul _la'blvezüely-nek (pedi 
manes) is heveztettek el ezen ‘Щенок; barom, (karm) hija 
val van ez. Igen kimetszett szájok és nagy csupasz fülök 
kiilönös tekintetet ad nekik. Vesszejök makkja kétágu. 
-— Bl'idös éjjeli állatok, kevessé gyors járásuak; fákon 
fészkelnek, s ott a madaral’cat, bogarakat ай). ù'ldözik a nél 
kù'l hogy a gyümölcsöt megvetnék. Gyomrok egyszerů s 
kicsin, vaklielök középszerù' puŕfadasok nélkül. _ _ _ 

Bizonyos fajoknál a nô'stényeknek mély zsebeik _vari 
nak, mellyekben csecseik léteznek s hova kölkeiket e1 
rejthetik. 
Äfülelsétszinü jijalzordó. (Le Sarigue à oreilles bicolores. 

Az angol-amerikaiaknál: Ópossum. Didebvhis »virgi 
niana. Penn. Hist. quadr, 302. (‘) ~'“` 

Majdnem akkora mint egy macska; bundája fehérrel 
_és feketéssel Киви. fehér bajńszozattal, fülei. félig Ми; 
ték félig fehérek, feje maid egészen fehér, egész Ameri 
kában lakik, éjjel a lakott vidékekre jö a> tyúkokat üldö 
zendö s a‘tojásokat eendò’ ай). Kölkei, mellyek зайти né 
ha tizenhat , születésükkor csak egy szemert ha nyomnak. 
Noha vakok s majdnem idomtalanok, mégis ösztönbù'l 
föllelik a csecseket s oda ragaszkodnak, mignem egér 
nagyságuak lettek, a mi csak az ötvenedik napon 16116 
nik, midön szemeik megnyilnak. Nem szù'nnek meg a ’ 
zsebbe visszatéréstù'l , mig patkán nagyságuak nem let 
tek. A méhben való viselés csak huszonhat napig tart. (’ 

‘e-l'. . 

(l) Ez a зайди: des Illinois, в а ...figue d_langs poils, 
Bul?. Supp. V11, xxxuns xxxlv; did. marsupíalic Schreb. см". rl. 

(’) L. Barton levelét Roume-hoz a Íijahordók terheuégérü|.._ 
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А е1:е!е]`агсоги fìjahordó. (Le Gamba, ou grand Sari 
gue du ParaguayÍ et du Brésil. Did. Azzarae. Temm.) 

Az elöbbitül azon feketében különbözik, melly 
arcorát s majd egész füleit fódi. Szinte igen hosszú far 
ka van. 

\ 

А esecsisza'kos ßjahordó. Földi. (Le Crabier, ou grand 
Sangue de Cayenne, du Brésil etc. Did. marsupialia` 
et did. canaria/ora. Lina) Buff. Supp. III, LIV. 
Akkora mint az elöbbiek, sárgás, keverve barnással, 

barna sörtékkel, barna vonal az orrtöve fólött. A tenger 
part mocsáraiban turtózkodik , hol föképen rákokkal él. (‘) 

А foltszemes fìjahordo'. (Le Quatre-oeil ou moyen ‘За-п 
rzgrue de Cayenne. Did. opossum. Linn.) Buff. Х, 
XLV, xLvI. 

Fölül gesztenyebarna , alul fehe'r, mindenik szeme fó 
lölt egy fehér vagy halavány sárga folt; farka végsö har 
mada fehér; a nagy patkánnál 1s nagyobb. — _ 

Más fajoknál nincs erszény, hanem csak еду redö a 
a has mindenik oldalán, melly annak csak nyoma. Ezek 
a hätokon szokják hordani kölkeiket, mellyeknek farkai, 

-az anyáé köré göndörödnek. --- ` 

А csupaszfarl‘u тайм-(16. (Le Sangue à queue nue. D. 
lnudicauda. Geoff. D. myosuros. Tamm. 
Sárga; igen hosszú s meg а tövén is meztelen fai-ku 

két fehéres folt mindenik szem fólött ее еду ‚ alatt. 

 

(') Ez az állított: grand philandrs oriental, Séba., mellybiil 
Linné а did. marsupialis-t csina'lta. Buñ’on, ki a himet leirá, Supp. 
П], LIII, r1., azt vélé, de csalódva, hogy a nòste'ny zseb hijával 
van , a melly okbul, hibásan , еду másik faj, did. cancriuora Gm. 
Carcinophaga Bodd. , alkottaték. Cayenne-hen a csecsiszákost pian , 
‘аду риал‘ neven некий. 
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Á ÍIa'tas ‘та/101116. Földi. (Le Cayopollin Did.' cayo 
pollin; did. philander et did. dorsigera. L.) Buff. 
X, LV. ’ — 

Sárga-sziirke , szemköre s egy hoszsuitás az orrtövéń 
harnák; farka feketével foltos; hörcsök-nagyságnyi. F arka 
fólsö negyede szörrel fódött. ‚ 
А szürl‘e fijaliordó. (Le D. cendre', ou. Grison. D. ci 

nerea. Temm.) 
Világos hamvas , feketés fénynyel, nielén vereses, far- i 

ka hátulsó fele fehér; akkora mint az elôbbi. Brasiliábul. 
Az egerü _fijalzordó- (La .Mar/nose (2). ‘В. L.) 

Buff. X, LII, LIII. ` — p - =› -.. - 

Sárgás szi'írke; egy barna vonallal, mellynek közepén 
a szem; Гайка nem foltos. A patkánynál kisebb. 
А гбшН/‘агЪи fìjaliordó. 
I Háta feketés, o‘ldalai vidám Verhenyesek, hasa {вып 

Y farka x’övidebb а testénél. Kisebh a patkánynál. 
Ezen három fai de'li Amerikábul Való. 
Végre ismeretes még еду fai, melly uszóhártyás tal 

pu s vizben éló’nek kell lenni; nem tudni van-e erszé 
nye; ez: 

Az ÚszTALP. (uszótalpu jijahordo'). Chironectes (‘) Ilig. 

(‘) Cayopollin ezen nem egyik fajának neve, melly Mexikó 
hegyein él. Ezen fajra önkény lzerînt alkalmnztaték. 

(’) Marmose печей Buffon Гении‘ el Séba francia fordításának 
nyomtatási hihája szerint, ki az irathan azt bizonyi'tja, hogy ez Bra 
siliáhan marmotte nevü. Csak annyi igaz , hogy Margrave idejében а 
hollandusok rat de bois (erdei patka'ny)-nak, a hrasiliaìak tai'bi 
nak hlvták. A cayenneì franciáknál szinte: erdeì patka'ny. Séba hi 
hetöleg marmogá-~nak tevé a boschrattet. 

J. A paris védéki gypsfejtòkhen egy az egerü fìiahordóhoz kö 
ниш fijahordó csontvázát találták. 

(a) („т-отека, azaz kézzel únzó. 
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Didelph. palmata, Geoff. La petite Louzre de la 
Guiana. Bui?. Supp. III, XXII. Lutra memina, ВОДЫ. 
Föliil hama, három szl'irke s középen megszakadó 

kereszt-sujtással , alul fehér; nag'yobb a vándor patkánynál. 
Minden többi erszényesek a keleli tartományokban 

honolnak s föképen Újhollandiában, melly vidékek legin 
kább ezen családbeli állatokkal látszanak népesítve lenni. 

A XÉTMÉHÜEK. 

(Les T/iylacines. T/g‘lacinus. (Í) Tem.) 
Legnagyohbak ezen elsö oszińlyban; а ñjahordóktul 

megkülönböztetnek hüvelyktelen hátulsó lábaik,` lepledt 
(тега), nem fogóclzó farkok, mindenik állkapocshan ket 
tövel kevesebb metszö fogok által; zápfogaik hasonló szá 
muak. Ekképen negyven hat Годы; van, hanem a három 
nagyobbak külsö széle elönyult és éles majd mint az ebek 
lépöifogu; fiileik lepled‘tek (mezeselr), középszerüek. 

Csak еду fain ismeretes, Van Diémen földérül, melly 
farkas nagyságu, alacsonyabh szárn, szürke‘szl'm'i,” ke 
resztèn fekete á‘lvònáttnl. lte'tmê'llü , Didelph. супо 
„рта, Harris. Trans. limi. IX , XIX, I. s Encycl. meth. 
Mammif. Supl. vu. r1. 3 k. Igen húsevö , minden apró em 
штаммы: tesz. ' ` " 

_ _ _ Az IszÁXoK. l y I, 
(Les I’Íifvascqgales. Phase-(gale. Temm). 

ï‘ogaik száma az, melly a kétméhüeknèl; hanen? kö 
zèpsö meiszöfogaik a töhbielmé-I hosszabbak, hätnlsö вёр 
vIogaik реф; göröngyeeebhek, а mi (Паста fijahordókhoz ve 
zeti kózelebb- Apro lermetökben is hasonlitanak азоЫющ 

l 

(‘) Thylncinus, a âvlaxoç-lul , melly erszényt ident. --‹ A mi 
(payisilgypsbányáinkban is мышца!‘ egy kétméhü fai caontai. 
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hanem farkok nem щит; hátulsó hiivelykök igen rövid 
ugyan, hanem jól kiösmerhetö. 
Az ecsetes 52861:- Le Phase. à pinceau. Did. penícillata. 

Sh. (Gem. zool. I, п. r1. 113. Schreb. CLII, B. L. 
Hamvas; Гайка hosszú f`ekete szörrel f`ódött, vándor 

patkány nagyságu, а fákon lakik Újhollandban és ott a 
bogarakat кидай. 
А: apró isza'h. (Le Phase. nain. Dasyurus mínimas , Geoff.) 

Schr. 152. rl. B. C. 

Alig nagyobb az egérnél, bundája vereses, gyapjas. 
Van Diemen f`óldénék délérül. 

A .MEZFARKOIL 

(Les Dasyures. Daqyurus. Geoff.) (') 
Minden állkapcsokban ke't metszö s négy zápfoggal ke 

vesebbök van mint a fijahordóknak, ugy hogy csak negy 
venkét fogok marad. s {ах-кой egészen fódve hosszú szörrel, 
'épen nem fogódzó. Hátnlsó hüvelykök gumó idommá сви 
porodott vagy egészen is eltünt. Újhollandban élnek boga 
rakkal, dögökkel, házakba is behatnak, hol igen alkal 
matlan torkosságuak, sth. Szájok kevesebbé hasitott, arc 
orrok kevesbé hegyes, fiileik f`ódöltek s rövidebbek mint 
a lijahordóknál. Fákra épen nem maisznak. 
А borzu mezfark. (Le Daag/ure hérissé. Did. ursina. 

Harr.) Trans. 1in. IX, xix, 2. k. és Encycl. Supp. 
7, 6. k. i 
Szó’re durva hosszń Маги, néhány rendetlenül rakott 

fehe'r мы; farka testénél féllel rövidebb, alul majdnem 
csupasz. Van Diémen fildének éjszakán lakik s nagysága 
a borzéhoz közell't. 

(') Dasyurus takart fark, clam); és lied. - L. Mem. de M 
Geofï., Ann. du Mus. lll , 555. l. ё: XV, 501. l. 
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А hosszufarhu тег/‘01%. (Le Dasyure à longue queue. 
Das. macrourus. Geoff.) Peron. Voy. 33- rI. Schreb. 
CLII, B. а. 

Macska nagyságnyi, farka oIIy hosszú mint a teste, bun 
dája barna , testén s farkán fehér foltokkal. A hl'ivelyk-gu 
mó még ezen fajban igen Iátható , hanem а következök 
néI nem. 

Mauge' тек/‘ада. (Le Dasyure de Mauge- Das. Mangez'. 
Geoff. Voy. de Freycin. ZooI. 4. r1. Schreb. CLII, B. b. 

_ Olajzöld, fehér foltokkal, furka folttalan, valamiveI 
kisebb az eIöbbinéI. 

White mezfarl'a. (Le Dasyure de White. Did. viver 
rina. Schaw- Gen. Zool. CXI.) White. Bot. b. App. 
285. — Schreb. CLII, B. с. ‘ 
Fekete, fehér foltokkal, fark.. fontana, ‘12 elsönél 

egy harmaddal kisebb. 

A XönöMxůLYöx. 

— (Les Pe'rame‘les. (1) Perameles. Geoff. Thylacis. IIig.) 
HáLuIsó hiivelykök rövitImInt а mezfarkok elsöjénél, 

az ezekre következö két uj a bör által egész а köröinig 
egyesl'tett. Elsö Iábaik Inïvelyke s kis nja egyszerii gumó 
idomuak, ugy hogy csak három uiat Iátszanak ott bir- ' 
ni; fólx'il tiz metszó’ fogok van, mellyek között a szélsök 
hegyesek , szétálIók; aluIcsak hat; hanem zápfogaik mint 

`a fijahordóknál: mégis negyvennyolc fogok számláltatik. 
Fax-kok fódött, nem fogódzó. Szinte Austral'iában éInek. 
Elsö, majdnem egyenes ладу körmeik azt mutatják, hogy 
fóldásók, hátulsó hosszú Iábaik рейд, hogy futások se 
bes Iehet. 

(‘) Perq-melesmen'lênyborz (mela: borz, pera erszény). L. Mém. 
de M. Geoff., Ann. du Mus. IV. l. 
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A vÍieglyes areoru börömliz'íly. (Le Hramèle à museau 
pointu. Perameles лаваша. G.) Ann. du Mus., IV. 
Igen kinyult arcorral; hegyes fülekkel , szl'irkésbarna 

bundávalfElsö látásra a tövises süncsuthoz hasonh't. C) 
 

Az erszényesek második alosztálya az alsó áll 
kapocsban két hosszú , széles , hegyes és éles , elöre 
liajló metszöfogat hord, mellyeknek а föls’o’ állka 
pocsban hat felel meg. F ölsö szemfogaik még hosz 
szúk és hegyesek; hanem az {ну által elrejtetnek; 
az utolsó alnem néha épen nem bir egyet is. 

Életrendök nagyobb re'szint növevényi; innêt 
Ье1ей1а9 s kivált vakbelök sokkal hosszabbak, mint 
afijahordóknál, mindnyájának nagy hi'ívelyke van, a 
-tölibi ujaktul annyira elválasztott, hogy majdnem 

"mint a madaraknâl 1и3а‘аР i'rânyzottnak látszik. Kö 
römtelen, --- s az 6__reá következö két и] egész az 

Vutolsó pörcig> egyesített а hör által. Ezen alkotás 
вы fogva hivatnak 

PEncXÚ’LYöX-nek. 

(Phalangers. Plzalangzlsta. Cav.) 
A tulajdonlreäu' Percl‘ú'lyölr. 

(Les Phalangers (’) proprement dits. -Balaatim Ilig.) 
Oldalaikon a hör nem terült ki; mindenik állknpocs 

han négy , két sorban álló négy hegyfi hátulsózápfogok 

(') A Bougainville kärb'mkiilys.' (Le Pérame‘le Bougainville, de 
M. M. Quoy et Gaymard) а hegyes arcorutul fajilag nem ki'ilönbö 
zik. A péram. obesula, Geol?. nem eléggé hiteles. _ 

(’) A plialanger nevezetet Buffon két megvizsgálta egyénnek а“ , 
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van, ell'il pedig еду nagy, kúpos összenyomott, és ezek 
s a fólsö szemfog között két apró s hegyes , — mellyek 
nek alul igen kicsinyek felelnek mcg, mint rólok szó 
bink; — fax-kok mindig fogódzó. 

Ez némellyeknél паду részint pikkelyes. Ezek a fákon 
laknak , a molukkaiakon , hol bogarakat s gyümölcsöt ke 
resnek. Ha emhert látnak, farkoknál fogva fólakasztják 
magokat s feszesen nézvén reájok, annyira mehetni, hogy a 
bádjadtság miatt leesnek. ßosz надо: terjesztenek el, hú 
aokat azonban me'g is megeszik. 

Kiilönbféle nagyságuakat és szöríieket ismerni, mely 
lyeket Linné mind egybe foglalt a Didelphie orientalis név 
nlatt. 

Temmink azokat fajokra gondolá oszthatóknak a mint 
következik. ' 

А medve-perckú'ly. (Phalanger airain. Ph. ursina. T.) 
Majdnem akkora minlßközönséges petymcg g, bundája 

tömött , I‘eketés harna; al _ŕiatalok sárga-barnák. n CelebeS 
sziget erdeibiil. 
Az aranyleresztü percl‘ú'ly. (Le Phalangeràcroupe dorée. 

Ph. crysorrhous. T.) 
Akkora mint еду паду macska; bundája hamvas bar 

na; alul fehér, a keresztén aranysárga. A molukkai szi 
getekrl'il. 

általa a 11b két ujńnak egyesítése't jclentendó. A philander név-nem 
szármozolt a görögtül mint liinni lelietne, hanem apelandor-tul, 
melly malaji nyelven tengeri nyulat jelent a mcilyet az Amboina la 
kosni cgy vetfarkJajnak adtak. Se'ba és Briseon kiilönbség nélkül 
ndák minden erszényesnck. A perckülök а molukkai szigetcken ‚шва 
kusz ‘аду kusszu ncvüek. Az elsò utazók nem különböztetvén óket 
а Íijaliordóktul eléggé meg, azon hitrc adtak alknlmat, hogy ezen 
utolsó Га] mindenik földrészen houias. Balatia. ßalowuov-tul (zseb, 
и“) jó. 
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.d faltos percl‘ů'ly. (Le Phalanger tac/lele'. Ph. macula 
ta- T.) Buff. XIII, I. r1. Voy. de Freycinet. 7. rl. Voy. 
de Duperr. 4. r1. " 
Macska nagyságnyi, fehéres, bai‘nával rendetlenül 

foltozva vagy márványozva. 
А Ílomorhomlolvu perclrú'ly. (Le Phalanger à front con 

cave. Plz. cavi/rens. T.) Bnñ‘. 10. r1. (a nöstény Voy. de Duperrey, (a him). 
A him fehér, a nö sárga, háta hosszában egy hama 

sugárral. 
1de vethetö még 

А ha'tcsibos perclvú'ly. (Le Phalanger Quay. Ph. Quay.) 
Voy. de F reycinet. vl. r1. 

_ Barnaszù'rke, keresztén feketés hama hosszas sujtás; 
feje l‘óle fahaj-verhenyes, рога, torka, mele fehérek. (‘) 

Másoknál, mellyek mind eddig csak Újhollandiában 
találtattak , a fark egész a hegyéig lepledt (mezes). 
A ro'la's perclîú'ly. (Le Phalanger renard. Did. lemuri 

na et vulpina). Schaw. Bruno de “Ч. d’ Az. White. 
Voy. 278. 
Erös macska nagyságnyi, barnaszürke , alul halavá 

nyabb , fark.: nagy része fekete. 
Cool: percl‘l'ílye. (Le Plzalanger de Cook.) utolsó 

nti. 8. r1). ` ' 
Kisebb a macskánál, Pólül barna, alul fehér, fején в 

oldalain verhenyes', Гайка hátulsó harmadà fehér. 
Bougainville percl'û'lye. (Le Phalanger de Bougainville). 

Akkora mint egy mókus, fólù'l hamvas, alul fehér, 
Рады hálulsó fele fekete , -füle hátulsó fele pedig fehér. (’) 

(‘) Ez jól megkülönböztetett (nj. 
(‘) Еду ú] Га], mcllyct Bougainville bńró hozott haza utolsó 

úljáról. 
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A REPÜLAPERCKÜLYÖII. 
(Les Phalangers‘volants. Petaurus. Schaw. Phalangzsta, 

Iliger.) 
Oldalbörök többé kevesebbé kiterjedve szárailekö 

zött, mint a röpeveteknél az örlök (rágcsák) rendében , a 
mi öket némelly idcig a levegöben f`ón hagyja tartózkodni 
s nagy ugrásokra segíti. Szinte cs_upán Újhollandban 1111151 
tatnak. ` 

Némelly fajaiknál vannak még alsó szemfogak , hanem 
igen kicsinyek. Fölsö szemfogaik s elsö három zápfogok 
mind fólül mind ulul igen hegyesek; hátulsó zápaik inin 
denikén négy hegy. (‘) 
А Iris repüló' perclrz'íly. (Le Phalanger tvolant nain. Did. 

p_ygmaea. Shaw. Gen. zool. 114 r1.) Schr. CXLIV. A. 
Egérszl'm'i s majdnem egérnagyságu; Гайка szô're igen 

szabályosan rendelve el, két oldalrul mint a toll szakálla. 
Másoknál hibáznak az alsó szemfogak s a fölsök igen 

aprók. Négy hátulsó zápfogok szinte négy hegyet mutat, 
hanem egy kevessé félholdulag görbiilve , melly idom 
majdnem a kérödzökéé. E1I`1`1 fólül kettö van , alul egy ke 
vesbé bonyolt: a melly alkat a többieknél inkáb növény i 
evökké teszi öket. - 

A ладу repüló' ‘да-01171} (Le grand .Pkalanger volant» 
Did. решите. Scl'iaw. Gen. zool. аки. rl- White. 
Voy. 288. 
Nagyságára nézve a „ада-„ы röpevethez és a csakug 

rászhoz hasonll't; szöre puha, sürü, fai-ka hosszú s lapult. 
Fölül barna-fekete, alul fehér. Különbféle barna árnya 
latuak , de tarkák, és csupa fehérck is vannak 

(‘) Ezen elsò alosztálybul csinálta Deslnarets nz acrobate 
nemct. 

\ 
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А torba repüló' perclrú’ly. (Le Phalanger volant borde'. 
Did. sciurea. Shaw. GXIII. r1. 3.) 

Vándor-patkány nagyságnyi , fólùl hamvas , alul fe 
hér; egy bai-na Vonal az orrtövétù'l kezdô'dve lenyúl az egész 

I Майн; az oldalhártya szélei bamák, farka bojtos és olly 
hosszú mint a teste , hátulsó részén fekete. Uiguinea szom 
széd szigeteiriil. 

v А leples repülò' perclrú'ly. (Le Phalanger volant à pieds 
velas. Pet. Peronii. Desmar.) 

Verhenyes-bama-sziirke , fù'lei eleie s teste alia fehéres; 
Iábuiai igen mezesek, barnák; Рад-Ка fekete, tesLénél hosz 
szabb, végén fehér 
А hosszufarlu röpüló' perclrz'íiy. (Le Plialanger volant 

à longue queue. Did. macroura. Schaw. CXIII. 4r1. 2- k. 
Föll'il sötét barna , alul fehér, ‘akkora mintegy Vándor 

palkáuy , farka vékony , másfélszer olly hosszú mint teste. 
 

Harmadik lalosztályunknz'il a metszök, fölsö 
szemfogak s a hátulsó láb egyesült uiai ollyanok, 
mint a másodiknál; hanem hiháznak ,nála a hátulsô 
hüvelykek és az als() szeml'ogak. Csak egy nemet 
года! magáhan. ' i 

A FöNFAIIoX. 

(Les Potoroos. Hypaiprymnus. НЕЁ. (‘) 
Utolsó állatok ezen családbul, mellyek а ragadozók 

általános saiátságaibul Valamit birnak. Fogaik maidnem 
épen azok , mellyek а perckülöknél s Pólù'l тёёг egy hc 
дуга szemf'ogok is van. Föliil a két középsö metszö fogak 

(‘)‘1'yzuirrgvuudç==fölcmelt hátulsó fel. 
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hosszabbak а többieknél és hegyesek; az alsók száma ket 
[б s ezek elöre irányzottak. Elú'l еду hosszú éles és foga 
zott zápjok van, mellyre négy másik kövelkezik, négy 
négy tompa gumóval fódött. Ezen állatokat _leginkább meg` 
különböztetik hátulsó száraik , aránylag sokkal nagyob 
bak nz elaöknél , mellyeken a lábak hüvelyk nélkül 
szükölködnek s elsö két ujok egész akörömig egyesült, 
olly módon, hogy eló’szörre csak három ujat vélünk lát 
ni, mellyek közül a belsö két körmöt hord. N éha két lábon 
járnnk , s akkor a fóntarlózkodás végett hosszú s erös far 
kokhoz támaszkodnak- Tehát a vetfarkok idomát és er 
lcölcsét birják , mellyektül csak fólsö állkapcsokbeli заст 
fogok által különböznek. Életrendök növényi, gyornruk 
nagy, két zsebre `oszlott, sftöbb pulfadás által erösl'tett; 
hanem vakbelök középszerù' s gömlaölyü.` 

Csak еду fajok ösmeretes , egy kis tengen' nyul наду 
ságnyi, s egérszürke, a: renales jönfar. (Kangaroo-Rat. _ 
Macropus minor. Schaw.) Újhollandbúl jö, hol a lako 
soknál Potoroo a neve. White, Bot. B. 286. Voy. de Frey 
oinet , 10 rl. ‚ 

 

А negyedik alqsztály a harmadiktul csak ab 
ban különbözîk, liogy épen nincs szemfoga. Ezek: 

A vETFAnXoK. (Farlaagyámok. Ugrányok.) 
(Les Kangaroos. Macro‘pus, Schaw. Halmaturus. llig. 

Ezek mind azon jegyeket mutatják, mellyeket az 
elöbbi nemnél elmondtunk, kivévén hogy folsö szemfo 
gok hibázik, és hogy középsó' metszöik a többieket Inem _ 
haladják meg. Száraik egyenetlensége még nagyobb, ugy 

(') Halmaturus, ugrani ulknlmal fark. 



ÉnszÉN Yesss. 19 :I 

hogy négy lábon csak nehezen és lassan mennek , hanem 
nagy éle'nken ugrálnak а hátulsókon, mellynek középsö nagy 
körme , majdnem mancsidomu , védelmül is szolgál nekik, 
mert egyik szárokon és iszonyú fax-koken támaszkodva , 
а. szabad lábakkal ele'g erò'szakos ütéseket képesek osztani. 
Kiilönben реф; igen szelid á1latok„fiivel élök. Zápfogaik 
nem is mutatnak egyebet kereszt-emelkedeteknél. Öt szá 
moltatik nálok, az elsôk többé kevesebbé élesek s idövel 
kihnllók, a honnan a vének i ne'ha csak haîrmat birnak. 
Gyomrokat két hosszú ersziÍ-ny képezi , pulfadatokra oszlo 
mint a hurkabc’l. Vakbelök szinte nagy és puflhdt; orsó 

ecsontok elô'karjoknak teljes körmozgást cnged. 
Ezen két nem vcsszejc nem kélágu; hanem 11611111 

szereik ollyanok minl; a többi erszényescknól. 
Az ugra'ny vetfarlf. F öldinél Kenguru пунш)’. (Le Kan 

guroo géant. jllaeropus major. Schaw. Dide/phis gi 
gantea. Gm. Schr. CLIII. ‚ 
Néha hat lábnyi mages; legnagyobb állat Ujholland 

ban; Cook által találtaték f`ól 1779ben s ma Europa'ban is 
Lenyész. Azt mondják , hogy husa а szarvaséhoz hason 
lit. Kölkei, mellyek szl'ilelésl'ikkor csak ogy hiivelyknyiek, 
mind addig vissza mennek anyjok zsebébe mignem lege 
lészni képesek, mit arcorrokat a zsebbi'il kídngva tesznek , 
mig maga az anyjok is legel. Ezen állàtok seregekbcn él.. 
nek, mellyeket az öreg himek vezérclnek. Szörnyü ugra 
sokat tesznek.> Ugy látszik, hogy ezen ncìv alatt mind» 
eddig több újhollandiai és szomszéd szigetekbcli fajok 
zavartattak egybe, mellyeknek bundája,' többé kevesebbé 
szíírke, csak igemcsekély úrnyolatokban kl'lilönbözik. (‘) 

Sokkal elöbb ismeretes volt egyik fuji; 

(‘) Geoffroy megkülönböztcti a karma: шут-до‘ (Le kangaroo 
enfume' mclly sötétebb sziirke, Ilajuszos v. (le k. à. moustaches); 
mclly fölsò ajakán fehéres; a veresnyaku v. (le k. à cou roux», а 
lûbbicknél еду kissé apróbbat, verlxenyes larkújut. Lesson és Gar-’ 

cvvnsn 1. к. 1:5 
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А: arui Avetfarls. (Le l‘anguroo d’ Aroe'. миф/„ь 
Brunii, Gm.) Schreb. CLIII, máskép: Pelandor 
Aroe'; Lapin d’ Aroe' (nrui tengeri nynl) 11 mala 
'loknál Amboina szigetén. 
Hanem az europai természelvizsgálók nem voltak ele 

gendö figyelemmel а ‘Valentin és Bruyn rólok так Ieirás 
ra. Nagyobb a nyulnál, f`óIù] barna, aIuI sárga, s az arui 
szigeteken mláltatik Bandfí-hoz közel, s а szoIoriakon is. 
А tetszelmes vetfarlr. (Le Kangaroo élégant. Halm. ele 

gans. Per. Voy. XXVII. köt. . . 
Akkora mint egy nagy nyúI: s keresztben barna su 

gárzalos, fehér sziirke aIapon. Sz. Péter szigetén taIáItatik. ’ 
 

Az ötödik alosztály aIsó állkapcsában két 11052 
szu metszö fog van szemf'ogak nélkül; a~fölsöben 
közepen két Ilosszu metszö, oldalvási'. néhány aprò, 
s két kis szemfog; csak egy nemet bir. 

A сайт-011. 

(Les Koala Cuv. Lipurus, Goldfuss- Phascolarctos. 
Blainv.) 

 

Zömök Ieattel, rövid szárokkal, fark nélkl'il; elsö 
ujaik, számra öten . a Тогда Végeit két csomóra oszlanak , а 
hiivelyk ès mutato uj egyik, a más három máaik féIríiI. 

{1 .___ 
im* › 

' not még egyfbarna vetfnrkol ábrázolnak Ie oualabate лёг alatt. L. 
Duperrey. Voy vn. rl. Szinte Inelye ‘ее: hihetöleg, hogy a [ада] 
z'erhenyes „Маг-Нм! (k. laniger, Quoy et Gaym.) , Voy de Frey 
cinet. Ix, rl. és a kékes hamvas vetfarkbul külön faiak csináltas 
aanak; hanem mind ezen emlóaekel meg IIeII kiilönbözó életkoraik 
ban viugálni, в megòamerni, melly befolyáseal van a nem és koi' 
а amel... , minekelòtte fajaik meghatározva fölállíttatna'nak. 
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Hátulsó lábokon hibázik a hüvelyk, mellycken az elsö 
ujak egyesülve vannak, mint a perckülyöknél és vetfar 
koknál. 

A hamvas сей! (Ьфш‘из cinereus Goldf. Schreb. CLV, 
A, a.) -- egy ösmeretes fai , hamvas szörü, melly élete 
egy részét a fákon tölti, а másikat pedig az azoknak tö 
vén ásott barlangokban. Az anya soká hátán hordozza 
kölkeit. 

Végre erszényeseink hatodik ulosztálya vagy 

'Az EaszÉK 

(Les P/zascolomes. Phascolomys. GcolTr. C) 

Fogaikra s heleikre nézve valóságos ó'rló'lv, s a raga 
dozók osztályával semlni bélyegegyezést nem tartanak meg, 
mint alsó állkapcsok izesülését; és a szigorú rendszerben . 
öket az örlökhöz kellene helyheztetni; s mi oda is мы}: 
VOlIla, ha szakadatlan sol-ban nem vezettettl'ink volna 
a iijahordóktul a perckülyekhöz, ezekti'il a vetfarkokhoz, 
a vetfarkoktul pedig az erszékhez , s végre ha nemzö mü 
szereik teljesen nem hasonlitanának az egész erszénye 
sek családjáéihoz. 

Otromba ‘щиток, vasmg lapos fejjel, rövid 31111111‘: 
kal, mintegy elvágott, farkatlan testlel, elsö lábaikon öt 
körmöt hordozók, a hátulsókon négyet, a hiivelyk helyett 
eg)T kis gumóval, mellyek mind hosszúk s ásni valók. Já 
rások rend fólött lomha. Mindenik állkapcsokban két 
hosszú metszö fogok van maidnem az örlökéihez hason 
lók, zápfogaikon реф; két kereszt-eresz van. 

(l) Phascolomys, erszény-egér; apáaxmlov=crszény5 uuçsegér. 
I3* 
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ГйтЫсе! élnek; gyomrok körteidomu , vakbelök 
nagy és rövid , féregtoldalèku mint az embernél s a hom 
lokmagas emlörne'l. Vesszejök kétágu mint a iljahor 
(lóknál. 

Csak egy faja ismeretes, borz nagyságu, tömöttszö 
rú.. löbbé kevesebbé sárgás barna. King szigetén él. Uj 
holland déléne'l, barlangokban, s nálunk könnyen szapo- ' 
I‘odik', azt mondják hogyhúsa igen jeles. Ez 
А bar-na ersze (Didelpllis ursina. Schaw.: a lakosoktnl 

PVombal-nak neveztetik. (i) Peron. Voy. XXXVIII. rl. 
 

Az EMLÓSEK oTövIK RENDE. 

Az ÖBLÖK. 

(nÁclcsÁK, Les IIoNGEUIIs.) 

_ А perckiílyeknél olly apro szemfogakat Мышь , 
hogy"azokat semmi gyanánt vehetnök; szinte ele 
delok ezen állatoknak nagy részint a növényor 
szâgbul veit, beleik hosszúk’, vakbelök hö; és 
а vetfarkolî, mellyeknél éppen nincsenek szemfo 
‚дан, csupân növénynyel élnek. 

A most ábrázolandó állalok sorát az erszékkel 
 

(‘) Bass leirt ogy aìllalot, melly külsóképen az erszólxcz lia 
sonlit, s mellyet ó szinte Wombat-nali nevcz, de à melly hat met 
s/,ô , Ы! szem- és tizenhat záp-fogat bil' mindenik állkapcsában. Ha 
IIIy М! kíilönbözô leirás liamis ôsszekeverésc nem rejtezkedik, еду 
а|пст lesz, a körömkůlyck közeletére liclylicztetcndô. lliger mcg is 
allulai már ezt amblolis (n_ußlmuç, abortus, vctélkedés) miv дым. 
L. Mém. Ile рыть. 1807i- 1806, 444. I. és Bulletin des se. 72 s~1.._ 
Xl. év. 
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lehetne kezdeni, mellyeknek râgása inég tökélyte 
lenebb. 

Két ладу metszöfog mindenik állkapocsban, а 
zápoktul üres tér által elvâlasztva', nem könnyen fog 
hat élö zsákmányt, sem а hust nem tépheti el; sötazok 
az eledelek'et el sem metszhetik , hanem -azoknak re 
szelésére s hosszú munka által lisztté való örlésére 

szolgálnak, egy szóval az órl'e'sre ,' innét adaték az 
Ó'rlÓ'b _nevezete az ezen rendbeli állatoknak; innét 
van bogy sikerrel támadják -meg a legkeményebb 
anyagokat is, s rgyakran fával és kéreggel élnek. 
Ezen cél jobb elérhetése végett metszö _fogaikon 
csak melül van nagyon kemény erös máz, s innét 
hâtulsô felök az elsönél mindig jobban elvásván azok 
mindig vésü idomot birnak; hengerképök miatt pe 
dig gyökerökrt'il annyival 'nölnek fölebb, meny 
nyire fönt elvástak az örlésben; és ezen nölési hai 
landóságok olly главу, hogy ha valamellyik fog elvész 

. vagy kitörik, átellenese egész'az iszonyatosságig nöl, ' 
nem lévén a mi kisebbitse. Az alsó állkapocs 1105: 
szúdad bütyök által ízesül ugy, hogy látköries Y'moz 
gása csak elörül hátra s megi'ordítva van; a mint 

`az örlés inunkálathoz megkivántatik; a zápfogak 
nak szinte lapos koronáik vannak , mellyeknek 
máz-emelkedései mindig keresztben állôk, bogy az 
âllkapocs súlyegyenes mozgásával ellenzésben le 
gyen s jobban szolgálhasson az örlésre. 

Azon nemek, hol ezen emelkedéseket egysze 
ríi vonalok teszik s hol a korona i6 lapos, egészen 
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kizárólag‘növényevök; azok ,' meìlyeknek fogai tom 
pa gumókra osztolt emelkedésüek, mindenevök; vég 
re azoknak csekély száma, mellyek hegyes kúpokal;` 
hirnak, más állatokat önkényesen támadnak meg', 
s valamennyire a ragadozôkhoz közelítenek. 

Az örlök testének idoma általában ollyan , hogy 
hátulok magasabb az elejöknél, ugy hogy inkább 
ugranak mint mennek; ezen ha'ilam némellyeknél 
szinte olly mértékföli mint az ugrányoknál. 

Az örlök’ belei igen hosszúk; gyomrok egy 
szerü vagy, kevessé osztott, vakbelök gyakran 
igen главу, а gyomornâl is nagyobb. -A pelék а! 
neménél azonban mégis hibâzik ezen bél. 

Ezen egész osztályban majd egészen sima és uj 
nyomattalan az аду; а szemgödrök nincsenek a ha 
lánték-árkoktul clválasztva, a kevessé mélyektül; a 
szemek egészen oldalvást irányzottak; a gyönge éá 
ай hajlott járomívek az állkapcsok gyöngeségét hir' 

_ деЫц, az elökar alig forgathatô s annak két csontia 
gyalran egyesült; egyszóvalt ezen állatok alsôbbsága l 
alkotások bélyegeinek nagyobb részében mutatko 
zik. Azonban azon nemek, mellyeknek -erösebb váli 
perceik vannak, bizonyos ügyességet birók s elsö 
lábailat az eledelek szá'jokhoz vitelérc használják. 

Még a fákra könnyiiséggel mászók is vannak 
köztök; illyenek: 

A MóKUsoK. . 

(Les .Écureuils. Sez'urus- L.) 
Megiamerhetök igen összenyomott alsó metszö Рога“: 
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és hosszú s bojtos farkaik Ада}. Elül négy, hátul' б! ujok 
van. Néha а melsö hiivelykök egy Agomó Щи‘! mutattatik. 
Mindnyájánäl négy, kl'ilönbféle púpozatos zápfogok vim, y 
з шььпуаге ell'il fólal még @gy apré is, melly шт ki 
esik. F ejök széles, szemeikkidúzadtak, élénkek. [ген köny 
nyü állatok ezek, a fákon fészkelök s gyümölcscsel élök. 

A tulajdonképi MóKUsoK. 
(Les Écureuils proprement dits. Scz'urus. Cuv.) 
Farkok bojtja oldalvást irányzott és mintegy nagy 

мы ábrázol. Sok fajok van а két szárazon. 
.Az evet mólrus. Földi. (L. Écureuil commun. Sciurus 

vulgaris. Lin.) Buff. VII, 32. Schreb. 212. rl. 
Háta уйдёт Verhßl‘lyeâ, hasa fehér, {щей szörbojtba 

végzödök. Az éjszakiak télen szép hamvaskékes hátuak 
lesznek, s a szürke» evetprémet (le petit-gris) шик, ha 
csak a hátárul vetetik, a fehérszürkét (идёт) ha n hasa fe 
hér része is rajta hagyatik. 

Az amerikai fajok nem birnak szörecsetet {Шей 
kep; illyenek: . 
А ŕarolínai szürke n‘zólrus. (L’ Écureuíl gris decarolínq. 

Займи.’ cinereus. Lin.) Petit-Gris. Buff. X, XXV. 

A mienknél nagyobh , hamvas, fehér hasu. 
Az a'larcos mókus. (L’ Écureuz'l à masque, ugyan azon 

vidékrül. Sc. capz'stratus.) Bosc. Sc. cine/‘eus Schreb. 
ссхш , В. 
Hamvas; fekclc fejü, fehér nrcorru, füll'l', hasu. 

Egyik s a másik is barnára "аду Í'eketére változó, s né 
ha egészen fckete'k lesznek. 

(‘) Иду Iálszik Ищу n Sc. vul/rinus, carolinensil és niger cnk 
fnjtáì ennck. 
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A Az ¿g világbeli fajták nagyobb rèsze is eesettelen fiilii. 
Egy n legszebbck közl'il : 
А: г’тйа} nagy mói‘us. (Le grand ,Écureuz'l des Indes. 

Sc. maximus et macrourus. (') Gln.) Buff. Supp. VII ‚ 
LXXII. ' 

Majd aklìora mint ogy Inacska, I`óll`il fekelc, ol 
dalnin és feje tetején szép vidám geszlenyeszl'nii; feje, 
teste ege'sz alia s lagjai belseje halavány sárgäk; pofája mö 
göll egy verhenyes barna sujlás. A pálmafákon lakik, s 
kivált а kókosdiók tejnedvél потрат 

A lleves éghajlal alatt ‘читай még hosz-csikolatok 
által nevezeles mókusok, mellyelì bundájokat tarkási't 
ják. Illyenek: 
.d berber mól‘us. (Le barbaresgue. Se. getulus. L.) Buff. 

Х, xxvI. 

Mellynek csikolatui egész a farkig nyulnak 
.4 pa'lma'zo' mo'l‘us. (Le Palmiste. Sc. Palmar-um, L.) 

Buff. X, XXVI. 

Csavk а hálán snjtásos. 
Igen hihetö, hogy a mókusoklul némelly fajok ala 

pesan` Inegkúlönhöztetendök, pofzsebeket birók mint а 
hörcsökök, s fóldalatti üregekben élök. Ezek: 

А HöRcsEvE'I'EK. 

‚ (Tamia. НЕЁ.) 
Шуеп: 

А (‘8й018 hörcsevet. (Le Suisse. Sc. лишив. Ь.) Buß'. 
X, XXVIII. ` 
Nelly egész Asia ós Amerika éiszakán laláltatik 1`ó 

képen a fenyves erdökben. Parka kevesbbé bojtos, mint 

' (') Elcgmldó Pennant és Sonncral a'brázolásnit ösezehasonlítanì 
:maak megile'lésére, hogy ugyzm azon âllalot птиц“. 
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az europai evetnél, fülci simák, bnndájn barnu, ¿it fake 
te c's Её: ГеЬёгез csikolattal. 

Hihetöleg még megki'ilönböztethetök: 

Ä farl‘evelel: (Les guerlinguels), 
mellyeknek hosszú, majdnem gömbölyü fai-kok, s iszomyú 
fïiggö bore'kok van. Fajai mind a két szárazon ШИНЫ-пай (‘). 

Már elválasztatlak: 

A nöPEvETEK. 

(Les Polatouches. Pteromys. Cnv.) 

Mellyeknél az oldalak böre a melsö és Шипы} Ia' 
bak között kiterj'edve lévén, l'igyesekké teszi öket, hegy 
egy ideig a levegöben tartózkodjanak és igen nagy ugra 
sokat tegyenek. Lábaikon hosszń csonttoldalékok van 
nak. mellyek ezen oldalhártya еду részét tartják. 

Egy faja Lengyel- s Oroszh'onban és Sibériában ta. 
láltatik: ` 

А lengyel röpevel. Földinél repz'ilò' mo'l‘us. Зайди wo. 
lans. Linn.) Schreb. ссххш. 
Fölù'l hamvas sziirke, alul fehér, patkány nagyságn.y 

Так-Ка hossza teste felét üti fol; magányosan lakik az ex: 
dökben. Egy Га] Amerika e'jszakárul: 
/lz ameril‘ai röpe'uet. Se. voluccella. Linn. Buff'. X. ma 

Fölù'l verhenyes szürke, alul f'ehér, félakkora minl. 
az elöbbi, Гайка` csak egy negyeddel kisebb a [выдаё 
Seregesen lakik a mérsékelt Éjszak-amerika rétein. 

Az indiai sziget-sokon еду majdnem macska nagysú 
gu {а} van; a hx'm f`óll`il szép vidám gesztenyebarna, alul 
verhenyes; nösténye f`ólöl barna , alul fehéres. Ez: 

\(') Azonbnn mi a hörcsevetcknél ós fairkcvctcknél, nem kü 
lönben mint a röpeveteknól ugyan azon zápfogat tnláltuk, mellye 
ket a mókusolmál. 
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А szigel-sol‘i rò'pevet. (Le Taguan. Buff. Supp. III. xxl . 
és VII, Lxvn. Sc. petaurista. Liu.) 
Hanem ugyan azou sziget-sokon egy másik kis fai 

is van: 

А nyilas röpeuet. (Soiurus sagitta.) i 
Föll'ii sötét barna, alul fehér, a többi apró fajoktul 

föképen abban kiilö'nbözö, hogy mint az elöbbi fajnál is. 
egy igen hegyes kiálló szegletet kêpez keze mögött a 
hártyája. 

Végre Geoffroy okosan elválasztń ezen nemtüI 

Az ÁJÁJAX-at. 

(Les Aye-Aye. Geoffr. Cheiromys. Cuv.) 
INIeIIyeknek- alsó metszö f'ogaik még összenyomtab 

bak s fökêpen jobben kinyultak elörl'il hátra mint a mó 
kusoknál, eV a keréksaruhoz hasonh'tanak; mindenik lá 
bakon öt 11j van, s ezek közl'il ell'il négy igen hosszú, s 
ezen számban a középuj 11 töhbinél sokkaI vékonyabb; 
hátulsó lábokon а hüvelyk 11 töbhi ujak eIIenébe tehetó', 
ugy hogy illy módon ök azok az örlök közt, a mik a 
fijahordók 11 ragadozók közölt. Fejök alkotása kiilönben 
igen eltávozik a többi örlökétiil s némeIIy Iekintetben 
megegyez 11 négykezíiekével. 

Az ájájnak csak egy faja ösmeretes, mellyet Sonnerat 
talált f`óI Madagaskarban. 
А madagasl'ari (Se. madagascarinensis. Gm.) Buff.ŕ 

Supp. VII. Lxvm. 
Nyul nagyságu, sárgával kevert barnn, hosszú, vas 

tag f'arku , durva fekele szörreI fódve, meztelen nagy fü 
Iü. Éijeli áIIat, Iomhán mozgó. baì‘langban Iakó. Vékony 
ujait. eledelének szájába hordására használja. 

Linné ,es Pallas ogy csapatba egyesl'lették, 

(1) Pteromys, szárnyns palkńny; cheiromyx, ‚Киев patkány. 
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PATK ÁNYox 

(Rats. Mus.) 

nevezcte alatt, minden vállpereces örlöt, mellyeket nem 
lehete valami igen szembe ö‘tlö külsö jegy által megkíilön 
bözte1ni,~ mint a mókustés hódot farka által, honnan 
uz eredt, hogy általános bélyeget nem Iehete nekik ad 
ni; nagyobb részénél csak az also metszö fogak vollak 
hegyesek , hanem Inég ezen jegy is kivételeket szenvedett. 

Степа már elválasztá tölök a mormogákat, peléket 
(es úgregereket; hanem mi sokkal tovább vittük alosztáso 
kat , zápfogaik idomát véve tekintetbe. 

A MonMoGÁX. 

(Les Marmottes. Arctomya. C) Gm.) 

Alsó metszö i'ogaik hegyesek mint a patkányok ne 
ï méhez tartozó állatok nagyobb részénél, hanem zápjaik, 

mint a mókusoknál, fóli'il mindenik oldalon öten vannak , 
alul négyen, mind hegyekkel fódve. Ezek szerint némelly 
fajak könnyen hl'lsevésre határozzák magokat és boga 
rakat szinte ugy esznek, mint növényt. Elsö lábokon 
négy ujok van, és egy gumó a hüvelyk helyett, a 11111111 
són öt и]. Más lekintetben ezek maid egészen ellenkezö 
állatok a mókusokkal, otrombák, rövid száruak, 116261) 
szeri'i ‘югу rövid mezes farkuak, széles lapos fejú'ek, а 
telet 'mély barlangokban zsibbadva töltök, mellyeknek 
berneneteléty szénacsutakkal dugják be. Társaságosan él 
nek és könnyen megszelidù'lnek. A régi vilfigban két fa) 
ösnieretes: l 

A hafuasi mormoga. Fi'ildinél havasi murmule'r. (La 
lllarmotte des Alpes. illus alpi/zus. Liu.) Buff. VIII, 
xxvnt. 

Akkora min-t еду tengeri nyul, rövid farku , sárgiís 

(l) Arct0//1_Vs==mrd vepalk á ny. 
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szl'irke bundáju, feje felé hamvas. `A megas bércekeu la 
kik mindjńrt az örök havak alatt. 
.d lengyel mornwga. (La Marmotte de Pologne. oil Bo 

bac. Mus bobac. Lin.) Pall. Glir. V. Schreb- CCIX. 

Akkora mint az elöbbi, sárgás szl'irke, feje felé ve 
reses: a kevcssó magas hegyeket és halmokat lakja Len 
gyel-hontul egész Kamcsatkáig; nella a legkeményebb 
iöldben ás (‘). ' 

Amerikában is van néhány faja; az egyik nagyobb , 
szürke, hosszab i'eketés farku s Рей-15111; ez 
А szůrlrc mor/naga. (Arat. monax. Buff. Supp. 111, 28.) 

És egy kisebb , szù'rke, also részei veresek. Ez 
A verhenyes alu mormoga- (Arctomys empetra, Schreb. 

cx.) 
Ürgélr, Mormogzsebò'röl: (Spermophiles.) Fréd. Си“ ‚ 

neve alatt megkl'ilönböztetjük a poi`zsebbel biró mormogá 
kat. Könnyebb idomok miatt fóldi mókusoknak neveztet 
nek. Keleti Europa hir egyet közülök. 

`Az ürge. Földinél ürge murmute'r. (Le Souslil: ou` Zi 
zel. Marmola Citillus. Linn.) Buff. Supp. 111 , ‘XXXL 
Csinos barna sziirke állat, fehér csöppekkel hallá 

mozva avvagy foltozva, melly Csehországtul egész Sibe 
I'iáig találtató. Kúlönös hajlandósága van a hushoz, s tu 
laidon faját sem kíméli. 

Éjszakamerikában több faj van , mellyek köziil az 
egyik tizenhárom sárga csikja .'iltal nevezetes, melly 
hzlta feketés сайт (alapu) szinén uralkodik. 'Ez 

(') Az oros: "так Buchariaiban némelly más mormogákrul is 
szólannk: arci. fulvus, arct. leptodactylus, arcs. мигом"! 
сна,‘ Inellyek azonban talám nem elóggé kiilönböznck a lcngyehnor 
mogaitul vagy az ürgëtül. 
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А lll-csil-os morgzseböc. (Le Souslil: à treize raies, 
Árclomys l3-lineatus , Harl. Sciurus 13-lineatus, 
.Mitchilg arct. Hoodii, Sabine. Trans. linn. XIII, 29. 
rl. (‘). _ — 
Ugy latszik hogy a mormogákhoz közell't egy ör 

lö, melly Póldalatti végctlen barlangokban seregesen la 
nyázásaért пишешь Az angol-amerikaiak re'ti ebnek 
mondják öt, vagy ugaló mo'l‘us- nak, szava mialt, 
melly az apró eb ugatzisához hasonll't. Ez az Arctomys 
ludovicianus, Say, Voy, aux mont roch. I, 451. Rafi 
nesque öt njat tulajdonl’t neki mìndenik lábán s Cynomys 
(ebegér) nemet alkotá belölc 

А PELÉK. F. 

(Les Loirs. Afyoxus. Gm.) (‘) 
Also melszöfogaik hegyesek , zápfogok mindenù'tt 

négy, lncllyeknek koszorúja bebató mázvonalokkal Fol- 
osztalott. 

Virgonc állatocskák, sima szò’rrel, mezes söt bojtos 
farkkal, élénk tekintettel, а fakon tarlózkodók mint a 
mókusok, és gyx'imölcscsel élök. Az örlök illyen nagy 
számában ez azon egyetlen nem, melly vakbél hijával 
van. A hideg óvszakot mint a mormoga'k, igen mély 
.zsibbadt álomban töltik. ` 

(‘) T. h. aree. Parrz'i. Richards., App. du Voy. de Parry. - 
Tn'bb marmota {а}, mellyek Lewis és Clarke . Parry, Franklin, Stb, 
ulazásában cmlíttctnek, arct. Franklinii, Rìohardsom'i, pruinosa 
ugy látszik, ezen alnembe helyheztetendök. L. Sabine, Trans. Linn. 
XIII. xxvu, xxvm. atb. rl. 

(‘) Myoxus=hegyes arcoru cgér. 

(J) Ez :mnyira természclökben van, hogy egy senegali pele (M. 
Строй), melly lcrmészcti hona'iban hihctôleg soha scm zsihndt 
.ilomba, Europában à hidcgnck ищет, mindja'n‘t hele csett. 
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Az ennìvaló pele. Földi. (Le Loir. ¿Vus glia Lin.) Buff. 
VIII, 24. 
Pzitkány nagyságu, fölül hamvas-barnás szl'irke , alul 

fehéres, szeme körül sötétebb barna; farka egész 11055213 
han jól IepIedt (mezes) s majdnem ugy alkotott mint egy 
mókusé, gyakran а végén elágozott; Europa дамам" 
Iakik, hol а fák odvaiban s a sziklák hasadékiban {632 

‚ kel. .Néha az apro madarakat üldözi. Hihetöleg ez azon 
paLkány, mellyet a régìek meghizlallak s csemege вуз 
nánt ettek. (') 
А csçr pele. F. (Le Le'rot. M. nitela- Gm.) Buff. VIII, 25. 

Az elöbbi pelénél valamivel kisebb, fólül barna szür 
ke, alul fehér, szeme körül feketésség, melly kiterjesz 
kedve egész а vállig uralkodik; Гайка csak а végén hoj 
tos, -- fekete, csak vége fehér; közönsönséges a mi 
(franciák) kerteinkben, hol а falak lyukaiban tartózko 
dik, s a lécezetekben sok kárt tesz. 
А mogyoró pele. I". (Le Muscardin. M avellanarl'us. 

Linn.) Buif. VIII, 26. ` 
Egér nagyságu; i`ó1ü1 fahej-verhenyes _, aIuI fehér; 

Так-Ка szöre valamennyire tollidomba helyheztetett. 'Egész 
Europa erdeiben. F üböl csinál az alacsony ágakra fészket 
magának, kölkeit ottan nevelendö. Egyéb idejél. s КЕМ]! 
képen a telet fa-odvakban tölti (‘). 

A pelékhez közeh'tenek 

‚ A TövIsEGEREK. 

(Las Bchz'mys- Geoff. Lone/1ères, Ilig.) 
Szinte nêgy zápfogok van, hanem a fólsök еду V. 

idomba hajlott két Iemezböl, az alsók, еду hajlolt és egy 

(‘) A Mus фут-а némelly ezerzóknek (Schreb. 220 B.) nem 
látszìk különbözni a eser „мы. 

(T) Myaxus Спи/‘её, Си“. Fridr. Mammil. 
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egyszerú lemezbül képezeltek. Több fajnál a bunda dur 
va és lapult- lövisekkel (mint n kardvas) kevert. Ame 
rikai állatok. 

Egyikök: 
Az aranyfarl‘u‘töwäegér. (L’ Echimys à queue do 

re'e; Le'rot à -queue dorée. Buff. Sup. VII, 72. Hys 
trz'x cÍzrJ'suros. Schreb. CLxx, B. 
Két akkoramint а vándorpatkány, szép (Шаг, gesz 

tenye barńa, fehér hasu, fején hosszú szörbül ogy юга] 
és еду fehér hossz-csík; Гайка hosszú, fekete, hátulsó 
felén sárga. Guyanebul jó'. 
А verhenyes tövísegér. (L’ Echz'mys тих. Нм épineux 

d’ Azzara. Voy. XIII. r1.) 
Akkora mint egy patkány. vereses szíirlce; farka 

'rövidebb a lesténél. Gvianában találtatik , s Brasiliában, 
Paraguaiban. I-Iosszú fóldalatij meneteket ás. 

Másoknak vcz-mk közönséges, de többé kevesebbé dur 
vn szörök van. 

А pz'l'kelyes tövz'segér (Échimys (Шеф/11%. Geom), 
legnevezetesebb köztök, melly az aranyfarkunál is na 
gyobb, s elsò' lábain ke't középsò' ujn két akkora mint 
а szélsök; pikkelyes Гайка hosszabb a .testénélg bundli 
ja sárgás szíirke; orra szörci elöre irányzott ига]! kép 
zenek. (‘) ' ' 

A VIZEGEREK. 

(Les Hydromys. СеоН‘.) 

Külsejökre nézve sokban hnsonh'tanak a tövjsegérek 
hez, hanem minden egyób palkányoktul kiilönböznek há 

(') T. h. a cajennì täl'ísege'r; a särte's töm'segér. Иду vélem, 
hogy a: mus paradoxus. Thoma. Trans. linn., x|.(nE1'ERoM\'5, 
Lesson.) а lövisegerektül másban nem kiilönbözik, minthogy pofzsc 
he van` AzonL‘an fogait c'n nem látván, nem osztályozhalám Ы. 
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lnlsó lábaik áltul, mellyek két harmadnyira мышца 
sali; zápfogok mindenütt kettö. s kl'ilönös saiátsággal biro; 
minthogy koronája ferdén ne'gyszegletes karélyokra 052 
tott, mellyelmek teteje kanálidomra kivájott. Viziek. 

Van Diemen fóldériil fehérhasu és sórga hasn egyéf 
nek hozattak„ fólök pedig eöl‘e’t barna, farkok hosszú, 
töben fekele, hátulsó felén pedig fehér. Néha két akko 
raik _mint a vándor patkány. Hydromys leucogaster és 
H. c/zrysogaster, Geolf. Ann- Mus. VI. 36. rl. (FeÍLe'rÍzasu, 
sa'rg'a/Iasu vz'zege'r. 

_ А NYÚLEGEIIEX. 
(Les 'Houtias. Capromys. Desmar). „ 

Mindeniitt négy zápfogok van , lapos koszorúju , 
mcllynek máza befelé redösül, ugy hogy a fólsö zápfoga 
kon lIárom bemenö szegletet képez а kù'lsö szélen, egy 
egyeset a belsön, --- az alsó zápf'ogakon megfordítva. 
Farkok gömbölyü, g'yöngén fódött; hátulsó lábaikon, 
mint a palkányoknál, öl ujok van, az elsökön négy és 
a hiivelyknek csirája; idomok iszonyú patkányhoz IIa 
sonlit, molly tengeri ‘аду mezèi nyúl nagyságu volna. 

`KIEL fai ismereles, egyik barna, arcora s nyaka alja 
Iehéres, I'arka rövid s testénél felével rövidebb, neve: 
Fourniere >nyu'legere. (Capromys Fournieri. Houtia con 
go.) (Desm., Mém. de la Soc. d’ Hist. nat. de Par., I., 
1823.); --- és egy kisebl), barna, fehéres torku, veros ès 
olly 11055211 farku mint a teste; végén valamennyire 0511 
pasz, neve fogódzu' nyúlege'r. (Uapromys рта/101511119, Poes 
sig. Наций: caravalli.) Mindenik Kuba szigetén lakik; hol az 
agoutival egyiitt a lakosok fö vadait tevé а fóltalálás elölt. 

A tulajdonképi PATXÁNYOK. 
(Les Rats. propemcnt dits. illus. Cuv.) 

Mindenl'itt három zápfog, ezeli közölt az elsö legna 
gyobb, mellynck koszorúja Lornpa púpolira oszlolt, s 
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mellyek elvásván annak különbf'éleképen kicaipke'rett;v $151 
1ар idomot adnak; farkok hosszú, pikkelyes. Ezen (Шаг 
tok igen ártalmasak az ö termékenységök és tox'kosságok-‘ 
miatt, mellynél fogva mindenféle anyagokat megörlenek 
s f`ólf`alnak. A házaknál három fajok sznporodotl'. igen 
el, u. m. — , - ’. 
Az ege'r. Földinél ‚Щи! egér. (La Souris. Mus muscu 

lus. Linn.) Buff. VII, XXXIX. ‘l 
Minden idöbl'il в mindenki elött ismeretes. .‹ ".. 

А patha'ny. Földi. Le Rat. Mus rattus. Lin.) Buff. VII. 
xxxvr. , l, 

Erröl a régiek nem szóltak, s ugy látszik hogy »al 
középkorban habott be Europába. Kétszer akkoránál is na 
gyobb minden átméröben, mint a házi egér. Bnndája fe 
ketés. Néha több egyéneket találtak összenölve farkaik' 
egybe bonyolitása által; s ezeket щиты: patkány ki. 
rályaknak. (i) i 
А шшготашму. (Le Surmulot. illus decumanus Pall.) 

Buff. VIII, xxvn. 

Europába csak a I8 században jötl; be, s ma a pat-r5 
kánynál közönségesebb Párisban's némelly más nagy vá 
rosokban. Egy negyeddel nagyobb a patkánynál , attnl még 
verhenyes barna szöre által is kiilönbözik. (2). _\ _ ` 

Ezen két fai keletrül látszik eredteni; hajóink inin-I. 
dcnfelé ugy elterjeszték mint az egereket. . i 

Keleti Tatárhonban és Chinában van egy Patkány а. 
‚ miénkhez hasonló ‚ VûIůmÍVel rövidebb farku, erösebb. 

állkapcsu, szöke szl'm'i; == a шт patka'ny- M. lcaraco.y 
Pall. Glir. XXIII. Sçhreb. CLXXVII. 

(‘) L. Bellen-man: а patkány-királyrul. Berl. 1820. A 
(‘) Persiábnl Миши: eredni, hol ba'rlangokhan НИК. Csak 1727. 

jött Astrakánha; еду földindulás után , a Volgát .filtuiizvmy 
CUVIER 1. к. - 14 
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Indiáhan még ogy másik fuj van, a vándor pnt 
kainymîl még egy negyednyivel nagyobb, verhenyes bur 
na; = az indus Рейд/19’. Rat. pere/zal. de Buff. Supp. 
VII, LXIX. - 

А2 indiai sziget-sokon szinte van egy, nagy, feketús 
hama; = a ‚мёда-вон patha'ny. Alun seti/er. Horsfï Jav. 
-- Ezen Iiét faj durva sörtékkel biI‘, szörél; 111115111 
Iadókkal. 

А szörnyii pa'tl‘líny. (Le Rat masque'. 011 pilori des 
.- ...Antillen M. pilorides, PaII. et Gm.) 

minden ismertek közt Iegnagyobb s legkártékonyabb, Гаг 
ka nélkiil tizenöt hl'ivelyknyi hosszú, farka tesIénéI Inég 
hossznbb, szörc dui-va , f`óIl‘iI sölét f'ekete, alul fehéres (1). 

Kevesebbé vizsgáltallak meg 'az apro, egéruagyságu 
mok. 
Ä l‘alziro'i ege'r. (La Souris du Caire. M. cahirinus. 

Geoff. Desc. de I’ Eg- Mammif.) ’ 
` Hátáu 11 szò'r helyett tövis‘es. Már ArisLoleIes megjcgyzé. 
Francziaországban ogy fajnál több aIig ismeretes., melly 

n házaktól távuI Iaknék; ez a mezei ege'r (le ти 
lot. ‚И. .gylvaticus), Buff. VII, XLI, meIIy aIig nagyohb 11 
111121 egérnél s attuI vörhenycs szöre áILaI kiilönbözik. Sok 
kárt okoz a mezökön és erdökön, _néha 11 kertekhe is 
behal'. A I Y 

Ugy tetszik azonban, hogy némelly tartományokban 
еду kisebb szürlre fa) is találtatik , melly Angliában is ve 
teték e'szre (.M. messorius) , Shaw, Toni. II. I. Part. Fron 
Пар); ès еду Ilarmadik, még is sokkal kisebb, apró 
ege'r, le mulot nain. AI. pumilus, Fred. Cuv. Mammif.) 

 

(‘) Egészen Ixibásnn irják Pallas e's Gmelin egészen [ehérnek Ie. 
Az elsô Icrme'szetvizsgálók ezen gyarmatokban, azon színcket tu 
lajdonx'tják nekik nxcllyeket mi Ia'itlunk rajtok. 
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Ve'grc. még sok Iî'iltalálásokat Все]! ezen apro emlú'sek kö 
ri'il tenui, még a mi hazánkban is. _ \ 

A hóv tartományok a leirt patkainyokhoz minden 
bélyegbc-n hasonló шока: táplúlnak, de mezescbh far 
kuakat. ‘ " i 'l 

i 

 

{‘) Hihetölcg ezen osztáslioz tartoznak: lll. agrarias, M. mi 
nutus, M sorz'cínus, M. vague, M. betulinus, M. slriatux, M. 
barbari“, Schrei). I 

Ide Ее" mégjônie az iszonyú Тайна!‘ is: mus gìganteua Hard 
wick, Linn. Trans. VII, XXVIII. i 

Ш‘: lielyezlrndôk nie'g; a reme'nyjbki egér _(le rat rayé flu Cup. 
M. pumilio Sparm.),‘ а délamerikai kék .rzürke egér (le rat gris 
bleu. JlI, cyanus Molina) s me'g (бы) mais Га], mellyck réhszint nem 
jelelteltek fo'l a иены! által, részint igen keve'ssé összcliasonlitó 
lag irattak le. Igy van Azzara palkányaival is a (Inlog, mellyek na 
gyobb részét csak az újra vizsgálás ulán leliet liaszonnnl osztályozni. 
Bafincsque órlóinek nagy идти is liasonló sorsu. .lclemzcleik sokknl 
rövidebliek , mint hogy használhalók volnúnak. 

(2)1]_ypudaeus zßariegatus, Lichtenst., Var., Лат.‘ —- life-_ 
rìones ayenenria, Ua.; mcllyekliez adliató: Arvicola messer, Le 
comte, arz'. ‚панелей, Hai-l. "аду Sygmodon, Say", fr'iilölt Инн’; 
állal k'ülönbözvo, mint a szíttanyászokéi. 

’Egy másik csoportbnu, mellynck fnrka szintc _lcpledt (тетя). 
de года! elòbb elvásnak, lesz: Hypadaeus фены. ЫсЬЬрша пф 
caudus. Ua.;_az ó meríones sericcus-u рай; еду liarmadikat kl‘pez 
liet, zápfogai egymńsba viszouosan hcvágó emclkedetei s völgyei ál 
tal bélyegezettet. 

Еду csapalot képezhntni mc’g czckhül: Neotoma Лог-Мали"; 
Say, ищу arzlícola лапами, Harlan; és arm'cola gossypina, Le 
comte, mcllyek там а nngyságra s még a szx'nekre nézvc is ogy 
máslioz igen hasonlók, mcllyeknek gyökérrel biró Ifogaikrm a koi-omi 

azonban, _lm valamennyire elvásott, a mezótanyaiszoke'hoz hasonlít. 

Dc mind czcn állatok, a megliatározott osztńlyozais vegen“ 
összelmsunlitó s teljcs "Назад! kivainnának, ага: Ъс!з‹:]ё1‹бп és МН. 
srjòköu épüllet. 

11* 
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AZ önöLKÉK, 
(Les Gerbilles. Gerln'llus. Desm. Meriones llig.) 
Zápi'ogaik a patkányokétul kcvésbcn különbözök, 

csak valamivel gyorsabban Vásnak el s ugy hogy kereszt 
halmolatokat mutatnak; fólsö metszöiken barázda van , 
hátulsó lábaik a közönséges patkányokéihoz képest vala 
mivel hosszabbak, a hiivelyk s Мэн} pedig hátra áll raj 
tok; farkok hosszú, mezes (lepledt). 

A régi világ homokos hé vidékei több fait táplálnak 
közi'ilök. . 

Az indus Ó'röllte. (La Gerbille des Indes. Dipus indicas, 
Hardwick. Trans. linn. VIII, VII. rl. Hérinc, Fréd. 
Си". Mammif. 

Pele nagysdgu, fóliil sárga, alul fehe'res; farka a tes 
ténól hosszabb s vége felé feketés. 

' Ehhez közcll't a ÍLomolxi ó'röllre (La4 Gerbille (les 
sables. D. mcridianus, Schreb. 231.), melly majdnem 
ugyanazon szl'm'i, hanem Valamivel kisebb. 

És a: gyl'írüs f arlvu öröllre (Le lGerbille des штаны‘. 
D. tamqricinus. Schr. 232., mellynek barnás gyürù'k van 
nak a farkán. 

А gúlya’s ó'röllve. (La Gerbille des pyramides. Dlpus ру 
ramidum, Oliv. Voy.) . 

Hátulsó lábai hosszabbak; oser-pele nagyságu; bun 
dája fóliil vörhenyes, alul fehéres. _ _ _ 

Egyikök a Senegálnál vidámabh verhenyes és tisz 
МЫ) fehe'r. ` ‚ 

Egy másik a Remenyfoknál, valamivel nagyobb, ve-` 
reses, i`arka vége kevesebbé mezcs`(lepledt). 
Ч Egy Nubiában majdnem felényi kicsin, fóll'il világos 
verhenyes, alul szép fehér. ` ` 
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‚ A REszELKÉ-K. 

(Les .Mériona `ll'leriones. Fred. Cuv.) 
Mellyeket mi ,a többi örölkéktù'l elválasztunk; há 

inlsó lábaik meg hosszabbak, farkok majdnem csupasz, 
l‘ólsö zápfogaik elött egy kis fogok van; melly bélycgek 
az úgregerekhez vezetik öket .közelg ‚ fólsö metszöiken 
azon barázda van, melly az örölkéknél; ujaik hasonlók. 

Egy kis fajok ismeretes, Éjszak-amerikábul, a ba 
nadai reszellve. Mus canadensis, Penn. Dlpus canaden 
sts Sh. II, I, 161 r1. Dipus americanus, Barton. Eger 
nagyságu, sárgás szürke szörü, testénél hosszabh гайки.‘ 
Fürgencsége rendkivüli; a f`ó1d alzi rejtezkedik s a telet 
zsibadva tölti (‘). 

A`- nöncsöxmr. 

(Les Hamsters. Crz'cetus. Ст.) 

Fogaik majdnem ugyan azok, mint a palkányoknal, 
hanem farkok rövid és mezes, és szájok két oldala, mint 
némelly majmoknál , erszényekbe vagy pofzsebekbe van 
kiiágulva, mellyek gabonamag hordás‘ra szolgálnak Fóld- . 
alalïi tanyáj okra. ` 

1 

А lvözönséges hörcsölr. Földinél hörcsöl: murmote'r. (Le 
Hamster commun; .Marmotte d’ Allemagne, etc. M. 
cricetus. Linn.) Bull. XIII, XIV. 

Nagyobb a patkánynál, folül vereses szl'irke, olda 
lain s alul fekete , Imindenik oldalán három fehéres folttal _;_ 
négy Шаг! fehér, valamint még еду folt a torka alatt és 
ogy a melén; vannak egószen fekcte egyénck is. Ezen 
olly szépen tarkázott szinii állat, egy a legkártèkonyab 

>(‘) T. h. Gerlu'llul labradoriua. Hart. ‘югу. М- labrad., Sabi 
nc, Voyage de Franklin, 661. l. 

’ r 
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bak közúl. mivel igen sok gabonát Ixord össze, azzal 
barlangját betölhendö,_mély néha I1ét`lábnyi mély. Min 
den homokos "Мыши közönséges, Némethon éjszakátul 
egész Sberíáig. 

'Ezen utolsó tartomány több apró hörcsökfait táplál , 
mellyekct Pallas ismcrtetett meg. (1) 

A MEzö'rANYÁszoK. 

(Les Campagnola. .Armi-ola. Lacép.) 
Mint а patku'nyoknál, mindenütt három zápfogok van, 

hanem gyökértelen, s mindenik háromszeges hengerbül 
képzelt, váltólag két sorban állva. Több аварии-а osztf 
hatók: " 

` A. HABTANYÁszoK. 
(Les Ondatras. Fiber. Cuv.) 

Fólìg úszóhártyás lábu mezò’tanyászuk, hosszú össze 
nyomott, pikkelyes farkuak; közülök jól csak ogy Га] is 
mercies: 

.zll‘anadqi Лады/губы. L’ Пласт-а, 0u Rat. musqI-aé 
du Canada. Castor zz'betìcus, Lin. Mus `:.:z'belfz'cu.<s, 
Gm.) Buff. Х, I. 

у Akkom mint еду tengeri nyul, vereses szl'irke; ezek 
161011 а iég fóló kunyhót csinálnuk fóldbù'l, mellyben 161) 
hcn Inkozuak cgyù'lt s honuan ogy lyukon últ kálmos 
gyökerekct mennek а ГепЫсге kcresuì, ólelmökx'il 520131116 
kat. Ha а Ihgy behegeszti а Iyúkakat, egymást kénylele 
ней megenni. Ezen épl'tési szokás ,miatt számlálák öket, 
némelly tcrmészet-vizsgálók‘a hód nemhez. 

Második alosztásba jönek: 

(') Ill. acccdula. —— M. arenarius. —— 111. p/Locus. -~ M. soin 
garux, --- ‚И. 1‘1и‘илпи1ив. L. Pall. GIir. éa Schn-b. 
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A közönséges MEzöTANYÁszoK. 
(Árvícola, Си“. Hypudaeus, Ilig.) 

Гайка]: mezcs s majdnem olly hosszu', mint а {ее 
lök; lábaik uszóhártya nélkül. 
А poc, pocz'lr, Földi. (Le Rat. d’ eau. Мш amp/Lilu'us, 

L.) Buff. VII, хып. 
Valamivcl nagyobb a közönséges patkánynúl, абы: 

Abarna-szl'irke, farka teste hosszaságu; a vizek szélein la 
kik , а mocsáros fóldben ás, gyökereket keresve; hanem 
rosszul úsz és bukik. 

.f1/Bidz' mezó'tanydsz. (Le Schermaus. Rat. fouisseur, 
Alsaciában. Mus ‘едем/‘119. Lin.) 
A poc-lul csupán kçvéssel kisebbsége által különbö 

zik; farka rövidebb. А fold alatt lakik, mipt а vakon 
dok, hanem lcginkább a magas fekvésü rétcken, mone 
teket csinál, s az iírcgóbl'il kitúrt földet а nyilástlil valami 
vel готы) elhordja. Tárai, mellyeket leginkább vnd sár 
ga répagyökérrel tölt meg, azokat Её’; hl'ivelyknyi dara 
bokra уйдут, néha ke't lábnyi átmérövel birnak. 
А mezez' mezötanyrísz; Földinél mezei ege'r. (Le Cam 

pagaol, ou petit Rat. des champs. Mus антич 
Lin.) Buff. VII, KLVII. Nómelly francia tartományok 
ban mulot-nzlk nevcztctik', hanem rosszul~ 

Egér nagyságn, vcrescs hamvus, farka а lcsténúl va 
lnmivel rövidebb. Barlangokban lukik, mcllyckct а mc 
zökön ás, és gabonával mcgtöll; а tc'lre; néha rcndkivl'il 
clsiaporodik és nagy károkat _okoz. ' 
А gyöl‘erész mezò'íanyfísz; Földinél gyöŕerész еде". (Le 

` campagna! de prés. ß/Ius oecconumus- Pall.) Glires. 
XIV, A. Schreb. cxc 

valamivel sötétebb s еду kevésscl rövidebb Гайки; egy 
kicsin, katlanidomu, a pázsit~alatt ásott iireghen МЫ!‘ ‚ 
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honnan több egyenes és ágas csatorna vezet különbféle 
irányban; más csatornák egy második ù'reggel közleked 
nek, hol eledelét halmozza fól. Egész Siberiában lakik. 
_Azt gondolják , hogy Sveicban в déli Frankhonban is 111161 
tatik, kiilönösen, а mint _bizonyitják, а hurgonya fól-~ 
deken. 

A ьвммшсвк. Ff 

(Les Lemmings. Cuv. Georychus. Ilig.) 
Mellyeknek farka s fiileik igen rövidek, s melsö ujaik 

Iu‘ilönösen az ásásra szántak. > 
A ket elsö fajnak öl'. jól megkl'ilönbóztetett Ilja van а 

melsö lábukon, mint a vaksiknál és szökegereknél. 
А Lözönse'ges lemmi/Lg; Földinél lemming murmute'r. 

(Le Lemming. Mus Zemmus. Linn.) Pall. Glir- XII, 
A. B. Schreb. cxcv. 

Éjszaki Га]; egér nagyságn, ждёт és feketével tar 
ka szò'ríi; az idò'rù'l idöre, határozott idöszak nélkül és' 
számtalan csapatokban tenni szokott ‘тащить-111 igen 
hires. Azt mondjrák, hogy akkor egyenes vonalban nyo 
Inulnak eló’ , a nélkiil hogy folyamak, hegyek vagy más 
nkadályok fóltartóztatnák öket, s hog'y útjokban min 
dent elpusztitanak. Rendes lakások а 1е8е$ъеп5ег part 
ján liitszik lenni. 
А siberiai lemming. (Le Zocor. AMus aspalax. Gm. Pall. 

Glir. X, Schreb. cov. ‘ ‘ 

VeI-eses szürke‘, melsö három közép körmei 11052 
szúk, görbék, összenyomtak és mctszök а föld és gyöke 
rek metszése ve'gell; vc'glagai rövidek, Гайка alig van, 

 

(') Hihetóleg ide Юноша!‘ még: M. saxazílis, uliarìus, ru 
tilus, gregalís , socialis. (Pall. Slim). Hanem az M. Iagurus és tor 
quatus inkább lemmingek. Éjszakiamerika szinte több mezótanyászt 
bix', illyenek: Arm'cola хит/телами, Leach. , Miscell. I, XXVI. 
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szemei rendkiviil aprók. Siberiában, hol mindig а f`ó1d 
Май lakik, mint a vakondokok és vaksik; a liliomosak 
hagymáival táplálja magát leginkább. 

A harmadik f'ajnál, mint minden а nagy patkány 
nemhez tartozóknál, a melsö lábakon csak durványa van 
a hl'ivelyknek. Ez: 

А hudsoni lemming. (Le Lemming de la baie d’ Hud 
son. Mus ‘штатив- Gm.) Schreb. CXGVI. ` 

Világos gyöngyhamvas, f’ark és ki'ilsö fl'ilek né1kù'1;` 
a him melsö lábainak két középsö uján kettös köröm lát 
szik lenni, minthogy az ujhegyének böre havadályos 
(cserepes) s a köröm hegye alatt dúdort képez; melly 
alkotás csnpán ezen állatnál találtatik. Akkora mint egy 
patkány, s a fold alatt lakik Amerika éjszakán. 

A szí'rTANYAszoK. 

(Les Olomys. Fréd. Cuv.) 

A mezötanyászokhoz közeh'tenek (szittanak); szinte 
három zápfogok van, hanem csekélyen hajlott lemezekbiil 
képezve, egymás után sorba álll'tva. Metszö fogaik 
hosszán egy barázda van. Farkok mezes (lepledt), mint 
f'l'ileik, az igen nagyok. ` 

Az ismeretes Га], a reményfohi szz't-tanya'sz; (Olo 
mys capensia, Fréd- GuV.) Afrikában lakik, patkány nagy 
ságu, bundája f'eketével és sárgával gyüriizve. Гайка egy 
llarmaddal rövidebb a testénél. ’ 

l 

rl. -- Árvicola pensylz/anica, Wilson., Amér. ornitli. , v1, 50. rl. 
5. k. -- Ап’. palustris, Harlan. sth. Kivánatos, hogy hamarjában 
)'obb ke'peket és leirásokat kaphassunk az eddíg létezôknél. 

(‘) Kicsinyben az elefiint zápfogait pontosan мышцах. 
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AZ UGREGEREK. 

(Les Gerlzoises. Dipus- Gmel.) 
Majdnem azon fogaik vannak mint a tulajdonképi pat 

kzinyoknak, s csak néha van еду igen kicsin fogok a f`ólsö 
zápfog meIött. Farkok hosszú з’ bojtos végl'i, fejök széles, 
szemeik nagyok, kiállók; hanem fö bélyegöket mód 11131 

"1‹111 hosszú hátuIsó lábaik teszik, a melù'lsökhez ke’pest, 
s meIIyeknéI a három középsö и] kézlöjc csak egy csonlbul 
kc'pzödött, mint a madarak sz'árnytöje. Tagjaikezen he- ` 
Iyezete miatt nevezik öket a régiek: hétla'bu радиус]: 
nak. Valóban nem egy könnyen mennek máskép, mint 
hosszú hátulsó L'îbaikon ugrálva. Melsô' lábaikon öt njok 
van; és bizonyos fajoknál hátulsó Iábok nagy három uján 
kivl'il még kjs oIdaI-ujak is vannnk. Ezen ôrIök barlan 
gokban éInek, s tél aIatt méIy zsibbadásba esnek. ' 
А nyilas ugrege'r. (Le Gerboa. III. задана. Lin.) Buff. 

Supp. VI , XXXIX, és XL. А 
Csupán három uja van, patkány nagyságu, fóliil vi 

lágos sárga, alul fehc'r, farkbojtja f‘ekete, vógén fehér. 
Bai‘bariátnl a Kaspitengerig. ’ 
А bozontos ldbu ugregér. (Le Gerboa à pieds velas. 

Dipus hirtipes. Lichtenet.) 
Foie összenyomottabb а többiekénél; IiátuIsó Iábain 

csak három uja van mint az elöbbinek, lianem 32616 
scbh. Afrikábul. A _ 
А lövellö ugrege'r. (L’ ‚Давида. _M- jaeulus.) Pall. GIiI‘. 

XX. Sehr. CCXX VIII. 

‘- Кёъ apró oIdaIujjaI, hosszab fi'iIekkeI mint a nyiIaséi„ 
hanem majdnem .'Izon szinl'iekkel. Pallasl hái‘om kiilönbö 
zö nagyságuakat Iátott, а Iengeri nyúlétul a palkányéig; 

(‘) T. 11. Dipus ‘Щит, D. platurus, D. Ingopus Eversmnn. 
`Mayen<|orf utazása Bhcliarában. (a frnncz. foi-4I. 390.. 1.) 
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ezek talán különbözö fajok. (1) Mindeniket Barhariátul 
egész a K eletilengerig s India éjszakáig találni. 

A többi ugregerektül és az egész patkány 
nemtül elválasztjuk: _ 

A szöXEGEnEK-eç. 
(Les Helamys, Fred. Си". közönsg- lièvres sauteurs. ’ 

Pedeles. Ilig.) 

Mcllyekuek feje széles mint az úgregcreké , szcmök 
nagy, farkok hosszú s_ kivált elsö vógtagaik nagyon kicsi 
nyek, a hátulsókhoz képest, noha az aránytalanság ióval 
kisebb mint a valódi úgregereknél. Tulajdon bélyegeik a 
szökegereknek: mindenntt négy zápfog, két kót lemezbíil 
téve össze, elsö lábaikon б! uj hosszú hegyeskörmek 
kel, nagy hátulsó lábokon négy, mind megki'ilönböz 
te1ve,-még a lábtö csontjai által is, és széles, majdnem 
mancshoz ‘иду is lókörömhöz hasonló körmökbe vég 
zödve. Ezen uj-szám megfordítotlja annak, melly a pat 
kányok között legközönségesebb. Alsó metszö fogaik cson 
kák s nem hegyesek mint az úgregereknél s a patkány 
nemhez taftozott állatok nagyobb szaimánál. 

Csak egy faja ismeretes, а laß'er azökegér, (Mus 
Caßer, Pall. Dzpus Cafer, Gmcl.) Buff. Supp- VI, 41. 
és jobban, Fred. Си". МаттШ ‚ Inelly lengeri nyul uagy 
ságu, világos sárga, hosszú., bojtos és fekete végl'i farkkal. 
Mély barlangokban lakik a Jórcmóny fokánál. 

A vAXsIK. (Vakondegcrek). 
(Les Rals- Taupes. Spalax Guld.) 

Szinte okosan választaltak el a patkányoktul, noha 
z_ápfogok három és gumós mint а tulaidonképi patká 

(') Sokknl újaliban (Zoogrnpliie russe, l, 182. l.) Pallas'a kisebh 
Южные! Dip. aconzíon, n'ëv :ilalt mrgkülönliözlcli. 
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nyoknál ós hörcsökcknól, ós csak kevéssel egyenlöbbek 
egymás között; de az metszôik sokkal nagyobb, mintsem 
hogy ajakaik által befódethetnének; az alsók végszé’le vé 
sůsen szelö és nem hegyesen‘, száraik igen rövidek; minde 
nik lábokon öt rövid uj és öt lapos vékony köröm; far 
kok vagy igen rövid vagy semmi, mint külsö fülök. A 
fold alatt élnek, `mint a vakondokok, a fóldet turják 
mint amazok, noha az elosztásra kevesebbé hatalmas esz 
közökkel; csupán gyökerekkel élnek. 

А ‘иаХ: valrsi; Földinél 'vak murmute'r; lvözönségesen. 
földi l‘utya- (Le Zemmi, Slepetz ou Rat-taupe aveu 
gle. .Mus typlilus. Pall.) Glir. S. rl. Screb. 206. 

Kù'lönös állat, egészen idomtalan nagy s oldalvást 
szegletes feje, rövid lzibai, egész farkhiánya miatt, 16116 
pen pedig, minthogy kivíilriil ninos látható szeme, s bö 
re alatt csak egy kicsin i’ekete magszem találtatik, melly 
szemalkotással látszik birni , a nélkiil hogy látásra 52013111 
hatna, тег! a hör nyilás és vc'konyodás nélkül megy el 
fólötte s ezen helyen kevesebb szört nem hordva mint 
egyébiitt. Nagyobb patkányunknál, szöre sima hamvas, 
verhenyesbe ät csillogó. Olivier azt gondola, hogy a ré-. 
giek ezen állatrul akartak szólani, midò’n azt mondák, 
hogy a vakondok egészen vak. . ‚ — 

А Sunda szigetek is tziplálnak egy vaksit', tengeri 
nyul nagysa’gut, sötét szù'rke’t, её)‘ fellér hossz vonallal 
i'ején. (sundai vaksi; Бридж javanus). 

A vaksiktul is megkiilönböztetendök: 1 

A PIsLoGAII. 
(Les Oryctères. Fred. Cuv. Batlziergus. lligcr.) 

Mcllyeknek, ezen nem általános idoma, lábai s Inet 
szöfogai mellett, mindem'itt négy zápfogok van; szcmök 
kicsiny ugyan, hancm nyilt, farkok is rövid. 
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А za'tonyi pisloga- (L’ Üryctère des dunes. Mus mari 
timus, Gm.) zátonyi patkány; Taupe des dunes. Buif. 
supp. VI, 38. ` _ 
Majdnem akkora mint a tengeri nyul, fölsö metszôi 

еду barázdások, szörök fehéres szürke. 
А fehérfoltos pisloga. (L’ Orycte‘re à tache blanche. 

Mus capensis. Gm.) Taupe du Cap. Supp. VI, 36. 
Alig akkora mint a tengeri disznó, barna, egy fehér 

folttal a fiile köriil, egygyel szeme körül, egygyel föte 
tejen Vés ajkonya hegyén. Metszöi egyenes simák. 

Van meg egy kisebb faj , szürke, sima metszökkel, 
s alig akkora mint egy patkány. А hottentoti pisloga. 
(Bathyergus hottentotus. Less. és Garn.) Voy. de la Co 
quille, 2 rl. ‘ 

` A vaksikhoz és pislogákhoz közel teendök: 
A ZSEBEGEREK. 

(Les Geomys. Rafinesque ou Pseudostoma. Say. Ascomys. 
Liclltenst.) 

Mindenütt négy zápfogok van összenyomott henger 
kent; az elsö kettös , a más három egyszerii; a 115136 
metszök melül kettös barázdások; mindenik lábokon öt 
11j; meliil a középsö három karom, kivált pedig a kö 
zépujé, igen hosszú, görbe, metszö. -— Száraik alacso 
nyak, pofzsebeik igen mélyek, kl‘ilsö nyilásuak, fejök és 
nyakok oldalait kl'ilöncösen vastagitók. 

Csak egy Га] ismeretes: Az amerihai zsebege'r- (Mus 
bursarius, Shaw. 

(‘) Azon :ibrázalatok, mellyeket hajdan adtak ezen állatrúl, 
Trans. linn. soc. V. k. vm. rl. és Schaw, I1. k. 1. r. 158, rl. Ы; 
pofzsebének elò felé kiforditott bórével „шить. mintha két függó 
zsebe volna feje oldalán. lllyesmit nem találni a terme'szetben. Jól 
van ábrázolva a bcrlini acad. irataiban 1822, c'a 25- 2. rl. 
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А csÚ'rEG-EREK. 

(Les Dzplosloma. Raf.) 
Mujdncm cgészcn hasonlók а zsebcgerckhez, 11176 

Véll, liogy teljességgel fark hijával vannak. 
Ezek is Éjszuk-amerikai áIlatok. Az elöttiink lévíì 

fui vcrhenyes és tiz hüvelknyì 11055211- ` 

Most az erösebb örlökllöz megyünk át, mint 
a mellyekröl eddig szóltunk 5 de а mellyek között 
többeknél igen ki `vannak a válperecek fejlödve. 

Ezen számhoz tartoznak: 

A HóDoK. 

(Les Сдают. Castor. Lin.) 

Minden más örlökh'il kù'lönböznck Iailkörilcg Iapitoll, 
majdnem tojásdad idomu és pikkelycs f'au'kok állal. 11611111 
kon öt öt и] ‚ a hátulsók hártya által cgyesíiltek, 11111 
velyk után következön egy kettò’s és ferde köröm wm. Min 
denütt négy, Inpos koszorúju zápfogok van, mellyek ugy 
látszik , mintha magára hajlott csontszalagbul volnának Кё 
521’1У9, 5 ennél fogva í`ólii1 a bclsö szélen еду, а kl'ilsön- 
három kikanyarodás Iátszik, -- alul az eIIenkezö csct van. 

« A hódok ele'g nagy állatok cgószen vizi -éleu'íekg lá 
baik és farkok jól segl'tik öket az úszásban. Minthogy 

у föképen kéregbl'il és más kcmény anyagokkal c'lnek, 
metszóikl igen hatalmasak s erösen nŕilnek а gyökérrl'il 11 
`mint е161 elvástak; ezeket használják mindenl'ólc fák Ic» 
vágására. 

(‘) liaíincsquc csak négy nc'gy ujal áll nekik minden k'ibukra. A 
mi fujunknak öl van mint a zselw'gcrcknck. 
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Azon nagy min'gyidomu zscbek, mellyek elöhörü 
kön uyilnak meg , egy igen cijò’s szagu kenöcsöt Válasz 
tanak el, ’a gyógyszereseknél hódony, (castoreum)l név 
alatt ismereteset. Mindenik nemue'l a végbél végébe nyil 
nak a ncmzés müszerei, иду hogy csak еду külsö nyi 
lások van. 

А Lanatlai Ízód; FökIinéI kasztar Íw'cl. (Le Castor du 
Canada. Carstor ь#Ьег‘.) 131111‘. VIII, XXXVI. 
Nagyságra fólù'lmulja а borzot; minden négy lábllak 

között ö fordl't lakhelyépl'tésre legnagyobb szorgalmat. 
lakhelyeket társaságosan épít Éjszak-amcrika legmagányo 
sabb helyein. ‚ 

А hódok а jó mély> vizeket választják ki, hngy az 
fenekig soha Ybe ne fagyjon és 11a lchetséges a Iblyóvize 
ket, mert igy fólebb lerágváu a_ fákat, a viz últal oda 
vi/Letik a hová akarják. A vizol; cgyenlö magasságon tart 
ják egy águkbul kò'vel és agyaggal vcgyl'tve csinált töltés 
által, mellyet óvenko'nt kijavi'tanak, s molly kihajlva va 
lóságos gycpüvé ‘ЧП. Egyes Iakok két haírom csulád $211 
mára vannak, s két emelelüek; a I'clsö зайти, az állatok 
nak, az also a viz alatl van а kóregtakarmáuy tarlasa 
végclt. Csak enuek van nyilása, s az ajtó a viz alalL van 
minden közlckedés nélkl'il a szárazzal- Ezen lakok ogy 
másba font és agyaggal erösitctt ágakbul készl'ttetnek. А 
hódok kùlönben löbb barlaugokat is bi1-nak a folyó hosz-A 

_ szában, а hová lakhelyeik megtámadiatásakor menckcdni 
futnak. Épületeiket csak télcn használjaík, nyaíron elszé. 
Iednek s mindcnik magának él. 

A hódot könnyen meggzclitll'thetni- s állati eledel 
cvésrc szoktathatni. ' 

A kanadai hód egycnlö verhenyes hama; börét, mink 
tudva van, igen keresikv a kalaposok; vannak szökék, 

‚ fckcte'k és néha fchérek is. 
Mind eddig nem állapíthattuk meg szigoru összeha-' 

son'll'lgatásunk mcllctt is hogy a на)“, Duna, Weser s 
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-más folyók hosszáhan barlangokban élö hódok kiilönhózö 
fajuak- e az amerikaitul; vagy csak az emberek közelete 
akadályoztatja öket az épl'tésben. 

A szI’THóDoK. 

(Les Couîa. Mßpotamus. Commerson.) 
Szítanak a hódokhoz nagyságokra, majdnem hason 

lólag alkotott négy zápfogokra és berna sárgás szl'nü, 
hatalmas metszöfogaikra, mindenlïtt ‘б! uju lábaikra néz 
ve, s ezek közül а hátulsók úszhártyások; de fai-kok 
hosszú a gömbölyü. Ezek is vizi állatok. 

Csak egy fai ismeretes: 

А йёйътегйаб szz'thód. (Le Cou?. Mus Copias. Molin.) 
Geolfr. Ann. Mus VI, 35. rl. 

А folyók partján barlangokban lakik déli Amerikában. 
Saírgás harna szöre, alapján gyapjazattal tömve, а ka 
Iaposoktul а hódször душам használtatik s következöleg 
Готов czikkely a kereskedéshen. Böre ezerenként horda 
tik be Europába- n 

A söLöK. 

(Les Porc-Epics. Hystrix. Linn.) 
Elsö pillantásra megìsmerhelök azon durva s heigyes 

tòvisekrül, mellyekkel fólfegyverkeztettek, mint а sünök 
a ragadozók között. Zápfogok mindenù'tt négy, lapos ko 

_ronáju, mázlemezek által kiilönbféleképen módosI'tva, 
mellyek árkos közökel; hagynak rajtok; nyelvök tövises 
pikkelyekkel takart; vállkulcsaik igen rövidek а melcsont 
hoz és hónlaphoz való támaszkodás végett s csak szálagok 
мы fúggesztettek fól. Ezen állatok úregekben laknak, _ 
ès sokat birnak a tengeri nyulak természetébùl. Röfógö 
szavok, nagy és csonkitott arcorruk miatt а disznókhoz 
hasonlittatnak és „tiiskós disznó“ nevet kaplak. 
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« A tulajdonképi sůLöK. 
(Les Роге-120505.) 

Fejök többé kevesebbé boltos az orrcsont kifejlöde'se, 
által. Meliil négy, hátul öt ujok számláltatik, nagy kör 
mökkel fódve. 

Az europai Га}: А tarajos sl'll. F. Hyœrix cristala 
Lin.) Buff. XII, 5I és 52 rl. _ Olasz- és Spanyolország 
délén, Siciliában lakik; Barbariában is találtató. Tövisei 
igen hosszúk, f‘ekete és f`ehér gyürù'zetlel; fejét és tarkóját 
hosszú serte taraj foglalja el- Рак-1111 rövid és csonka fires 
tollakkal f`ódött, mellyek vékony kocsánokon ülnek, és 
összeverödve zörögnek, valahányszor öket az állat 1511111: 
reszti. Csontos fején az orr kl'ilöncösen boltozik. 

Indiában s Afrikában vannak kevésben kù'lönbözö fa 
jok, hanem kevesebbé boltos fejú'ek. 

A tulajdonképi sülöktül megkülönböztetnek 
A › szŕ'rsůx. 

(Les Ätherures. Ст.) 

Mellyeknél sem a Те] , sem az arcor nincs fólduzadva , 
s mellyeknek farka hosszú, nem fogódzó; láhaikon az 
njak ollyanok, lmint a tulajdonképi sülöknél. 
А csomo's задай. (Le Porc-¿pic à queue en pinceau. 

Hyst. fasciculata. Lin.) Buff. Supp. VII, 77. Schrei). 
170. (‘). 
Teste tövisei elül bará'zdások, farka lapos 5211111)’ 

idomu lemez-csomóba végzödik , közönként összeszorl'tva. 

(') Ezen kép Seba ulán maisolva (I, 52, l.) igen rövid. Bulloné 
jobh, hanem farka vc'génck szijai ninesenek cléggé vilńgosan mn 
ища. lippen ucm lńthatnì (я: miért számlálák Blanville es Desma 
ret ezen [а]: a patkány-nemhcz; xnidòn а sůlök fogait és tòblii 1111! 
só s bclsó bélycgeit birja. 

cUvmn 1. к. 15 
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A frönm'rsün. 

(Les Ursons. .Ére'tisona Fr. Cuv.) 

"I Kaponyájok Iapos, arcorok rövid, nem duzadl',l fariìok 
közèpszerü, töviseik rövidek s rfélig a börbe rejtettek. ` ‘ 4 

Csak egy Га} ismeretes Ejszak-amerika éjszakzírul-1 
(Hystrix dorsata. Linn.) Buff. XII, LV. (1). ‚11111 _(.niJ 

А GöNDesüLöx. ‚ _ 
(Le. стаж. emmer... F.. Cuv.) im; 

‘ПРИ-н" 

Arcorok nagy, rövid; fejök a homloknál boltoe, 
tövisei rövidek , f‘óképen pedig farkok hosszú , csupasz `gie-J. _ 
gli és fogódzó mint a fiiahordóé vagy göndörl'ié; Iáliai 
kon csak négy и] Vall körömmel fegyverkezett; a fákra 
másznak. ' I _ 

Amerika heves vidékein van ogy Га], f‘ekete .a fehér 
tövisekkel, feketés barna szörreI, a fogo'dzó göndesú'l. 
Думу-[х prehensilis. Lin. Cuendw, Margr. Hoitztlagua 
tzin, Hern. 

Amerikában van еду másik kisebb Га] is, részint 
verhenyes, részint sárga tövisekkel, meIIyek az esztendö 
egy részében harnais sziirke ször alá rejtettek. (Äzzara 
göndesú'le. Le Gouîy d’ Azzura. Hyst. insidiosa Lichtenst.) 
Pr. Max. Brésil. ’ 

A NYULAK. 

( Les Liévres. Lepus- Linn.) 
Abban igen megkiilönböztetö iegyök van, hogy fóIsö 

melszöik kettözöttek, azaz mindenik mögött еду másik 

(‘) Buffon ráfogott Coendou-ja (XII, 54.) szinlc lñrejtsůb lia 
nem elromlolt és szóreveszlett. 

(1) Ezen mcxikói szó Iövises iìjahordót jelent. Ez а hosszú farku 
mandan, Buff. Supp. VII, 78; Iganem ill arcoramem eIe'g 11052 
nú. Hernandez ábxázolala jobb képe't adju. 
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kisebb van C). Zápfogaik, mindenütt öten, Её! fi'iggös egy 
.másba forrt lemezbi'il képzettek, a folül meg egyhatodik 
is találtatik, melly `egyszerü s igen kicsin. Meh'il Ы, há 
tul négy ujok van, vakbelök irtóztató , hatszor akkora 
mint a gyomor, pörge (csigahajlongásu) lemezzel belül, 
melly az egész hosszán végig fut. Бычок belseje s talpok 
ollyan szò'rös mint többi testök. 

A tulaidonképi NYULAK. 
(Lepus. Cuv.) 

Fiileik hosszúk, farkok rövid, hdtulsó lábaik sokkal 
hosszabbak a nielülsöknél , vállknlcsaik tökélyetlenek; a 
vázban a szem gödöralatii tér hályogidomulag átlyugga 
tott. 

Igen számosak a Тайга]: s egymáshoz annyira hason 
lók , hogy nehéz bélyegezni öket. 
A mezeí nyul. Földi. (Le lièvre commun. Lepus timidus. 

Lin.) Buff. VII, xxxvm. 

Sárgás sziirke; fiilei egy tizeddel hosszabbak a fejé 
nél, hátul hamvasak, hegyökön fekelék, i'arka combja 
hosszaságu, fehér, fóll'il egy fekete vonallal. 

Az egész világ ismeri ezen állatot, mellynek feketeb 
húsa Киев s höre hasznos. Magányosan 1akik,-nem épíl;`~ 
soha, a sik fóldre fekszik, vadásztatva a tért nagy körök-~ 
ben kerengi ait; nem szelidi'theték meg meg. .N 
A ’va'ltozó nyul. (Le Lièvre variable. Lepus variabil' 

Pall.) sc_hr- coxxxv. B. 
Valaniivel nagyobb a közönségesnél (mezeinél), fiilei 

s farka valamivel rövidebbek; ez mindenkor egészen fe-- 
hér, többi szöre рейд; nyáron sziirke, télen fehér. Ezen 

. ».a 

(i) S61 van idó, kivált fogvailtozlala'isokkor, midôn liái'oin met» 
szò foga! Милана}: egymiis mögölt birni , tclrátmind összc hatot. 

15 'k 
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aillat , melly флакон s déli Europa mag-'Is hegyein шаш 
tik, a mezei nyul lermészelét birja, hanem liúsa iz 

. telen. 

A tengeri пул]. I". (Le Lapin. Lepus cuniculus. Lin.) 
Buff. Vl, I.. ` 
Kisebb a mezei nyulnál, fiilei fejénél valamivel rö 

videbbek, farka a combjánál kisebb; szöre sárgás szl'irke,- 
tarkóján verhenyes; torka s hasa fehéresek‘, fülei sziirkék, 
feketeség nélkl'il, farkán barnaság van. 

Ezen állat, mellyet Spanyolhonbul eredtnek monda 
nak, ma egész Europában elterjedt. Seregesen lakik bar 
langokhan, hova mihelyt iildöztetik, menekcdni fut. Fe 
hér és ióizl'i husa sokat kiilönbözik a mezei nyulétul 
медными“ végetleniil szaporodik s igen különbözö szi 
neket és szört kap. _ 

Az Idegen tartományokban több Га] van, mellyeket, 
csak igen nagy vigyázat mellett kl'ilönböztethetni meg a 
mi tengeri nyulunktól- Illyenek: 
А siberiai nyul. (Lapin de Sibérie. Lepusdolai'. Gm. 

Schr-eb. ваши‘. ’ 

Mintegy középet tart a mezei s tengeri nyul között 
arányaira nézve s az elsöt nagyságára nézve néha fóli'il 
mulja. Barlangokat nem дата, a sziklák hasadékiba s más 
üregekbe vonul. ' 
Az ameril‘ai n_yul. (Le lapin d' Amérique. Lepue 

americanas et brasiliensis. Gm.) Lep. nanas. Schr. 
ccxxxlv. B. ‚ 

Majd akkora s maid olly szim'i mint a miénk; lá 
bai verhenyesek, feketeség nélkiil a füleinvagy мы"; 
a fatörzsökökben fészkel , s azoknak odvában gyakran 
zgész az a'gakig folmegy. Húsa izellen es lágy (‘), 

l‘) T. h. az indiai nyul '(lc >lapin des Indes), “Кап tai‘ltóval. 
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Mások a mi теней nyulunkkal igen kitl‘inö hason 
latosságot birnak. Illyen 

Az afril‘ai nyul. (Le Lièvre d’ -Afrique. Lepus capen 
sis. Gm~) Geoff. quadr. d’ Égypte. 
Fülei egy ötöddel nagyobbak fejénél, nagysága és 

szine majd mint a mi nyulnnké , lábai verhenyesek vala 
mivel hosszabbak. 

Ugy látszik, hogy Afrika egyik végétal a másikig ta 
láltatik, legalább az egyiptomi nem kl'ilönbözik a jó re 
ményl'okitul. 

A síPöRLÉK. 

(Les Lagomys. Cuv. (‘).) 
Füleik középszeríiek, száraik egymás КМ: alig kü 

li'mbözök, szemgödöralatti lyukok egyszerü, maid “Жё 
lyeles vállperccüek, farkatlanok; ne'ha igen sipi'ló hangot 
adnak. Mindedig csak Siberiában találtattak s Pallas ismér 
(eté meg ökel. (Glir. 1. l. s Еду.) 

Az apró sípó'rle (Le Lagomys nain. Lepus pusillus.) Pall. 
Glir. I. Schi-eb ccxxxvn. 

Barnás szürke, akkora mint egy poc; kis üregek 
ben lakik, termékeny tájakon, gyiimölcsökkel és bim 
hókkal él. 

A szürl‘e sz'pò'rle. (Le Lagomys gris. Lepus ogotonna.) 
Pall. Glir. Ill. Schreb. ccxxxxx. _ \ 
Igen halavziny szù'rke, sárgás lábakkal, valamivel 

nagyobb az elöbbinél, köhalinazalokban fészkel, és szikla 
hasadékokba-n ‚‘ sth. hol szénát Буй]! a télro. 

(‘) LagomysL-Tnyulpa'tkány. 
(") Pallas еду még kisebb [а]! emlit, Asia éiszak-kelelérül; le 

pus фуры-долгих, Zoogr., Ross. l, 152. 
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А havasí sl'pó'rle. (Le Lagvomys pica. Lepus alpi/zus.) Pall. 
Glir- II. Schr. ccxxxvm. 

I Akkora mint eg'y lengeri disznó», sairgás verhenyes. A 
hegyek Icgmagasabh telején Iakik, hol а nyarat füvek ke 
resésében s szárl'tásában tölti :1 télre. Ezen, néha hat hét 
Iábnyi magas széna petrencéi becses találmányok а coboly 
тайной lovainak. 

Korsika csont-feitöiben egy iámeretlen si'pörle Га] cson 
tai találtattnk. L.Cuv. Osscm. foss. IV. 199- I. 

 

A sülek és nyulak két neme шёл azon örlök jönek , 
melIyeket Linné és Pallas u CAVIA név alatt egyesl'tett, 
de a mellyekne'l lehetetlen más közönséges s tevöleges bé 
Iyeget taIáIni, mint tökélyetlen vállkulcsokat', noha а hoz 
zájok tarlozó fajok níncsenek egymás közt hasonlatosság' 
nélkül testök s természetók minöségére nézve. Mind nz 
й) világbul valók. 

А нАптУбвьЁк. 

(Les Cabz'aís. Hydrochoerus. Erxleben.) 

Melül négy , hátul három ujok van , mind három szé 
Ies körömmel fegyverkezve s hártya által egyesl'tve; min 
dem'ilt négy za'pfogok, mellyek közl'il a hátulsók hosszah 
bak, számos egyszerii s közegyenes lemezekbül téve ösz 
sze; а melülsök kélágu Iemezekb'ül, az ágak a fólsökben 
a kiil, az alsókban a bel-szél felé irányzódván. 

Csak egy Га] ismeretes. 

А gujanai hdrtyò'rle. (Cavia трубами. Linn.) Cabybara 
de Marg. Capiygoua. d’ Azz- Cabiaí. Buff. XII, XLIX. 

Akkora mint еду siami disznó , igen vastag arcoru kur 
‘а száru, szöre durva, sárgás barna., fark nélkiil; sei-ege 
вен lakik Guiana vizeiben s а Maranhonban. Jó vnd, s 
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Iegnagyobb az ôrlök közt. Nagyságra csak a hód [Фие 
lil hozzá. 

l 

Az öRLEcsEK. (tengeri disznôk.) _ 
(Les Cobayes. Cochons d’ Inde. Ánoema. Fr. (luv: 

' Cavia. НЕЁ.) ‘ 
Kicsinben a hártyó'rléket mulatják; hanem ujaik elvál-i 

tak, zápfogaikon csak еду egy lemez van, és egy másik, 
melly fólsöknél ki , az alsóknál be-felé ágzott. 
\ A leglsmeretesb fa] , a tenger-i ó'rlecs. Földinél tengerí 
malacz ka'w'a. Cavia cobaz'a Pall. .Mus porcellua Lin.) Buff 

` VIII, 1. igen elszaporodott Europában, hol a házakban tarl- . 
tatik azon vélemény létezvén hogy szaga a patkányakat el 
üzi; szinében vállozó mint minden házi állat. Alaposan vél 
hetni, hogy еду aperea nevii amerikai állattul származik, 
melly hasonló nagyságu s idomu , hanem egészen verhe 
nyes szürke szl'nu Brazilia a Paraguay erdeiben találtatik. 

A MóKoK. 

(Les llIocos. Kerodon. Fréd. Ст.) 

Zápfogaik valamivel cgyszerübbek az örlecsekénél, s 
mindenik csupón két háromszegletes hengerbül képzett. 

Az ismeretes fai szinte braziliai; valamivel nagyobb. 
a tengeri örlecsnél, зайца olajzöldes azù'rke 

AZ AGUTIK. ‘ 

(Les Agoutzls. Cav. Chloromys. Fr. Cav. Daqyprocta.' 
Ilig.) 

Melù’l négy, hátul három ujok van, mindenütt négy 
zapfogok, majd egyenlök: lapos rendellem'il barázdás, 
kerekes körszélii koronával, a fólsök ldkanyarítvma bel 
szélen, az alsók a kl'ilszélen. Т ermészetökre s húsokra лёг 
ve a mi nyulainkhoz s a tengeri nyulhoz hasonh'tanak, mely 
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lyeket mitegy ábrázolják az-v-Antillákon s Amerika lleves 
részeiben 

А l‘äzönse'ges nguti; Földinél душ! l‘a'via. (L’ Àgouti 
ordinaire. Cavia acuti. Lin.) Buff. VIII , -I.. 
Farka nem egyéb egy egyszerùl gumónál; szöre har 

па а him keresztjén sárga; akkora mint egy Inezei nyul. 
А farlras aguti. (L. Acouc/Li. Cavia acuc/li. Gm.) Buff. 

— Supp. III, XXXVI. 
Farka hat vagy hét csigollis; I`óliil barna szörl'i, alul 

sárga, tengeri nagyságu. 
А pampasz aguti. (Le Lièvre Pampas des créoles de 

Bnenos-Aires. Cavia Patagonien. Penn. és Schr.) 
Agnti fajnak látszik, hosszabb fillekkel , igen rövid 

csupasz farkkal; llanem zápfogai meg ismeretlenek. 
A PAXÁX. 

(Les Pacas. Coelogenys Fred. Си“. (') 
Fogaik eléggé llasonll'tanak az agutikéihoz, s еду kis 

ujjal töhbök van mint azoknak az elsö lábok belsö szélén, 
a hállllsók mindenik oldalán pedig szinte ogy igen kis uiok 
létezik ugy «hog'y'mindenú'lt öt ujok van. Azon kivl'il еду 
l'l'rcget látni pofájokllan , melly az igen széles ós kiálló já-i 

‚тот!‘ széle alntt fekszik (2) , melly а csontos Iejnek kl'ilö 
nös паштет ad. Аж mondják llúsárul,` hogy igen jó. 

Van еду sárga és egy hal-na faja vagy fajlzlja, min- \ 
denik fehér foltos. Cavia paca. Linn. Pa'ka havia. F öldi.) 
Bulf- Х , хып. Supp.lII.I-. Xxxv. 

(') Armenia, erötlen; chloromys, oárgapatliány ,- dasyprocta , 
"Кап а1Ге1 ‚ coelogenys , vájt pofa; hydroe/ioerus ‚ vízidiszlló. 

Р) Harlan (Fauna americ. 126. I.) еду а plliladelphiai tél-ban 
"мы: fej szcrin't egy й] nemet alkotott osteopera ne'v allan, hanen: 
‘топ Icirása лей"! azt mi nem másnak véljük mint n pakáénak. Des 
marc-ts ш‘ is észrcvelte шаг ezt. 
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Végre még egy állat van hátra, talám а’ kaviák 
hoz, talám a sípőrlékhez vagy a patkányokhoz közelítő; 
de a mellyet igazán nem tudunk hova helyheztetni , nem 
ismeŕvén fogait; - ez a CSINKÖRLE (chinchilla), melly 
nek bőre а kereskedés számára bőven hordatik be, de ' 
egész testét még nem lehete megszerezni. Akkora mint egy 
tengeri őrlecs vagy kis tengeri nyul; hosszú sürü s а pré 
meknél ismertek között legfinomabb szőrű; fülei na-> 
gyok, félig csupaszok; farka testének harmadát üti föl, 
durvább s olly módon helyheztetett szőrü, hogy az ol 
dalvást összenyomottnak látszik. 'Első lábain négy Ilja van 
s a hüvelyknek nyoma; а hátulsókon csak három. Ezen 
emlős déli Amirika hegyein lakik. ' 

A Viscache mellyet d’ Azzara irt le (Quadr. du Ра 
rag., a fr. ford. 1l, 41. 1.) s mellyel" mi ábrázolva látánk 
alig egyéb, mint a csínlzò'rle nagy faja, rövidebb és dur 
vább szőrrel. (‘). 

М 

AZ `EMLÓSEK HATODIK RENDE. 

A FOaHIJASOK. 

Vagy állkapcsok elején fogak nélkül 52616116 
dő emlősek; «- nálunk a karmos állatok utolsó ren 

(v') Az a'bra'zolalokat Hamilton Smith és Brookes liözlötlék ve 
lünk. Ez azon állat, mellyet Blainville gerbuìse géante név alatt ír 
lc, Desm. Mnmm., 515, és Nouv. Diet d' hist. nat. XIII, 117. в 
melly ezen munka angol fordításában Marmol-diana név alatt 
festve van. 
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dét képezik. Noha csupán tagadó bélyeg által egye 
siiltek , azonban mégis némelly tevöleges jeleket is 
birnak együtt, nevezetesen nagy körmöket, mely 
Iyek az ujak végeit körülölelik s többé keveseb 
bé a mancs természetéhez közelítenek; továbbâ 
bizonyos Iassuságot, fürgeség-hijányt, mellyek tag 
jaik helyezetétül származnak s abbuI könnyen 
ismerhetök; hanem ezen )elek is eléggé ‘111111 
nö csorbákat hagynak, ugy hogy а rendet három 
törzsökre kell osztanunk. 

A LAssANJÁRoK. 

Elsö osztályokat képzik. Bövid arcok van. Ne 
~vök rendkivüli lassuságoktul jö, melly valôban 
szokatlan alkotások következése, hol a természet 
abban Iátszott mulatni akami, hogy valami töké-` 
lyetlent s grotesket teremtsen. Csak еду пеше lé 
tezik még. 

A LAJHÁROX. 

(Les Ihresseux. Bradipus. Linn.) 

_ Zápfogaik hengeresek, szemfogaik hegyesek és ezen 
zápoknál hosszabbak; mellükön két csecs, ujaik hör úItaI 
egyesíttettek , s kivülrül csak iszonyú, összenyomott, 361‘ 
be körmök által jeleltettek, mellyek nyugalom idején 11 
tenyér ‘аду talp_fe1é hajlottak. A hátulsó Iábok ferdén 
izesiiltek 11 szárakhoz s csak 11 külsò’ szélre nehezkednek; 
az ujak percei feszes csukIó-izesù'lésl'iek, s az elsök hizo 
nyos életszakban 11 kéz és Iábtö csonlaihoz forrnak, s ezek 
is egybe forrással végzôdnek a gyakorlás lxijánya miatt. 
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Végtagjaiknak ezen alkotásbeli alkalmatlanságához, еду 
nem kisehb szövetkezik arányaik miatt. Кап-11111: és elö 
karjaik sokkal hosszabbak combjaik- és száraiknál, иду 
hogy mentökben könyökökre kell támaszkodniok; me 
dencök olly széles, combjaik annyira oldalfelé irányzot 
tak, hogy térdeikel: nem tudják egymázhoz közel vezetni. 
Menetelök természeti kóvetkezése ezen aránytalan alko 
tásnak. (l). Fákon tartózkodnak, mellyeket elöbb el 
nem hagynak, mint mikor leveleiklül megfoszták, any 
nyi fáradságokba kerù'l egy másik fa elfoglalása; még uz 
is mondalik, hogy azoknak Агат-111 készakárva leesne'k, a 
lemenetel munkájátkikerülendök. Csak egyet köLkeznek 
в azt hálukon hordozzák. 

Ezen állatok belsò'részei nem kevesebbé kiilöncösek 

többi alkotásuknál. Gyomrok négy zsebre oszolt, a ké 
rödzök négy gyomrához igen hasonlókra, hanem belül 
lemezek vagy más apró emelkedéaek nélkül, mig azonban 
bélcsöjök rövid és végbéltelen. 

Az ÁI-ok. 

(Acheus. Fr» Ст.) 

Cuvier F ridrilc Acheus печах ád azon fajoknak; 
mellyek melülsö lábaikon három ujat birnak; ezeknek 
farkok igen rövid. 

A L‘özönselges а} (L’ Ai. -— Földinél ha'romuju lajÍza'r. 
Bradypus tridactylus. Linn» Buff. XIII, v és VI. 
Azon faj, mellynél a lajhaság és ш okozó alkotás leg 

magasabb fokon mutatkoznak. Hù'velyke és kisuja, apró 

(') Carlisle észrevette , hogy ave'gtagok üterei számtalan ágacsokba 
oszlással kezdódnek , mellyck lovább еду törzsökbe egyesülnek , hon 
пап а rende: два!‘ származnak. Ezen alkotás a Iórikban Is mulat 
kozvńn, mellyeknek járńsa szinte lajhár, vlehelséges hogy mozgások 
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dnrványokra .noi-Ilya, a bör alálrejtvék és а. lzlbtöhöz s 
kéztöhöz forrtak; a vállkulcs szinte csak durvány s össze-- 
Гоп" а válltetövel. Karjai kétszer olly hosszúk mint szárai; 
(Не. háta, tagjai szöre hosszú, „фига, nem rugékony, majd 
mint a száritott széna, a mi rút tekintetet ad neki. Szine 
szürke; gyakran barna s fehér foltokkal a hátán. Nagy 
sága mint a macskáé. Mindeddig ö az az egyellen emlös, 
mellynek kilenc nyakcsigolája van. 

Ismeretcs még egy a'j', az иду nevezett pörl‘ölt Íuilu. 
(А? à dos brûlé) mivel vállai között egy sárga-körü fekete 
foltja van; ez, Temmink szerint, csak fajta, ugy támadva , 
hogy Vaillai közölt a szôr levaisott. Hanem 
.dz örvös dj' (L’ an” à collier noir. Brad. torquatus. Geoff., 

Ann. Mus.) - Schr. LXXIV, A.) megkiilönböztetett 
fai, még fejc csontalkotása által is 

A LAJHAnoII tulajdonképen. 
(Brady/pus Fred. Си". Cholaepus. llig.) 

Cuvier Fridr. megtartja a BRADYPUS nevet azon fa 
joknál, mellycknek melsö lábaikon két ujok van. Szem 
fogaik hosszabbak és hcgyesebbek; farkok egészen hibázik. 
Csak egy ismeretes. . 
..4 lrözönseges lajha'r. (L’ Unau. Brady/pus dùlactylus. 

L.) BIIH’. XIII, 1. 
Az ájnál valamivel szerencsésebb alkotásn. Karjai ke 

Vesebbé bosszúk, vállkulesai teljesek; lábain s kezein nem 
Гоп’ annyi csont össze; arcora hosszabb; stb. Felényivel 
nagyobb az ájnál s egyidomulag barnás szl'irke, melly néha 
verhenyes árnyolatot kap. l 

lasauságára némelly befolyxist gyaliorol. Ve'gre :I МНЕ. а. homlokma 
gas euilòr, a valo'di dúguj, mcg annyi igen Май állatok, kariaik 
hosuaságárul isrneretesek. 
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-Ezen két {шт Amerikal heves részeibül való. Hihelöleg 
kiirtattak volna már tégen , ezen tartományok számos ra 
gadozói (НИЦ ha körineikbén nem bimának valamelly vé 
dö szert (‘). ' 

Amerikában két állatnak a'svány-csontváza találtaték 
ezen rendbül, igen nagy termetiieké, mellyeknek egyike , 
a Hal-dj. MEGATHERIUM (Cuv. Ossem. fossiles, V-köt. 
l. r. 174. l.) à lajhárokéhoz igen hasonló fejet birt, ha 
nem szemfogak nélkül, s vázának egyebe re’szint a lajhá 
rokéhoz, részint a hangyászokéhoz hasonh'lott. Tizenkét 
lábnyi hosszú , hat hét lábnyi magas. A másik, a Рагу-а]. 
MEGALONYX uo. 160- 1.) valamivel kisebb. Ennek iól csak 
az ujai ismeretesek, mellyek az elöbbiéivel sok jelhen meg 
egyeznek. 

A másodìk törzsökben vannak: 

A rendes FoGHIJAsoK. 

Arcorok hegyes. Némellyeknek még van вёр 
fogok. Kél'. nemök Yan. 
A TATÚK. F öldinél Páncze'los a'llat, tatu, armadill. 

(Les Tatous. Dasypus. Ь) (2) 

Minden emlösek között jelesek azon pikkelyes, ke 
 

(‘) Az különös hogy a közönse'ges laihár Séba ideje elótt nem 
volt ismeretes, s ezen мы!“ gyůjtó szerint, „НЕ; nyakason 
ceylaninak mondaték. Erxleben afrikabelinek mondá, mivcl helyette 
Bosmannn pato-jat ne'zé, melly talpanyu'. (l. ezt.) Az bizonyos, 
hogy a közönségcs lajhár csak déli Amerikábul jó. 

Shaw (Gen. zool.) еду ńllatol; ir le bradypus ursìnus` név На", 
mellybül lliger а prachylus ncmet csinálta. Buchanan azonban i 
(Voy. dans le Mysore, 1. kött. 198. l.) megismerteté, hogy ez va 
lólágos medve; és valóban Shaw cgyéne kaponyájának megnéze'sc 
áltnl meggyözódtem , hogy ez medve és рек“; az файл’: l'ajbnl, —- 
melly metszò года“ clveszte'. [Ан] elöl a 139 lapon. 

(Ч Tatu braziliai uevök. A spanyolok armadíllamak hivják, 
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mény, apro pndlazatkövekhez hasonll'tó részekbiil össze 
tett páncól által , melly fejöket és néha fax'kokat is шкаф. 
Ezen anyag paizst képez а homlokon, egy másikat igen 
nagyot és domborút а vállakon , egy harmadikat, az elöb 
bihez hasonlót а kereszten, s ezen két utolsó között több 
mozgékony és közegyenes övet, mellyek a testet hajtható 
vii teszik. Farkok majd soros gyürükkel f`ódött, maid osu 
pán különbféle gumókknl, mint a szárok. Ezen 611111010 
nak nagy fú'lök van , пиву körmeik és pedig eIüI majd négy 
maid öt, hálul mindig öt; arcorok eléggé hegyes; zápfo 
gaik hengeresek, cgymástul elválaszlottak, mindem'itt hét 
‘югу nyolc, belül máz ne'lkù'l; nyelvök sima , kevessé 
nyujtható; а pikkelyek közölt vagy а hör f‘ódözetlen pán 
ce'ltalan részein ritka ször van. Barlangokat ásnuk, s ré 
szinl; növényekkel részint bogarakkal és dögökkel élnek , 
gyomrok egyszerü, vukbclök hibázik. Mind Amerika hév 
"agy legalább mérséklett részébl'il valók. 

А1псте1сгерэыьаъб1с melú'lsö lábaik alkota'sa és Радий; 
száma szerint. A legnag’yobb számnál a nielsö Iábakon csak 
négy и] van, mellyek közl'il a Её: középsö lcghosszabb. 

А TATÚHETEK. 

(Les Cac/Lz'cames. Cuv.) 

Csuk hét fogat birnak mindenik olilulon, mindenik 
állkapocsban; arcorok hegyes, {a1-kok hosszú, csonlgyü--~ 
rükkel körülvéve; illyen 

А l'l'lencö'vü tatuÍLétïFöIdinc'l l‘ílenczöves pa'lzcze'los allai. 
(Le tatou noir d’ Azz. --- разу/Риз поиетсйюшз. 
Liu.) Cachicame BuiT. X, 37. Tazou à longue queue. 

fcgyvr‘rzelök mialt; a porlngnllok encubcrto-nnk ugyan azon okhul. 
Мёд; más ncvök: quirquincha. Dasypu.; (födölt. Lib) a nyu] c’s len 
!¿çi'i nyul yncvci közó tuitozull u gorögöknél. 
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Ua. Supp. lll, 58. тише Schr. 73. Tatupeba. 
Margr). 

Kilenc öve van közópcn, néha пуще; rcndeseu {cke 
lés; tìzenöt hiivelyknyi hosszú, farka szinte высот. 
А he'tövü tatuhe't. Le tatu mulet d’ Azz. Das. 7-cz`nc 

tus.) Schrcb. 72. 
Csak hétövl'i s kisebh так-ад; aránylag rövidcbb 

farku. 

A TATUTIZEK. 

(Les Apars. Cuv.) 
Ujaik mint a tatuhéleke'i , fogok mindcnült kilcuc 

vagy tiz. 
_A ha'romövü tatutiz. (Le {Мои apara. Marg. Арт‘. 

Bui?. .Mataco d’ Azz. 'Dasnzus trz'cl'nctus. L.) Schr. 
LXXI. A. 

Középen három övvel; igen rövid farku , rendesen gu 
mós vérlekkel. Össze tud gömbölyödni, fejét és lábait pán 
céla közé behuzva s teljes lapdát képezve mint némelly 
bogarak a százlábu nembül. Braziliában s Paraguayban la 
kik. Ez egy azok közú'l , mellyek délen legtávolabb talail-a 
tatnak. Közép-.nagyságu marad. ‚ 

A TATUPÍKKEK. 

(Enrouberts. Cuv.) 

Elsö lábaikon б! ujok van, a három középsö 10311052 
szabb; nagyrészinl; ötöncölt pikkelylyel Fódve; fogok 526 
ma mindcnù'tt kilenc. ‘аду tiz. 

(‘) A tatou à tête de belette de Grew , Cirquínson de Buff.; 
a das. octodecimcínctua. L.; ko'zònséges ‘аду lialövii talupikk; lla 
пот Grew. а Iicrcszl-páncél sorait mozgëkonynak larlá. De mvg 
számlálva, igy is mind össze` taak Iizcuhalol tcsznek, _ s áln'ázola-` 
ta scm шин! cnnél löbbcl. 
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А L‘özöméges (hatöviî) ‘мирн- (Le tatou en coubert En. 
coubert et Cirquz'nson. Bulf- (1). Tatou роуои‘ d’ Azz. 
Das. sexcinctus et octodecim cinctus. L.) Bulf- X. XLII. 
Supp. III , XLII. 
Minden többiektl'il abban kiilönbözik, hogy az állköz 

1i csont mindenik oldnlán еду foga van; páncéla hat vagy 
hét övet bir, kockái simák, nagyok, szegletesek; farka 
középszerl'i s csak а lövén gyürl'ís; minden lábán ё: nj. 

А füre'szes tatupilrlr; Le Pichiìy d’ Azz. llasonll't az 
elöbhihez , kivévén hogy állközti csontjában nincsenek fo 
gai, s hátulsó páncéla fürészes , a pikkelytelen részek pedig 
hosszabb és tömöttebb szörl'l'ek mint a töhbieknél. 

A fîl'dött tatupilrlr. Le ниш velu d’ Azz , határos Га]. 
A taluk egy hnrmadik alosztásánál а- melù'lsö 1111111 

kon ы uj van, hanem ferdén fekvö, иду hogy а hü 
velyk és a mutató и] vékonyak, ez leghosszabb, а kö 
zépsön egy iszonyú metszö köröm van, az utána jövó’n szin 
te еду egy nagy de rövidebh köröm, az utolsó nj реф; i 
mindnyája között legrövidebb. Ezen kézidom alkalmatossá 
teszi (Же: а fóldásásra és a gyors hele búvásra, vagy leg 
alább az erös belekapaszkodásra, ugy hogy шагу bajjal 
vonhatni el (Ям. ’ 

A TATUVAIAX. 
(Les Cabassouß.) 

Ezen alosztásba tartoznak s mindenik oldalon minde~ 
nik állkapocsokban csak nyolc vagy kilenc {едой van.` 

А tulajdon tatuva’}° (Le Cabrwsou propre. Buff. Tatouay 
d’ Azz. Das. unicinctus. L). Buff. X, xl.. 
Tizenkét középövvel; fax-ka .hosszúç öveinek és pán 

oélának. kockái négyszegl'l'ek, szélesbek lllillt hosszak; 
' mindem'ilt б: uj , melùl négyen iszonyú körnlök kù'lsö 

szólökön lnetszök. ниш-а nöl. 
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A TATUKARMOK. 

(Les Prz'odontes. Fréd» Cuv.) 

при; még egyenetlenehbek, kàrmaik még iszorìyub 
bak, mint а latuvájoknál, mindenütt huez, huszonnégy 
apró fogok van, mindössze tehát kilencven 'nêgy ‘аду 
kilencven hat. Illyen ' ' ` ‘ 
А szörnyz'i tatul‘arn‘z. (Le Tatou géant. Geoff. Grand 

Tatou d’ Azz~ Daàypus фут. Cuv.) Deuxième C - 
bassou de Buff. X, XLV. 
Tizeukét ‘аду tizenhárom'középövvel; fax-ku hosszú 

és házfódelesen pikkelyezett, а kockák négyszelett'íek, szé 
lesebbek mint hossza‘fk; ez legnagyobb а tatuk közökln; {lé 
ha fark nêlkxïl nngyobb három lábnyinál. 

Végre u Каши mögé helyheztetnendök »mé-g, mint еду 
alxwm 

A HÁTAVÉRTESEK. n 
(Les CÍLlamyp/Lores. (,'Ízlamyp/zorus. Harlapf) ‚‚ ‘ l' 

Mindenütt liz fogok, minden шока‘: öt 11j;È aìme 
lülsökön igen nagy görbe összenyomotvt s mint „a щщудс 
joknál, igen hatalmas ásó eszközt adó Кашпо}: va'rygu‘k; 
hátok pikkely-kockás kercsztsorokkal fódött, minden merö 
'páncél nélkül elül ‘аду hátul,~ hanem csak еду vérœt ké 
pezve, melly testökhöz csak gerincök hosszában i‘apádg" 
testök hátulja mintegy elvá'gott, s göndörödött farkok ré 
színt testök nljához feszù'ìt. (1) 

Clank ‚еду fui ismereœs , (а csonlra ha'tafue'rteß,` Okla# 
mßvhorus tru/wams. Harl.) öt, hat hÍiVeIyknyi hosszu, 
chili belsejébül „дав, hol ¿1ere nagyobb “мы а föld 
Май: tölti. . 

(') Mi еще“ .mam csak Harlan lcirásáhul ibmerjük. Annales 
du Ly'cée de Newyork, I, 255. I és Xxg. rl. 

CUVIER I. к. 16 
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.legyz. Vázleirása, Yarrel által adva, (Zool. journ- XII.) 
igen sokban megegyez а tatuvájéval Míndenik szemhoIda 
161611 egy kl'ilönös gumósság Iátszik. 

J. Ugy Iátszik. hogy Amerikában , ásvńnyállapothan 
taIáIták еду szörnyů nagyságu tatu csontjail, melly farka 
nélki'il taIám tiz lábnyi hosszú volt. (L. Cuvier Ossements 
fossiles, V. I. r. 191. lap. jegyz). 

_ ‚ А VÁJLABAX. 
(Les Urycteropes. Orycteropus. Geoff.) (1). 

Sokáig összezavartattak 11 hangyúszokkal, mintIiogy 
ugyan 112011 е1е‹1е11е1 élnek , fejök idoma hasonIó, nyel 
vök еду kissé szinte kinynjható; Ilanem ‘kúlönhöznek 
mégis, minthogy zápfogakat birnak, s minthogy kör 
meik laposak, ásók, nem metszök. Foguik alkotása min 
den más emló'sétl'il kl'ilönbözö; ezek tömött hengerek, 
egész hosszaságokban végetlen sok npró osatornákknl 111 
rók.; mint 11 spanyol nád; gyomrok egyszcrü, 11 csuk 
felé izmos vakbelök kiesin, tompa. 

. Csak egy 1111011 ismeretes. f 
А reme'nyfolri »ua'j'la'lh (L- Urycte'rope du Cap. Myrme 

cophaga cape/isis. Pall.) Buff. Supp. VI. XXXI. 
I Az ezen gyarmatbeli hollandusok f`ó1di disznónak пе 

vezik. Ezen áIIat akkora mint 11 borz és nagyobb , ala 
esony száru, csuta szörx'í, barnás szürke, farka a testé 
nél rövidebb s hasonlóképen csutaszò'rl'i; meIiiI négy, há 
tuI öt 11111 van. Üregekben Iakik, mellyeket rendkiviili 
könnyiiséggel ás. Hůsát megeszik. 

 

А .abbi ...des foghijasoknál мыть а ‚11) 

(') Orycteropus, vájó, ásó Iábu. 
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fogak s következöleg semmi-némü fogok sincs. Ш; 
is Её‘; nem van. r 

A HANGYÁszox. F. 

(Les Foulvnilliers. ¿Il_yrmecop/mga. L. 

Szörrel fódtek; arcorok hosszú , kicsín szájba vc'gzödö 
minden fog nélkúl, mellyböl fonálidomu nyelv jö ki, na 
gyon eló'nyújtható, s mellyct ök bedugnak a hangyabo 
lyokba-és termeszfészkekbe, hol а rajtok Iévö enyves 
nyál által ezen bogarakat megfogdossák. Elsö karmaik 
eró'sek, metszök, a fajalc szerint különbözò' számualgi‘ а 
termesz-fészkek elrontására és cléggé jó védö fegyverù'l 
szolgálók. Nyugalomkor mindig félxg behajlottak ezen 
karmok, az ököl egy havadályának megfelelve , e szerint 
az Шаг csak lábu oldalára nehezkedik.V Gyomrok egy 
szerü, a csuk felé izmos, bélcsatornájok középszerl'í s 
"akbéltelem (') ì ' А 

Mindnyája az újvilág heves és mérsékelt részeiben 
él; еду kölket szl'ilnek, s'azt hátakon szokják hordani. 
А söre'nyesv hangyász. (LeY Tamanoz'r. DIyrmecop/zaga 

jubatn- (Buff. X, XXXIX- Supp. III, Lv, 
Nég'y lábnyinál hosszab, meliil négy, hátul öt uijal, 

farka alul `s f‘ólüI Í‘óggösen irányzott hosszú забив! Fó 
dött, bundája burnás-szùrke, mindenik “Щи egy fcrde 
fekete, fehérrel szegett sujtás; legnagyobb а hangyászok 

y között. Аз‘; bizonyítjzík hogy Amég az onka ellen is védi 
magát. Az alacsôny (lapos) vide'keken lakik, {Щи-а nem 
mász, lasan jár. ` 
А fogódzó „идёт/дви- (Le Tamandua. lIIyrmecop/Laga 

С) ВшЬсМоп a kétuju -hnngyászbau ke't igen apró toldnlókot 
xsmel'tetett meg mellyekeb szìgoruan Iehet vakbél gyanánt venni. 
An‘ul bizonycs vagyok hogy a fogódzó hangyászban nem Мышей. 

16A* 
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tamantluw Cwv. Myrmft'etrada'clylaïs M. lrz'dadyla. 
L.) Sehreb. LXVI. 
Нота s lábai mint az elöbbié, hanem felényinél is 

kisebb; Так-Ка csutaszörii, f'ogódzó, csupaszvógii, s neki a 
ШК ágall‘ü'vülú akaszkodásra szolgáll'i. Van sárgás szu'rke 
is , válán еду ferde csikolattal, melly csak a {'ény vissza 
veréskor látható; Ivannak sárgák feketc` sujtással., vannak 
sárgák kereszt ыйшззща és I`ekete hassal; ve'gre vannak 
e’gészend’eketèsek.`_Még mind eddig nem tndjuk,„.l1a fa. 
jokat bélyegeznek-e ezen kiilönbségek. 
А ke'tuju Ízangya’sm F öldi. (Le Fourmillier à deux doigts. 

_.Myrmeeophaga didaugyla. Lin.) Buff. X, Xxx. 
Akkora mint еду palkdny. gyapjas sárga szörù' , hai 

и} hosszában еду vereses vonal. farka fogódzó, csnpasz ' 
végii, elx'il csupán Её! nja van, egyik nagy, --- hátnl 
Ilégy‘(‘). ` ` 

.A ToBzosxAK. (Pikkelyes 4allume) Földi. 
(Les Pangolins vulg. Fourmilliers écailleuœ. Alanis. 

Linn). 

Fogok nincs, nyelvök igen kinyujtható, hangyákkal 
és 'termeszekkel élnek, mint a hangyászok; hanem tes 
tök tagjaik ès farkok nagy metszö pikkelyekkel i‘ódöt 
tek, tobozidomban fekvökkel s mellyeket fólmereszte 
nek, összegömbölödve, ha valamelly ellenség ellen {Цыг 
ják magokat védni._ Minden láhokon ё! 11.];Уаа. `Gyomrok 

(‘) A myrmecophaga "Минут. L. Séba, F. rl. nem egyéb> 
c'gy-rosßzul ábrázolt fngóel'zó hangyńsznál. A myrm. `„Наш Schaw. , 
BuII‘. Supp. llI , LVI. rl. еду a kitöinötúl elrontott orramozg. 

(1)1’angoeling, Séba szerint, a jávai nyelven annyit ‘вы, 
mint: összegömbölödó. Bengalában байт/Нм vagy sziklák mászó 
ja, -ncvet visel; földî pontynak is 'Iievcztetikl ‘A hollaii'di haiósok 
formózai ördögnck lxivják, sth. ‘ ' " 
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.ó vílágban taláLtalpak. ._ 
kögéßñn qpkélyen ыошщд vakbelök hibázik. .Csak az 

А ‚уши/мы tobzosßa. ‚(Де PangQli/L à vqueue спине. ‚ 
M. pentadactŕyla. DI. brachyqra, ErxL) Buff. Х, 
XXXW- ‹ 

Нййбт uégy lá'bnyvi hosszú; Гайка felényi mint 'u 
Leste. Kefletßindîábùl.“ Ez ‘az` Aelianus Phattagèn-je (Lib. ' 
XVL Cap. VI. ’ : ‚‚ 

А Ízosszú [мы lobzfms‘la.y Fö'ld. (Le Pangolz'n, à longue 
queue.. Phatagz'lz de ВНЕ M. ‘мамаша. Linn. AI 

‚_ maçroura. Erxl.) Buf1". X. XXXIV. 
Két három lábnyi hosszú.;> fark-'1 .kétszer hosszabb а 

teslénél; pikkelyeì hegyçkkel-fegyye'rkezve. A Senegal 
tul, Gviueábul, sth. (‘). ‚ ‚ Y 

A Pfalz-ban a' {БЫ` allait еду körömpörczöt találtak, 
melly húsz és töbh lábnyi hosszú tobzoskät mubat.y Cu'vïQ' 
Ossem. foss. V. I. r. 193. l. I ‹ " — - 

Az EGYVÉXUAK (EGYÚRÜEK). 
(1Иоп0п‘ётез Geoñ`r~) 

A foghijasok harmadik Lörzsökét -ßte'sziku Ne 

vöket àzért Карина, minthogy а mag, ’a hu’gy‘ más iil‘iiletek számára csak egy kiilsöV n‘yilásokAmm.l 
Nemzö müszereik l‘u'ilönös rendetlenségekçt mulat 
nak; polla hasok alatt nincs .ei‘Széhyökt még is ах 
erszényesek számfölötti csontjait'hordozzák a fan-. 
csontok fólött; magcsatornäik а ьиёусдбье nyilnak 
çz pedig а ЗаЬаПбЬа; lankadtsâg ideién ya vesszö 

(') Mi а hosszufarku îobloaka hazájz'xt Adanson és mais .ulasnk 
tudósílúsnilml lmlározlnk meg. 

З. 
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In'ívelybc тонн} vissza , melly egy lyuk мы 
а ganaló fenekébe nyílik. Méhül csak két csatorna 
vagy kürt szolgâl nekik , mindenik különösen nyil 
va és két torkolattal a hugycsöbe, melly igen bö 
s a ganalóba tátong. mint végre nem egyeztek 
még meg emlöik lételérül (1), nem tudhatni, ha 
élötszülök-e ezen âllatok, vagy tojók Vázokban 
nem kevesebb különösséget mutatnak , föképen egy 
„ниш!“ áItaI, melly mindenik мы közös, a ren 
des vállperec elébe helyeztetett s а madarak villa 
csontjához hasonlit. Végre, az Ы; karmon kivül 
mindenik Iábokon, а himek а hátulsókon egy tu 
lajdon sarkantyut is hordanak, csatornával birôt, 
melly egy а comb Iielsö oldalához `ragadó mirígy 
дна! elválasztott пейте: bocsátált. Azz bizonyitják , 
hogy sértései mérgesek. Ezen állatoknak nincs ИЛ 
sö fülcsigájok, Szemeik igen aprók. 

il (') Meckel emlö gyanánt мама azon ke't mirígyhalmozatot, 
mellyet igen kifejlódve МН]: egy nóstény kacsaszzijnál. Geoffroy alt 
véli, hogy ezek inkább megegyezók :non mi'rigyekkel, mellycka 
cickányok old-'Alain találtatnak. 

(i) Rövid idó óta bebizonyodollnak товар": az “фазой, hogy 
ezen ńllnlok tojásokat юры)‘: Azon esetben, ha ez иду ‘ан, az 
egyůrüekct (cgyvékuaknt) tulajdon osztúlyu “Нил-та]; kell némiké 
pen tekinteni; hanem ohajtandó, hogy еду e'rtelmes boncoló pon 
losan leirnń ezen tojásokat, belül törte'nó ci'edetöket, és a Нирв 
"мы kifejlòdésökct. Ez! azon sok orvostul várhatni, kik Jackson 
kikötójének gyarmalját naponként meglátogatják. L. különben а ka 
csaszáju boncolatńrul azon ponlos különirást, mellyet Meckcl [он 
közzé; "ты sege'dül , ncmzó mû'szcreikrül, sir Everard Home 103)‘ 
zéseit; tòlemva: Leçons d’ anatomic comparée, tome V. és M. 
Genfl'voy~-S.~\int-Hilaire jegyzékeit. Mém. du. Max., XV. k. 
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>Az együi‘ûelr csak Ujhollandbzan találtatnak, 
`110| csak az angolok letelepvedése 6ta fódöztettek 
Po'l.- Két fajok ismeretes. ` 

- A GöMBöLyöK. ‹ 

(Les Echidne's. Echidna. Си“. _Taclzygloœum Ilig. 
Fourmilliers épineux.) 

Arcorok hosszú, ve'kony, kicsin szájbavégzödö, ki 
nyujtható nyelvet biró mint a hangyászok és ’tobzoskálß 
Szinte hangyákkal élnek’, mint azon két nem. Fogaik 
nincsene'k , hanem padlatuk több soru, apró, hátray 
irányzott tövisekkel fódött. Rövid lábaikon öt öl;` igen hosz 
szú, igen erò’s iísó lköröm van, s testök egész fóle tövi 
sekkel fódött, mint a borzé. Иду látszik, hogy a ve 
szedelem ìdején szinte laptaként összegömbölyödhetik. Far 
kok igen rövid; gyomrok tág s majdnem golyókerek, 
vakbelök középszerl'i; vesszejök négy gumóba végzó'dik. y 

Két fajok számláltatik. i f 
А töw'ses gömböiy. (L’ Echidne' épineux. Echidna hj 

stríx. Ornz'tÍLorÍLync/zus h_ystryx." Home. .lllyrmeoo 
' .Vp/Laga aculeata. Schaw.) 

‘Газы; tövisekkel egészen fódve. 
А serte's gömböiy. (L’ Echidne' soyeux. Ec/zidna selosa. 

Ornith- setosus. Home.) 

Szörrel Fódött, Amelly közöLt a tövisek félig elrejtet 
tek. Nómcllyek ezt csak kor-fajtának vélik. 

А KAcsAszÁJUAK. Földi. 

(Les Ornillzorz'llgues. Ornithorhynchus. Blumenl’lach. 
Platypus. Schuw.) 

Kinyult s egyszersmind kiilönösen szêlcs és lapos. 
arcorok Iegnagyobb hasonlatosságot nmtat.a.kaasa'l&vm-« 

«i 
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zéjével, .(Májával), annyival inkább; minthogy. szélei 
apró Евреи‘: lemezcsékkel fódvék. Fogok csak a szájok 
fenokén van, ketlö mindenl'itt, gyökértelen, lapos korn 
пабы,‘ s mint. a vájlábé apró fl'iggelmes csò'vekbùll álló. 
Meliilsö Iábaikon hártya van , nem csak az lljakat egy 
bekötö _. hanem а körmeket is jóval meghaladó; hátulsó 
kon a köri‘rmtöveknél végzödik a "hártya; melly két 
bélyeg а lapos farkkal egyl'itt a kacsaszájuakat vizi álla 
iokká teszi. Nyelvök némiképen kettös, egyik a lemzé 
ben„bojtokkal fódve a, másik amannak alapján, vasta 
gllbb'és I_Iét apró izom hegyet hordozó. Gyomrok kicsin, 

_ hosszúdad, пуща közel van а osúkhoz. Vakbelök kicsin; 
сцен belben több КИНО közegyenes lemezeket látni. Vesz 
szején clsak két. gumó. A kacsaszájnak Ujholland vizeiben 
és mocsglraiban laknak Jackson kikötöje lIözeletén. 

A Csak Ilié); fajok ismeretes, egyik vel‘eses ritka sima 
.ször_l`i. Ie'ptelen l‘acsasza'j'u. F. Ornit/Lorhynchus pa 
rallax-w. ßllulnellbzl _ 

IA másik feketès barna, lapos, göndör szörl'i. Мефо 
llel Ногу esak kor-fajták. Voy. de Péron, I. XXXIV. rl. 
m@ 

Az EMI. (так HETEDIK RENDE. 

‘ -A VASTAGBÖBÜEK. 

i (LES PAcllYDEllMEs.) 

A I'oghijasok végzik a körmös állatok sorát s 
látók, llogy köztök némellyeknek olly пиву és az 
njak végét annyira betakaró köl‘meik vannak, hogy 
bizonyos fokig а manesosaklloz közelítenek. Азот’ 

n 

D 
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ban még egyre kêpesek, t. i. ujaikkal különbözö Её!’ 
gyakat köì‘ülfogni s azokat nagyobb kisebb erövel 
megtartani. Ezen tehelség teljes hijánya bélyegezi a 
mancsosakat. Lábaìk csupán támasz gyanánt $201 
gálván, soha sincs vállkulcsok; alszárok mindig a 
borintás állapoljában marad; s ök növény életre 
„шаман; idomok, életekmôdja sokkal kevesebb 
változást шага: mint a karmosaké s nem еду köny 
nyen lehet köztök két rendnél többet fólállítani, а 
kérödzökét és nem kérödzökét; hanem ezen “tol 
sók, mellyeket rendesen vastagbórüek-nek mon 
dunk, némelly családokm eloszthatók. 

Az elsö az ormányos és agyaras vastagbörüeké , 
rövidebben mondva 

Az onMÁNYosAK. 

(Hoboscz'cû'qns). (1) 

Mindenik lábokon öt ui, a vázban ÍÓ teli‘e'sz 
hanem a lâbot bebonyolô, а kér‘ges böl‘tül annyi‘ra 
fódött, llogy csak a mancsfa]- széléllez ragadt kör 
mök által tetszenek ki. Szem és tulajdonképi met 
szö fogaik hibáznak, llanem metszö-csontjaikba két. 
agyar van alkoLva, a видит! kinyuló s néha iszonyú 
nagyságra nölö. Ezen agyarak sejtjéuek megkiván 
tató nagysága оПу magassá teszi а fölsö állkapcsot, és 

 

(') Az ormányosak Lülönbféle jelekbcn megegyeznck némclly 
òrlókkel: i) nngy темп!) fugaikban; 2) gyukran közegycnes leme 
zekbïìl Rép-Lett zápfogaiklmn; 3) löbb света‘: idomában, atb. 
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az orrcsontokat annyira megrövidíti, hogy a "$2 
ban egészen az arc fölén találtatnak az orrlyukak; 
hanem ezek az élö áIIatnáI egy henger idomu s többV 
ezer apró s különbféleképeu egybe font izmokbuI 
összetett minden felé mozoghatò ormányba nyul 
nak, melly kiválogatott érzéssel bil', s egy ujidomu 
toldalékkal végzödik.` E_zen ormány majdnem olly 
iigyességet ád az yelef'ántnak , mint kezei tökéletes 
sége а majomnak. Ezzel Гоша ö mind azt meg , a mit 
szájába akar vinni , ezzel szívja az Ева]: föI , melIyet 
azután torkába'fecskendez, meggörbítve ezen сви 
dálatos míiszerét; és igy kipólolja a hosszú nyakat., 
melly nem hordozhatandá ezen пиву fejel. és azou 
nagy agyarakat. Végre a kaponya csontfalai között 
nagy üregek vannak , fejét könnyebbitök, also 
állkapcs egészen metszö Газа]; hijával van, belei 
igen tömegesek, gyomra egyszerü, vakbele iszo-v 
nyú; csecse kettö csupán, а melén. Agkölök 32:31:31 
val szop, nem ormányával. Az élö természethen 
csak egy neme ismeretes az ormányosoknak, --- ez 

l 

Az ELEFÁNToK-é. F; 
(Les.` Éle'phants. Elephas. Lin.) 

A legnagyobb szárazi emlöseket foglalja magában. Az 
ormányoklul kapott hq'mulandó szolgálat, melly egyszers 
mind mozgékony és liataImas eszköz, а tapinllás és ‘52113 
his müszere, igen ellem'itközö- az ö otromba tekintetökkel 
s idomtalan viszonyaikkaI; és mivel egyszersmind meg 
Iepö мышца, cz is hozzá járult, hogy ezen (широк -ér 
lelmessége fonhéjázva adassék eIö. Mi öket- sok ideig 7123 
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gilván, nem .láttuk hogy az ebét vagy Löbb más em 
lösét fóll'ìlmulla Чаша. Különben‘az elefäntok szelid ter 
mészetüek, s a vén hímek vezérlése alatt seregesen él 
nek. Csak növényelikel táplálják magokat 

Megkülönböztetö bélyegök а zápf‘ogak, mellyeknek 
teste bizonyos függö lemezekbül áll, mindenik csonlállo 
mánybùl képzödve , mázzal takarva s еду harlnadik, 1:61‘ 
gesnek neveztetelt állomány által köttetve össze; egy $26 
val azokhoz hasonh'tva , mellyeket а hártyörléknél és iöbb 
más örlönél Iátlunk. Ezen zápfogak nem fíiggösen követ 
keznek egymásra, mint a mi maradó zápfogaink а tej-v 
zápfogakra, hanem hátulrul elöre, olly módon, hogy а 
mennyire egyik fog kivásik, annyira azon idöben 1121116 
na jövötl'il elöre nyomatik; s igyr az elefánt та“ ̀ egy 
ma'jd két zápfogat bir mindenik oldalrul, összesen ред]; 
az idöszakok szerint négyet иду nyolcat. Az elsöknek 
ezen годик közúl kevés lemezeik’ vannak, а kövelkezen 
döknek pedig mindig több. Azt mondják hogy némelly 
elefántok eképen nyolcszor cserélnek zápfogakat. Agya-` 
гайка‘ egyszer cserélik e1. 

A mai elefántok, durva hörrel fódvék s majdnem 
-szöretlenek, csak az ó "ilág hév ege alatt élnek; s mind 
eddig csak két fajok ismeretesç. 

Az z'ndíai еда/дм- (L’ .Éléphant des Indes. Elephas in 
dicus. Cuv.) ВНЕ. XI, I. Supp. III, LÍX. 
Feje hosszúdad, lìomloka homorú, zápfogainak ko 

ronája kereszt vesszöket шагаю, hullámzókat, mellyek az 
azokat képzö lemezek szélei , а dörzsölés által выйти 
Ezen Га] fülei kisebbek; hátulsó lábokon négy köröm 
van. Az induson tul a Keletí-tengerig Iakik s а nagy szi 
geteken India délszakán. OLt végetlen idö бы megfogatnak 
némelly egyének tanítás végett s húzó és terhordó állatok 
ká tétetnek; hanem házi állaLképen mindegyre nem valu 
tenyészthetö, noha alnptalan az , а mit szemérmetességök 
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rl'i] mondanak, hogy l. i. [так elött nem nösznek. A 
nöstényeknek igen rövid agyaraik vannak s ezen {сып 
letbcn sok him hasonh't hozzájok. 
A: afrilrai elefa'nt. (L’ Élephant d’ Afrique. Elephas 

africanas). Cuv. Perrault. Mém. pour l’ Hist. des 
An., és Fred. Си". Mammif. 

Feje gömbölyl'i, homloka domboru. fiilei nagyok. 
zápfogai ferde négyszegeket mntatók. Ugy látszik hog§Y 
lnitulsó lábán gyakran csak három körme van. Ezen fa] 
lakik a Senegáltul a‘Remé-nyfokig. Нет tudni, ha Afrika 
egész keleti partján is fólmegy-e, vagy ha az elébbi által 
pótoltatik-e ott ki. A nöstények agyarai olly nagyok, mint 
a liimekéi s ezen fegyver általáhan tömegesebb mint az 
indiai Гайки. Ма már nem szeliditetik meg az afrikai 
clef-int, hanem ugy látszik, hogy a carthagobeliek olly 
hasznait vették, mint az indusok a uiagokénak. 

A fold alatt a két vilaig maid minden részében ММ! 
tatik еду elefautfaj csontja, melly az ‘indiaihoz közelite _. 
de zápfogain egycncsebb és ke'skenyesbbl vesszök voltak, 
agyarainak вещей aránylag hosszabbak, s alsó állkap 
csa tompábh. Egy Adams által (l) újdonan a jègbl'il Siberia 
ран-[111111 kiszabadl'tott egyén, иду látszik, sürl'i s-kétl’èle 
természetii szörrel fodetett; ugy hogy lehetséges, hogyl 
ezen fai `a -liideg éghajlatokban élt. Ezrégóta eltiint mdr 

fóldgolyónkrúl. (L. Cuv. Recherches sur les смет. tom. I.) 
Az ormányosak második neme, чад)’ 

_A KÚPFoGÚK. y 
(Les lilaslodontes. illaslodon. Cuv.) 

Egészen elveszett, es еду élöfajat sem hagyott. Lá 
bai, agyara, ormánya és sok más alkotási hélyege közös 
voll; az elefánlokkal; hanem azoktul kl'ilönhözött zápfogai 
:'Iltal, mellyeknek az Шут túli koromija nagy Киров 
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щуеккел f‘ódelctl s.elvńsásq uián többé kevesebbé жё 
les körtálokat пытаюсь, ереп kupok lemetszését ábrázo 
lókat. Ezen годик, mellyek hátulrul elöfelé cserélkez 
tek mint az elefánlnál, án'nálltöbb kúp-párokat mutattak, 
minél idösehb volt az állat. 

А nagy lzúpfog. (Le grand Mastodonte. Младшая. gí 
ganteum. Си". а f. h. h.) 
A legjelesebb fai , mellynek Кар-"65:13:11 ferde négy 

szegüek. Az' elefánlot fólüti, hanem még otrombább ará 
nyú. Maradékai csudálatos jól menekcdve és nagy bö 
séggel Lalállatnak északi Amerika maid minden részében. 
Az ó világban végetlcniil ritkáhbakf 
А l‘esl‘enyza'pu lúpfog. (Le lilastodonte à dents étroites. 

Mastodoa angustzdens. Си". а h. hely.) 
Zápfogai keskenyebbek az elöbbiéine'l, s elvásván ló 

heridpmu tállapokat mutatók, melly okbul némelly szer 
zök ezeket а viziló fogaival összçzavarták. Ez az elöbbi 
nél egy harmaddnl kisebb volt és jóval alacsonyabb szá 
ru. Maradványait majdnem egész Európában találhatni/ 
s déli Amerika legnagyohb részében. Némelykor vassal 
:ithatva lévén fogai, fólhevi'lés által szép kék szl'nt 6119 
nek {Ы s az иду nevezctt nyugoti türkiszt adják (2). 

Második csaiádunk magában foglalja 
A szorosb értelmi ,vAsTAGBöRüEK-eß 

mellyeknek lábain négy három, vagy Её: uj van. 

(') Ezen alkotás, melly a kúpfogúkkal, vizilovakkal, «1152 
nókkal , stb. közös, azon hamis véleme'nyt szülc', hogy az clsók 
húsevók voltnk. 

(’) Még némclly kevesèbbé eltcrjcdt fajokat is találtak föl. l. 
Cńv. а hiv. helyeii; és egészcn újdonan igen nevezetes fajok liozal 
tak a birmanok lartományábul, m¢llyeknek leirását Bucklandtul 
várjuk: Mast. Iqlidens; Maat. дар/штатов, etc. 
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Azok mellyeknek páros számu uiai vannak, 
némiképen villáslábuak , 4és némelly tekintetben, 
vázokra 'söt meg gyomrok bonyolatára nézve is kö 
zelítenek a kérödzökhöz. Iìendesen csak két пеш 
be tétetnek. 

A VIZILOVAK. 

(Les Hzppqiotames. Hippopotamus. Lin.) 

Mindenik Iábokon négy ujok van, majdnem egyen- 
lök, apró man'csba ve'gzödök; mindenù'lt hat zápfogolçs 
ezek közi'il а három melülsö kúpos, а három hátulsó két 
pár hegygyel födött , mellyek elvásván , lóheridomot nyer 
nek; mindenik állkapocsban négy metszö, а f‘ólsök rövi 
dek, kúposak, "isszahailottnk, az alsók hosszúk, henge 
resek, hegyesek, elöre fekvök; mindenik oldalon fóliil 
alul еду szemfog, а fólsö egyenes, az nlsó igen vastug, 
visszahajlott, а kellö .pedig egyik а másikat vásítja. 

Ezen álh'itok teste igen tömeges, szörtelen, száraik 
‚ rövidek, hasok majdnem а fóldet kússza, fejök iszonyú., 

széles duzadt orjba végzödö, melly vastag melsö fogai 
készülctét rejti el; farkok rövid, Szemeik és flïleik aprók. 
Gyomrok több zsebre van elosztva. A folyamokbnu губ 
kerekkel és egyéb növényi .anyagokkal élnek, és nagy 
vadságol s ostobaságot mutatnnk. 

i Csak ogy fnjok ismeretcs,;me1ly ma Afrika közép 
s déli részénçk folyamaira szorulkozott (А lre'te'ltú ‘1152516 
F. Н anIp/lìbíus. L.) 131111‘. Supp. III, 4 s 5. Kl'ílönben а 
Nìluson egész Egyiptomig Iejötl; azonban már jóideje,- 
hogy ezen vidékrül eltù'nt. 

Europa vizmosatai ehez az afriknihoz igen hasonh'tó 
vizilófaj csontjait rejtik, és két ‘аду hárorn kisebb és ki 
sebb fajéil.. (L. Си"- Rechea‘ch. »Sur les ossem. foss. 
tom. I). Y ' 
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I А nIszNóK. 
- (Les Cochons. Sus. Lin.) 

Minden lábokon két nagy középujok van, erös manes 
csal fegywerkezve, és két oldalujok, sokkal rövidebb , a 
földet meg alig érö; metszö fogaik száma változó, de az 
alsók mindig elöre fekl'ivök , szemfogaik a száibul kime 
-redök s egyik a másik felé fólhajolva; arcorok csonka 
ormáuyba (orjba) végzödik, melly fóldturásra alkalma 
tos; gyomrokkevessé osztott. 

A tulajdonképi disznóknak huszonnégy ‘югу 111152011 
nyolc zápfoguk van, ezek köziil a hátulsók hosszúdadok, 
gumós koszorúval, az elsök többé kevesebbé összenyom 
tak; zápfogok mindenik állkapocsban hat. 

А sertés disznó- F. (Le Sanglier. Sus автор/ш. L.) Buff. 
V. xiv, xvii. — ’ 

Ez a házi disznónk s az ö I'ajainak törzsökapjil; agya 
rai hengeresek, ki- s egy kevéssê fólf'elé görbiiltek; testök 
zömök, fù'leik egyenesek, szöre sertés, fekete; kölkei, a 
malacoknak neveztettek, fehér s fe-kcte csikolatuak. Nagy 
kárt okoz az -erdiök közeletén fekíivö mezökön, .ott губ 
ke'rkei'esés végett turkálva. ` 

A házi disznó (szeh'd sertés) nagysága, szairai magas 
sága. fiilei iránya e's szi'ne kiilönbözök; ez majd verhe 
nyes, majd tarka. Kiki tudja, melly hasznos ö táplálatl 
könnyůsége, husának jó ize, és sóban soká eltarthatása s 
végre szaporasága által, melly a nagyságiabeli allatokét 
»sokkal Íöliilmulja, az emse tizennégyet 15 malacozván. 
Nègy hónapig hasas, és évenként kétszer. A sei-tés öl; шагу 
hat évignöl, egy esztendös korában nemzhet, s husz 
ëvig élhet. Noha elég durva természetü, a vad és szeh'd 
sertések még is társaságosak , a farkasok ellen védni tud 
ják magokat, körbegyülve s mindenfelé túrójokat mu 
шт. Torkosak, röfögök, önnön malacaikat is' fólfalók. 
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Ezen Га] az egész fóldön elterjedl, és csak a zsidók .s 
Mahomet hl'vei nem tóplálják vele nlagokat. 
А: a'kzroos diszno'. (Le Sanglier à masque. Sus larvatus. 

Fr. C. Sus africanas. Schr. CCCXXVII. Sanglier de 
llfladagaacar. Daub. MDCCCLXXXV.) Samuel Da 
niels Aů‘ic. Scenery XXI. rl. 
Agyarai mint a sertéséi, hanem arcorának mindenik 

oldalán, az agyarhoz közel, nagy gumó van, majdnem 
nöemlöhöz hasonll'tó, egy нот-111111165 által там-1111011, s a 
melly igen kl'ilönös idomoi. да az állatnak. Madagaskar 
ban s Afrika délszakán lakik. 

А babirussza disznó F- szarvasdzlmó. (Le Babirouasa ou 
Cochon-Cerf. S. babirussa.) Buff. Supp. lll, XII. 
A többieknél magasabb és karcsubb száru; agyarai 

hosszuk vékonyak fùggösen tekeredök, a i‘ólcsök 051311 
san hajolnak мы. Az indiai ищи-вой némelly-szige-Y 
tein lakik. 

A disznóktul elválasztllatók. 

A szöMöosPoFoX. 

(Les Phacoclweres. Fréd. Ст.) (1). 

Zápfogaik hengerekbl'il tétettek össze. kéreg által köl 
letve egymáshoz, majdnem иду mint az elefántéinak ke 
reszt-lemezei; szinte ugy hátulrul elô're váltják f`ól azokat. 
Kaponyájok kr'l'lönösen széles, agyaraik gömbölyük oldal 
‘ЧМ és fólfelé irányzottak, irlóztató nagyok; és mindenik 
poßjokon egy nagy izom-karèly csl'l'ng, а mi idomok 
ocsmányságát teljessé teszi. Fölûl csak két zápibgok van; 
alul hat. ` 

A zöld foktul hozolt egye'nek (afrikai szömó'cspof. 
Sus africanas. Gm.) általában igen teljesen birják ezcn 

(') I’ÍlacO-L‘Íwerus, szömölcxös (Нина. 
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metszöfogakat; a Reményfoktul jövök (a szerecsen взб 
mó'c'spof; Földinél szerecsen diez/zo'. S. aethíopícus. Gm.) , 
Buff. Supp. III, XI, ezeket soha sem mutatjálc; csupán 
csak nyomaikal; lelni néha az l'ny alatt; meglehet hogy 
ezen kù'lönbség а kortul fiigg, melly а fogakat 'az utol» 
sóknál elvásatá , de az is meglehet, hogy Га]! kl'ilönözést. 
jelent, annál inkáhh, minthogy а reményfokinak feje is 
szélesebb és rövidebb valamìvel. 

Annál kevesebbé hagyhatók а disznók nemében 
A HÁTANYŕL-ak. ` 

(Les Pe'carz's. Dícot‘yles. Cllv. 
Maid egészeq a tulajdonképen ugy moudott disznók 

záp és metszö года“: birják, hanem szemfogaik а többi 
állatok rendes hclyezét bu‘va, nem állanak k1 a szájbul; 
hátulsó lábaikonl a külsó' и] híbázik. Farkok nincs, ágye' 
kaikon mirl'gyes nyilás van, mellybiil büdös nedv займё 
rog- Két ладу ujok kéz és láhtöcsontja еду darabba Гоп-1: 
össze mint a kérödzöknél, mellyekhez még hasonlóbbak-- 
ká teszi'öket több erszényre osztolt gyomrok. Az kúlö 
nös dolog nálok, hogy függerök néha {Ева fólduzadt, 
hanem a nélkl'il, hogy a fólduzadás helye meg volna ha 
tározva, -—- mintha líikevény (anevrisma) alzi volnáuak 
vetve. _ 

Csak két fajok ismeretes, mindenik déli Amrriká~ 
bul, mellyeket csak d’ Azzara különböztetett meg egy-~l 
mástul; Linné а Sus tajassu név alati'. egybe zavarln öket. 
Az örvös Íza'tanyz'l. Földjnél *pésmadzlszná (Le Pécari 1 

à collier ou Patz'ra. Dic. torquatus. Guv.) Buff. Х , 
nl, 1V. 

Szöre szl'irkével és barnával gyürüs; örve fehéres, az 
alsó alkapocs szeglelétül ferdén menö a vállhoz; felével ki 
sehb а sertésnél. 

(') Dicnzyle, kcltôs köldòk, d háláu való nyilás mialt. 
cUvIER 1. к. 17 
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Az ajal-osrha'tanyil. (Le Tagnicati, Taitetou, Tajaasou, 
etc. Die. labiatus‘.~ Cuv.) 

Nagyobb, barnu, ajakai fehérek. 
Ide helyheztethetö egy az élö természetben ma isme 

i‘etlen nem, meIIyet mi taIáItunk f`ól s ezen nevel. adók 
neki: 

ANoPLoTHEmUM. Cuv. 

(Fegylen бед). 

A vastagbörüek kiilönbféle lörzsökeivel a IegküIönö 
sebb hasonlalosságokat mutatja s némelly tekintetben a ké 
rödzök rendéhez közeIit. Mindenik állkapocsban hat metszö 
fog, — а metszökhöz hasonIitó négy szemf'og, egymásba 
be nem vágva, és mindeniitt he't zápfog, egy folyvásti sort 
képez minden he'zagosság néIkl'iI, а mi csak az emberben 
Iáttatik. A négy hátuIsó zápfog mindenik oIdaIon hason 
lit a szarvorru, sziklabú és а hajdanóc-(paloeolherium) 
éihoz, azaz f`óI1`1'I négyszegii, aIuI két ‘аду hármas fél 
holdu. Lábaik két nagy ujba végzödök, mint a kéröd 
zöknél, azoktuI abban különböznek, hogy a kéz és Iábtö 
csontjai, sohn sem Гоп-т egy darabba össze, mindig eI 
válva maradnak. Lábtöjök alkotása, mint а tevéknél. 

Ezen nem csontjai nem taIáItattak maig egyébütt 
mint a gypszbányákban Páris körl'il. Mi itt б: fajat ismer 
tiink ki, egy nagyot mint a szamár, a vidra alacson ido 
mávaI és hosszú farkdval. An. commune Cuv.) elsö Iábainak 
helsö szélén egy kis mellékes и] van; egy mâsikat, ga 
zella nagyságnyit és könnyííségüt: An. medium); egyet a 
nyuI nagyságával és majdnem aránynival, két apró mel 
Iékes ujjal a hátulsó Iábak oldalain, sth. (L. Cuv., Re 
cherch. sur les ossem. foss. tom. III. 

A nemviIIás lábu rondes vastagbörüek három 
nemet foglalnak elöször magokban , egymáshoz 
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igen hasonlót zápfogaikra nézve , mellyek fölül min 
denik oldalon heten vannak, négyszegü koronával, 
l/xůlönféle emelkedett vonalokkal, alul is heten, 
kettös félholdu koronával, az utolsô mindenütt há 
rom félholdu, -- hanem metszö fogaik 1113161: 

y bözök. 

Az onnszABvUAK. (szARvonRUAx (Les Rlzínoce'ros. Rhinoceros. L.) 
Мёд’ ezek is `kl'ilönböznek egymásközt e tekintetben. 

Nagy állatok; mindcnik lábok három при oszlolt s orr 
csontjaik igen vaslagok s boltidomban egyesíiltek, еду 
tömött szurvat hordanak, а börhöz lapadól, rostos és 
szarvállományút, mintha össze enyvezett szörbúl állana. 
Teŕmészetök ostoba s vad; а ncdves helyeket szeretik, 
füvel s faágakkal élnek, egyszerü gyomruak, beleik igen 
hosszak, vakbelök igen nagy. 
Az indiai orrszarvu. (Le Rlu'lzoce'ros ldes Indes. Rh. ín 

èlz'cus. Си". Buff. XI, VII. 

Huszonn 01o zá fo án ШИН, mindenik állka csában У P g Р 
két; erös mctszó'fo , két más a ró az alsók között és két g P 

meg kisebb а fölsökön ШИН. Csak egy агата van; höre 
azon mély redök álLal nevezetes, mellyet az a válla‘k mö 
gött s keresztül, s а combok elò'li'.I s rajtok keresz‘lül ké 
pez. Kelet-indiában Iakik s föképcn а Gangesen tul. 
'Aja'vai orrszarvú- (Le RÍLl'llQce'ros de Java. Rh. java-A 

nus. Fréd. (Cuv. Mammif. 

Az elöbbi nagy metszöivel s еду szarvával; höre re 
’ döi kevcsebhek, еду, tarkóján, вычеты), és ,A а mi ne?y 

vezetesebb, egész höre fódve van apró síírl'í szegleles gu 
mókkal. Мёд másutL 11cm laláltaték mint Jaîw'ában. 

17 ‘I 
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¿I_Mllmîllrai orrszm'z'u- (Le Rhinoceros de Sumatra. 
g Bh. штык/18119. (luv.) Bell. Trans. phil. 1793. Fred. 

Си". .Mammii`.~ 

Azon _négy _nagy metszö _foggal mint az elöbhiek, ’ 
b’òrénvalígl vannak redök, melly többnyire eléggé nlezes, 
(lcpled‘t) s a а|‹бибпзё‚‹;ёз szarv mögött ogy мышь is 
hordoz. _ ~ 

Аз afril‘ai orrszarvu. (Le Rhinoceros d’ Afrique. Rh. 
afi-icanus. Си". Földinél Ã‘e'tszarvu szarzvorru.) Buß'. 
Supp. VI, VI. 

_ Kêt szarvu mint az elöbbi, hören sommi redö, egy 
.metszö foga sincs; zápfogai majdnem az egész állkapocs 
hosszaságát elfoglaljak. Ezen metszöi'og hiházat miatt el le 
hetne öt választani _ezen ncmtiil. 

_ A fold alatt, Siberiában s Némethon kíilonbözö vidé 
keiu ogy kétszarvu orrszarvu csontjait talállák, mellynek 
kaponyaija sokkal hosszabb az élökeinél s móg egy fiiggö I 
közcsontfal által kù'lönbözik , melly az orrcsontokat tart 
ja. Ez elveszett Га]; és egy majdnem egósz ilóg, melly 
Sibcriában a Vilhui partján a )égbül ásaték ki, azt mutata, 
hogy elég sürü szörrel fódetett. Ez is éjszakon élhetett, 
mint az ásványos elefant 

Újabban T oscana s Lombardiában más orrszarvu Га] 
cspntai ásattak ki, mellyek az afrikaiéhoz sokkal jobban 
Шашлык közeliteni. 

-Némethonban ollyanok talállattak, mellyeknek Inet 
szöl‘ogaik voltak mint az ásiaìnak; végre I" ranciaország 
han olly csontok talállatlak, mellyek a disznóénál alig 
mutatnak nagyohh termetct. (L. Cuv., Recherch. sur les 
ossem. fossiles. tom. ll.) 

A szIKLABÚK. 

(Les Damans. Hyrax. Hermann) 

Sok ideig a rágcsák (örlök) közé tétettek igen kicsin 
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lermeto'k miall; de jól mcgvizsgálván , azt ШИНЫ‘, hogy 
~ a szarvat kivévén,` szarvorruak kicsinben , legalább pombo 

san ugyan azon zápfogaik ‘читай; hanem fólsö állkap-.I 
csokban két erös metszöfog van ‚‚ alá görbl'ilvç; ñatalságok 
han két igen kicsin szemfog; az alsó állkapocsban négy: 
metszö van, szemfogak nélkíil. Melsö Iábaikon négy ui 
számláltatik, a liátulsókon három, mindannyi igen apró 
vékony gömbölyi'i mancs-nen1me1 ,‚ а hátulsó láb középuját 
kivévén, melly görbe ferde körömmel fegyverkezett. Ezen 
állatok агсога s fiilei rövidek, szörrel takartak, a fark 
helyett csak еду gumót viselnek. Gyomrok két erszényre 
osztott; a nagy vakbelen s.y a hurkabél Löbb kita’gulásán- 
kivi'il, emennek közepe felé két toldalék láttatik, ama 
darak vakbeléhez hasonlitó. ' 

Еду faj isméretes, melly tengerinyul nagyságu, 5211г 
liés szim'i, egész Afrika szikláin igen közönséges, hol 
néha a ragadozó madaralc zsákmánya lesz, -— s' 
melly Asia némelly részében is lakni látszik; _' legaláhbz' 
mi bizonyos ki'ilönbséget nem találunk a [ОН .sg/rial" 
szil‘labú (hy/ax cape/isis et s‘yrz'acus.) között BuII‘Ã S'upp. 
VI, XLII, XLIII. VII, LXxIx. (1) 

HAJDANÓG. 

(Les PaZaeot/Lerz'um. (luv.) 

Szinte еду elveszeLt nem. Zápfogai ollyanok mml а‘ 
két elöbbinél , metszöje hat, szemfoga ImiLö mindcnik aill 
kapocsban mint a lapiroknál, mindenik Iáhokon három 
Iáthaló и]; azonkivi'il @gy rövid izmos orjat is hordanak 
mint a tapirok , I_nellynek izmai végett az orrcsontok rövi 
dek vollak s alantok nagy kikanyarilást hagynak. Mi ezen 

(‘) A дуг-ах hudsonius, Bewick, 407. ё: Sclireb. CCXL, c. va- _ 
lódiságái'ul igen kétclkcdem. Csupán csali gyüjlcménylúrban lit 
шеи. 1 
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nem csontjait keverten találluk а fegylenösd-(anoplo 
lherium)e'ival Paris vidékének gipsz-bányáiban, Fruncia~ 
hon egyéb töhb helyén is Iéteznek. 

Már tizenegy югу lizenkét fuj ismeretes. Párisnál сви 
pán. találtatnak ló tapir éákicsin juh nagyságuak; Orleans 
hoz közel egy olly Га) csontja talállalik , melly mnjdnem az 
orrszarvut l'ité fól- Ezen állatok 11 tavak és mocsárok szé 

lén látszanak tanydztani; minthogy а csontjaikat takaró 
kösziklákban édes vizbeli csigák is vannak. (L. Cuv., Вв 
cÍLerc/l. sur les oss. foss., torn. III.) 

TARAJFOG. (Pólya). 
(Les Бор/110110213) 

Egy másik elveszett nem, melly 112 elébbihez közel 
ńllhatott; de alsó zápjai kereszt emelkedetüek voltak. МЮ; 
Liz vagy tízenkét Га] ásaték ki hajdani édes viz-telekein 
ken, ay hol 11 hajdanócok találtatnak- (L. Вес/"1:11. sur 
les oss. foss. tom. III.) 

Ezen nemek után következcndök 11 

TAPIROK. F. 

(Без Tapz'rs. Тара)‘. L.) 

Huszonhét zápfoga közül az eldörzsölödés elött mind 
egyik két egyenes és háránt halmot mutat; mehfil min 
denik állkapocsban hat metszö és két szemf'og van, 11 záp 
fogaktul iires tér által választva e1. Оггц kicsin izmos ori 
idomn; melsö lábaikon négy uj van, а hátulsókon három. 

Sok idön által csak еду faja volt ismeretes 
А damasz tapír. F. Az amerz'ŕai tapz'r. (Le Тара)‘ 

d’ Amerique. Tapir americanas. L.)_Buñ`. Supp- VI. l. 
‘ Nagysága mint еду kis .szamáré, höre hama, 11111111 

nem csupasz, farku középszerii, nyaka husos, а tnrkóján 
mintegy tarajt kepezve. Közönséges а nedves helyen és 
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a folyók hosszában déli Amerika heves vidékein. Husál 
‘megeszik. Kölkei fehérfoltosak mint a szarvasboruyúk. 

N éhány év ota еду másik tapir-faj találtaték i`ól laz ó 
világban; ez 

4:: indiai tapz'r. (Le Tapir de l’ Inde. Tapir indicas.) 
Nagyobb az amerikainál, fekete barna, háta fehér, 

sziirke. Malacca félsziget erdeiben, Sumatra szigcté'n, stb. 
lakik. 

Vannak még ásványos tapircsontok is egész Europában 
clterjedve, s a többek közölt, еду szörnyíi fajé, mellynek 
nagysága az elefántél megközeh'té. (Szörnyz'i tapir. Tapir 
gzganteus. Cuv. Ossem. foss. tom. ll.) 

Roulin tanár a Cordillerákon egy új tapirfajt talála 
161, fekctél., sürii szörrel fodöttet; -— 110552115 orrcsontúl., 
— 5 ennél fogva a hajdanóchoz közell'töt 

Schleyermacher еду паду ásványos állat alsó állkap 
csához jutott, mellyriil azt vélik, 110ду valami óriási ta 
»piré. Szörnyů szemfogai voltak ennek s szájábul kime 
redök; --~ еду mellékes nemet kelle hihetöleg képezniek. 
Nagysága móg féllel nagyobb lehelett a vizilóénál. 

A vastagbörüek liarmadik családa, vvagy a nem 
kérödzö mancsos állaloké magában foglalja 

lA MERöKönMüEK-et. F. 

(Les Solipédes.) 

Látszólag csak еду ujat birnak s еду mancsot 
mindenik lábokon, noha а hör alatt kêz és 11111116 
vök oldalain két csö'vekcsét (karco.t)kordanak, kél.. 
mellékujat ábrázolót. 

Csak ogy nemök ismeretes, 
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A LovAK. F. ‚ 
(Les Chevaux. Equus. L.) ` 

Mindenik állkapocsban hat metszö fog, rnellyeknek 
koronája а ñatalsa'gban gödrös; mindem'itt hat zápfog, 
négyszegl'i koszorúval, s a beléjek ható máz által négy 
félholddal jegyezve meg, s azon fólül a fólsök még egy 
kis laptállal а‘ belsö szélen. A hl'meknek többnyire két 
kis szemfbgok van a fólsö állkapocshan, s néha mind a 
kettöllen, az реф; majd mindig hibázik a kancáknál. 
Ezen szemfogak s az elsö zápVog közt egy ürcs tér van 
a szlijszeglelnek megfelelö , а hova a zabola tétetik s melly 
nek segedelmével csupán lön az ember képes ezen ha 
talmas emlösck megszcliditésére. Gyomrok egyszerl'i s kö 
zépszerii, hanem beleik igen hosszúk s vakbelök iszo 
nyú. T ögyök conlbjaik között 
А lözönseges lo'. F. А’ me'n. (Le Cheval. Equus callallus.) 

Lin. Buff. IV. I. 

Nemes társa az embernek a vadászaton, hadhan, a 
fóldmivelés, ml'vek e's kereskedés munkáihan, a megsze 
lidl'tett állatok között legfontosabb 65 legjobb gondviselést 
nyerö. Ugy látszik hogy vad állapotban nem találtik töb 
bé, kivévén az olly helyeket hova az~elöbb szelid volt 
lovak-szabadon hocsáltallak, millt Tatárhonban s Ame- › 
rikáhan; ezek itt seregesen élnek, egy idös méntl'il (him 
tl'il) планете 65 védetve. A ñatal mének (méncsikók) 
azonnal elhajtatnak, mihelyt fólserdlïltek (fanosodtak) 5 
távolrnl kisérik а csordát, mindaddig mig Iìatal kancákat 
csalhattak magokhoz. 

A rabszolgaságban hat hét hónapig szopik a csikó, а 
két nöm а második évben elválasztatik; zabola 65 tartás 
alá harlliadik évben kezdenek téLeLni; csak a negyedik 
évben nyergeltetnek nleg, 5 csak ekkor nöszhetnek ша 
lom nélkl'il. A kanca tizenegy havig hol‘d. 

A ló életkorát leginka'bb metszö Iogai mutatják meg 
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Téjfogai tizenöl nappal kezdenek mutatkozni a szäletés 
1min; két és fél évre, а köze'psök fólcseréltetnek három 
és félkorra, а két következö , négy és fc'lkor а két szélsö. 
Eleinte mind ezen fogak koronája mély, hanem ezen :ir 
kot az elvásás miatt lassanként elvesztik. Két és fél 

vagy nyolc éves korokban minden árok eltünt, а ló éiet 
korát továbbá nem jelclhetö. 

Az alsó „выгоды: három és fél évkor jó’nek ki, а 
fólsök négykor; amazok hatig hegyesck maradnak , tizkor 
vaisni kezdcnek. 

A ló életkora nem еду könnyen haladja meg a har-~ 
mine évet. 

Mindenki tudja, mennyire különbözik ezen állnt 321 
nérc s nagyságára nézve. F ö fajtái isA szembeti'inö különbsé 
get birnak fejök idomára, arányaikra nézve, s minde 
nik különbféle munkára való elsöhsége által bélyegeztetik. 

Legkarcsubbak és Iegsebesebbek az arabok ‚ mellyek а 
spanyol fajta tökélyesl'tésére használtaltak, s czzel egyätt 
az angol fajtál' segl'tél'î képzeni; а legnagyobbak s legerösb 
bek az Éjszaki-tenger 'partjairul~ jönek; а legkisehbek pe# ' 
dig Svédhon ójszakárul és Korszikábul. A ,vadlovuk Те)‘: 
vastag, szörök kondnr, arányuk kevessé kellemes. 
А dsagatáj. (Le Dzzgguetaí. Equus ÍLemíonus- Pall.) 

Schreb. 

Ezen Га] , ai'áuyaira nézve közép helyen van a mén és 
szamár között, s közép Ásia homok pusztáin seregesen 
él- Szine isabella sárga, sörénye s hálcsikja Реймс; farka 
fekete bojtba végzödilc. Hihetöleg’ez a régiek так] ösz 
vére. 

А’ szar'na'r. F- (L’ Але- Equus asz'nus. Limi.) Buff- IV, XI. 
Ismerhetö nagy fiileirül, Гайка végének bojtja'rul, а 

vállain lévö fekete keresztriil, а mi clsö jelenkezése а 
következö fajokat megkülönböztetö csikoknak. Közép 1151 
ának nagy pusztáibul eredt, ho1.vad állapotban most is 
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találtatik, számatlan csapatokban, mellyek az évszak sze 
rint éiszakrul déIfeIé költöznek. Igy az igen éiszaki vi 
dékeken rosszul is tenyész. Т йгб‹1е1тё1, iózanságát, eró's 
mérséklelét s а szegényebb mezeieknek adandó 520136111 
tát kiki ösmeri. 

Hangin (ordi'tása) a gögie fenekén lévö két kfiIönös 
apró l'irességtiil rekedt. 

A ze'bra. Czebra. I7. (Le Ze‘lzre> Equus zebra. L.) Buff. 
XII, I. ’ 

Maidnem szamáridomu, tökéletes rendességgel van 
ogészen megcsikolva fekete s feller kereszl; suitásokkal. 
Afrika egêsz déIi részében 1101101- Mi Iáttuk, hogy egy 
nöstény ze'bra egymás után szamárral és ménnel nemzelt. 

A kuaga. (Le Оттуда. Е. guaccha. Gm.) Buff. Supp. 
VII, VII. ` 

A Ióhoz hasonlóbb mint u zébrához , hanem vele egy 
honu. Nyakán és válain barna szörii , fehe'r suitásokkal ke 

_resztben; keresztie verhenyes szl'irke, Гайка s szárai fe 
héresek. Neve szavát feiezi ki, az ugatáshoz hasonlól. 

A lie'rclo'. (L’ Onagga ou Бани’. Fr. Cuv. Mammif.) 
Equus montanus. BurcheII.) ’ 

Afrikai fai , kisebb a szamárnál, hanem a kuaga szép 
idomával, izabellasárga, fekete csikokkal feién nyakán s 
törzsökén, váILvn szélesbekkel s keskenyebbekkel. A há ~ 
tulsók ferdén mcnnek elöre; szárai s {hrka fehérek. — 
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A KÉRŐDZŐK. 

(LES RUMINANTS. PECORA. L.) 

Ez talán az egész osztályban legtermészetibl) s 
legmeghatározattab rend, mert иду látszik, “mintha 
ezen állatok majd mind ugyan azon minta szerint 
alkottattak volna s csupán a tevék mutatnak némelly 
kis kivételt a közös bélyegtül. 

Ezen bélyegek közt első az, hogy csak az alsó 
állkapocsban van 'metszőfog és pedig majd mindig 
nyolc. Azokat fölül kérges duzadat pótolja ki. A 
metszők és zápok közt üres tér van , a hol, de csak 
némelly пеше1шё17 egy vagy két szemfog találtatik. 
Zápfogaik, majd mindig mindenütt; hat, két kettős 
félholddal jegyzett koronát bírnak, melly félhold 
nak domborodása a fölsőknél be, az alsóknál kifelé . 
irányzott. 

Négy lábok két ujba s két csülökbe vég 
ződik, mellyek lapos fölülettel (színnel) néznek egy 
másra, ugy hogyegy csülöknek tetszenek, de ket 
té hasadtnak; a honnan jött ezen állatok „hasadt 
körmüe “ nevezete; (magyarul jobban csülkösök 
nek mondhatók). 

A csülök mögött néha két apró sarkantyu 
(csülök) van , a mellékujak nyomai. A csú’l: (la'ôtó) 

a 
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és eló’csú'1:(ke'ztö) két csontja egybe olvadt, melly 
nek neve töcsont (сапоп), hanem bizonyos fajok 
ban mellékes löcsontok is találtatnak. 

A kérödzök n'eve már kijelenti ezen állatok 
különös tehetségét, az eledelek másodszori meg 
rághatását, mellyeket az elsö lenyelés után vissza 
kérnek а Szájba, gyomrairk különös alkotása sege 
delmével. G_yomrok mindig,r négy van, mellyek kö 
zül az elsö három ugy alkottatott , hogy önkény sze-1 
rint akármellyikbe mehetnek az eledelek , miuthogy 
bárz'singjok а közlekedés pomján ömlik ki. 

A legelsönek és legnagyobbnak neve bönrló, 
ez böven fogadja el q durván elharapdált s elöször 
megrágott fiiveket'. Innét ezek a másodikba men 
nek, mellynek neve rece's gyomor (гесбг), melly 
nek oldalai a méhek lépéhez hasonló lemezeket biv 
nak. Ezen igen kiesin és gömbölyü gyomor elfogadja 
a fůvet, beáztatja s apró lapdákba nyomja,- а száj 
ba lasanként viszont fölmenökbe, hogy ou: megrá 
gassanak. Ezen munkálatnál csendesen tartózkodik 
az állat, melly addigr tart mig az elsö gyomorba 
elöször jött fü mind áteselt rajta. Az igy ismét 
rágott eledelek egyenest a harmadik gyomorba jut» _ 
nak, sza'zre’tü (lez/ales) nevübe, minthogy 0lda-- 
lainak hosszas lemezei a könyv leveleihez hasonlíta 
nak, ---- ebbül pedig az utolsóba ‘аду az oltógyo 
morba, mellynek falain csak redök vannak, s melly 
az erlnésztés valódi müszere, a rendes állatok egy 
szerx'í gyomrához hasonlító. Mig a kérödzök szopnak 



XÉßöDzöß'. 269 

s csupán téjbül élnek ., uLolsÓ gyoxi‘lrok legna 
gyobb. Az elsö nem fejlik ki és iszonyú kite‘i‘jedé 
sét csak а szerinl. kapja, а mint fi'ível terheltetik. A 

_ kérödzök bélcsatornája igen hosszú, hanem ‘7851288 
beleik kevessé duzadtak. Még vakbelök is hosszú s 
elég чаши)’. А kérödzök ища meghůlvén, jobban 
megkeményedik mint a más emlösöké söt még tö 
retes is lesz. Faggyú név'adatik neki. Tögyeik а 
combok között vannak. 

Az emlösekbül minden állatok között legtöbb 
hasznot arat az ember; majd mindnyájábul ehetik, 
hús eledelét majdnem egészen ebbiil veszi. Vágô 
marhául több szolgál neki; mâsok tejök, faggyújok, 
börök, szarvok és más szüleményiök által hasz 
nálnak. 

A ke't elsö nemnek ninos szarva. 

A TEVÉK‘. 

(Les Chameaux. Camelus. L) 
Az elöbbi rcndhez a többieknél jobban közell'tenek. 

Nemcsak szemfogaik типа]: mindig a kél állkapocsban, 
hanem mög két apró hegyes fogok is van a metszó'csontba 
healkotva; alsó metszö fogok hat, zápfogok husz югу 
csak tizeimyolc, melly tulajdonságot egyediil birják a ké 
rödzök között, valamint hogy csükjök csónak- és köbcsont 
ja elválasztott. ,A magy manos helyett, melly а belsö o1 
daIon lapos , mindenik и] alsó szl'nél.- betakarja s а láb ren 
des kétágu Мощь“ meghatározza, nekik csak еду kicsin 
van, csak az utolsó perchcz ragadó s öszméres idomu, 
mint a vastagbó’rl'iekó. Duzadt s vágott ajakok, hosszú 
nyakok, kiálló szemgödreik, keresztök gyöngesége, 52:1 
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raik és Iábaik kellelnetlen aránya, öket némiképen rut 
МИНИ teszik, de {б józanságok s .azon tehetségek, hogy 
ivás nélkù'l több napig ellehetnek, elsö hasznuakká te 
szi öket. I 

Ezen tehetse'g Iiihetöleg azon nagy miri'gy ha1mozn~ 
toktul származik, melly elsö gyomrok oldalait шт 
ja», s mellyekben egyre tartatik газу nemzödik viz. A 
többi kérödzöknél nincs semmi ehez hasonló.' 

A tevék hátra felé hugyoznuk; hanem vesszejök meg 
‘(мышца irányát a nöszendéskor, melly nagy bajosan 161‘ 
ténik, s melly alatt a nó'stény feküszik. A _nöszködóskor 
bl'ídös nedv foly ki fejökbül. 

A t_ulajdonképi 'rEvÉK. 
Két ujok alol egyesi'ilve van majdnem egész а he 

gyökig, egy közös talp által, hátakon zsircsomat. Ezen 
nagy állatoknak az ó világbul, két fajok ismeretes, melly 
teljesen meg van szelidi'tve. (‘) 
А Ire'tpúpu teve F. (Le Chameau à deux bossen. Came 

lus bactrianus. L.) Buff. XI, ххп. 
Asia közepérül eredt és délfelé sokkal kevesebbé 

тегу 1e, mint ` 
‚А leözönse'ges teve. I". Egypúpu teve. (Le Chameau à 

une seule bosse. Camel. dromedarz'us. L.) Buff. XI, 1x. 
AMelly Arabiábul egész éjsz-aki Afi'ikán, VSyria пиву 

i'é-szén, Persiában, sib. elterjedt. 
Turkestanban, Thíbetben stb. ¿iz elsö hnsználtatik, 

mcllyct egész а Bajkal közeletére fólvezetnek. A >maiso 

(‘) Pallas а buchariak s latárok hitérc ат. besze'li, Ilogy ko-` 
zc'p Ásia pusztáiban vad tcvék laláltatnak; hanem azt meg kell je 
gyezni, hogy а kalmukok vallaisi ukfôbül mindenféle állatoknak 
szabndságot adnak. 
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dik igen ~ismereles». a puszták átutazásálxoz való sziikséges 
„мы, s ö az egybeköttetés egy eszköze a velök hatá-~ 
ros tartományok számára. 

‘A kétpúpu teve kevesebb bajjal jár a nedves tájakon 
mint a másik; nagyobb 1s és erösebl). A vedlés idején 
egészen elveszti szörét. Az egypúpu teve реф; а maga 
megtartóztatást bávolabb viszi. közönsvéges teve a két 
púpunak tulajdonképen csak fajtája, könnyebb és a fu 
tásra ù'gyesebb. 

A tevék husa és teje eledeliil szolgál, szörök рейд; 
ruhául azon népeknek', mellyek. tevét birnak. Mind a két 

haszna-vehetetlen a sziklás vidékeken. 

A LÁMÁK. 

(Les Lamas. .duchenicn Ilig.) 

Két ujok elvált; púptalanok. Mindeddig csak Ка. jól 
megkülönböztetett fajok ismeretes, mindenik az új ‘114% 
bul, és az elöbbieknél sokkal kisebb. _ 
А szó'rös la'ma. Földinél lahma teve. Vad állapotjában, 

Guanaco. (Le Lama. Camelus Паста. L.) Buff. 
Supp. VI, XXVII. 
Akkora mint еду szarvas; szöre durva, gesztenye 

szin, a szelidi'tettnél kiilönbözó'. Peru. meghóditásakor az 
egy teherhordó volt ottan; száz ötven fontot elhord, de 
rövid napi utakat tesz. Az alpal'a neki Щит, hosszú 
gyapjas> забив]. 
А gyapjas Za'ma. Földinél gyapjas teve- (Le Vzgogne 

Camelus vicunna. L.) Buff. Supp. VI, XXVI'II. 
Birka nagyságnyi, sárga gyapjas, mellynek Íìnomsá 

ga és simasága csudálatos, s melly drága anyagokat aid. 

А PE'SMÁK. F. 

(Les Chevrotaina. Abschuss. L.) 
A. levénél sokkal kisebbek; a rendes kérödzöktiil esak 
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szarvhiányuk által kl'ilönhöznek s az által , hogy 56156311 
kapcsok mindenik oldalán egy hosszúiszemfog van, melly 
a himeknél a szájbul kiáll; azon Póll'l'l vázokban egy На 
vékony szál‘kapcsok van, a mi még a tevéknél sem lé 
tezik. Ezek telszelmes állatok könnyl'iségök s kellemetes 
ségök miatt. 
А tata'r pe'sma. F. (Le Muse. llloscllus rnosclziferus. L.) 

Buff. Supp. VI. XXIX. 
Legnevezetesb faj. Akkora mini.- egy öz, majdnem 

farktalan, egészen fódve olly durva és szúrós szöri‘el, 
hogy az majdnem sertének nevezhetö 5 ‹1е legföképen azon 
zseb teszi hiressé, melly a him elöböre elött van, s azon 
шагов anyaggal tellk meg, melly az orvosoknál s illat 
l'izésnél pésma név alatt annyira ismeretes. 

'Ezen Га] azon zordon e's sziklás tájon Миши: lakni, 
honnan Asia folyamainak nagyobb száma foly le, s melly 
Siberia , China és Thihet közt terjed ki. Élete e'jjeli s та 
gányos, félénksége mértéktúli. lA Thibet és Tunkin-beli 
adja a legjobb pèsmát, e'jszakon'majd illattalan ezen an 
nyag. 

A töhbi pésmák pésma-erszény hijával vannak. Mind 
az ó világ heves vidékeit lakják (1); a kérödzök között 6k a 
legkisebbek és legkellemesbek. 

 

Minden többi kérödzöknek, legalább а hímek 
nek, két szarvok van, azaz két töhbé kevesebbé 

(') A masc/lus americanas , melly Seba szel'int álll'ttate'k föl, 
nem egyéb mint a gui'änai мах-таз Ьогпуа vagy nósténye. Szinte 
иду van a dolog Schaw таза-Лиз delicatulus-ával, melly az ameri 
‘(ай szarvas borjúja. 

(’) Moscllus pígmaeus. Вид‘. XII, XLII. (Pogonya pe'sma. 
Földi. 98.) 

Masc/zus memz'na, Schl-eb. ccXLIII. 
Masc/ius javanicus, Buil- Supp. VI, XXX. 
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hosszú föliamelkedése allomlokcsontnak, melly sem 
mi egyéb állatcsaládban nem találtatili. 

Némellyeknél ezen emelkedetek rugékohy а 
nyagu tokkal födettek, mintegy enyvezett szörbül 
tétetve össze., melly rétenként nöl s az egész élet 
ideje alatt; különösen szarvnak mondatik a tokállo 
тайну, maga a tok oduszarv nevet hord (hordhat). 
Azon emelkedet, melllyet ez födöz, az ввёл élet 
alatt nöl mint a tok maga, és soha sem hull le. 
Illyenek az (Ян-61‘ , juhok , kecskék és zergék 
szarvai. 

Másoknál csak mezes (lepledt) börrel födettek 
ezen emelkedetek, melly a fejbörébe folytattatik és 
soha le nem nyivödik; ezen emelkedetek soha sem 
hullanak le. A hegyelü (Giraßà) egyedül bir ily- 
lyeket. 

Végre а szarvas nemben еду ideig lepledt 
(mezes) börrel vannak ezen emelkedelek födve, mint 
а fej többi része , tövökön egy gyürü van csontgu 
mókhul, mellyek tovább növekedve, ezen hör táp 
lâló edényeit ö'sszenyomják és elrekesztik. A hör 
elszárad, leliull; а csontemelkedés meztelenül ma 
radva egy ìdö mulva elvál а kaponyátul, mellyen 
létezett , leesik ваз állat egy idöre fegyvertelen ma, 
rad. De hamar újak jönek elö, rendesen nagyob 
bak az elöbbieknél As ugyan azon változások alá 
vètettek. 

Ezen csupán csontos, és idöszaki változások 
cUvnm 1. к. y 18 
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aIá wetens szarvakat tömszawaknalr (szilârszarvak) 
mondiák (mondhatni). 

A szAavAsox. F. v г n. 

(Les Cerfs. Cervus. L.) 
Mind azon áIIa'tok, mellyeknek feie штативы“! 

fkgyverzett; hanem, a nyargalócot kivéve, a nô’stények 
(tehenek) mindig hiiokkal vannak. Ezen tömszarvak 11 
nyaga . mikor azok egészen kifeilödtek, igen tömött, 562 
Iyuk és öböIteIen csont; idoma a faiak szerint nagyon 
va'ltœó, söt az életkor szerint még ngyunazon. fainál is. A 
szarvasok igen sebes futásu állatok, rendesen az erdökhen 
élök f'l'ivekkel, Iomhokkal, fabimbókkal, sth. 
i ' Megkülönbòztetnek az egészen vagy részint Iapos 16111 
szarvu faiok; iIIyenek: _ 
A ja'vor szarvas. F. (L’ .Élan- Сет). alcee'. L. Europa 

éiszakán: Elk, Elend; az amerikai angoloknál Bloo 
se-Deer, `Canadaíban Original). Buff. Supp. VII, 
LXXX» 

_ Akkora mint egy men és néha nagyobb, magas $211 
rn , porcos duzadt aikonyu, torka aIatt egy kiilönbfêIe 
idomu golyva vagy Iepenyeg; szöre »mindig dlirva, s 1611 

ЬеУеВеЫэё. söiét hamvas. A gímv (him) iömszama 
eleinte nyársidomu, utóbb 4repedésekre osztott, ё}! ‚ел; 
tendökor haromszegii Ierilezidomot vesz magára, külszélén 
fogas és kocsányon iiI. .A korraI egyiitt ötven vagy hatvan 
'fontnyi sulyra nöl s mindegyik ágat is kap. A iávorszar 
vas a két viIág éiszaki részének moosáros erdeiben Iakik; 
höre becses a timármunkák közt. 

Az irdrmzar'uas, nyargalo'c. F..(Le,Rhenne. C. tarandus. 
Lin.) Buff. Supp. III, XVIII. hétszer. , 
Akkora mint.l egy szarvas, hanem szárai rövidebbek, 

vastagabbak; mindenik nömnek vannak tömszarvai, több 
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ágakra oszlók , eleinte vékony s hegyesekre , de útóbb а 
vénkorban tenyerekké szélesedó’k és fogasodók; szöre nyáä 
rou barna, télen majdnem fehérre változik. (1) Az irám» 
s'zarvas csak a jeges részein lakík a két világnak- 13161141 
lat igen hires azon szolgálatért, meilyet allapponok lmp“ 
nak töle, kik számos csapatait bírják, azokat nyáron tauf-v 
tományok hegyeire hajtják, télen реф; а‘ sikokra ìereszd 
tik., belölük-teher hordó s húzó barmokat dsináflnak; hul 
sokat щеке: eszik, börükkel ruházkodnak,. atb. ' 
А da'm wad. F. (Le Daim. C. Dama. Linn.) Buß’. 2VI; 

XXVII és XXVIII. ‘ " 

А mi szarvasunknäl kisebb, télen feketésv hama..l пуд 
ron sárga, fehér foltozattal; tomporáí -n'lindrigl feh’érek,V 
mindenik oldalrul fekete, nlul fehér. A 4gl'nì töllnèzarva 
gömbölyl'i tövt'i еду hegyes szémboggalfků'lönben legQ'as'zfz 
hosszában lapos és kifelé fogazottg bizònyós életkor uAtáń 
kisebb lesz és rendeìlenlïl oszlik több ágaçsra. EzeIi fai; 
melly а régiek platícerosm, Europa mìnden tlf'u’tòr-nányŕí 
ban közönséges lön, de B'aŕbaŕiähui' lát'n'siík èŕed'ùi‘fz); 
néha еду fekete, folttalan fajtája talá'ltafik-r'f‘ ~ I / 

A gömbölyiŕ tömszarvu ůljak-sßámoaabbakg-d Мёд-вё 
kelt éghajlatuak télen többé kevesebbé me'gváltoitatják 
színöket. ’ 

А közö/Lséges маг-газ. F. (Le Cerf commun. Cer/v. ela- ~ 
phus L.) Buff. Vi, rx, х, XII. 
Szöre nyáron barnás-sárga , dgerince hosszában feketé's 

vonal, és mindenik oldalon @gy зоб halav'ány sárga'f'olt; 
kereszte 'Sfarka mintienkor4 halávány sárga. mérsékèlt 

\ \ 

(') Ezen 'változás mondatá >:I régiekkel hihetö‘leg, hogy Á пуаг_ 
galóc kedve szerint veszì а színeket magára. ` 

(.1) d Rec/zeichen .sur les ossements мы“ második Найди 
utńh'egy vad dálmzarvast kaptunk, ‘пену minut délfelé lövelc'k 
az c_rdökben, ‚ ‚3 v 

18 ’k 
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Europa s Ásía minden erdeiben tanyůz. A gím tömszarva 
gömbölyü s amásodjk évben bújik elö, eleinte nyársidomu, 
utóbb belszl'nén annál több ágat kap, minél vénebb lesz, 
és minteg‘y több apró heg’yü tenyérrel (ásóval) koszorúz 
МЫ;- Az igen vén szarvas .feketésülg nyaka szöre hosz 
szabbul s sziìrós lesz. Tömszarva гашиша! esik 1e, а vé 
neknél kezdve; а nyáron által úira nöl s ezen egész idö 
alatt elválva élnek a szarvasok. Midön újra nölt, elkezdö 
dik а nöszés, három hétig tartandó, s melly alatt а g1' 
mek mintegy dühösek. Telelendés végett nagy csapatokban 
egyesülnek a gl'mek és tehenek. A szarvastehén nyolc ha 
vig hord s majusban bornyadzik; a bornyú sárga, fehér 
foltokkal. _ . 

А szarvas vadászat, melly а mind tudva van, а leg 
nemesebb mulatságnak s gyakorlásnak tartçtik, miv-eik 
kelylyé lön, melly tulajdon elméletet és ml'vszótudományt 
hir , hol а legismeretesebb dolgok bizar vagy legalább ren 
des értelmöktù'l eltorlott kifejezést kaptak. 
А kanadai szar'vas. (Le Cerf du Canada. Cerv. Cana 

densis. Gm- C'. strongyloceros. Schreb. 246. А 247 
F. G. Az angel-amerikaiaknál: Ell: ‘аду Élan. Wa 
piti.) etç. 
Egy negyeddcl nagyobb а mieuknél, majdnem azon 

szl'nü, hanem kereszlföliilete szélesébb és halaványabb, töm 
szarvai egyenló'n gömbölyl'iek, ha nem jobban- kifejlettek 
és. soha tenyeresekké nem levök- Éjszakamerika minden 
mérsc'kelt [1314511 
A ‘louzlsrian‘ai vagy vizgz'niai szarvas. (Le Cerf de la 

Louisiane ou de Virginie. C. virginianus. Gm. Az 
yangol--amerikaiaknálz Daim.) Бек!» CGXLVII- H. 
Kisebb а mienknél , karcsuhb, arcora hegyesebb , 

nyáron világos sárga , télen verhenyes szl'irke, torka s far 
ka alalt mindig fehér, farku harmada fekele, hegye fehór. 
А gím iömsmrvai rövidebbek mint az europai fainál, 

P 
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gömbölyük, simálc, fehéresek, kifelé tágulók, hogy iv 
boltban jöhessenek be s elö felé; драка: hátulsó szl'nükön 
hordozzák ,l kivévén a szembogot vagyis a tövágoi.. Ollya 
nok öten ‘аду hatan vannak. (1). 

A hév tartománybeli fajok nem változtatják. meg 
szi'nöket. 

Déli Amerikában több fai van me'g, dc ezeknek leirá» 
sa még nem teljes s bélyegeik nem eléggé összehaaonh' 
toimk. 

А nagy pej' ваш-газ. (Le Gauzou-Poaucou ou grand 
Cerf rouge d’ Azz. C. Paludosus. Desm.) 
Mellynek szarvai egyenesebbeknek te‘tszenekrmint az 

elöbbiéi. Szöre világos barnaveres, еду fekete sujtással az 
orrtö hosszán s fekete gyüri'iklcel a lábak végénpKl'ilönöf 
sen a mocsáros helyeket lakja- " 
Аз alacsony szarvas. Le Guazouti d’ Azz. C'. Cam 

реза-119. Fr. Си". 
Szarvai rövidek, egyenesek , elö-s hátra ágokat _bo 

csátók, eléggé számosakat (Ossem. foss. IV. III. r1. 46-48. 
kin); bundája sárga, hasa, comb belseje, úlepe s Гайка vége 
fehéfek. I ‘ ‘ 

Még több Га] Van keleti Indiában. 
Az indz'ai folios szar'uas. (Le- Cerfltachete' de l’ Inde, 

ou Axis. Сет. axis L.) Buff. XI, XXXvrú. XXXIX. 
Mindig sárga, tiszta fehér foltokkal; torka s farka 

alja fehérek; Гайка sárga, fólù'l fehérrel szegve; szarvai 
gömbölyi'ik, idövel igen nagyra nó’ló’k, hanem töveik 
felé csak szembogat hordók, végökön villásak. Bengalábul 

\,. 

(') L. Си“. Ossem. foss» IV. V. rl. í--17 kr. сеп’и.’ mexica 
nus, Penn. s Oss. foss. V. i-l. 25. k. nem lehet más mint еду igen 
vén louisianaì пап/из. l 

Ü) T. h. Ceru. nemoralis. Hamill. Smith. 
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eredt, hanem vidékeinken is igen jól tenye'sz. Már al п} 
maiak ösmerék. 

Indiában még több más két sze’mbogu szarvas van 
mint a foltos, mellyek csak rövid idö бы különböztei 
tek meg. 

Számok közt van еду, melly nyakán és torkán hosz 
szú szört hordoz s melly India éjszakán élvén», Aristote 
Ies HíppelaplLos-ának felel meg. (Aristoteles szaŕuasa Cer 
'vus мыши; (luv.) 

Аз euro'pazl öz; Föld- да. (Le Chevreuil d’ Europe. 
Сет‘. capreolus. Lin.) Buff. VI, XXXII., XXXIII. 
Szinte csak két töbog van tömszarvain. Sárgás szür 

ke, feller Ihrrarl, könygödrök nélkül, majdnem farktalan. 
Vannak vidám verhenyes szl'nü, nem klïlönben feketés 
egyének. Ezen Гц] kettesével éI amérsékelt Europa magas 
erdein, tömszarîait az ösz végével hányja el, a tél alatt 
vissza kapja, novemberben nösz, s öt és féI hónapig vise 
ló's. 'Husa a szarvasénäl sokkaI becsesebh. Oroszhonban 
nem'taIáItatik. ` 

А ltata'r ò'z. (Le Chevreuil de Лида-де. С'етщв p_ygar 
gus. Pall.) Schr. CCLIII. f - 

'_ ...j-‘.¿Hqsonlit‘q milenkhez, hanem szarvai а tönél 15511391) 
helhyfzömfhœßzebb. magyßágß maid mint а dámvadé; a 
„уеду? a1 magas sly'koko‘n lakik. 
.n ‚‚„ Ыщй; ,hogy Amerikában olly özek tailáltntnak, 
.möllyeknekqszqrvai nyzlírsidomuçtk, bogok nélkjil. ‘ 

(') Add h. hzppelapÍl-szarzfast , Wallìch szarvasa't, .mariani 
‚иапщз‘, Lee/:encule szarz'asa't, .Peron пал/изд‘, a `lai-.gunman 
l czekrül l. a Recherches `sur les ossem. foss. IV. Вы. s azqn 6111‘! 
mmokai, mellyeket Smith Hamilton adott ezen шапка angol for 
ditásához. 
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_ А иег/лелд’ез ò’z. (Le Gouazoupita d’,Azz. Cervus'ru/us'. 
Fr. Cliv.) ` _ ‚ ‚ 
Bundája verhenyes, дыма, basa hótulja в‚ farka' alia» 

fehérek. Két állkapcsában szemfogak. ьЕге1б1сье1гл l'akik.y 
A többi ó’zektl'il el lehetne választani, némel’ly indian" 

apro fajokat, mellyeknek hegyes szem-fogaik és ММ? 
tömszarvaik vannak szörrel fódölt kocsánokon , homlo 
kukból emelkedve. Шут 

А: indiai ó'z. (Le Chevreuil des [главы Сеги. muntjac. 
Gm.) Buff. Supp. VII, XXVI. 
A mienknél kisebh; apró csapatokban lakik Ceylanbail 

és Jáván. i ._'L «'»'.-"\‘. 
A HEGYELÜ. (FÖNMELÜ. VFöldi ршдвмд д д 

La Girafe. Camelopard’alis. Biufii‘rlVlIä ьхххьъ _? 

Bélyegl'il mindenik niâmbenvkeylnúgidqnig; mezes (lepledt) börrrel fódött és- solía el nem‘l'iulló qzarvl 
van. Csontcsiráîok a ñataloknál еду várräny állal‘izcsl'ili 
a homloktò’ közepén egy půp van, ‘югу is egy; liarńladik 
szarv, szélesbb és sokkal róvidebb, hanem szinte varrány 
által izesù'lt. Ezen állat kälönben le'gnevezetesebb mindany 
nyi között nyaka hosszasága és melülsö lábainak arány 
talan magassága által. Y 

Csak ogy Рай ‚йзшегегез (Tevepa'rduc Girizßìc Ca 
melopardalis ‚уйти/‘а- L.) Fréd. Cuv. Mammif’., Afrika 
pusztáinak körén, szöre сына, szlïr‘lrie',l egészen behin'tve 
szegleles sárga foltokkal, -- kis szürke'és sárga» söre'nye 
van. Minden állatok közt ez legmagasabb, meri;> feje tizen 

" ' (‘)-T. h. Cervus nemorivague Fr. Cav.' (dlrddůolfygdV az.4 Le 
GouazouQBira); C. simplicícornz's' Ham. Smith. (Le vGoumöu -f 
Apara. ' ' 

(’) T. h. C. philippinus.~-Ham. Sm. Cen'. moschamhf’um- ““‘-‘ 
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nyolc lábnyi magas. Killönben szelid természetù, és fa 
levelekkkel élö. A rómaiaknál élö hcgyell'l'k voltak a já 
tékokon; Heliodorus jó leirásokat adja; vagy kettö a kö 
zépkorhan is hozaték Olaszhonba- Az egyiptomi újabb vi 
szonyok rövid 16.6 óta néhány európai fejdelmet tettek bir 
tokosává. 

Geoffroy St. Hilaire ат: véli néllány Europában létezö 
egyének foltozati s koponya görbülési kù'lönllsége miatt, 
Ногу a nubiai s abyssiniai Га] , kù'lönbözik a reményfo 
kitul. ` 

4oI'lUszAIwAs K_Éllönzölc. 

Számosabbak a többieknél, igy nemekl‘e kel 
lett (Же; osztani igen kevéssé sulyos jegyek szerint, 
szarvok idomát s különhözö részei viszonyát véve 
tekintetbe. Geoffroy még azon bélyegeket adá si 
keresen hozzájok, mellyeket a homlokemelkedés a 
nyaga vagy a szarv csontmagva mntat. 

A zERGÉX. 

(Les Antilopes. Äntilope. Lin. 

Csontmagvaik anyaga tömött és gözl'ir-s öböltelen, 
mint a szal'vasok tömszarvainál. Kl'ilönben nagy részint 
hasonlitanak a szarvasokhoz könygödreik, tel'rnetök kar 
csusága és futások gyorsasága által. Ez igen számos nöm, 
mellyet foképen szarvaik ldoma szerint kelle fólosztani. 

(') Ezen ne'v nem ó; az ant/zolops-bul van elrontva, melly 
‘Eustathinsban találtatik Constantin idejébül, s melly az állat szép 
szemeit látszik kifejezni. A közönséges gazillát jól leirta Aelianus, 
dorcas ne'v Matt, melly tulajdonképen вы jelent. ezt дока.‘ ly 
bius-nak nevezi. Gaze] az arab neve. 



mînönzölc. 28 l 

a. Gyürù's, kettös tekervényü, elö be ‘аду fólfelé irány 
zott hegyü szarvakkal. 

А gazilla. Gazella. F. (La Gazelle. Ant. доказ- Lin.) 
Buff. XII, XXIII. 

Szarvaí gömbölyük, vastagok, feketék; termetök és 
idomok kellemes mint az özé; bundájok fólù'l világos sár 
ga , alul fehér, mindenik oldal hosszában egy sujtás, min 
denik tèrdökön egy boit, mindenik lágyékon egy r'nély 
zseb. 

Afrika egész éjszakán él számtalan seregben, mellyek 
megtámadtalva kerekbe gyûlnek s mindenfelé szarvaikat 
mutatják. Az orozlánok és párducok rendes eledelét te 
szik. Szelid tekintete számos képet szolgáltat az arabok 
szerelmes versezetébe. 

A lrorz'nna. (La Corinne. -dnt. Corinna. Gm.) Bui?. XII, 
XXVII. 

Amattul csak sokkal vékonyabb szarvai által 11131611 
bözik; talám csak különbözö nöme. 

‘А lrefuel- (Le 1re/vel- Амй. kevella- Gm.) Buff. XII, 
ccLXXv. l х 
Még ez is majdnem egészen hasonló; hqnem агата} 

töben összenyomoltak, és sokkal számosabh gyürüsek. N em 
akarják még Kämpfer .Ahujátu1, ‘аду а persák és törökök 
dsez‘rainátul (Ant. subguáturosa. Gm.) megkülönböztetni, 
kivévén hogy torka ‘Пан; csekély emelkedést venni észre. 
А dseren. (A mogoloknál). (Le Daeren. — Hoang _yang 

(иду sa’rga lrecslre) а chinaiaknál. — Ant. gutturosa. 
l 

Pall.) Schr. ccLXxv. ‘ 
Ez is még majdnem azon szl'noszl'atást és szarvakat mu 

tatja , mellyeket az arab gazel; hanem nagysága а dámva 
déhoz közeh't, -- s a hx'mnek erös emelkedése van а nyak 
alján , a gögtül okozva , s hasa alatt egy eléggé nagy zseh. 
A nösténynél hibáznak a szarvak. Ezen fai Középásia szá 
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raz sikain él seregesen , ‘чаек. vagy erdöft ki nem :III 
`halva. 

A szöl’ó'oz; szökö zerge. (Le Springbocl‘ ou Gazelle à 
bourse. Ant. euchore. Forst.) Buff. Supp. VI, XXI. rl. 

ASeregeiifel ellepi Afrika délszakát. _A gazelnél nagyobb, 
hanem hasonló idomu és szl'nii., — s attnl egy bör redö 
áItaI kiilönbözik а keresztén, fehér szörreI szegve s min 
den szökésnél meg megnyilva.. 
A Майа- Le Saîga. Ant. Sai'ga. Pall.) Strabo Colm-n. 

Schreib. CCLXXVI. — l 

Délszaki LengyeI-és Oroszhon pusztáit Iakia; sziarvai 
_szinte mint а gazelláéi, hanem sárgásak, át-tetszök. Ak 
йога mint egy dámvad. Nyáron sárga bundáia télen fehé 
res szl'irke Iesz; porcos vastag puf'adt arcorán az orrlyukak 
igen nyi1tak,.s e miatt hátrálva kénytelen Ienyelni. Nélia 
két ezernéI nagyobb csoportokban egyesiil. _ ' 
Az addra (az arab-oknál). Le Nanguer. Ant. dama. Pall. 

A berl. acad. 1824. III, IV. r1. 
Dámv'ad nagységu, fehér; 'homl'oka nyaka s hátának _ 

ogy része verhenyesek; szarvai aprók vékonyak. Nubiában 
ё, a SenegáInáI Iakik (1). 
b. Gyüriis, háromtekervényü szarvakkal. 
Az indiai zerge (1)ё Antilope des Indes. Anti cervica 
'— pra. Pall.) Buff. Supp. VI,`XvII`I. XIX. 

Мёд igen hasonIó a gazeIIához; hanem szarvai három 
по: tekeredtek; `beI6Iök Indiában Iegyvereket csináInak 
kettöt kettöt дышит egymásI ellen'ébe щей hegyekkel; 
а nösténynél hiba'znak. ' 

‚-—-—————_—— ,‚ ‚ |. 

_. (‘)y ButTon (X11, kot. ,XXXIVLI'LÈ nem ismert egyebet,kl mint 
egy баса] egyént eIóre Vegyszerüen ,görbülò пятницы, -- :_ ezen 
okbul h'ivé hogy az Plinius, dama-ja. ' y ' ` "I" .. - _ 1 ..« :une l. ‘ ' I":.'-. ‘; I! 
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А nubz'ai zerge. (L’ flnlz'lope de Nubie. Ам. adrlax. 

Licht. A berl. acad. 1824. XI- rl. Kuppel. VII rl.. 
Szarvai szinte háromszor tekeredtek, vékonyahbak és 

hosszabbak mint az elöbbiéi; teste olromba , szó're fehé 
res , а hátán szürkés , а homlokán egy sze'les barna folttal. 
c. Gyíirú's, két tekervényû, hanem az elöbbivel ellenke 

zöleg, s hátra irányzott hegyù' szarvakkal. (RészinL 
Smith DAMALls-ai.) 

А Ыиа! zerge. (Le Bubale. Ant- bubalis. Lin.) Vache 
’ de Barbarie Buff. Supp. VI, XIV- l. 
A többi fajoknál rútabb arányokkal,~ feje hosszń, 

vastag; szarvas nagyságu, .szöre зайди, farka végét kliYé 
vén, `melly fekete bojtb’a végzödik- Barbariáhan közön 
séges. i у I 
А [ОН zerge. (Le Санта. Ant. Санта СШЪЪА hollan 

dusoknál közsg. [ОН вгагиаз. Buff. Supp. VI. xy. r1. 
Az elöbbihez hasonll'tó , hanem szarva görbületeí szçg-r 

letesbek; ezçknek tövköre , a homloktö alján .çgy sujtás, 

еду У0пц1 а nyakon, еду hosz-csik mipdenik szárQn, farkok vége feketék. Közönséges a Bemény-foknál. l 
d_- Apró egyenes vagy kevessé görhi'ilt s_ a Мне]. kisebb 

 

(') Lichlengtein лёг: adá neki ezen never, mível Plinius Ad, 
dax-ával vagy Strepsz'ceros-ávnl egynek ¿ondulé-,Eugßlptqm löbb ó 
emle'kén láttalik. I I l д‘ 

Ezen alosztáshoz tartoznak még: le kel/el gris l(szür-ke kavel) 
Fréd. Сит- Mammif. — L’ Ant. pourpre, .Bonte-Bad'lîl ä`hol`landok 
nál, Ant. ‚рудш‘д’а. Schr. CCLXXIH. (bńbor-zerge). «r- L’ dit). a' 
pieds noirs vagy Pallah. Sam. Danielq, IAfflìig; ;§penç§;„ pg. :kÃ/Int. 
melampu.: Lichtenst. [Ее/сие la'bu zerge), Schr. 274. 7- Le сода 
(Ant. .fenegalen.rí.s), mellynlek csak a szarvaît ismerik. Buff. X11, 
хххп , 2, ha nem a fekele láhuhoz ‘ах-191515. — Ánßszqufosa Она. 
--, dat, myßílopés Ham.` Sm. в talán а .Kaö.,ß Buff. шеЩ- hìhetó 
leg az Ánm‘admota Ham. Sn). ‚ 
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szarvakkal; mellyek а fajok nagyobb 'részéhen csak 
а hírńeknél találtatnak. 

А gyapjasßerge. (L’ Ántilope laineuáe. Reebocl: vagy 
ó'z a hollandoknál. Ant. [шить Везтаг.) 

A dámvadnál valamivel kisebb, szöre gyapjus, Fólíil 
szürke, alul fehér; a tagok kiilsö szl'nén s az alsó állka 
poca csucsán fekete. 
А bu'ua'r zerge. (L’ Ántilope plongeante. Duiker-Boel: 

u hollandiaknál. Апг. mergens. Blainv.) 
Vilzigos sárga barna, alsó állkapcsa alatl: fehér, tagjai 

külsö szl'nén egy fekete vonal. Neve azon szokásátul véte 
ték, mellyel a hokrokba rohan, ha vadásztatik. 
А szil‘laugro' zerge. (Le Sauteur des rochers. Klip-Sprin 

ger a hollandusoknál- Ant. oreotlragus. Forst.) Вин‘. 
Supp- VI, XXII. r1. Schr. 259. 
Megismerhctö durva s szúró szörérù'l ès zöldes sárga 

szl'nérül. (l). ' 
Ezen osztásba helyeztetnek а legapróbb zergélc. 

А tetöbojtos z. (Le Grimme. Ant. grimmia. L.) Fréd. 
Cuv. Mammif. 

Sárgaszürke , homloktöve feketés; feje tetején еду kis 
szô'rbojt. 
А törpe zerge. (Le Gue'uei. Ant. pygmea. Pall.) Fród. 

Си". Mammif. (2). 
Hamvas, egy halavány vonal feketés homloka min 

denik oldalán. 

e. Gyürù's , egyszerün görbült, elöálló hegyü szarvakkal. 
Smithnélx REDUNGAE. 

(') T. h. Ам. guadriscopa. Ham. Sm 
(’) Schreber képe, 260. B. igen verhenyesre Теме"; Schawé , 

Gen. zool. vol. Il, 2. r. cnxxxvm. rl. igen nagy szarvu. 
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А Ízorgeló'c. (Le Nagar. Ant. redunca.) Buff. XII, XLVI 
Schreb. 265. 

Verhenyes hama. Senegallul. 
f. Gyůrùs, egyenes vagy kevessé görbült, a fönél hosz 

szabb szarvakkal. Smithnél: ORYX-ok részint. 

А szarvahosszu zerge. (L Antilope à longues cornes, 
droites. А. oryx. Pall. Buffon rosszu] nevezte Pasan. 
nak, Supp. VI, XVII. A hollandusoknál [он l‘ó'szfíl 
zerge- (2). 
Akkora mint egy szarvas, szarvai vékonyak két vagy 

három Iábnyi hosszúk, egyenesek, hegyesek, gömbö-l 
lyi'iek, aIsó harmadokon ferdén gyürl'isek , a nöstényne'l 
ki'sebbek; szöre hamvas, feje fehér, feketével rostélyoz 
va; еду fekete sujtás a gerincén s еду égy az oldalain, 
sötét barns. foil'. a vállán s еду a cómbjain; fai-ka hosszú s 
Ieketés, gerince szöre a tarkó felé irányzott, A Bemény 
foktul èjszakra s Afrika belsejében találtatik. A töbhi fa 
jokéinál hosszabb csülkei a sziklákon könnyü mászóvá 
teszik. és valósággal leginkább a hegyes tájokon is tar 
tózkodik. 

/Iz algazel. (L’ Algazel. Ant. gazella. L.) Ам. leuco 
ryx. Li'cht. berl. acad. 1824. r1. 
Szarvai hosszúk vékonyak, gyürůsek, еду kör ivébe 

(') T. h. Rìcbock. (Ant. eleotragus.) Ourebi. (Ant. scoparia). 
Itt szükségesképen meg kell jcgyezni, hogy sok zcrgénél igy elóre 
görbült а szarv n Папа! korbnn. 

(2) Lichtenstein jegyzé azt meg , ‘югу ezen магии/тали z., сш 
pin Afrika délszakán élvén, semmi hihelóséggel ucm lehct az oryx. 
Inkább a következó faj az. 4 

(3) Ат. leucoryx. Schr. CFLVI, В. vagy az Ant. blanche, 
Репин.‘ melly еду Persiában. U17-ben készült képrül másoltatott, 
nem látszik egyéb Ienni, mint az oryx Щит, vagy lalán elói'ül 
nézett algaul. 
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könnyüden hajtottak; bundája fehéres, sáx‘gával és Yere 
sessel kiilönbféleképen árnyolva. Afrika éjszakárul, N11 
biátul egész Sénégalig. Gyakran ábrázoltatik az egyiptomi 
és nubiai emlékeken , s Lichtenstein hihetöleg okosan véli , 
hogy ez а régiek valódi oryX-a. (‘). __ 
g. Gyünïs, egyszerüen tekeredett, hátra álló hegyü szar-- l 

vakkal. Smithnél: AIGocERos. 

А lve'l: zerge. (L’ Antilope bleue. Ant. leucoplzaea. Gm. 
ИХ: laalr. Rosszul dsez'ran.) Buff. Supp. VI. XX. rI. 
Valamivel nagyobb a szarvasnál, kékes-hamvas , а 

szarvak mindeniknömben nagyok, egyenletesen görbl‘il 
tek, husznál több gyürüsek. 
Ä lózerge. (L’ Äntz'lope clzevalíne. Ant. equina. Geoff.) 

Akkora mint еду IÓ, vereses szürke, feje barna, min 
denik szeme абы egy fehér Гоп, nyakán sörény, szar 
vai nagyok, sib. 

ладу/2. Arr'uI bi'zonyosakká Iettünk , hogy Koluí-nak 
а Iózerge neveztetik ma a Senegalnál. А lzorgelólcöt V(ZVa~ 
¿for Buff.) otta'n MbiIInek hl'vják.Y I 
А sumatrai zerge. (L’ Antz‘lope de Sumatra. AI malajok 

erzlei balvja (Cambing-outang). Ant..sumatreasis. 
Shaw.) Fréd- Cuv. Mammif. Marsden. Sumatr. II. 
kiad. X., 1-1- i 
Akkora mint еду nagy kecske , szöre fekete, söré 

nye fehér, nyakán s tarkelején fekvö; szarvai aprók he 
2 gyesek. ‘ 

(') Az angolok egy maidnem egyenee szarvu, durva s tövén 
g‘yapjas szörü , Thibet hegyeirül való zergérül szólnak, melly* néha 
az egyik папы: elveszti , s nekik azon egyszarvu gyanánt jegyeztetik 
ki, melly országcimökben látszó» Neve: Chira. Ham. Smith и! vé~ 
li , hogy ez lehet Aeliánus Китае-а. 1, xiv. 14. sz. 

(2) T. h. drug. goral. Hardw. Trans. linn. XIV, xiv. rl. s ` 
'Cuv. Frid. , emlósei között: bouquetin du Nepaul ne'v alatt. --- Ant. 
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h. Szarvaik pörge szegélylyel 
A lepenyéhes zel-ge. (Le Canna ou Impooho. Ant. areas. 

Pall. A hollandusoknál: fol-i ja'vor. Buff. rosszul 
Coudous-nak nevezi. Supp. IV, хп. 
Akkora mint a legerösebb ló, вашей vastag-kupos 

egyenesek , pörge szegélylyel körúlvéve; szöre szürkés , ge 
rince hosszában еду kis sörény, nyaka alatl; lepenyék, 
farka bojtba végzödö. Seregesen lakik a hegyeken éjszakra 
a Reményfoktul. (‘). 

А зяаХкШаз zerge (Le Coudous. Ant. strepsiceros. Pa11») 
Buifonnál, de rosszul, Condoma, Supp. IV, XIII.. rl. 
Sehr. 267. 

Akkora minteg‘y szarvas, barna szù'rke, fehér ke 
resztsugárzatokkal, сад]: a hímnek van szarva s ezek na 
gyok , simák, háromgörbületiiek , csak еду hosz-szegély 
lyel, melly csekélyen pörge; --~ álla alatt egy kis szakáll, 
gerince hosszában sörény j.’ magányosan él a Reményfok 
tul éjszaknak. 

 

i. Villas szarvakkal. (ANTiLocARPAE. 0rd. DIcRANoGERo's. 
Ham. Smith.) 

Ещё legkl'ilönösebb minden oduszarvak közötl , egy 
összenyomott horog ered a tövétiil ‘газу törzsökébiil, majd 

s_ylzliculerix. Hîhetóleg ide adh'ató még еду gyapjas, hosszú szörü s 
ìgenßpró szarvu fai Amerikábul (Ant. lanigera. Sm.) Trans. lin. 
XIII, Iv. rl. s ниш az is, mellyet Séba ńbrázol I , xml, x, ш. 
rl. r mellyet Smith igy цепи: Ant. mazame. Azonban semmi sem 
bizonyítja meg, hogy Hernnndès Mazames-aì nem volnának ameri 
Бай szarvasok és ózek, a mint ezen szerzö mondja , óket a spanyol 
honi szarvasokkal sòzekkel hasonlítva össze. 

(‘) A Iepenyékeshez közel helyeztetendók: A Cuib. (Anz. 
acripta) Buß'. XII. XL. --~ A Воин-Воск. (Ant. sylz'atica) Buff. 
Supp. Vl, XXV. 
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nlint a tömszarv töboga; hegyes vége hátra görbůl. Leg 
ismeretehb {а} 
А villa's zerge. Ántilope furcifera. H. Sm. Trans. linn. 

XIII. II. r. A kanadaiaknál: Cabril. 

Nagy seregesen lakik Éjszak-aimerika ternérdek kö 
zép és keleti sikjain; nagysága. majdnem mint az özé; 
szöre tömött, hullámzott, vereses; szarvainak töboga ma 
gosságok közepén van. ('). 
1:. Négy szarvakkal. (TE'I'RAcÉREs. Leach). 

Ezen Illdiában ujdonan Fóltalált alosztás, nem volt a 
régieknél ismeretlen. Aelianus u XV. k. XIV. sz--ban szól 
l‘óla: négyszarvu OryX név alatt; az elsò' pair a szemek 
elött van, a hátulsó egészen hátul a homlokcsonton. 

А szarvanegy. (Le Tollicarra. -dat. Cllicarra.) Hard. 
Trans. Lin. XIV. х". rl. Fréd. Си". MammiI'. (2). 

Óz nagyságn, majdnem egyenlön sárga. A nöslény 
szarvtalan. lndostan erdeiben találtatik. (3). 
l. Két sima szaruval. 

(') Az Ам. palmata. Smith. u. o. III. rl. csak szarvainál [og 
" ìsmeretea, mellyeknek tóboga egészen közel van а szarv tövé 
llcz. Ezen zergéket is ugy alearák tekinteni, mint IIcl-nandés ma 
zames-eit. 

(2) A Trans. linn. XIV. liöt. 525. lapján lc'vó jegyzésekre néz 
ve meg keII ш itt jegyeznem , hogy nem a boldogult Vaucel МЫ 
ja, hogy a Hist. des Mammif.-ben neki tulajdonl'ltaték a szarvanégy 
allrázolata s leiráaa. Küldeme'nyei nem voltak mindig teljesels; ne' 
ha rajzolata jött meg magyarázat nélkül ‚ o kora llalála megalladá 
Iyoztatá jegyzékei hijńnyainak kitöltését. 

(3) Az Anp. 4carm's. Blainv. nem ismertetik különben, csak egy 
kaponya szcrint, mellynek melsò пап/ай al'állyilag nagyobbalt. 
Journ. de Pllys. Aug. 1818. Meglehet, llogy e1. eaak életkori kü 
Iònbözés. 
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yvan, kif'elé csak egy kis lyuk által nyiló. (1). А köszáli zer 

А nyalrszakdllas zerge. (N_yal‘fínszalsa'll. (Le Nylgau. .Anl 
picta. et trago-~camelus. Gm.) Buif. Supp. VI ,Y X, 
XI. r1. \ 

Akkora mint egy szarvas és nagyobb; szarvai kurták , 
elögörbültekg nyaku közepén szakáll, szöre sziírkés; mind ' 
a négy Iábán e'pen `а csülök Рыбы ketlös felcete s fehér 
gyürük, erò’sen metszve. A nöste'ny szarvtalan. Indiai 
А l‘ò'szzíli zerge. Földi. (Ha'tralzorg) (Le Chamois. Anl. 

rupica‘plra. Lin.) Buff.Y XII, XVI. r1. A pyrenei hegyel 
ken: Ума. l ' i* 

‹ ` В "§95 Egnyetlen e‘mló's Europa nyugol-szakán, шеи)’, a ж?‘ 
gékhez hasonh'thaló, nzonban tulaidon bélyegeket 'rs blì‘: 
egyenes szarvainak hegye hirtelen görbiil hátra mint vala 
melly horog; mindenik fiile mögött, а bör alatt, ersz'ény 

ge termete akkora mint egy magy kecskéé; szöre sötét bar 
па, egy а szemétiil az arcor felé futó fekete sujtással. 

Legnagyobb iigyességgel fut mer-edel; sziklákon, és 
На csapatokban tartózkodik az igen I‘nagas hegyek 1:6 
zép-táján» l „ 

Smith elválasztja a zergéktùll CATOBLEPAS nom ne 
ve alatt. 

А Gnu zerge't. F. (Le Gnou ou .Niou. Ant. Gnu. Gm.) 
Buff. Supp. VI, VIII, IX. r1. ’ " 
Igen kúlönös állat,rmel1y elsö tekintetre ki'ílönbféle 

óllatok részeibi'il öszvetett csudának látszható. Teste s ke 
reszte mint еду kis Ióê', hama зяби-е! födve , Гайка hosz 
szú fehér szörrel тайги‘: mint а lófark, nyakán szép meredt 
söre'ny ‚ tön fehér , végén fekete szörrel. Szarvai tó'ben kö 
zelzillók és szélesek mint a reményfoki bivalé, eh'il Iegör 

i (‘) МеЩеЪеЪ hogy ezen nyílás x'osszuI e'rtelfjolentése manda--I 
её Empcclokles szerint а régiekkel, hogy a kccskék {Шейх állal Ié 
lekzcnck. 

»CUVIEII I. к. 19 

‚ I 
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_ bl'ilnek, hegyök f`ÓI visszahaiol; arcora széles, Iapos és 
fólálló szörkörrel kerl'tve be; torka es Iepenyóke alatt egy 
másik f'ekete sörény fut; Iábni а szarvaséinak könnyiiségét 
biriák. Mindenik nömnek van szarva. l 

Ezen (Шаг a hegyeken él éiszakra a Reményfoktul, 
hol elég ritkának látszik; иду mail. azonban , hogy a ré 
gieknek mégis'volt rúla valami ismeretök. 

A három. hátra lévö nem oduszarvainak csont 

magvát ладу I‘észint a homloköblökkel közösülö sei 
tek' foglaliák el. Szarvaik irányzása adá f`ólosztások 
alapiát. 

XECSKÉK. 

(Les Che‘vres. Capra. L.) „Д“. 

` Szarvaik I`óI és hiitra irányzottak ;' állok állalában 11052 
szuszakállu, hoInIokok maid mindig domború. 
A törzsölv lvecshe. (L’ Aegagre ou Che‘vre sauvage. Ca 

pra aegagrus. Gm.) Cuv. Ména‘r. du Mus. in 8“'°' 
II, 177. 

Ez minden házi kecskéink faitáiának törzsökapáiil lát 
szik szolgálni; Inegkiilönböztctik eIöl metszö s'zarvai ál 

\'~.‘H 

tal, mellyek a himnél igen nagyok , a nöstéuynél rövidek_ 
s néha hibázók a mi a vad es kaukazi kecskénél is {днё 

nik. Ez seregesen Iakik Persia llegyein, hol ‘завел; név 
дым; ismeretes, s talám sok más vidéken, s még a hava 
sokon is. A keIeti bezoár a beleben találtató öszvenölés. 

(‘) Hihetöleg ez Мои uz ô catablepa's-okra okot. Lásd Plinius 
VIII. könyv. XXXII. szak. és Aelíanus vu. k. v. sz. 

Jegyz. Legtökéletesebb mun-ka a zerge'krül az, lmellyet Hamil 
ton Smith ezen munka angol forditńsához toldott, és én nagyon 
sajnálom, Ilogy clegendö vizsgálnti Iáiçyals hiiánya miatt ан egé 
szon nem liuzhatám fol. 

  
 

1 
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Afbak. F. és а ha'zi lrec‘sl'e (capra' hircus L.) ‘еде: 
lem'il különböznek nagyságra szI'nre, szörök hosszasdgára 
s ŕìnomságára, szarvaik nagyságára, söl; számára nézve is. 
Az angorai kecàkéknek, Kapadokiában 4legpuhább és se1y-- 
mesebb szörök van. A thibetiek hiresek lettek a szörök 
közt nölö csudálatos {ìnomságu gyapju miatt, mellybiil 
а kasmirkendöket gyártják. Egyiptom magasán egy tömött 
szörü, emelt homl'oku , dúdor alsó állkapocsu fajta van, 
melly meglehet, korcs- szl'ilemény. A gvineai kecskék, 
mellyeket mambrin s júda-kecskéknek is mondanak , igen 
aprók, szarvaik hátrafeküvök. Minŕl ezen állatok erösek, 
szeszél'yesek, bolygók, hegyi eredetöket elárulók, v. szá 
raz `és vad helyeket szeretök, durva füvet vagy fahajtást 
esznek. Az `erdöknek igen ártalmasak. Jobban csak а gidá 
kat eszik meg; hanem a keesketéj sok nyavalában hasz 
nos. A kecske már hét hónapos korában meghasasulhat; 
Щ havig hord; rendeseu kettöt ellik. A bak már еду éves 
korában hakzik; egy bak több száz kecskéhez elegendö; 
б: vagy hat évig él 
А 'und lrecslze. F. (Le Bouquetin. Capra ibex- L.) Buff. 

XII, XIII. r1. Schr. CCLXXXI. ‘ 
‘ Nagy szarvai eIöl négyszegesek, keresztcsomókkal 

bélyegeztek. A hegyláncnk Iegmagasabh' teteién lakik az 
egész ó világban. „ 
А kaukazí Irecslve. (Le Bouquetin. de Caucalse Capra 

caucasica.) Guldenst. Aci. petrop. 1779. II. XVI, XVII. 
r1. Schreb. CCLXXXI. B. ‚‚ 

Megkülönbözteuk nagy, háromszegletii, elù'l tompa, 

kecskével. 

de nem négyszegletes, -- s mint az elöbbinél, csomós 
szàrvai által. Ezen két Га] termékeny nöszést ùlz а häzi 

. \ 

\ 

(') Т. h. Bouquetin d' Éthiopie, (szerecsen kecske) Fréd. 
Си". Mammif. «__Bouguetin à crinière d’Jífrique, Tackhaitse, Salm. 
(söre'nyes kecske.) 

19’¢ 



I292 EMLösEK. ì 

А шнок. F. 

(Les DIouto/Ls. Üvis. L.) 

Szarvnik hátm irányzottak s többé kevesbé elò're ke 
rülök; homlokok általában (101111101‘11, -- szakálltalanok. 
Annál inkább nem volnának némileg a kecskéktl'il elvá 
lasztandók, mivel nzokkal termékeny korcsokat `нет: 
zenek. 

Itt is, minta bak nemben több e‘léggé közel álló 
vnd fajta ‘аду faj van. ' ` 
Az argali juh; Földinél ага‘!!! ЪесвХте. (L’ Argali de 

Sibérie. Ov. ammon. L.) Pall. Spie. XI, I. Schreb. 
CCLXXXVIII. 

Kosának igen nagyok а szarvai, töben háromszegle 
tüek, hegyen görnbölyiiek; elùl laposak; keresztben vo 
natosak; az any@ szarvai összenyomtak, sarló-idomuak; 
nyári gyapja csuta, sárgás szü'rke, a téli sůrü, kemény, 
verhenyes szl'irke, arcorán torkán s hasa alalt fehér vagy 
fehéres. Igen rövid farku,_ s minden idöben egy sárgáa tér 
van a farka lcörén mint a szarvasnak. Ezen állal; egész 
Ásia hegyein lakik és akkorára nöl mint а da'mvad. 
А sardiniaijuìi. (Le 11101990”. Illu/‘ione ssm‘diniában,v Muf 

foli Korzikában. Ovis musimon. PalL) Buff. XI, XXIX. 
r1. Schreb. CCK-XXVIII. A. ` 

Attul csupán abbnn látszik különbözni, hogyiolly 
nagy nem lesz, s hogy nöstéuye nem, ‘аду ritkán' 52:11‘ 
vas, ys lszarvai igen aprók- Mondja'k, hogy Krétában is ta 
láltatik. Vannak egészen Ivagy részint Pekete fajtái, s má: 
sok többé kevesebbé fehérelî. 

Hihetséges ‚ hogy 
Az amerikai juh, (Le .Mobi/’Ion d’ Amérique. Uv. mon-` 

tana.) Geoff. Ann. Mus. 11, LX» rL‘Sohreb. CCXCIV. D. 
Az argali fajhoz tarlozik, melly a jég Fólött álthat 

l 
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halott a tengeren. Szarvai igen nagyok , s pergéhbek mint 
a rendes argaliénál. 

Az afríhai juh. (Le Moußon. d’ Afrique.:bv. tragela 
pÍlus. Cuv.) Penn. XII. sz. Shaw. ссп, r1. 2. Schreb. 
CCLXXXVIII. B. 

Szöre _verhenyes, lágy, nyaka alatt hosszú csiingö 
söre'ny és egy másik mindenik; Iábi'zesülésén; farka rö 
vid; tulajdon fajnak látszó. Egész Barbaria sziklás vidé 
kein Iakik, Geoffroy Egyiptomban is észre vette. 

Az a vélemény, hogy az argali vagy a szardiniai juh 
tól sza'ŕmaznak a mi gyapjas harmaink` számtalun fajtái, 
mellyek az eb meIIett Iegtöbb ki'ilönbözésnek tétetIek ki. 

Europában vannak közönse’ges ós Íinom gyapjuak, 
nagy és -kicsin termetiiek , nagy, apró, az anyánál‘vagy 
mindenik nemnél hibázó szarvuak, sLb. Legérdeklet'esebb 
fajták a spanyoljuh, ŕinom kondor gyapjuval, a himnél 
nagy perge 'szarvakkal, melly egész Europában el kezd 
terjedni, —- és az angel ju/L ,'ñnom hosszI'I gyapjuval. ` 

Az Oroszhon délszakán Iegelterjedtebb fajtának igen 
hosszú farka van. A szinle hosszú farku indiai s gvineai 
fajta abban különbözik, hogy szárai magasa'k, homloka 
igen dorńború, fl'ilei függök s szarva nincsen s kurtá 
szörrel fódetett. i I 

Europa s Asia éjszaka majd mindenütt apró s na 
gyon` rövid farku juhokat tart. 

A persiai, ‘tatárhoni és chiniai fajtánál a fark maid 
e'gészen й! van kettôs zsirgolyóvá képezve, a syriai s 
berberi fajtáé hosszú ugyan , hanem szinte vastag zsirtö 
megü- Mindeniknél csüggök а fülek, a kos szarvai vasta 
gak, az anyánál és báránynál х középszeri'iek 5` gyapia 
szörrel kevert. ‘ 

А juh becses husa, faggyúja, teje. höre, gyapja s 
-ganaja mia'tt; a jól intézett nyájok inindenfelé 151-1115 
kenységet terjesztenek. 
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A bárány két hónapos korában elválusztatik, hqto 
dik hóban kiheréltetik, téjfogait elsö s harmadik éve közt 
elcseréli. Az еду éves anyajuh hordhat, tiz tizenkét évig. 
tenyészt; terhessége Ы hóig tart, két bárányt ellik. A kos 
tizennyolc hóval serdx'ilt, harminc juhoz elegendö; nyol 
cadik éve felé meghizlaltatik. 

A MARHÁX. F. 

(Les Боги/Ь. Bos. L.) 
Szarvaik oldalváat irányzottak s fól- vagy elöfelé fél 

hold idomban visszakanyarúlók; ezek különben nagy, 
széles‘ száju, otromba testü , erös száru állatok 
А Ъбябпцёуез marlza ( Багет) Földinél bilva, бы", te 

he'n. (Де Boeuf ordinaire. Bos taurus. L.) Buiï. IV. 
XVI- ' 

Saját bélyege gynnánt homloka Iapos, `hosszabb mint 
széles; gömbölyü szarvai a homlokat a fejháttul elválasz 
tó szélnek két végére helyeztettek. Az ásványos kapo-. 
uyákban, mellyek e fajhoz Iátszanak tartoztani Час! zilla 
potban, (a I‘e'giek urus-a) , a szarvak eIö s alá görbülnek; 
de a házi szálntalan fajtákban igen különbözö irányzások 
van, néha egészen is hibáznak. A heves ё; rendes 1121114 
jának mindegyike zsirpúpot hordoz válla fólött, s ezen> 
számban a disznónál alig nagyobbak is vannak. Mindenki 
isme‘ri ezen állatok vhasznos voItát а dolgozáshoz, és hú 
sokét, faggyújokét, börökét s tejökét; szarvok is hasznáI-l 
latik a míveknél. ` 

А tehén kilenc hóig hord, s tizennyolcadikban fo 
I lyathat’œoghat), а bika két éves koi-.liban b‘ikhat (üzhet) 

A kiherêlés tizennyolcadik havában történik, Lizedik évé 
hen meghizlaltatik. ‚ 
А böle'ny. F. (Auroclzs а németeknél, Zubr a> lengyelek 

néI. Bos urus.) Gm. Bison. и régieknél. Gesm° cLvn. 
Rendesen de hibásan ‚а házi man‘ha Час! törzsökének 
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tartatik. Kù'lönbözik attul emelt és szélesb mint magas 
homloka, szarvainak a fejbúbi юга] aljához való tapada 
sa, szárai magassága, egy párral (бы) bordája, a bika 
fejétr s nyakát `fódö s torka alatt rövid szakállt képezö 
bodor gyapja, я röfagö szava által. Ez diihös ,ál1at, ma 
csak Lithvania, a Karpatok és Kaukaz` mocsáros nagy 
erdeibe szorulkozva , de melly kiilönben az egéàz mérsé 
kelt Europában élt. Ez leg nagyobb az Europában honos 
emlösek között. ` ' 

Az amerihai bölény. (Le. Bison d’ Amerique- Виды‘) 
az angol-amerikaiaknál. Bos Bison. L. Bos america 
nu‘s. Gm.) Buif. Supp. III, V. Fréd. Си"- Mammif. 
Feje csontos, bölényiinkéhöz igen hasonló, és szinte 

' valamint nyaka s vállai, bodor gyapjuval fódöttLtélen 
igen meghosszabbulóval; llanem szárai s kivált a farka 
sokkal rövidebbek. Éjszak-amerika minden me'rsékelt ré 
szén lakik s a házi tehérinel tenyészt. 
А bival l". (Le Вите- Bos bubalus. L.) Buff. XI, XXV: 

Boeuf sauvage’Aristotelesnél: Arachosiai 'und ökör.V 
Indiábul eredt,' a-középkorban Egyiptomba, Görög 

s Olaszlionba hozaték, -- homloka emelt, hosszabb mint 
széles, szarvai oldalvást irányzottak s melöl hosszú emelt 
szegélylyel. Ezen ‘Шаг nehezen szelìdithetö, hanem 11:11:11; 
mas erejii, a mocsáros helyeket szeretö s azon durva nö- ` 
vényeket, mellyekkel az ökrök nem ,táplálhatók- Teje jó, 
böre igen erös, hanem husa kevessé becsù'lt 

Indiában egy olly Гана van, mellynek szarvai egész 
tiz láhnyira kiterebiilnek; nevök Hindostzmban arni. Ez 
Schaw. bos arni-ja. ` ‚ 
А givai. (LerGyal‘L' `Bueuf des Jonglœ. Bos ‘штаба. 

Ьапф.) Trans. lin. VII, IV. s Fréd. Cuv. mammif. 

Bélyegei nagyobb részében megcgyez a házi marliá 
val, hanem szarvai elörù'l hátulra lapultak, és szeglctes 
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szegélytelenek , oldalvást yiráI/lyzottilik's- többé' 'keve'sehbê 
löl felé, hátra soha. Bundája csuta, fekete, kivévén ho'gy 
a homlokán s háta `hc'lsszának egyik vonala szù'rke vagy 
sárga, szárain pedig fehér. 

Ez egy házi fajta India éjszak-keleti hegyes vidék’ein 
s ya melly’hihetöleg a bivalnak a közönséges fajjal töt 
tènö‘ vegyl'ilésébù'l ваш-111112111. ' 

А гё/Ъуб öhör. (Le Yac‘lz. Bos grunniens. Pall~ Вата à 
queue de cheval. V ache grognante de Tartarie, 
sth.) 80111121)- CGXCIX. A. B. 
Kis termetii Га], mellynek farka egészen befódetett 

hosszl'l szörrel mint a lóé, há‘tán hosszú sörénye van, 
feje a bivaléhoz látszik hasonh'tani; szarvai nem irattak 
le elegge. Ezen állat mellyrù] már Aelianus einlékezett, 
a thibeti hegyekbiil ered. Ennek farkábnl csinálják a tö 
rökök azon zászlóka't, mellyek al föbb tiszteket 11111611 
böztetik meg. с 
А reme'nyfohi bival. (Le Bußle ilu Cap. Bos 

Spar.) Schr. CcGI. 
_ Szarvai igen nagyok, oldalvast és alzi irányzottak, 

hegy‘iók vissza‘ emelkedö, laposak, töben olly szélesek, 
hogy majdnem az egész homlokat betakarják, csak egy 
háromszegletet'hagyva e'gymás között. Ez igen nagy ál 
lat“,l ren’dkivül vad ter‘mészetl'i, Kall‘erhon erdeiben lakó. 
.f1 pésma 61:61‘- Földi. (Le Beef musgue' d‘e,._4merique. 

Bos moschatus. Gm.) Schrel). сссц. A feje Bull. 
Supp. VI, III. 

Szarvai közelítök s ngy irányzottak mint az elöbbi 
nél, hanem a homlokqn egyenes vonalban, összeérök , (a 
tehenéé apróbbak és szétállók); )aomloka emelt, arc 
orának hegye szörös. Alacsony szái‘n; egész a fóldig csl'in 
gö hojtos szô'rrel takart. Farka rendkivl'l'l rövid- Az egesz 
nemben létezö pésmaszagot erösellben t'erjeszti; csak Ej 
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0 `'Izak-amerika leghidegehb részein штык; hanem ugy 

итак, hogy kaponyáját és csontait a jég egész Sibériáig 
elhordá. Az eskimók sapkákat csinálnak Iàrkábul, melly 
nek ábrázatukra csù'ngö szöŕe öket :I szúnyogoktul vé 
delmezi. Y 

mm. 

Az EML o'sEK KIL‘ENCEDIK RENDE. 
 

A CETEK. 

(I. E s c É T A c É s. cE'I‘AcEA); 

HátulsÓ-lábtalan emlösek; törzsökök vastag 
Рак-Ню ЁЫУШЦЩЁ]: és vízegyenes porcos uszonyba 
végzödikg fejök olly rövid és vastag nyak által köt 
гей}: törzsökökhöz, hogy semmi bevâgást észre nem 
vehetni, _ s az igen keskeny és részint ös'szenölt 
csigolákbul tétetik össze. Végre a melsö végtagokon 
az elsö csòntok rövidek, a következök pedig lapo 
sak és inas hártyába burkolvák, melly belölök Iigazi 
úszonyl,` csinál. Ezen állatok külsö idoma majdnem 
egészen ollyan mint a halaké, csak hogy ezeknek 
farkúszonya függelmes. A сете]: színte mindig a 

i vizben tartózkodngk , hanem tüdö áltaI llélek'zvén, 
gyakorta föl lgén#> lenek a viz színére jöni, ottan 
Ievegöt szivandók. Meleg vérök, kifelé noha igen 
apró lyukak által n ` ô ‘Шейх, éIöt szülésök, em 
löik, melljek дна! fijaikat szoptatjâk, s>minden 
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boncolati saiátságok különben eléggé meg'különböz 
tetik öket a halaktul. ‚ ` 

Agyok nagy, féltekéi iol kifeiletteki a szikla 
своих, vagy a kaponyának azon része, melly ‘а bel 
fület foglalia magában, el van а fei többiiétöl vá 
Iasztva, s ahoz csak szalagok âlbal камин. Testö 
kön ninos külfül vagy ször. _ 

Farkokat idoma miatt a tovább mozdulás vé 

‚деть f'ölülrül alá kell haitaniok, melly а vizbenvalô 
f`ólemelkedésre nagyon segíti ökelî. 

Az eddig a cetekhez szám'lált nemekhez adiuk mi 
a kLjiIönb-en a I_‘ozmárok nemébe zaVartakat. Ezek 
nálunk az eIsö családbeliek , vagy 

A FÜEvö CE'I‘EK, FÜCE'I‘EX. 
(Les Ce'tace's herbivores. Cetacea herlzivora.) 

Fogaik koronáia lapos; mi életneniöket hatá 
rozza meg ,I melly öket néha a vizbül kiiövésre kény 
szeríti, hogy aparton mászszanakês legelienek; mel 
lükön emlö van és baiúszul sz'o'rök, két oIIy körül 
men-y, melly távolrul, ha egyenese-n emelék meIsö 
részöket а vizbůl ki, némelly hasonlatosságot душ]: 
hata nekik az asszonyokhoz vagy az emberekheze 
hihetöleg alkalmul szolgála némelly utazôk regéi 
nek, kik tritonokat és sireneket akartak lât‘tani. No 
ha a kaponyában magasan nyiltak az orrlyukak, a 
börön csak az arcor hegyén vannak Gyomrok négy 
erszényre osztott, mellyeknekketteie oldali;i vak-_ 
belök magy. 
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A KÉZCETEI‘Q. 
(Les Lamantins. Ala/lates. Manatus. Cuv.) 

Testök hosszudad, -—— tojásdad nyult úszonyba vég 
zödö; zápfogok mindem'itt nyolc, négyszegä koszorúju, 
két háránt emelkedetii; ave'neknél sem metszök sem szem 
fogakrnincsenek, lhanem az igen ñataloknál az állközti 
csontban Её}; igen apró hegyes fog van, hamar eltlïnen 
dö. Úszonyok szélén> Iáthatók a körömnyómok, mellyet 
clég iigyesen fordítanakji mászásra s Iìjaik hordozására; 
a melly okbul спец müszerek a kezekhez hasonh'ttattak 
à az állatoknak a manat (lve'zcet) nevet szerzék meg; 
belöle eIrontás állal lön a francia lamantín. 

Még életnemökért tengeri tehénnek s ökòrnek is 
hlondatnak, emlöik miaft рейд tengeri asszonynak sth. 
(Tríchechus manatus. L. lIÍana'L. rozma'r- Földi.) Buíf. 
XIII, LvII. 

A folyamak torkolatai körül találtatnak , az Atlas 
tenger leghevesebb részein s иду‘ látszik az Amerika „Го 
lyamaibeliek kl'ilönböznek az afrikaiaktul. (1) Tizenöt 
lábnyi hosszúk lesznek. Пиво]: ehetö. 

` 'A HABILÁNOK. 
(Les \Dugongs. Lacep. Halicore-` Hig 

Zápfogaik kêt oldalvást egyesiilt tekébiil tétettek 
mintegy össze; fogaik, metszö csontukba alkotva be, any 
nyira tartósak és nevekedök, hogy valódi agyarakká vál 
nak, hanem többnyire fódve maradnak nagy részint az 
izmos köve'r és bajuszos ajakak által. TesLök nyult, far 
kok félhold idoI-nu úßzonyba végzödik. 

(‘) L. Rec/letali. .mit` les oss.`fass. 1. k. 1. r. 
(и) НаНсоге ‚ tengeri szůz. 
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Csak egy fujok ismeretes (Hal. (ingang), melly az 
Indíai-tengerben lakik , sI mellyet több utasok `fólcsexjéltek" 
a kézcetekkel.. Ezt is nevezik sire'n-nek tengeri: teÍze'n. 
nek ,A sth-(Renard, Poiss. des Indes, XXXIV. rl. 180. k.; 
Home, Trans. phil.; Fr. Cuv. Mammif.) 

A LEGELCETEK'. 

(Les Stelle‘res. Cuv. Rytina. Ilig.) C). 
Ugjf látszik hogy mindenik oldalrul csak еду zápfo 

guk van, lapos koszorúju és mázlemezekkel fódött. Úszó- _ 
nyaikon még azon apró körmök sincsenek, mellyek a 
kézceteknél látszanak. Steller szerint, ki elsö s та}; 
egyedl'il irta le öket, gyomrok is sokkal egyszerübb. 

СЫН: egy fajok ismeretes „а Csendcs-tenger éjszakán 
tartózkodó. ’ 

-A második család, ‘аду 

A RENDES CETEK. 

(Les Celace's ordinaires.) ‘ ‚ 

Az elöbbiektül egy kül'önös készület áual 11111011 
. böztetnek meg, mellya fúvók (souffleurs) általános 

nevezetét szerzé nekik meg. Ugyan is a zsákmány 
nyal egyiitt az igen szíthasadt torokba nagy tömegüV 
vizet nyelvén Ie , útra volna szůkségök annak'kibocsá 
tásához;\ ez az orrlyukakon megy által az ínyvitorla 
tuIajdon készülete segedelmével , s, вы’ az orrlyukak 
oldalán Iévö' zsebbe душ össze, honnan hatalmas 

‚ izmok szoritása által erösvzakosan kilöketik egy kes-7. 
\ 

(') Будда, barázdás, rédelt. 
(") Nova comm. peti-op., ll, 294. stb. Még nincs ábráaolata. 
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` keny Inyiláson keresztül, melly a` f6 tetején Лёша. 
Igy hozzák elö azon vizoszlopokat, mellyeknél fog# 
va már lâvolrul észre veszili öket a hajósak. Orrüre» 
gök szünetlen sós vImboktul mosatván, nem takarha 
tó a szaglásra eléggé finom hártya által; szinte а 
többi ‘állatok csigalemezei nélki'il is вышивать; 
а szaglô ideg többeknél hibázik, s ha vannak is 
szaglási érezéssel birók, az igen csekély lehet. 065 
jök gúlya Ноты, az oi‘r hátu/ljába béható, а le 
vegö fölvetele s a ti'idöbe vezetése végett,` а nél- ‚ 
kül hogy az állat kénytelen ienne fejét s` torkát .av 
vizbül kiemelni; gögsipjokban nincsenek @melt le--` 
.mezeik s szavok egyszeríí bödülésre szoriltatott. A 
„быть semmi nyoma rajtok,` hanem egész testök 
Sima bör'rel födölt, melly alatt kövér és zsirral bö 

,velkedö szalonna van, melly kerestetésök f6 Oka.. 
Emlöik a segghez közel; úszonyaikkal semmit 

sem képesek megfogni. 
Gyomroknali б: és néha egészen hét. megkü 

Iönböztetett erszénye van , egyflép helyett több 
aprót, golyósakat b'irnak 5 mellyeknek fogaik yannak, 
azok mind kuposak és egymáslloz haso'nlitanak; elle 
del'öket n‘em rágják meg, .lianem sebesen liefalják. 

и 

apr() csont az датой közé а segghez közel 
fölf'üggesztve, teszik hátulsó végtagjaìk .egyedüli 
nyomát. ‘ l ‚ ' 

Töhbeknek hátulion függ‘elmes I'Iszonyolì van 
inns anyagbul, 'hanem csonthoz nem Lámasz'kodó. 
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Melöl lapított szemeiken а tl'ilkhártya kövér és tö 
mött; nyelvök födözete sima s Iágy. 

Még két aprô törzsökre oszthatôk föl: mely 
I_yeknek feje rendes arányban van а ъёЬЫ’ testtel, l 
—- és mellyeké mértéktelenül главу; az elsöbe adel 
fìnek' és kétfogunk` иметь. 

A DELFINEX. F. sUHANÚszóK: 

Mindcnik :IIIkapocsban vannak fogaik, mind cgysze 
\ rück s majd mindig kúposak. Ezek Iegragadozt'ibbak, s 

t‘ermetök nrányára nézve a rendhen Iegkegyctlcnebbek. 
.Vakhelök nincs. ('). 

А tulajdonképi DELFINPSK. 
_ ‚ (Delphi/Lus. Cuv.) 

Homlokok donrlllvorú,l arcorok а Гб 4cl'ején cgy а Í'ej 
többi részc'nél kcskenyebb Итог: kèpez. 
А közölzséges delfín. F.` (Le dauphin, ordinaire. Delphi 
' nus delphis. L.) Lacep. Cet. XIII. r1. 1. k. I Í 

Kávorok (szájok) összenyomott s az állkapocs min 
denik felérù'l negyvenkét söt negyvenhét ve'kony, i'velt . és 
hegyes foggal fegyverkezve; I`ó11'il fekete,- alul fehér, nyolc 
s tiz Iábnyi hosszú. Ezen állat nagy seregekben elszéledt 
minden tengeren, mozgásni sebessége áItaI hires, mellynél 
Гора пёЬа а hajók fódelére fólszökik, — s valóban ug'y 
Iátszik Воду ez а régiek delfine. Agyának egész müszer 

(‘) АН; Vall az‘emlöseknek valamelly családa, mellyet nche 
zcbb volna vízsgńlóra venni, mellynek leirása oily kevcssé volna 
tcljes, névazonossága ingadozóbb, mint а ccteké. Én csak a mcg 
valósult fajokat ipai'kotlám adni. i 



свтвк. " i 303 
и 

zete azt bizonyitja, hogy ninos a neki tulajdonitott Кап“; 
liatóság hijával. ‚ ' 

i ' А nagy delfín. (Le grand Dauphin. Delphi/zus tursio. 
Bonnaterre.) Le Зонты". Lacep. XV, 2. k. 

Kávora rövid széles lenyomott; mindenl'ilt huszonegy 
s egêsz huszonnégy kúpos és gyakran elvásott foga. Van 
nak tizenöt lábnyinál hosszabb egyének s ugy látszik 
hogy a Középtengerben szinte ugy találtatik mint a Nagy 
tengerben. 

A két Nagy-tenger számos delíin Рамка: táplál, 
mellyek soká összezavartattak. 

А lrétes del/in» (Delph. alubias. Cav.) néha a mi part 
jainkra jö, állkapcsa mindenù'tt csak harminchat vagy 
harminchét foggal feggyverzett, hanem ezek olly iinomak 
és hegyesek mint a közönséges dellinnél, mellyhez színé 
re nézve is hasonlít. 

А homlolri дети. (D. frontales. Duss.) Dussumier 
által találtatók fol a Zöldfok szigeteinél; а!‘ elöbbihez 
igen hasonll't, hanem valamivel más szl'nii s mindeniitt 
harminenégyy foga van. 

А homlolvas delfin дышит.) mindeniitt csak 
hnszonegy foggal, hanem nagyobbakkal mint az elöbbiéi, 
arcora is hosszabb s összenyomtabb; 'credete nem is 
meretes. \ 

/lz атм delfín. (D. plumbeus. (Dussum.) Malabar 

(‘) Belon cet/:ala (la baleine) vagy capz'dolio-ja e's arca-ja, 
melly utolsó a régieke'vel azonos lehet, szinte a kávoros delfinek 
hez tartoznak, s .1 fölhozott fajokat nagyságra fölülmulják, hanem 

'be’lyegeik niricsenek cléggé meghatározva. Bonnatcrrc dauphin fëres-c 
hihetôleg cz egyikhez tartozik. ' 
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szigelénél; arcora szinte òsszenyomott, llanem mindemitt 
harminchét foggal fegyverzett. 

А gyors дети! (D. velox) Ceylantul hozá Пива“ 
mier; arcora valalnivel hosszabb, foga mindenil'tt negy 
venegy. 

А hosszu' l‘a'voru дети,‘ longirostris Виза.) ugyan 
ö Malabártlll llozá, melly a közönséges delfint is {5161 
mulja fogai számával, lnelly mindeniitt, ötvenöt egész 
llatvan. (2) 

XAvonÚszoK. 

(Delphinorynques). 

Blainville elválasztja az elöbbi delfineklöl „DELPHI 
NORHYNQUES“ név alalt azon fajokat. mellyeknek nyl'llt 
éh vékony Ykávora ninos I‘óltl'inö barázda által a homlok 
tul elválasztva. 

А his sza'rnyu La'vorúsz. (D. microplerus. Cnv.) a 
mi partjainkra vert Inj, kicsin e's igen llálra le'vö llát 
llszonya által nevezetes. Tizenöt lábnyi hosszl'l lesz, és 
koran elveszti minden года. (3). 

 

(') Én ш. vélem, Богу ezen o'lmas delfín ugyanaz a melly a 
l). malaianus. Less. és Garn. Voy de la Coq. IX. rl. 5. k. 

(’) Ezen munkz'lba nem velletjük Ю! a csak távol látolt fajokat, 
s mellyeknek semi részc nem llozaték el; azonhan nlutatásul fòlhoz- ` 
znk ezcket: D. albigena. Quoy et Gayrn. Voy. de Fl'eycinet, XI. 
rl. ‘аду D. superciliosus. Less. et Garn. Voy. de la Coq., IX. 'rl. 
2, Ъ. — D. cruciger. Quoy et Gaym. no. 5. es ‘1. li., melly legalábh 
igen liözel van a „В. bz'vittatus-hoz, Less. et Garn. 5. k. -- D. 
lunazus Less. et Garn. 4. k. Annál kevesebbé llozllatjuk föl a meg 
le sem rajzolt fajokat. 

С‘) Blainville; Nouv. Bullet. des Sc. IV, 15S), e's Fréd. Си‘. 
Mammif. a D. de Dale illetlen s a padlallfoguaklloz tartozó név 
ala". 

Jegyz. A d. roatratu.' дамы, nem más mint а gangen. 
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А csorros Íea'uorúsz. (D. штат. Cuv.) szinte lát 
ható néha; kávora vékouy s kivù'lröl egészen cgymcne 
Lelü a Гена]; foga mindenütt huszonegy. Hámszonya ren 
des nagysägu- (1) 

f1 gangesi ka'uoru'sz. (Le Dauphin du Gange. D. 
gangeticus. Roxburg). ezen elsö csoporttul megkl'ilönböz 
tetendö, mellynek fecskendezöje hoszasvonalu. Ez igen 
távolra fólhalad а Gangesben. Híhetöleg ez Plinius pla 
щита-1:1. 

.AZI AJ'KABOLTOK. 
(Les Marsouins. P/zocaena. Cuv.) 

Kávorok ninos; arcorok rövid; egyenlön domboru. 
А Ьаггш ajlvabolt ; Földinél [Jarna dei/in. (Le lllarsouin 

commun. Porpess az angoloknál. Звёзд- Phon-cena 
L.) (1) Ъасер- XIII', 2. k. _ ' 
года összenyomtak, vágók, gömbölyi'í idomuak, min 

denik állkapocsban mindenik oIdaIon huszonkettötül egész 
huszonötig‘; f_ólül feketés, a1u1 fehér. Minden tengerünk-- 
ben igen közönséges, hol nagy csapatokban tartózkodik. 
A еще]: közt Iegkisebb , csak ne'gy уйду öt Iábnyi 11052 
szaságot érve e1. ' 

A Reményfok tengerciben еду a mienkhez igen ha 
sonh'tó faj van, de а mellynek mindem'itt huszonnyolo 
foga van, hengcridomu, еду kevessé hegyes, és а mien 
kéi eIIenére soha összc nem nyomott. Ez а fol‘i ajlvabolt. 
D. capensis. Dussum. 
А lf'llf'dOS ajl‘abolt (L’ Épaulard. Buísl-opf ós Schwer! 

lfisc/1. а hollandiaknál és németeknól. Grampus az 

(i) A. D. couronné, Freminville Nouv. Bull. des. Sc. III. num. 
56, I. T. 11. k. 

(2) Marsauín а néinet Meercsbwein-Iiól van clrontva, melly 
tcngeri (Пиши; jclent: Parpess. а latin porous piscis-bm. 

CUVIER "1. к. 2O 
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angoloknál. (1) D. orca es D. gladiator.) Lacep. XV, 
1. és kevesbé ióI, v, 3. 
Fogai vastagok, kúposak, egy kevessé görhültek, min 

deniitt lizenketten, a hátulsók háránt (kereszthen) Iapul 
tak; testök fóll'iI fekete, alul fehér; szemök f`ó1ött egy 
f'ehéres foIt fél hold idomban, hátszárnyok fólemelt és 
hegyes. I ‘ 

Ez legnagyobb a delfinek között, néha husz só’t hu 
szonötláhuyi hosszú, a cetnek Iegkegyetlenebh ellensége. 
Seregescn мышца azt meg, addig ingerli, mig száiát f`ó1- 
tátia, és ekkor mindiárt kieszi nyelvét. 

A Los ajhabolt. (Del/in. aries Risso), Ann. Mus. XIX, 
I. r1. 4.1¢. --- néha néha a francia partokra iövö kicsin fai , 
melly f`óIsö állkapesábul koran elveszti f`ogait, az alsóban 
is csak keveset tart meg. Hátszárnya alacsonyabb 0511111; 
ráhb fekvö, mint a kardosé. (2). 
A góiyofejü ajkalzolt. (L’ Épaulard à te‘te ronde. Delph. 

globiceps. Cuv.) Ann. Mus. XIX., I. rl. 2, 3. k. D, 
deductor. Scoresby. 
Feie f`óle boltos mint egy golyó, melszárnyai hosszúk, 

hegyesek; hosszasága husz Iáhnyinál nagyobb; fekete , de 
torkátul egész a seggéig egy f'ehér suitás van. Több 
százankint él csapatokban. a vén himektül vezéreltetve, 
s nella a francia partokra vettetik. Mindem'itt kiIenctiiI 

(‘) Grampus a francia grand poisson-hul rontatott el. Butslcopf 
‘ищу inkább boots-kopf annyit tesz mint: saikafeiü. Schwerdê/ìsch, 
kardoshal, hátuszonya miatt. 

(‘) Az Épaulard гении Bonnaterre, Lacep. XV, 5. Hunter. 
Trans. Phil.-éhül másolva le, azou idomot mutatis; hanem Hun 
ter egye'ne tizeunyolc làhnyi hosszú volt, a mieink tizne'l nagyob 
bak sohn lem lesznek. 

A D. griseus Ann. Mus. XIX. I. rl. l. k. csak a kos ajkabo'lt 
roSz ."Ibrázolalia, (uo. 4- 11.) А régiek valódi aries-e a kurdos aj 
kalm/z. 
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cge'sz Lizenhárom foga van, hanem idövcl miudnyáját el 
vcszti. (1). 

А HÁTASIKAK. ‹ 

(Les Delphi/zapte‘res- Lacepéd.) 
Az ajkaboltoktul csak abban kiilönbözuek , iiogy 

hátuszonyok nincs. 

А f e/Le'res Лёгкий. (Le Beluga ou lipaulard blanc, a dá 
noknál Ним/581‘. DeZp/L. Leucas. Gm. D. albicans. 
Fahr.) Scoresby artc. reg. II, xlv. rl 
Mindenl'itt kilenc , vastag, твои végi'i foga; höre 

sárgás fehér, feje kivl'ilriil b_oltos mint az ajkaboltoke'; ak 
kora mint a kardos ajkabolt. Az egész Jeges-tengcrben 1a 
kik, honnan a folyamokba nagyon messze eló’hat. 
А feÍLéI-sza'j'u Íltítasib. Y(Le D. à museau blanc. D. leu 

coramphus. Pérou.) Voy. de la Coquille. 9. r1. (3). 
А Deli-tengerekhen Iakik; I'eje kevessé boltos s ele'g 

gé hegyes; arcora, melszárnyainak еду része s teste egész 
\ 

(‘) А golyoÍ/èjü ajlcabolß fogaitu lmegfoaztott feje az, melly le 
van rajzolva Bonnaterrc Cetol. VI. rl. 2. k. és Lacep. 1X. rl. 2. k. 
cac/Lalo: swinewal név alatt; Campernél, Cet. xxx", xxxm, xxxxv. 
rl. narwal édente' Май. 

(2) Rondelet, рейд-чаша’ és senedette név alntt, egy a fehe'res 
hátasikhoz igen hasonlító cetet ábrázol , azonhan nem mondja, Ilogy 
fehér. Az olasz capidolio nevet is rá alkalmaztatja. Ez hátasik le 
hetne, ha ke'pe a képzelòdés szüleménye- nem мм; hauem én at 
tul annál inkább tnx-tok, minthogy a mular és capidolio név МПа] 
donke'pen а fizétert illetik. Végre a fehéres hátasik ada rá okot, 
Богу egy На fehér fize'ter Га] állítassók föl, mivel fölsó года“ korán 
elveszti. Lásd a fejét, Voyage de Pall. atl. LxXIX. rl. 

(3) Ezen kép arcora igen hegyes. Cummerson {сдвиг végta 
`gu jèhe'r дети-е (Le> dauphin blanc à extrémités noirs) elicz igen 
Кбит. 

20 s* 
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ulja szép fehérek. Hám kék; foga mindenú'tt hermine 
nyolctul egész ncgyvenkcttö. 

Dussumier egy fait ШИН Гб1 ezen alnembl'il, melly 
nek feje gömbölyù', fogai öëszvenyomtak mint az zijka 
boltoknál Ajkaboltos ha’tasilr. DeljJÍLi/iapterus Phot-ae 
„от“. l 

A PADLATFOGUAK. 

(Les Hyperoodons. Lacep.) (2). 
Testök és arcorok külsöképen majdnem ugy képzett 

mint а valóságos delñneknél; hanem koponyájok szólei 
fù'ggelmcs osent választó falak által fólemelt, gyakran 
több Годы: nem találtatik mint kettö az alsó állkapocs 
ban , mellyek ki nem mindig látszanak; szájpadlatok apró 
gumókkal fódött. 

Csak egy ismeretes, melly Imaz, huszonöt 1:51) 
пу1 hosszú lesz s talán nagyohb is; halásztatik a (francia 
angel) Csatornában s а Éjszaki-tengeren , hol néha kávoros 
harkos) cctnek is (baleine à bec) mondatik. (a). 

A KÉTFOGUAK. F. 

(Les Nar'vals. Молодец Lin.) 

Т п1а1доп1аёреп .ugy ncvezett {едой egy sincs, ceupán 
csak Её: egyenes és hegyes agyarok, az állközti csontba 

(1i) Rafìnesque еду két hátszárnyu delfìnrül szól, Quoy és Gay 
mard egyet láttak, mcllyel: D. rhinocéras-uak neveztek, Voy 
de Freycinet, II, I. k.; hanem csak távolrul s félìg vizbe buktan 

llátván “к, szemcsalódástul nálok nagyon штаты. 
(1) Hyperoodon, Тока!‘ а szájpadlatban. 
(в) Ezen állat, leirva Baussardtul , Iourn. de Phys., mars. 1789. 

(Delph. edentulus, Schl-eb.) mellyre Bonnaterre а äutslcopf nevet 
átteve', a kurdos ajkaboit-ét, ugyanaz Hunter Ice'tfogu deijïné-vel; 
Boussard is kölönöscn szól két fogárul. Ez szinte а balaena ‘авиа 



CETEK. 309 

ike1ve,» s a шаг tengöle irányát tartó;` In'ilönben мы; és 
annak idoma sokat hasonh't _az ajkaboltokéhoz.l 

Jól csak еду faj ismeretes. 
А nam/cil Irétfogu. I". Monollon monocer'os. Lin. (Scores 

by, arct- reg. XV. rl.) y ` 
Ennek agyara pörge barázdás , néha tiz lábnyi hosszú', 

sok ideig az egyszarvu szarvának nevezteték. Az állatban 
jól meg van a két agyar csiráj'a,-' hanem igen ritkán nöl 
mind a kettö egyenló'n. Rendesen csak a baloldali fejlik 
ki, a másik рейд‘; az egész életen által rejtve marad а jobb 
'sejtbem (2). A rólok adott leirások ~szerint a lrétfogu alig 
hosszabb kétszer иду háromszor az agyaránál, höre fe 
héres és barna márványzatu, arcora domboru, szája ki 
csin, fecskendó’je a f6 tetején , hátuszonya ninos, hanem' 
gerince egész hosszában egy emelt юга]. Némelly , egészen 
sima kétfogu agyarakat is látni. (3). 

ш, Klein, Chemnitz, (Beschr. der herl. ges. IV, 185. 1.); Реп 
nant; Brit. zool. V. sz.; Pontoppidan Noi-v. II, 120;- Dale bottle 
head-jc, atb. Chemnitz látta az egyìk foga't. L. Cuv. Recherches 
auf les охват. foss. V. k. 1. r. 524'. l. 

(‘).A nan/al microce'phale, Lacep. v. rl. 2. k. nem egye'h 
mint amendes “Нови, valamivel rosszabbul ábrázolva, mint Iv. rl. 
5. k. melly еду rosz rajzolata ntán készült Kleinnck, Fisc. per 
Pulm. respir. п. rl. с. k. melly egy az Elbében 1756. Годом: s dres 
dában kitömve Iátható egyén után csináltatott. Anderson ugyanazon 
egye'nnek val'amivcl jobb ke'pe't adju. ' 

(в) Mi több kaponysiban föltalá'ltuk ezen apró agyarat megailla 
pitva; a mit Anderson mondott. Ez épen nem {ставь ki, mivel 
belsó ů'rcge gyorsan belelik a csontanyaggal s igy kocsonyás anya 
ga elreked. 

(4) A monodon spurìus, Fabricii, ‘аду а grönlandi anar/cab (an 
cylodon шест)‘ mcllynck csak fölsö áilkacsáhau van lae't gör 
be foga, мы" pedig úszonya , — alig Штык с] messzc a 
a padlatfogutui. Val, wals, mindcn teutonitul szármozolt nyel 
ven cetet , ccthalat jelent, s gynkran :iltaláhan :I celek ie 
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A többi czeteknél olly ладу а fej, hogy az ma 
ga foglalja а testhosszaság harmadát vagy felét_; ha 
nem sem a kaponya sem az agy nem részesül ezen 
ellenviszonyban, melly egészen az`arccsontok iszo 
nyu kifejlödésétül származik. 

A FIzÉTEnEK. Földi. (szöKE'röK.) 
(Les Cachalots. Physeter. L.) 

Ezen сетей feje igen nag)r terl'iletù', rendkiviil fól 
duzadt, kiváIt elú'l, fólsö állkapcsa egészen bajusztalan s fo 
gak nélkl'il szükölködö, vagy fogai aprók, kevessé ki 
áIIók, hanem az alsó áIIkapocs egyenes, hosszú, a 16136 
nek egy bara'zdájába i116 s mindenik oIdaIruI egy sor hen 
geres vagy kúpos fogakkal, mellyek szájcsukás idején 
а fólsö állkapocs megfelelö üregeibe _hatnak, van 1151105)’ 
verkezve. Iszonyú fejök fólsö része majdnem csak еду 
nagy l'iregbül áll, melly porcok által van fódve s eIvá 
Iasztva,l s azon fóll'il olajzsirral betöltve, mellyl a hideg 
ben folyóvá Iesz s а kereskedésben а furcsa (bizarr) sper 
maceti név aIatt (halzsir, fagya'ny) ismere-tes, és halásza 
tokban а fó' nyereséget teszi, testök szaIonnávaI nem igen 
leve'n takarva; de ezen üregek a valódi kaponyiiregtül 
igen különbözök, az igen kicsintiil, hátulsó részen helye 
zödötül s agyat rendesen birótul- Ugy Iátszik hogy a hal- l 
zsir(fagyány)-csatornák , Inelly franciául máskèp blanc 
de baleine és adipocire nevet is bord, a test több részci 
ben elágoznak, közösülve aiej anyagát kitöltö üregekkel, 

lentetnek vele; nar az izlandi nyelven dögöt tesz; -— s ш fogják 
ezen nemre, hogy döggel él. 

(‘) Physetar, valamint physalus fu'vo't (fecskendezöt) jelent. 
Сие/11110‘ nevöket a baskok adák , cachan-lul , melly baski nyelven 
fogat Мент. 



CETEK. 3l l 

sőt még a közönséges szalonnába is bebonyolódnak, az 
egész bőr alatt létezöbe. 

Az ambra grísea (szürke ambra) név alatt igen ismert 
illatos anyag egy a fizéterek beleiben, Főképen némelly be 
teg állapotban képzett összenövésnek lenni látszik, s a 
mint mondják, leginkább vakbelökbcn találtatik. 

A fizéterek fajai épen nincsenek jól meghatározva. A 
legközönségesebbnek látszó (a lzosszúfejű jizéter. Földi. 
Le cac/Lalot macrocep/Lale de Schaw et de Bonneterre. — 
Lacep. X) (‘), hátuszonya helyett csak cserepes domboro 
dást bir- Alsó állkapcsában mindenik oldalt husz, egész hu 
szonhárom foga van, fölső állkapcsában az íny alatt c1 
rejtve két apró szemfoga; fecskendője egy és nem kettős 
mint a cetek nagyobb részénél; és az azon fölül roszidom 
zatu, a bal oldal felé irányzódván s ezen oldalon vég 
ződvén az arcor elején, melly mintegy elvágott idomu (2); 
ehez pedig még azt is adják, hogy balszeme sokkal ki 
sebb а jobbnál, és a halászok ezen oldali-111 szeretik az 
állatot megtámadni- Ezen faj sok tengerre-elterjedt, ha, a 
mint mondják, ő ád minden halzsirt és ambrát, --- mert 
ezen anyag éjszakrul és délrül. is hozatik.l Ezen hátuszony 
talan üzétereket egész az Adria tengerben is fogták. (a). 

(') Ez nem Linné macrocephalus-a. 
(3) Mi két kaponyában ИЩЕМ: megvnlósotlottnak ezen Dudley, 

Anderson és Swediancr által hirdetett roszídomzatát a fecskendónek , 
s e miatt hajlandók vagyunk a szemek egyentelenségét is hinni, 
mellyriil Egède szól. 

(") Mi semmi valódi különbséget nem látunk ezen fizetei-nél, 
mellynek jó ábrázolatai s vázának több része kéznél van, és Ro 
bersoné között (Trans. phil. LX. köt.) mellybül Benneten-e egy l'a 
csinált irumpo ne'v alatt, melly a bermudi szigeteken egy továbbá 
pontosabban meg nem határozott fizéteruek adatik ki.. 

A mi a kicsin ûzc'tert illeti (Ph. catodon L.) ennél a nagyságon 
kívül más különbözés ucm hozatik föl, mint а hegyesebb fogak , a 

I 
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A szöXETELYEK. 

(Les Physe'te‘res Lacepègle.) 
Ezek a hátuszonyos Iizéterek. Köztök csak két {а} 

kl'l'lönböztetik meg: a „microps“ és „штаба“ vagy „mular“, 
_ és ezek is az I'velt ‘югу egyenes, hegyes vagy tompa fo 

gak ingadozó bélyege szerint. 
Szöketelyeket szinte úgy találni a Közép- mint a Je 

`ges-tengerhen; ezen utolsókat a fókák legkegyetlenebh 
ellenségének tartják. — 

А CÈTHALAK. (Földinél: balena). 
(Les Baleines. Balaena. Linn.) 

Tcrmetre s fe'jök arányas nagyságára nézve fólérnek 
a ñzéterekkel, Iloha ezeké ell'l'l ninos olly igen fólpufadva 5 

s 

mi az életkortul származllatik. Az sem bizonyos azouhan, llogy a 
neve alatt lnutattalc; nem jónek-e a kal-dos ajkabolttul vagy más 
nagy delfintül. 

Linné Physeter macrocephalus-a (cach. cylindrique de Bonna 
terre, Physale nem Lacep.) igen jó bélyeget bil‘na föcskendôje Ilii 
lráhb le'vóse'ge'ben; >llanem ezen Га] csak Anderson egy l‘osz ábrázola 
tán alapnl , és llozzá hasonlót веды sem látott. 

' Az albicans Brisson, huì'd-jìs/c Egèd c's Anderson, mellybül 
Gmelin a llosszúfejüneli fajtl’ljl'lt csinálá, nem egyéb mint a fehéres 
hátasik, mellynek fölsö fogai jókor killullanak, a mint róla meg 
gyözödtem. 

(‘) Valamennyil'e bizonyosan csak egy {а} ismeretes, Bayernek 
egy rosz képe szel'int (Act. nat. Сил, III, 1. rl.) melly egy Niz 
zánál pal-tra vetett egyé‘nl‘ül ke’szítteték. A mular nevezet igen hatá 
rozatlanul adaték нем; Niercmberg mular-Ía fizéler ugyan, llanenl 
semmi sem bizonyl’tja meg, llogy más [а] volna. 

La'sd kiilönben а szöketök lu'ilönbféle jelcletériil a szerzfiknél 
Cuv. Recherches sur les Oss. fossiles, V. köt. 528. stb. lap. és 
Voyage de Freycinet. XII. rl. A mi а Lacépède által (Mémdu Mus. 
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fogok épen nincs. Зайка vagy Гоп-(111011 házfódél idomu fól 
sö állkapcsuk v'ékony, sürl'in álló keresztlemezekkel takar 
тыс, mellyek halcsontnalç neveztetnek, rostos szarv 
anyagbul képzettek; szélökön rojtoltak , s azon apró 111111 
tok megfogásáru szolgálók, mellyekkel ezen szörnyíi te 
remtések élnek. Alsó állkapcsok, két ki-s fólfelé ívelt 
csontág álml Iámasztva minden fegyver nélkül, egy igen 
kövér izmos nyelvet гей е1 s~ а száj becsukásakor а I‘ólsö 
kapocs egész belsejét, valamint az azt szegélyezö szarvle 
mezeket is betakarja. Ezen müszerek nem hagyják a cetet 
olly nagy állatokkal élni, mint termetök szerint hinni 1e 
hetne. Halakkal élnek s még inkább férgekkel, puhán 
gokkal, állatnövényekkel s azt mondják, hogy ezek közi'il 
is az igen aprókat, а szájlemezeik rojtaiban fónakadtakat 
nyelik leginkábh. Szaglásokra nézve а delfìneknél jobban 
alkotvçík; orríiregökbcn némelly csigal'emez van, s иду 
Iátszik apró szagló ágocskákat is kapnak. Vakbelök rövid. 
А közönse'ges сайт! (1:62. cethal. La Baleine fran 

che. Bal. mysticetus. Lin. Lacep Cét. 2 s 3 r1. 
Nordcaper név alatt; Scoresby. arct. reg. II., 12. r1. (2). 

lV. köt.) japáni rajzolatok szerint Ieirt fizéterekct illeti, поп bi 
zonyságok természete, mellyeken ök nyugosznak, `azi: sem engedi 
meg , hogy óket e munkába fölvegyem. 

(') Aristoteles és Aelianus (родами-р, а delfinek ellensége, 
ugy Iátszik hogy еду fogakkal {еду/вне"; cet vala. Aristoteles 
а valódi cetek közül csak nz ugy nevezte mysticetua-t ismere', 
molly hihetöleg а középtengeri zirka-cet` той. Azonban ugy vélhetó 
hogy Juvenalís a közönse'gea cetet érté ezen versében: 

Quanto delphínìs lzalaena britam'ca major. 
De а latinok általában balaena nevet adtak meghatározatlanuil min 
den nagy сетей; mint az éjszaki népek ma is tesznek a whale, s 
wall-al és azok származataival; Готов jegyzék az azok irásaít 0I 
vnsóknak. 

(2) Martens régi ábrázolaba (Larep. l, I. rl- és több más szcr 
zönél), а fejet igen vautagnak танца. 

s 
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Soká Iegnagyobhnak tartaték az ismert állatok kö 
zött, hanem Scoresby haiósnagy utolsó figyeletei szeriut. 
ugy látszik, hogy hetven Iáhnyinál allg hosszabb, melly 
mértéket a barázdás'hasu eetek g'yakran f`óII`iI haladiák. 
Hátokon soha sincs szárnyok. Ezen fait I'I'Idözik évenkénl; 
egész haióseregekkel, szalonáiaért, melly nélia több 1111) 
nyi vastag 5 végetlen sok halzsirt ád. Kfilönhen elég vak 
merö s a mi tengereinkhen is fogható volt, de Iassanként 
a magas éiszakra vonuIt viss'za, hoI száma naprul napra 
fogy. Zsirán kivl'I'I a kereskedésbe adia még azon feketês, _ 
hailékony, nyolc tiz Iábnyi hosszú szarvlemezeket, mely 
Iyek halcsont név alatt ismeretesek _; minden egyén nyolc , 
kilenc százat hir iIIyent, mindenik oldalán száipadlalá 
nak. Egy magányos egyén száz husz tonna zsirt ad; a csi 
gák börére ragadnak s azon mint vaIameIIy köszálon sza 
porodnak, vaunak a „balanua“ családhul helseiébe beha 
tók is. Azt mondiák, hogy ezen szörnyů cet csak igen apro 
puhángokkal éI, mellyekkel tengeri tanyáia‘pezsg is. (1:11 
letei szép veresek és a vásznat ióI festik. (1). 

A szÁIINYUcETEK. 

(Les Bale'nopte‘res Lacép.) 
Azon cetf'aiak meIIynek hátuszonyuk van; ezek még to 

váhb osztatnak f`ól, a mint sima vagy árkos (madres) hasuak. 
A simahasu szÁnNYUcETEX. 

Igen közeI áIIanak a tulaidon cetekhez. Csak egy fa 
iok neveztetik. ‘ ' 
A sziha'r sza'rn‘yucet. (Le Сбыт;- a baskoknál. Balaena 

[лёд/501125 L. Finnßseh aI hollandiaknál, és hambur 

(1) Martens és Zorgdrager bizonyos helyeinek I'osszul értésébül 
sza’rmazott az, hogy a Nord-Caper-bül tulajdon fait csináltak, 
melly éiszaki cet volna, a reudesnél ve'konyabb; de a déli sai-ki ten 
gerek egy a közönségeshez igen hasonló fait birnak, mellyet a hol 
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giaknál. Martens után másolva van Anderson és Bon 
naterre s többeknél. Lac. I. fig. п. k. 
Olly hosszú , de jóval vékonyabb a közönséges cetnél, 

igen közönséges ugyan azon tájakon mint amaz, hanem 
a halászoktul kerl'iltetik, mivel kevés szalonnát ad , s mel 
lette igen vad, fogni `nehéz, só't a kis hajóknak veszedel 
mes is eröszakos mozgásai által midó’n megtámadtatik. 
Ninos egészenmegbizonyl'tva, hogy nem- ez-e a baski árka 
cet, rosszul vizsgálva s neve elrontva. 
Az «if-Los hasu szÁRNYUcETEK vagy ÁRKACETEK (вов 

QUALS). (l). 
A bó’r torkokon és melökön hosszában redelt, igen 

mély .'írkokkal, mellyek következöleg igen kitverjeszthe 
tök, de ezen tulajdonság haszna még nem igen ösmeretes. 

Ugy látszik, hogßr az europai tengerek két fajt birnak. 
A bash' a'rŕacet. (La .Íubarte des Basques. Вашем‘ 

boops. Lin.) Lacép. Il. 3. k. IV- 1 s 2 k. -- V, I. k. 
VIII, 1, 2. 1.. 
Hosszabb a közönséges cetnél , hanem a szikár 32111‘ 

nyucetnéi fóljegyzett alkalmatlanságot mind birja. 
А lîöze'ptengeri a'rl'acet. (Le Rorgual de la Méditerra 

née. Bal. musculus- L.) Lacép. VI', VII. 
Melly az elöbbitiil csak néhány részlet viszonyaiban 

kiilönbözik. (2). 

landiak szinte nard-caper~nck neveznek. L. Си". Recherche@ sur 
lea ossements fossiles. 561-565 l. 

(‘) Нации! barázdás cet, ezen x'edók miatt. 
(2) A balaena газы-ага Hunter, Fabric. Bonnaterre, vagy a boops 

igen különbözô Pennant ée Pontoppidanétul ,' melly padlatfvgu. 
A bal. gibbosa. e's gibbosa B. ‘аду nodoea Bonnaterre jobban 

volnának mcgliatározva; hanem сна!‘ Dudley (Trans. phil. 387.) 
szerint ismerelesek , és az nem hizonyos, hogy сие]: meg nem vál 
tozott cgyének e. L. Cuv. Recherche: sur. les Oss. fosa u.o. 



A TOJÓ CSONTVÁZAS ÁLLATOKRUL ÁLTALÁ 
BAN. 

Noha a tojó csontvázasok három osztálya so 
kat különbözik egymástul a lélekzés mennyisége s 
minden ide tartozó dolog, u. m. a mozgásbeli erők 
s az érzékek hatalma által, mégis sok közös bélye 
get mutatnak az emlőseknek vagy elevenszülő csont 
vázasoknak ‚ ellenében. 

Agyok csak igen vékony féltekékel:ì bír, kér 
ges test által nem egyesítetteket; a kisagy s zárai 
nem képzik az ugy nevezett Farol hídja elődu 
zadását: a gumók, nates (legalább két osztályban), 
igen kifejlődnek, egy gyomor-úr van bennök, a 
féltekéktül nem takartatnak, hanem az agy alatt' 
vagy oldalain láthatók; belső orrkészületök keves 
sebbé bonyolt; fülökben nincs annyi csontocska, 
sőt némellyeknél egészen hibáznak; a csiga, mikor 
létez- s ez csak a madaraknál történik, sokkal egy 
szerübb , stb. Mindig elég számos darabokbul ösz 
szetett alsó állkapcsok homorú fólülettel a halánték 
csontnak egyik emelt részéhez ragad, de a sziklacsont 
tul el van választva; kaponya-csontaik jobban eloszt 
vák, noha arányilagr azon helyet foglalják el s azon 
munkálatot végeizik; így a homlokcsont öt vagy hat 
darabbal van, stb. A szemfog gödrök csak egy csont 
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lemez vanr hárt a Юга! választvâk el az ikcsonttul. my у 

I Mikor elsö végtagaik Чашка]: ezen állatoknak, a 
kulcs-csonton kivül, melly gyakran a túl oldalival 
összeköttetvén villacsont nevet kap , a váll-lapocka 
is a mellcsonthoz támaszkodik egy igen hosszú és szé 
les hollônyujtvâny által. A gege (gög) egyszeriíbb 
s gögfedütlen; а tüdö nincs a hastul teljes rekesz 
által elválasztva. De ha mind ezen viszonyokat elö 
akarnánk adni ‚ olly bonctudományos leirásokba kel 
lene шегШпйпЬ9 mellyek munkânk ezen elsö részét 
nem illetik. Legyen itt elég a tojóknak hasonla 
tosságát megjegyzeni, melly alkotások tervének te 
kintetében nagyobb, mint akármellyiké az emlö 
sökhöz képest._ 

A ytojási nemzés lényegesen abban áll, liogyl 
а nemzedék nem kapcsoltatìk méhlepény által a méh 
"газу petevezetö falaihoz, hanem attul legkülsö ta 
karóia'által elválasztatik. Táplváléka elöre elkészitte 
téks egy zsebbe csukaték, melly bélcsöjével van 
kapcsolva; ez а tojás szike vagy sárgája, mellynek 
a nemzedéknémüleg függeléke, eleinte észrevehet 
len, a szik nedvét fölsziva táplálódô s nevelkedö. 
A tüdö által lIélekzö tojástojók még a tojásban egy, 
edényekkel igen gazdag hártyát is birnak, a lélek- I 
_zésre s‘zolgálni látszót5 ez a hudhólyaggal köttetik 
egybe s az emlösek hudduzmáját (allantois) ábrá 
zolja. A halaknál nem találtatik, sem a békaféliek 
nél (batrachia), mellyek, elsö életszakokban, mint 
a halak , kopótyuval lélekzenek. 
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Sok hlidegvérii tojô's állat csak akkor szííli meg 
nemzedékét, mikor már kifejlödött s megszaba 
dult tojáshaiiaitul vagy egyéb öt az anyátul elvá 
lasztÓ takaróitul; ezeket mondjuk _ ál elevent szü 
lâh-nek. 

 

A CsoNTVÁzAsAK MÁSODIK oszTALYA. 

 

А МАВАВАК. 

Tojást tojó, kettös vérkerengésü s lélekzésü 
csontvázas állatok, repülésre alkotvák. 

Nem osztott, a bordákhoz szorított tüdejök 
nagy lyukakkal bövelkedö hártyába takart, melly а 
Ievegöt а mell, aIhas, hónal sok üregébe söt a свои- 
tok belsejébe is ereszti, olly módon hogy a külsö 
folìiam nem csak a tüdö-edények fólületét érinti, 
hanem, a többi test végetlen sok edényét is. En 
nél fogva a ma'darak némìleg ugy Iélekzenek a 
függütér ágai, mint a tüdö-ütéréi által, s ingerlé 
kenységi hatalmok jó viszonyban'áll lélekzésök телу 
nyiségével Egész testök ugy rendeltetett, hogy 
ezen hatalomnak hasznät vegye. ' 

(') Két szabad veréb nnnyî шт levegôt megemészt, mint еду 
tengeri disznó. Lavoisier . Mémoires de Chimie I.. U9. 
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Melülsö végtagaik repülés eszközeivé зайца: 
ván., nem használhatók sem állásra, sem fogásra; 
tehát kétlábuak, s a földrül szájokkal veszik föl a 
ltárgyakaß' szinte testöknek elöre kell lábaiktul su 
lyongani, mig ujaik jól megnyujtvák, hogy ele 
gendö alapot szerezzenek neki. A medence igen ki 
van hosszâban nyulva, rag-helyet engedendö azon 
izmoknak, mellyek a törzsököt emelik a sz’árakon; 
söt van még egy sor-izom, a medencétül az ujak 
hoz menö, s a térd és sark fölött olly módon el 
men’o', hogy а madár egyszerl'í terhe már meghajtia 
az ujakat; illy módou képesek egy lábon állva alud 
ni. -— Az ülcsontok s föképen a гапсзощоьь hátra 
nyulnak s eltágulva elég helyet adnak a tojások 
kifejlésére. 

A nyak és csorr hosszudtak, hogy a földre ér 
hessenek; de az elsö szükséges fogékonyságot hir, 
hogy csöndes álláskor hátra hajtathassék. Telzát sok 
csigolyája van. Ellenhen a szárnyaknak tâmaszt adò 
törzsök kissé lehete mozgékony; a mellcsont föképen, 
ìnellyhez a szárnyat a levegö-verés kedveért alá 
huzó izmok ragadvâk, пиву kiterjedésü ‚ы s fölszinét 
még a közepên emelkedö lemez is nagyobbítja. Ere 
detileg öt darabbul alkottaték; egy köze'p darab 
bul, mellynek az emelt lemez résine; Её‘; mellsö há 
romszegletü darabbul a. bordák összeragadására , s ` 
hâtulsó aldalvâsti villás darabbul fölületének Liter- . 

iedése vêgett. Ezen utolsòk kivágásainak nagyobb 
lxisebb megcsontosodása s azon tér, mellyet köztök 
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s а födarab között hagynak, jegyzi ki а madalfak 
több vagy kevesebb repülési erejét. A nappali ra 
gadozô madarak, a föllengük, a pompályok idö 
vel mind elvesztik ezen nem- cs'ontosodott helyek 
nyomait. ' i 

A villacsont , а két kulcs-csont egyesülése ál 
tal képzett, és azon két hatalmas ívtámasz , mellye 
ket a hòllónyujtványok szülnek, sziltfeszítve ‘tartjâk 
а vállakat, azon eröködés dacára, mellyet а ге 
pülés ellenirányban kiván; s föképen a villacsont 
annál erösehb és nyiltabb, — minél jobban repül a 
madál‘. A váll, alkar és a kihosszult, s egy újat s 
más liettönek nyomdokát mutato kéz által так-1:0": 
szárny, egész hosszában rngékony tollal;r sorozatát 
mutatja, melly a levegöt verö föliíletet nagyon bö 
víti, kiterjeszti. A 'kézhez tapadó tollak elsó'ran 
дна‘: s illyen mindig tiz van, az alkaron lévök ma’ 
sodranguah ,° a lkevesehbe erös, s а válllloz tarto 
zók шёШоЛаХ:7 ahůvelykel; ábrázoló csonton szinte 
van nehány hores (bâtardes) nevl'í toll (ßók sza'rny )5 
--- az evezö tollak alapján apróbh tollak sorzata 
van, ezeknek neve: taharóh, fedezöh. 

Csontos farkok igen rövid, de szinte el‘ös toll 
sorozatot bil' , melly kiterpesztve а madár föntartá 
tását elösegí‘ti (hormánytollah). 

A lábak részei egy сеть-овощ, és а sip 
csont és szárkapocs, melly utolsók а comb-csont 
hoz l‘ugékony izesülés által köttetvék , s igy kiter 
iesztve maradnak az izmok munkálkodása nélkül is. 
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A lábtö s középláb csupán egy csont által ábrázol 
tatnak, melly három tekercsbe végzödik. 

Legtöbbnyire három ui van elül, s a liüvelyk 
hátul, melly nélla hibázó. Elöre van a föllengüknél 
irányozva. Ellenben a kúszóknál a külsö и] s а ln'i 
velyk hátra irányozvák. Az ízek száma minden 01 
nál nevekszik, a hüvelyknél kezdve, melly» kettöt 
hir, s az ötöt biró szélsön végezve. 

Altalában a madár tollal födött, melly takarò 
leginkább védheti öt a légmérséklet gyors változâsai 
ellen, mellynek mozgásai által kitétetik. A teste bel 
jét elfoglaló lég-üregek s a csontokban is ‘е16 hclyét 
kitöltök, aránylagos könnyiiségét elömozdítják. A 
bordák mellcsonti része , valamint a gerinci is свои 
tosoclott , meile kiterjedésének nagyobb eröt адап 
dò. Mindenik borda еду kis csontot emel, véle ha 
mar összeforradôt s a jövö borda felé ferdén irány 
zottat, -’- melly szinte nagyobb szilárdságot вез“; 
а mellkasnak adni. 

A madarak szeme 0115’ módon alkotolt, hogy 
mind távolrul, mind közelrül egyenlön jól láthas* 
sák a tárgyakat ; а mit hihetöleg egy edényes ¿s re.. 
dös hártya, a szemgolyó fenekériil a jéglencse ‚$26 
léhez menö, mozdít elö , azon jêglencsét elhelyezve. 
A golyó melsö része különben csontdarabokbul állò 
kör által erösíttetik 5 s a két rendes szemhéjon kivül 
egy harmadikat is hir, melly @gy nevezetes 120111 
készület segedelmével а szem elejét lepelként takar 

CUVIEII I. к. 21 
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hatia. A szarvhártya igen domhorú, de а iéglencse 
Iapos s az üvegtest kicsin. 

Amadarak füle csak egy csontocskát hir, egy 
а dohhártyához ragadó âgtul s egy másiktul, melly 
ay petés ahlakra támaszkodó Iapha végzödik, képzet 
tell; icsigáiok kevessé ívelt (haiolt.) kúp; de félköríí 
“аки-11511‘ nagyok s a kaponya egy részéhen IIeIye 
шашек, hol minden oIdaIruI légüregekkel vetetlek 
kÖrüI, a dohüreghe nyilókkal. Csak az éii mada 
raknak van'ńagy külsö csigáiok , de melly mindazáltal 
‘nem áII ‘elö, mint az emlöseknél. A fülnyilás ren 
desen tollakkal takart, a töhbieknél foszlotiahh вза 
ká'lluakkal. 
4 VIAA szagolás mí'iszere a lcsorr alapiáha elreitve 
rendesen csak porcos orrcsigákat hir, számra 1151г 
mat, hony'olódásra nézve штат; igen érzékeny , 

l'noha a kaponya mélyéhe ninesenek'öhlei. Az orr 
_ Iyukàk csontos nyilásainak szélessége határozza meg 

а csont' ereiét, s a porcok, hártyák tollak e's egyéh 
takarók , az ezen nyilásokat keskenyitök, hef'o 
Iyást gyakorolnak a szaglás finomságâra's a'itápiá 
lat módiâra.' ' i 

- «'f A nyelven kevés az izomanyag, és egya yszak 
csouttlal izesült esonttul штык; a naoyohb résznél 
igen kevessé kényes. 

‘A tollcsák, valamint a tollak (evezök), a tölök 
csak' nagysńgra nézve különhözök, alul tires csök 
hül, s továbhá szakállbul vagy vitorláhul.állanak, 
melly egyes‘szakáll ismét kisehbekbül áll; szövetök, 
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fényök, erejök s áit-alános idomok végetlenül vál 
tozó. A ve'le takart részekhen gyöngének kell a ta 
pintásnak lenni, --- s a csorr maid mindig szar 
vas és kevessé érzékeny s az ujak is fölül pikkelyek 
kel, alul havadályos börrel lévén takarva, ezcn ér-- 
ze'k híhetöleg kevessé hathatós а madaraknál. 

A tollak évenként kétszer huilanak ki. 13120‘ 

n_yos fajoknál a téli tollazat szinte különbözik a 
nyári ruházaltul; a sokkal nagyobb számnál a jérce 
különbözik a hímtül, kevesbé élénk szinezete ál 
tal, s illyenkor mind a két nömü aprók az anyz'i 
hoz hasonlitanak. Mikor az idölt him s nö ugyan 
azon színiiek , az aprôknak tulajdon szinze 
tök van. 

A madarak agya azon általános bélyegeket mu 
tatja, mint a többi tojó csontvázasoké; de külön~ 
bözik arányilag igen jeles nagyság által, melly 
gyakran az emiösöknélit is fólül типа. Ezen tömeg 
föképen a csikolt testeknek megfelelö gumÓkLul 
függ, nem реф; az igen vékony ós tekervénytelen 
féltekéktül. Az agyacs elég nagy, maid oldalkaré 
lyok nélkiili s föképen Àa gilisztaképü nyujtvány ál 
tal képzgett. 

A madarakgögsipja egész gyůrüs; ketté ág 
zâsanál van a hang-szor, legLöbbnyiI-e tulajdon iz 
mokat biro, s шубу (larynx inferior) nevet hordò; 
itl; képzödik a madarak hangja, meliynek `el'össégét 
elömozdítja a lég-zsebekbeu tai'LoLt temérdek leve 

gö, módosításait pedig a g'o'gsíp esazlìiìzli ki, Идём 
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bözö idomai s mozgásai által. Az igen cgyszel'ů 
fölgög, igen keveset foly ide bé. 

A madarak arca vagy föl-csöre, föképen a 
kapocsközti csontokbul képzett , hâtul két {чье nyú 
lik el, mellyek közül a belsö az ínycsontokbul és 
röpcsontokbul, а kûlsö pedig az áll- és járomcson 
tokbul képzödik, s mellyek együtt a mozgékony 
dob-(fül-)csomra, közönségesen negyszegcsont ne 
wííre, a sziklacsonlnnk megfelelöre, támaszkodnak; 
fölül ezen arc izesítve vagy egyesítve van a kapo 
nyához rugékony lemezek által, melly egyesülési 
mód mindig hagy némi mozgást. 

A két csörlemezt takaró szarvanyag a fogak 
helyét pótolja s néha fürészesen s fogakat ábráza 
lólag ki is van csipkedvc; Мою-а, valamint az öl; 
képzö Мг lemezé (kapocsé), végetlenül vâltozik à _ 
mìndenìk fait illetö eledc'l szerìnt. 

А madarak emësztëse megfelelö viszonyban 
van életmunkássägokkal és lélekzési erejökkel. A 
gyomor három részbül áll: a 'ÍJegy-bül, melly а 
bársing,r kilágulása, a zsellér- vagyis ha'rtyás дуе 
тог, falainak aríyagában számos mirígyekel, bi1-Ó, 
mellyeknek nedve az étkeket megáztatja, s végre а 
zu'z, vagy zúza, két hatalmas izommal fegyver 
kezve , mellyek két sugáros in által egyesülvék s Ье- ` 
lülporcos-bársonyos börrel van bélelve. Az étkek 
annál könnyebben megzúzatnak benne, mivel a ma 
.darak aprò kövcket is n_yeldesnek le, hogy az örlést 
elösegitsék. 
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A luis ‘газу lialcvö fajak legnagyobb részénél 
а zúz izmai s biborhártyája igen gyöngék, s ugy 
látszik, mint ha a zúz egy zsebet képezne a zsellér- ‘ 
gyomorral. 

A begy kitágulása szinte hibázik nélia. 
A mái a belekbe két csatornán âltal üriti ki az 

epét, mellyek váltogatva állanak azon két vagy há 
rom csövel , mellyeken a hasuyálmirigy nedve ürül 
ki. A madarak hasnyálmirigye jókora, de lépök ki 
csin; cseplezök hibázik, mellynek munkálata részint 
kipôtoltatik a légüregek válfalai által; két vak tol 
dalék létez a végbél kezdelénél, közel а segnyilás 
hoz; többé kevesebbé hosszúk, a madár életrende 
szerint. A gémeké Csak rövid; s több nemeknél, 
mint a harkályoknál, egészen hibáznak. 

Az i'irgyü (cloaca) olly zseb, 1101 az -ürülendö 
ségek összegyiilnek, liova összenyilnak a végbél, а 
hudvezetök, a magcsatornák, vagy jércéknél a pete 
vezetök; kivülre a végbélen által nyilnak. Bende 
sen nem hugyoznak a madarak, hanem húdok a 
többi keményebb ürületekkel vegyül. Csak а 
strucok (szaladárok) i'írgyüje tâg annyira hogy a 
hugy öszvegyülhet benne. 

A nemek nagyobb részénél a közösülés a seg 
összetétele âltal történik; а strucoknak s több úsz 
talpuaknak van azopban barázdás vesszejök, mely-> 
lyen а mag átvezettetik. A herék belül vannaka ve 
sék fölött, közel a tüdökhöz; csak egyik petevezetö 
Теней ki, a másik nem egyéb еду kis zacskónál. 
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A peteiészektül eloldott pele (tojás), 1101 csak 
a székét lehete észrevenni, a toiásvezetö magasán 
fölszivja az ug‘yr nevezett feliéi‘nyét, Iléjjal pedig 
ugyanazon csatorna alján vetetik köriil. Az ülés ki 
fejti ebben а ваш: (magzatot), ha az êghajlat me 
lege а célra nem elegendö, példa van rá a 52:11:1 
dároknál. A magzat csörhegyén` szarvhegy van , 
mellyel a tojást fölvágja, a sziiletés után kevés nap 
mulva leesendö. 

Kiki ösmeri azon különbféle szorgalmat, 
mellyel a ‚мать fészkeiket készítik. s azon gyön 
géd gondot , mellyel tojásaik s apraik iránt viseltet 
nek: e- fö része ösztönüknek. Különben gyors át 
rohanások a lég sok rétezetein, s ezen elemnek ha 
talmas folyvásti rájokhatása , alkalmasokká teszik 
öket a légkör változásainak elöérzése're, mellyeket 
mi képzelni sem tudunk , s, mi okbul m‘ár legrégibb 
idök 6ta., balvélekedés következésében, jósolási erö 
tulajdoníttaték nekik. Kétségkìvül ezen tehetségtül 
származik a vándorló madarak‘ azon ösztöne , melly 
öket délfelé menni kényteti tél közeletével s vissza 
térésre birja tavaszszal. Nemhibázik nálok továbbá 
az emlékezö erö, nem а képzelödés, тег: álmod 
nak; s az egész vilá'g tudja, milly könnyen теряе 
lidülnek , különbféle mesterséget 4taan‘ulnals. , dalokat 
és azavakat elmcndanak. - _ 

en... Y ‘ 'f 
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А MADABOSZTÁLY RENDEI. ‚ » 

Minden állatoszlályok között а шадагаЪёпЬз 
johban bélyegezett, ennek fajai leginkább hasonlíf 
L_anak egymáshoz , s ez legnagyobb térrel ‘v_a‘ml‘rnińf 
den tölabitl‘iil elválasiztva; egyszersmind ez az, I_nelly; 
nek alsòbb fölosztása bajosabb. i 

l 

n! F I 

F ölosztások, mint az emlöseknél y az,evés müy, Y 
^ " 1 ' 1 

szel‘elre vagy csorr-ra, s а megfogásl mx'íszerekrem 
azaz szinte a csorr-ra s fökép a lábakra alapíhtmils.4 

Legelöször is az u'szha'rtya's `lábok tünnek 
szembe , а2а2‚, hol a'z ujak hártyával МйщёЪбзэие,1 
s czeklaz u'szó madarak. Hâtra llelyezletett lábavil;n 
hosszú mellcsontuk , néha szâraik‘nál is llosszab'l)y 
nyalxok, hogy mélyre érjen, tömött, sima, viz-ét» 
járhatlan tollazatok lábailahoz illök, llogy j() úszôlaká 
tegyék öket. ‚ - 

Más madaraknál, mellyeknek leggyalu‘abban 

szinte némi uszhârt'yáè a lábok, legalább 'a ujak köze, -emelltelil a lábak; a száigàlxfgläfçlé pollai 
Н 

lanok; termetçvlgl Багет; lszóval, mi‘nden iifçnclelte 
téysöls. `n_ieg'va-n `,vîi'lzéky_g’ázolè'xsához‘, ‘Qtvt élelinçlgqg 
keresenidölx. S Ax'anlx'ilzmlii` illyen а nagyobb sg‘ám~ fillet.,-1 
rende; s nòha némèllyek- szárazon is élnek, ne 
vök ga'zlól: marad. _ y y _ ` ‚ 

' _A Úalóban szárazí madarák közöftmaigyiulgfe’liab, 
p. ига-111321 tyu'k, idolńá èsetlen ‚-1‹арсе“1‘бч1д‚ ‘фен? 
ra középszerii , boltos felsö csorr-lemezzel, orr‘lyü 
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kai I‘észint fedvék lágy , дали]: pikkelylyel, uiaik 
maid mindig fogas szélüek, rövid hál‘tyával , leg 
alábll az elsök alapja között. Föképen szemmel 
élnek. 

А ragadozo' madarah csol‘l‘a horgas; hegyes 
és aláhailott végü, az orrlyukak а сзогг egész alap 
ját hefedö hártyában llyilnak meg; lábaik hatal 
mas karmokkal fegyverezvék. Hussal élnek, a 
többi madarakat üldözik, s még nagy részint erös 
reptüek is. A nagyobb szám külsö ujai közt még 
egy his llártya is van. 

А verëhfe'lieh sokkel töhb fait számlálnak, mint 
minden többi családok; de alkotásokban olly ha 
sonlatosság van, hogy el nem választhatôk, noha 
termetre s eröre nézve igen különböznek. Két НП 
sö ujok alapja s nélla hosszának egy l‘észe is egye 
sítve van. ’ 'Y 

Végre hu’szóh nevét Карпы; azon madarak, 
mellyek külsö nia hátra van irányozva, mint а hü 
velyk, тег‘; valóban a legnagyobb szám kedvezöleg 
van a függöleges helyzetllez alkotva, llogy a fák 
törzsölsein kedvére kuszhasson. (1) _ _ 

Mindenik rend családokra s nemekre osztatik, 
föképen csorl‘a alkotása szerint. De ezen különbféle 
csoportok gyakran majd észrevelletlen fokozattal 

(') Elsö elemi lajstromumbul, 1798-rul, llihagyandónak laí 
láltam most Linné „Picus“ rendét, mint megllatározott bélyeggel 
nem birot. I_Iliger в az új madártudósok nagyobb részeplfogadtáke 
killagyásl. 
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тепле! egymásha át , olly mòdon liogy nincs 
osztály , mellyben a nemek és alnemek határait ne 
hezebb volna kijelelui. 

m 

‚1 MADARAK Ещё RENDE. 

 

RAGADOZÓ МАВАВАК, (ölvöl. F.) 

(AcczPitres Lin. Les Oiseaux de Proie. Raubuögel.) 

Ismerlletök görbe csorrok és körmeiknél 
года, ше11у hatalmas fegyverekkel а többi ma 
darakat, söt még a gyönge emlöseket és mászókat 
is üldözik. Ök azok a madarak között , mik a szìnte 
ugy nevezett ragadozók az emlöselmél. Combjaik és 
alszáraik izmai markôik erejét mutatják; talpaik rit 
kân hosszúk; mindnyája négy uju; a hüvelyk és kö 
zepsö _ui körme leghosszabb. 

Két családra oszlanak, nappali-s éjire. 
A nappaliak szemei oldalvást irányzottak; 056 

rök ( csorrok, c'sö-ot‘rok) alapját еду ugy hilt 
„штат/а (cire) Fódözi, mellybe az orrlyukak 
metszvék be; három ui elül, еду hátul tollak nél 
kül, a két külsö maid mindig egyesülve van alapján 
rövid hártya által; a tollazat síírü , a tollak erösek, 
a repülés hatalmas. Gyomruk majd egészen hártya 
fe'le, beleik kevessé terjedtek, vakbelök igen rö 
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vid, mellcsontuk széles és maid egészen csontosult, 
a szárny izmainak téresehb tapadást eugedendö, _vil 
lacsomuk félkörded, s ige.. eltérül., hogyfjobban 
ellenállion a kar eröszakos aláhaitâsának, mellyet a 
gyors repülés megkiván. I l i 

Linné csak két nömet alkota hennök, -- mely 
lyek inkább két természeti családnak mondhatók, 
а keselyú’he’t és sólymohe't. 

A XESELYÜX. 

(Í/ultur. L. Les Vautours. Geier.) 

Szemeik feiök magasán ‘лишай, talpaikhálósak, azaz 
apró pikkeIyekkeI takarvák; csorrok hosszult, csak a vé 
gén görhült (horgas), ' s feiének ‘sô’t még nyakának i 
töhbé kevesbé kiteriedt része, csupasz. Markóik ereie 
nem feIeI nagyságoknak-Ineg, _s csorroknak Миша 
nak hasznát venni ,« mint körmeiknek. Szárnyaik oIIy 
hosszúk, hogy iártokhan félig kiteriesztve tartiák azo 
kat. Gyáva тайм-ай, inkábhA döggel l‘mint eIò' lzsák 
mánynyal итак; mikor ettek, begyök nagy bucket ké 
pez a villa alatt, orrlyukaikbul hüdös nedv foly , s maid 
nem némilegy eltom-pultsági állapotba esnek. 

A tulaidonképi I<IIsIsI_.§_n'ík.V 
‚ ‚ «Weller Cav-l \ ‚ 
_; Vastag erös osorral. nz orrlynkuk. eniiek alapiánxke 

resztben állók, Va fejA es_.nyak toll es husrigya ne'Ikú1,‘a 
nyak _alján >I_IosszI'I 'toll vagy peheIy-körv (gallér). Csak 
ai jö-Vilá'ghiln Idtt'attak meg.`> _ 
An s_drga lreseiyií. (Le vautour fauve). Vultur целый“. 

’ Beckstein. Le ‘Percnoptè're Buff. le' grand Vautour 

Í'. 
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u. o. Hist. des Oie. l, v. rl. (‘). Le Vautolir Al 
bin. lll. I. Nauman. р. 2. rl. Der weissl'òp/ige Geier~ 
Sárgába menö szi'irke vagy barna, fe‘jónek s nyaká 

nak pelyhe liamvas, nyakörve fehér, néha barnával ve 
gyes; szárnyai s fark tollai barmik, csorra s lábai ólom 
szim'iek; a {ещё}: hasa fehér. A legkiterjedtebb Га]: az 
egész ó világ heg‘yein találtatik. Teste fólüti só’t megha 
ladja а hatiyuéi. (2). 

А Ьагпа l‘eselyú'. Le Vauiour brun. V. cinereus Gm. 
enl. 425. Navman. 1. rl. Vieillot. gal- 1. t. .Arriam 
1a Peyrouse-nál. Der graue Geier. Brehm II. 1. 1. kép. 
Feketés barna; nyakkörve ferclén (hárántosan) eg-ész 

-a hátfö felé emelkedik, mellyen még egy tollpamat is 
van; lábai s csorra aljának hártyája viola-kékes , az elöb 
binél nem kevesebbé terjedt el, s nagyobb. Gyakran az 
élö állatokat is megtámadja. (3). 

А füles ŕeselyú'. (L’ Oricou. V. auriculan's. Dand. Vail. 
`Afr. IX. t. Der Olzrgeier. ‚ 
'Feketés , nyaka mindenik oldalán hosszanti hús~taraj 

a Ы! alatt. Aů‘íkábul. (‘). l — 

(') 1. Buñ‘onnál a grand vautour leirása a következö fait illeti , 
de az áln‘ázolat eze'. 

(2)14: indus keselyů.'Ze vautour des [тих Bath. és `Son- . 
nerat. Tem. 26. sz. t. legaláb‘bi'igen közeli {а}; szilìte mint a 
Chasse/Ifema. Vaill. Air. 10. t. Add hozzá még: a Ладен keselyů 
V- (aegypz'us) Temm. col. 407- és csa'sza'r keselyů , sinko (V. im-` 
períalis) u. o. 426. 

(a) y.’ "lonas/Lus ЕД". , 290. Vaill. 12 '258001. 156 'à Ьагпа 116-" 
selyůiól вы]: гбйдеы) csorra által kůlönbözik. Ä ига)” k. 
Cristatus Gmel.) csak Gesner rosz ábrázolala ‘шёл isméretes , melly 
hihetóleg valamelly sasfajrul véteték le. А ии1шг barbara.’ nem 
„дуги-там ‘Fölilinél a szakállas grif. 

(‘) Äpondicheryi le., Le de Pondichéry , V. Pońiicerizn‘us, 2. 



332 MADARAK 

Amerika keselyl'ikcl; tcrem , jelcsckvt от" tnraj (hus 
rigya) miatt, melly viaszhártyájokou ül- Csorrok akkora 
mint az elöbbieknc'l, de4 orrlyukaik tojásdadok és ho 
szanliak. Ezcknek neve: 

V ' TARAJKESELYEK. 
(Sarcoramphus de Duméril; Gypagus, Zopz'lote Vieillot. 

Kammgeíer). 
Amerika lakói jelesek azon húscsombókrul, mellyek 

csorraik viaszhárlyáján ù'lnek, csorrok olly magy mint az 
elöbbieké, de orrlyukaik peteidomuak s hosszantiak. 
l. А pa'pa tarajbesely. (Рига Ireseëyú'. I". Le Roz' des 

V autours. Irubz' Cha. de Azz. Valtur papa. Lin’ 
Der G'eíerl‘önz'g). Enl. 428. Vieill. Gal. 3. 
Ludnagyságu, elsö korában feketés; (Spix. i. rl.), 

utóbb feketévcl és sárgával kevcrt. (Vaill. Afr. 13.), végre ‚ 
negyedik évben, köpönyege вёл-да, tollai (evezöi s nyak 
lata) feketék. Рейс s nyaka csupasz részei élénk szl'nl'iek, 
csombókja pedig fogas mint а kakastarai. Déli Amerika 
sìkjain s más heves tájain lakik. (Honi) neve onnét jö, 
hogy az urubuk félénken átengedik neki, a leesapónak, ‚ 
helyöket azon dögnél, mellynek evéséhez ök már hozzá 
fogtak. 
2. А kondor, grzf tarajlsesely. (Grzf Ireselyú' I". Le Con 

dor ou Grand V autour des Andes. Vullur gryplzu.: 
L. Der Condor oder Сити’. Cathartes Gryphus. 
Temm. r1. 133 és 408. Humb. Оба. zool. r1. VIII. 

Feketés, szárnya nagy része hamvas, nyaklata selyem 
képú s fehér; a Мишей, felsö nagy de fogazatlan hus 
csombókján kivül van csorra alatt is, mint а kakasnál. 

lz. t. igen каши az Orikuhoz. Oldal-taraji nem hatnak olly magas 
га, csorra gyöngébb. 
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Elsö korában hamvas hama és nyaklótlan. A nöstény ta 
raj hijával van s egészen szürkebarna. Ez azon n‘evezetes 
faj , mellyek yterrnetét olly „души költötték, azonban 
csak kcvéssel nagyobb a mi keseIy-sasunknál (Földi вза 
.kállas griijénél),'me11yhez termószete is hasonh't. Az An 
desek legmagasabb bórcein tanyáz , s a legmagasbra emel 
kedö madár. 

A TYUKKESELYEK. 

(Les Cat/zartes. Cathartes. Си". Gallinazes, ou Catha 
rístes- Vieill. Hühnergeier). 

Csorrok mint a tarajkeselyeké, azaz vastag, és to 
jásidomu hosszanti orrlyukakkal; de nincs tarajok; fejök 
nyakok csupasz. 

1. А (mma tyulrlresely. (Le C. Vautourin., Vult. cali or 
nianus. Sh. Tem. Col. 3l. 

Californiábul; nagyságra kondorhoz közelit; $261’ 
.nyai aránylag hosszabbak; egész toIlzata barna. 
2. Afelrete ty. (L’ Acura. 7. aura. L. .Der .fl-Ura. 

Acabz'ray Az. Enl. 187. Viellot. Am. sept. 2. et Ga 
ler. 4. 

Feketc; farka vágott; kakas nagyságu. 

A DÖGXESELYEX. 

(Les Percnopte‘res (‘). Percnopterus. Си". Gypaetos 
Bechst. lVeop/Lron. Savigny. Aasgeíer.) 

Csorrok vékony, hosszú, görhülete f`ó1ött kissé du 
мы, orrlyukaik tojás-idomuak, hosszantiak, s csak i`c~ 
jök csupasz, nyakok nem. Közép nagyságu madarak, s 
eröre nézve a tulajdonképi keselyükhöz nem közelitök; 

(‘) Pcrcnuptèrus=fckele szairnyu. Igy Iiivlák e fait а i‘c'gick. 
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azon {БЫ} még torkosabban kapják а c_lögöt a mindenfélc 
szennyet, mellyekre távolrul eljönek; még az ürületeket 
sem vctik meg. шее: az elöbbiekkel egyiitt„ CATHARTES“ 
nemébe foglalta öket. 
1. Az aegyptusi dögbesely (egyzptomi beselyú' I". Le 

Percnoptére d’ Égypte. Vult. percnopteruà. Vult. 
leucocephalus. V ult. fuse-us. Gm.) Enl. 407. s 429. 
Vieillot. Galer. 2. Naam. 3. r1. Valtur de Gingi 
Sonner. Daud.` Origourap. Vail. Afr. 14. Rachama/i 
de Bruce. Farao душу“ Aegyptuslaan. .dbbaba 161-6 
kül. Brehmnél I. lap. l. kép. 
Holló nagyságu, pofîa s torka csupaszok; kinölt hi 

me fehér, szárnybollai feketék, a fiatal s a nöstény bar 
nzik. Ezen mada’r az egész ó világban elterjedt s kl'ilöuö 
sen a heves tartornányokban igen közönséges, mellyeket. 
a dögöktül megtisztít. Nagy csapatokban kiséri a pusz 
tákbeli karavánokat, megeendö minden elveszettet. A ré 
gi aegyptusiak igen tisztelék {ей szolgálatie'rt s gyakran 
Ieábrázolák emlékeiken. Ma sem baintják öt, söt vannak 
buzgó mozleminok, kik örökösödést hagynak, mellybúl 
hizonyos számmal tartassanak illy keselyek. 
2. Аз amerilrai dòlg'lcesely. Urubu. (L’ Urubu. Vult. 

jota. Ch. Bonap. Der Urubu.) Viell. Am. sept. l. r1. 
Nagysága, Мета az elöbbié; csorra erösebb, cgt'rsz 

teste fényes fekete;Í egész feje osupasz. Amerika minden 
meleg és mérsékelt részében közönséges, hol azon $201 
gálalot teszi, mellyet az aegyptusi dögkesely az ó világ 
han, csoportosan rohanva a dögökre s minden Inocskot 
megemésztve. ('). 

(') Ezen madarnt igen во“ összezavara'ik a fekcte tyukkcselylycl; 
de csorra jóval vékonyabb. ` 

Add hozzá meg. „Le Chatarte moine“ (bai-.it tyukkeaely) pl. 
cul. 222. 
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A KESELYSASOK. 

(Les Grzßims. Gypaetos. Stor. P/ze‘ne 81111311- Der Bart 
` geier). 

Gmelintül a sólymolc közé шишек, de ínkább ake 
selyükhöz közelítenek életmódjokra s alkotásokra nézve; 
4azemeik fcjletejök közclén Vannak, karmaik aránylag 
gyöngék, szárnyaìk nyugtokban félig kiterjedtek, be 
gyök, mikor telt, kiduzad nyakok a1ján;,. de fejök egé 
azen tolltakart; kl'ilönbözletö jelölc: crös, egyenes, végén 
horgas' s а görbületen dagadl; свои‘; orrlyukaik durva, 
clöre _irányzolt selymekkcl takarvák, hasonló selyempa 
mat van csorrokon is; lábaik rövidek s elgész az ujakig 
tollasok, szárnyaik hosszúk; harmadik evezöjök leg 
hosszabb. 

А взаЪгШщ- l'eselysas. (Szal‘a'llas углу: F. Le 7 autour des 
agneux ou Lämmer Geier. V. barbatus et Falco bar 
batus. Gm. Gypaetos barbatus. Cuv.) p1. col. 431. 
Edw. 106. Vicillot. Galer- 8. 1‘1. Nauman 4 és 5. rl. 

M'sser. Bruce Abyss. 31, r1. Brehmnél: Bartgeíer-ad 
ler L `1ap..2 kép. 
Legnagyobb az ó világ ragadozó madarai között s 

últ kevés kivéLellel minden hegyláncot lakja; meredek 
sziklákon fészkel; megtámadja а bárányakat, kecskéket, 
zergèket, söt а mint mondják, az alvó embereket is. Azt 
vitaLják, hogy gycrmekeket is rabolt el. (Voigt szerinl: ez 
1813-ban is történt Lauterbrlmnthalban). Az állatokat me 
rcdck `sziklákrul kényszerx'ti leugrani , s fólfalja öket , mi 
kor az az esés által összetörtek. Azonban nem veli meg 
a döghust. Majdnem 4 lábnyi s 9-10 Ljíbnyira terpeszke 
dik. Köpönyege feketés, minden tolla közepén еду fehér 
vonall-al; nyaka s egêsz test-alia világos fc'nylö sárga; fe 
jót fckele szalag kerl'ti. A fiatalokuak, egész :a beleszámlált 
4-dik évig, Löbbé kevesbbé söbét barna nyakok és melök 
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van. Ezen madár volt a görögök phe'nje s a romaiak' 
“загадки-1:1. (1). 

A sóLYMoK. 
(Les Faucons. Falco. Lin. Der Falke.) 

A nappali ragadozó madarak második és jóval 32:1 
mosabb osztályát teszik. Fejök és nyakok tollal fedelt; 
szemholdjok emelkedetet képez, mellynél fogva szemök 
mélyen látszik fekl‘l'dni s arcvonatok a keselyükétlil ege 
szen kl'ilönbözó' kinyomást kap: nagyobb részint élö zsák 
mányhnl táplálkodnak, de az ennek elnyerésére használt . 
bátorság tekintetében igen kl'l'lönböznek egymástul. Elsö 
tollok gyakrun más szl'nl'i mint az idl'l'lteké , s illyent csak 
harmadik negyedik évökben kapnak, s ez az oka, hogy 
{Майкл rendkivl‘l'l szaporiták a természetirók. A nö ren 
desen egy harmaddal nagyobb а himnél, s ennek neve a 
franciáknál ez okbul tiercelet (harmadca). 

Ezen alrend két nagy fönemre osztalik. 

‹ A tulajdonképi sóLYMoX. 
(Les Faucons proprement dits. Falco, Bechst. Edelfalhen.) 

Az elsö fó'nemet teszik. Termetökhöz képest ök 
a bátrabbak, melly minöségöket karmaik és szárnyaik 
erejének köszönik; s valóban csorrok alaptul kezdve gör 
bül s hegye mindenik oldalán éles foga van; szar 
nyok második evezöje leghosszab, noha az elsö is maid 
nem olly hosszú, a mi miatt szárnyok hosszabb- Inllót 
kl'ilönös szokás és tettmód szál‘mazik: szárnytollaik llosz 
szasága a viziránybeli repŕilés erejét gyöngl'ti s repl'ilése 
ket elö felé igen ferdévé teszi, ez okbul pedig, egyenest 

(') Savigny határozá. elòször szigoruun meg azen ne'vazonságot 
Aegyptusról il't e nagy mnullajában: Оба. d' Eg. et de Syrie. 18 l. 
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aknrván emelkedni. szél ellen kénytelenck repl'ilni. Ezek 
lcgtunulékonyabb madarak, s а madńrvaidászatnál ökel; 
„мы. leginkább llasználni, megtam'ttatván а Víld kcrge 
tésére s visszniövetelrc. mikor hivntnak. Szárnyaik ‘лишай 
olly hosszúk mint гайкой vagy hosszabbak is annál. 
l. A lrözönse'ges sólyom. (Le Faucon ordinaire. Falco 

Communie. Gm. (‘) Der gemeine Falke.) 
Tyuknagyságu, mindig megismerhetö fekete három 

szegü haiuszárul а pofián. melly nála szélesebb mint ezen 
nem akármclly Рампа“; különben (оплата, korára nézvc 
mintegy igy változik: а fiatal fólül hama, s tollai rozs 
(Мн szegélyù'ek, alul fehéres, barna foltokkal keresztben. 
Idösůlvén, hasn s szárainak foltai fekctés kercszt-vonások 
ké »lenni iparkodnak, torkán s nyak-alán nôl а fehér-; 
egyszersmind háta щиты egyidomuabh 'lesz s barn-'1, 
feketés-hamvas kereszt csikokkalj, Гайка föIíil Barna, ver? 
henyes foltpúrokkal , alul halvány szalagokkal, mellyeknek 
széle egyre Году; torkuk mindig fehér, lábaik s viaszhár 
tyáiok maid kékes, maid жива. 

Ezen különbözést kövcthetni, Enl. 470 a Iìatal; 421 
vén nöstény; 450 ven him. Naumannn 24 és 25. rl. 
“На. am. IX. LXXvI. rl. 

Az ugy nevezett 'va'ndor so'lyom, (Fauconû pélerins. 
Enl. 469 ct Wils. Amér. IX. 76. rl. Falco щит; 

\ 

(') Mindazállal àrizkedni Не“, azon “Новом Тай“: a Ícözönsé« 
ges su'lyomnak idc rakni, mellyeket Gmelin összehalmoza; Жду p. o. 
az Frisch a faitńja 74, ölyv; a J ugyan ö пана 75, :I durvala'bu ölyu.; 
az e ö mila 80, а törpe s., ô II. o. 76. Шу‘, valnmivel Iralaványalib 
mint rendesen; x Aldrov. 494. , igen megkülönböztctett' fai stb. 

Ellenben :falco islandus, barbara.: és perágn'nul könnyen 
meglehct hogy nem „мы mint а közölmégcs sólyom, а vediés klä 
Iönbözô szakában. 

(‘) Friso/L На!“ sólymot ad LXXXIII. rl. Edwards vén nôstényt 
mutat III. rl. a Папа" Iv-en. " 

cUvIEn I. K- 22 
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et peregrinus. Gm.) a többieknél kissé fekelébb .fiatal kö 
zönséges sólyomnak látszik. 

Ez azon hires fai, melly nevét kölcsönzé a ragadozó 
madarak ‘Щи! történö vadászatnak (solymozásnak, fau 
connerie', F alknerei). Földù'nk egész éiszaki részén Iakik 
és ott a legmeredekebh sziklákon fészkel. Repiilése olly 
gyors, hogy alig van helya foldön, hova el nem iutna. 
A sólyom fl'iggölegesen csap Ie zsákmányára, mintha az 
ègbül esnék alá', s ez okbul csak röptx'ikben foghatia meg 
'a madarakat, különben összezúznék. A hI'met szarkák és 
más kisehb madarak Vadászatára használiák , a nöstényt 
fácánok és Inég 'nyulak ellen is. 

Van egy másik, valamivef nagyohbïf'ai. 
A szabda _sdb/om, (Lanier. Falco laniarius. Lin. F. 

шее". Naum. _23. rl. Der „ига/2111г.), inkáhb keletrii] 
Ininl; éiszakrul iò’, s mellynek ‘шпагат maidnem meg 
cgyez-‘a fiatal solyoméval, kivévén hogy baiusza keske 
nyehb , kevesebhé kiielelt, s torka foltos; a kerecsent kö 
zeh'ti meg farkára nézve , melly száryait fóll'ilmulia'; leg 
inkább Magyarországból kapiuk. 

Europánk meg 6, kisehb sólymot nevel, s ezek kö 
züI három az igazi szólymot híven ábrázolia idomhan és 
tulaidonságban. ‚ 

11. Az был“: sólyom. (Le Hobereau, Falco subbuteo. 
Lin. Der Винт/0117) Enl. 432. Naam. 26. 
Fölül barna, alul fehéres, barna-hosszúkás foltokkal; 

«combiai s alhasa verhenyes; barna vonás a pofián. 
_2- A törpe sólyom (L’ Émerillon. F . oesalon. Lin. Der 

Zwergfalh. Merlin.) Enl. 468. Naam. 27. 
Barna fólù'l, fehéres alul, hosszában barna foltos, 

még combiain is; ragadozó madaraink között a legkisebb. 
A вина! sáb/om (Le Rochier. Fake lithofalco. Lin. 

Enl. 447. f`ólül hamvas, alul fehér-vereses, homályos bar 
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na hoszf'oltokkal, nem egyéb vén himnél. Sziklákon 
fészkel- _ 

A többi három Шла}: rövidebb ujai s ezeken kevesb 
hé elölálló gumói vannak. Nein röpù'lnek olly sebesen , 
egereket bogarakat vadásznak s megfogják az ù'lö madarat. 

Legszámosabh 

3. А ъ’ёгсве. (La Cresserelle. Falco tinnunculus. Lin. 
Der Tlzurmfallr.) Enl. 401. s 471. Naum. 30. 
Fölúl verhenyes, fekete foltokkal , alul fehér, hosz 

szában halvány barna foltokkal; a him feje s farka ham 
vas. Francia s ugy látszik magyar nevét is csikorgó (ver 
csegö) kiáltásátul kapta. Ó tornyakban es falakban fészkel. 
4. Az apró fuércse. (La petite Cresserelle. Falco cen 

chris: Frisch. et Naum. F. tinnunculoides. Schintz 
et Temm. сего/тебя Cenclzris. Br. der Hei/ze Thurm 
fallve.) Naum. 29. Frisch. 89. Brehm. V, 3. 
A him fólù'l folttalan, kiilönben hasonlit a vércséhez; 

szárnyai kissé hosszabbak, körmei fehérek. Ezen Га], so 
ká összezavarva az elöbbivel, leginkább délszaki Europa 
ban lakik. " 

5. А ззйгЪе (veres Иди) ve'rcse. (La Cresserelle grise. 
Falco rußpes. Beseke. F. veqnertiaus. Gm. l.Erythro 
pus 'vespertinua Br. V. 4. lDer rotlzfüsszêge Falke). 
A him sötéthamvas, combjai s hasala verhenyó’s; a 

nönek háta hamvas, fekete foltokkal, feje s egész alrésze 
többé kevesebbé verhenyò'. Az eló'bbinél is kisebb; Euro 
pa keleién kiterjedtehb, Siberiában közönséges, Német-és 
Franciaországban ritka. (‘). 

(‘) Add hozzájok ez idegcn fajokat: i-ször a vércséhez пош 
szédok: a montagnard, F. capensis Sh. (foki sólyom); F. .spar 
zferius. Enl. 465.Wils. Il, Xvx. 1. e's IV, XXXII, 2. -- és két, vagy 

22* 



340 ммм RAK 

A KERECSENEK. 

Les Gerfaulta. Hz'emfalco Си‘. (l). Мед/‘(11112); 
Szárnytollaik mint а töhbi nemes madaraké , mcly 

lycknck hajlandóságait ís mutntiák; de csorrokon csak lds 
fogféle dńdor van mint a nemtelenekén (2). fnrkok , hosz 
szú s vógott, szárnynikat jóval meghaladja, noha ezek is 
igen hosszúk; lábaik rövidek és hálózottak, s fólíilrò'l еду 
harmadányira tollnsak. Jól csak @gy Га] isméretes. 
/Iz фига“ l‘erecsen. (Le Бег/пи!!- Falco candicans et 

F. Gm- Hierofalco grönlandz'cus. Br. Der 

hńrom fai még, mcllynek lzárnyai, különben tollaìk kölcsönös vi 
szonyai ńltal hasonlitók а ncmes mullarakéhoz, rövidebbck а fark 
nál , illyenek а F. punœazus. Cuv. Col. 45° F. columbaríus. wils. 
11, xv. з. 

2. Az ölyû'ded sólyomhoz közcliek: F. caerulescens. Edw. 108- 
Убей". gal. 18. е (Tol. 97, alig nagyobb еду verébnél; -~ I". curan 
tius. Lalli. F. rufògularis. Lath. -- F. thoracicus. Ilíg. Col. 548; 
F. “детали. Lith. ‘аду Bidens rujïrenter. Spix. Vl. mellynek 
cson'án lui-t fog van. Col. 58. s a Íìatal, col. 288. ‘аду Bid. Ial 
biuenter Spìx. VII, de igen kurta szairnyokknl. F. dindon-Col. 198; 
-- .F.jèmoralic. Temm. Col. 121. és 545. Spix. VIII; F. Aldro 
vanda'i Reinw. (fol. 128. 

Jegyz. A F. cozrulescens. Vigorsnál a HIERAX nem; а kétfogu 
fajok Apedig , ‘аду in Spix. BmzNsEx Vigosnál = HAnPAcvs. 

5. A vulódi sólyomhoz közeliek: A F. „шумом. Vail. Afr. 50. 
F. biarmicus. F. col. 524. F. huppe'. (F. frontalis, Daud. ba'óim's. 
F. galerìculatua. Sh.) Vaill. Af. 28. F. lwppard. (F. loplzobea. Ст.) 
Enl. 10. F. à culotte noire Vail. 29. (F, tibialis Sh.) 

(') Hìero-falco = szent sólyom, mclly név поп tisztelctet 
fejezi ki, mellyel a régi acgyptusìnk a ragadozó madarak мм vi 
sellcttck. 

(’) Naumann l, 278. l. alt eròsíti liogy а sólymászok veszik le 
а kerecsenek fogát. Ezcn csclben , hosszú farkoknt Livévén, a többi 
sólymok közé julnáuak, s hozzájok kcllenc lnég adni а szabda 
.sáb/maß. 
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g'rölLländzlw/le Edd/hike.) Вид‘. Enl. 210. 456. 462 
Naum. 2l. 22. Brehm. V. 1. 

Еду negycddcl nagyobh a sólyomnál, s minden va 
dxiszó madarak között Iegbecsül'lebb. Leginkább éiszakrul 
hozatik; tollazata rendesen barna fóli'il, minden tollon 
halványabb pontozat-szegélylyel, és keresztvonalokkal a 
takarókon és tollakon; alul fehéres, hosszas barna 1011011 
kal, mellyek idövel a combokon kereszt-vonalokká vál 
toznak; farka barnával és szú'rkével sugarolt; de annyira 
különbözik a barna vagy fehér, bösége vagy hiánya miatt ‚ 
hogy vannak egészen fehér testi'iek, és a hol barna nem 
marad máshoi fón, mint еду folt a köpönyeg mindenik 
tollának közepén; lábaik és ~viaszhártyáiok maid sárga, 
maid kék. 

A sólymok alrendének mdsodik föneme : 

A NEMTELEN RAGADozó MADARAX-é. 

Igy nevezetnek, mivel nem еду könnyen használtat 
hatnak, a vadászatra; e törzsök számosabb sokkal a neme 
sekénél, s többszöri felosztást kivánnak. Szárnyok leghosz 

_szabb tolla maid mindig a negyedik. az elsö pedig igen 
rövid, a minek azon siikere van, mintha szárnyok vég 
rl'iI ferdének volna metszve, honnan gyöngébb repülésök 
szái'mazik, ki'ilönben mindenben megegyeznek; csorrok 
kcvesebbé fegyverzeti , mivcl hegyéhez közel ninos oldal 
foga , hanem csekély kimetszés hossza közepén. 

SASOK. 

(Lei.l Aigles. Aquila. Brz'ss. Adler.) 

Az elsö törzsököt képzik; csorrok igen erös, egyenes 

(l) Add hozzá lnint idegcn fait, a hamvas kerecsent (дед/‘ан!’ 
cendré, F. awicapillus Wils. Vl. LII, 5, s a hamvas ölyil, (la äu 
за cendre'e, F. cincrcus Gm) csnk Iiatal leliet e fajbul. 
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Мари , s hegye felé görbült. Ezek között találtatnak a_ nem 
legnag'yobb faja-i s a leghatalmasabb ragadozó тайги-511: 

А tulaljdoképi SASOK. 
(Les Aigles proprement dits. Aguila. Cuv.. Eigentliche 

Adler). 

Lábok tollas, egész az ujok Будка“ hegyekben él 
nek madarakat és emlöseket vadászva; szárnyaik olly 
hosszuk, mint farkok, repúlésök olly magas mint gyors, 
s bátorságok minden más madárét I`ó11`1'1mulja. 
1. А parlagi sas. F. (L’ .Aigle commun. Falco ful'vus. 

_ F melanaëtos, F niger. Gm. (‘). Enl. 409. Naumann 
8, 9. r1. Wils. VII, Lv. l. 

Többé kevesbé barna, tarkója sárga, farka felsô {Не 
fehér, a töbhi fekete. Ez legkiterjedtebb faj minden he 
gyeS vidékeken. l 
2. А sa'rga (havasi) sas, (F. .Aigle royal. F. Chrysaëtos), 

Enl. -410., csak abban kl'ilönbözik tôle, hogy Гайка fe 
ketés , s rendetlen hamvas szalagokkal jelelt. Azt bi 
zonyl'tják, hog'y ez teljesen kinött parlagi sas (2). 

3. А csdsza'ri sas. (L’ Aigle imperial. Falco imperialis. 
Bechst. F. Mogilnib. Gm. Aquila heliaea. Savign. 
Ég. ois. XII. rl. Vieillot gal. 9. Naum. 6, 7 rl. Temm. 
Col. l5. és 152. 

Szárnyai még hosszabbak; válltollain egy nagy fe 

(‘) A valódi Га} jóI mutattalik: ЕМ. 409, melly ритме! sas. A 
v-edlés némeliy szakában, lńthatni tollazatán а tollak alapjz'inak fe 
hérét. Ekkor = F. fulirus canadensis. Edw. l. A mi a F. mela 
naè'tost illeté, csak а régiek ingékony leirásán alapult s csak az em 
шеи ri. Enl. 409. hivattatik. Végre a F. niger. Brown. nem egye'b 
mint életkori csekély kiilönbse’g. 

(2) Тстт. Man. d’ Ornit. l, 59. l. 
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hér folt, orrlyukai keresztek , Гайка fekete, felsö részén 
szù'rlîévcl habzott.' Termete zömökebb mint а parlagi sa 
sé, s ö még rcttentöbb а többi madarakra nézve. Déli 
Europa magas hegyein lakik, 3 öt illetik azon fónhéjázó 
mondák, mellyek a régiek aranysasok çrejét‘,.bátorságát 
s nemesszivůségét dicsérék» ' 
.dz apró sas. (Рейд; sas- F- Le petit Álgle ou Azgle ta 

cheté 5 Aigle criard. F. naew'us et F. maculatus. Gm. 
Nauru. 10. és ll. r1. Águila melanaetos. Savig- Eg._ 
Ois. l. r1. és 2. r1. ‘1. k. Der Schrez'acller. 

A másik kettönél еду harmadnyival hlçisebb, lábai 
vékonyabbak, tollai barnák; farka feketésn halványahb 
szalagokkali; а ñatalnál fehéres а fark hegych halvány 
sárga foltok szalagot képzenek az apró fedezg'íkön, s a na 
gyok végénél, melly fólhág а válltollakig, és a másod tol 
lak végén. Szárnya fólsó’ része sárgás csöppekkcl hintett. 
A vének egészen barnává lesznek. Ezen Га} közönséges az 
Appenninokban 3 déli Europa töbl) hegyein,' de éjszakon 
igen ritkán mutatkozik: csalc igen gyönge 'állqtòk'at va' 
dász. Elég tanulékony s vadászatra haszná1ható,"de' a`zt 
mondják, hogy а karvaly is képcs öt üzni s mcggyò’zni 

Иду vêlem, d sasok közé kell tenncm még ogy ke 
lel-europai madàrat, ' ` ` 

A tallas ваз: (Falco pennatus. Ст. Col'. 33. Briss. 
Supl. l. rlf); meri; szárai tollasak s fejlelejón hegyßß tollak 
állnak, de különben nincs akkora mint az (Луч, сзогга 
pedig majdnem annyira görbùlt, mint annali, tollzata 
sárga, barna foltokkal, lábai kókck. Francia-s Németà 
országban igen ritka. ' ` j ` 

(') Paris közele’n mult évben fogaték meg egy. Temm. még egy 
eul‘OPaí fajt ad az Ag. Bonelí-ban. Col. 288, de ismere'tesminden 
állapotjában. ` 

Told ide még: le Grzß‘ard. (F. armiger. Sli.) Vinill. Afr- l- ‘1 
malajì. Sas. (F. malaiensís. Reinw.) Col. 117. A senegali‘ На sá-Y 
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Hollandia a mieinkhez llasonló ldomú шока: 

_ táplál, farkokat kivévén, melly elvaígott. ('). 

A IIALÁszsAsoX. 

(Les Aigles pêcheurs. Cuv. Haliaews. Savigny. 
i Die Fischadler.) 

Szárnyok mint az elöllbiekké; de lállaiknak csak 
felsö felc tollas, a másikfele pedig paizsolt. A folyamok 
és tenger partján tartózkodnak, s. nagy rêszint halak-' 
kal élnek. 

А csonttörò' h. sas (Csonttöró' sas- F. L’ Orfraie, le Ry 
gargue Falco ossifragus. F. albicilla, F. albican 
(‘из Gm.) Der weissschwanzige Seeadler.' Voigt. Der 
deutsche Seeadler. Br. Ill. rl. I. kép. 
Ennyi név alatt csak egy fai értetik, melly elsö évei 

ben {'ekete csorru , feketés farku, fehóres Ibltokkal, tol 
lazata barnás, minden tolla közepén egy sÖtét-harua lüz 
vonsissal; (Elll. 112 és 415. Кант. 4, а valódi Csonttörò'), 
idövel sokkal egyidonlnabb barna szl'irke lesz, fejélns 
nyakán halaványabh, egészen fehér farkkal s halilváuy 
вёл-5:1 csörrel- (Frich, LXX. Naum., l2, I3. ez a F. al 
llicilla). (2). Mindig Fóképen a ha'lakat vadászsza. F öldl'ink 
egész éjszaki 4részéll találtatik. 
А fehe'rfejü лимита. (L’ Jrgle à tête blanche. Falco 

(F. задавали. Cuv.) az europai apro' sashoz llnsonlító, de orl'lyu 
kai llevesbé gömbölyl'ík, s Ваш! farka alatt sok apa-ó szalag van. 
'A reme'nyfoki apro' sas naez'ioides. Cuv.) barnával, sńrgával s 
felletéesel tarka. 

(') (Falco fuscosus) Col. 32 
(i) Ezen áltváltozás többször bebizonyittaték a museum дна! 

tanyáiánál. A kìsehb Falco albicaudus, llinle a nagyobb F. albi 
cillának. 
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[аист/тще- Der weissl-òpßge Adler). Enl. 4H. “На. 
IV- XXXvI, és VII. Lv, 2. 

Egyidomulag sölélbarna , fehér feiü s farku, csorra 
szíl‘gás, maid akkora mint közönséges sasaink , Éiszak 
Amerikában s ott szl'intelem'il öldözi a halakat. Ugy lát 
szik, nella eliö Europa éiszakára is. Fialal korában teste 
és feie llamvas barna. Azonban nem kell fölcserélni a fehê 
res feiü vén csonltörö sassal. 

Az idegen halászsasok között m'egiegyzendök: 
A загнал Íiala'szsas. (Le Petit Aigle des Indes. Falco 

ponticerianus. Gm- Der kleine india-ke Adler). Enl. 
416. vieillot. Gal. 10 

Kisebb a kányánál , sze'p уйдёт geszlcnye vcrhcnycs; 
Рейс, nyaka, mele fehérek vagy gyöngysziirkék. А Hin 
дикий! is garuda nevü, s Brahma vallása szerint Visnu 
пай szent. 

A FOLYABISASOK. 

(Les Balbusarcls. Pomlion. Savigny. Flussalller.) 
Csorrol<„1ábaik'mint а halászsasoknak, de körmeik 

nlul gömbölyük, mig más ragadozó madaraknál csatorna 
árkot birnak; lábaik hálózottak, s második cvezö tollok 
lcghosszabb. 

Csak egy fai ismeretes, maid az egësz világ édes vi 
zeinek partiain kiteriedt, kevés változással мышь“, ez 

(‘) Ide птицы: még: a Falco blagrus SII. (Le Blagre. Vaill. 
lAfr. 5. melly hilaetóleg = F. leucogaster. Lath. ‘аду Aigle océani 
que. Col. 49. — F. твоё/ё". Sh. Voci/er. Vaill. Afr., 4; --- F. vul 
turinus. SII.; le Caffe. Vaill. Afr. 6.; — F. твоей. ClIv. L’ Aigle 
de Mace' du Bengal).` Col. 8, és 225.; F. aguia (l’ Aigle aguia.) 
Col. 302; -- F. ichßhyaetus, Horsf. iav; ----- Milvagn ochrocephalus. 
Sp. l, Chimachima. Azz. vagy F. denegar. llig. 
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A rendes folyamsas. (Le Balbusard. Falco haliaetus. 
L. Der Flussfisehadler.) Enl. 414. s iohhan: Caleshy. 
II. VVils , V . XXXVII.<Viei11. Gal. II. Naum. I6. 
Egy harmaddal kisebb a csonttörönél; fehér, köpö 

nyege barna, egy barna csl'k száll le csorra szegletéh'il 
Мы felé, hama foltok vannak feién és tarkóián, nehány 
a melén; viaszhártyáia maid sárga, maid kék. 

A XIGYósAsoX. 

(Les Circae‘tes. Ciroaetus Vieill. Schlangenadler.) 

Némileg középen vannak a halászsasok ,'-f‘olyamsasok 
és ölyvek között. Szárnyaik mint a sasoké s ölyvek'éi , lá 
bok hálózott mint a folyamsasé. 
l. A rövidujju hiqyósas. (Le .lean-le-lzlanc. F. gallicus. 

Gm. F. leucopsis. Bechst. F. brachùlactylus. Tem. 
Der hurzzâhzge Schlangenadler.) Enl. 413. Naum. 
l5. Brehm. III. 2. 

Nagyságra f‘óli'ilmuia a f`olyamsast; csorrának görbíi 
lése hevenyebb mint minden többi sasnál s arányilag rö 
videk az uiai. F öliil barna , alul fehér, halvány barna fol 
tokkal. Magaviselete (módia) inkáhb ölyvé mint sasé. 
Leginkább МЮ ókkal és békákkal él. 
2. A rövidfarl'u h. s. (Le Bateleur. Vaill. 7 s 8.1701 

co ecaudatus. Sh). 
Afrikai fai, farka rendkivüli rövidségériil nevezetes 

s tollazatának szép tarkaságárul. Viaszhártyáia veres. (1). 
 

Kiìlönben megiegyzendók meg, hogy a sasoktul észrevehcllen 
ńrnyalatokkal történik az ölyvekhez~ az :'Itmenetel.v 

(‘) A. h. Korona's kígyo'sas (Г Aigle couronné. d’ Azz. F. coro 
natus. T. Col. 254. -~ A надев‘!!! 1c. s. (Le C-du Senegal. C. cine 
feU-Il Vieill. Gal. des oiseaux. XII. rl. — А gya'sz kigyósas (le Ca 
racara funèbre) (F. novae Zelandiae , Lat.) Col. 192. 224. 
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Amerikában t‘ixláltatnak язвой, hosszú szárnyuak mint 
az elöbbiek, csupasz, pikkeles lábuak , fejek oldaláuak 
nagyobb kisebb része, néha torkoké is tollatlan, közös ne 
vök KARAKARA (Caracara) (‘). 
А rendes harahara. (Le C. ordinaire. F. brasiliensis. Gm.' 

Polyborus vulgaris. Vieill. Galer. 7. r1. A ‘дикий-ё, 
Spix. I.) 
Akkora mint egy folyamsas, fehér és fekete kereszt 

csikokkal, feslett s torkán fehér tollakkal, fekete tetò'vel, 
melly kissé bubhá hosszúl. Szárnytakarói, combiai s farka 
hegye feketések. Ez legszámosabb ragadozó madár Para 
guayban s Brasiliában. (2). 
Az apro’ harahara. (Le petit Aigle à gorge nue. Falco 

aguiliaus. Gm. Eni. 417. I bycter leucogaster. Vieillot. 
Gal. 6. Der Schreiadler mit nackter rather Kehle.) 
Fekete, hasa s farka alfedezô'ji fehérek; torka сви 

pasz, veres. 

_ KAnoMsAsoK. RövRöPöK. 
(Les Harpies. Harpyia. Cuv. (З). Harpyen, rö‘viflszár 

nyu hala'szsasoh.) ' 
Szinte amerikai sasok; lábaik igen vastagok, erösek, 

(‘) Azzara Voy. Ill. 50. s köv. lap. 
(2) Ez Margrave Caracarńja, de leirása szerint nem ismerhctó. 

Jobbat lelni Azzaranál. Mi termérszet шёл irluk le. A F. cherifuay, 
Jacq. Beyt.15. l. 11. sz. hihetó csak kor miatti különbség. A. l1. [Иван 
karakara aterrimus Temm. Caracara noir.) Col. 57. 542. ‘аду 
Daprius ater. Vieill. gal. V.; —- gymrzops fasciatus. Spix. IV. A 
gymnops strigilatus féle csak Iiatal. 

луг. Ezen karakarábul csinálta Vieillot daptríus, ih_ycter, 
polyborus, вещей, a mint fejeík csupaszsága többé vagy keveshbe’ 
terjedt ki. 

(‘) Ezen вещей: és nevel Vieillot vette föl. 
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liúlózotlnk, s félig tollasak, mint а rcmles halászsa 
sok, mellyekll'il csak szárnyok rövidsége állal kl'ílön 
.böznekg csorrok és karmnik crösebb mint akármelly más 
lörzsöknél. 

А nagy ‘агитация. a ладу гбш‘др. (La grande Har-pie 
d’ Amerique. Azìgle destructeur de Daudin, grand 
Älgrle de la Guia/Le de lllauduit, hihetöleg. F. har 
pyz'a s F. crz'slatus. Lin. F. Ílarpyía et ùnperz'all's. 
Sli. Die grosse Harpy/e.) Col. 14. ('). 
Egy azon nmdarak közù'l, mellyeknek karmai s csor 

ra legszörnyíibb; nagysága а parlagi sase't is fólülmulja; 
tollazuta hamvas a fcjén és nyakán, barna feketés а kö 
pönyegén s mel-oldalain, fchércs alnnt s barnán csìkolt 
а combjain; kinyult tollai fekete búbot képzenek feje 
hát‘ulján, s mikor ezeket fólberzeszti s pollollait kitcr 
jeszti , igen hasonh't а huhancshoz. Gyakran külsö 
uja haitra irányzott , mint а hù'vclyk. 1 

Olly erösnck mundatik, hogy néha csorrával elha 
sitá az cmbcri kaponyál.; а lajhárok reudes eledelét >te 
szik, s nem ritkán szarvasbornyúkat is rabol e1- 

A HÉIAsAsoK. 

(Les Alêqles-autours. Morplmus. Си". (2). Habichtsadzer). 
Az elöbbiek szerint rövidèbb a szárnyok farkoknál, 

de magas, vékony lábaik s gyönge ujaik miatt elválasz-- 
tandók amazoktul. Némellyek lábai csupaszok és paìzsosak. 
l. А pa'rta's Лёш- (L’ ALgle-Áulour /zuppé de la Guia 

ne. Falc. guz'anensis. Daud. Petit Azgle de la Сайте. 

(') Ez kétségkivül Fernandès yzquautzli-ja; de azon iró igen 
lńlemeli nagyságát, azt egy juhlnoz hasonlitva. Е szeriut még= V 
f-rismßus. Jacq. és Falco Jacquini. Gmel. 

(2) ÍlIOrp/laeus görög neve volt a ragadozó mallarak egy 111123111: 
111011111" Íajának. Ezcn Morpheusból csinálta vieillot :l Spízaètes-t 
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Maud. Encycl. Der weisse gehäubte Habic/atsadler 
von. Guinea. 

Szinére s hubiára nc'zve ki'ilönösen husonlit ugyan 
azon uli nagy halászsasához; hanem termete kisebb, s 
emclt, csupasz, pikkeles Iábai ele'ggó megkiilönböztetik _ 
attul; köpönyege feketés, néha sötét szi'irkével tarkázott; 
hasa fehér, ne'ha többé kevcscbbé kitünö sárga hu1Iám~ 
zattal; feie s nyaka maid fehér, s feihátán a hoaszú búb 
feketés. ` . „ 

1. A pdrta'tlan ‚гейши. (L’ Urubitùvga. F. urubitinga.) 
Lin. Spix. I. l" 
Fekete. pzirtátlan, farkcsikia s fartöve fehér. A iiatal 

1131111 barna, alul sárga, barnás foltokkal. (Col. 55.) Ezen 
szép mudar az eláradt hclyeken “1111152- (‘). 

Másoknak Iábai emeltek s egész hosszában tollasak. 
3. A tolltarajos Лёша. (L’ Aigle-autour noir huppé 

d’ Afrique. F. occipitalís. Daud. Happart. Val. 
Afr. I, II. Bruce Abyss. XXXII. r1. Der schwarze 
geluìubte Habichtsadler aus Afrika.) 
Variu-nagyságu, fekete, feihátán le hosszu biibbal; 

láhai, szárnyszólei s Iarka alatt némelly csikok fehére 
sek. Afrika egész széltében Iakik. 

4. A ¿arba ‚афиша. L’ Aigle-autour varie' ou. Urutau 
rana. (‘). Falco ornatus Daad. F.‘superbus. Sh. Au 
tour huppe'. Vaill. Afr. I. XXVI- Spízaëtus oraatus. 
Vieil. Galer. 21. Algle moyen. de la Guz'aae Maud. 

(‘) A Fílol longipes Ilig. aguila pieta. Sp. ÍiataI pártátlan 
he'iasoknak látsznnak. A. h._/`oltas Ízéjasas. (L. A. ou. moua/:eté Ag. 
maculosa) Vieill. Amer. III. rl. —— Рапгта Ag. мигом“ , Spix. I 

Ü) E1. bizonyosan Margravc Urutauraná-ia; de cz .'Ikkorának 
mondia` mint еду sas, a mi lcgalább cgy llai'maddal sok. A. har 
pya óraccata, Spix. 111, iiatala. 
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Encycl- Epen/ier pain. Azz. Der bunte Надым‘: 
adler.) 
Fejtetöje s búbja fekcték, nyakoldalai élénk verhe 

nyesek , köpönyege fekete szi'irkével гад-11:15 fehér hullámu; 
alant. fehér, oldalain, combján, Iábain szl'irke sugárzatu. 
Szép madár deli Amerikában, melly a fekete- és fehértöl 
sötét barnáig 728110211:- (‘). 

Vannak végre Amerikában madarak, mellyek csorra 
minden elöbliiekéhez hasonII't, Iábaik igen rövidek, háló 
sak, elölrül félig tolltakartak, szárnyok farkoknál rövi 
debb, de azon Iegmegkůlönböztetöbb jellel, hogy csò'rlyu 
kaik majdnem zártak, hasadékhoz hasonlók. Ezekbül egy 
kis törzsököt csinálhatni. ` 

HoRoGsAsoK 

(Cymindis Cuv. (2). Haclrenadler) 

név alatt. Шуеп : 

1. Apro' horogsas. petit Autour de Cayenne. Bulf- F. 
cayennensis. Gm. Enl. 473. SpiX. VIII. 

Tulajdon bélyegül egy kis fogat bir azon helyen, 
hol csorra görbül. Az idù'lt fehér, köpönyege kékes fe 
Кейс, feje hamvas, négy fehér szalag afarkánLa Iiatal 
köpönyege barnával és verhenyessel kevert, feje fehér, 
nehány fekete folttal. (а). 

(') А. I1. ezen búbos fajokat: a fehe'res héjasas, (le blan- ` 
chard.) Vaill. Afr. 5. F- albeu‘ens. Sh.; Autour tyran tyran 
nus PI'. Mat.) Col. 75. — Autour cris-tutelle, Temm. Col. 285. s e 
nem búbos fajokat: Autour neigeux. Temm. Col. 127.; — Aut. in 
colare, ua. про. 154. v. Fal lineatus Horsf. Jav. 

(2) Cymindia, görög neve еду meghatározatlan ragadozó ma 
dárfajnak. 

(l) Нет tudom, nem ûatal horogsase, mellyet a .Buse mante 
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A HÉJ'ÁK. 

(Les Auteurs. Си". Astur. Bechst. Багдада. Savigny.) 

A nemtelenek második fólosztását képzik; szárnyaik 
---- mint az utolsó három törzsöknél, rövidebbek mint 
farkuk; de csorrok tövöktù'l kezdve görbù'l, mint min 
den következôknél. ‘ 

Tulajdonképi héjáknak mondatnak , mellyelmek lá 
bai paizsosak és egykevessé rövidek. 
A lözönseges Леди (Heja Kerra. l". L’ Autour ordi 

naire. F. palumbarius» Lin. Enl. 419. és Вата]: F. 
gallínarius. Gm. cal. 425 , és Fritsch. LXXII. 81001]!!! 
Le. Der gemeine Haln'cht. Taubenstösser.) Naum. 17. 
18. (1). Brehm. VI. 1. 
Egyetlen fai e tájékokon;l fólül barna, szemöldei fe 

héresek, alul fehér , a vén barna kereszt vonalokkal; hosz 
szús foltakkal a ñatal; б: barnább szalag а farkán. A héja 
fólüti nagyságra а kerecsent, de bátorságra nem, mindig 
ferdén сзар 1е zsákmányára A sólymászatnál mind а mel 
lett használtatik gyönge vadakra. Közönséges a halmos és 
alsó hegyes vidékeken. — 

Az idegen héják közi’ñtt megjelelhetni az holla/z. 
diaz't (Falco novae Hollandiae), Voy. de White. 250. 1., 

lée. (F. palliatus. Temm.) Col. 204- mutat, igen különbözó nltul, 
mcllynek ez a francia neve van. Col. 457. 

A. h. ‚дм-да.‘ Íwragsas. (F. ‚штата. Ilig.) Col. 61. 251. F. leu 
copygus. Spix. 1I. F. uncz'natus. ua. Col. 105. 104. 105. Ezen ma 
darak, idejökre nézve igen különböznek. 

.Tegyz. A Falca glaucopsis. Merem. II- vll. rl. (Aigle de Gat 
n'ngue, közönséges (Луи, Az Aigle blanc. (F. albus. Sh. John white 
Voy.) he'ja. A 

(‘) Hihetóleg szinte F. gyrfallco. F. gentili-9. Gm. — Illy гол 
szul voltak паб; а ragadozó madarak meghatározva akker, midón 
c шип!“ elöször adate'k ki. 

\ 
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melly nella egészeu hól'ehér; de ugy látszik hogy csak 
fajtiija egy ottani Inadárnak, melly fòll'il hamvas, alul 
feller, szl'irke hnllám-nyomokkal. (l). 

A héjákhoz számla'lllatni móg némelly amerikai ma 
darakat rövid szairnyokkal és rövid de hálós lábakkal. 
А h'ahola's heja. (L’ Autour rieur, ou. à calotte blanche. 

F. cachinnans. Lin. “ислама. d’ Azz. Der Lach 
Тане.) Vieill. Galer. 19. SpiX. III.. 
Kiáltása szerint nevezteték el; fehér, köpönyege s 

ogy szalag, melly a szem körérl'il indn’l el s a tarkón 
изд-517111 egyesl'il, barna és fehér foltokkal. Délamerika 
mocsáraiban mászókkal s (hl'illökkel) halakkal él. 

A XAIIVALY (Karoly, (lâvervier- Nisus. Cllv. Sperber.) 
llevet közönségesen azok kapjáki, mellyoknek lába 

paizsos es elneltebh, — han-em egyik osztásbul a ‚трак 
ha majdnem ószrevehetlen az .'itmenetel. 

n 

l 

(‘) Más ìdegen héják: a лёг/Ее hasu' h. (Р poliogaster. T.) 
Col. 254. 295. --- А három szalagu' h. trilrìrgatus. T. Col. 505; 
—- А fehér tarho'ju h. (F. leucauchen. T.) CDI, 506.; a Íciìilläs 
héja radiatus. Latll.) col. 125. —- Autour poliosome. Quoy ct 
Gaym. Voy. do Frcycinet. XIV. rl.; a F. [висит-‚таз. no. XIII. rl.; 
-~ А farlckörů h. (Aut. à queue cerclée. F. unit-inclus. ‚Т Col. 515.) 
Ezen három utolsó igen hasonlit a pártátlan l'léjasashoz. А pensì’l 
zfaniai k. (F. pcnsyh'anicus. YVils. IV. LIV. 1.) — А veresfarku h. 
(Аида queue rousse. F. borealis. L. ‘Чет. Ат. XIV. l'l. Wits. LH, 
1. — Falco leveríanus. Аш- lezrérien. “Не. LH. 2. -- А ucnatolt 

h. F. striolatus. T. Аи‘. -multiraie. Col. 87. 294. иду Ásturine cen 
allée> Vieill. gal. 20. F. monogrammieus. T.- dat. monogramme. Col. 
514; -— Dusummiere héja'ja. (F. Dussumieri. T.) Col. 308. 566. 
Eze-k lassanként a karolyokhoz vezetnek által. 

(1_) 1de tartozók: F. Melanops. Latll. Col. 105. Ezen alosztás 
bul csinálta Vieill. a HERPÉIIl'l'lIoÉnEs-eket. 
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A L'Özönseges Annually. (Eper'uier commun. F. nisus. Lin. 
Der Sperber, Fincl'enstösser. ll'incßenlialniclzt.) IEnl. 
412. 467. Паши. 19, 20. B1'. VI. 2. 

Szl'ne; mint a hóiáé , de lábai magasbak, s tcrmetc 
egy harmaddal kisebb. Mind a mellelt szinte használtatik 
vadászatra. A fiatalnál alnl nyil иду könyidomu, hosz 
szas, és verhenyes foltok ‘читай; köpönyege tollai `зайди: 
verhcnyessel szegettek. 

Vannak még apróbb idegen faiok. De vannak sokkal nagyobbak is, mint: 
A dalos Laroly. (L’ Epervier chanteur. Faucon chan 

teur. Vaill. Afr. XXVII. F. Vmusicus. Ваша: Der 
Singqzerber.) „ 
Ólyü nagyságu, föliil hamvas, alul és farcsilcán {Ь 

hér barna sugárzattal, ñatalságában barna, verhenyessel 
tarkl'tva. Afrikában találtatik, hol f'oglyokat, nyúlakal; va 
dász, és fákon fészkel. Ezen еду ragadozó madárlai is- 
meretes, melly kellemesen e'nekel. (2). 

(‘) Mint a Gabor. Vaill. Afr. 55. F. gabar. SI1. Col. 122. 140. 
а Minule, uo. 54. F. minullus. Sh. 

(2) Más idegen karolyok: a Buse mixte couleur de plomb. Azz. 
67. vagy а kurtau'jû „щ (F. iemidmyl... T. вы. 5, 91.;11 F, ma 
gnirostris. Enlum. 460. Col. 86.; a F. саммит. Catesb. 4. Vieill. 
Am. rl. 2. “На. 1I. XV.; 5. Ep. tac/Lira. Vaill. Afr. 24. F. tac/:iro 
Daud. Col. 577. B 420.; — a kukuk-karoly cuculoì‘des T.) 
col. 110. 129. a verhenyhasu k. (F. xantliothorax. T.) col. 92.; _ 
a uesszäs lc. virgatus. T.) col. 109.; _ a rüz'id sza'myu k. (F. 
brachipterus. T. col. 14. 116. vagy F. concentricus. Ilig. _ a sap/luis 
дать’. (F. pileatus. pr. Max.) col. 205; _ a csupasz torku k. 
(F. gymnogenys) Col. 507.; a pensylzlaniai ‚с. (Ep. ardoise'. Erpe” 

.s_ylvanicus. „На. VI. XLVI. 1, _ Igcn különbözò a hasonlón nc 
vezett ölyvtül u.' a. LIV. rl.), а Iiatal, col. 67.; душа k. (F. welox.) 
wil.. ‘п. Lm. 5.; a »én k. (F. метит.) Wils. Iv. xxxv, 1_.. и s... 

CUVIER I. к. 23 
.l 
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.I XÁNYÁK. 

Les illilans. llIilvus. Bechst. Milan. 

Lábaik rövidek, uiaik és körmeik gyöngék, csorrok 
szinte kevessé aránylagos a nagyságokhoz, mellyeknél 
fogva az egész nem Ieggyávább faiát teszik; de kitünnek 
rendkivùî hosszú szárnyaik és villás fai-kok által, melly 
miatt Ieggyorsabb és legkönnyebb reptök van. 

Némellyeknek Iábai igen rövidek, recések, s I‘ólülröl 
félig toIIal takartak , mint a sasok Iegutolsó apró törzsökeé. 
Savigny-nal ELANUs-ok. 

l. A feheteszdrnyu l‘a'nya. (Le Blac. F. melanopterus. 
Daud.) Sav. Eg. Ois. rl. 2. k. Vaill. Afr. XXXVI. 
XxxvII. Ch. Bonap. Am. II. XI. 1. 

'KarvaIy-nagyságu, tolla Iágy, selymes, farka ke 
vessé villás, f`ólùl hamvas , alul fhhér, .a szárny apró taka 
rói feketék: a fiatal barna, sairgával tarkás. Ezen Inadár 
Aegyptustól egész a Capig közönséges, Indiáhau is ho 
nosnak Iátszik, söt még Amerikáhan is. Maid csupán ho 
garakat (novarokat) идёш 

A villa's (harolinai) ha'nya. (Le Milan de Caroline. F. 
furcatus. L.) Catesb. IV. LI. 2. Vieill. Am. l0 
Fehér, szárnyai s farka f'eketések, ennek két szélsö 

tolla igen hosszń, nagyohh az elöbbinél. A mászókal; is 
megtámadia 

gafas k. atriatus.) Vieill. Am. 14. r1.; a fiflcete k. (F. niger.) 
Vieil. Galer. 22. 

(1) A. h. F. riûcourii Vieill. (Milan riocourt) , col. 85; a ‚па 
б‹Цу:а1ап farku k. dispar Temm.) col. 319. , melly Vigors-nál 
.Nauclerus nem. ° 
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A tulaidonképi KÁNYÁK. 
Liibaik Paizskások és erösebbek. 

A hözöase'ges ha'aya. (Mila/L commun. Falco mil'uus. Lin. 
Die Gabelweihe. Königswei/Le. Der rolhe lllilan. 
422. Naum. 31. l. k. ’ 

Sárga; szárnytollai feketék, farka verhenyes, ma 
daraink köziil ö leng legtovább és legcsöndesebben a leve 
göben. Maid csupa mászókat vadász 

А DARÁSÖLYVEK. PIKKÁK. 

(Les Bondre'es. Per/Lis. Cuv. 

A kányák gyónge csorra mellett igen kù'lönös bélye 
gök az, hogy a szem- és csorrok-közti tér, meily kiilön 
ben a sólymok egész neménél csupasz, s csak némelly 
szörrel takart, -ezeknél igen tömött s pikkekre oszlott tol 
lakkal födetik; lábaik félig tollasak fólùlröl s recések; 
kiilönben farkok egyenlò'; szárnyok hosszú, csorrok alaptul 
kezdve görbiilö, mint minden következöknél. NáIunk egy 
faiok van. 
A hözönselges pihha (flarzísöiyv.) La Bomlrée commu/ze. 

F. apivorus. L.) Enl. 420. Naum. 35. 36. Der швы 
peabussard. 
Az ölyvnél valamivel kisebb , fóh'il barna , alnl kúlön 

bözöleg hullámozott barnával és fehéressel az egye'nek sze 

(‘) A. l1. le Parasite. Vaill. Afr. 22. v. a fèhete ka'nya. ел! 
472. Naum. 51. 2. k, Sav. Eg. Ois. Ill. rl. 1. k. = F. ater F. ae 
gyptius F. Forskahlii. Gm. F. parasiticus. Lath. et Shaw.; --- 
а. missisippii Ícánya. (Emissippiensis. Wils. Ill, XXXV. 1.) ‘аду: 
Ictinie ophiophage, Vieill. galer. 17. k. 

‚Теща. A F. Austriacus. Gm. fiatal közönséges kánya. 
с} .Fernie` vagypernes, egy ragadozó madár neve Aristotelesnél 

23* 
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rintf; а him feje ogy korig hamvas._Ezen Inadár bogara 
kut ‘тайн s leginkább darást és méhekct. ' 

Az idegen fóldeken más fajok is ‘читай. 
А 15a/‘ajos pikka. (La Bondre'e huppe'e de Java. Pern. 

cristata. Cuv.) 
Egészen barna, -feje hamvas mint а mienké, de far 

Ка fckete, s közepén egy fehéres szalag; Мыши barna 
búb. Javabu] Leschenaut hozá (1) 

Az ÖLYÚK. öLYvEK. 

(Les buses. Buteo. Bechst. Bussarcl.) 

Szárnyok hosszú, farkok egyenlö, csorrok alaptul 
kezdve görbl'il, ez és szemei közt а tér tollatlan, lá 
bok erös» 

Vannak , mellyeknél a lábak egész az ujakig to'llasak. 
A sasoktul. tövétöl kezdve görbl'ilö csorrok által, kl'ilön 
böznek, a héjaktul "аду héjasasoktul рейд tollas lábok és 
hosszú szárnyaik «Щи!- Nálunk egy van. 
А durvalábu öëy'v. (La buse patue. F. lagopus.) Gm. (2). 

Frisch. LXXV. Vaill. Afr. XvIII. VVils. Am. IV. XXXIII. 
l. Нант. 34. б'с/тее-Аааг. 

Rendetlenù'l ‘чаши!!! többé kevesebbé világos barná 
val s többé kevesehbé sárgás fehérrel. Ez egy а legel 
terjedtebb madarak közíx'l; maid mindem'itt találták, s 
mindig ugy tekintették, mint más valamelly madár faj 
táját. (a). 

 

(‘) Temminch e тайна! buse ptilorinque név aiatt adá. Col. 44. 
‘ (’) Ez = F. lagopus. brit. zool. ap., t. l.; а Falco commu 

nis ö. leucoeephalus, Frisch. 75. a F. .Sancti Johannis. arct. zool. 
IX. rl.; — а F. communis fuscus. F. шаг-[едешь F. albidus, F 
z'ersicolor Gm. csak kiilönbözö korú közönsc'ges ölyvek. 

(à) A. h. [выпад/й ülyu. (Buse à calotte noire. F. atn’capil 

\ 
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De az ölyvek nagyobb részének láha csupasz és pai 
zsos. Nálunk csak 

a közönse'ges ölyú' találtatik. (La Buse commune. F. bu 
teo. L. Der Линза/2111:.) Eni. 419. Naurn. 33. 
Barna, fehérrel többé kevesbbé hullámzott a hasán 63 

torkán; vidékeinken ez a legböségesb és ártalmasb ragadozó 
madár. Egész évben erdöinlken marad; zsa’kmányaíra a Ганс 
vagy domb magasárul csap le, és sok vadat ront el. (‘). _ 

Némelly faiok búbosak. 

A gyz'lkos (Le Bac/La.) Vail. Afr. Xv. r1. 

Akkoru mint a mienk, barna , meile oldalain s ha 
sán apró gömbölyü és fehér foltokkal; búbia fehér és fe 

~kete, farka közepén széles fehér szalag. Igen kegyetlen 
madár Afrikában, föképen a sziklabúkat vadászsza. (2). 

lus. Cuv.), col. 79. ищу а bateo melanoleucos. Vieill. geler. 14; 
_ afa/cete älyů. niger). шт. VI. LIII. 1 és 2. mellyeket Во 
пар. K. egynek tart Penn. F. запад .ïohannìs-ével. 

(‘) Más idegen ölyvek: Rau-noir. Vaill. Afr. 16. (F. jacal. 
Daud. és 811.); --- Tachard. u. a. 19. tachardus, Sh.); -- а 

Buseray, u. a. 20. (F. busarellus. Sh.) — a szürke 'pq/fu' polygenis. Tem) col. 525. -- A barna ölyzr. (F. лезвия.) Viein., 
Am., 5.; — А Tac/lira, Vaill. 24. (F. tac/:iro SIL). A Milan cres 
serelle, Vicill. Am., 10. s а Íiatal nóste'ny, col, 180.; ezen faibul 
а F. plumbeus, Spix. VIII. hihetó vén egyén , és hol az oldalvágány 
némelly egyéneknél foggá hcgyesül, nella tollai‘ ‘mint a"nemt'clene- ‚ 
ké. — A hosszu' szárnyu ö. pterocles. Tem.) col. 56. 139. -- 

afoltos' ha'tu (F. paecílorzotos. Cuv.) со‘. 9. ›—; a köpönyeges (F. lacernulatus. T.) col. 457- — a halva'ny. ö. liz/enter. Т.) 
col. 458- — a rozsda's far/cu ö. (Buteo ferruginicaudus) Vieill. 
Am. , б. ‘ 

(1) A. I.. a. india.' ‚та/‚д; blz/.u alpe.. (F. ubid,... т.) 001.19. 
Jegyz. A Buse roussatre, Tem. col. 25. valemennyìre közelít 

az örvölyůkhöz emelt lábai de nem a nyakkörv által; ezen két оп 
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Az önvöLYöK. 

(Les Busards. Circus. Bechst. Weihen.) 
Az ölyvektl'il emeltebb Iábak s némi nyakörv által kü 

lönböznek, mellyet a füleiket takaró tollak hegyei nyu 
‚ kok mindenik oldalán képeznek. 

E vidéken három fajok van, mellyeket tollazatok 
változása szerint igen elszaporl'tottak a névadók. 
1. А sza'ntó örvölyii (Le Soubuse. F. Pygargus. L.) Eul. 

443. 450. Naum 38. 2 és 39, l. 2. foliil barna, alul 
sárga, hosszas barna foltokkal', far-csika fehér. Az 
Uíseau Saint-Martin. F. Cyaneus, F. albicans. (1) 
enI. 450. Naum. 39. l., hamvas., s szárnytollai feke 

так, nem egye'b mint két é'ves him. yEzen Га] а; fóldön 
fészkel, igen sokat tartózkodik a mezökön, a fóldhöz kö 
zeI repl'il , estve patkányokat , Наш! foglyokat stb. vadász. 
2. А hamvas örvölyú'. (Le Виши-(1 cendre'. F. cineraceus. 

Montag.) Naum. 40. Vieil'- gal. 13. r1. (Die Wie 
вели/‘ей е) . 

Karcsubb de hosszabb szárnyú mint a szántó örvölyü; 
а vén him hamvas, tollai nagyok s a fekete másod tol 
lakon szalagja van; a két éves him és nö fóll'il barna, 
alu] fehér, mellén harnas Vonacskákkal; a fiatalok egész 
alteste verhenyes. Szokásra igen hasonh't az elöbbi fa-jhoz. 

А иегез (La Harpaye. F. rufus. L.) Enl. 470. 
Naum. 37. 1. 

Barnás és' verhenyes, farka s szárnyainak elsò' tollai 

Мг közötc is fokonkénti Мышление]: és majd észrevehetetlen érnyo 
latok vannak. 

(‘) Hasonló módon vannak a Falco communis F. albus, Frisch, 
Lxxv. rl.; a F. momanus. B. F. gríseus. Gm. sbt még a F. [rohe 
mïeus. Gm. is. 
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hamvasak. A Buzzard du marais (F. aeruginosus), enl. 424. 
Паши 38, berna, fején és mellén világos sárgával, ugyan 
az de idösebb madár; de vannak vizsgálók, kik kíilön 
bözô' fajnak vitatják. Mindenik lcl'ilönösen. a vizek lcözeletén» 
tartózkodik , ott bogarakilt> vadászandó.. 

Végre 

A 15:11:15’- Ezgyósas. E (lllessager, Secretaire- Serpen 
tarius. C`uv. Gypogeranus), Ilig. ` 
Afrikai ragadozó Inadár, mellynek lábai legalább má's 

ТЫ о11у hosszak, mint az eló'bbiekéi, melly okliul sok 
ytermészetvizsgáló által a gázlók közé számláltaték; de egé 
szen tollakkal fódött lábai , görbl'ill;V és szelt csonra, 
dnzadl; szemholdai, s boncolatánalc minden adata a.je1en. 
helyre teszik. Lába paizsos, uj_ai aranyilag rövidek ,‚ szem 
köre toll'atlan; durva hosszu búbja van feihátán. s. Гайка 
két közópsö tolla sokkel hosszabb a többin'él. Cap környé‘ 
ken а száraz nyiltA helyeket lakja, hol futva kergeti a má 
мышц. innét а járkálás шт: vásottak körmei. Nagy ereje 
láhában van. Ez Gm. Falco serpentarius-a enl. 721. Vieill., 
gal. 260. Martinique szigetén. народ-{$111 Probálták, hol 

(.’) Külföldi fajok: L? acnli.. Vaill.- Afr. 51'. (F. acali. Sh‘). -- 
Le tchong, u. a. 52. és Sonerat Il, 182. Melanoleucos. -- (F. 
paln'stn's. Pr. Max. col. 22.) — Le glenouillard. Vaill. Afr. 25. 
(1".- rrmíuorus. 8b.). —— Le диван! roux. Vieill. Amér. lx. rl. mellyet 
e szerzô egynek gondel а F. hudsanius-aal Edw. 107~ -- а te'lí ö» 
‘völyü (Cire. hiemalis) Vieill. Amér. 71. melly ugy láìszik = F. hie" 
maiis Wils. IV'. XXxv. 1. —- 11 jeher faresiku ò'. (Circ. europygis 
tus) Vieill. Amér» 8. -- Hihetöleg a 17. uliginosus Ediv. 291. ezen 
alnemhez tartozik, de mindaddig nelxéz lesz {Дай meghatározni„ 
mig nem vizsgálat folytate'k azon vállozásokou, mellyeket a kor {еп 
tollazntokkal. Bonap. C11. azt mondje», hogy a F.Y uliginosus cya 
n-eus-nak fìatal nósténye. 

(2) vieillot. c шитье! oRyíothères-re váltmńnlá. gal 260. r1.. 
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igen nagy szolgálatot tchetnc, pusztítva a lándsaviperá 
kat, azon sziget lláborgatóit. I 

ÉJELI IIAGADozó MADARAX. 

Fejök vastag, igen nagy szemeik elöre irány 
man., s‘elvál. ...Halal ...una köralleritve, ...ely 
lyek között az elsök а csör viaszhártyáját takarják, а 
Ilátulsók a fülek nyilásât. Nagy szempillájok annyi 
sugarat el‘eszt bé, llogy а teljes napfény által elva 
kittatnak. Kaponyájok vastag, de könnyü anyagu, 
nagy l'il‘egeket hir, a füllel összekötötteket mellyek 
llihetöleg а hallás érzését erösítik, de repülési készüle 
tök nem erös; villacsontok kevessé ellenállô, Iinom 
szallályú, Enom pelyhíí tollaik semmi zajt nem CSi 
nálnak repi'ilésben. Lábok ,külsö uja kényök szerint 
elöre vagy hátra irányozhatô. Ezen madarak login 
МЫ) esthajnalkor és‘lloldvilágnál repkednek. Nap 
pal megtámadtatván , vagy valamelly l'lj tárgytul 
meglepetvén, el nem repl’ílve, Fólegyenesednek, fur 
csa helyzetet vesznek Aföl s nevettetö mozgásokat 
csinálnak. ` 

Elögyomruk eléggé izmos, nollacsak állati ele 
dellel élnek, melly egerekhül, apr-ó madarakbul, 
hogarakbul áll; de nagy -llegytül elöztetik meg; 
vak beleik hosszúk, de végökön kiterl'íltek, sth. Az 
apro madaraknak temészeti ellenszenvök van ezek 
ellen s minden felül gyülnek ezek megtámadására , 
melly okbul öket a madarak törbe csalására is hasz 
nálják. Csak egy fönemet csináltak belölök. 
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A BAGLYOK. 

(Strix. Lin’. Die Eulen.) 

Föloszthatók tollpamatiaik, szemök nagysága, sze 
meiket körülvevó' tollkörök kitericdóse s más egyéb ieg 
gyek szcrint. 

Azon faiok, mcllyeknck szemök körén elvált tollak 
bu'l nagy s igen telies kögük van , s_még ez is pilçkclyes 
tollkörrel vagy örvvel vétetik körül, s a kettö között 
nagy fólnyilások van, a nappali ragadozó madaraklul 
mind idomra mind erkölcsre iobban eltávoznak, mint a 
kicsin, toiásdad, s elszort s csak a szem alul eredö tol 
Iakkal сайт‘! fiiliiek. Ezen különbség nyomaitmég a Váz 
ban is látni. 

Az elsöbbek közù'l nevezendök. 

А FÜLES BAGLYoK. F. FüLBEG-ek. 

(Hiboux. Ütus- Cuv. Nachteulen.) 

Homlokokon két tollpamat van, kényök szerint {Ы 
аППШаЮ; fúlcsigáiok félkörben a csorrtul egész a feitetö 
feléig kiteried s elölrül hártyafedövel védetik. Lábok az 
uiakig tollal Щит. Illyenek Europában: 
1. A ладу fülesbagoly, fejes bagoly. I". a ладу fülbeg 

(Le Gra/ul Hibou à huppes courtes. Str. ascalaphus. 
Sav. Eg. Die kurzo/Lrige Nac/iteule.) Britt. Zool. 
Tab. III. ` 

Еду negyeddel nagyobb a közönségesnél, mint. az 
sdrga, _barna foltokkal, szárnyain s Майн gilisztás,> de 
hasn keskeny vonalokkal kercsztben esl'kolt. Tollpamaliai ` 
(lollagai). rövidek. Tulaidonképen afrikai , de nella Euro 

`páhan is mutatkozilc, 
 

(') Tanuja ennek a1., mellyet а Zool. britt. leraizolt s пик-Пупс!‘ 
ábrája annyit háborgatá а ъегшёзгешйзцыбдаъ. 
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2. A l-özönse'ges füllJeg. (Köze'pszerii fülesbagoly. F. Le 
Hibou commun ou moyen Duc. Buff. Str. Otus. Lin. 
Die Mittlere Ohreule). Frisch. XCIX. Brit. Zool. Tal. 
B. IV. 1. k. Naum. 45. 1. ` 

Sárga, testen és alul barna hossz-foltokkal; hátán és 
szárnyain barnával gilisztált; tollagai hosszak,`mint félfeie, 
farkán nyolc vagy kilenc barna szalav. ' 

3. A huhogó fu'llieg. (La Choutte. ou le moyen Duc à 
huppes courtes. Str. ulula et Str. brachyotos. Gm 
Die hurzohrlige Eule.) Enl. 438. Frisch. c. Naurn 45. 
2. Brit. Zool. L. B. 1v. 2. k. VVils. IV. XXXIII. 3. 

Szineire maidnem hasonló az eló'bbihez; háta nem 
hálós, de hasán keskeny hosszvonalok vannak és négy югу 
öt harna szalag a f'arkáu. Tollag csak a himnél találta 
tikymelly olly kicsin, s olly ritkán meresztetik f`ól, hogy 
maid alig veteték észre, s ez okhul e madár sokáig a 
tollagtalanokhoz számittaték, vagy két fai gyanánt ve 
teték. Maid az egész f`óldön elteriedt 

HUHOLY 

(Chuettes. Ulula. Cuv.) 

nevet tarthatni meg azok számára; mellyek csorra s 
fiile a fl'ilbegekéhez hasonlít, de ninos tollagok. Nálunk 

(‘) Add hozzá: amerikaifûlbeg (Str. mexicana.) Gm. vagy Strix 
Наташи‘, Vieill. Am., 20. v. Sch. longirostris Spix. 1Х. melly alig 
különbözik másbau a mi közönséges fülbegünktól, mint fekete'bb , 
kevesbhé mosott foltok által. -— Az afrikai fúlbeg (Le Hibou ta 
chité du Cap. Str. africana. T.) col. 56, vagy Str. maculosa Vieil. 
gal. 25. -- A ладу csorru _fúlbeg (Str. macrorhyncos, T.) Col' 62. 
— Afehe'r pofufülbeg (Str. leucotis. T.) Col. G. -- A sa'rga pofu 

_fúlbegn (Str. Otus.) “На. v1.51. 5., különbözuek az europei 1161611 
sëges filles hagolytul. Az amsrikai [Шаг fúlbeg. (Str. naevía Lath.) 
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ezen nembù'l egy fai since, de van a két száraz éiszaki 
részein, p. u. (‘) _ 
А lap/toni liu/lolly. (La днище Chouette grise de Lapo 

nie. Str. lapoaica.) Gm. 
Maid akkora mint a mi nagy súholylmk; {БЫЛ szù'r-~ 

kével s bai-naval kevert, alul fehéres, szürke-barna 11052 
szas foltokkal. Svédhon éiszaki hegységén lakik. 

Y A BAGÁLYOK. (FÁTYoLnAeLYoK.) 
(Les Eßrayes. Srix. Savigny). 

Fl'ilök akkora, mint a fiilbegeké s fódöt bir maidnem 
nagyobbat ezen utolsókénál; de hosszú csorok csa-k vége 
felé görhiil meg, mig minden többi alnemnél hegyénél 
kezdve ivelt. Nincs tollagok; láhaik tollasak, de uiaikon 
csak ször van. A szemöket körülvevô’ , ször tollaktul kep 
z‘ett a'l-arc, kiteriedtebb s nekik még rendkiviiliebb arc 
idomot ad, mint a többi éieli madaraknak. 
А ldag-lnaga'ly. (Strix `flammea. L.) enl. 440. Frisch 

Lxxxvn.` Naum. 47, 2. 

Franciahonban egyedül ismert fai, s az egész fòldön 
elteriedettnek látszik. Наш sárgával és hamvassal vagy bar 
nával fóllegezett, igen csinosan van behintve fehér pon 
tokkal, mellyek mindenike két fekete pont közé zart; 
hasa maid fehér , maid sárga, barna foltokkal vagy nélkül. 
A tornyakban fészkel, s a köznép ezt szokta leginkább 
a szerencsétlenség iósának Канат. (2). 

Wils. Ill. XIX. 1., mellynek nósténye ‘аду fìatala a Str. asizf. u. a. 
Iv, XLII. 1. — А: iiregi fülbeg (Str. eum'cularía. CII. Bonap.) Am. 
I , ‘ш. 2. ‚ 

(') A. h. a kanadai szürlce ‚ни/югу. (Str. nebulosa. Gm.) “Чеш 
17. “На. 1V. XXIII. 2. 

(‘) A. h. (Str. badia. T.) Col. 54. Jegyz. A Chouette à queue 
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А nEszGöLYöK (FABAGLYOK). 
(Les Chats-Humm. Syrnz'um. Savign. Die Baumeulen.) 

Kögök van szórt tollakbul s nyakkörvök mint az 
elöbbieknek; de fülcsigájok Csak tojásképi'i ürl; képez, 
melly a kaponya magasságának felét sem foglalja el; tol--< 
lagok ninos; lábaik а körmökig tollasak. 
А lvözö/zseges reszgöly. (Le CÍzat-Huant de ce pays-cz'. 

Stríx aluco et strl'dula. Lin. Hulotte, CÍLuotte des 
bois.) Enl. 441. 431; Frisch. LXXXXIV, LXXXXV, LXXXxvI. 
Naum. 46, 47. 1. f 

Valamivel nagyobb а közönséges fülbegnél, mindenütt 
takarva hama hossz-follokkal, mellyek az oldalgkon ke 
resztfogazatòkra szaggatvák; fehér foltokkal válltollain s 
szárnya melsö szélén. A tollazat a1apja_ szürkés а hl'mnél, 
verhenyes а пбпё1; s e miatt sokáig két kl'ilönbözö fajnak 
tartattak. Ezen madarak az erdöben fé§zkelnek, hol 
néha idegen fészekbe tojnak s vén fatörzsökben laknak 

sUHbLYoX-'nak 
(Ducs. Buba. Си". Schuhú.) 

nevezzl'ik àzon fajokat, mellyeknek csigája szint olly 
kicsin, tollkögiik kevesbbé kitünö mint а reszgölyöké, s 

fourchue du Brésil’, col. 452, a hnglyátul csak a kitömés miatl; lát 
szìk különbözni. 

(') Ezen ‘док: Strix {Днепр-1.9, mfa, поста alba, Scopoli , 
és а Szrix soloniensis, mellyet Gmelin rendszerébe bédugott, sok 
kal kevesebbé vannak meghatározva, minthogy faitáknál egyebek 
nek gondoltathatnának, hihetòleg а reszgöly-nél. Jú még tudni, 
hogy ezen nemben a nöstények verhenyebbek a hímekne'l; s innél‘. 
szaporíttattak meg néha a fajßk. 

(2) A. h. átrix pagodarum. Tem. Col. 220. 

A 
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tollagok van. Az ismerteknek vastag láhaik ‘читай ‚ cgész 
a körmökig lollasak; illyen: 
A ладу su/Loly. Nagy füles bagoly, [фаз 1105019‘. Füldi. 

(Le gra/ul Duc des naturalistes. Strz'x bubo. Der 
grosse Shu/Lu.) Enl. 434. Frisch. хсш. Nauru. 44. 
Legnagyohb éii madár, sárga, de minden tollának 

szárközepe s oldalpontoza barnák; I`0‘1ù'1 a barna szin ural 
kodik, aIuI a sárga, tollagai maid egészen feketék. (') 

Ä „лад“ reszgò'lyo'k. (Les CÍLouttes à az'grettes.) Vaill 
Afr. хып. 

Nem egyebek olly suholyoknál, mellyeknek tollagai 
távolabb állanak. 

Az ÉJBAGLYOK. (Éibegek). 
(Les C/te'ue‘c/Les. Noctua. Sav. Kanz.) 

Ninos tollagok, sem kimetszett s kimélyelt csigáiok; 
ennek nyilása toiásképù', aIig nagyobb mint más mada 
raknál; a szórt tolli-kög kisebb s kevesebbé telies mint a 
suholyoknál. Hasonlatosságok a nappali ragadozó mada 
rakhoz Szinte szokásaikban is mutatkozik. 

Némellyek hosszú vágott farkkal tl'innek ki; uiaik 
igen tollasak; nevök: ‘ 

KAROLYBAGOK ‚ KARVAL-BAGLYOK. 
(Choutterepervz'ers. Sur-nia. Dumer. Sperber-elllen.) ' 

Ugy látszik Ногу egész éiszakon találtaük nehány 
egymáshoz igen közeli s rosszul kù'lönböztetett fai vagy 

(l) Str. scandíaca. Lin. nem állhat meg, тег! csak еду Rudbek 
által hátra hagyott дыма épittete'k , melly hihetóleg a nagy suholy 
egyik fajtáia szerint készült. A. h. Smmagellam'ca. enl. 585. melly 
I‘ül a`Str. virginiana. Ваш]- 11. 15. Wils. Am., VI.- L. 1. ‘аду a Str. 
pz'nicola. Viell. Am. 19,*csak. verhenyesb szinezés Мы! kiilönbözik, 
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Гана, illy печей а1а11: Str. funerea, Лифт/ш‘, uralen 
sis. acc/pitrina, etc. ‘ 

А l‘özönseges harolybag. (Strix nisoria Рус“ Die eigen.. 
liche Sperbereule) enl. 473. Паши. 42. 2. 

Legismertesebb Га], a fóldteke egész éjszaki részén, 
karoly-nagyságu, föII'iI fekete's bai-na, csöpképl'i fehér fol 
tokkal fején, keresztvonatokkal I'álltollain, alul fehér és 
barna kereszlsugárzattal, tiz kereszt fehér vonallal far 
kán 5 in'kább nappal vadász , mint éjjel. 

./Íz urali l‘arfualbagoly Str. uralensis. Pall.) Naam. 
42 I., majdnem akkora mint al havi ё] bagoly, fólül bar 
na, fchér foltokkal, aIuI fehér, hosszu barna foltokkal, 
farkán öt szürke keresztvonal. Szinte nappal vadász. s né 
ha Németországban is mutatkozik. Ez 'hihetöleg Aristote 
les Hybris-e vagy Ptynx-e L. IX. c. l2. 

Аз «al‘adiai (törpe) l‘arolybag‘. (Strix acarlica), Нант. 
43. 1 és 2. k. “Цв- Am., IV. XXXIV. l. Der Zwerg 
l‘auz. 

Néhá szinte Iátható, s a fold egész e'jszaki részén 
honol- Legkisebb a baglyok között, nagyságra a verebet 
alig haladja meg. Нет irtózik а паршЪ Vaillant egy afri 
lvai barolybagot (Choucow. XXXVIII) ismertet meg, melly 
aluI egészen fehér, tizennégy vagy tizenöt keresztvonallal 
a farkán , s melly, б szerinte, még éjjelibb minden más 
baglyoknál. (‘). 

Más éjbaglyoknak rövid farkok és lollas njok van. 
Legnagyobb, és egyszersmind minden tollagtalan éji ma 
darak legnagyobbika a 

' (‘) Sir. griseata, Sb. Vaill. Afr. 45. Guyane-bul. Strix .strepi 
taru. T. col. 174. 229, Bataviábul. 
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Ham' (havas) q'jbagoly (Ízóbag), (Le Лат/(ту. Str. nyctea. 
L.) Enl. 458. Wils IV. XXXII. 1. Naum. 41. Die 
Schneeule, l 

me1ly-nagyságra majdnem fölùti а nagy suholyt. Hó 
ffehér шпагат barna keresztfollokkal jegyzelt , olly mér 
lékben eltl'inökkel, а mint a madár vénlil. A két зайти 
vnágrész éjszaki felén lakik, magas szildákon fc'szkel, nyu 

lakat, erdöszfaidokat s hófajdokat vadász- Meg sokkel kisebb fajok is ‘штык, p. u. 
A gatya's ejbagoly. (La CÍLevéC/ze à pieds emplume‘es. Str. 

tengmalmi. Gm. Str. tlasypus. ÍBechst.) Naum. 48. 
k. 2. З. 

Háta barna, behintve f'ehór csöppekkel; alul llalvá 
nyabb, szélesebb fehe'r foltokkal, négy fehér kereszt vo 
nal a farkán: erdökben tartózkodik. i 

A veres éj'bagoly. cheve'c/ze rousse. Str. passerina. Mey. 
et Wolf'. nöslc'nye. 

Azonban ezen apró fajok nagyohb számánál igen vé 
konyan vannak az ujalc szörökkel behintve. Illyen: 

A lözönse'ges ejbagoly. (Kamzlvúcz. F. Cheve‘che commu/Le. 
Str. paeserina. Gm- Str. pygmaea. Bechst. Der ge 
meine Kauz.) Enl. 439. Naum. 48. l. 
Csekélylyel kisebb az elöbbinél, de majdnem azon tol 

lazatu. Farka kevéssel rövidebb, de ё‘; szélesb halavány 
veszszövel; gyakran ó falakban költ. Több igen közel fai 

2 van Amerikában, Indiában skb. (). 

(‘) La clwnezße bhanche, Vnill., Pfr. 45, nem egyéb vén ha 
ras e'jbagolyna'l. A fölhozott viszony különbségek a kitöméstül п!" 
maztak. 

(a) Str. brama. T. col. 68, melly ан; különbözik a közönse'ges 
‘Щ. -— Str. aannemer', T. col. 1.- Str. urucurea, u. а. s силе!‘ nós 



368 MADAIIAII 

’ Vannak czen tollatlan úju éjbaglyok között, nagyság- ` 
rn a mi reszgölyeinkhcz közell'tök. Cayenne töhb sze'p fait 
ad, s nevezetesen a három következöt. 
А sa'rga ejbagoly. (La cheve‘che fauve. Str. Cayennensis. 

Gm. 442. Sárga alapon barnával rendetlenül s Iìnoman 
kůllözve keresztben. 

А fehete e'j'bagoly (Huhul. La Cheve‘che noire ou Huhul. 
Vail. Ай‘. XLI. Str. lineata. Sh. Str. alhomarginata. 
SpiX. X 
Fekete alapon fehérrel vonatolva keresztben, farkán 

négy fehér vonal. Olly kevessé irtózik a naptul, hogy nap 
pali bagolynak is neveztetik. Ezen két Га] nagysága a közön 
séges e'jbagolyéval egy. 
Az örvös ejlzagoly. (La Cheve‘che à collier. Str. torquata. 

Dand.) Vaill. Afr. XLII. 
Fölül barna, alul fehéres, szemhöre és egy szalag a 

mellén barnák; torka és szemholdai fehérek. A reszgölyt 
nagyságra fólù'lmnlja , ez Azzaránál a tollagtalan Nacurutu. 

Vannak végre Amerikában szintolly csupasz lábuak, 
mint ujuak; illyena mezitla'bu éj'bagoly (la cheve‘che nu 
dipe‘de, Str. nudipes Dand.) Vieil. Amér. XvI. — Végre. 

A PIczIBEGEX, (PAIIABAGLYOX.) 
(Les Scops. Soaps. Savign. Zwergohreule.) 

F iilei a {в} teteje’n Vannak, kögeik tökèletlenek's ujaik 
csupaszok mint az elöhbieknél, tollagaik hasonlók a sú 
holyok- és fl'l'les baglyokéihoz. 

ténye а: Str. grallaría. ua. iCoI. 136. -- Sfr. castanoptera. Hoff. 
‘ищу Str. spadicea. вы“. col. 98. — Str. pumila Ilig. v. calmare'. 
Azz. col. 59. s ennek a Sfr. passerinvides, llilletôleg hl’me col. 541. 
— Str. ferruginea. pr. Max. col. 199. ~ Бит hirsuta. T. col. 289. 
— Str. „штат. -- A Str. Mangel', col. 1G. már elég nagy lesz. 
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_ Еду fai van a Imi'i'igalu'nllban .a scope, еп1-‚436. 
Naum. 43. 3. alig а1‹1‹0га‚ш1прс3у rigó, hamvâswlollu‘-, 
löhbé kevesebbé sárga felhös; s‘zépen tarkl'tva apróŕhosszú. 
fekete “штаммы s szù'rke‘, gilis'ztás l’ic'reszlììónakkal, 
.vnmuain fehéres ‚гыымьаъ .1.... иду „увы 1011.11 'mid 
den pamatbanì ,kellemee kia mudar. (д); _ '«-~.. Í-r' ." L ‘ 
_ Nèmell)Y Невы} s elég nagy termetii ,faioknale Даша} 
csupaszok mint uiaik.- (2). ' . . 

I l i - . ‘.‚ ‹ 'I ‘ l'rii'l 
I .~ .I 

l l . " f . ‘r ` I‘-I‘\.1'II 

'‹ 'fi l.. ›.- . 

А мишвдк мшшщвшш. ‚ .‘ 
.‚ - i 'I Э" 

l l 

.'I 

. 

"x ". .‚ r Я 

‹‚ f IA VEIIEBE 
.nlllî' ~ 

K\‘.I..x` jl‘l‘! ,._nl 
l . \ 

I 

(Les 1_"asaerl'aziia'.` Paaseres.l .SperlingsqrtlgenqIl/Qgel.) i' 
Legsz’ámosabb‘ 'az egés‘z osztályl'ian.;` ßélyege 

eleinte es'upán tagadô'nak láts'az‘ilg‘meri: mag'ában fog`- 
lalia azori madarákat , mellyèk ’semìúsizôls'ii sem igázf 
lók, sem kúszók, sem ragadozók, semly'li‘ls‘fêlxiek. De 
összehasonlitva , llamar iglen‘ nagy'ialliotvâ'si liasonla 
tosságot veszünk nálok észre és fölgëiieri ollíif giinom 

l 
J 

(‘) Én nem látok lxülönbséget Ser. zorca. Celti. és Su'. ear-‘ 
niolica. 4Scopoli, Str. p‘ulchella. Pallas ё; apícíbeg között; ezen vizs- ` 
gálók különbözôknek hihették madarailtat, inivel Iiinné csak еду tol 
lat :ld az övének tollagába. A. IJ. Ser. nudipède. (Buba nudipes. 
Vieill.) Amér. 22. --_ дггйх‘впйсарёнщя‘д col.. 45 v. Str. crucígera. 

i Spix. Ix. _ Strix просим. Т. col. 99. 
l! (1‘) A'St'r. keeupa. Tem. col.‘ '74','1' H'SWÍJ‘Lesc/zenaulidi. u. a 

dol. 20. mclly'ek legfiilebbjs ogy fait ’Àképezlietnek.A _; _ l 
, ‚ ‚ ., l' . ‚ _ _ , 
CUVIER I. к. 24 ' 
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âl'iiieneteleket egy nembül a másikba, hogy -igen ne 
iiéz' nálók alosztâsokat csinálni. _ ` 

1 ‚$е111а1а311до201 hevességét, sem a tyukféliek 
‘аду vizi madarak szabott életmôdjât nem mutatjákg` 
táplálatul szolgáknak n‘ekik а bogarák, gyiimöl-y 
csök, niagvak, а‘ magvak` aiinál kizáróbban, minél 
vastagabb csorruak, a bogaràk pedig,V minél 16110 
nyabb а’ csorr. Mellyeknél ez erös ‚А még az apré 
m-adai‘ziliaf is üldözik. 

Gyomrok izmos \zuzát képez;-’s` általában két 
igen kis vakbelök van; közöttük találtatnak az ének 
lö madarak s a legbonyoltabb al-légsipok. 

Szárnyok aránylág'o‘s hosàzdsága s repüle’sök ki 
lerjedése annyira különböznek , mint életnemök. 

'M‘eilcäòiilûk felm'ill; korukban 'réncl‘èsen` csak 
egy kinlletszéâli bir,als)ô szélének'lm'indenik oldalán; -- 
azonban -kçttöç 11 szalakót'áknál,- jegéreknél 831111‘; 
вуа111301111ё1; el?,ŕlïéséze'xrzlA ŕpledig 11 föllengl'iknél 
.és pompálwkflâk. . ‚ ‹ ‚ ‚г 1 

ШЭдЁЁЁЧЁЕЁдЗРЧЬаЁ a мы‘ 51951"? Csináliukf» 
1 

110501101; veszszük segédü‘l. A ̀  
A A legelsö's legszámosb osztat azon nemeket fog 

lalja magában . mellyeknél a külsö uj a közepsöhöz 
i 1‘agadì','de é$á_k.__if‘gy vïa'gY këlf pêr‘êénél fogva. 

_. i. .Ezéu `osztzilgeflé'o' çsalácia ‘ 
м‘ .’\"- l -l 

1111.: osmumms:Ásßao-fkê.-A - ‚— i. 
Mellyeknek csorra a oldaláii ki van ~szellve_ 

Ezen családban l'eini а b'ogârevö madarak legnagyobb 
n I ì 

l 
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részét; azonban vmaid mindnyáia eszik bogyót és 
más gyönge gyümölcsöt, ' 

A nemeket a csorr általános idoma után hatá 

rozzuk, melly erös és öszvenyomott a gebicseknél és 
rigóknál, lenyomott a légykapóknál, gömbölyl'í és 
vastag a verebélyekn'él (tanagráknál), karcsú s hegyes 
a billegtetöknél; de az átmenetel ezen egyik Шот 
bul amásikba annyira fokozott, hogy nehéz а ne 
mek határait. kiszabni. 

A GÉBIcsEK. F. 

(Les Pies-Griêches. Lariius. Lin. W ärger.) 
Csorrok kúpos ‘аду összenyomott, s hegyén többé 

kevesebbé horgas. ' 

A tulaidonképi IGÉBICSEK. 
Csorrok az alapnál háromszegl'i, oldalvást összenyomott. 
A gébicsek családosan élnek, egyenetlenl'il s rohanva 

repl'ilnek, élesen kiáltozva; tisztán fészkelnek a fákon, öt 
vagy hat toiást toinak, s apróikrul igen gondoskodnak. 
Szokások a szomszédszigokban lakó madarak szavát ‘11:1 
nozni. A nöknél s ñataloknál a test alsó része rendesen Ii- ' 
noman van keresztben vonatolva. 

Némellyeknél a felsô' lemez ivelt; его!“ mellyeknél 
annak hegye erös és iól görbiilt, hol a kimetszés kis fogat 
képez annak oldalain, olly мощь és kegyetlenek, `hogy 
sok természetvizsgálók általaragadozó madarakhoz tetettek. 
S valóban l'ildözik is az apró madarakat, s siikeresen vé 
dilçmagokat a nagyok ellen,- söt ezeket megtámadiák, ha 
fészkeiktül akariák ell'izni. ' 

 

(‘) lazen elsö alosztatbul csinalta M. Vieillot lanius neme't 
gal. cxxxv. rl. 

24* 
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Nailunk négy vagy öt Га] van ezen nembl'il. 
Az ò'r ge'bics. I". (Ba'ba кит-‘ш, —- .S‘Zílì‘l'a ga'bor. La. Рю 

grz'e‘cÍLe commune. Laníus excubz'tor. Liu. Der grosse 
graue PVürger.) Eril. 445. Нант. 49. 
Akkora mint еду Ьшоз, fóll'il hamvas', alul fehér; sizzix'-A 

nyai, farka s egy körv a szem körött feketék; fehérkésïa 
válltollakon, szárnytollai alapján s fal‘ka _oldalának kl'iisö 
мы“. Egész évben megmarad Fŕanciaországban. 

Europa délszakán van egy Щи; vagy Ими faj , söLé 
tebb szl'níi , alul borverhenyes , neve : 

Dell' ge'ln'cs. (Lan. merz'dzbnalz's. Temm. Der südliche 
W ärger.) Amerikában тег iöbb szomszèd Гаги hir 

А Ã'is örgébl'cs. (olasz 6.). —— La petite Píe-grüche, dite 
d’ Italie. Laníus ervubz'tor minor. Der Schwarzstz'r 

ml'ge VI/ürger --' Enl. 32. 1. Lan. minor. Naum. 50. 
Az elöbblnél valamivel kisebl) , csorra rövidebb s Vas 

tagabh, szárnyai s farka hasonlók, {БЫ} hamvas, verhe 
nyes a hasán, szemcinek f'ekete szalaga a homlokon széles 
köleggè egyem'il.v Ez igen megkiilönhöztctett Í'aj. 

lverheug/es ge'bics. (La Pz'e-grz'èc/ze rousse. Lan. 'collu 
rio ruf us. et L. pomeranus. Gm. E111. 9. 2. L. rutilus. 
LaLh. L. rlgfl‘collz's. Sh. L. rufus. Наши. 51. 
Kötcgea szárnyai s farka mini.- az elöbbinél; termete 

kicsivel kisebbz, fejes nyaka fiile világos ‘гнев, vháLa Гет 
kale; valla, hasa s farcsika fehérek. 

(V) Lan. carnlinensís “'ils. III, 22, 5. és lble а Lan. excuóitor, 
l , V., 1. mellyet szinte azonnak tart. Bunap. K. liét {а}! Csiuail belóle 
s а L. Íudozfìcíanus/loz, és L. septentrionalis. Gm ‚ vagy Lan. ar 
desiacus-hoz és óorealís-hoz. (Vieill, Am. 50, 51.) szńmitja. De meg 
kell vallnui, hogy ezen különbözô :ibráznlutok ковш! husonlitnnk 
egymáshoz. ` 
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A töm's-szúró gébz'cs. F. (L. Ecorcheur.Lan.collurio. Gm.) 
Enl. 31; Нант. 52. Der Neuntödter. 

Valamiv'el még kisebb ‚ feie' s faresikfóle hamvas, há 
ta s szárnyai szlrgák , aIul fehéres , fekete szalag szeme fó 
lött, szárnytollai feketék, sárga széllel; a farkéi feketék, 
oldalvást alapoknál fehérek. Öldösi az apró madarakat, 
fia'tal békákat, és számos bogarakat szokott a hokrok tövi 
seire fólszurni , hogy könnyebben ehesse meg vagy акта}: 
ideién megtalália. _ ' ` ' 

A három u_tolsó fai téIen ált elhagy bennünket. 
Az idegen tartományokban Szinte vannak illy I'ves. esor 

ru gébicsek. Csorrok folionként kisehbül s 'hegyök is gyön 
gülvén, a faiok szerint, annyira, hogy lehetetlen határt 
szabni ezen alnem es a húrosok között. 

(‘) Erösebb csorru faiok, p.u. a capi g'e'pícs (L. collaris Gm.) 
yenl. 477‘. 1. Vaill. Afr. LX1. LXII. rl. —‚А boubou Vaill. 68. (L. 
boulbaul. Sh.) --- Le brubru. Vaill. 71. (L. capensis. S11.) —- А ma- _ 
dagaseari kis ge'bz'cs (L. madagasearensís ,_ Gm.) enl. 299. -- А ke'k 
apro' g. (L. bicolor, Gm.) enl. 298. А laisianai g. (L. americanas), 
enl. 597. — Le sourciroux, Vail. 76, 2. vagy tangara verderoux tl'e 
Buf1'. (Tanagra guianensis , Gm). -- Afèkete g. Sandwich szi 
geteiriil (L.~ melanocephalus, Gln.) Lath., Syn., I, 465. — А hegyes 
.far/cu g. (L. p_yrr/Lpnotos, Vieill. gal. 155. 

Vieillolnak Lania neme еду ívell'l csorru gébicsre van e'pitve, 
mellynél a felsò csörlemez szélei kevessé szegletesck. Ez === tangara 
mordere' Buff. enl. 809, 2. (Tan. aßricapllla, Gm.) 

A I’igókhoz közelebb :illó fajokhoz tehetók: muscicapa ‘атла 
phíloz'des, Spix, 26, 1. -- Oliva, Vaill. 75. s 76; 1. (L- olii/accus, 
SI1.) —- Le gonolec. (Lan. barbarus, Gm.) enl. 56. Vaill. 169. — 
L. дышат, Dáud., Ann. mus 111, 144. rl. xv. ‘аду pie-gri'ése per 
rín , Vaill. 286. — (Turdas zeloínus, Gm.) Enl. 272. ‘аду Le Bac 
Öakiri, Vaill. 67. (L. bacbakiri, Sh.) (Motacz'lle dubia, Sh., La cra 
vatte blanche) Vaill. 115. — Turdas crassirostris, Gm., Lath., 
Syn., ll, 54. melly = Tanagra capensz's. Sparm. cai-ls. Il. XLv. s 
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Más gébicseknél- egész hossz'vában egyenes a felsö Iemez 

s csak végén horgas. Mind idegenek s idomuk észrevetlen 
fokon megy által a zenésekébe s más billegtetökébe. (1). 

több lzinte olly kétesek. Ezen gyöngébb ‘сайта 'alosztalbnl esinálta 
Vieillot a Lam'arius nemet, gal. 145. ' 

Vireo-ji csak valamivel rövidebb s vvékonyabb csorr által 3111611 
böznek V. Лиц/‘гала. Vieil. Am., 54. v. Muscic., .ry/lan'e‘alu.` “На. 1. 
vII. 5. — V. musicus, Vieill. 52 ‘аду musicus Vieill. 52. vagy 
Muscio. cantatríx. Wils, II, XVIII, 6l v. Muse. novo-boracensis , 
Gm. — olizßaceus, Ch. Bonap. v. Muse. oliv. Wils, II, XII. 5. v. 
tamnophilus agilis, Spix , 54, I. — V. gilvus Ch. Bonap v. Muscic. 
melodia, Wils. V. `XLII. 2.\ A zenérekhez majdnexn egyenesep 
vezetnek. i l 

(‘) Le blanehon. Vaill. Afr., 285. (Lan. icterus, Cuv.) v. tam 
nophilus, Vieill. gal. 159. --~ Le grand battara, d' Azzar, v. tam 
пар/‘Лиз magnus. pr. Max. v. .'l'h. albiventer, Spix, .52. —- Le te 
hagra, Vail. 70. (L. senegalensis, Spix. L. collurio rnelanoeepha 
ua, Gm.) enl. 479, i. s 297‘, y‘1. -- Le fburmilìer ñuppé, Bull'. 
(Turdius суп/шт.’ , Gln). 121112479, 2. annak nôsténye. -- Le anche: 
Vaill. 77. (L. punctatus, Sh.) — А cayenni Ícülló's ge'bics. (L. kdo 
Iiatus), enl. 297, 2, v. тишины, Spìx. 55, 2. -- (L. vírgatus 
Term. col. 256, 1. -- Az ‘Нам-воз g. (.L. personalize), ~u. a. v. L. 
nubicus, Licht) col. 256, 2. ё- ,l tamnophilns line‘aßus, Spix, 55. 
Th. afgaan., на. 56, 2. T1.. „wmp/...1.... u... so, i. — T1.. 
leuconotos, uo. 2. ‘ ‘ ' 

Á madagascari peres g. (L. rufu's, Gm.) enl- 298. 
Ezen egyenes csorru ge’bícsekhez ‘Бах-10211‘ a‘L. galerìculatus, Cuv. 

(le gear' longnp , Vaill. 42) , de ez'a karol‘ygáklioz ‘ищет. ` 
Ide teszem meg aftermészetvizsgálók által annyira meg'hányt ml 

darat: Turdus mindanensis, Lath, és Gm. (merle de мадам“). 
Buff'. enl. 627). ugyan az graculá anulada-sal, == dialbird, Albin 
III. 17, 18. Еда’; 181, Vail. Afr., 109'. (Stura. solaris, Daud).-‘¿~'- 
Sót még közel vezethetö a Turdus orientah's (le чет; boulan), enl 
275, II, de színtolly közel van a húrosokhoz 

A Tamnophilus v. дышит, Vieill., nem czennegyenes свой-н , 
de I'oszul `meghat‘ározott gébicsekbül ke'pzete'k , 'mellyet‘x'núáeleadŕan 
gyazúzokhoz, viren/ehez atb. számlállak. ' 
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Némpllyelçniâlezen gebicsek Кбайт! igen eröe az egyenes 
свод‘;- graz alsó lemez‘igen‘dagaglt. (1). . . ' 

Masok yegyeneß karesu ,capri-ank, s hátr'a irányzott 
tollbúbról nevezevteselß‘ (2), ‘ . _ y _ .. 

Ezen valódi gebiosek köríll'lnémellyjdegeiy-alnßmek 
cgopoil’toeodnak дате, дёььцщщььё ЩЩЗхфёцб]; -з,те1у 
Чувйдчдфрцр} elezámlgíllmk. ‹‚ ‘f l, -. - l‘ -' 

-i' A' KÀRUL’YGÀJ 

У '(L“ Va’lga‘ ßllfÜáìiërli'eriüürgerz) ‘ l "°‘~\' 
Свои-91: nagy, mindenf’elïíl igen liss‘zenyom'oltjliegye 

'igen horgas, s az -alsó csorrlemezé fólfelé 'glörbülb A) 
. ` l l. ..,-.,«1.,1..\, 

v1. i. :1l/_ —. y. :l — ‘А ' ' 'A FEcsKEGEBIcsEK. I, l l ‚ ‘ì 
(Les Langrayen‘on Hefgriùhesfflirjopdellee, Цодр‘е 

_ rús `Cav.‘Sellgvzlllmerzyyiirgerf)l ,L mi ‚ l î 
Csorrok kúp-idomu, mindeh felñl‘ двшьыутщъ; 'élte 

len , .hegyc felél is allg i'velt egf'y kiàse; hegye ‘ig'è’n lfino'm'., 

(‘) Lan. Метис, Leach., Zoolfmisc; Vl. rl. d‘amnbphíhu‘ gun 
fetus. Spix, 55. l А ._ v- c „. . 
_ „(энд geoßÍ-py, Vail., Afr. ВО. 8l , Vieil. galer..142. (Lan. plu‘ 
Amame, Sh.) mellybül vieillot Prianops v. bagadaìs nemet мыл‘, 
geler. 142. д а _manlcup.„ Buff. ‚от. 707. (Pipra albifrons,l 6fm) 
melly a piprákkal semmi közöset mást nem `bil', mint liogy-ä lsét 
.kůlsö “la fg'y‘îll'll! ,8„îgy en_-en,dcsnél ,laevésselßol‘bh ‚пули.‘ Ebbül 
Vieillot a Pit/¿ys nemet csinálla, .Galen 129. / ` ‚ ^’ - y 
_ (“А i'açgq-A,E,1„1l.,228~ (142!- Cum'irastris ‚ему.‘ ш‘ úje'fajak: 
I’. _des'qpçcfeuruçup 275.41. bu'bos-zfanatos kar. Yay. de. Freyc. 
душ, XIX. lil». Y, [Tqfp'maplgilusiI/'igorsiß Zool. .-journ. ‘ sbpìilq vn. 

\Y".l.‘ .-l i' i ‘ " . .il 
(‘J,Qcypterus, oxypterus (gyorsszárnyu, hhgyes Mánpyu) 4göu‘ig 

neve еду йздпегецеп madárnak, igen alkalmavható‘ilt, -d-.Vieillœ 
.drtamus névvel köszönli e nemet. \ 
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mindenik oldalrul kevessé kivágott, `lábai kevessé rö 
videk, szárnyai olly hossz-ak vagy mèg hosszabbak mint 
а farka, mi okbul repl'ilések a fecskékéhez -hasonll't; de 
birják egyszersmind a gebicsek bátorsa'gát s még a hollót 
sem félnek megtámadni. (l). ` 

Fajai elég számosak az indiai partokon és szigeteken , 
hol örökké s gyorsan repdesnek, bogarakat‘l'ildözve.` 

A _ NAIIIUGEBICSEX. 

(Les Cassicans Buff. -Barita Cuv. (3). Krähenwürger.) 
Orrok nagy kúpidomu ,¿ egyenes, alapjánlilgtìrgeteg, 

av homlok tollait egy körlnetszésbe bel'og'laló;r göm 
bölyl'í,I oldalvást összenyomott, horgas hegyü s oldalvást 
kimetszve. Orrlyukai aprók,_vonall_1ak, s viasztérrel nin 
csenek köl'itve. i ‘У ‘- l l _ ._ . 

.Ezelk nagy nladárak úil"I‘Iollandban4 s a ̀mellék szixge 
teken‘mellye‘kèt a 'termé'szetvizsgálók’kenyök szerillt llány 
~takel más vneme-k. köze. [шеи zaios szokásokat »és sipl'tó 
sz_ót _tglllajdonl'tanak nekilî. Aprdmadarnktitlïldöznek. (‘). 

 

(‘) Sonnerat, lar. Voynye. 56. I. 
(‘) Ide jönéll: Lanß_leucor_ynchos.-'6'm.`Enh-'9. I. ‘в Lan'. da 

minicanus. Sonnet-at. I. Voy. XXV. rl.; —- Lanius viridis'; enl. 52 , 
I. -- Oeypt. cinereus. Val. »_1 Oc_ypt.fuscatus.l ---- Ocypt rufìventer. 
Ezen nem feliil vedd hasznát azon egyes lei'rásnak, m‘ellyc't Valen 
ciennes nr közlött a museum emlékirataiban. VI. köt. 20. lap. 7, 
8, 9. rl. 

v(’) Barl'ta, görög neve egy ismere'tlcn madárnak. Vieillot az én 
barita'i-mnt CRACTICUS ‚ névell nevezte. 

(‘) Ide számi-thatók: a cassìean. Buff. (Coracías varia. Gm. Gra 
cula varia. Sh.) 15111- 62B. A Лики’ (Coracias tibia-en, Lath. 1111190 
dill pótoIék,.Grac. tibicen. Sh.) Voy. de Frcyc."xx. rl‘. - ‘A réveil 
1ему-(Саги. graculinus. White. Corac. strepera, Lath. ind. Oru.; 
Стас- strepera, Sch‘aw; Rézleilleur de l’ fle Norfolk, Daml'; gr. 
4calyhá, Vail. Ois_.de Par. 67; ‘Чет. gnldr. 109', А e's egy wigott 
fal'ltu Га] (Bar. anaphoresis , Teu'lm.) 
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Az ACÉLGE'BEX. 

(Les Calybe's. Chalybaeus'. Cuv. Stalzlwürger.) 
Orrok hasonló idomu a variugebicsekével, de alapiánál 

'n‘em olly vastag, s az orrlyukak téres hártyán nyilnak 
meg. Az ismeretesek й] G'vineábul hozattak és szép acél 
barna szinök által iclesek. 
A paradizi ace'lge'b. (Le Calibe' de Paradis. C/I.. para 

‘Шаги.’ Cuv. Paradisaea ifuzridis, Gm.) Enl. 634. 
Fei-és nyaktollai kibodoi‘itott biborhoz hasonlok, `s 

ezen Aokbul s tollainak szép ragyogásaért a‘Pa/adicsom 
madaral: (paradizárok) közé télettek. ` "' 
2. A sza‘rvas lwe’lgéb. (Le Calibé col-nu. CÍL. cornutus. 

N. Barita Keraudrenii. Less. et Garn. Voy. (1111)‘! 
pei'r. 13.11. ‘ 
Feihátán ke't hegyes tollpamat va’ng‘ gögsi'pia három 

szor Того; körben mielött a tiidöbe hatna. ' ’ 

-A VEREBGÉBICSEK. ‚ 
(Les Becarcles. Buff. Psaris Cuv. Sperlingswürger.) 

Csorrok kúpu, igen vastag s alapián görgcteg, de a 
ßhomlokat nem metszi be, hegye könnyüden öszvenyomott 
s horgas. 

Faiaik déli Ameriläában élnek. Legismeretesb: 
a baja'ni lver. geb. (Laníus eng/anus. Gm.) Enl. 304, 377 
Vieill. Galer. 134. Splx. 44, 1. ' 

Hamvas; Не, szárnyai, farka feketék. Erkölcse a mi 
gébicsl'inké. i i 

(‘) Psarìs еду ismeretlen màdár görög neve. Vieillot ezt TITYRA 
val cseréltc ТЫ, gnler. 154, 1. Spix. parchyrhyncus-ra. Av. bra 
sil. 44. А 

(‘) Buffon l‘oszul tericszté ki e be'carde ncvet еду gébicsre (Lan. 
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A HoLLóGÉBiiic. 
(Les Choncaris. Buff. Graucalus (‘). Cuv. Rabenwürger.) 

Csorrok kevesbbé összenyomott mint 11 gebicseké, 
fólsö csorrlemeze hegyzett, egész hosszában egyenlöleg 
ivelt, öszbucsa (commissln‘a) szinte kevessé l'velt’, az orr 
lyukait néha befedö tollak miatt 11 hollókhoz 1111‘ 
toznának, de csorrok kimetszèse miatt viszont elválnak 
azoktul. 

Szinte mint 11 varjgabok az Indiai-tenger legtáyolabb 
része'bül jönek. (2). 

_ A hollgabokhoz tartozik az újonan fóltalált ,mudar-_ak 
legszebbekének egyíken vidéken а: çorapiaspuqlla_,j.Latli., 
irena paella, Horsf., drongo azure'. Temm.,_a d_llszes holl 
gab; javai madár, biborfekete ,_ háta. pedig а legszebb 
képzelhetö ultra-marinkék. ' 

sulfurateus.) s egy а rigókhoz igen közeli gébicsre '(L. barbarus). 
A. h. pachyrrhyncus .semzfascz'atus. Spix. 44. 2, melly = Psaris 
Cru/ieri Swains. — A рам-[з erythrogenís. Selby, zool. jouru., I, 
484. l. A pac/z_yrrhyncus niger, Cuvieri, cinerascens, rufèscens, 
Spix 45. 46. kisebb csarrt, de azon idomut birnak. 

(‘) Graucalus, görög neve egy hamvas madárnak ; s négy 110116 
géb liözül három illyen szinü. vieillot e madarat összezavarja 

Á(IßlurClNÁI-vtal, mdlyßk ==\G,ylrvzodèr_~es és Gymnocephales , mely 
lyekrül utóbb szólandnnk. _ _ 

(’) Corzupapuensis. Gm. 650- Vieil. Guber. 115. Con'. novae 
.(l'fuineae. Enl. 629. Conf. melanops. — Lath. — Rollier à masque 
noir. Vail. Ois. de par. 61. 86. Еду másik acélf'ényü violás barna, 
(nónténye zöldes) = PmoLl. Temm. = P'rrLoNonYNcnUs, Kuhl. 
melly nem a fejnek biboridomnabb 101111111‘ építteték. A SPHOIECOTBÉRE 
nem , Vieill. galer. 147, = clwucqrivert, Voy. deFreyçjpct, ххх. 
rl. a többìtůl csak abban különbözik, hogy szemkörén kevéssel több 
csnpaszság van. 
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A szAnKAeÉBEK. I 
(Les Béthyles (‘) Бег/душа. Cuv. Elsterwürger.) 
Csorrok nagy, rövid, minden részrül boites, vége fe 

. lé könnyiiden összenyomott. 
Csak egy faja isnàeretes, mellynek idoma s szi'nei ki 

csinben a mi téli szarkánkat ábrázoliák. (2). 

A CINKEGÉBEK. 

(Les Falconelles ou pies-grièches mesanges. Falcuncu 
lus. Vieill. Meùeawürg‘er. 

Csorrok összenyomott, maid nem olly magas mint 
hosszú; felsö lemeze boltos, ivelt. 

A sze'n-cingeb (Lamas fmatatus) második pótolék; co1., 
77 , Vieil., Galer. 137. , 

verébnagyságu s maidnem a szén-cinke szineivel. A 
him feién búbbá emelkednek а tollak. Ui Hollandiában él. 

A PARAGÉBEK. 

(Les Pardalotes- ou pies griècheo-roitlelets. Pardalotus. 
Vieill. Zaunhönzgrwürger. 

Csorrok rövid, kissé összenyomott; a felsö lemez he 
gyes, ives, a hegy kimetszett. Igen apró madarak, rövid 
farkkal. 

(‘) BETnYLUs egy ismerelxlen madár görög =ewe."V1'eil'lot ezt 
PILLUnIoN ‚ .vagy cIssoPIs-ra ‘мышц. 

(’) Ez `a Tz'e-gm'èche, Vaill. ML150. ‘és Vie'rlirga'ler. 140. Lan. 
ler/oriana.: Sh. Lzmrpicatus. Lath. >lligex' индия-(й csiná‘l `belôle. lde 
lnözellthetó a ладу ge'bícs (Lan. continus , -Sh.) -V ail. Afr. 78 , melly 
nek csorra azonban öszvenyomott. › ` 
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А Pontos parage'l). (Pépra Pune-tata. ISh.) Misc. zool. lll., 
col. 78; Vieill. galer. 73. rl. 
Legismeretesb Га], részint fehérrel pontolva, `mint a 

senegalli csl'z. Szinte й] Hollandbul jö. (1). 

A LÉGYKAPÓX. (Földi.). 
(Les Gobenlllouches. Muscicapa. Lin. Fliegenschnäpper.) 

Csorrok vizszl'nù'leg lenyomott, alapján szörrel sze 
ген , hegye többé keif‘esebhé horgas és Штанги. Szoká 
sok általában >mint a gebicseké; és nagyságok szerint apró 
madarakkal vagy bogarakkal élnek.- А leggyöngébbek ész 
revétlenül a billegtetökhöz mennek (Ш. Mi következöképen 
osztìuk öket fól: i 

A ZSAROLYAK. 

(Les T упала. Tyrannus. Cuv.I 
‹ ` Csorrok egyenes, hosszú, igen erös; a felsò' lemez 
-egyenes, tampa; heg'ye gyorsan horgadt. Amerikai mada 
так, gébics nagyságuak s bátrak mint azok. Байки: még 
a sasok ellen is_ védik, s fészkeiktül' minden raga 
dozó madarat el tudnak haj‘tani. A legnagyobb fajak 
apró madarakat fognak, s vv`a dögöt sem mindig vetik 
meg. (3) 

(') A. h. diszes paragél». (Pard. ornatus. Gemm. C01. 5921, 1.. 
-- Pard. percussus. u. a. £594, 2. A paragebek a széphangu verehé 
lyekhez vezetnek. 

(’) Vieillot vette föl e nevet és nemet, galer. 155. 

(s) (Лапша pitangua. Gm. Le bentaveo) Brasiliábul , enl. 212. 
-— Lan.,sulfuraceus , .sa'rgahasu шаг-047). Enl. 296, = Corvus fla 
vus , Gm. legarlu, Cayennebul, eul. 249.; — А leples звать’ (Muse. 
velata, Spill, 22). ~,Musc.polyglotta, id. 24. -- Muse. similia ua. 
25. s а Muse. rujína, u. o. 151. annak csak Банда. ~-- .d hamz'asjèjü 

l 
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’ A LÉGYCSIPÉK. 

(Les Moucheroles. Дым-феи. Gavi) 
Csorrok hosszú, igen Ienyomott, ke'tszerte szólcsehb 

mint magas, még alapián is; a Iemez igen tompa s тёёг 
is nella eló'ugró, a szélek 'kissé toiásdad görhI'iIettcl; a 
hegy és a kimetszések gyöngék; a csorr alapján hosszú 
serték ‘югу bailísz. 

Gyöngeségök csak bogarak vadászatát engedi meg. 
Mind idegenek, s nem kcvesen hosszú farktollakkal s 
szép feibúbhal e'kesi'ttcttek "аду lcgaláhb I'flénk szinekkel 
tollaikon. .A nag'yobb szám Afrikábul s Indiakbul 

 

zlerhen‘yes zsaroly. (Наши/лад gébics. Földi. Le tyran à ventre blanc. 
Lan. tyrannus. Gm.) Enl. 557. és 676. Vieill. Gal. 155. A hama/as аза 
rely (Le tyran cendre', Muse. cìnerascens Sp. 22.) А ‘иегез far/cu 
маг-017. (Masc. audax. Gm.) enl. 455, 2. Wils. Am. II, XIII. 1. --- 
Az apro' тату. (Musa/eraan Gm.) enl. 571. 1. = Masc. fur-caza, 
Spix. 19. ~- А szürke e's fekete zsaroly (Masc. vetula. Spix. 18.) 
-— A uìlla'sfarku zsaroly, Cayennebul. (Muse. tyrannus. Gm.) enl. 
471. 2. — А v. zsaraly Mexicobul (Masaforficata. Gm.) enl. 677. 
A mj; шаг-017 Brazilia'bal (Masc. [опус-вида. 'Spi'x. 17.) Zool. Зонт. 
11, Iv. .rl. A bu'bos zsaroly (Muse. crínita. Gm. enl. 569. Wils, Am. 
Il ‚ -XIII. 2. -‚ 

(') Megkülönböztetendö elöször а keresztbu'bu (kereszttollagu) 
le'gycsipe, (roi des gobe=mouches Buff. todas regz'us, Gm.) enl. 
289. Azutńn jónek a to'llagos ésa hosszú fnrktollú faiok, p. u. apa 
radizi légycslpe, (Le Mouchcrolle de paradis. Masc. paradisi et Togus 
paradísz'acus. Gm.) enl. 254. _ Jegyz. Ezen ábrák csak nöltényeket mu 
tatnak; ahímek farka. sokkal hosszabb. A paradizi kis Еду/сыра (Le pelin 
much. de par. ou. schet de Madagascar. (Masc. mutata.) Két madár ‚ 
mellyeket Buffon máshol e név alatl: ii~ lez. z/ardíole ou. pie de Рига 
dis. --- Továbbá а búbatlan faiok de re'szint hosszú farktolluak; (Masc. 
psalura. T. le much. удара.) col. 286. 296. vagy Masc rtsoria. Vieil. 
151. -- A kakasfar/cu “густую; gallita. Azz., Muse. alectol'. pr. 
Max. col. 155. Vieill. 152. [Чад/глупее: jih'cauda. Spix. 14. 
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Némelly a légycsipékhez közel esö fajok, (Lapcsor 
roh, Platyrhyncos, Les platyrhynques) шёёг szélesebb és 
Ienyomottabh csorruak. (l). 

Másoknál a mellett hogy csorrok széles és Ienyo 
mott, hosszú láb és rövid fark mutatkozik. Csak ke't 
vagy három ismeretes‘, mind Amerikábul , hangyákkal 

Némelly fajok liártyakört birnak szemök köriil; JlIusc. melano 
peera. Gm. Enl. 567. 5. —- JlI. ‘Мажор/идти Lass. et Garn. Voy- 
de Duperrey. Zool. XVIII. rl. 

Másoknäl а csoi‘r hosszú , lapos, tompa, majdnem a tódokéhoz ha 
sonló; de kimetszéssel, melly amazoknál hibázik: különben máské 
pen idomított. T. cinerens. Desmar vagy T. Melanocephalus. Spix. 
Ix. 2. A ûatal = T. cinereus. Desm. -- T. griseus. Desm. 

Végrc sok más fáj, mint: Muse. borbom'ca, enl. 575. l. (Le 
Мишей. Vaill. 151.) -- Muse. oristano, enl. 575. 2. etc. zehiirec. 
Vaill. Afr. III. , 142. l. --- М caerulea. enl. 666. -~ T. leueocepha 
lue, Pall. Sp. VI. III. 2. = Muse. dominicana. Spix, 29, 2.; a 
Muse albiz'enßer. Ua. nósténye.) — T. sylvia. Desm. -— Р1а4уг. chry 
soeeps. Spix. Xl. 2. —— ‚Ищут/1. rußcauda. U. 0. l. — Platyrh. hirun 
dinaceus , Spix. 15. l. —- Plath. cinereua. По. 2. ‘- Musc. harbaea. 
(melly = TYRANNULA nem, Swaison-nál) enl. 850. i. és ennek nósté 
nye a M. xantopygus. Spix. IX. l. 5- M coronata, enl. 675. 1. -r 
А molenar. Vail. 160, 1 és 2. v. Muscic. pistrinaria. Vieil. ~.- A 
g. т. à lunettes. uo. 152. l. ---- М. jlammioeps. Temm. col. 144. 5. 
M. mystax, Spix. 51- — М тш’алп'а. Enl. 551. 1. _- Muse, 
guerula (melly = MYIAGRA- nem Vigors e's Horsfìeldnél). Vieil. 59, 
mellytùl a Plath. cinereus, Spix. XIII., 2. alig különbözik. M. си 
сиЦаш. Lath. atb. 

(‘) Ezen пацана épité vieillot a Plaßhyrhyncos вещи, gaL 126. 
Illyenek: M. auranzia, enl. 851. i. Tod. macrorhynchos Lath. Syn. 
I. XXX. rl. v. nodus roszratns. Lalh. Desm. s Ieginkább Тайм pla 
‚утраты. Ра11. Spie. V1. III. Láthatni, hogy töhb Ie'gycsipe а tódok 
közé téleték. Pallas ada rá példát, а csurr Наземные l a külsö gli 
elválása annak ellene vannak. A. l1. ‚лат. olivaceus, T- eol- 12. i. 
v. „шутит. Spix. 12. —-— Plaeyr. eancromus. ua. uo. 2. 
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élnek; innét a rlgók azon kis törzsökével egyesíteltük 
öket, melly hangyazúz nevel; bir. 

Tulajdonképí LÉGYKAPÓK. 
" (Les Gabe-mouches pr. d. Mascia-apa. Cuv.) 
Bajuszok rövidebb s csorrok keskenyebb а légycsi 

pékénél. Azonban még lenyomott, föll'il szembetù'nö erösz 
szel, egyenes oldalakkal s kissé görbült hegygyel. 

Ezen alnenibül két Га] lakik nyáron vidékl'inkön; 
elég szomoruan élö a megas ШК tetején. Legközönse'gesb 
e szürŕe [гуд/1111215. (Le Gabe-mouche gris. llluscicapa 

grisola. Der gefleclte Fliegenfùnger.) Enl. 565. l. 
Föll'il szl'irke, alul fehéres , némelly sziirkés 10110125 

kákkal mellén. Némelly tartományokban légyfogdosás 
végelt a szobákban tartjzik. A másik 
a nyalrlrör'ues Мёд/111126. (Le Gabe-mouche à collier, 

lllusc. albicollis, Tem.) Enl. 563. 2. 3. s jobban: 
Hist. des Ois- lV- kor. 4-rét, 25. r1. 2. kép. A him 
menyegzò's ruhában. Паши. 65. ki'ilönhözö állapotban. 
Igen jeles а him tollazatán'ak változása 1111111- Т élen a 

nöhöz hasonló, azaz szi'irke, fehér szalaggal a szárnyán; 
a szerelmeskedés szakában fehér és tiszta fekete szinbül 

kap kellemes ta'rkaságot; fejleteje, háta, szárnyìni és far~A 
ka feketék, homloka, nyakzata s Leste egész alá, egy 
nagy folk a szárnyán, egy kiscbb elöbbrc s farka külsc'gf 
sze'le fehérek. Fa-törzsökökben fészkel. (2) 

(') Ide jönek: turdus aurítus. Gm. enl. 822. Vieil. gal. 127. == 
pipra leucotis; de a melly ьеш rigó 'Bem pipra. És! pipra naezfia. 
enl. 825. 2. ke'p. Ezen megkülönböztetésre alapilá vieillot а CONOPO 
PHAGA вещи, galer. 127. _ 

Р) A régiek jól ismerék ezen madarat а s_yealìs és ßcedula név 
alalt rende: ruházatában, темпом/упала: és atrz'capilla alatl pedig 
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Kevés idö бы megkl'ilönböztetik tôle, egy hasonló 
változások alá vetett На] , de mellynél a him (задала, а 
szerelem idejében, fekete mint a Мы, s mellynél a 
szárny szèlén nincs meg а kicsin'fehér folt. Ez 
А gyfísz legyhtpó. (Galle-mouche-hec-fique. illuso. [ист 

osa- Tem.) Кант. 64. Edw. 30. l. A nö enl. 668, l. 
Az elöbbinél továbh megy éjszakra. _ 
Németllonban egy apró vereses Га] is találtatik 1131 

A his legyhapi. lllusc. parva. Beehst. Nanni. 65. 3. 
A légykapók csol‘ra mindegyre kisebbedvén (karcso 

sodván) vegre megközell'ti az ökörszemet. (‘). _ 
Nelnelly fajok, hol az erösz valamivel emeltebb s 

ivben görbiil a hegyfelé, a sziklahilokhoz vezelnek. (2). 

szép [опыт]; llanem mivel a llegue-figue (= jïcedula.) déli ЕМ" 
ciaolszńgban s Olaszországban llülönbözó zenél'elire és pipárokra alkal 
maztatik, a természetvizsgálók ezell madarak tulajdonságait a légyllapó 
blzonyos állapotjára alkalmaztaták, s Яну Buffon és követôi utz'ln egy 
двум-Лене, nevezetü lIépzelt [а]! teremtének el`ò. Bizonyosan а n_yak 
kürves légykapd = Becca-_fico , Abdrovande, Ornith. II.l 758, 759. 

(‘) A légykapókhoz számláljuk még: Muscl'cap. bicolor (le gillit) 
enl. 675. I. ---- (Muse. senegalensis, Gm. Le pririt.) Vail. 161. enl. 
567. 1 e's 2. -- М alóicapilla, Vieill. Am. 57. — Мдппййиа. uo. 
4, 2. _ М diops- Tem. 144, 1. -— М. eximia, uo. 2. ---- M. ven 
tralls. ua. Col. 275, 2. —— M virescens. uo. 5. — M. obsoleta. uo. 1. 
--- M. jlahellijera, io. Gm. Lath. Syn. II, p. I. rl. 49. _- М serita. 
Vail. Afr. 15-1. -- M. rulicilla. Gm. enl. 566. Vieil. Am. 55 e's 56. 

Wils. l, vl. 6. --~ Platyrhynchos paganas, Spix. — Pl. marinus- ua. 
2. —— Pipra elata, ua. VIII, 2. 

Jegyz. A M. flallellifera a RIPIDURA ncmet ММ Vigors és Hors 
field-nek; a M. rutilla а SETOPHAGA nemet Swainsonnak. A М ste 
nura. T. col. 167, 5, szegletes farkáért, STENL‘RA nem lön Swalns 
nel; és a tollnagyl'totta 1`ejüek, mint a Muse. australia. VVllite 259 
l. képzik a PACHICEPHALA nemet. Van egy _szomszéd nem is, а Sei 
sura. Lath. Turdus volidans-ábul. 

('~') Illyenclt: Orallor, Vaill. 1V. 155, s több szomszéd [а], szin 
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Némelly madair nemek vagy alnemek igen közel 
vannak a légy kapók sorának bizonyos láncolatához; no 
ha nagyságra azokat igen fólülmuliák. Illyenek: 

A ZSAROLYCSUPOK. ‹ 

(Les Gymnoce'plzales. Geolfr. ou Tyrans-C/zauves; 
Nac/ztbopf.) 

Csorrok maid mint a zsarolyoké; csak az erösz íve1~ 
lebb egy kissé nálok , s arcok nagy része csupasz. 

Csak еду cayennei fai ismeretes; variu nagyságu s 
spanyol-dohány szl'nü 

- A csönIIöP-ek 

(Les Ceplialopte‘res. Ceplialopierus. Geolfr.) 
Csorrok töve ellenben fólemelt tollakkal bélelt, mely 

lyek felsö végökön kiteriedve, széles tollcsomagot kép 
‚ zenek napernyö idomban. 

.n 

‚и .‘. "l: 

osztásra igen hasonlitók а M rutícilla-lxoz, de csorra nézve különbö~ 
zbk , mint M. míniata. T. = mrd. speciosus. Lalli. col. 156. M.flam 
mea. Forst. Zool. ind. 25- Тет. Col. 265. = Риги: malabaricus. Lath. 
._ M. hyacíntlzina, Col. 50. _ JV- azurea. (ÍL’ Auzuroux) Vail. АД. 
158. 2. _ M. nigerrìma, Vieil. Diet. Spix. 18. 1. _M Зайти. Spix. 
17 , különbözò fai. _ M stellata. Vieil. Vaill. 157. 2. _ M longl; 
pes. v. Miro _ lllz'ro. й] Zelandban. Less és Garn. Voy. de Duper. 
Zool, 19. rl. 1. _ M. cry/somelas. uo. 18. rl. М. т’иеа. Sp. 29. 1. _. 
M {сигар/‘уз. Vieill. Diet. М mirundinaeea. Tem. col. 119. _ M_ 
multicolor. Gm. Lath. Syn. II, L. melly annyira köze'pen van a югу 
kapók és a füstfarku bìllegtetö között, hogy habozva шипы ne’. 
ki lielyet 

Еда‘; erósebb csorru fajok, mellyek, иду ieszik, 
PnYLEs. Temm. 

= DRYMO 

.‘ Y 

(I) Ez a choucas chauve, Buß'. enl. 521./(Cor1/us сайта. Gm.)l 
L' oiseau monpère (atya'mmada'r) a kaiánai négereknél “Щ, Qis_ d». ‚ 
Amer. et des Indes XXIX. rl. 

oUvIEI’. l. к. 25 
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Szinlc csak egy faja ismeretes az Amazon fulyaui 
purll'airul, melly szaikó nagyságu. l‘ekele, 's mellynèl 
mellc álljáuak tollai nómí csiingö росы]: idomot képze 
nek, (‘и u _ ‚ ' 
diszes csò'rrö/r. (fepÍzalopfeŕús ornalus. Свой.) Ann. 

du Mlis. XIII. xv. (braaf/m cep/Laloptera, Vieil. 
galcr- lili. Tem. col. 2555 Como. órnata; Spix, ых. 

A SELYEMFARKUAK.v Földi. . ‚ _ 
(Les Cotingas. Ampelís. Lin. Der Sc/Lmuclr'uogel.) " 
Csorruk általálmn lenyumotL minl а lógyknpúknál, de 

kissè rüvul arányilag, elég szólcs s könny'üdcn l'vell. = 

гюнбк. _ 
(Piau/Lau , Querula , Vieillol.) 

Nevél kapják 'kiáltások módìáért azok. mcllyeknek 
‘esorta eröseibb és hcgyesebb . s cz okbul élrtrnódjok is 
igen bugárevös- ——- A'merilgaiak, s csopurtouként rcpdez 
М!‘ uz `erdöbcn bogarakat ùldüzve. (‘) 

A RÈNDES sELY-EMFARKUAK. 

Csorrok valamivel gyöngébli; bogarqkon kìvlïl b_ogyò-~ 
kat és gyönge gyù'mölcsöt kèresnelc. Ainerikában ncdvcs 
helyelien tartózkodnák s uagyobb résàint jclesek МОДЫ 
bor ós azúr rngyogásrul, melly a hx'meli lollazalát fcsli u 

(‘) ldc Мне!“ а rena'es pio/w' (ld. PfauÍlÍlu ordinair): , Muse. ru 
brlcollis. Gm.) enl. 581. Vieill. gul. 1l5._ fclxîe'tsgÁ llyilmisziin lorlluh 
_. s a ладу pio/lo', (Cotinga rouge. Vail.) Ois- d' Afriq et des Inllçsl‘: I 
XXV és xxvl. l. =l Col-acfas .Militaria-_, Schuw. -- А szürke .sella/eln-4 

` farku. (Amp. cinerea.; fnl. 699-Ainkább a piulióklxoz lxaixonliì, мы а 
rendus selyemfarkuakhuz. 

А hajnal torLu pio/wIlL: P. à gorge aurore. Corac. .s-¿utuaì 
Lalli. Curacina ssamm. Tem.) col. 10. kcskenyebb uson-u , s inlább a _ 
csó'n‘öpekhcz liòzelil.` 
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szf‘rclcm évszakiiban. Kú'lönben u két nümnek csak sziirkc 
‘иду burna szinzete van. 

А migo' “(угле/‘иди. L(L’ Ouette. A/npelis `caraifesc'. 
Lin.) Eni. 378. Spix. V. 
Teteie, Faresika s ha'sa skarliilvcres. a lübhi {'ekelc;y 

negyedik szárnytolla hátraliuzoll, rövidehb és mínlegy 
szarvudott. 

.4 pompa's selycmjarhu. (Le Pompmlour. Amp. Pompa- l 
(loro. Lin. Der rot/ie Schlauch-vogel.) Eni. 279. 
Szép viliigos. biborszin, `feller szárnytollakkal: nagy' 

takaróiinak durva szakiíllaiI kél‘. lapra irányzollak hegycs 
szeglettcl. mint valami telo’. 

А he'h selyemfarhu. (Le Cordon bleu. Amp- Сойдёт Lin. 
Der -blaue Schmuchvogel.) Eni. 186 és |88. 
Lcgszebb ullramarin szinl'i , mele violaszin, gyakran 

kereszti'ilvdg'va szélcs Её! szaluggal, s hajnalszm foltokkal 
' icgyzett. (‘). 

A szÁ RN YADI’sz вк. 

(Les Terai/zes- Tersi/za. Vieil.) t I l 
l I Selyemfarkuak, alapon kissé szélesebb eßorral. (i). `í 

(A FAIucAeox. ‚ (Les Echenilleurs. Ceb/epyris (a). _Cnv.)` . ' 
А mellett hogy ICsorrok mint a selyemfhi'ku'ali'li';I ogyl 
l ‚ "f :.‘\. "  

(i) A. li. lmp. Cavaria. ем.‘ 299. '-‘..V‘Á„,P_ mural/am. ,.I.. col. 
565. Swains. ill. zool. 57. _ A7. Amp, „при“в трггтпдс. "_, L 2.‘ 
a vágo' faitájának li'nili lálszi‘k. А 

(i) Amp. tersa. Gin. т: La ‘агата. Bull'7 Наш.’ 1[9‚ .à praal" 
ters-ine. Tem. col. 5. ~=fProcnìas hirundin'aceŕz. Sw. wohin., 2L 

(al Elly ìsm°""““"~m“dà|` SÜPÖE Deve. Vieil. utòbb CANPEPMM.. 
navet adult eeen immuck. ` 

‘25 
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kíilönös bélyeget birnak, abban állót hogy tollok csöke 
egy kissé elönyujtott, durva és `szurós a farcsiktollaknál. 
Afrikában s Indiákban élnek, bogaraka‘t szedve` a legma 
gasb fákon; az igazi selyemfarkuak ragyogását nem bir 
ják. Farkok egy kissé villás középen , oldalvást ред}; el 
vágott. (Ё). 

Elválaszthatók szinte: 

»A LocsKÁx. _ 

(Les faseurs. 'Bombyczlla Brisson. Знаете/шина.) 
Feiök а többieknél kissé hosszabb tollhubbal ékesx' 

tett, mellyek majd mindnyájánál még továbbá azon kü 
lönös liélyeg van szárnyaik maisod rendl'i tollain, llogy 
csökök vége petés,\sima, veres köggé szélesù'l'ált: ` 

Europában egy Га] van , melly , nem tudatik mi okbul 
nevezteték franciául csehors’záginak, magyar neve: 
1. Selyemfarku locska. ‘(Locslra “(уст/(жён. F. .Íaseur 

de Bohême. Amp. garrulus. Lin.) Enl- 261. 
Kissé nagyobb a verébnél, borverhenyes szl'i'rke tol 

lazatu , torka fekete, farka fekete , végén sárgával sz'egve; 
szárnya fekete, fehérrel tarka. Ezen madár seregesen )'ö 
hozzánk igen hosszú idöszakokban s rendetlenl'il, mi ok 
lml igen soká rosz jósoknak tartattak. Ostoba, könnyen 
megfogható s szelidíthetö, sokat és mindenbúl eszik. Аз! 

hiszik, hogy igen magas éjszakon fészkel. На“: igen nak tartják. ' 
_ 2. Az ameríkaí locslra. (Ampelis garrulus , b. Linn. 

Amp. americana. Wils. I, VII. l; Bombyc. caroli 
 

(') lllyenek: Muscle. cuna„ Gm. enl. 541. = L' échenilleur 
cendre' , Vail. Afr. CxLlI. rl. Vieill. geler. 150; — Ь’ échenilleur noir. 
Vail. LXIV. Tôle az Ech. jaune, LXIII. rl. = Белый Turdus phoeni 
„Рита. T. ‘= Echenille à epaulettes rouges. col. 71. _ A ь, 
Ceblepyris fìmbriatus, (Ech. frange') Tem. col. 249’ 250. 
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rte/wis. Wiels. — Bomb. ‘Cedros-um, Vieil.` Gal. 118. 
Vaill. Ois. de par. I. 50» rl. 

Amahoz igen haso‘nh't, de_kissé kisebh. _ 
3. А japa'ni locsl‘a. (Bomb. phoenz'coptera. Tem.) col. 450. 

.Iapáni fai, szárnyain fù'gelékek nélkül, farka hegye 
s szárnyának april takarói veresek. 

HolI'maIIsegg és Iliger nem kisebb oliozatossaggal val-4 
laszták el a selyemfarkuaktul 

A szELEcsöRòK-et , 
(Les Procnías. Holfm.) 

mellyeknek csorra gyöngébb, lenyomottabb s egész 
a szemek aláig szelL‘ Amerikában élnek, bogarakkal {бр 

\ Ia'lkozva. 

Ezek tovább fóloszthatók még: 
A lulajdonhe'pi szELECsÖRöK csori'a tollakkal takart. 

Egyik I'aiok: 
A ‘отдадут szelecsò’r (Annu/lis carunculata. Gm.) enl.. — 

293. egy hosszú, puha Iorongy által különös, mely 
lyet csorra alapián hord. F elnött áll'apotiában fehér, 
különben zö1des._ 

A 'ronKAcsUPoX (Les Averaaos. Casmarynchos. Termin) 
csupasz torku szelecsörök. ' 

1. A taria torl‘acsup (Ampel. mnegata. Lin. col.' 51. L’ 
Afuera/Lo. Buff. IV. 457. l.) 

Himiénél a torok meztelen része egészen izmostoron 
Igyokkal takart. 

2. A torongyatlan torlvacsup (Proc/1,. Миранда, рг. Мах.) 
`001. 368 , és 383 , vagy Сиэтл". есагипсш‘ашз. 

SpiX. 4. 
z 

A him torkának csupasz részén csak igen apró s ritka 
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azörifi tollak vannak. E mandat-ink fehl-rek a2 Не" :illapol 
han: n fialal him s a nöslény zöldcsek. 

A NYAKAcsUroX. 

Les Gymnotlerel. Gulymnoderus. Geolfr.) 
Mellyeknek csorra csak' еду kissé erò'sebb. de a mely 

Iyek nyaka részint csupasz s i'ejök bibor tollakkal takart. 
Az ismereles fai szinte déli Amerika'bul v'an, nagy részint 
szemevö , galambnagyságu, kékes szárnyakkal. neve: 
,A de'Iameril-ai nyal‘acaup. (Ставим nudicollis. Sh. Cor 

vus nuflus, et Graculafoetida, Gm.) Enl. 609. (‘). 
l 

A BoGÁnKAPóX. l 
(Les DrongosuEdolius. Cuv. Dierurus. Viell.) 

A Iégykapók nagy sorálioz tarloznak meg; csorrok 
szinte lenyomott s kimetszett végi'i: felsö erösze kitù'nö; 
de az kl'ilönbözteti meg öket, hogy két csô'rlemezök egész 
hosszálâan könnyüden l'vellz;| orrlyukaik tollal fedvék „_s 
vazon kivi'il még bajuszt képzò' liosszú szörök is van. l’ 

Fajaik igen számosak az Indiai-tenger szélére esö tar 
tományokban. Által‘ában fekete szinök s villás farkok van; 
bogarakkal élnek; azt mondják, némellyeknek éneke szép . 
mint a' fl'ilemileé. (2). 

l". (‘) Vaillant faja, Oia. de I? Amér. ct des Indes, xLv és xLvr. ta. 
l-in ki'ìlönbözik tôle. 

. Jegyz. Vieillot а hollógabokat, nyakacsńpokal. (is csórröpölu-i. 
conAclNA ncvü nemében egycsíti. ‘ 

(Ч Fajok: Lamforfìcatus. Gln. enl. 189. Vail. Afr. IV. 166. és 
Vieil. galet. 141. — Lan. malabarícus. Shaw. Vail. IV. 475- Sonnerat , 
Voy. aux. Ind. et à la Chine, xcvu. rl. в 0иси1щ paradísíacns. 
Brisa. Iv. xIV. rl. A. 1. -- Lan. caerulescens. Gm. Edw. xLvI. rl. 
Vail. Afr. Iv, 171.. -- A drongo hromze'. ua. 176. 

És több új fai. f 
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y A nocmcÃnox. 
‚ (Les P/uba/ures. P/Libalura. Vicill.) 

Csorrok erösze ivelt mint a -bogái-kapóké, de a cson‘ 
l‘éllel rövidehl) minl. fejök. i ' 

A sa'rga csor’rii bogfogdr. (Ph'ßaviroçtria. Viel. gal. 
74. Tem., col- 118. PÍL. cristata Goaìns. Zool. ill~ 3l. rl.) 
Ismeretes fai Braziliábul; furka i'geu villás, _*tollazata fe 
kelével és sárgával follos, [bién pedig vcrlessel, a 11111116’ 
melly zsarolyokra s légykapókra enilékeztet. 

A VEREBÉLYI‘ÉK'.' 'fÃ‘ÑAeiLL (F öldi.) 
Csorrok kúpidomu., .alapján,háŕornszeg1etíi,> eräeze'n 

könyüden ivelt, vége felé kimelsdzetlt, szárnyaik s' reptölc 
rövid; szokásnikban `Yvereb'einkhez hasonli'tanak, s a sze 
r'nneket` gzinlugy kexfcîiik', minl bogyókat -és bogarakat.V A 
gyüjteményeklgen „nngyo'bb részök élénk azínek által tù'nà 
t‘eti ki magát. Mi igy osztjuk öket f`ól. " › ' "J 

. i l и ‚ ¿i A шкалы};- ’ i' ...1. 
.ì- . l ._EUPÍIOILGS 011 Bouvreluüs.) . 
_ Y Csorrok rövid s ha‘ vizezinülcgLnézetik, alapia minde 

niky oldalán kileriedésl. mntat :-` lin‘kok arányi1ag`rövî-`-" 
debb (а). ' ` - \ ' ~’ ` l." 

1" ‘ ` I i ` 
_ ладу:- A bec-de-J'ar, Vail. Afr. 79. mellybül lliger a Sparaetes 

nemet csinálta, slmelly lemásolva van Viellot galer. cXLI. rl. Tem 
mink meglvizsgálása szerint .vzaka'lla'rnak (szakálmadárnnk, barbican) 
lenni ta‘láltalek., mellynek 'más lábukat és lollhgot adtnk. Egy kerei'> 

‘kedó -tette'l-e'zeim tréfál. s megcsalta Raie de Brenkelenwaerd мы, 
cgy ganlavg _lxollianili‘mádárkedvclöh v - - A_, 

i .À , ás ezen egész nemrü s а i ráru s to' ru emare в ш‘ l . '‚ L ‚ d 1 p p 1 1 d l n z 
és «le Courcelles Paulina kiaanzouy, most Knip asszonyság munkáitt 

(2) Tanagra z'iolacea, enl. 114. 1. 2. `— T. ca_ymfl’illl'h u’ 0’ 
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A NAGvcsoRllU VEREBÉLYÉX. 

(Les Tangaras gros-becs. Gross-schnäbel.) 
Csorrok kúpos vaslag, holtos, olly széles mint та 

gas, a felsö lemez Мы gömbölyödött. (‘). 

A tulajdonképi VEIIEBÉLYEX. 
Csorrok klipidomu, fejöknél rövidebb, olly széles 

mint magas, felsö csorlemeze мы, egy kissé hegyes. (') 
A IuóvEnEBÉLYEX. 

(Les Tangara loriots.) 

 

Csorrok kúpos, I'velt, hegyes, kimetszett végl'i (a). 

5- —’ Pl'pra musica, enl. 809, 1. -— Tan. díadernata, Natterer, col. 
245'» Wig? lindo bleu, Azz. =‘ Bouvreuil azure”, Vieil. gal. 54. — 
Lindo Не“ dare', Azz. (Tan. chrysagaster, Ouv.) — Tan. vírídís , 
Vieil, col. 56. 5. , _ 
’ l (‘) Tan. magna, enl. 205. - Tan.- atra. enl. 714. 2. - Cora» 
cias ca_yennensis , enl. 616. Мира, pr. Max., col. 177. 
--- Tan. superciliosa, 8pix,. 57, 1.'.` .- Tan..psüta¢ìna. 116.2. Ezen 
osztatra épité Vieillot a HABIA поте‘. 

(2) Tan. talao. enl. 127. 2. ~« Tricolor . enl. 55. ‘--. «Mexi 
‘врагам-290,2. es 155,` 1. — 0_7го1а, enl. 155,2. - ‘C_’ayœ 
na, enl. 201. 2. és 290, 1. - Epíscopus, enl. 178. — Coelestis, 
spk. 55', 1. — Varia, Desln. (Мишени velia, Lin.) enl. 669, 5. 
s a T. .Schl-ankh', Spix. 51. amannak Банда lellet. —- Punctata et 
siaca, exil. 155ml.. -- Tan. multicolor, Vieil'. galer. 76. = Frìng. 
или, L. Cutesb. I, 42. Tan. th‘oracica, Tem. col. 42. 1. — Tan. 
citrz'nella, uo. 2. —— Tan. vittata7 uo. 48. _ T. penicíllata, Spix. 
49.*- Tan. aurícapz'lla, ua. 52. — Tan.- vittata, Tem. col. 4'8 
ч’; Tan. leucopteraf vagy Oriolus leucoptcrus, Lath ‚ Syn. 

(‘) A tan. виды-1.9, enl. 156. pileata, 720», 2. és принц/‘па, 
Spix, 56, 1. aQbillegtetókhöz közeliteilek vékonyabb “оп-ой“! 
fogva.- Tan. менты, 720', 1. valódi’billegtetó, némileg ökör 
заем‘, kiné “Вы; своя-ты. ' ' ‘ 
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I 

.I SAIIKÁLYO'X (SARKÁLYVEIIEBÉLYEX.) 
(Les Tangaras cardinals.) 

_ Csorruk kúpu, kevessé I'velt, oldalvást egy Мета 
tompa fog. (l). i 

Ve'gre: 

.I XÁvADÚz-ok, KÁvADÚzADT VEREBÉLYEK. 
(Les Tangara rÍLamp/zoce'les. 

_ Csorrok kupidomu, az also lemez vagy is állkapca 
úgai h/Itra f'elé duzadtak. (а) 

-A IIIGÓK, HUROSMADARAX. Földi. 
(Les Merles. Turflus Lin. Drossel.) 

Csorrok összenyomoti és I'velt, de hegyg nem horgas, 

(') Tan. cristaux, enl. 7, 2. és 501 2. és ennck fiatala a Tan. 
brunea, Spix, 49, 2.y _ Nigerrima, enl. 179, 2. és 711. _ Oliva 
cea. --Archìepíscapus. Desm. `Spix. 55, 2. _ Tan. rujiz'enter, Spix, 
501» _ Rufigularìs, ua. 56, 5.- Suira. ua. 48, 1. _ Viridis, ua., 
2. Ezen стаю: 'rAcnYPnoNUs néven köszönté Vieillot, gal. 82. 

De ide tartozò tôle még n PYRANGA nem is , melly csak еду 
egyéni idomtalanságl‘a van марши. Mi az ó шт Tan. cyaníetera 
па!‘ mondjuk. \ 

Le palmìste , Bull'. enl. 509, 1. (Tard. palmarum.) Gm.) Vieil. 
Am. Il. 69, szinte ide штык; kimetszése alig észrevehetò, s там 
egészen eltůn еду uomszéd Тайны, mellybül Vieillot az хствкм. 
(Ict. dumicola, Viel. Am., et’gal. L’XXXV, :=: Pipra polyglotta., 
“Не. l, И. 2.) nemet csinńlta. Ezen fai a fonárdkhoz vezel. 

Tan. missiaipiensis, ,enl. 742. = T. aestiua, Wils. Am. l, 
vl. _ 5, 4. — Tan. rubra, 156- 1. _ T. Iudm/ice'ana. Wils. Ш‘. 
xx. l. 

(‘) Vieillot ebbül csínálta a JACAPA vagy RnAMPI-IOCÉLES nemer, 
Байт. 79. ‘ ` 

(i) A tanagra Jacapa. (Jai-apa. F.) enl. 128. ч- T. brasilien. 
enl. 127. 1. T. nigrogularis. Spix. 47. \ 
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s nem okoznnk olly erös Шаман, mint а gebicseknéh, 
azonbanbun , mint mondtlik, fokónkénti штате} "ан cgyil; 
nemtl'il а шайзЧфоъ 

A rigúk életnemre inkább szemevö, elég általánosan 
bogyoval élnck: szokásaik I_nagáno'smk.l 

RIGÓKNAK nevcztetnek kl'ilönösebben‘azon faíok, mely 
lyeknól а szl'n egy vagy nagyobbl tömegbcn van eloszlva. 
Legszám'o'sabl) _ i 
a [едет migo'. (Le Merle commun. Tardus mêru`la. Lin. 

Die jlmsel. Die Schwarzdrosnel.) Нант. 71. 
A him (Еп- 2:) egészen fekete, csorra sárga; а nö 

(Enl. 555.)"1‘6161 barna, alul barnás-yerhçnyes , melén 
hama foltokkal. Igen vad тайги‘. de mégis liönnyen meg 
szelidíthelö; jól megtanul énekelni is. Egész évben ná 
lunk murád. i _ 

Egy közel Га] , de csak zîltmcnö s különösen а hcgye 
ket követó’. ' ‚ _ 
Az öŕvös-rlêq'ó- (Le Merle à plaslron. blanc. i Tard. lor 

gu'atus. Lin.'Dz`e I_Iz'ngdrossel.) Enl. 168, N aum. 70. 
f. - . ‚ ‚ ‚ Fekete tollen részmt lelieressel иерей, s mele hasonlu ` 

szx'nl'i vérttel радует“. 
. _ Déli Europa mages hegyei két fait táplálnnk 

А azz'l'lai rzêgo't. (Le lllerle de roc/ze. Turd. .saxqfz'lzis Lin.) ' 
Enl- 562. Naum. 73. 

А lre'l: дуб: (Le llIerle bleu. T. Cyanus. Lin. Enl.' 250. 
Naum. 72. inellyelçtül 
А maga'nos ngo' (Turci. _solitarz'us- 'Lin. Le rune/'le 

solitaíŕ'e) knem kù'lönbözik Az elsö molly lcglölibször 
l-, 

 _ 1 

Jegyz.v A tan. atricq'pìlla) 80g, 2. S a gu’yailßns‘i‘iQfg'grf'iliicscl-r. 
А tan. cristatella, Spix7 mfrùzgilla “блага, _Gm. Tan. gra'mí- . 

_ ‚ s _ ‚ 

nea, és a T. гида-01150, Sp. 55. sárlnányolc. _ _ 
(‘) Bonneli észreve'tele. f A, .l 
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iö «Чашка. lcgismeretesebb. meredek szikhíkon‘, ó ro~ 
Inokon f'észkel; szépcn ii'ityöl. A him fric s nyaka ham 
vas, háta barna, farcsika fehéii, nlrúszc s l‘arka narnncs 
szl'n. _ 

núRosoIi . IIÚRIK (Hurosmadrír I?. calves) nevel 
(hangioktul) kapnak a tarka шпагат iiiiok, mellyek apró 
fckete vagy harna follokkal horitvák. Ilycn ni‘gy "an Ell 
ropáhan, a hálon mind barmik s mcllökön Í'oltosak; éne 

« kes madarak, bogarakkal és bogyókkal (ШК. nagy cso 
portokhan "так. húsok igen ió izl'i. ' 
1V. А 1.9. hún'. (А Ie'p ngo'. F. LaV Dram... Tuffi... ...icf 

vonls. Lin. Die Misteldrossel . Der Ziemer. Schneer.) 
Eni; 489. Frisch. xxv. Naum. 66. l. 
Legnagyobb; szárnyai ala feller; igen зверей а lép» 

gyl'imölcsöt, s ezen élösdi növényt elù'ltetni „для; 

2; A [туба ÍLÚri. (Fea-yó'rlgró: F. LaiLitorne. Tur-rl. 
pilaris. Lin.) Eni. 490. Frisch. XXVI. Nalim.` 67. 2. 
Die W aclzolfler Drossel. Krammeiavogel. 
Az elöbbitiil leginkább abban különbözik‘, hogyy I'eie 

s пупка i`óle hamvas. ` ,_ r' ' l y 
3. Az énel‘lò' h‘u'ri. (Énehló' rigo'. F. La Grive propr. 

dite. Turd. musicus. Lin- Die Singzlrossel. Zzppe) 
Eni. 406.`Frisch. XXVII. Паши: 66. 2.y 5 " 

. ‚ › ‚ -..‚\ 
.Szái'nyainak alia sárga; ez_ lcgiobban énckel s ezt 

leginkább eszik. Í 

(‘) Shaw urral а" lchetne goiulolni ‚ hogy a sziberiai szaikóval 
összezavarván, мы nfki Linnaeus a rövröpök tulaidonságait,' s 
maid Corvus, maid Lanius‘infaustus, néven nevezi. 

A sziklai’rigóhoz közellthetòk; le rocor Vaill. Afr. 101 és~102; 
~-- L' upiormeur, ua 105. ' ' ` ‘-'- Ч 

I ' `A'magános rigóhoz liözelító idegen faiok: ‚ mrd. maníllemis. 
enl. 6561 hihetòleg== turd. violin-eus, Sonn. deúxìème Voyagel 

’_ 
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l A baros húri (csrpegó' шуб. boron r. F. Le Mam/ís. 
Turd. íliacus. Lin. Die Rothdrosael. W eìmlrossel.) 
Enl. 51. Frisch. xxvm. Nauru. 67. l. 

Legkisebb, szárnyai ala з oldalaì verhenyôìk. 
A rigó nembeli idegen madarak igen számosak. Mi 

föképen megnevezzíik 

a sol‘szlwu 11:96!- (Le llloqueur. Tard. polyglottus Lin. 
Ejszak-amerikai Га) . Folù'l hamvas , alul halavainyabb , 

szárnyán fehér folttal. Jeles azon meglepö könnyüségérù'l . 
mellyel nyomban követni tudja más madarak énekét, söt 
még minden hallott szavat. (2). - 

‚ __‚__—_ 

Cvln. rl. ~-- Turd. eremita, enl. 559. Turd. varias. Horaf. -- 
Myiothera Andromedae. Tem., col. 592. 

(') Még, rioha igen ritkán, Némethonban két [а] találtatik: a 
тег/испуг.‘ folto.: ha'tu' .s oldalu hu'ri. Tard. Naumanni. Naum. 68. 
sua/electa tOrku s тем hu'rí. Turd. Вес/индий- Naum. 69. 

ц‘ (’) T. Orpheus (Le petit moqueur), Edw., 78.; — T. domini 
сна, (le moqueur de Saint-Domingue.) enl. 558, 1. igen kôzeliek 
honá, sziute mint a T. Бит“, Viel. Am., 68. Y ~ 

A. h. a foltos mellii vagy lestalu idegen rigókhoz: T. rafux, 
Gm. enl. 645, és Vieil. Am. 59. — T. fuscatus, Viel. Am., 57. 
bit. -- T. minor. Gm. vagy T. mustelìnus. шт. (Grívc talìne'e v. 

` дышат.) vieiLAm. 62.5. 65; — T. .'mrpre... кцы. n1'. 45s. 
Csupán foltos toi-bkkal ‚ legalább a vén: T. migratorias Ii. eul. 

556; Catesb., 29. Vîeill. Am. 60, -- 61. — T. ochrocephalus, col. 
156. -‘- T. plumheus, enl. 560. Vieil. Am., 58‘;` T. Falclandiae, 
T.; --- T. olívaceua , Gm.; le grívron, Vaillr. Afr. 98; Т- T. cam 
pestris , pr. Max. 

Csupán folios oldalakkal, T. punctatus, Sh. zool. nov. Holl. l, 
‘х. rl. melly == cmcLosoMA. Vig. és Horsf. Trans. Lin. xv. 219. l. 

Az alul nelly-feiten idegen rigók köziil: T. bra‘aìh'enaís, Lath; 
—‘- perspicillama; -~ T. melanosis v. re'clameur, Vaill. ‘иду 1’. 
voci/krans, Zool. ill. 179; --~ T. naeuz'us, Vieill. Am; 66; »'- T. li 
w'duus v. chat-bird. Wils., l14, 2; ---' T. cr'lrinl‘c, Tem. col.'445; 
— T. rubrípca, ua 409. -- T. kucogaater, enl. 648-, 1; - T. mtl-~ 

e 
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l\'émellyek e madarak köziil a gebicsekhez Iátszanak 
szokásaik áltnl szi'tani, a nélkl'il hogy csorrok idoma öket 
más rigóktul megkülönböztetnlê. (‘). 

Észrevehetö hélyegeknél fogva nem kiilönböztethelni 
meg némelly afrikai yrigókat, mellyek számos és zaigó csa 
patokban élnek egyi'itt mint a seregélyek. ls bogarakat ù'l» 
döznek vagy a kcrtekb'en nagy kart okoznak. Köztök 50 
kan ielesek tollaik ragyogása álml, mellyek szl'ne avel 
barna (2) , s ezek közi'il egyik fai elvágott s vtestém'el egy 
harmaddal nagyobb farka által tiinik ki. (a). 

 

dngascariensis, enl. 557, 1. — T. Australasíae, Sh. Nat. misc. 
1015; -- Malurus ‚нищих, Tem. cpl. 585; — T. репы-11111, enl. 
644, 10. Ezen utolló három faiat roszul számlálta Buß'on a_ hangya 
zúzokhoz. ` 

даю/2. A turd. aurocapillus, Lalla. enl. 598, 2. és Vieill. Am., 
64. (Маше. аигосар. Lin.) igazi billegtetö s azenérekhez tartozik; 
T. calliope, Lath., Syn., suplém. czím-ábra а veresbegyíiekhez való; 
-- a turd. ca_yanus', enl. 515, шпаги; dominica nösténye, enl. 
156, 2. mellybiil Vieill. а Dulus-palmarum-ot képzé. gal. 146. 

(‘) Már a gébicseknc'l szolánk némelly, rendesen a rigókhoz 
tett fajokrul, millyenek: Turd: zeilonus, enl. 272. Иду látszik ide 
közeht még: а T. cafer, enl, 565. Vail; 107. melly igen keveset kü 
Iönbözik, még szinében is, a Lan. jocosus-tól , enl. 508. E két fai 
magával huzná a T. третей-1, еп1. 517. Vail. 105. és a Tard. 
crysorrhaeus `t; Tem.1 Vaill. 107. 

Más oldalrul nehéz a “Паша-4011013211111132111111 a hausse-col 

nain-t, Vaill. Afr. 110., s a cravate noire-t, ua. 115. 
.Jegym A gébicsekhez közeli rígókhoz számlálandó me'g: Masci 

capa carinata, Swains.; Il. zool. 147. mellybül Vigors és Horsfield 
а мешком nemet csinálták. 

(’)К1щ1111сёреп a: Tard. auratus, enl. 450. (nabirop: Vail. 
Afr. 89.) és T. nitens. elll. 561. (Couigniop. Vail. 90.) 

Ide iónek meg.: T. crysogaster. Gm. L’ pranIIert, enl. 518; 
— Т. bicolor. Gm.' Spreu. Vail., 88; — Т. moría. Le jaunaír7 enl. 
199. Vail. Afl'. 85 I Сага‘. rufipennis , Sh. s hihetólg L’ éclatant, 
Vail. 85` és Le Chaucadar, ua. 86; I: Garz’. splendidus. Sh. 

(5) Turd. aeneus, enl. 220.(z'ert dore', Vail., 87.) 
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Шу)’ véljt'ik itt van lielyo 
.dz új gvineai rigo-nal' (Le .Merle (le la Nouvelle-Gui 

пёс. Paradis‘aea gularis. Lalli. et Shaw, Par. nigra. 
Gm.) van. o... de Раг. 2o a.` vieu. oi.. de' PA.. vn.. 
rl. et Galer. 107. i ’ 

Farka lláromszorta nagyobb tesléne'l, l'ején Вы loll 
hub, mellybt'il paradíz-madarat csak Ilollai kl'ilönösségeéi‘t 
s hasonlithatlan pompáiaért csináltak. (‘). 

Más ragyogó iollazatu rigóknál a Гений! tollai lxcgye-A 
женой mint a seregélyeké, ezek ' 7 ' 

A IIAGYOK. (Les Steur/zes _ou .Lampro/ornili. Temm. 'Más rigóknak csol‘ra viszont -olly karessu,A hogy а 
sziklabilekhez közelitenek; ezek ,I ‘ " 

A IIURIcsoK. (Les Turdoides ou Ixos. Temm.- (‘). ’ ^ 
Mdsoknak csorra v’ékony, de egyenes és eríös, s ezel; 

közt jó számmal igen-igen villás farkuak vannak, nevök: 
RIÓGÉBEK. (Les Enieures. Tem. Oenicurus) (‘). 
Vaunak móg lábaik magassága (Щи! kitù'nök, s мы 

a gázlók idomát hazadók, ezek:` " 

(') vienoi a madúrnak illy "emi nevi-t ada: As'rRAPlA. 
(‘) Tard. mauritiaaus, Gln. enl. 6-18, 2. Col. 149; 'I'. cantor, 

Sonn premjf’oyage,,mtxm-l rl; Lampraßvrnis mueallicus. Temm. 
Col. 266. Mcgkiilönböztetendó volna: Lampr. erythrophris , szép vc- ` 
res szemöldökeiért, Inellyoket percus МПа‘: kŕpzcunk.' 

(‘) I_llyenek: T. erythropteru.; Gm. (Le podubé) enl. 554,; -— A 
jánfredi., vail. Afr. ш; — ¿gramm ne.. из; _- A maar, 
на. 119; —- a turd. tricas. enl. 709, 2. ---- A turd. orientalis. Gm. 
(le ‘вмиг-болта.) enl. 275, 2. ezen csnpol‘tut ai egyenel csorru gc 
bicseklxez vezeli. . 

A. l1. Ixos calcacephalus, Geul. Col. 455. l. I. squammatus . 
uo. 2; -- R. atrìceps, col. 157. s fökópen T. dispar, col. 157.~ 
melly [ох-Ка alatt vetes port-os tollakat. bil', mint szárnytoldalékain 
а 1осз1ш. _ _ . 

(‘) Ácnic. coronal/4s. Тешш. Cul- 115. --- ’l'urd..Le.sv/wllaultil , 
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А liUmGÁzoK (Les gral-lilies, M» vieilli; gal. 150i, 
A'Í'anJ/Pus', Oppel. Mém- de l’ Acad- de Munich, 1812. 
vm. rl. _ 

A` CSÖRÖNSZÖREK (Les (frizione. Cri/ziger. T em.) olly 
l’igók, mellycknek csori'szörci igen erösek, s larkólollaik 
nella selyembe végzödök. 

Illyen: 
A szal'a'los езду-612326". (Cri/figer barbatus.) Col- 88 

‘ А HANGYÁROK., (nANGYAzUzoK.) 
(Les If'ourmilliers. M_yot/Lera.. Ilig. Ameiserifa'nger.) 

Buffon állal méltán választallak el a rigókt'ul. 
Isincrhetök magas liibaikrul s rövid farkokrul. Борд 

rakkal s föképen hangyákkal élnek. Mind a két szárazou 
lalállalnak. ` 

Azonban a régi száraz {Май tollazaluk élénk зайца ál 
tal j'elesek, ezek Buffonuál BHÉVES nevel kaptak , V íellollul 
PIT-rk ncvet, s magyar-ul HANGYönöLY-eknek! тонам 
tók- lcle taztozó Га] I 
A rövidfarL-u Ímngyo'röly. Corvus brac/z_y‘urus. Gm. enl. 

257, s 258 Edw. 224, mellyhcz ulóbb több szép fai 
ndaték (2). (Europában еду sem találtatik.) 
Ide adandó még: ` 

A l‘e'ß‘hangyó'röly. (L' Auzuri/z , Tard. cyanurus. LaLh. 

s 

Vieill. gal. 145, = Motac. speclosa , Horsf.; -— denic. oela'ms ‚ T. 
60|. 160. Hasonló joggal' közclitcnek a1. egyenes csorru gebicseklicz. 

(') vieillot e паче: MYnMoTnEnAw'a “шаман. 
Г’) Illyenek: Pina erythrognstenfCuv. enl. 212; -- I’. gigai, 

Tem. col. 217; -- P. cyänoptera, un. uo. 218.; -— Р. suPerciIiosa, 
C. -— I’. strepitans. Leadbeater, col. :7555. 

‚игл. А brève des Philippines, enl. 89. nem r: Brève d’ .Ingo/c. 
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f 

et Gm. Сон‘. qyqnurus, Scham.) ЕМ. 355. (') melly 
amaltul csak hegyesre vágott fark által különbözik. 
Az й] száraz'sokkal számosabb fajai, harnább 321 

m'iek, s csorrok crössége s hossza külöubözö. Ezen ИМ; 
rész temérdek nagyl‘ságu erdei s puszlai hangyájival él 
nck; a nöstények nagyobbak a hl'meknél. Kevcset'repù'l 
nek, szavok hangos s némelly fajoknál rendkivüli is. 

А vastag hajlott csorruak közölt megjelelendö: 
А kira'lyi Ílangyöröly. (Le Roi (les forml'llz'ers. Turdus 

rex Gm. Cory. grallarz'us, Shaw.) Enl. 702. Der 
Ämez'senkömg. 
Mindnyájok közt legnagyobb , legmagasb lábu , 10g 

rövidebb Гайки; elsö pillanntra gázlónak mondanád; nagy 
sága mint a Ещё s szürké tollazata kellemesen tarkázólt. 
Sokkal magánosahban él mint а többick. 

Az egyenesebb de még'elég erös csorruak a liaison 
ló csorru gébicsekliez közell'tenek. (3) 

 

Edw. 524, mint Vaill. mondta, ,- mellyre rigó-fciet tettck. Én а 
termc'szetben láttnm. l 

(') А ke'k hangyó’röly. nemr Cayennebül való, mint Buß‘on mon 
dá, hanem Keletindiábul. Ez a pitta c‘yarlura, Vieil. 155. А h. Myi 
oßhera ajïnís. Hol'sf. вы még a Turd. c_yaneus is, melly = bre've 
bleuet, Tem. col. 194. melly azonban az egyenes csorl‘u gébicsekhez 
уже‘. ‚ 

А Pz'tta thoracic-a, Tem. со]. 76. melly szerint Hox'sfìeld és Vi 
gors urak a TnlMALIA nem ábráját álakiták, kevéssel távozik el a llék 
hangyórölytül , kivévén homályos szìnök s elóre egyenlôn kìsebbülò 
clorrok által , a mi óket a verebélyekhez „ты. 

(E) E madál‘bul csinálta vieillot a GRALLARIA nemet, gal. 154. 
A. lx. Tard. tinniens. (le grand beß'mi) enl. 706. 1. mellybül Vieil 
lot a MYoTxERA nemet képzé: csorra kisebb, — M_yrmothera gut 
ига, vien. gal. 155. _ ’ д 

(3) Illyenek: Tard. colma B. (le tetema) enl. 821.; —- гид-11. 
formícz'zrorus (le palícour) enl. 700. 1; -- turdus lineatus (le petit 
beßìoi) enl. 825. 2; --(t/1amnoph. stellari; Spix. 59; thamn.. myo 
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Másoknak csorra vékony és hegyes, s ez okbul és 
mivel farkok lvonatolt, a csaláncsattog'atókhoz közeli' 

I 

Iena.. (1): ‹ - — — “ "’\' 

A zUzGÁRoK (Lesl Ort/Ionian', Tem.) szinte a hangyá 
rokhoz közell'tenek. Csorrok mint a rigóké de rövid és 
vékony, 'lábaik-magasak, lcörmeik maid Iegyenesek, s Ы; 
váltképen farktollaik hegybe ve'gzödök mint a kúszók'nál. 

A rigóktul szinle elválasztandók: 
\‚ » «и; г‘ =~ l. 

 

zherìnus. ‘на. 42'.' 'A M. Leucophrís,v Tem. col. 448, nolia .lavábul , 
mégis e cloportlxoz látszik közellteni. A Brachypterix montana, 
Horst”. Да“. szinte közelx't hozzá lábai nagysága ‘НМ, idg farka ага“ 
nyilag honszabb s csorra a sziklabixle'hez hanonllt.v ` ‘ 

(') Illyenek a turd. bambla, enl. 705; _ turd-_ „птица. (Ь’ 
arada.) enl. 706 ‚ 2. Ide jô a Ramphoce‘ne nem , Vieil. 9. 12S, 

. „’-: 

Azonben több fait a rigókhoz kell visszavinni, mellygket Bumm 
а hangy-örölyökhöz lett némelly azi'nhasonlatosságmiam.; illygngls, 
név szerint: T. tintinnabulatus (le carillonneur). enl- 700, 2; T. 
cinnamorneus (Le merle _à crazfatclenl. 560., 2; az Enl. 644. raiz 
lapján Кубке: (1, és 2), mellyeket ó a Palícaur fajtáinak ve'l, min~ 

.den hihetóség' ellen. Ezen попала!‘ mondom me'g: a “вампир/а. gri 
.seus-t Spîx.- 48, 1. s 4I, 2; _ a „Наша-1:, ua, V49 , ̀ 2; _ mela 
nog¢zs¢er--l:.- ua. 45, 1. _ A wget/lem capistrata melanotharax, 
,Tgms со]. 

_ Кдсьйпвёдбддасгёга is a _Mrigrólhoz` зайцы-111661: а цоввйййш 
fajak, mellyeknek Buffon e nevet adá: jburmilliers rossignols. (Tard. 

l conv/a. et T. alapi. Gm.) enl. 701- szinte mint a myothera ma 
Iura,) Natterer. col. 555. s a M. jèrruginea, et rußrnarginata, 
col. 152. közel lévök a T. punctatus e's 

-ILI’I i grarnmìceps-hez; _ a M 
gularis és p_yrrhogenis. Tem. 442, 448. i 

д . ;ч‚ I" _ - ‘М ‘ v 

‚ I ‹ lA M- штат ¿minerai/‘arab ШЩМЬ 17% véleinéßyßm aze 
rinlt‘a gébiœekhez диоды. Semmi .csop'nrt‘eem terhelteték .annyira 

, ЩР9ЧЩ46‚3`%1°1‘1“1; .Illes-ì veinte hangyálîoků De ineg is, tlie". régi-e 
I yallani', i hogy szigoruhban _liihatárjelelve .mintA @cam-i“ Гоша!‘ 
többi csoportjaî. 

.a 
спина 1. к. ‘ц; 
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А’ VIZTENGÉLYEK. (Amuóx.) 
(Les Cíncles. Cz'nclus- Bechsl.. (2). Merles d’ eau. Í/l'zz'rzlgóŕ. 

W (газете/1 wätzer.) 

Csorrok összenyomott , egyenes; lemezei egyenlön ma 
gasak , там vonaluak, hegyök felé csúcsosodnak , a felsö 
alig l'velt. 

Nálunk csak egy van: 
A serege'ly a'rrz'o' ('uz'1ten¿gre'l_y).` Sturnus Cz'lzclus. Lin. Tard. 

„мы. Lath.) Enl- 940. Vieill. Galer. 152. 
~ Lábai kissé emeltek, Гайка elég rövid, mi okbul а han 

gyárokhoz каши. Barna, toi-kin s mele fehérek, s azon 
különös szokása van , hogy egészen lemegy а vizbe, nem 
uszva, hanem a fenéken járva, ott azon apró (Шашки: ke 
Vŕesö, mellyekbül él. ‘ ' 

Afrika s az indiai tenger-melléki lartományok táplál 
nak egy а rigókhoz szomszéd madárriemet, mellyn'ek ne 
ve nálam: 

HÚRSZI. (Phíledon.) (2). 

Свои-ой összenyomott, egész hosszúban könyüden 
l'ves, hegye közelén kimetszett; orrlyukaik nagyok, porc 
képl'i pikkelylyel takarvák, nyelvök ször-ecsetbe végzödö. 

F aiaik, többnyire némelly alkatási kůlönösség miatt 
-kit-ünök, а szerzök által mindenféle nemek közé há 
nyattak. I ` 

(‘) vieillot ezen nevel: erre változtatá: HYDROBATA. 
(2) Commerson a Poloclu'on-t (merope Moluccensis. Gm.) akará 

Еду nevezni , melly e nemhez штык. L. Bufl‘on. Hist. des 01's. VI., 
(4~rétb.), 477. lap. vieillot ezen тайм-а! legnagyohb részébül a 
PoLocnloN поте! lrépzé, n аж! latinul inkůbb ncl-eti Philemon, 
mint Philedon néven nevezui , gal. 189. Lewin MELIPHAGA neme szin 
Le majd egészen а húrszî nembe fér. 
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Vannak csorraik végén hús torongyosak. Némellyeknél legaläbb a hör egy része meg van az 
arcon tollaktól fosztva (2). 

Мёд azoknál is, mellyeknél semmi rész sem csupasz, 
néha még kiilönös elrendele'st venni a tollazatban e'szre. 

 

(‘) Ide jó egy й] hollandi madár, mcllyet Dandin, Ornith., II, 
XVI. pie àpendeloques nevezett, = confus parado-rus , Vieill. galer. 
91., = mcrops carunculatus, Phillip. Latham. és Sclxaw., de melly 
пе]; láhai nem gyurgalagéi, csorra kimetszett7 nyelve ecsetü, orrlyu 
kai szòretlenek. -- A sturnus carunculatus, Lalh. és Gm. v. gra 
culu carunculata, Ваш]. és Schw. (Lath. Syn. III, XXXVI.) és Cer 
tlu'a Стипендии. Lath- és Gm. (Vieill. Ois. dor. II, rl. LXIX‘. szin 
te, mint látnik, ide tartoznak. Ezen utolsó, ugy темп“, esu 
dálaudólag énekel s az Amis szîgeteken ЦИК. Ezen aloszlatbul csi 
nálta Vieillot a Creadion nemet, gal. 94. melly = ANTIIUCHERA 
Swaison, ki hozzá teszi még a Метр.’ phrygiust, sth. I 

(’) A merops phrygíus, Shaw. Gen. Zool. VIII7 XX; --- le go 
rucìc, Vieìll, (C. goruch, SI1.) Ois. dor., II. LXXXVIII; --- le [имм 
bin, ua. iIo- LXI. rl. (C. Лидии); _ le cracule', ua. uo. rl. LXXXVII. 
(C. craculina); -Y le polochion Buff. (merops moluccensis. Сим); _ 
le Ph. à oreilles jaunes, Less, Voy. de Duppen-rey, 21. rl. 24net. s 
némell‘y új fajok ez osztathoz tartoznak. 

(‘) Nevezetesen a merops Novae I-Iollandiae-nál7 Gm. et Broun, 
>lll. IX. == merle à cruz/ate frissèe .,VaiI. Afr., v. merope círcinatws, 
Lath. et Shaw. Gen. Zool. VIII. rl. xxII. Fültollai bodoritva maid 
nem mele elébe jutnak le. — lklellipll.v auricomis, Swains. Zool. 
ill. 45. I. ‹ 

A. h. Сан/1. auriculata', Vieill. Ода. dor.l 85. C. novae Hollan 
diac , uo. 7. y f 

I2. neninek illy küIönösség-nélkülí ‘Май: Cert/‘lia атташе, SII. 
Vieil. Oia. dor. II, 84. rl.; _Caduti-alumna, uo. 55; - C. melli 
нога, uo. 86; -- C, oaerulea, uo. 85; - C. suicidas, uo. 50. 
Magam is azt hiszem , 'hogy a cap noir, Vieil. 60. (Cert/z. cucullu 
ta, Sh.) ide tartozik, nohu hosszu csorru; Mer-ope niger. Gm. v. 
faseiculaeus, Lath. v. Gracula nobilis, Meri-cm. Beyträgevl. Cs. п. 
Ц, melly még hihetòhben ide valió. Semmi esetben nem lehet Сумг 
gJ/alag, A hursz‘ik közéteszcm, meg -- a шляпе/‚яма hurszit, 

26* 



404 M_‘A’nAnAw 

ien. Kàsy'euezfsiègzâ '«.âz..1.-ik¿j.f.-sïa,...Á 4...1.31. lheiyíèz'lg'idgl, _. 

- , f -. -.': -. a.|"' :‚ 

v A '.I‘Ànalói. I (Les lllaz'natea. Eulalzes. Cui/_) ` ' 
qIgen‘hözel а1111гзя11с11оя. Csorrok majdnem 

mint a rigóé; .orrlyukaik gömbölyůk. egyesl'iltek; meg 
kù'lönhöztetnek széles és csupasz börtorongyaik által fejhá 
mi. ‚ mindmileeomaldn .mgy:kopenà hay" .mal mßkóh. 
"mi Linnél kel-."fà'jiil zavai‘á iíssziê' a Gr’acúlai‘eli ioèi'i‘ii 
_ „11’,1› _ д zu '1.56. . ‚Ч. ‘1-1'1 . ' v ‘ l '3` ‹ › z-Ixi‘aitt' с?“ ›‚‚1 ‘i ' `nizl n'nosß ,i . l'. mf'm ißdàl 2bn 
Azjndz'ai tarrïó (Eul. z'ndicus.)"Enl. 268:' ‘Á'mf’l’m‘lfße 
JW.) a «1_ ,À дм]. _wf . на“ .’11'1‘1\11‘11‘‹\1'\‘ 'i .ltů‘xx‘al 
mi Biggi nagyságu. Тише, fehér folttal »azlirnyaezlmgy' 
tollainakg‘alaptáján. ’ Lábai, cs'orra s feje тираж‘ részei 
Bl 11k. МН" 'fìtßlx S ' “ ъ‘ '.'eiòliuellili érg ' mM ‘ ‚ МНЕ‘ШТ silìsri 
A jfifbdi tzirïŕíó.' javanus.) У1е11.‚5;11„95‚.„г 1 (moan-,ye 

Сз91‘1‘11 ïàzélèàébli, Szeltehll', végéììzhorgas'ês kir‘netszei 
dè Щит ёгёггечвёёёёочщ ....‘ëlöbhihez lem@ 
fejének wcxsupasz мощами. Вы ...umm .A „за n 

'll'çm `|:‘.1 ".'«'!lr1""» “’ liefe! ай "lh-mir! 
. ‘А 1.1.‘: " ‹ " "“"’\И l" 

(Vmlìn .1. l..` oochinchine.) ем. 645, muy а másodïk Tufdïméáï 
ll'zbaricus, 126- sz.Gmel. (meri az elsó, 51. 511111111 , cimes/Cllr.) e's‘h 
(‘ы-„1111 cocíncinl'ca-t, Sh. Viel. '77 é's 78. —‘ A. 11. Phíle'd. cap. ‚Её‘ 
gre, Tem. (Cert. atrìcapilla. Lath.) col. 555, l; Philéd. ‘moust.z'c. 
(мифа. mystaeàlis , Tem. uo. -- Phíléid. ’gïívelé (tai-kaA hu'rszi , 
Melliph. mamma, T.) col. 29, 1; — Philéd. remue',- (мы hè; 
сидит; uo. 2.; --- а 11411?" pofu lhlír‘szi (Phil. à joüeà ‘Малыш; 
(метра. lcwcotía. 4.01.455, —— Phr'léd. _1>„mefi1ii,~rvy; a.- ' `p¿f,., 
XXl‘url. s taláu a turdoide à шинами "19.. 'Rupp-c1. xiv. 4'.` ‘ i" ` 

 

(‘1 А religiv... nem цитата mla-idohságért .dik ...ai ï‘nì‘èfí.’ 
ly.; Buma... .mma (мм. Ind. ma, 67. L); de ierńféézéiïèibkä-.aiml 
yidegen. Én nemi nevét görögrv штата‘ eslh'ált’am. “I " ""mßwl‘ïi 

(2) A» móaszeminálók ferm-lemmi @ennemi këtséglieèïtolib 
mint а csorr kůlönhözése az enńyireh'ä'sìlnlů `:hadaŕlilŕilá'l.I ’ мы‘? 
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Azt mondiák, ezen madár mindenek között legiob 
ban “шпона az emberi nyel'vet‘. l* 

A CSIÃC'SKÁROKL"lows/...main Földi.), 
’ ‘(Led llÍarti/1,.§.‘Gracula_ ‚Ш :.J.- I 

Iairigókhoz rokon nem; Aů‘ikában s ‘az Indian 
tengerre fekvö vidékekeu lakik. Csorrok összenyomott, 
igen kissé hailott, könnyüden kiszelt; ószbúcsa szegletet 
képez. mint a seregélyek-nél. F eitollaik maid mindig kes 
kenyek, s szemeik körù'l csnpasz ter vvan. Szokásaik 
mint а seregélyekë, s mint ezek, шагу csapatokbanre' 
pülnek, bogarakat üzve. ' ' ' 

Egyik‘ aj „am Empa... is 1ahaó¿ ,_ 
Á тамада csaçslzír. (Le lllerle couleur de roses. Tard. 

roseus. Lin. Pastor roseus. Meyer. Merula rosea. 
Naam. 63. Enl. 251. Veil. Afr. -"\ ‘ ~‘ 

Fényes fe'kelë háta, farcsika ',' valla s_ meIIe halvány 
rózsaszl'n; fei-tollai_ keskenyek,l _és búhha 
Nagy щит: IW. a. hév taçtmńányekhama eiskákßfi 
ринита. (2). :-.|. ‘) . . ~J - — 
A sashaevö csacslxŕr. (GraculagryllíuormBänd; Para 

(Нива trz'stz's. Gm. Gnu-ula trístis. Lath. et Schaw.) 
Enl. 219. _ i ¿ ‚ 
Hasonló nemi'i szolgálatáért lön nevezetes , mellyet 

II-de France szigeten tön; különhen mindent eszik., pál 
mafákon fészkel, könnyen szelidithetös tam'tható. Rigó-A 
'nagyságu, ваше barnapfeién feketés; egy Бой a` szárì'iya 
еще felé, hasaalia'ls Гайка _oldal-tollainak__"hégye Ila-_ 
hérek. 

- \« n’. . 

 r»._ - . › :1,41 i l ‘I ‘с’ . ...l 

(‘) ‘Леша: е nevet CRID'oTImIIEs-rc многим, gnier. 148. i 
(i) Elsb kiadńsom óta megbizonyodtam a rózsnszin csacskái‘ és 

a ç_sacskárok nembcli'frolionságâi-nl. ` ,_ 
(i) Nchczen fogliatni meg;l mint. слыша Ье|61е.‹‚Шппё рш‘афц 
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А csAcsoGÁK. 

(Les Manor/Lines. Manorhz'na Vieill.) 
Csorrok igen összenyomott, kissé l'velt, gyöngén k1 

metszett, orrlyukaik nagyok , de nagy részint csak egy 
keskeny hasadékot hagyó hártyával zárvák; nyakok rö 

mallarat. Е nemhez tarloznak még Gracula cristatella, enl- 507. és 
Edw., 19, melly allg fajtája а rendesnek; -- a parte lambeaux. 
Vaill. Afr. хсш és XCIV. Ё g1'. carunculata Gm. югу gr. Штат, 
Sh. vagy Sturn, gallinaceus, Daud.; -- Turd. pagodaruln (le mar 
tin-brame) Vail. Afr. 95. Vieil. gal. 148. Az elsò T. malabarí 
cus, a T. ginginìanus, a T. dominicanas, enl. 627. 2; a martin 
gris defer, Vail. Afr. 95, 1. és a Säurn. sericeus„Gm. szinte ide latr 
tozók néhány új Гана! még. Hozzávetóleg, _ide teszem még. Тип’. 
ochrocephalus, Lalla. (Sturn. ceylanus, Gm.) Brown. lll. ххп. 

Jegyz. Nem foghgtni meg, melly {уран csináltak Linné в köve 
tól a GRACULA nemrül. Linue' eleinte, tizedik lliadásában L_- hét 
igen elválasztott “ниш! képzé össze, mint: 1. Gr. religiosa, tar‘rió; 
2.»faetida, melly'et ¿l n_yakacsupnak l Жду tehál: selyemfarkuak пош 
nze'dának папы‘; 5. Barita. 4- Quiscula, mellyek csoportályok. 5 
crz'staßella7 melly clacskár, 6. Saularz's ‘аду inkább salaris, melly 
egyenes csorru gebics s = T. mindanenszls‘7 Enl. 627, 1. vég‘re 7. 
Arzhis, melly rigó. _ 

А tìzenkctledlk kíadásbnn hozza'adja а guolin-t (gracula cal 
va), s a rende; „мы: (rózsanzlnüt) n paradízárokhoz teszi. 

yGmelin, Pallas szerint, hozzá teszi а G. lnngirostra-t. (carau 
Ее.) a‘) 1de пай a torongyos csacska'rt (gr. carunculata, .le martín 
porte-lambeaux) a rendes csacskárt a paradizárok közt llagyva; ide 
tette а gr. cayennensis-l. (le picucule), melly faliúsz. Latham ide 
hozta й" а .sa'skaevô' csacs/ca'rt, a csupnsz csacskárt (col. nu, grae. 
nuda) s egyet nz én hursziim közû’l (Grao. {оратора}. am) Utóbb 
Daudin olly fajokat adafa csacsliárokhoz, mellyek valóban halonlíla 
на]; hozzájpk , mellyek Май! СшейдКсЦб! a hqriknál hagya (Turri. 

 

*) Én 11cm ismel‘em Pallas Стенд: з’итпЕЁ’и-НЬ 
м‘) Szintugy nem ismerem а Grue. melanocephala és m'ridfs-I. La 

Мапы, —- 'de "(Чет , lm_ay hurszì-imhoz tartaznak.' 
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vid. Homlokuk lollai puhák mint a fialal madaraknál, ré 
szint az orrlyukakija jönek. 

A zAJGÁRoK (huros/zollók). 
(Les Chocards. Pyrrhocoraz‘. Си". (2) Steinrabe. Stein 

krähe.) 

Csorrok összenyomott, ivelt és kimetszelt mint a ri 
góké; de orrlyukaik tollakkal fedvék .mint a hollókmll, 
mellyekkel sok idön {Ш egyesittettek. 

Nálunk van egy faj, csóka-nagyságu, 
A Iza/vas.: zcygr'ír. (Le‘CÍzocard des Alpes'. Cor'u. Fyrrho 

coraa’fL. Die S/meedolzle. ‘ 

Egészen fekete, csorra ‚зайди, lábai eleinte barnák, 
aztán sárg'ák, a felnöltben Veresek; azigen mages he 
gyek szikláinak repedéseiben fészkel, honan télen nagy 
csoportokban jö le а völgyekbe. Bogarakkal, csigákka'l 
e1, megeszi а szemeket és gyù'mölcsöt, s a dögöt sem 
veti meg. y А 

Indiákban egy mzisik van: 
А ршштсвбЬй zajga’r. (Le Sicrin. I-b/rth. haxaiivmiu. 

Cuv.) Vail. Afr. Lxxxll. rl. f ‘ "« 
Három szakállallan csökñltal különbözik, inellyek olly 

hosszak mint teste s mindenik oldalon a {Шейх takaró tol» 
lak közt állanak ki. 

pagodarum el malabaricus.) Shaw. ve'grc teljessé lette a nem fur 
csaságát, mc'g három varjugebicset téve hozzá (Gr. Strepera, varía él 
‘Идеал-1) és' a ialapiot-ot, melly fnkúsz', vagy favágály (grae. pi 
coídes.) Az vnló hogy az igy összei'allolt nemek menthctik ‘аду in 
kább ígazságosítják a rendszerek ellenségeînek szeszélyét. L. Lich. 
tensteín emlékiratnit, :i berlini academiánál. 1817. 

(') Manor/:ina viridz's'. Vieil. gal. 149; Метр: olbi'fì'ôizs, Shaw ? 
(Ч) vieillot ifelte föl ezen петь! és nevel.' " 



1195 мыши,“ 
I Нет találok ¿ammi elegendö bélyeget, hogy а rigók 

tul elválaszthatnám 

А VALÓDI Lonlóx--at. `(nurmgybegyelc.F,IlS'fírtgmrigók.) 
(Les ,UraisvLorz'ots..0riolus. Lin. Die wahren Píroln) ' 

Csorrolï hasonló a _rigókéhoz, csupán egy kissó erö 
sebb, lábok kissé rövidebh és szárnyaik arányilag egy 
kissé hosszabb. Linné `és több követöje‘ elég rosszúl cgy'e‘ 
siték öket a csoportályokkal, mellyekhez caak ‚так dl 
tal hasonli'tanak. L 

А sa'rga [от-56 A(sah-ga arangybegy. Földi). Le ,Lorqíatl d’ 
Europe. Oriolus galbula, Lin. Gm-) Merle d' gr.. 
flrany ma'lz'nltó. Pirol. Goldamsel. 
Kissé nagyobb a rigónál- A him szép sárga` ,_ sèárnyai ‚ 

Tàŕká 'és `egy l’olt а szem s csorr közt feketélä, far‘k'á'lvêl 
За sárgzi; de elsö két évében, mint a nöslény' egészÍ Не} 
when, а sárga helyét olajszl'n foglalja el, а yfeketeét bar 
па. Ezen madár mesterséges fészket akaszt föl a f_álçi'a, 
cseresnyét és egyéb gyümölcsöt eszik, tavaszszal bogarászv; 
félénk, nálunk csak rövid ideig xlnïùflàt a szép évszakban; 
_mágQd-harmad magával так. ‚ —‘ ‘ ' `\ ï 
Fajt‘ája az arany Iorio (0r. aureus Br. Der Goldpl'rol), 
‚ш melly Brehmnél.. а XI. r1. '11.4. képen szépevn' van 
'L ì festve. ‘ 

Indiában а mienkhez igeri hasonll'i fajok Vannak (‘); 
de е számban а töbhiek Fólött megkülönbözleleudö: 
.4g urasdgos [Orz'o- (Or. regens, Le lorio prince rege/zt.) 

' '001- 230;’Sériú1'lla 1’regen-9. Less. lllellz'pÍu/ga regia. 
' '^ Lewin, ` Seì'rl'culus. Chrysocephalus, Swaison.; 

` фермы) зс1уеп1Ре1яе1е, szép biborféle narancswsásga 
x = .i .‘ ‘n « ~~ `\'»-- - \ ‘A `- '-.i «lhl 

. If - \’ ‘ ." "п" 

(‘) Orz'ql.Á chinensxls. enl. 570; „-~ pr. melanocephalçq., vnl. 79, ‘Ih ‹ V. a Iorio! rieur. Vail“ ‘A'lix 265.5_île~l0riot ‘Ё ax. AViiilnßfìß; Vieil. 
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lollakkal a fején ée nyakán._,.s. hasonló szíugü; ладу folltal 
а szárnyán; . ‘ — 

А Lo'IIIcsUyoiqîy _(Cs'upaëäli‘älh) i i' 
‚ (Les (лифт Gn'mfevpa. Cuv.) ’‚ ‚ ‚ 

Csorrok 'eró’s -mint wlorióké, 'orŕlyukaik kerekeki, 
pikkelyek nélkù'l, hártya-szegéßtélenek,is ffeiök ладу rê 
sze tollalctul fosztott. (2). и . ‘‚- " I 

~Newellyeknél emelkodések ‘штат: nemen-(5)1 Ezen 
utolsóknál a nyelv ecsetidomu mint а 11\1г:’‚г11‘шй1.‚‚1 

‚ш. 

.!‚З_ QH 
A LÀNTÁROX. 

(Lesń‘Lyree. Цитата. Sh. Leierwhwanz.) 
Nagyságok щит; némellyektöl a tyukokhoz 526111118 

tattak, de világosan a verebiiekhez ,tartoznalcl „elVált uiju 
lábaik miatt (kivévén a kiilsö ée közepsö _ui'elsg'í izét), а ‹ 
rigókhoz közelitenek alapon hzíromszegletií , hosznlt ‚1 1ф‚ 
sé összenyomott s. végén kimetszett csorrok láltal;.l'n'irlg’abf 
féle orrlyukaik nagyok, s részint tollal fedvéle ming# 
szaikóknál. Megkülönböztetnek а himnagy` {ММ fog 

gal. 85; le coudougnan', Vail-î 2,161; _ _0r- ‚там/итоги. llorsf 
Jav.' " y 'i l" I' i ‹ 

_ (‘)*Lesson. (Voy. de Duperr. XX. Il.) nó' gyanánt l.húrgn szl 
nü madarat ad ncki , igen különbözñ arányút nttól. _ ._ _ ,i _ ‚ I" 

(‘) A [справа Ioricsup , (Grao. calva, Gm. Le. gou‘ìin gf'ish, 
enl. 200; a zöldA loricsup (le Gqulin ziert, mino VDomuntii, Lessi) 
Voy .de Du‘perrey', XXV. rl; _ az alajszín loricsup (Le'iG/'ou‘lin oli’. 
11e, Grac. cyanazis, Lath. merope c_yanotis, Sb.) ' 

(3‘) A carbicalao (melly Swainsonnái- ё‘ ,THIOPADORYNQIIUSI пещ) 
Vail. Ois. d’ Am. el: des Indes, pl. XXW.I(Meropìs eorm‘cqlatus, 
Lalh, et 8b.), és egy пошла! fai, mellynek nagyobb torongya a 
liomlok felé irányzott (Mer. monac'hus,” Lath.) Ezen két й] hollan 
di madár nem szan'a'ly, sem gyurgyalag, mel-t külsò щи"; nem ra 
gadtak iolilian öszvc mint а legközònsönségesb yei‘ebeluiél, 

..‘..-. 
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va', me1ly"häromféle tollairul nevezetes; ugyanis a kö 
zönséges tizenkét szál igen hosszú, szakálla elvált s igen tá 
vol álló; azon i`ó1l'1'1 középen kettö van, csak egy oldalán 
biró sürl'i szakálll'., а kéli szèlsö S görbülési; mutat, rmini; 
а lanlnak ága , mellyek belsö szakálla nagy tömött és szé 
Ics szalagot mutat,`a kiilsö igen rövîid s сна}: а Vég felé 
szélesüL A nönél csak rrendes alkatlí tizenkét toll van. 
Az új Ízollandi lanta'r._ (Maenura (ym.)l Vieil. ois. Vde 

‹ 'parad. XIV. xv. rl. Galer |92. Sh. Nat. misc. 577. 
Kiilönös fai, -- П] Hollandia ' sziklás vidékein la 

kik; nagyságra valamivel klsebb a fácánnál. ‘ 

A BILLEGTETÖ. Földií (BIL-ok.) 
(Les Вега-Лиз. МотсШа. Lin.) . 

Rendkivül számos családot képeznek, megismerhetò't 
egyenes, “Жену, áridomu csorrárul, melly midön alap 
На kissé lenyomott, a légykapókéhoz hasonll't; midön 
összenyomott s hegye kevessé viszszagörbül, az egyenes 
csorru gebicsekhez vezet. 

’ кбтенсезб módon kisérték fólosztani öket. 

A szIKLÁnoK. szncLABILoK. 
(Les Traquets. Saxicola Bechst. (1). Steinschmätzer.) 

lCsori‘ok kissé lenyomott s alápján kissé széles, а mi 
öket leginkább- :i légykapók utolsó 'kis‘lörzsökéhez ЕЩЕ. 
Élénk inadarak, elég magas lábakkal. Az ilteni fajok a 
fóldön vagy fóldalatt fészkelnek, щи; bogárral e'lnek. 

Nálunk három van: 

1. А felvetetorlru szíklzír. -Tranguet- Маше. rubù‘ola. 
. Lin.) Enl. 678.-Naum. 90, 3. 1. 5. 

__ . Apr() barna- madár, mele veres, мы Бё1‹е1е‚’_т)$;а1с 

`(‘) vieillot e nevel ommen-re (Momax) változmá.A 'l' ' 
I i 
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(Адама, szárnyán és farcsikán fehérrel. Szúnetlenl'il ugrál 
a cserieken, bokrokban, s lassu kiáltása van, a malom ‚ 
tiktak hangiához hasonlító, s‘innét van a'franczia neve. 

2. A fel‘ete-pofu szil‘lafr. (Le Тац’е”7 Moz. 'rubecrm 
Enl. u. o. 2. Naum. 89. 3. 4. Der 'Braunl‘elchem 

Igen hasonh't az elsöhöz, Lde a feketc szin torka he 
lyelt arcán van. Kissé nagyobb, s többet van a fóldön. 
3- A hont szihla’r. (Hontmaçla'r. Föld.j_Le illotteux, ou 

Oui-blanc. Mot. _oeaantlte-) Enl- 5_54. Naum. 89. I. 2. 
- Farcsika s fai-ka old‘alainali fele fehër. Hime fóliil 

_, hamvas ‚ alul verhenyes feller, szárnya s szeme fólölt egy 
I'olt fekete. A Vnö egész I`ó1iil harnas , alul verhenyes. 
Ezen madár a szántás alatt lévö fóldeken tartózkodik, 
hogy a barázdákhul kiszedie a fóltakart lférgeket (Кака 
czokat). 

Megkell töle- különbözt'etni. ц 
4. А oerheny szihla'r-t (Le motteux roux. M. à gorge 

noire. Buff. Saxieola strapasina. T.) Naum. 90. l. 2 
Del europai fai, ki néha minket is meglátogat.' (Az 

elöhbihez némileg hasonlit. A him feie, nyakelöie, válla 
s szárnyai I'eketék; feitetöie, farcsika s hasa fehér; nyak 
МЫ s egész háta rozsdaveres. V.) ` 

A sziklabilokhoz közelit egy dél-francziaországi ma 
dár, melly Рейсы, farcsika s farka felsö kétnegyede fe 
hér, elöbb a rigók közé tétetett. Ez a Tard. leucurus. 
Luth. Synops. II, 38. rl. (‘)- Saxicola cachinnans. Tem). 

А = y; ‘l . ’ 

и . „И (‘) Add a fekete torku `s*zilnlárolilmz‘: Jilot.l ¿allai-alti;pieni..4 255; 
mon/uhmm, cul. 185 , 1, — fnoaphilzppensis, 11.0.2; -— 1еурдие 
Vail. Afr. 180. l. 

Én a hont sziklńrokhoz: топ-‘дисплеи, cnl. 585. ‚ 2; -- l’ 
imitateur. Vaill. Afr. 181. ua.; --~ le familier, ua. 185.; -- le mon 
‘идти-‘1, на. 184; — leformìllier, 186; -- mot. leucomela, Falc. 
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l A DALÁROK, AISÀI'ÍLA_u‘zrLoK. 
(Les Rubiettee. ('). Sylvia. Wolf et Meyer, Ficedula. 

Bechs. Sänger.) 
` \ 

l.`| 

A, Свои-01; Icsek ykevéssel .keskenyebb az alapján mint az 
elöbbieké. Magános madarak, rendesen lyukakban fész 
kelök, bogara'kkal, férgekkel, bogyókkal élök. Nálunk 
belölük négy fai van. ` ‘ 
I. A «veresb'együ- dala'r. (V eres Begyzî bille'gtetò’ ‘F."Rou 

l¿re-gorge. Mot." ŕuhecula.' Lin'. r`Das Rothhelchen.) 
Enl. 361. 1. Naum. 75. 1. 2.v ‚Ё f 

Fölül harna szürke, {ох-1:11 s mele verhenyes , »hasa fe? 
hér; közel a fóldhöz fészkel az erdökben, kiváncsi és ba 

ráteágoa. Nëmëllyek télre is megmaradnak, s a nagy deg idején а lakhelyre menekednek s ott igen hamar meg 
szelidiilnek. 

2. A hélvbegyü мы’. (La gorge-bleu. Mot. _s'uecicm 
. Lin. 'Damßlauhelchem Eril.. 361, -2.,Naum,.l 7,5. 3. 4. 

- . 5, Ke'bbegîyz'ib. F. 
FöliiLbaI-na, tor-ka kék, mele verhenyes, hasa fe 

hät. az` elöhbinélri'tkáhb, az ,erdök..és тоски-01‘ szélèu 
fészkel. 

l 

Voy. Ill, Xxx, és col. 257, 5- A. h. гипс. aurita, l., col. 257. 1; 
- S. ‘полис/ш. со|‚ 559, 1; — S. девы-25,10. 2. ‘ 

A moi. cyanea, -Gm., Luth., syn. l1, un. rl.: caorra ollyan mint 
a Рейсы: torku szìkláre' ‚в’ attul maga is csak .keyéssel‘hnsezabb far.. 
lu'wal hiili'inbözik. Vieill. gal. 165. Méríon, ‘югу Malurus nembe 
tette, mellyet utóbb minden hosszú s íkidomn “На: marlarak душ 
házávÃ elinált, -n‘lillyenel: а Merian bridé. Tem. col. 585-1119!” ri 
gó ; ‘ЧМ na‘tte', a M. leucoptere,A Quoy, et Gaym., Voy. de Frey 
cinet, 25. rl. mellyek a callous-hoz közelilenek, а _/1йгеиг: Vail. (Mot. 
africana) A-Er. 112, melly igen közel van a Syndllaxes-hez. 

(') Rubienc nevel herd a‘veresbegyń dalár. némelly. гтющ 
Larlományokban. 
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_ 3..A fùstfarbu dala'r. (Füstfarl‘u B.«.F. Le Gorges-maire 
оп Rossignol delmuraille. Mot."phoemì-uru8. lLin. 

. _ 8011шагиХгей/хст,` RothschwänachemiEnl. 35|. Naam. 
79. I. 2. ' v 

Fölül barna, torka fekete, ruelle., far'caik’a s molle o1 
dalbollai világos veresek; ófalakhan fészkel; édes énekii, 
melly‘némiileg a fülmile változatosságát mutatia. 
4. `A veres-farhu dala'r. (La Rouge'ègue‘ue. Mot. erl 

thacus, tytys, gz'braltarz'ensù, atrata. Gm.) Edw: 29. 
‘ Nalini. 79, 3. 4.9` - ` "‹ - ’ 

’ Az aöbbam kaöllbözik‘, leginkalb ¿hhlm‘hçgy ma. 
fekrctefmint torka. `ßokkal _ _ I _ 

'-`" д "д'2выйввк‹‚„щгйвгвёъокз"^» ' "‹ 1 
`(Lett Falwettes.` Chl/‘Tucafîßliiihsitll „ ̀  Y i 

(_Isorrokcgyenes mindenütt‘vékony, elül kisséëssze 

nyomott.; a felsö verös, а1де5уе‚ feléy yalamennyire Ezen alnem leg'ielesbmadara. _. : _ 
i1. A дамы; zene'r. (Fůlemu'le. I". Le Rossi 

gnol. .Mot- luscínia. Lin. Die Nachtigall.) ~Enlr615s 
pf( ‘12- Naum. 74. 2.A _~ '\‘I.`\.\ «,' . ‹ _._ ‚ ‘ар.’ ‘_ 

l" 'Föhîl' verhenyes hama, alul fehéres ‚малыми 
valamivel verhenyesebh. Kiki ösmeri az èinek` ezenibáios 
vdalnnkiit s annak lr'neledlás hangiaitç:'mellyeldièlfazfferdö 
ket eleveniti. Fákon fészkel (inkább bokrokbanye csak 
addig énekel, mig Iiai kikeltek. Azután az aprók ИРИ 
Iása a himet ugy Мышцы foglalatoskodtatni ,_ mint a nò's 
tènyt' I . -=n'I.rl г‘ lI _ ‘ l.. \ l. .v . 

Europa keleti re'szében„(neyeze_tesen All/Iagyarországhan 
I .Id‘ufi 

. . ‘к’ i ‘ g.-,_ v _ 5...) п‘ _., _' 
(‘) А‘ h. n Iekhńtu Дай: (Le` ,Gorge-range ‚6410.: bien. Mpc. 

sialís.) Enl. 590; -- Mot. Calliope, Lith., 1půl,_pbtql.é,kk3 
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és Leng'yelországbanyvan nagyobb faitája a dalabájnak, 
könyüden szùrke foltos mellel, -neve 
2. Magyar dalaba'j'. (Mot. ьяуЬл’а-рЙъйотгйъ, Bechit. Mot. 

lasci/Lia major. L. Die Bastard-nachtzgall. Unga 
rische Nachtigall. Наши. 74, 1. 
(Az elöbbínél erösebben сыне;- Örömest a Füzesek 

ben lartózkodik). ' 
А töbhi fajok öszves neve (franczìául) FAUvE'rTEs . 

ZENÉR, ’s majd mindnyájának kellemes dala, уйдёт ег 
kölcse van, örökké repkednek а bogarak ntán ,lbokrok 
han fészkelnek s ладу részint viz széleken , nádasokban stb. 

Én ¿gy elêg nag‘y' fajt‘teszel'îlél’öl, melly шайб. min 
dig а hurik közé számlálmék (1)." E'z 
3. А midi ведёт- (La Boussignol de rivia‘re, sth. Тип‘. 

arundinacçus. Lin. Sylvia turdloide‘s. Rohrdrossel.) Enl. 
515. Naum. 8l. 1. x Y. 

I l Y Följil verhenyes hama, 'ìilúl sárgás, rtorka fehér, sze 
me Рыбы: egy halavány трат‘; kissel kisebb а boros ri 
gónál, csorra maid szintolly'hajolt. 

‘A kákásakban fészkel, s maid csupa vizi bogara 
kat eszik. ‘ ' l,-\-’.`\ l и . A 

4. А vizi zene'r (bis midi zenér). La petite Rousserolle 
ou Eß'arvette. Mot. arundinacea. Gm.) Nauru. 8|. 

' 2. Der Teichsänger. 
Szokásaira s szinére nézve hasonll't az elöbbíhez, de 

egy harmaddal kisebb. 

(‘) Az idegen tartományokban közép fnjok is vannak а nagy és 
kis nádi zene'n` között, s ez és a ‘еще közön, ugy hogy ‘дешё 
nyem szerint а nádi zenért el ném választhatní a zenérektül, no 
ha átlátom, Ногу igy majdnem észrevehetlen átmenetel származik 
a так és hillegtetbk között, valamint ollyan van már a billegtetôk 
és egyenes csorru gebicsek'; а rigók és hajlott csorru gébicsek kö 
zöu. Mind e ncmekîszorosnn fiilggnek egybe. 
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5. A füzilre zene'r. (Füzike. F.) La Fam/ette de ro 
seaux. Mot. salicaria. Gm- Enl. 581. 2. Der .Bin 

sensänger. l 
Elöbbinél is kisebb, csorra aránylag rövidebb , 

fóliil (Найди-зайди, Jalul igen halvány sárga szeme s 
csorra közt вёл-5:58 huzat. 

Van még a vizes helyeken több apró zenér, foltos 
tollazatu, mellyek a tarka zenér (mot. naevia) név alatt 
soká zayartattak egybe‘, s meghatározások ma sincs egész 

rendben. Ezeknek számábul megnevezendö: 
6. Az ersze'nylal‘ó zene'r. cysticola, Gm.) Col. 6. 3 

Háta sárga, fekete- foltos, alul világos sárga, farka 
-vágott_. s mindenik tolla alul egy fekete foltu. Déli Eu 
ropából, fészkét ugy csinálja, hogy több több fü vagy 
nádszálat öszv'ehúz s kíilönbféle Штык! összevarr. (2). 

A jobhan szárazhoz kötött fajok között áll: 
7. A barritl‘a‘ zenér. (Вт-МЫ; Billegt. F. La Fauvette 

à to‘te noire. lllot. atricapilla. Lin. Der Schwarz 

(') L. S. phragmítis , Нант. 82, 1; S. cariceti, ua. 2- 5, --- 
S. aguatica. ua. 4- 5; —- S. ‘Ми/1015153, ua. 85- 1. -- S. locustella, 
ua. 84, 2. 5. — Hasonlltsd hozzájok S. locuetella. Roux, 229; — 
S. Schoenobenus, ua- 250; -- S. paludicola, un. 251. — S. cistico 
la7 ua. 252. szinte mint Buñ‘on , Brisson, Beckstein képeit. Egy ma 
‘Мг nem sem kiván ‘бы’ magáoleirási ‘темы; mint ez, в öszve 
egyeztete'sét а külò'nbözö elnevezéseknek. I l 

A h. azeuropai vizi zenérekhez. Silo. galactodes, T. col. 2.51. 
1; -- S. luscíníoides, Savi Egypt'. Oia. хш. A; S. ceux' ‚ Marmora 
on la buscarle. enl. 655. 2. Roux. 212; — S. Melanopagon. Ten. 
col. 245. 2. 

(z) [нём]. Notizia .sul nido vldel beccamorchino (Sb/l1'. c_ystimla. 
Tem.) Sax'i Páltul. Pian. A1825. 
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-‘- @pf-Enix mail. 2. Naum. 11, 2. з. Roux. 205. 
«тьме f ~ 'I ’ — » — — — . — 

Fölíil barna, alul fehéres, a himnél iïelaîlzté` feijtetö, 
veres a nönél. 4:""1 «up» „1,5 i- j 
8. Ä »valo'di zenér. ('Lfi Fauveftè proprement dz'tle.' Mèt.' 

orphea. Tem. .Der lllez'stersänger. Enl. ‘579, l. Нант: 
76, 3. 4. S. дат. Roux'. 48. -.‚` ‚’ 
E‘gy a legnagyobhak köz'l'il iölül harhvas barna, aluÍ 

fehe'res, fszámyá mellén fehérsêg, гайка külsö tollának két 
harmada fehér, а következönek hegyén fehér folt, a 161) 
bi szeget. . v ; 1 ‹ L _ 

Néhányév бы megkülöqböztentetik tôle. „ \ _., 

9.5141421168 zenß'r. Fay‘vette rqye'e. S‘ylv. miseria. Bechst. 
dj.: @erbergrasmüclza Паши. 76, l. 2. Roux. 222. 

..1Farkán a fehér sokkal kevesebb , nöstényének `hasán 
szl'irke kereszthullámok „так. Legnagyobb europai' fai. 
1o. А posznfta uw. (Pm-dm B’. Fßldi.. îLa Fauve”. ba 
I billar-de. MOL-currwa. Lin..f1z AngolpklFehe'rbegQ/e. 

z‘. Brit. Zool. V.-v rl. 4.. izxmFrigch. 21a Нант. 77. l. 
Roux. 216. ' А 

__ Az elöbbielmél ",kivsebb, дока. v_ékonyabb ,.‘de far-` 
ka elsö talla szinte nagyyéßzintfehér. Feje bñmvaß, Щи 
Ьагп&в‚‚‘-:›г l\ .fd ‘-‚‹— ».11 __ I 

il..l А _ b'e'rhe'h‘lye‘g' “_L'a ¿'Fçîuyètte“ ŕoussatvr‘e. Mot. 
sylvia. На]. çz'n'erea.)l дат; l‘78. 1. ~2. ABief-flink@ 
Noàeńlàn ll.' 97: rl. "$11.579: n3.y Roux. 220. k l“ " 

. 13131111;-‘гег11епуедт1дагпа-эяйгйе, 9.1911; fehér, farli@ fe 
hére mint а két elöbbiuéh _tollai ß wárnytakarón тех-те! 
‚тети. „2“ .n r. . fa. я‘. ’ 
12. Az apro' zene'r. (La petite Fauvette . pàsçer'ínet'le ou. 

' breton/Le. ÍlIot. salícarz'a. L. Sylvia'lmrtensls. Веста!) 
Naum. 78, 3- Nosem. 72. EnL'579. 2. Roux. 221.Y ’ 



A veneßmc. 417 

` olaizöld, alu! súrgás fehér (‘). 
Farkán semmi fehér nincs, fólil'l barna szI'I'rk e vagy 

Bechstein a többi zenérekti'il elválasztá _ ` i 

A (liar/asi) csATToGÁNY-t (Accentor.) Haz/asi 
csaloga'ny. F. 

Melly = MOL Alpina, Gm. La fauvette des Alpes, 
Bull. Enl. 668, Pegot, Vieill- Gal., 156, Naum., 92.1. (2), 
mivel karcsu de ponto'sabban ku'pidomu csorrán mint a töb 
bi billegtetò'knél, a sze'lek egy kissé bevonottak. 

Ez egy hamvas тайги‘, fehér torku, feketével ponto 
zott, szárnyán két sor fehe'r folttal s vidám veressel olda 
lain. A megas havasok legelöin tartózkodik, hol bogara 
kat vadász, s honnan télen leszáll a falukra , ott némelly 
szemeket keresendó'. Ugy vélcm, hasonló csorrot veszek 
e'szre 

A csALoGÁNY-nál. F. (La fauvette d’ hiver. Traine buis 
sons, Mot. modularis. Lin. Enl. 615. l. Нант. 92. 
3. 4. (а). 

Az egyetlen fai, melly télre nálunk marad, s egy kis 
 

(’) A zenérek Ieirálai olly határozatlanok, s ábrázolataik па 
gyobb része (Naumanne'it kivéve) olly rosszak, hogy Герца: meglm. 
tározni maidnem lehetlen. Minden iró máske'pen rendeli el öket. A 
mi irásunkra számolhatni, de synonymîánkra nem teljességgel; azen. 
ban vélem hogy Naumann- e’s Roux-val megegyezek. 

Az elbbb emlltctt fajakhoz adandók: .SJ/I1», ruscicola, Roux; 
S. ринита, Col. 24, 1; S. sarda, un. 2; _ IS. Машин’, uo., 
5; _ s, ¿upa/Pina, Bonnelli v- Leucopogon` Meyer, col. 6. 2. és 
251, 2, 5. Roux., 218. Jegyz. Savi ur пей‘)! а S. passerina, Tem., 
col. 29, 4- a S. subalpina, Наш! himie. _ A Pitlzou (S. лап-1455 
nea.) Enl. 655, 1; Roux, 219. Az apró fajok az ökörszemckhez "песней. 

(’) Ez lzinte a Seul-nus montanns él St. collaris, Gm. 
(‘) Lálom, hogy ezen közelítést Temmink és Naumann urak 

velték (öl. 

cUvIEII I. к. 27 
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sé lölviditja czcn évszakol kellemes (lulu áltul. Föli'íl sárgás, 
fekctóvel follosiLva , alul pnlusziirkcl Évenkint kélszer (‘632 
kel; nyáron éjszakra megy_s a hcgyi erdökbe, télen, b0 
gurakut nem Карта magvakknl is heéri. 

Ezen‘két madár zuzája izmosabb а Löbbi zcnérckónél (‘). 
Ide mellékelhetö még: ' 

А Ъе1е12 csattogriny (L’ Ассешог à joues noires. Accent. 
monlànellus. Temà'Naum. 92 
Вё11<ё1ей Eui‘opa madam , Francziaországig el nem into. 
Meg lehetne meg némelly idegen billcgtelöket 191116‘; 

bözlelni, hosszú , vágott farkliakat, de mcllyclc soká а ze 
néreknèl hagyaL'tuk. (2). Nómelly fajok pamalbol иду más 
rostos anyagbul igen mcslerséges fészkcket csinálnak; (3). 

AZ öKöRszEM l". vagy (PARÁNYKA). 
(Les ‚Найдем ou Flguz'ers Вадима.) Cuv. 

Csorrok vékony , tökéletes kúpidomu , igen hegyes ‚ .s 
mog ha fóli'ilrù'l „так is, oldalai egy _kissé homorúak. 
Ezek apró niadarak, a fákon élök в ott szúnyogokat fog 
dosók. Nálunk találtatnak: 

 

(‘) Nitsch. np. Nnum. Il, 950. l. 
(‘).lilonfuscata. Gin. enl. 584. 1:, — 2110:, macroura. Gm. enl. 

.1752, 2. vagy Capolier, Vaill- 129 , 130 , _1; --- Malurus galactodes. 
T. col. 65, 1; -- JlIal. margílzalís, Т. ио- 2; — Mal- clamans ‚ 
Rupp'cl, Il. rl; --- Mal. sguamiceps, uo. XII. ---- Mat. .mè/lava, 
Gm. enl. 58,1. 2. hilielóleg == Citrin. Vnill. АН. 127; —- le double 
‘0m-eil, ua. 128.À _Részint ezen osztatbul csinálták Viellot és Temm. 

I a me'rion vagy malnrns паче‘; de én nem tenném ide, mint az cl 
sô, а Mot. cyanea-t, а sziklár-csorrut. 

[ею/г. A malurus galactodes, MEGALURUS nöm lön Vigors 'e's 
Horsfìeldnél. 

(3) Némelly europai s idegen zenérek. p. u. S. sarda, szemök 
körött egy apró kört birnali. Ez lennc а zos'rßnops nem Visors és 
nbrsnennél. 
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l. A hira'iylxli öÃ-örszem. (Le roitelet. Alot. regulus. Das 
Goldhärwhea.) 651. 3. Naum. 93, I. 2. 3.; 
Europai madaraink közötl; lcgkisebb, fóliil olaizöld, 

alul sárgás fehér, a him fciénl egy szép aranysárga ТОП, 
feketével szegett, mellynek tollai folcmelhetök (mereszt 
hetök). Fákon épit gömbidomu fészket, mellynek oldal 
viíst a nyilása, az ágokra mint a czinegék mindenféle 1116 
don fóllì'iggeszti magát, ti'alcn a Iakhelyekhez közelit. (‘). 

Kevés idö (На megkiilönböztcttetil'( tôle egy “плиты 
.kisebb fai, narancssárgább folttal. s I'ckete "спицы! sze 
mc elött es megött. Neve: 

2. Tüzfejú' öbörszem, (Regulus ignicapillus. .Naum. 93 , 
4.. 5. (i. 

3. A ‚маме öl-ò'rszem. Rendil'e. F. Le Pouillotl. illot. 
troc/Lilus. Lin. Der [раненый/где". Birl'easlinger.) 
Eni. G51. 1. Naum. 80. 3. ‚ l 

Az 1-sönél kissé nagyohb‘., hasonló szinü, de Кого 
паЩап; egy erkölcsii azzal, de Valamivcl kellemesb éne.; 
kü, télen eltávozik. ‚ А , .‚ 

4. A renalil öl'ör.s-zem. (Le graad Pouillotf-Mot.hffolaie. 
Der gelbbüuoluge Laubsäager.) lBeehts` III. XXIV. 
Enl. 581. 2. Naum. v8l. I. 
Kevéssel móg nagyobb, hasa ezüstszinúbh‘mint a 

rendikeé.' ` _ _ 
_ Az idegcn pauinykák igen számosak s gyakran kellemes 

sziniiek. (à). А 

(l) A, Il. дата!“ mnnioolor, Пей". gal. 16B. - 
('-') A. h.. ci eumpai f'uiokat: .Mot- .siln'.’atrix:, C01. 245; .'i. Nnnm_ 

80, 2; _ _Uw. jiu'e, Naum. 80., 5; --- Mot. ru/a, Nlm|n.~8\l, 4. 
(з) lllycm-k: a 4tscheric, Vail. III, 121; _ .-IIct. pensilis‘. 

(Cou-jaune.) Eni. G86., 5; _ a canadaifbltos ран/ниш (Мы. am). 
ya.) ем. 5H. 2; _ a sa'rgatorku ökörsz. (Mot. lndoviclana), enl. 
‚ 27 * 
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А csALÁucsA'I'roGATóK. F. GYEPÜKÉREK. 

(T rogloclytes. Cuv.) 

A parabiloktul csak egy kissé még karcsuabb s köny 
nyl'iden hajlott csorr által kiilönhöznek. 

Клип]: csak еду van: 

A telelò' gyepühe'r. (Le Troglodg/te d’ Europe. Mot. trag 
lodytes, Lin. A franciáknál sok helyen Roitelet azaz 
öhörszem. а neve Хан/дыму. Schneehömg.) Enl. 651. 
2. Naam. 83. 4. 

Barna, feketés Киева: vonatokkal, torkán s szárnya 
zélén fehéres, farka igen rövid s emelt. Földön fészkel , 

s kellemesen dalol a .tél legnagyobl) hidegéig. (a). 

A BILLEGÉRÖK. 

Csorrok a zenérekénél karcsubb , гайкой hoszú , mely 
lyet szl'inet nélkl'il billegtetnek, lábaik emeltek, de föké 
pen válltollaik annyira hosszak, hogy az öszvetett sza'rnyok 
végét is betakarják, а mi öket a gázlók nagyobb részé 
hez hasonlóvá teszi. 

Y751. 2; - a sa'rgamelii par. (Mot. тд’зшсеа) enl. 709, 2., Edw., 
£257, 2; a canadai hamvas ölc. (Mot. canadensís.) enl. 685, 2; _ 
île de France-i par. (Mot. maurítiana.) en_l. 705. 1; --- le Plas 
tron noire. Vaill., III, 125; — Sylvia venusta, Tem. col. 295. 1; 
--- Sylu. spec-iosa, uo., 2; — S. palpebrosa, uo. atb. Mellyeknek 
csorra az alapnál valamicskét bô, az egyenes csorru gébicsekhez 
lzltanak. AIL amerikai egyesületekbeli fajok elöszámlását l. Bonaparte 
K-nál, Lycée de de New-York, Jul. 11.. 18. 26. 76 és köv. lnpokon. 

(‘) Az idegen gyepiihe'rek egy részrül a hangyárokhoz más rész 
rül a fakńszokhoz köttetnek. Ide adandó még. Thrioe. longirostris 
View' caler' d68’ (Le Th1-“07e à l011g bec. Kampylorhynchus 
scalopaceus, Spia. 79.) 
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A BILLEGTETÖX, tulaidonképi BILLEGÉIIEK. 
(Les Нос/тумане ргорг. dite. ou~Lavandz°c`res. Машина. 

’ Cuv. Вас/двигает 

Hù'velykökön а köröm mindegyre görbült mint a 1:61) 
bi hillegetöknél. Vizpartokon Iaknak. 
A Багдада bl'llegtetò'. (Fehe'r bíllegetó' I". Маше. .alga 

et cínerea. L.) enl- 652 

Hazánkbeli fai; fóli'il. hamvas, alul мы, sapka'ia a 
feihátán, torka s mele feketék. 

_ Déli Europában van egy, melly idövel I'ekete hxltat 
kap, de fiatalságában az elöbbihez hasonli't; ez 
A дуб“ billegetó' (lllot._.lugubr¿s, Roux, 194.) 

v Il: А BILcsIRTÁK. 

(Les Bergeron/Letta. Budytes. Cuv. Kuhstelzen. (‘). 
A billegteták többi bélyegei mellett, hüvelykök'kör-í 

me hoszult és kissé I'velt , mi okból a pipárokhoz _es pa-~ 
esirtákhoz közeh'tenek; legelökön tartózkodnak, s а сзЬг-д 
da. közt kergetik а bogarakat. 
A' мы“; bilcsírta. (La bergeronnette de' [уйдет- vlllot. 

Лат:- Е1. 674, 2. 
Föll'il hamvas , háta olaizöld, alul sárga, szemöldö 

ke s. farka oldaltollainak ket harmada fehér. (2). 

A PIPÁIIOX. (PIPIBILOX). 
(Les Farlouses. Ant/Lus. Bechst. Pieper.) 

Sokáig a pacsirtákkal voltak egyesl'tveA hiivelykök 
\ 

(’) Budytes, mivel az ökrök (marhák) között tartózkedik. 
(‘) A. h. a sa'rga ватт (La Berg.A jaune. Mot. boar-ala. 

Lin.) Ей". 259. Vieill., gal. 162. 
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hosszú körme mialt; de vékony s Ищете“ csorruk a 
többl hillegtetökhöz kôti öket. Egyszcrsmind, másod ta 
karóik és tollaik szokás szérinti rövidsége nem hagyia 
öket а bilcsirtákkal _összezavarni 

Némellyek, még cléggé hajlott körmüek, örömest 
fólù'lnek. ’ 

.d rendes pipa'r. (Le Pipi. Alauda trivialzä et minor. 
М Gm. .dnt/ius arboreus Bechst.) Enl. 660. l. Паши. 

84, 2- Roux. ' 

Fölù'l olajzöldes hama, alul verhenyes szürke, me 
lén feketés foltokkal, szárnyán Её! halavány kereszt вида; 

Másoknak hl'ivelykén egész pacslrta-köröm van; ezek 
többet tartózkodnak а földön. 

А re'ti pipa'r. (La Farlouse, >Älouette de pré. Alautla 
pratensis. Gm. Der W z'esenpip'er. flut/zus pratensis, 
Bechst.) Eni-'661. 2. (2). Наши. 84,3. és 85, 1.` 
Fölül olajzöIdes-barna, alul> fehéres , melén s Olda 

lain fellér foltok, fehéres а szemölde; Гайка kl'il tollai'nak 
szélei fehérek. 

Nedves ‘аду eláradt réteken tartózkodik, kákásak 
han vagy sürl'i füben fészkel. Óèzszel а szölötül igen meg 
hizik s Franciaország némelly tarlományaiban bec-:jïgu'e 
mg)r ‘идите néven igen kerestetik. ‘(5). 

(') A pipler hamís neve alatt: la Pfuote ortalane, Bull’., enl. 6:12, 
2. (Маше. шаги/ат, Gm.) annak банда. Ь- Roux. 288. 

(’) Новый neveztr‘tik Alouette pipi-nah. Naumann e képet az 
Ant/zus aquaticus-lnoz számlálja, s ebhùl Наш! lllmnek gondolja, — 
s meg kell jegyezni , hngy ezen'alnem aynonymiája nem kevesbbé 
homályos , mint а zenérelné. 

(') Add h. .dnt/lus aquaticus. Naum.I 85, 2. 54; -- Anth. cam 
pestris. (La .Rousselineà enl. 661, l. Naam., 84, 1. vagy_A/auda 
mus¢llana,-Lath., mellynek дата а provencei Fist, enl.4 654, 1. 
(Mot. massíliensis, Gm.) l. Roux, 292. l.; — Anth. Ríchardi, 
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Mi a fogcsorruak ezen cs'aládát némelly olly 
madarakkal végzendjük be, mellyek minden elöb 
biektöl kl'ilönböznek, mivel het kiilsö ujiok alap 
iokrul kezdve maid liosszaságok két harmadáig ösz 
szenöllek, mi okbul az összujjuakhoz közelitenek. 

A PIPRÁK. F. 

(Les .Manabí/Ls. Pipra. Lin.) 
Csorrok össz'enyomott, magasabb mint szélcs, Шты 

szett, orrgödrei nagyok- Farkok s lábaik rövidek; allta 
lános viszonyaik miatt sok ideig a czinegékhez igen ha 
sonlóknak tekintettek. Eliil, kiilön csapalkinl helye 
zendök: 

A Kö'rANYÁnoK. (Kövl PIPRÁK. F.) 
Nagyok, fejökön keltös fl'iggöleges búbot birnak 1c 

gyezö idomu tollakbul. Két’amerikai fai ismereles: 
1- A kisebb l'ò'tanyiír. (P/'pra rupicola, Gm.) enl. 39.68 i 

747. щели. gal., 189. 
2- A uagyobb kó'tanyzír. (P. peruviano, Lath.,) enl. 745. 

Ezeknek felnölt hl'mei igen szép narancssárgák . a lia 
talok homályos barnák. (Az elsönek >bubján szegély van, 
a másikén nincs, az barna , ez fekelébb szárnyu s farku.) 
Gyümölcsökkel élnek, a fóldet Чайки]: mint a Lyukok, 
s fészköket száraz fábul a sziklák mély üregeibe rakiů. 
A nö не: tojást хоть 

А KÖTENGEK. 

(Les Cab/ptome‘nes. Horsfield. Calyptomenes.) 
A kötanyároktul csak abban kù'lönböznek, hogy búh 

‘чет; uo. 110.11m... 189, 19o. Az megan pipá‘mk kam. an. ‚паи 
da capensis, enl. 504, 2; Al. rufa. uo. 258, 1. ki liillclöleg = 
Rupra. Edw., 297- Али”. rufulus, Убей". gal. 161. 
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tòllaik nincsenek legyczö idomba szedve- Ezen bélyeget egy 
kevessé már a perui (nagyobb) kölanyárnál lálhalni. 
А zöld ‘Шенг- (Cabqrtomenes w'rz'dis. Horsf. inv.) 

Az indiai szigetsokbul, а legszebb smaragdszínü , nvm 
nagyobb egy rigónól. 

A vALóDI. PIPRÁK. 

(Les Í/raz's Manal‘z'ns. Pìpra Cuv.) 
Aprók s majdnem mindnyáját élónk szineirůl dicsér 

heLni ('). А nedves erdökön apró взоры-[011111111 laknak. 

А сзбввбк сводные-011. 
(Les Eufylaímes. Eurylaimus. Horsf.) 

щит mint а .piprákuál és kötanyámknál; de esor 
rok erös mint a zsal‘olyoké, szörnyen lenyomott és szé 
les, mert alapja mêg a homlokot is fóll'ilmulja szélességre 
nézve. Hegye kissé horgas ‚ s mindenik oldalán könriyüden 
kimetazett; erösze -tompa. 

Az indiai szígetsok madarai, alap шпагат]: fekete , 
élénk azim'i helyekkel; hirnak valamit a szakálárok er 
kölcseiböl, melly egészeu különhözö rendbeli nem. 

Vizek közelén laknak, bogarakkal éluek. ('). 
 

(') Pipra militaria'. Sh. Nat. Muse. 849: -- Р- саийаю, Sla. 
Nat. mus. 155. Spix. б; --- P. pareola. enl. 657, 2; és 500, 2; - 
_P.ßlícauda. Spix. 8,' — Р. superba. Pall. sp. l. Ill. rl. 1. k; --- 
ßytrocepbala, enl. 34, 1; —— Аигсо1а, 54, 3. és 302; - Rubro 
capilla, col. 54, 5. ‘аду сотню, Spix. 7, 2; — Serena, enl. 
524, 2. Vieill. gal. 72; — gutturalis, 524, 1: Leucacapilla, 54, 
2; Manacus. 502, i, 3505, 1; -Strigilata, p. pr. Max. col. 
54, 1. 2. 

(‘) Todas maçrorhynchos. Gm. Lalli., Syn. ll. XxX. rl. #s col. 
154- Eurjl. nasums , név alatt; Eur. javanus, Horsf. él 001,150 s 
151, Eur. Horsßeldii, név alatl; Eur. cucullatus, Tdm. C01. 261; 
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A szELTcsI’inünK. (Fissirostres). 

Nem- számos esaládot képeznek, de minden 
másoktul igen különbözöt, rövid., széles, vizszí 
nüleg lapított, könnyüden llorgas, kimetszéstelen, 
s igen mélyen szelt csorrok ~által; csorrnyilásuk 
igen tág lévén, könnyen lenyelik a reptökben kap 
dosott bogarakat. 

A Iégykapòk törzsökéllez leginkább közelíte 
nek, s nevezetesen a szelecsöröklxöz is, mellyek 
nek csorra ezekétůl csak kimetszése által kůlön 
bözik. 

A teliességgel bogárevö életmôd kitünöleg 
vándormadarakká teszi öket , mellyek télrei el 
hagynak bennünket. ' 

E madarak nappali-s éiieliekre oszlanak, mint 
а ragadazôk. 

_ A FECSXÉX. 
(Les Hirondelles. Hirunrlo. Lin. Schwalbe. 

A nappali faiokat foglaliák magoliban; mind kitünô' 
tolla tömöttsége, szárnyai rendkivù'li hosszasága s rep 
te sebessége által. 

Köztök megkù'lönböztetnek: 

A FöLLeNGI'íIc. 

(Les Martinets. Cypselus. Ilig. Segler.) 

Minden madarak között arányilag leghosszabb $261‘ 

Eur. Blainvilli, Less- et Garn. Voy. de la Coquille XIX. rl. 2. k. _ 
A csorr bélyege rendkivül kifejlett az Euryl. Corydon, Tem. col. 297. 
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nyakat birnal; s legnagyohb erö/vel repù'lnek ;‚ farkok vil 
lás; lábok igen rövid s ezen igen ligen kl'ilönös bèlyeg 
gel, hogy hüvelyke elöre irányzott maid mint :rtöbbi 
ийай9 s hogy а közép és kl'ilsö ujjon csak három három 
iz van mit а belsön 

Vállcsonlok rövidsége, nyulványainnk szélességc», ре 
tés villacsontuk , alju felé kimetszé'stelen mellcsonluk mu 
tatják még a vázban is, menuyire szánaltak е madarak. 
erös repl'ilc'sre; de lábaik rövidsége, szárnyaik hosszasai 
gához Кбит, teszi hogy ha a fóldre szá‘llmk nem egy köny 
nyen tudnak ismét szárnyra kapni; ez okbufl, аду mond 
hatvaà le'vegöben töltik éltöket, csapartonkint s nzrgy- Мг 
mával üldözve а bûgara'kdt а legmagasb tájakon. Fal és 
sziklalyukakbnn fészkelnek, s gyorsan másznak fólfelé 
a legsimább falakon (fólületeken)l is. 

Nálimk Её: faj ismeretes: 
1.1 .iu föuengü (lfibaum, шаг; fecslre. г. Hound.. 

арт, L. .Mauemeglerò Enl. 541. 1. 
Fekete, torka fehér. Igen közönséges fai. 

2. А Ízrwasi föllengü. (Hz'rundo melba, L. Der dipen 
segler.) Edw. 27; Vaill., Afr. 243; Vieill. gal. 121. 
Brehm. X. 2. 

Amannál nagyohb, fólül barna, alul fehér, nyukœ 
alatt barna körvvel. (1). 

А tulajdonképi FEcsKÉK. 
(Les Hz'rondelles propr. dits. Hírundo. Cuv. Ezgrentl. 

Schwalben.) 

Ujjaik, lábaik,-me11csontuk иду vannak elrendelve, 
mint а verebüek шагу számánál. 

(‘) A. l1. Hir. sinensis; — Martinet à croupe blanche, Vaiil. 
AÍr. 244, 17’- Martinet zlelocifère, ua. по. 244, 2? -— Martinet 
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Némcllyek lábai egèsz a körmökig tollsl fedvék; hií~ 
velykök még hailamot mutat az elöre fordulásra; farkok 
villas , közép nagyságu. 
l- A fehe'r Лаки fecsl‘e. F. (L’ Hierondelle de fenêtre. 

Hirundo urln'ca. L) Eni. 542. 2’. Hausschwalhe. ‘ 
Fölt'il fekete, alul s I'arcsikán fehér. Az Fcge'sz világ 

ismeri azon erös fèszkeket, mellyeket sárbul csin'ál az 
ablakszegletekhez, I`ódélereszekre sth. (‘). . 'i 
2. A füstös fecsl‘e. F. Ke'me'nyl fecsl‘e. F. (L’ Hirondelle 

de Cheminée. Hir. rustica. Lin. Rauchschwalbe. Enl. 
543. 1. Вг. х. з. ._ l ‚д 
Másoknál csupaszok az uiiak, Villás a fark, gyakran 

igen hosszú villával: ' ’ 
Föliil fekete, homloka , szemöldöke s torka verhe 

nyes, kl'ilönben alul fehér. Nevét rendes lakásátul vette. 

3. A parti fecshe. F. (L’ Hirondelle de rivage. Hir._ri-__ 
paria. L. Die Uferschwalbe.) Enl. 543. l2. .Cotyla 
jlu'viatilts. Br. X, 5. 
Fölül s melén barna, torka s ala fehérek. Parti lyu 

kakban fészkel. Behizonynltnak lálszik, hogy télre elzsih-’ 
bad, söt hogy ezen évszakot a mocsa'rok vizének fene'kén 
töltì el. 

Az idegen fecskék kózött megiegyzendö: 
Az cani/valo' fecshe. F. (Fészel'mester. La Salangane. 

Hir. esculenta.) 
IgenV kicsin fai az indiai szigetsokrul, villás farku, 

fóliil harna, alul s Гайка vége’n fehéres; hires azon réte- v 

‘r 
‚Ч _ 

à moustaches. (Од/р.‘- mystaceus, Less. et Garn.) Voy. de la Coq. 
122. s_.; _ M. col‘ßé. (C. comatus, Т.) col. 268; _ le Martinet 
longipenne ; hoszu'tollu _f'o‘llengìL Hir. longipennis. COI. 85. 1. f' 

(L) A. h. Hir. cayennensis. enl. 723, 2;.1- Hir. Iudoviciana, 
Nob. enl. 725 , 1. et Catesb. 1, 51 ; — Hir. тамада: rupestris. 



428 мАвАпАк 

genként rakott kocsonya anyagu fészkekrù'l, mellyet еду 
kiilönös fucus fajbul, vékon y fehér száluból , készit, mcly 
lyet megrág és forraszt elöbb. Az ezen fészkeknek 111141] 
donl'tott erösl'tö tulajdonságért, azokbul nagy kereskedési 
cikkely csináltaték Chinában. Mint а szegfügomba készit 
tetik el. (1). 

A külsö tartományokban vannak majdnem négyszeg 
farku fecskék (2) , s mások, mellyeknél a kurta s négy 
szegü fark tollai hegybe végzödnek. (3). 

A LAPPANTYÚK. (Kecslvefejók F.) ` 
(Les Engoulevents. Caprimulgua. Lin. Ziegenmell‘er. (‘). 

Ugyan azon könnyů, puha, sziirkével és barnával ár 
nyazott (tarkított) шпагат}: van , melly az éji madarakat 

` (') lde jönek: Hír americana. Wils. V. XXXVIII. 1, 2. ‘аду 
rufa, Vieil. Am., 5; — egy másik rufa, enl. 724. à: — Hfulva. 
Vieill. Am., 52; — Hír. fasciata, enl. 721, 2; —- Hir. violacea , 
enl. 722. ‘аду Hir. purpurea, ‘ты. V. XXXIX, 1, 2; -- Hir. cha-~ 
lybaea, enl. 545, 2; Hir. senegalensis, enl. 510; -- НЕ’. eapensís. 
enl. 225, 2; — Hir. indica, Lath. Syn. II. Lvl; Hir. panayana 
Sonn. premie Voy. Lxxxvx. rl; — Hìr. subis, Edw. 120; Hir. am 
brosiaca, Brise. II, хм’. 4. k., — Hir. tapera, uo. 5. k.; — Hirb 
nigra, ua. ХМ”. 5. k.; -— Hir. daurica; -- A verhenyes homloku. 
f2 Vaill. Afr. 245, 2; a mocsárífecske, ua. uo. 246. 2; --- a öubos 
faceke , un. uo. 247; C_yps. senex. T. 597 ; -— Hir. ‚ноша, T. col. 
161. 1. — Н1г.]и5и1ап`з, pr. Max. col. uo. 2; — Hir. javanica , 
Luth. col. 85 , 2; — Hìr. melanoleuca, pr. `Mat. col. uo. 1; -- НЕ’. 
bicolor, Vieill. Am. 51. |=Hìr. viridis, Wils. V. XXXVIII. 5. 

(') Hír. domínicensis, enl. 546, 1. --- ‘шумит, cul 725. 1; 
— Hir. leucoptera, enl. 546, 1; — Hir.francica, enl. 544, 2; -- 
Hir. borbanica; -- Hir. americana; — l’ Ш’. fauve. Vail. Afr 
246. 1. 

(‘) Hìr. acuta, enl. 544. 1; Hir. pelasgia, enl. 726. 1, 2. в 
Wils. V. xxxrx, 1; -- C_ypselus удалим , Tem. col. 564; -- Hir. 
albisollis , VieilL galcr. 120. = Cypsel. сайт-1.‘; , pr. Max. col. 1.95. 

(‘) Caprimulgus, tète-chèvre, веды/161“, kecskefeja, бейте! 
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И 

hélyegzi', szemeik nagyok, csorruk még szeltebb mint a 
fecskéknél, erös baiuszszal biró s a Iegnagyobb bogarakat 
elnyelni hag'yó , mellyeket ragadós nyállal tartanak vissza; 
alapián az orrlyukak vannak, apró csöidomban; szárnyaik 
hosszak; lábaik rövidek, tollas szárokkal, uiaik, alapiok 
nál rövid hártya által egyesülvék, még а hiivelyk is illy 
módon egyesülve van a belsö uiial s elöre irányozható; 
közepsö körme gyakran fogas a belsö oldalon, s a kiilsö 

-a mi ritka alkotás a madaraknál -- négy percet hir. 
A lappantyúk magánosan élnek, csak esthainalkor vagy 
szép éieken repdesnek, éiilepkéket, éiipilléket és más 
éiibogarakat vadásznak, a fóldre mesterség nélkül kevés 
зайти toiást toinak, a repiilés közben tág csorrokba bé 
ható levegö kiïlönös morgást okoz. 

Europában csak egy fai van: 
l. Az europaz' lappantyu. (Europai hecslvefejò'. I". Capri 

mulgua europaeus, Lin. Der Настю/задел.) Enl. 
193. Brehm. X, l. 

Húri-nagyságu, barna szürke, _feketés barna hullám 
zattal és foltokkal, csorrátul fehéres szalag megy tarkóiá 
hoz. Harasztokhan fészkel, csak ket toiást toiik. 

`Amerika több illy madarat tart, kerek ‘аду ne'gy 
szegi'i farkut, s ezek közù'l egy akkora mint а fiiles bagoly. 
2. A ладу lappantyu. (Capr. grandz's.) enl. 325. 

És egy másik: 
3. A la'rma's lappantyu. (Capr. voczferus). Wils. V. XLI. 

Hires azon eró's kiáltozásairul, mellyeket tavaszszal 
hallat. 

ker , mind azon furcsa képzelettòl eredt nevek, hogy а kecakéket, 
söt még a teheneket is megfeiik. 

(') A. h. Capr. wirginianus. Edw. 65. vagy americanas, “На. 
V. xL. 1. 2. melly, véleményem azerint, igen közel lenni látszik а 



430 ' MADARAK 

4. Az új /wllandi lappantyu (Capr. novae Hollamliae). 
Phillip. bot. 6. 270. 1. 
Ebbül Vigors és Horsñcld az AEGOTHELES nemct 

„штык. ` 
Afrikában is van nehány ('), s ezek számábun van 

hegyes farku (2), s vannak villás farkuak, a fecskékkeli 
rokonságot annál lnkább bizonyitók (э). Söt még Ameri 
kában is van testénél hosszabb farkvillás lappantyu (‘); а 
villás farku fajokn'ál nem fugas а közópuj körme. 
5. A ÍLosszutollu lappanlyu- (Capr. longzpennis.) Shaw., 

Nat. Misccll. 265. 

Szinte aů‘ikai Га] , de kerek farku., s igen nevezeles 
еду а testénél kétszerte hoszabb tolla által, melly min 
denik szárny hüvelyk-izének közelén ered s csak а vége fe 
lé szakállas. 

. . А=ъАвРосАк. ‚ 
(Les Ibdarges. Podargus.) Cuv. 

{don-10k., színök , szokásaik mint а lappantyuké; de 
csorrok: érösebb, ujaik közöt't'sem hárlya nincs, scm fog 
а közepujj körmén. 
„,v‘ 

 

guyanensishez, enl.«235; összeznvartalék avoe¢ferus--lal; ~-- Capr. 
carolínensis, ставь. 8. \Vi|s. VI. LIV. 2. а mienkliez igen közel 
fai; — С.‘]атаЁсеплЪ‚ Latin. Syn. П. LVII. -~ C. rufus, enl. 755; 
— Capr. semitorquatus; enl. 754; -- C'. cayennensis, enl."760; _ 
_Q.Kacu'tue, y75,2; —— C. Клиент’, col. 107; -- C. diurnas, pr. 
Max. col. 482; --- Capr. mystacalis , T. 
L“ (‘) Chpt. ínfuscahls , Kuppel. VI. rl; -- C. isaôellinus, T. col. 
579; C. eximius, Rupp. col. 598. 

(’) Capr. climacurus, Vieill. gal. 122. 
(‘) Capnfurcatus, Cuv-, Vaill., Afl-.47; —- C. pcctoralís , un. 

МО- 94A-h . 
(‘) C. psalurus, Tem. Col 117, 151. 

’(5) Vigor; иду tekinti а lappogákat, mint. kik а lnppantyúknt а 
„min-,ami kôtik össze. ` 
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1. ./l Immuns- Íappoga. (Le P. cendre'. P. Cuvieri. Vieil. 
‘ gal. 123. I' 

Hamvas, l`chórcs és feketés tai‘kázattal; varju. наду 
saigu. 
2. A z'erlzeliyes Íappoga. (Le l’. roux. l’. javaneaois). 

'Iilursli Jav. 

Verheuyes, barnával tarka, fcliér szalag a "dlllollak 
liosszaibau. 

3- A szarvas laplioga. (Le Pod. oornu. P. Cornu/us. T 
col. 159. ' . 

Vl‘rliunycs, felie'ri‘cl tai'ka, пиву lollbúbok a ‘Шейп 

A vcrebüek harmadik családa. 

A xÚPcsoRRUAK. 

Az erös, többé kevesebhé kupidomu s lei nem 
„низшие“ csorru ncmeket foglaljan‘lagában; -- ezek 
шип“ ki/.ál‘òbban szemekliel élnek, minél el’iisebb 
¿s vaslagabl) a csorl‘ok. 

Közlsök legelöször is megjelelendö nem: 

A IVJACSIRTÁK. 
(Alouettes. Alauda. Lin- Die Lerclze). 

Hüì'elykkörmök egyenes, erös s a többinél jóval 
hosszabb ('); ezek magszemcvö, porozó madarak. u löl 
döu lanyázók fészkelök. 

Legnagyobb szálnoknál egyenes, közc'rpnagyságuI s 
llegyes a csorr. 

(') Ezcn bélyeg többé kevcsebbé ki van fejlódvc а bilcsirtalk 
_ „м, pmimiknńl, pipároknál, mcllyekrül már szólottunk, s a ha 

vas sármánynál, mellyrül azúlandunk. 
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l. А sza'ntóka pacsz'rta. F. (Alcune des champs. Al. ar 
vemis.) Enl. 368. l. Нант. 100. l. Die дышат/‚е. 

Mindenki ösmeri egyenes (függö) repülésérú'l melly 
közben erösen és változatosan dalol (fütyöl), -- böven fo 
gatik meg asztulainlc számára. Tollazata fólül barna, alul 
fehéres, mindem'itt homályosb hama foltokkal; farka két 
szélsö tolla kil'elé fehér. 

2. А ЬиЬов pacsz'rta. F. Pisítnek. F. (Le Cbclzevís, Alou 
ette Ízoppe'e. ¿Ilaurla crl'stata. Die Haubenlerche. Enl. 
503. 2. Naum. 100. 2. Br.'xxx. 7. 

Majd azon nagyságu s tollazatu; Íejtollait bubbá 
emelheti; ritkább az elöbbinél, а falukhoz és pagonyok 
hoz közeh't. 

3. Az erdei pacsz'rta. F. Alouette des Lois. Cujell'er. 
Lulu. Al. arborea. А. nemorosa. Baumlerche). Enl. 
503. 2. Naum. 100. 2. 

Szinte van egy kis bubja, de kevesbbé fóltú'nö; ki 
scbb, megkülönböztethetö egy fehéres vonat által а feje 
körül, és egy fehér vonallal a kis takarókon; legörö 
mestebb az erdök mélyebeli tisztásokat szereti. (‘). 

Néha Europában is látható: 

4. Az e'j'szaki pacsírta. (Афина à hausse-col noir. AL 
alpestris. Al. Лат‘. А]. síliirica- Gm. Berglerche.) 
Enl. 652. 2. Паши. 99, 2. 3. Wils. An. I, 4. 

Siberiai s éjszakamerikai madár, homloka, arca s 
torka sárgák, {'ekete vonatokkal; széles fekete folk mele 
magasán keresztül. A himnek kia hegyes bubja van min 
denik fiile mögött. 

(‘) A h--le "ада! , Vail. All'. CXCI. rl. -- a nagy csorru pacs. 
un. схсш. rl. ‘ 
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Másoknak olly шагу csorrok van , 

bI'I'l a verebekhez közelithetök. 

5. A de'li pacsirta. (La сайтам. Al. calandra.) 363. 2. Нант. 98. 1. 
hogy е Iekintei 

Legnagyobb europai fai, fólú'l barna, alul fehéres, 
пиву feketés folt a him melén. Europa délérl'il s Asia 
pusztáirul. 

De kiváltképen: 
6. A шт paesirta. (L’Alouette de" Тамань. Al. шип’ 

са et mldabilis. Tanagr. sibirica. Gm.) Sperm. Mus. 
Carls. IXIX. rl. ‘Наш. gal. 160. 
A lielnô'ltek tollaza-ta fe’kete, fóliil szürke hnllámzat 

из}. Néha Europába is eltéved. 
Másoknak csorra hosszelt, kiese ö'sszenyomott, s 

мы, melly okbul a babutákhoz és g'yurgyá‘khoz köze 
h'tenek: 

7. Az afrilrai pacsirtav Sirli. Al.l afrimna, Gm.) 
Enl. 712. Vieill. Gal. 159. 

Közönséges madá'r а homokos téreken Afrika egyik 
végéti’il a másikig; ruháia- kevessé kiílömbözik' a mifren 
des pacsirtánkétul. 

A CINEGÉX. cINKÉK. Fl 
(Les Me'sanges. Parus. L. llfeùe) 

Ceorrok vékony, rövid, kń-p'os, alapján- apró зяби-е1 
sze'gett, esorrlyukai tollak közé rejt'vék; igen vidor ma 
dárkák, szù'netlenül repkedök és kúszók az ágakon, ott 
mindenféle módon függeszkedök, a táplálati magvakat e1 

(') Addh- Alauda думают, Rupp. 5. rl. col'. 595. 
‚иду‘. Swainson elválaszlja a pacsirta'ktul Vaill. банды/ё‘, 

194. rl. nnAcnoNYx név alan, a SENTINELLE-t , MAcnoNYx ne'v alatt, 
‘ s az én husszú csorrúimbul a Certhilauda-t cainálta. 

cUvIER I. X. 28 
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harapók, sok bogarat is evök s még az api-ó madarakat 
sem vetök meg, ha öket betegen s meggyözhetve találják 
Szokások szemeket gyüjteni halomra, vén fa odvakban 
fészkelnek s többet tojnak a többi verebù'ek akármellyi 
kénél. 

Franciaországban tiz tulaidonképi cinege Га] van: 
1. А sze'li ciliege. F. (La Cliarboliliz'ère. Parus major. L. 

Kolilmeíse.) Enl. 3. l. Naam. 94. 1. Br. XXIV. 2. 
Fölül olajzöld, alul sárga; feje valamint egy hoszas 

szalag is melén fekete; mindenik arcán fekete háromszög; 
legközönségesb a cserjesekben és kertekben. 
2. А feliyves ciliege. (La petit (.'Íiarbonlii'êra Párus atel- 

L. Die Talilielimeíse. Frisch. I. XIII. rl. 2. Naum. 94, 2. 
Az elöbbinél kisebb , hamvast bir az olajzöld helyett, 

fehérest а sárga helyett. Kl'ilönösen а nagy fenyvesek 
ben tanyáz. 
3. А mocszíri' ciliege. (Le Коллеги. Par. palustri's. L. 

Sumpfmeise.) Enl. 3, 3. Naum. 94 , 4. 
Fölíil hamvas, alul fehéres, sapkája fekete. 

4. A ke'lv ciliege. F. (La lllésalige à tête bleue. Par. coe 
ruleus. Die Blaumei'se.) Enl. 3. 2. Нант. 95, l. 2. 
Fölül olajzöld, alul sárgás, fejteteje szép kék; fehér 

arca feketével kerl'tett, homloka fchér; vidor madaracska, 
elég számos a pagonyokban. 
5. A búbos ciliege. F. (La Mésangehuppe'e. Par. crista 

tus. L. Die Haúbelimez'se, Kappmel'se.) Enl. 502. 2. 
Fölül barnás, alul fehéres, torka s- arcköre feläetélî, 

apró búbja fekelével s fehérrel tarki'tott. 
6. A дизель/идти ciliege. F. (La Més. à longue queue. 

Par. caudatus, Lin. Die Schwanzmeise.) Enl. 502, 
3. Naum. 95 , 4. 5. 6. Br. XXIV. 3. 

Föliil l'ekete, szárnytakarói barnák, fej-fóle vs egész 
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alia fehér, farka lhosszahb a testénél. Fészkét a oseriek 
.'Igára csinália, s Fóliilröl betakaria. › "t 

A szAItÁLLcINoIc. 

(Les llloustaches. ,llystacinua ßnnBartmeise.) 
n.: 

A tulaidonképi cinegéktöl abb'an klïlönböznekßuhugy 
csorrok felsö lemeze egy kissé az alaóra göi‘biil., ‘ ‚1 
A rende@ szalra'llcin. (szaha'llas cinege- F. La Moustache. 

Parue. hl'armicus. L. Die Bartmeise)."Enl. 61.8. 1. 2. 
VieilL 69. Naum. 96. Br. XXIV. 5. 

Sárga; a hI'm feie hamvas",' egy fekete szalaggal, 
melly szemét körù'lveszi s hátul `hegybe végzó’dik. Ezen 
madár a legsüriibb kákásban fészkel. Az egész régi 111113 
ban találtatik, noha ritkán. 

A csÜGEcINoK. 
(Les Remiz). 

Csorrok karcsubb és `hegyesebb I_nint _a rendes cine-i 
gélmél: általában mesterségesb fészketkészitenek. Sziute 
csak egy van nálunk- _ ,_ _ ‚ _ , ‚ 

 

p) A ma .intent um. штатным as... mattina., 
CXvII-CXXIV. lapig. A. hozzá: Parus bicolor. Catesh. 1. 57; _ P. cya 
nus , Nov. Comm. Petrop., XIV. XIII. rl. l1. k. és _25, 2. kép, -- P. .mel-_ 
b_yensis. Sperm. M. Carla., XXV. rl.) mellyeket'ßechltein ugyan поп 
fai két nömének tart, Vieill. Gal. 68. Naum. 95. 6; P. atricapillus..` 
(Brin. lll, XXIX. rl. 1. In); P. sibiricus, enl. 708, 5. lr,- ~--‘ P. pa 
[щи-{3, В. enl. 502, 1. közel fajok ‘аду 5 faiták; _ P. atriceps, 
Hol-sf. col. 287., 2. И ` 

A parus malabaricus, (Sonnet, 2dik utazása, CX. rl. 1.) scoc 
cineus, (Sparm. Mus. Carls. 48, 49), P. [их-ваша, со1. 287, 1 
sziklabìlnk vagy gébicsek, közeliek az Олимп-1102, Vaill.;` -a Mot. 
run'cilla, L. Мифы speciosus-hoz Lath. Azt megiegyezhetni, hogy‘ 
valahányszor nem elég pontosan ieleltettek ki нише"); l'nildár bé-` 
Iyegei, azt a пены‘ (auctorok) nembül ncmbe hánytálr._l`_* i' ‘i ’f ‹ 

28* 
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.l renden csügecin. (Függó'madár, Remlcz. F. Le Remiz 
Parus pendulinus. L. Die Beitelmeíse.) Enl. 618, 3. 
Vieill. 70. Naam. 97. Brehm. XXIV. 5. 

Hamvas; szárnya, farka barna, homlokán fekete вза 
lag, a himnél elterjedö egész a szemek mógé. Ezen apró 
madár-Europa (Мёд s. keletén lakik, s hires azon csinos 
fészekért, mellyet erszényidomban a Щи és nyárfa pely 
heiböl készl't ‚ beliil ,mllakkel környez, s a vizi fák haile 
kony ágaira fólfäggeszt. C). 

‚ › A ‚эАвмАпток. 

(Les Bruants. Emberiza. Lin. Ammer.) 
Rendkiviil megkiilönböztetett bélyegök vankúpos, rö 

vid, egyenes csorrukban, mellynek felsö lemeze keske 
nyebb s az alsóba béhatm s szájpndlatán kiálló s kemény 
gumó van. Magszem-evövmadarak, vigyázatlanok, min 
den ‘elökbe vetett törbe rohanók. 

l. A cítrom afirma/zy. I". (Le Bruant commun.. Emberi 
za cztrinella. Lin. Die Goldammer. Der Hämmer 
ling.) Enl. 30. 1. Naum. 102, 1, 2. 
Háta barna sárga, fekete s teste egész ala sárga„far- 

ka kêt kiilsö tollának belyszéle fehér. ~_Gy‘epiilzgh‘en_lf‘ègzkel;` 
telen számtalan ¿nioportban` közell'i; ‘a lakheljrekhez a vere 
bekkel, pinltyekkel stb. mi‘dön, afóldehhń fódi.. I 
1 Az ddr-many.' (Le 'Bruant fou.' cia. 'Lim 

Bie `30; Ыаирг1'р4д:ч|.;‚2„ l 
Ainattól abban kù'lönbözik , hogy alul питьевую-ай‘: 

` . 

.(3) Para.:1 narbonaasil, (enl. 708, 1.) иду lńtszik a pendulìnus 
Мир; А. h. Рад-‚варили, (Somier. 2-dik um. охгп. rl.) nelly 
nek,fëukepalaçlkidnmu., s pzmmtból иду csinálb, hogy a вуз!‘ olé 
lén с" kia ищут‘ ‚ bogy а him rain: nyugodlmesék. 
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ke, feje oldalai fehéresek, háromszeglelesen véve fekete 
vonalokkal körI'I'l. Hegyes táiakon lakik. 
3. A gyepú'sszirnuiny. (Le Bruant des haies. ЕтЬ. cir 

lus. Lin. Die Zaunlunmer.) Enl. 653. Nnum. 102, 3. 4. 
Torka fekete., feioldalai sárgák. Bokrokbun Iészkel a 

mezök hntárnin. (7). 
4. A'na'das m'rmriny. (Le .Bruant des roseaux. Emb. 

schaeníclus, Lin. Die Rohrammer.) Enl. 247, 2. 
Naum. 105. " -' ’ ' ’ 

Feién fekete sapka, fekete foltok a melén (‘МЫ ver* 
henyes. A bokrok aliára fészkel, a vizek hosszában, sth. (à) 
5. A böleses sdrmány. (Sorde'ly. Kölesmada'r. F öldi. Die 

Grauammer. Der grosse Ortolan.) 101. 1. Emb. 
mz'liaria. L. Le B-oyer. Enl. 233. Naam. ‘ ` i” ~i 
Barna-szürke, mindenfelé sötét harnával `iieitilegetett. 

A füben és gabonában fészkel. 

6. A hertz' sa'rma'ny. F. (L’ Ortolan. Emb. hortulana. Lin.) 
Enl. 247.. 1. Naum. 103. Der Ortolan. Fettammer. 

I'Iáta olaizöldes-harna, torka sárgás, farka két kl'ilsö 
talla beliil fehér. Gyepükben fészkel; számos és igen kö 
vér öszszel. (‘). _ .I 

Deli Europában néha megfordul: l' " д’ -"‘ ` "' 
‚ч 

(') Az ЕМ. latharìngica, enl. 511. 1i. len нашим tòle. 
(’) Ide námláltatik még: Emb. рамы-та; s this: Émb. pra. 

vincíalz's, enl. 656, 1.. lesbía, un. 2,' cuál töt‘ténetheli 'fejßig‘ln 
— ‚ ‚ l »A Roux, 176 e. па. I. v ‘ ‘ ‘ 

(‘) Wolf véleménye szerint ide egyenitendó az Emlz.V chief-acer 
phala, és az Emb. badensla. ‘ ' "“‘ ` '\' "n ' "i 

(‘) A. ems. mame., spam. nu.. cm.. I, 2i. né.. еду!!!’ 
fiatal kerti sármányuál. l " ’ ' ' l’ ` 

Mindnzon kettós elnevezések Миома után, lnellyeket`lijelel 
tünk, kiclapandók még e nembiil: Emb. brumah'l, шт = Fhing. 
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7. A felzete fejú'--srírm¢íny. (Le Br. à ‘tête noire. Eml). 
melanocephala. Scop. N aum. 101. 2. --- Fring. croc-ea,4 
Vieill. Ois- tab. 27. 

l4 Fölúl barnább sárga, alul ваза; feje'fekete. 
8. A feng/vesl sármány. (Le `Bi-uant des pins. Emb. 11i-_ 

thyvrnis. Pall. Die Fichtenammer). Naumf104. 3 
Torka s feje oldala'n egiy vonat, sötétverhenyes. 1 

\ 

sÁnMÁK. SARKAMÁN Yox ., 

рыб‘, hordhatják i,azon sármánypk, mellyeket Meyer 
Plectrophanes (Spornammer) nevezettel megkl'ilönböztete _., 
mellyelinek ln'ivelykkörme niegnyult, mint а pacsirláké. 

ШУСПЭМ" .. l = ‚ 
1. А Ílavasi .'sárma.' ,l ‘пики! sa'rma'ny. F. Le 

Bruant de neige, Emb. nivalis. Lin. Die Schnee 
ammer). Enl. 50. Найди 106, 107. l 
Megismerhetö egy fehér széles hosz-.szalaglful а szár 

Í _. _ ` .. — . к ‹ «- ‚ » 

` _ ц ` . Ä) "А ‹ ‘ - - i 
citrinolla, enl. G58, 2; —- Emb. rubra, mex-t FI Fring. erythroce 

,i phala, enl. 6È5',"1-,‘2; minden Нашу pinty, mint al'ább inundan 
dom; Emů. quadricolor, enl. 101‘; 2; Emb.' cyanopís, Bliss. 111,: 
vm. rl. 4. k. _ ЕтЬ. саеш1еа, ua. uo. XIV, 2, === судил“, 
Sparn. Carla. II. 42, 45, -- mex-t ezek (5) Лида-1‘; -— Emb. quelea, 
enl. 225, 1; — Emb. capensis, enl. 158 és 564: — Emb. barbo 
nica, enl. 521. 2; — Emö. brasilienst's, uo. 1. ezek pintyek; ~ 
Emb. ‚тмы. 158, melly kenderike; végre Emb. oiyzivora, enl. 
588, mellynek csorra mint n kenderikeé, nem számlálva ide azon 
fajokat, mellyeket meg nem viugálhattam. De valóban а sármányokhoz 
tartozók: A korma'nyzo' sárm. (Le Br. Commandeur. Emb. guberna 
tor. T. col.l 65.) = (ЕтЬ.‚сг1иа$;11а Вг. huppe'. Vieill. Galer. 67.); 
Emb- видами: (vonatos s.) Ruppel. Av., 10. rl. a; - Emb. c_aesia, 
na. uo. b; a Tan'agra criatatella, ßv'aminea,y rujicallis, Spix. 55, 
szinte nármányok. 

Tem. EMBEmzQlDEs-ei,`col. 114. штаммы: farku pintyck, 
mnllyeknek , csorra kissé а v.pinfyekélmz közelit. 
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nyán. Ez éjszaki штык‘, telen maid egészen megfehé 
redö. (‘). 

Ide adandó még: 
2- A lap/ioni sa'rma. (Le Bruant de Laponie, ou, grand 

Мыши}: Buff. Fririg. laporiica. Gm. vagy Calcarata, 
Pall. Lásd a francz. ford. III, 1. rL 1.) Нант. 108. 
Bama-sairga alapon fekete foltokkal; а himnél a torok 

s a mel fólseje feketék. Az elöhhive'l egy vidéken lakik , s 
hozzánk csnk telen i6, és jól ritkán. 

A PiNTYEK. F. 

(Les Moi/Leaux. Fringillw Lim) 
Csorrok kúpos , alapján többé kevesehbé vastag; бая 

bucsa (eresztiéke) nem, szegletes: általában szemmel élnek 
s nagyrészint torkos, ártalmas madarak. 

Mi következöleg osztjuk öket f`ó1: 

A FoNÁnoK, (szövÉLYEx.) 
(Ploceus. Cav.) 

Csorrok elég nagy, hogy részint a csoporlályok közé 
tetettek; de egyenes eresztéke megkülönbözteti azoktól. 
Azon ЕЩЁ felsö csorrlemezök könyüden boltos. 

A kèt világrészen találtatnak. Az ó száraziak nagyobb 
re'sze nagy mesterséggel rakja fészkét, füszálakat fonvn 652 
sze; ezért nevezœtnek fornirci-nak 

Illyen : 
A Fülòpszzgeti [сайт (Toucnam-Courvi des Philippi 

nes. Loxia Philippi/za, Lin.) Enl. 135. 
Sárga, barna foltokkal, torka fekete.~ Fészke fól 

(3) Az Emb. montana, s Emů. mustelina , csak különbözö ko 
rai a haves sármának. 

(') 1740x6119, szövó, lakács. vieillot "Не l'öl e nemet és nevet. 
Gal. Lxxxiv. rl. 



4.40 MADARAK 

nkasztotl, gokjóképü, fù'ggöleges hasadússal, alul nyill, 
melly oldalvást fù'gg azon üreggel öszve, hol api-ai van-Y 
пай. (l). 

Némellyek nagy mennyiségben быть xfészkei 
ket, abbul egy soli relceszl'i tömeget képezve. 

Illyen: r 
1. А штат/0114г. (Le Républicain. Lexia socia. Lath. 

Paters. Voy. XIX. rl. 
Olajzöldes hama, alul sárgás, feje s tollai haruák 

vagy fekelések. ` 
. Az új világbeliek közöt‘t megjegyezhetö: 
2. A risevó’ fona'r. (Le Mangeur de'riz, petit Choucas 

de Surinam, de la Jamaïque, Cassique noir. stb. 
Oriol. niger, 0r. oryzivorlu; Corv. surinamensis. 
Gm.) Enl. 534. Brown. Illustr. X. Wils. Am. 111, 
xxl. 4. 

Melly végetlen csoportokban puszu'tja Amerika heve 
sebb részcinek mezeit. Szine fekete, a siml'tott acél min 
den szinét gyönyörü sugárlatokkal változtatva. 

(‘) A. h. Oapmore , Buff. (Oriolua tutor, Gm.) enl. .7175J 576; 
Fring. erythroçephala, enl. 665. Убей". Dig. nh. .23; a lövetelt 
Tang. de malimbe , Папа. An. mus. I, 128 , X. rl. == .Malimbe hup 
pe', Vieill. Oie. ch. 42 в 45; — le .Malimôe orange, uo. 44; --- le 
malimbe à gorge noire, uo. 45; — А: aranyhamloku fona'r. Plon. 
aurg'frans. Tem. col. 175 és 176; -- a Багдаде," (Lax. abyuim'ca); 
а Nélicourpi (Lox.pensilis,) Sonn. 2dik utaz схх. l.; --- a Worabee 
(Fríng. abyssinica, Gm.) Vieill. 0is. ch. 28"; — Fring. erythro 
cephala. Gm. Vieill. uo. 28. 

Az alecm забуду‘ is. Tem. col. 446. meg lehet különböztetni , 
mellynek csorra alján földuzadás van. 

(2) A névosztók nem szehetlék mindeddig rendbe Amerikának , 
а cloportályokhoz többé kevesebbé közeli ‘феи: mandan-ait, mìvel az 
“шок-14:11 leirások elégtelenek. 

Ан vélem, helye lesz itt а nevezetesebbekct liiìelclni anal, a mi 
synonymiájokhan világosabb. 

u 
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A VEREBEK. 

(Les Moz'neaux. propr., dits. P_yrgz'ta (1). Cuv. Eig. 
Sperlínge. 

Csorrok kissé rövidebh az elöbbiekénél, Киров, s 
hegye Pelé kissé boltos. 
'1. А lm’zí vere'b. (Veréb. F. Le ßloz'neau domestique. 

Frz'ng. domestica. Der Haussperlz'ng). Enl 1. 
Naum. 115. ' 

A falak lyukaiban fészkel; а lakott helyeket szemtelen 
sége s torkossága miatt háborgatja. Fölûl barna, feketés 

1-ször. Le casslz'que noir à mantelet. Alább а csoportályolim'al 
fölbozva. 

2-szor. Äfülebbì mada'r, jól rajzolva, de csillogás nélkül fest 
ve, enl. 554, l Orio/ius niger név alatt fölhozva. A1 Oriol. ludo 
Медали: eul. 646. nem egye'b mint kakerlak-fajta. Világosan = Con'. 
.surinamensis, Brown. lll, х. rl. Az apró choucas de Jamaïque, 
Sloane Jam. 11, 299, CcLvu. rl., mellyet Pennant Grac. barìta és 
quíscala alatt hoza föl, szinte ez a madár. Más oldalrul nem kétel 
kedhetni, hogy Latham нише elôtt birîn, mìdón az Orialus слуг! 
‘шл‘ип leirìa. 

› 5-8201‘- A valódi Carouge noir, vìolaszinbe játlzó, kìssé rövid 
de jól egyenel csorru, tangara gyanáut adva, enl. 710. s mellyböl 
а tanagra долги-1271313 csináltalék, de ezen ábrn valódilag az apro' 
[едем сзараиЦуг (oriolus minor) танца. Ezen fait rosszul mond 
ja'k jérlzének7 az enl. 600, »- 2 ke'p шт madár egészenkülöubözó. 

4-szer. Valódi Troupíal csapatály, aötét fekete, violaszin fény 
nyel, hegycs caorrn kiné ívelt s melly farkát fölülról csanakidomu 
lag keresztezi. Ez а boat-tailed grakle Penn. és Lath., mellyet e két 
панд а gracula bariza névazonának tartanak s mind a mellelt, ez 
valóban az a madár Catesb. l2. rl., mellybòl Linné a gracula quis 
cala-t csinálta, de Catesby roslzul яма а csorrát. ' 

l 5~ször. Egy fekete madár vìolaszin és zöld játslással, egy kíssé 
elvágott farkkal , csapatály~csorral, de hegye'-felé jobhan 11111011 
tal. atb. ì 

(') Pyrgita, a lxázì veréb hellen neve: 
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follokkal, alul szù'rke, fchéres szalag а szárnyán, а him 
пе]: Vel‘llenyes oldalsapkája, torka fekele. 

Olaszhonban van egy Га} vagy fajta, Vmelly himének 
Рейс egészen ачеаъщепуеьагпа. 

2. Az одна uere'b. (Fr. czlsalpi'lia. T. Fri/ig. Ilaliae.) 
Vieill. Gal. 63. 

A torok feketesége néha а melig kiterjed; ez 
4. A mezei vere'b. (Le Frl'liquet, .Moi'lieau de boils. 

Fri'lig. montana.) Enl. 267. 1. Naum. 116, 1. 2. 
A lakhelyektül távolabb tartózkodik._ Szárnyán két 

fehér szalag van, sapkája veres, fejoldala fehér, egy fe 
kete folttal. 

A PINTYEK. 

(Les Pi'nçolis. Fringilla. Cuv. Eizgentli'clie Fi'likeli.) 
Csorrok valamivcl kevesebhé ivelt, mint а verebeknél, 

kissé erösebb és hosszabb mint а kenderikéknél. Erköl 
cseik vidámabbak s dalok változatosb mint a verebeké. 

Nálunk ha'rom fai van: ' 

(‘) A hambouureux. Вид‘. (Loria liamburgica, Gm. nem egyéb 
mint Albin által elrontott mezei veréb , Ois. lll, 24. rl. 

A renden verebekhez számitandók még a természetvizsgálók ál 
tal elszórt ezen madarak: Fring. arcuate. enl. 250. 1. li. hol igen 
veren; ígazi szinei a verebéi; -Fling. crucígera, Tem. 269; —— Emb 
capensis, c. enl. 589, enl. 589, 2 és 9. enl. 664, 2; — Tamlgfa 
.silen.s, enl- 742, mellybül vieillot az AnnIiMoN nemet „ниша, 
Gal. 78; — Fring. elegans, enl. 205, 1. Vieill. Gal. 64; -- Emb. 
ciris, (le pape) enl. 159. melly ‘= PASSERINA, Vieill. Gal. 66; --- 
Loxia oryx. cnl. 6, 2; — Loria ignicolar, Vieill. Oia. chant. 59; 
— Lor. domínica, eul. 55, 2. в más [а], еп1. 105; — Fri'ng. cris 
tata, enl. 181; — Emb. guelea, (le dine/i), Vieill. Ois. ch., 25: — 
le dioch rose, ua. 24; — Loxia ‘халаты, Ez kezd egy kiné а 
vasorrokhoz közellteni. 
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l. Az erdei pinty. F. (Fri/Ig. celebs. Lin. Le PinçoltI 
ordinaire. Edelfinlr. Gartenßnh. Buch/ink.) Enl. 54, 
1. Naum. 118. _ 

Fölt'il barna , alul borverhenyes a him, szl'irkés a nö; 
kêt fehér folt a szárnyán; fehérke а fark oldalán. Min 
denféle magot eszik s mindennemt'i fán fe'szkel. A mezò’sé 
get legínkább vidámi'tó madár. 
2. A fenyó' Риму. F. Le Pinçon de montagne. Fri/lg.- 

montlfrúzgilla. L. Der Buchßnh. Berg/lah.) Eul. 54 , 
2. Naum. 119. Br. XVII. 3. 

Fölù'l fekete, barnasárgával árnyalt, mele sárga , 
szárny-ala szép citromszin. Ezen sokat változó madár, a 
legsüriibb erdökben fészkel. s a sikokra csak telen iö. 

3.' A lló раму. F. (Le Pinçon de neige ou. Niverolle. 
Fring. nivalis. L. Der Schneeßnh.) Briss. III , XV. 1. 
Naum. 117. « 

Fölül barn.. vinzgosabbal ámyolva, alul fahne., {еде 
hamvas, szárnyi'edöi s maid minden másod rangu tolla fe 
hér. A him torka fekete. 'A magas‘havasok szikláin fészkel 
honnan csak az erös télen iö le az alsóbb hegyekre. 

A TENGELICEK és (KENDERIKÉK.) F. 
(Les Chardonnerettes. Carduelis. Cuv. Distel/ïnhen). 

Csorrok pontdsan kúpos, schol nem boltolt. Mag 
vakkal. élnek. A tengeliceknek csorra kissé hosszabb és 
hegyes. 
A hözönséges tengelic. (Le Chardonneret ordinaire. Fri/ig. 

carduelis. Lin. Der gem. Stiglitz. Distel/77th.) Eni. 
4. Naum. 124. l. 2. Br. XVIII- 7. 

Egyike az europai legvidorabb madarakna-k, I`ó1iil 
barna, alul fehéres, szép veres álarccal, szép sárga folt a 
szárnyán, sth. Egyszersmind igen tanulékony madár, éne 

I 
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мы; s ki'ilönféle mesterségeket megtanuló. Idegen neveit a 
kórótul Карт, mert a bogácskóró шаги“ igen örö 
mest eszi. (‘). 

А KENDERIKÉK. 

(Les Linottes. Ll'llarl'a. Bechst. Die lláh/linge.) 
Csorrok' szinte szigoruan kúpos, de rövidebb és lom 

pábh mint a tengeliceké. Növény magvakkal nevezetesen 
len- és kenderével élnelc s kalickában könnyen tarthatók. 

Nálnnk van nehány barna fai, verhenyes keverék 
kel, mellyek kúlönösen lenihe'h-nek (LINOTTES) Inondat 
hatnak. A fìatalok és jércék igen kl'ilönböznek a veres szl'n 
mennyiségére, vagy annak egész hiával is vannak. Az el 
sö Га] csorra még maid 011у hegyes mint a tengelicé. Ez 
A his henderihe. (Csxbsörlve. F . Lenihe. Le Sieserin.. Ca-- 

baret, v. petite Виола. Fr. linear-ia. L. Leinhäaf 
Enl. 485. 2. Vieill. gal. 65. Naum. 126. 

Fölül barna, feketés folt0kka1,'szárnyán Евгений kél. 
fehér szalag, torka fekete. fejföle veres valamint amel 
is a felnölt llximnél, néha még a farcsik is. Éjszaki ma 
(Мг, mellynek, mint vélik, mostanában egy kis és nagy 
fajtája isme'rte‘ték meg' (2)- ’ ' " ' 
A ладу henderihe. (Kenderilve. F. La grande Linotte. 

Fring. canaabina. L. Enl. 485. 1. Naum. 121. 
Háta sárga-barna , szárny- és farktollai feketék, fehér 

rel szegve; alul fehéres, szép veres a fején s melén a 
vén himnek. Csorra szürke. Gyakran a szölöhegyeken 

(') A. h. Fr. psitacea. Lath. Syn. II, 48. l; — E. меда; Edv. 
128, s 272; — Fr. coccinea, Vieill. Oil. eh, XXXI. rl; --- Fr. leu 
cocephala, Lat. uo. 26; -- Fr. magellanica, но. 50. 

’ Р) L. Vieillot. acad. do de Turin, xxm. kör. 195. s Её". 
lnpoli. 
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majd az erdövágásokban és bokrokban is fészkel. Egy kö 
zép faj , melly azonban az utolsóhoz közelebb esik. 
3. Az ‚уши lzenderz'lre. (Frz'rzg. montíum. Gm. Naum. 

122. Brehm. XVII. 4.) néha éjszakrul 16 hozzánk. 
Csorra sárga s а him farcsika kissé verhenyes. 

csIzEK. F. 

(Serina. Tarz'ns. Zeùíge.) 
Azon fajok, mellyek többé kevesehbé zöldek. 

i. А közönse'ges 0312- (Le Tarl'n. commun. Fríng. spz'nus. 
Lin. Der Zeiszg- Erl/ink. Enl'. 485. 3. Naum. 125. 
Csorra szinte 161 hasonh't a teugelicéhez s különbféle 

tekintetben hasonh't a kis kenderikéhez. Fölúl olajzöld, 
alul sárga, sapkája , szárnya, fark: feketék, két sárga вза 
lag a szárnyán. Csak a fenyvek legmagasabb tetején -f‘észlnel. 

A töhbi iäfok csorra rövidebb, mint a nagy ken 
derikeé. 

2. А cürom' csiz. (Le Venturon.. Fríng- cítrinella. Lin. 
`Der Zitronenzeùig.) Enl. 658, 2. Vieill. gal. 62. 
Naam. 124. 3. 4. 

Fölù'l olajzůld, alul sárgás, feje s nyaka hátula. 
hamvaà. 

3. А girlz' себя. (Le:` Cini. Fring. seri/eus. Lin. Der Gir-v 
lits). Enl. 658, l. Naam. 123. 

Fölül olajzöld, alul sárgás; bal-na foltokkal, sárga 
szalag а szárnyán. Europa de'li hegyeinek két madam, а 
közönséges csiz „думать 

4. А kana'ri сайт. (Kana'rz' pz'aty F. Le Serùz. des Cana 
ries. Fri/Lg. canaria. Lin. Der Canaríenvogel.) Enl. 
202. 1. 

Nagyobb; könnyen szaporodván a fògságban ‘s igen 
szépen ёпе1‘ю1чёп2 mindenätt elterjeszteték, s annyira meg 
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változott „мы“ hogy az eredetit nehéz meghatározni. A 
nem többi fajainak nagyobb részével nöszik; s azokkal 
többé kevesbbé _termékeny korcsokat nemz (‘). 

’ Az ÖZVEGYPINTY'EK. 

(Les Veuves, Vidya- Cuv. (.2) 
Aů‘ikai s indiai madarak, csorrok mint а kenderìkeé , 

néha kissé fólfúttabb alàpú', 4az által még különböztethe~ 
tök, hogy némellyelmél farkok tollai vagy - felsö takarói 
rendkivül hosszak. 

\ 
l 

(‘) Azon idegen madarak közé, mellyeket nömi bélyegekkel meg 
nem különböztethetni a klenderikéktül, Frìngilla lepida; -- Fr. 
tristís, enl. 202, 2;- Fr. intera. enl. 564; — Fr. идет, enl. 
224; -- Fr. «впадина, Vnill. Oia. ch. 1X. rl.; ---- Fr. amandava, 
enl. 115, 2 és 5; -- Fr. granat'ina, enl. 109, 5; -- Fr. Benga 
lus; -- Fr. angolensìs, enl. 115, 1; — Carduelis cucullata, 
Swins. Zool. Ill. Több [ajqkat találni még, азы-21, ůengalis él 
senegalis, név alatt, vieillot illy cinn'i munkájâban. Oiseaux chan 
teur dela zône torride, mint: Fring. bicolor, xx. rl.; Fr. ‘cinerea, 
6; — caerulescens, 8; —- melpoda, 7; — víridis, 4; -- „уйти 
tas, 14; — guínticolor, 15; — rubrizrentris, 15; - ff'ontali.. 
vagy loxia frontalis, L. 15; — Fr. guttata. 5; _ a l1. Efmelœ 
лада, Теш. col. 151, 1; ---- Fr. aangvinolenta, uo. 5; Fr- pa 
(угона, uo 5; Fr. atoleucus, Tem. coll. 269, 2, 5; — Fr. .sím 
plex, Lìchtenst. col. 558; — Fr. lutea. ua. Col. 565. Fr. ornata, 
Pr. Max. 601.208. A ráfogott emberiza oryzivora, enl. 588, szinte 
haaonló csorru, hanem farkának durva s hegyes tollai megkülön 
böztetik. 

Lásd szinte azon számos pintyeket, mellyek Bonaparte кашу 
által leirattak, Lycée de New-York. II. déc. 1826. 106 s 1167- lap. 

(’) Nem tudni mél-t számlálta öket Linné в Gmelín a sármá 
nyokhoz illy név alatt: emberiza regia, (enl. 8, 1); — ЕтЬ. .sere 
„а, (no. 24; Emb. paradisea (enl. 194); -ïlEmà раму/слайд (enl. 
647); _»AEmb. longicauda, (enl. 655); Add hozzá: Fr. supercì 
Нова, Vieill. gal. 61. Ha az özvegy pintyeliet a kenderikéknél nem 
hagyjuli ‚ а kupályokhoz kell öket tenui. 

(3l A Wm“ özVeGYPintYllél (V- longicauda) csak a takarók hosz 
azúk; másoknál a tollak. 
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Fokonkénli .menetel van minden elöállítható köz nél 
ki'il a kenderikéktù'l (l) 

A KUPÁLYoK-hoz. (VAsoRR-okhoz.) 
(Les Gros-becs. Саввы/‘танцев. Cuv. K ernlaeisser.) 
Mellyek szigoruan kúpos csorra rendkivül nagy. 

l. A »vasorru kupa'ly. (Vasorru-magnyitó. F- Le Gros 
liec. commun. Loxia Coccothraustes. Lin-) Enl. 99; 
100. Naum. 114, 

Nevét igen rnegérdemli. Iszonyú csorra sárgás; Ми, 

Jegyz. Az Emb. principalìs (Edw. 270.) e's Emb. vidua. (Al 
drow. атм. Il, 565.) ugyan azon тайм-пай látszanak, de külò'nbö 
zó tollazati állapolban. A Emb. psitacea, Seb. 1, LXvl. rl. 5. k. 
nem valódi forrásbul jó , az angolensíe, Salem. Ош. 277; La veu 
ve chrysoptère, Vieill. Ois. ch. XLI, és a Lax. imacroura, enl. 
285, 1. melly alig különbözik tôle, nem özvegypiiityek hanem ren 
des kupályok. ‹ 

(') Ezen átmenetel, a megvizsgálhattam fajokban, majdnem kö 
vetkczö rendben történik, а csorr egyre мы“; Lox. quadrz'color, 
(Emb. L.) 101 , 2;- ugyan az mint le gros-bec longicone, Tem., 
Col.; — Lax. .ianguim'rostrih enl. 185, 2; --- Lax. Molucca. enl. 
159, 2; —- Lor. Variegata, Vieill. 51;v -- Lor. punctulata, uo. 
1; — L. Maja, enl. 109, 1; — L. stríala, enl. 155, 1; --- Lax. 
nitula, Vieill. 50; -- L. malacca, enl. 159, 5; — L. aetrild. 
enl. 151. 2. _ L. мы, Vieill. 55. -- L. maar... u.. 57‘; —— 
L. aryzívora, enl. 152, 1; — L. [им-ат, Vieill. Lxu.; _.L. 
cyanea, un. 64; - L. atricapìlla, ua. 55; --- L. лбу-а, Catesb. 
1 , k68; Vieill. gal. 57; ~- Lax. brasiliana, enl. 509, 2, e's Vieill. 
gal. 58; — Lax. petronio. (Fring. реп-вида. L.) enl. 255; — L. 
chloris, enl. 267, 2; — L. hoematina, Vìeill. ьх‘т. rl. a hol a 
cnorr igen vékony; - Lax. днища, ua. 68, amannak fajtája; _ 
L. quínticolor, ua. 54; — L. листва, Brown, lll. XXVII, — L. 
madagascariensis, enl- 154, 2; --- Lox. caerulea; -- L. cardina» 
lis, enl. 57; -- L. melanura: -- coccothraustes, enl. 99 e's 
100; _L_oszrina, Vieill. Ois. ch., 48. gal. 60; — L. rosea, 
“от. ьхш. 
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sapkája hama, egyéb шпагат szt'irkés, torka s займут! 
lai fekelék, szárnyán fehér szalag. Hegyi erdökben la 
kik, bük és gyúmölcsl'ákon fészkel, mindenféle gyiimöl 
csöt s magvat lnegesszik.I 

Europáhan még két kisebb csorru faj van. 
2. A zöldilte Eupcily. (Zölrlil'e. F. Le Verdier. Lox. chlo 

ris. Lin. Der Grünling.) Enl. 672. 2. Naam. 120. 
Fölûl zöldes, alul ван-565, farlía külszéle sárga. Pa 

gonyokban lakik s minden magot megeszik 
3. A Ми! kupa'ly. (La Soulcie. Fring. petronia. Lin. Der 

Stei/isperlirig, Graufinlr.) Enl- 225. Naum. 116. 3. 4. 
Ezt a verebekhez vala szokás termi, meri; hasonló szi 

nù'; de nagy csorrán kivù'l, azoktrll könnyen megkülön 
böztethetni egy fehéres vonalrul feje körött s egy sárgás 
{ОШ-111 а mellén. (‘). 

A kupályoktól meg kell különböztetni némelly ide 
Бел fajokat. Ezek — 

A MAG'zUzÁRoK. (MAGzUzóx). 
(.Puylw, cav.) '. 

Csorrok szinte nagy, kissé összenyoinott, fólül l'velt, 
s né‘l'la a felaö állkapca (lemez) `szélének közepén egy 19141 
ló szegleë van. (2)- ‘ 

Már régóta megkl'ilönböztettek. 

(') Könilyen мамы llogy ezen'harmadik fai nem kevesebbé ku 
pály mint a második.' ‘ 

("`)l IllyeneK: Lax'. grossa, enl. 154; -- L. canadanensìs, си! 
152, 2, --- L. erythrunœlaa, Lath. Il, шт“, és Ист. gli. 59; 
-- L. portoricensis, Baud. 0m. Il, XXIX. rl. vagy p_yrrhuta ви 
ranticallil, Vieíll. gal. 55. 



A vßnnßmc. 449 

A rmóxox. F. süvöLTÉnEK. 

(Les Bouvreuíls. Ifyrr/Lula. Gimpel.) 
Csorrok görgeteg, fólfútt s minden oldalra boltolt. 
Nálunk еду van 

А rendes pìro'k. (Sü'völtö mngnyító. Le Bouvreuil or 
кидайте. 

Fölül hamvas, alul verhenyes. sipkája fekete; a jérd 
cén verhenyes szù'rke foglalja el а verhenyes helyét- Kü 
lönbözö fákon , cserjeken fészkel, az útak hosszában. Ter 
mészeti éneke kellemetes; könnyen szelidül , dalolni, szól 
ni megtanul. Van еду fajtája, melly egy harmaddal па 
gyobb (‘). 

A KEREszTonnÁLYoK. xEnEszToRRUAK. 

(Les Bees-croisés. Loxía. Bris- (2). Kreuzschnabel.) 

Csorrok összenyomott s két lemezölz annyira görbe, hogy 
hegyeik majd egyik másik oldalrul keresztezik egymást, 
az egyén’ek szerint. Ezen rendkivüli csorr arra szolgál, 
hogy а fenyö t’obozok pikkelyei alul lciszedjék vele a mag 
vakat. 

Az europai fai mindem'itt számos, hol nagy fenyve 
sek ‘читай; ez 

А rendes lïeresztorrríly. (Iseresztorru magnyzì‘ó. F. Loxz'a 
curvirostra. Lin. Der Kreuzsc/L/Label. Enl. 218. Br. 
XVI. l. 

A {ìatal h1'm tollazata szép veres , szárnyai barnák, laz 

(‘) A. h. Lax. Iineola, enl. 519, i; —— L. minuta, uo. 2; -- 
L. collaría, enl. 595, 5; --- L. sibiríca, Falk. Voy. III, Xxvnx.; 
---- Pyr. cz'nereola, Tem. col. 11, 1; — P. [ай-1103163, uo. 2; --- 
P. orthaginea, Tem. col. 400; -— P. mysi'a, Vícill. Oìs. ch. xLvn 
rl. s Spìxnél LIX és LX. 

(Ч Loxia laEoç-tol (görbe) Gessncr Conrad képzette neve ezen 
madárnak; Lìnné :'llvittc minden kupályolxra. 

cuvnm l. K. ~29 
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idlilté s a jérceé Fólù'l zöldes( alul sárgás. Szinte két faj 
tá]a van , ldilön'bözi'i` nagyságu , sò't a mint mondják , вза 
vu s csorridomu> is (Loxia cuvirostra Nanni. 110. és Loxia 
pytiopsittacus, Bech‘st. Naum. 109. 

A pirókoktul és keresztorályoktul el nem távoll'thatók: 
\ 

А KUPAIIoRGoK. (MAGNYITÓK). 
(Les Durbecs. Cory/illus, Cuv. (2). Hakelilrerlibez'wer.) 

Csorrok mindcnfell'ilröl boltos, és h_egyét fólíilröllaz 
alsó lemezre hajlítja. ` 

Legismertebb fai: 
A lrz'szemelò' kzillaliorg. (Loxi'a. eliucleatol‘. Lin. Der Ha 

ken/lull.) Enl. 135, 1; vagy jobban, Едут. 123. |24; 
Vieill. gal- 53. Naum. 112. › 

Зйййе a két „идём“ éjszaki tájain lakik s a ke 
resztorr módjára él. Veres vagy vereses, szárny- e's fark 
Lollai fehéren szegve. 

Ejszakon szomszéd fajo'k is vannak, szépsziniiek, s 
~holc’iliik néha jutnak el Némethonba is egyének (‘). 

.Í' 
i 

(') A. h. Loxia leucoptera, Latli. Vieill. gal. 55. és Wils. 
Orn. Am. ‘ 

(‘) Corn/thus, egy ismeretlen madár‘görög neve. vieillot e nevet 
s'móBILIPnAGA-ra мышца. 

(’) Lax. flameligo, (Sparm‘Mul. (Im-_1a.y XVII. rl.) vdleményem 
sierint csak à-k‘i'szemelö-nek fehér fajtája: 

A lascia psiiiacea a Sandwich szigetekrül, Lath., Syn. 1I, LXII. 
rl. ‘аду PSITIÄcIiwsTnA ícierocepliala, Tem. ,Col- 457, a. kupahor 
„мы nem la’tszik liülönbözni~ niint csorrának egy kissé hosszabitott 
görbe 'hegye által. 

. 7 

(‘) Lax. aryl/Irina, Pal. v. friligi‘lla flammea, Linn. Naam. 115, 
1. 2;_ f дух. rosea, Pall. Naum. l15`, 5; _ Fr. purpurea, Wils. 
Am. I, VII. 4? 

I. 
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’ д’ а‘ Ц J' . .- ‹ 

A VIIIAÃÍLAKUPOXK.A .ai 
_ (Les Colz'ous. Colz'us. Gm. 

l 

'wl’Még elég‘közel á‘ll'anak az elöhbiekhèz, Qfiqrrqlç.;I röfr ,l 
vidi, tömötrt,l Киров, kissé összenyomqtt, ,a Её; Джем,“ 
meghqjlott, de egymást keresztül nem vágjag,y fagktollqik А 
elyágvák s igen hosszalk, hl'ivelylìök', mint a, föllengûké„ ‚ 
а többi ujjakhuz4 ,elò'rerì iglúnygqhatgígwfinom: ép ‚де1ушеэ‚. 
tollaik yljelr‘ldesenA! hraîmylas nslzinçïek Afrikait‘sî igdhiqi; mda- ; 
ral‘z,ç maid mintKa papagçílyok kúszpalç, aeregbeu élqlzkp,l . 
söt még fészkeiket is azon cserjére nagy szómmal` 
össze, végre az ágakra fólakasztva lóggé lf_lqjjwel, fegyngás 
hoz szorulkozva alszanak: gyümölcscsél élnek. 

Ide helyezendökmég: ‚‘ ."„1’ lA 
| 

\ _' \ 
"‘‚ \ ‚\‚ 

А yÁGÁBoK l(MAltuIAv‘fíGí‘nK.) ._ 
Les Pique-Boeuf» Buphagq,¿ Br‘iß'f; Ochsenhacker. 
Apró nem, mellynek csorrá‘középhosszaságu', eleinl-e 

hengerü, de hegye elôtt míndenik lemezén fóldagad, s 
elég tompa hegybe i'é’gzödik. AZ ökör börének össze 
nyomására szolgál ez'nekik, hogy onnan az ott lakó ba 
góçg bálplok‘gt ki‘szorg'tsák,v mellyekkelélnek. ` _.l _ l ‚д, 

(Jaak4 egy afrikai fai ismeretes, melly biafnjgásg;„luiŕßgépl-l 
szerü', s tómpa farku, huros-nagyságu. Ez 
Az afril‘ai vfígzír. (Földinélndmerüá mqnhgmzß'ó. Bu 

v phaga Enl. 293. Vaill- Afn‘ß'ïurLIVl-cilhgal. 
.f'n'ä ‘— ‘—‘ ’,‚‘ ‘\‹ ‘ ’—‘. ‘хм 

‚ ‘ ,~\.- „Я ‚Н’н‘Ч - ‚ 

(’) комик, görög neve. egy kie (тайн fajnak. y - . ‚ 
„1- (z) Oolíu'swáponcù, dnl; 282 xvil; Vàill. 258A, hva Найду 256.L 

Ezeltl‘ßatal F== Col.` „Наша és Col. panìß’sn-n's; ~-- 001;` erythńopus ,A 
Gm. leucanotus, Lat-h Чай". 257; ~-~ 001. видят“, Vaill. 259. 

—„ AÉna Vlmil‘akaílpokhoz vezetendóknek vlálemy «m Malina textilis, 
Less. (Merian nazté) és Mel. [творить (Merian lcúcofptere'yń‘e 
v_ñlmadarakat. =.V0y. de Fre‘ycinetvzodl. 25.11. .-. r‘. ‘,:\‘„..-\) "1 

29* 
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А CsoPonTÁLYoK. 

(Les Cassz'gues'. Cassie-us.y Cuv.) 
Csorrok пиву, pontosan kúpidomn, alapján vastag, 

s nagyon hegyes végl'i; apró lgömbölyü orrlyukai oldalvást 
nyilnak; a lemezek er’ósze tört vonalu, vagy szegletet kép 
zö mint a seregé‘lyeknél. AlfnerikaiA madarak, erkölcseik- 
eléggé hasonlók seregélyeinkéhez, seregekben élök , gyak 
ran lì'mzkeiketfis` köze'l rakók s néha nagy mesterséggel 
készl'tik azi. Bogar'ak'kal s magvakkal élnek s számos csa 
pataik‘ nagy мы okoznak a mI'velt mezöségeken. Hú 
sok rosz. 

'Miy következöleg osztjuk fel öket: 

A tulajdonképi csoPon'rALYoX. 
(Les cassiques propr. dits. Cassz'cus. (1). 

Hol a csorr alapja a homlokra fólmegy s ott a tolla 
kat еду `"széles, félkörù' kimetszés :iltal körl'ilveszi. Ezek 
мыгашшщмледщуоьь fajok. (2). . 

.› 
‚ l', 

А csAPATÁLYoK. _ y 

(Les Troupz'ales. Темпы.) (а). . ‚ ‚ 
".i 

Mellyeknek esorra a homlok tollait csalk‘z'heg'yes ki 
metszés'sel veszi körx'íl; -— s egész hosszáhan hajolt. (‘). 

 

`-`(‘) Vieillotl'fogadla el a nemet'és neve't. 'VV 
('-‘) Cassicus -lnjêzsa‘ialusry Spix. LXI. a; — Cassie. angizstzfrons, 

на. LXII; -- Cass. nigerrimus, ua. Lxm. 1; — Oriolus cristams, 
yenl._544; — r. 528; — Hemorrhous, 482; — Persicus, 184. (едут. 
melly nem Persiáhul jó hanem Amerikábul, minl. a többiek). --- Van 
еду ércfe'nyü fekete faj7 mellynek nyaktòllaifölmereszthetöks némi ta 
karófélit képezhetnek; ez a Grand. zroupiale, Azz. Voy- П! , 167.1. 

(1) Vieillot ezemtroupiale nevet 'Carouge-m vlnltoztatá, mig én 
а ьдшкыдъшыущь adtam azt. A Carouge-t pendulínus-sal for 
fomlitá, gah-.1.86. rl. 

(') Oriolus varias, 607, 1; —- Or. cayanus, 555, 2; --~ О’. 
._ o! 
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A FALKÁROK. “"l 

(Les Chrouges. Xant/zorn-us.) (‘). 
A csapatályoktul csak egészen egyenes Ёсзогго1с1са1 

kù'lönböznek. — 

A többek közt egy faj nk‘legklïlönböztelenldö, kissévrö 
videbb csorru , ez okbul a pintyekhez közeliló’: 
А шагам/(1116г. (Icterus pecorzïs. Tem. Emberz'zà peco 

из. Wils.) Am. II, XVIII. 1, 2. E111. 606. 1. 
Víolaszl'n-fekete; feje, nyaka barna-szürke. E madár 

seregesen él а marhák között, de legbélyegzöbb tulaidon 

HU'  

capensís, enl. A607, 2. (луд‘ьмышьцъ, 16 nem a Rcményfok 
tal); — 0r. crysoceplzalua, Merr. Beytr. 1„ nl. rl. Vieill. gal. 86; 
— Ог. ‹1‹„„‚’„1се„.‹‚’„‹, enl. 5, i.; e's egy jâtsZó-fekète’ïaj, mellynek 
farka mindcnféle Маша! fölvesz, az olklali tollak" íráuzyzása ‘Кв! 
mind a többiekkel azon laplérben, majd =hanynttfektetve „Вы“ ‘ké 
pez. (Quz'squalus versicolor, Vieill. gall. 108); ÍW‘ils. III’7 xxl. 5~ 
Иду látszik hogy egyszersmînd -------- Ставим guiscala, L. Catesb. 
Xu. rl. s gracula harina, Lath. YI, xvm., rl. vagy = .ïam’aikai 
szarka. (Pie de la Jamaique); találtatik az Antillakon , Caruliná 
han atb. A Ploceus niger-rel összeaavartnték. "` 

Elválasztatandó volna az Icarus sulcz'rostris , y_Spix- Lxlv, melly 
nek esorta , sokkal nagyobb s állkapcsának alapja ferdén barázdás. 

(') Vieillot az én Carouge-aimnak Bàln'more és Yp/iantes ue 
vet ad, galer. Lxxxvll. Némèllyeket „мы“: 16|б1ц1кй1ййбзеп 
troupiales vagy AGELAIUS ne'v alatt, LxxXVnl. r1. V _ 

С) Oriolus {спеть enl. 552; _—- Oriol. minor et tanagra bo 
naríensis, enl. 710. Ezek ugyanàzon màdarak. ё, Qrloluà nclitrinus, 
Spix, 76- — A Car. gasguet. Quoy et Gaym. Vdy. dè FreyßìnÄXXlV 
rl; — Oriol. phaeníceus, enl. 402; _ Orialus americanus, 256, 
2; --- Oriolus leucvpterus, Lalh. Syn. I, 120ml. l; — Oriol. bona 
na, enl. 555, i; --~ OrìoIus ca_yénensis', uo. 2,» -- 0r. ¿curo 
cephalus, 545; ---- 0r. xanzhocephalus, B01-'lap- Kál'- l, lv, 1’ 2' 
~---~ 0r. mexioanus, enl- 535; _ 0r. хит/истца, 53.111941- Oriol. 
baltimore, 506, í, Vieill. gal. 87, és “ЦВ. 1, 1,\5\~, Н Dfw-*Pl* 
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saiga az, hogy tojásait idegen fészekbe rakja, mint ~a 
kukuk. (‘). „щ; _.; ‚ ,_ 

- -~ A"~'GYÜLÉREK.. ' '-‘-‘ 

1 ‚ _.= ‚1„‚,‚‚„‚„(‚Еец_ _0xyrhinques. Omyrliynchus.; теги.) 
Csorrok kúpoe és hegyes mint a falkároké, de fe 

jöimél fövidebb." f 
’ ‚ ‚щ, __ _ 

A gyülé’iuÄOxyrh. flammiceps. T. Ox. crista 
“М; .Si‘iàiesl шт if» т 1.. 

‘д y..-,..ÃEgy„,‘rmelly veressel vegyitethbúhot 
-119mb .mìvà-Möbbi шту- -‚;‚‹` . 

_ A csoRDÁLYoK, PITPITEK. . 
: ì"‘-“l 'z (Les BuïHÍsfDàcmls- 'Cdiví)\- ‚ 
l kiipiisì helgyeîs‘csiir 

„дай Allele-.1 атм щ ökörßzßmekhw — lamw’fteß. .fai = 
ш! шум‘ werden» 1 (Mdwcaycmai ̀  L.) = вы.‘ 669. ïVieilla gal. 

‘"'ÍÜÖfÍAP'rôG fltêk éáïîeke‘te‘ímladá'r. "'“ f' "‘ ‘ “Ч: \' «‘ v_s-.i . n '. ‘ 
..'i\.'.u‘. "- ';L.l _l1 ‘ Y' . humm.) F", 

(Её; Ёгощ'деашш Stunuus.' Liu. Staar.) i 
‘мы faim-6km; ...ik léqyomotf s kivált hegy'e feié 

‘ ‘ l’. - ‚ 'V ч! 

e 

и |_ l'. 

l.. l 

. n l esiiiîi’ŕók'ältal `l-ii'ilönb'öznek. 
.-,q ‚‚› ‚, «t .. - .a‘i\\\\\\~.\„ Р’: — 1; 5|. 1..Í-~i( Aů'özönseges lsereg'éß‘. т; ‘ @L1 Èourm'eau commun. yStilr 

_ nus. „again-lem.) вы. _75: ìNavi-n1.' e2. ' ‘ " ‘ 
‚Ё‚(1‹Ё„1Ёё15$ч%ш viel@ è?Íeëlsiieîníáßiëëâaïá.windßńü“ fehèf 
.vYi‘gYnßárga @19% А Ёд$а‚1‚ыщ‚Ъагщ-з;йг1;е‚‚ _. ‚. ` _, 
e ¢ ZVMHA" ` im' ‘.’\`\ НЮ "‘ ; . ln I ‚ ..' ‚' l'\\\.‘h ` i 
»JTW-TMW» ,i ..111 ,ai ‹ l .'.‘,_'¿ ,xlirl ~ :unifi Imi.' - 
— М‘: e‘lů 2v. éßï'wfill. ,I/¿ziV-rAJ-l-A; mé 01:2 mclane/»aliens , enl. .448 , 
131111111”!!! ЧФЮ-ЁР .Qm’guyawàmu'm sul.V 556; Vieill. gal. 88. rl. 

„1.0 (Ч Gmelín a -:1`106.;\.'1.;~¢képn` hivatkoziku Oriolus minor, alan ,. 
adv-lß‘hibß yälbl ,1 .fig if ад TR 'u u", ,l .12'.5 ',‘Alu‘vhx 

...l ...l ~ > 
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„Ezen тайги‘ igen számos az egész régi vilúgban', rńin 
denféle hogarakal eszik, s a marháknak jó szolgálatot 
tesz, azoklul öket niegszabaditván. Nagy sürl'i нервно]: 
han repül, könnyen szelidù'l, megtanul énekelni , sò't 526 
lani is. Husa rosz l'zü. ‚ A 

Nem lâtunk semmi elegendö hélyeget, melly 
nél fogva a kupcsorruaktôl egészen megkiilönböz 
tethetnök a holló család nemeit, mellyeknek azon 
belsö alkotása, azon kül müszereik vannak s csak 
nagyobb termetök által -kül’o'nböznek, melly öket 
-néha áz apróbb madaraküldözé‘sêre is segiti, erös 
свой-011 gyakran össze van oldalvâst nlyom’va.l '_ 

Ezen nemek száma három, nevök: hollókf, 
paradizárok , szalakôták. 

«A HoLLóK. VARIUK. i` i' 

(Les corbeaux. Corvus. Lin.) ‘l I Csorrok erös, oldalvást többé kevesebbé lal'm'tólt; 
orrlyukaik elöre irányzolt durva tollal fedvék. Finom 

 

(') A. h. Szurnus unicolor, déli Europábul, Tem. Col. 5; Vieill. 
gal. XCI; — Sturn. сирень-5:, еп1. 280, mellytül St. contra, Albin. 
Ill, 217 nem különbözik, de a melly Indiábul a nem а Reme'nyfok 
tul jb. — St. militaris, enl. 115; — ludovicianus, enl. 256, 
ugyanazon az Alauda magna, Gm. Calesb. 1, 55, vagy Stour 
nelle à collier, Vieill. gal. XC. rl. e's Vl’ils.l_.lll , XIX. 2; Az oriolus 
ruber, Gm.“ (Étourneau à camail rouge) Sonnert,_ пор", g. Lxvllllz, 
‘вы’ amblyramphus tricolor, Leach, Zool. miscelllXXXvl. szép faj 

Ea Buenosl-Ayre-si pusztákbul, s nem Indiábul mint Sonnerat mondja. 
[ешь A St. плащ fölebb еду; rigólchoz (hńrikhoz) közel ne 

met képez. A St. sericeus., Brown. lll , 21. inliább ceacskn'rha S1. 
collaris, = havasi zenér (accentor). A St. carunculatus, vélemé 
nycm szerint a ‚вин-дню: i6. 

i. 
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(ravasz) madarak, igen éles szaglással, s általában szo 
kások elvinni s elrejteni a nekik hasztalan dolgokal is, 
p. u. a pénzdarabokat, sth. 

Közelebbrül HOLLÓK-nak és ‘мини-пай azon nagy 
fajok mondatnak, mellyeknek csorra arányilag erö 
sebb, s а felsö lemez erösze l'veltebb. Fax-kok kerek ‘аду 
ne'gyszegû. 
1. A (fel‘ete) halló. F. (Le Corbeau. Cor/vusv Corax, 

Lin. Der Kolhrabe, Rabe ,) Паши.‘ 53. 1. Таш- Afr. 
5l. r1. ‚ 

Legnagyobh europni madár a verehüek oszlályábul. 
Nagysága fólüti а kakasét. Tollazata egészen i'ekete, far 
ka kerek, felsö lemezének háta elöre ívelt. A többi fa 
joknál elvonultabban él, jól és magasßn repiil, egy mér 
fóldnyirül megérzi а dög szagát', különben mindenféle 
gyümölcsöt és apré madarakat eszik, még az udvarbe 
lieket is elragadja, magán fészkel magas fákon ‘югу me 
redek sziklán; könnyen szelidül s még jól is megtanul 
beszélni. ПЗУ látszik , а világ minden részében található. 
Éjszakon gyakran fehérrel kevert to11vu.(Ascan. Ic. nat. VIII. 
rl.) Ez akkor а Corvus leucophaeus. Tem. Vieill. gal. 100- 
2. A (felrete) lvarju. F. (Le Corneille. Саги. corone. Lin. 

Die Krähe. Rabenkráhe.)En1. 495, Паши. 53. 2. (‘). 
A hollónál. egy negyedddel kisebh, Гайка négysze~- 

gübb, osorra l`ó11'i1 kevesbbé l'velt. 

Osbec. Hernande's atb. fajai kevescbbé hîtelesek; a mi Pallas 
éit illeti, az bajos hogy nincsenek rajzai. Daudìn serege'lyei а hu 
rikkal vagy hurszikknl tartoznak egyhe, quíscales~ei pcdig részint a 
csacskárokhoz ‚ részint a csoportályokhoz. Általában Башни e nemet 
az elódei által rosszul magyarázottat, még tovább zavará. 

(') Jegyz. Enl. 595. egyszerû' varjunak látszili, és 485. На!“ 
vetési чай“. Temmink azt hiszi, hogy а Vaillant-idézte ńbrázolat, 
tulaidnn fai, Afrikábau МКФ, mellynek' Саги. montanus, nevel 
Мои. ’ 

(’) Temmink ш. hilzi, hogy a mi varjunkal. mcgkülönbözlel 
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3. А luete'ali varju. F. Vete'ly- (Le Freux. Corv. _fragi 
legus. Lin. Die Saatlrrülze) Eul- 484- Naum. 55. 

Мёд valamivel Маты); egyenesb és hegyesebh свет 
ru, mint а varju. Elsö ñatalságát kivéve, csorrlapjánuk 
köre tolltul foszlott, hihetö: mivel sokat turkálja а 1`01‹1е\ 
vele, eledelét keresve ott. 

E két fai nagy csapalokban él, még fészkelós végett 
is összegyíilnek; bogarakut szintugy esznek mint magvat., 
Egész Europában találtalik, de Lélre csak a kevcsbbé hi 
deg tarlományokban mzufad meg. ` 
4. А >Ímm'uas шаг/и. (Ãrözönse'ges V. F. La Corneille 

mantele'e. Саги. comix. Lin. Die Nebellvrähe.) Enl. 
76. Naum. 54. 

Hamvas; feje, szórnyai, furka feketék. Keveshbe 
magevö; a tengerpartokat keresi, -ott çsigákkal él, sth. 
Naumann erösíti, hogy а fekete val-inval gyakran páro 
sodik s vele termékeny korcsokat nemz. 
5. А св01‘а. F. (Core. monedula, Lin. Le C/Loucas, pe 

tite Corneille (le clochers. Die Dahle.) Enl. 525. 
Naum- 56. 1. 
Az elöbhieknél még egy negyeddel kisebb, majd ga 

lambnagyságu, világosb fekete, melly szl'ny még hamvas 
ba is hajlik nyakáu s hasa alatt , néha egészen is fekete; 
tornyakon, Ó falakon fészkel, csapatosan él, különben 
varju-szokásu s` azokkal gyakran repù'l. A ragadozó ma 
daraknak nincs vigyázóbb ellenségök. 

heti areményfokitul. (Vail). 52); mellynek e nevet adja: C. 'sa 
gezum. 

(‘) A csólnák bevégzik а valódi hollók lörzsöke'l. mivel 
fölsó álkapcsok а"; jobbnn gòrbült az alsónál. .Add e löl' 
zsökhöz: Corr». jamaicensis; —- Сон’. dauricus, enl. 327; — 
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А szAnKÁK. _Fl _ z 
(Les Pies. Pica. Cuv. Elster.) 

Kisebbek a varjuknál; felsö csorrlemezìilî szinte ivel 
(вы) a másiknál, farkok hosszú, 11155011 
l. Az europaiil szarlva. (Le Pie d’ Europe. Cori'. pica. 

Lin.) Enl. 488. Naum- 56. 2. 
Szép madár, selyemf'ekete , biborfényl'i a kékben és 

aranyban, hasa fehéc, s hasonló nagy folt a szárnyán. 
Orökös csèrgése nevezetesséftelte. _K_I'ilönösen a lakolt 
helyeken tartózkodik, ott mindeni'éle anyagot evö, s még 
a maionságbelifáprfìmadarakat is umg’cálilad'ó.'‘(‘).l 
~;,___./_‘ '„—— .\.`\U~w 1I. 

А szAJKóK. F. 'I 

(Les Geais. Garrulus. Cuv. __Iiälier.) 
Mindenik çsorrlemezök lcissél ‘hosszú , gyors «s- maid 

egyenlö görbülésbe végzödó' ; midön farkok vágott, kevessé 
‚ ъ .. . 
.\," » 

 

Сати. scapulatus, `Daixd. Чай". 53:"1111;Пуе!’ ТеЁтЫпЪ 22‘ elób 
bitül kùlönbözönek hisz; C'. ‘ alói'calla, Lath. гад Corbi'i'au , 
melly egy melle'kes alnemet képezhetne, összenyomott fölemelt és 
metszó hátánál fogva. Vaill. 50; _ A Coro. .splendens , Indiábul , 
`Vieill. col. 425, nevezetes azon öszlioneé’rt7 hogy a chaagoan _ 
kes'elyú alatt.v a tetveket kikeresí, melly ш örömest eltüri; A Cory. 
columbianue‘. Wils.-llI, xx, f. 2; _'a Cow. „то“, Temm. col. 
415; _ a Cari'. oesifi‘agus , “На. mxmvn. 2.' k. ha. csak ugyan 
ln'ilönbözik а Imi varjunktul. ' . ‚ 

(') A. h. Cori'. seriegalelzsis, pnl.;5_,58; _ Coral. “пицца, Sh. 
Vnill. Afr. 55; _ Conf. erythrorhynclios, enl. 6227 és jobban, 
Vaill. Afr. .57; — Cory. ca_yanus, enl. 575;` --- C. peruuialius, 
enl. 625; — 0- cyaneus, Pall. Vaill. Afl'. 58, 2; _ C. rufus, 
Vaill. Afr. 59; _`Ai „Acalie“ Azz. Cori'. pileatus, Il1.`)"cò`l. 58, 
vagy (Pica cr‘ysops ,) Vieill. gal. 101, —- А garr. gubernatrix. T. 
(Gal-rule commandeuŕl." col. 456; -- a Cori'. аий‘еих1 (Pie 5leue de 
ciel.)~ Col... 168; —- Сон’. cyaliopogoli, Pr. Max. (И ‚111861854 
Col. 169. ' ` ' ` ' “ 

'li 4 '1.- \ 
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hosszú; lomha foszlott homloktollaik, ha haragusznak, 
többé kevesebbé fólmerednek. 

А nser виды. (Le Geai d’ Europe-k- Саги. glandarz'us. 
Lin. Der Holzhä/LenyEnl. 481. Naum. 58, l. 
Szép madár, borverhenyeslfszürke; 4bajúsza s tollai 

feketék, jeles kl'ilönösen egy nagy fényes tarka foltjáért, 
Vsötétehb kék sugárzattal, melly szárnytakaróin‘ak )'ó ré 
szén van. Fôképen makkal él. Egyike azon madaraknak. 
mellyek leghajlandóbbak minden hang utánozására..`Min- 
den erdönkön fészkel, s párosan vagy арт} сзарайокг 
ban ы. (I). 

A DIóTöRöK. (MAGTÖRÖKQ F.) 
(Les Casse-Noix. Caryocatactes. Cuv, (2). Nussknacker.) 

Két csorrlemezök egyenlöen- hegyes, egyenes, Lgöt 
hüléstelen. 

_Csak egy ismepetes `.faj van. к |.-. y 
‚А rendes dz'ótöró'. (Magtöro"_`F. Le ‘Casse-Noix ordinai 
” re. Corfu. caryócatacŕes. Lin. (Enl. 50. vNaum. 58. 
‘-` 2. Vieill. gal» 105. ' 

Barna, egész testén feh-ér fellos. Fa odvakban fész 
ke1„.a hegyi erdökben, Гайка! kúsz~ s ат]: kérgén ГМ‘ 
.vágiamint a harkály, mindenféle gyümölosöt, bogara 
ЕМ, apró madarakat eszik, néha seregeseh ljö-.‘1"‘si1§'òk1"aŕ, 
de rend nélkül. Hires a ,kevéssé félénkségrx‘ïl. (а). " " ̀  

„а ‘ v х. 

(‘) Ah. ь. сады „мы“, enl. 529. vieil», gal. 102; _ от. 
Stellen', Vaill. Ois. de Par. etc. I.l Conf. ‘sibìŕïc'us, enl. 608; -- 
Corv- canadensis, enl. 550; »s egy fajta, Vaill; ‘48;‘0aŕu. сдвиги! 
lus, vagy C'. cyanaleucos, Pr. M. col. 195; — Сон’. цдттагйшд ‚ 
T. col. 459; Саги.- гог9идш$,‹ T.,- v1:01. 44;"‘=`--'I Córv'."flòridanus , 
Bonap. K. l, xn|.1. . г A ~ д‘ A Ё - ‹ ^“"”’ ' 

"(2) Vieillot e vnevet стене! cserélte ТЫ z"NUGFF'R-AGA.A f' 
(5) Jegyz. A Corv- hottentotus, enl. 226, ugy ‚Кий!‘ közel 

ё" a zsarolyokhoz; '---' Av Coro. balicassius, [идёт/‘шуб; a Carl'. 
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А IIoLLARoX. 

(Les Temia. Vaill.) ('). ‚ 
A szarkák idoma s Ген-1:‘: mellett csorrok emelt, fel 

sö lemeze boltos, s ennek alapja hibor tollakkal виден; 
majd mint a paradizároknál. 

Legrégibben ismeretes: 
А tarha holla'r. (Corv. variaas. Luth. Vaill. Afr. 56'; 

Vieill. galer. 106. ’ 
Bronz-zöld. Indiában s Afrikában találtatik. 

A HARJÚK. 

(Les Glaucopís. Forster.) О). 

Csorrok, idomok ugyanaz, de csorrok alapja ат": 
két husos torongy csù'ng. 

 
 

сайт.‘ , enl. 521, zsarcsup , -- A Conf. novae Guineae , enl. 629, 
s Cormpapuensis, cnl. 650, hollo'gebicsekr, «- Coro. .lp¢ciosus, Sh. 
== Rallier de la Chine, enl. 620, s a fogcsarruaIc-hoz шить 
Temmink lorio't сайта! belöle, col. enl. 401. — Cor. flavívcntris, 
зла-017, enl. 249; а Corv. mexicanuc, hihetöleg esoporta'lyl vagy 
fona'r, de n Coral. argirophtalmus valóban ollyan, Brown. Ill. 10; 
Conf. rufipennis, enl. 199, rigo', = turd. moría ,~ — Coru. c_yaml 
rus, enl- 555, C. brachyurus, enl. 257, 258 s a C. grallariua, 
Schaw. enl. 702. hangyazuzok és hangyärälyöh , n Conf. caruncula 
tus, Ваш]. hul-azi. 

А rigókhoz tétettek a C’orv. pyrrhocorax, enl. 551. a bnbutálr 
hoz Cangraculus , enl. 255. Én ах! hìszem, hogy a C. eremita, nem 
létez. C. cariboeus, Aldrov. I, 788, gyurgyalag, mellynek Dutertre 
ndta Маши“, de csak тов: emlékezete szerint, végre а C. gymna 
cephalus. T. (La pie chauve) véleményem szerini. a fogcsorruakhoz 
(ад-1.0151‘. 

‘ (1) “еще: e nevet cRIPsInmA-ra változtalá , gal. 106; Hou 
lield PuENo’rmX-ra. Temmink а hollárolmt, a varjukkal egyealti. 

(1) A. h. отвары; Ieucoptera, T. col. 285; .- G. temnura 
ua. col. 557 

(“) Bechslein Glaucopis, hclyell. CALLAEAs-t használ. 
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Az ismeretcs faj. 
n 

А hamvas harju. (Glaucopzls cz'nerea.) Lath. Syn. I, 
xiv. rl. 

Uj Hollandbul, bogyóval él; fán ritkán Husa je 
lesnek mondatik. 

A szALAKóTÁK. 

(Les Rollz'ers. Coma-ias. Lin Ral‘e. 

Csorrok erös, hegye felé összenyomott , hegye kissé 
görbe; orrlyukai hosszúdadok, 11 10111111 szélén ülnek, azok 
tul nem Pódve; lábaik rövidek, erösek. Ó világi madarak, 
а szajkókhoz igen hasonlitók szokásaikra s homlokuk 
lomha tollaira nézve; élénk de rltkán öszhangzó szinlïek 
Bonctanuk olly különösségelìet mutatja, mellyek miatt 11 
jegérekhez és harkályokhoz közelítenek: két kimetszés 
van_mellcsonlukon, csak egy pár izom az algégéu, s 1111г 
tyás gyomor. 

A tulajdonképi szALAlcó'rÁlc.l 
(Les Rollz'ers propr. dits. Eig. Raben.) 

Csorrok egyeues , mindeniitt magasb , mint széles. 
Europábau egy van: 

А karz'caa „агата. F. (Le Наше)‘ commun. Coracz'as 
garrula. L. Die Mandellrrähe.) Enl. 486. 

y Tengerzöld, háta, válla'sárgák; tiszta kék a szárny 
Löve‘, majd szajkó uagyságu. Igep vad madár, 1101111 tár 
sai közt igen nyájas, kiáltozó, fa odvakban fészkeluz er--- 
dökön, télen elhagy minket. Férgekkel, bogarakkal, apróV 
békákkal él. ' 

(‘) Ezen, Línné auctoritása âltal megszentelt nevet vieillot 
cALcuLUs-ra vńlloztatń, melly a régi lalìnoknál a Lomó ncvc volt. 

(e) Nitsch. Naumannńl, 11, 156- i. 
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Némelly idegen szalakótáknál négyszegü afnrk‘, mint 
а ‚ш1еп1шё1 (‘); azonban annak külsö tollai трёп‘ ennek 
liiinjénél kinyulnak еду kissé, а mi elsö jele aïtöbbi fu 
jok magy számánáli nagy kihosszúlásnak. (2). 

А szELEKöTÉK. "‘ 

‘(Les Rolliers, C’oracùzs. Cuv.) (a). 
A szalakótáktul rövidebb , l'v‘eltebb s ki'ilönösen ala 

pon .annyira kiszélesi'ilt csorrok által» kiilönböznek ,.'hogy 
az ott kevesebbë maga; mint széles. (‘)- ' 

. ц 

А PARAmzÁnoK. (PAnADIcsMADAR/m. F.) 
(Les Oiseaux «d'6 Paradis..Paradisaea4 Lin. Paradies@- 

‘ ‹› . vogel. —‚ 
Csorrok, `mint а hellóké, egyenes összeny'omott erös, 

kimetszetlcn, az orrlyukak nyiltak; de a honoki égalnak 

(‘) Caracias benghalçnais-wenl. 285-, Íu'gy‘nuaz ,f mi az indica, _ 
НА“. 526, s mellyet Albin' caudata, néven emllt, 1, 17. k; Cora 
cias zliridis, Cuv.;l Vaill. l, 51. Vieill. gal. 110. — Cor. Teminkii, 
Vaill. G. г!) ‘ - ‚ ` 

(2) Cor. abyssínica; enl. 606, s f_ajtája„ Car. senegala, enl. 
526, Edw. 527.v - A C. _caudata, nem egyéb elidnmítlanilott 
egyénnél, a benghalensie fejévei. (Vnill. loc. cit. p. 1'05`) — Cor. 
cyanagaster, Vieill., idézett helyett XXVI. rl. ‘ i ‘ А 

Jegyz. Cor. caff-a, 'hol Shaw. Edw. 520. ide'zi, nem egyéb lesz 
„даты (tardas „мель; ’-- sineneis, enl. 620, kivágott esorra 
által szinte ‘аду а rigóli'liòz vagy'a `gebicsekl1ez közellt. МА!‘ mon 
dók, hogy Temm‘i‘nk lorio'zfa' tette. vSchaw. lazt'véli', liogy vírìdis, 
Бай). jegér; -- C. strepera, C. varia Lith. varjugeůíosekg'- C. 
militaris et Cor- .fcutata, Shaw. pioho'k; -- C’or. msxicanaißëbi‘ 
1. LXIV. rl. 5. k. (Запада! szajko'; C'. ca_yana, enl. 616, tangara. 

(a) Calaris, görög neve egy ismerelen madárnak. Vieillot ezt 
туалеты EvRYs'roMUs-ra. 

(‘) Corarias orientalis, enl. 619; '---~.»Cor. madagœscarienaŕs, 
enl. 501; — Cor. qfra, Math. V'aill. az ill. helyen. XXXV. ril. 
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befolyása , a még Löbb nemekre is kiterjedö, az orrlyu 
kaikat betakaró tollaknak biborszövetet ada s néha ére 
fényt is , a mellett hogy testök több részeinek tollait kü 
lönösen kifejté. E madarak Uj-gYineábul erednek` s a 
szomszéd s_zigetekbù'l. Нет egy könnyen kaphatnivöket 
másoktul mint e viilékek igen чад lakosaitul, kik öket 
tollbokrétiivá készitik s ez okbul lábaikat és' szárnyaikat 
kiszaggatj‘ák. lnnét hitték eleinte az europaiak, hogy az 
elsö {а} lábei hibáznak., melly mindig a levegöben élne, 
nagy oldaltollain tartózkodva fón. Azonban némelly uta-> 
sok néme1ly¢fajol§~teljes egyéneit tudták megszerezni, s ma 
tudjula, hogy' lábaik és‘szárnyok azon helyet kivánják, 
mellyre öket tetti'ik.v Az moudatik, hogy gylïmölcsöt esz 
nek skivált a füszereseket keresik. y 
i Némellyeknél az oldaltollak foszlottak s kiilönösen 

kinyullak testné] hosszabb pamatokba , mellyek olly 
fogatékot adnak a szélnek, hogy4 az által e madarak igen 
gyakran ìlzovábhl теща: 'а1‹ага11апи1 van meg két szakál 
lallan csökjök is x a'farcsilton, mellyek szinte olly- vagy- 
meg inkábli hosszan elnyulnak, _mint‘oldal tollai. (1).' 
l. A Smaragd paradizeír. (Nagy paradicsmarlrínîl?. L’ 

oiseau de Paradis émeraude, Ратъ‘им‘шеаЁ apoda. 
Enl. 254. Vaill. Ois. de Par. 1. r1. Vieill. Ois. de 

` Par. 1. rl. l 

Huri-nagyságu , _geszl'enyeszin , fej és Inyakf‘óle sárga, 
csorr és torok-köre smaragdzöld. Ezen fajnak híme hord 
ia -azon tollpamagokat, mellybül az asszonyok ékszert 
csinálnak. Van egy kissé apróbb fajtája. "` 
2‚‚ A ,veres paradiza'r. (Parool. ruóra. L’ oiseau de Pa 

radis rouge.) Vaill. 6. rl. Vieill. 3.-rl. 
Oldal‘pamagai szép veresek, s csökeik szélesebbek, egy 

oldalrul homofuak. 1 ~ —\„ ' 
` ч‘ , к :_ . \‚1 ` _ _.1 . 

(‘) Vieillot az én elsò -föloszlásolnb'ul'nelilefcsinált ‘s и! S`>Aà 
мАыА névvel ajándékozá meg.- ‘ _ ’.-‘ I. ‘г 1 ‚ i 
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Más paradizároknál megvánnak még a tollcsölcök. 
de uz oldaltollalc, noha egy kissé hosszak, nem balad* 
ják meg a farkat. 

3. A lvira'lyi paradz'za'r. ` (Le Manucode. Paradisaea 
regia. Enl. 496. Vaill. 7. Vieill. 5. galer. 96. 
Veréh nagyságu, bibor-gesztenyeszinü, hasa fehér, egy 

szalag keresztül a melén, oldaltollainak vége s azon sza 
kályok, mellyek a két hosszú csök végét kiszélesitik , 
smaragdzöldek. 

4. A pompa's paradiza'r. (Le Magnifique. Par- magni 
fica.) Sonnerat. 98. Enl. 631. Vaill. 9. Vieill. 4. 
Fölül gesztenyeszl'n, alul és oldalvást zöld, szárny 

tollai sárgák, egy топ-рации; а nyak mindenik oldalán 
halvány szalmasárga egy másik sárgább а szárnyhajlatnak 
ellenében. 

Másoknak még foszlott de rövid tollaik Vannak olda 
laikon, s farcsikokon hibázók a csökszálak. 

5. Az arany paradiza'r. (Le Sij‘ilet- Par. aurea. Gm. 
' Par. sexsetacea. Shaw.) Sonnerat. 97. r1. Enl. 635. 

Vaill. 12. Vieill. 6. és Galer. 97. 

Rigó nagysaígu, fekele, tor-kán aranyzöld vérlecs, 
mindenik fl'ilének három tolla szálba nyúl,l mellyet egy 
kis szakállkög végez bc, aranyzöld. (2). 

Másoknál végre sem csökszárak sem kinyujtás nincs 
az oldaltollakon. 

A keve'ly pararliza'r. (Le Superbe. Par. superba.) Son 

 

(‘) Manucodewata, и: mondiák, annyit tesz а molnki szigete-~ 
kan, mint Istenmada'r. Ez minden paradizár közös neve. ‘детей 
czen fajbul caìnálta a cxNClxNvRus ncmet. 

(2) vieillot e fajbul a rARo'riA, gal. 97. _ nemet csinálta. 
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nerat. 96. enl. 601. 632. Vaill. 14. Vieill. 7. geler. 
9s. (1). 

_Válltollai mind а mellett némiköpönyeggé nyúllak 
ki s a szárnyakat be tudják takarni, а melltollak pedig né 
mi ruhaujj-idomu villás csomagba gyültek. Minden шпага 
ta fekele, kivévén a mellcsomagot, melly fénylö acél‘zöld. 

А ти‘сшсвоз parrldiza'r. (Le Orange’. Par. aurea. Sh. 
Oriolus aureus. Gm.) Edw. 112. Vaill. 18. Viell. 11.y 
Tollazatán semmi rendkivüli kifejlés, s nem ismer 

hetö másrul meg, mint az orrlyukait takaró tollak 111 
borságárul. A him legvidámabb narancs szl'm'ì , torka s 
szárnyának eisö rangu tollai feketék, a nó'nél szürkc fog 

Y lalja el narancsszl'n helyett. (2). 

A verebek negyedik családa. 

A vÉKoNYcsoRRUAK. 

Az elsö felosztásbeli maradék-madarakat fog~ 
lalja magában, mellyeknek csorra vékony, hosszú 
s Imaid еёуепезэ maid többé kevesebbé ívelt', ki 
metszés nélkiil. Ugy vannak maid a kupcsorruak 
hoz mint а billegetök a többi fogcsorruakhoz. 

(') Vieìllot e fajbul a LoPnomNA nemet csinálta, gal. 98, ‘ 
(e) Én a rigókhoz számlálom ezeket Paradr‘saea gularis’. Laib. 

ъ. nigra, Gm. vain. 20 és 2l. Vieill. 8. 9, leuc‘ptera, Lnth. __ 
A varjúgebicsekhez teendók: Par. chalybaea, enl. 555' Sonn" 97; 
Vaill. 25; Vicill., 10; — le Cirrhata, Aldro“ 814, igen el van 
csonkitva s le nem irható ‚ а/и’саш Lath. иду látszik, [югу a „_ 
регби-пай tökéletlen cgyénc. ‘ 

cuvum I. к. 30 
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A FAVAGAROII. (FAVÁGÓK. F.) 
(Les Siltelles. Того/троим Sitta. Lin- Spec/ilmeise.) 

Az elsö helyre tehetök; csorrok egyenes, hengerii, 
hegyes, vége felé összenyomott, mellyet ugy használnak , 
mint а 1хаг|и11уо1< a kéreg fólva'gására, hogy alúl a férge 
ket kiszedhessék, de nyelvök nem nyul ki s nòha min 
denféle módon kúsznak a fákon, hátul csak egy иной 
van, de igen erös. Farkok nem szolgál támaszul, mint 
a harkályoké s a valódi kúszóké. 

Nálunk (Franciahonban) csak egy van: 
A l‘özöliseges [войдёт (КигшЬаШдй‘з fava'gó. Földi. 

Le Tore/iepot commun. Silla europaea. L. Der 
Kleiber.) Enl. 623. 1. Naam. 139. 

Föliil kékes hamuszin, alul verhenyes, egy feketés 
szalag szál szeme mögött le; akkora mint egy veres be 
gyl'i dalár. l 

Ugy vélem, elválasztandók a favágároktul: 

A vÁGcsAnoK. 

(Les Sittines. Xenops. Iliger.) (2). 
Amazoktul csak jobban összenyomott osorral 11111611 

böznek, mellynek alsó erösze domborúbb. (l) 

(‘) A. l1. S. canadensis, (S. à sourcil blanc.) Brisa. Enl. 625, 
2. _ A felcete fejü faifa'ga'ly. S. melanocephala. Gm.) Одень. I, 
xxxII. Vieill. gal. 171, Sina романа, Swains, Zool.; Ill. 2: иду 
Siti. velata Temm., col. 72 , 5 vagy orihorynchus frontali.: , Horsl'. 
jav.; --- Sit. crlirysoptera, Lath. 5 pót. 527; -- S. pusilla. ua. 

(’) Vieillot e ncvet двору-га. vánozmá. 
(а) Xenops ruti'luîs, Licht. col. 72, 2. v. двор: ги_/1`саш1а, 

Vieill. gal. 170; Xen. Hafmaliseggii. col. 150, 1. Vaill. prom. 51 .‚ 
2. — Хепорз anabatoïdes, col. 150. 2. 
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A VERGÉLYEK. 

(Les Anabates. A/Labates. Temm.) 
Mellyeknél ellenkezöleg a csorr felsö erösze domború, 

mintegy kimetszéstelen rigó-csorr. Vannak hosszú l'kf'ar 
kuak, söt kopott farkuak is, a mi ш bizonyl'tja hogy 
kúszás közben tartózkodnak vele. 

А коРосАвок. 

(Les Synallexes. Synalexis. Vieill.) 
Csorrok egyenes, kìssé nyult, igen összcnyomott, 

karcsu, hegyes; farkok rendesen hosszú hegyes. (2). 
Vannak ollyak is, mellyeknél a toll-csökök a' вза 

kállakon túl is kinyulnak. . 

А FAKÚszoK. F. 

(Grimpereaux. стыд. Lin. Baumläufer.) 
Csorrok hajolt, de majdnem csak ez egyhen cgyez 

nek meg. ` 
Megkülönböztetjük köztök eló’ször is: 

(‘) Anabates cristatus, Spix, 84; -- flnab. гид/гола, ua. 85, 
l; --- Plulydar rujïcollìs, ua. 75; —- Phil. alůogularìs, ua. 74; ~--Ä 
Phil. .superciliari-f, ua. 75; talám = ¿nabates amaurotz's, Tem. 
col. 258, 2; --~ Sphenura видами, Spix. 85, 2. anabates stríola 
tus, Tem. col. 25. 1. 

(’) .Synallaxz's ruficapílla, Vieill. gal. 174. v. Parulus rujìceps, 
I Spix. 86; mellyektül Тата; alíg különböznek a Syn. albescens, Tem. 
col. 227, 2‘és clnerascens, U0. 5; — syn. rutilans, Col. 227, 1; 
--- Syn- ‘видит, col. 511, 1; Syn. schuin, uo. 2; — Prínía fa 
milíarìs, Hol-sf. Jam? — le Flûteur, Vaill. Afr., 112; v. ¿Malurus 
africanas, Swaîns. lllig. 170, csak clorra magasabb kevéssé. 

(3) Dendrocalaptes s_yh'iellus, Tem. col. 72, 1. Vaill. prom. 5I, 2. 
30 * 
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А ...1.3.1. мыши-ад 
(Les vrais Grimpernux~` Certhia. Cuv. Die richten 

Baumläu fer.) 

Igy nevezlehiek ozon szokásokért, hogy fákon kúsz 
nok mint a harkályok, farkokat támasz gyanánt használ 
va; megismerhetök kopott farktollaikról, mellyek durva 
hegybe végzödnek, mint a harkályoknál. 

Nálunk egy "ан. 
A I‘özönse'ges faŕúsz. I". (Le grimperau d’ Europe. 

Certh. faml'liarz's, L. Der Baumrez'ter.) Enl. 681. 1. 
Naum. 140. Y 
Apró madár, fehéres ruhával , fóll'il barna foltos, far 

csikán és farkán verhenyes. Falyukakban fészkel s gyor 
san kúsz, bogarakat ós bzibokat-keresö а kérgek repedé 
Seiben, a moh alatt sth. ‘(1)- i 

I Amerikáhan nehány lvalódi fakúsz van, nagy Lerme 
/ tl'i , mellyeknek neve : ‘- .'\" \ \ 

.\ 

I FACsÚszoK. Y 
(Picucules. Dendrocolaptes. Herm. Grimpars. Vaill. 

Kletterschwa/Lz.) 
Farkok hasonló, de csorruk sokkal erösebb s áunc 

szöleg szèlcsbb (1). 
 

С) A. h. C. cinnamomea, Vleill.' Ois. dor. 62, és gal. 175; — 
IlÍotacilla spinz'cauda, Lath. Sin. Il, pl. 52? А ` 

-U). DsNnnocALoP'rEs, a harkńly görög neveÍ'Vieìllot Denunc 
c0PUs~ra юноши , gal. 175, s más osztályra alkalmazlatz’r. 

(1) Le jicurule, Бай‘. (Gracula cayennensis. Gm. Gmc. scan 
dens, Lath. et Sh.) enl. 621. Vieill. Ois. dor., 76. mellyhez igen 
lL’özel :illók: a Dendmc. deeumanus, Spìx. S7 , és falcirostris, 88. 
A. h. le grand Grim'part, Vaill. 42; l — Denclr. Wagleri , 90 ,. 2; 
._ le Gr. тайне, Vaill. 29, 2; -- le Grimpartjlamhe', Vaill. pro 
mér., 50. v. Dendroc. „идущий, Spix , 89? — le Grimp. enfu 
те , Vaill. ‘28. 
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Egy még ollyzm is van, melly egészen egyenes ¿s 
összenyomolt csorra'állal a favágárokhoz közelít, s k0 
pott fark“ favágzír gyanánt tekinthetö (‘). 

Egy másiknak csorra kétszer hoszubb а fejénél s csak 
а hegyén hajolt. (2). 

Еду másiké hosszú vékony s annyira ívelt, mint n 
mézszípolvza'l. 

A FALKÚszoK. 

-(Les Écheletles. Grímp- de muraille. Tlchodroma. Illig. 
.lllauerlüufen 

Farkok nem kopott, noha a falakon és sziklákon 
ugy kúsznak mint ¿i fakúszok a fákon , de igen nagy 
körmeikkel ragaszkodnak. Csorrok háromszeglelù' s le 
nyomott az Марии, igen hosszú , igen vékony. 

Csak egy isme'retes , melly'déli Europában laliik. 
А rendes fall‘usz (Falmaíszó fabu'sz. I". Cert/L- muraria. 

Lin.) Enl- 372. Naum. i41 
yCaino?. madár, ‘Мат. hamiïszŕm'i, ‘Байт veressel а 

szárny-takaróin s evezöinek egy részén. (5). 

Az ÉDszIPoL. 
(Les Suc-rifers. Nectarím'm Lin. Zucl'ervogel.) 
Farkok nem ko'pòtb‘ll'em kúszriak', ¿le középszerüen 

(') Le talapìot, Bull”. (Oriolus pious, Gm. et Latl.. Gracula pi 
énides, Sh. enl. 605, v. Dendrocaleptes guuatus, Spix. 9l. 1.) 

(’) Le Nasican, Vaill. promcr. clc. 2l. 4 l ` 
(n) Le Grimpart promerops (Dèndraealeptes procurz'us, Tem.) 

col. 28, v. Dendrocapus falculariús, Vieill. gal. 1.75 
l(‘) Echelette neve van n falliúszuak némelly f'ra'nciay tal‘lolmány 

ban.` vieillot Pícclu'on-ra папаши; s Illigerét pedig PÉTODROMA-ra. 
(‘) Cerf/zia fusca., Lath. Vieil. 65, Szinte véleményem szerinl 

ezen alnemhez tartozik. ` 
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hosszú, ivelt, hegyes és összenyomott csorrok hasonli't 
az álkúszokéhoz. А 

Még ki'ilönösebben Guitguit (szIPÁR) n‘evet hordanak 
bizonyos apró fajok, mellyeknek himjei vidor szl'nx'iek. 
Nyelvök kétszer szell és fonálidomu. 

Etválaszthatók innen а nagyobb és kevesebhê szép Гаг 
juk, mellyeknek nyelve rövid és porcoe. . 
A veres e'clszzlv. (Le Fournier. Merops rufus. Gm. Der 

Tòpfervogel.) Enl. 739. Figulus albogularis, Spix. 78. 
Déli Amerika madara, akkora mint egy nádi zenér. 

l`óli'i1 vereses _, torkán fehéres, -— а fóldön ruk а bokrok 
alá kemence idomulag Í‘ódött fészket, (2). 

A KUSZLANOK. 

(Les Dice‘es. Dicaeum. Cuv. (a). 
Szinte nem kúsznak, farkuk nem Кореи; csorruk 

(') cert/tia cyanea, enl. 85, 2. Vieill. 41, 42, 45, gal. 176; « 
coerulea, Edw. 21. Vieill. 44, 45, 46. Két amerikni [а] , mellyek 
hez hihetöleg adandók némelly keleti, többnyire veres ‘ДОН, mint 
C. sanguínea, Vieill. 66; C. cardinalis, ua. 54, 58; --- С’. barbo 
m‘ca, enl. 681, 2; - Vieill. galll 167, ezen madaraknak CoERnBA 
паче‘ adott. 

[ешь C'. armillata. Sparm. 56; -- C. ca_yana, 682, 2. atb. 
nem egyebek mint a Cyanea v. coerulea, fajtái. 

(’) Ezen mndár ada {урны Temmink e nemének Огни! V. Ope 
tiorhynclios; FURNARIUS, vieillotnál, gel. 1_82. Nem különbözik tóle 
Spix. FIGULUS neme. A. h. Pìchion baillon, Vieill. gal. 172; Ро 
matorhinus montanus, Honf. дат; — Pomat- turdìnus, T. col. 441; 
-- Pom.. trivirgatus, T. col. 415; _ Climacteris picumnus. Tem. 
col. 281, 1; _ Clim. scandens, uo. 2; _ Сан/ш: flaueola, Edw. 
122, 562. Vieill. 51.; C. ziaria, (mat. varia. Lin.) Edw. 50, 2.; 
Пей" 56; _ Pramerops olívátrè, Vaill. Huppes Promerops. pl. v. 
(Mer. olivaceus , Sh.) _ Azt hiszem, hogy itt van a (Lw'rens, Vieill. 
57 és 58; és sannio, ua. 64 helye, mellyeket nem lńttam, de mel] 
ly‘ek kevease’ villn's farkok által különböznek. 

(‘) Dicaeum, „у igen kis indiai ma‘lár neve, ¿diarias nze 
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hegyes, hajolt., fejöknél nem hosszabb, alapján lenyo 
топ és szélesitett. 

Kelctindábul jönek, igen aprók s rendesen skarlat 
szin van tollaikon. 

A MÉzszíPoK. 

(Les Héorotaires. Melithreptus. Vieill. Honigsauger.) 
Farkok nem Кореи, csorruk rendkiviil nyull s majd 

nem félkörbe hajlott. A déli tengerck szigeteihl'il jönek. 
A rulia'zó mézszip. (Cert/Lia Vestiaria. Sh.) Vieill. Oia. 

dorés, II, 53. rl. gal. 181. 

Skarlát tollakkal шкал, mellyek a Sandwich szigeti 
lakosoknak az ezen szinü szép s nagyon becsült köpö 
nyegek készitésére szolgálnak. (1). 

А DIszKÚsz-ok. 

Y _ (Les Sauf-Mangas. (Ему-13‘. Cuv.) (2). 

Farkok szinte nem kopott; csorrok hosszú s igen 
Какова, két lemezének szélei iinom fl'irészfoguak; a esor 
rokbul kinyujtható nyelv klcsin villába végzödik; apró 
madarak, himeik szerelem idején ércfényû szinüek s a 

rint. Ide tartozçk: Cert/1. erythronotos, Vieill- II, 55. C. cruenta 
ta, Edw. 81, melly hihetôleg amattul csak életkorra nézve 1111160 
bözik. — C. rubra, Vieill. LIV. s eunck a C. erythrop‘ygia, Luth. 
2. póll. hihetóleg jércéje; s a Nectarinia rubricosa, Temm. Col. 
108. f. 2. 5. nem látszik tóle különbözni. -- C. тенты, Sonn. Il. 
V'oy. pl. сим, 5. k; — C'. caniillans, uo. 2; -- Маше. hírundí 
nacea, Sh. Nat., Misc. 114. sz. 

l (‘) A. h. Cert/1. obscura, Vieill. Ois. dor. II, ып. rl. --- C. pa 
nii/ica, uo. LXnl. de а többi méz-szipok ezen szerzótül; különhözó 
nemekhe tarloznak fókép a húrszikhoz s kuszlanokhoz. 

(2) Cinnyris, görög neve egy igen kis ösmeretlen madárnali. 
Souimangat, плотных madagascari nép nyelven cukor-evô'--t быть 
Vieill. elfogadta e ClNNYn-ls nevel, gal. 177. 
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pompályok ragyogásához közcli'lnek, ezekel iiémíleg ki 
pótolva az ó világban, mert leginkább Afrikában s az 
indiai szigetsokon találtatnak. Virágokon élnek, s azok 
nedvét szl'vják , módjok vidor, énckök szép. Számosan ho» 
zatnak tárainkba szépségökért; «le mivel а nö гашиша 
s а hi'mé is az esò's évszakhzm egészen kúlönbözik ragyo 
gó tollazatoktul, igen bajos a fajokat megbilyegezni. 

Legnagyobb számnál egyeulö _a fark. (1). 
Némellyeknél a him közcpsó’ két lolla igen ki 

nyult. 
Megkülönböztethetök még az igen vagy та“ egye 

nes csorruak. (‘). 

 

(‘) Certhia’ìsplendida, Slm. Vieill, Vieill. 82; — C. afra, Edw 
547; — C. superba, Vieill. 22; — C. lotenia, enl. 575, 2. 5; 
Vieill. 45; l- Ametystína, Vieill. 5, 6; Calybaea, enl. 246, 5; 
Vicìll. 10, 15, 18, 24, 54, 80. Omnicolor, Sel).- I, 69, 5; — 
Сир’еа‚ Vieill. 25; -—- Purpurata, Edw. 265; Vieill. 11. C_yanoee 
phala, Vieill. 7; -- Zeilanica, enl. 576, 4, Vieill. 29. 50; - 
Dubin, Vieill. 81; Senegalensís,V Vieill. 8; -- Sperata, enl. 246` 
1. 2. Vieill. 16, 52 ‚ mellynel: nöje a lepz'da, Spann. 55.; --- Ma 
dagascaríensìs, Vieill. 18; Curruearía, enl. 576; --- 5. Vieill. 51; 
— Rubro Лиса, Vieill. 27; — Fuliginnsa, Vie'ill. 20; .Mamlata., 
Vieill. 21; -,-- Venusßa, Vieill. 79; ---- Gunuralís, enl. 578, 5; — 
Nectarínia solaris, Temm. col. 541, 5; — Eximia, Tem._ col. 158, 
1. 2; -—- Pectoralìs, ua. col. 158. 5; -- Lepìda, Lath. col. 126, 1. 
Vieìll. gal. 177, 2; — Hasselti, T. col. 576, 5; --- тамады”, T. 
col. 588, 5. --- Cinn. Ègucs , Less. ét Garn. Voy. de la Coquille хххх. 
f. 1. — Javaníea, zool. ill; 121. — Ezen madarak némellyvíke hi 
helölcg a másikak fajtája. 4 ` 

v) cmhi.. famosa, L. ел!‘ 85, 1; __ с. риыгщ, ...1. 670 , 
1; -- C. m'alacea, enl. 670, 2; — Le Sucrz'er cardinal, Тай". 
Afr. 291; --- Le sucríer figuier ua. 295, f. 2. -- —— Nectarl'nia me 
talh'ca, Licht. Rappel; vn. rl. об]. 547; — Nect. mynacalii- , T. 
col. 126, 5; -— N. K‘uñlii, T. col. 576, 1. 2. 

i (‘) Cinnyrìs elegans, щей". gal. 177. v. Cert/i. тайский, 
ua. Ois. dor., ll. Шу. \ 
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A PÓKFALÁROK. 

(Les Äraclmotlzêres. Tem. Spi/znenfresser.) 
vCsm‘rok hosszú‘s hajolt mini;> а díezliúszoké, de erô' 

sèbb s fogullan; nyelvök hosszú, porous: csnk India azi 
gctsokárul jönek, s pókokat esznek. ° 

A PoMPÁLYoK. (ífirzigmadlir. Kolibri. Г.) 
(Les Colibris. Troclzilus-~ Linné.) 

Ezen apró madaralc, olly lu'resek lollnil( él‘cfŕnycért 
s fŕíképen azon drńga köragyogásu helyckért, mellyeket 
torkokon vagy fejiikön képzenek a kùlönös alkotósu, >pik 
kelyidomú tollak:I hosszú vékony csorruak, olly nyelvet 
birók. melly, majd mint а harkályoké, kinyujtható s ha 
sonló mechanismus (kézmüködés) által, — s melly majd 
alapjáig két fonálra (szálra) osztatik, mellyeket 'a madár а 
virágok édének szivására használ. Azonban а pompályok 
upró bogarakkal is élnek, s mi gyomrukat illyenekkel 
telve találtuk. lgen apró lábaik, szélcs farkoli, VI_‘endkivú'l 
hosszú és keskeny szárnyaik (evezöik igen llamar rövi 
dù'lvén); kurla válcsontaik, `igen nagy s kimetszetlen mell 
csontuk, a `f`ó1leng1'ike'ehez igen hasonló repülési rendszert 
képeznek, és а pompályok a levegöben majd 011)r köny 

(‘) Arachnaz/zera longz'rossra, Tem. col. 84, 1 ;` — Áraclm. 
incarnata', pa., 2. _ i 

двух. Mind ezen megkülönböztetések шёл а nagy falcu'sz nem 
tül elválnszlandólx: C. lunaza, Vieill. 61; C. Наши: Hollandiae, .l. 
“дяде New. S. W. Pl. Xvl. és LXV. Vieill. .57, 71;. C.'au‘s¢rqla8.iûüa, 
‘Чеш- 55; —- carunculata,_Vieill. 69 , 70; — С. ащёсийъда, Vieill- 
85; — C, cocincíniea, enl. 64.5. Vieil. 77, 78, .- C. spiza, enl. 
578, 2- Edw. V25. —- C. seniculus, Vieill. 50; — C. gracull'na, 
ViQillLS'l; --- C. goruclc, ‘Наш. 88: — C. caerula, Vieill. 85; --- 
0. хит/миг, Vieill- 8-1; C. mellivora, Vieilll 86, mellyek mind 
húrszlk Будда‘! csorrok s ecsetes nyelvök miatt. 
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nyen súlyegyengetik magokat, mint bizonyos legyek. Illy 
módon dongják a virágzó növényeket és fákat köri'il, s 
arányilag sebesebben repi'ilnek minden más madárnál. 
Zuzájok igen kicsin, a mi igen hasonlókká teszi öket .1_ 
harkályokhoz. Magánosan élnek, fészkeiket bátran védik 
s egymást közt dl'ihvel harcolnak. 

A PoMPÁLY. ( Colibri, Troc/Lilus, Lac-) nevet azon 
fajok- számára tartjuk meg, mellyek csorra hajlott; né 
mellyek farkolc közép tollainak hosszasága által jelesek. 

Közülök egyik legnagyobhat és legszebbet hozom fól. 
A topa'z _pompa'ly (Le Colibri topaze. Trocliilus Pella.) 

Enl. 599. 

BIborbarna; feje fejekete, torka legszebb ragyogó 
topázsárga, zöldet játszó, feketével körülzött. (‘). 

Másolmál az oldal farktollak igen hosszúk (2); töb 
bekne'l középszerl'ien villas a fark (3). А legnagyobh 3211111 
nál kerek vagy négyszegü. (‘). 

(‘) A. 11. Tr. superciliosus, enl. 600, 5; Vieill. gal. 17, 18, 
19; _ Tr. leueiirus, enl. 600, 5; — Tr. sgualidus, Камы-1:1‘7 col. 
120, 1" i, --- Tr. brasiliensis, Lath. col. 120. f. 20. 

(') Tr. forjìcatus, Edw. 35; Vieill. 50; --- Poliilimus, Eilw., 
54, Vieill. 67, sfóképen a Perni fölséges faj, aranyfényü farkával 
(Tr. clirysurus. N.) 

(s) Tr. elegans, Vieill. 14. 
(‘) Tr. mango, l. enl. 680, 2 és 5; — Vieill. Y7; _ Tr. nae 

vi'us, Dumont., col. 120. f. 5; _ Tr. guituralis, enl. 671; — 
Tr. Taumantias, enl. 600 , 1; _ Troc/i. m'olaceus, eul. 600 , 2; 
_ T. cinareus, Vieill. 5; _ Tr. melanogaster, Vieill. 75; Tr. 
jugularis, Sh. Edw. 266; 1; Vieill. 4; --- Tr. lioloeericeus, Sh. 
Vieill. 6 , 65; Tr. punctatus, lelitus, Sh. Vieill. 12; _ Tr. aureo 
w'ridis, Sh. Vieill. 15: _ Tr. hirsutus, Gm. vagy brasilielisis, 
Sli. Vieill. 20; _ Tr. albus, _ Vieill. 11; _ Tr. uiridis, 
vieni. 15;- Tf. mafgafumu., е111. eso, 1‘, vieni. 16: — Tr. 
multicolor, Gm. liarlequin humi'ngbird, Lalli. pótl. Cxl. rl; Vieill. 
79; -- Tr. lazulus, УМН- gal.- 179. 
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DISZCSÉREK. (Oiseau mouches. Orthorhynchus. Lac.) 
nevet azok kapnak, mellyek’ csorra egyenes; - köztök 
búbos fejiiek is vannak. (l)- 

Másoknál a bubok Vagy tollak még a feioldalakon is 
kinyujlvák (2). s ezek között vannak hegyes és igen hosz 
szú farkuak. 

Másoknál' а szárny elsö tollainak csöke különös mó 
dou szélesù'lt. (‘) s azok között, mellyeknél nincs meg 
ezen êkesség, megkl'ilönhöztethetök а villásfarku fajok (5) , 
s ezek közt vannak, mellyeknek igen hosszúlt oldaltol 
lai végen igen szélesek. I 

A négyszeg- vagy kissé kimetszett farkuak között 
rendkivüli kicsiségeért megjegyzendö 
Az apro' dz'sz'csér. (Kolibri Vira'gmadfír. F. Le Plus 

petit (les Oiseaux Mouches. Troch. mz'nz'mus. Der 
kleinste Flz'egelwogel.) Enl. 276. l. Еду". 105. Vieill. 64. 
Viola-szl'irke. Méh nagyságu. 

(‘) Tr. cristatus, Eew. 57, en] 227, Í; Vîeillf47, 48; ‘ 
Tr. Pilatus, (pum'ceus Gm.) Vieill. 65: -— Tr. Lalandii, Vieill. 
18. f. 1, 2; Orthor. stepham'oides, Less et Garn. Voy. de la C0 
quille, pl. XXXI. nro. 2. 

(’) Tr. ornatus, enl. 640, 5, Vieill. 49, 50; — Tr. chalyheus, 
Vieill. 66, 2, k; — Tr. petasophorus, Pr. Max. col. 205. 5; # 
Tr. acutatus, Natterer, col. 299, 5; — Tr. magnificus, Ilig. ('91. 
299, 2; _- Tr. твоим“, Теш. с01. 517. ' 

(’) Tr. bilaphus, Tem. ' 
(‘) Tr. latipenm's, enl. 672, 2; ‘Лейп- 21 :, `— Tr. enaìlvzennìs, 

Swains. Zool. ill.v107; ’- Tr- ушам, uo. 82. ' 
(а) Tr. me'lliuorus, enl. 640, Edw. 55, Vieill. 25, 24; Tr. ame 

thystìnus, Gm. enl. 672,’1; -- Tr.furcatůs , enl. 509, 1; Vieill. 
54; _ Tr. forfz'catus,`Vieill. 56, 60; —- Tr. smaragda-saphirinus 
Vieill. 40; — Т}. cdluôrz's, EÚW. 58; Catesb. 65; vieill. 51, 52, 
55; — Tr. maugeanus, Vieîll. 57, 58; -- T. Langsdorfú, ‘Чет. 
66, 1; Tr. enìcurus, Vieill. 66, 5; -- Tr. mediastínus, Tem. 
col. 517; -- Orthor. cora. Less. el. Garn.' 51, 4. 

(6) Tr. glaturuì, Vìeill. 52. 
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Y Еду másik ellenben nagyságra az egész „мы iïih'il 
типа: 

Az órz'a's zlzszose'r. (L’ Cazeau-Mouche géant,- Troch. gz? 
gas.) Vieill. gal. 180. ‚ ‚ _ _ . 
Majd akkora mint a fóllengù'. (1). 

’ 'A' Bim-IK, (Le. Hup,... щшра. Lin. Wiedehqf. 
Közöttök elölre teendök: 

A BANKÁK. (Banhavarjah.) 
(Les Craves. Fregilus. Cuv. (2). 

Orrlyukai elöre irányzott -tollakkal fedvék, miokbul 
(бы) szerzö által a hollókhoz tét'ettek, mellyékhez némi 
leg erkölcseik által is hasonlítanak: Csorruk fejöknél va 
lamivel hosszabb. 

Az a'rva lmnhazrarj.- (Área вы)“. Havasi hallo', шли’ 
tzi varju. F. Le Crave d’ Europe. Сам). graeulus. 
Lin. Die Stez'ndohle.) Enl. 255. Паши. 57. 2. Vieill. 
gal. I ' ' g. 

Var]u nagysaga, fekele, csorra lábal veresek; 52:51‘ 

(1) Más négyszegü vagy kivágott farku fajok: Tr. mosquítus, L. 
enl. 227, 2: -- Tr. carhunculus, Vieill. 54; -— Tr. ourìssia, enl. 
227 , 5; — Tr. mellísugus , L. enl. 640, 2; — Tr. rubineus, Gm. 
enl. 276, 4, Vieill. 27; -- Tr. auritus, Sh. Vieill. 25; — Tr. 
ccllaris, Vieill. 61, 62; — Tr, superbus, Sh., [спад-03:14,: , Vieill. 
59 , col. 299, 1; — Tr. melliporus, L. enl. 640, 2; —- Tr. leu 
„вы“, om. vieill. 45, — Tr. imbricam, Gm. Vieil). 221; Tr. 
мышцы, vieux. 45; — T.. .1m-di., там. 4I, у). maculatus , 
Vieill. 44; Tr. saphyrinus, Sh. "ieilL 55, 57, 2; Tr sqamosus, 

’ Temm. со]. 205, 1. — Tf. aumen., L. со]. 205, 2, _ ors/wr. 
Amasíli, Less. et Garn. Voy. de la Coquille. 51, 5. _ 

_ ‘l . 

(1) Vieillot es паче; CoRAcrAs-m „мощи, melly Lìnnénél a 
Szalakotákat iegyzi, . _\ . 
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nyai clérik vagy löliilmulják {iu‘ka hegyét. A havasok és 
Pyrenéek legmagasb‘hegyein laikik, hol sziklarepedékek 
ben fészkel mint а havasi zajgárv, de kevesebbé szapora, 
s ritkzibbau гуд! csoportra. A gyl'imölcs és bogarak egyen 
lön -szolgálnak ńeki- élkù'l. Mikor völgyekre száll le, hu 
vat .és‘rosz‘ idöt 4jelent. (‘). ' 

A BABUTÁK, tulajdonképen. 
(Les Huppes propr. dits., (фарш) 

Fejükön ékesség van, két sor hosszú toll ‘Яга! kép 

zett, mellyet a madár kénnye szerint fölmereszthct. Eùropában egy van: ' ` 
.4 [гидов baóuta (Бабий, 11111108 Banl‘a. F. La Huppe 

commune. Upupa epops. Lin. Der Wz'ede/Lopf) enl. 
52.'Nax1m 142. ` -` ‘ 

Bor-verhenyes, szárnyai {Зайка f'eketék , két fehér впа 
lug a takaróin keresztù'l s négy а szárnytollakon. Nedves 
fóldben keresi а’ bogarukat, fa vagy ful-lyukakba tojik, 
télre elmcgy. (3). ' . 
А foil‘z' ballata (La Huppe du Cap. l/Pupa ctzpensís. 

E111. 697. ' _ 

Még kl'ilönösebben közell't a bankai'arjalilio'z, mivel 
bubjánuk e156 tollai, rövidek ós Í'eszesek, elöre irány 
zottak s .'_iz orrlyukakat fcdik. y ' ' ' 

_ 1 
l  

(‘) Nem tuxlui, iniképen zavantuték бане ezen banka leirás más 
.hibás képekltel, lalán nemelly ugarályokéval, hogy n babas ban/ca 
uarj, (Cav. eremita. Lin.) születliessék eló , egy állílásilag svcizi ma 
dár; de mellyet Gesner után вен“ nem látott. De a Саги. aßm's, 
Lalli. иду lálszik, vnlódi bunka; van egy egószen fckele [aj is Új 
hollnndiában. 

i (2) A liz/ppc: név а babuta Liáltásátul szármnztate'k lranciául 
sazon bubnuk lett nevévé, mcllyet e1. fejéu horlloz, s átviteték 
egyéb mailand: búbjára is. ‚ ‚ 

(3) A. l». Upupa minor, (Afrilmi babuta) Vieill. ,ironici-ops , pl. 
Il, és gal. 184. Vaill. prom., 25. 
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A GYURGYÁK. 

(Les Promerops. _Bris-s.) 
Ninos fejbúbjok, farkok igen hosszń; kinyuitható s 

villás nyelvök által képesek, mint mondják, a virágned 
vekbl'il élni, mint a diszkúszok és pompályok. (‘). 

A BANKARAGYOK. 

(Les Épimaques. Épimachus. Cuv.) (‘). 
A babuták és'g‘yurgyák csorra mellett, pikkelyes és 

bibor tollaik vannak, mellyek orrlyukaik egy részét be 
l‘ódik mint а pompályoknál; szinte azon vidékrül jönek 
és szinte ragyogó tollakkal ékeskedik. Oldaltollaik а h1' 
meknél szinte többé kevesebbé ‘kinyultalß 
A bodros banlraragy. L’ Épimague à Parements frisés. 

Upupa magna. Gm. Upupa superba. Lath.) Enl. 
639. Vaill. Prom. 13. 

Fekete vágott- Гайки, testénél háromszorta hosszabb; 

(‘) vieillot, galeriá-jában, cLXXxv, rl. a pronierops nevet fal 
çinellus-ra мышца. Jól csak az Upupa promerops, ismertetik 
vagy Mei-ops сайт, enl. 657, melly = Sucrier de protea, Vaill. 
Afr. 159. _ Vaillant azt hiszi, llog‘y a1. Up. fusca, Gm. v.papuen- 
sis, Lath. enl 658, bodros bankaragy jércéie, enl. 659. — Up. pa 
radisaea, Seb. I, XxX. rl. 8, nem egyéb, mint Muscicapa paradisi, 
roszul raizolt csorral; — Az Upupa aurantia, ege'sz idoma szerint 
csoportálv. A Mexicana, Seb. l, XLV, 5, nem Mexicnbul való, 
mint Seba akarja, Nierenberg egy hclyél'. idézve e végre (X. 
könyv. 44 szakasz) hol csak egy részérül van Bzó. _Kétlem, ha Уайт: 
ide beendó-e a Promerops coerulens, Shaw.; .Promerops bleu, Vieill. 
Upupa indica, Lalli., ‘аду inkálib közelít az Upupa erjthrorhyn 
chas-hoz (Метр: moqueur.) f.. 

("') Epimachus , egy igen szép indiai madárnak neve, hatâro 
zatlan fajé. 
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oldaltollai hoszak, emeltek, bodrosak, ragyogó széliiek, 
acél kék, melly szinte a fején és hasán is fénylik. (l). 

Megkülönböztetnek a négyszegü fai-ku faiok (PRlLo 
ms Swaìnson), millyenek: 
A fehe'r banlvaragy. (L’ Épz'maque à douze filets. Ep. 

albus. Paradisaea alba. Blumenbach. Abb. 96. Vaill. 

Ois. de Par. 16. és 17. rl. jobben. Promer. 17. Vieill 
l 13. rl. johhan Galer. 185. 

Igen soká а paradizárok közé tetettek, oldalaikat fe 
dö hosszú fehér tollpamagaikért, 'mellyeknek csökei ki 
nyulva 6 fonalszálat adnak mindenik oldalon. Teste ren 
desen viola- fekete , melle aljának tollain smaragdzöld sze 
gêly van; de ugy látszik, van egészen fehér Тайга is. 
Szárnya elsò' tollai rövidek e’s sokkal kevesebbek mint 
rendesen a madaraknál. 

A dicsó' Izanl‘aragy. L’ Èn'mague prome'ßl. Epimachus 
magnificus. Cuv. Vaill. Prom. 16. 
BibOr-fekete, középszerü farka kissé villás, feje melle 

legszebb acél-kèk ragyogásu, oldal- tollai hosszak, fosz 
lottak, feketék. 

A lrira'lyi bankaragy. (L’ läpimaque royal. Epimachus 
regius. Less. et Garn.) Voy. da Duperrey. 28. r1. 
Ptiloris paradisaeus, SWains. 
Bársony fekete; fejfóle s mel-magasa szép ragyogó 

zöld. Oldaltollai kerekiiltek, zöld szélyíiek. 

A verehek második és legkissebb osztálya 
azokat foglalja magáhan, hol a külsö ui maid olly 

‚ l 

>(‘) Нет tudom , ide vagy a Merops moqueur-hoz teendö a P120 
merar, Vaill. 8, 9; — a Promerup, Vaill. 11 és 12, és Promerops 
sißleur, 10. ugyan tôle. — Általában ezen и] Gvineai szép mada 
rnk ritkák gyiijteményeinkben , s gyakran megfosztvák lábaiktnl, s 
ez ekbul bíztosan nem igen helyezlethetni el öket. 
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Iliòsszú' mint a középsö s avval _egész az elsö-elöui 
izesülésig egyesült. 

Mi csak egy csoportol; csinálunk belölük. 
v 

Az ösz-UJUAK. 

MárV régóta б: nemi‘e osztaltak, mellyeket 
mi megtartunk. _ , 

A GYURGYALAGOK. F. A 
(Les Gue'piers. illerops. Lin- Bienen [тема-‚1 

Csorrok hosszúlt, alapjári hái'omszcglctü, könnyiidun 
hajolt, hagyesen végzödö. Mellcsonluk hátulról. minclenik 
oldalon kimetszett. 11035211’Ьвдуерзийгпуийс és rövid lá 
lmik а fecskékéhez 11’1ё611111150111б repl'ilést szereznek nekik. — 
.Nagy csapatban üldözik à bogarákàt's föképeu'a, méhc 
het, 'darázsokat, poszméhcket; és а mi elég nevezetes, 
non szuratnak meg tölük. ` l 

Van egy Га], déli Europában közöuséges, de а mi 
'(lïildirati) szélességù'nk alatt elëg ritira. (B_‘rehm s а Lu 
;msztalás szerint egyik fajtája Magyarországban számos). 
A .l‘özönse'ges gyurgyalag. (Pirlpió gy. F. lllerops. api 
i u шт, Lin. Le Gue'pier commun.) Enl. 938. Nauru. 

143. Vaill. Guep. l- és 2. (A merops. ílungariae.) 
Brehm, mint fajta. XI. ll.' l ~ ‘1 ‹ I 
Szè'ip madár, sárga hátu, homloka s hasa vtengcrzöl 

des kék , torka sárga feketével szegett; lyukakban'fész 
kel, mellyeket partokha ás, négy öl; lábnyi mélyen. A 
liatalok opt sokgíig tartózkodnak nemzöikkel, melly nk 
bul~ ш 5о11‹1о141‹„а'гё51е1с, hogy а gyurgyalag gondot 
visel. elaggott sziilöire. . _ 

Farka két làözcpsö tolla ki'ssé mcghosszult, melly elsö 
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jcle а soklml „ад-умы) hosszulásnak ai kl'ilföldi fajok na 
gyobb részénél. ('). 

Mindazállal sokl'ajnak farka majdnem négyszegletx'i 
(2). vagy kissé villás (s), de ez nólxa ozon életszqktul fiigg, 
mellyben leöletóllg. i ' 

A gyurgyalogoklioz közel kellnne tenniine'melly 110541 
szú. Там-1111, ércfény-Lollazatu. s eddig a gyurgyálc közé 
helyezelt шадагайаг9 de mellyeknelc két kíileóv ujja maid 
nem annyira egyesù'lt , mint а gyurgyalagoké (4). 

Ugy Щит]: а gyurgyalagok hibáznak Amerikában, 
de ott kipótolják öket 

\ 

(‘) Illyenek: Merops w'rìdis, enl. 740, Vaill. 4; ---- Отлив, 
Lath. -- Superbus, Nat. Misc. 78 ;A —- Senegalensis, enl. 514, és 
badius, 252, will. 12, 15; _ „малом. 259; vain. 19ï „ 
M. nubieus , Vaill. 5, enl 649; ezenvegiye'n meg volt hoszú tollaitul 
‘тыла. —‚М. Sarígnii, Vaill. б; — M Cuuz'eri, Vaìll-- 9. et 
Swains: Ill. 76. Savigny neve alatt. — M. Lamark, Vaill. 10. 

(2) Метр: рдйфрйщз , enl. 57; —- M. cayennensis, 454. 
(Jegyz. De nem Cayennebul` való). -- M. nubieus, 549; - M. ery 
tllropterus, 518; -- lll. malimln'cus, Sil. v. bicolor, Ваш]; Annnl. 
au Mu.. 1,' um. ¿s 5', vieni. gal. 185;' —— м. gum-.g Nar. Misc. 
557; — M amiclus, T. col. 510; M Daadin, Vaill. 14.’ --- M 
‘Сш‘отапдиз, Lalh; Зонты-а‘, 2. Voy. 105 v. G. c_ytrin; Vail] 11; 
— .M. guìntícolor, Vaill. 15; M. minulus, Vaíll. 17; — MfLeç/p'e 
naud, Vaill. 18; — M. Bullock, Vaill. 20. 

(3) lll. Тай/и, Vnill. 8; — M'- urica, Swains. Ill. zool 8. 
Луи. A Merops congener, АИ‘. 1, 876 , nem vnlódi; a Ca 

jèrr, Gm. = Upupa ртатетарз; f a brasiliensis, Seb. I. ШИН, 
1. hihetóleg ‘Мат! csapata'ly; -- a Mer. manne/zus, corniculat-us, 
cyanops lórìcsupqk, a Mer. phrygìus, cincìnnatus, cucullatus’ 
cyanops , garulus, fasciculalus, carunculatus , Lath. u'gy látszik 
ñurszik; au. M. cinereus , Selm. XXXI, ro. llosszúfarku diszkuszok. 

>`(‘) Promero‘ps moqueur; Vaill. prom. 1 , 2 s 4. Upupa erythro 
rhynchos , Latll.) `A Наш] csorra fekete. —- A Prom. narnaguoia, 
Vaill. 5 ée 6 vagy Falcz'n. cyanomelas, Vieill. 

cUvIEn I. к. 31 
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А GYÜRGYELEGEK. 

(Les Jilotmots. Prìonitee. Ilig.) 
Az elöbbiek lábát és szokását birják, de kl'ilönböznek 

erösb csorruk által, mellynek szélei mindenik lemezen 
fl'irészesek, s tollak módjára szakállas nyeiv által, mintl а 
`borsályoknál. Ezek szép madarak, szarka nag'yságuak, 
fejök tollazata lomha mint a szajkóknál, hosszú farkok 
elvágott , s két középsö tolla megszakállatlanodik az МЫ! 
nél egy kis téren nem messze уедет, a mi farkoknalc 
egészen különös idomot Ш. Rosszul repülnek, magáno 
san élnek, lyukakban fészkelnek, bogárevök s apró ma 
darakat is üldözô’k. 

A шейных. (JE'GMADARAL F.) 
(Le. Martins-Pêcheur.. .41œ.10.Lin.E¿wogel.) 
Lábaik` rövidebbek mint a gyurgyalagé, cson'uk jó 

val hosszabb, egyenes, szegletes, hegyes; nyelvök, far 
kok igen kurta. Mellcsontuk két kimetszést hir mint a 
gyurgyalagok és szalakótáké. Apró halakkal élnek, mellye 
Кв: a vizbe rohanva fognak meg némelly dgrul, hol ülve 
lesték а zsákmányt. Gyomruk hártyás zseb. Mint a душ‘ 
gyalagok parti lyukakban fészkelnek» A kél; szárazon m 
láltatnak. 

 

(‘) A ke'tfbjü gyürgyeleg (le Houtou‘de Ia Guyane, B_rasíliában 
yGuira gue’ynumbyl .Margfazle srzeryîntJ .Ramphaeeae mamáeq, Gm. 
Prinnites brasìliensis. llig.) еп1.‚570. Vaill. Oia. de Par.Á l, ххх‘т. 
és xxxvul; -l a veres ejii gyürgyeleg, vagy péruí ,1 Matino: dem 
bey, Vaill. az ìd.>hely. хх_х1х. VieiÍl. gal. cxc; -- Pr. Merch', Spíx. 

` 9_; a Tytre du. Paruguay, 52--|z. legalábh igenr közelíte'nek 
azolihoz-v . ` ‚_ 
_ Motmoz az elsónek- neve MexiciS'lZ'lnQFemandes ‚даёт. Príeyu' 
из, „etw-ml (fürész) jó, "Еве! 'clin-álle. Yie’illot ъ!‘ átglçréite 
BAmPuoNUs-ra. ' У 

l l с 
ц. l 
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Az europa? Га} , 
.l lözönselges jege'r. (Közönse'ges I". .Älceclo 

атм.) Enl. 71. Nam'. 1‘44. Brehm. X1, 2. 
Veréb nagyságu, fólfil zöldes, feketés hullámzattal; 

egész háta hosszában szé1'e's`,- legszebb lengerzöld-kék sza 
lag nyulik el; aljn s mindenik oldalán egy vonat ver 
henyes. ’ 

Az idegen fajoknál majd mind zinirit- la míenknél, 
foszlott tollazat van s különbözö kék és z'öld festéseel tar 
kázott. (‘). 

Egymástul meglìülönböztethetök csorruk szerint, 
melly majd egyszerüen egyenes és liegyes , mint a közön 
áéges fajn'ál, majd afsó csorrlemeze fólfútì. 

Удава]: пётеНуеК Uj`-holl-hndiâbän, s al „отцы 
fíldeken, horgos végü csorrokk-al. (‘). Ezek közbtöbbëlë' 

(’) Ale. (Afr. Sb.) maxima, enl. 6795 -- Álcyon, 715 és 595; 
és Wils. Amér. III, XXXIII. 1; -- Targuata, 284; — Rudis, 62, 
és 716; -- Bicolor, 592; — Americana, 5.91; --- Вепвбайпзй.“7 
Edin. 11; -- Coeruleo-cephala, énl’. 556', 2; — Crístata, 756, 1; 
— Madagalscaì‘íensz's, 778, 1; -- Purpuïea, 778, 2; ~'-- Supa# 
cilínaa, 756, 1 és 2; -- Cinerzfrons, Vieill. gal. 187; — Bìru, 
11m-sf. Janés T., enl. 259', 1;» `-'S¢m.'.bf9aa¢a,fswaim. ш. 154; 
— Asiatica, uo. 50. ‘ ’ 

(’) Ale. capensìs, 599; Ätricapx'lla, 675; ---- Smirnensìt , 252 
és 894; egyike az мышь alul följegymŕ ké: fajnak; — Dea, 
116, mellybül “доп a TANY‘SIPTERA ваше‘ csinálta; Cloroèephdla, 
785, 2; — Coromanda, Sonn. 218; -- Leucocephala, (Jauaníca, 
Sh.) 757; --~ Senegalensís, 594 él 556; -- Cancrophaga, Sh, 554.; 
—- Melanorhynchay T. col. 591'; --- Omnicalor, T. col, 155; ._ 
Dlops. ua. col. 212; --- Введи-Солнца‘, ua col. 546; — Daulo 
cinnamominus, Sw. _ill. 67.“ 

Ezen a'l'oiztásbul csíńáltń" Leach a DAczLo nemet'. 

луг. A шпиц ke'p'èk ’töhbjénél а свогг nem elegge fömijt. 
~ (‘) >ll'c- fmta‘ígr'günkaßShÍ-)ienh 665; Vieill. gal. 188; _.. 

Dacelo рада/‘еда; Horfs. Jav. és Tem. col. 277; -- Вас.‘ c_yanb'zì3‘~, 
31* 
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mél, а sziirkés ès nem foszlott toll kijeleli már, hogy a 
vizekct nem igen keresik meg; s valóban bogarnkkul él 
nek, mi okbul (дамы: föllengúl: heb/ett) шайба: fällen, 
gú'k nevef kapnak franciául, ага: .MartírL-cÍuzsseur-t. 

Az UJHIIÁROK. 

(Les Ceyx- Lacép.) 
Rendes `csorru jegérek,_de1iözépsö ujjok hibázik. In 

diákban három faja van. 

А TóDoK. F. 

(Les Todz'ers. Todas. Lin.) " ` 

'Amerikan' apró madarak, álîalános idomokban igen 
hasonh'tanak a jegérekhez, mellyeknek lábait s hosszított 
csorrát birják, de ezen csorr vl'zszl'nùleg lapositott, tom 
pa végl'i, lábolc emeltebb , farkok hosszabb. Légyevök s 

földön költök. ." Ezen`rend-1eirást еду а legkù'lönösebb nemmel vé 
gezzù'k be , nìellynek a többi öszuijuakkal annyi hasonla 
>t'ossága siucs., ymint- maga fajainak egymás közótt, s melly 
еду kl'ilönös családot tehetne kiezakasztottan. Ezek 

А szAnvÁLYoK. (szARvAsMADAR/uc. . 
(Les Calaos- Buceros. L. Nashorn'uogel.) 

Afrikai s indiai nagy'madarak, me'llyeket` iszonyú. s ` 
fogazott, néha', minty magok, olly magas emèlkedésekkel 

T. col. 262;'- lDac. Gaudichaud‘, Quoy. et Gaym. Voy de Frcyc. 
xxv .-rl. ‹ . 

(') Ale. машут, Pall. és Gm.; Pall., Spic'., Vl. 1i. rl. f, 2; 
Sonn. хххп. r1.; ‚Лида tribrachya, Sh. Nat. misc. XVI , 681. rl; 
_ ‘Лида nwninting, Ноль, col. 259,| 2. 

(’) Todus z'iridis, enl. 585,- i, 2, Vieill, gal. 124; T. coe 
mlqus, enl. 785, L ‚ - 
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biro, vagy legalább Fúliil jbl dag-'idk csori‘ok, nevezeleseli 
ké Сева, s összeköt а boŕsályokkal , mig tartásmódjuk és 
szokásolc által á hollókhoz közell'tenek, lábaik pedig mint 
a gyurgyalag- és jegére'i. Csm-ruk kinövésének Нота па 
gyon vállozik а kon-al, söl; az igen fiataloknál az nem is 
tù'n fól; belseje rendesen sejles. Mellcsontukon hátul csak 
egy, mindenik oldalrul könńyüdenhehajló is "гид Nyel 
vök apró, n torok fenekén; mindenfélit esznek, gyöngo 
gyümölcsöt; egeret, apró madarakat, mászóknt vadásznal: 
s még а dögöt sem ‘МИ: med. (‘). 

Igan rosszul (теней n .to’dok nemébe némelly igazi légykapo'lc, 
kivágott csorruak s lzabad külsô ujjuak, millyeuek: Indus regius, 
enl. 289; — Paradisaeus, uo 254; Leucocephálus, Pall., Spie., "L 
In., 2: — .Desmarezs Ы: PLA'rYnnYNQUÉs-e, mellyek == Tad. 
гонщик, Et павших, Shaw., v. Tod. [Найдите/юг et ‚тасго 
rhynchas, Gm. Vicillol elsöt adja, gal. 126. _ 

(‘) szAiìvÁLvox ELónuDononÃsisAL. Buc'. rhínaaèŕus, enl. 954', 
vain. calm, 1 é. 2; в. afìv'canus, vain. p1. 11, f.'2. ...kg-maa 
nak kor okqzta fajtája lehet; Niger, Vaill. 15. Temmixzikl szerînt csak 
egy rosszul megtartott egész; ‘-- Manoa-eros, Sh. enl. 875; Vaill. 
9., 10, l1, 12;`--~ C'assidix, Tem. col. 210; -— .Mála6arícus, 
Lath. -Vl1 п , ‘аду albírostris, Sh. Vaill. col. 15; -— Buccinator, 
T. col. 284; --- Gíngìanus, Sonn, 2. Voy. cxxl. rl. Vaill. 15; — 
.Bícornz`s, Vaill. 7, vén jérce; Caz/ams, ua. 4, középkorbeli him. 
A 5 és 5 rl. megváltozolt egye'nek; -- B. hídracorax, enl. 282 , 
lìatal, col. 285 , az idólt; --- Violaceus, ua. 19; `¢lby.s‘sim'¢:u«l, enl. 
779, középkoru; Vaill. Afr. 250, 251. a ve'n madár; Vieill. gal. 191; 
-- Sulcatus, T. col. 69; -Panayensìs, enl. 780, а jérce, f. 781. 
а vé.. him; vain. .01.16, 1'7, 18; Maníllensís, enl. 891, а ваш 
leu; —- Fascìatus, Vaill. Afr. 255; -- Exaratus‘, T. col. 2H. 
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А MAD/'IRAK HARM/[DIK RENDE. 

.v а g ‚у’ 

А KÚszÓK-É, (1). ' 
v (LES GRIMPEURS- SCANSORES. KLETTERVÖGÈL.) 

Olly madarakbul áll, lmellyeknek kůlsö njja hât 
ra irányzott, mint а hüvelyk, honnan számokra erö 

_ sebb támasz származik, mellyet némelly nemek а 
fatörzsökA megmászására s bekúszására `liasznáilnaln. 

Ennek következéseben'kaptak _a ku’szó, nevef , 
>no_lia, ezigoruan véve, а: nem mindnyájokat illeti., 
s több ma‘dâr kúszò valôdilag, nolla ujjainak alkQ 

nézY? eem Wmzikeréndheiß- тьмы!‘ 
lâttuk a. ‘вышки; lfavágâmknal.. ‚ 

rem‘lelielï’iìiadârak rendesen a vén 
щ ЩМЁБЗЬ ’гёд;1щ1ддь1;.;‹ёрщеза‚ь középszerü; Láp 

 

` I (') _'Enònvnopa'rigm, SZAMÁLYQK..,B. jai/anions, V'aill.` gal. 22. 
a Наш] lilm; 259,_ Q. ven him , .== Cal. de Waidjiou, Labill. 
Voy. ‚Вис. junglu‘l‘at'us, VVàail'l. eel. 20, 21 , а jércék; lB. „утюг/луп 
_с]щз‚ enl. 260;, Ум", Afr, 258,: мат. _ Hastatus, Cuv. enl. 
890, Vaill. 256, ¿257; —- Coraulztua, Vaill. Afr., 254, 255; — 
дщч’тём УгШ-‚вМ- 25. ' f 

Á луг. A. B. galeatue, melLynek csak Сей‘: îsmereteg, enl. 95,5. 
(Hardwieke general azonban újahban az egész madarat megismerte 
té, V- Vaillanttul hibásan tartate'k vizi madárnak, тек-Ь igazi azar 
vály, mellynek dúdora rendkivül' vastag szarúval “Как, föképen 
melülsó részén. 

Lásd a szarvályokrul Temmink мышца а szinezett ábrák tax* 
штамп. 
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lálatuk, mint а vereheknél, hogarak vagy gyii 
mölcs, a mint csorruk többé vagy kevesebbé erös; 

_némellyek, mint а llarkályok kiilönös készületet 
birnak annak megnyerésére. 

A nemek nagyobb részénél két hátsó kimet 
szés van а mellcsonton,- de а papagályoknál csak 
egy lyuk van rajta, s gyakran egészen teljes. 

A xAPAszoK, (DsAKAK). 
(Les Jacamars. Сидит. Brisa.) 

[ген közel мышц; а jegérekhez hosszú, hegyes csor 
ruk által, mellynek fclsö erösze kitünö, s riìvid lábaik 
miatt, mellyeken az elsö ujjak nagy részén összenöltek; 
azonban ezen `1111111: nem a jegérekéi; tovább, a kapaszok 
tollazata kevesbbé foszlott s mindig ércfényù'. Mag‘ánosan 
szoktak lenni a nedves erdökön, bogarakkal élnek , ala 
eson ágakon fészkelnek. Y 
_ Az amerikai fajok csorra hosszahb s egészen egye 

nes. `(1). ' 
De vannak az indiai szigetsokhan ollyanok, mellye 

ket a rövidebb, nagyobb, s kissé meghajlott csorr a 
gyurgyaloghoz vezetnek közel. Elsö ujjaik jobban elvá 
lasztvák; Ezek: 

Le vaillant (GYUaGYAKUszAI) :rAeAMEnoPs-ai. (Я). 
Ezen természetvizsgáló egy ollyant is ad hozzájok, 

mellynek. fólül nincs- csorr-erösze. (а). 

(') Alcedo paradisaea (Calbula paradisaea, Lith.) enl. 271; 
Alceda galöůla, Lin. Galà. zliridis, Lalli.) enl. 258; --- 3416- fuji 
cauda, Cuv. Vaill. Oia. de Par. Il, L. rl. vagy Galli. macroura, 
Vieill. gal. 29. Galb. aIIzirostris , Lath. Vaill. pl. LI., Vieill. Oia, 
dorés, I, iv. rl. — Galà. albinemris, Vaill. xLvr. 

(’) Alcedo grandis , Gm. Galbula granda's). Latll. УаШ. PL LW' 
(’) Le grad Jacamaf. Vaill; az id. h. Lm. rl. 
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Végre Vannak nllynnok is, mcllycknek csak luíro'n 
njjok van. p. о. ‘Ли-атм‘; А/щ’опЧ --«-:. ezek Braz'rlíában 
атм (1). ' 

. A HAnKÁLYoK. F. 

l (Les Pics. Picus. Lin. Spec/lle. (2). 
i 

Igen jól bélyegzclt madarak liosszú, cgyenes , введе 
tes s végén ékìdomuan összenyomott s а fakéi‘eg fólrepesz 
tésére alkalmaztatott csorrok által; ide járul még hátra 
görbl'ilö (horgadó) tóvisekkel fegyverzett vékony nyelvök, 
melly a szakcsont hosszú porcszarvaitul nyomatva igen 
‘talvolra kinyujtható a csorrbul, ide fin-kok, а tiz tollu (а), 
durva rugélcony csökökkel, mellyek ökel; támaszkint tart 
ják, mikor а fán fólkúsznak. Ezek föleg а kúszó mada 
rak: mindenféle irányban forognalç а fálgliérgén, mely 
lyet csorrokkal ‚ vagdalnak, s `mellynek repedéseibe s 
lyukaiba bedugják nyelvöket, vele megfogandók а táplála`- 
tukra szolgáló bogárbábokat. Nyelvök, а fegyverén ki 
vl'íl, 11105г ragadós uedíivel is boi‘itotL, mellyet nagy луг“ 
mirigyei adnak; hátrahuzalása két izom aîltal töi‘lénili, 
mellyek ezalagkinl tekertettek а gögsipm; ezen vissza 
huzási állapotban a szakcsont szarvai fólemelkednek а hör 
alatt s a fej körül egész а 0501‘1' l'elsö alapjáíg , s a nyclv 
hi'ìvely maga körül tekerletik а torok aljában. Gyomruk 
maid-härtyás; vakbelök ninos. azonban gyi'in-iölesöt is 

. n. 

Jacamaciri, czen madnrak neve Bi'asiliában , Margrave szerint. 
Galbula, иду látszik, а s latinoknál a loriòt (síirgarigót) jelenté: Moe 
ring ‘те áll. e nevet a kapaszokx'a. ‘ 

(') Valli., jane.Y suppl., {.‘Ll SpiX. 57, 2, ezcnilév alall: ‚Лед/оп. 
-zridavtylm ‘ '\‘ f 

(Ч Picus',«e‘z.e1i'mlldm‘ak latinA neve, :.zt mondják4 еду-106111111 
királytul jò. ‘ ’ -’ — ' " ’ — 

(l) Tu‘luidonkc'upen îizenkél` loll" n lfa'rk; ile az igen yl’xiesîn ol 
.lnliak nem lzńmláltattak ода: A ‘ ` À ` ` l. ` l ~ 
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esznek. Félékenyek és ravaszok lévén, többnyire mngáno 
san élnek. Szerelmeskedéskor a nöt hl'vni akzrrók gyor 
szm kopogtatják а száruz ágat. Évenként egyszer fészkel 
nek falyukakban. A két nöm fólváltva й] 

Europában б: vagy hat fai van: 
1. A fekete ÍLarl'a'ly. F. (Le grand Pic noir. Picus mar 

tius. L. Der Schwarzwecht.) Enl.l 596. Паши. 131. 
Majdnem vorj'unagyságu, egészen fekete; a hl'mnél 

szép piros sapka van, melly а nó'nél csak egy foll: а fei 
hátulán. Klìlönösen az éjszaki fenyvesekben lakik. 
2- A zsolna, zöld karl-(ily. F. (Le Pic vert. Picus viri 

dis'. Der Grünepec/zt.) Enl. 37|. Naum. '132, _ ' 
Gerle-nagyságlu, fólù'l zöld, alul fehéres; sapkája ve 

res, farcsika sárga; egyike legszebb madai‘ainknak. A ña 
tal/alul fekete foltos, köpönyege fehér'foltos. A siki rit 
kább erdöket bl'ikkösöket szilasokgt иерей, s eledelét ay 
fóldön is keresi. i ' 

Szomszéd de valamivel kisebb Та] 
\‚ \ * 

H... »‘- Il 

3. А szürlre ‚ни-ВЦ)‘. (Picus canus. Gm. i Der Grau 
specht.) Edw. 65. Naum. 133. 
Hamvasabb szi'nü, csorra vélionyahb s fekete baill 

szu. A himnél is csak a fejtetó' veres, а nönél az sem. 
Ritkábban jö le délre s Franciahonban ritkább az elöbbi 
né] , mellynek erkölcseit birja kiilönben. Hangyákkal sze - 
ret föképen élni. 
4. A ладу/01111. (taria) Ízarhíly. F. (L’ Epeiche-ou-graml 

Pic lvarie'. Picus major. Der grosse Buntqpe'c/w. 
Enl. 196. amm, 595, a'jéree, мышцы. ` 
Hari niagyságu; {131111- feketével és fehér'riel kafka;hátal 

s farcsika feketék', alul‘fehér, seggtájékaveres, valamint 
egy Го]: а him fejhátulán. А ñatalnál maid `az~egész sap 
ka veres;-a mindig y"zöld Шин szereti, gyakran közeli't a 
lakhelyellzhez',y de egëszen а fóldrê ~soha ‘Эй!’ mègyfb ‘f f 
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5. Ab/Löcs, Миф ШгЬа1ц1г1кЦу. I". (Le moyen Epez'clyze. 
Наш medias. Walks-speeld.) Enl. 611. Кант. 136. 
l, 2. 

Valamivel kisebb, sapkája miudemk nömnél veres. 
Farcsika fekete, farknlja veres. Mérséldett s déli Eu 
ГОР‘Ф‘Ш‘; . ‚ _ _— . 
6._,А 714306511, h'sebb tari-a ‘жмём Р. (Le petit Epez'clze. 
I Piva; minor. Grasspgçh't.) Enl- 598. Naum. 136. 2, 3. 

. Vex'éb задачи, fólül fekßte- S Банды-ы tax-kn, alul 
szürkés fehér, veres csak a hím fején van. Аж mondják, 
hogy Póldre is s'záll- hangyákat keresni, s ezért nevezte 
tik fü-harkálynak, de Naumann szerint `ezen vélemény 
hamis. ' 

" Europa kelet-îéjszàkán‘ van egy harkdly valgmivel na 
gyo‘bb a mieink közûi az elsô’nél (а nagy taxfkár'xál). s 
hozzá hagonht î's,' сын; hogy мы ala s farrcsilçafehét, s 
:i him sapkája vèrès. Néha Némethonig'iá èljö. Ez a 
7. Fehe'rhátu harka'ëy. (Picus'vl'eucolnqiqh Bechst. Der 

Elstereïaecht.) Паши; 135. n ' ' 
"-‘Az idegzenuharkályok igen számosak, s nagyon ha 

sonll'tanak egymáshoz , még némi szl'n-elosztásban is; pél 
дан“: lfej verességében' (Ч. ’ 

‚‘ 

 

(‘) A fekete harkályokhoz rokon fajok: Р. ~pilecuus, L. вы. 718; 
-- P. lìneatlfs, L. enl. 717; -~ P. principalis, L. вы. 690; — 
P. Быт”: ì Natter. col. 171, igen közel ем’) négy fai, mellyek 
чушь“ышыедшшнъ a B. melanoleucus, Gm. Lath- Syn. I, 
2. L XXV; P., fubricollic', Gm. gul. 6.12; -- P. robustas, Spil. 
44; — Р. аП’Егоз’гЯз, на. 45; -- P. validas, Tem. col. $78- és a 
jéyce', 402; — Р._ emhrocephalus, L. enl, 117:, - P.- puluçrulen 
ius , T.'co1. 589; -- P. concretas, Reinw. cpl. 90:, ‘й I’. chílansis , 
vdy. de là Coq.; — Р. tarquatus,- шт. Am. lll, XX, 5; P. dami 
nicanul, Bpix, 50. ‚ 

АдбШ harkályhoz rokon Бард: +r P. lpwjçuçlupyTçm. cpl. 
390 él 1251, a jérce; -- P. bcnglmlcnsq’; „1.. св). 595,. щеиудфд 
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PlcoIDEs-(HARKÁLYceA.) nek.) 
Nevezle Lacépède azon harkály-fajokut, mellyeknek 

nincs külsö ujjok, s következöleg elül két> s hátul egy ujjok 
van. Különben egészen hasonh'tanak a rendes harkályokhoz. 

Еду van belölükEuropa éjszakán és keletén: 

 

P. auranzius, Gm. Brisa. IV. vl. rl. f. 1. hihetóleg csak ‘яйца; — 
Р. goensis, Gm. en), 696; -— Р. aurulenzus, lllig. col. 59, f. 1. v. 
macrocephalus, Spix. 55, 2; — Р. puniceuie, Horsf. col. 425; -- 
P. тамада, T., col. 584; —- P. cs_ylónus, N. Nat: Forsch. 14, 1. 
rl.; ц P. вогнал, Gm. enl. 520;4 -- P. таланты, Gm. Sonn., 
pl. XXXVI, ‘- P. senegalensis, Gm. enl. 345, f. 2; -- P. passe 
rinus, Gm. Brisa.' IV. t. 1v. f. 2.; — P. Iuzanicus, Спи; Sonn. 
XXXVII. rl.; -- P. miniatus, Gm. 1nd. zool. ‘VL- k.; ‘— P. chloroce 
ph‘nlus, Gln. enl. 784; --- P. exalßidus, Gm., 509,' --- P. cinam0-` 
maus, Gm., enl. 524; -. Майка, Cuv» Inl. .691; P. шла, 
Spix, 47; -- P. achraceus és P. flauícçgisl, uva. .51. 

WA nagyobb (talks) harkńiyhoz rokon fajok;l P. fuhrfiuentrit, 
Vieill. gal. 27; ---- P. hirundínaceus, L. enl. 694; -- P. lvarias, 
Gm. enl. 785; — P. canadensis, Gm. enl. 545, f. 1; — P- 'villo 
sus, Gm. enl. 754, Will. I, Ix, 5;^---- P. undocux, N. mil. 555; 
-— P. pubeccens, Gm. Catesb. 51'-, 11; wils. I, Ix , 4. 

Keresztben 4cailnolt hátu faiak: .P- тайский. Gm. enl. 748 , 
1'. 2; -- P. bicolor, uo. f. 1.; ~-- ruf'us, Gm. enl. 694, f. 1. igen 
közel állók a P. undatus-hoz, Gm., Edw. 552; -- P. carolinus, 
Gm. enl..597 és 692:, --- P. cayenneuu'a, Gm. »enl..615; -- P. me 
Z4nqchlariß,.Gxn. enl. 719;,--_ P. . A.imfiçuus , Gm.-enl. 281 'él 614; 
-- P. superciliaris, T. col. 455.; -- P. Даши-ем, ,Gwynn-own. П. 
xn, r1. és Spix, 49; -- P. cardinalis, Sonn, :_Igrxv, rl.; —- P. ,gue 

rulua, Wils. Am. II, xv, 1; -— P. campestris, Spix. 46;1 oei, T. col. 5,9, 2. y y 
v Véglre megjegyzenilò, hqgy çvzen `l<h‘ëqv’onlatçsglqńgiÈrneälìíilänhöfßeî 

tének, leginkább a szinektij) yegççv’érn lSe, keyép. becs'ů'gvk, ,9 :mfñle: 
het hogyíaj еды: a nláveikìba 19;; t`a§lç7>zani_._ l -.‘ `.^.1`I 
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А fel‘eze harl‘a. (Pz'cus tr'ídactylus) Ей“: H4. Naum. 137. 
(Ha'romuju harŕa'ëy). ‚‚_ i 
Nagyságra középet tart а nagy és kis tarka harkály 

közöLt; fólù'l feketc, fêhér foltok'kal7l alul fehér; а him 
мышца narancsszim'i,.aîhô’éfehén- ' _ ̀  ’ " 

Szinte f-gy Штаты; 1еЬеше képezni azon fajokbul, 
mellyeknek csorra> könnyl'íden meghajolván а kukuk-í-hoz 
kezd közeh'teni. ` 

Egyikök csak а fóldön járva keresi eledelét, noha 
Гайка а töhbiekéhez hasonló. ,(2). _ f 

А ытАктвкввсзвк.’ 'A _ _‚ 

— :Тогсо1в. ‚Уши‘. Lin. Wendehals). Nyel'vök kinyujtliiitó mint ‘а haŕkál‘yòké , s идут: 
azon mûkiödés ál‘l'tal~ ,i de Lövist‘çlen; vkùllönben> csòrruk egye 
iles, -hegyes., >níajdmelm görgeteg s szeglettelen; 131111101: 
han cBak-rendes' -tollak vanńak. СЗаКпепъ ugy élnek mint 
а harkälyok.; k'ivéve ho'gy keveset lmszvmk.4 

Europában ogy van: I -‘ ‘I’ ’ 
.Ä könzënseges (z_yal-telxars.V F- (Y1-mali torquillà. Lin.) `ЕМ. 

' 698. Naum. 138. ` 
Pacsir-ta-nagyságu, f'ólù'l barnfa, apró feketés. hullá 

mokkal, és fekete sárga hb'sszvonatokkal csinosan tar-Luiz»` 
va, alul fehéres, feketés kereszt-sugárzattal. 

1  

(') Millyenek: Pìcus auuratux (C'zzculus auratus, a 10. Riad-ál 
ban) enl.'695-ës Wils. Am. I, nl; — A pícusfcafer, Lath- ч. pro 
me'pic., Vaill., prom. 52; -—-Р. poícilóplws, Tem. col. 197 , f. i. 

(’)‘Le Pic. laboureur; (Picus arator. Ст.) lVaill. Afr. lCCLV. 
rl. és щи. " v ` 

Különben а harkály левый! summit el nem veszünk inír'nt а; e'gy 
Picus mìnutus-t, Lath. Yunx mínutíssima, Gm. enl. 786, 1, 
Vîeill. gal. 28), melly valóban u_yaktekercs. i 

f) Танк, görög, Tarquíllá, “Ни neve e madárnnk. 
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A твкввбсэбк. 

(Pz'cunmes. Temm. Pirunmus.) 

A nyaklekcrcsekll'il csak igen rövid farkr` által 16111611 
büznek. Apró madau'uk. (‘). Vannak csak háromujjuak is, 
mint a harkák. (2). l 

A KAKUK-ok. F. „ 
(Les Coucos. Cuculus. Lin. Kul'ulr.) (‘). 

Csorruk középszerií, eléggé szelt.- összenyomott, kö 
nyüden hajolt; farkok hos~szú. Bogarakkal élnek, а ván 
dorlanak. Mi következöleg osztjuk fol: 

A valódi KAKUKoK. 

Csorrok középszerüen erös, lábaik rövidek, farkok 
tiz tollu. Hl'resek azon különös tulajdonságokért, hogy to 
jásnikat más bogárevö madarak fészkébe ftojják; s` а mi 
nem kevesebbé különös, az idegen nemzök, gyakran igen 
apró fajak, annyira gondját viselik a fiatal kukuknak, 
mint tul‘ajdon fìjaiknak, még akkor is, ha а betojáskor tu 
lajdon tojásaik eltörtek is. Ezen,.a madarak, te'rmészetle 
irásában egyetlen Lüneménynekfoka mind eddigßsmeret 
len. Herz'ssant azt a gyomor helyezetének tulajdonítá, 
melly valóban a hasban hátrafekszik s»‘a- mellcsont által 
kevesebbé védetik , mint más madarziknál.` Ezeknek vak 
hele elég hosszů, s' al-gégéjeken csak egy 'ltnlajdon 
пот van. 

(') Р. minula, T. (Yuna:- minun'sn'ìrm) Gm. enl. 786, i; -- 
_P. à тире‘. (Picumnus cirrllatus, T.) col. 571, 1. Vieill. gal. 28; 
-- P. mignon. (P. exilis, T.) col. 571. `2. _ 

(’) Pícumne abnorme, (P. abnormié, T. col. 571. 5. 
(~‘) KozumE, cuculus, ‘ваши, kakuk az europai fai kìáltását 

.fejezì Н. " 
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Europában egy általánesan elterjedt Га} van: 
1. A ‚ищут 1ш1ш1г. F. (Cuculus штатив. Lin. Der ge 

meine Kul‘uk.) Enl. 811. ’ 

Hamvas szürke , hasa fehér , fekete keresztcsikozattal, 
farka odalvást fehér foltu, а Íìatalon verhenyes van a szür 
ke helyett. 

Néha egy maisl Га)‘ 15‘ meglátogat bennù'nket, melly 
гайка és bì'ib'os, hangosabbanï kiáltó az el‘öbbinél. Ez 

2. A toüa'gos' bal-uk. (Cucul. glamvlarius. Edw. 57".) Naum. 
13o.' а Ыт. 0011414‘, а nösién. (‘). ‹ 

‘ í A két világ forró részeiben több más találtatik. Kiváltképen pedig Afrikábant nehány szép fai van, 
többé kevesebbé aranyos zöld; csorrok а mienkénél kis 

áê' lenyom'ottäbîb. (‘); Más Шок iöbßny‘ire' tax‘lïás tollazàtl'uak, fi‘iggöleg ma 
l'gnb cso'rrof bimak. (‘)l ‘ ’ - 

l 

 

I (‘) Cudnlnä p'íd'amn, Gmi'ai fïatxŕlì. 
»ffy @lampen-si., vain. мг. 20o, rl. hïheialeg a' Hang... faj 

ща; вешать’, Cuv. vain. 20e ;т —— Radiatus', войти-‘ту. 79. 
Il; -—-С1йт0виз,= 011V?. V516 204", 205;' _` Edeïñtä', Cav). Vai”. 
207‘, 208, ‚иди. _Сис.= ‚ел-мм, $рагщь‘ Mila-.Carlin 5, aY Hime; 
lnelamileueos,` enlr272,l а jérçe; _ Coromandlu, оп]; `274,-23'53 
egy Щи, Vaill. 215; __Americanus‘, enl. 816»,'vag,y Carolinensie, 
lVNVil‘s. I‘III, Axxvni, 1; _- Едим/‚мыла‘, no. 2? -- Flavia, 
onl. 814. А i 

(‘) Cue. auratus, enl. 657 , Vaill. 211; _ Швей, Vaill. 210; 
_;l Lueidws, Laith.,` Syn.. .1., Xxxu. -rl. colf. 102 ., f. 1~; _'{Cu'preus , 
nan. Supl 154', тень-3:11. 42; '_- (I'Ílallci‘tes,y T‘fwco'l.' 102? f. 2."-n 
cree. ‚ \_ - _ v. „ 

(‘) Cuc. Рим-ваша ,enh 771-.,.xéa ввода-рас“, 5869‘в`\‘\а1&й még 
a maculatus, 764. is, ‚сад‘. fajliill;` Полотна‘; ЁШДНЭЙ, Vaill. 
216: -- Taitentís, Sparm. Mus. Carls., 52; Mindanensia, eliLf 2‘77'; 

«in» . 
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A kUÁLYoic. 
(Les Саши. —- Coua. Vaill.) 

A kakukoktul csak emelt szzirok által különböznek 
С). Falyukakban fészkelnek s ideg‘en fészeklie nem toj 
пак; ez legalább azon fajokrul igaz ‚ mellyeknek saaporo 
dása ismeretes. l 

Elválasztható innen egy атм-Нм} fai; hosszú s еды: 
vége felé görbl'ilt csorru. (г). 

Levaillant már régóta elválasztú, s ukosan; a tìibhi 
kukukoktul. 

A xUxÁLYoK-at. y « 
(Les Coucals- (‘). Centropus. llig.) 

Afrika з india шок; Auvelykskörmsk hmz-ii, egy. 
ne., mi... а pacsiraknál. Az 'america mind ó мы. 
Szinte `faodvakba'n `îëszkeln‘ek (‘)`. ’ l ' 

~-~ Сад-а, Vieill. Ё“. 44; Freycinel; Voy. zioni. 26. 4Nell! laddni 
mint csinálhatá Vieilloü ani-vá (n_yiiue'ázsze'). 

(l) Eze.. fölmasból ...man vieillot oocmus nemer, gsi. in. 

Еще!‘ Spix. MACROPUs-ai. Cue. madagasc'aricndie, enl. 825; Lalande, T. со]. 44o; --- cram... , enl. 589; Vaill., M7; 
-- Coeruleus, 295, 2; Vaill. 218; —- Nuez/ius, enl. 812; -- (Jaya 
nus, enl. 211; е Cac. brachypterus, T; v.' inacropus, _caixana , 
Spix, 45; -—- C. seniculus, enl. 815; ‘- Mael/opus phalianellus, 
Spix , 42. > 

(2) Cue. vetula, 772. Ezen 'niegliiilönhò‘zt’efésre ььрйё Vieillot 
SAURoTnERA nevét , gal. 58. _ _ 
_ _ (провод, s_zcoucou- s alouefte-biilöaszìgtet’t nóg Qenlropuc, 
tüskés láb. vieillot CAnYnoNIE-re удилища ‚„ Leachy pedig._ljgpßpu- 
Lus-ra. . y _ 

(‘) Cuculus ‘курит el. .venegalensiak enl. 552; Vaill.. 2193 _. _Philippensìsj ci". enl. 824, Vagy Clie’. 6иЬи‘ив‚.Ё-!оп!`: J8 
... Naranja., ci... will. Af.. ‘220; '-‘- та1‚‚,3‹ы‘. 15:5', ‘vaaL 21o; 
--- Benghalensil ,_yßrown. Il., X111; _'- Kujïilús, Cuv. Vaill., 221; 
_ .1.11.10,... env.' vnu. '222'. _ G1341', ta...V von. 225. - .11m1 
bus, Voy. de la (Ущ- '2ёо1. 54. ' ‘ 
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Azon Lermészetvizsgáló szerint, szinte megkülönböz 
letendök: ; ' i 

y A KUîRoLYoK. y 
` Les Courols. (‘). ou. Vourouolrious de Mada ‘n.scar.) . y É’ 

-Csorrok'nagy, hegyes, ösznyomott, alig legy kissé 
hajlott, felsö csorrlemeze végénél orrlyukai ferdén шаман 
'közepén mintleúik oldalon. F arkok tizenkét Копи. Mint az 
elöbbiek иду fészkelnek, az erdökben lartózlcodnàk. Fö 
képen gyümölcscsel élni mondatnak. (2).~ l 

A MÉzKALAUzoic. F. 
(Les Indzcateure. Vaill. Indicator.) 

Más két- afrikei- Га], аяёц hl'resek hogy méî/.zel él 
vén, kalauzl gyanánt szolgálnak а lakosoknak а vad 
>méhek fészkének föltalálására, Amellyïeket,I >.lìiáltozva ke 
resnek. Csorruk rövid, mages, тёмный Кйрйдошц mint 
a pintyeké. ',I‘izenke't tollu {ах-1:01; ‚еёузгегзшфё kissà e1 
vágou è. lassé van.. Kqlönöse.. li‘èmény ',börgkjymegvédi 
öket a >méhek.szurásátul5,.,«1451 a' sz\_'1'nel._l,en,f3.1î háboijgatott 
méhek, szemöknél.. «шар öket. s=\néha.«»meg is 
-ölik (‘), ‘ у’: .‚ »_ w1.; -\ 

-‘Ili".l... ‘ "Í ' «"f' 
. .p ,.„...n.,SMAKÁLKUKUKoKnY ‹ z.:-. .1.. .. . 
"“ ’ \ “'VÍL'es ’BarlJacOit'sà Vaill. ‘ ' " "3 

118921251511196» lio‘sszúlt, liissé összenyomoll: , kön); 
'.'.- ’ wf. 

' >` ' 4(‘) Y(f'oùrol, -Goueou, s rallier szavalx‘bul ösez'etètt. vieillot` ezen 
'òsztáàlìill csinálltln a LEP'i‘osonUs nemet, `gal. 29.l i 
_ y (‘) Cueulus afer, enl. 587, a 111m, mellynek csorra гений! ad 

Чадв 558 s im., melly jobb, vain. 226, 227. ` ’ 
Cuculus indicator, Vaill. Afr. ,241.; `JMimlJr, Си‘. Ча.‘24; — 

l .Albírostris , T._'col. 567. “еще: vette föle 'nemeißîs nevet'f'g'al. 54. 
t' BarbaeouLavba'rhu s çoueou .szlznl'ailillul- "van össze;A Léve 
vieiuoi. Mom., ...metcsináua b.ia1.',`g.‘.1. s6. 
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nyúden hajlott végü , alapján foszlott tolla'kkal körülvctt 
vagy durva szörökkel, шеПу öket hasonlókká teszik а 
szukállárokhoz , (l). 

A HAJLAKÚszoK. 

(Les Maleo/Las. Malcoha. Vaill.) 

Csorrok igen nagy. görbe alapu, vége felé hajlott, 
szemei körül széles csupasz tér. Némellyeknél gömbölyiiek 
az orrlyukalc а csorr vége (‘е16 (а); másoknál keskenyek a 
szélhez közel (‘). Ezen ceylani madarak, mint mondják, 
föképcn gyù'mölcscsel élnek. 

Hihetôleg meg lehetne kiilönböztelnì а kisebb csorru 
fajokat, s mellyeknél а szem körül alig van csupasz 
tér (5). 

A BonsAKÚszoK. 

(Les Scyt/Lrops. Scythrops. Lath.) 
Свои-01: még hosszabb s még nagyobb a hajlakú 

szokénál, mindenik oldalon két hosszanti, kevessé mély 
‘.barázdával metszett.; szemkörök csupasz, orrlyukaik ke 

С) Сиси1иа tranquillus, enl. 512, Spix, 41., 2; -- Cue. tene 
brosus, enl. 505, et col. 525, 2; -- C. rufalbinus, T. col. 525; -- 
Малави personam, Vieill. gal. 56, v. Buceo albzfrons., Spix, 41. 
i луг. Megjegyzendô hogy а Cue. paradz'eaeus , Brise. IV., XIV; 
rl. A. 1, nem egyéb mint Drongo de paradis (Laníus malabaricus), 
és a Cuc. sinensis, ua. uo. A., 2, = Pie bleu (ke'k harlca'ly, Corp. 
erythrorhynehos). Ezen lcét jegyze'k Levaillanltul van, ki a kakulnok 
leirását legiobban fölvilágosllolta. 

(‘) Vieillotnál PnoENxcoPnAEvs nevet hordanak , gal. 37. 
(') Le Malcolm Впиши-(1111 , Vaill. Afr. 225. 
(‘) Le Malcolm, ua. 221; vagy Cac. p_yrrooephalus, Forster, 

‘ 5. Vieill. gal. 57. 
V (5) Le Maleo/za à bec peint (Phoenicophoeus calyarlgyncllus T.) 

col. 549; — Phoenícophaeus javanicus, Нога‘. Jav. 

cUvIEß 1. к. 32 
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r'ek-ek. Csorruk által а borsa'lyokhoz közelx'tenek, de nern 
szemszörös nyelvůk elválasztja öket azoktól. Csak egy 
f'ajok ismeretes Uj-Hollandbul; varjunagyságu, fehéres, 
szürkés köpönyegü. (1). 

A PoPóKKUszoK. szAKÁLLÁnoK. 

(Les ìBarbus. Buceo. Lin. Bartfúog'el. 
Csorrok nagy kúpos , Palapjel oldalain dagadtfs durva 

szakállokbul б: _fù'zérrel szegett, mellyek elöre irányzot 
tak, еду az _orrlyuk megett„ еду az alsó állkapcsa alap 
jának mindenik oldalán7 s az ötödlk az l'zù'lés alatt. 82:11’ 
nyaik elég otrombák valaznint Arepùlésök is. Bogarakkal 
élnek s az apró madarakat is megtámadják; azonban gyúl 
mölcsöt 1s esznek- Fa-odvakban fészkelnek. 

Három alnemre oszthatók, 

A szAKÁLLNAGYoK. 

(Les'Barbg'cans. BuH`._Pogonías. Ilig.) 
А felsö csorrlemez mindenik oldalon еду y югу két 

‚егбв fogai. bl'r, s a csorr erösze tompa, l'velt; szakál 
10k igen erös. Afì‘ikában találtatnak. Több gyù'mölcsöt 
esznek mint а többiA faiok (‘). 

..\› 
 

(') Scj’zhrops Novael Hóllandiae, Laila.; v. lSaft/l. `.laura-la 
m., sh., Phillip. 165 ës John White, 142,1.; kués‘z Insp;I J‘obhak 
„1.290. viciu. gal: 59. " I " " ‘ ‚ ' 

(’)`висс6, Brisson álta'l ада" név, ~mivel c‘sorrlemezének alapja 
I'ölfútt, busca, (-pof, arc) latin szótul. ì ` 

(5) BARBIcANs, a barbus és toucans szavakbul, тег: azoknak 
ìdomál: egyesitik. POGONIAS a тбут’ (Szakán) szótul jö, dile a паче! 
Ьасёрдпйх‘ régóta> egy halnemnek adta.l ' >` 

(‘) Bzicca dulzius, Gm. (Pagan- sulçiràstrz's) Leách. Zool. Misc. 
lll*7 76, enl. 602; Vaill. Ois. de par. etc. II, Xxx. rl.; _ Pag. „1_ 

'.hrdmelas, View. gal. 52; _ Р. lezßz'rostrís, Leach. 77; ‚УаШ k. 
rl., А barbe à' l„entre rose , Vaill. az id. helyen, A. rl. а Íiatal; — 

.1..- ‚ ‘s "‘ 



A xúszóx. 499 

A tulajdonképi szAKÁLLÁRoK. (Polß‘óiuc-Uszo'It).>4 
(Les Barbus, propre/n. (liés. Buceo» Cuv. ‚ 

Csorrok egyszerüen kúpos , könnyx'íllen lisszenyomott , 
erösze tompa, középen kissé emelhllyannak mind a két 
szárazon, s többen közülök ‘Мог _в11пе1:1‹е1 festvék. Me 
nyekzökor párosak, kiilönben aprö csoportokban 151‘ 
nak. l ¿_ 

А szAKÁLLKÚszoK. 

(Les Tamottas. Tamatia. Cuv.) (’). ' 
Csorrok kissé nyultabb és ö-ssz’enyomottabb, fels'ö свой‘ 

lemezök végén alára görbi'ilt. Fejök ‘тыла, farkok rövíd, 
Csorrok nagy s innét idomuk ostoba. Mind az ismerete 

Pvg.per.|onatue, T. col. 201; -— Pag. niger, T. enl.688, l; Vaill. 
29, 50, 51; _ Pug. ruůicon, Vaill. D. I‘l. 

(') Vieillot e ncvet CAPITO-ra „диеты. v 
(’) Buceo grandis, enl. 871; _ Viridic, enl. 870; _ Flam' 

Логи, Cuv. Vaill. id. hely. 55; _ (дилера. Cuv. ua. no., 421, 
yvagy Capito c_yanocollis, Vieill. gal. 55; _ Lathami, Lnlh. Syn. I, 
хх"; rl.; _ _Phillippens'a‘, enl. 555,- Rubricapillus, Brown. lll. 
xxv; _ Кит-500155, CDV. Vaill. 55, ha ezels-nem három Тайм‘; _ 
Torguatus, C. Vnill. 57; _ Roseus, C. Vnill. 55; _ Niger, enl. 
688 , 1; Vieill. gal. 55; _ Maynanensis, Latlx.; _ Elegans, Gm, 
enl. 688,7'... Barbiculus, Cuv. Чай". 56; _ Pan/us, him. Vaill. 
52. а nó enl. 746, 2; _ Шуя/потоках, Cuv- Vaill. 57; _ Zella 

'nílcu.s., Brown. Ill, XV; _ Cayanerisis, enl. 206; _Á Peruvianus, 
Cuv’. Vaill. 27 , ezek szinte három Гаги: tehetnelç; ,n Fuscus,_Vaill. 

a -45;.- Armillaris. T. col. 89, 1; _ Gru/arie, ua. uol.,l 2; _ 
Chryslopagan., T. 60|. 285;V _ Versicolor, T. col. 509; _„M_y„a_ 
eophar'ies, col. 515; Vaill. C. rl; _ ,1m-opium, Gumy-am. 
Е. rl. ` 

(‘) TAMATIA, Margrnve szerint., ezen ymadarak eë’fyike'nekÁ neve 
Brasiliában. Paraguayban нет!‘ chacurus, lëzzara szerint. 'lïemmink 
шейп- ruházta n CAPITO печи. i I 
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sek Amerikábul jöuek, s csak bogaîrevök. Módjok szo 
morú, magános. (f). 

A KURUKURUK. 

(Les Couroucous. Trogon.. L.) `(2). 
A pofókkuszok szò'rcs'omói mellett csorrok rövid , 

’ szélesb mint magas, alapjátul kezdve görhült, ~felsö erö 
sze ivelt, tompa. Apró lábailc, tollakkal az ujjakig fed 
vék, hosszú széles farkok, ñnom könnyü, süríi tollaza 
tuk, más idomot adnak nekik. Legtöbbnyire valamelly 
tollazat-részök ércfénynyel гад/03; а többi többé keve 
sebbé vidoran van szl'nezve. Faodukban fészkelnek, b0 
garakkal éluek, magánosan, nyugottan üluek az alant 
ágakon, а nedves erdök sürl'ijében, s csak reggel és estve 
repülnek. 

Találtatnak mind a két szárazon: . ` 
Az amerikai fajoknál а csorrlemezek szélei fürészfo 

guak. 
Az ó világhelieknél az `sokkal épebb. 

(') Buceo macrorhhynchos, enl. 689; — Melanoleucos, enl. 
688, 2; — Collaris, enl. 595; Tamm’a, enl. 746, 1, шт. gal. 
`54. (Tamatia maculata, Cuv.); - Capito melanotis, Temm. col. 
9'1; -- Cjphos ‘папаши-4711г.’, 8р1х‚ 59, 2. 
' (") Kum/cu, kiállozások kifejeze'se, s nevök is Branilíában; а 

>Tr’ogan паче: Moehring adta nekik. 
(5) Amerikában: Trogon curucui, enl. 452; Vnill. Courouc, 1, 

2; -- Trogon газами, Vaill. 6. vàgy variegatus, Spix, 58; -- 
I'fz'rídis, enl. 195, Vaill. 5, 4, Spix, 56; — Violaceus, Nov. comm. 
peti'. Xi, XVI, f.l 8; _ Stn'gilatus, enl. 765; --` Rufus, enl. 756, 
Vaill._9; -— Trag. atricollìs, Vieill. gal. 51, vagy Oranga, Vaill. 
7, 8, 15, vagy sulfuraceus, Spix, 5S; — Tr. damicellus, Vaill. 
13; _ Tr. albizlenter, Vaill. 5. 

(') Asiában,Trogon fasciatus, Ind. zool. V. rl.; -- Trag. ores 
kg'os , T. col. 181; _ Trag. Rcínwartii, T. col. 124; — Trag. Du 
vaucelii, T. col. 291; Vaill., 14; -- Trag. condea, T., col.` 521; 
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Egy fai nevczeles farkának clkurlultságuért; ez 
А csípett farlru l‘urul‘uru. ( Tr. temnurus. T.) col. 326. 

Egy másiknál pedig a farktakarók maid-nem olly 
hosszak, mint a teste, ez ' l 
А pa'varolvon. lrurulruru. (Fr. pavoninus. T.) 601.1272'.~ 

Spix. 35. ' ' 
Hires a mexicóiak mythologiájában, és a benfóldiek 

tiil kereste'tik ékesség végett. l 
i 

А NYüvÉszEK. F. 

(Les Anis. Urotophaga. Lin. llIarle-nfresser. (‘).I 
Nagy, összenyomott, hajoll, fogazallan csorrokrul 

megismerhetök, melly fólemelt ès fiíggö s metszö [дал 
hordoz. ` ’ A i I 

Két fajok ismeretes, mindenik Amerika fol‘ró nedves 
tájairul, erös emelt lábuak, hosszúkerek-farkuak svfeke 
te tolluak: 

1. А nagyoöb nyüvésr (Crotop/Laga major) és` 
2. Az ani n_yüvész (Crotoph. anz`.)4enl. 102. 1, 2. k.; Vjeill. 

gal. 43. l ' 
E madarak bogarakat és szemet выше]: , seregesen rö 

pülnek, több pár együtt tojik és költ egy az ágakra s az 
egyl'itt köllendö párok számának megfelelelö nagyságura 
épl'tett fészekben. Könnyen megszeh'dülnek, szólni is 
megtanulnak, de husok rosz-szagu. 

--- Trag. Temmínkii, ‘Тайм, 12; -'- Afrilrában. Trogon narína` 
Vaill. Al'r. 228, 229 és Cour. 10, 11. ’ ' ‘ 

xétellxedni szabad, hogy а Trogon maculatus, Brown, Ill. 
XIII, valódi kuruknru. ‚ f 

(') Am', anno ezen madarak neve Guianálmn, Brasìliában. 'CRO‘ 
TOPHAGUs-t Brown gondolta Ш (Hist. hat. Jaim); mivcl e'sligelben 
amadár а marhákra repül, 0H bagócsokat és' lwllancsolmt fogdosó. 
Kçotov, = musea canina. Í - 'uw 
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A BoRsÁLYoK. BQnsEvöK. F. ‚ 
(Les Toucans. Ramphastos. L.) 

Minden madarak között megismerhetök iszonyú caor 
rokrul, melly majd olly nag'y és olly hosszú mint testök, 
belül sejtes , könnyü, vége felé hajolt, szélein rendetle 
nül fugas, s nyelvökriil, melly hosszú, keskeny, min 
denik oldalon szakállas mint valami toll. Csak Amerika 

hév részeiben találtatnak, hol apró csapatokban élnek, 
gyú'mölcsöt es boga'rakat вашей, Költés idejében magok 
megeszik tojásaikat s a most kelt ki apró madarakat. Csor 
rok alkotása az eledelnek elnyelésére kényszeriti öket meg 
rágás nélkül. Mikor azt megfogták, а levegöbe vetik , Богу 
kényelmesebhen elnyel'hessék. Lábaik rövidek, szárnyaik 
kevessé terjednek ki, farkok elég hosszú. Fatörzsökökben 
fészkelnek. у 

a. A tulajdonképi BoRsÁLYoK. ` 

' ‘(Les‘ Toucans. propr. dits.) ICsór'rok"iieigy'obb-- a feiöknél; általábau y1`eli;eti'>,lir, tor 
kokon vidám szinekkel, valamint mellökön ée farcsiko 
kon. ‘Tollazatuk ezen' x‘észeit ha'jdanäbafi‘li-ulmézegélyekhez 
használták. (я). ‘ ' ` ' ' ` ' ` 

(‘) Toucan ezen braziliai nevöktùl, tuca'.. .Ramphastos-tLinné 
gondoláki, a pœyqiog, свои‘, szótul származtatva, e rész isznnyú 
nagysága miatt. 

(2) Ramphastoe toco, enl. 82, Vaill- 2; _ Carinatus , “Ищ 
ler, Ей“. 529; _ Tut-anus, enl. 507; _ Piscívorus, L. v.v Cal 
lorhynchuc, Wagl. Edw. 64; _ Maximus, Cuv. Vaill. Touc. vl. 
rl; _ Pectoralis, Sh. v. Tucai, Lichtenst. enl. 269; _ Aldrovan 
di, Sh. Alb., 1I, 25; --- Erythrorhynchoe; Sh. enl. 262, Vaill., 5; 
ìfaillantii, Wagler, Vaill. 4; _ Tocard, Vaill. 9; _ Vitellinua, 
ua. Vaill- 17, Swains. Zool., ll., 56; Dicoloruy, „дует, V. Chlo 
rorhynclms ‚ Tem. Vaill. 8. 



A KÚszóK. 503 

b. А csoRRÁLYoK. 

(Les Aracari. Вин‘. Pteroglossus. llig.) 

Csorrok kisebb а -fejöknél s szìlárdabb szarv-anyagu; 
termetök kissebb s tovllazatok alapja rendesen zöld, ńémi 
veressel vagy pedig sárgával îorkokon és mellökön. ('). 

.l' 

A PÁPAGÁLYOK, 
(Les Perroquets. Psz'lacrus. Lin- Нужда.) 

.|» ",l 

Csorrok nagy, kemény, mindenfelül gömbölyü , alap 
На hártyával Мех-Цен, hova :fz orrlyukak befurvák, nycl 
vök vastag; húsos, kerek-g két olly körülmény, melly 
öket igen alkalmasakká teszi az emberi szó utánozására. 
Al-gégéjök eléggé bonyolt, s minden oldalrul három lu 
lajdon izmot birván , elösegl'ti e könnyüséget Eró's állkap 
csail( több izmok állal létetnek mozgásba, mint más mu 
daraknál. Beleik igen hosszúk, vakbelök-hibázik. Táplála 
tuk mindenféle gyümölcsbül áll. Az ágakon kúsznakycsor 
Iokkal kormányozva magokat, faodvakban fészkelnek; 
terrhészeti szavók kerńény -wl'es'fk‘iáltó, s majdnem *mind 
nyája élénk szinx'i', s nem egy könnyen találtatnak más 
hol, mint а hév öv alatt; de vannak mind а két szára 
zon, jól értve, hogy mindenikben kiilönbözök а fajok; 
minden nagy ищете‘: щ1а1доп >ajok vannak, rövid $241‘ 
n_yalk meg ’nem engedvén nekik hogwy, nagyobb tenger-~ 
мамы; ált- repülnének. А papngályok tehát igen'szá 

(l) Ramp/matos vírídís, enl. 727, 728. Vaill., 16, 17; --- Áracam', 
вы. 166, Vaill. gal. 50'; ~-- Rperiuorus, L. v- Gulik, Wagler enl. 
5771 729, Vaill. 15,"145 Рая-031. sulcatus , Swains. Zool., TH., 4‘4, 
201. 556; _.Picms, Albin. п, 25; _ ‚шт, Vaill. supl. A; - 
1пас’фша, Swains. Zool., lll., 90; Baillanì, Vaill. 18; -- Macu~ 
[али-1: , Vaill.; 15. és Suppl. AA- ‘ 
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mosak: farkaik idoma s uémi más bélyeg szerint ваша: 
nak Pol. 

A hosszú Рад-Кии}: `közötl; elöször megkülönböztetnek. 

A PAPARÁK. 

(Les Aras. Ara. Kuhl.) 

Arcok tollatlan csupasz; Amerikai fajok, nagyobb ré 
szint igen nagyok s igen ragyogó tolluak, mi okbul szá 
mosan hozatnak elevenen Európába. 

Más hosszú farkuaknak' közös neve : 

PAPA -Kúszoln 

(Perruches. Conuru's. Kuhl.) 

Mellyek Le Vaillant példájakint Fóloszthatók: 

a. PAPAcsUPoKRA. (Perruches-Aras. 751111.) 
Szemkörûk csupasz; Amerlkábul jönek mint a pil 

parák. (2) 

b, PAPANYILoK-ra. (пул-[атм papagdlyok.) 

(Perruclzes à queue eri/lèche. Palaeornis. et “Бога. Hors-if.) 

 

(‘) Peitz. macao, L. Vaill. 1'; - P5. aracanga, enl.`12, Vaill. 
2; -- Ps. tricolor, Vaill. 5; -- Ps. Íi‘yacl'nthinuäs, Lalli., v. ano 
dorhynchos, Maximiliani, Spix, XI; -- Ps. ararauna, enl. 56; 
-- Ps. militaris, Vaill., 4; — Ps. sez/ems, Vaill, 8, 9, 10; — 
Ps. macau/uanna, enl.- 864, Vaill. 7; -- Ararapurpureo-donalis, 
Spìx, Xxxv. ` 

(’) P.s.gu_yannensis, enl. 167, 407, Vaill. 14, 15; --- Ps. 
sguamosus. Shaw. Misc. 1061; — Ps. днища, Vaill. 17; — Ps. 
versicolor, enl. 144. Vaill. 16; -- Pa. `s'olstitialìs, Vaill. 16, 
— 19, v. aratinga chryso-cephalus, Spix. XIV. Az Aratinga luteus , 
Xlv, a, amannak fajtája. 
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Ke. középsö farktouuk а шьыеьеь .okkal мы h.. 
ladják. с). 

lllyen , pétdául ozon Га] , melly elöször láttaték Euro 
pában s nagy Sándor által hozatek-be: 
A sríndor papanyila. Psittacus Alexandri. L. Майа 

'valós Papaga'j'. Földi.) enl. 642. i 

Szép zöld; tarkóján veres nyakkörv van s torka alatt 
fekete folt. 

c. A PAPATERJEK-re , (hiterjedt farlrve'gü papakúszok.) 

(Perruches à queue élargie 1J. l. bout. Platycerus- у(2). l 
~‘J ` 

(l) Ezen fölmiatbul мышь Vigors é. norseeld а mLAnénms 
nemet. 1de helyezendök: 'l )i 

Ps. torguatus, Brisa. enl. 551; Ps. Alexandri, L. enl. 642,l 
".flill7 50. Edw. 292, mellynek Банда, Kulil azen-int, = Ps. eupa 
ma, L. vain. 75. Enl. 259; — Ps. аппи1ашз, Bechst. vani. ‘щ 
76; »- Ps. erythrocephalus, L. gingianus, Lath, Vaill. 14.5. Edvv. 
235; ---- Ps. malaccensis, Gm.; — Ps. Barrabandi, Swains. Ill., 
59; v. barlzulatus, Bechst. enl. 888. Vàill. 72; --- Ps. bengalvensis 
Gm. enl. 888, Vaill., 74; — Ps. papuensìs, Sonn., Nouv. Guin. 
Ill; --- Ps. rufìrostris, enl. 580; — Ps. haematadus, enl.' 61„v. 
c_yanocephalus, enl. 192, v. moluccanus, enl. 745,*v. c_yanogaster, 
schuw. 69.1.2001. V111. их. ы. é. white 1.140. 1_. мы мы 
miatti ‘ЦИК. Vigors és Horsfìeld .urak azon megjegyzést мм: , Богу 
ezen utolsó papanyîl nyelvének hegye alatt aelymes ször Xenudo' 
TmcnooLossUs nemi nevet adtali neki. вашем von... megvizg.. 
gálnir, valljon `nincsI e több papakńsznak hasonló bélyege. i 

(2) Ps. niger, enl. 500, Edw. 5; Psi». nasa, Vaill. 51; -- 1_1... 
maxcarinus, 5, enl. 5, Vaill- 159; — Ps. ery¢hropterus, Sh. ,Nat 
misc. 655; —- Ps. exímìus, Vaill. 28, 29,` Sh. Misc. 95; --- Pa. 
Pennantíi, Lath., J. White, p. 174 és 175, v. elegans, Gm. Vaill. 
78, 79, v. gloríosus, Shaw. 55; — .Ps.~Brownii, Kuhl. Vaill., 80; — 
Ps. scapulatus , Bechst. Чай". 55, 56 ,.- enl. 240;---z Ps. zabuensjs. 
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d. Rendes PAPAKÚszoK-ra. _ 
Farkok majdnem egyenlöen elvágott. (‘) 
Ide mellékezendök 'à négyszegfarkn fajak, mellyek 

nél a két közepsö toll elnyúlik, de á nyult résznek csak 
hegyén vanszakáll. (‘). ‘ 

А rövid egyenlö Байки papagályok között megkülön 
böztetnek: 

A PAPADÚK. (csAcsoGÁLYoK.) 
(Les Cacatoes. C'acadú.) — 

Búbot hordozna'k, hosszú -keslièn’y s két sorba he1‘ye-' 

Lath. v. штрих-ритм, Sh., Lev., Mus., 54. — Ps. ambainensis, 
Gm., enl. 240 , White J. 168 és 169. l. 

Vigors és Horsůeld ezen fölosztatbul csinálták a PLATYcEncUs 
nemet. i l I 

(‘) Ps. guaruba, Kuh] ‚ Щит, Lath, Vaill. 20, v. Aratinga 
Caralínae, Spix, хп; — Ps. guyanensia, Gm. v. macrognalhos, 
Spix, XXV; —- Ps. ludoz/ícíanus, enl. 499, v. caralinensi's ‚УИК. 
ш, ххп'. 1.; —- Ps. pemnax, enl. 528, vain. 54 _’- 57; ‘- P.. 
aureus, L. Vaill. 41; Edw. 255; -- Ps.' cam'cularìs, enl. >767, 
Vaill. 40; -- Ps. aerugínosua',4 Edw.-177;` - Ps. bucmhzllisfváill. 
67; —- Ps. uïrescens , enl. 559; --- Vaill.- 59; -- Ps, захода; enl.> 

‚ 456', ’2, vain, 5s, `59 é. Ps. mi, enl. 190, 1; _ P.. marinus, 
enl.' 768‘, y‘Vaill. 58; P19. pontícerianus, 'cnl‘.`51'7l;~l`vaill.i, 51; — Ps. 
xanïthoaomus,‘Betkst.,'_Vaill. 61; -- Pá. ç‘ap‘iévtŕàtizls’flìéchst. 
zszymm. L47 , _*p.; ‘тшщ, ...11552; vamí, 52, ma.' '114 g “_i 
P... hammam', vmh‘óo ,‘ >v‘agy „ища e'nï.' “287 i "ц lP... ...di 
crarhynchus, enl.'715 г‘ ГУаШ. 85; gf’fsi'ètf‘grandíài, ‘enl.vv5_l18,'l és 
ваз: jobban vain. 12's', 127', 128;' L P.. мамам”; ‘ми: 46; 
._ I’s. borneus, Vaill. 44; -- Ps. ‘По-11116’Сййёеде‚“7ай11.‘49; v--I 
Ps. concínnus , Vaill. 48:, --- Ps. pusil'lus", 4'Vaill. 65; -—- Ps. hume 
ralìs, 1Vaill. 50'; --~- Pà. discolor, V. 62;" — Pa.“ undulútàs, Sh. 
675; ---- Ps. ofugysostomus , Kuhl , pl. 1, —‘- Ps. pulchellus, Vaill. 
68; —- Ps- zon‘arius, 8h.' 657. ' ` 

(д) В’. setarius, Тем-‘001. 15. ‹ ’ "'T . 
(‘) vieillot u1' eze‘n fölolztnìnt '.Pmìc’rœnpnvsmak мумиё 
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zett tollakhul képzettet, melly az мы kénye szerint 1e 
simul vagy fólberzed. India legtávolabb részében élnek: 
a nagyobb rész tollazata fehér; legumulékonyabh {МОК ‚ 
leginkább a mocsáros fóldeket “едешь (1). — .. 

Némelly , nem rég Új-Hollandban fóltalált fajok еду 
szerübb, kevesebbé mozgékony, és széles , középszerûleg 
hosszú tollakbul álló búbot birnak. Többnyire gyöke 
rekkel élnek. ` I A ' 

Másoknál az egész búb helyelt néhány csüngö , s Говя 
lott szakállakat csak vége felé biró toll vagyon, mellyek 
'néml'ikép а tolltaraj helyet foglalják el. (а). 

De a legnagyobb szám fején semmi ékesség nincs; a 
tanulás- és szólásbeli ügyeségrůl legismertebb faj 

‚А hamuszin. Papadu , hamusz. csacsogály. (harriuszili ра 
paga'j , F. Le Perroquet gris. Jaco. Рей‘. eryth-s 
racus.) enl. 311. Edw. 163- Vaill. 139-103.. ~ 

Egészen hamvas; Гайка Vel‘eS. Af'rikábul jö. _ 
А zöld ruhás fajok legszámosabbak. L.. , ». . 

(’) Ps. crínatus, enl. 265; _ Ps. Philippinarum, enl. 191; 
_ Ps. malaccensis, enl. 498; _ Pa. sulfureus, enl. И; _ P.“~ 
ватт, White. 257; _ Ps. nasicus , Temm. col. ,551. 

(2) Ps. Banskil. Lat syn. Suppl. 109, Shaw. _M_iqc. 50; Ps. ‹ 
funereus, Sh. Misc. 186; Ps. Coakii, Tem. v. Leachii, Kühl. lll , 
rl.; _ Ps. roseus, Kuhl. col. 81, ‚ 

Ezen ‘Шина! lön a CALYP'I'ORHYHCHUS nem Vigors e'. Horse 
field-nél. _‚‚ _ > .\ 

(’) Pe. диваны, Lath., Suppl. _ 
(‘) Pa. melanoeßphalus, enl. 5274; _Vaill. 119, 120; _ Ps. s_i 

gnatus, Vaill. 105; _ Ps. menstruua, enl. 584; Vaill. 114,_v.;jla\- 
мышц, Spix. XXXI; Ps. purpureux, enl. 408; Vaill. 115; --- Pa. 
.sordidua , Vaill. 104; _ Ps. amazonicus, enl. 15, 120,512; Vaill. 
98, 99; _ Ps. мат/ив, enl. 545, 879; Vaill. 110 és 110 ke'tszer; 
_ Ps. сост” fans, Sh. Edw. 550; Vaill. 155; _ Ps. целой-ч, 
T. v. brasilienril, Lin` Edw. 161 ; _.Vaill. 106; Pa. daminieensis, 
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lPAPAGÁJQ — (Lome) , 
nevet azon fajok hordanak, mellyeknél а tollazat alapja 
veres, s a fark kissé (Як-Нота, s mellyek igen közell' 
tenek némelly papakúszokhoz. Csak Keletindiában 1211111 
tatnak. ‘(1). ~ 

Némelly apró fajaknak is `(I’srr'lumULA. Kuh. PAPA 
GÁLGSA. perruches) név adaték, de hamisan. ‘ 

Azonban mind ezen szin és nagyságbeli kù'lönbség 
nlig jogosl'that nemi megkülönböztetésre. 

Csak 

enl. 972, v. uinaceus, Pr. Max, v. calumbinus , Spix. XXVII; ---- 
Ps- dufresnìanus, Kuhl, Vaill. 91; -- Ps. autumnalis , Edw. 164; 
Yaili, III; —— Ps. havanensis, enl. 560; Vaill. 122; - Ps. leuco 
cephalus, L. enl. 555, 548, 549; Vaill. 107, 103‘ 109. kétszer, 109, 
--- Ps. шут‘, Mus. Carl. 52; è Ps. puluerulenzus, enl. 861; 
Vai". 92; -- Ps. festízlus , enl. 840; Vaill., 129; — Ps. accipitri~ 
nus, enl. 520. és 'Spin XXXII. a; —- Ps. senegallus, enl. 288; 
Vaill. 116, 11S; -- Ps- Levaillantis, Lath. vüínfuscatus, Sh. 
Vaill. 150, 151; -— Ps. gramíneas , enli. 862; Vaill. 121; -- Ps. 
sinensis, Edw 251, enl. 514; — Ps. Geqjfroii, Vaill. 112, 115, v. 
personatus, Sh.; -- Ps. Хам/дара, Spìx. XXVI; — Ps. mítratus, 
Pr. Max.»col.- 207', v.-'maïtaca, Spix. XxIX, xxx; --- Ps. diade 
ma, эра, хххп. ‘f Y' ‹ - И ` 

(') Ps. unicolar ‚— Vaill -125; #- Ps. domícella,"`enl.’ 119; Vaill. 
94, 95; -- Ps. lori, enl. 158. Vaill. 125', 124; Ь‘ Ps. garulus, 
121115216; Vaill. 96; -- Ps. cyanús, Sh. Vaiil. 97. 

(n) Ps. passerinus, enl. 455, 1, Shaw. Misc. 895, él Spix` 
XXXIII; — Ps. tui, énl. 456, 1; V'aîll.- 70; -- Ps. melanapterus, 
enl. 591, I; vain. v69; sh. 152; _ P.. pileazu., enl. 744; vain. 
155; -- Ps. Berrabandi, Чай". 154; -à Ps. canus, enl.ŕ 791 , 2; 
-Sh- 425-; Psfswí'nderníanus, Kuhl, 1l, rl.; «-`-' Ps. galgulus, enl. 
'190, 2; ‘ '~--- Ps. phílíppmsìs, enl. 120; -- Ps. nernah's, Mus. Carla. 
29; -- Ps. indicas, Edw. 6; — Ps. mrguatus, Sonn., Nouv. Gvîn., 
595; ---~ Ps. simplex, Kuhl, Sonn. uo. 58, 1; Ps., pullarz'us, enl. 
60; --- Ps. mícrópterus, Sonneret, 41; -f--.Ps. taitianus , Gm- enl. 
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A PAPATAR-ok 

(Perroquets à trompe. Vaill. Rüsselpagez'en.) , 
birnak jó bélyegeket a többeketù'li elválaszlhatásra. Bö 
vid négyszegü farkok, hosszú keskeny tollakbul álló 
bubjok а papadúhoz teszik öket hasonlókká. Arcok 
csupasz mint а paparáknál; de felsö csorrlemezök iszonyu, 
az alsó igen rövid, s igy szájok látott, tárt, nyelvök hen 
gerü , eg)Í а végén beszelt szarvnemü kis makkba végzödö 
s а szájbul messze kinyujtható, száraik a bokán kissé fo' 
Iù'I csupaszok, végre rövid és lapos lábok (Iábtövök) melyf 
lyekre járáskor gyakran nehezkednek, minden papagály 
tul megkiilönböztetik öket. Csak két Га] ismeretes Kelet 
indiábul. (‘). 

Talán alnemmé emelhetök még: 

A PAPAJAnoK. 

(Perruches ingambes. Vaill. Pezoporus. Ilig. Erdpa- ‹ 
pageien.) 

Csorrok gyöngébb, lábaik, emeltebbek s körmeik 
egyenesebbek mint а többi papagályoknál. A fóldön 111‘ 
uak, s eledelöket а füben keresik. (2). 

455; 2; Vaill. 27; Vaill. 66; -» Ps. fringíllaceus, Vaill. 71, v. 
porphyrocephalus, Sh. Misc. 1.; -- Ps. phigy, Vaill, 54; _ Ps. 
xanthopterigius , Spix. xxxlv, 12; —— Ps. gregarius, Spix , 
xxxxv, 5, 4. 

(‘) Ps. aterrímus , Gm. v. Ps. gigas, Lath. Edw. 5, 15 ;‚ _ 
Ps. Задай, Kuhl, v. l' Ära noire à trompe, Vaill.: per I, Xll.»rl. 
és Xin; Az Ara gris à trompe, ua. uo. n, rl. csak (ада lesz. КП 
lönben is a „trompe“l (ormány) kevesbbé puntos. Ezen nyelv nem 
csóves, söt nyelvnek is csak azon kicsin sznrvnemů darab mondható 
melly ezen henger véget takarja. Lásd: Geolïr. Saint Hilar. ap. VI. 
gal. \4. y y 

Vieil'lot ezen опиши! csinálta а MiGRoGLossz ncmet. gal. L. lap. 
(2) Ряд/‘штаты ‚ Vaill. I, 52; Sh" Misc. 228; — Noz'ae Zee 



‚5 10 MADARAK 

Bendesen a kúszók közé Létetik két egymás 
hoz igen közeli madár, mellyek а tyukaikhoz is né 
mileg hasonlitani látszanak, --- nevezelesen a hok 
kókhoz.. 

' ' Szârnyaik és larkok mint a hokkóké, s azok 
Imc'idjz’ir'a fákòn tartózkodnak; csorrok rövid, felsö 
lemeze boltos; lábaikon a melülsö ujjak lközött rövid ` 
liártyav van; de а külsö gyakran liátra irányzódik 
“mint a huho’lyokfnál. Orrlyukaik szinte egyszerüen 
nyilnak а csorr szarvanyagába, a lemezek szélei fo» 
gacsosak., s a mellcsont (legalább a turakusznál) 
nem birja a tyukiak-nál közönséges nagy ki 
metszéseket. 

Ezen madarakbulìkêŕ.4 nemét csináltak, mint jö: 

_ A TUnAKÚszoK. 
"" fi (LesZ Touracos. (.brythaix. Ilig.) ` 

"l Mellyeknek csori'a nem emelkedik 1`ó1 aihomlokra , 
s fejök Íö1mereszthet6 tolltarajjal ékesitett. ' 

Legismeretesebb fai : 
[ОН штымйсишм Persa. Lin.) 

" " у'Ргошт etc.'16, 17. " ‘ 
.fl. 

y énl.- 601. vieni. 
A Reméuy-fok körül lakik,l szépl zöl'dń, izámytol 

.lainazkvegyœésze karmazsin veres. Fa odvakban fe'szkel, 
gyümìilcsökkekä -'\ .I ‚ ' .in -. n 

 

гдщ‘дщ Ьа1:Ь„ Мн:5 Carle., 28; — Ps. eornutus , Lath. ,Sym Suppl. 

llybjmi. 171.. :‚‚ -»‚.‚ v . „д -‚ _ ‚ (‘) Vieillot e nevet opethus-ra változtatá. х 
Р) A. h. Touraco lgéant", Vaill. Promer. et guép., 19. rl; _ 

Touraco pauline, Temm., col. 25, v. орда/ш.‘ erythrolophus , Vieill. 
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l l 

_ _ _ "lA yHÜVELYKÜSZÖK. 
Lgs.: JMusoRÍLages. ûlusophaga. Isert.) 

Руанда, latmnevét onuan kapta, hogy а banana gyijf 
möllçsöt fökép kedveli, а magyart pedig, mivel csorrának 
alapìa kögöt képez, melly homloka egy részét hüyely 
gyanánt veszi körül. 'I ’ ‘ 

Ismert fai: 

А Iuz'olasurin. húvelylrüsz. (Musophaga fvíolqcea. Viéill- ga'l. 
41. Touraco violet. yVaill. Promer., ай). 18. rl.) ' 
Szeirlköre csùpasz ‘," veres, мишка violaszin, kútfeje 

. ._ ‚ «s evezöi Íl'armaszin veresek , egy fehér vónás тегу еГсэи 
pasz szemköre alatt. Gvineában s а Senegalnál Jnkik. 

I 
’ d 

mi 
| 

А МАВАВАК NEG YEDIK'IÈEÑbE. 

„А TYUKFÉLIEK. „ „ 
Y l "l ŕ. Щ‘ l:- i 

(LES GALLINACEES. GALLINAE. Lin.) 
2|'. l I» с?“ ‘ ’ l '“.¢|i 

mh? Еду nevezœmek a hâzi tyukkali atyafiságokérï‘, 
y s' áItalá-han, fn'lint azoknál, felsö csorrlemezök bol 

«.tos. vm‘rlyulwik egy nagy hártyás Íbérenf >vannall. 'n 
своп‘ё-а1ар56пь‘е3у porènemü pikkel'ylyel fakaŕvá; 
idomuk'0trOmBa,'/$zárnyaik rövidek," 'm'ellos'o’ñtuk ¿2i 

‚ I ,-u'n-J .mi .u ‘Ы ‘._,-;.. 

gal. 49; -- Touracobrun, (Phasianus afì-icanus, Lath.) Vaill. 20, 
v. musophage varie', Vieill. galcr 48. 
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lárd (csontos) és két, akkora s olly mély kimetszés 
мы kisebhült, h'ògy ...01. màid ввёл 01.1.1.1. e1 
foglaliák; taraja elül ferdé'n elvágott, olly môdon , 
hogy a villacsont hegyes vége csak szalag által egye 
Sült> vele; melly körülmények nagyon gyöngitve a 
mellizmokat , nehézzé так repülésöliet. Farlsok 
töhbnyire tizennégy s néha egész tizennyolc tollu. 
Algögiök igen egyszerü, nincs köztök egy kelleme - 
sen éneklö. A pulygôkat kivévén, a földre tojnak 
s ott költenek, durván rakott. s_zalma vagy .fůfészek 
heu. Minden himnek rendesen több iércéje van, 
melly sem а fészkelésre sem `а fiala tartására nem 
fordít gondot, mellyek rendesen számosak s leg 
többnyire a tojásbul kibujva már futni képesek. 

Ezen rend föképen egy igen természeti család 
bul képeztetik, s arrul nevezetes, hogy majorságunk 
ba madaraink legnagyobb számát adva, sok és >de 
rék чада: szolgáltat; elsö ujjai alapjoknál összenöl 
tek egy rövid hártyâoal s szélök hosszában fogaéso 
zottak, — symelly nemelu‘ev csak igen kevessé fon 
tos jelek szerint osztható föl, mellyek a Ее] némi tol 
dalékairul vetettek. De,»l1ogy a lényeket .ne igen 
s‘zaporítsuk, mi'azon' nemeket is ide mellékelend 
хай}, mellyekneklábain nincs meg поп .»l1ártya, s 
mellyeknek egy része (а galambok) a tyukialsat'a ve 
ŕebüekllez.- kötik, a másilsak (ujjváltyukok) а tura 
kúszoklioz közelítenek. 
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A lPULYGólc. 
(Les Alec-tors. Crax.) (l). 

Amerikai magy tyukféle madarak, igen hasonlók a 
mi pulykáinkhoz, széles kerek farklcal, nagy durva tol 
lakbul összetéve. Köztök többeknek különös alkalmaztatá 

sul( van a gögsipban. Erdökben laknak, bimhót s gyümöl 
csöt esznek, fákon fészkelnek, ágon ülnek, igen пуща 
sak, a háziasságra hajlandók. Gmelin és Latham által 
Hoccos és JAGoUs-okra тьмы; fol, de kissé-határozott 
bélyegek szerint. Mi kövelkezöleg osztjuk öket fol. 

Tulajdonképi HoKKóK. (HóKóK. F.) 
(Les HoGCoS-propr. dits. МИН-1: Braziliríban. Cram’. Lin.) 

Csorrok erös, alapja hörrel bevont, néha élénk $21 
mivel, hova orrlyukai is nyilnak; fejökön búb van fól 
berzedt, hosszú, keskeny, s bodrosvégl'i tollakbul. 

Termetök mint а pulykáé, s mint az {шага mennek. 
Amerikáhan készakarva neveltetnek, s ezen tájakról oll)r 
kù'lönbözö színü egyének ió’nek hozzánk, hogy fajaikat 
kétkedve határozzuk meg. 

Legközönségesebb Бай. 
1. A huraszszo'. F. felcete hohlvo'. (.Mitou-Porarnga, Margr. 

Crax. Мест". L.) Buff. Ois. Il, XIII. r1. Vieill. ga 
ler. 199. 

Feketék,` hasolc fehér, csorrok viaszhártyája sárga. 
Gögsipjok csak könnyü hajlást csinál mielött а mellhe 
hatna. 

Egy másiknál: 

(‘) Alector, görög neve a kakasnak. 

cUvIEn I. к. 33 
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(А golyo's ÍLoHvó. Cram’. globz’cera. Lin.) ènl. 86. Edw., 
295, 1. 
A csorr alapján egy golyós dudor van, többé lieve-_ 

sebbé nagy. . 
Egyikck és a másikak kövzött is ‘штык, mellyeknél а 

test kù'lönbözöképen van fehérrel és sárgával tarkázva 
(Albin, II, 32.) (‘). ' 

Néha az egész a1 sárga. (2). 
A peru-belinek: (Crax. rubra. Lin.) enl. 125. 
vidám gesztenyeszine van; feje s nyaka pedig kü 

lönbözöieg larkl'tva fehérrel éésv feketével. (a). 

A 13018521 

(Les Pauxz‘. Ourax. Cuv.) (‘). 

Csorrok ròvidebb, és nagyobb, s alapjának hártyáia , 
valamint feiök legnagyobb része rövid és bibor-tömött 
tollakkal 'f`ódve. 

Legközönségesb fai : 
А gumo's Радий. (Pierre. Uiseau à pierre. Стих pauxi. 

Lin. Enl. 78. Vieill. gal. 200. ' 
Csorra alapján tojásidomu »gumót hordoz, maid ak 

korát mint feje, világos kék зайти s kökeményet. Ezen 
madár fekete, hasa ala s Гайка fehérek. A fóldre tojik. 
Nemismerni egészen eredeti honát. Gögsipja kivül , а jobb 

 

(‘) Ugy látszik ez Fernandez valódi mexikói ‚таит-111. 
(’) Шусп а jérce, leirva lAzzau'atul, Voy. lv. p. 169. Ugy lah- 

slik még más “так szerint, hogy a jércek sárgák is. 
(5) Lásd me'g: Crax fasciolata, Spix, LXll, a; — Crax Blu 

menbachii, ua. Lxxv. — A. h. Crax. glabulosa ua. Lxv és Lxvl; _ 

l 

Crax rubrìrostri‘s~ ua. МИГ". 
(‘) PAUxl néven печей óket Fernnndés. Urax, (ovgaä) д faja 

туч!‘ görög (athénei) neve. 
s 
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oldal hosszában azál le а mellcsont möge’; а bal oldalra 
hajlik s elöre jö hogy а villacsonbon által a mellbe jus 
son. Minden gyürl'ii összenyomottak. 

Van egy másik faj, melly a gumók helyett egy e16 
álló tarét bir csorrán , melly veres. Нава és Гайка hegye 
gesztenyeszinüek. Ez Margrave valódi mz'tu-ja. Ourax mi 
tu, Temm. co1. 153. Стих galeata, Lath. Cram tomen,-` 
tasa, Spix. LXIII. (1). 

A JAKUK. 

(Les Gouans ou Yao-ous. Penelope- Merem.) 
Csorrok vékouyahh mint a hokkóké), szembó’rük’csu 

paez, szinte mint torkok ala , melly legtöbbnyire i`ó1 
fúható. 

Többféle fajtákat ismérni belölök, szlnre kl'ilönbözó 
ket, de mellyek között а faji határokat nehéz letüzni'; 
a búbosak kiváltképen majd különbözó’ barnák, bronzo 
sok (Penel. Jacupema, Merr. П, X1.) néha foltos mellü 
(Peu. cristata, Lin.) Edw., 13, (‘) ugyan azon foltokkal 
s több kevesebb foltokkal bubján , 5 szárnytalcaróin. (Pen. 

(') А h Crax tuberasa, Spix, LXVII, a; _ Crax ш‘апшш’п, 
ua. LXII- . — 

Jegyz. A. chacamel, Buß'. (Crux ‘voci/èrans), melly Fernandes 
диване tudósítására alapított, n.1. szak., semmi hítelességet nem 
hir. Sonnini még al1. is hiszi, hogy = Falco z/ulturinaà ,I Buñ‘on Ca 
recata-ja (és Dutertreé.,) = Psop/.ia (Agami.) 

l (’) Gouan és Pacou, ezen Inadarak печей Gvianában és Brasi_ 
liában. A Penelope, mellyel Merem ajándékozá meg вы, a Görö; 
göknél egy récefajt tön, melly, mint mondatík, Ulysses neje'bgyer 
mekségében .a vizbül kiszabadítá. 

(‘) A P, jacuaza , jacucaca, jacubemba, gunata et arracuan , 
Spix, Lxvm —- Lxxv. igen közelítenek a P. Nissan-hoz, ha an 
nak nem csupa {2111111- A P. marail, Vieill. gal. 198, fóképen meg« 
felel a jacubebanak. 

33* 
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leucolophos. Men'. II, XII, ‘югу Pen. cuman-ensis. Gm.) 
Jacq. Beytr. 10. r1. Bajon, Cay. 5. rl. vagy Pen. 11101415’; 
ga , Spix, Lxx. rl. Vannak közbülsök is ezen két végsök 
között: Pen. pz'pz'le, Jacq. Beytr. XI. rl 

A gô'gsip , legalább az elsöknél, а Ъбг alatt messze a 
mellcsont hátulsó széle mögé megy 1e, azután emelkedik , 
s lejó', hog-y ismét felgörbülhessen s a villacsonthoz jusson 
fól , honan szokás szerint а tl'idôkbe jut. 

Egy búbtalan fai : 

А símult jalru. (Penelope maraz'l.) enl. 338. Vieill. 
gal. 

Zöldes fekete, sárga hasn, _ jól különbözöttnek lát 
„на Gögsipja , mind а két nömnél, еду kis hurkot ké 
pez a mellcsont magasán , mi elò’tt а mellüregbe hatna. 

A JAKUTÁRSAK. 

(Les Parraguas. Ortalz'da. Merrem.) 

A jakuktól csak abban kù'lönböznek, hogy semmi сви 
pasz nincs torkokon és szemeik körù'l. 

Csak egy ismeretes, fólül bronz-barna, alul fehéres 
szürke, fején veres. Ez 

.Ä parralra jaluta'rs. (Сайта. Buff., Plzasíanus motmot. 
Gm. PÍLas. parragua. Lath.), Enl. 146. Bayon, 
Cay., 1. r1. 

Ezen madár szava igen eró’s s nevét nyomja (feiezi) 
ki. A him gó'gsi'pja a hör alatt egész а has felé lemegy , 
шпиц ismét fólemelkedik а mellhe jutandó. 

Ezen különbözö pulygókhoz szokás még adni 

(‘) Луи. Az enl-belì rl. annyiban hijányos , mivel а farkat he 
gyesnek mutatja. 
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Az UIvALTYUKoK-at. 

(L’ Hoazz'n. Buff. орт/шестая, Hofmansegg.) 
Amerikai madár, hasonló idomu , rövid nagy csorru, 

annak szarvanyagába nyiló orrlyukakkal, hártya nélkù‘l; 
fején, hosszu igen vékony foszlott tollakbul bub van, 
_ melly minden igazi tyukuaktul kiilönbözik, mex-t 111111 
nak alapjai között nem venni hártyát észre- Ez a 
Tarajos ujmíltyulr. (Phasíanus cristatus. Lin.) enl. 337. 

Vieill. galer. 193. 
Zöldes barna, fóll'il fehérrel tarka , nyaka elött s far 

ka végén sárga, hasn alatt gesztenyeszin. Gvianában‘ta 
láltatik, az eláradt vidékek hosszában fákon ülve, hol 
a kontyvirág egyik fajának levelelvel s magvával él- Húsa 
nagy hódonyszagu s csak mint csaló eledel használható 
némelly halak számára. 

A PÁVÁK. F. 

(Les Paons. Pavo. Lin. Pfau.) 
Kiáltások szerint neveztettek e1; bélyegiil egy buh 

vagy tollag van fejökön, a him farktakarói hosszabbak 
tollainál s fólmereszthetök a kerék-verésre. Kiki tudja 
minö ragyogók ezen tollak lomha, selymes szakállai 5 azon 
szemfoltok, mellyek a mi fajtánkéinalc végét diszesl'tik. 
1. А búbos pa'ua. F. (Pao/1. domestique. Pavo crístatus. 

Lim) E111. 433. 434. 
Azon fai , mellynek feje fólemelt, kiszélesüIt-végii 

(') A Hoazin név bebizonyítás nélkü'l adate'k e madárnak Вы‘. 
fon által Fernandes , utasítása szerint , Mex. , 520, ch. X. 

vieillot, gal., 195, Sasa сдвига-пай nevezi , l rosszul 11n-á 
zolja.I csorrát az összeereszkedés felé , mintegy fogacsosnak mutntván. 
lgen különbözô nemet képez а többi tyukuaktul, s melly tulajdon 
család туры-1116 lehet , haI bonctudománya megismertetik. 
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tollak pamagával ékes. - E kevély madár India éjszaki 
részébül ered , s Europába Sándor Váltal hozaték. A vad 
egyének ragyogásak által még fólülmulják а szeh'deket. 
Hátakon és száryokon a kék uralkodik az arany-zöld 
helyett, far-kok még gazdagabb. ‘ x 
2. A zöld n_yalvu priva. (Paon spibifòre, Porv. epici/'er'. 

(‘). Vieill. gal. 202. Shaw. Nat. miscell. '641. 
Linné rosszul nevezé muticus-nak, mert vannak sar 

kantyúi; _ külön Га}; tollagában hosszú keskenyek a 
tollak; nyaka nem kék, hanem zöld, hullámos, ara 
nyos; farka majd 011у szép mint az elssöé.` . 

Egy másik fai, 
3- A lse'tsarkamfyus pa'va. L’ Éperonnier, Chinguis. Pav. 

,bicalcaratus, thibetanus, Gm.) enl. 492, 493. Vieill. 
gal. 203. l. 
Sokkal kisebb, fején csak rövid tömött buh van; a 

him mindenik sarka két tövissel fegyverzett', farktakarói 
kevesebbé hosszak, kettös foltosak , a válltollak egyfol 
tuak, mind tükrözök. (2). 

Egy közel {а}: 
4. A felte'rszemü páva. (Pavo ‘albocellatua IblgTl. al 

Izocellatum. Tem. . ‚ 

Csak egyszerü, kék , fehéres körrel keritett folto 
kal. bir. 

5. A vonatolt pa'va. (Poßlplectron cÍzalcnrum. T.) 
Tollai kékek, de а takarókon csak sárga és fekete 

keresztvonatok vannak. 

(‘) Sokáig csak egy rosz kép után iiimex‘tetéke melly a xvi. seá 
zadban Japanbul hozaték (A1drov., II, av. 55, 54), de Duvaucel és 
Diard több madarat hoztak Sumatrabul, mellyek szerint csinálta 
vieillot az' ̀  ábrázolatot. 

(’) Temmink egy PoLYPLEcTnuM ne'vü nemet сайт“: Ье161е, 
vieillot рейд; e_nevet DIPLECTRoN-ra változtatá. ' 
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A PÁvAcsoK. 

(Les Lophophores. Lophophorus. Tem.) 
_ Fejökön tollag mint a pávákén; farkok is egészenha 

sonh't azékhoz, de takarói nem nyulnak el: különben a 
him „кремы; érc- ragyogása által a pávához hasonlók, 
Szemkörl'ik söt arcok is çsupasz mint a fácánnúl, sarkai 
kon erös sarkantyuk. ` 

Egyet ismerù'nk India атм hegyeibül, ez 

A ragyogó pa’fuacs. (Lophophorus refhlgens. Phasianus 
impeyanus, Lath. Synops. Supl. 114. rl. Мыши! 
Sonnin. Vieill. gal. 208. 

PuJyka nagyságu, fekete; tollaga sl мы tollai kü 
lönbözöleg játszák az arany- réz- zañr- és Smaragd 52! 
neket; farka tollai veresek. A ñatal s a nö barnák szù'r 
ke és sárga lángakkal. (1). ' — 

A PULYKÁK. 
(Les Dindons. MeleagrimLín. Truthalm.) 

Fejök és nyakok föle tollatlan s egészen hibircsos 
börrel‘tákart; torka alatt egy fl'vl'ggelék vanl az, egész pyak 
hosszábqn lecsüngö, s homlokàr‘ll egy másilç kúpidomú 
toldalék, mé‘lly а ЫшрЫ Ёыфшазшьщб s az Байта: ide 
jén kínyúló, aunyira hogy csorra lhe§.,>'yérlïl lecsüng. A 

f vén him nyal‘i-alárul egy ecsçt durva ször csù'ng le; Гайка 

(') Ugy Наших, Аейаппр ísmerte már s leirta. Hist. au. L. 
‚ с. 2. I 
A. h. Бор/‘орден, Cuv. Tem., col., 1. rl., (Cuvier pa'zlacsa), 

csüngó búbu, f'ekete testü, hát-tollainak szélei fehérek; Duvaucel 
каши föl. Ez tán Lath. Phasianus leucamelanos-a. A nó barna, 
melltollainak виде fehérel. 

(2) MELEAGRls, a gyöngytyuß görög neve, Linnelül говна! a! 
kalmaztalva a pu‘lykákra. 

XVI 
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lakarói, a rövidebbek e's durvábbak mint а pávaé, szinle 
fólmeredve kerekct képzenek. A himeknek gyönge sar 
kantyúi Vannak. 

Bégóta csak egy Га} ismeretes. 
A iözönseges pulg/ka. F. (Le Dindon commun. lllele 

agris gallopafuo. Lin.) Enl. 97. 
Amerikábul а 16 századhnn hozaték s ma egész Eu 

ropában elterjedt, husának jó izeért; nagyságaért és kön 
nyů szaporodásaért. A virginiai чад pulykák (Vieill. galer. 
201.) zöldes barnák , rézfényléssel. 

Kis ideje hogy egy másik Га] is leiraték, 
A szemes pulg/ka. (Mel. ocellata.) Cuv. Mem. mus. VI. 1. 

~rl- col- 112. 

Majdnem 011у szép mint а páva, szineinek ragyogása 
ältal, s kiváltképen zafir sziníi tl'ikrei által, mellyek arany 
és rubin körökkel keritvék, pulyka-idomu Ёлка“; éke 
si'tve. A Honduras öbölnél fogaték. 

4 A GYöNGYTYUKoK. (1). 
(Les Peintades. lVumida. Lin.) 

Fejök csupasz , arcaik alán hus-karélyok, farkok 
rövid, s kaponyájok fólött legtöbbnyire havadályos tara] 
van. Lábaikon nincs sarkantyu; rövid s csüngö farkok s 
fhrcsikok sl'írü tollai, testöknek boltos idomot adriak. 

Ismeretes fai : 
l. A lrözönséges gyöngytyuk. (Numida meleagris- Lin.) 

enl. 108. 

Afrikábul eredt, palaszi'nú', mindenütt betakarva göm 

(') A régi görögök a gyöngytyúkokat Meleagris-nak liívták, s 
м: lllvélî, hogy Meleagris , testvéreinek átváltozásábul eredtek. 
Tollazatuk foltjait а könyůk nyomainak "ПАК. A rómnik òliel afri 
kai, numidiai sth. lyukoknnk hl'vtńk. Ma csak Gvineálvan laláltallak 
гы újra. 
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bölyü fehér foltokkal. Ezen madarat а majorságokban igen 
alkalmatlanná teszi kiáltozó s nyugtalan módja, noha hú 
за igen jeles. Vad állapotban igen nagy seregesen él в 
különösen a mocsárok közelén tartózkodik. 

Мёд; еду faj ismeretes , mellynek fején tollbúb 
van; ez: 

2. [ага/о.‘ gyöngytyulr. (Num. crzlstata) , 
-'_És egy másik, hol e Га] kúpidomu sisakkal fegy» 

verzett , ez 

3. A sapl‘a's gyöngytyulr- (Num. mitrata.) Pal. Spic. IV. 
п. s ш. rl. I. kép. Vieill. gal. cclx. rl. 
Kevés idö бы egy fa) találtaték f`ól, mellynek sisaka 

igen kicsin, s melly csorra alapján egy kis csomót Ы!‘ rö 
vid csökökbül, majd minden szakáll nélkiil, ez 

4. A pamagos gyöngytyul'. (Num. ptylorhyuca. Licht 

A FÁcANoK 

(Les Faisons. Phasianus. Lin.) ` 
Nagy neme bélyegül birja a részint tollaktul fosztott 

és veres börrel {едешь arcokat, s farkának kölönhözöké 
pen Fódél-ldomulag elrendelt tollait. 

llt elò'ször megkl'ilönböztetnek, 

A KAKASOK. 

(Les Coqs. Gallus.) 

Fejök a mondottakon fólül husos és fù'ggöleges tai-aj 
jal szaporitott, alsó csorrlemezök pedig mindenik oldal 
rul husos cafattal biró. Farktollaik számra tizennégyen, 
ke't fl'iggöleges sikra emellcednek‘ fól, mellyek egymást 
мышь; a him takarói i'v-idomulag nyulnak ki a tulaj 
doképi fax-kon tlílra. 

Az udvarainkban annyira elterjedt 
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l. Rendes balas és tyub. (LeI Coq , la Poule ordinaires 
Phasz'anus Gallus. Lin.) Enl; 1, 49. 

Végetlenül változik szinére nézve; nagysága igen 1:13 
lönbözö; vannak fajok, hol а tara] fólberzedt tollpamag 
által pótoltatik ki; némell'yek tollat birnak lábakon és 
ujaikon is; másoknak taraja , lebentyüi s egész vázbeli 
'csonthártyája feketèk; némelly szörnyeges fajtákuál több 
nemzetségen által ё: söt hat uji is láttatik. 

-Ma több faja ismeretes а vad kakasnak; Sonnerat 
irta 1e az elsöt, 2c Voy., Atl., 1.17, 118, melly 

1. SOnneraIí-kalvas. (Gallus Sonneratíi.. Tem.) col,- 232 
és 233. 

Igen jeles a hl'm nyakának tollairul, mellynek csö 
kei alap felé három egymásutáni , s szarvanyagu köggé 
terjednek ki. A him .taraja {0512011- Az indostani Gat 
hegyekben találtatl’k. 

Lechenaud más kettöt` hoza ‚Ищи-1111 az egyik 
3. А törzsöl: lalsas. (Gallus banlriva. Temm.) 

Taraja fogazott mint az elö‘bbié , s nyakán szép arany 
veres lelóggó tollakat hord. Ez, ugy látszik, leginkább ha 
sonll't а mi rendes kakasunkhoz. -- A-másik 

4. A'tarka babas. Pilas. ‘им-5113: Shaw. Nat. misc. 353; 
Ajamalas; Gall. [штаты Temm. Col. 374.) 
Fekete; nyaka réz-zöld., feketével tarkás, taraja nem 

fogas, torka alatt pici lebeny ,` oldal-cafatok nélkül. 

A tulajdonképi FÁCÁNOK. 
(Les Гайана propr. dits. Eigentl. Fasane.) 

Farkok hosszú , ̀ ‘1155011, tollok mind két sikra redölt s 
fódelek душам takarják egymást. 

Legközönségesb 
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1. Az :grazi fa'ca'n, F. (Phasianus colchú-us. L.) 
Ugy mondják, Phasisbul hozaték az Argonauták ál 

tal, s ma egész Europában tartatik, de виду gondot ki 
va'n. A him feje s nyaka sötétzöld, két apró búbbal fei 
hátulán; többi tollai aranysárgák, zölddel tarkitva; a jérf I 
ce barnás , sötétebb barnával vegyi'tve s мыши. 

Maibb idökben China három más fajtát ‘аду fait ada 
nekünk, mellyek а pávával együtt» majoraink ékességét 
teszik : 

2. Az örves {файл- (Le Faisan. à collier. Ph- torguatus.) 
Az igazitul nem kl'ilönbözik másban, mint villogó fe 

he'r folttal nyaka mindenik oldalán. 
3. Az ezüst F. Le Faisan. d’ argent. Phas. nycthe 

merus. L.) Enl. 123. 

Fehér, minden tollán igen finom fekete vonatokkal; 
hasa egészen fekete. Végre: 

4. Az arany [даёт (Le Faisan clore'.- Phas. pictus. Lin.) 
Enl. 217. 

Szép tollazatárul igen jeles; hasa tüzpiros; fejérül 
szép aranyszinü tollag csl'ing; nyaka feketêvel keveŕt na 
rancsszínl'i körvvel fódözött; baita eleje zöld , hátulja s far# _ 
csika sár'ga, szárnyai veresek egy szép kék folttal, farka 
igen hosszú, barna, szl'irkével foltos. sth. ПЗУ látszik, 
hogy Plinius leirása a Phoenixnek (lib. X. cap. 2.) ezen 
szép madárrul veteték. - 

Ezen fácánok jércejének fai‘ka rövidebb mint а h1 
meké , s tollazatuk különbféle módon tarkás szürkével és 
barnával. (1). . 

Egyike a legkl'ilönösebb madárfajaknak: 

 

(‘) A. h. Faisan versicolor (Phas. Diardi, Temm.) Diard és 
Duvauccl által találtatva föl. Vieill. gal. Ccv. rl. 
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5. А szemes [йод/а. (L’ Argus. ou. Luen. Phas. -Argus.) 
Vieill. galer. ccm. 
Nagy facán Ásia déliröl, feje s nyaka maid csupa 

szok, lába sarkantyutlan, a him farka igen hosszú s 
föképen 'szárnyának másod tollai rendkivül hosszúk, szé 
lesek és egész hosszuságokban szemidomú.l foltokkal ta 
kart, mellyek kiterjesztve , egészen kl'ilönös nézetet ad 
nak a madárnak.“ Sumatra hegyein lakik s némelly más 
tartományokban Ásia délkeleti részén. (Ez = Argus. nem. 
Temm., Саши.) - 

Ugy látszik van China belsejében egy madár, melly 
nek farktollai még hosszabbak s egész négy lábnyiak, 
fehérek, széleik felé veresbe változók, számos feketés vagy 
gesztenyeszl'n keresztvonatokkal. Azt hiszik, hogy számos 
chinai papirosokon ábrázollatik. Ez 
А 1теиёёу fa’ca'n, (Phasianus superbus), Temmink. Gall 

п, 336, 1. 

. A BÓBITAR-ok. 

(Les Houppzfe‘res. Temm. Spz'cifer. Federbuschträger.) 
Arcok csupasz mint az egész nemnél, farkok 111556 

leges és takarói l'veltek mint а kakasnál, fólmereszthetö 
tollak a fejekön s olly tollagot képezni tudók, mint а 
pávaé. Arcok csupasz börének alsó elöálló széle a leppen 
tyûk helyét pótolja ki. Erös sarkantyúsak. 

Még csak egy Га] ismeretes; а Sundà szigetekbx'il, 
kakas nagyságu, fényes arany veres farcsikkal, — farkok 
két felsö тайм-0111 sárgás югу fehéres , oldalai fehér ‘югу 
sárga foltosak, ez ' 

А ldngszin, bóbita'r. (PÍLasùz/zus zgnz'tus. Sh.) Nat. misc» 
321. Vieill. gal. cevn. 

Nò'sténye barna , fólül barnával finoman tarkitva , alul 
fehérrel árnyalva. Szinte bóbitás. 
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A LEPCÉR. 

(Les Tragopan, Tragopan.) Cuv. 
Egy azon madarak közú'l, mellyek feje Iegfurcsáhban 

van а himnél ékesítve. Majdnem csupasz, mindenik sze 
me mögött egy kis vékony szarv; torka alatt egy kitá 
gl'tható Iebbentyü (сайт). Mindenik nemnek lábán rövid 
sarkuntyuk. 

Csak egy Га] ismeretes , India éjszaki részérül ere 
dett, neve: 

А szarvas lepce'r. (Le Nepaul. Faisan. cor/Lu. Buff. Pe-. 
nelope ‚шут. Gm. Машу-11‘ satyrus. Lath.) Edw. 
116. Vieill. Gal. 206 

Kakas nagyságu, fénylô veres, apró fehér könyök 
kel- A ñatal s а jérce kiilönbözö barnák. (‘). 

A fácánoktul elválasztandók: 

A KAROMHHÁROK. 

(Les Cryptoníx. Temm.) (2). 

Mellyeknél csak а szem köre csupasz, farkok közép 
szerü, sl'k, lábaik sarkatlanok; de az nálok igen tulaj 
don bélyeg, hogy hiìvelykököu hibázik a köröm. 

Csak egy fajok ismeretes, hol a hl'm veres foszlott 
tollakbul hord hosszú {ага}: (bóbitát), s szemöldökein 
hosszú szakáltalan szô’rszálakat. Ez: 

А bóbz'ta's ŕaromhi'j'a'r. (Rouloul de Malacca. Sonnerat. 
IIe Voy. 100, r1.V Crz'pt. coronatus, Temm. Col. 350. 

(‘).Hihetò ezen шайб!‘ szerint képzelteték a Tragopan, melly 
rül Plinius szól, Lib. xc. 49. 

(’) Vieíllot e CmPToNix nevel: LlPoNxx-ra щиты. 
Malaccában van egy _fe/cete karamhíj'a'r, búb és лет ne'lkül, 

Dusßumier hozta hozzánk. 
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351. Columba cristata, Gm. et Lath. Phasianus crís 
tatus, Sparm. Mus. Carla. III, 64. 

A nöstény , mellynél а bóbitának semmi nyoma, a 
Tetrao viridis, Lath. Syn. 11.-67. rl. 

A FAÍDOK. 

(Les Tétras Tetrao. Lin-) 

Szinte még egy ладу nem, mellynek bélycge egy 
csupasz s többnyire veres szalagban :ill a szemöldökök 
helyén. ` 

Alnemekre következöleg osztatnak :" 

ERDöszFAmoK. 

(Les Coqs de Bruyères. Тайна. Lath.) 
Mellyeknek szárai tollal fedvék és sarkantyútlanok. 
Némellyek , az ezen nevet különösebben megtartók, 

kerek vagy villás farkuak, ujjaik страной. 
Két nagy fa) van belölük nálunk: 

A ладу erdöszfajd. (A ‘га/(Душ: F. Le grand Coq de 
bruyêres. Tetrao urogallus. Lin. Der Auerhahn.) 
Enl. 73. 74. ’ ' 

Legnagyobb a tyúlsual: között; nagyobb а pulyká 
пай, tollazata palaszinü , Íinom feketés keresztvonatok 
kal; а nö sárga, barna "аду feketés keresztvonalokkal. 
A magas hegyek nagy erdeiben tartózkodik, a fenyére 
ken vagyT új vágásokban fészkel , s bimbókkal, magvak 
kal él. Husa jeles , gögsípa két görbületet osinál mielött а 
шавье теппе. 

(') A Columba cristaza, B., Gm., Lath., Syn. 1I, Lvm, igen 
közeì áll; de a kép igen плаву hüvelykörmöt ad neki. Ez tán hiba , 
mint vieillot galeri'ájában Il köt., ссх. rl. 
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2. А nyìr fajd. l". (Le Coq de Bruyère à queue four 
chue. Coq. de Bouleau. Tetrao tetríx. 'Der Birk 
halm.) Enl. 172 s 173. Frisch. 109. Naum. l-sö kiad. 
18, 37 s 38 kép. 
A him többé kevesebbé fekete, fehérrel a szárnyta 

karókon s a fark alán, mellyek két пища kifelé hajlik. 
A jérce sárga , feketés és fehéres keresztvonatokkal. Nagy 
ságok mint a kakasé s tyukè. Szmte hegyi erdökben 
гашиша. 

Ugy látszik van még Europa éjszakán egy közép 
Га] is: 

3. А Ьбгф fajd. (Tetrao íntermedius) Langsdorf. Рё 
terv. évk. III. köt. XIV. r1.; Sparn., M. Carls., XV. r1. 
Az elöbbinél nagyobb, fax-ka kisebbé villás, melle 

fehér foltos. Courland в Ingria mocsáros helyein. Stb. Minden mérsékelt tartományaink erdeiben találtatik: 
4. А császár ‚(и/(1. (csliszármadár. F.\La Gelz'notte. Poule 

des Cendriers. Tetr- bonasia. Lin. Das Hasel 
huhn.) Enl. 474, 475. Frisch. 112. Нант. 20. 39. k. 

A fog'olynál csak kissé nagyobb, kellemesen tarldtàva 
barnával , fehérrel , szl'irkével és veressel, széles fekete aza 
lag а fark végéhez közel; a him torka fekete; feje kissé 
búbos. 

(') Ugy итак hogy ez egyszersmind = Tétras à plumage 11a 
riable.I és Te'tras à queue plein. Buff. 

("') BoNAsIA v. BoNAsA , a `cisáuszál'fnjd neve ,üben le Grand-mil 
s egyéb középkorbeli il‘óknál. 

(s) Az anagas, Buß', attagen, Aldrov. Ornithl. II, 75. l.; 
Gelinotte huppe'e, Brise., sok, még Olaszbonban is мы, vizsgńlatok 
‘пап csak ñatal- иду jérce cnászármadárnak látszik. Ugyanazon ma 
ад: ó, melly le van ‘ваше Frisch által‘, схп. rl. A aetraa canus, 
Gm. (Sparm. Mus. Carls., 16. l.) nem egyéb a caászárfajd fehér faj 
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Amerika nehány, a mi erdösz fajdainkhoz közelilfa 
jokat táplál: 
5. A kanarlai erdó'szfajd. (La Gelinotte noire d’ Ame 

rique. Tetrao canaflensis et canace. Lin.) Enl. 131 , 
132. Edw. 11s, 71. 
Többé kevesebbé fekete barna; farka vége veres. 
E számban ollyak is Vannak, mellyek hl'mei nyakok 

mindenik oldalán fólemelik a tollalcat, mint kis köpönye 
get, vagy szárnyacskát; módjok mint a pulykáké. I1 
lyenek : 
6. A bodros идём/11111. (Le Coq (le bruyère à _fraise 

Tetr. umbellus et togatus. Gm.) Enl. 104. Её“!- 248. 
Wils. XLIX. rl. 

Pensylvaniában frícrín, új Angliában fogoly nevel; 
hord. 

Veres szl'irke és fekete szinekkel гайка; nyaka alának 
mindenik oldalán egy nagy fekete folt; egy fekete szalag 
farka végén, mell;r fehérrel szegett, a lábtök alja сза 
pasz. Hegyi erdökben tartózkodik; szerelemkor а him 
szava vert dol) csergéséhez hasonló. 

7. A ай! erdó'szfajrl. (La Coq cle bruyère à ailerons. 
‹ Grous, az eg'yesl'ilt tartományokban. Tetr. cupido. 

Gm. Catesb. Supl. I. Wils. XXVII. r1. Vieill. galer.` 219.) 

Sárgával és barnával tarka. Farka berna, lábai az 
ujjakig tollasak; а hi'm nyak-alának tollai két hegyes 
szárnyacskába emelkednek. Síkomtartózkodik; a hl'm nya 
ka maid szárnyai alatt csupasz hört hir, mellyet szerel 
meskedéskor, mint valami hólyagot fólfú. Szava, mint 

tńjánál. Szinte nem hiszem а Tetrao nemesianus és Tetrao betali 
nus , Scopoli, valódiságát. Ezek vagy jérce vagy ûatal nyirfajdok , 
v. elrontott császárfajdképek. 
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les vnd; megtartására némelly tartományokban törvények 
hozattak. ` ‘А — ‘1 . - н.‘ гь Н‘) 

Nagyobb megkülönböztetéssel ’ , ,_ ‚ HóFAmoK 
(Lagopêdes, ou Perdrix de neige.) ` —’›- 

neve alatt azon fajok értetnek, mellyeknel'i farkà 
>liierek ‘аду négyszegü. ujjaik tollakkal fedvék mint lá 
baik. A -legelterjedtebbek télen fehérek lesznek. 
‘1. A rendes ho'fajd. (Le Lagope‘ole ordinaire. Perdrix 

des Ü/re'ne'ea. Тел‘. lagopus. Lin. (‘). Enl. 1'20. 494. 
Brit. Zool. Р1. М. 4. M. 4. Naum- l-sò’ Мама. potl 
61. _ 115. _ 116. k. — 

Nyáron sárga tollazatu, apró fekeLe vormtollikalA 
jegyzett. (2). Minden mages hegyeken, hol télen а hóba 
ásott lyukakban tartózlïodik. 
2. A fehe’rhasu hoïfajol.` (Le Lagope‘de des saules, dit 

de la baie de Hudson.. Тай‘- albus. Gm. T. тайги’, 
Tem.) Едим 72. Frisch. 110, 111. 
Egész éjszakon; nagyobb, nyári ruházata veresebb; 

hasa fehér marad. (5). 
_ Azonban van Skóthonhan еду hóf'ajd, melly télen 
nem változtatja e1 szinét, ez 
3. A mocsa'ri hofajd. (Le Poule de marais. Grous. etc. 

Tetr. scoticus. Lath.) Albin. 1, 23 , 23. Brit. Z001. 
'PL M. 3„vief111. ,geen 221. ' . 

-H .n Föh'il sárga, harna s fekete szinekkel Сашка, alul sö 
ш VCI‘GS, feketéssel vonatolt; szárai hamvasok, 'ujjai job 
bari takártak. i ` " ’ ’ 

i Elválaszhatók meg: i ‘nl’ 

g .lfl 

(‘) LAGoPUs, nyullább, takart láb, régi neve ezen madárnak. 
(2) AEzen tollazatban y= Tetr. травм-28. Laith. 
(3,) Nyç'iri öltözetben = Teerao lappom'cus, Lath. 

CUVIER I. к. 34 
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свпгг‘мвок. (GANGÁK, Khata’h.) 
(Ganga ou Áttagen- (1). Plerocles. Tem.) 

_ Neve alatt а hegyes farku, взирая ujju fajok. Csak 
szemkörük meztelen, de nem ЧЕРЕЗ зйпЁ, Ьйуфуйыс 
igen kicsin: \ 
А rendes стр/0111. (Le Ganga ou Geli/Lotte des Eyre' 

ne'es. Tetr- alc/zata. L.) Enl 105, 106. Еду". 249. (2). 
Fogoly nagyságu, lollzata sárga- s barnával pikke 

lyes; Гайка két középsö Lollai igen kinyultak hegyesen, a 
him torka 'fekete- Találtatik Franciahon déli részén s a 
Középtenger körén mindenúlt. (s). 

A FoGLYoK. F. 

(Les Perdrix. Perdix. Briss.) 

Lábaik csupaszok mint ujjaik. 
КОШКИ; 

A FOGOLYSZIK. 

(Les Francolias. Tem. Francolinus. 

Megkülönböztetnek hosszabb erösebb csorrok, ШК} 
léttebb Ван-[сок s állalában erös sankantyúik által. 

(‘) Anlagen, görög neve egy nehéz mndárnak, liîssé nagyobb a 
a fogolynál, lebenke tollazatu ‚ s hihetôleg а ganga: jeleli. 

(2) A ganga catalani, alchata, ‘югу inkább c/zata, arab neve. 
(3) A. l1. а kinyujtott larktollú fajokat: Tetrao senegallus, v. 

` Pterocles guttatus, Temm. enl. 150, s a jérce 545; — .Pier- exas 
‘из, Tem. col. 554 és 560: - az egyszeriien hegyeS farkuak közül: 
Тег’. агепагЁизГРаП. Nov. com. ‚реп'ор. XIX, Vm. rl. v. Pteracl. 
arenarius, col. 52, 55, = Perdix arragom'ca, Lath.; -- Pter. 
Lichtenstez'níi, T. col. 555 és 561. A him , 555, legalább igen kö 
zel áll a Tetrao indicas-hoz, Lath.; Sonneral., Ill. 96; — Рига 
cles caronatus, T., col. 559 és 540; ---- Ptervcl. guadricínctus, 
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Déli Europában egy van: 
А de'li fogolyszi (Tetrao francolinus. L.) (‘). Enl. 147 

148. ЕЩЕ’. 246. 

Lábai veresek; a him nyaka és hasa fekete kerek és 
fehér foltokkal;- уйдёт `veres nyakkörvvel. (2). 

Némelly idegen fogo1yszik~nak kettös sarkantyujok 
van (3), vagy‘torkok höre csupasz (‘); Egynéhánynál min 
denike e bélyegeknek látható (5); ne'melly igen nagy esor 
га fajoknál egészen hibáznak а sarkantyuk. 

A rendes FoGLYoK. 

(Les Perdrix ordinaires. Perdix. Feldhülmer.) 

Csorrok kissé gyöngébb; hl'meiknél rövid sarkanlsfnk 
vagy egyszerů gumók, a nöknél az hibázik. 

Mindenki elött ismeretes: 

1. А szürhe fogobl. Fogoly. F. Perdrix grise. Tetrao 

Temm., v. Oenas bicinctus, Vieill gal. 240; _ végre a legnagyobb 
fai, Tetrao phasianellus, Gm., иду Hudson öbli , hosszú farlcu 
császármadár; Edw., 117. 

(') .Francolino , (tiloœ) :non madarnkra alkalmaztatolt nc'v, mely 
lyeket megölni tiltva van; ide tartozók а jó caemegehúsuak , p. u. 
a császárfajd, és ezen madár. 

(’) A. h. Тепло ponticerianus, Sonnerat. Il. Voy. Il, 1.65, 
Tomm., col. 215; _ Pcrlatus, Brise. xxvnl. rl A. f. l, Vieill., 
galer. 215; = Madagascariensis, Sonn., 11; 169; XCVII. rl. 

(’) Тем‘. bicalcaratus, L’ enl. 157; _ Perdr. Clappertom'i, 
Rupp., IX. rl. alig különbözik tôle; _ Spadiceus, Sonn., 11, 169 j' 
-- Zeilonensis, Ind. zool., pl. XIV. _ А veres fogolyszi (Le Fran 
colin ensanglanté de Парад, Perllix cruenta, T.) col. 552, llárom 
вы, négy sarknntyuval s a többieknél hilJázó éle'nk szinekliel. 

Il) Tetr.'_rubricollis, enl. 180. la) Тел‘. nudicallis. 'v 
(s) Tetrao javanicus, Brown, Ill., XIÍI'I'. (roez :ibi'ázolat.) Van jobb 

col. 148, neve Perdix арт/шт, Teinm. 
34* 
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. 

.u.;.' 

cinereus- Lin- Das Felclhuhn, Reb/mlm.) Enl. 27. 
"H ` lFrisch. 11.4. Naam. 1F56 kiadássß. r1. 3. k. 

Csorra s lábai hamvasok, feje sáŕga , tollazata kiilön 
ŕ-hözöszïirkével ta'rkitott: a him' mellén egy gesztenyeszinü 
folt. Ezen szapora va‘d »asztalaink gyönyöriisége, a me 
zöségeken fészkel és lakik. ~ '~ 

_i2- А 'veres fogoly. F. (La Perdrix;l rquge. Tetrao.. ru 
»l 'fus' .çnl‘l’lßo' II ii" Г; 'v1 

Csorra s lábai veresek , 1`01й1 barna , óldalai veressel 
ès hamuszl'nnel kevérvék3gtorka ‘fehót feketével keritve; 
nkább halmokpn _és emelt _helyeken seregel.' Husa` fehé 
rebb és szárazabb. __ М у i 

Dèli ’lta'rt’ományainkhan‘ lakik még 3. А .zi/cla'. fogoly. (La Bartafhelle 011 _PerdrixI grecque. 
Perdixgreeca. Brisa. Perd- saxatzflz's. Meyer.) ЕЩ 
231. Frisch. 116. ' ' 'i ' ` ` 

__ Melly a veres fogolytnl csak nagyobb termete s ham 
‘111115 tóllzízä’ŕa‘által kù'lönbözik'. A ‘nag-y' hegyláncok hosz 
Ã'ìsfzábarr tart'ózkodik. (1). i ` "um " ` __ _ 
-‚1‘1|‘. _‚":‚:: " . - ' ‚11,‘ “1f › ;,~- :i ‘ш- " ,\«..-\\~ к 

l, ‚д A Eumex.- ; - 
(Les Caílles. Coturním‘-,A Wale/wel.) ’ 

\ I 

‚ l .Kiscbbekr fogolynáhjeserïr-Q’lè ЁыфЪуаЬЬ, farkok 
rövidehb., veres szemöldök .és sarkantyu nélkúl. 

Mindenki ismeri ' . 
‚А 

l 

~ х 
 

(‘) A. h. a. berberi zferes fegoly. (Tetrao petlrasus, 'Gm.) Edw., 
70, —— igen különbözò faj; - Alfegyifogoly, (Terr. montanus,) enl. 
156, Frisch, 114, B. Bormelli` sz'eŕínt nem egyéb à szürke fogoly 
fajtájánál; --~ Perd. de Haye, _T., col. 528 és 529; -`Perd, .paf-_ 
sonata, _Hors'il jav.; — Perdr. à gorge rousse (P. giularis, Temm.) 
-- Perd. oculea, ua.; -- Perdr. fusca Vieill. gal. 212. 
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А közönse'ges [да-9:. (La Caille commune. Ígletrao co 
mmi... L.) E111. 110. Frisch. 1'11. таит. 4j. 4‘: 1‘.. 
Háta bai-na , 'feketével hullámozva. minden tolllá’n he 

gyes fehe'r csökvonat; toi-ka barna, szemöldökel'ehéres; 
mezöinken e1, vándorlásairul hires; ezen 'nehézflnadárl 
módot talál а Közép-tengeren általszállani.' ‘('). ‘l ‘ I 

'iVm-_ 

А FÜREJEK. .ameri/.ai fürjee ¿s уезд/од." 
(Les Coline.) ` 

Csorrok nagyobb, rövidehb boltosabb; farl’iok kissè 
kifejlettebb Cserjéken ülnek, s üzetve, fákra mene 
kednek. Sokan, ymint a für), vándorlanak. 

Nein lehet a fajdok fönemétúl el neln választani 
i ‘rf . _ ‚ z . "щ “и 

(‘) A. l1. Тег’. chinensís , L. (la petit Caille de la Chine) ’‚ enl. 
126 , f. 2. mellynek nóje a Teer. lrlr‘zanillensis, tGm., Sonn. 1-er Voy. 
XXIV. rl.; Perd. ‘шли-‘111% T. 'La Caille australe) Vieill. gal. 215.; 
— Perd. textilis, (la с .ille nauée),À col.»55`; --- Тег". Coromande 
li'cus, Sonn. II., 172; —- T. striuzus, Sonner. Il. xcxvnl. _(?) és ‚ 
Temm. col. 82 , igen különbò'zô a Lath. syn., II` LXVI: — l(Perdrix 
gingi (Tetr. gíngicus), Sonn. II, 167. l. szinte ez alnemhez látszik 
tartozni. 

(2) A fogoly-nagyságuak közül megemlithetök: a Tocra ou Perdr. 
de la Guiana, Buff. (Tetr. Guyanensìs, Gm.) v. Perd. делит, 
Тетт. v. Odontophorus rufus, Vieill. gal. ccxl. rl. melly nem 
farlclan ,` mint Gmelin állítń. _ l 

-A fiirjnagyságuak liözül: Тел‘. mexicanas', enl.- 1.4.9., I(Frisch. 
11 , == Marylandus, Albin, l, ,XXVIII , és Virginianus ,_ yr. _Perl 
borealis, Vieill. gal.' 214'.; — Т;"._/`а[с1а?д{сцс‚ _enl. 2225A@ Istr? 

«1L щ f- 1; ‹— 0<»1fn.S°»nff1¿..<1.°ff4--eè»«inf..1fr-i 
col. 75, Journ. de Phys_ II, 217,2 lil.; -— Colin Àiìlazv'greflàe> iîehç'çlfy 
lifarnie, Тег’. callfarnius, Sh.A Naf. misc. 1)(,5451 ß_A;I. Yog, 
de la Peyroule, XXXVI. rl.; ~ -Perdr. rousse-¿Wy (Perd.. еще 
yensis , Tem). col. 447; - Perd. australia , Vieill. gal. 215. g 
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A HAnMUUAx-at. (‘нити/шумом.) 
(Les Trydactyles. Laeép.` Hemzpocvlius. Tem.) 
Hl'ívelykök hiba'zik, csorrok összenyomott, s alsó le 

meze alatt egy kis kidagadást képez. Nem osztályozhatni 
öket iól elöbb , mint bonctanuk ismeretes lesz. Több 
nösségben élnek homokos vidékeken. 

Némellyek: 

A FÉLLÁBTYUKOK. 

(Les Turnix. Bonnat. Ortygis. Iliger.) 

Мёд fürj-idomuak; ujjaik jól elválasztvák egész alap 
iokig, apró hártyák nélkül. l f 

Van egy faja, mellyel Java szigetén viaskodtatnak 
mulatságbul, mint Angliában a kakasokkal , ez 
A viaskodo' fe'llábtyul:. (Hemip. pugnax. T.) col. 602, (‘). 

Mások. 

A TAVozTYUKAK. 

(Les Syrrhaptes. Ilig. Syrrhaptes.) 

Annyira eltávoznak a tyukuak általános mintájátul. 
hogy kételkednù'nk kell, bejöjenek-e ezen rendbe. 

Rövid lábaik tollakkal f`ódvék, szinte mint ujjaik, 
mellyek igen kurták s hoszaságok egy részén egyesůlvék, 
szárnyaik rendkivl'il hosszuak és hegyesek. 

(a) A. h. Теп- nigricallis, enl. 171 ; _ Тем‘. andalusicus, Lath. 
Syn. Il, r. 2. homlokkép; _ Tetr. luzoníensis, Sonn., l. Voy., 
xxxn. rlt; _ Hemipodius nz'grifrons, Temm. III , 610; vieil. gal. 
218; Hemip. Мать-[см , Temm. III, 622, vagy Turnix maculatus, 
Vieill , gal. 217. rl.; Hemip. Mezffrenii, T. Col. 60 , 1. mellybiil vi 
cillot, gal. 500, a Torticelle nemet csinálja , mellyet a’ gázlókhoz 
tesz, mivel a lipcaont alia tollatlan. A Hemip. nivosus , Swains. zo 
ol. ill. , 165 , szinte ide tartozó; _ a’ Тег’. suscitator , (Réveil-ma 
tin de Java) szinte féllábtyuk. L. Bontius , Méd. ind. p. 65. 
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Csak egy f'ajok ismeretes Asia közepének pusztái 
rul , ez 

А le'tesftzivoztyu. (Tetrao paradoxus. Pall. Utazás. a fr. 
kiadás III köt. l. r1. 18. I.) Vieill. gal. 222. rI. L’ he 
teroclíle. Tem. col., 95. rl. 
A fajdoktui szinte elválasztandók 

A FARKLANOK. FARKTALANTYUKOK. 
(Les Tï/Lamous. Tz'namus. Lath. Crypturus. 1113- Ynambus 

Azzara. (‘). 

Igen jeles amerikai nem; nyaka vékony , elég hosszú 
(noha lábai rövidek) , tolla] fedett , mellyek szakállainak 
hegye foszlott s kissé bodros, mi okbul lollazatuk ezen 
részének kiilönös tekintete van. Csorrok hosszu vékony, 
tompa hegyü, kissé boltos mindenik oldalon apró baráz 
dával, orrlyukaimindenik oldal közepén nyilnak s fer 
dén hátra felé mennek. Szárnyaik rövidek, farkok aIig 
van. Ujjaik alapjának talpazata yigen rövid Szeme körül 
van egy kevés csupasz. 

Ezen inadarak az alanLì ágako‘n l'ilnek, ‘аду a ma' 
дав 1`йЬе bújnak el; bogarakkal és gyümölcscsel élnek; 
husok 'igen Nagyságok a fajok szerint a fácánêtul a' 
fürjéig megy és alább is: ' 

Némellyek (PEzUs. Spix. cslKLÁR, csz'lvzrírtyuk,) még 
birnak egy kis farkat, a far-csil‘ tollai alá rejtettet. 

 

(‘) Vedd ki onnaU a Charo-t, melly vizityuk , 's az Нил-1., ше11у 
= а foglyoknál emlitett Tecra-val. 

(’) Terran major , Gm. , Tin. brasiliensìs , Lath . , v. Tin. ma 
вона, Теш. ,- Buff. enl. 476, és sokknl jobben, Hist. des ois, IY. 
4-rét. XXIV. rl. melly = Spezus serratus, Spìx; — Тем’. cinereus; 
— Tetr. variegatus, enl. 528 , mellytül kissé különböznek. a' Tin. 
undalatus , T., v. Crypzura .v_ylvicola, T., Vieill. gal. 216; -- lTin. 
apequia (T. obsoletua, T.) col. 196; - Tin. taßaupa, Swains. lll. 
19,"_v. Tin. plumbeus, T. col. 196, v. Pezua niamba, Spix, 78, 
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Másoknak (frINAMUs, Spix.'FA11KLA1\1-ok ,' 131111111»: 
'HUK-ok) épen semmi farkok ninos. (l). Orrlyukaik'kie'siiê 
hátnább állanak. -. ‚ ’ —— 

Megkülönböztetendök meg а FARKGSÁROK, FARxcsÁR 
TYUKOK, (Rliynocosus. Spix.) mellyeknek csorra erösebb, 
csatornátlan, kissé hajlott lenyomott, orrlyukai az 
alap felé nyilók. (2). ` 

nA I l ' .11' l ./'I " ‘A’ GAIÁAMBOK.' ‚ _ 
(Les Pigeons. Columba. ‘Lin'Ä Taube) 

Ugy képzelhetök mint hidul szolgálók a tyukt'éle ma 
vdziraktul а verebekhez. Mint az elsf'iknél', _csorrok dom 
bos, orrlyukail; egy széles hártya-tèren nyilnak meg, s 
porcfe'le- pikkelylyel fedvék, melly а csorr alapján daga 
'dáet is képez; mellcsontuk csontosult, mélyen s kettesé 
vel kivágott, noha egy kissé kůlönbözö hajlamban, be 
gyök, föképen kitágult, al gégejök csek egy tulajdon iz 
mot biró, de ujjaik alapja között nincs lmás hártya, 
mint melly а szélek folytatásábul "ered, lli‘arkok tizenkét 
tollu. Jól repülnek. Mindig egy nò'sség-ben‘élnek, fákon 
vngy ви11с1агередё1се1<1>ец1`ёви1се1пе1:3 kevés tojást tojnak , 
renêle'sen kettöt; ámbár igaz, hogy gyakran költenek. A 
hi'r'n: 'ugy ül mint а jérce. Fijaikat иду táplálják , hogy a 
nbegyökben megáztatott magvak'at adják ält >nckik. Csak 
egynemet csináltak `belöl1ïk , mellyet három alnemre fól 

а; _ 1in. nocti'uagus, Pr. Max. v. Pezus zabele, Sp. 77; — Tin. 
macaco ,-.nu шаг-71101416, (T. adspersus T.), 21.11.569, vv. -Pezus _ya 
pura , Spix, 78; — Тел.‘ som', Gm. v. Tinam so1fi,‘Lath. Buff., _ 
enl. 829. ' . .. .- 1 1.. - 

.(‘)-Tin»inìzmbni, Azz. (Tin. maculosus, l.) v. I_'ym major, 
,Spix,~.80; -- Tim‘medius, Sp., 81; -—- (Tin. boraqùira, Sp. 79; 
.--. Tin. campe, (T. pazlonimzs, T.) mellynek nòsténye a ¿Tim rm' 
nor, Sp., 81. Ezen három Га] igen hasonló. ' "f 

(’) Tin..isabelle (Tin. rujëscens, T.) col. 412; ‘аду Rhinoce 
ßus Лифты, Spix. 76. 
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faek. (I). i ‘ - 

osztani kisérlenek, а mint csorrok többé kevesebbé crös, 
s a millyen a lábaik viszonya. 

‚ A TUBATYUKOK. 

(Les регаты-едим“. Vaill. Columbi-gallina.) 
Inkáhb közeh'tnek a tyúkuakhoz mint а többi alnemek, 

emeltebb lábaik s csoportosan élni szleretèsök miatt‘, 
eledelöket а fóldön keresve, fára nem ülve. Csorrok vê 
kony, hajlékony. 

Egyik fai а tyúkuakhoz szit, fejének csupasz részei 
s torongyai miatt. Ez ' 
1. A torongyos tubatyuh. (Columba carunculata, Tem. 

II. r1. CollumlJi-calline, Vaill. 278. 

Egy másik oda szl't legalább nagysága által, melly 
швы а pulykáét fólúti, ez 
2. A lrorona's tubatyulv. (Le pigeon couronne', az indiai 

szigetsokon, Саша. Tem. Columbihocco; Vaill. Co 
lumba coronata, Gm.) Sonnerat, ‘104; enl. 118 , 
Temm- pigeons. 1. r1. Vieill. gal. 197. 
Egészen palaszürke, szárnyán'geszteny eszinnel és fe 

hérrel, feje ékesl'tve van fù'ggöleges bubbal hosszú Íoszlott 
tollakbnl. Majorságban tartatik, Лида. sth. De Europä 
ban még nem akart szaporodni. (1).v 

Egy harmadik ide tartozilc még hosszú s csl'ingò’ tol 
lai miatt, mellyek nyakát mint а kakasét ékesítik. Ez 
3- A nilvobari tubatyulr. (Le pégeo de Ninconbar.' Col. 

aincobarica. Lin.) Enl. 491. 
Legcsillogóbb aranyzöld.- Indie töbh részèbenv ММ! 

Н’ 

 

(lVVieillot ezen koronás nagy galaplbbul csinálta а GovnA lvagy 
.LOPHIRUS nemet Gal. 197. rl. 

(‘) Ezen alnembe rendelt fajok, melly talán-nem eléggé meg 
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A rendes GALAMBoK. 

(Les Columbes ou Pigeons ordinaires. Gewölzrzl. Tauben.) 
Lábok rövidebb mint az elöbbieké de csorrok vé 

kony és hajlékony mint „Оке. 
Nállmk négy Чад fai van. 

1. ¿Iz ör'ues galamb , Székács. F. (Le Ramier. Col. pa 
lumbus. Lin. Die Ringeltaube.) Enl. `316. 
Legnagyobb. Erdökben lakik, leginkább az örökén 

zöldekben; hamvas, többé kevesebbé kéklös; hasa bor 
verhenyes, s megkülönböztetik fehér foltai által nyaka 
oldalán s `szárnyán~ 
2. А luacl galamb- F. (Le Colombi/1. ou Petit Ramier. 

Col. oenas. Lin. DieHolztaube.) Frisch. |39. 
Pala-szl'irke, mele borveres, nyakoldalai Назад zöld; 

ez elöbbinél valamivel kisebb, de hasonló élctnemů. 

3. А szil‘lfls galamb, törzsölv g. (Le Biset ou Pigeon de 
roc/Le. Col. livia. Briss.) Enl. 510- = Hafzi ga 
lamb. F - 

Palaszürke, nyakkörve változo zöld, szárnyán ket 
tös fekete szalag, farcsika fehér. 

Ezeu fajtól származnak házi galambjaink, s а minl'. 
látszilc, а házi fajták legnagyobb része, mellyeknek e16 
hozására némi szomszéd fajok összekeveredése is befoly 
hatott. 

E1 nem mellözhetönek vélte itt а xriagyar forditó a 

határozott: Cal. cyanacephala, enl. 174, Vaill. 281; Temm, 3; — 
C. montana, Edw. 119; Tem. 4, Col. martinica, enl. 141 , 162, 
Vaill. 282; T. 5, 6; -- C. "утюг/логах, Temm. 7, -- cruenta, 
Sonn. 20, 21; T. 8, 9; — jamaicensis, T. 10; Col. talpacoti , 
T. 12; — CoLpasserina, enl. 245, 2, Catesb. 26; --- Col. minu 
ta, enl. 245, 1; — Col. ‚налетом, Temm., Vaill. 285; -— 001. 
cobocola, és Col. gris'eola, Spix , LXXV, 2. 
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házi galambok fajtáinak fólhozását Temmingk leìrása 
szerint. 

a. А ha'zi galamb. F. Columba Livia domestll'a. Die 
gemeine Haustaube. Enl. 466. 
Tarka; fehér farcsikkal. 

b. А spanyol galamb. F. (C. L. hispanic-a. Die spanische 
(türkische)` Taube Enl. 110.) 

Még egyszer akkora mint a Май g.; I7 ujnyit szárny 
ölel; különben mindenféle szßl'nü, bubos is, gatyás is 
van, st_b. ` 

c. А gatya’s galamb. F. (C- L. Dasypus. xfl‘rommeltaube, 
Latsc/Ltaube.) Frisch. T. l45. 

Egész az ujjakig tollas lábakkal. 
d. А tarajos дадим!» (C- L. cristata.) Frisch. T. |44. 

Szinte gatyás, egyszersmind még búbos is. 
е. А norvegiai galamb. (С. L. norwegian.) 

Hófehér; különben búbos, s ujjaiu tollas. Norvc~ 
giában. 

f. Berberi galamb. (C. L. barbarica.) 
Szemei kórül csupasz beporzoti. husszömöcsökkel s 

szárnyain kettös fekete folttal. Bubos és bubatlan. Ber 
beriábul. . 

g. _A csulrlás gàlamb. F. (C. L. cucullata. Die Schleier 
taube. Frisch. 

Fejtetején a tollak fólmeredvék, eló're állók , igen rö 
vid csorral. Legszebbek a feketék, fehér fövel és szár 
nyakkal: \ 
h. А borzas galamb. F. (C. L. Íu'spida.) 

Apró, f`ólál1ó tollakkal а hátán és szárnyain. In 
diában. 
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i. A fodrosbe'gyú' galamb. F. (C. L. turbz'da.) Frisch. 147. 
Капа csorru, lapos f'ejLetövel, а melltollakbul egy 

csomag oldalvást fólfelé irányz'ott. Ge'rlìc'e-nagyságu. 
k. A sze'lesfarlvu g. F. Pa'fua g. (C. ,L. laticauda. Pfau 

entaube.) Frisch. 151. 

Kiterjesztett, soktollu «farkliah mellyct kényére {61 
mereszthet. S ekkor ugy АН az minba pulykánál. Sokszor 
34 farktolla is van. 

l. A ieri/1gb' galamb. F. (C. L. gyratrz'x. D-zle Parzel 
taube.) Frisch. 148. . 
Egyike a legkisebbeknek; repiilve mindig hukforgá 

sokat csinál. Mindenek közt legmagasbra emelkedik; szár 
nyai is leghosszabbak. 

m. A sisal'os дать. (C. L. galeata. Die Helmtaube.) — 
Csak ahban kiilönbözik, hogy feje, szárnyai s farka 

a többitöl különbözö de egymáshoz hasonló szini'iek. 
n- A török galamb. F. (C. L. turcz'ca. Die türkische Tau 

be.) Frisch. 159. 
Veres, biborcsos viaszhártyával, melly néha olly nagy 

lehet, hogy а csorrot és a szcrneket is eltakarhatja. Csorra 
sárga. Persiáhan honol. 
0. A pósta galamb. F. (C. L. tabellaría- Die Brieftauben) 

Az elöbhitiil csak fehères viaszhártya s csupasz szem 
héjak által kl'ilönbözik. 

p. A begyes galamb. (C. L. gutturosa.` Die Kropftaube.) 
Frisch. 146. ' 

N éha begyét akkorára fólfúja, mint az egész teste, 
*' A lofuag galamb. (С L. eques. Die Rez'tertaube.) „ 

А két elöbbitiil Котов; fólfútt begy’fgyel s bibircsos 
viaszhártyával. L. Sonnini, Buff. VII. 63. rl. Albin. 15.1, ._ „ 
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q. A csallogú ‚видать. (C. L. Percussor. Die ScÍzlagtaub‘e.) 
Körben repül, s a közben szárnyait nagy csattogva ve 

ri össze,` ugy hogy néha azok eltörvèn, nem repülhet 
tovább. 

r. А söre'nyes galamlz. (C. L. jubata- Die Mälmentaube.) 
Sörény idomulag f`ó1meredt nyaktollakkal. 

A GERLE. (GERLICE. (La Tourterelle. Col. turtur. Lin. Die Turteltaulze.) 
Köpönyege sárga, barna folios, nyaka kékes, min 

denik oldalán fehérrel és feketével kevert foltot mutató. 

Ez- .a leg‘kisebb Чад fajunk. Erdökben lakik mint à vad 

>Mnlfatság kedveért zárokban neveltetik: 
A kacago' galamb. F, (Le Tourtelle à -collier ou Rieuse. 

Cólxrvisorza. Lin.) en_l. 244. Frisch.i `A44. Temm. 44. 
‚ . „Die Laclztaube. \ _ ~ 
` Afrikábul 'látszik ere/dni; szöke, `alul halaványabb; 
tàirkóján Rakete nyakkörv. (‘). › 

_ (‘) Más négyszeg v. kerek farku galambok: Col. spadicea, Temm. 
. 1; .- Col. oenea, enl. 164, Temm., 5 és 4;_Y0y. de_Fraycinet, 

29.1 _mellynek а Col. pacifica,i hímje Temm. szerint; — A Col. 
loce'anique, Les et Garn. Voy. de Duperry, 41; hozzá közelit; — 
001. arcuatrix, Vaill. Afr.; Temm. 5, —- C. armillaris, T. 6; -— 
001. littoralis, Sonnet. 105; Temm. 17; --- C. chalcoptera, Temm. 
8; -— C. cristata, Temm. 9; C. caribaea, Tem. 10; -- C. leuco 
cephala, Catesb. 65; Tem. 15; --- Col. speciosa, enl. 215, Temm. 
14; -—‚ C. corensis, Tem. 15:, --- C. guinea, Edw. 75; Vaill. Afr. 
265 ; Temm. 16; — C. madagascariensis , enl. 11 , Vaill. Afr. 266 ; 
Temm. 17; -- C. gymnophtalmos, Temm. 18; — C. Franciae, 
Sooner. 101; Tem. 19; --- C. rubrica’pilla, Sonn. l57; Temm. 20; 
— C. elegans, Temm. 22; - C. cin'cta, Temm. 25; --- C. rußna, 
Tem. 24; —- С. leucoptera, Edw. 76 , Temm. 25; — C. [ад/011100, 
enl- 177, Temm. 26; Sonncr. 66; --- О. jamboo, Temm. 27 ¿828; 
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Ezen osztás fajaì számosak, в még tovább fólosztha 
tók, a mint lábaik igen vagy nem fódvék tollakkal, s azon 
csupaszság szerint, melly némelly`ek szemkörén találta 
tik. (1). 

vannak ollyak is, mellyeknél torongyok és más сви 
pasz részek találtatnak а fejen. lllyen : 
A füles galamb. (Col. auricou. Col. auricularis. Tem., 21). 

На akarjuk, elválaszthatni még а többiektöl nehány 
hegyes farku fajokat. (2). ' 

De a legjobb osztás a galambok nemében, а 

_ C. violaceo, Temm 29; —‘ C'. melanocep/Lala, enl. 214, Temm. 
50; _ C. [пи-шла, vaill. Afr. 269; Temm 51; _ C'. holosericea, 
T. 52; _ О. sinica, Albin Ill, 46; _ C. viridis, enl. 142; _ 
C. erythroptera, T. 55; _ C. mystacea, T. 56; _ О. superba, 
T. 55; _ C. tympanistria, Vaill. 272, T. 56; _ C. coerulea, T. 
57; --' 0. afm, enl. 160; Vani. 271; T. 5s ¿s 59; — с. Geoffoii, 
Temm. 57; _ O. cinerea, T- 58 és a jérce, col. 260; _ C. bitor 
guata, T. 40; C'. vinacea, T. 41; _ C. tigrina, Sonn. 102; _ 
C. cambayensis, Vaill. 270; T. 45; C. malabarica, col. brame; _ 
T. 46; _ C'. squamosa, T. 59; _ C. malaccensis, Mus. carla. 
67; Edw. 16; T. 47; _ C- macroura, enl. 529; _ C. porphyrea, 
Temm. col. 106; _ C. dilopha, T. col. 162; —- С‘. magnifica, T. 
col. 165; C. lacernulata , Tem. col. 164; _ Col. capistrata, T. col. 
165; -- C. loeutrix, Pr. Max., col. 166; _ C. leucomela, T., col. 
186; _ О, scrzpta, T. Col. 187; _ C. .Dussumieri, T. col. 188; 
_ C. leucotís, T. col. 189; _ C'. xanthura, Cuv. col. 190; _ C. 
picturata, Temm. col. 242; _ C'. perspicillata, col. 246; _ C 
luctuosa, Reinw- col. 247; _ C. hyogastra, Reinw. col. 252; _ 
C'. ‘попав/ш, B., col. 255; _ C'. ‚лишив, T. col. 258; _ C'. pi 
non, Quoy et Gaym- Voy. de Freyc. 28; _ C. pampusan, uo. 50; 
_ C. araucana, Less. és Gayn. Vey.l de Duperrey, 40; ——- C. cya 
noziirens, uo. 42; _ C. Zoae, uo. 29. 

(‘) Swains. PTILrNoPUs nevet adott a tollas lábtói'í fajoknak, 
millyen a C. purpurata, T. col. 54, stb. 

(i) Col. migratoria, enl. 176; Frisch. 142; Temm. 48 és 49; 
_ C. carolinensis, uo. 175; T. 50; Catesb.l 24; Edw. 15; _ Col. 
Reinulartii, Temm. col. 248; _ C. humeralis , uo. 191 ; _ C. am 
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TUBÁK- é. 

(Des Colombars. Vieill. Village. Cuví) (1). 

Megismerhetök szilárd anyagú , nagyobb csorrokrul 
melly oldalvást összenyomott, lábtöik rövidek lábaik 3213 
lesek és jól szegettek. Mind gyl'imölcscsel élnek és nagy 
erdökön. Csak nehány fajok ismeretes, mind a régi száraz 
forró èghajlata alul. (2). 

‘Vannak hegyes farkuak is közöttök‘. (3). 
 

А MAD/IRAK ÖTÖDIK RENDE. 

„A GAZLÓK. (GÓRLABUAK.) F. 
V а g у 

PARTI MADARAK. 

(LES ÉcHAsslERs. GBALLAE. Lin. sTELzvöGEL.) 

Nevök szokásaiktul s az аж: 011020 alkotástul 
van. Megismerhetök alszáraik csupaszságárul s leg 

boinensis, uo. 100; — C. [ар/миг, uo. 140; C'. ислама, uo. 541, 
1. v. C. strepitans, Spix , LXXV, 1; -- C'. damz'nícensis , uo. 487; 
T. 51; — C- capensis, uo. 140 atb. Vaill. 275, 274; Temm. 55, 
54; — C. Mangez', T. 52; — С’- macquaria, Quoy et Gayln., Voy. 
de Freycinet. 51. 

(') Vinago latin neve a sziklás galnmbnak. ‘Леша: >’I‘mmoN-ra 
változtalá. 

(2) Cal. »abyssiníca, v- “'allia de Bruce, Vaill. 276, 277; 
Temm. 8 él 9; — Col. australis, enl. 5, Temm. 5; —— Col aroma 
tica, enl. 165; T. 57; Brown., 111. Zool. 20; — Col. vernans, _enl. 
158; T. 10 és 11; -- Col. militaria, T. 1 és 2; _- Cal. радиа 
cea, Temm., 4; —— Cal. calva, Temm., 7; — С. olax, T. col. 
241; -- C. Capellei, no. 45. 'I " ‘ 

(“) Còl. oxyura, T. col. 240.. 
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többnyire lábaik magassâgárul , két olly körülmény, ` 
melly megendiyhogy bizonyos mélységig а vizbe 
bémehessenek, tollokat meg nem nedvesítve, ott 
kedvök szerint járjanak és halászszanak `n_yakok és 
csorrok segedelmével, mellyek hosszasága általában 
arányt tart a lábokéQal. Mellyek csorra erös, ha 
lakkal vagy mzêszôkkal élnek;` mellyeké gyönge, 
férgekkel és bogarakkal. Igen kevesen érik be ré 
szint szemekkel vagy fl'ível s csak ezek élnek vizektül 
távol. Legtöbbnyire а külsö alapja által, egye 
sítve van a közepsövel, egy rövid hártyával; néha 
két illy hártya van jelen, mâskor az egészen hibá 
zik s az низ!‘ egészen elválasztvák; az is megtörté 
nik, de nagy ritkán, hogy ввёл hosszában лезет 
tek vagy egész az' ujjak hegyiig hártyásak; végre 
a hüvelyk több pemnél hibázi'k, mind olly körül 
Jmények, mellyek többé kevçsebbé vizi életökre be 
folynak. Maid mind ezen пшдагаЪ7 kivéve a яга 
cot és kazoárt, hosszú szárnyuak és jól repülnek. 
Száraikat hét-ra" nyujtják, mikor repl'ilpek;l mások 

velle-mére , mellyek azokat hasok ай huzzák. 
Mi ezen rendben б: fö családot álitunk föl s 

néhány.' elvâlt _nemen I n. D' 

Azonban : 

A RövIDszÁmvYUAK ’ —"—" ‘ ' 

családa, noha álta‘lában hasonlít la. többi 5232 
lókhoz, egy pmb@ igen külö'nbözik азы, f. ì. 
szárnyai rövidségében, melly вы а repüléstül tiltia; 
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csorra s életmódja különben számos hasonlatosságot 
ad нем а tyukuakkal. 

Ugy látszik, hogy az izomerö, mellyet a ter 
mészet kioszthata, nem volt volna elegendö olly ki 
terjcdt szál‘nyak mozgatâsára, millyeneliel; ezen ma 
darak tömege a légbeni. tartózkodásra megliivánt 
volna; mellcsontuk egyszerüy vértképü, s azon {ага} 
hijával van, melly minden más madaraknál Мишка!‘ ; 
mellizmaik nagyon vékonyak; de hátulsô végtagjaik 
megkapták azon eröt, mellyet a szárnyok elvesztet 
tek. Combjaik s föképen szâraik izmai iszonyú vas 
tagoli. 

Egynek sincs köztök hüvelyke. (l). Két nemet 
csinálnak belölük. 

A втвпсок. F. (szALADARoK.) 
(Les Autruches. Strut/Lio. Strauss.) 

Lomha hajlékony tollakat biró szárnyok elegendö 
hosszú még futások elösegitésére.. Kiki ösmeri ozon vé 
kony csökii tollakbul készült csomagok ékességét, melly 
tollaknak szakálai, ámbár szakállcsáklcal ellálvák de nem 
tapadnak össze, mint .a madaralc ngyobb részénél. A stru 
cok csorra vizsziniileg lenyomott, középszerün hosszú, 
'lompe végii; nyelvök rövid és gömbölyitett mint а fél 
hold; szemök nagy, szemhejaik szemszörösek, „так s 
láhtöik igen emeltek. Iszonyú begyök van, s meglchelös 
gyomrok а begy és zuza között, terjedelmes beleik, 

(‘) Perceik száma illycn, mint következik, a belsò “поп kezdve. 
A struznál 4, 5. 
A kis найдёт nál és kazuárnál, 5, 4, 5. 
Melly а mndarak rendes számához visszatér. 

envien I. к. 35 
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hosszú vakbeleik s igy 6k egyedù'l a hugyozó madarak. 

Vesszejök igen пиву s néha kilátszó Csak két faj ismeretes, akár két nemre váitoztatható. 
1. А ó vildgi struc. Nagy мадам)‘. (Közönseges struc 

1". L’ Äulruclie tl l’ ‘ancien conti/Lent. Strut/Lio Ca 
melus. Lin. Der Strauss. Enl. 457. (’). 
Csak két 111111, а külsö féllel kisehb a másiknál s kör 

metlen. Ezen az ó régiségben hires madár nagyon számos 
Arabia s egész Afrika homok puszuiin, hat és nyolc láb 
nyì magos lesz. Nagy seregekben él, maid három fontos 
tojásokat tojik, mellyeket (a legmelegebb tartományok 
han) csak a nap hevének tesz ki a homokan, de а fori-ó 
égövön innen és túl üli azokat, gondot visel rájok s Мю 
rau védi öket. . _ 

A struc füvel és maggal él , izlése рейд о11у tompa, 
hogy ku'lönbség nélkül elnyel Копи, .vas- rézdarabot sth. 
Midön kergettetik nagy erövel tud köveket hátra hányni. 
F ulásban semmi állat nem éri e1. 

2. А: amerilfai struc. Ка}: szalada'r.- (L’ /lutruc/Le d’ 
Amérique, lVandu , Churi. Strutliio r/Lea. Lin.) Ham 
mer. Ann. Mus. XII., XXXIX. Vieill gal. 229. 
Maid felényi kicsin, kevesebbé tollazott, egy idomu 

sziirke , föképen megkù'lönbözlethelö három 111111 s körmii 
lábarul. Tollazata szfirkés, hátán harnább: a him tarkója 
hosszában egy feketés vonal huzódik le. Нет kevesehhé 
диагноз déli Amerika déli részein mint Afrikában а nagy_ 
szaladár. Tollait csak seprühöz használják. Fiatalan fogat 
ván meg, könnyen szeh'diil. Azt mondják löbb jérce tojik 

(‘) A madarnk nemze'si в hugyozási můszereikrül, különöscn а 
strucérul, kérdezd Geoñ‘r. -- SIL-Hilaire munháját a Mem. du 
Mus. XV. kölelben. 

(Y) [Аза mc'g :szon szŕp ke'pct, mellyet Maréchal rajzolt Lace' 
pèds és Cuvier Me'nagerie da Museum-ában, lemásolva Vieill. gal., 
225. rl. 
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il' 

egy f‘észekbe ‘аду inkáhb azon gödörbe, ван-5:53 tojásokut, 
mellyeket egy hl'm költ ki. Csak Íiatal korában eszik mcg.` 

A KAzUÁn-ok. Földi. (вкладах-св.) 
(Les Стоит. Casuarz'us. Brisa.) 

Szárnyaik még rövidebbek mint a strucoké s а fu 
lásra egészen hasztalanok; lábaikon három van, min 
denik körmös; tollaik szakállai olly kevessé birnak szakáll 
csálçat hogy távolrul lecsù'ngö hajaknak ‘газу szörnek lát 
szanak. 

Színtc két fajok ismeretes, de mindenik tulajdon пе 
met képezhelne. 
1. А sisal‘os Ã‘azuar. (Sisal‘os szalaga'z. (Le Савва)‘ а 

casque ou Emen.. (2). StrutÍLzb-Casuarius. Lin.) Enl 
313. jobban Frisch. 105. (‘). 
Csorrok oldalvást összcnyomott, fejökön csontos elò' 

duzadás, melly szarvanyaggal fódeték; fejbò’re s nyaka 
magasa csupaszok, égkékek és tüzpirosak, csù'ngò' toron 
gyokkal, természetre а pulykaéihoz hasonll'tva; а szárny 
han néhány дан/а, szakálltalan csök van, mellyeket а ша 
dár fegyverként használ a vilában; а belsö ujj körme 
sokkal erösebb. Ez'lcgnagyobb madár, а struc ищи, 
mellytù'l bonctanára nézve elegel; kl'ilönbözik; тег! belei 
rövidek , vakbelei Швей; közép-gyomra hibázik а begy és 
яйца között, g ù'rszéke (cloaca) arányilag nem mulja fó 
lù'l a többi madarake't. Gyù'mölcsöt eszik és tojásokat, de 

(‘) Brisson és Buffon, Bnrrére ulůn, rosszul мышцами rmi а 
Touyou, ‘аду inkább Touiauiou nevet n Jabiru-t illetót. Ez Bris 
sonnál a Rhea nem. A brasiliai pol‘tugálok az Emeu nevet rulnîzák 
rá, melly tulajdonképcn а szalagázt illcti. 

(‘) Cassuwarís, malaji neve e madárnak. Clusius szcrint eme 
‘аду émeu не": bord kiilöuöaen Bandaban. 

(‘) Maréchal ennek is szép liépét udlu а „jllelzagerie du Mu 
seum.“ban, mcllycl Vieillot lemásoliatu а gul. 225. lapján. 

35“î 
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szemet nem. Kevés számu zöld tojást tojìk, mellyeket a 
strucként a ytermészeti nielegre biz. Az indiai szigetsok kü 
lönbözò’ szigetein fogalik. 
2. Az újlzollaaclz' -l‘azuar. (Le Casoar (le la Nouvelle 

Hollande Саша". lVovae-Hollandl'ae. Lath.) Voy. 
de Peron. Atl. 1. rész. XXXVI. rl. Vieill. gal. 226. rl. (1). 
Csorr-a lcnyomott. feje sisaklalan, csupasz csak a {Ш 

köre, lollazalala barna, tömöttebb, s a так szakállasab 
hak; ninos torongya , sem szárnysarkanlyui; “Наш а .kör 
vmök majd mind egyenlök- Husa az ököréhöz hasonlit. 
А legjqbh agárnál g'yorsabha-n fut. Az aprókïharna s fe 
liérrcl tarkásak. ' 

Második család 

A NYoMoTT csolmUAK-é, 
(Les Pressz'rostres. Pressz'rosíres.) 

A magas száru, hüvelyktelen nemeket foglalja 
magában, vagy mellyeknél az rövidchh minthogy а 
földre érne 5 - csori‘ok középszerü, elég erös а föld 
fölvág-ására hogy olt férgeket ke'ressenek; a leggyöm 
gébhet birò fajok реф; а réteket és újdonan 52511 
ALott mezöket futják be, ottan ezen eledelt keresve. 
Az erösh csorruak, szinte magvat és fůvet is езж 
nek ‚ Slb. 

A TÚzoK-ok. F. 

(Les Outardes. Otis. Lin. Trappen) 
A tyukuemück lotromba idoma mellett nyakok és 

_lábok elég hosszú, csorrok középszerü, felsö свод-Пете 

(‘) Vi'cillut belöle „вмиг az EMoU vagy DnoMAIUs nemet. 
Щ Jegyz. Ezen sorozatba nem tehelem az olly kevessé ismert 

ай! kevcssé hileles fajokal , mint mellyek Linné DIDUS ncmét képzik. 
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zök könnyl'iden ivelt es boltos, _ ez és ujinik alapjai 
között az igen apro hártyzik, még a tyukuakra emlékez 
telnek; de szu’raik aljának csupaszsága, egész bonctanok s 
még húsok l'ze is а gázlók köxú 'teszzik (Eliot. s hl'ively 
kök hibázván, a kisehb fajok igen es vi'igcllem'il közeh' 
tenek а lilókhez. Lábtöjök hálózott, szzirnynik rövidek; 
keveset repiilnek, nem igen gyakran haszmilják szárnyai 
kat másra, a sirucokkint. mint {hLu’sok elösegitésére, 
.Szinte аптеки, fíivei, {км-дым, bogamkal. esznele‘. 

Az elsô ‘аду а lepcses darla, F. (Le Drame. Díflus ine/nus) csak 
egy az elsó hollnndns hniúsok leirńsa azerint ismeretes , l'ön'artvn 
Clusiustol, Exot. 99. l. ~és'egy olajfcstéhen ngyannzon korlml, Edf. 
„мы“! lcmásolvn, 294. rl., inert Herbert leirása gyermckes, inin 
den többi pedig Clusius és Edward uián van. Иду látszik hogy a1. 
ege'sz faj elvcszelt, s ma csak egy lábzi látható, а brit muzeum bil 
„мы“. (Shaw. Nat. mìscell. pl. 145, s egy elög rossz korbeli Те] 
Oxfordban a, „Muséum Asmoléen“-ben (na, uo. 166. rl.) Csm-rn nem 
látszik minden hasonlatosság nélliül az alkáke'hoz, s a láb, ha 
uszóhárlyás volna, n reptelene'hez hasonlirann. 

A második fai, maga'nos dudu (Le Solitaire, Dídus solitarias.) 
csak Leguat tanubizonyságún alnpul, Voy. l, p. 98, ki azonban a 
legismertebb állatolmt is elidomlalanitá', p. u. a vizilovat és liézcetet. 

Végre а harmadik, а nazareni dudu (ПИЩ- nazarenus) csak 
Couche Ferencz után ismeretes , molly Ы az elsô dudńnak tekinti , 
noha csak három ujjat tulnjdonit neki; mig а többiek mind négy 
ниш! beszélnek. 

Ezen utazók óta senkì nem láthatá е mndarakat újra. 

MindenV madai‘ak között lcginkább csupn nyomdokát mntatják а 
lzárnynnk, az Apßerix nevüek, Shaw. által штаты‘. (Nat. misc., 
1056 és 1057.) Általános idoma mint a x-eptelené, uagyságn n ludé.~ 
Lábni szinte a reptelenéi lennének, ha raitok nem hibáznńnak az 
uszó-hártyák. Csorra igen hosszú , karcsu , mindenik oldalrul hoszan 
ti barázdás, s alnpji'in hártyávnl szf-geîf. Szárnya egy kis csonlibal.. 
nl, horggb. végzòdve. madman... мы. 
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l. A lomlla tuzok. (La grande Outarde. Otis tarda. 
Lin. Der grosse Trappe.) Enl. 245 
Tollazata a hátán vidá'm sárga, sok fekete vnnatlal 

keresztûlszelve, kl'ilönben szl'irkés. Hime, melly legna 
gyohb europai madár, hosszúfi'ileket bir, mellyek két 
oldalrul némileg nagy bajuszt képeznek. Ezen Га] vadaink 
egyik legjobbika , a nagy siki vidéket gyakorolja s a ve - 
lésekben fészkel, а 1`Óldön. 
2. A .kis tuzolv. (Нет/‚ей. F. (La petite outarde, ou. Can 

nepitio‘re. Otis tet/'aa'. Lin. Der Zwergtrappe.) Enl 
_ 25 s l0. 

Fél akkoránál kisebb mint а másik. nem olly elter 
jédt, barna, fölül feketével pettegetett, alul fehéres. A 
him nyaka fekete, két l'chér nyakzattal. 

Az idegen fajok nagyobb részénél vékonyabb a csorr 
mint а mi fajainknál. `Ezek között megjegyezhetö 
3. Az örves tuzol‘. (Le Houbara. Otis Íwubara. Gm. Der 

Kragentrappe.) Desi'ontaines. Acad. des Sc. 1787, x. 
r1. Vieill. gal; Gcxxvil. 
Afrikaf s Arabiabul; nyaka két oldalán hosszú tol 

lakbul еду’ örv vagyon. 

A LILÉK. 

(Les Pluviers. C/iaradrius. Lin. Der Regenpfelß‘er.) 
Szinte hl'ivelyktelenek, csoi‘rok középszerü, össze 

nyomott, végén dagadt. Két alnemre oszthatók: 

(‘) A tuzokok швы hagyom Latham minden fajait.,Í mint O. 
или, Lath., Syn. Il, LXXlx; _ Benghalensis, Edw., 250; _ 
Arabs, ua. 12; de elveszen az Oedicnemus-t, melly a következö 
nemet kezdi, összenyomott s vége'n Щит]: csorráéi't! A. h. Otis 
nuba, Rupp., 1. rl.; _ Ot. den/mmf; _ Ot. torguata, Cuv. esp. 
nouv. dn Cap. 

(2) Charadrius, go'rög neve еду éjeli s vizi madárnak, 10196690: 
(part-repedék) szótul jö. Gaza HiATicuLA névvcl adja. 
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A LÁBTÖMÉREK. (TÖMLÁBAK.) 
(Les Uedz'cne‘mes. Oedz'cnemus. Tem. (‘). НЕЁ/1133.) 

С301‘1‘011 hegye alul ugy.. dagadt mint 101111, 3 az 
01‘1‘1у11111111 csatornája annak csak fele hoszáig terjedt 111. 
Е2е11 nagyobb i'ajok, fôképen szúraz és sziklás ‘fóldön 
élök, ott csigákat, bogarakat, sth. fogók- Hasonll'tanak 11 
1112011 kiscbh fajaihoz. Lábaik hálózotlak, s 11111‘0111 ujjaik 
közén rövid hártya van. ` 
А rende-s la'btöme'r. (L’ Oeclz'ellê/ue ordinaire. (,'ourl/Ãs' de 

terre.` C/Larndrl'us. Lin. Ueflic. crepz'ta/Ls. Tem.) 
Enl. 919. Frisch. 215. Нант. 1-1111111- 9. 13. 11 

Lebenke (sncf) nagyságu, sárgás szürke, minden Lol 
111 közepén egy barns láng, husa fehér; szeme :dall egy 
barna vonat. (2). 

A miajdonképi LILÉK. 
(Les Pluw'ers propr.' dits. C/zaraflrl'us. Ezgentl. Regen 

pfez‘ß‘er). 
Csorrok csak fóll'il dagadt, hosszasága két harmadát 

elfoglalja mindenik oldalon az orrcsalorna, mi okbul az 
gyönge'bb lesz. Számos csapatban élnek, nedves i`óldet 
szeretve, s azt lábaikkal megverve , hogy mozgásba in 
ditsák a gilisztákat (férgeket) mellyekkel e’Inek. 

(‘) Oedicnemus , (dagadt-láh), Bélon cninálta ne'v, а szárazi» uga 
rályok számára. 

(’) A. h. Oed. maculosus, Cuv. (Oedicnème пас/111111), col. 292; 
-—- Ued. longzpes. Geom'. Oed. à longs pieds.) Vieill. gal. 228. vagy 
Oedicn. echas-e. Temm. col. 586; - Oed. magnirostris, Gecñ'. 
(Ord. à gros been), col. 587 , melly csorra idománál fogva tulajdou 
sort kezdhetne, mellylnezcsatoltntnék egy igen közel faj , kisaé gör 
bült fölsó csorrlemezzel: Oed. recurw'rastris., Cuv.; -- Cimr. cras~ 
sirostris, Spix. 
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A nálunk mutalkozó fajak csak тайм-ШК, tavasz 
szal és öszszel: а tenger mellelgt maradnak az erös fagyíg. 
Húsok> jeles. Különbözö idegen fajokkal egyůlt egy háló 
zott száru iörzsököt adnak, mellyekbl'il legjelesebbek: 
1. Az arany Ille. (Pluvz'er dore’. C/Lar. Pluw'ah's. Lin. 

Der Goldregenpfezßèr.) Enl. 904. Frisch. 216. Naam. 
1. c- 10. 14- k. VVíls. Am. VII. LIX. 5. 

Feketés, tollai oldalán sárgáml pontolt; husa fehér. 
Ez legközönségesb. Az egész fóldön találtatik. Éjszakon 
van egy й], ettü] csak fckete tol-ka által különbözö. 
(C/mradr. aprz'carz'us.) Edw., 140; Naum П, 15. k. VVils. 
Am. VII. LVII. 4. Némellyek аж mondják hogy ez а 
flalal. 

2. А morínell. F. (Le Guz'ngnard. Char. morinellus. Lin. 
Der Morinem- Enl. 832. Naum. 12. 16 _ 17. k. 

_ Szl'írke ‘югу feketés, tollai sárgás szlïrkével szegvc'k, 
szeme fölött fehér ‘спад, melleÍ s hasfóle vidám ЧЕРЕЗ, 
has-ala fehér. 

3. А ’vizi lz'le, (Le Pllzvier à collier. Char. ÍLz'atz'cula. 
Lin. Der Ilalsbandregenpfezßèr.) .Enl.` 920. Frisch. 
214. Briss. Z001. P1. P. “На. Am. vV« XXXVII. 2 

Fölù'l szürke, alul fehér, nyaka aljáu fekete körv, 
melly elùlfigen széles; {еде fehérrel és feketével tarka; 
csorra sárga és fekete. Nálunk két vagy három {Мина 
vagy kù'lönbözö faja van (más nagyságu és szinelosztása a 
fején). Ezen szin-eh‘endelés majdnem egészen ismétel 
tetik több idegen Тайны. ' 

C) Ch. minar. Meyer, enl. 921; Wils., VII. LIX, 5; Кант. 
15, f. 19. ‘газу Ch. curom'cus, Lath. egészen fekete csol‘ru; -- Cb. 
cautíanus, Lath. “аду albzfrans, Meyer, mellynek je'rcéje lehet a 
Cb. aagyptìus, —- Nyakkörve mcgszakadt. 
A (2) Char. vocg'lŕërus, enl. 286; Wìls. VII, Lxx, б; -- Ch. ín 
dicu‘g, Luth.; — Char. Ázaraí, T., col. 184; Char. melanops, Vieill. 
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Sok idegen fajnak szárai paizsosak; ezek egy kie 
osztást képeznek, mellyben а fajok nagyobb része tövist 
hord a szárnyakon ‘аду hús lelfenyeket а fejökön; né 
mellyek а liet bélycget összekötik, (‘). 

A LIBUcoK. F. 

(Les V anneaux. Vanellus. Beehst. Tri/zga. Lin. Kielzitz.) 
Csorrok mint a líléké s azoktul csak létezö hù'vely 

kijk által kù'lönböznek; de melly rövidebh minthogy а 
fóldet megórnó. 

Az elsö osztatbeliek: 

A BíßIcEK. (HIÚBIcoK, libuc-lile'k.) 
(Les Í/ anneaux - Plu'uiers. Sguatarola.) 

Alig észrevehetö hüvelykkel. Megkù'lönbözletik alul 
dagadt esorrárul, mellynck orr-csatornája rövid mint а 
lábtöméreknél. Lábai hálósak: a honiaknak farka mind fe 

\ 

 

gal. 235 ‘аду Char. nìgrifrons, Cuv. col. 47, 1; _ Char. W’ilsonìi, 
мы. Am., IX , LXIII , 5; _ A. h. ezen közel fajokat, nyakliörvte 
leneket: Ch. pecuarias, T., col. 185.; _ Ch. „атом, Cuv.; _ 
Char. rujïcapillus , T., col. 47, 2; _ Ch. monachus, T.; _ Ch. 
grise“, Lath. ‚ 

(') Paizsos nem fegyveres Iábu fajolc: Char. eoronatus, enl. 
800; Ch. melanacephalus , enl. 918, Зайди. Egypt. Ois. vr. rl. 4° 
k. méllybiìl Vieillot a PLUvxANUs nemer. csinálta, gal. ххпг. rl. 
Csorra valamivel nagyobb n iöbbiekénél. _ Fegyveres fajok: Char. 
spínosus, enl. 801; _ Char. cayanus, enl. 855; Cafalos fajok: 
Char. pileatus, enl. 854; _ Ch. bilobus, enl. 880. 

A Char. cristatus, Edw. 47, azonosnak látszik a „итогах-5:11. 
(z) Tringa, -vagy inkább trynga, görög neve egy rigó nagysá 

gu madárnnk , melly a ‘Эхе! széleit ezeretì s farkút mozgatja. Ariat. 
Ugy látszik, Linné tette ez al-kalmaztatást, de Tringa 'nemébe sok 
más тайм-111111: hevett, mellyek nem libucok, fóképen partirnmokàt. 
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hérrel és fekeli'essel 11111111- Ugy mondják, csak еду fait 
képzenek, de toll-változásai miatl az megszaporittalék. 
Társaságot tart a lilékkel. 
А szürl‘e bibic. (Le V anneau gris. Tringa squatarola. 

Der длине Kiebic.) Enl. 854. 
Fölù'l sziirkés, alul fehéres, szl'irkés foltokkal; -- ez 

a vedletlen iialal. А taria bibic. (Le V anneau varie', 
Tringa varia) enl. 923, fehér, sziirkés follokkal, feke 
tés köpönyege fehérrel pontolt mind a két nömet (1111-11 
zolja téli ruhában. А sveizi bilzic. (Le Í/ anneau suisse. 
Tringa helvetica.) enl. 853. Naum. l. kiad. 62. 117. k. 
fóliil fehér és feketés foltokkall, alul torkátnl combjaiìg; 
ez a him lakodalmi rnhájában. 

A tulajdonképi ~LIBUCUK. 
(Les VANNEAUX. propr. flits. VANELLUS. Cuv. туши. 

Kiebilze.) 

Hù'velykök еду kissé kitünöbb, láhai vértesek legalább 
еду 1‘ёв21г11‚ az orr-csatorua a'csorr két harmadára magy. 
Módjok a férgek megl'ogásánál az , mi a liléké. 

Az europai fai: 

А lözönse'ges libuc. F. (Der gelziiulzte Kiebitz. .'l'ringa 
vanellus. Lm.) Eni. 240. Frisch. 213. Naam. 14. 18. k. 

Módos mada'r, galamb-nagyságu, broncos fekete, 
hosszú foszlott búbhal. Tavaszszal érkezik meg, mezökön 
és réteken lakik , ott fészkel, s öszszel elmegy. Tojásait 
fólségeseknek mondjrik. (‘). ‚ 

А heves tartományokhan vannak olly libncfajok is, 
mellyeknek szárnyán egy vagy két tövis (sarkantyu) van , 

(‘) A. h. I/an. cindtus. (Le I/’armeau- à écharpe). Leis. et Garn. 
Voy. de >Duperrey, XLIn. rl.; -- Уши/Мифы, (Le Vann. à pieds 
jaunes.) Savign., Egypte, Ois. C. rl. 5. k. 
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s mások, Csorrok alapján torongyokat vagy hns caf'atokat 
hordozók: lúbaik vérlesek. E madarak mindeu legkisebh 
neszrc hallató kiáltozásaik mialt alkalmatlauok; а raga 
dczó madarak ellen bátran védik magokat. 

vA VÉRLÁBUAK. F. 

(Les Huitriers. Haematopus. L. 
Csorrok egy kissé hosszabb, mint а liléké és libu 

coké, cgyeues, hegyes, l'kmódra összenyomott, s elég 
gé erös hogy а két tekenyü csigákat eröszakkal fól 
nyissa, belölük az állatot kiszedendö: azonban а fóldet 
is ássa, abban férgeket keresve. Az orrcsatoma igen mély 
s а csorr felét foglalja el, a csorrlyukak ott középen ál 
lanak, mint kis repedékek. Száraik középnagyságuak, 
lábtöik hálósak , lábaik csak három ujra osztvák. 

Az eurcpai fai : 
1. A csiga'sz ve'rlzíbu. F. Haematopus ostralegus. Lin. 

Der Austerdieb). Enl.. 929. Brisa. Z001. D. r1.; Са 
tesb., 85. 1. 
Tengeri szarkának is mondatik fckete tollazatáért, 

mig hasa, torka szárny- és farktöve szép fehér. Nyáron 
torka fehére eltün. Buca nagyságu; lábai, csorra veresek. 

Braziliában találtatik egy fa) , hosszabb csoriju , s tor 
ka alatt semmi fehérrel, ez 

(’) Ezek Gmelin рига-111111‘ 9 elsó fajai, névszerint: P. cayen 
nenszs, enl. 562, ‘аду jobban Vanel. alóícollis, Vieill. gal, 236; 
— Р. ludoviciana, enl. 855, mellytül a.' Van. gallinaceus, Tem. 
tán Тайга nem különbôzik `Stb., erkölcseik, szárnik, csorrok , ido 
mok , sziueik elosztása líasonlit a libucokéhoz és lilékéhez; nincs 
nknnk òket a parra'khoz számitani, mellyek majd minden “111111111 
ben más bélyegiiek. l 

A. 11. Tr. macroptera, fai. Java 'szigelérül, slürke, {eje 
llasa fcketc'k, [egyveres s сайта, --- szárnyai sol-.kal meghalad 
jaik farkál. 
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2. A ритмов ve'rlrilm. (Haematopus palliatns. Tem.) , 
mellyet “На. VIII. LXIV. 2. a csigásszal összezavar. 
A Maluin szigcteken van еду I'aj , mellynél a fekete 

szin a mellen nl_ólyebhre ereszkedik, ez 
2. A gya'sz lue'rla'b. (Haematopus luctuosus. Cuv.) 

Мёд‘; az egész déli félkögön él еду egészen fekete tol 
lazatu fai, ez 
4. A feŕete Iue'rla'b. (Haemalopus niger. Cuv- Haemat. 

aier.) Vieill. gnler. 230. Quoy et Gaymard, Voyage 
de Freycinct, XXXIV. r1. 
A lólckhez és vérlábuakhoz közel Ihelyezendôk: 

Az ÜGETÉREK. 

(Les (Joure-fuite. Cursorius. Lac. Taclzydromus. Il. Läufer). 
Csorruk vékonyabb, egyenlöen Icúpos, hajolt, baráz 

dátlan, középszerù'leg szelt; szárnyaik rövidehbek, $215 
raik magasabbak s három uji által végzödök, uszhártya s 
hüvelyk nélkül. 

Láttaték már, de igen ritkán, Franciahonban, еду 
éjezak-afrikai fa) , világos sárga, fehéres hasu, melly 
l. A sa’rga üge’te'r (Char. gallicus. Си". Cursorius isabel 

linus. Meyer.) Enl. 795.; 
és egyet Indiábul hoztak, melly barna-sziirke, hasa 

veres; ez ° 
2. A l'oromanfleli ügete'r. (Ch. coromantlelicus Curs. asi 

aticus. Lath.) Vieill. gal. 232. enl. 892. 
Mindeniknél egy fehér és' egy fekete vonat van a 

szem mögöw. Nevöket szaladásbeli gyorsaságolcért kaplák. 
Kiilönben erkölcseik egészen ismeretlenek. (1). 

(‘) A. h.> a vialaszín sza'rnyu ügete'r. (Cars. chalcopterus. T.), 
4col. 298; -- a kéi örz'es ügete'r. (Cars. штат, T.) Man' om.; 
'- Curs. Teminkii, Swains., Zool. III.` 106. 
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A mennyire а kiilsò'riil ilélhetni , ide legjobban he 
lyezendök; 

_ A BUBAPAROK. 
(Les Cariama. Briss. Microclaczâylus. 600111‘- Dicoloplzus. 

Ilig. 
Csorrok hoszahb, horgosabb s egész a szemök aljaig 

szeli, а mi némileg а ragadozó madarakhoz hasonh'tja 
öket természetre sphysiognomiára nézve s a gémekhez vi 
szi közel. Veres és igen magos száraik igen rövid ujjakba 
végzödnek, kissé hártyás alappal, s fóldre nem érö hü 
velykkel. 

Csak еёу faj ismeretes déli Amerikábul: 

A tara/'os bubapa'r. (lilicrod. cristalus, GeoH'r. Palame 
два cris-tata , Gm. Saria. Azz.) Ann. Mus. d’ Hist. nat. 
XIII. 26. r1. co1. 237. Vieill. Gal.- 259. 

Nagyságra fóliil mulja a gémet, душам: és bogara 
kat eszik, mellyeket emelt helyeken s erdöszéleken 111 
döz. Tollazata sárga-szíirke , barna hullámu; csorra alap 
ján foszlott tollak, ott könnyüded s elöre nyúló csomá 
got képezve. Bosszul és ritkán repül; erös szava a ñatal 
pulykaéhoz hasonh't. Husa kedveltetvén, sokfelé házi ma 
dárrá tételék. 

Harmadik család a gázlóknál. 

A- KÉsesonnUAK. 

(Les Cultrl'rOstres. Cultriroslres.) 

Csorrok nagy , hosszú, erös, legtöbbnyire 
metszö is és hegyes, s majdnem ege’szen Linné 

(2) .Microdaclylus, kis ujju. Dicolophus, kétsoru taraj. Haema» 
гори: , vérazinláb. Vieillot e harbar nevel; fogadta el cariama , mely~ 
lyet igy kell kimondani, çariama. 
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nek „ARDEA“ nevü nemében összeállított mada 
rakbul áll. Faiainak nagy számánál a him 568 
sipia különbféleképen haitogatott, vak beleik rövi 
dek, s a tulaidonképi gémcknél is csak egy van. 

Mi öket harom törzsökre osztiuk, a daruké 
ra, gémekére és hattyukéra. 

Az elsö törzsökben ~csak egy nagy nem van: 

,_ A DARUK.A ~ 

(Les Grues._ Grus. Cuv. Kranich.) 

Csorrok egyenes, kevessé szelt, raita az orrlyukak 
hártyás csatornáia széles, homoru s a hosszasiig maid fe 
lèt elfoglaló. Száraik vértesek, ujiaik középszeri'iek, a kiil 
sök kevessé hártyásak s а hl'ívelyk alig ér а fóldhöz. 
Maid mindnyáiánál а fei és nyak többé kevesbbé ieles` ré 
sze tollatlan. Szokásaik inkább száraziak s eledelök nö 
vényiehb mint а következö nemeknél; van izmos 213211 
iok s elég hosszú vakbeleik is. Al-gögiök csak egy Зато‘: 
hir mindenik oldalon. 

Véleményem szerint, mint Pallas tön (‘). ezen törzsök 
eleién hagyhatók 

A KoRGALYoic. (Korgó. F.) 
(Les Agamis. PsopÍiia. Lin.) 

Csm-rok rövidebb mint többi faioknál, fciök nyakok 
csa‘k pehelylyel Рейсы. szemkörök csupasz. Erdökbcn‘ èl 
nek magvakkal és gyümölcscsel» 

Legismerclesebb, dél-amerikai lili: 

___-___. 

(‘)-Spicil. Zool. lv, 5. 
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1. А has-szavu lforga’ly. (has магии kargó. F. L 
Ozlveau-lrornpelte. Rsoplu'a crepilans. Lin.) enl. |69. 
Igy neveztetik mivel lompa mély hangot tud hallatni , 

melly scgébúl látszik jöni. Kappan nagyságu; tollazata fe 
ketés , melle'n ragyogó violaszl'n játszással, köpönyege ham 
vas, fölfelé sárgásan fólhözvc. Ezen madárnak ismerete 
van; mint valami kulya (eb) megszokik , s mint mond 
ИК annyira szelidithelö hogy a löhbi majol‘ságbeli mada 
rakat vezérIi. Rosszul repül, de gyorsun szalad. Földön 
fészkel a ШК tövénél. Húsa jó izl'i (‘)- 

Némelly idegen darvak (korgályok) itt következlen 
dök, mellyeknek csorra rövidebb mint a mienlcé. 
2. А 1’огот1з korgríly. (L’ Üiseau royal, Grue couron 

née- Агава pavorzia. Lin.) Enl. 265. s a fiatal Vieill 257. 
Igen karcsu termetù' , négylábnyi magas, hamvas, 

fekete hasn, sárga farcsiku, fehér szárnyu; csupasz ar 
cai fehérrel s Идёт rózsával festve'k, hátfeje koronázva 
van egy csomó sárga foszlott tollal, mellynek hangja a 
trombila recsegö hangjához hasonló, Afrika nyugoli part 
jairul jô’, hol gyakran háznál tarlatik, magvakkal táplál 
шт. Vad állapotban az eláradt helyeket keresi ott apró 
halakat fogdosva. 
3. А szú'z l‘orga’ly. (La Demoiselle de Numidie (Ardea. 

virgo.) Enl. 246. ' 
Az elöbbihez közelit idomára s maid nagyságára is, 

hamvas, nyaka f'ekete, kèl; szép fehéres tollaggal , mely 
Iyeket a fù'leit fedezö I'oszlutt tollak kinyulása képcz. A 

(’) Ncvök Ágami Cayenneban, Barrèrc szerint, caracara az 
Antilláigon Dutertre szcrînt. Mivel egy szarvály is Oiseau trompette 
nek llevcztetik Afrikában, Fermin (Descript. de Sul-in.) nevetsége 
sen átviszi а korgályra а ы egymńsfölötti csorr bélycgét. Az agami 
sokáig òsszczavartaték Margravc macucagua-jával, melly farklanßyuk 
Psop/u'a Ban-‘crc csinálln szó ц/юфво (liorgokf-tul. 

A. Il. Psop/u‘a l'iridìs, Spíx, 85, és Psnphia Íeucopleru, uo 84. 
‘s 

4 
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rabszolgaságban látottak, tettetett és furcsa mozgások s maj 
molások által Póllünök. 

А rendes DARVAK. 

(Grus. Les Grues. Gewö/znlíche Kraniche.) 
Csorrok akkora иду hosszabb mint fcjök: 

l. А ,(‘özònse'ges Daru- I". (La Grue commune. .Ardea 
grua. L. Grus. cinerea. Bechst.) E111. 769- Frisch. 194. 
Naum. 1. kiad. 2. 2. k. 

Négy és több lábuyi magas, hamvas, torka fekete, 
fej/tetöje csupasz és veres; farcsika hosszú, fólálló, bodros 
tollakkal ékesitett, részint feketékkel; hires minden 166 
ben azon vándorlásrul, mellyet tavaszszal délrûl e'jszakra 
s ó’szszel megfordítva tesz, olly nagy mint jól rendelt csa 
patokban. Magvakat eszik а mezökön, de jobb szereti a 
bogarakat és férgeket, millyeneket а mocsáros vidékek 
adnak neki. A régiek sokat besze'ltek ezen madárul , mi 
vel fö utja Görögországon és Kis-ásián vezcté keresztúl. (‘). 

Csak а dai-vak s 2‘ёёшек 14162611 1102аш161: fól: 
2. А lebenl‘e's daru (Le Courlan. ou. Courlz'rz'. Ard. sco 

'lopacem Gm. .Der Sc/mepfenrez'lzer.) Enl. 848. 
Csorra vékonyabb s kissé szelLebb mint а darvaké, 

 

(‘) Az.academia honctudósaì czen madarat, helyzet ‘мыс-161‘: 
snaps, oms, asío néven nevezék, de иду а régiek a mi suholyaìn 
kat hívták. Buñ‘cn, ki e hibát jól megfejté а suholyoknál, me'g is 
abba visaza esik, feledékenységbül , :i лай: ЬтдцЦушИ. 

(‘) Ezen пса-Шея tartoznak me'g: Ard. овладел-91.9,‘ Edw. 155. 
(Grue dè Canada); La Grue a' collier, enl. 865 és la 'La Grue des 
Indes, Edw. 45; (Ard. antigone.); Vieill. gal. 256; (Ard. america 
na), et la Grue géant. Pall. It. Il., no 50, t. I. (Ard. gigantea), 
melly nem lálszik semmîben különbözni а fehértül; végrç a toron 
gyos daru, (la Grue caroncule'e, drt. стипендии), melly nem 
gém , mit Gmelin hitte. 

(~‘) Ezen madárbul csinálta Vieillot a1. AnAMus вещи, вы. 252; 
Spíx, 91 , rl. -- on Rallus ardeoídes, не"! ad neki. 
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hosszasága nlolsóharmadán duzadt, _ ujjai elég hosszúk, 
de hártyátlunok. Erkölcse., nagysaíga mint a gémeké, 101 
lazata, berna, nyakán fehér csomókkal. 

A NAPÁLY. 

(Eurypyga. Ilig.) 2. A pille's napzíly, pillés дата. (Le Caurale. Petit Paon 
de roses. Oiseau du Soleil. Ard. Helias. Lin. Der 

Залив/диода]. Enl. 702.) ` 
Сз01‘га vékonyabh а darvakénál de hasonló orrcsalor 

nát biró, s egész a szem aláig szelt mint a gómeknél, de 
ninos csupasz höre az alapján. Fogolynagyságu ez а ша 
dár, s mellyet hosszu vékony nyaka, széles kiterjedt far 
ka s emeltebb szárai egészen kù'lönbözô idomuvá tesznek 
a többi gázlókétul. Tollazata berna sárga, veres szl'irke és 
fekete szalngokkal s vonalokkal változva а legszebb éji 
pillékre emlékeztet. 'Guiana vizei hosszában találtatik. 

A második törzsök húsevöbb s megismerhetö erôsebb 
csorrárul, s nagyobb njjairul: elöl bocsálhatók. 

A RAxÁszoK ‘газу csóNAKoRnUAK. 
(Les Savacous. Cancroma. Lin.) 

A gémekhez egészen közelítenek erös csorrok s а2 
onnét származó táplálati mód által, ha ugyanazon csorr 
olly különös idomu nem volna, de tovább vizsgálva azt 
lelendiiik, ho'gy ez nem egyéb, igen szélnyomott ge'm 
vagy nádi-hika csorrnál, mell)r valóban igen széles 
balm, s mintegy két kanálbul képzett, a homoru részelî‘" -~ 
fordl'ttatván össze. Allkapcsai erösek, metszök, а felsönek 
mindenik oldalán а hegyénél еду hegyes fog van; az orr 
lyukak az alaphoz közel nyilnak meg, de kél egyenkö 

(‘) Vicillot e navet Helius-m vńltoztatta. 
cUvIEn 1. к. 36 
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zös barázdában nyulnak e1 majd a hegyig- Lábakon négy 
uji van, mind hosszú, s maid sommi hártya; szinte folyó 
vizek partján fákon tartózkodnak e madarak, honnan a 
halakra lccsapnak , mint rendcs eledelökre. Magok "ise 
letc kiilönben szomorú s helyzetök ‘összehúzott mint a 
gémeké. 

Ismeretes Га] : 

А lala'nos ra'lva'sz. F- (Cancroma Coclilearia. L. Der~ 
Lòßelrei/zer.) Enl. 38 és 369. Vieill. gal. 249. 
Tyuk-nagyságn, fehéres, hála szürke vagy hama, 

hasa veres, homloka fehér, egy fekele sapkátul követve. 
melly a vén himnél hosszú bóbitává vállozik; déli Amerika 
fori-ó s nedves részein lakik. 

Ezután következnek : 

A GÉMEK. 

(Les Hérons. ..4rdea. Rei/ier.) 

Csorruk egész а szem aláig szelt; egy kis oi‘r-gödör 
mint barázda igen közelre a csorr hegyéig elnyul; megje 
lellletök még a középujj köröm helsö széiének Родион: 
ságárul. Száraik vérlesek; ujjaik s hiivelykök elég hosz~ 
szuak, a külsö uszhártya jókora, szemeik a csorrig ki 
terjedö csnpasz börhc helyezvék. Gyomrok igen пиву 
zseb, kevessé izmos, vakbelök igen kicsin. Szomorú ma 
darak, а folyók partjain fészkelök és iilök, hol sok ha 

~ lat elpusztitanak. Ganajok elégeti a Шин. Mind a két 52:1 
razon számos fajok van, mellyeket másrul nem oszthatni 
1`ó1, mint tollazatuk némi különösségériíl. 

A valódi gémek nyaka igen vékony , alapja felé hosz 
szń csüngö tollakkal szegett. 

1. А ke'lr-szürl‘e gém. (КЛ: gém. F. Le Héron commun. 
/lrdea major et cinerea. Lin. Der Fisch-reihen) 
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Enl. 755. 787. Frisch. 198. |99. Naum. 1. kind. 25. 
33 s 34. kép. 
Kékes hamusziu, feje hátulán egy f‘ekcte hóbita , nya-~ 

ka cleje fehér behinlve f'ekete könyú'kkel; ладу madár, 
folyóinknak igen árlalmasg'hajdauában hires volt azou mu 
latságért , mellyet а nagyok általa szereztek mugoknak, öt 
sólymokkal vadásztatva. 

Nálunk van még egy szl'irke és veres vagy 1111101’ 
szinl'i gém: 
2. А bibor gém. (Ardea purpurea. Der Purpurreiher.) 

Énl. 788. Naum. 1. kind. Pót. 45. 89-60 k. (‘). 
A rövidebb lábu apróbb gémeket frhnciául „Crabiers‘, 

néven nevezik; mi ge'mcse szóval adhatnók azt. 
Franciahon hegyes tartomáuyaiban legközönségesebb: 

3. А: apro' ge'm. (ge'mcse). -— (Le Blongios» Ard. mi 
ниш et danubialis. Gm.) Enl. 323. Frisch. 207. Naum. 
l. kiad. 28. 37. k. ‘ 

Sárga, saplu'xja,- hála, tollai feketék; alig nagyobb 
egy guvatnál; pocsolyák körött turtózkodik. 

А taral‘ge'mel‘ (ONORÉS) gémcsék szokásaival a 11116 
di gém termetét s а dobgém szineit köLik össze- (2). 

A KÓCSAGOK. (Les Ázgreltes. Federbuschreiher. 

(‘) Meyer szei'int az Ard. purpurea , purpurata, rafa, Gm. 
Africana, Lath. csak fajtái a 1111101- gémnek 

A. h. Ard. herodias, Gm. Wils. Vlll, LXV7 21 mellynek 11:11:21 
la lehet az enl. 858; - А. cocoì, Lath. Spix, xc; ezen hamis név 
alatt: 11rd. maguare. А. sìbz'latrix, Temm. col. 271; — А. ludaui 
сдали , Gm. enl. 99, mellytül az Á. virescens, enl. 908, 912. nem 
különbözìk fajra nézvc; — Ard. Novas Guz'neae, Lath. enl. 926 
csorrárn nézve közelít а lebmkege'mhez. ‚ 

(2) Á. lineata, Gm., enl. 860; -- А. tigrina, ua. eni. 791’, 
melly az Anl. Лат: ûntnláuak lenni látszik. 

1 

36* 
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Olly gémek , mellyeknél a hait-al lollai bizonyos idó 
bcn hosszúk és foszlottak. 

Legszebb fajok, mellyeknek tollail: azon ismere 
tes használau‘a fordítják, mellyct már ncvök Ищет 

1. A l'is ko'csag. (Felze'r Машу. F. Ardea Сан-гена. 
ЗЁГНЦЗЗГСЛЬСГ.) Еп1. 901. La petite Aigrette. ‘ 
Fél akkora mint a gém; egészen fchér, foszlott tol 

lai nem haladják meg Ген-1:61. 

2. A ладу Lo’csag. (Felze'r ge'm. F- La grande Algreíte 
Ardea alba, Der grosse Silberrei/Ler.) Enl. 886. 
Szinle fehér, de nagyobb. 
E két faj Europában találtatik. 
'Yun еду harmadik is, rövidebb lábu, foszlnll lollai 

sokkal meghaladják a farliat. Ez 
3. Az amerilvai kócsag. (Ard. egrelta. enl. 925. 

Ide vagy jól közel helyezendök: 
41 A Лифт lzócsag. F — (Le Cralier (le lllahon. Ard. со 

 

mata. Gm. Der Rallenreiher.) Enl. 348. Nalini. ISö 
kiad. 22, 45. k. 

Dóleuropai madár, háta verhenyes barna, szárnya ha 
sa farka fehérek. A vén nyaka sárgás, I'ejhátulán еду hosz 
szń tollag-_'(3). » ‘ 

y DOBGÉMEK: (Butors. Ro/zrdommeln.) 
Nyakok lollai lomhák, széledve'k, mi okbul nagyob 

_ baknak lálszanak. Rcndesen fcltosak "аду vonatollak. 

(2) Temmink véli hogy az A. alba7 az едкий-11:11‘ liatala, s 
hogy az enl. 901- г1. nem az europni api-ó kócsagot mutati-'1, hanem 
az amerikait. 

(') Meyer ponlos vizsgálataì szerint az Ard. салата, Gm., v. 
rallaides, Scopol., — Ard. squaiotta; —- A. Marsíglìí. , --- A. pu 
mila s még м A. ‚Шторм; , s A. malaccensis , Gm. enl. 911, nem 
cgyebek mint fajtái \'. különbôzó életkorai а hajas kócsnguak. Az. A. 



A GÁZLÓA. 565 

Az europai dobge'm. (Dalias. g. I". Tuszl-ag. F. midi bil'a. 
Le Butor d’ Europe. Ara'. „делит. L. RoÍLrclom 

’mel.) ЕЩ- 789. Frisch. 205. Naum. 1. kind. 27. 36. k. 
Aranysárga, feketés folt- és pontokkal, csorra s lá 

bai zöldesek, а kákásban tartózkodik , s ott irtózatos han 
gon kiált, s ez okbul nevez'teték nádibikának. (Bostaurus 
franciaul). Nyugodt állapotban ki'ilönös idomú, csorra ég 
felé emelt. (‘). 
Az e'jgfe'mel‘.. (Les Bi/Loreaux. Aß/cticorax. Nachtrabe‘ri.) 

A dobgémek idomai mellett aránylag, nag'yobb 0501‘ 
lraak, s a vénnek fejhátnlán nehány vékony toll van, 

Nálunk'csak egy találtatik : 
A rendes „дует, közönségesen : Val: fumju. (Le Bilio 

reaux d' Europe. Ard. nycticorax. Lin. Der Nachl 
reiher.) Enl. 758. Frisch. 203. Naum. 1. kiad. 26. 
25. h. 

A him fehór, sapkája, háta feketék; а fiatal (Eni. 
759.) sziii‘ke, köpönyege bui-1m. sapkája feketés. (a). 

aenegalensis, enl. 515, „Еще annak Наши. Meg lehet hogy ez Pli 
nius valódi baleari daruja, Xl , 57. 

A. h. Ard. candidissíma, Wils. LXU. 4; -— Garde-boeuf, A. 
bubulcus, Savign., Eg. Ois. pl. vnl; т- A' leucocephala, Gm. оп}. 
910; _ Ard.jugularis, Forst. v. gularis, Bosc. Actes de la Soc. 
d’ hist. natur. fe'lrét, п. rl. v. albicollis, Vieill. gal. 255; -—— fl» 
coerulea, enl. 549, melly'nek hihetô Банда az A. aeguinoczialis. (‘а 
tesb., 77, a szin kiilönbsége танец is; _ A rufèscens, Gm. enl. 
902; — Ard. leucocaster, enl. 550; _ A. agami, enl. 859». 

(') A. h. A. minor, VVilS. VIII, LXV, 5. v. A. sßellaris, B'., 
Gm., Edw. 155; _ A. undulata, Gm., enl. 768; _ A. philippe/1 
sis, Gm. enl. 908. 

(l) Meyer szerint, kit köveiiink, az A. grisea, A. maculata, az A. badia, Gm. az ё] ge'mek kiilönbözô életkoraìi i'llclik. 
(’) A. h. A- pileata, Lath., v. А. alba, ß; Gm., enl. 907;. 

‘1- calcdoníca, Lath.; _ A. cqyennerzsis, enl. 899, v. violaceo. 
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Végre ат: jegyezhetni meg, hogy a gémmîmnek a1 
osztályai nem fontosak, s nem igen élesek. 

A harmadik törzsöknél a nagyobb és simább 
csorron kivül, mint millyen a másodiké, az~usz~ 
hártyák maid egyenlök s elég erösek az ujjak 
alapiai között i 

A GÓLYÁK. F. 

(Les Cz'gog'nes. Cíconia. Cuv. Storch.) 
l 

Csorrok nagy, középszerüleg szelt, gödör vagy ba 
rázda nélkl'il, mellyen az orrlyukak а hát felé léteznek, 
közel az alaphoz, s mellynek alapját egy rendkivül rö 
vid nyelv foglalja el. Száraik hálósak , elsö ujjaik eléggé 
erösen hártyás-alapuak, kivált а kl'ilsök. Csorrok könnyü 
és széles lemezei egymáshoz veretvén az иду nevezett ke 
repelést -teremtik elö, majdnem egyetlen hangot e mada 
raknál. Zúzáíok еду kissé izmos , vakbelök olly kicsi hogy 
alig vehetni észre; algégejöknek nincs tulajdon izma; 
légcsöveik hosszabbal; s egészehb gyürüsek mint rendesen 
lenni szokott. 

Két faj 1101101 belöle itt': 

l. А fehér go'ëya. (La Cigogne blanche. Ardea cíconz'a. 
Lin.) Enl. 866, Frisch. 196. Naum. 1. kiad. 22. 31. kép. 
Fehér, szárnytòllai feketék , csorra lábai veresek, 

nagy madár, melly iránt a nép nagy tisztelettel viseltetik, 
kétségkivül azon épülttel, hog'y a kigyókat és más 151101 

' mas állatokat pusztítja. Fészkét leginkább tornyakon (11152 
tetökön, kürtökön) készl'ti, oda minden tavassszal megjö, 

“'ils. VIII, Lxv, 1, mellynek ñntala u А. jamaicensis, Gm.; ---~ 
A. .avibilatriJr-.I T., со]. 271; —- Pouacre, Buñ‘. (Á. Gardem', Gm.) 
enl. 509 , Банда, mint látszìk, egy bronz-fekete sapkáju hamvas éj 
gémnek. Ez = А; maculata; Frisch. 202. 
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miután a teiet Afrika különbüzö tartományaiban töllé s oLL 
másodszor fészkelt. 

2. А felrete gólya. (La Cicogna' noire. Ardea шут. 
Lin.) Enl. 399. s a Наш]. Frisch. 197. Naum. 23. 
32. kép. 

Fehéres biborcsillogással, hasa fehér, távol mocsá 
rokat keres meg; erdökben fészkel. (1). 

Az idcgen fajok közöLt `megkiiIönböztetendök: 
A сварная луаХси д’дф/(Ц‘. 

Mellyeknek csorra még nagyobb mint más fajoknál, 
hanem könnyü auyagu; —- s ezek КОМ: 

А begyes gólya'ŕ. (Les Cicognes à sacs. Ardea flubia.) 
Gm. Lath. ‘ 

Mellyeknél a nyakközép alatt val-'1mi kolbász-Véle 
függeszték van. s mellynek „шумит tollai a Maralmu 
nevezetü könnyíí tollpamagokat adják. Ezek legnagyohb 
madarak a nembül; hasok fehér, köpönyegök ércfényü 
fekete. Két fajok van: 

1. А тагаЬи go'lya; (Ciconia marabu. Tem.) co1. 300, 

Еду színü köpönyeggel. A Senegaltul. 
2. А szege'lyes gólya. (Cie. argala. Tem.) col. 301. 

Indiábul. Szárnytakarói fehérrel szegettek. --- Széles 
csorraikkal madarakat fognak a levegó'ben repülve. 

(') Ezen nemhez tnrtozók még а Maguari, ". amerz'kai go'lya, 
(А. maguari,) Vieill. gal. 254; Spix. LXXXIX, e hamis ne'v alatt 
Ciconia jubura, melly kevesse' különbözik a mi fehér gólyánk 
ш! ha сна]: nem hamvas csorra által; az apró nubz'ai ‘рейде 
go'lya (Cie. abdim‘i1 Lichtensein), Ruppel, 8; - А 'uíolaszin go'lya 
(C. leucocephala, Gm.) enl. 906. 

(2) A. h. 0- capillata, T. (C. chevelue.) col. 512. 
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AKZ O1{R(1N]DIK„ 

(Les Jaln'rus. Mycterz'a. Lin.) 

Linné czeket elválasztá az Ardea-klul, de a gólyák 
hoz igen közel állanak, ós közelebben., ininl; ezek a tu 
lajdonképi gémekhez; csorrok középszerü tátja, orrlyu 
kaik, lábtô'ik hálós takarózata, s jókora úszhártya'jok 
azok, millyek a gólyu'kéi; életmódjok is hasonló. 

Egyellen tulaj‘don bélyegök a vége felé könyůden 
hajló csorr. 

Legismerelesebb fai : 
.Az amerilvai arrondi. (Mycterz'a americana. Lin.) (‘). l 

Enl. 817. 

Igen nagy, fehéx‘, f`eje,l nyaka tollatlan, fekete bö 
rl'i, alá felé veres; а fejhátulán nehány fehér toll; csorra 
lábai feketék. Déli Amerikában él , pocsóták és mocsárok 
szélein mászókat és halakat vadász. (2). 

A NYoMGóLYÃK. (NYoMAcsonnolc.) 
(Les Ombrettes. Scopus. Briss. (3). 

A gólyáktól csak összenyomott csorrok által külön 
böznek, mellynek metszö erösze az alap `{elé duzadt, s 

 

(‘) Tuyuyu , Cayenneben , aiaìai Paraguaybnn , collier rouge, 
etc. Barrére( összezavarta az ameri/caí szaladu'rral, melly okbul 
ezen madárra (szaladárra) Brisson és Buffon átvitték a touyouyou 
‘аду touyou nevet. 

M_yctería Lìnnétül а ‚ан/111119 (orr, orl‘mány) szótul взбивани 
ték, lnìvel csorra igen nagy. 

(2) A. h. .Mycterz'a senegalensìs, Lath.; Vieill., gal. 255, melly 
tül a Cie. ephíppírhyncha , Ruppel. , av., 5L nem látszik’külöńbözni , 
csak hogy újdon példány uta'n rajzoltaték s csorr-alapján két 03115 
göny van. 

(‘) Scopa.’ a Zxonoç-(ôr) azótul i6. 
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orrlyukai egy barázdába nyulnak el, melly az eröszszel 
egész а hcgyig egyenközileg fut, теПу cgy kissé görbl'ilt. 

Сад]: egy fajok ismeretes: 
A búbos ayomgo'lya. (Scopus umbretta.) Enl. 796. 

Vieni. gal. 25o. 
Varjunagysága, feketés fóldszínü , himének tollag van 

a fejhátulán. Egész Alì'ikában elterjedt. 

A ншсзошюк. (Csorrata't-Ok.) 
(Les Bees-ouverts. Hians. Lacép. Anastomus. 1113 

Klaßschnabel. 
A gólyáktuli elválasztatásra nem hirnak talán egyéb 

bélyeget, mint az orrondík erössége't. Csorrok két lemeze 
csak Марии csukódik és hegyén, középen реф; hiu tert 
hagy, melly azonban részint az elkopás sl'ikerének látszik, 
mert látni ottan а szarvanyag rostjait, mellyek elhasznált 
szint mutatnak. 

Keletindiai madarak ezek, s az egyik fehéres, ez 
1. A pondiceri hiucsorr. (Ard. ponticeriana. Gm.) Enl. 

932. Vieill. gal 251. 
A másik bai-na. szù'rke, ez y 

2. A loromandeli csorrata’t. (Ard. coromandeliana. Sonner 
It. Il , 219. ' 

Mindeniknek szárny- és farktollai Íeketék. Lehet hogy 
ezen utolsó esak ñatal. A harmadik szivárványzó fekete: 
3. A lemezes csorrata't. (Anas. lanellzg‘er. Tem.) col. 236. 

Arrul nevezetes, hogy mindenik tollának csöke szarv 
lapocba végzôdik, keskenyhe s a zászlót (szakállakat) fó 
lülmulóba. 

A KEREPORRAK. ‚ 

(Les Drames. Dramas. Pajkull.) 

Igen hasonlítanak а csorratáthoz, mellycknelc maid 
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nem szokásait és lábait bi1-jak; de összenyomolt s alap 
ján aluI kissé (Дыши csorrokon tojásdadok az orrlyukak, 
—- а szélek jóI összeillök. 

Csak egy faj ismeretes a Verestenger partjairul s a 
Senegaltui: 
A ge'mecske lrereporr. (Dromas ardeola. Payk.) Stokh. 

évkönyv. 1805. 8. r1. Col. 362. 
Ruházata fehér; köpönyege s szárnya egy része feke 

téki ( 1). 

A TANTAL-ok, F. (FENEKLENEK.) 
(Les Tantales. Tantalus. Lin. lVimmersatt.) 

Lábaik, orrlyukaik s csorrok mint a gólyánál; de 
csorrok háta gömbölyû, s hegye alá görbiilt s mindenik 
oldalán kissé kimetszett: fejök egy része s néha nyakoké 
is, tollaktul cupasz. 
l. Az amerilraifenelvlen. (Le Tantale d’ Amerique. Tan 

talus loculator- Lin.) Enl. 868. Wils. VIII. LXVI. 1. 
Gólya nagyságu, de vékonyabb; fehér, szárny és fark 
tollai feketék, csorra s Iábai feketések valamint feje s 
nyaka csupasz höre is. Mind akét Amerikában él s min- ` 
den tartományrba az esös évszak idejére megy, hol az 
iszapos vizeket va'logatja ki, hol fökép kigyókat keres. 
Járása Iassú, természete ostoba. 

2. Az afrilrai ̀ ‚именем. (Ъе_Тап‚!а1 d’ Afrique. Tanta 
lus ibis. Lin.) Enl. 339. 

Fehér, szárnyain könyüden árnyalva biborral, csorra 
sárga , arca böre csupasz és sárga, sokáig ugy fekinteték a 
természetvizsgálók által , mint а régi egyiptomiaktul „Ibis“ 
név alatt annyira нашивки; de újjabb vizsgálódások be 

(') Dupont, Ann. des. lc. natur. IX. xLv. rl. Ez az Erodia 
amphilensic, Salt., Voy et Abyss., atlas pl. xxxl. ` 
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hizonyiták , hogy az Ibis egy sokkal kisebb Га) . melly 
rül alább szólandunk. Ezen feueklen közönségesen nem 
is Laláltatik Egyiptomban; hozzánk a Senegaltul hozatik. 
А ceylaai fenehlen.. (Le Tantale de Ceylan.. Tantalus 

leucocephalus.) Encyc. méth. Ornith. 66. 1.1. k. Vieill. 
gal. 247. ' 

Mindnyája között legnagyobb, csorrot is legnagyob 
bat hir. Arcbô're s csorra sárgák, tollazata fehéx‘, mellén 
egy öv s tollai feketék, farcsikában hosszú rózsaszl'n tol 
lak, mellyeket az évszakbanÍ elveszt. 

А KALÁNosAK. F. (KANÁLGÁzoK.) 
(Les Spatules ou Pallettes. Platalea. Lin. Lòßïler.) 

Egész alkatokhan közelitenek a hattyukhoz, de csor 
rok, honnan nevöket vették, hosszú, lapos, mindenütt 
széles, de kivált; vége felé kanál-idomu keŕek köggé szé 
1esù`1 és lapul ki; alapjátul két csekély, egyenközös ha 
ŕázda indu] e1, a végig terjedô’ , pontosan nem maradva а 
szélekkel közegyenes. Orrlyukai petések, s mindenik ba 
rázda eredetélül nem messze nyilnak meg; apró n'yelvök, 
hálözott ввёл-1111:, eléggé nagy uszhártyáik , két igen kis 
vakbelök , kevessé izmos zúzájok , tulajdou izom hijányu 
algégejök, azok mellyek a hattyunál, de csorroktul a ki 
szélesbülés minden eröt elvesz és másra alkalmatlanná te 

szi öket, mint az iszapban turkálni- s vizi bogarakat és 
apró halakat halászni. 

1. А fehe'r hala'nos. F. (La Spatule blanche huppee. -Pla- 

(‘) A. h. а tejes jene/:len (Tamale lacie', Tant. lacteus. T.) 
col. 552. " 

(’) Platalea, ‘аду platea, latin печей, néha `azon jelentéaüeiia 
pel-ikánnal. ' 
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talea [швы-11111. Gm. Der weisse Lëßler. Enl. 405. 
Naum. Pol. 44. 87. k. 

Egészen fehér szinl'i, fcjhátulán hubhal, elLerjedt az 
egész ó világban, niagas fákon 165211121- A bulaatlan. 1ra 
ndlga'z. Buff. Hist. des Ois. VII. lcöt. 24. rl. Bail sze 
rint csak amannak fiatala. Bubhiján leiviil még arrul is 
merhetö hogy szárnytollai feketével szegvék: 

2. A rózsaszinü kana'lga'z. (Le Spatule rose. Platalea 
aiaia. Enl. 165. Vieill gal. 248. ~ 

Arca csupasz , tollazatán kiilönhözö árnyéklatu vi 
dám rózsa-festések, idövel sötétebbé lecndök. Del-ame 
rikábul. 

Negyedik család. 

A HOSSZCSORRUÀK. 

(Longirostres. Langschnälller.) 

Számos parti (gázlô) madarakbul áII, s ezek 
nek nagyobb ‚ száma Linnének Scolopax nemét 
képzé , mig mâsok a Tringa nemhen voltak össze 
zavarva , részint annak hélyege ellenére, —- а2 
igen rövid hüvelyknek t. i., melly a Fóldet nem éri 
meg. Végre kevés szám a lilék közé téteték, mivel 
hüvelyke egészen hibázik. Mindezen madaraknak 
majdnem azon idomuk van, azon szokások, s gyak 
ran még azon színelosztások is., mi okbul igen nehéz 
61.6. egymástul megkülönbözteini. Altaláb... bélye 
gezik öket vékony, hosszú, gyönge csorr, melly 
mást nem igen enged meg nekik mint az iszapban 
vájni , ott férgeket és aprô madarakat keresve; ezen 
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csorr idomának kiilönbözö változtása'i a nemek és 

_ alnemek Fólállítására szolgálnak. 
Linné elvei szerint ezen madarak nagyobb száma 

egyesl'tendö voIna i f 

A LEBENKE, LABONKA; (SNEP. F.) nemben. 
(Scolopax. Be'casse. Sclmepfe.) 

Mellyet mi csorra kiilönbségei szerint igy osztunk 
iöl , mint következlk: 

A BATLÁK. (IBIsz cIBIK. (Les Ibis. Ibis. Cuv). 
` Gmelin tantalnsaitul elválasztjuk öket. mivel esor 

rok, noha hajolt, mint a fenekleneké, de sokkal gyöngébb , 
kimetszéstelen a hegyén, az orrlyukak alapjának háta 
felé nyilnak , s mindenik egy harázdába folytatódik, melly 
egész a`hegyig niegy. Kl'ilönben ezen esorr elég vastag, 
alapján majd négyszögü, feje vagy még nyaka egy ré 
sze is mindig csupasz. A külsö ujjak alapon igen hártyá 
Sak s а Ьй7е1у1с elég hosszú, hogy jól támaszkodjék 
Í`óIdre. i 

Vannak rövid', hálós száruak, ezek az legerösebb és 
legnagyobb csorruak: 
l. Az ibisz batla. (L’ Ibis sacre'. Ibis relzgrzosa. Nob. 

Abou-Hannes. Bruce- It. 35. rl.. Tant. aetÍLiopicus. 
Lath. A vén, Cuv. Rech. sur les. Oss. foss- I. Как. 
s а ñatal. Savign. Descr. de I’ Egypte. Hist. Nat. des 
Ois. 7. r1. 

Leghiresebb fai. E madár Eegyptom templomáhan 

(‘) Ime isme't egy meglu'ilönböztetés , mellyet vieillot (gal. 246.) 
fon-ás megnevezés nélkiil veit, noha az én Mémoire-om az Ibisrül, 
hol azt alapitám, tizenöt évvel van elöbh irva, mint. a mi a mada 
rak x'endszerériil iraték. 
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шишек, egész vallásosságig határos tiszteletlel; holla 
után bebalzsamozák, némellyek szerint, mivel kigyókat 
evék, mellyek azon tartományokban igen veszedelmesek 
leheLtek volna, mások s‘zerint, mivel némi viszony mu 
tatkozik tollazata s a hold phasisai között; egyebek sze 
rint végre, mivel megjelenése In Nilus nevekedését je 
lenlé. ('). Sokáig azt hiték, hogy ezen Ibis az afrikai fe 
neklen; most már tudjuk hogy szóbeli nemù'nkhöz {апо 
zik, tyuknagyságu, febér tollhzatu, kivévén szárnytollai 
végét, melly fekete , :i végsó' takarók zászlója kinyult, 
foszlott, violást cslllogó fekete s а szárny és fark végét 
betakarók Csorra lábai {стек valamínt feje s nyaka egész 
csupasz része: ezen rész а fiatalnál, legnlább felsö részén , 
apró feketés tol'lakkal fedett. Ezen Га] egész Afrika kiter 
jedésében találtatik. 

A más íbiszek szárai vértezettek: csorrok elég álta 
nosan vékonyabb. 
2- А шггез batla. (L’ [bis rouge. Scol.- ril-bra. Lin. Tan 

talus. ruber. Gm.) Enl. 80, 8l. Wils. VIII, LXVI. 2. 
Amerika minden részeinek madara, jeles szép piros 

szinérl'il, mig szárnytollai’ vége fekete. Aprai eleinte feke 
tés pelyhüek, majd hamvasok, utóbb repülni kezdéskor 
fehéresek lesznek: а VCI‘BS szl'n csak két év mulva jö elö 
s idô'veI egyre fényesül. Ezen Га] nem utaz, csapatonként 
é] a folyamok kiömlései mellett a mocsáros helyeken. 
Könriyen szelidithetö. ` 
3. А magyar baila. (L’ [bis иен. Courlís. vert. Scol. 

falcinellus. Lin.) Enl. 819. Naum. l. Мак]. PÓt. 28. 
Sav. Eg. Ois- VII. r1. 2. k. 
Teste bibor-veresbarna, köpönyege` sötétzöld, а fia 

f 

‘и. 

(‘) Savigny, Mém. sur l’ Ibis. 
(2) A Moluccai szigeteken еду közel Га] van, hosszabb csorm, 

kevcsebbé foszlott s részint fehérrel [мы födözókkel; mclie fölének 
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talok (Не s nyaka fehéresen pontozott. SZép madáx‘ déli 
Enropában s e'jszaki Afrikában, s egész hihetò'séggel azon 
fa), melly a régiektül [едет z'bz'sznelv, mondaték. (1) 

Az UGARÁLYOK. KURLTK. 

(Les Courlis. Numenius. Cuv. 'Brac/wogel) 
Csorrok hajolt mint batláké, de vékonyabb, egész 

hosszában görgeteg: a felsö lemze vége túlhaladja az alsó 
Iemezét, s egy kissé elöbbén alá nyul. Ujjalapjai között 
hárlyák ‘штык. 
1. А l‘urli ugara'ly. (Рыб/15‘ же}: Földi. Le Саха-1119 d’ 

Europe. Scol. arcuata. Lin. 818. Frisch. 224. Naum. 
5. 5. k. 

Kappan nagyságu, berna, minden tollainak széIe Ге 
héres; farcsikafehér, farka fehér é's hama szalagu. Kö 
zép l'zùl ‘гад, a partok hosszában közönséges, s szárazra is 
jól bemenö. Kux‘li nevét kiáltozásaítul Карт. ` 

tollai hosszúk és hegyeaek (Ibis malucca , Cuv. Molukkai Ibisz), s 
Bengalában egy másik, kìssé foszlott és hamvas takax'ókkal (бандит! 
batla, Ibis ôengala, Cuv.) 

A. h. Ib. papillasa , Temm., Col 504; -- Tant. сайта, Gm. 
enl. 867; — lb. nudi/rana, Spíx, 86; — Ib. oxycercua, uo., 87; 
— T. albicollis, Gm., v. Couricaca, Margr. enl. 976; -- Tant. 
cayennensis, Gm., enl. 820; — Ib. plumbeus , Temm., col. 255; 
-- Tant. melanopis, Gm. Lath. III, Lxxlx. rl.; —- Ibis chalcop 
tera, Vieill. gal- 2-16 , v. Tant. hogedash. Lalli. 

(‘) A. h. Tant. albus, et T. coco, Gm., enl. 915; --- T. crista 
‘из, ua. enl.-841; — Ibis. leucopygus, Spix, 88, ‘hogyha nem 
egyez, meg a гений; Tant. leucocephalus , Lat. III, LXXX, 2. 

(’) Numem'us, a nêoménie , ńj hold, “бы! származik, mivel 
csorra új holdídomu. 

(9) A. h. Num. zfirgatus. Cuv. (Courli à mèches etroites) a Be 
ményîoktul, enl. 198; — Кит; lineatus (Courl. à m. éar. de l’ In 
de); --~ Num. langirastris, ‘Лиз. (hosszu'csorru amerika' ugara'ly.) 
Am. 1l, xxlv, 4; — Num. barealis, ua. VII, Lvl, 1. 
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2. А Iris L‘urlz'. (Esò' же]: F. Le Corll'eu d’ Europe. Pe 

tit courlis. Scol. Phoeopus. Lin.) Enl. 842. Edw. 307. 
Frisch. 225. Nauru. 10. 10. k. (1). 
Amannál felényivcl kisebb, de maid hasonló tolla 

zata (2) 

A tulajdonképi LEBENKÉK. (snef-ek. F.)7 laóonka'k. 
(Les Bécasses propr. dits. Scolopax. Cuv. Eig. 

Schnepfe.) 
Csorrok egyenes , orrlyuk-barázdáik igen közelre hat 

nak`a véghez, melly egy kissé elöreduzad, hogy az alsó 
csorrlemezt meghaladja s mellynek köze'pén egy egysze 
rû barázda van. Ezen vég lágy s igen érzékeny; holta 
után kiszáradván, pontolt fólületet kap. Lábaikon nincs 
hártya. Különös bélyeg ezen madaraknál az összenyo 
mott fö, s az igen hátra helyezett nagy-szemek, mi ok 
bul igen ostoba tekintetök van, mellyet szokásaik által 
sem hazudtolnal; meg. ` 
l. .Az erdei lebenlve- (Erdei sncf. F. La Bécasse. Seal. 

rustz'cola. Lin. Die grosse W aldsnepfe.) Enl. 885. 
Frisch. 126. 127. Naum. 1. kiad. I. l. k. 

Mindenki ösmeri; ruházata fólù'l tarkázott sziirke , ve 
res és fekete foltokkal és szalagokkal; alul szlïrke, feke 
tés kevesztvonalokkal. Megkùllönböztetö bélyege négy fe 

(') Phaeopus, hamvasláb , Gesner csinálta szó. 
(2) A. h- А karcsorru ugara'ly. (Num. гений-062113 ‚ Bonap. 11.); 

--- А vereses farasiku, ug. (Num rufus, Vieill. gal. 245; — /lfêl 
csorru ug. (Num. örevírostrìs , T.) col. 581. 

Jegyz. A свои‘ e nemben в majd az egész családban idövel egyre 
hosszabbul. _ 

(‘) Scolapax, görög neve a lebenkc'nek, a unolôlp, karó7 $26 
tul, mivel csorrok egyenes, hegyes. Vieillot Rusticolá-ra "111102121: 
tá. (Leben/Ee, а lehegve repüléatül.) 
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kete széles kei'eszl.l ezailzighanV Ш, mellyck feie hátulán 
egymást követik- A lebenke nyáron а mages hegyeket 
lakia , s octoberben erdeinkbe száll alá. Magán vagy pái'o 
san iár, kiviill; hoinályosodáskor (szi'irkl'ilelkor); férgcket 
es bogarakat keres а földben- Nyáron esel: kevés niarad 
hálra а sikon. (‘). 
2. A szalonlsa. F. Vizl‘öri lebenl‘e- (La Beoassine.- 4Sco- 

lopax galliazigo. L.) Enl. 883. Frisch. 229. Нант. 3. 
3. k. (Herrschnepfe. ' 
Kisebh, de csorra amazènál hosszubb, megkíilön 

höztetik két széles hosszanti feketés szalag által ‘а feién?, 
barna- és siii-ga folios nyak, feketés köpönyeg által két 
sárga hosz-szalag'gal, szii'rke liullámu barn‘a szárnyak, s 
fehéres has által, oldalvást bai‘nás hullámzattal stl). 

Mocsárolîban, folyók partiain, forrásolcv köri'íl [аг 
tózkodilc; liithatlan magass-.igra emelkedik, és a Мина 
gasoii- túl igen messziri'il hallalia kecskééhez vhasonló éles 
„быть — - 

Maid változás nólki'i'l találtatik а iïildgolyó minden 
rc'szében. ' i ‘ 

3. A aagyobb lehenhe (ладу szalonl'a. Le floulrle Bécas 
sine. Scol. major. Gm.) Frisch. 228. Nnum. 2. 2. k. 
Die grosse Sumpfschnepfe. 
Еду harmadával nagyobb termetl'i az elöhbinél , melly 

tr'il тёёг abban is lcù'lönbözilc hogy íìäh'ilsö szi'i'rke és sár 
ga hullámai kisebbek, az alulsó barnálc pedig nagyobbak 
és számosabbak. 

4. A his lebeake. (Kis „(йода- La petite Bee-Cassine. la 

(‘) A. li. egy igen liözel fait (Ники АшегПкёЬн]. (Seal. minor, 
Gm.) Arct. Zool. Il, xix, rl.; Vieill. gal. 242; ‘ты, "1,‚ xLvni, 
2; _ Scol. „мы, vig. Trans. lin. XIV', xxi. rlrha ez válliin` 
iló fai. 

cUvInn I. к. 3'/ 
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Sourde. Scol. gallimula. Gm. Gyepi csirle. F. Die 
.Moorsclmepfe.) Enl. 884. Frish. 231. Naum. 4. 4. k. 
Maid felényivel kisebh mint a rendes szalonka, s fe 

ién csak еду fekete szalag van, köpönyege alapia ércfé 
nyü zöld szint iátszik. Tarkóiát sziirke félkörv foglalia el, 
oldalai mint melle harna foltosak. Mocsárainkban maid 
egész évben megmarad. . 

Mind ezen madarak ieles eledeltl adnak s télen elég 
közönségesek asztalainkon. (‘). 

A többi lebenkéktiil megkiilönböztetendö: 
5. A szürke lebenlre, szürl‘e szalonlva. La Bécassine grise. 

Sc. grisea. Gm.) VViIs, VII. LVIII. 1. Scolopax Рад/1711217, 
Nils. Orn. svec. II, 2. r1. s nyári öltözetben. Scol. no 
fveboracensis. Lath. ' 

A többiektiil abban kiìlönhözö , hogy igen kitünö 
fél-hártyás a kl'ilsö uiiai köze; Télen hamvasabb, ver 
henyebb nyáron, farcsika mindig fehér és fekete foltos. 
Szinte Iáttatik Europában. (2). l 

A szEMENKÉK. (szÁRNYAszEMEsEK.) 
(Les Rhine/Lees.. I_ìh‘yncliaea. Cuv.) 

Afrikai s indiai madarak, mellyeknek maidnem egyenlö 
két csorrlemeze könnyüden meghailott végü, orrlyuk-ba 

 

_ (‘) A. h. Scol. .Bre/amil', Kaup. , (la Béccassin muette. d’ Eur.) 
Isis , 1825; -- Scol. paludosa, Gm- enl. 895 , melly = Scol. galli 
naga,- Wils. VI, XLVII. 1; — Seal. gigantea, Temm.,- col. 405. 

Buffon Brunette-ie, Scol. pusílla., Az angolok Dunlin-a, nem 
egyéb mint az örvcs árpacsirta, vagy a sziirke lparliram nyári öl 
tözetben. 

(2) Ugy lálszik, Vieillot еще‘: osztatnak tartia fön a scolopax 
nevet, legalább , mint hiezem, ha 241. rl.-ja ezen madarat ábrázol 
ja; de az kevessé pontos. Leach ebbül csinálta a Macroramphm 
nemet. 

(а) Vieillot fogadta el e neme! és nevet, gaL, 240. rl. 
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rázdái eljönek a felsö csorr végeig, mellyen páratlan ba 
rázda nincs. Ujjaikon ninos uszhárlya. Lebenke idomuk 
mellett vidámabb szl'nüek s leginkáhb jelesek szárny és 
farktollaiknak szép szemfoltairlll. 

Különbf'éle szinkeveréküeket ismerni beló’ll'ik. mely 
lyeket Gmelin mint fajtákat egyésl't а Scolop. capeasis 
(reme'nyfohi szemenhe) név alatt s mellyeket Temmink 
valóban csak különbözö koruaknak álll't. 

Az IszAPGÁzAK. (MocsÁRGÁzAK). 
(Les Bar-ges. Limusa. Bechst. Sumpfwader.) 

Csorrok egyenes, néha könnyüden Pólfelé is hajolt , 
s még hosszabb, mint a lebenkéké. Az orrlyukbarázda 
egész az elöszélig megy, melly egy kissélenyomott, tom 
pa, páratlan barázdája nincs, sem pontozata. Külsó’ ujjaik 
alapja között van hártya. Termetök sokkal karcsubb s 
száraik emeltebbek mint a lebenkéké; а sós mocsárokat 
s tengerpartokat szeretik. ` 
1. А húlló's farlru zszapgáz. (La Barge ahoyeuse ou à 

queue rayée. Scol. Zeucophaea, Lath. Zaponica. Gm.) 
a ñatal. Brit. Zool. XIII. r1. Briss. v.; r1. XXIV. k. 2. 
A vén nyári ruhában. Enl.'900. (3). 
Télen , sötét barna-szù'rke, tollai fehéressel szegvék, 

(‘) Scol. capensìs, д Gm. enl. 922, a ve'n lesz; Seal. capensz's 
y. enl. 881, vagy Rhynchaea variegata, Vieill. gal. 240 , a ûatal, 
s enl. 270, köze'p-kor. A chevalier vert, Brisa. és Bui'l‘. (Каин: 
benghalensil, Gm.) Albin., III, 90, még e nembül van, s nem 
látszik különbözui az enl. 922. — ábrázoll; fajtátul. — Jegyz. Csak 
ezen utolsó rajzolat mutatja jól ezen apró alnem csorrát. A. h. még 
egy brasiliai jól külöubözó fait: .Rhynchaea hilarea, Val., Bullet. 
des sc. de Ferussac, 2e cah. 

(2) Vieillot e nevet LIMlcULA-ra „диеты, gal. 245. 
(’) Gmelin e madár Наш!“ а következó {а} fajta’jává cainálta, 

és Brisson ábráját idézi, Scol. glutei.: alatt, melly ‘Штат. A vén 
37* 
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farcsika fehér barnával kúllò'zve, stb.. Nyáron verhenyes , 
barna háttal. Farka mindig fehéres és feketéssel szalagolt. 
2. A fel‘ete [си-112 iszapga'z. (La Barge à queue noire. 

Scolopax педиатр/111111, et belgica. Gm. Limusa. me 
lanura. Leisler.) Téli ruháhan Enl. 874. nyáriban 
uo. 916. 

Télen hamvas sziirke, hátán barnább, hasa I'ehér; 
nyáron feje. nyaka, melle veres, köpönyege hama, ve 
res foltokkal, alul barna veres és fehér szalagokkal, far 
ka mindig fekete, végén fehérrel szegve. . ' 

Ezen két madárr meg egyszer olly magas mint a 1e 
benke. Toll-változásailc adutak okot` a 'fajok nagy szapori 
tására. Az utolsó nyáron» Holland éjszaki sikjait lepi e1. Ki 
áltása éles mint a kecskeé. 

A PARTIRAMOK. (PAnTIGAzoK.) 
(Les lllaubèclies. Calidris. Cuv. {I5-ingu. Temm. Strand 

lúufer.) 
Csorrok vége _lenyomott, orrlyukT-barázdája igen 

hosszú mint az iszapgázoknál; de a csorr általában nem 
hosszabb a fejnél; könyüden szegett ujjaik nem birnak 
hártyát alapjokon, s hl'ivelykök alig elc'g nagy megérint 
hetni a Póldet; középszerüleg magas száraik 5 rövidiilt 

= .Scal- lapum'ca. А Limusa Meyeri, Leîsl. és Тел-1111., ezen 111; 
1а1‹|оп faj te'Ii ruhájában, ~-- 1:I Lim. rufa, azon tulajdón, nyâr'l 
öllözetben. 

(') A. II. Ввод/едва, Lin.; Wils., Am. VII. LVI. rl. 4, vagy 
la. Barge marbréö — Limícula marmorata, Vieill. gal, 245, _. 
Megkíilönbözlethetó 11 Scol- tere/c, Sc. cinerea, Cm.; Guldenstein , 
Nov. acl. petrop. XIX, XIX. rl., mellynek csorra fölfelé hajolt, lá 
hai féI-úszhártyásak. A kardorrokhoz vezct. 

(7) Calin/ris, humvas, foltos madár, folyókat és erdókct keresò. 
Arist. Brìsson а nagyobb partiramrn alkalmaztalá. 
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termetök otrombább idomot adnak nekik mint a mocsár 
gázoké. Szinte sokkal kisebbek is. 

l- A nagyobb partiram. (La Maube‘cbe; Sandpiper és 
Canut az Angoloknál. Tringa grisea, Tr. ciaerea. 
Tr. canutua. Gm.) Enl. 366. Edw. 276. “На. VII. 
LVII. 2. 

Téli ruhájában Póh'íl hamvas, alul fehér, nyakelején 
mellén feketés foltokkal. Nyári iollazata: (Tr. islaadica. 
Gm- Tr. rufa- Wils. VII, LVII. 5.) fólül sárgával és feke 
te'ssel folios, alul verhenyes. A Tr. nae'via. enl. 365. kö 
zép évszakbeli. F arktakaróji mindig fehérek, feketével 11111 
lözven , tollai szlïrkék. Majdnem szalonka-termetl'í.l 
A bisebb (fel-étés) partiram. (La lllaube‘che noiratre. 

Tringa marítima. Brù'n. fr. azgrricans- Montag. Tr. 
1in. IV. r1. 2. k. l. ‘ ' ‘ 

Az elò’bbinél kevéssel kisebb, szù'rke, köpönyege fe 
ketés , szárnyain fehér hullámzatu, hasán fehéres. Francia 
honban ritkább , de Holland partjain közönséges. Csak kö- . 
veken nyngszik meg. (‘). 

A HoMoKGAzoX. HoMoNKAK. 
(Les Sanderliags. Arenaria- Bechst. Calidris. Vigors-) 

Míndenben hasonlítnak a partiramokhoz, azon egyet 
kivéve, hogy hl'ivelykök egészen hibázik, mint a liléké. 
A rendes homol‘ga'z. (C/Lararlrius calidrzä. Gm.) Briss. V. 
' Xx. r1. 2.-§,Viei11.ga1.234. 

Egy ismeretes Га]. Télen: fóli'iI szürkés, alul és hom 

(') 11.11.. ezen europai fajokat: Tr. Temminkz’i, Leisler, col. 4l. 
i I; -- Tr.' minuta, Leisl., Naum., 21. f. 50. s ez idegen fajokat: 

Tr. [теории-а, Gm., Lath. Syn. lll, LXXXII. rl.; _ Tr. „ищем, 
Temm'» c01- 41, l ì _. Tr. maculosa, Vieill. Dict.;` _ Tr. pasillo , 
Wils. XXXVII, 4. 
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lokán fehér, szárnyai feketések, fehérrel (лыжи. VViIs. 
VIII, LIX., А. Nyáron: háta sárga s fekete faltos, melle 
feketés pontozással. (Charadrz'usmubz'dus.) “На. VII. LXIII. 
3- (‘)» 

Az ÁRPACSIRTÁK. (tengeri pacsirta'lr.) 
(Les Alouettes de mer. Pelz'dna. Cuv.) 

Nem egyebek mint apró partiramok, fejöknél egy 
kissé hosszabb nyakkal. Lábaik szegêlyét észre sem ve 
helni. 

А Z‘z's a'rpacsz'rta. (L’ Aloutte de mer. ou petit Мальд 
che. Trz'nga cinclus et alpina.) 
Еду harmaddal kisebb a nagy parliramnál s mint az , 

télen fólül hamvas, alul -fehér, melle szl'irkével felhös, 
(Wils. VIII, LVII. 3.); nyáron fólül sárga (оплате: kap, 
fekete foltokkaI; apró fekete foltokal; nyakelöjén és me 
Ién , s egy fekete paizst а hasa alatt. Ez az ör'ues a'rpacsz'r 
ta, vagy Tr. aipz'na. Gm. ‘аду Tr. cinclus. B., enl. 552; 
VViIs. VII, LVI. 2. — А renales a'rpacsz'rta (L’ .Alouette 
de mer ordinaire Tr. cínclus. L.) enl. enl- 851. közép 
évszaki állapotbgxll. (2). 

A HAILÁRAK. 

(Les Cocorlis.) 

Az árpacvsirtáktul csak abban kù'lönböznek, hogy csor 
rok Akissé дало“. 

Ismeretes faj: 

(‘) A téli öltözetbeli kis árpacsz'rßá-val összezavartalék, melly 
petit Mauóèche, s Tringa arenaria nevet is hord. Brisson, печени: 
sen, egy madár Ieirását adja s еду másiknak ábráját. А calidrìs trin 
goides, Vieill. gal. 254, ezen nyár-ruházalu madár гол ábrájának 
итак. ` 

(2) Ide i6 hihetôleg a T. macraptera, Spix, хсп. 
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А lzó'zönséges hajlárcsir-ta- (Scolopax subarcuata. Gm. 
Numeaius africa/Lus.) Нант. 2l. 28. k. -- és 20. 
27. k. ' 

Télen f`ól1'i1 feketés, szürkésen hullámozva , alul fe 
héres; nyáron a háta feketével és sárgával foltos, 3211г 
nyai szù'rkék, nyaka s test-ala veres. _Mindenütt гамма 
tik de elég ritkán 

‚ A KASZACSORRUAK. 

(Les Falcinelles. Falcinelllw, (‘). 

Csak egy fajok ismeretes: 
А törpe laszacsorr. (Scol. pygmaea. L.) Afrikában honi, 

de néha Europában is láttatik. 

A vŕBIc-ok. 

(Les Combat'tans. Маг/идее. Cuv. Kampflzalm). 
Valódi partiramok idomra s csorra nézve; csak käl 

sö ujjaik Кбит! van majd akkora hártya, mint a vizita 
moknál és iszapgázoknál. 

Csak egy fajok ismeretes: 
А bajnolv fuz'bz'c, (ba/'nok libuc. F» Tri/zg. pugnax.'L.) 

Enl. 305. 306. 

Kissé kisebb a szalonkánál, jeles azon dühös harcrul , 
mellyel a hl'mek a nö birtokaért tavaszszal megküzdenek. 
Ezen évszakban fejök részinl. veres bibircsokkal Сайт-Ъ, 
nyakok sürü tollpamaggal van körülvéve, olly ‘411026 
lag rendelve e1 és színezve s olly furcsán důledve ki, 
hogy két hasonló egye'nt soha nem találtak; -- söt még 
ezen idö elött és után is olly сайта; van tollazatukban 

д . 

(') Vìeillot e печей ERoLlA-val ‘МЫ föl. Igaztalanul állittaték, 
hogy e madárnak hüvelyke hibázik. 

(Ч М‘11‘1г’1;‚ küzdó, Ilslîövoç, barna. 
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hogy а természetvizsgálók töhb képzelt Га]: csináliak be 
löiùk. (i). Lábaik mindig“ sárgásak, s ez, valamint csor 
rok s külsö félúsz-hártyájok jó ismertetö jelek. Ezen 

.egész Europa éjszakán közönséges madár, а mi part 
jainkija is eljö, kivált tavaszszal , de itt nem fészkel. 

Amerikában Vannak а partiramokhoz hasonló apró 
madarak. 

Az IRAMÚszoK. 

(Hemzlvalama. Ch. Bonap.) 
Mellyeknek lábai elül fél-úsz-hártyások. `--- F ajok a 

Trz'nga semz'palmata, Wils. VII. LXIII. Trínga brevi 
'rostris. Spix. xcIII. ` y ' 

A partiramokhoz közel helyezendönek látszik 

A LAPÁTGÁZ, (lapátcsorr.) 
’ (L’ Eurínorz'ngue- Eurz'rLorÍzy/zclzus. Wilson.) 
Melly amazoktul lenyomott , (lapátidomulag) kíszé 

lesült végii csorrával, a kánálgázéhoz hasonlóval, külön 
bözik, s mellynek egy ismeretes faja 

А #бгре laprítcsorr. (_Platalea pygmaea. ‚Ъ. EurÍ/Lorllyn 
Chus griseus.) “7115- Thunb. Acad.lsvec. 1816. v1. rl. 
Legritkább a létezök‘között, inert csak egy egyéne 

ismeretes, fólù'l szürke, alul fehér, alig egy árpacsirta. 
nasyságw . 

(‘) A Chevalier varié, ЕЩЁ, Esp. IV; Brits., V, XVII, 2. (Tr. 
Иногда, Lin'., Tr. сет-ориг, B; Lìttorea, Gm.); а Chevalier, pro 
prement dit, Buff., esp. Il.; Brisa. , V , xvn. rl. f. 1. Gmelinlül idéz 
ve Seal. „шт, alatt; a .Maulvèclze propr. (lite , Briss. V. XX. rl. 1. 
k. (Tring. calìdrís, G|n.); Frisch madara а 258. Народ, nem едут 
bek kûlönbözò ruház'atbeli áiíbucò'lcńál‘, -— s még több fajtákat is le. 
lletne igy összeállítani. 

Meyer szcrint a‘Tringa grenovicensis , Luth., szinte Наш УЁЬЦС’ 
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szARcsinAMoic. 

(Les Phalaropes. Phalaropus. Bi‘iss.) (l). 
Api-ó madarak; csorrok laposabb а рагйгатойёта, 

‹1е kl'ilönben azon arányuak s azon harázdálîat birók; lá 
baikon az uiiak igen sze'les hártyával szegvék, mint a 
szárcsáké. 

Ismeretes fai 
A felrete's-szarnyu sza'rcsiram. (Tringa lobata. Tr. fu 

licaria. Lin). Fhalar. fulicarius. C. Bonap 
Csorra erös mint ezen családé. Télen fóh'il hamv'as, 

alas s feién fehéres, tarkóián fekele szalag, = Tri/zg. 
lobata, Phal. gris. Edw. 308; nyái‘on fekete lesz fóli'il 
eái‘gával lángolt, alul verhenyes; mindig pedig fehér вза 
lag van fekete szárnyán. Ez a Phalarope rouge. Phalar. 
rufìzs, Bechst- et Meyer; Tri/¿ga fulicaria. Lin. Edw. 
142. (а). Crymophile roux, Vieill. gal., 270. Ezen madár 
Europában ingen ritkzi. 

A KöneNGÉnex (henge'rek). 
(Les Tourne-pierres. Strepsilas. Ilig. Steinwälzer). (‘). 

Láhaik kissé alacsonyabbalc, csorrok rövid, uiiaik 
minden hártya nélkül Ámint а valódi partiramok; _de а 

>csorr kúpos, hegyes, le- ‘аду össze- nem nyomott, nem 
duzadt , s az orrburázda nem ér feléig. Hiivelykök igen kis 
sé ér а földhöz. Egy kissé az elöhbiekénél erösebb és 

(‘) Vieillot e nevet Crymophíla-vel cserélte föl. 
(‘) Meyer rosuul zavarja бане ezen madarat, Edw, 508 a Trin 

ga hyperboreaïval él Tr. [ила-п! , mellyek csorra mint а vízira 
make" s mellyelibül mi a kare'ly la'bua-kat csináltuk. 

С) Gmelin második цыган: olioza, e madaral: ugyv idézve, mint 
faih'it a h_yperborea, alatt. 

(‘) Vieillut e nevet ё! változlati'i /írenaria- ra , gal. pl. 257. 
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aránylag durvább csorrokat köhengeritésre használiák, 
azok alatt férgeket keresve. 

Egyik fai : 
A tolma'cs lró'lzenge’r. (Tringa interpres. Enl. L. 856.) 

Köpönyege >feketével s veressel vegyes, feie hasa fe 
hér, meile s arca fekete , kiteriedt a kétszárazon, -- mig 
egy másik barnával és sziirkével tarka, talán csak kor 
miatti különbség. Enl. 340, 857; Vieill. gal. 237. (‘). 

A VIZ-1RAMOK. 

(Les Chevaliers. Tetanus. Cav. W шпиц/е’)- (2). 

Csorrok vékony, gömbölyü hegyes, szilárd , -- orr 
lyukárka nem haladia meg felét, felsò’ lemeze pedig vége 
felé egy keveset meghailik. Termetök könnyû', száraik 
emellek; hi'ivelykök igen kissé éri meg 'a fóldet, szélsö 
hártyáiok eléggé Баден. Mindenik fai az egész fóldön ta 
láltatik. 

1. A zöldlaflzu viziram. (Zöldla'bu size/Í F. Le Cheva 
lier à pieds fverts. Seal. glattis. L.) Albin. II, 69. 
Aldrov. Ornith. III, 535. Britt. Zool. r1. c. 1. Y 

Iszapgáz nagyságu, csorra ладу és erös, fóll'il és o1 
dalvást hamvas barna, -tolla szegései barna p_ontozatok» 
kal, hasa farcsika fehérek, farka keskeny , rendetlen, 
szürke s fehér küllökkel kiillözve, lábai zöldek. Nyáron 
nyakán és mellén barna foltokat kap, telen egész teste 
fehér. Europai viz-iramaink között legnagyobb. 

(‘) Lásd még Edw-, 141; Naum., pótl., 62. f. 118; Wils., Am. 
VII, LVII. 2. A Chevalier varie', enl. 500, mellyet Meyer а kö 
hengérekhez számit, nem egyéb víbucnál. 

(’) Totana , velencei neve egyik mocsárgáznak viz-iramnak. 
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2. А f ehete vz'z-iram. (Le Chevalier noire. Barge brune. 
Buff. enl. 875.) Sbolopax [цвет L. Frisch. 236. 
Karcsu mint valami iazapgáz , nyáron fólül feketés 

barna, alul palaszin, tollai fehéressel szegve vagy kiha 
rapálva (szegletezve); farcsika fehér, farka barnával és fe 
hérrel kl'illözve, melly Ы: bélyeg többé kevesebbé miu 
den vl'z-iramunkban Póltalállatik; lábai vereses barnák. Té 
len mele s hasa fehér lesz, fólül majd hamvas lábai vere 
sek. Elvhor a Íueres la’bu ладу viziram. (Pirosla'bu sncf. 
F. Scol. Calidris Lin.) Enl. 876. 
3. А иегев la'bu viziram. (Le Chevalier aux. pieds. rou 

ges ou Gambette. Tringa gambetta. Gm.) Enl. 845. 
Frisch. 240. Naum. 9. 9. k. 

Nyáron: fóliil barna, fekete foltokkal és nehány fe 
hérrel tollai szélén, alul fehèr , barna foltos, kivált nya 
kán és mellén, lába veres, farkán számos harna s fehér 
küllö. Télen foltjai majd elenyésztek, köpönyege maid 
nem egyidomú barna szù'rke; ez az Enl. 827. képe. De 
termete egy negyeddel kisebb. 
4- А tavi víziram. (Le Chevalier à longs pieds. Bonelli. 

Totanus stagnatilis. Bechst. 
Az elöbbinél valamivel kisebh , de lába még véko 

nyabb és magasabb; nyáron háta hama, rendetlen fe 
kete foltokkal, hasa fehér; nyaka s melle alatt barna fol 
tok- Télen köpönyege egyidomulag szù'rke, teste ala fe 
hér. Farka kiillözele rendetlen s szélek közegyenes. 
-5. А folyami luíz-iram. (Le Becasseau. ou Cul-blanc de 

rivière. Tringa ochropus. Lin.) Enl. 843. 
Fölùll bronz-feketés, tolla-szêlei fehéresen pontolva , 

(') Meyer szerint a Schl. curonica et cantabrìgìensís, és а 
Tringa aßra, Gm., e madárhoz tartozók. A két elsó íiatal. 

(’) A barge gris, hamis név На". 
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alul fehér, nyaka elött s oldalain szù'rke -foltosg három 
fekele szalag csak farka alfelén, láhai zöldesek; а ke't 
elöbbinél még kisebb. Jó husu vad, folyóink szélein kö 
zönséges, noha ott elég szomoruan él. 
6. Az erdei viz-imm. (La Bécasseau des bois. Tringa 

ушам. Gm.) 
A folyamitul leginkább abban különbözik, hogy hét 

vagy nyolc feketés szalag van farka egész hosszáhan. Há 
ta halavány foltai szélesebbek. Télen nyaka s melle fol 
tai majd egészen eltiinnek. ` ' 
7. Az apró lviz-imm. (La Guiguette. Tringa Ízypoleucos. 

L.) Enl. 850. Tetanus macularius. WiIs. VII, LIX. 
1. 2. I ' ' ' ' 

Legkisebb viz-iramaink Кбит‘; a'zpacsirta-nagyságu, 
bronz-zöldes-barna'fólül, szárnyán sárga s fekete Киева: 
vonatokkal, eliil s alul fehér, _ farcsika s Гайка középsö 
tollai a háta szl'neivel megegyezök, csak az oldaliak van 
nak, mint a több viz-iramoknál, fehér és fekeiével kül 
lözve. Fiatal korában világos sz'u‘gával vannak háta tollai s 
szárnya kia takaróji легче. Életmódja s honolása mint a 
folyami viz-iramé. ‚ 

Az idegcn ‘Ка-Каток között föképen egy magg~ csorru 
_sfélig úszhártyás lábu faj megjegyzendö szak Amerikábul: 
8. Az úszós luiz-iram. (Scolopax semzpalmata. Lin.) En 

cycl. méth., p1. d’ от. ъххЬ r1. _ 1. k. Wils., VII, 
LVI, 3. ' 

Majd aklcora mint a mi elsö fajunk, csorra rövidebb 
és nagyobb, шпагат fóliil harna szl'irke, alul. fehéres, 
nyakán s mellén barnás foltokkal , ujjai jól szegettek , úsz 
hártyái jókorák s maid egyenlök. С). 

(') Bonaparte ezen bélyegre épité a CA'ropTnopnóRus alnemel.. A 
renden viz-iramhoz adandók: Tot. speculiferus, igen hasonlító a 
SemípaImatus-hoz, de magasabb szán'u7 hosslabb csorru , rundes lá 
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A XARÉLYLÁB-ak. 

(Les Lobipe‘des. Lobzpes. Cuv.) (‘). 
Mellyeket a szárcsiramoktul elválasztandóknak hit 

tiink, noha azoknak Iábait birják; _ -de csorrok mint a 
viz-iramoké. Illyen : 
A ладу körves lrare'lylfíb. (Le Lobzjie‘fle à hausse-col. 

Tringa byperborea. L.) Enl. 766. Kinek- „Tringa 
fusca“-ja, Edw. 46., hihetöleg a‘jérce vagy Наш]. 
Ezen kis madár fóliil szù'rke, alul fehér, válla veres 

sel befútva, fehér torka körl'il egy széles verhenyes örv. (2). 

A szŕJLABAK. (GYÖNGYVÉREK. Földi.) 
(Les Éc/Lasses. Himantopus. Briss. Strandreiter.) 

Csorrok gömbölyů, vékony, hegyes , még nagyolabanl 
 

bu; Taz. voci/eras, Wils., VII, LVIII., 5., ‘аду Tol. melanolew 
cos, 0rd. uo; _ Tot. flavìpes, Wils, LVIII., 4:, --- Tot. solita 
rias, (Tot. gluren/us, W'ils.) Wils. VII, LVIII., 5. — 

A Tot. barzramíus, “На. VII, LIX, 2, aránylag a többi fa 
jokénál _I'övidebb csorru , de különben mind azon bélye‘gü. l _ 

‚Паук. Ezen viz-iramok neme, Buffon által sok vibuc fajtákbul 
1‘aliva бане, Linné álial minden ok nélkül elszóraték a Scolopax 
»és Tringa nemekbe. Ezen zavar nincs is me’g egészen clháritva, 
mert minden idegen fait nem vizsgálhattam meg. Lútható azonban 
‘hogy meghatńrozásaim szerint Illiger ATITES neme meg, nein “111111011.` 

Megjegyzendó me’g hogy a legpontoxahb leirások szerint sem ha 
itározhabni meg biztosan а fajokat , mig nem fönebb kijegyzett свои‘ 
»illomok szerint elválasztattak az én viz-iramnin a partiraIn-oklul 31110 
~csárgázaimiul. Ez gátolt meg, hogy teljesen adjam Bechstcin és 
Meyer synonymiáját. I ' 

(‘) Vieillot, csak hogy változlathasson , czekne'l a PnALAIIoPUS 
паче! hagyta meg. 

(3) A. 11. Phalaropus frenatus, Vieill., gal., pl. 271. v. Phala 
rope liseré, Temm., col. 270; Wils., Am., 1X, LXIII., f. 5. ? Ez a 
HoLoPoDIUs alnem Bonap. K. 

‚ (‘) Ilimanzopus, szI'j-láb, gyöngeae'gc mialt; ezen madár neve 
Plinìusuál. 
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mint a vI'z-iramoknál; orrlyukharázdáik csak félig terjed. 
Az mi öket megkù'lönbözteti s nevöket adá, igen magas és 
rendkivül vékony lábok, hálós és hiivelytelen, s olly 
gyönge csontokkal , hogy alig tudnak járni. 

Europában csak egy Га] ismeretes: 
A ‘без âzl'jllalb; (rendes) (Gyöngyfve'r. F. CÍzaradríus himan 

topus. L.) Enl. 878. 
Fehér, sapkája, köpönyege feketék, Iábai veresek; 

elég rilka , erkölcseit kevessé ösmerjük. Máshova nem könnyen tehetök, mint ide: 
А KARDORRUAK. Földi. 

(Les Avocettes. Rocurvírostra. Lin. Säbelschnâbler). 
Noha majd ujjaik hegyéig hártyás Iábaik miatt csak 

nem úszó madarak gyanánt tekinthetök; de emelt lábaik, 
félig csupasz száraik , hosszú vékony, hegyes, sima és ru 
gékony csorrok s ezen alkotásbul credi: életmód egysze 
riien oda törekesz‘nek, hogy öket а Iebenkékhez köze 
Iitsék. De legjobban bélyegzi öket s minden madártul is 
megkiilönbözteti magasra nagyon meghajló csorrok. $24 
rail; hálózottak, s hù'velykök igen nagyon rövid , a fóldre 
nem érö. 

Ismeretes fajok: 
1. Az europaz' kardorru: (Avozetta K. F. a перца: 

Cantor-Orr. Recurw'rostra a'vocetta. Lin.) Enl. 353. 
Fehér, sapkája s szárnyán három szalag feketék, lá 

bai ónszinúek. Csiuos madár, karcsu temetlï; télen a ten 
ger partjain lakó. 
2. Az amerz'lvai kardorr. (Rec. americana.) Wils. VII. 

LXIII. 2. Leach, Zoolog. Misc. 101. r1. 
Amatul veres sapka áltaI kl'ilönbözik. 

(‘) A, h. Him. nigricollís, Wils., Amér., VII, LVIII. rl. 2., 
Vieill. gal. 229. 
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Van még az Indiai-tenger partjain egy harmadik, egé 
ezen fehér, szárnyai egészen feketék , lábai veresek; ez 
3. А keleti kardal-r. (Весит). orz‘entalzls. Nob). (1). 

Ötödik család. 

A NAGYUJJUAK. 

(Macrodactyles.) 

Lábujjaí igen hosszúk s a mocsári fűveken va 
ló járásra sőt uszásra is alkalmasok, kivált azon szá 
mos fajoknál, mellyoknél be van szegve. Azonban 
ujjok alapja között nincs hártya, még a külsőknél 
sem. Oldalvást többé kevesebbé összenyomott csor 
rok hosszú vagy rövid lesz a nemek szerint, de el 
nem érve az utolsó családbelíekének vékonyságát, 
gyöngeségét. E madarak teste is különösen össze 
nyomott, melly alkotást a mellcsont keskenysége 
okozza; szárnyok középszerü vagy rövid, repülésök 
gyönge. Míndnyájának hüvelyke elég hosszú. 

Két törzsökre osztattak föl, a mint szárnyok 
fegyveres vagy nem; de e bélyeg kivételt szenved. 

A PARRÁK. F. (nagyujj'gdz-ok.) 
(Les Jacanus. Bríss. Parra. Lin). (2). 

A többi gázlóktul sokat különböznek négy igen hosz 
szú s egész gyökerig elvált ujjaik által; körmeik, kivált а 

(') Vieillot e nevet мышцам Весит’. 1еисосер/ш1а-х-а, gal., 
272, rl. 

Р) JACANA v. Jahana, Brasîliában a nádfúk neve. A parrákat 
ott aquapuazas, névvel tisztelik, mivel az aguape nevü vizi növé 
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hüvelyké, szinte igen hosszú s hegyes, a mi Qkot ada rá 
hogy franciául chirurgien (selve'sz, borbe'ly) nevel; kapja 
nak. Csorrok igen hasonll't а lihucokéhoz középszerů hosz 
szasága s hegyének kónnyü dagadtsága által, szárnyok sar 
kantyuval fedezett. Ezek igen kiáltozó s panaszos mada 
rak , а forró tartományok mócsáraiban élök, s ott a fü 
veken könnyen járók hosszú ujjaik segedelmével. 

Amerikáhan olly fajek Vannak, mellyeknek csorr 
alapján egy csupasz hártya fekszik s а homlok egy részét 
is betaknrja. 

1. А l‘özönseges parra. (Le Лиана commun. Parra ja 
сала. L.) Enl. 322. 
Fekete , köpönyege veres , szárnya elsö tollai zöldek , 

csorra alatt húscafatok. Ez legközönségesh Amerika min 
den fQrró részében. Igen hegyes szärnytöviseket bir 

Szinte illyen nehányAsiában is van: 
2. Az e'rcfényüV hosszujjgzíz- (Le Листа bronzé.. Parra 

aenea. (2). v ' 
Teste fekete, kék- s violaszinbe‘játszó, köpönyege érc 

zöld, farcsika és farka vérpiros, szárnya elsö tollai zöl 
dek; szenue` mögöit egy fehér szalag. Szárnytövisei tom 
РАК, kicsinek. 

 

nyeken járnnk. Lehel:` hogy a leiró' hibájńbul törléni'e neùezketék egyi~ 
kök aguapeccaca-nak Margrave-tól. 

Parra latin neve egy iemeretlen madárnak. 
(') A. P. шаг-11161113, (Le J. varié) enl. 846, csak а közönséges 

fìatal fajtájn. А Р. brasilíensis és P. nigra csak Max-grave egy kis 
sé gyanús hilele szerint Мышей. A P. zlirz'dìs1 melly csak Margrave 
leiráaán alapul, пей leirás szerint bíborfú-nak látszik. A P. afri 
cana, а"; kůlönbözik valamit. A P. chavaria-ra nézve nézd a РЫ 
me'd cikkelyt. 

(Ч Vîeillot ezen Тай .nevet Melanochlorís-ra változtatá , gal. 264. 
Ez egyszersmìnd Pqrravsupercìh'osa, Horsf. lav. 
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Keleten találtattak fol, mellyeknél. hibázik ezen hdr 
tya, másképen реф; tollaik viszonyainak különössége (11 

` tal fóltünölc. 

3. hosszú farhu parra. (Le Ливана à longue queue. 
f Parra ehinensis.) Encicl. Mèth. Orn. 61. 1. k. Vieill. 

gal. 265. 
Barna , feie, tarka, nyakeleie s szárnytakarói fehêrek, 

nyakhátula aranysárga selymes tollakat hir, egy kie nyeles 
fù'ggelék néhány szárnytollain; farktollai közi'i'l négy fe 
kete s testénél hosszabb. A „Parra luzoniensis“ (Le 
Chirurgien de Lucon. Sonner'at) csail Íiatala. Némelly 
'szinkülönbségen kivi'il még Гайка sem hosszú. 

Keleten tanyáz még: 
A шт)“ parra (Parra gallinacea.) Tem. 464. 

Tarait visel, de szárnytövise ninos. 

A PÁLMÉD-ok Földi. 

(Les Kamichi. Palameclea. Lin.) 
Sokféle tekintetben a parrákat ábrázoliálc, de igeii 

nagyhan, két erös szárny-sarkantyuiok, hosszú uiiaik, 
erös körmeik által, kivált a hüvelyken Iévó’ által, melly 
hosszú s egyenes mint а paesirtáknál. De kevessé szelt 
csorrok, kissé összenyomott, nem duzadt, felsö lemeze 
könyüden haiolt. Száraík hálóSak. 

Ismeretes fai : 
A szarfuas'pálmâd. F. (Palam-edea cornuto. Liri.) Enl. 451'. 

Vieill. gal. 261. Brasiliában Anhima, Cayenneben. 
Camouche `slab. 

Nagyohb a ludnál, feketés veres folttal а válán; fei 
teteie különös élcességgel hir, hosszú, vélcony, mozge'kony 
szarv-csökkel. Uiiai hártyátlanok. E madár déli Amerika 
eláradt helyein tartózkodik, s mar távolrul hallatia igen 
erös szava esattogásait. Párosan él nagy hüségben. Azt 

cUvIER I. к. 38 
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mondák, mászókat vadász , de noha gyomra kevessé izmos. 
nem igen eszik mást vizi növényeknél és magvaknáL (1) 

Kù'lönhözö nemmé emelteték: 

Azl önGÁz. 
(C/zaïa. Azz. Chauna- lll). (2). 

'S mint faja: ` 
A nyügös örgáz. (Nyügò's parra. F. Clzaïa du Paraguai. 

Azz. Parra стили-да. L.) col. 219. VieiIl. gal. 267. 
Feiteteie'n ninos szarv, feihátula fólberzeszthetö toll 

körrel ékesitve. Feie s nyakfóle csak pehelylyel takart, 
van fekete örve. Egyéb tollazata iólomszin és feketés, --- 
fehér folttal szárnya-izén, s egy másikkal némelly nagy 
toll alapián. Kl'ilsö uiiai között iókora úszhártya. Föképen 
vizi füvekkel él, s Carthagéna körül az Indusok neháuyat 
a'lud- és csirkecsoport között nevelnek f`ó1 közúlök, mi 
vel igen bátorak s a keselyiít is képesek elüzni. Különös 
tünemény az, hogy höre , még a szárán is fólfútt , közte s 
a hús között levegö leven, s az uii alatt pattog. 

A pálmédokhoz közel teendök, noha száraikon nlig 
van csupaszság (3):. 

A ILÁBNAGYOK. 
(Les Megapodes. Megapodias.) 

Ez u'iionan i`ó1ta1á1t nem Úi-gvineában; csorra bol-~ 
tos , kissé összenyomott , mellynek maidnem felét elfoglal 
iák а hártyás orrlyukak, szárai erösek , elég magasak, 
vértesek, hosszú uiia s hù'vclykei kissé lapos de nagy 
körmökbe végzödnek, farkok kurta , szemkörök csupasz 

 

(l) Вагон, Mém. sur Cayenne, 1l, 284. 
(2) vieillot e nevel OPIs'roLoPnus-ra штаты. 
(3) A haria lábain is а“; van valnmi csupasz. 
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kán, szárnyizesülésök egy kis gumót muLaL, а pálmédok 
sarkantyuiának elsö csekély ielensége. Uszhártyáiok igen 
rövid а kúllsö uiiak között, a belsöknél valamivel nagyobb. 
Ezen madarak nagyságokhoz képest igen nagy toiásokat 
toinak. 

Van egy bóbitás fai, maid mint az örgáz: 
1. А búbos la'bnagy. (Megap. Duperrey-i. Less. el Garn. 

Voy. de Duperr., Zool., 37. r1.) Tavon, Manilla szi 
getén.l 
Allg nagyobb a. fogolynál, mógis maid akkorák to 

iásai, mint а ludé. Dussumiernek köszöniük ez észre# 
vételt. 

Más kettönek nincs bubia: 
2. Fre_yci/Let lálmagya. (Megap. Freyciaetii). s 
3. Lapeyrouse lábnagya. (Legal). de Lape‘yrouse.) Quoy 

és Gaym., Voy. de Freyc. 28 és 27. rl. Col. 220. (2). 
Ezen negyedik (Álectelie de Duri/ille.) Voy- de Dug. 

38. rl. --- kisebb s farkatlannak látszik. ' 

A fegyvertelen szárnyuak törzsökében Linné a 
fulica nem alatt azokat érti, mellyeknek csorrai- némi 
vértbe , a homlokat fedezöbe, folytattatik5 a rallus 
nem alatt, mellyeknél Aezen különös-ség nem találtatik. 

A GUvAToK. F. 

(Les Hales. Rallus. Lin. Balle.) 

Mellyek különben igen hasonlítanak cgymáshoz s igen 
kù'lönbözö arányń csorrokal; mutatnak. 

A hosszabb csorruakhoz (RALLUS,' Bechts.) számlál 
tatnak : _ ' 

1. А lvizi gui/at. F. (Le Rale d’ eau d’ Europe. Вадик 

(2) А. h. А гегеамбиудбпаду (Meg. à pieds rouges), Col. L11. 
38 * 
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aquaticus Lin. Die Wasserralle.) Enl. 749. Naum. 
20. 41. k. ’ 

Sárga barna, fóliil fekete's foltokkal, alul kékes ha 
muszin, oldalai feketével és fehérrel küllösels'., vizeinken 
s pocsoláinkon közönséges, jól úszik, s könnyüden fut а 
vizi fiivek levelein, apró (ollótlan) rákokkal él, húsán 
moesárszag érezhetö. (l). 

A többi fajob (HARISOK. CREX. Bechstein.) csorra rö 
videbb. Ide jönek: - . 
2. А haris. F. Fürjanya, ‚Рад/„мёд. (L. Raie de gene.. ` 

Raides. Cailles. Rallus crex. L. Der W iesenl‘narrer.) 
Enl. 750. Frisch 212. 13. Naum. 5. 5. k. 
Sárga barna, fóliil fekelés foltolckal, alul sziirkés , 

oldalai feketés szalagokkal, szárnyai veresek. Mezò'kön la 
kik és fészkel, a füben nagy gyorsan fut. Magyar s latin 
neve kiáltásátul származott. Fl'irjkirálynak neveztetik, mi 
vel а fürjekkel érkez-ik és megy- el, magánosán идут: 
azon vidéken lakil; , s ez okból ат; llIVéIC , hogy amazokat 
vezérli. Szemekkel szintugy él mint bogarakkal és fér-, 
geklcel. ’ 
3. A bulró gzwat. (La Marouette ou petit Rale taclzeté. 

Rallus porzana. L.) Enl. 751. Frisch. 211. Naum. 31. 
42. k.' 

' Sötét barna, fehér pontozalu , oldalai fehér kiillösek; 
a mocsárok közelén él, a kákábul csónakidomu fészket 
___-____ 

(l) A Foknál еду fai` тегу fajtn van, Rall. coerulescens , Cuv. 
mellynek hasán a fehér és fekete сайт!‘ Isîterjedtebhek. Add a vizi 
guvatokhoz: Ванна virginianus; Edw., 729; Wils. LXI. 1 ; - Cre 
pitans, uo. 2; — Longz'rostris, enl. 849; -- Variegatus, enl. 
775; -- Targuatus; --- Stríatus; u Раиса cayennensis, melly 
{Бай guvat, enl- 552; olly jól mint a Gallinula gigas, Spia', XCIX; 
_... Sarracura, ua. xcvm; -- Mangle, ua. xcvn; _ Rußceps. ua. 
xcvI , és Caeria; ua. Xcv. —- А Rallus [цвет-1161 kezdòdve a csorr 
rövîdebh lesz. 
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csinál, mellyet nádszálhoz köt, igen jól úszik és bukik, 
s vide'keinket csak igen erös télen hagyja el. 

A FÚ-k. F. HóDAIc. F. 

. (Рима. L. Wasser/Luba.) 

Ezen nem l`ólosztható mint kövelkezik, csorridoma s 
Iábszegései szerint: 

A NÁDFÚX. (I/’izi zfyukok.) 
(Les Poules d’ eau. опиши. Briss. et Lath. RoÍLrÍzu/m.) 

Csorrok maid mint a harisé, mellytül homlokpaizs, 
e's igen hosszú s nagyon keskeny szegésii ujjak által kü 
lönböznek. 

1. A rendes лёд/‘й. (La Poule cl’ eau commu/Le. Fulica 
chloropus. Lin.) 
(Zöldlábu), fóll'il sötét barna, alul palasziírke, comb 

jain fehér, valamint alhasa közepén végig és s'zárnya 
I kl'ilsö szélén. A ñatalok (_ fulica fusca. Gm. vizi csirbe. 

Poulettes cl’ eau- BuH'.) világosabbak, s homlokvêrtök na 
gyobh. (2). 

A BIBOIIFÚX. 

(Les Tale‘ves ou Poules sultanes. PorpÍLyrio. Briss. Pur 
purÍzuÍLn.. 

Csorrok hosszaságához képest magasabb; ujjai igen 

(') Europáhan még két днища! van, rövid csorru, kisebbek 
а bukónál, R. Baillioni, Vieill.; Diet. és R. pusillus, Нант. 52. 
f. 45. A rövid csorrn guvatok közé helyezhelendók: Rallus cayen 
nensis, .Enl. 755 és 568; --- Minums, enl. 847 ;y _ Jamaicensis, 
Edw. 27s, — Noreboracensia, vieni. gal. 266; — мдмшмш, 
Lichtenst.; _ Carolinas, Edw. 144; Wils. 48, 2; --- Gallìnula 
eurizona, T., col. 417; _ G. штатом, ua. col. 587. 

A Rallus òenghalensis, Gm. szemenke. 
(2) A Poule d’ eau ardoisée de l’ Inde, Vieill. gal. 269, a rell 
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hosszúk, maid e'szi‘cvehetö szegés nélkx'il: а homlokpaizs 
jókora, maid gömbölyü majd fon négyszegü. Egy Iábon 
állva, a másikkal szájokba viszik az eledelt. Szineik álta 
lában szép viola, kék és tengerzöld olvadatok. Illyen: 
А rendes bíborfú. (La Poule sultane ordinaire. Fulica 

polplzyrio- Lin.) Edw. 87. 
Añ‘ikai szép madár, ma már sok partján és szigetén 

а KözépLengeI-nek meghonosult. Szépsége miatt parkjaink 
diszévé Iehetne; (1).‘ 

"égrm ` 

r A tulajdonképi szÁRcsÁK. 
(Les Fou'lques propr. dits. Morelles. Fulica. Briss. Was 

_ serÍluÍzn.) 

Csol'rok rövid, homlokve'rtük jókora, ujjaik erösek, 
kanyaru szege's által szélesek s egyszersmind jó úszók; 
éltöket mind is pocsolyákon és mocsárokon töltik. Sikos 
tollazatuk nincs is kevesebbé alkalmaztatva ezen életmód 

ra , mint alkatásuk, --'~ s 6k természetes kapcsolatot tesz 
nek a gázlók és úsztalpas madarak között. 

\ Nálunk csak еду van: 
i А (fel-ete) sza'rcsa F. (La Foulque ou Marelle d’ Euro 

d.. маты alig különbözik; — А Paule d’ еаи тьме, v. gr.’ 
пеие, Fulca naeuia, Alb. II, 75, nem egyéb mint а fürjkìrály A. 
h. I’. d’ eau des Indes, Rallus phoenicurus enl. 896. 

‚ (') A Раиса maçulata, литра.‘ el fistulans eredetileg csak 
Gessner adtn x'osz liépeken Марий. шрпуей néki beküldettek. De 
а Ful. martinica et jlavirostris valódi hiborfúk. А martinica lát 
vhntó Vieill. gal. 267. A. h. a zöld köpönyegü Иди/й‘, (Parph. 5mg.. 
ragnotas, enl. 910; —- Т- à manteau noir, (Parpll. melanotos, AT; 
-~ a T. meunier, (Porph. pulyerulentus, T.), col. 405; —- а T. 
émeraudine (Porph. smaragdinus T.), col. 421; — T. blanche 
(Porph. albus, L.) Philip., Voy. à'lBot. Bay, p. 275; J. White, 
p. 258. 
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pe. Fulz'ca atra. F. atei-rima. F. aethz'ops. Gm.) Enl. 
197. Frisch. 208. Naum. 30. 40. k. 

Sötét palaszim'í, homlokvérte s szárnyszélei fehérek; 
szerelem idejc'n a vért veres lesz. A mocsárokhan minde 
nütt közönséges. 

A gázlók ezen sorát három, a többiekhez ne 
hezen adható nemmel fejezzük be, mellyek külön, 
apr() családokat képezve gondolhatôk. 

A HÜVELYÉREK, ToK-GÁzoK. 
(Les Vagí/Lales. CÍLz'onzls. Forst Vaginalis. Luth. Schei 

denvogel.) 
Száraik rövidek, maid mint a tyuknemüeknél, lábtó'ik 

vértesek, csorrok nagy kúpos, s alapján kemény anyaggzd 
van belakarva , a ŕni emelkcdni s lefekù‘dni képesnek 
Мышь 

Egy Га] ismeretcs csak: 

А feÍLe'r tolga'z. (Chionís. Lath. III, 89. r1. Chief/,ie ne 
стр/лада, Vieill. gal 258.) 
Ujhollandból; fogolynagyságu; egészen fehér. A ten-A 

gerpartokon tartózkodlk, hol halt állatokkal él, mellyeket 
a hullámok parlra vetnek. 

A PonoNDÁLYoK. (Porondlahó F.) 
(Les Gíaroles. Glareola. Gm. Запада/ш. Rerdrix de mer.) 

Csorrok rövid, kúpos, egészen hajolt, eléggé szelt, s 
tyukéhoz hasonlx't. Szárnyaik rendkivù'l hosszúk , hegye 
sek, fax-kok néha villás, a fecskék repúlésére emlékeztet 

(‘) A h. Foulgue de Madacascar, (Ful. crìuata, Gm.) en); 
797; Vieill gal. 269. 
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nek (‘), ‘аду a nagy tenger usztalpuiére; száraìk közép 
magasak, lábtöik vértesek, külsö ujjaik kissé hártyásak, 
hl'iveiykök fóldre ér. Serengenkl'nt repülnek s kiáltozva а 
71261С szélén. Vizi bogarakkal és férgekkel élnek. 

Europei faj: ' 
Az ausi/‘iai Poronolu’ly. (Austrz'aí‘porondlalvó. F. Glareola 

austriaca. Gm. Glar. pratincola. Leach. Trans. 1in. 
xm. r1. хп. Naum. 29. —-— k. 59. 

Fölù'l Ьагпа,’ alul és farcsikán fehér; torka fekete 
körrel kerített, csorra alapja és lábai veresek. ПЗУ látszik , 
hogy а régi ~világ egész éjszaki részében találtatik. (z). 

Utolsó nemünk gyanánt állanak: 

A LÁNGÁLYOK. (Lángmadár. (Flamants. PÍzoe/u'copterus. L. Flamingo.) 
Legkülönöshelc és elválasztottabbak minden madarak 

között. Rendkivül megas lábaikon az elsó' három uji he 
gyig hártyás, а hátulsó uji pedíg végtelem'il rövid; lá 
boknál nem kevesbhé vékony s nem kevesbbé hosszú nya 
kok s apró fejök egy olly csorrt emelnek, mellynek alsó 
kapcsa tojásidomu s hosszában félhengerü csatornában haj 
toit, mig a felsö, hosszúdad és lapos, keresztbe hajtott 
középett, hogy а másikat pontosan яйца. Az orrlyukak 
hártyás zirka azon rész majd egész oldalát elfoglalja , melly 
a kereszthajlzis mögött van; s magok az orrlyukak hosz 
szas repedékelc az árok alapján. A két csorrlemez szélei 
igen Íinom keresztlemezekkel szegeltek; a mi nyelvök hú 

(L) Lìnné (XII. kiad.)-ezen {а}: а fecskc nembe tette , а Hx'run 
da pran'ncala , ne'v alatt. I 

(’) Glareola naeuìa, Gm., а rendes fajnak ñatala. L. Leach, 
Trans. linn., Xlll, pl. хп. f. 2. A. l1. Glareala australia, Leach, 
ад id. helyen, xiv. rl. тягу Glar. Isabella, Vieill., gal. 265; — 
Glar. orientalis, Leach. XIII; --- Gl. lactea, Temm., col. 5999. 
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sos vastagságával együtt, némileg a récékhez teszi e ma 
darakat hasonlókká. A lángályokat az úszlábosak közé is 
Iehelne tenui, ha lábaik olly magasak és csupaszok nem 
volnának. Csigákkal, bogarakkal, halikrával élnek , mel 
lyeket 11055211 nyakokkal halásznak s megfordi'tva feiö 
ket, hogy felsö lemezök görbülésének hasznát vegyék. A 
niocsárokban fólemelt f`óldre raknak fészket, hol nyerge 
sen ù'lve költenek, mivel 11055211 lábaik nem engedik meg 
а másképen ülést. Közönséges fai 
A piros la'nga'iy (Piras la'ngmada'r. F. Phoenicopterus 

rulier.) enl. 68. Brehm. ci'mke'p. 
Három négy lábnyi megas. I-lamvas az elsö évhen, 

barna foltokkal, második évben rózsaszint kap szárnyain, 
harmadi'kban örökre veres szint kap hátán, rózsásat a 
szárnyain. Száx'nytollai feketék; esorra sárgás fekete vé 
végü , lábai barnák. 

Ezen fai az egész ó világhaii elteriedt, a 40° alul. 
Szám'os osapataikat láthatni deli partainkon; néha egész 
a Baináig fólmennek. 
¿Iz amerihai ldngfíly. (Le Flammant d’ Amerique.) 

Wils. Am., VIII, 66. Catesb. 73. 
TemminliV véleme'nye szerint kl'ilönbözik az ó 7111131 

tul. Egészen vidor veres. (‘). 

 

(‘) A. h. Apro' Ia'nga'ly Ameri/cabal, Geoll'r.; Phoenic. minor, 
Vieill. gal. 275. rl. Ia fiatal; ищу Flam. p‘ygme'e. Temm col. 4'19. 
idüh. 
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А MADARAK HATODIK RENDE. 

 

Az ÚSZHARTYASAK. 

UszLÁBUAK. UszóTALPUAK. F. 

(LES PALMIPEDES. PALMIPEDES. SCHWIMMVÖGEL.) 

Bélyégeik: uszásra készült lábak, azaz testök 
hátulán létezök, rövid összenyomott lábtöktül hord 
та, s uiiaik között hártyásodva. Sürü, fényes, ola 
ios nedvvel megitatott, a börhöz közel tömött ре 
Ье1у1уе1 toldott tollazatuk megòvia вы: а viztül, 
mellyen élnek. Ezek szinte azon madarak, mellyek 
nél a nyak hosszasága , meghaladia s néha igen is a 
lábakét, mivel a fölszínen úszva, gyakran а mélyen 
kell keresgelödniek. Mellcsontok igen hosszú, belelk 
legnagyobb részét ollalmazô, s mindenik oldalán 
csak egy kimetszést;~ ‘газу egy petés lyukat bir , 1151г 
tyákkal takartat. Zúzáiok rendesen izmos, vakbe 
leik hosszúk, algégeiök egyszerii, egy családnál 
porcos tokcsává duzad. 

Ezen rend igen szépen fölosztható négy csa 
lâdra. \ 

Nálunk elöl állanak : 

А впкАвок. (növIDszÁnNYUAK.) 
(Les Plongeurs ou Brac/L_yptéres. Taucher. Brac/z_ypteri.) 

Bészînt külidomokban hasonlítanak a nádfuk 
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hoz; száraik hátrâbban köttettek egybe mint akár 
melly máisV madárnál, s ez okbul nehezen iárnak s 
teslöket függölegesen kell tartaniok. Valamint kü 
lönben'is а nagyobb rész rosz repù'lö , söt sok épen 
nem tud repülni, из)’ tekinthetök, mint maid ki 
zârolag а viz- szinére kötöttek, ehez képest tollaza 
tuk is igen si'írii; néha pedig sima föh'íletet s ezüst 
szinü csillogást is mutat. A viz alatt is úsznak, szár 
nyaikkal kormányozva maid mint `úszszárnyokkal. 
Zúzáiok elég izmos; vakbeleik középszerüek; algé 
geiök mindenik oldalán egy tulaidon izom van. 

Ezen családban elsö nem lehet: 

'A HosszANBUKóK-é. 

(Les Plongeors. Colymbus. Lin. Seeíaucher.) (1). 
Különös bélyégkint mondható róluk, hogy csorrok 

sima, egyenes, összenyomott, hegyes, orrlyukaik Vo 
naluak, -- de lábkülönbségökért Íölosztattak ‚ mint kö 
vetkezik: 

А VöcsöKöK. F.` 
(Les Gre‘bes Briss. Podiceps. Luth. Cob/minus. Briss. 

et Ilig.) Steissfuss. 
Tgazi úszóhárlyák helyett csak uiiaik teriedtek ki 

mint а szárcsáknál, s ez elsöknek`csak alapiaik egyesl't- ‚ 
vék hártyák által. A középuii körmei laposak , а lábtó’ erö 
sen összenyomott. Tollazatok félércfényü s ez okbul 531111: 
ran használtaték szücsmunkákhoz. Sipcsontok , valamint 

_ (‘) Colymbus, görög neve ezen madaraknak: Földinél: Karakat 
nálx7 de hibásan véve :it a néptül, melly e nevet n karamu'ss 
nak adia. 
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а következö alnemé is, fólfelé hegybe nyulik ki, melly 
a szár kiterjesztó' izmalnak hatalmasabb támaszponto 
kat ad. 

Ezen madarak tavakon és mocsárokon élnek s а 

kákásakhan fészkelnek. Ugy látszik, hogy bizonyos kö 
rülményekben szárnyaik alatt hordják ñaikat. Termetök 
s tollazatuk annyira változnak életszakaikkal, hogy fajai 
kat ez okbul igen megszaporiták a természetvizsgálók. 
Meyer az europaiakat négyre teszi. 
1. A búbos vöcsölr. (Le Grébe. huppe'e. Col. cristatus.) 

Gm. enl. 400. és 944. Frisch. 183. Naam. 69. 106. k. 
Col. urinator. Gm. Enl. 941. Еду“. 36. 

Réce nagyságu, Pólül fekete bal-na, alul eziist fehér, 
szárnyán fehér szalag; idó'vel kettó's fekete búbot kap, s 
а vének nyaki‘ólén meg széles veres körv van, feketével 
szegve. 

2. A szarfuas vôcsölr. (Le Gre‘be cornu. Col. cornutus. 
Enl. 402, 2. Col. obscurus- Enl. 942. et Col. caspicus. 
Gm.) Vieill. gal. 281. Edw. 145. 
Idomra az elsöhöz hasonló, de а Vêl'l nyakörve feke 

te, bubjai s nyak eleje verhenyes. Nagyságra kiilönben 
jóval.alább áll. 
3. Az allg bubos 'uöcsölu (Le Gre‘be à joues grises. Col. 

sulicristatus. s а ñatalaî parotis. et rubricollis. Enl. 
931.) — ЪаЫъЗпрЬ l. ll8. , 
Nyakeleje szinte verhenyes , de а Vén bubjai aprók , 

feketék, nyakkörve igen rövid -és sziirke. Nagyságra a két 
elöbbi között áll. 

4. Az apro' l1,'öcsò1:. (Le petit Grèlze ou Castagneux. Col. 
minor.) Enl. 905, 

nagyságu, soha ninos bubja, sem nyakkörve; 
lollazata barna, többé kevesebbé veressel árnyalva, ki 



Az ÚszHAnTYÁsAII. 605 

vévén mellén s hasán, hol ezù'st szürke. A fiatalok tor 
ka fehér. 

5. A füles (rendes) 'vöcsök (Vöcsöl'. F. Podiceps auritus. 
.Der geöhrte Steia‘juss.) Naam. 70. 108. Edw. 96, 2. 
Feje, torka, nyaka fénylö fekete valamint egész fó 

le, szemei mögött, Ей] gyanánt foszlott rozsdaszinù' Loll 
csomag, alteste ezüstfehér, oklalain rozsdaszinü. 

A szARcsAvöCs-ök (Farcsiklábak). 
(Les Grêbifoulgues. BuiT, Heliornis. Bonnaterre. Podoa. 

Iliger.) ' 

Lábaik karélyosak mint а szárcsáké s vöcsöké, de far 
kok kifejlettebb mint mindeniké, körmeik is hegyeseb 
bek (‘). 

A BUKDAROK; tulajdonképi HosszANBUIcóX. 
(Les Plongeons. propr. dits. Mergzw. Brisa. Colymbus. 

Lath. Eutß/tes. Iliger.) 
A vöcsök egész idoma mellett rendes l'lszóláhaik van 

nak, azaz elsö ujjaik egész végökig egyesi’tvék hártyák 
kal, s hegyes körmökbe végzó’dök. Ezek éjszaki madarak , 

(') A. h. a karolìnai u'o'caäk. (Pod. carolinensis. Lath.) Catesb. 
1, 91. enl. 945; -- a sze'p arca vöcsök (P. kalipareus, Less. et 
Garn.) Voyage de la Coq., Zool. 45. sz. _ Rolland vöcsöke (P. 
Rollandi. Quoy et Сауна. Voy. de Frcye. Zool.,'xxxvI. rl. 

(‘) Ezen тайна: Cuvier kihagyta (hihetö, feledékenységbûl), én 
beigtalám mivcl hazánkban is találtatik , s Földinél és Voígtnál is n 
töhbek közt le van irva. V' 

(‘) Plotus surinamensis, Gm. enl. 895; _ Heliornis senega 
lensis , Vieill. gal. 280. Bonap. Károly, valamint Gmelin is, ezen 
nemet a nyurganyakok-hoz szâmitandónak véli. 

(‘) Mergus (buvár) egy nehezen meghatározandó шайб‘ latin ne 
ve; Linné, Gcaner szerint. 
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nçîlunk ritkáu fészkelök s hozzánk csak tiélen jövök. Né 
ha parljainkon Iátható: 

1. А nagy lnukda’r. (Le grand Plongeon. Col. диеты. 
Lin. (Der grosse Eistauclzer.) Enl. 952. és Col. im 
mer. Gm. VViIs. Am. IX. LXXIV. 3. Naam. 66. 103. k. 

Az МЫ: két s féllábnyi hosszú, Рейс nyaka feketék, 
zöldbe játszók, fehéres nyakkörvvel, ha'ta fehéres pontok 
kal, alul fehér. Egy kissé fölfelé görbült alcsorrlemezén 
aIuI barázda van. A ñatal, Col. immer. Gm. Briss. IV , 
X. l. melly édes vizeinkre gyakrabban jö, különbözik 
többé kevesehhé fekete nyakäval szürke ‘аду barna há 
távaI, s ez okbul s kisebb termete miatt tulajdon fajnak 
vételék. 

Megkülönböztetik tó'Ie 
2. Az делай liulccla'r (Éj'szalïi lsarakatna F. Le Lumine. 

Col. arcticus L. Der Polartauc/Ler.) Едут. 146. Naum. 
Sup. 30. 60. k- s а ñatal. enl. 914. 
Valomivel kisebb, nyakala hamvas, alsó csorrlemeze 

egyenes és barázdátlan. A ñataI igen hasonh't az elöbbi 
fajéhoz. 
3. Az apro' bulvda'r. (Le petit Plongeon. Col. septentrio 

наиз- Lin. Enl. 308. EdW. 97. Naum. 67. 94. k. Vieill. 

gal. 282. és Col. stellatus, Gm. Buff. VIII. XXI. Enl. 
992. Naum. supl. 32. 62., k. 
Az МЫ: hl'm {БЕЛ hama, alul fehér, arca s nyak - 

oldalai hamvasak, nyakeleje verhenyes. A nö s a ñatalok 
barnák, fehér foltokka] fóliil, egész fehérek alul. 

A BUxróIc. (шприцы). 
(Les Guillemots. Uría. Briss. et I1. Lamme). (‘). 

Csorrok általános idoma mint -.'.Iz elöbbieké, tollaik 

(‘) Uría görög ‘аду inkább latin neve еду vizi madárnak , melly 
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egész az orrlyukakig, — az egy kissé meghajlott csorr 
végen kimetszés van. Fö bélyegök а hüvelykhijány. A 
bukdárokénál is rövidebb szárnyaik а repdezésre is alig 
elegendök._ Halakat, rákokal; esznek, meredek sziklákon 
tartózkodnak és ott tojnak. 

A nagy fai mellynek neve :l — 
l. Nagy buljo'. T roz'l. Földi. Grand Guillemot. Colymb. 

‘годе. L.) Enl. 983. Brit. zool. H. rl. EdW. 359. 1. 
Frisch. 185. 

Réce nagyságu, feje nyaka hama, háta, szárnyai felic 
tések, hasa fehér, szárnyáu еду fehér vonal , а másod 
rangu tollak hegyei által képezve. Mély éjszakon lakík; 
azonban Anglia s Scotia sziklás partjain is fészkel s 
eró's télen hozzánk is eljó’. 

Van еду kisebb Га] is: 
2. А lrz'sebô bukjä. (Grönholm Iam/Iam... Földi. вы. 

grylle. Lin.) Viell. gal. 294. Choris. , Voy. aut. du M. 
isles Alent. XXII. rl 

Fekete, szárnyeleje fehér. Néha mindenù'tt fehérrel 
márványozott, (Colymb. marmoratus.) Frisch. Supl. B., 
185. rl. Едут. 50. et Penn. Arct- zool. П, XXII, 2. Lát 
hatni egészen fehér egyéneket is. Col. lacteolus. Pall. (1). 

Ezen alnemtl'il elválaszthatók 

A. BUKDACSOK. 
(Les Сердца. С'о1от1’евде Groenland. Krabbentauc/Ler. 2). 

Свои-ой rövidebb',y hajlottabb hátu s kimetszéstelen. 

bukda'r-nak vagy vöcsöknek lenni látszik. Guillemot, angel neve, 
s ostobaságát jelenti ki. 

(l) A. h. G. à gro.: bec, (Uría Brunm'chíi, Sabine), Choris, 
Voy aut. du m., pl. XXI; --- Uría lacrymana, Lapil. ua. XXIII, s 
nézd meg поп cìkkelyt, mellyet Valenciennes e nemrül adott. 

(E) Cep/Lus, ogy tengerì madár neve, melly gyakran említtetik 
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Alsó csorrlemczök izesülése rendkivül rövid. Szárnyaik 
erösebbek s úszó hártyáik lcimetszvék. 

Legismeretesebb filil 

А törpe bulxlacs. (Petit Guillemot, Pigeon lle Groen 
land. Colymb. minor. Gm.) Enl. 917. Mergulus alle. 
Vieill. gal. 295. Brit. zool. H. rl. 4. 1. k. Edw. 91. 
Naam. 1. kiad. 65. 102. k. Die Zwergblumme. 

Jokora galamb nagyságu, fólül fekete, 111111 fehér, 
szárnyán egy fehér vonallal, mint а buljo’. Csorra fe 
kete, lábai veresek. Az egész éjszak partjain lakik, fóld 
alatt fészkel. Télen néha mi is látjuk. 

Következö nem: 

Az ALKÁK-é. Földi. 

(Les Pingouins. -Alca. Lin» Ällr.) 

A Csorra igen összenyomott, függöleg emelt», hátán met 
szò', rendesen keresztben barázdás lábai egészen 111111315 
sak s hiivelyktelenek mint а bukjóknál. Mind e mada 
rnk az éjszaki tengerekenlaknak. 

Még két alnemre‘oszthatók továbh: 

A BÁBUszoK. 

(Les Macareux. Fratercula. Briss. Mormon. Ilig.) 

Csorrok rövidebb 'a fejnél, s alapján olly "аду mêg 
'inkább emelt mint hosszú, s ennél fogva rendkivù'li idomu; 
redös börrel van rendesen beszegve az alapja. A szél kö 
zelén lévö orrlyukak nem egyebek keskeny hasadékok 
nál. Apró szárnyaik által. még F61 tudnak egy ldssé eme] 

 

а görögöktül ‚ s hojsza vagy csüllò. Moering és utána Pallas а buk 
da'rak-ra és bukjo'k-ra alkalmazlaták. Vieillot. MzReuLUs-m 11111102 
tatá, gal. 295. 
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kedni; .tengeren élnek mint a karakák 5 szildákon (‘1352 
kelnek. ’ 

Közönséges fai: 

Az вулкан laa'liusz. E'szalvi all-a. F. ‚мы ara-tica L. et 
labradoria. Gm. Mormon. fratercula, Tem.) Enl. 275. 
Brit. zool. H. rl. Edw. 358, 1. Frisch. 192. Нант. 
65. 101. k. 

Galamhnagyságu , sapkáia , köpönyege feketék , ' alul 
egészen fehér. Néha Angolhon meredelc part szikláin fe'sz 
kel, télen a francia partokon bövellcedik. 

Temmink sTAiiYQUEs (PHALERis) név alatt a kisebbé 
emelt csorruakat ki'i'lönbözteti meg. (2). 

A tulaidonliépi ALKÁK. 
(Les Pingouins. propr. dits. Alca. Cuv. Alken. 

Csorrok 4nynltabb és késlap-idomu; alapiál; _ egész az' 
orrlyukakig fódik a tollak; szárnyaik épen kisehhek, 
ininthogy velek emelkedni tndnának, épen nem repi'ilnek. 

Néha télen partiainkon látható: 
A lorda. F. (Beatles alha. Le Pingouin. commun. Alca 

tor'da et pica. Gm.) Enl. 1004. a vén, 1003. nyári 
ruhában. Edw. 358, 2. Brise. VI- VIII. 2. Brit. Zool. 
H. rl. 1. - ' 

Föli'i'l fekete, alul fehér; szárnyán egy fehér vonal,l` 
csorrán egy ‘аду kettö. A him torka még azon f`ó1ù'l fe 

(‘) A. l1- А. cirrhata, Pall. Spie., V. I. rl.; vieilli gal. 299. 
(‘) Alca oristatella, Vieill. gal. 297, vagy Starique „таит, 

T. col. 200. et Pall. Spie. zool. V. rl. I ‚ mellynek az A. p_ygmaea, 
ûatala; Apsittacula, Pall. Spie. V. rl. 2, s ennek az A. tetracula, 
uo. 4. 11` fiatala. 

(s) _»llka, alle , (си/еда Pherö ezigeten divatozó петь, vllamint 
éjszaki Seotiában. .Pinguoín, iievet adtak a Hollandusok a déli rep 

cUvIiiii i. к. 39 
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kete, s szemétiil свои-1115’ egy fehéryonal van. Nagyság 
ra maid akkora mint a ruca. ‘ 
A nag)Í ада. (Le grand Pingouin.l Alca {треп/1119. L.) 

Buff. 1X, XXIX. Enl. 367. Edw. 147. 
-A ludhoz közelít nagyságra; szinei mint az elöbbi 

nêl , de csorra egészen i'ckete, nyolc vagy tiz barázdás, 
csorra és szeme között еду fehér Роща Vall; szárnyai 
aránylag rövidcbbek mint e nem akármellyik faiánál. 
Azt mondiák hogy csak eg) toiást toiik, nagyot bibor 
foltosat. 

Követkczö nem 

A BEPTELENEX-é. 

(Des Manclzols. Áptenodytes. Forst. Fettgans, Pinguin.) 
Az alkáknál is kevesebbé repiilhet; apró szárnyain 

csak nyomai vannak a tollnak, elsö pillaualra pikkelyek 
hez hasonlitók; láhai hátraibb állók, mint bármelly más 
madárnál, öt csak a lábtöre támaszkodva tartiák, melly 
иду teriedl: ki, mint valami emlös állat talpa , s mellynek 
belseiében három , összeforrt végii csontot lelni. E mada 
raknál különben van egy hátra irányzott hlïvelyk , három 
elsô uiiaik hártyával egészen egyesitvék- . 

Csak a délì hideg égöv tengerein találtatnak, hol csak 
fészkelni iönek a эвтана- Fészkeikhez csak hasaikon ne 
hezen csúszva iutnak. 

Csorroknál Гора Ьа1гот alnemre oszthatók I`o`l: 

A tulaidonképi ввгтвьвывк. 
(Les lllanclzats propr. dits. Aplenad‘ytes. Cuv.) 

_ v(lorrok ‘лапшу, hosszú, hegyes; vége felé hailoil: a 
1 

teleneknek, olajos zsiradékok mîatt. Lásd, Clulius, Exot. 101. Bul' 
l`on Мне kiza'irólag .il az éjszaki Alka'kra. 
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l'elsö csorr, s hossz‘asága harmadáig tollakkal Рейсы, hol 
az orrlyuk van s hol egy barázda kezdödik egc'sz а he 
gyig menö- l 
A patagoni replelen- F. (Le grand Marichal. Apt. pala 

goaica.) Enl. 975. 
Lud nagysiigu, fólül palaszù'rke; alul feller, álarca fe 

kete, citromsárga körvvel. Igen nagyv csapalokban lakik 
Magellan szorosa köriil egész úi Gvineaig. Húsu, noha 
fekete, megehetö. i 

A REPLENÚszoL 

(Les дог/‘виз- Catarrhactes. Briss). 
\ 

Csorrok erös,l kissé összenyomott, hegycs, göm 
bölyü háttal, hegye kissê haiolt; az orrlyukailul eredö 
harázda ferdén végzödik' -a Aszél alsó harmadán'ál. 
Az-ugro' replenúsz. (Lel Сад/‘си aauteur. Apt. Chryso 

coma. Gm.) Enl. 984. Vieill.-gaL 298...l ‘_ _ ` „à 
Jó réce nagyságú, rfóliil, fekete, alul fehér, s feihála 

mindenik oldalánl egy fehér ‘аду sárga tollagot hord. A 
Maluinol. s (1j-holland vidékein mláliatik. шт néha 
fólugrik а vizbül, toiásait fóldalatti vizbe rakia`le'.'(2). 

_ A csAKÚszoK. ‚ _ 
(Les Sphoeaisques. Sphenzlscuis. Briss. (3). 

Csorrok összenyomott, 'egyenes,~ alapián rendel'lenül 

(‘) Corfou а goír [над-Ы‘! clrontva, mcllyen а nalgy alka ne 
veztetik a Feròi szigetckcn. Lásd Clnsius, Exot., 567. '- Catar 
rhactes , egy igen különbözó madár neve, melly igen jól repül, l ma-` 
ваш-п! csap а zsákmányrafle. E1 hìhet‘ò еду": csülliì vagy sirály volt. 

(’) A. l1. dpt. catarr'hactes ‚ Edw., 49; - dpt. Papua, Sonn., 
i-er Voy. pl. 115; Vieill. gal. 299; — dpt. minor, Latham , Syn. 
lll, 105. 

(s) Sphoaniscus nevet Moelzriug elóször a bálwszoknak ldOtit, 
Brisson а reptelencknek; ettiil Equiv, ek (ik). 

39* 
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harázdás, fólsö lemezének vég'e hajolt az alsóú csonka, 
nyilt. orrlyukai а közepén vannak. 
A {он сзаЬйвг (Le sphe'nisgue du Cap. Apt. агата-ш1 

Enl.- .382. és 1005. 

Föli'il fekete, alul fehér, csorra harna ,i középen egy 
fehér szalaggal':'.aä himnél azon fóll'il fehéx' szemöldök van, 
toi-ka fekete, mcilén fekete'vonal, melly mindenik oldala 
hossza'ban folytatódik. Föképen а Reményibk körén 
lakik, hol sziklákban fészkel (‘). i 

Második esaláiœ. -/ .l- '=I 1 
. . \'‚` ~" „ä-:vl 

A TAVOLREPÜLÖK _(HosszÚszÁRNYUAK). 
_ "_(Longipennes. Grands диодам.) _ y J 

A tág tengermadánaib- foglalja magâban , mely 
lyek nagy sxárnyailrsegedelmével mindenfelé elterà 
jedtek, s a lrzíj'x'isoilitul'‘m'iifidzenl vidékeken találtat 
nak.'_ 'Isme'ŕtŕètii ")ègyök `, f äzabad ‘аду Semmi hü 
velyl;,_` :igen hos'sz/_ú'.sz5rny,_ fogazatlan de az e156 
вещам?“ 111118441}? ЁЁЪЫЫ‘ЧЫ esyëieŕüenf heey“ f 
végü Icsorrzil. Al-gögjŕik'mindenik oldalán egy шт 
lajdon izonryan; _zúzájolx húso's,l vakbclek rövidek. 

. .‚ A HoJszAK. F. 

(Les Petrels. Procellaria. Sturmvogel.) 
u Csorrok’vége hailoLt smintegy beizesült дан-(111111111, 

látszik а többi részbe; orrlyukaik еду, а felsö lemezen 
fekvö msôbe egyesúlůek ;‹ Iáhokon hl'inelyk helyelt. csak 
egy‘fköröm van-.a sarkon.f~Ezek -mindeniúszódalpuak kö.. 
.día ‚ 1. i _ x. 

..————— il 

» "'-‘(')‘ ‚таят гщиащ-ввпммт; V‘ůyá *114s мну/мышца ‚ 
az Apt. dcmersa 'jércéjea 'l ` ‹ i» ‚ь 

w we 
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иди: legtarlósabban tartózkodnak távol a szz’iraztul: d_c 
midön szélvc'sz közclit, gyakran a sziklákon és hajókon 
kénytelenek menedéket keresni , mi okblil sze'lve'sz ma 
olaralv-nak is mondatnak. Pe'terlre (Petrol) nevöket onnan 
kapták, mivel szárnyaik segedelmével járkálni szoktak a 
vizen- Fészkeiket sziklalyukakba rakják, s az (Же: meg 
tálnadókra olajos nedvet lökdösnek, mellyel gyomrok 
mindig telinek látszik. A fajok nagyobb száma a deli hi 
дед égöv felé lakilc'a tengeren. i 

Közelebbri'il 
Hmz.. (Ргшиша, рать) f 

nevel; Карпы: azok , mellyeknek alsó' á'llkapcsa мы (eson 
kl'tott). Legnagyobb Га]: i i l l 
l. Az órids Лодка. (Pe'trel ge'arit. Quebranta Ízuessos ou 

Briseur el’ _0a. Procellaria giga/igea , Gm.) Lath. 
Syn. III, 100. rl. i 
-Csak a Déli-tengereken lakik s nagyságra `{"ÓIII'I'lmI-Ilja 

-`ń’_'ludnt; Tollazata feketés. Vannak többé‘ke‘ves'ebbé fe 
hér шик. ’ ‘ - ` - ' - ч ‘ — . . l 

Ugyan azon tengerhen találtatnak': "5i-“l i”, т“ 
2. A foi.' шут. (Le Dernier. Para d.. cap. Pima.. 

ею- Procell. capensis.) Enl. 964.\`\"\1‘~‘- ‘ЧЕМ-9 "1 -i 
VKis réce nagysa'gu, hátán fchér ‘s f'ekete folios, alul 

д fehéi'. A hajósok sokszor emlegetik. ‚ I. «.m'! ¿II-fi 
Néha parljainkon látható: 

H3. jegles liojsza. (Le Pe'irel gris-blanc Ful ` n , 
" Para d. 'Sami-Kilda. Pm.. ¿naslag дёуёэёэддц. 

2о91.,М‚‹к1.‚.1.„1&‚. _.„. „y .i ‚г‘: _i... _r \ 
._ . 'Fehér, köpönyege‘ Inamvas‘; jo rëce-na‘gy‘sägmú‘bri 
tánniai s‘minden êj'szak‘i тетей?!‘ pàilokori ifészkefl (‘)Í ‚ — “\.. ‘I l '.«-’\‘_ ;A | .11| l .LME "li Л‘. _.' 'I .x ЦК!‘ 

ì . ' ' ‘ Iv .\n"\ _ 1..'1.' .q , |~.I'|A c.l‘ìfl'ioli 
(‘) A. ь. Pe‘trel hanf., Tann; мг. дым-“шт?! (ЁЁгагагй 
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A VÉSZJÓSOK. (TÍLalassirlroma. Vigors). 
Apró fajak, kissé rövidebb csorral, kissé emeltebb 

szárakkal. s fekete` tollazattal. Ezeket tartják lëginkább 
szélvészhirdetöknek. 

Legközönségesebb fai : 
VA tengen' vészjós (tengeri ltojsza. F. Procellarz'a Pela 

gica. L.) Briss. VI, XIII, l; Wils. Am. VII, LIX, 
6; Еда’. 90. " 

Alig nagyobb а pacsirtánál , magas száru , egészen bar 
na, kivévén farcsikát, melly fehén, s еду fehér vonalt 
ezáiznyai разу takaróinak hegyén. Midó'n a- hajókon me 
nedéket keree, bekövetkezó' sz‘élvész jele. (l). 

` szabb. 

Brisson szerint még elválasztandók: 

A szÉL'I'Á'RsA'Ic. (ношАк). 
(Les Pußïns. Pußìnus.) 

A156 ‹:з‚о1‘х‘1ете2б1‹ь vége a felsövel együtt alá görbù‘l, 
orrlyukaik pedig, noha csövesek, nem köznyilásuak, ha 
nem két különbözó' Iyukuak. -Csorrok aránylag hosz 

\ 

1. A hamvas мы“. (Le Pußïn cendre'. Proc. рит 
nus, Gm.) ,Enl. 962. 

.o 

Föll'il hamvias, alul fehéres, szárnyai, Гайка feketék; 

Frçycin, 57, — Proc. cinerea Lath.; — Proc. desolata ‚` id.; — 
Proc. tartar.` Forst.- 

(‘) Az enl. 955-ki lxép igen-közel [а] а‘ Déli-tengereldler. (Prac. 
‚ oceanica, Forst.) --- A. h. Рут-‘11. Leachii, Temm., Ac. de phil., 
VI, pl. 9. f. 1; 4--,Prac. „давай, Ch. Bonap.; VVils. Am. VII, 
их, 6. u. a. Ac. de phil. VI. pl. 9. f. 2; Prac. [вдали ‚ Latham , 
Rocher., Annu., p. 152, _- Ргос. marina, Vieill., gai. 292. 

(') Plůn, а mi 2oik fajunk nev‘e n :kot parlokon. 
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а nml söiétehb „вы. Holló nagyságu. Maid mimic.. ten 
gerben talállatik. 

Ezen fajjal igen во“ összezavartaték еду másik, cau 
pán lebeuke nagyságu, fólül feketc, ulul Рейд‘. Scotia 
éjszaki parljain s a szomszéd szigeleken végetlcn 'számban 
lakozó , mellyeket а lakosolï. téli eledeluck besóznak , neve : 
2. А sŕo't hvj/La. (Procellarz'a Anglo/11m., Tem.) Edw. 359. 

A hajósok néha, hojsz'a név alaLt, beszélnek olly -déli 
sarktengeri тайги-Мин}, mellyek két különbözö nemet 
alkothatnak. 

A TENGERöRöx (твысбвбк). 
(Ler Pe'lécanoïdes, Lace'p. Halodroma. llig.) 

Idomok mint а hojszáké "аду hoiháké, de- lorkok 
kiszéleszthetö mint a kormoránnál, hiivelykök pedignegé 
szen hibázik, mint a diomédeknól. (Procellarìa url'natrix 
Gm.) , és 

A HoIHÚszoK. 

(Les Prions. Lacép. Pac/Lyplz'la. llig. 
Különben а hojszákhoz hasonlúk, de orrlyukaik el 

“штык mint а széltársaknál, csorrok tág liz alnpjún, 
széle pedig beh'il fl'iggò' lemezcsékkel „еды: (fogas), mint 
a rucáknál- Ezek az ugy nevezett Ы‘: Íwjsza'l' (Havella 
ria „мы et coerulea. Forst.) 

А DIOMÉDEK. n 
(Les Albatrosses. Díomedea , Lin.A iÄlbàtŕqie.) 
Leglömegescbbek minden vizi madarak között. Свет 

v l," 

(‘) A. h. Proc. obscura, .Vieìll- gal. 501; -- Proc. pacifica v. 
fulígínosa, White 252, melly wlánnemkülönbözik a Procell. ae 
quínactialis~lul, ЕМ’. 89. 

(’) Diamedea, régi neve a Diolned идут: körül Taircntolioz kö 
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rok nagy, erös és metszö, kijelcll varrányokknl, nagy 
horogba végzödö, melly oda izesl'iltnek Iátszik. Orrlyu 

— knik rövid gombolyidomuak, а csorr oldalai felé 1111111 
vök 1e, láhaikon nincs ln'ivelyk, sem a hojszáknál mu 
tatkozó kis köröm nincs meg. Minden déli tengeren lak 
пай; halikrával, puhángokkal sth. èlnek. 

A hajósok elött legismeretesebh faj: 
vA repüló' diome'd’ I". (Diomeclea exulans, Lin.) Enl. 

231. Vieni. gal. 29s. 
A franciáktul mouton du Cap. (falsi nagy 

sága s fehér tollai okáért, (mig szárnyai feketék), s mi 
vel а déli napfordi'tón túl föképen hövelkedik. Az Ango- ’ 
lok Íuldi lzajó-nak is nevezik ôket. A repù'lö halaknak 
igen nagy ellensége.` Fészke’t fólemelt- f‘óldre ra'k s ide 
számos és jó izú' tojást» toiik. Szavái; olly erösnek mond 
ják, mint a szamáré.. ~ 7 ‘ — ` ' 

. Még sok töhbé keveshé 111111111 vagy feketés diomédek 
ismertetnek, de még eddig‘ nem lehete meghatározni, 
mennyire képzenek faj'tákat vlàgy 'fajokat (‘). 

х _ ‚ ‚ . 

. _ g - ‚ A csüLLök. F., ; ` 
(Les Goelandß.,„ß[auves,' Alouettes. Larus,~,Lin. 

~ Möwe). (2). ч ' 

Csorrok összenyomott, nyúlt. hegyes, felsö lemeze 

 

zel tanyázó némelly madaraknak, mellyek a görögöket idvezelve, a 
barbarokat, monda szerint, megtámadva fogadák. Mi az alban-o -t 
illeti , az elsô portugali hajósok az otroinbokat más tengeri madarak 
kal együtt идеалов-‘аду alcatras-nak nevezék. Dampierre e nevet 
a jelen nemre alkalmaztatá; Grew ‚дыни-га, Edw. Albatros-ra 
változtatá. ` 

(') lllyen aDiam.spadicea, — A. h. D. brach‘yura, Temm. enl. 
965; .-.- ~‘D.- таймер/114.9, T., col. 456; --- D. chlororhynchos, 
Leih., V. pl. XClV, col. 468; — D. fulíginosa, со|. 469. 

(’) Larue . e madár görög neve: Саша latin, s innét a proven 
\ 
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hailoll végii, az also alu] elöálló szögletet képez. Közép 
táion fekvö orrlyukaik hosszúk keskenyek s elötiinök; 
farkok telies, száraik elóg emeltek, hiivelykök rövid. 
Gyáva, falékony madarak, a tenger partiain pesgó'k, min 
-deiifélel1alakkal, döghussal stb. élnek. A homolcban vagy 
sziklarepedékekben fészkelnek, сна]: keveset toinak. Mi 
kor a szárazra mennek, rosz idö icle. Partiaiiikon töhb 

találtatik; s mivel életkoruk szerint ki'ilönhözö 101111 
zatuak, ,faiaik még töbhre szaporittattavk. Altalában mint 
ñatalok, szl'irke foltosak. 

Buffon* Goelancls-nak nevezi a nagyobb faiokat, ezek 
nálunk maradhatnak: 

‚ A csi’J’LLöic.4 

Mellyek nagysilgra а récét fóli'i'l muliák. 
Egy a legnagyobh közi'il, 

1. A felvete (Ícòpönyegu) esülló'. (Le дойти! à manteau 
noir. Larus marinus et naevius. Gm.) Enl. 990 és 226. 
Eleinte fehér és szi'irke foltokkal, utóbb egészen fe 

hér lesz, csak köpönyege fekete; esorra sárga, alul еду 
VeI‘eS folttal; lábai verhenyesek. 
2. A szürl‘e (lròpöayegú') csülló'. (közönségesen a pagar 

mester,- Le Goéland à manteau gris. Larus glau 
cus. Gm.) Naum. 1. Май. 36. 
Alig kisebh папа: tôle csak világos hamvas köpönye 

gére ki'ilönbözik. A fiatal. видите foltos- (1). 

çali Gabian; а francia Mannes, ‘аду Mauette's~ a némef Möwe-túl 
jó; Goeland, mellyet Feuille'e használt elûszöi‘, az angel' Gull, ‘аду 
СиЦ-ет-ЫИ van elrontva. ' i 

(‘) Temmi'nli megkülönbözteti a Lar. argentatus-t, Lath., enl. 
255, — A. ь. Goëland imma., vîeiu. si... Goéland à ze.. ...ire 
du Bengale. › - il - 
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A sIIiÁLYoK. F. 

(Les Mauves. ou Mallettes.) 
К isebb faiok. 

1. A sa'rga (Иди) зх'пйёу. (La Alouette à pieds jaunes 
Larus fus-cus. L. jlafw'pes. Meyer-) Frisch. 218. Naum. 
1. kiad. 51. k. B. 

Fekete köpönyegén kivù'l egészen fehér; Iáhai sárgák. 
2 A felze'r sira’l‘y. (La Mouette blanche. Larus ebur 

neus, Gm.) Enl. 994. 

Egészen fehér; lábai feketék; Grönland és Spizber 
gában. Néha Europába is alátéved.. 

3. A be'lvla'bu sira'ly. (La lllouette pieds bleues. ‚Бит. 
Cyanorbynalzus. Meyer.) Enl. 977. Briss. VI- XVI. 2. 
Késò' korában szép feller. köpönyege világos ham 

чая; szárnya elsö tollai részint feketék , végökön fehér 
foltokkal; csorra, lábai ólomkékek. Sokat él` csigákkal. 
4. A nevetó’ sira'ly (fz/eres Иди sira'ly. La Mouette à 

pieds rouges. Lar. ridibundus. Lar. hybernus, et 
Баг- erythropus. Gm-) Enl. 969. és 970. Briss. VI. 
XVII. 1. 

Maidnem hasonló az elöhbihez _. kivévén hogy clsö 
korában, Гайка vége fekcte, ‘szárnyán pedig fekete s bar 
na szin is találtatik; az idöltnek fei'e’tavasszal barna lesz 

»s egész nyáron illyen marad (Enl. 970); csorra s lábai 
töbhé kevesebbé veresek. Nevetös kiáltása van. (1). 

(‘) A. h.d Larus вида-[Па , Pall. Nov. com. petrop., XV , xx", 
2; Catesb. 1, 89; “Щи. Am. 1X, Lxxlv. 4, — Ridibundus név 
alatt; — Lar. leucapterus ,‘ Lar. cirrhaceplzalus, Vieill. gal. 289 ‚ 
y. poliacephalus, Licht.; -» L. leucoplztalmus, Licht col. 566; --- 
L. Sabini , Leach; — L. minutus, Falk., Voy. llI , XXIV; —— Lar. 
melanurus, T. col. 459, él Tiles, Voy. de Krüsenst. LVII. rl. 
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5. А ha'romui/'u sira'ly. F . (La Alouette à trol' doigts. La 
гид tridactylus. Lar. rissa. Gm.) Briss. VI. xvi. l és 
XVII. 2. 

Egyre igen hasonló az elöbbiekhez, de igen rövid s 
tökélyetlen hüvelyke által különbözik. F iatalságáhan löl) 
bé kevesehbé barna foltos. 

Мыши választattak el a csl'illök- és sirályoklul. 

A GANÁLYOK, 
(Les Stercoraires. Briss. мы“. Buff. Lestris. Ilig. 

Raubmöve). 
Csorrlyukaik hártyásak, nagyobbak mint a többiek 

nél, következöleg nyilások a csorr hegyéhez és széléhez 
közelebb esili; farkok hcgyes. Di'íhösen kergetik az а próbb 
sirályokal', elragadandók azoktul az eledelt', söt mint monda 
tik, azoknak Запад: (emésztetét) f`ólf`alandók. Innét nevök. 
1. A hosszú farhu gana'ly. (Le Labbe à longue queue. 

Larus parasitic-us. Gm.) Enl- 762. Edw. 148. 
Fölül sötét barna, alul fchér; Гайка két középsö tol 

la a többinél me'g egyszer hosszabb. Nálunk igen ritku. 
Fiatalságában egészen barna. Ekkor = Larus crepidatus, 
Gm. Enl. 991. ‘иду iobban Edw. 149 

Az éiszaki fóldsark vidékein találtatik egy fai, csüllö 
nagyságu. barna szárnytollainak alapia fehér, ez а 
2. Nagyobb gana'ly. (Larus cataractes, Gm.) Brit. Zool. 

L. rl. 6. 

y Van egy másik is, sirály nagyságu, f`óll'1'l hama, 
alul fehér, mellén barna öri'ivel, ez az ` 

3' Örves g‘m‘üy- (Leslrís pumarz'nus, Tem.) (2). 

(‘) Aviçgiç rabló, мы], а svéd halászoknál neve c madárnak. 
Vieillot S'roaconEvs-ra “шамана. 

(’) Nem merem a Lestr. Catarrhactes, Freya. 58, és Stercoreus 
pamarinus, Vieill. gal. 288 nzonosságát ‘Наций а fölebbi faiokkal. 
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_ A HALAszKAJc. (HALÁszMAnÁR. (Les Hirondelles de mer. Sterna. Lin. Seesclzwalben). 
A franciák. és németek azért nevezik öket terigerrr 

fecslŕéŕnelr, mivel szárnyaik rendkivüi hosszuak, fai-kok 
villás, lábaik rövidek, melly oko-kbul idonira s repiilésre 
nézve a fecskèkhez hasolifan-ak.. Csorrek hegyes, össze 
nyomott, egyenes, hajlás s elödiizadás nélkül; orrlyu 
kaik az. alap felé, hosszúdadok s részint át furtak; a lá 
baikat egyesl'tö hártyák igen kiszeltek; keveset is usznak. 
Mindenů'ale mód repkednek s igen gyorsan a tengereken», 
nagyon kiáltozva, s iigyesen fólkapkodva а vizck szinérül 

`~a pnhányokat és apró halakat, mellyekkel élnekr A $111 
lrgizra is elmennek a tavakra és folyókba. 

Edes _vizeinken tavaszszal legközönségesebb, 
_l~ Az europai hala'szl‘a. (Europai lzalászmaddr. F. Le 

Pierre-Garin, ou. На)‘. de mer (‘а-бес rouge. Ster/ia 
hirundo. Lin.) Enl. 987., Frisch. 219; Naum‘. 37. 
52 k. V_Vi1s. VII, LX, 1. 
Idölt korában fehér, köpönyege világos hamuszin , 

sapkája fekete, lábai veresek, csorra veres fekete véggel; 
egy láhnyi hosszú; de 1е5а1я111111<е11б1ёг terpeszkedik. 
2. Az apró hala’szlsa. (La petit Hirondelle' de mer. 

Sterna minuta. Lin. Die Zwergseesoliwalbe.) Enl. u 
996. Wils. Am. LX, 2. Naam. 38, 55. k. 
Az elsötl'il csak egy harmaddal kisebh termetére nez 

ve kiilönbözik, homloka is fehér. 
3. A felletecsorru Íiala'szlsa. (Hir. de ‘mer à [rec noir. 

St. cantiaca. Albin.) Il, LXXXVIII. 
Az elsöt meghaladja; fekete csorra’nak vége' siii-ga; a 

ñatal == Sterna str_l'ata. ,_ Gm. Lath. VI. 98. r1. 

(') Sterna angol nevök, Stern vagy Tern, Turner áItal latini 
zálva s Gesnertül fölvéve. ‚ 
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4. A honi liala’szl‘a. (Slerna Caspia, Pall.) Sparrn. Mus., 
Carls., LxII, Meyer, Ne'methon mad., II, ‘11. Sav. 
Egypt. Ons. Ix. r1. 1. k. 
Fehér, köpönyege hamvas, fejháta feketével fche'rrel 

vegyes, csorra veres, lábai feketék. 
.5. A fel'ete lmldszba. (L’ Hir. de mer noire. ISIS. ‘луга. 

St. jissipes. et St.nae1.'ia.) Enl. 338, és 924. Frisch. 220. 
Farka kcvesebbe mélyen viILás. A {iatal köpönyege 

fekete folios. Az idölt та“ egészen feketés hamvas. 
Az idegen fajok között megjegyzendö: 

6. A tollagos llala'szba. (L’ Hir. (le mer à nlgreltes. Sl. 
inca. :Less el; Garn.) Peru. partjairul. Voy. de la Coq., 
Zool. 47. r1. ` 

Fekete, csorra-lába veres, areän egy szalag s fülénck 
.csl'iugö tollai l'ehérek. (‘). _ 

A többi halászkáktul megkiilönböztetendök: 

A BANGÓK. F. (Les ковша.) 
Farkok nem villás s majd а szárnyokat I'iti fol. Csor 

rokon Szinte egy .csekóly elödnzzadás van, elsö jelensógc a 
sirályokcnak. Csak egy l'aj Ismcretes 
A fel-ete bango'. (Le Nodfli noir, oiseau fou, etc. Ster 

na sfollati, L.) Enl. 997. ' " 
Feketés barna; feje fóle fehéres, a hajósoknál azon 

ostohaságaért hires , mellyben a hajókra rohan. (2) ' 
 

(‘) A, h. „en europaifajokat: Sterna Dougali, Montag.; Vieill. 
gal. 290; --- St. angelica, ua., vagy ararzea, Wils. Am., VIII, 
LXXII, 6; -~ St. arctica, T.; — St. [спирт-еда, Natter. St. leu 
eoptera, Temm. Schin’z., Vögel der Schweiz, homl. ` 

Az idegen fajolihul: St. ca_yana, enl. 988; --- St. melanau 
ellen, T., col. 427; -- St. melanogaster, ua. col. 454; -- SIL/uli 
ginaaa, “Шаг. l ` „ 

(2) Sc. philíppensis, Sonn. 11er. Voy. Lxxxv. rl.) nem итак 
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A GóLIcoK. ` 

(Les (‘сирены-(1’ eau ou Bees-elL-ciseaux. Rhynclzops. 
L. Балашихи/шашек) 

A halászkákhoz hasonh'lanak apró Iábaik, hosszú 5261‘ 
nyaik s villás farkok .'iltal;l de minden madártól kiilönböz» 
nek rendkivù'li csorrok által, mellynek felsö lemeze rövi 
debb az alsónál, mind а kettö реф; egyszerü lemezek 
ké Iapult, mellyek szélei megegyeznek (összeérnek) be 
nem kulcsolódva. Csak azzal táplálhatják magokat, а mit 
а viz fólszinérül repülve‘emelnek fól alsó állkapcsokkal.. 

Föképen egy faj Ísmeretes: 
A [Мне gólic. F. (R/iyncops nigra. Lin.) *Enl. 357. 

Fehér, sapkája s köpönyege feketék, szárnyán egy 
szalag s farka kiilsö tollai kifelé fehére-k. Csorra lábai ve 
resekj. mintegy galzimbnagyságu. Az antilli szigetekcn la 
kik. 

H armadik család. 
А ТЕЬЁТАЬРПАК-Ё. 

(Totipalmes. Totipalmati.) 

Az rajta nevezetes , hogy llüvelykök a többi uj 
jakkal egyetlen egy hártyába egyesült, s ezen 
müszeresség dacára is, melly legjobb evezökké te 
Szi öket, az uszótalpuak között egyedliil ülnek ГО! 
а fákra. Mind 16 repülök s rövid lábuak. Linné s 

 

liülönbözni a stolida-lul;'--- a St. fuacata, Latham, Briss. VI, xxl, 
1 , szinte ezen alne'mhez “Цинк tartozni, valaminta Зимний-сити ‚ 
T. col. 202. 

(‘) A. h. Rhynch. flazlirostris, Vieill. gal. 291; Rh. cinerasesns 
Spix, Cn; -- Rhynch. brez'irostria , ua. сш. 
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hairOm némre osztja föl öket, de ezek közůl az elsö 
tovább fölosztandó. 

A PELLIKÁNOK. F. (TomcATÁG-ok.) 
(Les Pe'lz'cans. Pelecanus.) , 

Mindazok ide tartozók, mellyeknél a csorr alapjánál 
némi tolltul csupasz hely van. Orrlyukaìk alig észrcvehetö 
nyílásu repedékek. Torah-börül: többé kevesebbé 117911]! 
Ízato', nyelvök igen lcicsin. Zúzájok a töbhi gyomrokkal 
egyiitl nagy zsebet ke'pez. Középszerů vagy apró vak 
beleik vannak. 

A G'O'DÉNYEK (vagy tulaidonképi PELLIKÁNOK) 
(ToRKA'rÁGoK). 

(Les Pelicans propr- 11115- Onocrotalus,4 Briss. Pelecanus, 
Ilig). (1). 

Csorrok igen nevezetes nagy hosszasága , egyenes igen 
széles és vizszi'm'ileg lelapitott idoma által, s horoghu vég 
zödik; végre nlsö álkapcsának hajlékony ágai csupasz s 
elég nagy zsebbe kitcrjeszthctö hártyát tarlanak. Hosszában 
két barázdája van s ebbe elrejtvék az orrlyukak. Szem 
.körük csupasz mint torkuk. Farkok kerek. ` 
Á rendes gó'de'ny (lrözönse'ges torl‘ala'g. Le Pélican or-l 

dz'naíre. Pelea-anus onocrotalus.) Enl- 87. Её“. 92. 
Frisch 186. 

пищи-„185151311, egészen fehér, könnyüden befutva 
hús-szinuel; csorra horga veres mint cseresnye; többé 
kevescbbé elterjedt az egész ó világbau, mocsárokban 11152 
kel, lesalc eleven halakat eszik. Ugy mondják, élelmet és 
vizet hord torokzsebében. Az életkor-miatti változásokat 

(’) Pelecanua 6s Onacrolalus , lie't latinizált görög ncve e ma 
dái'nak. 
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nem eléggó határozák meg e madárnál, hogy {Май biz 
tosan számla'lhatnók e1. 1. 

A KoRoMÚszoK. 

(Les Cormorans. (2). Phalacrovorax, Briss. CarlJo , Meyer; 
Halie/Ls, Ilig. Sclzarbe.) 

Csorrok hosszult; összenyomott, а felsö esorrlemez 
vége görbú'lt az alsóé elvágott; nyelvök igen kicsin , to 
rokhöre kevesebbé táguló; orrlyukai mint apró vonal s 
nyiltnak nem látszók. A középuj-j körme fúrészes-Íbgas. 

a) A tulajdonképi KonoMÚszoK. 
(Les Cormorans propr. dils. Eigentliche Sc/Larben.) 

Farkok kerek, 14 tollu. Nálunk csak egy talállatik: 
l. А nagy leoromúsz. (Kormora'n, Földi. A népnél: 1^a 

ralvatna ; Ira'ra katomíja. Le Cormoran. Pelecanus. 

(‘) Нет látok scmmi különhséget а rendes góde'ny в Pelic. ro 
seus, között, Sonn., 1-erlVoy.7 LIV. rl. A Pelea. manillensis, ua. 
LIII, már Sonnerat véleme'nye szerinl nem egyéb Нам! roseus-nál. 
Szinte nem Ню!‘ különbse'get а Fuscus, Edw. 95, s az enl. 965 
ke'pe közt, melly Raseus, néven,__idéztelik, de inkábh hnsonlit а 
Manillensis-hez. Temmink e képet a rendes faj fìalnlának álli'lja. 
A Philippensis, Brisa. VI, Lvl. rl. ugyanazon egyén, melly mintául 
azolgált az enl. 965 képnek. Igy mindenik iiatal gódény. --- A 957 
rlapon, szinte FasL-us néven idézett, vnlóban fajnvnk látszik, meg 
egyezö Vieilloléval, gal. 276. — A. h. P. perspicillatus, T. (лет 
iiveges gó'ile'n_y,) coll. 276. 

(2) Cormoran, a Corbeau marin, clrontott összetétele, hollónak 
mondaték fekete szineérlz;v Ez valóban Aristoteles vvizi liollaja. Pho 
lacrocorax (kopasz hollo') görög neve egy xnadárnak, Pliniustul em 
lített, de Aristotelestül nem használt. A Garbo-t Albert :idta neki, 
Каши: а német. .Scharbe szerint. Mint e nevekhez vieillot is oda adta 
а magaét, H_ydrw-corax-ot, gal. 275. 
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Garbo. L- Die Scharbe.) Enl. 927. A fìatal, Frisch. 
187 s 188, s Brit. Z001. L. rl. 1. 
F ekete barna, hátán sötét fekete hullámzattal, csorra 

hegye {е16 s nyakelején fehérrel vegyx'tve, a toroklcör s 
az arcok fehérek а himnél, feje pedig búbos. Lud наду 
ság‘u. Sziklalyukakban vagy fákon fészkel; hármat ‘аду 
négyet tojik. ‘ 
2. А Iris lroromúsz. (Le petit Cormoran.. Pelecauus gra 

culas. Gm.) Enl. 974. a ñatal. 

fegyz. Graba újabb tapasztalásai szerint ezen fai 
megegyez a cristatus- (búbos)sal; szemcsillaga hamisan 
van barnára festve.) ‘ , 

Valamivel kisebb, sötétebb fekete, johban bronc 321 
nú 5l semmi fehér a nyakelején; háta tollai hegyesebhek, 
az elöbbinél ritkább. (1). 

I. b. A LENGÉK. LENGönöKöK. 
(Les Fregattes. Fregat’vogel.) (2). 

A koromúszoktul villás fark, ŕövid lábak, — molly 
nek úszhártyái mélyen kiszeltek, iszonyu terjengés és 
ollyan csorr által, mellynek mindenik lemeze meghajlilì 
a végén, kùlönböznek.A - 

Szárnyaik olly hatalmasak , hogy végetlen távolsa’gra 
repl'ilnek а száraz fóldtù'l, kiváltképen а napfordl'tók kö 
жён. а repülö halakra csapva 1e s az otrombokat zsák 
mányuk kiadására kényszerx'tök. 

Jól csak‘egy faj ismeretes: x I 
 

(') A. h. Cormoran longup, Temm. (Ред. crìstaßus, O_laf's.) Voy. 
Ioui'lsl. franc. ford. xLIv. rl. col- 522, Vieil.v gal. 276; -i-“Pell afi-i.. 

`canus, Lath.; Spárn., Mus. carla., III" 61.; --- Pal. nzz'evíus, 
_’Lath., Syn. Ill, 104- rl. Sparm., Mus. Carls- I, 10 g' ¿- Pel. Pfg 
l malen-sr Pall., Voy. App., pl. 1. l ' ` '< 

Р) Vieillot úrnál nevök: Tuchypetesfpl. 274. 
CUVIER I. K. 40 

‚‹Ч|‘‚. 

.i 
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А l‘esely [enge (lsesely pellílrfín , F. Pelea-anus aqul'lus, L. 
Der Fregatvogel.) Enl. 961. Vieill- gal 274. rl. 
Tollazata fekete , torka s nyaka ala‘tt töhbé kevesebbé 

fehérrel keverve, csorra veres. Kiterjesztett szárnya , mint 
mondják, néha tiz söt tizenkét lábnyit ölel. (l). 

с. AZ OTROMBOK. 

(Les Fous. ou Boubies. Sula, Briss.; Dysporus, Ilig. Der 
Tölpel.) (‘). 

Csorrok egyenes , könnyüden összenyomott, hegyes , 
`hegye görbült, -szélei fürész~fogasak, fogai hátra irányoz 
vák; orrlyukai egy majdnem а hegyig nyuló vonalba men 
nek' át; tokok, mint szemkörök 1s csupasz, kevessé nyú 
lékony, а középujj körme fi'irészes; szárnyok sokkal ki 
sebb mint а leugeé, farkok kissé íkes. Otromboknak né 
veztetnek azon ostobaságért hogy emberek és madarak, 
leginkább a lengék által,I lildöztyetni hagyják magokat, 
melly utolsók megverik öket, hogy halászott halaik át 
adására kényszeritsék. 

Legközönsègesehb : 
А fehe'r otromb. (Le Fou de Bassan- Pelecamis bassa 

nus. L.) Enl. 278. Vieill. Brit. Zool. L. 1‘1- Naum. póll. 
56. 105. k. 

Fehér; elsö száx'nytollai s láhai feketék, csorra 261 
des, --- majd lud nagyságu. Визит-1 nevét еду kis azi 
gettù'l Карт az Edinburgi Öbölben, hol igen szapoxjodik 
noha egyszerre csak egy tojást költ. Télen gyalu‘au eljö 

(‘) Kiné önkényüleg emeltete'k faji rangra a Peleé. minor. Edw. 
509, в а Ieucacephalus, Вот Ois. VIII., XXX» rl. ta-lán = Рейд 
Palmerstoni , Lath. ` 

(’) Sula, Koyer szerint а fehér otromb. .neve a Ferói 321312111 
ken, Clavius, Exot. 56. Boubie, angel. ncvôk, a äaoby-tul, melly 
oatobát, азиаты! jclent. 
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partiainkra. A fiatal harna, fehér pontozattal (_Enl. 986.) 
Az otrombok többi Май nin‘csenek elég szigoruan megha 
tározva. (‘). 

A NYUnGAivYAKox. F. 
(Les Älwhinga. Plotus. Lin.) l 

A koromúszéhoz hasonli'tó testen és lábakon hosszú 
nyakat, kicsin feiet, egyenes, Как-сан s hegyes csorrot mu 
tatnak , ez _utolsónak szélei fogasak; szemeik és arcok сви 
paszsága különben ollyan mint а torkatágnál, mellynek a 
nyurganyak szinte szokásait biria, .ö is mint az'ok, fá 
kon fészkelve. ` y I y 
i Néhány faiok ismeretes vagy faitáiok а két világ forró 
táiairul. A ruca nagyságát ncm muliák f`ól, dei ny'à‘kok 
hosszabb. (à). ` f 

‘А гвётоцок. F. HE’HONÁROK. 

(Les Paille-en-queue. -Oiseaux du tropique. Phaeton. l Tropilwogel). 
l 

l 

Megismerhetök két keskeny, igen hosszú, s távolrul 
szalmaszálhoz hasonll'tó tollrul farkokban. Feiökön sem 
mi csupasz nincs. Csorrok egyenes, hegyes, fogas, közép 
szerül'eg erös , lábaik rövidek,f szárnyaik hosszúk: ennél 
fogva igen messze is repù'lnek a mély tenger-ek f‘ólé, s 
ritkán hagyván el a forró égalt, megielenésök а heves 

(ii A. h, a дата otromb., (Pelea. tgula, L_) „L 975rcamgshll 
l, 87. Vieill. gal. 277. y a I 

(’) /lnhinga ezen madarak neve а ToPi'nainbusoknál, мази“: 
деть. Plotus vagy plautus latin, s laposlábat'ielenl‘. _Klein 
hártyás lábu-családiainak egyikére гимна, Linnné a nyurganyl 
kokra. 

(‘) Plotus melanogauer, enl. 959 e's 960; Vieill. gal. 278; 
Wils. IX, LXXIv, 1, 2; ~- enl. 107; ,—- Latham, Syn. Vl; 96; 
-- .ln/1. Levaillant, T., со1. 580; i 

40* 
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öv közeletét hirdeti а hajósoknak. A szárazra iobban csak 
fészkelni jó'nek s fákra I'I'lnek le. 

Csak néhány Га] vagy fajla ismeretes. fehér шиш 
ш, többé kevesebbé feketéssel tax-ka, galambnagyságát 
I`ó1l`il nem muló. ' l 

N egyedik család. 

A LEMEZ-CSORRUAK. 

(Lamellirustres) , 

Csorrok vastag, inkább lágy hörrel mint va 
Iôságos szaruval takart 5 szélei Iemezekkel vagy aprÓ 
fogakkal szegvék; nyelvök задав, husos, fogazott 
szélü. Szárnyok középszeriíen hosszú. Inkább édes 
vizeken élnek mint tengeren. A legnagyohb szám 
nál a him gögsípja, ketté szakadásánál különbözö 
idomu tokcákra van földuzadva. >Zuzáiok главу , igen 
izmos, vakheleik hossznak. 

Elsö nagy nem 

A RÉCÉKÉ. 

(Les Canards. Anas. Lin.) 

Азов uszhártyásokat foglalva magában , mellyek 
nagy, széles свои-(шик oldalai kiálló, vékony, keresztbe 
helyezett lemezekkel horitvák, arra szántaknak Миша, 
hogy a vizet ki hagyjákfolyni, mikor zsákmányát meg 
fogta a madár. Iliirom alnemre osztatnak I`ól, de ezek ha 
tárai mindeddlg nem szigoruak. ‘ 

(') A repüló fétou. Földi (Phaeton oetheŕeus,) Enl. 569., és 
998; -- Ph. plioemcurus, Enl 979. Vieill. gai. 279. rl. 
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A IIAT'I‘YÚX. F. 

(Les (lignes. Cygnus. Meyer. Die Schwäne.) 

Csorrok elül 011)r széles mint hátul, alapjánál maga 
sabb mint széles; az orrlyukak maid hosszasága köze 
pén; nyaka igen hosszú. Legnagyobb madarak a nemben. 
Fökép’ a vizi növények magvaival s gyökeivel élnek. És 
igy beleik s kiváltképen a vakok igenhosszúk. Gégejök 
nem даёшь: 

Europában két fai van 

l. A ne'ma haltyu. (Le Cigne à bec rouge. Anas olor. 
Gm.) Enl. 9I3. 
Csorra veres, feketével szegvc, alapján gömbölyü 

puppal; tollazata hófehér. A Наш csorra )olomsz1'n1'1', tol 
Iazata szù'rke. Ezen Га] teszi megszeliditve tavaink és csa 
tornáink diszét. Mozgásainak gyöngédsége , idomainak kel 
leme, tollainak ragyogó fehérsége , a szépség és ártatlan 
ság példaképévé tették. Egyenlöen él halakkal és 11676 
nvekkel, igen magasan és gyorsan repiil, sebesen úszik, 
szárnyaival а szelet fólfogva, mellyek különben hatalmas 
fegyver gyanánt szolgálnak neki a mcgtámadók ellen. Ta 
vakon, nádasokhan fészkel, hat vagy nyolc zöldes-szürke 
tojást tojik. 

2. Az e'nelres ‚панд/и. (Le (Желе à bec noir. Anas Cyg 
nus. Gm.) Edw. 150. Brit. Zool rl. Naum. 1. kiad. 
13. rl. 27. k. 

Csorra fekete, sárga alappal, teste fehér, sárgás зшйгь 
kével árnyazva, ñatalságában egészen sziirke. Ezen Га] kül 
sejére igen hasonli't az elöbbihez de belsöleg teljesen 1:6 
lönbözik attul gögsl'pja által, melly visszagörbiil és nagy 
részint beh-'It a mellcsont gerincének egy üregébe, melly 
kiilönössóg mind a két-nömmel közös de a házi (néma) 
hattyunál nem létez. Ezen hattyu vad Ízattyu nevel. is vi 
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sel. noh`a nem eltaláltan. A haldokló hattyunak ének 
Iése mese. ‚ д _); J Y f 
3. Afelrete haltyu. _(Le 

An- atrata. Lath.) Natur. misc. 108. rl. Vieill. gal. 286. 
N em rég óta'találtaték {Ы Újhollandban; ákkora mint` 

à rendes hattyu, de kevesebbé kellemesi egészen fekete, 
elsö tollait kivéve, mellyek fehérek , mig csorra s annak 
alapián a csupasz hör veresek. (‘). ` i l ' 

Nem könnyen választhatni eI а hattyuktól bizonyos 
fajokat; valóban kevesebbé csinosakat, de mellyeknek 
csorra ugyan ollyan. ' ' 

Közùlökl többeknek csorr-alapján'ptlìp. van. A legis 
meretesbnek neve 

4. .Spanyol hattyu. F. (Khinai hattyu. F. '12;"02'8 Си! 
› née. Алая-Судный“. L.) Enl. 341. 
l, UdvairainkbamI neveltetik,l hol Iudainkkal könnyen 

tenyészik. Fehêres szl'irke, köpönyege bai-na szürlf‘ie: a 
him megismerhetö azon tollas Iebbenyriil melly csorra 
alánl: csiíng, s a cáorr alapján lévò' nagy pupról. 

Еду másik ritkább fait leirói elsò'bben gambiai ludnak 
neveztek, nálunk illy nevlï:y _ 
5.714 gambiaz мну“. (L’ Oie de GmbimzAnas gam 

bensis. L.) Lath. Syn. III, p. 2.1. 102. rl. 
I Kitünik nagysága, magas szárai, horillokának pupja 

s azonçkét sarkantyu által, mellyel ‚ szárnyízesülése fól 
fegyverzett. Tollazata hiborfekete. Torka., teste eleje s al 

s szárnyai fehérek (z). ` 
l t 

(') A kanadai hatg'u (L’ Oie à cravatte. Anas canadensis, 
L.) Enl. 546, Wils. Am., Lxvu, 4, szinte valódi hattyunak" Iátszik. 

(I) Buñ‘on emadarat összezavnrta az egyptusi lud еду fájté 
jával, enl. 982. Latham-ábrázolata hiányos, ¿mk egy sarkantyut 
mutatván, s a sisak nem elóg'lló. ‘. ‹ 

Czgne noir.lAnas_plut-onia. Sh. _ 
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A LUDAK» 

(Les Oies. Anser. Bris's. Gänße.) 

Csorrok középszerü vagy’rövid, ell'il keskenyebb mint 
hálul, alapján magasabl) mint széles; száraikemeltebbek 
mint а récéknél, s közelehb állván a test közepéhez, 
járások könnyebb. Sokan élnek füvel és maggal. А gége 
еду ismert fajnál sem képez áthajlást. 

Tulaidonlxépi LUDAK. 
\ 

Csorrok olly hosszú mint f`ejök; szélét lemez-hegyek 
szegik be.. hegyes fogaknak látszók. 
1. A rendes lud. (L’ Oie ordinaire. An.. anser. L. Die ge 

meine Gans.) 
Udvarainkban mindenféle szineket kapott , -- egy vad 

fajtul ered , melly szürke, köpönyege barna de szürké' 
vel hullámzott, свои-а egészen nafrancsaárgn :'«Anaar 05 
n-ereus, Meyer Albin 90. Naum. I. kiad. 41. rl. 60.- k. De 
van еду igen közel fai , öszszel érkezö meg, farkánál 
hosszabb szárnyai s homlokának nehány fehér foltja által 
megismerhetö; csorra narancsszinlï, alapján és végén fe 
kete = Anas segetum, Meyer. Eni. 985. Frisch- 1.55. 
Naam. l. c. 42. f. 61. 

Télen elég gyakran látható: 
2. A piazegò' lud (L’ Oie rieuse. Anas. alliifrons. Die 

Blässgans.) Edw. 153. Паши. l. kind. 43. 62. k. 
Sziirke, hasa fekete , homloka fehér. 
A két világrész éjszakán van egy negyedilc fai is 

3. A Íió-lud (L’ Oie de neige. Arias hyperborea. Lin.) 
Wils. Am. VIII. Lxxm. 5. s a ñatal Lxlx. 5. Naum. 

l. kiad. pótl. 23. rl. 46. k. 
Fehér; csorra, lábai veresek, szárnytollainak vége fe 

kete; nella a téli nagy zivatarokban a mi mérsékelt vi 
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dékeinkre is elvetödik. A ñatal tiibbé kevesebbé szù'rkével Ц 
kevert. Ez az Anas coerulescens, Gm. Edw. 152. 

A GUNÁK. 

(Les Ber/¿aches Barnalrelgänse.) 
A rendes ludaktul rövidebh , vékonyahb csorr által 

kulönböznek, mellynek szélein nem láthatók ki а 1eme 
zek végei. . 

Éjszaki Europából hoz‘zánk jö télen azon Га] , melly a 
mese szerint gyl'imölcsként nöl al fákon, ez 
1. А felie'r arcu lud. (Anas едут/приз, Gm. vagy job 

ban Anas [гисорыёэ8 Bechst.) Enl. 855; Frisch. 189; 
Naum. 1. с. 39. f. 71. ' " ' 

Köpönyege hamvas, nyaka fekele, homloka , arcai , 
lorka s husa fehérek, csorra fekete , lábai sziirkék. 

2. Az ör'ues guna. (Örfuös lud, F. Le‘Cravant Anas 
bernicla. Gm. .Die Ringelgans.) Enl. 342. s jobban 
Frisch. 156. Naum. 1. c. 39. 78. k. УУПзТ VIII, LXXII. 1. 
Ug‘yan azon уйдёт-111- Feje , nyaká, szárnytollai felic 

ték, köŕiönyege barna-szürke, nyaka magasának minde 
nik odalán egy folt s Гайка-11111 fehérek, csorra fekete, 
lábai barnák. ' ` ' I 

3. „А fegyveres guna. (La Bernanke armée, Oie d’ 
Afrique, du Cap , d’ Egypte, etc. An. aegyptiaca 
Gm.) Enl. 379.982. è. 983. 
Szineinek ragyogása és szárnyainak kis sarkanlyuja 

\ 

Ide jônek még a сваи-мифа bronzes lud, Ipecati apoa. Mal-gr. 
(Ánas melanotos) , Enl. 957~ Vieill. 285. 

(') Ватас1в, :kot neve az anser [творца-пак. Klo/ce ludat 
jelent skot nyelven. 

(Ч Сгш’аш, elrontva a graue Ели-Ы“. 
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által jeles; ezen alnemhez tartozó még;` szelìdítve is te 
nyészthetö, de mindig hajlandó а megszökésre 

Ez a Chenalopex, ‘аду гб1‘а1ш1, а régi aegyplusiak 
-iól annyira tisztelt, mivel fìaihoz igen ragaszkodik. (‘). 

А LÜDÉR (Cereopsis. Lath.) 
Ujhollandi madár, igen hasonlitó а gunához; csorra 

1116;г kisebb, de hártyája sokkal szélesebb s kissé а 110111 
lokra is emelkedik. 

Csak egy rfai ismeretes 
А harm/as lüde'r. (Cer. cinereus. Lalh-) col. 206. Vieill. 

gal. 284. Szürke, lud nagyságu. 

A RUCÁK, tulajdonképi IBÉCÉK. 
Csorrok kevesebbé megas mint паев az alapnáh's 

annyira ‘югу még inkább szréles а vég mint feje felé; 
orrlyukai а hátához és alaphoz állanak közelebb. Száraik 
rövidebbek s hátrább is állván, járásokat а ludakénál ne 
hezehbé teszik; nyakok is. rövidebb; gögsipjok az выго 
zásnál porc-tokcákká dagad, s ezek közül a balsó ren 
desen hagyobb. 

Az elsö osztatbeli fajok , azaz mellyeknek hüvelyke 
hártyával szegett nagyobb fejet, rövidebbJ nyakat., 11.111 
rábbi lábakat, kissebb szárnyokat, durvább farkot, 652 
szenyomottabb lábtöt, hosszab ujakat s egészebb 11321141‘ 

(') Geoñ'roy-Saint-Hìlaire, a „Menageríe du Museum d’ histoire 
naturelle“-beu, Aegyptus cikkel alatt. ‘ 

А. h. Än- magellanica, enl. 1006; 11n. antarctica, melly ama 
hoz igen közeli, Mus. Carla. 57. és Voy. de la Coquille, Zool. 50; 
— An. leucoptera, Brown., ll., 40; 11n. ruficollìs, et tbrguata, 
Pall. Spicill., Vl. lv. rl. melly Némethonba is jóni mondatìk; — 
An. coromandeh'ca, enl. 949 s 950; — Ан. madagasàaríenais, 
enl. 770. 
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шум birnak. Rossz‘abbul. jámak, kizáróbban halakat. és 
bogarakat esznek, gyakrabban húknak. (1). 

Köztök megkiilönböztethetök: 

А BUKRUCÁK. 

(Les lilacreuses. TaucÍLe/Llen.) 
Csorrok szélessége s fólduzadása által. 

1. А közönséges bukruca. (Le Macreuse commune. А’шз 
nzgra. Lin. Die Traurente-) Enl. 972. Naam. pótl. 
14; 28 s 29. k. Brit. Z001. r1. б. Wils. Am. VIII. 
Lxxn. 2. ‹ 

Egészen fekete, ñaialságáhan szürkés , csorra igen te 
reh, s alapján pupot hordó. Nagy csapatokban él, part 
jaink hosszában, leginkább esig'ákkal. A“ {ìatal nöstény = 
Ан. cineraceus. Nauru. l. c. 60, f. 9l-92. 

2. А nagyobb bulrruca {Bz`borz-‘uca..La double Macreuae. 
Anas fusca. Lin. Die Sammetente.) Enl. 956, Frisch. 
165. Naam. c. Supl. f. l5. 16. Wils. LXXII. 3. 
Amattulnagyobb termete , szárnyán egy fehér folt 

és szeme alatt egy fehér vonat. által különbözik. Gègeje 
közepén egy kerekded duzadás van, vizszim'íleg meg 
lapitott. _ . 
3. А иетЬбгиев bubruca. (La Macreulœ à large bec. 

Anas. perqn'cillata. Lin. Die Brílleuente.) Enl. 995. 
Edw. |55. Wils. Am. VIII. Lxvn. 1. 

Fej-hátán s nyaka mögött fehér szint hir, csorra 
alapjának csupasz, sárgaböre a 'szemeket és körvezi. 

Ujholland isy ad egy fait, az 

(‘) Ezen osztály teszi Brehm PLATYPUsnemét, melly ___' HY 
Dnonuls, Temm. ‘аду FUucA, Ch. Bonap. 

Ú) A macreuse név talám a manger maigre-löl i6, mivel so 
vány ételt ad. Flemíngnél neve Опжмм. 
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4. А torongyos bul‘ruca. (Anas lobata. Nat. misc. VIII, 
255. l. Col. 406. (‘). 

Hullámos, nngy torongy (lebbeny csù'ng а csorra 
alatt.) 

Ki'ilön választhatók : 

A KERCÉK (‘этажа/ъ.) 
(Les Спи/‘годе. Die Schellenten.) 

Csorrok rövid s elöfelé keskenyehb; ezek között 
elölbocsáthatok azon faiok, mellyeknek farkában а kö 
zepsö tollak hosszabhak, s igy a fark hegyes. 

Ide tartozók: 

1. А jeges berce. (Le Canard de Terre-neuve. .4n- gla 
cialis. Lin.) Enl. 1008. Edw. 280. Naum. 52. 76. k. 
VVils. VIII. Lxx. '1. 2. A ñatal hI'm. Enl. 999. Naum. 
52. 76. k. B. а Vén, menyegzöi ruhában, EdW. 156. 
Fehér, arcán s nyak-oldalán egy sárga folt; melle, 

háta, farka, szárnyának egy része feketék. Minden ru 
cáink közötl; neki van legrövidehb csorra. Gégéie aláfelé 
csonlosult, s egyik oldalán mintegy 5 négyszegü ù'veg 
van, egyszerůleg hártyás, mellyek alatt csontos tokcába 
duzad. ' 

2- А boho'c. heroe. (Le Canard Arlequin. Anas шт}; 
nica. L. Die Kragenente.) Enl. i 798. Wils. Am., 
VIII, LXXII. 4. Едим 99. Naum. l- c. 52, f. 77. s а 
пб (Алла minuta.) 799. Edw. 197. 

Hamvas, a him furcsán tarki'tva fehérrel; szemöldö 

(l) А- h- А". mersa et leucocephala Voy. de Pallos, franc. 
ford. v. VI. rl. Naum. pótl. 40. f. 79. 80; -- An. brachytara, Lath. 
Voy. de Freyc. xxxix. rl. 

(’) Leach óket CLANGULA neven nevezi. 
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kei, oldalai vercsek. Télen mindenik elvctödik hozzánk 
de tzivol idöközökben. 

A renales kerce'l: farka kerek vagy négyszegü. 
3. A 'ualo'di lverce. (Le Garret proprement dit. Anas clan 

gula Lin. Die eigentliche Schellente.) Enl. 802. A 
Íiatal (Alll glaucion Lin. (1). Frisch. 181 , 182. Naum. 
l. c. 55. f. 81. 82. Wils. Am. VIII. LxvII. 6. 

Fehér; Не, háta, Гайка feketék; egy kis folt а sze 
me elött s két szalag а szárnyán fehérek; csorra feke 
tés. A nó' hamvas, feje barna. Seregesen jö éjszakrul té 
len, s néha tavainkon fészkel. Gégéje-közepén ладу kitá 
gulás van, mellynek {Чей megtartják mozgékonyságukat. 
Ketté szakadása felé különösen nyulik ki. (2). 

A DUNNAK. F. _ 

(Somateria. Leach. Les Eiders. Die Eillergänse.) 
Csorrok hosszabb mint а kercéké s magasabban me 

nö а homlokra , hol egy tollszeglet által‘kivágottnak 1:1: 
szik; de elöre szinte keskenyebb. 
A Иду dunna. (Вилла lud. F. L’ EiderfAnas moltissi 

sima Lin. Die Eiderente.) Enl. 208 és 209. (mind a 
két nömbeli ven.) Mus. Carls. 39. (3-éves him.) T0 
vábbá EdW. 98. VViIs. Am., VIII, XCI, 2. 3. Naum. 
64. f. 7e, 80. ‘ ` 

Fehéres; sapkája, hasa , Гайка feketék; a nöstény 
sziirke, barnával hullámzott. Hires _madár azon drága pe 
helyért, mellyet ad , s mellyet a'franciák ëdredon. a né 

(‘) Glaucion, gò'rög neve сну rucának , _szemei lzineért nevez 
Феи/е ugy. i 

(2) A. h. Anas albeola, enl. 948, = An. bucephala, Catesh_ 
1, 95; — Ад. bracllyptera, Voy. de Freyc. xxxix. rl. 
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rfnetek Eiderdune nc'ven neveznek, mi pedig dunno-pe 
helynek mondhatunk. (‘). 

Az INGARUCÁK (INGovAnoK.) 
(Les Milouins. Die Moorenten.) 

Széles lapos свои-окон kiviil nincs egyéb kitünö je 
1619 Nálunk több fai van közùlölc, s ugy látszik, ezeknek 
gégéjik majdnem hasonló tágulatokba végzödnek , balrul 
egy мы: képezve némi hártyás részben, egy beszegés 
(cadre) és csont-elágozatok által Póntartottat. 
î» .l lrözönseges ingaruca. (Le lllillouin commun. Anas 

[ей/ш. Ь- An rufa, Gm. Die Tafelente.) Enl. 803. 
пант- 1. c. 58. f. 87, 88. “Не. An. VIII. XC. б 
Hamvas, feketével finoman vonalt, feje s nyakma 

gasa veres; nyakala és melle barnák; csorra világos ólom 
szin. Néha tavaink nádasaiban fészkel. Gégeje majdnem 
egyenlö átméröl; bir. 
2'. A ‘сдаёт ingarzwa. (La lilillouiri huppe’. An. rufìna. 

L. Die Kolbenentie.) Enl. 928. Паши. 1. c. 32. f. 63. 64. 

Fekete , háta barna , oldalain és szárnyain fehér, feje 
veres, fejtetején a tollak bubbá emelkedtek; csorra veres. 
Ezen fai а Kaspi-tenger szélein lakik, s néha a szelektijl 
hozzánk is elhozatik. Gégején két egymásutáni tágulat 
van, egy tokcán, kivúla ketté ágozásnál. 
3. Az ejszal'i ingaruca. (Le lllillouinan. An. marila. L. 

Die Bergente'.) Enl. 1002. Brit. zool. Q. Wils. Am., 
VIII. LXIX. 3. Naum. 59. f. 90. A nó’ (An. froenata.) 
Mns. Carls. 38. Naum. 59. f. 90. B. 

Hamvas , feketés vonalokkal; {eje , nyaka feketék , ha 

(‘) A. h. An. spectabìlis, Spam; Mus. carls. Il, XXXVI. rl. Edw. 
154. Naum., 40, f. 58, 59. 

(3) Leach Романы. néven köszönti òlIet. 
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sa s szárnyfoltai fehérek, csorra ólomszinü; Lélen apró 
csapatokban i6 Siberia mélyébül hozzánk. Eleinte igen 
vastag gégeje utóbb megvékonyul. 
4. Az apro' ingaruca. (Le Jpetit llllillouin. An. n_yroca. 

Gm. An. leucoplztalmos. Bechst. A nò’stény, An. afri 
cana, Gm.) Enl. 1000. Naum. I. e. 39, f. 89. 

l Barna; feje, nyaka veres, szárnyán egy fehér Гон, 
hasa. fehéres; а him nyak-alán harna körv. Némethon éj 
szaki részéhen fészkel; hozzánk rilkán i6. бёдер közé 
pen hasas. 
5. A bubos ingaruca. (Bubos ruca. F. Le .Morillon- Anas 

151149111‘:- L- Die Важен/ив.) Enl. 1001. Frisch. 171. 
Паши. 1. c. 56. Е 83. 84. Wils Am. VIII. Lxvn, 5. A. 
fiala] enl. 1007. An. .scandiacm Frisch VI. XXXVI. 1. 2. 
Fekete; a fejhát tollai buhbá hosszúltak , hasa és szár 

nyán egy folt fehérek, csoi’ra ólomszl'n. Éjszakrul telen 
,ként rendesen eljô hozzák. (д). 

A második fólosztásheli BUcÁx .(2) hůvelyke nincs 
hártyával szegve ‚ fejök kisebb ,i vékonyabb , láhaik kevesb 
bé szélesek, nyakok hasszahb, csorrok egyenlöbb, testök 
kevesbbé tömött; jobban is “так; vizi növényeket és 
azok magvait eszik, szinte mint halakat s más ‘Шашки. 
Ugy итак, hogy gégejök щиты azonncmú csontos és 
Porcos anyagbul állanak. 

Ezek köztis némi fólosztásokat állíthatni fol. 

(‘) A. h. ezen Неве!‘ fajokat: An. spinosa, enl. 967,968; -- 
An. Stellen', Pall. Spie., VI. v. rl. - An labradora, “На. VII. 
LXIX, 6. - An. valz'sneria, uo. Lxx , 5- —- An. rubida, uo. LXXI , 
5, б. mellybòl Bonap. K. azfOXYunA ‘Цветы. cainálta, Iœgyes far 
Ка miatt. 

(‘) Bonap. K. ezen fö'loszlásnak Щи az ANAS nevet. 
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A KANALRUCÁK. (1). 
(Les Souchets. Lòß'elenten.) 

Где‘: jelesek csorrok miatt, mellynek felsó’ lemeze tö 
kélyesen félhengerbe hajtva végén kiszélesült. Lemezei 
olly hosszúk és vékonyak, hogy inkább szemszörökhöz 
hasonlitanak. E madarak férgekkel élnek, mellyeket az 
iszapbul szednek ki a csermelyelc partjain. 
l. A közönaelges kana'lruca. (Клипов ruca. F. Le Sou 

еде! commun. An. clypeata. Lin. Die gem. Еду?! 
ente.) Enl. 971. 972. Frisch. |61. 162. 163. Wils. 
Am, VIII, LXVII. 7- Naum 49. f. 70. 71. 

Igen szép ruca , feje nyaka zöld, melle fehér, hasn 
veres, háta barna, szárnyai fehérrel, hamvassal,lzö1ddel 
és barnával tarka'k. Hozzánk tavaszszal jö. Húsa jeles. Gé 
geje aljának tágulása igen csekély. Ez Pliniusnál a Che 
nerotes. ` 

Új-Hollandban mláimik .gy fai 
2. A szege'lyes kana'lruca. (Anas fasciata.) Sh. Natur. y 

miscell. 697. rl. 

Felsö csorrlemezének szélei mindenik oldalról hár 

tyás toldalékba nyulnak el. 

A KAcsARUcAx. (KAesAK.) 
(Les Tadorries. .Brandenten-) 

Csorrok vége felé igen lapi'tott, alapján даёшь puppá 
emelkedik. ` 

1. A lcözönse'ges kricsaruca. (Le Tadorne commun. (2).` 

‘ (‘) Leaclxnél ezeknek neve: RnYNcAsPIs. 
Р) Tadarne ezen madár neve Bélon-nál. Buffon, Turner sze 

rint, azt hivé, de hibánn, hogy ez a régiek Chenalopex-e ищу 
VuIpanse-e. L. fölcblr az aegyptusi ludat (fegyzlere: gmna't.) 
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Die Brande/Lien.) Enl. 53. Frisch. |66. Naum. l. e. 
55. f. 103. 104. i 

Minden rucáink között legvidámabb szl'nzetü: fehér, 
feje zöld; fahéj-veres körv а mellén, szárnyai, l)"eketével, 
fehérrel, zöld- és veressel tarkák. Közönséges az Éjszaki s 
Balti-tenger partjain. hol а fóvénypartokban s az elha 
gyott tengeri nyul-lyukakhan fészkel. Kettéágzása két ke 
vessé különbözö csontos tokcává tágul. 

Mások ezen második fölosztásbeli rucákból csupasz 
helyeket hirnak fejökön s gyakran púpot is csorrok 
alapján. i ’ I 
2. „4 pe'zsma's lvzícsa. (Pésma ruca F. Le Canard masque' 

.dnas masc/zata. L. Die Bisamente.) enl. 989, ren 
desen, de rosszul, berber vagy töröl: ruca. 
Amerikából eredt, hol vadon vma is találtatik, hol 

fákon 1'1'1; nagysága miatt igen szaporittatik majorságaink 
ban. Könnyen párosorlik a rendes kácsával. Tokcája igen 
nagy, körekded, vizszinüleg lapl'tott s egészen haloldali. ` 

Némellyeknek Гайка hegyes. 
3. А liegyes lia'csa. (Le Pilat. An. acuta. Die ôpiesente 

Enl. 954. VVils. Am., VIII, LxvIII. 3. Frisch. 160. 168. 
Naum. 51. f. 74, 75. 
Föll'il s oldalvást hamvas, iinom fekete sugárzattal, 

l alul fehér, feje cserszl'nû, stb.,§,gége-tokcája kicsiny. 
Másoknál legalább а him néhány fókukorodott Iol 

lal; hir a farkában. ’ ` 

4. А renrles (Лёд!) lza’csa (Ka'csa. ruca. F. Le Canard. 
ordinaire. An. bosohas. (1). Die gemeine Ente.) 
Enl. 116, 111. Wil.. Amfvm, ьхх. 1. Frisch. 15s. 
és 159. 

lsmertetö jelei: hajnalsárga I'ábak, sárga csorr, feje s 
»nl 

(‘) Bouza; , görög neve a Наций. 



Az ÚszHÁRTYÁsAK. ` 641 

farcsika а hl'mnek szép játszékony zöld stb. Udvarainkban 
ugy váltnztatja színét mint többi házi állataink. A vad 
kácsa, közönséges mocsárainkban, nádasainkban vén 1112 
törzsökökben néha fákon fészkel. Gégeje alant nagy eson 
1011 tokcába végzò'dik. 

Kúlönös fajta 
А görbecsorru Ãva'csa. (Le Canard à bec courbe. Ан 

adunca L. Die krummschnäblzge Ente.) ' 
Vannak bubos fejü, s elù'l kissé keskenyebb esorru 

kácsák is, idegegen honhul jövök, de majd minden na 
gyobb .íllat-Lárakban láthatók. 
5. А Hu'naí ka'csa. (Le Canard de la Chine. Ад. даёт; 

culata. L. Enl. 805. 806. Vieil. gal. 287. Die chinesi 
sche Kragenente 
Hl'mének még szélesült és fl'íggöleg Fólemelt szárny 

tollai vannak. ' 

6. А l'a'rolinz'aí hícsa. (Le Canard de Caroline. Ан. 
sponsa. Lin.) Enl. 980. 981. Wils. VIII, LxxvIII. 3. 

Tokcái középszerúek, kerekdedek. (Legszebb minden 
_ rucák között; érc-zöld fejü, lecsl'ingö búbhal», háta s far 

ka is zöld; torka fehér, melle s fejháta sötét violaszin bar 
na, mell) alatt oldalvást egy fehér és fekete félhold; 32:11‘ 
nyain szép violakék tükör, sth.) 

Más szinte idegen fajoknál а kácsa-csorr mellet a szá 
rak hosszabbak még а ludénál is; fákon l'ílnek és fészkel 
nek. (1). 

Ezen számban van egy, mellynek talpa csak félig úsz 
hártyás. (2). 

(‘) Jn. arborea, enl. 804; -- An. autunmalìa, 826; -- An 
иддшпаЧ еп1. 80S. 

(‘) Án. semipalrnata, Lath.; Cuv. Mém. du Mus. (VII.) kòt.; 
(х1х) н. 4 

CUVIER 1. к. 41 
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tos. (‘)» 

Végre még а semmi ylm'ilönösséget nem mutatók каша 
LaláltaiikA „так, kivált telen ' _ . 
7, А csörgó' Ã'a'csa. (Csörgò' ruca. F. Le Chipeau ou RL' 

derme. Ан. strepera Lin. Die ‘За/младенцы.) Enl. 
958. Каши. 1. c. 45. f. 65. “На. Am., VIII, LX'X. l. 

l F eketéssel hullámolt és Íìnoman sugárzott; szárnya ve 
из ‚ egy zöld ès еду fehér folttal. Gégetokja kicsin. 
SA А sl'pos мы“. (Le Szßïeur- Anas Penelope. Linné. 

Die Pfeifente.) 'Enl. 825. Frisch. 164. 169. Naum. f. 
72. 73. (‘). 
Fcketéssel {inoman silgarolt , melle borverhenyes , Газе 

«fel-es., homloka halavány, számyán fehér, zöld-és fekete 
szin vlvan; gégetokja kerekded, középszerů s igen eson 

А KACSKÁK, KACSOGÁK. 
(Les Sarcelles.) 

Arkácsák alneméhez tarlozó apró fajak. 
1_ А rende. ka'csogd. (La Sarcelle ordinaire. Ан. quer 

‚ queduld. Die Knäkçntç- Felelö ruca. F.) Enl. 946. 
s u ve'n him (Ад. cz'rcía.) Frisch 176. Нант. 47. f., 

‘ее. 67.l ‹ l l. ‚ 

Szüŕke alapon feketével-,hul1ámzolt__,l,$z.çii1e`körül s 
mógött еду fehér vonat, sth. Kg'íçäpséges alavakQn, шо 
csárokon, sth. Gégetokja .körlgeképü csont-tágulat. 
‘2. Az apró llcacsoga.y (La petit Sarcelle. ‚Ап- cresca. L. 
 

(‘) Penelops , görög neve egy veres fejü récének,` = а sa'pos lcd 
- csa v. ingaruca 

(1) А. h- Ап. rutila, Pall., Nov. comm. petrop. XIV. xxn.; 
Ап. cana ct casarca, Brown. Ill. 41. 42; --- fin. paecilarhyncha, 
1nd. Zool. Х”. rl.; —- An. атм-[сада , (le Jensen) Áe111. v955# Wils. 
V111, LXIX, 4; —— Ап- bahamensis , (le Marea.) Catesb. 95;»‘-'-~ ‘Ад. 
obscura. ‘Лиз. V111, Lxxu. 5; à Ил. armata, Ст: (panm’) 
Spix. C. 
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Die Krikente.) Enl. 947. Frisch. 114. Naum. 48 f. 68 
69. Wils. Am. VIII. LXX. 4. Brit. Zool. rl. 

Finoman feketésen sugarozva, feie veres, egy zöld 
зима; szeme mögött, két fehér vonallal szegve sth. A tok 
ca, mint egy borsó. (‘). 

Utolsó nem 

A BUvARoK-é._ 
(Les Harles Mergus. Lin. Der Sägen) 

Azon faiokat. foglalia magában , mellyeknek csorra vé 
konyahh, s hengerübb _a récekénél, s mindenik lemeze 
nek egész hosszában apró hegyes fogakkal fegyverzett, 
fürész idomuakkal s hátra irányozva, a felsö lemez vége 
göijbe. Idomuk söt tollazatuk is maid mint а tulaidonképi 
récéké; de zúzáiok kevesebbé izmos, beleik s vakbelök‘ 
rövidehhek. _ 

l' A hl'mek al-ge'géiének tágnlala igen >nagy s részint 
hártyás. Tavakon és pocsolyákon élnek, hol во]; kárt 1652 
nek a halakhan. ‚ 

Franeiaországba télen három fai szokott iöni, de ezek 
Lollazatok változása miatt megszaporl'ttattak a vizsgálók által. 
Аж mondiák, éiszakon fészkelnek „так között ‘аду ná 
dasokban , és sokat toinak. i 
1. А Ivözönseges buva'r. F. (Le Harle vulgaire. Mergus 

merganser. L. Der Gânsesàger.) Enl. 951. Паши 1 
c. 61. f. 93. Brit. zool. N. rl- Frisch 190. Wils. Am., 
VIII, LXVIII. 1. 

Buca nagyságu; csorra, lábai veresek. A vén him fe 
ie sötét zöld, s annak teteién a tollak Pólemelkedve némi 

(‘) A. 11. Ап. discors, enl. 966. és 405.; -- An. manillensis, 
Sonn. 1-er Voy., Lv. rl. 

Sarcelle, ‘аду Cercelle a querguedula, névliil i6, melly а mnx 
Мг I'Iiállásátul ered. 
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iistököt képeznek; köpönyege feketés , fehér folttal a 3211г 
nyán; nyaka alul fehé", rózsaszinnel könnyen befuttatva. 
A ñatal s a nöstény (Mergus castor, Enl. 953. Frisch. 191. 
Naum- 61. 1193. B.) sziirkék. Рейд]: veres. 
'2. A búlzos bufva’r. F. (Le Harle _huppé- lllerg. serralor. 

L.) Enl. 207. Edw. 95. Naam. l. c. 61- f. 90. Wils. Am. 
VIII, LXIX. 2. ’ Y 

Csorra, Щи} veresek, teste kiilönbözöleg щит I'e 
kete-fehér- és hai’nával, feje Текст-абы, csl'ingö hub а 
fejháton. A iiatalnál és jércénél (Harles noirs , Н à man 
teau noir. Naum. 62. 95. k.) barna a Те]. 
3. Аг`дргб bufua'r. (La Piette ;' Летние; petit Harle. 

lllerg. albellus. Lin.) Enl. 449. Frisch. 172. Naum. 63. 
f. 97. Brit. Zool- N. rl. 1. Wils. An- ‘ЧП. XcI. 9. 

Csorra, lábai kékek, maga fehér, köpönyegén kü 
lönbféleképen fehérezve , szcmén s гейши egy fekete fqlt. 

A Iiatal himek s a jércék (Merg minutus, mustelinus. 
etc. enl. 450. Brit. zool. N. rl. y2.`Naum. 63. 98. k.) зайт 
kék, veres fejiiek. (1). 

 

(') Az idegen buvárokközòlt alig van több jól megállnpitva, 
mint a M. cuculazus Carolinabul, enl. 955 s 956; -- Merg. brasili 
спад’. Viell. gal. 285. у 

._ ¿Y _ \\..‘ 
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