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TUDNIVALÓK.

1. A' magyar ludós társasi^g ezen munka'nak csak ki

adója lévén, nem kezeskedik a' benne kövelett nyelvsza-

bíílyoki-ül, sem írásmódról, sem végre akármi nem nyel-

vet s írást illet elvekrl: egyedül arra kívánt a' kézíra-

tok' birálalában ügyelni, Iiogy az elfogadott és sajló alJ

bocsátandó munka, mint egész, egy vagy más tekintet-

bl, ajánlható legyen, 's a' literatura' jelen állapotjábau

kiadásra méltónak tartathassék.

2. Nem vizsgálhatván meg a' benyújtott kézíi'atokat a

társaság fejenként és egészben; ez u. m. „AZ ÁLLAT-
ORSZÁG, fölosztva alkotása szerint, b. Cuvier György-

tl, förd/tva Vajda Péter által," Schedel Ferencz r. és

Pólya Józsefi, tagok', mint e végre hivatalosan megbízot-

tak' ajánlására adatott sajtó alá.

3. E' munka azon 61 közül való , mell} ek' fordításá-

ra a' társaság 1832-ben martiusban a' magyar írókat fel-

szólította.

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

Pesten, martius' 15-d. 1841.

D. ScHEDED Ferencz,
titoknok.

CUVIER í. K.





A FOMDirO ELOSZyWA.

Külöuhö/.o okoklml szíiksí'gcs iiio^(Mulílcricin

ü/.oii körülinél) yí'kct, inellj'ek Kö/.öll jcIcii iminlvii

nia^yaiiá s/jilcu'k , f(">krj)cn pedig .i/.crl , íi<)gy a/,

olvasó közönség vagy iiikáhli a lamiló os/lály ki-

liiclja, niil kelljen Ixínnc nek(;ni érdenuii és ellen-

órdemiil íöhónia. I'ln résy.emn'il annyival kés/ehlxíu

les/eni a/l, iiuíil nem Indoni, mik(H- adja magái

alkalom cK) , liol illy érdemes lenn<í s/.ámOl adnom

iilcraluiai mnnkálkodásonntd.

A leiinés/eliiánli s/.ei(;lel sok keheihe he van

ollva , — én imádlaiu a leiinés/elel. Ks lia nem

inondlialoai is, a mii Sajnosán érzek, li(»gv éie'lem

nagyobi) részéi a lermészelnek áldozással löllluílém.,

annyil állíllialok, liogy kémlöje mindenkoc valék s

Örömeim legszebh részéi az ö kehelélitil s/ívlarn.

A sors is ügy lálszolt akarni, liogy kiolthallan ro-

konszenvvel viseltessem a lermészethez, mert logé-

konyságot ad.i egy részrni Ijájai iiánl, és sok társas

a"*



vili A FOliniTO Ei,OSZ.VVA

Örömöt megtagadva tlem, egyenesen ö hozzá mu-

tat á ki utamat. Már a gjermek a természeté vala.

Ibolvaágjak szolgáltak pamlagául a honi kertekben

és kertek alatt, zöld pázsit vonult el számára majd

minden világrész (c\é az árnyas erdkig; rétek vi-

rultak neki Flóra ezer gyermekével s a leveg da-

losakkal pezsgett körüle. Mind ezekre a bakonyi szép

nap mosolyga le s a gyermek örömét legtisztább

kék ég takará. llogjan feledhette volna ezt el a

falu egyszer fia , midn az apai tüzhelytül tá-

vozék s magát az oskolai falak közé záiandó, Sop-

ronba ment? A tanulmányok minden bájai között

nem felejtkezék el szerelmesérül s midn a jövend

számára kincseket iparkodék gyjteni, a jelent egész

teljében éldelé. — Kéjpalotája a szabad természet

maradt.

De a tanulás is éldelete volt: mert mindent a

taiuilástul reméle. Kopár jelenét , elhagyatottságát

megorvosolhatni gondola s midn oskolákba ment^

szebb jövendnek vélt elébe menni. Szomjas keble

remegve szítta magába az oskolák kincseit s feje

napot gondola kifejteni magában , tükrét azon szép

napnak , melly gyermeksége szép egén mosolyga.

Mint a hold-kóros kedves csillaga után vándorol,

ugy ment remélt világának ellenébe. Gyrött az

Academia derék embereit liallgatá s Pestre jött

részint a koszorút tenni föl törekvéseire, részint

bajokkal küzdeni , hogy száz göröngy között egy vi-

rájjot szakaszthasson.

DB!
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Teimészelhezi vonzódásom hiizott az orvosi pá-

lyára, melly közben igazlalanság történt \elem,

nagy, és fölkiáltó a jog istenéhez. De erriil ne töb-

bct. Hagyva pályám egyik felét, annál otthono-

sabbnak gondolám magamat a másik félen , mellyre

ermet szentelni szándékozám. S ert qyaniték érez-

ni lelkemben némi dolgok végrehajtására. Hiszen

az ifjú kebele olly teli, akarata olly szent: hazájá-

nak, nemzetének munkálkodni! Hagyva a kórüzö

istennél, az ép természet papjává akarám magamat

szentelni. Ekkor volt azon szép id, mikor lite-

ratúránk álmábul ébredve , ezer lemények közt

éldelé ébredése els perceit. Az Academia fölállt

és minden módot meekisérte a hatásra. Munka

-

ra szólíta föl az elmei törekvés egész mezején

minden ert. Cuvier ki lÖn tzve lefordítás vé-

gett, az Allatország híres, remek leirója. Ezen óriási

munkára én bátorkodtam ; hihet sem én , sem

az Academia nem gondoltuk , hogy olly sokára ér-

jünk czélt.

Cuviert társul fogadva látogatám és használ-

tam a londoni zoologicus kerteket , hol az els osz-

tályokbul él példányokban láttam a fajok nagy ré-

szét s midn haza jöttem, az emlsek le voltak for-

dítva. Reményem volt ekkor, állatvizsgálóvá képez-

nem ki magamat. De a tudományos literatura nem

gyümölcsözött. A nap szükségei beszély t kívántak

s beszély, rege, költeményiróvá lettem. Elzengem

a Nap szakaszait s azóta sokszor gondolám : bár ki -
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zengtem volna benne keblem egész érzetét, bár le-

írtam volna minden irandót , mert az irói pálya

,

mint keresetmezö, igen sovánj és rosszul jutalma-

zó. Jobb lett volna elliuzúdnom a haza bármelljik

szegletébe s a nap alatt dolgoznom , mig itt a liálá-

talan munka négy í'al közé szorít. Es Iia nagyszer

dologhoz láthattam volna ! de aprólékokra kellett

vesztegetni a drága idt, szabadalomért küzdve a

sorssal , hogy Írhassak néhány lelkes sort , — el-

adni kén\ telén, mik nem lelkembül fakadtak.

De a tárgyhoz térek. Mig az irigylend sorsú

Cuviei- a sok széj) alkalmat számlálja el, mellyek

t képessé tevék illy embereri haladó munka el-

állítására 5 mig barátokat soroz el, kik a pályát

egyengetek vele s kezére dolgozlak, addig nekem

azt kell mondanom : segéd intézet volt is számomra

nem is, segít barátom volt is nem is, és mig egy-

szer dolgozék mellettem a sors, addig százszor volt

ellenem. Azért barátságosan kérlek , ne csudáljátok

,

ha hiányokat találtok a munkában : minél neme-

sebb a gyümölcs , annál melegebb napot kíván

érésére, én meleg naprul keveset mondhatok. De

az volna rcndkivüli s azon ütközhetnétek meg, ha

hiányokra illy hiányos körülményeknél nem akad-

nátok.

Kérdezitek : honnan vettem nevet e sok em-

ls és madár-nemnek és fajnak , midr>n elttem olly

kevés vala megnevezve és most mindnyájának kell

magyar nevének lenni. Erre azt felelem: a minek
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népi közönséges neve nem volt tudva elttem s a

minek Földi Jánosnál nem találtam nevét , annak

minden vonakodás nélkül keresztapja lettem. Irtóz-

tató sokba került volna ugyan — és részemrül vég-

re hajtlialó nem lett volna — ha minden fiú ke-

resztclésenél csak garast kellelt volna is fizetnem:

de az a jó , liogy magam voltam minden egy sze-

mélyben s igy a díj zsebemben maradt söt még tol-

dat! k is. Keresztfiaim nem igen hányhatják, vethe-

tik ugyan emlékpénzeiket, mert irtóztató sokan van-

nak , de más részrül meg kell ebben is nyugodni ; a

szegény szerencse is szerencse ,
— s olcsó munka

mellett csak a nagy közönség nyer. Azt az egyet

óhajtottam volna , hogy a balsors ne gátolja díjam

fölvételét 1835-tül, 1841-ig, mert ha az el nem

marad illy sokáig, választott mezmön igen és igen

elre volnék.

De ezen id még sem folyt le minden jó nél-

kül. Javultak körülményeim , bejuték az Acade-

miába és igy társok lettem sok olly férfiaknak , kik

a tudomány diszei s kikre a haza büszke lehet. Az

Academiában és kivül ösmerseim, barátaim lellek

nagyobb részint mind , kik a természeti tudományok

mezején buzgalommal és sükerrel munkálkodnak.

Egyike ezeknek a madarak osztályánál viva ki ma-

gának dicsséget, a másik rovarok tekintetében Eu-

ropaszerte ismeretes, egy harmadik az egész tudo-

mányt öleli át és mszavakat alkot és rendez , ne-

gyedik Ötödik a fü vészét mellett szinte állatvizsgáía-
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tokát is gyakorol , és igy tovább. Ezen férfiakkal

naponként közlekedve, egészen i'ij tér njilik elttem

s váratlan ut a kritikaibb dolgozásra. Azon ponton

vágjunk és vagyok, bogy a múzeum es egyetem tá-

rainak bilincsei is egyre jobban szakadoznak s a tu-

dományé lesz az, mi eddig a poré vala. Ezek vé-

getlenül jobb körülmények , mint mellyekben hat

év eltt valék.

A munka folytatását illetleg megvallom, bogj

örömömre szolgálna végre hajlani azt, mibe kez-

dettem, de az mégsem tlem, hanem az Acade-

miátul függ. Ha ez szíves lesz gyámolítani: új er-
vel , s ismeretségem egész használatával látandók

munkához. Es ha meggondolom hogy az osztályon-

ként kidolgozott állattan, melly Cuvier szerencsés

fölfogása szerint csupa lényegességeken alaj)ul , kor

és nemzet szüksége minálnid^ , hogj^ oskolák , taní-

tók és tanulók erezik hiányát, s végre fontolóra vé-

vén azon szerencsés fordulatot, melly a latin nyelv

helyébe magyar nemzeti nyelvünket teszi az osko-

lákban : nem akarok kételkedni , miszerint Acade-

miánk a megkezdett munkát buzgón folytatni kivá-

nandja s a mit lészérül az ügyben tehet, megte-

endi. Az állattudomány egyes osztályainak nem ke-

vés mívelje van nálunk , ezeknek pedig, hogy ala-

posan dolgozzanak , épen Cuvier munkájára vaa

szükségök , mert ez az Összehasonlító boncolatot ad-

ja, melly nélkül ma a tan épülete nevét sem ér-

demli. Cuvier utmulatásai szerint könnyen fejh'id-
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hétnek ki hazánkban állattudósok , egyes osztályo-

kat kimerítk , kiknek nyomdokain egyes lángész

vagy társulat könnyen adandhatja az egész állat-

orszagot.

Hazánkban a sok teendk között bizonyosan

igen magas helyen állván a természeti tudományok

mívelése , s ezeknek olly ágaik lévén , mellyek ko-

runk dicsségét teszik , ezereknek örömöt szerez-

nek s a köz boldogságot hathatósan elmozdítják

:

nem szükség mondanom, hogy hozzájok, hogy mí-

velésökhez lelkesen kellene fogni , mert azt kiki

tudja, az Academia pedig mindenek fölött. Ré-

szemrl csak azt óhajtom : bár minél elbb gon-

doskodjék a nemzet elegend errül és pénzalap-

rul, mellyel a tudományok mélyébe lehessen nyúl-

ni, különösen pedig ezen tudományokéba, melljek

a legnagyobb visszahatással vannak a közéletre s

mint a termékeny szántó föld , sokszorosan fizetik

vissza a beléjek vetett magvakat.

Midn pedig elszavambani eltéréseiméit ol-

vasóimtul bocsánatot, a nemzetiül pedig a munka be-

cse tekintetében kegyes elnézést kérnék , midn
tudósainkat arra szólítanám föl , mérjék szorgalmam

gyümölcsét a körülményekhez , és a kritikusokat,

hogy keljenek ki a munkáshiány ellen , melly nem

állita föl concurrentiát illy nagy munkában s róják

meg az ersebb válluakat , miért nem vállalák ma-

gokra e nagy terhet : átadom az állatország két el-

s osztályát hazám és nemzetemnek , hiányai érzése
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mellett azon egy vigasztalással , liogy szent volt

nálam az akarat és szent is marada, s ha a síiker

annak felele meg , semmi kivánando nem marad

vala hátra. —

Pesten Tavaszel 2-d. 1841.

Vajda.



A SZERZ ELSZAVA

AZ ELS KIADÁSHOZ.

Hajlandüságbiil, els ifjúságom óta az Összeha-

sonlító bonctudomány tanulására szánván magamat

,

azaz az állatok müszeressége törvényeinek és azon

módosítások kiösmerésére , melljek e müszeresség-

gel történnek a kölönbözö fajoknál, és majd har-

minc év óta e tudományra szánván mind azon per-

ceket, mellyek kötelességeim teljesítése mellett sza-

bad rendelkezésem alá estek: munkáimnál állandó

célom volt, visszavezetni ket általános szabályokra

s legegyszerbb kifejezésü tételyek alá. Els kísér-

leteim azonnal észrevetették velem , hogy azt elbb

el nem érem, mig azon állatok, mellyek alkatát

meg akarom ismertetni , nem lesznek épen ez alka-

tás szerint elrendezve, olly módon, hogy az osz-

tály, rend, nem stb. egyetlen neve alatt mind azon

fajokat össze lehessen foglalni , raelljek mind bels

mind küls alkotásokra nézve általánosabb vagy rész-

letesebb hasonlatosságot birnak. De épen ezt nem

törekedett tenni a korunkbeli természetvizsgálók na-
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gjobb száma, st közlök igen kevés tehette volna,

még akarva is , mert az illyen elrendelés eléggé ki-

terjedt ismeretét teszi föl azon alkotásnak, mellyet

némileg ábrázolni akar.

Való ugyan , bogy Daubenton és Camp^r ada-

tokkal léptek el , bogy Pallas nézeteket állíta föl

:

de ezen tudományos emberek eszméi még nem gya-

korlottak olly befolyást kortársaikra , mint érdem-

leltek. Az állatok egyetlen általános sorjegyzéke

,

melly akkor létezett és ma is megvan , Linné rend-

szere egy szerencsétlen kiadó által elidomtalanítta-

ték , ki még nem is fáradozott azon , bogy ezen el-

més rendszerkészitnek elveibe behasson , és a ki

akárhol talála némell}^ rendetlenséget , törekedni

látszék azt még oldozhatlanabbá tenni.

Igaz ugyan, hogy egyes osztályokrul nagyon ki-

terjedt munkák voltak , mellyekbül számos új fajt

lehetne megismerni ; de szerzik többnyire csak

küls viszonyait tekintek e fajoknak , és senki nem
foglalatoskodék azzal , az osztályokat és rendeket az

alkotás egyeteme szerint állítani össze ; több osztá-

lyok bélyegei hamisak vagy hiányosak maradtak

,

még a méltán híres bonctani munkákban is; a ren-

dek egy része önkényti volt s a fölosztások majd

egyikében sem voltak a nemek természetszerleg

egymáshoz sorozva.

Kellett tehát — és ezen kellés sok idmbe ke-

rült— a bonctant és állattudományt, a boncolást és

osztályozást kézen fogva járatnom ; els vizsgála-



ÁT. ELS KIADÁSHOZ. XVJI

taimban a müszeresség felül ,
jobb eloszlásokat ke-

resnem; ezeket Iiasználnom, liogy új észrevételek-

hez jussak; ezen észrevételeket is alkalmaznom, liogy

az elosztás tökéletesíttessék ; végre a mint ezen két

tudomány közül egyik a másikat kölcsönösen termé-

kenyité, egy állattani rendszert kellé elállítanom,

melly bevezetésül és kalauzul szolgáljon a bonctu-

domány mezején , és boncolati tant fölállítanom,

melly fejldést szerezzen és magyarázatot adjon az

állattani rendszernek.

Ezen ketts munka els eredményei 1795 ben

jelentek meg egy emlékiratban a feliérvérü állatok

egy új fölosztásárul. Megkísértem ket a nemekre

alkalmazni s ezek alnemekre való fölsztásánál hasz-

nálni illy munkámban : Tableau éléinentaire des

Animaux , melly 1798-ban nyomaték; kijavítám e

munkámat Dumeril ur segedelmével azon tabellák-

ban, mellyeket a „Le^ons d' anatomie comparée

,

ISOO*** els kötetéhez csatoltam.

jMeglehet hogy beértem volna ezen tabellák tö-

kéletesítésével s azonnal , közvetlenül nagy bonctu-

dományom közrebocsátásához fogtam volna , ha für-

készeteim folytában igen gyakran meg nem botlot-

tam volna ez állattudomány általános vagy részletes

rendszerei nagyobb számának más hiányában ^ azon

zavart értem , mellyben a kritika hiánya számos

fajokat, st nemeket is hagya.

Nem csak az osztályok és rendek nem voltak

megegyezésben az állatok bens természetével , hogy
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kéiij'elmes alapul szolgáltak volna az összehasonlitó

bonctant fejteget iratnak; de a nemek magok is,

ámbár rendesen jobban voltak alkotva , csak ki nem

elégít segédforrást njujtának az elnevezésben, mert

a fajok nem a bélyeghez alkalmazottan voltak egy-

más alá állogatva. így a kézceteket a rozmárok ne-

mébe, a syrént az angolnákéba tévén, Gmelin le-

hetetlenné tön minden általános magyarázatot ezen

nemek alkotására nézve ; midn ugyan azon osz-

tályba , rendbe s egymás oldalára vezelé Össze a

sepia-t (Téntaféreg F. ) s az édes vizbeli polypu-

sokat, lehetetlenné tévé valami közönségeset mon-

dani azon osztályrul és rendrül , mellyben olly kü-

lönböz lények foglalíatnak.

Itt a legszembeszököbb példákbul választot-

tam ; azonban számtalan van még , melly els lá-

tásra kevesebbé Ötlik föl , de következményeiben

nem kevesbbé alkalmatlan.

Nem vala tehát elég, hogy új osztályokat és ren-

deket állítsak föl s oda illendleg helyeztessem a ne-

meket; szükséges vala még a fajok mindnyáját is

megvizsgálnom, hogy kitudjam, ha valóban azon ne-

mekhez tartoznak-e , mellj ékhez adattak.

Midn pedig éhez fogtam , látám hogy nem
csak fajok halmoztaltak össze vagy hányattak szét

minden elv nélkül, de észrevevém, hogy némellyek

nem is tevleges módon állittattak föl , azaz sem a

rajok fogott bélyegeknél , sem azon ábrák és leirá-

soknál fogva, mellyek mellettek fölhozaltak.
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Egjik közülök, a Iiasonnevezeteknél fogva,

eg3' név alatt többeket is ad , és néha annyira kü-

lönbözket, hogj még azon nem alá sem tartoznak
;

néha egy faj kettztetve, hármaztatva van és egy-

más után több alnemben , több nemben és néha kü-

lönböz rendben is fölhozatik.

Mit mondjunk p. o. Gmelin Trichechus mana-

tus-árul , melly egyetlen faj-név alatt három faját

és két nemet, két majd mindenben különböz ne-

met foglal magában ? Mi néven szóljunk ,,/^e/^//a"-

járul melly kétszer j el a medusd-k között és egy-

szer a holothuriá-\wk\ ? Hogj^an gyjtsük össze a

biphorákat, mellyek közül néraellyek dagysa , a leg-

nagyobb szám salpa néven neveztetik , sok pedig

a holothuriá-\ közé tétetek át.

Illy módon a cél teljes elérése végett nem vala

elegend, átvizsgálni a fajakat: szükséges volt még

hasonneveiket is átfürkészni ; azaz újra kellett alkotni

az állatok rendszerét.

Illy vállalat, azon bámulatos kifejldés mel-

lett, mint e tudomány néhány év óta tön, teljes

kiterjedésében minden magános férfiutói végrehajt-

hatlan vala , még akkor is , ha neki leghosszabb éle-

tet és teljes függetlenséget tulajdonítunk is; én ma-

gam sem lettem volna képes ezen jelenleg átadandó

rajzot elkészíteni , ha tulajdon saját segédszereimre

lettem volna szorítva ; de helyezetem eszközöket

szolgáltata kezembe , mellyek pótolhaták idm és

tehetségemel. Olly sok ügyes természetvizsgálók kö-
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zött lakván; használván munkáikat a mint mef>je-

lentek ; olly szabadon használva gjüjteményeikel

mint k magok; magam is alakítván illjen elég ne-

vezeteseket , saját szükségemhez alkalmazottakat

:

munkám nagyobb része n^m állott másban mint illy

gazdag anyagok használatában. Nem vala lehetséges,

hogy sok tenni valóm maradjon
,
például a concliy-

liáknál, mellyeketLamark ur kimeríte, sem a négy-

lábuaknál , mellyeket Geoíí'roi vir irt le. Levaillant

úr a minden oldaliul összegyjtött szép madarakon

észrevette a müszeresség azon részleteit, mellyeket

én fogadék el tervemben. Saját fürkészeteim más ter-

mészetvizsgálók által használva s termékenyítve,

olly gyümölcsöket termének számomra , mellyeket

magam kezei között nem teremhettek volna. így

Blainville és Oppel urak megvizsgálván a csináltam

mütárban a bonctani készítményekel, mellyekre hül-

lim fölosztását szándékozám alapítani, abbul el-

legesen s talán jobban mint magam képes lettem ^

volna, olly eredményeket vontak ki, mellyeket ma-

gam, csak sejdítek stb. stb.

Ezeket meggondolván , fölbátorodtam s elha-

lározám, hogy összehasonlító bonctanom eltt az ál-

latok némi rendszerét adom ki, mellyben osztályai-

kat minden fokon eladnám , közegyenüleg építve

azt bels és küls alkotásokra; hol kimutatnám, a

valódi fajokat j mellyek bizonyosan ezen alosztályok

valamellyikéhez tartoznak, és a KoI az érdeket ne-

velend , bemerüluék a lészletességbe is azon fajok-
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iiál, melljeket vidékeinken való bövelkedésök , a

beíölök háramló haszon , az általok okozott kár

,

szokásaik s életmódjok különössége , redkivüli ido-

maik, szépségök vagj nagyságok nevezetesebbekké

tesznek.

Ez által hasznossá remélek lenni a fiatal termé-

szetvizsgálók eltt, kik nagyobb részint keveset sej-

tenek a zavarbul és a kritika hibáibul , mellyekkel

a leghitelesebb munkák is hemzsegnek , s a kik , ki-

vált idegen országokban^ nem foglalatoskodnak elég-

gé a lények alkotásának valódi viszonyaival ; még
egyenesebb szolgálatot remélek tenni a bonctaná-

roknak, kik elre kötelesek tudni, melly osztályok-

és rendekre fordítsák kémleldésöket , midn azt

teszik föl magokban , hogy az összehasonlító bonc-

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 betölthessék.

Mindazáltal nem tÖrekvém e ketts nézetet az

ország minden osztályaira egyenlképen kiterjeszte-

ni; a gerinces állatokkal kellett fképen foglalatos-

kodnom, mint minden szempontbul érdekesebbek-

kel. A csontváztalanok között részletesebben kellé

tanulnom a csupasz puhángokat és a nagy állat-

agácsokat ; de a kagylók és korallok küls alakainak

számtalan különbségei, a nagyító állatai, és azon

családok, mellyek a természetben nem játszanak

igen kitn szerepet, vagy mellyek alkata kevés

CÜVIEB I. K. b
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zsákmányt szolgáltat a bonckésnek, nem kívántak

olly nagy részletesség eladást. Különben pedig,

a kagylók- és korallokra nézve az épen kiadott La-

raarck munkájára hivalkozliatám , melljben mind

azt együtt találni , mit a legforróbb tudásvágy kö-

vetelhet.

A rovarokra nézve , mellyek küls alakjok

,

alkotások, szokásaik s az egész él természetre gja-

korlott befolyások által olly érdekesek, szerencsém

vala olly segedelmet találni, melly végetlenül töké-

lefesebbé lévé munkámat, mint az tollam alul jö-

hete ki , s egyszersmind közzé tételét is nagyon siet-

teté. Tiszttársam és barátom Latreille úr , Európa

embere, ki legnagyobb alapossággal tanulá ezen ál-

latokat, szíves vala egy kötetben adni s majdnem

azon rendben, melljet a többi részekben követék,

véceflen vizsgálatai eredmén\ét és azon számtalan

nemek rendszerét, mellyet a rovarászok nem szn-

nek meg fölállítani.

Különben, ha némely helyeken kisebb terje-

delmet adok az alnemek és fajoknak, ezen egyenet-

lensé£;nek nincs helye abban, mi a fölsbb elosztá-

sokat illeti és a viszonyok kijelelését, mellyeket min-

denhol egyenlleg szilárd alapra álliték, minden-

felé hasonlólag szorgalmasan vizsgálódván.

Egyrül egyre kivizsgáltam minden fajt , mely-

lyet a természetben meg tudtam szerezni ; közelre

hozam egj'máshoz azokat , mellyek nem különböz-

nek egymástul egyébben mint a nagyságban, szin-
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ben vagy ncmelly kevesebbé fontos részek számá-

ban , s ezen módon csináltam az ahiemet.

Mind annyiszor, midn leliete, fölboncolék leg-

alább egy fajt mindenik alnembiil ; s lia kiveszszük

azokat, melljeknél a bonckést alkalmazni lelietlen,

igen kevés csoport van könyvemben ezen fokrul

,

melljnek müszereibül legalább nevezetes részt ne

tudnék elmutatni.

Miután ezen fajak neveit megliatározám, mely-

Ijeket magam vizsgáltam meg, s melljek már az

eltt jól ábrázoltattak vagy leirattak , ugyan azon

alnembe rakám azokat, mellyeket nem láték , de

mellyeknek az Íróknál eléggé pontos ábráját ta-

láltam vagy eléggé szigorú leirásokat , annyira,

hogy a természeti viszonyokrul semmi kétség nem
marada fon ; de hallgatással mellözém azon ingatag

jelelmények nagy számát, mellyekkel véleményem

szerint nagyon is törekedtek fajokat fölállítani , és

mellyek elfogadása okozá leginkább , hogy a lények

névsorába azon zavar csúszott be , melly hasznossá-

gának igen nagy részét elveszi.

Majd mindenült nevezetes mennyiségben hoz-

hattam volna föl új fajokat; de minthogy ábrákhoz

nem adhaték utasítást, szükséges lett volna leiráso-

kat többre kiterjeszteni, mint a hely megengedé;

tehát inkább meg akarám fosztani munkámat ezen

dísztl , és csak azon fajokat jelelém ki , mellyek kü-

lönös alkotás miatt új alnemeknek szolgáltatnak

alapot.

h*
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Midn alnemeiraet bizonjos \iszon3/okia alko-

lám és valülag megliatározolt fajokbiil össze állitám,

nem maiada más háti a, mini a nemek, törzsökök,

családok, rendek, osztályok és ágozatok azon nagy

alkotmányát készíteni el, melly az állatország egye-

temét leszi.

Ilten részint azon módot tartam meg, Iiog}'^ az

alsó eloszlásoktul a fölsbbekhez haladék a közelilés

és összehasonlítás utján, részint megfordítva a fel-

sbbbcktiil 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

bels idomok megfeleljenek a külsknek , mellyek

mindenike minden állat lényegének kiegészít ré-

szét teszi.

így láttam mindanyiszor a dologhoz, midn
szükséges és lehel vala új elrendezést csinálni;

de nem szükséges azt mondanom, hogy az ország

több részeiben azon eredmények , mellyekhez ju-

tottam volna , már olly kielégít fokon voltak elál-

lítva, hogy más baj nem marada számomra hátra,

mint eldeim nj^omdokát követni. Mindazáltal még

ezen esetben is , midn nem kellé többet tennem

mint k tettek, új észrevételek által igazolám és bi-

zonyítám azt be, a mit elttem ismertek meg, és

nem fogadám elbb el, mint miután szigorú vizs-

gálatnak vetem aláia.

A közönség fogalmai szerezhcle magának a vizs-



AZ ELS KIADÁSHOZ. XXV

gálát e nemérül a puliángok bonctanárul szóló érte-

kezésben, melly a Museum évkönyveiben jelent

meg s meliynek mostanában külön és öregbített

gjüjteménjét adom ki. Merem állítani , bogy szin-

te olly terjedelmes munkát tettem a gerinceseknél,

annelidá-knál, állatnövényeknél és a rovarok es he-

jángok nagy számánál. Nem tartam szükségesnek,

hogy ezeket hasonló részletességgel adjam ; de

minden készítményem ki van téve a füvészkert Össze-

hasonlító bonctani teremében , s bonctudományi

munkámhoz fog luisználtatni.

Egy másik eléggé nevezetes munka , de mellj''-

nek pontjait nem lehet annyira kutfösiteni , a fajok

kritikai megvizsgálása. Én az irók által fölhozott ké-

peket mind megnéztem és mindeniket, a mennyire

tudtam , valódi fajához helyezem , mieltt kiválasz-

tottam volna azokat , mellyek ki vannak jelelve; és

csak csupán ezen valódisitás után , soha sem az elöl-

tem irt módszeresek osztályozása szerint sorozám

alnemeimhez az oda tartozó fajokat. Innét láthatni

minden csodálkozás nélkül azt, hogy Gmelin illy

neme különböz nemek és ágazatokba van szétrak-

va, hogy több fölhozott faj egyetlen egyre vonaték

össze, s hogy a közönséges nevek egészen klönbö-

zöleg vannak használva mint az eltt. Ezen változ-

tatások között nincs egy is , mellyet nem volnék

képes igazolni s mellynek az olvasó maga is meg

iiera találná bizonyságát , ha a fölhordandó kútfk-

höz kész folyamodni.
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\égre liogj e bajon segítsek, gondoskodva vá-

laszlék minden osztály számára egy f a,uctort , ren-

desen azt, ki leginkább bvelkedik jó eredeti ábrák-

kal s a másodrangú munkákat csak akkor hozom föl,

ha ez nem szolgáltat mit sem kezemre, vagy ha cél-

szer lett némi összehasonlilást tenni a hasonnevek

jobb meghatározása végett.

Tárgyammal köteteket tölthettem volna meg,

de kötelességemnek tariám azt összehúzni, szerkesz-

tésbeli rövidít módokat gondolva ki hozzá A fo-

kozatos általánosságok által értem ezt el. Soha nem

ismételve azt a fajnál, a mii az egész alnemrül le-

het mondani, nem a nemnél azt, mi az egész rend-

riil elmondható, ii;y jutunk el a szóbeli legnagyobb

gazdálkodáshoz. Ide törekedtem mindenek eltt,

annyival inkább , mivel valósággal e vala munkám
f célja. Mindazonáltal észre lehet veinii, hogy nem

sok mszavat használok , hogy eszméimet a gyái-tott

szavak mind azon bai'bar készülete nélkül törekvéni

eladni, melly olly sok mostani természetvizsgálók

munkáiban alkalmatlankodik, ügy hiszem , hogy e

törekvés által mit sem ves/,ték el a pontosság és ér-

telmességbül.

Sajnos, hogy sok új nevet kelle életbe hoznom,

noha legnagyobb gondot fordíték az elttem irtak

neveinek megtartására^ de az általam fölállított sok

alnem új elnevezési kivána ; mert az illy tarkázott

tárgyban az emlékez tehetség nem éri be csupa szám-

beli megjegyzéssel. Ezeket ugy választám, hogy vagy
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némi béljegel fejezzenek ki, vagy a szokott nevet

latinosítám , vagy végre Linné példáját követve , a

mjthologiábul kölcsönzék neveket, mellyek kedve-

sen hangzanak a fülben és még közel sincsenek ki-

merítve

Mindazáltal azt tanácslom, ^*ogy midn a fojt akar-

ja valaki megnevezni , csak a fönem fnevét használja

és a fajét. Az alnemek nevei csak arra vannak szán-

va, hogy az emlékez tehetséget segítsék, midn ezen

alsó elosztásokat akarjuk részletesen kimutatni. Kü-

lönben , mihelyt a már is számos alnemek idvel

még tovább fognak szaporodni, kénytelenek lévén

több fneveket jelelni meg , utoljára annak leszünk

kitéve, hogy elvesztjük a Linné által olly szeren-

csésen kigondolt ketts elnevezés hasznait.

Ezt minél nagyobb tiszteiéiben akarván tarta-

ni , a mennyire lehete, el nem daraboltam a tudo-

mány e nagy reformátorának fnemeit. Valahány-

szor az alnemek, mellyekre ket elosztom, nem
voltak különböz családokba átteendk, együtt ha-

gyám ket régi nemi nevök alatt. Ez nem csak azon

tiszteletbül történt , mellyel Linné emlékének tar-

tozom, de szükséges figyelem is volt, hogy meglar-

tassék a traditió s a különböz országok természet-

vizsgálóinak kölcsönös egymást értése.

E könyv tanulását még tovább akarván köny-

nyíteni, mert inkább tanulás mint olvasás számára

van készítve, különbféle fajú belüket használtam a

nyomtatáshoz oUy módon , hogy azok az eszmék ál-
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talánossága fokainak megfeleljenek. Mind az, mit a

föls elosztásokrul lehete mondani,, bezárólag a tör-

zsökök- vagy alcsaládokig , cieeróbul van szedve;

mind az, mi a nemeket illeti, pliilosophiábul; az

alnemek és más elosztások, apró romanabul van-

nak ; de rövidebb sorokban vagj- négyszögbe fog-

lalva ; végre a lap aljára helyezett jegjzemé-

njek , melijek a kevesbbé fontos fajok elsoro-

zását , a hasoniievüség körüli észrevételeket, vagy

eldeim munkáiban talált hibák eladását foglalják

magokban
,
petilbül vannak szedve. A föls elosz-

tások nevei mindenütt nagy majusciilák; a csalá-

dok , nemek és alnemekéi apró majiiscidák , meg-

felelve a textusban használt három fajta betknek;

a fajakéi italicák; a latin név követi a franciát *),

de záró jegy között s majdnem hasonló szabály tar-

talék meg a minden kötetet megelz rendszeres

névjegyzékben s mellyek arra szánvák , hogy veze-

tül szolgáljanak a kezdknek. így a szem elre

megkülönbözteti minden dolog fontosságát s min-

den eszme rendét, s a nyomtató mind azon mestei'-

séggel kezére járt az irónak , mellyet a mnemonica

számára adhat.

Ezen szokás, mellyet természetleirás tanulása

*) A magyar munka , sajtói Icliiitetben, egeszén az eredeti sze-

rint van elintézve; mi pedig a neveket illeti, legelni a magyar

lutlományos név áíl, azulán a közönséges vagy Földi által használt,

azntán jónck a francia , latin s a madaraknál a német nevek is
,

bol Voigt lonyvéhen ez utolsók nem hibáznak.
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közlén tulajdonává tesz az ember j, midn elméjé-

ben számos eszméket osztályoz, ezen tudománynak

azon hasznát teszi , melljrül legkevesebbet szólot-

tak, s a melly meglehet els rangot nyer, ha álta-

lában elfogadtatik a közönséges nevelés számára;

általa a logica azon részében gyakoroljuk magun-

kat, melly methodicanak (rendszerességnek) nevez-

tetik, majdnem miként a mértan tanulásánál az ugy

nevezett syllogismusban gyakoroljuk elménket, azon

okbul, mert a természetleirás azon tudomány, melly

legpontosabb rendszert kivan , valamint a mértan

legszigorúbb okoskodást. De a rendszer ezen mes-

tersége , mihelyt egyszer jól birtokunkban van ,

végetlen haszonnal alkalmazható a természetleirástul

legidegenebb tanulmányokra is. Minden vitatkozás,

melly a cselekmények osztályozását teszi föI, min-

den fürkészés , mellj'^ az anyagok elosztását kivánja

,

ugyan azon törvények szerint történik ; s azon ifjú

,

ki csak azt vélte , hogy csak mulatsága tárgyául szol-

gáland e tudomány, maga is bámulni fog, tapasz-

talván mi könnységet szerze magának mindennem
dolgok fölfogására.

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 a boldogtalanokat , csillapítja a gylölséget.

Mihelyt fölemelkedénk a természet azon öszhangzatá-

nak vizsgálatához , melly a gondviselés által ellen-
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állliatlaiiul van szabályozva , mi gyöngék és cse-

kélyeknek találjuk azon mozgalmakat, mellyeket az

emberek szabad önkényétül hagyott függeni ! Meny-

nyire bámulunk , oliy sok szép észt látva emésztd-

ni, olly haszontalanul a magok és mások boldogsá-

gára nézve , hiú tervek koholásában , mellyeknek

néhány év elegend , még nyomait is eltörölni.

Igen is, nyilván megvallom, ezen eszmék so-

ha sem voltak idegenek munkáimtul , és ha minden

ermbi iparkodám terjeszteni e békés tanulmányt

,

onnan voll , hogy, véleményem szerint , ez minden

egyéb fölött alkalmatos táplálni azon foglalatossági

szükséget, melly századunk zavaraira olly nagy be-

folyású volt; de ideje visszatérni tárgyamhoz.

Hátra van számot adnom azon f változtatások-

rul, mellyeket a legiijabban elfogadott rendszereknél

tettem, és tanúsítanom azt, mivel tartozom azon

természetvizsgaloknak , kiknek munkáibul azt átve-

vém vagy részben kölcsönzöttem.

Hogy a kritikának elejét a egyem , melly ter-

mészetesen sokaknál fog jelentkezni, meg kell je-

gyeznem ellegesen , hogy sem törekvésem , sem

vágj^am nem vala olly módon osztályozni a lénye-

ket, hogy magános vonalt képezzek bellök vagy

kölcsönös fölsbbségöket kijegyezzem. St minden

illy nemi megkísértést végrehajthatlannak tekintek;

nem is akarom azt értetni, hogy az emlsek és a

madarak között a legutolsó helyre állítottak a legtö-

kéletlenebbek volnának osztályokban , annál ke-
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vesbbé állítom, ho^y az utolsó emls tökéletesebb

az els madárnál, az utolsó puháiig tökéletesebb az

els annelidnál vagy az állat-agácsoknál ; még akkor

is ha ezen ingatag szót „tökéletesebb" azon érte-

lemben veszszük , hogy „mszerekkel teljesebben

megáldott. •'^ Én osztályaim és alosztályaimat csak

ugy tekintem , mint az egymásba átmen lények ha-

sonlatosságának fokozatos kitételét ; és ámbár meg-

történik , hogy némi aljasodás és átmenetei vetetik

észre egyik fájtul a másikhoz , mellyet tagadni lehet-

len , de sok hiányzik még , hogy ezen elrendelés ál-

talános volna. A lények követelt hágcsója nem

egyéb hibás alkalmazásánál a teremtés Összegéhez

azon részinli észrevételeknek , mellyek csak akkor

igazak , ha azon határok kÖzé vannak zárva , a hol

tetettek , — és ezen alkalmazás , véleményem sze-

rint, alig képzelhet fokon ártott mai idkben a ter-

m^eszetleirás elmenetelének.

Ezen nézetteli összehangzás szerint alapilám én

általános fölosztásomat négy ágozatra , melly már

egy külön értekezésben ki volt fejtve; mindegyre azt

gondolom, hogy ez az állatok valódi viszonyait pon-

tosabban fejezi ki mint a régi fölosztás gerincesek-

és gerinctelenekre, azon okbul, hogy a gerinces ál-

latok sokkal inkább hasonlítanak, egymás közÖtt mint

a gerinctelenek , és szükséges volna e különbséget á

viszonyok egész terjedelmében kimutatni.

Virey ur, a Nouveau Dictionnaire d' Histoire

naturelle egyik cikkében , már ezen fölosztás alap-
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jainak egy részét fölfogta és fképen azt, melly az

ideg - rendszeren alapul.

A tojó gerincesek részinti közeledése egymás-

hoz , eredetét azon különös észrevételektül kapta

,

mellyeket Geoífroyr a csontos fejek összetételében

tapasztalt és azoktul, mellyeket a váz többi részére

s az izomtanra nézve hozzá adtam.

Az emlsek osztályánál a patásokat a vastagb-

rüekhez adám; ezeket új nézetek szerint oszlám csa-

ládokraj a kérdzket a négylábúak végére helye-

zem ; a kézceteket a cetekhez adám ; a ragadozók

rendét egy kissé máskép osztám el; az ingadúkat

egészen elválasztám a majmoktuí ; némi közegyenes-

séget mutaték ki az erszényes és a többi ujjas em-

lsek között, mind ezt saját bonctani vizsgálataim

szerint. GeoíTroy de Saint-Hilaire barátom és tiszt-

társam új és alapos munkálatai szolgáltattak talpkö-

vet mind ahoz , mit a négykezüek és denevérekrül

mondok. Testvérem , Cuvier Fridrik vizsgálatai a

ragadozók és rlk fogai között, nagy hasznot haj-

toltak e két rend alnemeire nézve. Boldogult Iliger

nemei aligha egyebek , mint ugyan ezen és né-

melly külföldi természetvizsgálók törekvéseinek ered-

ménye; mindazáltal mindig elfogadám neveit , ha ne-

mei megegyezlek alnemeimmel. De Lacépéde úr is

több jeles fölosztást fogott fol és mutata ki e fokon,

mellyeket szinte iparkodtam elfogadni ; de minden

fokok bélyegei s a fajok egész leírása a természet
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ulán adalék , vagy a bonctani teremben vagy a mu-

seum karzatában.

Hasonló történt a madarakkal, legnagyobb fi-

gyelemmel vizsgáltam meg több mint 4000 egyént

a museumban ; saját nézeteim szerint rendelem el a

közönséges teremben már 5 év óta, és innen vet-

tem mind azt , mit munkám e részében ezen osz-

ályrul mondok. Illy módon, ha fölosztásaim hason-

lítanak néraelly újabb tabellákhoz, az részemrül,

egészen történetes. ^).

Remélem hogy a természetvizsgálók helj'ben

hagyandják azon számos alnemeket, mellyeket a ra-

gadozó madarak a verebek és a gázlók között fölál-

lílandóknak véltem; ugy látszik, hogy ezek a legna-

gyobb világosságot szerzek meg ezen elbb igen za-

vart nemeknek. A mennyire tehetségemben állt, szin-

te pontosan kijegyzém ezen alosztások megegyezé-

sét de Lacépéde , Meyer , Wolf , Temming és Sa-

vigny nemeivel , s mindenikhez oda sorolám mind

a fajokat, mellyekrül elég biztos ismeretet szerez-

') Ezen észrevétel nem lévén elé^ szcinbi* szokó , némelly külföl-

diek eltt , újra kell itt elmondanom és hangosan nyilvánítnom egy

teltet, mellynek Parisban több ezer tanúja van: hogy a Museum kö-

zös karzatának minden madarai az én rendszerem szerint voltak meg-

nevezve, elosztva 1811 óta. St alosztásaim közöl azok is, mellyeknek

nevet nem adék, saját jegyekkel jegyeztettek meg. Itt az adatom.

Különben elsó kötetem 1816 eleje óta kezddött nyomatni. Négy
kötetet nem nyomathatni ki olly hamar, mint néhány lapbul álíó

füzetel. Nem szóiandok többet. (Ezen jegyzet a 2-dik kiadáshoz mel-

lékeltetett.
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hetek. E fárasztó munka kedves lesz azok eltt , kik

jövendben a madarak valódi történetével foglala-

toskodnak. A szép madártani munkák, mellyek né-

hány év eltt adatlak ki, fleg le Vaillantéi, telve

annji érdekes észrevétellel, és Yieillotéi , mellyek

igen hasznosak voltak azon fiijok pontos kijelelésé-

re , mellyeket ábrázolnak.

Ezen osztály f elosztása olljan marada, mi-

nt 1798-ban közlöttem a „Tableau élémentaire"

ben. ')•

A hüllkre nézve is megtartandónak véltem

Brongniárt barátom általános fölosztását; de nagy

bonctani munkákat kelíe végeznem , hogy továbbá

alsó osztásokhoz jussak. Oppel úr, mint mondám,

részint elre használá ezen elkészületi munkákat;

és mind annyiszor, midn nemeim egészen meg-

egyeznek az övéivel , azt megjegjzem. Daudin

munkája, bármilly középszer, hasznos volt elt-

tem a részlet eladásához; de a részinti fölosz-

tások , mellyeket a monitor és gecko nemekben

adok, saját észrevételeim szüleménye, számos hül-

lkön csináltaké , mellyeket Peron és GoíFroy hoz-

tak a museumnak.

A halakrul szóló munkám, ugy vélem, legfon-

') Ezt csak azért jelelem meg, mert egy érdemes természetvizs-

gáló
,

(Vieillott úr) magának tulajdonitá egy egeszén új munkában a

a Picae és Passeres egyesítését. Én már 1798-ban kinyomatám

ket épen mint többi fölosztásaimat, hogy 1811 és I8l2-dik évben a

a Museum-ban kiadjam.
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tosabb mind azok között , melljeket a gerinces álla-

toknál végrehajték. Museumunk igen számos halakat

kapván , mióta de Lacépede liires munkája közzé té-

tetek, én több alosztályokat adhaték ezen tudós

természetvizsgálóéilioz , sok fajt különböz módon

állíthaték Össze s szaporitliatám a bonctani kémlele-

teket. Szinte tehetségemben volt Commerson fajait és

más utazókét jobban meghatározni, és én e tárgy-

ban igen sokat köszönhetek azon átnézésnek , mely-

lyeket ezen ur magával hozott, de mellyek csak

nem rég fedeztettek föl , melly segédforrásokhoz én

azokat is toldám, mellyeket a Peron által a Nagy-

tengerbül s az indiai szigetsokbul hozott halak nyúj-

tanak , és azon halak , mellyeket a Középtengeren

magam szedek, boldogult Sonnerat gyjteményei a

coromandeli partokon, Matthieu-éi az Isle deFran-

ce-nál , GeoíTroi-éi a Nilusban és Verestengerben

stb. Illy módon megvalósíthatám Bloch, Russel és

mások fajainak nagyobb részét, majd minden alne-

mek vázát és beleit elkészíthetem olly módon, hogy

e rész, reményem szerint, sok újat adand a haltu-

dósaknak.

A mi ezen osztály fölosztását illeti, mellyet

adék , megvallom, hogy a használatra kevéssé al-

kalmatos, kevéssé kényelmes, de legalább termé-

szetesebbnek hiszem minden eddiar adottaknál; mi-

dn kevéssel ezeltt közzé tevém , nem adám más

gyanánt mint a mit ér; és ha valaki a felosztásra
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célszerbb elvet talál föl, de az alkotással szintúgy

megegyezt , sietni fogok azt elfogadni.

Ismeretes, bogy mind azon munkák , mellyek a

gerinctelen állatok általános felosztásárul megjelen-

tek, csak módosításai annak, mellyet 1795-ben ter-

jesztek el a legrégibb értekezésben s az is tudva

van különösen mennyi gondot és idt áldozék föl

általában a puliángok bonctanának és különösen a

csupasz puliángok ismeretének. Ezen osztály meg-

határozása, valamint osztályai s alosztályai az én

észrevételeimen alapulnak; Poli úr pompás munkája

egyedül vága csak elembe , célomat elmozdító le-

írás és boncolatok által, de csupás a sok- és két-

kávásakat. Bebizonyitám mind azon észrevétele-

ket , mellyeket ez ügyes boncolótul kaptam , és ugy

Hiszem , hogy nagyobb igazsággal jegyzem ki né-

melly mszerek hatását. Szinte törekedtem meghatá-

rozni azon állatokat , mellyekhez tartoznak a csiga-

héjak és kagylóhéjak fidomai, és ezeket ezen vizs-

gálat szerint rendelni el; de mi a csigahéjak (co-

quilles) további fölosztását illeti , hol az állatok egy-

máshoz hasonlók , nem iparkodtam másra , mint ele-

gendleg kifejezni tudni azt , mit Lamark és de

Montfort fölállítottak ; és még a nemek és alnemek

azon csekély száma is , meily enyém , az állatok

kémlésébül eredtek fleg. Arra szorítkoztam, hogy

példaképen Martini , Chemnitz , Lister és Soldani

fajainak egy részét idézem és ezt is csupán azért,

mivel azon kötet, mellyben de Lamark úr ezen részt
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raerítendi ki, még nem jelent meg s igy én köte-

les valék olvasóim figyelmét szabott tárgyakra ve-

zetni. De nem szándéklottam ezen fajok megválasz-

tása- s meghatározásánál azon kritikát használni

,

mellyet a gerinces állatoknál és a csupasz puhángok-

iiál alkalmaztam.

Savigny, Lesueur és Desmarets urak szép

kémletei az összetett ascidiákrul , a puhángok ezen

utolsó családát közel vezetik az állatnövények bizo-

nyos rendéihez; ez érdekes rokonság és tanúbizony-

ság, hogy az állatokat nem sorozhatni egy vonal

hosszában.

ügy hiszem, én emelem ki az annelidákat^ noha

nevöket nem gondolám ki , azon tömegbiil hol elbb
össze voltak zavarva , a puhángok , hejancok és ál-

latnövények között és a természeti rendben összeál-

litám ket; nemeik csak azon meghatározások által

kaptak Ailágosságot, roellj'et én adék nekik a ,,Ter-

mészeti tudományok szótárában (Dictionnaire des

Sciences naturelles)'^'^ és egyebütt.

Nem szóiandok a harmadik kötetben lév há-

rom osztályrul ; Latreille úr, ezen rész saját szer-

zje , ha némelly boncolati részleteket kiveszünk

,

mellyeket munkájába szövék saját tapasztalásom és

Ramdohr úréi szerint, az elszóban kimerítendi, a

mi különössel bir munkája.

Az állatországot bezáró állatnövényekre nézve,

az echinodermák tekintetében de Lamarck új mun-
káját használám : a belférgeknél Rudolphi „£Vzíozort"

CUVJER 1. K. c
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cmiü könvvét; de magam tevék boncolást minden

nemben s ezekbül néhány csak én általam határozta-

ték meg. V égre az echínodermák boncolatárul jeles

munka van Tiédemann urlól, mellj nem sokára meg

fog jelenni. Minthogy a korallok és ázalagok alig szol-

gáltatnak oldalt a bonctan számára , igen röviden

bántam vélek. De Lamarck új munkája pótolni fog-

ja azt, a mi nálam hiányzik, ^)

Itten csak azon auctorokat idézhetem, kik álta-

lános nézeteket adtak vagy költöttek föl bennem ^)

Sok mások vannak , kiknek részletes adatokat kö-

szönök és kiket gondosan megnevezek azon cikkek-

nél hol kémleteiket használom. Neveiket könyvem

minden lapján láthatni. Ha elfeledtem volna vala-

kinek közlök igasságot szolgáltatni , akarat elleni

feledékenység volna, s elre bocsánatot kérek érte;

szemeimben nincs szentebb tulajdon , mint a lélek

észrevételei, müvei, s azon közönségessé lett szokás

a természetvizsgálóknál , a lopásokat névcsere által

takarni be , elttem mindig valódi bnnek tetszett.

Ezen túl fáradatlanul fogok foglalatoskodni ösz-

szehasonlító bonctanom kiadásával ; az anyagok ké-

szek hozzá , a készítmények és rajzok nagy része be-

') Épen most kapom meg Lainouioiix úrtól: ,,Histoire des Po-

lipiers coraUigenes Jlexiblea /' melly igen jeles potJekul szoJgáland

Lamaich úrnak.

') Blainville úi legújabban tabellákat ad ki az egész állattudo-

niányról, mellyeket nem használhatnom igen sajnosán esik, — azon

idben jelentek meg , inidön munkám majd egészen ki veit nyomva.



AZ ELS JCIADASIIOZ, XXXIX

végzetek , osztályoztaték
,
gondom volt e munkát ré-

szekre osztani, ^ogy mindenik egészet tegyen, és

igy , ha erm elegend nem lenne egész tervem vég-

rehajtására, a mit a közönségnek adék, mégis be-

végzett sort képezzen , mindenik a maga tárgj'ára

nézve, és hogy az anyagok, raellyeket összegyj-

töttem, közvethetlenül használhatók legyenek azok

által, kik munkáim folytatását magokra válalandják.

A király kertében^ octoberben , 18lÖ.



FIGYELMEZTETÉS

A MÁSODIK KIADÁSHOZ.

Az elcSbbi elbeszéd híven láttatja azon állupo-

lot , mellyben az állatok történetirását találtain e

könyv els kiadása idejében. E tudomány az

azóta lefolyt tizenkét év alatt szörny haladást

tön , részint számos , épen oUy tudós mint bátor

utazók gyjtései által, kik a földteke minden vidé-

keit kikémlették , részint gazdag természeti tárak ál-

tal, mellyeket különböz kormányok állítottak föl

és a közönségnek megnyitottak , részint végre azon

tudós és szép munkák által, mellyekben ábrázolva

s leirva vannak az új fajak s mellyekben az irók tö-

rekedtek kölcsönös viszonyaikat fölfogni és ket
minden szempont alatt megvizsgálni. ^)

Iparkodtam e fölfedezésekbül annyi hasznot

húzni , a mennyit tervem engede , elször is termé-

szet után vizsgálva a király gyjteményébe jött szám-

talan tárgyakat és összehasonlítva azokkal , mellyek

') Lásd e táigyban azon beszédet, mellyet az Instíhit egyik

ülésében olvastam föl a termeszetleirás haladásárul a tengeri léke

óta^ enilékbeszcdeiin harmadik kötetének végén lenyomatva.
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els kiadásomnak alapul szolgáltak , Iiogy új össze-

köttetéseket vagy II) alosztásokat álliísak el , és vég-

re fölkeresve azon munkákban, mellj eket megszerez-

hettem, a természetvizsgálók által alapított nemeket

vagj alnemeket s a fajok azon leírását , mellyekre

e különböz Összetéteket építették.

A liasonszavak e kidolgozása sokkal könnyiibb

lett mint els kiadásomkor vala; a francia és az ide-

gen természetvizsgálók megismerni látszanak azon

szükséget , liogy osztályokat kell azon igen nagy ne-

mekben fölállítani, liol az eltt egészen különböz

fajak összetömettek ; csoportaik jelenleg pontosan

és jól határozottak, leírások eléggé részletes, ábráik

pontosak, egész a legkisebb bélyegekig, és gyak-

ran a mvészet tekintetében a legnagyobb szépséget

bírják. Nem egy könnyen van többé nehézség, hogy

a fajok azonságárul meggyzdjünk és csak tlünk

függene az elnevezésekben is megegyezni. Szeren-

csétlenségre ez a legelhanyagoltabb gond : ugyan azon

liemek, azon fajak nevei mind annyiszor szaporod-

nak, valahányszor valamelly auctor alkalmat kap ró-

la szólani, és ha ezen egyet-nem-értés folytallatik ,

a régi ehaos megújuland, nem kevesebbé zavaro-

san mint az eltt, ámbár más okbul.

En megtettem a mi lehetséges volt, hogy ezen

fölösleges elnevezéseket összehasonlítsam és közel

vezessem egymáshoz , st még felejtve auctori kis

ei^dekemet, gyakran azon neveket is fölhozám mely-

lyek a végre látszanak kigondolva lenni, hogy eka-
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gadtassék miképen az én fölosztásaim kölcsönÖztet-

tek el. De hogy illy munka teljesen végrehajtas-

sék , az állatország e névkalaiiza ( Pinax
)

, melly

naprul napra szükségesebb lesz, hogy a bizonyító

okok megviszgáltassanak s hogy az elfogadandó név-

öszveg (elnevezés , nomenclature) elhatározottan t-
zessék ki, azt elegettev leírások- és ábrákra tá-

masztva ,
— sokkal nagyobb helyet foglal el , mint

a mekkorát én engedhetek neki, és idt, mig enyé-

met más munkák parancsolólag foglalják el. A ha-

lak leírásánál , mellyet Valenciennes segedelmével

kezdek közzé tenni , törekszem eszmét adni arrul , a

mit jónak látok , hogy a tudomány minden részeiben

hasonló történnék. Itten csak rövid képét vagy is

egyszer rajzát akarom adni : boldog ha e tervrajzot

tisztába hozhatom minden részeire nézve. -u

EJasonló nem kíilönböz tabellák adatlak ki

némelly osztályokrul és én gondosan tanulám azo-

kat, általok a magamét tökéletesítend. Desmaret

r Maf7imologie-ja , ugyan az Lessontul , Cuvier

Fridrik értekezése A négylábúak fogairul, els kiadá-

som angolra fordítása Griffith által , hozzáadással

megtoldva , fleg Smith Hamiltontul , Temmink r
^^Manuel eV ornitkologie-jánaU' j kiadása; Wag-
ler Madártani töredékei, A hüllk rajzlapjai boldo-

gult Merremtül , s Fitsinger r értekezése ugyan

azon tárgyrul , — voltak fleg hasznosak számomra

a gerinces állatok tekintetében. De Lamark r ter-

mészetirása a csontváztalan állatokrul , Blainville r,
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„Malacologie-'^a^'- szinte sokat segítetJek lajtam a

puhángoknál. Ide mellékezém azon új nézeteket és

adatokat, melljek találhatók Geofíroj Saint-Hilaire

atya és fiú, Savigny, Temmink , Lichtenstein , Kuhl

,

Wiison, Horsíield, Vigors, Swaison , Gray , Ord

,

8ay, Harlan , Bonaparte Károly, Lamouroux , Mit-

chill , Lesueur urak és más ügyes és munkás embe-

rek számos és tudós irataiban találtatnak, kiket gon-

dosan idézendek azon helyeken, hol a vizsgálták és

leirták tárgyakrul szóiandok.

Azon szép rajzgyjtemények, mellyekezen utol-

só tizenkét évben jelentek meg , képessé tettek szá-

mosabb fajok megnevezésére s ezen alkalmat bven
is használtam. Fképen köszönettel kell íizt megem-

lítenem, a mit e nemben következ urak ide jegy-

zend munkáinak köszönök: Geoífroy Saint-Hilaire

és Cuvier Fridrik ,,Emlsek történetének," Tem-
mink és Laugier Szinzett rajzainak , Vieillot Mada-

rak irattárának (Galerié des Oiseaux)^ Naumann

úr Németországi madarai új kiadásának, Wiison,

Ord és Bonaparte Károly Egyesült tartományok-

beli :madarainak ('), Spix úr és Wied Maximilián

herceg fönsége nagy munkáinak Brazilia madarai-

riil , és Ferussac-éinak A puhángokrul. — Freyci-

net és Duperrey urak útjainak képrajzai s állattani

leirásai , mellyeket az elsnél Quoy és Gaymard ad-

tak, az utolsónál Lesson és Garnot uu. , szinte sok

új tárgyat adnak. Hasonlót kell mondani Java álla-

tairul Horsfield által. Kisebb minta szerint rit-



XLIV FIGYELMEZTETÉS

ka fajak j ábráit adják még: a Memoires dii Mu-

seum , a Les jlnnales des sciences natúrelles és más

francia, idszaki iratok, a különbféle természetle-

irási szótárak [Dictionnaires d histoire nature.lle^ az

Illustrations zoologiques Swaiusontul és az Állat-

tani liirlap , mell vet ügjes természetvizsgálók ad-

nak ki Londonban. Az ujyorki Ljceum és a phila-

delphiai természettudományi Academiának hirlapjai

nem kevesebbé becsesek ; de azon fokon , a mint a

természettudománj' Ízlése terjed és e tudomány tÖbb

országokban míveltetik, elfoglalásainak száma mér-

tani fokozattal halad elre és egyre nehezebb és ne-

hezebb lesz a természetvizsgálók minden iratát ösz-

szegyííjteni és az eredmények tábláját kiegészíteni;

bátorkodom tehát azok bocsánatára számitani , kik-

nek kémletei elkerülék figyelmemet , vagy kiknek

munkáit nem tanulám olly nagy gonddal, hogy

belölök kihúztam volna minden kinálkozó hasznot.

Latreille úr , híres barátom és tiszttársam itt

szinte mint az els kiadásban szíves vala a crusta-

ceák , arachnideák , és rovarok nevezetes osztályai-

val foglalkozni, maga elmondja elszavában azon

menetelt 5 mellyet követe, s igy nekem nem szük-

séges e tárgyba bocsátkoznom.

Csak azt tartom megjegyzendnek^ miszerint

munkája annyira megszaporodván hogy két kötetet

elfoglalna, a könyvnyomtatási csin kiváná hogy az

állatnövények leírását harmadik kötetembe tegyem

a puhángokéhoz s az auctorok névsorához. E cse-
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JvéJy változtatás nem okozand semmi zavart az érte-

sült olvasónak.

Az els füzet végén különféle adatokat és né-

mellj elnevezési részleteket gyüj'ték össze az em-

lösek és madarak tekintetében , mellj^ek különbö-

z okokbul csak a nyomás vége felé jöttek érté-

semre^ kérem odafoljamadni az olvasót, a mint

azon cikkekkel foglalatoskodik, melljekkel ez új

tanúságok viszonyban állanak.

A király kertében , octoberhcTt ,
1828.
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ÁLLAT-ORSZÁG,
FÖLOSZTVA ALKOTÁSA SZERINT.

BEVEZETÉS.

a' természet LEIRAsRUL 's annak IRÁNYZATAIRÚL , MÓD-

SZERÉRÜL, ÁLTALÁBAN.

K..evés embernek lévén a' természetleirásrul igaz

képzelete , szükségesnek láttuk munkánkat azon

tárgynak szoros meghatározásával kezdeni , melljet

ezen tudomány maga elébe fölvesz , és szigorú ha-

tárokat rendelni ezen és a' határos tudományok

között.

A' franczia nyelvben és a' többiek nagyobb

számában is a' természet szó alatt értetnek:

majd azon tulajdonságok , mellyeket valamelly lény

eredeténél (születésénél) fogva bir, ellenekbe téve a'

talám mív által nyerteknek ; majd a' mindenséget al-

kotó lények egyeteme ; majd végre az ezen lényeket

igazgató törvények. 'S leginkább ezen utolsó érte-

lemben szokás a' természetet személyesíteni 's nevét

tiszteletbül alkotójáé helyett használni.

CUVIER I. K. 1
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JÍ termeszeLtudomáuy {pliysicci) ezen három

tekintetben vizsgálja a' termeszeiét. O általáno vagy

különös. Az <ilUdünos termeszeitudojnáiiy elvonó-

lag vizsgálja a' testeknek nevezett, mozogható 's kiter-

jedt lények mindenik tulajdonságát. Erötudomány-'

nak nevezett része tömegben veszi a' testeket ügye-

lre, és igen csekély számii vizsgálatoknál kezdve,

számolalosan meghatározza a' súlyegyen , a' moz-

gás és annak közlése törvényeit ; különböz osz-

tály aiban nyugvattudomány (statiea), erömívtan

[ mechanica) ^ viznyugvat- (hydrostatica ) vizer-

(hydrodynamica) , légnyugvat-tudomány (aérostati-

ca) , stb. nevezeteket kap , azon lestek természete

szerint, mellyeknek mozgásait fürkészi, yf látástu-

(hmáiiy (optica) a' világosság tulajdon szabályai-

val foglalatoskodik ; és itt a' csak csupán tapasz-

talás által meghatározható tünemények számosab-

bak lesznek.

A' vegy-tudomány [chemici)^ az általános ter-

mészettudomány másik része , azon törvényeket ma-

gyarázza, mellyek szerint az elemrészecskék egy-

másra hatnak közel helyezetben , azon egyesülete-

ket és elválásokat , mellyek ezen részecskék általá-

nos vegyülésre vágyásábul erednek, azon módosí-

tásokat , mellyek az ket eltávoztatni vagy köze-

lebbre vezetni képes különbféle körülállások állal

okoztatnak ezen törekvésnél. Ez csaknem egészen

tapasztalgatási tudomány, mellyel nem lehete szá-

molalra vonni.

DSI
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A' liéség és villanyosság elmélete (theoriája) , a'

mint egyik vagy másik oldalrúl tekintjük , majdnem

egyenlen tartozik az ero- 's vegytudományhoz.

Az általános természettudomány minden részé-

hen uralkodó irányzat (módszer) a' testek elszige-

telésében (isolatio) áll, és a' legnagyobb egysze-

rségre való hozatalokban , mindenik tulajdonsá-

guk különös munkásságra ébresztésében akár fon-

tolgatás akár tapasztalás által; azok sikerének meg-

ismerésében vagy kiszámolásában , végre ezen tu-

lajdonságok általánosításában 's öszvekötésében

,

hogy belölök tudomány-épület képeztessék és, ha

lehetséges , mindnyája olly egyetlen törvény alá

vonassék , melly valamennyinek általános kifeje-

zése volna.

^ különös természettudomány vagy is a ter-

m,észet-leirás (mert ezen két kifejezés egyértelm)

tárgyúl ismeri az általános természettudomány kü-

lönböz ágai által kitanult törvényeknek a' termé-

szetben létez különbféle számos lényekre való kü-

lönös alkalmaztatását 's végre az ezen lények min->

denikétül mutatott tünemények magyarázását.

Ezen kiterjedt értelemben a' csillagászságot

( égtudományt , astronomia ) is magában foglalná

;

hanem ezen tudomány magának az ermívtudo-

mánynak világai által eléggé földeríttetvén 's annak

törvényei alá teljesen bocsátva lévén ;, azon irány-

zatoktúl , mellyeket a' rendes természelleirás meg-

1*
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enged , kIönbÖzöbi)eket kivan
^ mint sem hogy azon

személyek által míveltetlietnék.

Ezen utolsót tehát a' szoros számolatot 's min-

den részökben pontos mérést meg nem enged tár-

gjokra szorítják , még rendesen az idjárás tudomá-

nyát (meteorológia) elvonják tle , az általános ter-

mészettudományhoz kötendt: a' természetleirás nem

visgál tehát élettelen testeknél egyebet, mellyek ás-

ványoknak neveztetnek, és még az él lények kü-

lönböz fajtáit^ mellyek közül mindeniken tapasztal-

hatni a^ mozgás és elemi vonszódás , valamint az ál-

talános természettudomány által föloldott minden

más okok törvényeinek többé kevesebbé különböz

sikereit.

Szigorúan véve a' természetleirásnak is azon

bánásmódot kellene követnie , mellyel az általános

tudományok használnak, és valóban követi is azt,

ha visgálódásának tárgyai amiak megengedésére

eléggé egyszerek. Hanem sok hibázik még , hogy

azt mindig tehesse.

Valójában valódi különbözés az az általános

tudományok és a' természetleirás között , hogy az

elsknél csak azon tüneményeket visgáljuk , mellyek-

nek minden körülményét szabályozhatjuk , föloldá-

sok által közönséges törvényeket lelendk ; a' má-

sodikban pedig a' tünemények olly föltételek alatt

forognak le, mellyek nem függnek az ket visgá-

lótul , ki bonyolodásukban a' már ismert általános

törvények hatását kifejteni törekszik. Meg sincs
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ennek (
a' figyelnek j engedve íiogy apródon-

kint minden föltételek alul elvonja azokat 's a'

föladást (probléma) elemeire hozza, mint a' ta-

pasztalgató tesz j hanem azokat öszvesen köteles

venni, egyszerre minden föltételökkel, föloldáso-

kat csak elméjében tehetve. Kezdje, például, va-

laki azon tüneményeket elszigetelni , m^ellyekbül

a' fejlésfokon egy kevéssé fölemelt állatnak élete

áll ; csak egynek elnyomásával is , elenyészend az

egész élet.

E'képen az erötan majd egészen számolati tu-

domány lön , a' vegytan még csupán visgálati tudo-

mány ; a' természetleirás részei nagy számában soká

csupán íigyeleti tudomány maradand.

Ezen három mellékjelezet eléggé jól kimutatja

azon bánásmódot , melly a' természeti tudományok

három ágában uralkodik ; hanem köztök a' bizo-

nyosság igen különböz fokait állítván föl , egyszers-

mind azon czélt is láttatja , mellyhez a' két utolsó-

nak törekednie kell, hogy a' tökély felé fölebb 's

fölebb emelkedjék.

A' számolás , úgy szólva , kormányozza a' ter-

mészetet; pontosabban határozza meg tüneményeit

mint ket a' figyelés képes megismertetni; a' visgá-

lás (tapasztalás) t maga föltakarására kényszeríti; a'

figyelés kémleli öt, zavargásakor, 's meglepni tö-

rekszik.

A' természetleirásnak azonban van egy külö-

nös észbei i okfeje , mellyet sok alkalomnál haszon-
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iial vesz el, ez a' létei föltétele-^ mellj közönsége-

sen végokoh nevét kapja. Semmi nem létezhetvén,

ha lehetségének föhételeit nem hordja magában,

minden lény különböz részeinek iigy kell öszve-

rendeltetniek , hogy létezhetvé tegyék az egész

lényt, nem csak magára hanem az azt körülvev

dolgokra nézve is ^ és ezen föltételek szítbontása

gyakran általános törvényekre vezet, olly bebizo-

nyílottakra , milljenek a' számolat- és tapaszla-

lásbul származottak.

Csak akkor szorulunk a' ílgyelet egyszer törvé-

nyeire , midn az általános természettudomány és

a' létei föltételeinek törvényei kimeríttettek.

Ennek megnyeréséhez legsikeresebb pálya az

öszvehasonlitásé. Ez abban áll, hogy ugyan azon

testekre folyvást figyelünk, a' mint azokat külön-

böz helyezelbe teszi a' természet, vagy a' különb-

féle testeket addig hasonlítjuk öszve, mig állandó

viszonyokat lelünk alkotásuk és azon tünemények kö-

zött, mellyeket mutatnak. Ezen különböz testek

megannyi tapasztalás fajok , a' természet által ké-

szíttetve, melly köztök mindeniknek ád vagy tagad

meg különbféle részeket, mint mi azt mhelyeink-

ben kivánhatnók, 's maga megmutatja azon hozzá

toldás vagy elvétel hatását.

lUyenképen bizonyos törvénj ékhez jutni , mely-

lyek ezen viszonyokat szabályozzák és ugy használtat-

nak ;, mint az általános tudományok által raeghatá-

roztattak.
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A' figyelés ezen törvényeinek az általánosak-

kal való egybekötése , akár egyenesen , akár a' lét

föltételeinek okfeje szerint történvén, a' természeti

tudományok rendszerét teljessé tenné, minden ré-

szeiben minden lények kölcsönös egymásra hatását

éreztetve. És ide kell az ezen tudományokat mivelök

tÖrekedésének irányoztatnia.

Hanem mind ezen féle visgálódások fölteszik

azt, hogy ernkben van azon testeknek, mely-

lyekkel bánunk , ön magunk- s mások általi biz-

tos megkülönböztetése ; különben untalan kitétetünk

a' természet nyújtotta számtalan lények Öszvezava-

rásának. Tehát a' természetleirás alapul birja az ugy

nevezett természet rendszerét
, vagy egy nagy név-

sort, mellyben mindenik lény ill nevet bir , meg-

különböztet jegyek által ismerhet , el van sza-

kasztva osztályokra és alosztályokra , mellyek szin-

te megneveztettek 's bélyegezve vannak ,
— melly-

ben végre fölkereshet.

Hogy ezen névsorban mindenik lény ismerhet

legyen , szükséges hogy bélyegét magával hordoz-

za ; tehát a' bélyegek nem kölcsönözhetk a' pillan-

tatokig gyakorolt tulajdonságoktúl vagy minségek-

tül , hanem az alkotásbul kell vetetniek.

Majd alig van valami lény , melly egyszer bé-

lyeget birna , vagy alkotása vonatainak egyike által

megismertethetnék ; majd mindig több illy vonato-

kat kell egyesítenünk, hogy valamelly lény a' szom-

szédoktúl megkülönböztessék , mellyek azok közül
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De ha az irányzat jó , nem szorulkozik csak a*

nevek tanítására. Ha az alosztások nem önkény szerint

állapíttattak meg , hanem valóságos alapos tulajdon-

ságokra, a' lények valódi hasonlatosságára alkot-

tattak, akkor az irányzat legbiztosabb eszköz ezen

lények Önségeinek általános szabályokra vonására,

azoknak legkevesebb (rövidebb) szavakkal való kife-

jezésére és könny megtartásokra az emlékezetben.

Annak illyenné tevése végett , a' lényeket

szorgalmatosan egybehasonlítjuk , a' bélyegek alá-

rendelésének elvétül kormányoztatva , melly maga is

a' létei föltételeiétül származik. A' lény részeinek

kölcsönös viszonyban kellvén egymás iránt lenniek

,

vannak olly alkotási vonatok (jegyek) , mellyek má-

sokat kizárnak ; vannak ellenben másokat szükség-

képen megkívánok isj midn tehát illyen vagy oly-

lyan vonatokat ismerünk valamelly lényben , kiszá-

molhatni a' vélek együtt létezket , vagy a' mellet-

tök meg nem állhatókat; azon részek, tulajdonsá-

gok vagy alkotási vonatok , mellyek legnagyobb

számban bírják ezen meg nem szívelhetés (szivelet-

lenség) vagy együtt létezés jeleit, vagy más szavak-

kal , mellyek legkijeleltebb befolyást gyakorolnak

a' lények egyesítésére, neyezieineV fontos jellejnek-

nek , uralkodó sajátságok - nak , mások alárendelt

bélyegek,, és illyenek hasonlókép különböz foknak

vannak.

A' bélyegek ezen befolyása néha okos módon

meghatározható a' mszer természetének visgálata
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által: ha ez nem lehet, az egyszer figyelést hasz-

náljuk, és a súlyos bélyegek megismerésének biz-

tos és magábiil természelökbül származó módja az

,

hogy ezek a' legállandóbbak j és hogy a' különböz

lények hoszú sorában _, a' hasonlatosság fokai szerint

egymáshoz közelítkében , ezen bélyegek legutószor

változnak,

Befolyásoktul és állandóságoktul egyenlen

származik azon szabály, hogy ket a' nagy fölosz-

tások megkülönböztetésére kell méltatni j 's hogy

azon mértékben , a' mint alsóbb fölosztásokra bo-

csátkozunk , szinte alárendelt változó bélj'egekre is

ereszkedhetni.

Csak egy irányzat (methodus) lehet tökélyetes,

ez a' természeti irányzat , módszer {természeti

rendszer)
'j
igy neveztetik azon elrendelés, melly-

ben az azon nembeli lények egymáshoz közelebb ál-

lanak mint minden más nembeliek ; az azon rendbe-

li nemek , közelebb , mint minden más rendbeliek

,

és ugy tovább. Ezen irányzat , azon tökélykép

,

mellyhez a' terraészetleirásnak iparkodnia kell ; mert

világos hogy a'hoz eljutván , az egész természet pon-

tos és teljes kifejezését birnók. Valóban minden lény

másokhoz való hasonlatossága és azoktul különbözése

által határoztatik meg , és mind ezen viszonyok töké-

lyesen helyeztetnek az általunk kijelelt elrendelésben.

Egy szóval , a' természeti irányzat magává az

egész tudománnyá lesz 's a' véle tétetett mindenik

lépés czéljához közelebbre vezeti a' tudományt.
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Az élet lévén a' lények minden tulajdonságai

közt a' legfontosabb 's minden bélyegök legmagasab-

bika;, épen nem csudálatos, hogy minden idben

ezt tették legáltalánosabbá a' megkülönböztetés el-

veinél 's hogy a' természeti lényeket mindig két vé-

getlen osztályra szakaszták, az él 's élettelen lé-

nyekévé.

AZ Élö lén'yekrül 's a' mszerességröl (életmüsségrül)

ÁLTALÁBAN.

Ha, hogy az élet valóságárul igaz képzeletet

nyerjünk, azt azon lényekben vizsgáljuk, hol hatásai

legegyszerbbek^ hamar észreveendjük , hogy azon

tehetségben áll, mellynél fogva némelly testegyesü-

letek bizonyos ideig 's határozott idom alatt fönma-

radni képesek , az ket körülvev testekbül egy

részt szünetlenül fölvéve magokba, "s önanyagukból

az elemeknek némelly részt visszaadva.

' Az élet tehát olly Örvény , többé keveseb-

bé gyors , többé kevesebbé bonyolt , mellynek

iránya állandó 's mindig azon nem részecskéket von

maga után ; hanem hol az egyéni részecsek nyugta-

lanul be és kimennek , olly módon , hogy az élo

testnél az idom valódibb az anyagnál.

Mig ezen mozgás tart , addig azon test , melly-

ben gyakoroltatik , élö , él. Mihelyt a' mozgás , visz-

szajövendés nélkül , megszün , a' test meghal. A' ha-
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Iái Után az elemek ,
fölszabadíttatván a' rendes elem-

tÖrvénjek alá , hamar bontakozni kezdenek , a' hon-

nan hamarább vagj késbben beálland az élt test el-

oszlása. Tehát az életi mozgás volt az , a' mi ezen

eloszlást korlátozá , 's a' test elemeit pillantatokig

egyesíté.

Minden él test meghal egy id után, melly-

nek véghatára mindenik faj számára kiszabatott, 's

a' halál az élet szükséges következésének lenni lát-

szik , melly munkálása által is megváltoztatja észre-

vétlenül azon testek alkotását, mellyékben gyako-

roltatik , olly módon , hogy annak folytatása lehetet-

len lesz.

Valóban az él test fokonkinti , hanem állandó

változásokat tapasztal , egész tartása alatt. Eleinte a'

kiterjedésekben ni , a* mindenik fajnak 's az min-

denik részének kiszabolt viszonyokat követve , 's a'

kijelelt határok között maradva ^ utóbb részei na-

gyobb számának tömöttsége nevekszik, és úgy lát-

szik, hogy a' változás ezen második neme teszi

természetes halála okát.

Ha a' különböz él testeket közelebbrül vis-

gáljuk , bennök egy közös alkotást találunk , mely-

lyet egy kis gondolkozással is hamar valódilag szük-

ségesnek Ítélünk azon forgataghoz, millyen az életi

mozgás.

Es valóban kívántatnak a' testeknél mer ré-

szek , hogy az idomot biztosítsák , és folyó részek

,

a' mozgást föntarlandók. SzÖvetök tehát hálós és
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kászmás , rostokbiil álló és mer lemezekbül , mely-

Ijeka'foljó részeket tereikben tartják, ezenfolyók-

ban legállandóbb és legkiterjedtebb a' mozgás; az

idegen anyagok a' testek bélszövetébe hatnak , azok-

kal egjesülendök; ezek táplálják a' merket, közbe

szállítva részecskéiket; ezek fosztják meg fölösleges

részeiktül a' merket, a' kivetend anyagok folyó

vagy gáz idomban hatják ált az él testek gzelit

,

likacsait (pórus) ; hanem ellenben a' merk foglalják

magokban a' folyó részeket és öszvehuzódások által

mozgások egy részét szerzik.

A' mer 's folyó részek ezen kölcsönös hatása,

a' részecsek ezen egyikekbi a' másikakba menetele,

nagy hasonlatosságot tesz szükségessé azoknak elemi

öszvetételében ; és valóban a' mszeres testek mer
részei nagy részint könyen folyó vagy gázidomba ál—

talmehet elemekbül tétettek öszve.

A' folyó részek mozgása szinte egyre ismételt

hatást kivánván a' merk részérül ^ 's k is ollyast

osztván y megkívántatik , hogy a' merk egyszers-

mind hajlékonyak és kitágíthatok legyenek; és va-

lóban , ez majdnem közönséges bélyege a' mszeres

mer részeknek.

Ezen minden él testtel közös alkotás , ezen

hálószövet , mellynek többé kevesebbé hajlékony

rostja 's lemezei többé kevesebbé bvelked ned-

veket tartanak, neveztetik müszerességnek , életms-

ségnek (organisatio); 's következleg a' mondottak

szerint csak a' mszeres [eleimüs) testek élhetnek.
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A miiszeresseg ^ a' mint látók , nagy szánui

elrendelésekbül (disj)üsitio) áll, melljek meg annyi

föltélelei az életnek ; 's megfogliató ;, hogy az élet ál-

talános mozgása megállani kénytelen , mihelyt hatá-

sa arra megy ki, hogy föltételeinek egyike meg-

váUoztassék, oHy módon, hogy csak egyike akad-

jon is föl azon részinties mozgásoknak , mellyekbi

össze van leve.

]Minden mszeres testnek , szövete közös mi-

nségein kivül, tulajdon idoma is A'^an , nem csak

általában és külsképen, hanem mindenik része al-

kotásának belsejéig , 's ezen idom határozza meg az

általa gyakorolt részinties mozgások mindenikének

tulajdon irányát, mellyliil élete általános mozgásá-

nak bonyolata függ, a' fajt kifejez 's t azzá tev,

a' mi valóban. Ezen általános mozgást mindenik rész

elsegíti tulajdon cselekvés által 's annak különös

hatását erezi, olly módon, hogy mindenik lényben

az élet olly öszveség, melly részei kölcsönös ha-

tásábul és viszszahatásábul származik.

Tehát az élet általában mszerességet tesz föl

,

^s mindenik lény tulajdon élete, azon lény tulaj-

don mszerességet föltételezi, valamint az órajá-

rás az órát ;
— 's innét életet csak a' mszeres és

az egészen azzal birásra alkotott lényekben látunk,

's a' természettudósok minden törekvése nem mu-
tatliatá még az alkotó anyagot meg, a' magáiul vagy

akármelly más küls okbúl munkálkodót. Valóban

,

az élet a' rendes elemi lokonságok által szülend
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hatással egészen ellenkezt gyakorolván az eleme-

ken , inellyek mindig részei az él testnek , 's azo-

kon, mellyeket abba fölvesz, innét a' józan észszel

ellenkezik , liogy az maga is ezen rokonságok által

volna teremtve, 's azonban még sem ismerünk a'

a' természetben semmi más ert, melly az elbb

válva volt részecseket egyesíteni képes volna.

A' mszeres lények születése tehát legnagj^obb

titok a' mszeres hatóságban és az egész természet-

ben ; egész mostanig csak fejldni látjuk azokat, de

nem képezdni; st még többet, — mind azok,

mellyeknek eredetéig föl lehetett hatni , egy hoz-

zájok hasonló idomú, de elttök kifejlett testhez,

szóval, szülhöz y nemzhöz voltak ragadva. Mig a'

nemzendnek nincs tulajdon élete, hanem nemzjé-

bül vesz részt, csí>a- nak mondatik.

Azon hely hova a' csira tapad , az t elválasztó

's neki tulajdon éltet adó alkalmi ok különböz,

hanem ezen si eleintei hozzáragadás a' hasonló

lényhez, kivételtelen szabály. A' csira elválása /zem-

zés-i\e\. mondatik.

Minden mszeres lény magához hasonlót

nemz, különben, a' halál az élet szükséges követke-

zése lévén , a' fajak nem állhatnának fön.

A' mszeres lényeknek bizonyos , elvesztett

részeiket újra tenyészt erejök is van , fajaik sze-

rint , különböz fokon. Ez az ugy nevezett újra te-

nyésztés ereje.
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A' mszeres lények kifejldése többé kevesebbé

gyors, többé kevesebbé kiterjedt, az inkább vagy

szkebben kedvez körülmények szerint. A' meleg-

ség , az eledelek bsége 's neme és még más okok

is vannak reá befolyással , 's ezen befolyás általános

lehet az egész testre vagy különös , bizonyos msze-

rekre ; innét j bogy a' nemzettek hasonlatossága

jiemzikhez nem lehet mindig tökéletes.

A' mszeres lények e'féle különbözéseit ne-

vezzük fajtdh-ndik.

Nincs semmi tanúnk, hogy a' mszeres lénye-

ket már kijelel különbözések olly természetek vol-

nának , hogy illy módon a' körülmények által hozat-

tak volna el. Mind az föltételes , a' mit e' tárgyrul

állítottak. St a^ tapasztalás ellenkezt látszik bizo-

nyítani , hogy t. i. föld golyónk mostani létében a'

fajták igen keskeny határok közé szoríttattak, és a'

mennyire csak vissza tudunk hatni a' régiségbe,

azon határokat a' maiakkal egyeknek látjuk.

Tehát bizonyos idomokat köteleztetünk föl-

venni , a' dolgok eredete olta fönn állókat , ezen

határokon túl nem lépket; és minden, ezen ido-

mok egyikéhez tartozó egyének teszik az úgy neve-

zett /a/V (espéce). A' fajták a' faj tÖrténetbeli el-

osztásai.

A' nemzés lévén egyedül azon határok megis-

merhetésének eszköze , mellyekig a' fajták kiter-

jedhetnek , innét a' fajt igy határozzuk meg : az

egymástul , vagy közös ^ és hozzájok annyira , mint
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k magokhoz hasonlító nemzktül származott egye-

nek egyesülete ; de , noha szigorú ezen meghatáro-

zás, érezhet hogy igen nehezen alkalmaztatható a'

meghatározott egyénekre , ha szükséges tapasztalá-

sok nem tétettek.

Újra mondva, a' beszívás , önnönítés, kigzöI-

gésj, kifejldés és a' nemzés minden él testtel kö-

zös munkálatok \ a' születés és a' halál lételök álta-

lános határai ; a' háló idomú , öszvehuzható , téréi-

ben mozogható nedvet vagy gázt tartó szövet, al-

kotások f valósága 5 nedvé vagy gázzá majd egé-

szen átváltozható anyagok 's egybül másokba köny-

nyen átmehet öszveköttetések, elemi alkotások alap-

jai. Határzott és a' nemzés által örökítend idomok

különböztetik meg fajaikat, határozzák meg a' má-

sod munkálatok bonyolatát a' mint az közülök min-

deniknek tulajdona, kimutatják az általok a' min-

denség egyetemében játszandó szerepet. Ezen ido-

mok magok nem teremtik el 's nem változtatják

magokat; az élet fölteszi lételöket; az csak az egé-

szen elkészített müszerzetekben gyúlhat meg; és

a' legmélyebb gondolkozás , a' legfinomabb figyelés

nem ér elre a' csirák ellétezéseig.

a' mszeres lények fölosztása állatokra 's növé-

nyekre.

Az él vagy is mszeres lények a' legsibb

idk óta lelkesekre^ azaz érzékenyekre 's mozgókra,

CUVIER I. K. 2
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és lelketlenekre az^z ezen tehelségek egyikével sem

birokra osztattak föl. Noha több növény öszvegön-

döríti megérintett leveleit, a' gyökerek mindig a'

nedv felé irányzódnak , a' levelek a' lég és világ fe-

lé , ^s noha némelly növényi részek minden észre-

vehet küls ok nélküli rezgéseket is mutatnak , de

ezen különbféle mozgások kevesebbé hasonlítanak

az állatokéhoz , hogy sem bennök érezés és akarat

tanúságát lehetne találni.

Az állatok mozgásainak önkényessége valódi

módosításokat kivan meg még azoknak csupán nö-

vényi mszereiben is. Gyökereik nem hatván a'

a' földbe , képeseknek kell lenniek magokba hely-

heztetni a' táplálandó eledeleket, és a' raktárt ma-

gokkal hordozni. Innét származik az állatok els jel-

leme, vagy bélcsatornájok ^ mellybül a' tápnedv

egyéb részeikbe hat a' gzelökön
, (likacsokon

,

gzüreken) vagy edényeken által , mellyek mintegy

bels gyökerek.

Ezen csatorna 's toldalékai müszerzetének kü-

lönböznie kell az eledelek természete 's azon mun-

kálatok szerint , mellyeknek azok alá vettetnek

,

mieltt a' beszivásra alkalmatos nedveket nyújtaná-

nak, míg azonban a' légkör 's a' föld már kész ned-

veket adnak a' növényeknek 's mindjárt a' beszi-

vásra alkalmatosakat.

Az állati test, melly számosabb és különbözbb

munkálatokat kénytelen tenni a' növényinél , kö-

velketkezöleg sokkal bonyoltabb müszerzetet is bir-
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hat; részei nem tarthatván egymás közt különben

állandó helyzetet, nem vala más mód, minthogy

nedveik mozgása küls okok által létesíttetek, 's an-

nak a' melegtül és légkörtül függetlennek kellé len-

ni; illyen az állatok második bélyegének, vagy

kerengési rendszeröknek , oka , melly az emész-

tésinél kevesebbé valódi , minthogy nem szükséges

a' legegyszerbb állatoknál.

Az állati müveletek mszeres rendszereket ki-

vannak, mellyekre a' növények nem szorulnak;

az izmokét az akarat szerinti mozgásra , az ide-

gekét az érzés végett ; es ezen két rendszer nem
müveikedvén , mint mind a' többiek , <ígyéb

mint a' nedvek vagy folyórészek mozgása és át-

képzödése állal, szükséges, hogy ezek inkább b-
velkedjenek az állatokban, 's az állati test elem-ösz-

vetétele bonyoltabb legyen mint a' növényé; e'ké-

pen azoknál egy anyaggal (a^ fojtóval , azotum) több

valódi elem van , melly a' növényeknél a^ mü~
szerzet közönséges három eleméhez : a' savítóhoz

,

gyúlóhoz és szenhöz csak történetbül köttetik. £z

az állatok harmadik jelleme.

A' föld és a' légkör eledelül vizet adnak a' nö-

vényeknek , melly savitóbul és gyiilóbul íí\\^ és leve-

gt, melly savitóbul és fojtóból tétetik öszve, és szé-

nsavanyat, melly a' szénö és savító vegyülete. Hogy

ezen élelmekbül tulajdon állományt alkossanak , a'

gyúlót és szént meg kellé lartaniok , a' fölösleges

savítót kigzölögniek , a' fojlóbid keveset vagv sem-
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mit fölvenniek. És illyen a' növényi t;let menetele

,

a' valódi mveletül a' savito kigzöJgését ismeré,

melly a^ világ segedelmével történik.

Az állatoknak , inkább tnint a' növényeknek,

közvetett vagj közvetetlen táplálatul a' növénji ösz-

szctétel szolgál , mellyben a' gyúló és szen frészek

gyanánt léteznek. Hogy ezeket tulajdon vegyületök-

ké dolgozzák ált , meg kell a' sok gyúlótul , kivált-

képen pedig a' szentül szabadítaniok , — a' fojtót

jíedig föl kell halmozniok^ ezt a' lélekzés által te-

szik, a' leveg savítójának segedelmével, melly a'

vér gyulójával és szenjével egyesül, és ezekkel

egj'ütt viz és szénsavany idom alatt kilöketik. Az

akármelly utón testökbe ható fojtó ott látszik ma-

radni.

A' növények és állatok tehát megfordított

viszonyban vannak a' leveghöz; az elsk fölszíják

a' vizet és a' szénsavanyt, az utolsók azt újra nem-

, zik. A' lélekzés valódi müvelet az állati test alkotá-

sánál; ez állatisítja azt némiképen ^ 's ez okbul lát-

juk hogy az állatok annál tökéletesebben gyakorolják

állati mveleteiket, minél tökélyesebben lélekzenek.

A' viszonyok ezen különbségében áll az állatok ne-

gyedik bélyege.
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AZ ÁLLATI TEST MÜSZERI ELEMEIN'EK TULAJDON IDOMAIRUL ,

*S VEGYTANI ELEMEINEK FÖVEGYÜLETEIRÜL.

A' koczkás (kálós) szövet 's a' három vég-elem

minden él testtel közös , egy negyedik elem külö-

nösen az állatoké; hanem ezen szövet különbféle

kászma idomokbul tétetik öszve, és elemei változó

vegjülés utján egyesülnek.

A' mszeres anyagoknak vagy szöveteknek há-

rom neme van, a' sejtszövet , az izomrost es a

vel; és mindenik idomhoz tulajdon végelem-ve-

gyület és tulajdon müvelkezés tartozik.

A* sejtszövet számtalan apró lemezekbül tetetik

öszve, mellyek vaktában hányattak el és apró sejte-

ket vesznek közbe , egymással mind közösülöket. Ez

egy bizonyos szivacs-nem, az egész testtel egyido-

mú , minden többi részek által betöltet vagy átvá-

gató. Tulajdonsága a' végetlenül öszvehuzódás , ha

az t kiterjesztve tartott okok megsznnek; ezen

er tartja a' testet kiszabott idomban és határok

között.

A^ tömött sejtszövet a' /idrtydk-uak nevezett

's többé kevesebbé kiterjedt lemezeket képzi; a

hengeresen öszvehajlott hártyák az edenyek-nek ne-

vezett, többé kevesebbé ágos csket teszik; a' ros^'

ío^-nak nevezett szálak, sejtszövetté olvadnak föl;

a' csontok nem egyebek földanyagok öszvehalmozá"

sa által megkeményedett sejtszövetnél.
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A' sejtszövet általános anj^aga a' kocsofiy nevel

Jiordozó szövemény, mellynek sajátsága abhan áll,

liogj a' forró vízben fölolvad 's a' meghlés által re-

meg kocsonjává lesz.

A' velt (velöanyagot) nem tudtuk mind eddig

mszeres elemeire oldani, ez valami lágj kása gja-

nánt tn a' szem elébe , csak végetlenül apró go-

lócsokat különböztethetünk meg benne; föltetsz

mozgásokia alkalmatlan , hanem benne alapodik

azon csudálatos er , mellj a' külérzékek fölvett be-

iiyomásait az o/z-nek on-en nek (au Moi) áltadja,

és az akarat parancsolatait az izmokkal közli. Az agy

's a' gerinczagy nagy részint e'bül állanak ; és a'

minden érzékeny mszerbe elterjed idegek való-

jokra nézve az elágozásainak gügyi (pamatjai).

A' hiis- vagy izomrost a' szálaknak tidajdon neme,

mellynek megkülönböztet sajátsága az, hogy az

élet tartása alatt redkbe szedetve öszvehuzódik , ha

valamelly test által érintetik vagy löketik meg,

vagy ha az ideig közbejárása által az akarat mun-

kálkodását erezi.

Az izmok a' készakaratos mozgás közvetlen mw-
azerei wc.m egyebek izomrostok gügyüinél; minden

akármelly öszven^omást gyakorlandó edények illy

rostokkal vannak fegyverkezve ; ezek mindig belhí-

ven egyesültek íiz idegszálokkal ; de a' csupán növé-

nyi mveleteknél munkásak az Ön , on-en tudta nél-

kül húzódnak öszve , ngy hogy az akaral eszköze
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Ugyan a' rost hatásának , hanem ezen eszköz sem

általános, sem egyedüli.

Az izomrostnak egy rostó-nak (íibrine) neve-

zett tulajdon anyag szolgál alapul, a' forró vízben

el nem olvadó, mellynek természete az ezen szál-

idom fölvételében látszik helyheztetve lenni.

yf tápláló nedv (tápnedü) vagy is a' W/t, a*

mint a' keringés edényeiben létez, nem csak legna-

gyobb részint föloldható az állati test közönséges

elemeire: a' szenre, gyulóra, savítóra 's fojtóra,

hanem magában hordozza a^ rostot és kocsony t is

,

majd egészen elkészültén az öszvehuzódásra és a'

hártyák 's szálak tulajdon idomainak fölvételére , leg-

alább kevés nyugalom elég ezeknek benne mutat-

kozhatására. A' vér szinte egy sok folyó és merÖ

állati részekben találtató szöveményt is láttat, a' to-

jásféhért (fehérnyét), mellynek bélyege az, hogy a'

forró vízben öszveáll;bennne majd mind azon eleme-

ket föllelni, mellyek akármelly állat alkotásába bejut-

hatnak , mint a' meszet és villót , a' csontvázosak

csontjait megkeményítöket, a' vasat mint a^ vér és

más részek színesítöjét, a' zsirt vagy állati olajt

melly a' sejtszövetbe gyl , azt lágyítandó , stb. Az

állati test mind ezen folyó 's mer része a' vérben lé-

tezett végelemekbül képzdik , 's mindenik csak az

által különbözik , hogy némelly elemekbül keve-

sebbet vagy más viszonyt bir , honnan látható , hogy

képzödésök csak a' vér egy vagy több eleme egész

vagy részintes elvonásátul függ, és igen kevés
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száraii esetben , más honnan jött néhány elem hoz-

záadásátul.

Ezen müveletek , melljek által a' tápnedü a'

lest minden részének mer 's foljó anyagát meg-

tartja, általában elválasztás (secretio) nevet kap-

hatnak. Azonban e' nevet gyakran a' nedvek elö-

termesztésére szorítjuk , és különösebben táplálás-

nk nevezzük a' mer részek eltartására 's neveke-

désére szükséges anyagok képzését és lerakását.

Minden mer jnüszernek ^ minden folyó anyag-

nak, játszandó szerepéhez alkalmatos vegyülete van,

mellyet mind addig megtart, mig egészsége fönáll,

minthogy a' vér azt megújítja , mennyire elválto-

zott. Az azt kipótoló vér önvegyületét is egyre vál-

toztatja; hanem viszont súlyegyenbe tétetik az anya-

gát megújító emésztés, a' fölösleges szén- és gyú-

lótul megszabadító lélekzés , a' kigözölgés és más

különbféle ürülelek állal, mellyek a' többi túlbö-

velked anyagelemek tül szabadítják meg.

A' vegytani összetételnek ezen untalanos átvál-

tozásai nem kevesebbé valódi részét teszik az élet-ör-

vénynek , életforgatagnak , mint a' látható és áttéte-

les
,

(akarattalan) mozgások st ezeknek is csak azon

átváltoztatás szolgál tárgyul.
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AZ ÁLLATI TESTBEN MKÖD ERÖKRÍJL.

Az izomrost nem csak a' készakaratos , Önkény-

tes mozgás mszere 5 láttuk hogy egyszersmind

leghatalmasabb azon eszközök közt, melljeket a'

természet a' növényi élethez szükséges mozgások

elöhozására fordít. E'képen a' bélcsatorna rostái a'

féregmozgást szülik, melly az eledeleket áthajtja

ezen csn; a' szív és títerek rostjai a' vérkeringés

élteti 's ez által minden elválasztásokéi is.

Az akarat öszvehuzódtatja a' rostot az ideg

közbehatása által; és az akarattul független rostok,

millyeneket már megjegyzénk , szinte mind a' belé-

jök ható idegek által eleveníttetnek, tehát hihet,

hogy az idegek bírják ket öszvehuzódásra.

Mindén öszvehiizás és általában minden kiter-

jedésbeli változás a' természetben az elemi vegyülés

változása által történik, ha nem másképen is, mint

egy súlymérhetetlen folyó anyag be vagy kifolyása

által , millyen p. o. a' hev (caloriciim) ; így tör-

ténnek a' legerszakosabb , ismert mozgások a' föl-

dön , a' gyúladások , eldurranások , stb.

Tehát igen meglehet, hogy az ideg sulymér-

hetetlen folyó anyag által hat a' rostra , annál inkább,

mivel bebizonyíttatott, hogy tömeghatást reá nem

gyakorol.

Az egész idegrendszer velsanyaga egynem,

és valahol találtatik , képesnek kell lennie a' termé-
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szeléhez tartozó mveleteket gyakorlani ; minden

ágazata nagy bségben kap vérliordó edényeket.

Minden állati nedv a' vérbül vétetvén elválasz-

tás által, nem kétellietö, liogy az idegnedv szinte ezen

esetben van , ha csak a' vel maga nem választja el.

Más oldalrul az bizonyos, hogy a' vel anyag

egyedüli vezetje az idegnedvnek ; a' többi m-
szeres elemek mind megannyi korlátozói 's elre-

keszti, mint az üveg a' villanyé.

A' küls okok , mellyek érzéseket képesek szül-

ni, vagy is öszvehuzódásokat tudnak a' rostban te-

remteni , mind elemi hatók , a' föloldásnál munkál-

kodhatok , mint p. o. a' világ, a' hev, savak, illa-

tos gözek , ütés , nyomás , stb.

Igen ugy látszik tehát hogy ezen okok elemze-

tes módon hatnak az idegnedüre 's annak vegyületét

változtatva 5 és ez annál inkább hihet , mint hogy

azoknak hatása ellankad ha soká folytattatik , mintha

az idegnedvnek éldi vegyületének viszszavételére

volna szüksége az jonan átváltozandás végett.

Az érzékek küls mszerei mintegy ollyan ros-

ták, mellyek az idegre csak azon hatás fajt bocsát-

ják , mellynek reája minden módon hatni kell , de

mellyet gyakorta öszve is halmoznak , benyomá-

sát nevelendk : a' nyelvnek szivacsos szömölcsei

vannak, hogy azok a' sós olvadatokat beigyák; a'

fülnek kocsonyás bele, a' hangrezgés állal reme-

gésbe jövend; a' szemnek átlátszó lencséi, mellye-

ket csak sugár járhat által, stb.
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Az Ligy nevezett ingerlk vagy a' rost öszve-

IiLizótlásait okozó hatók, ezen munkát liiíietöleg ugy

gjakorolják , hogy az ideg által ugyanazon sikert

hozzák a' rostnál el , mellyet az akarat szók elte-

remteni , azaz , az ideg nedvet a' befolyása alatt lé-

v rost kiterjedéseinek elváltoztatásához szükséges

módon cserélgetik; hanem az akarat semmit nem

folyhat he munkájokra, az éji gyakran épen sem-

mi ismerettel sincs riila. A' testtül elválasztott izmok

még ingerelhetk , míg a' velÖk maradt ideg-

darab a' rajok hathatás erejét megtartja , — az aka-

rat pedig világosan idegen ezen tüneménynél.

Az ideg nedv olly igen változik az izom-inger-

lés mint az érzékenység , és mint a' készakaratos

mozgás által, 's néki is szüksége van arra, hogy

szöveményében helyre pótoltassék.

A' növevény élethez szükséges akarattalan moz-

gások az ingerlés által határoztatnak meg; az élel-

mek a' beleket ingerlik , a' vér a' szívet, stb. Ezen

mozgások mind elvétettek az akarat 's általában (míg

az egészség lart) az én ismerete elül; az ket nemz
idegeknek is több részekben azon , az érzékek hatását

tapasztaló , vagy az akaratnak alája vetett idegeké-

tül különböz elosztások van , mellynek tárgyául ép-

pen azoknak elle elvonása látszik kitéve lenni.

Az idegmüveletek , azaz az érzékenység és izo-

mi ingerlékenység, annál ersebbek minden helyen

,

minél bvelkedbb a' hatójok ; és valamint ezen ható

vagy is az idegnedü elválasztás által nemzdik , an-
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iiál inkább kell bvelkednie , minél több vels vagy

elválasztó anjaga van 's minél több vért kap ezen

anjag.

A' vérkeringéses állatoknál az üterek által jut

a' vér a' test részeihez , mellyek azt ön ingerlésök és

a' szívének segedelmével járatják. Ha az terek in-

gereltetnek, erösebben munkálkodnak és több vért

vezetnek; az idegnedü bvelkedöbb lesz, a' helji

érzékenységet neveli ; az terek ingerlékenységét is

fölmagasztalja , 's ezen kölcsönös batás igen mesz-

sze haladhat. Neve torlódás ^ dagály
,

( orgasme )

,

's midn fájdalmas és állandó lesz, gyúladás
^ (^JK''%

loh). Az ingerlést az ideg is kezdheti, ha érzései

élénkek.

Az idegek és rostok ezen kölcsönös befolyása
j

mind a' bél , mind az ér-rendszerben , teszi a' nö-

vényi élet valódi rugóját az állatoknál.

Valamint a' küls érzék csak bizonyos érzet,

érzésre gerjeszt anyagnak ád által menetelt, ugy a'

bels mszerekre is csak bizonyos inger hathat. Illy

módon a' higany (kénes) a' nyálmirígyeket ingerli,

a' körösbogás a' húgyhólyagot , stb. . . . Ezek az

úgy nevezett tulajdon , fajszerü hatók.

Az idegrendszer egynem és huzamos lévén,

a' helybeli érzések és ingerek az egészet elfárasztják

s mindenik, igen messze vitt müvelet meggyöngít-

heti a' többieket. A' sok eledel gátolja a' gondolko-

zást 's az igen hosszan nyújtott gondolkozás gyengíti

az emésztést , stb.
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A.' mértéket haladó helji ingerlés az egész tes-

tet gyöngítheti, mintha az élet minden ereje egy

pontra volna gyjtve.

Más helyen egy másik ingerlés tétetvén , ez az

elst kisebbíteni , vagy a' mint mondatik , elvezetni

képes, illyen a' hajtók 's hólyagszívók , stb. sikere.

Bár melJy rövid is ezen magyarázatunk , ele-

gend azon lehetség megállapítására, hogy a' ter-

mészeti élet tüneményeirül számot adhatunk egy

olly nedv fölvétele mellett , mellyet azon tulajdon-

ságok szerint meghatározánk , mellyeket mutat.

AZ ÁLLATI TEST MVELETEINEK ÉS MSZEREINEK , 's AZOK

BONYOLATA* KÜLÖNBÖZ FOKAINAK ÖSZVES ÁTNÉzÉSE.

Azok után a' m.it a' test müszeri elemeirül,

végrészeirül és a' bennek munkálkodó erkrül

mondtunk^ még csak azon különös müveletekrül

,

mellyekbül az élet Öszvetétetik , és a' hozzájok tar-

tozó müszerekrül, kell öszves ábrázolatot adnunk.

Az állati test mveletei két osztályra szakadnak.

Az állati vagy az állatoknak tulajdon mvele-

teire , azaz , az érzésre és készakaratos mozgásra.

A' növényi ( tenyészeli ) vagy az állatokkal és

növényekkel közös mveletekre, millyen a' táp-

lálkozás és nemzés.

Az érzékenység az idegrendszerben hcljj^czdik.
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Legáltalánosabb küls érzés a' tajiintás; helye

a' br, ezen az egész testet betakaró hártja , idegek-

kel mindenütt keresztül szve , melljeknek végszálai

annak színén szömölcsökbe végzdnek a'liám és más

érzéketlen takarók által védetve , millyenek a' haj

,

szr
,
pikkelek , stb. Az izlés és szaglás csak fino-

mabb tapintások, melljeknek számára a' nyelv és

orr bre különösen mszerezett ^ az els, emeltebb

és szivacsosabb szömölcsök által, a' másik mindig

nedves fölszinének rendkívüli finomsága és sokszo-

rozása által. A' szemrül és fülrül már szóltunk álta-

lában. A' nemzés mszere egy hatodik érzéssel van

megajándékozva, bels brében létezvel j a gyo-

mor és belek érzéke szinte tulajdon érzetek által tu-

datja ezen belrészek állapotját. Végre a' test min-

den részében támodhatnak tÖrténetbül vagy beteg-

ségek által többé kevesebbé fájdalmas érzések.

Sok állatnál hibáznak a' fülek és az orrok, töb-

beknél a' szemek ; vannak mellyeknél csak a' tapin-

tás létez , a' soha nem hibázó.

A' küls érzékek által fölvett hatás az idegek

által az idegrendszer középtömegéig elterjed, raelly

a' fölsbb állatoknál az agybul és gerinczagybul áll.

Minél emeltebb természet az állat , aimál tömege-

sebb az agy^ az érz er annál gyüjtvébb benne;

olly módon , a' mint az állat alább van a' sorfokon

,

vels anyaga is eloszlik ; a' legtökéletlenebb nemek-

nél az egész ideg -anyag össze-vegyülni látszik a'

lest kö^s anyagával.
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Fejnek nevezik a' test azon részét melly az

agyat 's az érzékek fö mszereit foglalja magában.

Midn az állat valamelly érzést fel fog, 's ben-

ne akarat támad , ezen akaratot szinte az idegek által

közli az izmokkal.

Az izmok hús-rostok ggji
,
pamatai , melj-

Ijeknek öszveliuzódása szüli az állati test minden moz-

gását. A' tagok kinyújtása, a' részek minden hosszab-

bítása megannyi eredménye az izom öszvehuzódás-

nak, nem különben mint meghajtások és megrövidü-

lések. Mindenik állat izmai számra 's irányra nézve

az általok teend mozgásokhoz képest rendelvék el
,

's midn ezen mozgásoknak hatalmasan kell történ-

niek , akkor az izmok kemény , egymással ízesült

,

megannyi emel rud gyanánt tekinthet részekhez

ragadnak. Ezen részek csontnak neveztetnek a' vá-

zos állatoknál , hol k belülsk , villósavas mész

végrészekkel átjárt kocsonyos anyagbul képzettek.

Tekenyöknek , héjaknak
,

pikkelyeknek mondatnak

a' puhányoknál, héjasoknál 's bogaraknál , hol ki-

vülsk és mész vagy szarv-anyagbiil a' br és hám

közé átizzadóbul , tétetnek öszve. —
Az izomrostok más kocsonya nem rostok se-

gítségével tapadnak a' kemény részekhez, — 's ezek

amazok folytatása gyanánt látszanak 's az úgy neve-

zett inakat képzik.

A' kemény részek íz - (izesülési) színének ido-

ma kiszabja a' mozgások határait , az ízszínek pe-

dig megersíttetnek az ízesülés oldalaira ragadt ^«-
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gyíík vagy takarók által, melljek szalagoknak ne-

veztetnek.

Ezen csont és izom készületek különbféle el-

rendelései 's a' tagoknak azokbul szármozó idoma 's

's viszonya szerint, képesek az állatok számtalan

mozgásokat tenni, melljekbül járások, ugrások,

repülésök és úszások tétetik Öszve.

Az emésztésnél 's körfutásnál munkás izom-

rostok nincsenek az akarat alá vetve ; azonban ide-

geket még is kapnak, hanem mint mondók, azok

közül a' jelesbek olly fölosztásokat és csomósodási

tapasztalnak, mellyeknek az látszik czélul kitzve len-

ni , bogy azokat az én hatalma alul elvonják , £s csak

az indulatok , vagy az elme más ers mozdulata ide-

jén haladja ált az én hatalma ezen gátszéleket 's majd

mindig háborítva a' növényi müveletek rendét. Er-

zéstül csak beteg állapotban kisértetnek ezen mü-

veletek. Az emésztés rendesen az állat észrevétele

nélkül történik.

Az eledelek, az álkapcsok és fogak által elap-

rítva , vagy, ha csak higat nyel az állat, fölszíva,

a' száj hátulának és toroknak izmai által lenyomat-

nak 's letétetnek az ételcs els részeibe , a' rende-

sen vagy több gyomorrá fölfújtakba, hol a' föloldó

nedvektül átjáratnak.

A' csatorna többi részébe vezettetvén , ott még

más nedveket is kapnak, elökészítésöket végrehaj-

tandókat. A' csatorna falai gözlöket^ likacsokat, bír-

nak , mellyek ezen tömegbül a' táplálásra alkalmas
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részt fölszíják , a hasztalan maradékot pedig üi^ül-

mény (ganaj) gyanánt kivetik.

A cs, melljben a táplálás ezen els mun-
kálata történik , a br folytatása , és ezéihez hason-

ló lemezekbül áll 5 az ezt körülvev rostok is ha-

sonlók a br bels színét lépkhöz, nevök izoniing

{pannicule charnu) ; az egész csatorna belsejében

átizzadás történik , nagyon megegyez a br kig-
zölgésével , s amannak elnyomása mellett bvebbé
leend ; maga a br egy a belcséhez igen hason-

lító fölszivást gyakorol.

Az ürülmények csak az utolsó állatoknál jnek
a szájon által vissza, mellyeknek bele vak zsá-

kot képez.

Még a két végnyilásu ételcsvel biró állatok

közt is sok van , hol a tápnedü , a bél oldalai által

fölvéve, egyenesen elterjed a test szivacsosságába;

a bogarak egész osztálya ide látszik tartozni.

De a pókoktul és férgektül számítva (kezdve),

zárt edényrendszerben kering a tápláló nedv,

mellynek csak utolsó ágai osztják el a táprésze

-

cseket a táplálandó részekbe; a tápláló nedvet a

részekhez eképen viv edények üterek-nek mon-
datnak, a mellyek pedig a keringés középpontjá-

hoz vissza viszik , vérerek-nek
; a keringés örvé-

nye majd egyszer, majd ketts, majd még hár-

mas is (a vercz vagy kapuerét ide számolva), moz-

gásának gyorsasága gyakran , szíu-nek nevezett

,

izmos készületek öszvehuzódása állal vezéreltelik

,

CUVIER I. K, 3
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melly a keringésnek egjik vagy másik, néha mind

a két közepére helyeztetett.

A bel-vázos és piros vér állatoknál a tápláló

nedv fehér vagy átlátszó, midn a belekbül tovább

megy s ekkor táp a neve; tulajdon, úgy nevezett téj-

edények által a véreres rendszerbe ömlik , itt a vér-

rel vegyülend. A téjedényekhez hasonló, és azok-

kal az úgy hivott nyirkrendszert képez edények

szinte a vérbe viszik a részek táplálatának maradé-

kát s a br fölszívásának szüleményét.

Hogy a' vér alkalmatos legyen a részek táp

lálására , szükséges hogy a körülvev folyóság ré-

szérül a lélekzés által a fölebb említett módosítást

tapasztalja. A körfutásu állatoknál az edények egy

része a vérnek azon mszerekbe vezetésére rendelle-

tett , hol azok nagy fölszínen eloszlanak, hogy akö-

rülvev fol^'óság hatása erösebb legyen. Midn azon

folyóság leveg, akkor a szín üreges és neve tüd

^

ha pedig víz, akkor a szín fölemelt, s neve ko-

pótyu. Mindig vannak itt mozgási mszerek, akö-

rülvev folyóságot a lélekz mszerbe vagy reá

vezetendk.

A keringéstelen állatoknál a leveg vezetk-

nek i^leglyukaknak ^ tracheáé) nevezett rugékony

edények által terjed el a test minden részére; vagy

a víz munkálkodik , majd az edények által behatva ,

majd csak a br fölszínét fürösztve.

A 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 könnjüség mellj^el minden ponton ugy

oldatik föl , liogy épen a szükséges elemeket

adja ált; de ezen csuda is teszi az egész növény

életet. A mer részek táplálata végett csak igen

elosztva látjuk az üterek végs ágacsait , hanem a

nedvek elöhozása végett a készületek különbözb-

bek és bonyoltabbak ; az edények utolsó végei majd

egyszeren terjednek ki a nagy fölszíneken, hon-

nan a' szült nedv kigzölg; majd apró üregek fene-

kén történik ez, honnan azon nedv kiizzad; leg-

gyakrabban pedig, minekeltte vérerekké változná-

nak ezen térvégek , különös edényeknek adnak lé-

telt , mellyek a nedvet áltvezetik , a két edény-nem

egyesületi pontjánál származni látszót; majd a ver

és az ugy nevezett tulajdon edények Összekevered-

nek és a torlott vagy is elválasztó mirigyeket

képezik.

A vérkeringéssel nem biró állatoknál , neve-

zetesen a bogaraknál , a tápnedü minden részt fü-

röszt; ezeknek mindenike belle veszi a táplálata

-

hoz szükséges részecseket ; s ha itt valamelly nedvet

kell elkészíteni, a tulajdon edények a tápláló

nedvben úsznak s gzelik által a ned vegyületé-

hez megkivántató elemeket szívják belle.

így tartja meg a vér szünetlenül minden ré-

szek vegyületét és kipótolja a változásokat, mint

mveleteik folyvásti és szükséges következéseit. Ezen

munkálatrul szerezhet áltahuios képzeleteink elég-

3*
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gé világosak , noha nincs megklönbözlelett s pon-

tos ismeretünk arrul, a mi minden ponton tör-

ténik; és mivel mindenik rész elemi öszvetételét

elég pontosan nem ismerjük , nem is adhatunk

szigorúan számot az annak elteremtésére szükséges

átváltoztatásokrul.

Azon mirigyeken kivül, melljek a bels gazda-

ságban szerepet játszandó nedveket választanak el a

vérbül, vannak mások, a testbül kivetend nedveket

készítk^ történjék az bár fölöslegesség miatt ^ mint

a vese nemzette hugy-níA^ vagy az állatnak vala-

melly hasznára , mint a tus a tintaféregnél, a bi-

bor-nedv más puhángoknál,

A mi a nemzést illeti, itt egy munkálat vagy

tünemény van , mellj'^ az elválasztásoknál , más mó-

don , nehezebb megfogásu , — ez a csira elter-

mése. Még azt is láttuk , hogj^ ezt majdnem meg-

foghatlannak kell tekinteni; hanem a csira lételét

egyszer megengedve , a nemzésre nézve semmi kü-

lönös nehézség nincs. Mig az anyához ragad , ugy

tápláltatik, mintha annak mszere volna; attúl el-

válván pedig, tulajdon életet bir, melly a fölüdül-

téhez hasonló.

A csira (állatpete), az ébrény (embryo), a magzat,

az újdonszült soha sem birják tökéletesen a fölüdült

idomát s különbözésök néha olly nagy^ ^^gy hason-

lósulások átváltozás nevet érdemié gyakorta. ílly

módon senki sem gyanítaná , ha észre nem vette vagy

nem hallotta volna, hogy a hernyóbul pille lesz.
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Nevekedése foljláhan minden él lénj válto-

zik, azaz bizonyos részeket elveszt, más elbb te-

kintetbe kevéssé jött részei pedig kifejldnek. A'

pillangó csápjai , szárnyai s minden része a hernyó

bre alá volt rejtve^ ezen br eltün az álkapcsok-

kai , lábakkal s más a pillangónál nem találtató

mszerekkel együtt, A béka lábai az gy nevezett

ebihal (ebhal , ebbék) brébe zárvák, s hogy az

ebihal békává változzék, elveszti farkát, száját, ko-

pótyuit. A csecsem is születésekor elveszti lepé-

nyét és burkait; bizonyos korra majd egész paizs-

mirígyét elveszti, lasankint hajat, fogakat, szakállat

kap ; mszerei nagyságának arányai változnak,

teste a fejéhez képest inkább ni , feje inkább mint

bel füle stb.

Azon hely, hol a csirák (peték) mutatkoznak,

s ezen csirák öszvegyültsége, petefeszek-nek, csira-

rejí-nék mondatik ; azon csatorna , mellyen az el-

választott pete alá ereszkedik
,
petevezér~nek ; azon

üreg, mellyben születése eltt némelly fajoknál

hosszabb, rövidebb ideig kell tartózkodnia, méh-

nek ; a küls nyilas , mellyen elj , vdlag-nak.

Ha kett a nem , akkor a hím termékenyít (fogam-

tat) , a n (nstény)-nél a csirák jelennek meg. A
fogamtató nedv neve : mag (himmag) , az ezt elvá-

lasztó mirigyeké .* tok {here) ; és midn a mag a n
testébe belövend, az ezt végre hajtó mííszei- a

vessz (rnony).
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AZ All-\tok ksz'viüködéseivek Rövid átnézése.

A kIs tárgyak benyomása az ÉN-re , az érzés

és kép elöliozása áthalhatlan titok lelkünknek , az

anyagászság (materialismus) pedig annál merészlet-

lebb föltétemény , minthogy a' bölcselkedés az any-

ag valódi lételének semmi egyenes tanúbizonyságát

nem tudta adni. Hanem a termzetésznek ^ termé-

szeltudüsnak, vizsgálnia kell, mellyek ez érzés a-

iiyagi föltételei; követnie kell az elme további mun-

kálatait; megismernie: melly pontra emelkedik az

mindenik lényben , s meggj özödnie : nincsenek- e

azoknál tökélletességi föltételek , mindenik faj mü-

szerzetétül vagy mindenik egyén testének jelen ál-

lapotjátul függök.

Hogy az ÉN érezhessen , szükséges hogy szaka-

datlan idegi közösülés legyen a küls érzék és a ve-

l rendszer középtömegei között. Az én tehát csak

az ezen tömegek által tapasztalt módosítást veszi ész-

re; azonban igen valóságos érzetei lehetnek a nél-

kül , hogy a küls mszer hatást szenvedne , azok

pedig majd az ideg átmeneteiben , majd magában a

középtömegben erednek; illyenek a látomások, ál-

mok s némelly történetbeli bizonyos érzetek.

A középtömeg alatt az idegrendszer annál kor-

látoztabb részét értjük, minél tökéletesebb az állat.

Az embernél ez csupán csak az agynak határok közé

szorított része; a mászóknál már az agy és az e^és^

vel 's ezeknek mindenik része magánosan véve.
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ollj módon , liogy az egész agy Iiibázata sem gá-

tolja meg az érezést. Az alsóbb osztályokban még

jóval nagyobb ezen kiterjedés.

Az én kapta észi'e vétel az érzett tárgy héjjét

teremti elo. Az érzet okát magunkon kivlre bely-

beztetjk , s ígj' az azt nemzette tárgyriil képzel-

méfiytj eszniéL ^ ideát, szerzünk magunknak. Er-

telmességünk szükséges törvénye szerint , az anyagi

tárgjak minden képzelményei idben és térben lé-

teznek.

A' velötömegek által tapasztalt módosítások be-

nyomást hagynak hátra , megújulandót s az elme elé

képeket és képzelményeket hozandót vissza : ez az

emlékezet , a kor és egészség szerint igen változó tes-

ti tehetség.

Az egymáshoz hasonlító vagy egy idben nyert

kepzelmények egymást fölkeltik : ez az eszmekel-

tés , képzelrnényszövetkezés. Ezen szövetkezés ren-

dé, kiterjedése és gyorsasága teszik az emlékezet

tökélyét.

Minden tárgy minden minségével vagy min-

den mellékes képzelményeivel együtt j az emlé-

kezetbe.

Az értelem-nek ereje van ezen mellékes kép-

zelményeknek elválasztására a tárgyaktul s a több

tárgyakban együtt találkozóknak egy általános kép-

zelmenybe kötésére , mellynek tárgya a valóságban

nem létez és egyedüli tetten nem mutatkozik : ez az

elvonás (abstractio).
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Minden érzés többé kevesebbé kedves vaí»y

kellemetlen lévén, a tapasztalás és ismételt vizsí^álatok

gyorsan kijegyzik azon mozgásokat, melljeket azok-

nak megszerzésére, ezeknek pedig kikerülésére ten-

ni kell, s az értelem e tekintetben általános szabályo-

kat von ki magának , az akaratot kormányozandó.

A' kellemes érzésnek következései lehetvén,

mell\ ek nem olljanok , és megfordítva ,
— a kö-

vetkez érzések az els érzés képzelményéhez csa-

lolüdnak, és az értelem kivonta szabályokat ezen

tekintetben módosítják: e/. az okosság.

A' szabályoknak általános képzelményekre való

alkalmazlalásábul bizonyos idomok (minták) szár-

maznak, ezután az egyes esetekre könnyen illeszt-

hetk ; ez az okoskodás.

Az el és keltett érzések , a hozzájok csatolt

gyönyör és fájdalom élénk emlékezete , teszik : a

kepzelöJest.

Egy eljogozott lény, az ember, azon tehetség-

gel bir, hogy általános eszméit, részinti s többé ke-

vesbbé önkényes, az emlékezetnek könnyen áltad-

ható s az általok ábrázolt általános képzelmények

fölkellésére szolgáló képekhez csatolhatja. Ezen csa-

toló képeket 7V/í?>í:-nek nevezik • öszveségök a.nyelv-

et teszi. Midn a nyelv a hallás érzékére tartozó

képekbíil vagy is hangok -h\\\ áll, beszed- r\e\,

mondalik. Midn a képek a szemérzéket illetik,

hieroglypháknak mondatnak. Az irás a szem-

érzékhez tartozó képek sora , mellyek által az elem -
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Jiangokat képzeljük magunk elé s, azokat öszvefiig-

gesztve , mind , a hallás érzékét illet képeket is
,

melljekbül a beszéd áll, tehát ez nem egjéb mint

a képzelménjek közvetett ábrázolata.

Az általános eszméket jelek vagy részinti ké-

pek által viszontábrázoló tehetség, azokat világosan

segiti az emlékezetben megtartani , s végetlen szá-

mukat hozni zavar nélkül az emlékezetbe vissza;

az okoskodásnak és képzelödésnek számtalan anjagot

ad , egyéneknek pedig közÖsülési eszközt , melly az

egész fajt részelteti minden egyik tapasztalásában
;

oHy módon, hogy századok folytával az ismeretek

határtalanul emelkedhetnek; — ez az emberi érte-

lem különböztet bélyege.

A' legtökéletesebb állatok is végetíenül alább

vannak, elme tehetségökre nézve, az embernél; any-

nyi miégis bizonyos , hogy értelmességök hasonló

nem munkálatokat visz végbe. A vett érzetek kö-

vetkezésében mozognak , tartós indulatokra alkalma-

sok , tapasztalás által a dolgokrul bizonyos ismere-

teket nyernek, mellyek szerint alkalmaztatják ma-

gokat, függetlenül a jelen fájdalomtul vagy gyö-

nyörtül és csupán a következések elre látása sze-

rint. A háziasításban erezik alávetettségöket , tud-

ják hogy az ket megbüntet lény szabadságában

van azt nem tenni, könyörg képet öltenek föl mi-

dn bnösnek érzik magokat, vagy urokat hara-

gudva látják. Az ember társaságában tökélyesülnek

vagy romlanak; versenygés és féltésre alkalmasok ;
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magok közt természeti íJjelvvel birok, melly, iga-

zán^ nem egjéb mint pilantatkori érzetök kifeje-

zése ; de az ember egy sokkal bonyoltabb nyelv ér-

zésére is taníthatja ket , melly által akaratját tuti-

tokra ejti s ket annak teljesítésére ösztönzi.

Egyszóval, a fölsbb állatoknál az okoskodás

bizonyos fokát láthatni minden jó s rósz sikerével

,

s melly majdnem épen ollyannak tetszik , mint a

csecsemké , mikor még szólani nem tanultak meg.

A mint az embertül távolabb es állatokhoz eresz-

kedünk , ezen tehetségek is gyengülnek ; és az utol-

só osztályokban az érzékenység némelly s még ez

is hatalmatlan jeleire , azaz némelly kevéssé hatható

mozgásra , a fájdalom kikerülése végett , szorul-

kozva végzdnek. Ezen két szél közt számtalanok

a' fokok.

De az állatok nagy számánál az értelemtül kü-

lönböz tehetség van ; ez az ugy nevezett ösztön.

Ez velk szükséges munkálatot tetet , a faj föntar-

tására , az egyén ugy látszó szükségétül gyakran

egészen különbözt :, sokszor igen bonyoltat , s

melly, hogy az értelmességnek tulajdoníttassék, vé-

getlenül több elrelátást és ösmeretet tenne föl an-

nál , mellyet az azt gyakorló fajnál megengedhetünk.

Ezen ösztön szülte munkák épen nem majmolás kö-

vetkezesei, mert az azokat gyakorló egyének má-

soktul tenni azt soha sem látták ; azok viszonyban

sincsenek a rendes érlelmességgel , hanem annál kü-

lönösebbek , bölcsebbek és érdek - mellékezbbek
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lesznek, minél alacsonyabb osztályhoz tartozik az

állat, s különben minél ostobább. Annyira a faj

tulajdona az, bogy az egyének mindnyájan hason-

lóképen gyakorolják, rajta semmit nem tökélyesítve.

E szerint a munkás ( raézgyüjtö ) méhek , a

világ kezdete óta , igen elmés , a legmagasabb mé-

réstudomány 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 teendk. E tojásbul féreg jö

ki_, melly anyját soha sem látta, melly volt tömlöcze

alkotását nem ismerte , s áltváltozva ön tojása szá-

mára ahoz még is tökéletesen hasonlót épít.

Az ösztönrül nem nyerhetni világos képzel-

ményt, mint fölvévén , hogy ez állatoknak velök

született állandó képeik vagy érzeteik vannak erzé-

jökben (sensorium) , ket cselekvésre határozók,

mint a rendes és történetes érzések rendesen hatá-

roznak. Ez egy nöme az álomnak és látomásnak, ket
egyre üz , s mindenre nézve , a mi ösztönükkel

viszonyban van , holdasoknak (irányálmosaknak) te-

kinthetni ket.

Az ösztön értelem - pótolás gyanánt adaték az

állatoknak, s hogy általa s az er és a termé-

kenység által, ill fokon gondviseltessék mindenik

faj fönmaradásárul.

Az ösztönnek nincs semmi látható jegye az ál-

lat alkatásában; de az értelem, a' mennyire tapasz-
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lalni lehetett, állandó viszonyban van az agynak , s

kivált féltekéinek aránylagos nagyságával.

AZ nÚNYZATRUL, MODSZERRÜL , ANNAK AZ ALLATORSZÁG-

RA VALÓ ALKALMAZTA lÁSÁBAN.

Az irányzatokrul általában mondottak után
,

annak tudása van még hátra , mellyek a legbefo-

Jyóbb bélyegek az állatoknál, mellyekbl az els föl-

osztások alapját lehessen csinálni. Világos , hogy

ezeknek az állati müveletektül , azaz, az érzéstül s

mozgásoktul vetteknek kell lenniek, mert nem csak

ok teszik állattá a lényt , hanem némiképen állati-

sága fokát is határozzák.

A' figjelés megersíti ezen okoskodást , meg-

mutatva hogy kifejlödésök és bonyolatok fokai meg-

egyeznek a növényi míveletek mszereivel.

A' szív és a* vérkeringés mszerei mintegy kö-

zepei a növényi mveleteknek valamint az agy és

az idegrendszer törzsökül szolgál az állati munkála-

toknak. Most egymással enyészni s végre eltnni

látjuk ezen két rendszert. Az utolsó állatoknál, a'hol

nem láthatók az idegek , a rostok sem különböztet-

hetk meg, s az emésztés mszerei egyszeren vá-

jattak a test azonnemü tömegébe. St az edény-

rendszer az idegrendszernél elbb eltün a bogarak-

nál , hanem általában a vels tömegek elszéledése

megfelel az izom hatásáénak ; a gerinczagy , mely-
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lyeii a csomók vagy dúczok megannyi agyat ábrá-

zolnak , a számos gyrkre osztott és hosszában el-

rendelt tagpárokon hordozott testnek felel meg, stb.

Az általános idomok ezen megegyezése , melly

a mozgás mszereinek elrendelésétül az ideg töme-

gek elosztásaiul és a keringési rendszer hatalmátul

származik, szolgáland tehát az állat-országban csi-

nálandó els föl osztások alapjául.

Utóbb , ezen osztáscik mindenikénél megvizs-

gálandjuk, melly bélyegeknek kell ezeket egyenesen

követniek s helyet ( alapot ) adniok az els alosztá-

lyoknak.

AZ ÁLLATORSZÁGNAK ÁLTALÁNOS NÉGY NAGY OSZTÁLMíA

SZAKASZTÁSA.

Ha az állatországot az alapított okfk , elvek

szerint vizsgáljuk , kiburkolódzva a régi fölosztá-

sokra épített balitéletekbl , tekintettel csak alkotá-

sok és természetök iránt lévén az állatoknak, nem
pedig nagyságokra , hasznokra , róIok való több ke-

vesebb ismeretünkre , sem semmi más mellékes kö-

rülményre nem nézve, azt találandjuk, hogy négy

f idom (minta), s ha szabad a kifejezéssel élni,

négy általános terv létez , mellyek szerint az állatok

mindnyája képezettnek látszik, s mellyeknek to-

vábbi osztásai , akármi czímekkel ajándékozták lé-

gyen is ezeket meg a természettudósak
, nem egye-
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bek igen csekély módosításoknál , némelly részek

kifejldésén vagy hozzá toldatásán alapulva , mely-

lyek a terv valóján semmit nem változtatnak.

Ezen idomok elsjénél, melly az emberé s a

hozzá leghasonlatosabb állatoké , az agy és az ideg-

rendszer ftörzsöke csonthüvelybe zárattak , a ka-

ponyábul és csigolákbul állóba; ezen középoszlop

oldalaihoz tapadnak a bordák és a végtagok csont-

jai, a test állóját képezve; az izmok általában fö-

dözik a csontokat , és mozgatják ; a belrészck a

fejbe és törzsökbe csukattak.

Mi az illy idomú állatokat cso7iívdzosak-ndik

(Animaux vertébres) nevezzük.

Mindnyájának vére veres, szívok izmos, szá--

jok két egj^más fölött vagy eltt helyezd álkap-

csu; különmüszereik a látásra, hallásra s Ízlésre,

mind az arcz üregeibe tévék; négy végtaguknál több

soha sincs; a nöm mindig különvált; a vels tö-

megek s az idegrendszer f ágainak elosztása igen

egyidomu.

Az ezen nagy állatsorbeli állatok mindegjik ré-

szét közelebbrül vizsgálván , abban mindig lelni va-

lamelly szabály-azonosságot, még az egymástul leg-

eltávozottabb fajoknál is , s ugyan azon terv alálé-

péseit követni lehet az embertül a halak utol-

sajáig.

A második idomban nincs többé váz ; az iz-

mok csak a brhöz tapadtak , a lágy , különbféle-

kép szvehuzható takaróhoz , mellyben több fajok-
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iiál sziklanemü lapok, tekenj, csigaház nevezelüek,

nemzdnek , raellyéknek Iieljzete s termése hasonlít

a nyálkás testekéhez ; az idegrendszer a belekkel

együtt ezen közös takaróban van és több elszéledt

tömegbl áll , idegszálak állal öszvekötöttekbl ,

mellyek között a legfbbek a torkon vannak s agy-

nak neveztetnek, A tulajdon négy érzékbül csak az

Ízlés és látás különböztetik meg ; az utolsó hibázik

is néha. Csak egyetlen egy család láttat halló m-
szereket. Különben mindig teljes vérkeringési rend-

szerök van , s a lélekzésre tulajdon müszerök. Az

emésztésé s az elválasztásókéi majd olly bonyoltak

mint a vázosaknál.

Mi az ezen második idomú állatokat puhdngok-

nak nevezzük (Animaux mollusques).

Noha müszerzetök általános terve nem olly

egyidomu, részeik küls tekintetére nézve, mint a

vázosaké , de e részek között mindig van hasonla-

tosság, legalább egy fokon álló az alkotásban s mü-
veletekben.

A harmadik idom az , melly a bogarakban

,

férgekben, stb. vétetik észre. Idegrendszerök két,

a has hosszában folyó s térrül térre csomókba vagy

dúczokba dagadt idegzsinegbül áll. Ezen dúczok el-

seje, a bárzsing fölött helyezd, agy-nak neve-

zett, alig nagyobb a has hosszában lévknél mely-

lyekkel a bárzsingot gallér (nyakkörv) gyanánt kö-

rülvev szálak által közösül. Törzsökük takarója ke-

reszlredkkel bizonyos számú gyrkre osztott,
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in-mellynek födelei majd keménjek majd lágyak

nem az izmok mindig a bels félhez tapadnak. A

törzsök gyakran ízes tagokat bir oldalain ; hanem

gyakran azok híjával is van.

Mi ezen állatokat i'zesültek-nek hivandjuk (Ani-

maux articulés).

Nálok látni az átlépést a zárt (vak) edényekbeli

vérforgástul a beszívás általi táplálathoz^ az ennek

megfelel átmenetelt a körülkorlátozott müszerek-

beli lélekzéstül a vezetk vagy is az egész testben

elterjedt légedények által történhöz. Az ízlés és lá-

tás mszerei legkitnbbek ezeknél , a hallásét csak

egy család mutatja. Alkapcsaik , mikor vannak

,

mindig oldaliak.

A^égre a negyedik idom,.melly minden az ál-

latnövény (zoophytes) név alatt ismeretes állatot ma-

gában foglal , szinte a sugaras állatok (Animaux

rayonnés) nevét hordozhatja.

Minden elbbieknél szépidomulag (öszmére-

sen) rendeltettek el a mozgás és az érzékek msze-

rei egy tengel két oldalára. Hasontalan hátulsó és

melüls oldalok (melülelök és hátulatok) van. Ezek-

nél mintegj^ sugarak azok egy középpont köri , és

az még akkor is igaz , mikor ezek csak két sorban

vannak , mert két színök hasonlatos. A növények

egynemségéhez közelítenek ; nem látni sem jó ki-

fejtett idegrendszereket, sem különös érzék müsze-

röket; alig vehetni némellyekben a vérforgás nyo-

mait észre: lélekz mszereik majdnem mindig tes-
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tiik. löhziuén vannak ; a legnagyobb szám csak egy

vak erszénjt bir az egész bél lieljett, és a legutolsó

családok csak egy azonnemii, mozgó s érzékenj tö-

megnemet mulatnak. Q)

AZ ALLATORSZAG ELS NAGYOSZTALYA.

A ( SOXTVÁZAS (GERINCES) ÁLLATOK.

Testök és tagjaik egymás fölé rakolt és mozog-

ható darabokbul öszvetett csontrakvány által tartat-

ván egyenesen , több pontossággal és vidorsággal

birnak mozgásaikban ; ezen támasznak keménysége

nagy termeire hagyja ket jutni, s közöttük is ta-

láltatnak, az állatok legnagyobbai.

(') Jeg^'z. F.n clltfni a inostnni tci ineszeUiulósak niintJfii

vázlalan álialokat két osztályra szakaszlottak , Jiogarakra s ftfiííokic.

En kezdem e^en nézetet elször megtámadni s más föl-osztási ja-

\asoUam egy crnh'lirásban , inclly a páripi feiiTK'szelleirási társaság

elöH íölolvaslalék a III. év virányliava f^lloréal) 21-kéii, vagy május

10. i705., s kinyoinaték a Di'cadc pliilosopliique-I>an , hol megjeiiy-

zem a piihángok, iiéjasok , féi gek , tövisbörek és állaliiövények liatá-

rait. Megkülönböztetem a vcn-s - véni férgeket vagy is gyurönökct

egy az Institul eltt a X. év 11 -kén, vagy dec. 31. í80í. fölolvasotl

enilékirásban. Utóbb ezen kiilönbözft osztályokat három ágozatra
,

a csontvázasokénak egyikéhez liasonlítóra osztám egy értekezésben,

nielly oz Institiit eltt fölolvastatok )iil. 1812, s kiiiyomaték az An-

nales du nujs. iV Hist. nat. XIX- k<>trt<! cn.

crvii-u 1. K 4
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Jobban központosított idegrendszerök , ennek

bövelkedöbb középponti részei, nagyobb hathatósá-

got és tartósságot adnak érzéseiknek , a honan fö-

lebb való értelmesség és nagjobb lökéljesedhetés

származik.

Testök mindig fbül , törzsökhül és végtagok-

/;í// tétetik öszve.

Fejket a kaponya^ melly az agyat rejti, és az

íirc kéj)zi^ melly a két áikapocsbul és az érzés mü-

szereibül tétetik öszve

Törzsökök a hátgerinc és hordák által tár-

ta tik.

A' hátgerinc egymás fölött mozogható ^<^/'m-

cekbiil ^ csigolyákbul áll, mellyek közi az els a

fejet tartja, egvik részök gyüriis , s együtt véve

csatornát képzenek, mellyben azon vel- nyulat

helyezdik, honan az idegek származnak, s melly

gerincagynak neveztetik.

Igen gyakran nyúlik ki a hátgerinc az alsó vég-

tagokon túlra.

A bordák fél körek^ mellyek a törzsök üre-

gének oldalát védik, <ígyit végöknél fogva a ge-

rincekkel izesülnek és rendesen a melcsonthoz ér-

nek elöl; hanem néha nem veszik körül a törzsö-

ket egészen , s vannak nemek , mellyeknél alig

láthatók.

Soha sincs két párnál több végtagok, de ezek

közül néha egyik vagy másik vagy mindenik is hiba-
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zik; idomuk különböz az általok teend mozgások

szerint. Az els végtagok kezek , lábak szárnyak és

uszonyok (ormok) lehetnek ; a liátulsók lábak vagy

uszonyok.

T^er'ók mindig piros és az érzés vidorságára és

az izom-erre szükséges öszvetétellel vagy is vegyü-

lettel látszik birni , hanem különböz fokon, a lé-

lekzet menyiségének megfelelve , melly a csontvá-

zas állatok négy osztályra szakasztásának szolgál

alapul.

A kid érzékek száma mindig Öt, és két szem-

bül, két orrlyukbid , a nyelv és az egész test födö-

zjébül állanak. Néraelly fajoknál azonban a szemek

kifejletlenek. •

. .

Az idegek a gerincagyhoz futnak a csigolák

vagy a kaponya lyukain által; mind ezen gerinc-

agygyal látszanak egyesülni, melly Ön szálait vagy is

lostjait keresztül csapván elnyúl , földagad, azon

különböz karélyokat képzend , mellyekbül az agy

áll , s a féltekének nevezett két agyboltba végzden-

d ^ mellynek nagysága az értelem kiterjedésének

felel meg.

Alkapcsuk mindig kett van , f mozgást az al-

só bir, melly emelkedik vagy esik; a föls néha

egészen íkelt: egyik vagy másik majd mindig föl

van fogakkal fegyverkezve j, tulajdon természet ki-

növésekkel, elemi vegyületekre nézve a csontokhoz

igen hasonlókkal , sorban és kiizzadás által nlök-

kel ; egy teljes osztály azonban (a madaraké} szaruvá

4*
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fedett álkapcsokat bir ; a tekenos Jíékák neme a

mászok osztályában hasonló esetü.

A beles a szájtiil a seggig megj, különbféle

csavarulásl, különböz kitágulást és megszükülést

tapasztalva , toldalékokat nj erve és oldó nedveket

kapva, mell vek közül a szájbeli nyálnak mondatik,

a többiek , csak a bélcsöbe menendök , különböz

nevüek : két fbb a hasnyál (mint a hasnyál-mirigy

nedve) és az epe. mellv ^^y másik nagy, és máj-

nakmondott mirigy által készíttetik.

Mig a megemésztett eledelek áltmennek az

étcsön , a táplálat-adó s /rt/7-nak mondott részök föl-

szivatik tnlajdon \v2,y nevezett tej-edények által és

H vérerekbe vitetik; a részek táplálékának maradvá-

nya szinte a tejedényekhez hasonló edények ál-

tal átadatik a vérereknek ; ezen edények pedig egy-

ütt ct nyirkedényeh rendszerét képezik.

A véredények a szívhöz viszik a részek táplálá-

sára szolgált, es a táp s nyirk által megújítandó

vért ; hanem ezen vér egészen , vagy csak egy ré-

sze , köteles a lélekzés mííszerein átmenni, hogj'^

olt üleres természetet öltsön magára , minekeltte

az literek által a testrészekhez elvitetnék. Az els

három osztályban ezen lélekzési mszer a í'ádö ^ az-

az sejtek öszvesége, hova a leveg behat. Csak a ha-

laknál és némelly mászóknál , els korokban , ko-

pötyii az, melly nem egyéb lemez -soroknál , mely-

lyek közé viz hat.
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Minden csontvázas állatnál az epe anyagát a

májban azon véreres vér adja , melly részint a belek

falaiban , részint egy tulajdon , lép nevezet testben

keringelt már, és a melly minekutána egy verc

vagy is kapuérnek mondott törzsökben Öszvegylt ,

iijonan eloszlik a májban.

Mind ezen állatok még egy tulajdon elválasz-

tással birnak, a hugyéval ^ melly két nagy, a hát

gerinc oldalain feküvö, s vesék- w^ neveztetett

mirigyben történik; az ezen mirigyek szülték nedv

többnyire egy hólyagnak nevezett tartóban gyüle-

kezik öszve.

A nemek elválasztottak 5 a nö [nstény] min-

dig egy vagy két petefészket bir, honnan a peték

elválnak a fogamzás pillanatában.

A him azokat a mag-nedv által megterméke-

nyíti vagy is fogamtatja, de ezen fogamtatás módja

igen különböz.

Az els három osztály legtöbb neménél meg-

kívántatik a nedv belökése, némelly mászóknál és

a halak legtöbbénél akkor történik meg , mikor a

tojás már lojva van.
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A CSONTVÁZAS ÁLLATOK

rsÉGY OSZTÁLYRA SZAKASZTÁSA.

Láttuk mennyire hasonlítanak egymáshoz a

csontvázas állatok ; mégis négy osztályt adnak , moz-

gásaik neme vagy erc5ssége által jelelkezt, melly

lélekzésök mennyiségétül fíigg , megjegyezve , hogy

az izom- rostok ingerlékenységük erejét a lélekzéstül

kapják. ' ^'

A lélekzés mennyisége két tevötiil vagy is fac-

torlul függ; els a vér aránylagos mennyisége , melly

meghatározott idö alatt a lélekzés mszereibe jut

;

második a savitó arányos mennyisége, melly a kö-

rülömlö nedv vegyületébe behat.

A lélekzeli vér mennyisége a lélekzés és vérke-

ringés mszereinek alkatálul függ.

A vérkeringés mszerei kettsek lehetnek , mi-

dn a vérér által a részekbül hozott minden vér kö-

teles átmenni a lélekzés mszerén minek eltte az

üterek által a részekbe tovább vitetnék ; — ^^^y

szinte egyszerek is lehetnek , ugy hogy a testbül

viszszajött vérnek csak egy része köteles átmenni a

lélekzés mszerén, a többi vér pedig viszszatér a

testbe , lélekzést nem látva.

Ezen utolsó eset van a mászókiidl. Ezeknek le-

lekzési mennyiségök és mind az attul függ min-
ség különböz a vér aránya szerint , melly min-

den ütéskor a tüdbe megy.
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A halaknak ketts vérkeringésök van , de lé-

Jekz müszerök ugy alkatott , íiogj a viz közbejö-

vetele által kell lélekzeniek ; és vérök nem tapasztal

egyéb behatást mint a vizben lév, a vízzel öszve-

keveredett savító egy része által , ugy bogy lélek-

zetök menj isége talám a mászókénál is kevesebb.

Az emlöseknél a vérkeringés ketts , a leveg

lélekzése egyszer, ami annyit tesz, Hogy az csupán

a tüdben történik^ lélekzetök menyisége azonban

meghaladja a mászókét vérkeringési mszereik ido-

ma miatt, és a halakét a körülfolyó elem termé-

szete szerint.

De a madarak lélekzetenek mennyisége az em-

lösekét is fölülhaladja minthogy azok nem csak ket-

ts vérkeringést és levegi lélekzést birnak, hanem

a tüdn kivül több üregek által is lélekzenek , a le-

veg egész testökbe behatván és a függér ágait (a

lest ütereit) ugy fürösztvén , mint a tüd ütereiéit.

Innét származik azon négy mozgás nem , melly-

re a csontvázas állatok négy osztálya különösen szán-

va van : a négylábúak , hol a lélekzés mennyisége

mérséklett , tartós erej menésre és futásra látsza-

nak teremve ; a madarak , melleseknél az (a lélekzés)

igen nagy , izom ervel és könyüséggel birnak a rö-

pülésre \ a mászok , hol az igen gyenge , mászásra

vannak kárhoztatva s ezek közül sokan dermedésben

töltik életök egy részét; a halak végre mozgások vé-

geit majdnem olly aránysúlyu nedvre szorultak,

mint magok.
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Ezen nég}^ osztály mindenike alkalásának min-

den körülménye s nevezetesen azok , meJlyek a

mozgást és küls élezéseket illetik , szükséges füg-

gésben van ezen valódi jelekkel.

Azonban az emlösek osztálya tulajdon jegyet

hord elevent szüle'se'-hen , oliy módon bogy mag-

zatjaik a méhben a lepény segedelmével tápláltalnak

utóbb pedig az emlk állal , meiiyekbül szoptalják

apróikat (kölkeiketj.

,>íi; Ellenben a többi osztályok tojás tojók, és, ha

általában az elbbinek ellenébe tétetnek , számos ha-

sonlatosságot találni rajtok, hirdetí')t, hogy a csont-

vázasok általános tervében az számokra egy tu-

lajdon terv létezett.

A CSOTNVÁZAS ÁLLATOK ELSÜ OSZTÁLYA.

AZ EMLOSEK.

Az emlseket az állat-ország elejére kell tenni

nem csak azért, mivel ez azon osztály, mellyhez

mimagunk is tartozunk , hanem még azért is , mivel

a többiek között ez bir a legtöbb tehetséggel , leg-

finomabb erezessél, legkülönbözbb mozgásokkal sa

hol egyszersmind minden tulajdonság öszve szövött-

nek tetszik, hogy egy tökéletesebb, a magán segí-

tésben gazdagabb , az ösztön iránt kevesebbé rab s

a kifejldésre ügyesebb lény teremtessék el.
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Minthogy lélekzésök mennjiséo;o mérsékelt , ál-

talában a földön menésre vannak szánva , hanem ha-

talmas és tartós menésre. Következleg csont- vázuk-

nak minden ízeslete igen pontos idomot bir , moz-

gásukat szigorúan meghatározót.

Némelljek azonban föI tudnak a levegbe

emelkedni kinj'ujtott tagjaik s kiterjesztett hártyáik

segítségével; másoknak végtagjai annyira rövidek,

hogy élénken csak a vizben tudnak mozogni , hanem

mind e mellett az osztály általános jegyeit nem
vesztik el.

A föls álkapocs mindnyájánál a kaponyához

feszült, az alsó csak két darabbul tétetek öszve, egy

fölemelked bütyök által a feszült halántcsonttal ize-

sülve ; a nyak hét csigoiábul áll, csak egyetlen egy

fajnál kilenczbül ; a mels bordák porcos részek

által a mel- vagy szegycsonthoz ragadnak^ bizonyos

számú csontdarabbul hosszasan képezetthez ; föls

végtagjaik az izesületlen hónlap által kezddnek

,

melly az izmok kÖzÖtt van csak fölfüggesztve és né^

ha a melcsonthoz támaszkodik egy közbevetett kulcs-

csont vagyis válperec nevezet csont által. Ezen

végtag magában foglalja a kart, alkart és a kezet,

mellyhez viszont e részek tartoznak : két csontocska-

sor kezt-nek nevezve , egy sor-csont közJpÁ:ez ne-

ve alatt, és az ujak, mellyeknek mindenike két

vagy három
,
perc-nek nevezett csontbul áll.

A ceteket kivévén , az alsó végtagok eleje

mindnyájánál a hát gerinchez feszült és egy övet vagy
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medencét képez , az ifjúkorban három csontpáira

van oszolva , a csip.sont-vn mellj a liátgerincliez í(i~

szü\
,
fancsoiifjYi mellv a melsöövet, s az ielcsontra,

mellj a liátulsót képezi. Ezen három csont egj^esü-

lésének helyén van azon gödör , hol a comhkonc ize-

síil , melN az ahzárt emeli, a sipkonc-hvX és szár-

kapucs-híú állót; ezen végtag a lábbal végzdik,

mellj a kézéihez hasonlító részekbül áll t. i. Ic'thló-

híiL ^ közeplnhbitl és iijaUnd.

Az emlsök feje mindig két biiljök által íze-

sül a fejgvámmal vagv els csigolával.
"'

'"' "^^^'•'^

Agyok mindig két féltekébiil tétetik öszve

,

egy vels lemez, az ngv nevezett kérges test által

egj'^eslbiil , ket gyomrot magában záróbul és négy

gumót (domborodást) befedöbül t. i. a csikóit teste-

ket ^ a látidegek telepeit
, és a négy iker testet

(nates et testes). Alátidegek telepei között egy har~

madik gyomor van, közösül a negyedikkel, az

agyacsok szárai a ny'nltagy alatt mindig egy kereszt-

be vágott kiállást ( diidorodást) képzenek, T^arol

hidjának nevezettet.

Szemok mindig a szejJigödÖr-hen helyezdik,

két szemhéj s egy harmadiknak nyoma által védetik

;

jéglencsejök a sugár- njaijtványok által megfeszül;

tidkhdtyájok egyszeren sejtes.

FidÖkhen mindig találtatik egy üreg , dobüreg

név alatt, melly a kürt által a száj hátulával közösül j

kifelé a dobhártyával elrekesztetik s négy csontocs-

ka- láncot bir, a pöróly ^ üll, lencse^ s kengyel
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csontokét; egy tornác^ mellynek nyilasához feszül

a kengyel s melly húrom félkörös csatornával közö-

sül; végre egy hagyló^ melly egyik lépcsjével (láb-

lójával) a dobüregbe , másikkal a tornácba nyilik.

Kaponydjok mintegy három övre osztatik föI

:

az elsre, melly a két homlok és a rostacsont által;

a középsre, melly a falcsontok és az íkcsont által;

a hátiilsóra , melly a nyaksziricsont által képeztetik.

A nyakszirt-, fal- és ík-csontok között helyezdnek

a homlokcsontok , mellyeknek egy része valódilag az

archoz tartozik.

A magzatban a nyakszirtcsont négy részre van

oszolva: az íkcsont teste két középrészre , tovább föl-

osztandora, s azon fölül három pár oldalszárnyra^

a halántékcsont háromra, mellyeknek egyike a ka-

ponyát segíti teljessé tenni; másik a fül tömkelegét

bezárni , a harmadik a dobüreg falát képzeni. Ezen

csont-részek , a magzat els idejében még számo-

sabbak , többé vagy kevesebbé gyorsan egyesülnek

a fajok szerint, és a fölnlteknél magok a csontok is

összenlnek egymással.

Arcokat valódilag a két álkapocs képezi

,

mellyek közölt áll az orr ürege, köztök elöl a két áll-

közti csont, hátulriil a két inycsont ; köztök a rosta-

csontpáratlanlemeze hat alá, h'úzfalcsont név alatt;

az orrcsatorna bemenetele fölött vannak az orr tu-

lajdon csontai ; küls falaihoz az alcsó csigák ragad-

nak , a föls csigák , mellyek föls és hátulsó részét

foglalják el, a rostacsonlhoz tartoznak. A járom-
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csont mindenik oldalon az álcsont' t köti a lialánt-

csontlioz és néha a liomlokcsontlioz j végre a köny-

csont a szemüreg belsö szegletét foglalja el , és

néha az arc egy reszet. Ezen csontok az ébrény-

ben vagv is méhdedben szinte iíjen számos elosztá-

sokat mutatnak.

Nyelvük mindig hiisos vagy izmos s egy szak-

csont nev csonthoz ragadj melly több darabbul

tétetik öszve s a kapón vához több szalag állal íiig-

geszletik.

Két tüdejük karélyokra osztva , számtalan sej-

tekbül teve össze, mindig egv a bordák és rekesz

által képzett üregbe van Össze ragadás nélkül zárva

és a melhártya által födve ; szó-niüszerök mindig

a gogsip fölso végén van; egy húsos hosszabbodat,

inyvilorla név alalt, egyenes közösülést szerez gög-

jök s orrok hátulja kÖzt.

Föld színén lev tartózkodások kevesebbé tévén

ki ket a hideg és meleg változásainak , testök csak

félfödözettel t. i. szr-reX bir, mclly maga is ritka

a hév écralattiaknál.

A csupán csak vizben él cetek magok szköl-

ködnek nélküle egészen.

Hasüregök hártyával takart , hashártj^a nev-
vel ; ételcsöjk ezen hashártya redjében van fölfüg-

gesztve , bélfodor nevben , melly számos gombo-

lyított mirigyeket bir , mellyekben a tej-edények

ágoznak el ; a hashártyának egv másik hosszabbodata

:

cseplez név alatt, a belek eltt és mögött csüng.
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yl Iiugy ^ eg\ ideig hólvagbaii tartva, minde-

nik iiemnél , igen kevés kivétellel, a nemz részek

nyilasain megy el.

Minden emlsnél lényegesen élszíilötles a nem-

zés , azaz a magzat tüstént a fogamzás után leeresz

kedik a méhbe , bm^kaiba takartan , mellyeknek leg-

külsöbbike irha vagy erbiirok ^ belseje pedig bd-

rányhiirok nevet hordoz; a jnéhüreg falaihoz egy

vagy több, méhlepény nev edényfonat által ragad,

melly közösködést szerez s az anya között^ honnan

táplálást és hihetleg vérsavítást is kap ; s mind e

mellett is az emlsek magzatjai a terhesség els ide-

jében egy a tojósak szíkhólyagához hasonló hólyagot

birnak , melly még edényeket is nyer a bélfodorful.

Még egy másik küls hólyagjok is van hiiddiizma ne-

vezet s a húgyhólyaggal közösül a hudinddnah hi-

vott cs által.

A fogamzás mindig valódi nszést kivan ;, hol a

him mag belöveltessék a nstény méhébe.

A fiak születésök után egy ideig az ezen osz-

tálynál találtató tulajdon nedv (tej) által tápláltat-

nak , melly az emlkben választatik el a szülés után

s olly hosszú ideig , a mint az apróknak szükséges.

Ezen emlk adák ezen osztálynak az ,,emíösek^^ el-

nevezését, minthogy, kirekesztleg ennek tulajdonai

lévén, jobban megkülönböztetik azt minden más

küls jegynél. (')

(') Mc.:^Iátan<ljuk. azonlKiii a k«;lst-:;ekrl , mellyeknek r fekiiilrt-

hcB az egj'i'íri/ek családa lielyel ad.
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AZ EMLüSEK

1 iENÜEK HE ( )SZTÁSA

.

Azon változékony je£53ek, mellyek az enilö-

seknek magok közötti valódi különbségét teszik , a

fogás müszereitül vetettek , mellyektl függ az na-

gyobb vagy kisebb ügyességök és készségök, és a

rágás müszereitül , mellyek eledeleik természetét ha-

tározzák meg, s magok után vonják nem csak mind

azt, a mi az emésztés mveletével össze van kötve,

hanem sok más kiilönbféleséget , magára az eluicre

nézve is.

A fogás mszereinek tökélye az ujak száma és

mozgékonysága szerint becsiiltetik s azon nagyobb

vagy kisebb kiterjedés módszerint, a mint végtag-

jok körömbe vagy mancsba takart.

A mancs, melly az ujak földet ér részét egé-

szen fcdözi , a tapintást kizárja s a lábat alkalmat-

lanná leszi a fogásra.

Egész ellentétel az, ha csak egy lemezbül kép-

zett köröm födi az ujak végének egyik színét, mig

a másik színnek meghagyja a maga legnagyobb

finomságát.

Az életrend a zápfogakhoz van alkalmaztatva

,

mellyek idomának az álkapocs izesülése megfelel.

A hus elszeléséhez fürészként metsz záp fogak
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kellenek s ollókiiit záródó álkapcsok , mellyeket csak

föliijitni s bezárni lehessen.

A szemek és gyökerek raegrléséhez lapos ko-

ronájii zápfogak szükségesek, és vizszínleg vizirá-

njiilag mozogható álkapcsok ; szükséges még hogy

ezen fogak koronája mindig egyenetlen legyen mint

a malomk, hogy anyaga különbféle keménység

részekbül álljon , mcllyeknek némellyike elbb vás-

sék másikánál.

A maiicsos állatok szükségképen mind növény-

evök, vagy is lapos koronájú zápfoguk van, mivel

lábaik nem engednék , hogy él (állati) zsákmányt

ragadhassanak.

A körmös uju állatok többféle különbözésre al-

kalmasak, köztök minden életrend föllaláltató; és

álkapcsuk idomán kivül, még igen különböznek

egj^más között ujaik mozgékonysága s finomérzése

által. Ezen tekintetbül egy jegyet fogtak föl, melly

az ügyességre csudás befolyással van és a szorgalom

módját szaporítja , ez a hüvelyknek a többi ujak el-

lenébe tehetése a legkisebb dolgok megfogása vé-

gett, a mi a kezet teszi tulajdon értelemben; melly

tehetség az embernél tökélye f fokát érte el , ki-

nél a föls végtag egészen szabad s a fogásra al-

kalmazható.

Ezen különbféle öszvehasonlítások; — a kü-

lönböz emlösek természetét szigorúan meghatáro-

' zók , a következ rendek fölállításának adtak helyet:

A körmösek között az els, ki egyszersmind
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minden más tekintetben is [ö\ van kegyezve, az fm-

her ^ csak fólso végtagaiban bir kezeket; alsú vég-

tagai egjenes (fiiggs) lielyezelben tartják öt.

Az emberhez legközelebb álló rend , a négy-

kezüehe , mind a négy végtagján kezes.

Egy másik, a húsevk rendének nincs mel-

sö végtagjain a többi ujaknak ellenébe tehet

hüvelyke.

Különben ezen három rend mindenike három

lugnemmel bir , t. i. záp- , szem- , és metsz ío-

gakkal.

Eg3 negyedik rend, az rlké^ mellyben az

ujak keveset különböznek a húsevökéitül , a szem-

fogak híjával van , elöl pedig különös rágásnemre

alkalmaztatott metszfogakkal bir.

Következnek azon állatok, melleseknek njai már

igen korlátoztak, ersen betakarva nagy körmekbe,

többnyire görbékbe s kiket még azon tökéletlenség

ért, ho2V metsz fogaik hibáznak. Mások a szem--

fogak híjával is vannak , és másoknak épen semmi

fogok nincs. Mi mind ezeket n foghíjasok neve alatt

foglaljuk öszve.

A körmös állatok ezen fölosztása tökélyes volna

s igen rendes láncol képzene, ha Ujholland leg-

újabban nem nyújtott volna egy kis mellékláncot,

az erszí?'/zjKes ( zsebes . zacskós) állatokét, mellyek-

nek minden nemei hasonlítanak egymáshoz egész al-

kotásokban , s közülök mégis néraellyek a húsevk-

nek , mások a ragoknak, harmadikak a foghíjasok-
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nak felelnek mecr fogaik és életrendök természete

által.

A mancsos állatok kevésbbé számosak , s keve-

sebb rendetlenséggel is birok.

^ Jcérdzök igen megkülönböztetett rendet

képzenek, ketté hasadt lábaik, igazi metsz -fog-

liijas föls állkapcsok és négy gj omrok által.

Minden tÖbbi mancsos állat egy magán rendbe

egyesíthet a tömbörük vagyis a marhák rendébe^

kivévén az elefántot , melly mellékesen egy ren-

det tehet, távol hasonlatosságok állal az rlkhöz

közelítt.

Végre jönek az egészen hátulsó végtag-hijányu

emlsek, mellyek halidomok és vizi életök által j
osztály alkotására adhatnának alkalmat, ha alkatá-

sok különben egészen nem volna ollyan , mint azon

osztályé, mellyben ket hagyjuk. Ezek a régiek me-

leg vér halai, vagy a cetek ^ mellyek a többi em-

lsök erejével birok, a viz által föntartás szeren-

cséjében részesülve , a legnagyobb állatokat mutat-

ják magok között.

AZ EMLOSEK ELS RENDÉ.

A RETKEZÜEK vagyis AZ EMBER.

Az ember csak egy nemet képez és ezen nem

egyetlen a maga rendében. Ennek története leg-

CUVIER 1. K. 5
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egyenesebben érdekelvén bennünket , s az öszveha-

sonlítás tárgyát 5 neki kellvén tenni , mellyhez a

más állatokét mérendjiik, körülményesebben szó-

lunk róla.

Gyorsan leirandjuk azt, a mi különöset mutat

mszereinek rendszerében az ember s köztök azt , a

mit közösen bir a többi emlösekkel; megvizsgáland-

juk azon hasznokat, mellyek ezen különösségek által

adatnak neki a többi fajok fölött; megismertetend-

jük fö fajtáit, és azoknak különböztet jeleit, végre

egyéni és társasági tehetségei kifejlésének termé-

szeti rendét mulatandjuk meg.

Az ember íülönös allotdsa

Az ember lába igen külöiLboz a majniokétul; azélcs,

a szart függöleg hordja maga fólött; sarka alulrul íolduz-

zadt; ujai rövidek s majd nem görbíthelök ; a hüvelyk

hosszabb, nagyobb a lobbiiiél, ugyan azon vonalban hely-

hezödik s velk ellculéLclbe nem jöhet; innét a láb a test

hordására szánt, hanem sem a fogásra, sem a mászásra

nem allcalmatos, és valamint a kezek a rajtok menésre nem

vídók, — az ember maga az igazán hétkezü és létldbu

íUlat.

Az ember egész teste az egyenes (fiigvonalos) állásra

van alkotva. Lábai, mini fólebb lálluk, sokkal szélesebb

alapot adnak neki, mint akármclly más emlsnek lábai; a

láb és a szár kinyújtó izmai igen ersek, honan a lábila'ák

és az alfél domborodása származik 5 a lábszár hajtó izmai

igen magasan ragaszkodnak (lapadnak) , s igy a térd egé-

szen képes kinyúlni , az ikrák pedig szembeüínbbck ; a

medence igen széles , s a lábszárukat és lábakat eltávoz-
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lalja cgymásliil és a törzsöknek gulya (pyrainis) idomot

ád , a siílyegyennek kedvezt ; a lábszárcsont (combkonc)

nyaka a csont középdarabjával szegletet képez, a melly

még inkább megnagyobbítja a lábak távolságát egymástul

s a test alapját szélesbíti; végre a fö sulyegyenben van az

egyenes állás mellett a törzsökön , minthogy ízesülése tö-

megének közejDe alatt létez.

Az ember, ha akarna sem tudna egész könnységgel

négy-kézláb menni; rövid és majdnem hajthatatlan hátul-

só lába , s igen Iiosszú combkonca a földhöz szorítanák tér-

deit; kiszéledt válai s a középvonaltul messze kihelyhez-

tetett karjai roszul tartanák testének elejét. A nagy fü-

részizom, melly a négylábuaknál mint valamelly emel
szij függeszti fol a törzsöket a hónlapok között , az ember-

nél sokkal kisebb mint amazok akármellyikénél ; feje leg-

nehezebb agyának nagysága s az öblök vagy csontjai üre-

geinek kicsinsége miatt, és mind e mellett is a íbntartás

eszközei igen gyöngék , mivel az ember nem bir tarkószá-

laggal , sem csigolái nincsenek ugy alkotva , hogy az elre

hajlást korlátoznák , és ha még képes volna is a hátgerinc

vonalában fejét megtartani , — szemei és szája a földfelé

irányzódnának ; nem látna maga clöttre; ellenben ezen

mszerek helyezctc tökéletes , mihelyt az egyenes (függvoc-

nalos) állást teszszük fÖl.

Az agyába ható üterek nem oszolván meg mint sok

négy lábuaknál , s az olly nagy tömeg mszerhez nagy

bségben folyván a vér ,
gyakori gutaütés lenne a vízegye-

ncs helyezetnek követlcezése.

Tehát az embernek csupán lábain kell föntartani ma-
gát. Kezeinek egész szabadságával bír a mivek számára

,

s érzékmszerei a vizsgáláshoz legkedvezbb helyezetet

nyertek.

Kezei , mellyek már szabadságukból olly nagy hasz-

not nyerlek, nem nyernek kisebbet azoknak alkotásábul.

Hüvelykök, aránylag hosszabb a majmokénál, igen nagy
5*
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könnységet szerez az apiV) dolgok megfogására ; mindenik

újnak, a gyrsét kivéve, magán mozgása is van, ami
más állatoknál s meg a majmoknál sincs ngy. A körmök

csak az ujak hegyének egyik színét födözve , támaszt ad-

nak a tapintásnak, finomságát legkevesebbé sem kisebbítve.

Kezeit tartó karjai ers támaszszal birnak nagy hónlapjok-

ban , ers kulcs-csontukban , stb.

Az ember, a mennyivel nagy kedvezést tapasztalt

az ügyességre nézve , annyival kisebbet kapott az erö te-

kintetében. Futási gyorsasága sokkal kisebb mint az egyko-

ra termet állatoké; nem lévén sem elöduzzadt állkapocsai

,

sem kiálló szemfogai , sem görbült körmei , — megtáma-

dó fegyver nélkül van; és teste nem bírváíi szrt sem föls

részén , sem oldalain , egé^szen véd fegyvertelen is ; végre

minden állatok között az , ki legtovább kénytelen a ma-

gán segítésre szükséges ert kölcsönözni.

Hanem ezen gyengeség nagy nyereség lelt reá néz-

ve , t ön bels eszközeihez nyúlásra szorítva, s nn'ndenek

fölött azon értelem használására, melly olly magas fokon

juttaték neki.

Egy emls sem kí'tzelit hozzá az agy féltekéinek és te-

kervényeinek nagysága által , azaz ezen mííszer azon ré-

szére nézve, melly az elme immkálatainak f eszköze;

ezen mszer hátulsó része hátra nyúlik az agyacs befödö-

zése végeit, maga a kaponya idoma mutatja már ezen

nagyságát az aggnak, valamint az arc kicsinysége bizo-

nvítja azt; melly kevés lúlsulylyal bir az idegrendszer-

nek a küls érzékekhez tartozó része.

Azonban mind ezen küls érzések , noha az emberben

középszer ervel birok , szinte egészen finomak és jól súly-

egyeníleltek.

Kél szeme elre irányz(')dolt; nem lát egyszerre két ol-

dalrnl mint sok emls, hanem ez látása sükerének na-

gyobb egységei ád , és figyelmét ezen érzésnemre jobban

ráfeszíti. Szemének golyója és szivárványhártyája kevéssé
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Tallózható , és ez látásának munkálatát egy meghatározott

távolságra és világossági fokra szorítja. Kevéssé mozog-

ható és kis kiteriedésü fül-kagylója nem neveli a hangok

töraöttségét, s mégis ö különbözteti meg minden állatok

között legjobban a hangnemeket. Orra bonyoltabb mint a

majmoké, kevesebbé bonyolt mint akármelly másik ne-,

mé, s még is egyedül ö látszik ollyanak, kit a rósz szag

háborít. A szagolás finomságának befolyással kell az Ízlé-

sére lenni j és ezen teldntetbül az ember a többiek, vagy

legalább a pikkellcl födött nyelvíick fölött is van; tapintá-

sának finomsága egész brének finomságátul és minden ér-

zéketlen rész hijányátul származik, valamint kezének ido-

mátul is , melly a fölületek mmden kis egyenetlenségéhez

való alkalmaztatásra minden másokénál jobban van képezve.

Az ember különös elsséget bir szava mszereiben

;

az emlsök között egyedül ö tudja a hangokat ízesíteni,

mellynek hihetleg szájidoma és ajakai nagy mozgékony-

ságának oka , és innét a közlekedésnek igen becses eszköze

jutott birtokába, mert a különböz hangok mind azon je-

gyek közül, mellyeket könnyen használhatni a képzele-

tek tovább adására , legtávolabl> és egyszerre legtöbb irány-

ban észre vehetk.

ügy látszik , hogy még a szív és nagy edények helye-

zete is az egyenes állásra vannak nála alkalmazva; a szív

a rekeszre van lielyeztetve , hegye balfelé néz , a mi függe-

rének a legtöbb emlösökéétl különböz elágozását okozza.

Az ember gyümölcscsel, gyökerekkelés más leves nö

vény -részekkel való élésre látszik teremtve lenni. Kezei

könységet szereznek neki azoknak szedésére; mig egy

oldalrul rövid és középszeren ers álllcapcsai , egyenl

szemfogai pedig és gomos zápfogai a más oldalrul , nem
könnyen engednék meg neki sem a füevést sem a húsrá-

gást, ha fzés által ezen eledeleket elre nem készítené;

de mióta a tüzet birja, és mívei által az állatokat megfog-

ni vagy távolrul megölni képes, — minden^ élö lény szoi-^



70 EMLüSEK.

gálhat táplálaíílul , — 3 ez tit képessé tcvé fajíJnak a vóget-

lenségig szaporítására.

Emésztési mszerei a rágáséinak megfelelk; gyomra

egyszer, bélcsöve középszer liosszaságu , vastag belei jól

kijeleltek; vakbele rövid és vastag, egy vak toldalékkal

nevelve ; mája csupán két karélyra és egy karélycsára van

fölosztva ; cscpleze a belek clejérül egész a medencéig

lefügg.

Az ember bonctudományos alkatának ezen rövid és

a bevezetésre szükséges képét teljessé teendk, hozzá ad-

juk, hogy harminckét csigolája van, két nyaki, tizenkét

háti, öt ágyéki , öt kerestz-csonti és három farkcsonti. Bor-

dái közül hét pár a melcsonthoz feszül , porcos hosszabo-

dalok által, és igaz bordáknak mondatik; az öt követltezö

pár liamis bordáknak neveztetik. A fölnöltség idején ka-

ponyája nyolc csontbul áll, u. m. egy nyakszirt-csontbul

,

két halánték-, két fal-, egy homlok-, egy ík- és egy rosta-

csontbul. Arc-csontja tizennégy van: két állcsont, két járom-

csont, mellyek mindenike önoldalán a halántékcsontot az

álkapocscsal köti öszve, egy nyujtvány segedelmével, melly

járom-ívnek mondatik; kétorrcsont, két íny-csont a száj-

padlás vagyis kemény iny hátulán, egy közfalcsont az orr

közepén, két könycsont a szemgödör belszegleténél, és egy

olst) állkapocs. jMindendc állkapocs tizenhat fogat bir , négy

éles metszt középen , két hegyes szemfogat a szegletben

,

és liz, gumós, dúdoros koronájú zápfogat, ötöt mindenik

oldalon ; — ezek együtt harminckét fog. Hónlapja a tövisé-

nek xégén egy válcsucs nevezet nyujtványba végzdik,

mellyhez a kulcscsont köttetik , és ennek izeslése fölött egy

kinyúlt pont van , kollor nyujívcmy nev , — némelly iz-

mok oda feszülésére, orsó-csontja tökéletesen forog a sing-

csonton, azon mód miatt, mmt az a fölkarral izesl. A

kéztö nyolc csontot bir, mindenik sorban négyet; a láb-

tnek hét csontja van; a kéz és láb többi csontjai az ujak

száma szerint könnyen össze számlálhatok.
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Az ember szorgalma dllal egyidomu eledellel bírván

,

mindenkor ügyes a szerelem örömeire, a nélkül hogy düh-

vel hajlatnék reá; liimlagja nem támaszlatik meg csontten-

gel állal ; az elöbó'r által nem ragasztatik a hashoz ; hanem
elre csüng a szemér-em (fan) - csontok eltt; vágyamak

mérsékeléséhez járulni látszanak a nagy és szánkós vérerek

,

mellyek a tökök vérét gyorsan visszavezetik a keringés

tömegébe.

A n méhe egyszer, tojásdad üreg; emli , csak kett,

a mclen helyezdnek és azon könnyüségnek felelnek meg

,

mellyel az gyermekét karjain tai'tja.

u4z ember természeti és erhólcsi hifejlödése^

Az emberi nemnél csak egy magzatos a rendes szülés

;

ötszáz szülésre csak egy ketts (iker) esik ; a még számosabb

pedig igen nagy ritkaság. A terhesség itilenc hónapig tart.

Az egyhónapos magzat (ébrény) rendesen egy hüvelknyi

hosszú ; a két hónapos két és egy negyed hüvelknyi ; a

három havas öt hüvelknyi ; az öt havas hat vagy hét hü-

velyknyi ; a hét havas tizenegy hüvelknyi , a nyolc ha-

vas , tizentiégy hüveikynyi , a kilenc hónapos tizennyolc

hüvelknyi magas. A kik a hetedik hó feléig születnek,

több)iyirc nem élnek meg. A tej - fogak néhány hóra kez-

denek elöjni a születés után , a kezdetet a középsk tévén»

Két év alatt húsz jelenik meg , mellyek a hetedik év felé

egymás után kihullanak. A tizenkét hátulsó , és ki nem
hullandó zápfogak közül négy ötödfél esztendkor jelenik

meg, négy a kilencedikkor, a hátulsó négy néha csalt a

huszadik esztend felé.

A magzat annál inkább ni minél jobban közelít a szü-

letéshez. A gyermek ellenben mindig kevesebbet és ke-

vesebbet ni. Születéselcor többet felüt nagysága negyed

részénél , felét két és fél évkor üti meg , három negyedét

kilenc vagy tiz esztendkor. Tizennyolcadik éve eltt ne-

hezen szün meg a nöléstül. Az ember ritkán halad meg
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Iiat labot s nem könnyen marad ölün alul. A no rende-

sen néhány hüvelknyivel kisebb.

A fanosodás küls jegyek által mutatja magát, íiztül

tizenkettó'dik évükben a leányoknál, tizenketlötül tizen-

hatig a fiuknál. A heves cg alatt elbb beáll. Egyik vagy

másik nöm ritkán nemz ezen jelenség idszaka eltt-

Alig érte cl a test magasan niese pontját , midn vas-

tagodni kezd; a zsir öszvehalmozódik a sejtszövetben. A
különbféle edények fokonkint bedagadnak; a mer részek

száradnak; és egy, többé vagy kevesebbé hosszú, többé vagy

kevesebbé meghányt, löbbé vagy kevesebbé fájdalmas élet

után elérkezik az öregség , romlandóság , vénség és a halál.

A százon túl élk ritka kivételek; a nagyobb rész sokkal

elbb meghal ezen célnál, vagy betegségekben, vagy tör-

ténet által vagy csupán az öregség miatt.

A csecsem sokkal tovább szorul még az anya sege-

delmére mint annak tejére, honan annak számára elme-

beli s egyszersmind természeti nevelés is származik, vala-

mint a kett között állandó hajlandóság. A két nembeliek

majdnem egyenl száma , az egy nnél többet tartásnak

nehézsége, ha a gazdagság nem segít ki, azt mutatják,

hogy nemünkben az egynsség a természeti kapocs , és va-

lammt mindazoknál kik ezen egyesülési nemet ismerik,

itt is részt vesz az apa a nevelésben. Ezen nevelés hosszasága

más gyex'mekek nemzését is megengedi azon közben , ho-

nan a házassági egyesület természetes folytonossága szár-

mazik, valamint a gyermekek hosszú gyöngeségébül a há-

zi fenj'íték veszi eredetét, s következleg minden társasági

rend , föltéve , hogy az új családokat képz fiatalok fön-

tartják szülikkel azon egybeköttetest, melly oUy hosz-

szú idn által édes szokásukká vált. Ezen egymáson

segítend hajlandóság végetlenül szaporítja azon haszno-

kat , mellyeket már a magános embernek megszerez

ügyessége és elméje; az vezeté t a más állatok megszelí-

dítésére vagy elrettentésére , az éghajlat kedvetlenségeinek
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megorvoslására , — és ezek által lön képes a fold egész

színét ellepni.

Különben az ember nem látszik semmit birni , a mi

az Ösztönhöz hasonlítana, semmi állandó szorgalmat, és a

vele szúlelett képzeletekbi szármozotlat ; minden ismere-

te az érzések , ön vagy eldei figyelmezésének sükere. A
beszéd által átadva , a gondolkozás által gazdagítva , szük-

ségeihez és éldeleteihez alkalmaztatva , adák eíiek néki

minden mesterségét. A nyelv és az irás, megszerzett is-

mereteket föntartva, végetlen tökéletesedés forrását teszik a

faj számára. így teremte ö képzeletet magának, igy vön

hasznot az egész termesze tb ül.

Azonban mégis igen különböz fokai vannak az em-

beri kifejldésnek.

A legels csapatok a vadászatbul , halászatbul vagy

vad gyümölcsökbül lévén kénytelenek élni , egész életüket

élelmök keresésére kellvén fordítamok, nem szaporodhatván

nagyon, mert hamar fölemésztették volna a vadakat, ke-

vés elmenetelt tnek ; mesterségök a knnyhók és sajkák

készítésére , magoknak brrel való födözésére , nyilak és

hálók csinálására volt szorítva ; alig vizsgáltak egyebet , az

ket utaikon vezet csillagoknál, némell}^ nékik használható

tárgyaknál; csak az ebet szelídítek meg, mivel annak ter-

mészeti hajlandósága volt hasonló életnemre. De mihelyt a

fííev állatok megszelídítésére jutottak, a számos csorda

birtokában egyre biztos életet találtak, és üres idt, az ös-

meretek bvítésére használhatandót ; némelly szorgalmat

fordítottak a lakhelyek és öltözetek készítésére ; a birtokot

és következleg a cserélést , a gazdagságot és az állapotok

egyenetlenségét megismerték, minta nemes vetélkedés és

alacsony szenvedelmek forrását •, hanem az új legelök ke-

resése s az évszakok követése miatti bujdosó életmód mind-

egyre szoros korlátok között tartotta ket.

Az ember tulajdonképen nem vala képes faját nagy

fokon elterjeszteni, és ösraereteit s míveit igen messze
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vimii elbb, mint csak a fóldmívdós ri»ltal;'(l;5sa és a f<UJ-

nck örökös tulajdonokra val<'> ícjloszlása óla. A ícUdinive-

lés segítségével a társaság tagjai egy részének kézi miinlcája

képes mind a többit táplálni , és azokat kevesebbé szüksé-

ges munkákkal bagyja foglalatoskodni, midn egyszers-

mind azon remény, hogy a szorgalom által magának éa

jövendöségének kellemetes léteit szerezhetni , új rugót

adott a verscnygésnek. A képzeleti becsek föltalálása igen

magasra emelé ezen versenygést, könnyítve a cserét, a ja-

vakat egyszerre függetlenebbekké és nagy növekedésre al-

kalmatosakká téve; hanem ebiiaradhatallan következésnél

fogva szinte magas fokra emelé a puhaság vétkét és a nagy-

ravágyási dühöt.

Azon természeti hajlandóság , mellynél fogva mindent

általános képzeletelo-e vonni és minden tüneménynek okát

föllelni törekszünk , a társasági kifejldés mindenilc fokán

állított gondolkozó embereket elö , kik új képzeleteket

szötek a már voltak tömegéhez ; és mivel a világosság so-

ha sem volt közönséges , majd mindenkor arra löi'ekedlek
,

hogy fölsöbbségket (nagyobb belátásokat) uralkodási esz-

köz gyanánt használják , érdemeiket mások szeme eltt

túlmagasztalva, ismereteik gyöngeségét pedig balvélemé-

nyes képzeletekkel takarva be.

Még gyógyílhatallanabb rósz az ervel való visszaélés

ma, midn csak az ember árthat az embernek, maga azon

egy faj, melly örök hadban van magával. A vadak erdeikért

vitáznak, a csordázók (nomádok) a legelkért ; valahányszor

pedig képesek reá, beütést tesznek a földmívelkhöz

,

munka nélkül elrablandók azok hosszú munkájának gyü-

mölcsét. Magok a mívelt népek is , távol lévén az éld ele-

tökkel való megelégedéstül , csatákat znek a gög elssé-

geiért és a kereskedés egyedül bii'ásaért. Innét van az igaz-

gatás szükséges volta , melly a nemzeti hadakat kormányoz-

za, egyesek panaszait pedig elnyomja vagy szabályzott

idomokba vezesse.
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A többé vagy kevesebbé kedvez köriihiiények bizo-

nyos fokokon tartózUtk a tdrsági létet, vagy anak kifej-

ldését elmozdíták.

A két száraznak éjszaki jeges éghajlatát, Amerikának

áthathatatlan erdeit még most is csak vad Jialúszok és va-

dászok lakják.

Ásia és Afrika közepének végetlen homok sikjai és

sós pusztái csordázó népektül és számtalan csordáktul van-

nak ellepve; ezen félig mívelt csapatok mindannyiszor ösz-

vegyülnek , valahányszor egy neki hevült vezér fölszólítja

ket, és becsapnak a körülfekv mívelt tartományokba,

ottan széket verendk és elpuhulandók, miguem más csor-

dázók jnek és ket meghódoltatják: ez azon önkényke-

désnek igazi oka , melly minden idbSn elnyomá Persia,

India és China szép éghajlatában a szorgalmat.

A' szelid éghajlatok, a lermészettül vizekkel ellátott

éa növényekkel bvelked földek a földmívclés és polgá-

riasodás természeti bölcsi ; és lia helyczelök bátorságba

teszi ket a barbárok becsapásaitul , ott a világosság nemei

közösen ébresztgetik egymást : illyenek voltak , curopában

az elsk, Görög- és Olaszország, illyen most is majd ezen

egész szerencsés földrész.

Azonban vannak még bels okok, mcllyek a legked-

vezbb körülmények között is elgátolni látszanak némelly

fajták fejldését.

Az emberfaj fajtái-

Noha az emberi faj egynek látszik , noha minden egyé-

nek nszhetnek együtt és tei^mékcny egyéneket nemzhet-

nek , azonban némelly örökös alkotásmódot venni nálok

észre , a mi az ugy nevezett fajtát teszi.

Ezek között kiváltképen három látszik nagyon kitn-

ni: a fehér vagy Icaukazi ^ a sárga vagy mongol, a fekete

vagy szerecsen (éthiopi) fajta.
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A kaukazi, mellyhez mi is tartozunk, megkülönbözte-

tik feje idomának szép lojásdadsága által ; s ez ada léteit a

legmíveltcbb , a löbbieken legtöbbször uralkodott népek-

nek ; különböz ai-c és hajszínzetet mutat.

A mongol fajta megismerhet duzzadt arc-csontairul, la-

pos arcáx'ul , keskeny és ícrde szemeirl, egyenes (rideg)

és fekete hajárul, ritka szakállárul, olajszínérül. Ez alkotá

a chinai és japáni nagy birodalmat, és gyzedelmcit néha

a nagy pusztaságon innenre is elhozta 5 de míveldésc min-

dig szakaszos volt.

A fekete fajta az Atlas hegy déli részével határos ; színe

fekete, haja göndör, kaponyája öszvenyomott, orni be-

lapult*, duzzadt arcora (szája) és vastag ajakai látszólag kö-

zel hozzák a majmokhoz; az t képz népek mindig bar-

bárok maradtak.

Kaukaziuak azért nevezték azon fajtát, mellytül mi

származunk, mivel az áthirlések és a népek elágzása azt eti

Kaspi- és Feketelengcr közötti hegyek láncolatáig látszik

emelni, honnan az mintegy sugarazva terjedett el. A Kau-

kaz népei , a cirkassiaiak és georgiaiak , ma is legszebbek-

nek tartatnak a földön. Ezen fajta fágait megkülönböztet-

hetni a nyelvek hasonlatossága szerint. Az^ araméni vagy

syriai ág délfelé ii-ányzódott ; eltérnie az assyriaiakat,

a mindig hódítallan arabokat , kik Mahomet után azt vé-

lek , hogy a világ urai lehetnek , a íoniciaiakat , zsidó-

kat, abyssiniaiakat az arabok gyarmatait: igen hihet

hogy az egyiptombeliek is hozzájok tartoztak. Ezen, a

mysticisniusra (titkozatra) mindig hajlandó ágnál születtek

a legkiterjedtebb vallások. A tudományok és literatura né-

ha virágzottak nála, de mindig furcsa, tarkalékos (bizarr)

idomokban és ékesített irüval (irásidommal).

Az indus
,
germán és pelasgi ág sokkal kiterjedtebb és

jóval elbb eloszlott; azonban a legsokszorozottabb rokon-

ságot ismerni ki négy fönyelve közt, millyen a sancsrit, ma
is szent nyelve az indusoknak , s a hindostáni nvelvek na-



AZ EMBER. 77

ígyobb részének anyja; a pelasgok régi nyelve, melly a

rgörög, laLin cs több kiholt nyelvek s a déli európai min-

den nyelvnek közös anyja; a golb vagy tíidesk (germán)

nyelv , melh^tül származtak az éjszaki és éjszaknyugoti

íiyelvek-, mint a német, holland, angol, dán, svéd s ezek-

nek tájbeszéd^i (dialectusai); végre az úgynevezett slav

nyelv , mellytül származnak az éjszaklceletielc, orosz, len-

gyel, cseh és vend.

Ezen nagy és tiszteletes ága a kaukázi fajtának ter-

jeszté legtávolabb a philosophiát , tudományokat és míve-

ket, ez azoknak raktára (rzje) harminc század óta.

Ezt a celták elzék meg Európában, mellynek éj-

szakrul jÖtt s hajdanában igen elterjedt népségei, most a leg-

nyugotibb pontokra vannak szorítva, — és a kantabrok,

kik Afrikábul Spanyolhonba hatottak, és ma majd egészen

íöszveolvadtak azon számos nemzetségekkel , mellyeknek

maradéka öszsze van ezen félszigetben keverve.

A régi persák eredete egy az indusokéval, s azok ma-
•radékai az európai népekkel való hasonlatosság legnagyobb

jeleit ma is hordozzák.

A scytha és tatár ág , eleinte éjszakra és éjszak keletre

iráyzódva , ezen vidékség végetlen pusztáiban kóborolva,

onnan nem jött egyébért ki, mint testvéreinek szerencsé-

sebb alkotmányait elrontani; a seythák, kik a régi idk-
ben becsapásokat tettek Asia magasára; a pártosok kde ott

a görög és romai uralkodást megdönték, törökök, kik az

arab birodalmat fölfordíták , s Európában a szerencsétlen

görög nemzet maradékát meghódíták , ezen ágnak rajai

voltak; afinlandiak, a magyarok hozzá tartozó népek, a

germán és slav népek közé mintegy eltévedve. A Kaspi-ten-

ger éjszaki és keleti oldala, hajdani hazájok, ma is bir

azon eredet és hasonlító nyelv népeket; de öszve ele-

gyedve más számtalan különböz eredet és nyelv népek-

kel. A tatár nemzetek érintetlenebbek maradtak azon egész

t^rcn , lionnan sok ideig' fenyegetek Oroszországot s hol
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végre az állal meghódílluU.ak , a Duna kiönilcséll egészen az

írüscn túlig. Azonban a mogolok ,
gyözcdclineik idején,

bele keverék verket •, és kivált kis Talárhonban sok vo-

nataikat látni.

A kaakazi fajta tatár ágátiil keletre kezddik a mogol-

fajta, melly egész a keleti Nagytengerig ui-alkodik. A még

csordázó ágai , a kalmükök és kalkasok , a nagy pusztában

kóborolnak. Eldödeik háromszor vitték messze nevok ret-

tenetességet, Atila, Gengis (Dsnigisz-khán) és Tamerlán

alatt. A chinaiak ennek legrégebben mívelt ágát teszik,

söt nem csak ezen fajtának, hanem minden ismert népek-

nek. Egv harmadik ág (a mandsk) az új idben foglalta

cl Chinát 3 azt ma is kormányozza. A japániak, khoreaiak

s majd mind azon csapatok, mellyek Siberia éjszakkcletén

terjednek el, az orosz uralkodás alatt, nagy részint ehex

tartoznak; st ide számlálják ma még a marian, karolin s

több ezen szigetsokhoz közel fekv szigetek si lakosait is.

Ha némelly chinai tudósokat kiveszünk, a mogol fajla

népei állalában a buddismus kiilönbféle felekczetcilicz és F<'>

vallásához ragaszkodnak.

Ezen nagy fajtának eredete az altai hegyeken látszik

lenni, a micnkéa Kaukazon ; de nem lehet olly híven kö-

vetni küh'inbféle ágozalinak származását. Mind ezen csor-

dázó népek történetei olly áttünk, mint tanyázatuk, a chi-

naiakéi pedig az ket körülvev népekrül rövid és kevéssé

folytatott tudósításokat adnak. Nyelveik rokonságai is igen

kevéssé ösmeretesek s nem tudnak ezen tévelyben (laby-

rinthban) vezérelni.

A félsziget éjszaki nyelvei a gangcsen túl, szinte mint

a thibeti, némileg hasonlítanak a chinai nyelvhez, leg-

alább természetökre nézve , melly némelly tekintetben egy

szótagos, 3 a rajtok beszél népek nincsenek vonásaikban

hasonlatosság nélkül a többi mogolokkal; hanem déli ré-

szét ezen félszigetük a malájok lakják, az indusokhoz, ido-

mára nézve, igen közclil nép, mellyuek fajtája 's nyelve
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az egész indus szigelsok partjain clLcrjccU. A r3cli-lcngcr

sziimlalan apró szigeteit szinlc egy szép fajta népesíti,

melly igen közelít az indushoz , s mellynek nyelve sokban

hasonlít a malájokéhoz 5 hanem a nagy szigetek belsejében,

kivált pedig a nagyon vadonos helyeken , más fekete szí-

n emberek laknak , néger arc-idommal , mind rendkivül

barbárok , s kiket alfurus-oknak neveztek 5 Uj-gvineának

és a határos szigeteknek partjain pedig más feketék laknak

majdnem hasonlók az Afrika nyugoti partjain lakókhoz, 3

/x/pws-oknak mondatnak. Uj - holland lakosai az alfuru-

sokhoz számláltatnak, de Diemen fóldejéirl azt bizonyít-

ják, hogy nagyobb részint papus-ok. (^)

Sem a malájokat sem a papusokat nem lehet egy köny-

nyen a három nagy fajtának egyikéhez számlálni, hanem

meg lehet-e az elsket szorosan különböztetetni az ö két

oldali szomszédaiktul , a kaukazi indusoktul és a mogol chi-

naiaktul? Mi megvalljuk, hogy e végre nem találunk ná-

lok elegend bélyegeket. A papusok pedig nem régente az

Indus-tengei-en elszórt feketék-c? Még nincsenek eléggé pon-

tos leírásaink vagy rajzolataink ezen kérdés megfejtéséhez.

A két száraz éjszaki részének lakói, a samojedok, la-

ponok, eskimók némellyek szerint a mogol fajtatul ered-

nek, mások szerint pedig nem egyebek a kaukazi fajta

scytha és tatár ágának elfajzott hajtása és sarjadékanál.

Magokat az amerikaiakat sem lehet még ó szárazaink

egyik fajtájához is kötni, azonban még sem birnak egy-

szersmind szoros és állandó jelekkel , mellyeknél fogva tu-

lajdon fajtát tennének. Rézveres színök erre nem elegen-

d^ rendcsen fekete hajók és ritka szakállok a mogolokhoz

f ) Lásd azon ktilal'cle íajtákiul , rneilyek a/. Inilus- es Cscn-

dcs-lenger s/.i^clcit lakják, Lcssoii és Gariiot üli. crtekezésct a;

Zoologie d yujage du la Cuqui/Ie-han I. 1 — 113. Az ásiai nemzcff k

nyelvciíil vs azoknak külcsönos lokoiiságárul kcitlczil nuM' Klapiotli .

.hia puly^lvtla-'yXí
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számoltatnák ket, ha szinte ugy kifejlett vonataik, szinte

ugy eltn oi'rok, mint a mienk, ha nagy és nyilt sze-

meik, annak ellene nem tennék magokat s európai ido-

munknak nem felelnének meg; nyelveik olly számolhatat-

lanok , mint népségeik •, s nem lehetett nálok mindeddig

semmi hebizonyiLó liasonlatosságot lelni, sem egymás kö-
zött, sem a régi világéival. (^)

AZ EMLÓSEK MÁSODIK REXDE.

A NÉGYKEZÜEK.

(LES QUADRUMANES.)

A boneolati különösségeken kivül , melljek ezfe

az emberiül elválasztják s mellyeket mi megmagya-

ráztunk, ezen család, igen szembetn jelek által

különbözik a mi fajunktul, minlhog}' hátulsó lábain

szabad és a többi ujaknak ellenébe tehet hüvelyke

van, lábának ujai hosszúk és hajlékonyak , mint ke-

zééi ; azon kivül minden faja könnységgel mász a

fákra , mig azonban csak bajosan tud egyenesen

állani és járni , lábok csak a küls szélre támasz-

kodva, és keskeny medencök a súlyegjennck nem

kedvezve. Mindnyája a miénkhez hasonlító belekké!

bir , szemeik elre irányzottak , emlik melükön

vannak, vesszjök csüng :, agyok mindenik oldal-

(') Lásd, az ameiikaiakrul , Humboldt fontos lanúsái;cikkal

olly gazdag iilazásán kivül, Vater és Mitchill értekezéseit.
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rul három karéiju, melljeknek hátulsaja az agya-

csot födi ; 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 bonyolódóttsága,

sok az emberéihez hasonló tettet és mozgást enged-

nek nekik.

Már régóta két nemre osztják ket, a niaj-

moh- és Tndkik-éra. , mellyek ma már az alárendelt

idomok szaporodása által két kis családdá váltak , —
és mellyek közé egy harmadik nemet kell helyhez-

tetni, az ingadühat.

A MAJMOK.

{Les Singes Sírnia L.)

Mind azon négykezüek, mellyeknek mindenik állkap-

csában négy egyenes metszöfogok van , s minden ujokon

lapos körmök, — két olly jegy, melly ket közelebbre

hozza a következ nemeknél az emberhez j zápfogaik,

szinte mint a mieink , csak tompa böcökösek , s k csupán

gyümölcs eledellel élnek 5 hanem szemfogailc meghaladván

a többieket , fegyvert adnak nekik , mellynek mi liijával

vagyunk, és az átellenes álkapocsban ürt kivannak, melly-

bc a Száj becsukásakor helyezdjenek.

Zápfogaik száma szerint két f alnemre oszthatni ket

,

mellyek szinte számos csapatokra szakadnak el. (^)

(') Buffon öt neniictségte osztá a majmokat: a tuiajdün maj-

mok, fark nélkül , páviánok (les pajiioiis) lövid farkuak ; matskamaj-

CUVIEll I. Js.. 6
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A tulaj (lonképen ugj nevezett, vagy az o világbeli

majmok.

Zápfoguknak száma ugyan annyi mint az embernél,

hanem különben magok között némelly jelekre nézve kü-

lönböznek , mellyek e következ íolosztásokat képzék

:

AZ EMLÖRÖK.

Les Orangs; Simia Erxl. Pithecus GeoíTr. vad emherék

,

f.
n\xi orangoh. (^)

, Az ó világ majznai között csak nekik nincs ülgumó-

jok, — máj ok pedig és vakbelök az emberéhez liasonb't.

Orrok nem duzadt, nincs pofzsebök; sem a farknak leg-

kevesebb nyoma.

Némellyeknek elegend hosszú karok van , hogy ?6n-

álltokban a földre érhetnek , lábszáraik ellenben igen i'ö-

videk. Ezek a tulajdonképen mondott eralrök.

A homlohmagas emlör ; Orángutáng. Földi. (Simia

Satyrus Lin.) Aud. 2. 1. Fr. Cuv. 2. 1. f)

Ugy tartatilc hogy minden állatok között ö hasonlít

leginkább az emberhez , fejének idoma , homlokának nagy-

Tnok (cerkóf, les guenons) , hosszú farkuak, üigumósak
;
göndörök

(les sapajous) hosszú és kúcsoló farkuak , ülgamó nélkül ; Erxleben

pedig, föl véve ezen osztást, ezen neveket, simia, papio , cercopi"

thecus , cebus és callithrix-re fordítá. A cebus és ca/litrix nevek ^

mellyek a régieknél afrikai és indiai majmokat jelentének, igy vi-

tettek ált Amerika majmaira. A papiók neme, csupán csak a fark

rövidségén alapodva , nem tartathaték meg , mivel a természeti ren-

det igen megtörte volna , s a többit is mind alosztályokba kellett

tenni; végre az ingaduk (les ouistitis) nemét is ki kellett vetni,

melly, a sagouinokéban foglaltaték, de mellyek a többi majom ne-

mek jeleivel nem egyeznek egészen meg.

(') Orang maláji szó, s okos valóság-ot jelent, melly az em-

berre, homlokmagas emlrre, és elefántra alkalmaztatik. Utang vadai

vagy erdeit tesz. Innét az Orang-utang, erdei einber-nek is foiditta-

ték az utasoktul,

(-) A homlokmagas emlór egyetlen jó rajzolata sok ideig a Vos-

aiaer-birtokabeli volt , egy Haagban élt egyén szerint készítve, A
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sága és agydnak tömege által; lianem némelly szerzk fön-

Iiéjí(e!Ó állításai ezen hasonlatosságrul részint onnét ered-

nek, hogy csupán fiatal példányokat láttak, mert igen

hihet hogy vénülésével arczora is sokkal kiduzadtabb lesz.

Teste durva verhenyeges szrrel födött, arca kékded, hátul-

só hüvelkei az ujakhoz képest igen rövidek. Ajakai különös

módon Idnyújthatók és nagyon mozgékonyak. Története

igen meghamisíttaték , t más nagy majmokkal , kiváltké-

pen pedig a homloklapos emlörrel összekevervén. Szoros

birálat alá vetvén , azt leljük , hogy a homlokmagas em-

lör csak a legkeletiebb tartományokban lakik , mint Mala-

kában, Kochinchinában, leginkább pedig Borneo nagy szi-

getén , honnan Javán által hozzánk liozaték , hanem igen

ritkán. Fiatal korában s ugy mint Európában láttatott,

igen szelíd állat , melly könnyen megszelidül és megszokik

s alkotása szerint cselekedeteink nagy számát utánozni ta-

nulja; hanem értelmessége nem emeli öt oUy magasra

mint mondaték, st még az ebét sem haladja sokkal meg.

Camper két hártyás zsebet talált föl és irt jól le , mellyek

ezen állat gögsipjának gyomraival közösülnek, és szavát

eltompítják ; hanem igen bajos elhinni , hogy hátulsó hü-

vellcein mindig hibáznak a körmök.

Egy borneói majom, melly mind eddig csak vázá-

bul ismeretes s Pongó Q nevezet, annyira hasonlít a

homlokmagas emlörhöz részeinek jóviszonya s feje lyulcai-

nak és varrányainak helyezete által, hogy, arcorának

Euffoné (Suppl. VII. 1.1.) minden tekintetben hijányos ; Allamand-é

(BuíT.d' Holl. XV. 1. XL.) egy kevéssel jobb, mellyet Schreber lemásolt

(ii. 1. B.) Camperé , ugyanott 11 1. C. lemásolva, nincs pontosság

liijával , hanem igen megösmerni , hogy halott szerint van készítve.

Bontius , Med. ind. 84, csupa ke'pzelet szüJcményt ad róla, noJia

Linné ebbiil készílé a Troglodjtest (Amoen. ac. 1, 1. i$.) Néhány jó

van még ezen munkának angol fordításában és Krusenstern utazá-

sában, 94 és 95 I. hanem mindig csak fiatal példányok szerint.

(') Audeb, Singcs
, pL anat, II. Ezen pongó nevezet , boggó~

6*
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nagy elöduzadása, kaponyájánalc Icicsinsége s alsó állkap-

csa ágainalc magassága mellett is , t felaölt egyénnek tart-

hatni , ha nem a homlokmagas emlörök fajábul is , legalább

egy igen határos fajbul. Karjainalc s nyakcsigolái nyújtva--

nyainak hosszasága , sarkcsontjának gumóssága, megköny-

nyebbítheték neki a két lábon való állást és menetelt. Ez

legnagyobb minden majmok között , és igen irtóztató ál-

lat ; közelít az ember nagyságához. (')

A tijbbi emlöreknél a karok csak a térdig érnek le.

Homlokuk nincs, és kapouyájok a szemholdak boltja mö-
gött mindjárt hátra lapul ; nevök homloklapos emlör*

A homloHapos enilör. (')

{Le Chimpanse y Sírnia troglodytes Lin. Vademher Földi).

Fekete vagy barna, elöl ritka szrrel födött. Ha az

utazók elbeszélésének liihelni , az ember nagyságát meg-

hl rontva el , mellyet Afrikában a homloklapos eml&rnek vagy a

durajkoknak adnak, Buiron által egy vélt nagy oiangutang fajta al-

kalmaztafck, melly nem volt ep;ycb képzelete szüleményénél. Wurrah,

egy bataviai természettudós , ezen állatnak ajándékozá el , mellyel

ö irt le elször , s raellyrül BuíTonnak képzelete sem volt. Lásd a

hataviai társaság emlékiratait. II, k. 245 1. Azon gondolat, hogy

fölntt homlokmagas emlr lehet; egy közönséges emlör kaponyá-

jának látásánál szállott engem meg, mellyen az arcor sokkal duzad-

tabb volt, mint az eddig leirt atal egyéneknél; ezt én megös-

mcrletém egy emlékleirásban mellyet a tudományok akadémiája

eltt fülolvasék 1818-ban. Ugy látszik , hogy Tilesius és Rudolphi

is vizsgálták azt. L. a Berlini Ak. Emlékiratait 1824. 151-re 1.

(') M. I. Harwood (Trans. linn. XV, 471 I.) egy emlör lábait

írja le, 15 angol hiivelknyi hoszúkat, a mi egy igen szembetn nagy-

ságot jelent s t arra vezette , hogy a pongót fölntt homJokmagas

emlörnek tekintette volna , ha a londoni sebészek collegiumabeli

pongónak egygyel több ágyékcsjgolája nem volna , mint a homlok-

magas emlör vázában. De ez semmi ellenvetés; mert ezen különbözés

nem egyszer láttaték az ember fajában is.

(') Ez Tulpiusnál: quojas morou vagy angolai satyr ^ ki annak

josz képét is adta (Obs. med. 271 1.), T^-Jon-nál pygmée nev, és
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közelíti vagy föliü is haladja; de Európában egy részét

sem láttuk még , melly ezen nagyságot mutatá. Guineában

és Kongóban laldk , seregesen él , a bokroldjul kunyhókat

készít magának, föl tud köveldcel és botokkal fegyver-

kezni s azokat használni képes az emberek és elefántok tá-

vol üzésére tanyájátul; azt mondják, hogy a néger asz-

szonyokat kergeti és néha ellopja az erdkbe, stb. Majd

minden természettudós öszvezavarta ó't a homlokmagas em-

lörrel. A fogságban igen jófej s megtanul emberi módon

jái'iii , ülni , enni.

Az emlöröktííl mostanában elválasztatnak :

A KARNYÚK.

{Les Gibbons, Hilobates Üig.)

Mellyéknek karok hosszú , mint a homlokmagas ein^

löröké, homlokuk lelapult, mint a homloklapos em-
lröké, farok tilgumós mint a pofíírüké, hanem ezen

utolsóktúl különböznek , mivel nincs farkok és pof-

zsebök. Mindnyája Indiánals legtávolabb részén és szi-

getsokán lalcilc.

A fekete harnyú {Le Gibbon nire. Simia Lar.

Linn- Buif. XIV, ii. Onhó Fréd. Ciiv. 5 és 6 rl.

Durva fekete szrrel van födve , arca pedig fehérl

körrel kerítetett be.

sokkal jobban van rajzolva Anat. of. a Pygmi , 1. I.), Schreber-\ü\ le-

másolva I 1. B. Scotiu egy másik loeglehetös rajzolatát adta, lemá-

solva az Amoen. acad. VI. rl. I. fig. 3. és Schreb. I. C. Egy egyen
,

melly Bufibnnál élt s melly a múzeumban tartatik, rajzolva van, noha

elég rosszul, a Hist. nat. XIV. I- , hol Joc^J-nak neveztetik. Azon

egyént sokkal jobban adá Lecat (Traité dn niouvement musc'. i 1. I.

k.) Quimpesé név alatt; szinte ezt adja Audehert is, hanem csak a

kitömött szerint. pongó-nak nevezi.
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A vúvú (barna) Jcarnyú, {Le. Gibhon hruji. Hilo^

hates agilis. Fr. Cuv. 3 és 4 rl. — Petit Gibbon , Bufíbn

XIV. m).

Barna, arcaköre és hát-alja halavány sárga. A fiata-

lok egyidomulag sárgásfehérek. Élénksége rendldvül nagy
;

párosan él; maláj neve: vuvu (vouvou) , nielly Iciáltásá-

tul Yéteték.

A hamvas harnyú {Le Gibbon cendré. Sim. léucisca

Schreb. rl ZB.)

Szelíd hamvas gyapjúval födött, fekete arcú, a náda-

solcban tart^zlcodilc s a legmagasabb bambus-szálolcra íol-

mász hosszú karjaival ott súlyegyengetve magát. Szinte vu-

vúnak mondatdc.

A többi karnyúktól megkülönböztethet

A raguj {raguju íarnyú , Le Siamang. Simia Syn^

dactyla Raíl. — Fréd. Cuv. 2 rl.)

Ennek hátulsó kezein a második és harmadik uj egy

keskeny hártya által egyesülve van az els pöre egész hosz-

szaságában. Fekete; álla és szemholdai verhenyesek; szá-

mos csapatold)an él, mellyeket bátor és vig^ázékony ve-

zérek vezetnek; az erdket iszonyatos lármával töltik el

nap kelte s nyugtaltor. Gégéje hártyazsebet bir.

A most követlvczend ó világiuikbeli majmok mind-

nyájának mája több karélyra van osztva , vakbelök vas-

tag, rövid, toldaléktalan ; szakcsontok vértidomu.

A POFÜRÜK.

{Les Guenons. Farkos mcLJmoh. Cercopithecus Exl*

részint) Q.

Arcorok középszeren duzad el (60°), pofzsebesek,

farkosalc, ülgumósak; utolsó alsó zápfogulcon négy púp

(') Cercopithecus: farkmajom, a régi görögöknél szokásban

volt név.
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van mint a többíeken. Igen szíhiios, igen különbféle nagy-

ságú és szín fajaik , betöltik Afrikát, seregesen élnek és

nagy pusztitást visznek a kertekben és mívelt mezkön
végbe. Szinte könnyen megszelédíthetök.

Jl veres pofürü {Le Patás. Sírnia ruhra Gm.) Buff.

XIV, XXV, XXVI. Fréd. Guv* 23.

Fölül eléggé élénk sárgaveres, alul fehéres 5 fekete fö-

dél a szemei fölött , néha fehérrel szegve fölül. A Sene-

galnál.

Az örvöspofürü (Le Mangahey a collier, Simia aethiops.

Lin.) BufF. XIV , xxxm. Fréd. Cuv. 24.

Fölül (a hátán) csokolád-barna , alul (hasán) és tarkó-

ján fehéres , fejtetje élénk veres , szemhéjai fehérek.

Buífon Madagaskárt, Hassclquist Abyssiniát mondja

hazájának. S valóban Sonnerat azt állítja, hogy Madagas-

kárban épen nincsenek majmok.

Az örvetlen pofürü [Le Mangahey sans collier.

Simia fuliginosa. Geoff.) BuíF. XIV, xxxii. Fréd.

Cuv. 25.

Fölül egyidoraulag csokoládbarna , halaványsáJ^a alul>

szemhéjai fehérek. BuíFon madagaskái'belinek mondja, és

az elbbi fajtájánali tartja.

A zöldeshdtu pofürü {Le Callitriche , Simia sabaea.

Lin.) Buff. XIV. xxxvii. Fréd. Cuv. 19.

Fölül zöldes , alul fehéres , képe fekete
,

pofszalcálla

sárgás , farka vége sárga. A Senegálnál. (*)

A karhamvas pofürü [Le Malhrouc. Buff. Simia faunus.

Gm.) Buff. XIV , XXIX. Simia Cynosuros scopoL Schi'.

. vvív'l> '\A

(') A callithrix nevet Pliniusnál , VIII. k. 54. szak. egy elhio-

piai majom bírja , bojtos szakállú és farkú, hihetleg a s'örénjre.i töm-

kar. BuíTon öakénybül adá ezen fajnak.
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rl. XIV. C. Frétl. Cuv. 22. rl. — Audeb-nél az elb-

binek fajtája. (4. fam. 2 sect. 5 rl.). (')

Fölül zöldes, lagjain hamuszürke, képe hússzín,

farkán sémi sárga nincs , szemholdai fölött egy fehér és fe-

kete sujtás; boréka szép lazurkék {ultramarin) szín.

Farverhenyes pofürü {Le F'ervet. S. erythropy^a

Fréd. Cuv. 21 rl.

A karhamvastul abban különbözik , hogy boréka fe-

hér , segge pedig verhenyes szrrel van körülvéve

:

A szürke pofürü pedig {S. grisea) Fréd. Cuv. 21 , hogy

boréka zöld 5 körülvéve sárga szrrel.

Orrfekete pofürü (Le Talapom. S. Tnelarhina.Wréd.

Cuv. 18. rl.) Buíf. XIV. lO rl.

Fölül zöldes
,
pofszalíála sárgás , orra fekete a hússzí-

n arc közepén.

Szerzetes pofürü {La Mone. Simia niona , és S. mo-
nacha. Schr.) Buíf. XIV, xxxvi. Fréd. Cuv. 13.

Teste barna , tagjai feketék, hasa, karjai belseje és

feje köre fehérebbek: homlokán fekete sujtás, farka tövé-

nek mindenik oldalán egy fehér folt.

Szakállas pofürü [Le Rolowai. Sírnia diana. Lin. Exqui-

ma Margr. (). Audeb. IV. Fam. II. sect Vi. rl. Buíf.

Suppl. VII, XX.

Fölül feketés fehér pontoldcal , alul fehér , kereszté bi-

(') Clusius Cercopithecus íarBatus-A, mellyet Linné mint Fau-

nus-A példáját hoz föl , inkább sörényes tümkar mint karhamvas

pofürü.

(") Azen kép, melly Maigiave exquimájához adaték, a veres-

bftgönczé; a veresbgönz (ouarine vagy guariba) leirása mellett pe-

dig az exquima (szakállas poffirii) ábrázolata van. Ezen áltcserélés

utóbb sok zavart okoza a névazonságban.
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bor veres , képe fekete feliér körrel , állán egy kis fehér

szakáll.

Ajkcimes pofürü* {Le Moustac, Simia cephus Lia.)

BuíF. XIV, XXXIV. Fr. C. 17.

Hamvas barnás, sárga bojt (szörcsomó) mindenik füle

clött, fólsö ajakán egy világos kék esik, fordított vért-

idomban.

Bajuszospofürü {IJ Ascagne. Si?nia petaurista Gm.)

Audeb. IV Fam. II. sect. xni. rl. F. C 16. rl.

Fölül olajbarna , alul szürke , képe kék , orra fehér

,

mindenilí füle eltt fehér bojt , fekete bajuszos.

Orrfehér pofürü (Le Hocheur. Sím. nictüans Gm.)

Aud. uo XIV. Fréd. Cuv. l3.

Fekete vagy barna fehér pontozattal csupán orra fe-

hér a fekete kép közepén; ajakai és szemei köre verhenyes.

Ezen utolsó öt fajta mind kicsin, kellemesen tarkázott

szín , igen szelid természet , Guineában közönséges. (*)

A FARKANYÚK.

{Les Semnopühéques Fréd. Cuv.)

Különböznek a pofrektül egy Ids pup által , meUy

legtöbbször az utolsó és alsó zápfogokon van. A keleti vidé-

kek majmai , mellyeknek kinyújtott karailc , kiváltképen

pedig hosszan nyúlt farkok különös tekintetet ad. Arcorok

ahg duzadtabb a pofürüekénél 5 szinte mint azok , birnak

(') Pennant némelly hvelyktelen poföiüt irt le, sim. polycomos

és sim. ferruginea , mellybül Iliger a colobus nemet csinálta, ha-

nem én mindeddig nem I.ítliattani ökct s ezci t nem szólék rólok.

Temmins azt bizonyítja hogy l'ejók és fogaik hasonlítanak a farka-

n} likéhoz.
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ülgumóval. Ugy látszik, hogy pofzsebök is hibázik. Gg-
jök erszénynyel cró'sítetl.

Legrégebben ismeretes

:

A vezér farhanyú' {Le Douc. Sím. nemaeits. Lin.)

BulT. XIV, XLi. Fr. C» 12. rl.

Bundájának élénk és változó színei által szembetn

;

teste és karai szürkék , kezei , szárai és lábai feketék , al

lábszárai élénk verhenyesek^ farka és egy nagy három-

szegletes folt a kereszloldalán feliérek; képe narancsszín:

és veres és fekete nyakköre vag^'is örve van, feje oldalán

pedig sárga szó'rcsomók. Cochinchinában lakik. (*)

Egy másik faj az orrának igen különös idoma által

nevezetes. Ez az

:

Orrhülöncz farlanyú {Kahau, Le Nasicjue. Simia

nasica Schr.) Buíf. Suppl. VII, xi és xn.

Sárga, verhenyesbe játszó; orra rendkívül hosszú,

elre áUó , s lapoczka idomulag kihomorított. Ezen majom

nagy seregekben él Borneóban , mellyek reggel és este a

nagy fák ágain öszvegyülekeznek a folyamok szélén. Ka-
Jiau-X. kiáltoz.

Azt mondják , Cochinchinában is lalcik.

Ezen alnemhez számláltatik még , az

:

Imádott farJcanyú {U Entelle. Sím. entellus. Dufr.)

Fr. Cuv. 8 és 9 rl.

Halavány sárgás szürke; szemholdain és feje oldalán

fekete szr van , elre irányozva. Bengala magasán laldk.

Ez a brama hitüektül imádott fajok egyike.

C^) Diarcl több vezér farkanyút küldvén Cochinchinából a ter-

mészettudomány múzeumának , meggyzdtünk liogy van ülgumó-

jok , mellyet Buffon megtagadott tálök, mivel nem látott egy a tö-

més által elrontott ifjú példánynál egyebet. Innét Iliger lasiopyga

nemét ia ki kell törölni , mivel az csak ezen hibán alapul.
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1

Tarajas far-hanyú {Le Cimepaye. Sim. jnelalophos.

Rafl.) Fr. Cuv. 7 rl.

Szép s igen élénk verlienyes , alul fehér, arca kék, fe-

jén fekete szörbl taraj , egyik fültl a másikig.

Búbos farhanyú {Le Croo» Sim. coniata Desm. S. erista-

ta Raíl.) Fr. Cuv. ii. rl. — Preshytis mitrata Kotzeb.

Szép hamvas ; alul fehér , farka hegyén fehér bojt.

Szemholdjain a fekete hvih , és fejtetejének szre hoszú és

fölemelt.

Fekete farlatiyú {Le Tchincou. S. maura L. Fréd.

C. 10 rl.

Egészen fekete, a fiatalok sárga barnák. — Ezen há-

rom utolsó a Sunda szigetekrül való. {^)

A TÖMKAROK.

{Les Macaques, Macaco.) (^

Utolsó zápfogaikon egy ötödik púp van mint a farka-

nyúknál, ülgomósak és pofzsebüek mint a pofürüek. Tag-
jaik vastagabbak és rövidebbek az elbbiekéinél, arcorok

duzadtabb, szemöld-boltjok kiállóbb mint ezeknél vagy

azoknál. Fiatalságolíban nagyon tanulékonyak, vénségök-

ben szelidílhetlenek. Paizsporcok alatt mindnyájának egy

erszénye van , a gggel közösül , s kiáltozások idején le-

vegvel megtel. Farkok csüng s mozgásaikban épen

nem vesz részt •, jó korán szülnek , hanem négy öt év eltt

O Maláji nevökben némelly változtatás yan. Raíles. (trans. Lin.

XIII.) a iS. comata-t chinkau-nak a S. maura-t lotong-xiak nevezi.

T. h. S. fascicularis v. Kra. Rafl. uo.

(^) Macaco a majmok általános neve Guinea partjain s a gyar-

matokbeli négereknél. Maigrave egy fajt jelel vele, mellyiül azt

mondja: habét nares elatas bifidas , és ezen bizonytalan kifejezés,

csupán ó tóle véve, megmaradt a Rufifon macaque" jáaak adott bé-

lyegzetben is, noha az semmi illyessel nem bir.
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nem fanosodnak. Terhességük hét hónyi; a nstények-

nek hátuls(') részein a viselés idején gyakran iszonyú fólda-

gadás látszik. Q)

Nagyobb részint. Indiábul jó'nek.

yí sörényes íömhar {Le Macaque a criniere. Sím. silenus

et leonia Lin. et Gm. Ouanderu Buíl.) Aud. II. Fani.

I. sect. III. rl.

Fekete 5 fejét hamvas sörény és fehéres szakáll veszik

körül. Ceylon-bul.

A kalapos tömhar {Le Bonnet chmois. Sírnia síníca.

Gm.) BuíF. XIV , xxx. Fr. C. 30.

Fölül elég világos sárgás-barna , alul fehér ; képe hús-

szín, fejtelojén a szr sngáridomban terjed ki s mintegy

kalapot képez. Bengalábul , Ceylonbul.

A sugaras tömhar. {Le Toque. Sím. radiaia GeoíF.) Fr.

C. 29.

Attúl csali zöldes színe által különbözik.

A mahogó tönúar {Le Macaque de BuíF. Símia cynomol-

gos et cyiLOcephalus L. Földinél ebfejü és muhogó

majom BuíF. XIV, xx. Fr. C. 26 és 27.

Fölül zöldes, alul sárgás vagy fehéres, fülel és kezei

feketék; képe és boréka fakó. (^) A csdhós tömhar {L*

Aigrette. Sím,ía aygula. L.) BuíF. XIV, xxi , csak fajtá-

jának látszik lenni , megkülönböztetve feje tetejének hosz-

szabb szörcsomója által.

Némelly tömkarfajok rövid farkok által különböztet-

nek meg.

Afarharövid töm,kar. {Le Rhésus. Audeb. Fam. IL rl.

(') Ez raondatá , Aelianus-sal , hogy Indiában gyakran láthatni

méh-elöeséses majmokat.

(") Told hozzá : Le Macaque a face nire (az arcfekete töm-

kar») Fr. Cuv. mammif. 28 , és a többi , ezen raunkábau leirt fajokat.
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Patás a quaeue courte , ii. o. iv. rl. BufF. XIV , xvi

;

az els „niaimon-X''^ Bufíbn ábrázold XIV, xix rl. (*)

Szürkés; fején és háta alján , néha pedig egész há-

tán sárga; képe hússzín, farka a térdhajláson aluh'a ér.

Bengalábul. (^)

A hukordu tönikar {Le Maimon. Sírnia nemestrlna Liji,

Sim. platypigos Schreb.) Audeb. II. Fam. 1. sect. ii.

rl. Fr. Cuv.- nél ; Singé a queue de cochon.

Fölül sötét barna; fején egy fekete sujtás kezddik

s háta hosszában vékonyul, feje és végtagjai körül sárgás;

farka vékony és kukorodott. (')

A FARKAGOM-ok.

{Les Magots. Inuus Cuv.)

Nem egyebek tömkaroknál , mellyek fark helyett egy

kis gomot birnak.

A közönséges farhagom {Le Magot commun' S, silvaniis
,

pithecus et inuus. Lin. Földinél : közönséges majom)

BufF. XIV. 7 , 8 Fr. Cuv. mammif.

Egészen födve van világos szürke-barna szrrel ; minden

majmok közölt legjobban állja ici a mi éghajlatunkat. Bar-

bariábul eredett, hanem azt mondják, hogy a gibraltári

sziklák megjárliatatlan meredekein meghonosodott- (*)

(') Az Audebert-tül használt tét egyen a múzeumnál van; meg-

vizsgáltam ókét ; csak egy fajt ke'pzenek.

(-) Buffon : Macaque a queue courte-]a (Suppl. VII. pl. XIII.

(Sim, erytrhea Sc/ir.) nekem valódi , de elvágott farkú makog6
tömkarnak (S. cynoniolgos) tetszik.

(') T. h. „Le macaque de V Ijide^^ es : „/e macaque a face

rouge.'^ Fred. Cuv. mammif.

C) Le pithcque Bufl". Suppl. VII, 4 , 5, nem egyéb fiatal far-

kagomnál. Szinte ezen fajbul valók a petit cynocephalc. u, o. 6. és

Piosper Alpinus : les grands et petiís cynoccphales-c\.
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AZ EBFEJÖMEK.

(Les Cynocephales.) Cynocéplialus. C. (^)

Az elbbieknek fogai , pofzsebei s ülgumói mellett

nyúlt és mintegy elvágott végú arczorok van, hol egy-

szersmind orrlyukaik nyilnak ki , a raelly okét a többi

majmoknál hasonlóbbakká teszi az ebekhez; farkok hosz-

szasága különböz. Ezek általában nagy, vad, és vesze-

delmes majmok; nagy részint Afrikát lakják.

A k'óz'ónséges ebfejöm {Le Papion BuíF. Simia sphynx.

Linn.)

Sárga , többé vagy kevesebbé barnába hajló
;
pofsza-

kálla sárga , képe fekete , farka hosszú. (^) Különbféle nagy

ságban látni. Fölnölvc, ijeszt vad és baromi buja. Guine-

ábul. Van egy közel faj is , rövidebb farkú , zöldesebb

bundájú, fehéres pofszakállu, hús-szin arcú. A zöldes eb-

fej. S. Cytiocephalus. Le Bahouin* Fr. C. Mém. du Mn.

IV, XIX.

A fekete ebfejöm {Le Papion nire' Simia porcaria Bodd.

S. ursina Penn. S. sphjngiola Herm. La guenon a face

üc^rjitos a majniok általános görög neve; s a Galenus föl-

bonczolta majom nem egye'b faikagomnál , noha Camper homJokma-

gas cmlórnek vélte. De Blainville észrevette ezen hibát, én pedig

megáliapítám , ezen két fajjal mind azt összehasonlítva , a mit Gale-

nus az ö pithekos-árul mondott.

(') Cynocéphalus , ebfej , igen esmeretes név a régieknél, annál

inkább, mivel ezen állat az ó egyiptomiak képjelezetében nagy szere-

pet játszott , a hol Tot-^ot vagyis Mercurius-t ábrázolá.

(-) Azok kik t csutának rajzolák, mint BufTon papionja XIV,
— XHt és XIV, — elcsutitották. Elször Brogniard ábrázolá le vala-

melly pontossággal , hanem az t nem illet S. cynocéphalus név

alatt. Rajzképe másolva van Schrebernél XIU. rl. B. Lásd a ^,pa-

pion** fajokrul Fréd. Cuv. cmióseit.
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alongée Penn. et BuíF. Supp. VII , XV. Singé noir. de

Vaillant. (^) Chacma Fréd. Guv. Mammif.)

Fekete, sárgásba vagy zöldesbe átfénylö, leginkább pe-

dig a homlokán; pofszakálla szürke, képe és kezei feketék.

Farka egész a sarkáig leér és bojtba végzdik. A fólnöltnek

nagy sörénye van; különben idomára és erkölcseire nézve

hasonlít az elbbiekhez. A Foknál (Cap-nál).

Az örvhosszu ehfejöm {Le Tartarin de Belon. Papion, h

perruquB' Sim. haniachyash. Papion, aface de chien.

Penn. Singé de Moco. EuíF. Supp. VIÍ , X. f

)

Hamvas , kevéssé kékded ; ervének s kivált feje olda-

lának szre igen hosszú; képe testszi'nü. Ezen nagy ma-
jom szinte egy a legbujább és legirtóztatóbban vadak közül.

Arabhonban s Ethiopiában lakik.

A többi ebfejüektül yxvc^ kell különböztetni egy a Fü-

löp-szigeteken lakó , egészen fekete és minden fark nélkül

való fajt {Afarktalan ebfejöni; S.nigra* Guv.) de a melly-

nek feje a többiekéhez hasonló.

A DÚZAJKAK.

(Les Mandrills).

Minden majmok között legdúzadtabb arcorruak

(30") ; farkok igen rövid ; szinte igen baromiak és vadak.

Orrok ollyan mint az elbbieknél.

A barnás dúzajh (Földinél : Mormon pávián és Majmon
pávián* Le Mandrill, Poggo, Choras BuíF. XI, xvi,

xvii és Supp. VII, IX. iS". inai/non et mormon Linn.

Szürke-barna , fölül olajszínües , állán egy kis czitrom

sárga szakáll; pofája kék és barázdás. A vén hímeknél ve-

(') Ezen koholt fajok csupán csak az egyenek nagyobb vagy kisebb

jó állapotja vagy kíilönhözö clctkoia által eiedtek.

(^) Schrcbernél másolva, hanem roszul színezve. Azonban van

egy jó rajzkcpe Fr. Cuv. emlseinél.
,
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res lesz az orr , leginkább pedig a hegyén , hol bibor szi-

nü lesz 5 és ez szolgált hamis okul, hogy tulajdon fajt csi-

nállak belle. (^) A nemz részek és a segg köre szinte

ezen színnel birnak. Szárai szép viola-kékek. Nem lehet

különösebb és rútabb állatot képzelni. Majdnem az emberi

nagyságot éri íol. A guineai feketék nagyon félnek tle.

Leírásának sok vonatát keverék az emiörökéi közé.

A sárgás dúzajh {Le Drill. Simia leucophaea) , Fréd.

Cuv. Anu. du Mus. d' liist. nat. ix, 37, — egy fiatal

és Hist de raammíf, egy fölnit szerint.

Sárgás szürke, képe fekete, farka igen rövid és vé-

kony ; a vén egyéneknél homályosabb lesz a szín , az

áll fényl veres.

AZ ÚJ VILÁG MAJMAI.

ISégygyel több zápfogok van a többieknél, Öszvesen te-

hát harminczhat , farkok hoszú
,
pofzsebök nincs, üle-

jx)k íodölt, gumótalan, orrok lyukai oldalvást, nem
alul. Araerika minden nagy négykezje ezen osztályhoz

tartozik ; vastag beleik nem oUy fijldagadtak , vak belök

hosszabb és vékonyabb mint az ó világ majmaié.

Némellycknek fogódzó farkok van ; azaz annak vége

olly ersen tekerödzhctik a testeken körül, hogy kéz gya-

nánt szolgálhat. Ezeknek különösen Oö/idörü {Les Sa-

pajous , Cebus Erxl. (^) a nevök.

(') Mimagunk, szinte mint Geoffroy, láltiik , hogy két vagy

liárom Mandi'il (Földi Majmon páviánja) Chorássá va?y is Mormon-
ná változott, a miizeum állat -kei teben. Azon szörhojt , melly a

mormon jegyéül hozatik föl
,
gyakran találtatik a majinonnál is.

(") Cebus, cej)us , Kvnog , nevei egy etliiojiiai majomnak^ melly

Aelianus leirá&a szerint (XVII. k. 8. sz. ) nem egyéb a mi veres

pof'iír-nkncl.
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A BÖGÖNCÖK.

{Les Aloueites. Mycetes Ilig.)

Megkülönböztethetk gúlyakép fejk által , mellyjiek

íols állkapcsa sokkal alább száll mint a kaponya , niig az

alsónak ágai igen magasra emelkednek egy csontdobot föl-

veendk, a szakcsont hólyagos fölfuvottsága által tániadot-

tat, gégéjökkel közösúlöt és szavoknak nagy kilerjedcst s

irtóztató hangot adót. Innét e nevök ; bögö inaJTfioh. Far-

kok fogódzó része alul kopasz.

Több fajok van, de a mellyeknek megkülönböztet

jeleik nincsenek még jól meghatározva , mivel bundájok

színe , mellyckre azok építtetnek , változnak az élecor és

nöm szerint.

A veres hög'ónc {U Alouatte rousse. Simia seniculus. Hur-
leur roux. BufF. Siipp. VII , XXV.
Gyakran Guiana erdeibül j hozzánk, hol seregesen

él. Ers róka nagyságú, élénk gesztenye-verhenyes, fe-

jén és farkán homályosabb. A medvéjü högöjic (L'

Alouatte ourson , Stentor ursinus GeofF.) keveset külön-

bözük tle. Hanem ugy látszik, hogy több mások van-

nak , mellyeknek egy része feketés vagy barna , a má-

sik pedig halavány szín. Bizonyos fajoknál a iialványabb

szín a nstényeké. (0

CJ Margiave . bias. 226, egy fekete guaribá-vul szól, barna

kezekkel , mellyel Spix az seniculus Tzzg-er-jében vt It fültalálni

(Müncheni Emlékiratok 1813. 353 1.) Mycetes rufimanus Kuhl.

Margr. 227 , egy másik egészen fekete és szakállas fajiul szól

,

niellynek rajzképc 228-on van ,,cxquima" hamis név alatt, njclly

ugy látszik Spix ( 32. rl. ) mycetes barbatus-a. Nösténje , u. o. 35.

rl. halavány sárgás szürke. A him hihetleg Kuhl és Neuwiecl Max.

hercz. mycetes ursinus-d. De d' Azzara caiaiá~]a. , nielly fekete
,

melén és hasán sötét vcrhenycs , nsténye pedig barnád , szinte ezen

fajhoz számlálható.

CUVIER T. K. 7
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A KÖZÖNSÉGES GÖNDüKÍJK.

{Les Sapajous ordi'naires,)

Fejk lapos, arcoruk kevéssé dúzad el (arcszegl. 60").

Néraellyeknek els hüve]kök egészen vagy nagyobb

részint el vau a br alá rejtve, f/z/^-va; farkok fogódzó

része alul csupasz. M. Geoíí. egy nemet csinál bellük

Dúgu) {j4teles {Jiüvelklelen) név alatt. (^)

Az els faj, az ötös dúguj {le chomek , altles pen-

íaclacijlusy Geoíl'.), különbözik a többiektiü, mivel egy

kevéssé elálló hüvelke vau , noha csak egy pörcbül álló

és körömtelen, egész bundája fekete.

Egy másik faj , a hüvellcsés dúguj {l.e JSliliri. Jlle-

len hypoxantlius pr, ]\Iax. brachjteles inacrutarsus Spix., rl.)

szinte bir egy igen kicsin hüvelket, st azon néha körme

is van. Bundája sárgás, farka felé rozsdaszínü lesz.

Ezen két fajt Spix elválasztá s Brachyteles {rövid hü-

velyiü) nevet adott nekik.

A többi dúgujak-níA. mellyekre csak magokra ruházza

Spix az Aleles nevet (Coaíta Buíf.) egészen Jiibázik a ki-

tetsz hüvelk.

Ma.x. Iierczejjnel elójö meg: myceten umirius, melly sokkal bar-

nábbnak látszik mini az: iirsinus Geofl". és jobban a M. fuscus vagy

jV. diícolor Spixii-bez kzcJit, 50 cs 34. rl. Ezoii utolsó látszik in-

kább a: Mycetes fuicuf Geofl'. lenni.

L' aloutte couleur de paille , Stentor stramineus GeofT. et

Myc. stramineus Spix. 51. rí. inelly sárgás barna , kaponyája szerint

más fajnak látszik, lianeni alig lesz egyéb, mint nstény az elöb-

biekbül. Különben pedig természetes, boj^y ba bélyegeik kevéssé

bizonyosak, névazonosságuk még kevesebbé ollyan.

T. b. J farksárga bgönc ( St. flavicaudatus GcoH. ) nielly le-

kelés barna , larka mindenik oldalán egy sárga csikkal.

(') Ann. du miisc'nm , VH. 260 és löv.
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Illycuek :

A valódi düguj (Le CoaíLa. Sitn. parikcus Lin. Földinél

:

Hs Pán Aíacslaniajom) Bufí", XV, i.

Egész fekele szrrel födve, mintáz ötös dúguj , ha-

nem teljesen minden látható hvelk nélkül. Képe testszínü.

Afelete dúguj {Le Cciyou, Ateles ater) Fréd. Cuv> Mamm.
Képe is fekete , valamint egész teste.

Az archeritett dúguj {Le Chuva Humb. Coai'ta a face

hordée. Ateles marginatus GeofF.) Ann. mus. XIII, x. rl.

Fekete , képe köriil fehér ször-szélezettcl.

A fehérhasu dúguj {Le Marinionda Humb. Coaita a

ventre blanc. S/m. JBeelzebuth Briss.) Geoíf. Ann.

mus. VII. , XVI. rl.

Fölül fekete, alul fehér; szemköre hússzín.

A sárga dúguj (Le Coai'ta fauve. Ateles arachnoide&

Geoff.) Auu. mus. XllI, ix. rl.

Szürkés-sárga vagy verhenyes, szemholdai feketék.

]\Iind ezen állatok Guianabul és Braziliábul valók, el-

s kezeik igen hosszúk, igen vékonyak; mindnyája igen

lassan jár. (^)

A OÖMBCSLPOK.

{Les I^agothrix GeoíF. Gastrimargus Spix)

Fejk gömbölü mint a dúgujaké, hüvelkök kifejlett,

mint a bögöncöké , farkok részint csupasz, mint minde-

niknél, lliyenek :

Hurnbold gömbcsupa (Le Caparo Hum. Lagothrix Hitm-

boldií Geoü'. Gastrim. olivaceus Spix 28 rl. és le Gnson-

Lagothr. Canus GeofF. Gastrim. infumatus Spix 29.)

üéli-aniorika belsejének majmai, a mint mondják,
kiüöuöácii torkosak.

(') Az emberrel ncinclly igen nevezetes hasonlatosságuk Tan az

izmokban. Az állatok között csak ö nálok van a kétfej czombizom

ugy képzdve , mint minálunk.

7*
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A löbhi göndörük (Kücsföd-ök , Cebus Gcoll.) egy-

szersmind gömbfej üek, fejlett hvelküek , egészen fö-

dött , nolia kúcsoló vagy is fogódzó farknak. Fajaik meg
szániosahJsak és szinte olly nehéz bélyegzetüek, mint a

bó'göncökéi.

Némellyeknek homlokszöre egyenl nagyságú.

yí feketés hícsföd [JLe Sajou. Simia appella Linn.)

és

A fehéres Mcsföd {Le Sai', Sün. capucina L.) Buíf. XV,
IV, V. és VIII, IX.

Egyik mint a másik különböz barna , az elsnek

képki'ire feketés , a másiké fehéres , hanem a többi testök

árnyalatai változnak a barna, fekete sárga st néha a fehéres

köz()tt is. A váll és mel tájéka azonban rendesen halavá-

iivabbak, fejkötejök pedig és kezeik sötétebbek. (^)

(^) A kücsf'ódek annyira változnak a nagyon harnátul a sárgásra

és Ichcicsrc, Iiogy kiscitetbc hozatva több fajt csinálnánk bcllök
,

Iia közép-fajtáik nem léteznének, illycnek a." sim. trepida , syrich-

ía, lugubris
, Jlavia L. ct Schrcb., valamint ncmellyek, racUyekct

GcoíT. kütónböztet meg, Ann. tlu mus. XIX, 111, 112. Spix még

szaporítja ket, véleményem szerint, könnyeimül eg.

Mi a feketés kwcsfödhöz teszsziik Max. h. cebus robust-át
,

iTiclly nem látszik vén egyénnél egyébnek. Spix cebus macrocepha-

lus-A, 1. il. szinte nem különböz faj. — A fehéres kúcsfödhöz tesz-\

sziik Bufi\ Sai á gorge blanche-'yAt (S. hypoleucos) , Spix cebus libi-

dinosus-ál y 2; Max. h. cebus xanthosíernus-At, vagy Spix cebus

xantocephalus-Sit , 3, s u. a. cebus cucullatus-it , 6.

Hajlandóbbak volnánk ezeket tartani különböz fajoknak: Le sa-

jou a pieds dorés^ Fréd C. le sajou brun, u. a. vagy cebus unicolor

Spix 4. rl. Sim. flava Schreb. 31. R. mellytiil spix cebus graciiis-t

(5. rl.) csupán a tömés által tetszik különböznek. Hanem még

számos vizsgálódás kell azon helyeken , hol ezen állatok él-

nek , nrig azzal dicsekedhetünk, hogy a fajokat nem önkényüleg

alkottuk.
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Másoknak homlokszöre különbféle fürtökbe van el-

rendelve.

A szarvas Jcúcsföd. {LeSajou vornu. Sím. fatuellus Gm.)

BuíF. Sup. VII , 29.

Homloka mindenik oldalán egy kis búb van fekete

szörbül. (*)

Ezen majmok természete szelid, mozgások élénk és

könny; könnyen szelidítlietok. Lassú fúvolaliang idomú

szavok miatt síró majnioknah (singes plenreiu's) is mon-
datnak.

A MAJMÓK-ok {Les Sai'mírís.)

larka lapos és majdnem megszün fogódzó lenni ; fejk igen

lapos. Vázokban a két szemgödör közfala hártya-térrel

bir* Csak egy fajok ösmeretes.

A mókiisu majmólc {Le Satmíri' Sírnia sciurea) Euíf.

XV, X.

Mókus nagyságú , sárgás szürke ; elökarai , szárai és

négy keze aranysárgák 5 arezora hegye egészen fekete.

KÚcsLAN {Les Saiís.)

nevet azon amerikai majmok viselnek, mellyeknck épen

nincs kúcsoló farkok. Sokaknak farka igen hosszú és boj-

tos , a miért róka farkú majmoknak is neveztetnek ; Ibgaik

inkább elnyulnak mint a többi majmoknál. Ezek Desma-

ret és Ihger Píthecía-i ()

(') Iclc tartoznak: Cebus cyrrhifer Geoff. s az ettl különböz ,-

cebus cyrrhifer pr. Max. — Cebus eristatus Fr. Cuv.

(^) Amerika minden nem kúcsoló farkú majmai 3 az ingaduk
,

közönséges névvel , iSagOMzVí-oknak (Callitrix Erxl.) neveztetnek But-

fontul. És ezen név valóban , minden apró nem fogódzó farkú négy-

kezüeknek adatik Braziliában.

I. Gcoffr. Ann. mus. XIX., 112—113, a callitiirix , melly Erx-

lebcnének csak egy osztálya, nocthores és pithécia nemeket áltaiá-

Hosan i^éopitheque névvel ajándékozza meg.
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A feketés lúcslan {Le YarJcé. Sim. pitliecia. I^imi.) Biiíl".

XV. XII. Pitliec/'a inusla Spix. 10 ú.

Feketés 5 képkörnyéke fehéres.

A szürle íúcslan. (Le Saíi gris. Pith. hirsufa Spix.

8. rl.)

Szürke; kezei sárgásak.

A fekete Icúcslan {Tje Sáli noir, Siinia satanas Hofiftnan-

segg) Humb. Obs. zool. xxy".

Egészen fekete.

A veresluií^u lúcslari {Tje Sáli h ventre roiix , Siaqe de

nuit. Pithecia rufiventris Gcoff.) Buíl. Supp. Yll

,

XXXI. Pithecia cnpillajnentosa Spix. rl. 11.

Barna ; hasa verlienyes.

Spix ezekti megklönbözleli azon fajokat , mellyek-

nek farka bojtos ugyan , hanem tcstöknél rövidebb. Ne-

vök: Brachiurus (kurta fark) kurldsz.

A sárga test kurtász {Brachiurus Ouaraka Spix. S rl.)

teste sárga; feje, nyaka, karja s líüjai feketék.

Ide kell még tenni, ha különböz faj, a. fejfekete

lurtdszt (Sim. nielanocep/iala Humb. Obs. zool. 29 rl.)

,

melly sárga , fekete fejjel.

Szinte megkülönböztetnek tle

A FOGAREJTEK.

(Z/Cí Callithrix Geoíf. Ijcs Sagouins Fr. Guv.)

mellyek farka vékony s fogaik épen nem nyiíínak el. Egy

ideig hozzájok számlálák a majmókokat, hanem ezeknek

magasabb a fejk , — szemfogaik rövidebbek.

Hlyének :

Az álarcos fogarejt (Z»e Sagouin a masque. Calh perso-

nata Geoff. Spix- 12. rl. Call. nigrifrons u. a., l.)

Bai-na-sárga , — feje 3 kezei feketék.
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Az özvegy fognr-ejt {Le Sagouin en deiiil^ oii la veuve.

Siniia lugens Humb.)

Feketés: nagy fehér nyakgallérral, mellytiil a Call.

amicta GeoíT. Sp. 13. rl. a a Call. torquata HoíTins. keve-

set különböznek. (')

AZ ÉJSZEMüMEK.

{Les Nocthores, Fréd. Cuv. Nyctipithecus Spix. — Iliger-

nél roszul : u4otus.)

A fogarejtekti csak két nagy éji szemök és a br alá ré-

szint elrejtett füleik által különböznek. Gsalc egy fajok

ismeretes.

A sujtásos ejszemöni {Le Douroucouli Humh» Obs. zool-

28. Nocthora trivirgata Fr. Cuv. Mammif. Nyctipi-

thecus vociferans, Spix. 18. rl.

Fölül hamvas , alul sárga , egy fekete csüng vonal a

homloka közepén , s cgyegy mindenik halántékán. Ez éje-

lezö állat déli Amerikában. (-)

AZ ING^ADÚK.

[Les Ouisiitis. Hapale Iligor. Arctopithecus GcofFr.

Egy kis nemet képzenek, a kiícslanokhoz hasonlítót,

s mellyekkel sok ideig összezavartaltak a majmok nagy

nemében; s valóban, mint az amerikai majmoknál, fejk

gömböly, képök lapos, orrlyukaik oldaliak, ülepök fö-

dött, nincs pofzsebök; és, mint a kúcslanoknál , farkok

(') T. h. Call. melanochir pr. Max. — Call cinera.tcens Spi:t.

14. rl. csak fiatalkorú ama fajbul , Temmink szerint. C. cuprea

Spix. 17. C. Gigo u. a. 16. I. Ezen Gigo vagy Guigo név Max. Ii.

által a Mélartoehir-nak adatok , iigy hogy azt nemi elnevezésnek

vélhetni.

(') T. Ii. .\yctif>if/ic(i/t felinus S[i\x. J8 il.
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nem kucsoló ; minden kurmöJí lapult ós hegyes , a luUulsó

hüvelkekét kivévén : els hüvelkeik pedig olly kevéssé

tdvoznalí el a töhbi ujaktól, hogy mintegy kételkedve ad-

juJc nekik a négykezü nevezetet. Mint apró kellemes ido-

mii állatok , könnyen mcgszelidlök.

Geoífroy megkülönbözteti a tulajdon ingadúhat Jac-

chus név alatt, s bélyegül adja nekik, hogy alsó metsz
fogaik hegyesek, ív idomú v^onalban állanak, és a szem-

fogakkal egyenl nagyságúak. Farkok nagyon szoros és

gyrzött; füleiken rendesén egy szörcsomó.

A közönséges ingadú {Li' Ouistiti commun. Siirt, jacclius

L. Paraguayban Titi, Földinél : Pésma macshama-
jom). Buíf. XV, XIV.

.10<'

Farka nagyon szrös , barna és fehéres gyrkkel fest-

ve ; teste szürke-barna ; fülei eltt két nagy fehér szörcso-

mó. Majd az egész déli Amerikáhan. {^)

Geoífroy iT/iíZrts-nak nevezi azon ingadú fajokat, mely-

lyeknek alsó metsz fogaik vés idomuak, majdnem egye-

nes vonalban állanak, és a szemfogaknál kisebbek. Far-

kok vékonyabb és nem gyrs.

A szürke ingadú (Le Pinche. Simia oedipus L.) BuíF.

XV, XVII.
j,^„,,^

Szürke, barnával hullámzott, fején hosszií fehér szr,

— áoqpl j':

(') Nehéz a külömbféle szín ingadut között a jó fajhatárokat

megállítani. A Jacchus penicillatus GeofT. Spix. 26. rl. fehér foltot

bir a homlokán , füle szicsomói barnák vagy feketék. A J. leucoce-

phalus ( Max. h. 2. k. ) hasonló csomókat bir, hanem a fehér

szín egész fejét 's nyaka elejét elfoglalja. /. humeralifer GeoíT. vál-

lai , mele s karai fehérek. A /. albicollis Spix. 25. rl. homlok-

foltja fülszörcsomói és nagy gallérja fehérek. Ellenben vannak,

mellyeknél minden fehérség eltnt. L. Annál, du mus., XIX ,

119 - 122 1.
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inclly fülei inogé lecsüng; farka vékony, verhcuycs. Az

Amazon folyam széleirl. (')

A hezesdrgds ingadu [Le Tamarin* Sim. midas Lin.

Midas rufimanus GeoíF. ) BuflF. XV. xiii.

Fekete; mind a négy keze sárgás. Guianabul.

A fekete ingadú {Le Taniariri négre. Midas iirsulus

Geoíf.) Biifl'. Sup. VII, xxxii. Midas fuscicollis. Spix.

20. rl.

Egészen fekete; hátán verJ^enyes hullámok.

Az ajakfehér ingadú {Le Tamarin a Uvres blanches.

Midas lahiatus Geoíf. M. nigricolhs Sp. 21.

Fekete, keresztje verhenyes, arcora köre fehér. (")

Az aranysörényü ingadú {Le Marihina; Singé Hon. Si-

mia rosalia L.) Buff. XIV , xiv.

Sárgás; feje aranysárga sörénynyel körülvéve; árka

vége barna. Surinambul.

Az aranytarica ingadu {Le Marikina noir. Hapale cliry-

sonielas pr. Max. 2. k.)

Fekete; elökarjai, farka föle és sörénye a feje körül

élénk arany-verhenyes.

Az ezüstös ingadu {Le Mico* Sim. argentata L.)

Buff. XV, XVIII.

Ezüst-szürkés fehér, néha egészen fehér ; farka barna.

Az Amazon folyamnál.

(') Azt vélem , hogy midas bicolor Sp. 24 rl. nem egyéb a

szürke ingadu fajtájánál , a M. rnystax pedig az ajakfeher ingadu-é.

(') A S. leonina (oroszlány-ingadu) Humb, Obs. 1. 5. rl. barna

,

kepe pedig fekete , ajakai fehérek , mint ezen fajé , hanem ugy

látszik hogy nyaka szre tömöttebb és sörényt képez , mint az arany-

sürényes ingadunál.

T. h. Midas chrysopygus Natterer.
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A MAKIK. Földi.

[Les Mahis. Tjemur Limi.)

Magokban foglalják, I.inné szerint , niiiul azon nég}'-

kczeket, mellycJvnek egyik vagy niásiJc állkapcsában négy

különböz' számú metsz foguk van, vagy legalább máskép

helyezdve mint a majmoknál. Ezen tagadó bélyeg kény-

telen volt igen különböz lényeket öszvekötni, öszvetar-

tozókat pedig nem vala képes egj^begyüjteni. GeoíFroy

több jobban bélyegezett osztásokat tön ^zen nemben. Ezen

állatot négy hüvelke jól kifejlett g ellcnbetehct, a há-

tulsó kéz els uja pedig fölálló hegyes körömmel van föl-

fegyverkezve ; a többi körmök mind laposak. Bundájok

gyapjus ; fogaik el kezdenek hegyes és egymásba bevágó

púpokat mutatni , mint a bogárevkéi.

A TULAJDONKÉPI MAKIK.

{Les Mahis proprement dits. Lemur).

Alul hat összenyomott és elre fekv metsz foguk

van; fölül négy, egyenes, a középsk egymástul távol

állók,* szemfogaik metszk; mindenik oldalról fölül és

alul hat hat zápfog; fiileik nem igen nagyok. Igen vidor

élénk állatok, mellyeket róla arcoru majmoknak i^ nevez-

tek hegyes fejk miatt. Gyümölcsökkel élnek. Számosak

fajai, és csak Madagaskárban élnek, hol a majmok helyét

látszanak elfoglalni, mellyek , mint mondatik, ottan nem
léteznek. Egymás között a sznniél egyébben alig külön-

böznek.

A hamvas maki (Le Mococo, Tjem,ur catta L.) BuíT-

XIIÍ, XXII.

Szürke-hamvas ; farka fehér és feketével gyrzött.

Á tarka nidki (Ije Vari. Lemur m,civaco //.) BufT. XÍÍI.

XXVII.
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Nagy fekete és fehér foltokkal tarkázva.

A veres Jiidhi. (Le maki rouge, Lernur riiber Pcroti.)

Fréd. Cuv. Mammif.

Vidám veresbarna; feje , négy keze, farka és hasa

feketék 5 tarkóján egy fehér folt , mindenik fülén egy ver-

henyes bojt.

A mongóc mdhi. Földi. (Le Mongous, Leniur jnongos'L.)

BuíF. XIII. XXVI.

Egészen barna, képe és kezei feketék. Közel fajok

vagy fajták ezek még:

A homloJcfehér mdhi {Le Mongous a front hlanc. Le-
fnur alhijrons Geoíl".) Audeb. Makis. iii. rl.

Barna, homloka fehér, stb, (*)

AZ INDRIK.

{Les indris. Lichanotus Ilig.)

Fogaik mint az elbbieknél , kivévén hogy alul csak

négy (metsz) van.

Csak egy faja ösmeretes , farkatlan , három lábnyi

magas, fekete, arca szürke, fara fehér. [A közönséges

indri; Lemur indri), Sonnerat, 11^ Voy.LXXXVI. rl. Ma-
dagaskár lakosai megszehdítik és mhit az ebet megtanítják

a vadászatra. (*)

(') T. h, a fekete maki. L. njger E. 218, — A homlokfekete

maki (L. nigrifrons Geofí.) A fekete fej maki (L. melanocephalus)

Fr. C. A nyakbodru maki (Le maki a fraise). Le maki roux (verhenyes

luáki). Andeb. 2 rl. stb. Azonban nem bizonyos hogy nem megy-e

több ezen fajokbul egyik a másikba át. L. GeoíTr. Ann. nius. XIX.

160. 1. st.

(^) A hoszufarku indri (L' indri a longue queue ; maki a lour~

re. Lemur laniger Gm.), Sonnerat 11" Voy. L.xx.xvii. rl. ,
— ösz-

vehasonlítást kivan.
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A LÓRIK vagy LAJHÁRMAJMOK.

{Les Loris. Singes paresseux. Stenops Ilig.)

Fogaik mint a makikéi, csak ho^j zápfogaik piipjai

hegyesebbek ; arcorok x-övid mint a mopszé ; testök karcsii

;

farkok nincs , szemeik nagyok , közelállók , nyelvök durva.

Bogarakkal élnek, néha apró madarakkal st emlö-

sekkcl, mcnetelókbcn rendkivül lajhák, élctnemök é.jeli.

Végtagjaik litereinek alapján szinte azon apró ágakra osz-

lást találta Carlisle, melly a valódi lajhároknál van.

Két faja (ismeretes, mindenik keleti Indiábul.

A lassú lóri; Földinél: lassú mdhi {Le Loris paresseux;

le Paresseux de Bengale. Lemur tardigradus L.)

Bulf. Supp. VII , xxxvi.

Szürkés-sárga ; hála hosszában egy barna sujtás. Né-

ha hibázik nála két föls metsz fog. (^)

A karcsú lóri {Le Loris gréle. Lemur gracilis) BuíF.

XIII, XXX, és jobban Seb. I, xlvii.

Sziirkés sárga, hátsujtás nélldil, az elbbinél valami-

vel kisebb, orra emeltebb az állközti csont clöduzadása

miatt n

A TALPANYUK.

{Les Galago Geoff. Otolicnus Ilig.)

Az elbbiek fogait és bogár-élelmét birják ; talpaik

hosszabbultak , s hátulsó kezeiknek rósz viszonyú mértéket

C^) Lomha járása , melly lajháinak nczette , ne'melly szerzket

Buffon és az igazság ellenére azon állításra vezete , hogy a lajhár-

nem Asiában is létezik.

(*) Ezen különbségén az orrnak alkotá Geoíf. — az elsö fajbiil

Nycticebus , a luásodikbul Lóris faját.
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adnak ; farkok Iiosszú födött , nagy füleik híírtyábul valók
,

nagy szemeik éjjeli életet árulnak el.

Több faja ismertetik 5 mind Afrikabul. (^)

Ugy látszik hogy ide kell még számlálni ugyan azon

tartományok egyik állatát {Lemur potto Gm.) , mellyrl

az mondatik hogy lomha mint a lórik és lajhárok.

A SÁRKÁNYUK.

fZ/e.s Tarsiers. Tarsius).

Az elbbiek nyúlt talpát és minden más idomjegyét

birják; hanem a záp és metsz fogaik között való tér több

apróbb fogakkal van kitöltve ; a föls közép metsz fogak

hosszúk és szemfogakhoz hasonlók. Arcorok igen rövid

,

szeraök még nagyobbak mint valamennyi elbbinél. Szinte

éjjeli állatok, bogarakkal élnek. A moliilcki szigeteken.

{Lemur spectrum. Pali.) Buífon XIII, ix. (-)

(') A nagy talpanyú y (Le grand G.) tengerinyul nagyságú

{Galago crassicaudatus GeofF.) a középs t, egy patkány alkatii,

(G. senegalensis). Schreber XXXVIIl. Bb. Audeb. Gal. 1. rl. A kis

t., még valamivel kisebb. Biown , ilK ii. V. ö. „Le galago de De-

midof'^ Fischer: Mém. des nat. de Moscou I. rl. 1.

(") H. ö. Tarsius fuscomanus Fischer, Aníit. des Makis iii. rl.

cs : Tarsius bancanus Horsfield. Jav.

Jegyz. Az utazóknak ismét föl kellene ncmelly állatokat keres-

ni , mellyeket Commerson lerajzolt, és GeoíFroy lemetszetett. Ann.

nius. XIX , X , cheirogaleus név alatt. Ezen képlapok egy líj nemet

vagy ahicmct látszanak a négykeziick között ígérni.
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AZ EMLSEK HARMADIK RESDK.

A RAGADOZOK.
(LES CARNASSIERS).

Számos és különböz egjesietet képzenek a

karmos négylábúak között; mint az ember és a nég}^-

kezüek , liárom fajta fogakat biniak , lianem els lá-

baikon nem tetethetik a liüvelk a többi ujak ellené-

be. Mind állati anyaggal élnek , és annyival kire-

kesztöbbleg , minél metszöbb zápfogaik vannak. A
mellyeknél ezek részint vagy egészen diidorosak,

egyszersmind több vagy kevesebb növényi ele-

delt is vesznek , azok pedig , mellyeknél hegyes kii-

pokkal vannak födve , leginkább bogarakkal élnek.

Alsó állkapcsok izesiilete keresztbe irányozott és

sarkként tapadó lévén , nem enged nekik , vizirányu

mozgást ; — csak kinyilni tud és bezáródni.

Agyök még eléggé barázdás , de harmadik ka-

rélytalan és az agyacsot nem födözö, — mint az a

következ családokban is történik ; a vázban gudú-

jok (szemgödrök) nincs elválasztva a halánték gÖ-

dörtül ; kaponyájok szkült, járomívÖk szélt- és föl-

álló, hogy állkapcsaik izmainak nagyobb tömeget és

ert adjon. Legkifejlettebb érzékök a szagolás, ta-

konyhártyájok általában igen sokszoros csontleme-

zeken terjedvén ki. Fölkarok még majd min-



RAGADOZÓK. 111

den felé forgatható , noha kevesebb könnységgel

mint a négj kezüeknél , és els lábaikon soha sem

birnak a többi ujak ellenébe tehet hüvelket. Be-

leik kevesebbé kiterjedtek , eledelök ers tápláló

természete miatt , és hogy a rothadás elkerültessék

,

mellybe a hús eledel átmenne, ha hoszú bélcsöben

kellene soká tartózkodnia.

Különben idomuk és alkotásuk módja igen

különböz , a mi megfelel erkölcsi (szokási) külön-

bözést is von maga után, annyira hogy nemeiket

lehetetlen egy sorba rakni , hanem kénytelenek va-

gyunk több családot képzeni , mellyek különbféle

viszonynál fogva határosak egymással.

A ragadozók els csaldda.

A KÉZSZÁRNYUAK.

{Les chéirop téres).

Még van a négykezüekkel némelly atyafiságok

,

csüng vesszejek és mellökön helyezett emlik ál-

lal. Megkülönböztet jelök egy br-red , melly a

nyak oldalain kezddik, kiterjed négy lábok és ujaik

között , ket a levegben föntartja , st azoknak

röpülést is enged, mell^^ek e végre eléggé kifejlett

kezüek. Ezen alkotás ers kulcs-csontokat és nagy

hónlapokat kivan , hogy a váll kivánt tömöttséggel

bírjon, hanem az nem volt a fölkar körforgathatá-
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sával megegyeztethetö , meJly a röplésre mcgki-

váiitató ersséget meggyengítette volna. Mind ezen

állatoknak négy nagy szemfoguk van , hanem metsz

fogaik száma különböz. Már régóta csak két tör-

zsökre volt ket szokás felosztani, röpülési msze-

rek kifejlése szerint, hanem az els több alosztá-

sokat kivan.

A DENEVÉREK. (Földi)

(Les Chauve-Souris. Vespertilio' Lin).

Karok, clókarok cs ujaik rendkívül kiiiyullak és a

közüket belöltö hártyával valódi szárnyukat képezncJs;

,

szinte oUy vagy még kiterjedtebb fíJlülctüekct, mint a ma-
darakéi, így a denevérek igen magasan cs igen sebesen rö-

pülnek. Mellizmaik a gyakorland<') mozgáshoz mcgkiváut

vastagsággal birnak , a mellcsontnak pedig középen taraja

van mint a madaraknál, hog}'^ az izmok hozzá feszülhes-

senek. Hüvelkük rövid , és görbe körömmel fegyverzett

,

melly ezen állatoknál a íolaggatásra és mászásra szolgál.

Hátulsó lábailc gyöngék, öt majdnem mindig egyenl és

éles és görbe karmokkal fegyverzett ujjal. Bélcsatornájok-

ban hibázik a vakbél. Szemeik rendkivül aprók , hanem

füleik néha igen nagyok, és a szárnyokkal együtt egy

iszonyú fölületet képzenek , majdnem egészen csupaszt s

annyira érzékenyét, hogy a denevérek barlangaik nuuden

szegletében tudják magokat irányzani , még akkor is ha

szemeilc kiszurattak , hihetleg csupán a leveg benyomá-

sának különbözete által. — Éjjeli állatok, a mi éghajla-

tunk alatt zsibbadásban töltik a telet. Nappal Jiomályos

helyeken fölaggatják magokat. Rendesen kettt kölykedze-

nek, melly eket emlikhez feszítve tartanak, s niellyeknck

nagysága az anyáélioz aránylag szembetn.
Ezen nm igen számos és sok fölosztást mutat.

Elbb elválasztandók tle

:
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A SZÁRNYONCZAK.

[Les Roiissettes. Pteropus* Briss.)

Mindenik állkapocsban éles metsz , és lapos korondju

zápfogaik vannak (^) 5 nagy részint gyümölcscsel élnek 3

ebbül sokat elrontanak-, igen jól tudják azonban a mada-

rakat és apró emlsöket üldözni. Ezek a legnagyobb dene-

vérek, húsok megehet. Kelet-indiában laknak.

Száraik között igen ki van a hártyájok metszve, épen

nincs vagy alig van farkok 5 mntató ujok felényivel rövi.-

debb a középsnél, és harmadik j^örcöt s egy kis karmot

(körmöt) bir, a többi denevéreknél hibázót; hanem a kö-

vetkez ujak csak két pörcösek; arcorrok egyszer, orr-

lyukaik szétállók , fülök középszer , bels fülporc nélkül

;

nyelvök hátra hajló töviseikkel takart ; gyomrok igen hosszú

s egyenetlen kitágulásu. Csak déli Asiában s az indiai szi-

get-sokon találtattak.

1. Farlatlan Szárnyongak {Roussettes sans queue)-

mindenik álllcapocsban négy metsz foggal. (^)

A felcete szdrnyonc {La Roussette nire. Pterop. edulis.

GcofF.)

Feketés barna , sötétebb ; majdnem négy lábnyi szárny-

kiterjedéssel. A Sunda és molukkai szigetekrül, hol nap-

pal a fákra számosan függeszkedve tartózkodik. A gyü-
mölcsöt be kell hálóval födni, hogy pusztításaiul megvé-
dessék. Kiáltása ers és a ludéhoz hasonlít. Megfogja ma-
gát a zsáldsan , melly pózna xégén elébe tartatik ; a honiak

(') Zápfogaik tulajdonképen két hossras és közegyenes emelke-

dést birnak , egy völgyelet által elválasztva, mellyek a dörzsölés

által eltnnek.

(') Linné összezavarta ökct vespertilio vampyrua faj alatt.

CUVIER I. K. 8
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jó Íznek találják húsát, hanem az európaiaknak, pézsma

szaga miatt, nem tetszilc. (')

A Jcözönséges szdrnyonc {La Roussette. Pter. vulgáris*

Gcoff.) BuíT. X, XIV.

Barna; kcjje s háta oldalai sárgák. De Francé és Bour-

bon szigetekrül, hol fákon lakik az crdölcben. Húsát a

nyúl és Ibgolhussal hasonlíták öszve.

Az örvös szdrnyoTW {La Rousselte á collier ; Rougette

de Bujfon. Pter. ruhrlcollis Bufl. X, xvn.

Szúrke-bama, nyaka veres. Ugyan azon szigetckbiil

hol az odvas fákban és a sziklák üregeikben lakik. {")

2. Kisfarlu SzÁRXYoNCAK. Roussettes avec une petité

(jueue , mindenik állkapocsban négy metsz foggal.

íieoíTroy volt az els, ki ezen elosztás fajait megis-

merteié. Egyikök, gyapjas és szüi'ke
, {Az egyiptomi szdr-

nyonc. Pter. aegyptiacus) Egyptomban a föld alatt lakik.

Egy másik verhenycs faj, egy kicsit Jiosszabb és félig a hár-

tyába bebui'kolt farkú
,
{Afarhölelö szdrnyonc. Pter. am~

plexicaudus) , Ann. mus. XV. k. iv. rl., oz indiai sziget-so-

kon honol , stb. (^)

Gcoffroy jeleletei szerint elválasztjuk a szárnyoncak-

lul még a Hdtrag-okat {Les Céphalotes) , mellyeknek

hasonló zápfogaik vannak, hanem mutató ujokon, melly rö-

(') Teminink szerint a: Roussette éC Edwards Geoff. Edw. 108,

inclly sárga , a hátán söt(?t barna , ezen faj fiatal kora.

(^) T. h. Pteropus medius. Pt. phaeops. — Pter. poliocephalus.

— Pt. dasjmallus
f
Tenini. Mamm. x. rl. — Pter. paliidus. — Pt.

Keraudrenius ,
Quojr et Gaym. , Voy. de Freycinet. Pter. griseus

Geofi". Ann. Mus. 3. rl. XV, vi , Cop. Temm. Xi, rí. Pter. persona-

tus. — Pt. melanocephalus. Temm. Xii. rl.

(') T. h. Pter. stramineus. — Pt. marginatus Geoff. a jel. hely.

V. rl. — Pt. minimus ii. a. vagy kiodote Fr. C. vagy Pt. rostratus

Horsf.
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TÍd és három porcos mint az elbbieknél, hibázik a kö-

röm. Szdniyok hártyái a helyett, hogy az oldalakhoz ta-

padnának , a hát közepén egyesülnek egymással , mellyhez

egy látköries és hosszában nyúló rekeszí'al által ragadnak.

Gyakran csak két metsz fogok van.

Peron hdtraga [La céphalote de Peron. Cep/ialotes Pe-

ronii. Geofl. Ann. du Mus. , XV. ív.

Barna, vagy verhenyes, Timorbul.

A szárnyoncak elválasztása után, a valódi denevérek

vannak ^\k.^ hátra, mellyek mind bogárevök s mind há-

rom zápfoggal birnak mindenik oldalon mindenik állka-

pocsban, hegyes kúpu púpokkal, 's mellyeket különböz

számú álzápfogak elznek ví\^2. Mutató ujokon soha sincs

köröm , és csupán egy alnémet véve ki , hártyájok min-

dig elterjed a két szarok között.

Két f törzsökre kell ket elosztani. Az els szárnyá-

nak közép uján három megcsontosodott porcot bir; ha-

nem a többi ujak s xvík^ a mutató uj is csak két percesek.

Ezen törzsökhöz, melly majdnem egészen idegen, a

következend alnemck tartoznak.

A FÜLGÉK.

{Les Mulosses. Molossus. Geoíf. Dysopes Iliger.)

Ajkonyok egyszer , füleik szélesek i'övidek , közel

az ajakak szegletéhez erednek , az arcorr fölött egymással

egyesülnek , fülök belsje rövid a csigátul körül nem ta-

karva. Farkok a szárközötti hártya egész hosszaságát elfog-

lalja , és többnyire tovább is nyiil. Majdnem njindig csak

két metsz fogok van mindenik állkapocsbau, hanem Tem-
mink szerint, többen hatot birnak eleinte alul, de azok

közül idvel négyet elvesztenek.

A SzÜRKÜLÉSZEK {Les Vinoija ác M. Sa\'i) hat alsó

metsz fogú fülgck. Egy laj Olaázhuiiban tanváz ; a Centon
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szürkülésze {Dinojjs Cestonii. Savi) Giorn. de Icllcr 21.

sz. 230 1.

Geolfrov Nr(tmomes-e\ínúí (Éjjelész) nevezte azokat,

mellyekncl négy alsó metsz fogat számlált meg. (^)

Hajdan csak Amerikában voltak fülgék találva (^); ha-

nem ma mind a két világbeliek ösmercLesek (^). Számosak

hátulsó lábának hüvclkc jobban el van választva a tóbbi

ujaknál s különösen is mozgatható , melly bélyegre éj^íté

Horsfield a CJieiromeles {Ldhahéz) nemet. (*)

Hihetleg ide helyheztetendök még a Szdrnypihkel-

öncek. Thiroptera Sp. , mellyek a fülgék több jegyét lát-

szanak birni , s mellyeknek hüvelkén egy apró homorú

pikkel van, melly különös tulajdonok s jobb kapaszko-

dásra szolgál nálok. (^)

(') Le nyctinome <í Egypte ^ GeofTr. , Eg. Mammif. ír. rl. 2 k.

^s Tcuiiu. Mnnog. des Mamm. xix. rl. — Le Nyctinome du Brésil,

Isiil. GeoíTr. , Aan. des Se. nat. I , xxn. rl, vagy Mol. nasutus Spix,

XXXV. rl. 7. k. — Le N. gréle [N. tenuis Horsf. , Jav. 5 sz.) és

Tcnini. Monogr. xix. rl. kétszer.

(} BiiíFon bármat tudott, mellyeket Gmel. Vespertilio molossus

név alatt összezavart, t. i. Mol. longicaudatus Buíl". X, Xix , 2.

— Mol. fusciventer. u. o. 1. Mol. gujanensis u. o. Supp. VII,

Lxxv. Azóta szaporodtak. Mol. rufus Geoff. Ann., Mus. VI. 155.

M. alecto
.,
Tcnim. Monogr., XX. rl. — M. abrasus , Temm. u. o.

XXI. rl. M. velox Nattercr, Temm. XXii. rl. 1 k. — ilf. ohscurus

GcofT. Temm. u. o. xxn. rl. 2. — Hanem ezen fajok nincsenek elég-

pé ószveliasonlilva , sem BufTonéival, sem a 31. ursinus Spix, XX.XV.

rl. 4. k. — sem a M. fumarius-sal , uo. 5 és 6 k.

(') Mol.plicatus {T-'esp. plicatus Buchan), Trans. linn. V, Xiii.

rh — Mol. de Ruppel {Djsopes ruppelii Temm). Monogr. xvni. rl.

{") Cheiromeles torguatus Horsfield, Jav., vagy Djsopes chei-

ropus, Temm. Monogr. xvii. rl.

(^) Thiropteron tricolor Spix., 36, 9 k. Mi ezen alnémet igcu

kételkedve helyeztetjük ide , mivel leírása tökéletlen.
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A NYÚLAJKÓCOK.

(Les Noctüions. Noctilio' Linn. Ed. XII).

ArcoiTuk rövid , duzadt , nyulszájként ketlé hasadt

ajakkal , iszonyos szömölcsökkel és redekkel födött ; fü-

leik külön váltak 5 fölül négy , alul két metsz foguk van

;

farkok rövid és szabad szárközti liártyájok fölött.

Legösmeretesebb faj az amerikai , egyidomulag sárga

színnel. {A sárga nyulajhóc. Vespertilio leporinus Gm.)

Schreb. lx. (*)

A HÁRTYORROX.

{Les Phyllostomes. Phyllostoma. Cuv. és GeofF.)

Metsz fogaik rendes száma mindenik állkapocsban

négy; hanem az alsóbbak közül néliány gyakran kiesik,

kiszoríttatva a szemfogak növekedése által. Megkülönböz-

tetnek még az orrok hegyén keresztben emelked levél-

idomu hártyájok által. Küls fülök porca egy apró , s töb-

bé kevesebbé fogazott levelet ábrázol. Nyelvök hosszan ki-

nyújtható s szömölcsökbe végzdik, mellyek szívó mszer
képzésére látszanak alkalmaztatva lenni; ajakaik szinte

öszméresen helyeztetett szömölcsöket birnak. Ezek Ame-
rika állatai , a földön a többi denevéreknél jobban futók ^

s az állatok vérét szopni szokók.

1. Farlcatlan Hártyorrok.

{Phyllostomes sans queue. J^ampirus. Spix.)

^ lidérc hártyorr. Földinél : Lidérc v. t'óltsérorru dene-
vér. {Le Vampire. Vesp. spectrum L. Brasiliában ; An-

(') A Noct. dorsatus Geoff. vagy JV. vittatus Pr. Max. , fehejts

aujtást bii- háta hosszában, — h N. albiventer Spix, 55, 2 ds 4, fö-

lül sárga, alul fehér, s valamivel kisebb. — T. h. Noctilio rufus

Spix, 35, 1.
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íh'ra-fruacu.) Seb- LVIIT. CooH'. Ami. Miis. XV,
XII. 4.

Orrhártyája tojásdad, töltséridornba hajlott; vcrlic-

nyes-hania, harkály nagyságú. DéU Amcrikáhul. Azzal

vadoltaték hogy szopása által megöh az embereket és álla-

tokat, liaiicni csupán igen kis sebnyilást csinál, melly az

éghajlat állal néha veszedelmessé lehet. (*)

2. A szdrJcözti liártyáha hehurJcoU farlcu Hártyorror.

A dárdás hártyorr [Le Fer de lance V. hastatus L.)

BuíT. XIÍI, XXXIII.

Orra levele láncsa-idomu , ép széllel. (-)

3. IIÁRTYoRROK szabad farlJcal a hártya fölött.

A fogazott hártyorr^ {Le Fer. crénelé. Pliil. creiiulatum

GeoíF. Annál du Mus. XV, x rl.

Orra levele dárdaidomu , széle fogazott.

Geoílroy, ]\lém. du Mus. IV, 418, megkülönbözteti

a hárlyorroktul azon Jajakat, mellyeknek szk, kiölthet

és szrhöz hasonló szömölcsökkel födött nyelvök van, s

ket G/ossophages fNYKLVÖLTÖK) névvel ajándékozá meg.

Ezen fajok szinte mnid Amerikábul valók. (^)

A denevérek második nagy törzsökénél csak egy pöre

van a mutató ujon megcsontosodva, a többi ujakon pe-

dig kcttö kett.

Ezen törzsököt is több alnemro osztják.

(') T. h. La tünetté [Vesp. perspicillatus L.) Buff. Supp. "VII ,

LXXiv. — És a GeolT. Azzaia szeiinl adta három faját, Ann. du

Mus. VI, 181 — 182.

(-) T. Íj. Phillostoma elongatum GeoíT. , Ann. Mus. XV, ix.

(') Vespertilio soricinus , Pali. Spicil., Fascic. III, m és ív.

il. Lemásolva Buff. Suppl. Ili, 55 rl. Glossoph. amplexicaudatus

Geoff. Mem. Mus. IV, 18 rí. F. C — Gl. caudlfer , ua. uo. 17. rí.

A és B k.
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A TÖMBORÖK.

{Les Mégadermes. Geoff. Ann. du M'us. XV).

Orrokon bonyoltabb levél van mint a hártyorrokén

;

flporcok nagy , legtöbbnyire hasadt , fülcsigáik igen szé-

kesek és a fej tetején egymáshoz ragadok', nyelvök és aja-

kaik simák , a szárközötti hártya egész és farktalan. Négy

metsz fogulv van alul, hanem fölül azoknak hijával van-

nak ; állközti csontuk porcos marad.

Mind az ó világbul valók, részint Afrikábul, minta

levél tómhör {La Feuille' Megad, frons GeoíF.) melly a

Senegálnál lakik, orrlevele tojásdad és majdnem akkora

mint a feje ; részint az indiai sziget-sokrul , mint a görcsös

tömhör {Le spasme de Teraate- V^esp. spasma L. Seb., I,

,
LVi.) — a lantos tömhör {La lyre. Geoíf. Ann. du Mus.

XV , XII. rl. — A lóherés tömhör {Le tréfle de Java, ua.

uo. stb. Egymástu] ezeket is ori'levelök idománál fogva kü-

lönböztetik meg, mint a hdrtyorrohat-

A PATKÓCOK.

{Les RhinolopheS' Rhinolophus. Geoíf. Fers-h-clievaV).

Ezeknek orra igen bon3'olt liártyákkal és tarajokkal

födött, mellyek az orr hátára dlnek s nagyban patlcót áb-

rázolnak; farkok hosszú s a szárközötti hártyában \ an hely-

heztetve. Alul négy , fölül (igen kicsin) metsz fogok van

,

ezek a porcidomu állközti csontban.

Két fajok igen közönséges Frankhonban s Daubenton

által találtatok föl.

A nagy pathóc {Le grand Fer-h-cheval. Buff. Vesp. fer~

rum equijLum L.) ,* RhinolopJie hifer. Geoíf. Ann. mus.

XX, V. rl. és:

A kis pafíóc {Le petit Fer-a-cheval. Kesp- hipjyosideron

Bechst.) Buíf. VIII, xvii , 2 és xx. Gcofí". a m. h..
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A kbánydkban laknak , liol inag;5riosaii tartózkodnak ,

lábaiknál fogva foiiakadva ós szárnyaikba agy beburko-

lüdva hogy tcsLök egyéb része egészen láthatatlan. (^)

A GÖDÖRORRAK.

[Lea Nyctéres. Njcteris Cuv. és GeoíF.)

Orrok liátán egy hosszúkás árok van kivájva, melly

mé^ a kaponyájokon is jelelkezik s be van szegve egy bör-

rcdövel, melly azt részint í^jdözi is. Orrlyukaik egyszexník.

Fölül négy köztértelcu, alul hat metsz foguk van 5 füleik

nagyok , nem egyesültek , farkok a szárközötti hártyában.

Ezek afrikai fajok. Daubenton leir egy fajt campagiiol vo-

lánt név alatt, Buíf. X, XX. rb 1 és 2 k. {borzas gödörorr.

vesp. liispidus L., Schreb. LVI.); Geofíroy másokat ta-

>

Iáit Egyiptomban. (^)

A TÁLORRAK.

[Les Rhínopomes. Geofí).

Orrok hátán csekélyebb árok , orrlyukaik az arcorr

végén, fölöttük pedig egy apró lemez, tál-nemet ábrázol-

va ; füleik egyesültek , farkok a hártyát sokkal megha-

ladja. Egy faja üsmeretes Egyiptombul, hol leginkább a gu-

lyákban {pyramisokban) tartózkodik. (^)

(') T. h. azon más ncgy faját, melly ábrázolva van: Geoffr,

Ann. Mus. XX, v. rl. mellyek egyike a vesp. speoris Schr. , LXIX

,

B. , és Peron. Voy. Aux Tenes austral. 35 rl.

(-) A thebai göd'órorr. Nyctére de la Thébai'de , 29. Mamm. 1,

2 , 2 ; es Ann. Mus. XX , 1 rl. — A jávai g. N. de Java. GeofF.

Ann. Mus. XX , 1 rl.

(») Rhinopome Microphylh , Geoff.; Vesp. microphillua Schr.
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A KEZÉNZSEBEK.

{Les TapJiiens. Taphozous. Geoíí).

Orrok hátán gömbölyíts árok; hanem orrlyukaikon nin-

csenek fölemelt lemezek; fejk gúlyakép, fölül csak két

metsz foguk számláltatik , sót néha ezek is hibáznak ; al-

só metsz fogok négy s azok háromkarélyosak , füleik szét-

állók , farkok szabad a hártya fölött. A himeknél egy ke-

reszt üresség van a torok alatt. Szárnyaik hártyájának egy

kis nyujtványa valami zsebnemet képez a kézt közeletén.

(^) Geoffroy egy faját az egyiptomi katakombákban ta-

lálta. C)

A MEREDFÖK.

{Les Mormoops. Leach).

Mindenik állka^DOcsban négy metsz fogok van , a föl-

sk elég nagyok, az alsók háromkarélyosak; kaponyájok

különösen emelkedett, mint egy gulya az arcorr fölött;

az orr mindenik oldalán egy háromszeges lemez , melly a

füllel összefügg. (^)

A KözöxVsÉGEs Denevérek, Szárnyas-egerek.

{Les Cliauves-Souris Comtnunes ou V^espertilions. Ves-

peHilio. Cuv. et Geoífr.)

Arcorrok levél és minden más kitetsz jegy néllcül,

füleik elválasztattak, fölül négy metsz fogok, mellyek-

(') Ez okbiil nevezte Iliger, saccopterix-n^ , azon nemeket,

uiellyek a Aezertziei-eket foglalják magokban.

(') Le Taphien filet, Eg. Mammif I, 1, I. — Le tapLien perforé

uo. Ili, L,, melly nem igen látszik a leroh volánt^ Daub. T. senega-

lensis G.-tiil különbözni. — T. h. Vesp. lepturus Gm. Schreb. LVII.

Le T. des Indes. J^. brachmanus G. — Le T. de I' IsIe-de-France
,

T.mauritianus , G. ^ Le T. roux; T.rufus Yf'ús. Amer. Oinith. VI.

köt. L. rl. 4 sz. — T. longimanus , Haredw. Tians. Linn. XVii , il.

?

(') A faja (Mormoops Blainvillii , Leach. Trans. Lin. XII), Ja-

vábul való.
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nek két középsje távol álló, alul hat valamennyire foga-

zott éllel ; farkok a hártyában van foglalva. Ezen alnem

mindnyájánál számosabb 5 fajai a fold minden részében ta-

láltatnak. Közlilök hatot vagy hetet számlálni Franczia-

országban.

Némcllycknck fülporca áridomu , és ezen osztáshoz

tartozik a legösmeretescbb faj.

A szárnyasegér denevér Földi. [Le Chauve-souris ordi-

naire. Vesp. murinus Lin. V. Myotis. Kul. BuíF.

VIII, XVI.

Fülei hosszúdakj a fej nagyságát fölütök, szre barna ,

fJlül gesztenyeszín , alul világos szürge ; a fiatalok ham-

vas szürkék.

Nem régiben némelly kisebb de határos fajok találtat-

tak föl Európában. (^)

A többi denevérek fülfödele szegletes. Hlyen;

A hésö denevér (^La Sérotine. T^esp serotinus L.) Buíf.

VIII, XVI n, 2.

Sötét gesztenyeszín szárnyai és fülei feketések, ezek-

nek csigája háromszegü, a fejnél rövidebb. A nstény ha-

laványabb. Találtatik a templomok és más meg ritlcán ke-

resett épületek födelei alatt. (^)

Másoknak fültodele még féllioldidomu.

Az éjelezö denevér. (La Noctule. J^esp. noctula. L.) Buíf.

VIII, xvni, 1. V. proterus. YixiSA. V. lasiopterus,

Schreb. 58. B.

Sárga, fülei háromszegüek 5 a fejnél rövidebbek, fül-

(') K. leschsteinii (Leisler) Kuhl. Chauv. d' Allém. xxii. rl. —
y. mystacinus (bajuszos cl.) ua. iio. 18. — V. Daubentoni Leisl.

Kuhl XXV. rl. stb,

T. h. ezen idegen fajokat : V. emarginatus Geoff. Ann. Mus.

VIII, XLvr. — f^. pictus L. vagy kirivoula de Java. Seb. I, LVi.

rl. 23. k. — V. polythrix Isid. Geoff. Ann. des Se. nat. III. 440. K

— V. lei'is ua. uo. stb.

(') T. h. r. caroUnensis Geoff. Ann. Mus. VIII, XLVii,
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fíidele gömböly ; a késö-uél egy kevéssel nagyobb. A vén

fák odvaü)an található; stb.

A törpe denevér' {La Pipistrelle. V. pipistrellus Gni.)

Buff. VIII, XIX, 1.

Legkisebb a mi vidékeinken 5 feketés barna , fiüei há-

romszegletúek. (^)

Geoífroy szerint elválasztatnak még a denevérektül.

AZ öszriJL.EK.

{Les Oreillards. Plecotus. GeofF.)

Füleik nagyobbak a fejknél és a kaponya fólÖtt egy-

máshoz ragadnak, mint a tömböröknél, tálorraknái stb.

Fülfödelök nagy és lándsa idomú, a lialljáraton is föde-

lök van.

A közönséges fajta , a na^^ öszfüL — Földinél : nagy-

fülü denevér (Vespert auritus- L.) bvebb itt mint a dene-

vér*, fülei majdnem akkorák mint a teste. A házakban,

konyhákban stb. lakik. Van egy másik faj is , mellyel

Daubentou talált föl: a harna öszfül (la barbastelle. Vesp.

barbastellus Gm.) Buff. VIII, XIX, 2. Barna-, jóval kiseb-

bek a fiei. (-)

(') T. h. Kuhl denevére {V. Kuhlii Natterer) KuhI Chauves.

<r Allem. 55.

(") T. li. A timori ószfül (1' oieillard de Timor. Plec. timo-

riensis GeofT.) — A fudött öszf'úl {PL velatus Isid. Geoff). — Mau-

^é 'ószjule> Pl. Maugei Desmr.) A szarvas ószfül {Plec. cornutus
,

Fabre). — Vesp. megalotis Rafin.

Jegyz. Tervünk nem engedvén meg egyéb állatok osztályozá-

sát, mint a mellyeknek jegyeit tulajdon figyeletünk vagy jól töké-

letesített leírások és képek szerint megállapítottuk, kötelesek valánk

Leach , RaíTinesque st. több nemet kihagyni , s itt meg keli általában

jegyeznünk, hogy nincs olly család, mellynek annyira volna szük-

sége, mint a denevérekének, arra hogy a természet szerint újra vizs-

gáltatnék, ncni pedig a lopdozás iiljáu.
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AZ ÉJRöPöK. [Les Nycticées. Rafinesque.)

végre közéjjszerü füleik mellett a denevérek egyszer

arcorát birjílk, fólso állkapcsokban pedig csak két met-

sz fogok van. Az ismeretes fajok Éjszak -amerikábul

valók. C)

A MAJMUGRÁSZOK.

Les Galéopíthéques* GaleojntJiecus. Pali. CJiats

'UolaiUs.

Nömileg különböznek a denevérektül , mert kezeik

ujai, mind metsz körmökkel bírók, nem hosszabbak a lá-

bokéinál ; olly módon , hogy a téreket elfoglaló s egész a

fark oldalaiig kiterjed hártya, nem egy könnyen tesz más
szolgálatot, mint hogy ernyül szolgál az esésben. Szem-

fogaik fogazottak és rövidek mint a zápfogak. Fölül két

szinte fogazott metsz fogok van, három pedig egymástul

szétálló ; alul hat , keskeny lemezekre szelve , mint a fés

,

melly alkat egészen csak ezen nöm tulajdona. Ezen álla-

tok a fákon élnek az indiai sziget-sokon és oLt bogarakat 3

talám a madarakat is üldözik; azon elvásásrul Ítélve, mely-

lyet fogaik idvel tapasztalnak
,
gyümölcsökkel is kell

élniek. Nagy vakbelök vau.

Pontosan csak egy faja ösmeretes , mellynek bundája

fölül rötszüx-ke , alul verhenyes, fiatalságában különbféle

szürke foltokkal és csikoklcal. Ez a: mdli majmugrász.

Lemur volans L. Audeb., Galaeop., i és 11 rl. A molukkai

és szunda szigeteken lakik stb.

Minden többi ragadozónál a hason vannak az emlk.

(') Vesp, lasiurus , Schreb. LXlI, B. — V. noveboracensis

,

Penn. Quadr. XXXi il. 2. k. — V. borbonicua Geoff. Ann. Mus.

VIII, XLVI.
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A BOGÁREVÓK.

Mint azohnah ?ndsodih csaldda.

Zápfogaik , mint a kézszárnjuaknál , kúpos pú-

pokkal hegvezettek; legtöbbnjire éjjelez vagy föld-

alatti életek í fképen bogarakkal táplálják mago-

kat, és, a liideg tartományokban, közülök sokan

zsibadva töltik a telet. Nincs oldalliártyájok mint a'

denevéreknek, azonban kulcs-csontok még sem hi-

bázik; lábaik rövidek, mozgásik gyöngék, emlik

a hason, vesszejök hüvelyben , egyiköknek sincs

vakbele, a menés alatt mind az egész talpra lépnek.

Kölönböznek metsz és szemfogaik helyezete

és viszonya szerint.

Némellyeknek elül hosszú metsz fogaik van-

nak , mellyekre a zápfogaknál is alacsonyabb más

metsz és szemfogak következnek, melly fogrende-

let nemét a négjkezüek között a sárkányuknál lát-

tuk^ — s a mi ezen állatokat az rlkhöz valamics-

két közelebb hozza. Másoknak szét-álló nagy szemfo-

gaik vannak , mellyek között aprók a metszk, melly

helyezet legközönségesebb a négykezüeknél és raga-

dozóknál. Ezen két fogrendelet pedig az olly ne-

meknél is találtatik , mellyek különben a födözetre
,

tagjaik idomára s életmódjokra nézve igen ha-

sonlók.

A SÜNEK.

{Les Hérissons. Erinaceus. L.)

Testük szr helyett tövissel födött. Hatok bre olly

izmokkal bir hogy az állat, hasa felé hajtván fejét és
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kacsóit, abba mini valamelly erszénybe burkolhaLja be

magát s mitidenfeliilrül töviseit fordíthatja ellensége felé.

Farkok igen rövid , mindenik lábokon öt uj ; mindenik áll-

kapocsban hat metsz fog, a középsk hosszabbak; min-

denik oldalon három Jianiis , három hegyezett és egy kis

gumós zápfog.

A hözönséges sün. Földinél; Süldisznó , Tövises disznó.

(le Hérisson ordinaire. Erinaceus europaeus. L. Buíí.

VIII, VI.

Fülei rövidek. Eléggé közönséges a fásakban és gye-

pükben; a telet tanyalyukában tölti, s onnan kikeletkor

hihetetlen nagyságú és bonyolatu mag-hólyagokkal j el.

A rendes eledelét tev bogarakhoz gyümölcsöt is kever,

mcUy idvel elvásilja fogai hegyeit. Hajdanában kender-

gerebenezésre használták brét.

ul füles sün. {IjC Hérisson a longiies oreilles. Erinaceus

auritus Pali.) Sclu-eb. CLXÍII.

A közönségesnél kisebb ; fülei nagyok mint feje két-

harmada ; különben a miénkhez idomra és erkölcsre ha-

sonló. .A kaspi tenger éjszala részétül egész Egyiptomig

található C).

A SÜNCSÚTOK

{Les Tenrecs Cuv. Centenes. Iliger.)

. Testök tövisekkel fijdött, mnit a sünöknél; hanem oUy

tökéletes gömbbe nem tudnak gömbölyödni; farkatlanok;

arcorrok igen hegyes , fogaik igen különbözk. Mindenilc

álllvapcsokban négy vagy hat metsz és két nagy szemfog

van. Szemfogaik mögött egy vagy két apró fog van és négy

(') Pallas mcgjegyzé , mint fontos cselét , hojjy a síiiiok száz rs

sxáz kórisbogaial esznek meg mindeu kár nelknl ; luig az ebeknek

és macskáknak csak egy is irtóztató kínokat okoz.
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faáromszegü hegyezett zápfog. Madagaskárban híírom faja

találtatik, mellyeknek egyike a frankok szigetén (1' ile de

Francé) meghonosodott. Éjjeli állatok, az év három havát

zsihbadásban töltök , noha a heves ég alatt élnek. Bruguiére

azt is bizonyítja , hogy a leghevesebb évszak alatt alusznak.

A tövises süncsut (Le Tenrec En'naceus ecaudatus. Linn.)

BuíF. XII , LVi.

Durva tövisekkel födött, s alul csak négy szemfogak-

kal. A három között ez legnagyobb ; a mi sününket fö-

lülmúlja.

j4 sÖrtés süncsut [Le Teiidrac. Erinaceus setosus. Lin.)

Buff. XIÍ, LYII.

Hajlékonyabb és a sörtéhez hasonlóbb tövisekkel ; min-

denik állkapcsában hat kikanyarított metszfog.

A sörtetüskés süncsut (Le Tenrec rayé. Erinaceus se-

mispinosus).

Sörtével és tövisekkel keverve födött; sárga és fekete

sugárzattal ; hat metsz s a szemfogai vékonyak és hajlot-

tak 5 alig vakondok-nagyságú. (^)

A SZÖRSÜNÖK.

(Les Claclohates. Cladohates. Fr. Cuv. Tupaia Rafles.

Egy újólag bélyegezett nem az indiai sziget-sokrul

,

mellynek fogai a sünekéihez sokban hasonlítanak, kivé-

vén hogy fölül középs metszfogaik aránylag rövideb-

bek, alsó állkapcsokban négy hosszú van, hátul pedig a gu-

mó hibázik. Ezen állatok szrrel födöttek, mezes farknak

,

a többi bogárevk ellenére mókusi könnységgel másznak

(') BufT., Supp. III, XXXVII. rl. hibásan, fiatal tövises sünnek

tartotta. Sonnerat, Voy. á la Chine , II, 146. J. loszui irja Ic

fogait.
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a fdkra; hanem hegyes arcorrokrul incgkülönböztelhelni

ket Idvolrul is (^)

A CICKÁNYOK. Földi.

{Les Musaraignes. Sorex, Lin.)

Általában apró és szrrel födött állatok. Minde-

nik oldalukon a rendes szór alatt egy kis csomó durva

sr sörte találtatik, mellyek között a terhesség idején

szagos anyag izzad ki egy tulajdon mirigy áUal válasz-

tatva cl. (") Fölül a két középs metsz fogak meghajlot-

tak s alapokon fogasak; az alsók fcküvk és nyúltak; az

elskre mindenik oldalon öt apró fog következik, a má-

sodikakra csak kett. Többnyire mindenik állkapocsban

három hegj'^ezett zápfog van, a fölsben hátul még egy

gumós. Ezen állatok a földben ásták lyukakban tartózkod-

nak, nem egykönnyen mennek ki, mint csak este felé, a

férgekkel és bogarakkal élnek.

Franldionban sok idn által csak egy faj volt is-

meretes :

A közönséges cichdny. Földi. {La Musaraigne commune ^

ou Musette. Sorex araneus. Lin.) Buif. VIII, x, 1.

Fölül szürke, alul liamvas ; farka uégyszegély , tes-

ténél egy harmaddal rövidebb, fogai fehérek, fülei csuj3a-

Bzok, nyiltak; eléggé b a mezkön és réteken stb. Azzal

(') Le hanxring (Cladohates javanica Fr. Cuv.) ; Tupaia ja-

vanica Horsf. , Jav. — Cl. tana, Fr. C. Tupai tana Hoisf., — Cl.

ferruginea Fr. Cuv. ^ Tupaja ferruginea Rafl.

Vigors és Horsfield Uii. (Zool. journ. III, virr.) gymnura ne-

me közelíteni látszik a szörsiinökhöz fogainál , a cickányokhoz

pedig hegyes arcoránal e's pikkelyes farkánál fogva. Mindenik lábán

öt körmös uja van, és gyapjas szórén Ailiil eléggé durva sörték

állanak él6. — Nem lehet elbb jól osztályozni, mint mikor bon-

colata megösmertetik.

(') L. Geoff. , mém. du Mus. 1 k. 229 1.
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vádoltaték hogy harapása által betegséget okoz a lovaknak

,

hanem ezen vélemény hamis és hihetleg onnan ered, mivel

a macskák megölik ugyan a cickányt, hanem szaga miatt

nem eszilc meg a húsát.

Daubentontul ismertetek loaeg.

A vízi cickdny. Föld. {La Musaraigne rf' eau. Sorex fo-

diens. Gm. S. Daubentonii- Blumb.) Buff. VIII , xi.

Valamivel nagyobb a közönségesnél. Fölül fekete,

alul fehér, farka a végén összenyomott, egy negyeddel rö-

videbb a testnél; vágfogai veresek hegyükön, füle fehér-

rel beszegve s nagy részint a bór alá elrejtve , lebukása ide-

jén majdnem hathatlanul bezárható ; a lábait fódözö durva

szr könnyíti úszását; honnan kölöuösen a folyók széleit

keresi.

Európában még különbféle cickányok vetettek észre

,

az elöbbiektül némelly tekintetben különbözk ; hanem

minthogy a kor és évszak a színre befolyással van ezen

nemnél, nem bizonyos, ha azok vájjon állandó fajak-e. (')•

A külföldnek is szinte vannak cickányai , mellyek kö-

zül legnevezetesebb:

A patldnyfarku cicídny (M. a queue de rat. Sorex nvyo~

surus Pali.) Act. petrop. 1781. 2. r. 4. rl- Mus musquée

de V Inde , Buíf. Supp. VII , 7l

,

mellynek idoma és színe a miénkéhez hasonló , nagy fülei

csupaszok, farka gömböly és csak ritka szrrel födött, s

(') A S. leucodon Schr. , 159. D. nem látszik különbözni a kö-

zönséges cickánytul. Igen vélem hogy a 5. tetragonurus et constri-

ctus Heim. Schreb , 159, B és C. v. Geoff. Ann. Mus. XVII, ii rJ,

3 k. és III rl. 1 k. s6t még a : S. remifer , Geoff. Ann. Mus. XVII
,

ti r!. 1 k. a vízi cickány élelkoi-ai. A remifer, különösen, melly

majd fehéres , majd fekete hasú — a : S. lincatus , Geoff. uo. 181 ,

történetbeli kor-fajtája , véleményem szerint a tetragonurusnak. A
5. minutus Laxmann. Schreb. 161. B. nem egyéb minta S. pjgmaeus

csutított egyéne.

CUVIER I. K. 9
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nagysága majd mint a vándor patlíány^'*. Ers pézsinaszagot

terjeszt el, mellyel mind azt megferlözLct , a mihez ér.

Egész Indiában és Afrika egy részén talállalik; és azon ál-

latok számábul való, mellyeket a régi egyiptomiak be-

balzsamoztak. C)

A CICÚSZOK.

{Les Desmans. Mygale. Cuv.)

A cickányokiul kél igen apró, az alsó álllíapocs két nagy

metsz foga közé lielyezlctett fogban különböznek , s mi-

vel még két föls vágfogok háromszeges és lapos. Ezen met-

szk mögött hat vagy hét apró fog van , és négy gumós

zápfog. Arczoruk rövid igen hajlékony orrba nyúl ki,

meilyct szünellenid mozgatnak. Farkok hosszú, pikke-

lyes, lapidt oldalú; lábokon öt uj , mindnyája hártya által

Nem ugy van a dolog a sorex etruscus- {etruriai cickány)~ni\

,

Savi, melly a mi közönséges fajunknul fellel kisebb, feketés, csu-

pasz fül, fehéres arcoiú és kacsójú, gömböly farkú stb. Ez tulaj-

don faj.

(') Én a S. myosurus Pali. és Geofí'. Ann. Mus. XVII, iii. rl.

2. k. , a S. capensis ua. uo. ii. il. 2. k. a S. indicus ua. Mém. du

Mus. I, XV il. 1 k. fajokat, egy faj korainak vagy fajtáinak tekin-

tem , a hova még a S. giganteus , Isid. GeoíT. Mém. du Mus. XV
,

iv. rl. 3 k. számlálható, st talán még a sor, flai'escens is. Isid.

Geoff. uo. Seba le ábrázolá Mus. I, XXXi. rl. 7 és 11 k. XLiii rí.

5. k. , — és fehér fajtát I , XLVii , 4 k. —
T. h. Egér cickany {S. murinus Lin.) , Jávárul , egér nagysá-

gú , szürke , csupasz fül
,

görbe s majd olly hosszú farkú , mint a

teste.

A rvidfarku ez. (5. brevicaudus ^ Say.) Éjszak-amerikábul , fe-

ketés , rejtett fiilü , farka testének egy negyedét méri.

Az apró ez. (S. parvus. ua.) csupasz fül.

Illatos ez. (S. svaveolens Pali.) és a többi fajok , mellyeket a/,

orosz állatleirásában jelel ki. — Ezen nem uerakevesebbé kivan ált-

nézést , raiul a denevérek.
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egyesülve. , — inellyek által egész úszó állatok lesznek.

Szemük igen kicsin ; küls fülök nincs.

Az oroszhoni cicúsz. {Le Desman de Russie. Rat 7nus~

qué de Russie. Sorex moschatus Lin.) BuíF. X , i. Pali.

Act. petrop. 1781. II. rész., 5 rl.

Majd akkora mintegy sün, fölül feketés, alul fehéres,

farka egy negyeddel rövidebb a testénél ; igen közönséges

déli orosz honban a folyók és tavak mellékéa. 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 föl, hogy annak feneke a legnagyobb viz tükrén

is íolül essék. Önkényt soha sem jó' a szárazra; ha-

nem halász-hálóban számosan foga tik- Pézsmaszaga egy a

farka alatt lév kis zsebecskékben elválasztott kenöcstl j;
és még a csukák húsával is közösül , mellyek a ciczúszo-

kat megeszik.

A pyrenei hegyek csermelyeiben egy apró fajta találta-

tik ezen nembül, testénél sokkal hosszabb farkú, mellyet

Geoffroy ismertetett meg. Ann. Mus. , XVII. k. ív. rl. Ik.

{Á pirenei cicúsz. Myg. pyrenaica H.)

AZ ARANYDOKOK.

[Les Chrysochlores. Chrysocliloris. Lacép).

Mint az elbbi nemnek , fölül két, alul négy metsz

foga van; hanem zápfogaik magasak elválasztottak, há-

romszögüleg kaziak (háromszög kaz-idommal) ; arcoruk

rövid, széles, fölirányzott, els lábaikon csak három kö-

röm , a küls igen nagy , fölötte görbe , hegyes , és nekik

hatalmas eszközül szolgál a föld lyuggatására , túrására ; a

többi kisebb. Hátulsó lábaikon öt van, közönséges nagy-

ságú. Földalatti állatok ; életnemök a vakondokokéhoz ha-

sonlít. Elökarjok (alkarok) a jobbanáshatás végett, egy

harmadik a könyök alatt helyezd csont által támasztatik.

9*



i32 eivtlösek.

A remény/oki aranydoL (La Chrysochlore du Cap. Tau-

pe dorée- Talpa asiatica. Lin. — Földinél: Aranyos

vakondok.) Schreb. CLVII, jobban Browu. ill. XLV-

Valamivel kisebb a mi vakondokunknál , kitetsz fark

néllcl; ö azon egy emls, melly némclly árnyalatút mu-
tatja azon szép ércfényeknek, mellyekkel olly sok madár,

hal és bogár pompáskodik. Szre zöld , réz és bronc-szín-

be átjátszó,' füleinek nincs csigája, szemeit nem lehet ki-

Ösmerni.

Afrikában lakik , nem pedig Siberiában , mint hibá-

san mondaték.

A VAKONDOKOK.

{Les Taupes. Talpa. Linn.)

Földalatti életükrl és ezen életnemre egészen allcal-

matos idomokrul mindenki eltt ismeretesek. Karok igen

rövid , hosszú hónlaphoz feszülve , ers vállperctül támaszt-

va, igen széles kezet hordva, mellynek tenyere mindig ki-

vagy hátra felé fordult; ezen kéz az alsó szélén metsz;

ujakat alig ösmerni ki rajta; hanem az azt bevégz körmök
hosszúk, ersek, laposak, metszk. Hlyen az az eszköz,

mellyct a vakondok a föld felturására és hátra hányására

használ. Szegycsontján mint a madaraknál és denevéreknél,

cgv taraj van, a melly melizmoknak a munkálatJioz szülisé-

ges nagyságot ád. A föld átfúrására és hátra hányására, hosz-

szú fejét használja a vakondok, mellynek arcora egy tulaj-

ig') Seba amerikai veres vakomloka, I, xxxii. rl. 1 k. (talpa rab-

ra L) hihetleg nem egyéb mint rcnidnyfoki aranydok , szántott egyén

szerint adva, meit illy esetben ez bíbor színnek tetszik. Hanem
Fernandés íMca/z-ja, XXIV, meliyet vele azonnevnek tartanak,

mindenik állkapcsában két hosszú foga , s növényi élelme végett in-

kább spalax-ná. vagy más illy fóidalatti rágcsá-n^k vagy rlnek,
jnillyen a diplostoma , tetszik.
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don csontocscsal van végén fölfegyverkezve s mcllynek tar-

kóizmai fölölte ersek. A tarkószálagban szinte egy tulaj-

don csont képzdik. Hátulsó része gyönge és a földön szin-

te oUy ügyetlenül mozog, a milly ügyesen a földben.

Hallása igen finom , dobja igen széles , noha külfüle hibá-

zik, szeme olly kicsin s annyira el van a br által rejtve
,

hogy lételét sok ideig tagadták. Nemz részeiben azon kü-

lönösség van, hogy fancsontai nem egyesülnek, a mi elég

nagy kölkek szülésére segíti medencéje szk volta mellett

is. A nstény hugycsöje a csiklón megy keresztül. Ennek

hat csecse van. Állkapcsai gyöngék, élelme bogarakbul, fér-

geltbül s némelly gyönge gyökerekbül áll. Fölül hat, alul

nyolcz metsz foga számláltatik. Szemfogainak két gyöke-

rök van , a mi miatt azok a hamis zápfogak természetében

részesülnek: ezek mögött fölül négy, aliü három hamis záp-

fog van , azután pedig három gumós zájjfog.

A közönséges vakondok. Földi. {Taupe commune. Talpa

europaea, Linn.) Buíf. VIII, xii.

Arcora hegyes •, szre finom és fekete : találtatnak fe-

hér, sárga és tarka egyének. Igen alkalmatlan egy állat azon

pusztítás miatt, mellyel a mívelt vidékeken tesz.

Harlan szerint Ejszak-amei'diában is létezik ez a faj.

Savi az Apenninokon egy egészen vak vakondokot ta-

lált, különben a közönségeshez egészen hasonlót, ö ezt

talpa caeca- névvel nevezi.

A SUGÁRDOKOK.

{L/es Condylures. Condylura. Iliger.)

A bogárevk két fogrendelet - nemét összekötni látsza-

nak ; föls állkapcsokban két nagy és hároraszegletü metsz
fogok van , kett rendkivül kicsin és vékony , és mindenik

oldah'ul egy ers szemfog •, az alsó állkapocsban négy elre

hajló metszfog , és egy hegyes hanem kicsin szemfog.
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Föls hamis Ziipfagaik háromszegüek , szélíUlók ; az alsók

élesek és fogozottak.

Lábaiknál és egész külsejeknél fogva a vakondokJioz

hasonlítanak, hanem farkok hosszabb, és a mi okct aUiil

leginkább megkülönbözteti az, hogy oiTlyukaik apró moz-

gó porcpontokkal vetettele körül , mellyek , mikor kiter-

jeszkednek , sugaras csillagidomol mutatnak.

Leginkább egy faja ösmeretcs Ejszakamerikábul , a

tarajos sugdrdok. {Sorex eristatus Linn.) (') Ez a vakon-

dokhoz hasonlít, orrát kivévén, hanem kétakkoránál is

hosszabb farkkal.

A CICTÚROK.

{Les Scalopes. Scalops. Cuv.)

Fogaik igen hasonh'tnak a cicúszokéihoz , csakhogy

apró vagy hamis zápfogaik kevesebb számúak ; arcoruk

egyszeren hegyes, mint a cickányoké , kezeik szélesek,

ers körmökkel fegyverezve, egyszóval a túi'ásra alkal-

maztak és egészen hasonlók a vakondokéilioz ; szinte lia-

sonló életnemök is van. Szemeik szinte kicsinyek, füleik

szinte elrejtettek mint a vakondokoknál.

Csak egy fija ismeretes.

A kanadai cictúr. (Le Scalope du Canada. Sorex aqua-

ticus, Linn.) Schreb. CLVIII.

Ejszak-amerika nagy részén látszilí lakozni a folyók

(') Ez a condylura Ilig. , hanem az általa adott jegyek, La

Faille rajzolatárul véve , mellyel Buffon lemásolt : Supp. VI, xxxvi
,

1. , s mellyekre neme nevét építé , hamisak. Desmarets volt az el-

s , ki ezen állat fogait jól megösmerteté.

Harlan egy fajt ir le, Cond. macroura, mellynek orrlyukai

körül csak igen rövid pontok vaunak ; farka öszvenyomott s pikke-

lyes ; ehhez csatolja még , mint harmadik fajt , Pennant talpa lon-

gicaudata-jit , Hist., 443 sz, mellyet azonban, ugy látszik, önma-

ga nem vizsgált meg.
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nioUékéu. Külsejében egész az elcserélésig liasoiilíl a mi

közönséges vakonclokunkhoz.

A HÚSEVK.

A T'agaduzók Jiarniadik csaldddt hépezik.

Noha a húsev melléknév minden nemnégy-

kezü karmos és három fognemmel biró állatokat il-

let , minthogy többé kevesebbé mindnyája állati

anyagokkal él , azonban sokan vannak kÖztÖk s ne-

vezetesen az elbbi két család, mellyek gyöngeségük-

nél s zápfogaik kúpos gumóinál fogva majd csupa

bogarakkal kénytelenek élni. Ezen családnál van a

vérszomj annak kielégítéséhez megkivántató ervel

Összekötve. Ez mindig négy nagy hosszú és szétálló

szemfogakkal bir, mellyek között mindenik állka-

pocsban hat metsz van , az alsó másodikak gyökere

pedig valamivel beállóbb a többiekénél. Zápfogaik

vagy egészen élesek , vagy csak részint kevertek

tompa gumókkal
,
gumós hegyeket uem birva.

Ezen állatok annál kizáróbblag húsevk , minél

teljesebben metsz foguak s mintegy kiszámolhatni

életrendek viszonyát ha fogaik gumós színe a met-

szvel összehasonlíttalik. A csupán növényekkel is

elélhet medvék fogai majd mind gumósak.

Az elsbb zápfogak legélesebbek ; azután egy

a többinél nagyobb zápfog j , mellynek rendesen

egy szélesebb vagy keskenyebb sarka van, mögötte

pedig egy vagy két egészen lapos apró fog találta-
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tik. Ezen , a száj fenekén lév apró fogakkal rágják

meg az ebek a füvet, melljet néha esznek. Mi ezen

nagy fölsö zájífogat, Cuvier Fridrikkel az alul neki

megfelelvel együtt fe'p-nek , az els hegyeseket

hamis zápfogak-nak ( álzáp ) , és a hátulsó tompákat

gumósaknak nevezendjük.

* Könnyen megfogható , hogy a kevesebb álzápu

s a rövidebb állkapocsu nemek legtöbb ervel bir-

nak az öldöklésre. jíkki;

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 elbbi

két család, midn megy vagy áll, és ezt könnyen

megösmerhetni a szrhiányrul ezen egész részen.

Mások és pedig a nagyobb szám csak az ujak

hegyein jár , a sarkat fölemelve. Futások rohanóbb

,

és ezen els különbözéshez más sokat kötnek szoká-

saikban st még bels alkotásokban is. Ezek és ama-

zok a válperec helyett csak egy csontdurványt bir-

nak az izmokba fölfüggesztve.

A TALPONJÁRÓK.

Azon els csapatot képezik , melly egész tal-

pán jár, a mi a hátulsó lábakra való állást nekik meg-

könnyebbíti. Részt vesznek a bogárevk lassúságában

és éjjeli életében; a vakbél nálok is hibázik, mint
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azoknál. A hideg égalattiak nagyobb része zsib-

badásban tölti a telet. Mindnyájának öt öt uja van

mindenik lábán.

A MEDVÉK. (Földi).

{Les Ours. TJrsus. Lin).

Három nagy zápfoguk van mindenik oldalon (^) min-

denik állkapocsban , egészen gumós , mellyek között az

utolsó és els fblül leghosszabbak. Ezeket egy valamicskét

metsz fog elzi meg ,
(ezen nmnek tép foga) , és az igen

apró álzápfogak változó száma , mellyek néha jó korán ki-

hullanak. E majdnem egészen növény-eledeles fogrendelet

teszi, hogy szörny erejök mellett is csak szükségbül esz-

nek húst.

Ezek otromba test , vastag tagú , igen rövid farkú

állatok 5 orrok porca nyúlt és mozgatható. Barlangokat ás-

nak , vagy tanyákat készítenek , hol a telet többé vagy ke-

vesebbé mély alvásban töltik el , eledelvétel nélkül. A ns-
tény ezen rejtekben kölkedzik meg.

A fajok nem könnyen különböztethetk meg szembe-

tn jegyek által. Ide számláltatik

:

Az erdei medve. Földi. {U Ours hrun d^ Burope. TJr-

sus arctos Linn.) Buíf. VIII ,
xxxi.

Homloka domború, bundája barna, fiatalságában töb-

bé kevesebbé gyapjas, idvel simább lev. Látni szürkése-

ket, majdnem sárgákat, ezüst csillogásu barnákat, lábaik

viszonyias magassága is változó , és mind ez állandó egybe-

köttetés nélkül az életiíorral vagy nemmel. Fiatalsága öl-

(') Ezután nem ismételendjük e szavakat : ,,mindenik oldalon^'',

'magában értdvén hogy mindig csak az egyik olüal zápfogairul szó-

lunk , mellyekhez a túlsó oldaliak hasonlók.
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tözetén igea gyakran egy fehéres örv van, nénieliy fajlák-

nál löbb vagv kevesebb ideig sl az egész éleién ílllal is

megmaradó. Ezen állat egész Eiu"opának magas Jieg\ eiíi és

rengetegeiben , és Asia nagy részén lakik , júniusban nsz ,

jaimariusban kölkedzik, néha igen magas fákon tanyáz;

fiatal korában jó íz a Jiúsa , kacsóit pedig minden korá-

bul kedvelik.

Azon hitel volL hogy a fehete erdei medve különbö-

zik tle. Az illyenek gyanánt nekünk mutatott példányok-

nak homloka lapos, bundája gyapjas és feketés voll; ha-

nem credctök nem látszik elttem jó hitelesnek. (')

Az éjszakajnerikai [fehete) medve^ 1/ Ours noir de V
AiJién'cjue seplentrionale. Urs. americanus. Gm.) Fréd.

C. Mammif. Schrcb. 141. rl. B.

Jól megkülönböztetett fajú; homloka lapos, bundája

fekete és sima , arcora sárga. ]\Ii nála a szemfog mögött

mindig számosabbnak találtuk az apró fogakat, mint az eu-

rópai, erdei medvénél. Egészen sárga egyének is láttatlak.

Rendesen vad gyümölcsökkel él, néha a mezket elpusz-

títja; a folyamszélekre is megj", halászandó ha bség van

a halakban. Az emlseket eledel szükébül is alig támadja

meg. Húsa becsíütetik.

A cordillerákon egy másik fekete medve él , mellynek

torka és arcora fehér , szemholdjai nagyok sárgák , az orr-

tön egyesíílök. {Az éhes medve. Urs. ornatus Fréd. Cuv.

Mammif.)

Keleti indiában szinte több fekete szín medve van
,

illyenek

:

jí maláji medve. {L' Ours malais. Ura. malaianus

Horsf. Jav.)

A Gangesen túli félszigeten és a Sunda szigeteken; si-

(') Elttem egyre nincs eléggé bebizonyítva, hogy az éjszakamerikai

rettenetes hanums medve a mi erdei niedvénktl különböz faj-e.
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ma, fekete, sárga arcoru, meiéii hasonló szi'nü szividomu

folt Nagy kíú'L okoz, a kókospálmák tetejéi'e fölmászva,

azoknak siidarát leeveudö s gyümölcsök tejét niegiaudö.

A thibeti jneclve. [U Our-s du Thibet. U. thibetanun.

Fr. Cuv. Mammif.)

Fekete; alsó ajaka és egy nagy Y idorau mclfoltja fe-

hérek; oldalképe egyenesebb, körmei gyöngébbek. Éjsza-

ki India hegyeirül.

Hanem legnevezetesebb az indiai medvék között:

j4z ajakas medve. [U Ours jongleur. Fréd. Cuv. Mam-
mif. Vrs. lahiatus Blainv. U. longirostris Tiedem.)

Orrporca széles , alsó ajakának vége kinyújtott, s

mindenik mozgatható , idvel pedig feje körül nagy ször-

bojtot kap. Metszfogait igen könnyen elvesztvén különben

lajhárnak tekintetek. (^) Fekete ; ajkonya s lába végei sár-

gák vagy fehéresek; félörve vagy egy Y idorau foltja van

a nyak és mel alatt. Ez azon faj , mellyet az indiai bbá-
josak magokkal szeretnek idomtalausága miatt hordozni.

A tengeri vagy fehér medve. Föld. (Z/' Ours hlanc de la

mer glaciale- Vrs. maritimus. Linn.) Cuv. Ménag. du

Mus., in 8"—, 68. 1. Másolva Schreb., 141 rl.

Még egy jól megkülönböztetett faj hosszú és lapos feje

,

fehér és sima bundája által. A fókákat és más tengeri álla-

tokat üldözi. Torkosságának lúlüzött mondái igen hires-

sé tétetik.

A TALPÁLYOK,

(Z,es Ratons. Procyori. Storr.)

Három hátulsó zápfogok gumós , mellyek közül a föl-

sk majdnem négyszegek ; három hamis zápfogok elül

(') Ez a: Bradypus ursinus, Schaw , és a: Prochilus nem Ili-

ger-nél. L. Joum. de Phys. 1792, XL. köt. 136 1.
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hegyes , és folyvásti sort képez egész a szemfogakig, mely-

lyek egyenesek és összenyoraottak. Farkok hosszú, hanem
egész külsejek a medvéét ábrázolja kicsinben. Egész tal-

pokra csak az állás alatt ereszkednek, menés alatt sarko-

kat fölemelik.

A mosó talpály. Földinél: Mosó horz. {Le Haton ^ — az

araerikaiknál Raccoon, Mexicóban ; Mapach. Ursus la-

tor. Linn.) BufF. VIII, xliíi.

Barnás szürke , arcora fehér , szemei fölött egy barna

keresztvonás, farka barna és fekete gyürzetes; borznagy-

ságu, könnyen szelídítlielö , azon különösségéért nevezetes

,

hogy semmit meg nem eszik elbb , mint azt a vizbe mar-

ta. Ejszak-amerikában, tojással él, madarakat vadász stb.

A rdldszó talpály. {Le RaLon crabier. Ursus cancrivo

rus) Buff. Supp. VI , XXXII.

Egy idomulag világos hamvas barna; farka gyürüi

kevesebbé tetszenek föl. Déli amerikábul.

A TALPAJÁROK,

{Les Panda. Ailurus. Fréd. Guv.)

x\ talpályokhoz látszanak közelíteni szemfogaiknál fog-

va , s a mennyire többi fogai ösmerelesek , ha csak ugy

nincs, hogy csupán egy álzápfogok van. Fejk rövid,

farkok hosszú , menetelök a talpon történ , ujok száma öt,

félig hátra húzható körmekkel.

Gsalc egy faja ösmeretes:

A fényl talpajdr {Le Panda éclatant. Ailurus reful-

gens. Fréd. Cuv. Mammif ) Hardívich Trans. Linn.

XV, 161. 1.

Akkora mint egy nagy macska ; bundája puha sr

;

fölül a legfénylbb fahéjbarna szinnel , hátra felé sárgább ,

alul sötét fekete. Feje fehéres , farka barna gyrs. Ezen
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emls állat, India éjszaki erdeibül eredve s az ösmeretesek

között legszebb , du Vaucel Alfréd által küldetek be.

A TALPA CSOK.

[Len Benturongs. Ictides. Valenciennes.)

Szinte hasonlítanak a talpályokhoz fogaik által ; ha-

nem fölül hátulsó három álzápfoguk sokkal kisebb és

kevesebbé gumós , és ez különösen igaz a legutolsónál

mindetuk állkapocsban , melly igen kicsin s majdnem egy-

szer- Hosszú szrrel vannak födve , s mindenik fülökön

egy csomó szr. Hosszú meszes farkok a göndÖröd farkhoz

közelítésre hajlandóságot mutat.

Szinte indiai állatok, melly éknek ismeretét du Vau-

cel-nek köszönhetjük. Egyik faj

:

A homloh fehér talpacs {let, albifrons Fr. Cuv.) Ann.

des Se nat. IV. i rl. — szürke , farka és arcor oldalai

feketék 5 nagy macska nagyságú. Bu tanban.

Á fekete talpacs {let. ater, Fr. Cuv. Mammif.) fekete

,

ajkonya fejéres
,

jókora ebnagyságu. S. maiakkai félszi-

geten, n
AZ ORRAMOZGÓK.

{Les Coatis. Nasua. Storr.)

A talpályok fogaihoz, farkához, éjjeli életéhez és bak-

tató járásához egy különösen nyúlt , mozgékony orrát köt-

nek. Lábaik félhártyásak, s mégis fölmásznak a fákra;

hosszú körmeik ásásra szolgálnak. Amerika heves részeiben

laknak s majdnem ugy táplálják magokat, mint a mi
nyusztjaink.

A veres orramozg. {Le Coati roux. Viverra nasua. L.)

Buíf.Vm, XLViii.

Vereses sárga , arcora és farka némelly gyíírüi barnák.

(') T. h. 1' Ictide dre, Frctl. Cuv.
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A barna orrainozg. {he Coali hrun* I ivtrra narUa Lin.)

Biifl'. VIII, XLViii.

Barna ; szemen és arcorán fehér foltok.

A FoGÓDZÁK {KinJcajous', Potto Cuv. Cercoleptes Ilig.)

kiilönös nemét nem egy könnyen lelict máshová hely-

heztetni , mint ide; nálok a talpon járás mellett hosszú

fogódzó fark van, mmt a göndörü majmoknál, arcorok

rövid, nyelvök vékony kinyújtható 5 elül két hegyezett,

hátrább három gumós fogok.

Csak egy faja ösmeretes

:

A jnézezö fogódza [T^iverra caudivolvula Gm.) Buíf.

Supp. III , L , és jobban Fréd. Cuv. , Mammif.

Amerika heves részeibiil s a nagy Antillák ucmellyi-

kérül, hol ^.pottó^'' nevel visel; akkora mint egy nyest

,

szre gyapjas, szürke vagy sárgás barna; éjjelezö, szclid

természet, gyümölcscsel, mézzel, tejjel, vérrel stb. él-

ni tudó.

A BORZOK,

[Les Blaireaux. Meles. Storr.)

Liinié állal szinte mini a talpályok a medvék közé

helyeztetnek; a szemfog mögött egy igen kicsin foguk

van, azután két hegyes zápfog, mellyekre íolül egy oUyan

következik , melly tép fog gyanánt kezd mutatkozni

,

a küls oldalán lév elnyom által ; e mögött egy négy-

szeg gumós van , mindnyájánál nagyobb ; alul az utolsó

eltti szinte hasonlatosságot kezd mutatni az alsó tépfogak-

kal, hanem minthogy bels oldalán két szint olly magas

gumót mutat, min az éle, a gumósak szerepét játsza;

alul az utolsó igen apró.

Ezek baktató járású és éjjelezö állatok , mint minden

elbbiek, farkok rövid, ujaik a brbe igen bekm-koltak.

s mellyek továbbá mé^ igen megkülönböztetik magokat

.

egy a farkok alatt lév zseb által, mellybül zsiros b-
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dös nedv szivárog ki. Igen hosszú els körmeik a föld ásásra

ügyesekké teszik ket.

A közönséges borz. Földi. (Le Blaireau d* Europc. Ursus

meles. Lin.) BuíF. VII , vii.

Fölül szrkés , alul fekete , f<'je mindenik oldalán egy

feketés sujtás. Az amerikai borz, Meles hudsonius, nem

sokat különbözik tÖle.

A FALÓKOK.

(Les Gloutons. Gulo. StoiT.)

Linné által szinte a medvék nemébe tétettek, hanem
inkább a menyétekhez hasolítanak fogaik és egész természe-

tök által , a medvékkel pedig csak a talpon járásnál fogva

határosak. Fölül három , alul négy álzápfoguk van a lép

eltt, melly jól ki van bélyegezve, s melly mögött egy ki-

csin gumós van, a föls állkapocsban szélesebb mint hosszú.

Föls tépjökön csak egy bels kis púp van. Ez majdnem

egészen a menyétek fogrendelete. Ezen állatok középszer

farknak, melly alatt a zseb helyett egy i'ed van, külön-

ben pedig az idomra nézve hasonlítanak a borzhoz.

Leghiresebb faj.

A torkos falók. Földinél ; rozsomdk vagy torkos borz. (Le

Glutori du Nord; oroszul rossomak, Ursus Gulo.

Linn. Bufl". Supp. III, xlviii.

Akkora mint a mi borzunk; rendesen szép sötét gesz-

tenye szín , hátán egy barnább tállal , néha homályosabb

szinnel is. Az éjszak legjcgcsebb vidékeit lakja, igen ke-

gyetlennek tartatik: éjjel vadász, tél alatt nem alszik, a

a legnagyobb állatokat is meggyzi, a farul reájok ugor-

va. Némelly szerzk által egész a nevetségesig emeltetek

torkossága.

Az éjszakamerikai falók {Le Volverenne du nord de

V Amerique. Ursus luscus. Lin.); Edw. 103. , nem látszik
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állandó bélyegekkel tle különbözni. Ennek általában hala-

ványabb színe van.

A hév tartományok szinte mutatnak némelly fajo-

kat, raellyeket nem lehet máshová helyeztetni, mint a fa-

lókok után , azoktul másban nem különbözve , minthogy

mindenik állkapcsokban egy álzápfoggal kevesebb van s

hogy farkok hosszú. Hlyének azok, mellyeket az ameri-

kai spanyolok húron -oknah (fúró menyéleknek) nevez-

nek , s melyek valóban a menyétek fogait birják , a ha-

sonló élelnemmel együtt , hanem azoktul taljjonjárások

által különböznek.

u4 fehete falúh. [Le Gríson. Viverra vittata Lin.) Buíl.

Supp, VIII, XXIII és XXV.

Fekete: feje s nyaka föle szürke, homlokaiul egy

fehér sujtás nyúl vállaiig.

A barna falói. (Le Tatra. Mustela barbára- Linn.) Bulf.

Supp. VII, LX.

Barna, feje teteje szürke, torkán egy nagy fehér folt.

Ezen két állat Amerika minden heves részén által el

van terjedve, és pézsraaszagot terjeszt el. Lábaik egy

kevéssé úszóhárlyások s ugy látszik, hogy néha vidra

gyanánt tekintettek. (')

A Borzongok {Les RaLels) még egygyel kevesebb

zápfogat birnak mindenik állkapcsokban , mint a heves ég

alaüi falókok, fölül pedig gumós fogok kevéssé vau ki-

fejldve , ugy hogy fogaiknál fogva a macskákhoz köze-

lítenek , hanem egész külsejök a fekete falókéhoz haso^i-

lít vagy a borzéhoz: lábszáraik alacsonyak, lábaik tal-

ponjárók , ujok mindössze Öt , körmeik igen ersek stb.

('^ Azon leirásbul , inellyet Margravc ad az ö cariqueibeiu-já-

rul , 8 melly szerint Buffon az ó saricovienne-']él elnevezte XIII.

köt , 519 I. azt Ítélhetni , hogy a barna falókiul hallott valamit.
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Csak egy faj ismeretes,

u4 méhész horzonc. Földinél méhész borz. (Z^/-

verra mellivora , Sparni. ; J^iverra capensis , Schreb.

,

l2 rl.), közönséges borz nagyságú, fölül szürke, alul fe-

kete , ezen két szín közölt egy fehér vonal , fölül néha egé-

szen fehér; a Jóremény - foknál lakik, és els lábainak

hosszú körmeivel a földet fölássa a vad méhek mézlépét

kutatva.

AZ UJONJÁRÓK.

A húsevk második hadát , az ujak hegyem já-

rót, képezik.

Ennek els alosztása a tép fog mögött csak

egy gumósat bír fölül. Ezek a féregidomuaknak ne-

vezett áUatok, és pedig testük hosszasága, lábaik rö-

vidsége miatt , mellynek segedelme által az még

olly kicsin nyilasokon is átbújnak. Vakbelök hibázik

mint minden elbbinél, hanem télen nem zsibbad-

nak el. Noha aprók és gyöngék, mégis igen kegyet-

lenek , s mindenek fölött vérbül élnek. Linné csak

egy nemet csinált bellök , s ezek

A MENYÉTEK. (Földi).

{Mortes. Miistela- Linn).

Mellyekct mi négy alnemre osztunk.

A MENYÉTEK különöscn.

. {Les Putois. Putorius. Cnv).

Mindnyájuk közölt legvérengzbbek ; alsó tép fo-

gakon nincs bels gumójok; föls gumós foguk széle-

sebb mint hosszTÍ ; fölül csak két, alul három hamis záp •

CUVTER I. K. 10
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ioguk van, Kiilsokcpen megöstnerai már ket, a nyuszto-

kénál valamivel rövidebb és vastagabb arcorukról. Mind-

nyája bzt széleszt.

A görény menyét. Földi. [Le putois commun. Mustela

putorius. L.) Buft. VII , XXIII.

Barna, oldalai sárgásak, fején fehér foltokkal; ez a

baromfiak s tengeri nyulak rettentje.

A fúró menyét. Földi- {Le Furet. Mustela furo. Lin.)

Buff. yil, XXV, XXVI.

Sárgás, veres szemeiddel, alig ha nem csupa fajtája a

görénynek. Frankhonban csak mint házi állat találtatik , és

a vad tengeri nyulak lyukaikbóli kihajtására fordíttatik.

Spanyolországbul s Berberiábul j hozzánk.

A lengyel menyét. {Le Putois de Pologne ; Perouasca. Mu-
stela sarmatica. Pali. Spic. Zool. XIV, iv , 1 ; Schreb.

CXXXII.

Barna ; mindenfelé sárga és fehér lóitokkal. Bre igen

kerestetik ezen szép tarkaság miatt. Egész déh Oroszhon-

ban , Kis-ásiában és a Kaspitenger mellékén lakik-

A sibiriai menyét' {Le Putois de Sibérie. Mustela si-

birica Pali.) Spic. Zool XIV, ív, 2.

Egyidomu világos sárga , orra és szeme köre barna

,

arcora hegye , s alsó ííllkapcsa alja fehérek.

Sziule ezen alosztályhoz számláltatik a mi éghajlatunk

alalli két apró faj.

A luzönséges menyét- {La Belette* Mustela vulgáris.

Lmn.) Buíf. VII, xxix , i.

Egészen egyidomu yerhenyes.

A hölgy menyét. F- (Z/' Hermine. Mustela erminea. L.)

Bull^ VII , XXIX , 2 ; XXXI
, I.

Nyáron verhenycs, télen fehér, farka vége pedig min-

denkor fekete. Téli bre legszokottabb prém.

Még ide közelít:
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A vidra-menyét* {Le Mink, noreh, noerz, putois des ri"

viéres du nord* Mustela lutreola. Pali.) Spic Zool.

XI. 1. Leche, Mém. de Stockh. 1739, xi. rl. Schreb.

CXXVII.

A vizek mellékeit lakja Európa éjszakán és keletén a

Jegestengerttil a feketéig, békákkal és rákokkal él, ujai

alapja között egy kevéssé úszhártyás a lába, hanem fogai

és gömböly fai'ka által mkáb közelít a menyétekhez mint

a vidrákhoz. Verhenyes barna, ajkai köre, s állkapcsának

ülja fehérek 5 szaga csupán pézsmás, bre szép prémzet.

Némellyek megkülönböztetik tle az éjszakameríkai

vidra menyétet (Muslela vison Gm.), s mellyre a mink

nevezetet áltvivék , melly szinte fél uszonyos lábú , hanem
csak állcsúcsán fehér, néha még Q^y vékony sújtassál

a torkán. — Én némelly egyéneket megszerezvén ma-
gamnak, kitanultam, bogy az állkapocs fehér köre nem ál-

landó , s hogy az els is gyakran csak álla csúcsán hord fe-

hér foltot , mint az amerikai , — s innét egy fajnak vé-

lem ket.

A heves tartományok szinte birnak menyéteket.

A jávai menyét. {Le Putois de Java. Putor. nudipes.) F.

Cuv- Mammif.

Aranysárga; feje s farka hegye fehérek.

Jlfrikai m,enyét. {Le Putois d' Afrique. Put. africanus

,

Desmar.)

Fölül verhenyes sárga , alul sárgás fehér ; hasa köze-

pén az els lábaktul a hátulsókig egy verhenyes sujtás.

A csikóit menyét. {La Beletle rayée de Madagascar. Put.

striatus Cuv.)

Közönséges menyét nagyságú, verhenyes barna, öt

fehéres, hosszában nyúló sújtassál; alul s majdnem egész

far-kán fehéres.

10*
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A reményfoH menyét' {TjC Putois du Cap. Zorille , Bull.

Viverra zorilla. Gm.) BiiíT- XIIÍ, xli.

Rendetlen fehér és fekete vonatokkal. Ezen állat a göré-

nyekkel annyira <'>sszezavartaték , hogy a zorillo (rókácska)

név is tulajdonává lön, mellyen a spanyolok az amerikai

görényeket nevezik. Ezekhez közelít is ugyan ásó körmei

által , hanem különben menyét-alkotásu. Körmei földalatti

életre mutatnak , s szerinlök ezen fajt a többi menyétek-

liil el lehetne szakasztani.

A NYUSZTOK.

(/yes Martén proprement dites. Mustela- Cuv.)

A menyetektl különböznek , fölül alul egy hamis

zápfoggal többet bírva, s alsó lépójök belsején egy kis gu-

mó által, melly két bélyeg valamivel természetök kegyet-

lenségét is szelídíti.

Európában két egymáshoz igen közelít faj van:

A lözönséges nvuszt. Földinél nyuszi menyét. ( La
Marté commune. Mustela Martes. Lin. ) Bulf. VII

,

XXII.

Barna, torka alaft egy sárga folttal; az erdkben

lakik.

A nyest nruszf. Földi, nyest Tnenyét' {La Fouine. Muste-

la foina. L) Bufí- VII , xviii.

Bai-na, egész torka s nyaka alja fehéres, a házakat

megkeresi. Mindenik sok kárt tesz.

Siberiában élnek:

A coholy nyuszt. Földinél coboly ?nenyét. {La Marié

zibeline. Mustela zihellma.) Pali., .Spic. ZooL XH'

,

III, 2; Schreb. CXXXVI.

Gazdag, prémböréríil bíres. Barna, némelly szürke

foltokkal a fején , s az elbbiektül abban különbözik , hogy

egész az ujai aláig szrös; a legjegesebb hegységekben la-
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kik. VadáázaU: tél közepén, a legiszonyúbb hobau egy a;

ósniert legveázedelmesbbek közük Siberia keleti vidékeil

a czoboly keresés utjáu találták iöl.

Ejszak-anierika szinte több nyusztfajat tart, mellyc-

ket az utazók és természetvizsgálók ezcu meg roszul ha-

tározott nevek alatt említenek: peían, visony mink, fou-

tereau , stb.

Egyike azoknak a fehér nyuszt ^ a szcsök fehér

visony-a {Mustela lutrocephala. Harl.) szinte mezes lábú

,

s majdnem olly puha szörü mint a coboly , hanem világos

sárga szín s majdnem fehéres 'í^ix.

A hanadai nyuszt {Pehan; Mustela canadensís Gm.)

melly Kanadában s az Egyesületek lóidén lakik , barnával

vegyült szürke fej, nyakú, vállú és hátíolü; orra, ke-

resztje, farka s tagjai feketések. (*)

A GÖRÉNYEK.

[Les Mouffetes. Mephitis. Cuv.)

Mint a menyéteknél , fölül két , alul három hamis

zápfoguk van ; hanem föls gumós foguk igen nagy és

olly hosszú mint széles ; alsó lépöjök a bels oldalon két

gumót bir , a mi ökct a borzokhoz vezeti közel , mint a

menyétek a l'alókokhoz közelítenek. A görényeknek kü-

lönben , mint a menyéteknek , hosszú ásó körmeik vannak

els lábokon, st k még félig talponjárók is; a hason-

latosság egész a színoszlásig lialad. Ezen bze által ne-

vezetes családban a görények a többiekénél nagyobb bz
által jelesek.

A görénynek általában fehér sugárosak fekete alapon.

(') Ez Daubrnlon i>ekan-\^\ Iiaiieni torka alalt iicin miiulig fe-

hér. Vannak még több mt-nyét és nyusztfajak is, mellyekt-t Moli-

na, Hunibolilt és Hailán kijelellek; hanem azok új átvizsgálást ki-

vannak.
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Jiancm a sugarak száma ugyan azon fajban is különbözni

látszik. Éjszakanierikában legismeretcsebb faj a szagos

görény. Földinél szagos pefymeg. {Viverra putorius ^

Gm.; Catcsb., Carol, II, 62; Screb. 122.), melly fekete,

többé kevesebbé széles fehér sugarakkal , fekete fehér he-

gy farkkal. Bze mint a menyéteké, igen ers foghagynia

szaggal keverve. Ennél undokabb nincs,

Ugy líítszik hogy déli Amerikában sokszor eló'jöu

egy fehér farkú faj. Hátsugarai néha az egész hát hosszát

elfoglalják: hü zös görény {Le Chinche. Viverra mephi-

tis,^Gm.) Buff. XIII, XXXIX. {').

A BüzÉNYEK (Les Mklaus. Guv.) alnem gyanánt állhat-

nak föl, mcUyek a görények fogait, lábait st még színeit

is birják, hanem vágott arcorok disznó orjának idomát ve-

szi magára, farkok pedig csak egy kis bojt.

Csak egy faja ösnieretes:

A jávai büzény. {Le Télagon de Java» Midaus rneliceps^

Fi'cd. Cuv. és Horsf. Jav.)

Féke le ; tarkója, egy hát hoszsujtása és farka fehérek,

hátsugara néha közé]3en közbeszakadva « Szinte olly rósz

özagu mint a görény.

A VIDRÁK.

{Les LouLres. Lulra* Slorr.)

Fölíil s alul három álzá[) foguk; föls tépjükön ers
sark , az alsónak bels oldalán egy gumó , fölül egy gu-

mós foguk , nagy és majd olly magas mint szé-

les ; fejk összenyomott , nyelvök féldurva. Különben

minden elbbi alnemtül különböznek közhártyás lábok és

(') Jobban ábrázolva Fied. Cuv. Hist. de Mammif. A chilii gö-

lény (BiifT. Siipp. VII, Lvii , csak roszul tailott fajtájának látszik,

LiásJ (ólom : Rcclicichcs £ur les osscno. fos.s. IV, 46!),
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súlyegyenesen összelapiüt farkok által, melly két bélyeg

ket vizi állatokká teszi •, halakkal élnek.

A hözónséges vidra. Földi. {Loutre commune. Mustela

lutra. L.) BuíF. VIII, xi.

Föliü barna , ajka körén , arczán s egész teste alatt fe-

héres. Látni néha tarkákat és fehéreket. Európa vizeiben.

Több külföldi vidra alig különbözik a mienktüL A ca-

rohnai {Lutra lataxina, Fréd. Cuv.) valamivel nagyobb

lesz s néha sötétebb szín, s lestefalja barnás, hanem

gyakran még az árnyolatokban sem különbözik. Brasiliá-

ban a caroliniaiakhoz egészen hasonlók vannak. Az nidiai

{Lutra nair. Id.) csak valamivel simább , és szemholdai

körül észre alig vehetÖleg halaványabb. Az indusok halá-

szatra meg tudják tanítani , mint mi vadászatra az ebeket.

A jávai {Simungt Lutra leptonyx Horsf. ?) feliérebb torkú s

ezen fehérség a fej oldalára {<»lhalad a szemeket körülveen-

d. A reményfokinál {Lutra capensis Fr. Cuv.) a torok, a fej

és nyakoldal fehérsége tisztább, kiterjedtebb; az orr hegyén

is létezik; de leginkább megkülönbözteli az, hogy (legalább

bizonyos korig) nmcs semmi körme, raelly bélyegre Lesson

az Aonix nemet alkotá» Azonban a Reményfoktul hozatlak

némelly körmös fiatal egyének; mellyekrül ki kell tudni,

vájjon azon fajbeliek-e.

Az amerikai vidra. {La Loutre d' Amérique* Mustela

lutra brasiliensis , Gm.)

Egészen barna vagy sárga , torka fehér vagy sárgás , a

miénknél valamivel nagyobb , teste kinyultabb , szre rövi-

debb. Kíilönbözik azonban , mivel orra hegye sem csu-

pasz, mint az állatok nagyobb részénél, hanem szrös,

mint a többi arca. A két Araerika vizeiben.

A tengeri vidra. F. {La Loutre de mer. Mustela lutris.

L.) Schreb. CXXVIII.

(') Ezen kep , a mint látszik, roszul készített egyén szpiint
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Két akkora inioL a mienk: lesle igen uyult . farka

liáromszor rövidebb a lestéiiél , Jiáliilsó lábai igen alacso-

nyak. Bundája í'ekelés , igen vidám biborí'cn} , a legbe-

csesebb prémbör- JNéha fehéres l'ejiiek is vannak. Az ango-

lok és oroszok az egész GsendesUnger éjszaki részén liaj-

bászszák ezen állalol , böi'éL Chinában és Japánban eladan-

dók. Alul csak négy luetszö foga van ; de zápfogai , mini

a lobbi vidráknál.

Az iijoiijárók második alosztálya két lapos gu-

mósat bir a föIsö lé])5 mögölU mellynek magának

is elég széles sarka van. Húsevk, hanem erejökhöz

képest nem mutatnak elég bátorságot, és gyakran

döggel élnek. Mindnyájának van egy kis vakbele.

AZ EBEK.

{Les CJiieris. Canis. Li nu)

Fölül három , alul nd^y álzáplogidv van, és kél gumó-?

foguk mindenik tép mögöll; ez(Mi gumósak elsöbike lölúl

igen nagy. rölsö lépöjökün bellVli'il csak egy kis gumó
van 5 hanem az alsónak hálidsó része egészen gumós. iSyel-

vök puha; els lábaikon öt , a JiáLulsókon négy uj van.

j^ szelíd eb (kufya). Föld. kutya eh- {Le cinen clonies-

ticjue. Canis fajníliarls. Lin-)

Megkülönböztetik fölkutyorodotl farka állal, s külön-

ben végetlenül változik nagysága, idoma, szrének szi-

nc s minsege szemit. O a legteljesebb , különösebb és

Jiasznosabb hódítás, mellyel az ember valaha lett; az egész

csinálva , rendkivülcs hasonlatosságot mutat a fókákkal , a mi iie-

inclly természetvizsgálót a/.on véirményie birl , liogy ex.en nemet

azollioz közel kell tenni ;
— de egész alkotása a vidráké. L.

trcratd Mom., Trans. pliil. 17Í16.
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faj tulajdonunkká lön; minden egyén egészen a gazdájáé,

annak szokásait fölveszi 5 tulajdonát osmeri s védi, hozzá

hív marad haláláig; s mind ez sem kénytelenségbül , sem

félelembi nem történik; hanem csupán háladatosságbul

s valódi barátságból. Az eb gyorsasága, ereje és szaglása

hatalmas szövetségesévé telték t az embex'nek más állatok

ellen, s meglehet, hogy a társaság alapítására szükségesek

voltak. Egyedül ö azon állat, melly az embert az egész

földön kísérte.

Néraelly természetvizsgálók azt vélik , hogy az eb

megszelídített farkas vagy sakál ; de a puszta szigeteken el-

vadult ebek egyikhez sem hasonlítanak. A vad ebek , és a

kevéssé mívelt népek, mint az líj hollandiaiak, ebeinek füle

egyenesen fölálló, a mi azon véleményt szüle, hogy az elö-

pcldányhoz legközelebb járnak a mi komondorunk vagyis

iuhászebünk, a kuvasz vagy farkaskutya; hanem a kapo-

nyák öszvehasonlílása közelebb hozza a mészdroseb-et ós

ddneb-ei, mellyek után jönek a kojw, a madardsz és a

tacskó vagyis borzeb, mellyek egymás közölt csak nagy-

ságokra s tagjaik viszonyára nézve különböznek. Az affdr

karcsúbb , homloköblei kisebbek , szagolása gyöngébb. A
komondor és kuvasz a vadebek fölálló füleit bírják, hanem

agyok kifejlödtebb, melly kifejlés az értelrnességgel együtt

még nagyobb a bolonyai ebnél és az uszkdr-\\á\ vagyis pud-

linál. Más oldalrul a szelindek állkapcsai rövidsége és

ereje által nevezetes. Az apró ölebek, a mopsz , selyem,

angorai kutyák slb. legkifajzoUabb szülemények s leger-

sebb tanúi azon hatalomnak , mellyel az ember a termé-

szeten gyakorol. (')

Az eb vakon (zárt szemekkel) születik , s tizedik vagy

tizenkettedik napon nyitja föl szemeit; negyedik hónap-

ban fogakat kezd váltani ; második évvel megsznt nni.

(') L. Pívd. Ciiv. Ann. Mua. XVIIl, 333 s köv. lap.
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A nstény hatvanhárom napig hasas s hatot egész tizen-

kettig kölkedzik. Az eb tizenötödik évében vén s liusz-

nál továb nem igen él. Kiki ösnieri az ö vigyázását, uga-

tását, különös nöszését s azon különböz nevelést, raellyre

alkalmatos.

A közönséges farías. Földi farlas eb. {Le Loup. Canis

lupus. Lin.) Buíf. VII, i.

Nagy faj , egj'enes farkú , sárgás szürke bundájú

,

sárga szárú, a véneknél az els szárakon egy fekete vonal

(*), a mi vidékeinken a legártalmasabb ragadozó. Egyip-

tomtul egész Laplandig találtatik, s iigy látszik hogy Ame-
rikába is átjutott. Éjszakon megfehérül télen a bundája.

Minden állatunkat megtámadja , hanem erejével arányos

bátorságot nem mutat. Gj'akran döggel él. Erkölcsé-

ben s természeti kifejldésébeu sok hasonlatosságot mutat

az ebhez.

A fekete farhas. Földinél Likaon eb; fekete róka. Le
Loup noir. Canis lycaon L.) Buff. IX, XLI.

Szinte Európában lakik , st Frankhonban is találta-

tik, hanem in^cn ritkán (*). Bundája egyidomulag sötét

fekete, fehérrel arcora hegyén, s egy apró hasonló szín

folttal a melén. A közönségesnél vadabbnak mondatik.

A mexikói farkas. {Le Loup de Mexique> Canis mexi-

canus. Linn.)

Verhenyes szürke , kevés feketéssel vegyítve ; arcora

köre , hasa és lábai fehéresek. Mintegy a közönséges far-

kas nagyságú (^).

(') Ezen vonal többé kevesebbé kifejldve a sakálon , mexikói

farkason , stb. is találtatik.

(*) Mi négy egyént láttunk , mellyek Francziaországban fogat-

tak és ölettek meg. Nem kell ket a fekete rókával összezavarni y

mint Gmelin a kett hasonnevezetét egybe vegyíté.

(') Ezen bélyeg egy magábnl Mexicobul küldött példány után vaa
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jiz arnerilai veres farkas. {Le Loup rouge eV Aniéri-

que. Canis juhatus^ Cux. Jgoura Gouazou, d' Azz)

Szép fahej-veres
,
gerince egész hosszában rövid fekete

sörény. Déli Amerika mocsáraibul.

yí saMl farhas. Földinél Sakál vagy töröh róha. [Le

chacal, Loup dóré* Canis aureus. L.) Schreb. XCIV.

Az elbbieknél kisebb ; hegyesebb arcorú , barnás

szüi'ke , lábszárai világos sárgák, fülén verhenyes; farka a

sarkát alig éri. Ez nagyon torkos állat, az ebek módjaként

vadászó , mellyekhez minden fajok közt leginkább látszik

hasonlítani allcotása s könnyen szelidíthetése által. A saká-

lok Indiátul s a Kaspitengcr mellékétül kezdve egész Gui-

neáig találtatnak ^ liauem bizonytalan , ha mind azon faj-

beliek-e. A senegaliak p. o. {Can. anthus Fréd. Cuv. Mam-
mif.) magasabb , szárnak s a mint látszik , hegyesebb arc-

oniak; s valamivel hosszabb farknak.

A RÓKÁK a farkasoktul és szehd ebektül megkülön-

böztethetk hosszabb és bojtosabb farkok, hegyesebb arc-

orok, nappal csügg (hosszában fekv) hasadásos szem-

fényök , s fölül kevesbbé kivájt metsz fogaik által. Büdös

szagot terjesztenek; barlangokat ásnak s csak gyönge ál-

latokat üldöznek. Ezen alnem számosabb az elbbinél.

A közönséges róka. Föld. róka eh. {Le Renard ordinai-

re. Canis vulpes. Lin.) BuíF. VII , Vi.

Többé kevesebbé verhenyes, farka hegye fehér; Svéd-

hontul egész Egyiptomig elterjedt; a két világ éjszaki ré-

véve; azon egyént Humboldt ajándékozá a királyi gyjteménynek.

Azokat el kell vetni, mellyeket a szerzk Rccchi hamis ábrázolatárul

vettek s melly Hernandésnél , 479. l. fölvcve van. Hanem Say és

Harlan u». „Faun. am/' , más két faikas fajrul szólanak (^Can.

latrans és C. nubilus) , mellyeknok öszvehasonlító vizsgálatra van

szüksésok.
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szeia lévk {C'an- fulvus Desm.) csupán fényesebb szí-

nek. Állandó kiilönbséget sem vehetni az ó világbeli s az

éjszak-amerikaiak közölt. u4 tüzes róka, Föld. {Le Renard
charbonnier. Canis alopex. Schreb. XCI), mellynek farka

hegye fekete s ugyanazon tartományokban találtatik, mely-

lyelcben a közönséges ; a keresztes ruha {Le Renard croi-

se, ua. XCI. A.), melly éjszakrul jö, és csupán csak fe-

ketésség állal különbözik gerince hosszában és a vállain;

a szücscinktl ugy nevezett töröh róka, melly sárgás

szürke, fehér farkhegygyei , meglehet nem egyebek a kö-

zönséges róka fajtáinál; — hanem a következ fajok jól

különböznek.

A hraziliai róka, [Le Renard du Brésil. Canis Azarae.

Pr. Max. Bras. Aguarachai d' Azzara.)

Szürke; nyaka oldalai verhenyesek; tai'kóján fekete

vonal kezddik s f;\rka egész hátán elterjed.

A sárga róka. {Le Corsac ; le petit Renard jaune.

Canis corsac y Gni. Bufl'. Supp. III , XVi. Adive

név alatt.

Ilalavány sárgás szürke , farka tövén némelly feketés

liullámok, farka hegye 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 tÖle a nubiai abouhosseint { Can. paliidus.

Ruppel, XI,) megkülönböztetni.

Van még Ejszak-amerika belsejében egy kicsin róka

a gyors róka {Can- velox Say és Harlan , f. , Ann. am.

,

91), — melly a földben lalcik ,
—

• a sárgátul más színe

által különbözni látszik, mint feketés farka stb. által.

A három szinü róka. (Le Renard tricolor rf' Atnericjue.

Canis cinereo-argenteus). Schreb. XCII. A.

Fölül hamvas , alul fehér , oldala hosszában egy fa-

kó-veres sujtás. A két Amerika minden heves és mérsé-

kelt részében.
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A fekete ruha (') {Le Renard argenté ; Renard noir.

Can. argenteus.) Schreb. XCII. A.

Fekete, szre hegye fehér, kivévén a fi'ilein, vállain

és farkán , hol az tiszta fekete. Farka hegye egészen fe-

hér. Éjszak-amerikábnl. Bre a legszebbek és drágábbak

közé tartozik.

j4z éjszaki róla , F. (Le Renard bleu , ou Isatis, Can.

lagopus, L.) Schreb, XCIIf.

Sötét hamvas; ujai alja szrös ('), néha télen fehér.

A két világ éjszakán, kivált Norvégiában és Sibiriában.

Bre a szcsöknél igen becses.

A reményfoJci róka. {Renard du Cap. Can. mesomelas.)

{') , Schreb. XCV.

Oldalain sárga , háta közepe fekete , fehérrel vegyít-

ve, hátrafelé hegybe végzödövel ; fülei verhenyesek szin-

te mint a lábai; farka hátulsó kétharmada fekete stb.

Afrika belseje némelly , fülök nagyságárul s bajusz-

szrök ersségérül nevezetes rókafajokat táplál; — ezeket

Iliger : MEGALoTis-oknak nevezi. Kett ismeretes.

A füles róka. {Canis megalotis, Lalande.)

A reményfoktul ; a közönséges rókánál valamivel na-

g) obb , magasabb szárú; fölül sárgás szürke, alul fehé-

res; lábai, farka s egy hátsujtása feketék.

A nagyfülü róka. {Can. Zerda Gm. Fennec. Bruce.) Buff.

Supp. III. XIX.

]\Iég nag3^obb fülei vaimak ; egy kis fajta, majdnem
fehérre változó sárga , — Nnbia homokpusztáin barlan-

(M (wn. ()ss7.«'7.avai la ezt a frkcte rókával canis-l) vaon , ncv

ál.-itt.

(") Ejp/.nkon sok róka szöit kap a talpán , mci; a közönsf'^ps is.

C) (ímeliii összezavarta RiiH'on adn'e-'jévc\ , iiiclly koholt faj,

és a sakállul miben sem külónbözik.
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gokat ás niagiínak C) ; szre gyapjas , és egész az ujai

alá terjed.

"Végre miiit negyedik alnémet elválaszthatjuk s az

ebek után következtethetjük

A seregeh-ei. {Le Chien sauvage du Cap. Hyaena ve-

natica. Burschell, Hyaena picta , Terani.) An. gén.

des Se. phys. III.

Üjahiak száma által különbözik, melly mindenik lá-

bán négy. Fogrendelete mint az ebeknél , nem a hiénák-

nál, termete karcsú, bundája fehérrel, sárgával, szürké-

vel és feketéssel márványozva; nagysága mint a farkasé,

fülei nagyok, fekete hegyek stb. Nagy seregekben él,

és nagyon raegközclíLi a fokvárost, mellynek környékét

pusztítja.

A PETYMEGEK.

{Les Civettes. J^iverra.)

Fölül három , alul négy hamis zápfoguk van , s az

elsbbek nélia kihullanak , fölül két elég nagy gumós , alul

csak egy; tép foguk bels felén elre két elálló gumó,

mig ezen fog többi része többé kevesebbé gumós. Nyel-

vök durva és hegyes szömölcsökkel ítjdölt; körmeik a

menetel közben többé kevesebbé fohrányzódnak ; seggök-

höz közel egy többé kevesebbé mély zseb van , hol tu-

lajdon mirigyek egj' kcncsös és gyalo'an szagos anyagot

választanak el.

Négy alnerare szakadnak:

A tulajdojihépi Petymegek. {Viverra^ Cuv.)

Hol a mély zseb , a seg és nemz mszer között

(') Biucc ábrázolatán , niell3'pt BuíFon es szerinte sot mások

IcraásoÜak , a fül nagysága tiilüzölt. Végre jó keprajza s pontos Ici-

rása van ezen állatnak a. Voy de Riippei , Zool. 111. rl.
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helyeztetve , és két részre oszolva , kenöcsnsel bven telik

meg, nielly pézsmaszagu s a zsebkörüli mirigyek által

választaték el- Ezen anyag kereskedési cikkely a füstölés

számára. Hajdan mikor a pézsma s az ámbra kevesebbé

voltak ismeretesek
,
gyakrabban használtaték. — Szemfé-

nyök nappal kerekes maradj körmeik csak félig vonul-

nalí vissza.

A közönséges peiymeg. (La Civette. Viverra civetta ,

Lin.) Buíi". IX, XXXIV.

Hamvas; feketével rendetlenül foltozott és sujtásozott;

farka teste felényi, vége felé fekete, töve felé négy vagy

öt gyrvel; torka két fekete sújtassál körülvéve, arca

egygyel bekerített; liáta és farka egész hosszában egy föl-

mereszthetö sörény. Afrika leghevesebb részeibül.

A cihét petymeg. Földi. {Le Zihetli. Viverra zihelha^

L.) Bufíbn IX, XXXI.

Hamvas; feketén pontozva, egész farkán fekete fél-

gyürük, nyaka oldalain fekete sújtások, nincs sörénye.

Kelet-indiábul.

A JANÓTOK.

{Les Genettes. Genetta. Cuv.)

Hol a zseb egy csekély homorodásbul áll, melly a

mirigyek emelkedése által képeztetik , majd minden észre-

vehet elválasztás nélkül, noha szaga igen érezhet. Vilá-

gossal egy csg hasadékot mutat szemfényök , körmeik

mint a macskáknál egészen hátra vonulhatok.

A közönséges janót. Földinél janót petymeg. {La Ge-
nette commune. Viverra genetta , Lin.)

Szürke; barna vagy fekete foltozatu, arcora feketés,

szemholdjain, arcán s orra hegye mindenik felén fe-

hér foltok ; farka olly hosszú , mint a teste , fekete és

fehér gyrkkel ; a fekete gyrk száma kilencztül tizen-
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et^yig. Déli Frankhon liil kezdve egész a Jóremény-fo-

kig találtatik; változó azonban foltjai nagysága és szá-

ma , a válai és nyaka hosszában lév siijtások s tarkójának

vonatai által, stb. (') A folyók hosszában, a források körül

slb. tartózkodik ; börc nevezetes cikkely a prém keres-

kedésben.

Ajávai Janót, {La Genelte de Java. Viverra linsang.

Hardvv. Trans. iin. XIII , xxiv. rl. Felis gracüis.

Hosrf. Jav.)

Testén több kereszt- , rendetlen, barna sújtások; far-

kán hét gyr.

j4 maclagash'tri Janót. {La Fossane de Madagascar. Fi-

verra fossa). BuíT. XIII, xx.

Fölseje , oldalai és farka sárgák ; alsaja és szárai sár-

gás fehérek; verhenyes barna foltokkal, mellyek közül a

hátán lévk négy hosszas csikót képzenek; farkán verhe-

nvcs félgyrk, melly a test félhosszaságát birja. (")

(') A janótnak jolib áhíázolafa az, mell3Tt Pennant ada, Syiiops.

172 sz., Hist. 280 sz. a fossane hamis ncv alatí. Ez azon fajta,

melly a foktnl cryakran Iiozatik. — Yaii pgy más ábrázolat egy fiatal

egyén szerint, Biown , ül. xi.iii. rí. s7.\i\\c fossane Iiamis nev alatt.

Ez megkülönböztetik fehéres, nem pedig barna szárai által, cs

mi hozzá hasonlót láltnnk Senegalhul. Bufíon-én (IX, XXXVI.) a

nyak i's vállak siíjfásai nincsenek eléggé kijegyezve. Farka fekete

gyrtije kilenc, egész tizenegyig,

A civette de Malaca Sonnerat, denxlí-me Voy. LXXXiX. rl.

melly ugyan az BuíT. genette du Cap-]^\a\ (Siipp, VI, LViri.); a

rhat bisaam Vosmaer. , mellyelbül Ginelin fajokat csinált , nem

látszanak közönséges janótnál egyebeknek.

() Fzen leírás a Poivre által BuíFonnak knldött s a Hist. naf.

Xllí, XX. rí, ábrázolt példány szerint van. Daiijienton Icirása pon-

tos, a foltok elosztására nézve; hanem ö azokat yiíX-e/eA-nek mond-

ja , pedig i'erhenyesek. Végre ezen állat nem egy könnyen lehet a

fossa Flao, , mellyel ezen &zerz6 olly nagynak mond, mint egy
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j4z indiai jcinót. {La Qenelte des Indes, Viverra ruóse ,

Horsf. Jav.)

Szilrai barnák, teste barna szürke, apró barna foltok-

kal, mellyek a kereszten öt hoszvonalba egyesülnek. Far-

ka rövidebb a testénél, fekete és fehér gyürüzetü , hat

vagy hét fekete gyrvel ('). Szre az elbbiekénél keve-

sebbé puha.

A KÚKOROK.

(Le Paradoxure. Paradoxurus. FrécI. Ciiv.)

A Janótok fogait s bélyegeik nagy részét birják s azok-

kal sokáig összekevertettek, — hanem idomuk otrombább;

ujaik félig úszóbártyásak, járások majdnem talpi; és a mi

ket leginbább megkülönbözteti , farkok kúkokorodó , no-

ha nem fogódzó.

Csak egy faja ösmeretes.

Az indiai lúkor. {Le Pougouné. Párad, typus. Fréd.

Cuv.)

Indiábul; sárgás barna, némelly barnább fokozattal;

lábai , arcora s farka egy része feketések ; fehér szemhol-

das és szeme alatt fehér foltu.

A pondichéryi francziák Marté des Palmiers-nek hív-

ják. n

hovi. Poivie állitasa elleneié is iiasonló szemfdnyliasadást bir ezen

faj a töbi janótokkai

(') Hihetóleg ez az animál du Musc (La Pcyronie , Acad. des

Se. 1728, XXIV. il. 464. 1.) melly a czibét mennyéttel összezavarta-

ték ; hanem a czibét nagyobb és más színii. Ezen alosztásboz szám-

lálható még az indiai: putois rayé , BufT. Stipp. Vil , LVU. [f'i-

verra fasciata^ Gm.)

(-) Ez a hirtcit Genette de Francé, BufT. Suppl. III, xi.vii.

rl. és a Cirette a bandeau , GeofTr.

CUVIKK I. K. 11
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A PETYZSEBEK.

{Le-H Mangousles, Cuv. Herpestes. Iliger.)

Hol a zseb Lág , egyszer , s mcllynek mélyén a vég-

bél uyil meg. Szrök gyüriizve van világos és söLét színek-

kel , a mi a szem számára az ci álLilános színöket hatá-

rozza meg.

j(z egyipLonii pelyzseh. {La Mangouste eV Egyple. Vi-

verra icJinewnon.) Földinél egyiptomi petymeg.

BníT. Supp. III, XXVI.

Szürke; farka liosszú és í'ckeLc bojlba végzd, na-

gyobb a macskánknál, karcsú minL a nyuszt. Különösen

a krokodilok tojásait keresi, hanem más apró állatokkal is

él ; a házhoz szokva egereket , mászókat vadász stb. Az

európaiak Kairóban Fáraó patkányának nevezik; íiz ottani

nép jiems-nok* Az a mit a régiek beszéltek , hogy a kro-

koihlok testébe megy, ket megölend, csupa mese,

yíz indiai petyzseb. {TjaMongouste des Indes. Viverra

mungos. Lin.) Bull'. XIIÍ. xix. — és

A reményfolci petyzseh- ( Viv. cafra. Gm. ) 5chrcb.

CXVI, B.

Sokkal apróbbak, mindeniknek farka hegyes, bundá-

ja s/rke vagy barna, hanem emennél hamvasabb, az el-

snél sárgílbb , mclly különben még verhenyes is ar-

cán és álLlvapcsain.

Az indiai petyzseb hires a legveszedelmesebb kigyók-

kal való küzdéséért s azon becsért, hogy azoknak csi|)ése

ellen ö taníta meg az ophiorhisa mongos gyógyerejére.

Osmeretes még egy Jávaipetyzseb (Mangouste de Ja-

va. Ilerp. javanicus), raelly vei'Jienyes barna , arca geszte-

nye verhenyes , torka sárgább ; — egy nagyobb a re-

ményfoki niocsílrokbnl {mocsári petyzseb ; II. paludino-

siís) , )nclly )najdiiem egyidomu verlienycs barna, fekc-
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lósbe liajlú . az iillán egy kissé halaványaJjb ^ egy harmadilc

a Remény fok Lul: az ecsetes petyzseb (//. penicülatus)

,

iiielly sárgás szürke, farka liegye fehér 5 egy a Senegaltul:

a feliérfarlu petyzseb {H. albicaudus) ^ melly szürke,

egészen fehér farkii ; — de ezen állatok közölt igen ne-

héz a faj-liatárokát megállítani.

AZ üSZNYILAK.

{Les Suricates. Rjzaena. Iliger.)

Hasonlítanak a petyzsebekhcz, szinte a szr színéig és

kereszt sujtásozatáig, hanem tolok s minden eddig emlí-

tett husevötíil különböznek, mini hogy minden lábokon csak

négynégy nj van. Magasabb szárnak is, s a szemfog mö-
götti zápfog hibázik nálok. Zsebök a segbe nyilik.

Egy fajok ösmeretes.

Az afrikai ösznyil. ( Viverra tetradactyla. Gm. ) J3uff.

XIII, vm.

Afrikából ered , valamivel kisebb az indiai pety-

zsebnél. (^).

A MANGOK.
{Les Mangucs. Crossarchus. Fréd, Cuv.)

Az ösznyilak arcorát, fogait, zsebét és járását birjált,

és a petyzsebek nemz részeit.

Csak egy faj ösmeretes.

A sötét Mang. {Crossarchus obscurus. Fréd. Cuv). Sierra

leonátiü
,
petyzseb nagyságú , barnás szürke , halavá-

nyabb arcii, mezes farkú.

It egy különös állatot kell említenünk déli Afrikából

,

(') Sonnerat „zénik"~c (dcuxicmc Voy. , xcii. il,) uem látszik

az üsznyiltól különbözni , csak lio^y durvább feslésü,

11*
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nielly csak fiatalságábul ismeretes még s melly a petymc-

gek öt els és hátulsó ujához és egy kissé kinyújtott fejé-

hez a hiénák magas lábait, a hátulsí) lábak rövidebbségél

és söi-ényét kölik, melly bundája színére nézve is nagyon

hasonlít a csíkos hiénához. Els hüvelyke rövid és maga-

sabb; ez

Lalande petyüre. (Proteles Lalandii. Isid. Geoff.) Mém. du

Mus. XI , 351 , XX. rl. Üregekben lakik.

A megvizsgált és még fiatal egyének, csak három ap-

ró hamis zápfogat mutattak, és egy kis gumós zápfogat

hátul. Ugy tetszik , hogy fogaik ehdétlenedlek , mint az a

pctymegeknél gyakorta megtörténik. (^)

Az ujonjárók utolsó alosztálya épen nem bir

apró fogakkal alul a nagy zápfog mögött. Ez a leg-

kegyetlenebb állatokat foglalja magában , az osztály

leghiisevbbeit. Hét nöm van benne.

A HIÉNÁK.

[Les Hyénes. Hyaena. Storr.)

Fölül három , alul négy hamis zápfogok van , mind

kúpos, tompa és különösen vastag; íolsö lépöjíikön be-

lül és elül egy kis gumó, hanem az alsón nincs, s ez

csak két ers metsz hegyet mutat. Nyelvök durva , min-
denik lábokon csak négy uj van mint az ösznyilaknál, és

seggök alatt egy mély s mirigyes zseb, melly némelly ré-

giekkel azt hiteté el, hogy ezek nshimek. Nyákok és

állkapcsaik izmai oU}^ ersek , hogy majdnem lehetetlen

azt tölök elvenni a mit egyszer megfogtak. Nevök ara-

bul a nyakasság jelképe. Megtörténik néha, hogy ezen

(') L. Cur. „Rechciches siir les ossem. fossiles , IV. köt.

388. lap.
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crködés dltal összeforrnak nyakcsigoláik s igy monda-

ték, hogy nyakokban csak egy csonluk van. Éjjeli álla-

tok , barlangokban laknak , fképen döggel clök és azo-

kat egész a sírokban is keresk, — rólok pedig számta-

lan elítéletes mesék mondatnak.

Három fajok ismeretes

:

A csíJcos hiéna. Föld. hiéna eh. {U Hyéne rayée Canis

hyaena. Lin.) BuíF. Supp. III, XLVI.

Szürke, rendetlen kereszt barna vagy feketés cscok-

kal; tarkója s háta egész hosszában sörénye van, mellyet

haragja idején fölmereszt. Indiátul fogva egész Abyssiniáig

és Senegalig lakik.

A barna hiéna. [U Hyéne brune. Hyaena brunea Thun-

berg.) Acad. de Stockh. 1820. i r. 2 rl. H. villosa.

Smith. Trans. linn. XV, 19 rl.

Sötét barna-szüi-ke , feketés csíkokat csak a szárain

birva. Afrika délérül , hol a foki gyarmatosok parti far-

kas (loup de i'ivage) név alatt Ösmerdc-

A foltos hiéna. (Z^' Hyéne tachetée. Canis crocuta Lin.)

Schreb. XCVI. B.

Szürke vagy verhenyes, fekete foltokkal. Szinte dé-

li Afrikábul. Ez a fok tigris-farkasa.

Ezen utolsó idkben számos barlangjaiban Frank- Né-

met- és Angol - országnak , sok hiéna csont talállaték,

egy elveszett fájtul [H. spelaea) mellynek itt kellett lak-

nia , s melly sok fogai által megsértett más állatok cson-

tait hagyá ott hátra , st még tulajdon ganaját is. (^)

A MACSKÁK.

{Les Chats. Felis. Lin.)

Minden húsevk között legersebben fegyverkeztek.

Rövid és gömböly arcorok, rövid állkapcsaik s minde-

(') L. Biictlantltul : ReUqul^e diluvianae ; és Cuy. Ossement.

.jfossiles" második kiadásának IV. kötettit.
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nek fölött az o vissza húzható karmaik, mellvek a nyu-

galom idején fölfelé visszahajolnak s az ujak közé elbújnak

rugékony szalagok ranukálkodása által, és igy heg^^ökel

vagy élket soha el nem vesztik , igen rettenetes állatokká

teszik ket, kiváltképen a nagy fajokat. Fölül, alul két-

két álzápjok van ; föls tépjök három kanílyt és hclül egy

tompa sarkot hir, az alsó két hegyes és metsz karélyt

minden sark nélkül; végre csak egy igen apró gmnós fo-

gok van fölül , mell} nek alul semmi sem felel meg. Ezen

nem fiijai nagyon számosak, s nagyságra és színre nézve

igen különbözk, noha idomra inind hasonlatosak. Csak

nagyságok és szrök hosszaságának igen kevéssé fontos

bélyegei szerint oszthatók föl.

Ezen nom elején inutatlíozik:

Az Orozlán. (Oroszlán F.) (Xe li'on. Felis leo. Linn.)

Bufl: Vin , I , II.

Megkiilönböztethet eg} idomulag sái-ga színe j farka

hegyének bojtja s azon sörény által, mclly a him fejét,

nyakát és mclét födözi. Ez a legersebb és legbátrabb a

ragadozók között. Hajdan a régi világ mind a három ré-

szében elterjedt, ma pedig csak Afrikára s Asia ezzel ha-

táros részeire vau szorítva. Az orozláunak néevszcEjletüebb

feje van , mint a következend fajoknak.

A tigrisek nagy fajok rövid szrrel; többnyire vidor

j egyezettel.

A roJianóc tigris. Földinél tigris. [Le Tigre royal.

Felis tigris; Lin.) Buff. VIII , IX.

Szinte olly nagy mint az orozlán , nyulLabb
,
gömbö-

lybb fej, fölül vidám sárga, alul tiszta fehér, rendellen

fekete kereszt csikolatokkal ; legkegyetlenebb az emlsek
között, s Keletindia legiszonyúbb csapása; ereje s futásbeli

gyorsasága oUyanok, hogy a men hadseregnél néha a

nyeregbül kiemelte a lovagot s az erd mélyébe hnrcolá a

néllcül hogy cl lehetett volna t érni.
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j4z onla. Földi- {Le Jaguar; T/'gre eV uéméj'ique. A sz-
csük nagypdrduca. Felis Onca, Liiin.) D' jfzzara,

IX. rl. Fréd Cuv. Mamraif.

Majdnem alckora , miiiL a kcleLi rolianóc iigris, sniajd

nem szinte olly veszedelmes 5 fölül vidám sárga , oldala

hosszában négy sor szemidomu fekete foltokkal, azaz töb-

bé kevesebbé teljes gyrkkel, középen egy fekete pont-

tal ; alul fehér , fekete keresztcsikokkal. Vannak fekete

egyének is, mcllyeknek sötétebb foltai csak bizonyos lie-

lyezctben láthatók.

u4 párduc F. (La Pánthere. Felis jjardus. Linn.) A vé-

giek pardalis-a. Cuv. Ménag. du Mus. 8° I, 212 1.

Fölül sárga, alul fehér, hat vagy hét fekete foltsoiTal,

rózsaidomban., azaz öt vagy hat apró egyszer folt össze-

rakásábul képzdve , mindenik oldalon. Farka testhossza-

ságu , a fejét oda nem sziímolva.

Ezen faj egész Afrikában elterjedt s Asia meleg részei-

ben, szinte mint az indiai sziget-sokon.

Vannak egyének, meilyéknél a szr alápj^a; fekete,

sötétebb fekete foltokkal {Felis melas Pér.) ; lianem ezek

lajt nem képzenek. Többször láttaték már, hogy ugyan

azon anya sárgákat és feketéket szoptatott. (^).

A leopárd. Földi. {Le Leopárd. Felis leopardus^ Lin.)

Afrikábul •, a párduchoz hasonlít , hanem tiz apróbb

foltsorral. (").

Ezen két faj kisebb az onkánál. Az utasok és borke-

reskedk meghatározatlanul nevezik ket majd leopardnak

majd párducnak, majd afrikai tigrisnek stb, (^).

(') Tetnminknél ezen faj neve: felis leopardus.

(^) Ugyan azon természetvizsgáló a mi leopardunkat párducunk

fajtájának nézi s az ö felis leopardusa alatt egybe zavarja,

(') BiiíTon az onkát elismeié s az ó világ párduca gyanánt tekin-

5cttc ; a párducot és leopárdot sem különl)öztelé jól m«g ; s ezen ok-
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Vau egv harmadik faj is, Kelet-iudia t.ávolíiii lakozó^

egy kevéssé aUicsonyabh szára , testóL és íejét fölüt far-

kú , számosabb és apróbb foltu (Felis chalybeata , Herm.

Scrcb, 101, Foltjasoí.) (').

jflputna, {Le Conguar, Puma. Felis di'scolor. Lin.) az állí-

tott afrikai orozlán. Buíl. YIII, xix.

Verhenyes , valamivel sötétebb apró verhenyes foltok-

kal , mellyek könnyen megkülönböztethetk. Egész Ame-
rikában, hol a tyúkudvarokat pusztítja, stb.

Az alsóbb fajak között meg kell különböztetni

A HIÚZOKAT,

mellyek füleiken lév szörecset által szembetnök.

A kereskedésben {szarvas-farhas f loups cerviers név

alatt), négy vagy öt eléggé különböz faj ismeretes, do

mellyeknck fajhatárai nincsenek még eléggé kijelelve.

Mindnyája igen rövid farkú, bundájok többé kevesebbé

foltos.

A legszebbik, akkora mint egy farkas {a szarvas hiúz.

Felis cervaria. Temm. ) Asiábul j Oroszhonon által, s

egy kevéssé veres szürke szr, szép fekete foltokkal.

bul nem hivatkozni bizonyosan a VIII, kötete XI, xii , Xiii, és

Xiv. rajzlüpjaira.

(') Ezen fajnak tulajdonítja Tenimink a párduc nevet, azt vél-

vén hogy Linné eltt ez volt, tn'iába felis pardus-kvul azt monda:

caudá elongatá. Az azonban bizonyos , hogy a régieknél olly ösme-

reles és a romaiak játékában olly gyakran elfordult párduc, nem

lehetett Kelet-india belsejébiil való.

BufTon
,

,,OMce"-ja (IX, xiii. rl.) [Felis uncia, Gra.) a pár-

ductól és Icopardtól egjenetlenebb, rendetleuebbül rakott s részint

líicsorbitott vagy gyrzött stb, foltokkal különbözik. Ugy látszik,

Persiában találtató. Mi t csak BufTon ábrázolata szerint ösmerjük s

abból niellyet Shniith Hamilton ezen munka angol fordításához adott

egy Londonban élt egyén szerint.
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A iiiíisik Kanadábul és Svédhon éjszakiirul j {éjszali

hiúz. Felis borealis. Temm.) Egész a lábai aljáig igen boj-

tos bundájú, hamvas szürke, aligfoltos.

A JcözüTiséges hiúz, {Felis lynx. Temm.) mellynek a

mérsékelt Európa szolgált honul , hanem a népes tartomá-

nyokbul eltnt, s csak a pyrenéi s nápoli hegyeken talál-

tatik még , s a mint mondatik , Afrikában is , — verhe -

nyes bundájú, verhenyes barna foltokkal.

Ezen három fajnak vagy fajtának fekete farka hegye

van. Meg lehet talán tlük különböztetni a déleurópai

hiúzt, {Felis pardina. Okén.) melly kisebb , kevesebbé fö-

dött , verhenyes , feketével foltozott , s mellynek farka

szinte mint a teste bir foltozattal.

Találtatnak mé^ Ejszak-amerikában

:

A verhenyes hiúz. {Le Chat cervier des fourreurs). [Felia

rufa. Güldenst.) Schrcb. CIX, B.

Verhenyes sárga , vagy szürkés , barnás foltokkal

;

barna hullámok a combjain 5 farka barna vagy fekete gyü-

rültkel, valamivel kisebb a mi hiúzunknál. (^)

A mocsári hiúz. {Le lynx de jnarais. Felis chaus. Gül-

denst.) Schreb. CX.

Sárgás-barna-szürke, négy lábának hátulja feketés;

farka egész a térdhajlásig nyúló , hegyén fekete gyürüs;

Kaukazia , Persia és Egyiptom mocsaraiban lakik , vizi ma-

darakat vadász stb.

Az a vélemény hogy tle megkülönböztethet :

A sarus h, {Le lynx botté, Felis caligata. Tem. Brucc,

.30 rl. melly valamivel kisebb, hanem egy kevéssé hosz-

szabb farkú j füleinek küls szine verhenyes. Ez legalább

igen határos faj , ugyan azon erkölcscsel is biró.

(') Rafinesquc által említtetnek me'g : lynx fasciatus , lynx au~

reus , Jloridanus , l. montanus ; es Temmink által : feli.i aurata ,
—

nicllyek iiiincl e kis türzsökliöz tartoznának.
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yízúhiúz; laraldl. {Le Caracal Felis caracal. Lin.)

BiifF. IX , XXIV. Supp. III , XLV.

Majdnem egvidomu borveres. Pcrsa s Törökhonbul stb.

Ez a régiek valódi hiza.

Azon alsó fajok, mellyekuek fülein nincs szörecset

többé kevesebbé hasonlítanak a mi házi macskánkhoz

,

illyenek :

A szejnge. (jL' ocelot. Felis parciális. L.) Buff. XIII,

XXXV, XXXVI.

Valamivel alacsonyabb szaru, mint a többiek , nagyobb

rész szürke, nagy sárga foltokkal, fekete körüekkel, az

oldalon göi'be sujtásokat képzkkel. Egész Amerikábub

A jámhor nuicsha, {La Chati. Felis mitis. Fr. Cuv.)

Háromszcgtí nem egyesült sárga foltokkal, mellyeket

fekete köi'kerít be.

j4 kafferi macsl-a. [Le Chat de Caprérie* Felis Cafra.)

Magas szaru, szürke, kereszt fekete sugárzatu.

A zömöícze; zömök macsla. (Le Serval Fel. Servah

Linn.) Buíf. XIII, xxxv.

Sárgás; szabálytalan fekete foltokkal. Afrikábul.

A larcs} karcsú macska. [Le Jaguarondi. Feli'ijagua-

rondi. Azzara.) voy. x. rl.

Nyúlt , s egészen feketés barna. Dél-amerika erdeibül.

A házi vagy egerész macska, v. cica. Földi. [Le Chat

ordinaire , Felis catus. Lin. Bufí' VI. i. stb.

Eredetét a mi európai erdeinkbó'l veszi. Vad allapotjá-

ban barnás szürke , homályosabb kereszthullámokkal ; alul

halavnnyabb , czombjai és négy lába belsején sárgás ; far-

kán három sujtás , s alsó harmada feketés. Szelidültében

,

mint kiki tudja, változó szinü , szó'rnagyságu és finomsá-

gú , hanem végetlenül kevesebbé mint az eb 5 ugy szinte

sokkal kevesebbé hódol ö és siniiíl az emberhez.
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III inellékesen egv alnémet lehetne csinálni az eoyik

fajbiil , mellyuek feje gömbölybb és rövidebb , s mellynek

karmai (körmei) vissza nem húzhatók. Ez a lepfolt {Le

Guépard ; le tigre cJiasseur. Fel/s juhata^ Schreb. , l05 ;

cs johhan: felis g-uttata, ua. 105, b.) leopárd nagyságú

,

hanem karcsúbb és magasabb szaru ; farka hosszú , végén

gyrs , bundája sárga lepve egyidomu apró fekete foltok-

kal ; szemétl egy fekete vonás megy száj szegletéig.

Természete a nöm többijétúl igen nagy szelídsége s könny
megszelidíthetése által különbözik.

A KÉTLAKUAK.
(Les Amphihie s.)

A harmadik és utolsó kis töizsököt képezik azok

közül, mellyekre a húsevket osztottuk ; lábaik olly

rövidek s a brbe ugj bebonyoltak bogy a földöu

csak mászásra szolgálhatnak nekik ; hanem ujaik kö-

zei hártyákkal lévén kitöltve
, jó evezk ; ezen álla-

tok életök legnagyobb részét a tengerben töl-

tik el, és szárazra csak a napon nyugvás és szopta-

tás végett jnek. Nyúlt testök, igen mozgékony ge-

rincök, hatalmasan hajtó izmokkal birva , keskeny

medencök;, ritka s a brhöz lapuló szrök, egye-

sülnek hogy jó úszókká teremtsék ket , — s bon-

colatok minden tulajdonsága megersíti ezen els

nézetet.

Még csak két nemök kölönbözteték meg: —
a fól'ák és rozmárol.

A FÓKÁK. F.

[Les Phoques. Phoca- Lin.)

fölül hat vagy négy , alul négy vagy két metsz fo-
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§ok tan, szemfogaik hegyesek, zápfogaik száma húsz , liii-

szonkettü vagy Imszoimégy , mind éles vagy kúpos , min-

den gumós rész néllcül j mindenik lábokon öt uj van , az

elskön azok a hüvelyktül a kis újig egyre rövidülnek, a

hátulsókon pedig a hüvelyk és kis uj leghosszabbak , a kö-

zépsk legrövidebbek. Az els lábak egész a lábtöig be-

burkoltak a brbe , a hátulsók majdnem a sarkig. Ezen

utolsók közölt egy rövid fark van. A fókák feje az ebéhez

hasonlít, s k szinte oUy értelmesek, és édes kifejez pil-

lantatnak. Könnyen megszelidíthetk , s ekkor nagy haj-

landóságot mutatnak táplálójokhoz. Nyelvök sima, he-

gyén Id kanyarított ; gyomrok egyszer , vakbelök rövid

,

bélcsatorna jok hosszú s eléggé egyenl. Halakkal élnek

;

mindig a vizben esznek s lebukásokkor orrlyukaikat egy

lebbentyü által be tudják zárni. Minthogy soká képesek

bukni, az volt a vélemény, hogy Botal vezetéke nyitva

marad nálok , mint a magzatnál van , de a dolog nincs

ugy; azonban mégis egy nagy véreres öböl találtatik má-
jokban , ket a bukásban segít , a lélekzést a vérkeringés-

re nem ollyan szükségessé téve. V'érök igen b a igen

fekete.

A tu/ajdonl'épi vagy külfültelen FÓKÁK.

Yágfogaik hegyesek ; minden ujok bir bizonyos moz-

gással (és hegyes karomba) végzdik, melly az ujakat egye-

sít hártya szélen van-

Alosztásokat vágó (metsz) fogaik számátul kapnak.

A VÁGATöBBEK-nek {Les Calocéphales Fr. Cuv.) fölül

hat , alul négy vágfogolc van ; illyen

:

A borjú fóka. F. {Le Phoque vommun. Phoca vitulina.

L.) Bufí'. XIII, XLV. Supp. VI, xLVi. Phoca Uttorea.

Thiencm. VI. rl.

Háromtul öt lábnyi hosszú, sárgás szürke, barnással

löbbé kevesebbé árnyózva vagy foltosítva, kora szerint ; né-

ha barnás , api*ó sárgás foltokkal. VénségéJjen fehéres lesz.
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Közönséges a mi partjainkon , hova nyugodni nagy csapa-

tokban jö. Éjszak felé is elég lávoh'a találtatik. Azt is bizo-

nyíták hogy ezen faj lakik a Kaspitengerben és Oroszhon

3 Siberia édes viz tavaiban , hanem ezen állítás nem lát-

szik eléggé pontos öszvehasonlításon nyugodni. Valóban

tulajdon tengereink is több fóka fajt birnak , mellyek soká

összezavartattak, s mellyek közül némellyek, meglehet,

csak fajtái a másikaknak.

így van egy , mellynek egész háta fölhó's , összefutó

barnás apró foltokkal födött , — sárgás talajon. [Phoca his-

pida. Schreb.) Q) Ezek legközönségesebbek az Ejszakiten-

geren. Másoknál homályos talajon hullámzatok vannak

,

néha gyrket képezk. Ph. annellata, Nils. Thienem. IX.

— XII. rl; Ph.foetida, Fabr. 0, stb.

Könnyebben megösmerhetö faj :

A félholdas fóka. {Le Phoque a croissani- Phoca grön-

landica et ph> oceanica). Egedé. Groénl. fig. A. 62 1.

Lepechin. Act. Petrop. I. i, rész, "VI—VII. rl. Thiene-

man. XIV—XXI. rl.

Sárgás szürke, fiatalságában barna foltozatu, utóbb egy

görbe, barna vagy fekete sújtassál mindenik oldalán; a

vén hím feje fekete; hosszasága öt láb. Az egész föld

éjszakán.

j4 szalríllas fha. {Le Phoque harbu. Ph. barhata^

Fabr.) Tliien. I—IV , rl.

Szinte egész éjszakon , s az elbbieket nagyságra föhíl

haladja , melly hét nyolc lábnyi. Szürke , fölül barnásabb

,

fekete Jioszvonallal , melly a homlokán keresztet idomoz.

Bujúsza erosebb s tömöttebb mint a többieknél.

(') Azt velem, hogy ide számlálható: Ph. scopulicola, Thicn.

V. i!.

() Ml egy azok közül, niellyekct Cuv. Fi', a „Phoque cuminun.^'

ncv alatt ábrázolt le.
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A fehériörmü fóLa. {Le Pfwcfue a ongles blaiics. Phoca

leucopla). Thieiieman. XIll. rl.

Sárgás szürke.

A nyulfarhu fóka. {Le PJioque a queue de Hévre. Ph.

lagura. Ciiv.)

Fehér és gyíipjas farkú. (')

A VÁGANÉGYEK.

{Les Stenorhinques. Fréd, Cuv.)

Fölül s alul négy vágófoggal, zápfogaik mélyen van-

nak három hegyre elosztva.

Csak egy faj ismeretes a Délitengerekbiil. {A délszaki

fóka. Phoca leplonyx. Blainv.) Nagysága mnita szakállasé,

fölül szüi'kés, alul sárgás, körmei aprók.

A TOMKÜPOK.

{Les Pelages. Fréd. Cuv.)

Szinte löliil alul négynégy vágófoggal, hanem zápfo-

gaik tompa kúpok , elül és hátul egy alig ismerhet sarkkal.

Egy faja vau a Középtengerbeu:

A fehérliasu fóka. {Le Phoque a venLre hlanc; Mome.

Phoca monachus. Gm.) Bull'. Sujip. Yl, xiii. rl. (")

Tíz tizenkét lábnyi hosszú , feketés barna , fehérliasu.

Legfó'képen az Adria s Görögtenger szigetei között tai'tóz-

kodik. Hihetleg ezen faj volt a régiek eltt ismeretes.

(') Nem akartam egyéb fajokat megemlíteni , mint a mellyek

eléggé megállapítottaknak látszanak. A fókák újlag közzé tett hoszú

jegyzéke túl látszik ket szaporítani.

(-) Ez épen azon egyén, mellyel Hermann leirt a Berlini Icrm,

vizsg. irataiban „monav/ius''^ név alatt.
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A ZÁPANYOMAK.

[Les Stemmatopes. Fr. Cuv.)

Fölül négy , alul két metszvel , összenyomott kön-

nyden három karélyózott s vastag gyöker zápfogakkal.

lyen

:

A tarajos fóka. {Le Phoque a capucJion. PJi. crislala ,•

Gm. Phoca leonina. Fabr.) Egedé. Groenl. vi. rl. De-

kay lyc. de Newyork, I, vii. rl.

Hét nj^olc lábnyi hosszú lesz, fején sima brrel, raelly

íoldazasztható s mintegy csuklyát képezhet, mellyel a ve-

szély idején szemeit befödheti ; s akkor orrlyukai is két

hólyag gyanánt fölfuvódnak. A Jegestengerbül. (')

AZ OKMÁNYOK.

(Les Macrorhines. Frcd. Cuv.)

Végre az elbbiek metsz fögaival együtt, tompa kú-

pos zápokat mutatnak , s arcorrok rövid mozgékony or-

mányidomú. Ezen számbul való az ismert fökák legna-

gyobbdca.

Az oroszlán fóka. Földi. (Le Plioque a trompe- Ph. leo-

nina , Linn. Lián marin., d' Anson. Loup maring

Pernetty, az angoloknál: tengeri elefánt, stb.) Pe-

ron. Voy. XXXII. 1.

Húsz, huszonöt lábnyi hosszú , barna 5 a liim arcora

rendes ormányba végzd, melly a harag alatt fÖlfuvódik.

Közönséges a Csendestenger magányos partjain, a Tüzföld-

nél, Ujzelandnál, Chilinál stb. Nagy halászat tétetik reája,

b zsirja végett.

(') Azon készület, melly által a tarajos fóka magát fölfúja, mind-

eddig nincs eléggé fölvilágosítva. L. Dekay et Ludlow , Mém. du

Jycce dn New-York, 1. köt, 94 , és 99. lap.
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j4 hülfüles fókái-. ( Otaries. Peron.

)

Megérdemiének hogy tulajdon nemet tegyenek , mi-

vel elálló klfüleiken kivül, fölül közép vágfogaik

ketts élnek
,

(melh'^ idom még semmi más állatnál nem
láttaték), a külsk egyszerek és kisebbek, a négy alsó

villa-idomii. Minden zápjok egyszeren kúpos; els evezik

ujai majd mozdíthatlanok, hátulsó lábának hártyája min-

denik ujon tul nyúlik; minden karmok lapos és vékony.

A sörényes fóha- {Le Phoque a erimere, Ph. juhata., Gm.

Lion marin de Sleller, de Pernetty stb.) Buff. Supp.

VII, XLVIII.

Hosszasága tizenöt, húsz s több lábnyi, sárga, a Jiini

nyaka srbb és bodrosabb szrrel mint a többi teste Az

egész Csendestengerben találtatnék , ha a Magellan szorosi

(a mint látszik) , nem különbözne az aleuti-szigel kör-
liektl.

A medve fóha. Földi. {L' Ours marin* Phoca ursina.

Gm.) BiiíT. Supp. VII, xlvii.

ISyolc lábnyi liosszú; sörény nélkül, barnáiul fehé-

resig változó. A Csendestenger éjszakárul.

Találtatnak még ezen tengerben a medve fókái id csak

nagyságra és szím'e külíinbözk; illycu Buffon his fekete

fókája {le petit phoque Jioi.r. phoca pudlla). Buff. XIII,

Lili , a sárga foka (Ip phoque jaune de Schaw ,) stb.

A ROZMÁROK. Földi.

(JjCs Morses. Trichechus. Liiin.)

Tagjadcra s testök általános idomára nézve a fókákhoz

hasonlítanak , hanem igen különböznek tlök fogaik és fe-

jk tekintetében. Alsó állkapcsok metsz és szemfogak

hijával van s melöl összenyomott idomot nyer, hogy a föls

állkapocs iszonyú két agyara közé nyomuljon, mellyek alá

iráin ózlak s néha két lábnyi hoszuak arán} os vastagsággal
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birva. Az illy agyarak fölvételére szükséges iszoinii !og-

sejtek a íölsci állkapocs egész elejét fóldiizadt arcorképen

emelik föl, az orrlyukak pedig az ég felé néznek, mintha

nem az orr végét tennék. A zápfogak mind rövid és há-

rántosan metszett lienger-idomuak. Minden oldalon fölül

s alul négy van; hanem bizonyos életkorban a fölsk kö-

zül kett ki szk hullni. A két szemfog közt többnyire két

metsz van, zápfoghoz Ijasoidító, s mcllyeket a szerzk

nagyobb része szemfogaknak nem akart elösmerni, noha

az állközti csontba íkeltettek ; még ezek között van a fiatal

egyéneknél két apró s hegyes fog.

A rozmárok gyomra s belei majdnejn egészen oUya-

nok, mint a fókáké, ügy látszik, hogy fucus-saX szintúgy

élnek, mint állati anyagokkal.

Még csak egy faja különböztetetik meg (')

A l^özönséges rozmár. Földi. {J^ache viarine, Cheval

marin, , Bélé a la grandé dent. stb., — TrichecJius

rosmarus. Linn.) BulT. XIII, Liv. s jobban Cook,

III. Út.

A Jegestenger minden részén lakik, nagyságra a leg-

ersebb bikákat ifölúlmulj a, egész húsz lábnyi liosszú lesz,

sárgás rövid szrrel födött. Zsira és agyarai végett vadász-

tatik •, agyarai szemesek ugj^an , hanem azért a miVekben

hasznáulatk. Börébl jó kocsiszíjakat is csinálnak. (^)

(') Schaw azonban azt véli hogy két faj állíttathatnék föl, ogy-

niástul többé vagy kevespbbé nagy , többé vagy kevesebbé összetar-

tó agyaraik által különbözend.

(') Eloltunk a Rozmárokkal helytelenül volfak a Manatok~cs

Halicorék ^ mint a cetekhez közelebbi állatok, egyesítve.

CÖVIER I. K. 12
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AZ EMLÓSEK NEGYEDIK KESDE.

AZ ERSZÉNYESEK.

(KÉTMÉHÜEK. LES MARSUriAUX).

Ezeket különben a ragadozók végére teltem,

mint ezen nagy rend negj-edik családát , iigy látszik

,

hogy egy különös rendet képzenek inkább , mivel

sok különösséget mutatnak alkotásokban s minde-

nek fölölt, minthogy bennök némileg három külön-

böz rend képe mutatkozik.

Minden különösségök között els, kölkeik idö-

eltti szülése, mellyek a kifejldés olly korában

születnek már, melly alig hasonlítható ahoz, mely-

lyel a magzat néhány napra a fogamodás után mutat.

A mozgásra alkalmatlanok, végtagoknak s más kül-

s mszereknek csiráit alig mu! alják, anyjaik em-

lihöz ragaszkodnak s oda szegezve maradnak, míg-

nem azon fokra fejldtek ki , mellyen az állatok

rendesen születni szoktak. Majdnem mindig zsebkép-

ben van a hasbre ezen csecsek körül helyhezdve

,

s a kölkek mintegy második méhben tartatnak ott

,

st niég midn járni kezdtek is, soká visszatérnek

oda, ha veszedelemtül félnek. Két tulajdon csont,

a fancsontokhoz feszül s a hasizmai közöli fekv
,

ad az erszénynek támaszt ; s ezen csontok a hímeknél



ERSZÉNYESEK. 17*>

s azon fajoknál is találtatnak;, hol az erszénj't képz

red észre alig vehet.

Az ezen családbeli állatok raéhén nem egy

egyetlen nyilas van a hüvely fenekébe,, hanem két

nj'^élidomu cs által közösül ezen csatornával, ügy
látszik ho^y a kölkek idétlen születése ezen alkotás

miatt történik. A hímeknél a többi állatokkal ellen-

kezleg a borék csüng a vessz eltt le, a vessz

pedig a nyugalom idején hátra irányozott.

Az erszényesek másik különössége az, hogy fa-

jaik egymásközti olly nagy hasonlatossága mellett is

,

hogy beltök soká csupán csak egy nemet csinál-

tak, annyira különböznek fogaikra , emeszlési m-
szereikre s lábaikra nézve , hogy ha szigorúan csak

ezen bélyegekre néznénk , ket különböz rendek-

be kellene elosztanunk; k bennünket észrevehetet-

len árnyolatokon ált a ragadozóktnl az rlkhöz ve-

zetnek , st még vannak köztök olly fajok is , melv-

lyeknek medence hasonló csontokat bir , de metsz

st néha minden nem fogaik hiánya ket a foghija-

sokhoz vezeti közel. Mi ezeket ottan is hagyjuk

,

Egyvékuak neve alatt.

Egy szóval, azt mondhatni, hogy az erszényesek

egy tulajdon osztályt képzenek a rendes emlösekéivel

egyközüleg futót s hasonlító rendekre oszthatót; olly

módon hogy ha ezen két osztályt két sorba helyhez-

tetnk, a fijahordók , mezfarkok és körömkülök a

hosszú szemfogu bogáievkkel lennének átellenesen,

úgymint a sncsutakkal és vakondokokkal; a perc-
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külök és fönfarok a borzokkal és cickánjokkal ; a

tulajdoképi \elfarkok nem egy könnyen hagyják ma-

gokat akármellyikkel összehasonlítani , hanem az

ereszek az rlkkel jnének szemközt. Végre ha

csak az erszény tulajdon csontjára tekintenénk, és

az azt bírókat mind erszényeseknek mondanók, ak-

kor a kacsaszájok és gömbölyök is itt a foghíjasok-

kal egyenközü csoportot tennének.

Linné minden ismerte faját a didelphis nem

alá helyeztet, melly szó két méhet jelent; az er-

szény képezvén némelly tekintetben a másodikat.

Vz erszényesek els alosztálya hosszú szem-,

és apró metsz fogakat bir mindenik állkapocsban

,

hátulsó zápfogai hegyekkel födtek s általában a bo-

gárev ragadozók bélyegeit mulatják ; az életrend-

ben is közelítenek azokhoz.

A IIJ VIIOllDÓK. (Földi).

{Les Sarigues ('). Didelphis. Limi.)

Az erszényesek között legrégebben ismcrelesek , s egy

tulajdon nemet képeznek x\merikában. Fölül hat zápíb-

gok van , mellyek közölt a középsok valamivel hosszab-

bak , alul halj három els zápfogiik összenyomott , négy

hátulsó pedig fogas , — közlök a fölsk háromszegüek

;

O (^arigueia braziliai nevök Margrave szerint, mellybül sa-

riguoi y ccrigon, sarigue lett. Paraguaiban micouré-nak hivják ókét,

manicou-na.\i a szigeteken , opossum-na.1. az egyesiiJelekben , í/ila-

ífuatzin-nak Mexikóban.
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az alsók hosszúdadok. Így a négy szemfoggal egy ült ötven

íbgat bírnak, melly szám legnagyobb az emlöseknél eddig

leltek között- Nyelvök tövises , Parkok fogódzó és részint

csupasz; hátulsó hüvelykök hosszú s a többi ujaknak kön-

nyen ellenébe tehet, melly okbul Idbkezüek-nek {pedí-

manes) is neveztettek el ezen állatok; karom, (karm) híjá-

val van ez. Igen kimetszett szájok és nagy csupasz fülök

különös tekintetei ad nekik. Vesszejük makkja kétágú.

— Büdös éjjeli állatok, kevéssé gyors járásnak; fákon

fészkelnek, s olt a madarakat, bogarakat stb. üldözik a nél-

kül hogy a gyümölcsöt megvetnék. Gyomrok egyszer s

kicsin , vakbelök középszer puffadások nélkül.

Bizon3"os fajoknál a nstényeknek mély zsebeik van-

nak, mellyekben csecseik léteznek s hova kölkeíket el-

rejthetik.

Afülehétszinü Jíjahordó' {Le Sarigne a oreilles hicolores.

Az angol - amerikaiaknál : Opossum. Didelphís virgí-

niana. Penn. Hist. quadr. 302. (')

Majdnem akkora mint egy macska ; bundája fehérrel

és feketéssel kevert, fehér bajúszozattal , fülei félig féke-

lék félig fehérek, feje majd egészen fehér , egész Ameri-

kában lakik, éjjel a lakott vidékekre j a tyúkokat üldö-

zend s a tojásokat eend stb. Kölkei , mellyek száma né-

ha tizenhat , születésükkor csak egy szemért ha nyomnak.

Noha vakok s majdnem idomtalanok, mégis ösztönbül

föllelik a csecseket s oda ragaszkodnak, mignem egér-

nagyságuak lettek, a mi csak az ötvenedik napon törté-

nik , midn szemeik megnyilnak. Nem sznnek meg a

zsebbe visszatérésiül , mig patkán nagyságúak nem let-

tek. A méhben való viselés csak Iniszonliat napig tart. (^)

(') Ez a sarigue des Illinois, s a sarigue a longs poilx

,

Biiff. Supp. VII, XXXIII. s XXXIV; did. marsupialis Sclireb. CXLV. il-

(') L. B.iiton lovelt't Roiiine-lioz a íijaliordók terhesst'geiíil.
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A e}:ete farcoru fijahordó. {Le Gafnba , ou grand Sari-

gue dii Paraguay et du Brésil. Did. Azzarae. Temm.)

Az clöbhitl azon feketében különbözik, mellj

nrcorát s majd egész füleit födi. Szinte igen hosszií fai'-

ka van.

A csecsiszdhos fijahordó. Földi, (Z/g Crahier , ow grand
Sa/'f'gi/e de Cayenne, du Brésil etc. Did. jnarsupialis

ct did. cancrivora. Linn-) Buíf. Supp. III , Liv.

Akkora mint az elbbiek, sárgás, keverve barnással,

barna sörtékkel, barna vonal az orrtöve fölött. A tenger-

part mocsaraiban tartózkoddt , hol löképen rákokkal él. (')

A follszemes Jijahordó, {Le Quatre-oeil on moyen Sá-

rigue de Cayenne. Did. opossuni. Linn.) Bníf. X ,

XLV, XLVI.

Fölül gesztenyebarna, alul fehér, mindenik szeme fö-

lölt egy fehér vagy halavány sárga folt •, farka végs har-

mada fehér ; a nagy patkánnál is nagyobb. —
Más fajoknál nincs erszény, hanem csak egy red a

a has mindenik oldalán, melly annak csak nyoma. Ezek

a hátokon szokják hordani kölkeiket, mellyeknek farkai,

az anyáé köré göndörödnek. —
A csupaszfarhi fijahordó. {Le Sarigue a queue jiue. D.

nudicauda. Geoíf. D. myosuros, Temm.

Sárga ^ igen hosszú s még a tövén is meztelen farkú

két fehéres foll mindenik szem fölött és egy , alatt.

(') Ez az átlitolt: grand phüandre orientál, S«fba,, mellybül

Linné .i did. marsupiaíis-l csinálta. Buffoii , ki a Ilimet leiiá, Supp.

Ili, Liii , rl. , azt veJé , de csalódva, hogy a nstény zseb híjával

van, a nielly okbul , hibásan, egy másik faj, did. cancrivora Gm,

Carcinophaga Bodd. , alkottatok. Cayenne-ben a csecsiszákost pián ,

vagy puant néven nevezik.
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A Jidtas fijahordó. Földi. (Le Cayopollm ('). Did. cayo-

pollia; did. philander et did. dorsigera. L.) Buli.

X, LV.

Sárga-szürke, szemköre s egy hoszsujLás az orrtövén

barnák; farka feketével foltos; liörcsök-nagyságnyi. Farka

föls negyede szrrel födött.

A szürke fijahordó. {Le D. cendré , ou. Grison, D. ci-

nerea. Temm.)

Világos hamvas, feketés fénynyel, melén vereses, far-

ka hátulsó fele fehér; akkora mint az elbbi. Brasiliábul.

Az egerü fijahordó. {La Marmose (^). D. murina. L.)

Buíf. X, LII, LIII.

Sárgás szürke ; egy barna vonallal , mellynek közepén

a szem ; farka nem foltos. A patkánynál kisebb.

A rövidfarhu fijahordó.

Háta feketés, oldalai vidám verhenyesek, hasa fehér,

farka rövidebb a testénél. Kisebb a patkánynál.

Ezen három faj déli Amerikábul való.

Végre ismeretes még egy faj, melly uszóhártyás tal-

pú s vizben élnek kell lenni; nem tudni van-e erszé-

nye; ez:

Az ÚszTALP. [uszótalpu fijahordó). Chironectes ^) Ilig.

C) Cayopollin ezen nem egyik fajának neve, melly Mexikó

hegyein el. Ezen fajra önkény szerint alkalmaztaték.

(-) Marmose nevet Bufíbn fogadá el Séba francia fordításának

nyomtatási Libája szerint, ki az iratban azt bizonyítja, hogy ez Bra-

siliában marmotte nev. Csak annyi igaz , hogy Margrave idejében a

hollandusok rat de bois {erdei patkány)-i\ak , a brasiliaiak ta'íbi-

nak hívták. A cayennei franciáknál szinte : erdei patkány. Séba hi-

hetleg mormog-a-nak teve a boschrattei.

J. A paris védéki gypsfejtökben egy az egerü fijahordóhoz kö-

zelít fijahordó csontvázát találták.

(') Chironectes , azaz kézzel úszó.
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Didelph. pahnata , Geoff'. La petité LoutJ-e de la

Guíane. Bu.ff. Sapp. líí , xxii. Lutra mejnina , Boldd.

Fölül barna , három szürke s középen megszakadó

kercszt-sujtással , alul fehér ; nagyobb a vándor patkánynál.

Minden lobbi erszényesek a keleti tartományokban

honolnak s fképen Újhollandiában , melly vidékek legin-

kább ezen családbeli állatokkal látszanak népesítve lenni.

A KÉTMÉHÜEK.

[Les Thylacines. Thylacinus. (') Tem.)

Legnagyobbak ezen els osztályban 5 a fijahordóktul

megkülönböztetnek hüvelyklelen hátulsó lábaik , lepledt

{mezes), nem fogódzó farkok, mindenik állkapocsban kel-

tövei kevesebb metsz fogok által ; zápfogaik Jiasonló szá-

múak. Ekképen negyven hat fogok van, hanem u három

nagyobbak küls széle elny ult és éles majd mint az ebek

tép foga \ füleik lepledtek {mezesei) , középszerek.

Csak egy faja ismeretes. Van Diémen földérül, melly

farkas nagyságú, alacsonyabb szárú, szürke szín, ke-

resztén fekete álvonallal. Ebfejü hétméhü , Didelph. cyno~

vepJiala , Harris. Trans. linn. IX, xix, l. s Encycl. meth.

Mammif. Supl. vii. rl. 3 k. Igen húsev, minden apró em-

lsre vadászatot lesz.

AZ ISZÁKOK.

{Les P/iascogales, Phastogale. Temni).

Fogaik száma az, melly a kélmébüeknél; hanem kö-

zéps metszfogaik a löbJ)ieknél hosszabbak , hátulsó záp-

fogaik pedig göröngyesebbek, a mi ket a fijahordókhoz ve-

zeti közelebb. Apró termet(»kben is hasDulílanak azokhoz

,

(') Tlíylacinus , a {yvlu/.oz-iiA , ineJly erszényt jelent. — A mi

(paiisi) gypsbányáinkban is találtattak egy kcfinéliíi faj csonfai.
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hanem Parkok nem fogódzó; liátulsó hvelykök igen rövid

ugyan, hanem jol kiösmerhet.

Az ecsetes izsdl\ Le PJiasc. a pinceau. DicL penicillata,

Sh. (Gem. zool. I, ii. rl. 113. Schreb. CLII, B.L.

Hamvas; farka hosszií fekete szrrel födött , vándor-

patkány nagyságú, a fákon lakik ÚjJiollandhan és ott a

bogarakat kergeti.

Az apró iszcih- {Le Phasc- nain. Dasyurus minimuSy GeoíT.)

Schr. 152. rl. B. C.

Alig nagyobb az egérnél, bundája vereses, gyapjas.

Van Diémeii földének délérl.

A MEZFARKOK.

{Les Dasj'ures. Dasyurus. Geofi'.) (*)

Minden állkapcsokban két metsz s négy zápfoggal ke-

vescbbök van mint a fijahordóknak, ugy hogy csak negy-

venkét fogok marad, s farkok egészen fiidve hosszú szrrel,

épen nem fogódzó. Hátulsó hüvelykök g>»m<') idommá csu-

porodott vagy egészen is eltnt. Üjhollandban élnek boga-

rakkal, dögökkel, házakba is beJiatnak, liol igen alkal-

matlan torkosságnak, stb. Szájok kevesebbé hasított, arc-

orrok kevésbé hegyes, füleik födöllek s rövidebbek mini

a iijahordóknál. Fákra épen nem másznak.

A borzu mezfark. {Le Dasyure liérissé. Did. ursina.

Harr.) Trans. lin. IX, XIX > 2. k. és Encycl. Supp.

7, (). k.

Szre durva hosszú fekete, néhány rendetlenül rakott

fehér folttal; farica testénél féllel rövidebb , alul majdnem

csupasz. Van Diémen földének éjszakán lakik s nagysága

a boi'zéiioz közelít.

(') Dasyurus takart fark, uav; es ú^n. — L. Méin. de M.

Gcoff,, Alin. du Mns. 111, 5^5. 1. <:s XV, 301. 1.
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A hossziiforíu mezfari:. (IjC Dasyure h longue queue-

Das. //lacroi/ru.s. Geoíl.) Peron. ^^oy. 33. rl. Sclirch.

CLIÍ, J3. a.

Macska nag} sa'gnyi, farka olly hosszú iniiit a lesLe, bun-

dája barna , testén s farkán íehér foltokkal. A hüvelyk-gu-

mó meg ezen fajban igen látliató , hanem a kövelkezök-

nél nem.

Maugé mezfarha. (Le Dasyure de Mauge. Dos. Maugei.

Geoir. Voy. de Freycin. Zool. 4. rl. Schreb. CLII, B. b.

Olajzöld , fehér foltokkal , farka folttalan , valamivel

kisebb az elbbinél.

Jinúte mezfarla. {Le Dasyure de Wliite. Did. viver-

rina. Schaw. Gen. Zool. CXI.) White. Bot. b. App.

285. — Schreb. CLII, B. c.

Féke le , fehér foltokkal , farka folttalan , az elsnél

egy harmaddal kisebb.

A KüRÖMKLLYÖK.
{Les Péraméles. (*) Peratneles. Geoif. Thylacis. Ilig.)

Hátulsó hüvelykök rövid mnit a luezfarkok elsjénél,

az ezelu'e kövellvezö két uj a br által egész a körömig

egyesített. Els lábaik hüveh ke s kis uja egyszer gumó-

idomuak , ugy hogy csak liárom ujat látszanak olt bir-

nÍ5 fblül tiz metsz fogok van, meUyek között a szélsk

hegyesek , szétállók; alul csak hat 5 hanem zápfogaik mint

a íijahordóknál; mégis negyvennyolc fogok számláltatik.

Farkok födött, nem fogódzó. Szinte Australiában cinek.

Els, majdnem egyenes nagy körmeik azt mutatják, hogy

foldásók, hátulsó hosszú lábaik pedig, hogy futások se-

bes lehet.

(') Pera-meles=eY3icnyhovT (^mehs borz, pera erszény). L. Mém.

de M. GeofT. , Ann. du Mtis. IV. k.
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A hegyes arcoru lörümtííly- (Le Pérainele h museau
poiniu. Peranieles nasiitus. G.) Aun. dii Mus., IV.

igen kinyiiU arcorral ; hegyes fülekkel , szürkésbarna

bundával. Els látásra a tövises süncsulhoz hasonlít. (')

Az erszénjesek második alosztálya az alsó áll-

kapocsban két hosszú, széles, hegyes és éles, elure

hajló metszfogat hord , mellyeknek a fölsö állka-

pocsban hat felel meg. Fölsö szemfogaik még hosz-

szk és hegyesek ; hanem az íny által elrejtetnek

;

az utolsó alnem néha épen nem bir egyet is.

Eletrendök nagyobb részint növevényi ; innét

beleik, s kivált Takbelök sokkal hosszabbak, mint

a fijahordóknál^ mindnyájának nagy hüvelyke van, a

többi ujaktiil annyira elválasztott, hogy majdnem

mint a madaraknál hátra irányzottnak látszik. Kö-

römtelen , — s az o reá következ két uj egész az

utolsó porcig egyesített a br által. Ezen alkotás-

nál fogva hivatnak

PERCKüLYÖK-nek.

{Fhalangers> Phalangista. Ciiv.)

A tulajdonképi perchülyöh.

{Les Phalangers () proprement dits. — Balanticu Ilig.)

Oldalaikon a br nem terült ki; mindenik állkapocs-

ban négy , két sorban álló négy hegy hátulsó zápfogok

(') A Bougaimiille kör'ómJclje. {Le Péramele. Bougairn'ille , de

M. M. Quoy et Gaymard) a hegyes arcorutul fajilag nem különbö-

zik, K péram. obesula , GeofT. nem eléggé biteles.

(^) A phalanger nrvezrtof Bnfibn két megvizsgálta egyénnek adá
,
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vau, eliil pedig egy nagy, kúpos összenyomott, és ezek

s a föls szemfog között két apró s hegyes , — mellyek-

nek alul igeu kicsinyek feleluek meg, mint rólok szó-

lánk ; — farkok mindig fogódzó.

Ez némellyeknél nagy részint pikkelyes. Ezek a fákon

laknak , a molukkaiakon , hol bogni-akat s gyümölcsöt ke-

resnek. Ha einbert látnak, farkoknál fogva fölakasztják

magokat s feszesen uézvéu reájok, annyiiM mehetni, hogy a

bádjadtság miatt leesnek. Rósz szagot terjesztenek el, hú-

sokat azonban még is megeszik.

Különbféle nagyságuakat és szrüeket ismerni, mely-

lyeket Linné mind egybe foglalt a Didelphis orientális név

alatt.

Temmink azokat fajokra gondola oszthatóknak a mint

következik.

A medve-percküly. {Phalanger oursia. Ph, ursina. T.)

Majdnem akkora minta közönséges petjmeg; bundája

tömött, feketés barna; a halálok sárga-barnák. GelebeS

sziget erdeibül.

Az aranyleresztü perchly. {Le Phalanger a croupe dorée.

P/l. crjsorrhous. T.)

Akkora mint egy nagy macska; bundája hamvas bar-

na; alul fehér, a keresztén aranysárga. A molukkai szi-

getekrül.

általa a láb ket ujának egyesítését jelentend. A philander név nem
s/,ái-n]ozütt a göiögtül mint liinni lehelne, hanem a pelandor~tu]

,

nielly maláji nyelven tengeri nyulat jelent s mellyet az Amboina la-

kosai egy Tet/ark-íainaí adtak. Séba és Brisson különbség nélkül

adák minden erszényesnek. A perckülök a molukkai szigeteken kusz-

kusz vagy ku6szu nevüek. Az elsó utazók nem különböztetvén ket
a fijahordóktul eléggé meg, azon hitre adtak alkalmat, hogy ezen

utolsó faj mindenik földrészen hoiiias. Balatia. (i(tXaviiov-{tí\ (zseb,

zsák) jö.
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A foltos perchüly. {Le Phalanger tacheté. Ph. rnacula-

ta. T.; Euff. XIII, I. rl. Voy. de Freycinet. 7. rl. Voy.

de Diiperr. 4. rl.

Macska nagyságnyi , fehéres, barnával rendetlenül

foltozva vagy márványozva.

A tiomorhomlokú percküly- {Le Phalanger a. front con^

cave. Ph. cavifrons. '£,) Buff. 10. rl. (a nstény).

Voy. de Duperrey, (a him).

A him fehér, a n sárga, háta hosszában egy barna

sugárral.

Ide vethet még
A hdtcsiJcos percküly. {Le Phalanger Quoy. Ph, Quoy.)

Voy. de Freycinet. vi. rl.

Barnasziirke , keresztén feketés barna hosszas sujtás;

feje föle fahaj-verhenyes
,
pofa, torka, mele fehérek, f)

Másoknál, mellyek mind eddig csak Újhollandiában

találtattak , a fark egész a hegyéig lepledt {mezes).

A rókás percküly. {Le Phalanger renard. Did. lemuri-

na et vulpina). Scliaw. Bruno de Viq. d' Az. White.

Voy. 278.

Ers macska nagyságnyi , barnasziirke , alul halavá-

nyabb , farka nagy része fekete.

Cook perckülye. {Le Phalanger de Cook.) (Cook utolsó

utj. 8. rl).

Kisebb a macskánál, fölül barna, alul fehér, fején s

oldalain vcrhenyes; farka hátulsó harmada fehér.

Bougainville perckülye. {J^e Phalanger de Bougainville).

Akkora mint egy mókus, fölül hamvas, alul fehér,

farka hálulsó fele fekete , füle hátulsó fele pedig fehér. (")

C^) Éz jól meglülöubözleiclt faj.

(") Egy új faj, mellyel Bougainville báró hozott haza utolsó

úljáról.
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A REPÜL PERCKLYÖK.

(Les Phalangers volants. Petaurus. Schavv. Phalangista

,

Iliger.)

Oldalbó'rök többé kevesebbé kiterjedve száraik kö-

zött , mint a röpeveteknél az rlk (rágcsák) rendében , a

mi ket néniclly ideig a levegben fon hagyja tartózkodni

3 nagy ngrásolura segíti. Szinte csupán Újhollandban talál-

tatnak.

Néniclly fajaiknál vannak még alsó szemfogak , hanem

igen kicsinyek. Föls szemfogaik s els három zápfogok

mind fölül mind alul igen hegyesek 5 hátulsó zápaik min-

denikén négy hegy. (^)

A hü repül percMíly. [Le Phalanger volánt nain. JDid.

pygmaea. Shaw. Gen. zooL 114 rl.) Schr. GXLIV. A.

Egérszínü s majdnem egérnagyságu ; farka szre igen

szabályosan rendelve el , két oldahnü mint a toll szakálla.

Másoknál hibáznak az alsó szemfogak s a fölsk igen

aprók. Négy hátulsó zápfogok szinte négy hegyet mulat,

hanem egy kevéssé ielholdulag görbülve , melly idom

majdnem a kérödzkéé- Elül fölül kelt van , alul egy ke-

vésbé bony olt: a melly alkat a többieknél inkáb növény

evkké teszi ket.

A. nagy repúlö perclíily. {Le grand Phalajiger volánt.

Did. petaurus. Schaw. Gen. zool. cxii. rl- WhiLe-

Voy. 288.

Nagyságára nézve aszigel-soki röpevelhez és a csakug-

rászhoz hasonlít; szre puha, sürü, íarka hosszú s lapulL.

Fölül barna-fekete , alul fehér. Különbféle barna árnya-

latuak , de tarkák , és csupa fehérek is vannak.

(') Eicn clsó alüSztáI}LuI csinaJla Dcsiiiürt'ta a^ acrobate

iietuel.
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A tarka repül perchííly. {Le Phalanger volánt hordé.

Did. schirea, Shaw. cxiii. rl. 3.)

Vándor-patkány nagyságnyi , fölül hamvas , alul fe-

hér; egy harna vonal az orrtövctül kezddve lenyúl az egész

hátán ; az oldaihártva szélei barnák , farka bojtos és olly

hosszú mint a teste , hátulsó részén fekete. Újguinea szom-

széd szigeteirül.

A leples repül percMily, {Le Phalanger volánt ^ pieds

velus, Pet. Peronii. Desmar.)

Verhcnyes-barna-sziü'ke , fülei eleje s teste alja fehéres;

lábujai igen mezesek, barnák; íarka fekete, testénél hosz-

szabb , végén fehér-

A hosszufarku röpül perclcídy. {Le Phalanger volánt

a longue queue. Did. macroura. Schaw. cxiii- rl. 2. k.

Fölül sötét barna, alul fehér, akkora mintegy vándor

patkány, farka vékony, másfélszer olly hosszú mint teste.

Harmadik alosztáljunknál a metszk, fölso

szemfogak s a hátulsó láb egyesült ujai ollyanok,

mint a másodiknál ; hanem hibáznak nála a hátulsó

hüvelykek és az alsó szemfogak. Csak egy nemet

foglal magában.

A FÖNFAROK.

{Les Potoroos. Hyprdprymnus. Ilig. (')

Utolsó állatok ezen családbul, mellyek a ragadozók

általános sajátságaibul valamit birnak. Fogaik majdnem
épen azok , mellyek a perckülöknél s íolül még egy he-

gyes szemfogok is van- Fölül a két középs metsz fogak

(') 'rt/zatTr^fjUvOsssföIcniell hátulsó íci.
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hosszabbak a többieknél és hegyesek; az alsók száma kel-

t s ezek elre irányzottak. Elül egy hosszú éles és foga-

zott zápjok van . mellyre négy másik következik , négy

négy tompa gumóval födött. Ezen állatokat leginkább meg-

különböztetik hátulsó száraik , aránylag sokkal nagyob-

bak az elsknél, mellyeken a lábak hüvelyk nélkül

szkölködnek s els két ujok egész a körömig egyesült,

oUy módon , hogy elszörre csak három ujat vélünk lát-

ni , mellyek közül a bels két körmöt hord. Néha két lábon

járnak , s akkor a löntartózkodás végett hosszú s ers far-

kokhoz támaszkodnak. Tehát a vctfarkok idomát és er-

kölcsét birják , mellyektül csak föls állkapcsokbeli szem-

fogok által különböznek. Eletrendök növényi , gyomruk

nagy, két zsebre oszlott, s több puffadás által ersített;

hanem vakbelök középszer s gömböly.

Csak egy fajok ösmeretes , egy kis tengeri nyúl nagy-

ságnyi , s egérszürke , a : rendes fönfar. {Kanguroo~Rat.

Macropus minor. Scliaw.) Üjhollandbúl j, hol a lako-

soknál Potoroo a neve. V\ hite, Bot. B. 286. Voy. de Frey-

cinet , 10 rl.

A negyedik alosztály a harmadiktul csak ab-

ban különbözik, hogy épen nincs szemfoga. Ezek:

A VETFARKOK* (Farkagyámok. Ugrányok.)

(Z*es Kanguroos. Macropus, .Schaw. Halmalurus. Ilig. (*).

Ezek ninid azon jegyeket mutatják, mellyeket az

elbbi nemnél elmondtunk, kivévén hogy föls szerafo-

gok hibázik, és hog}" középs metszik a többieket nem
haladják meg. Száraik egyenetlensége még nagyobb, ugy

('} Halmaturus, ugidtii alkalmas íaik<
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hogy négy lábon csak nehezen és lassan mennek , hanem

nagy élénken ugrálnak a hátulsókon, mellynek középs nagy

körme, majdnem manesidomu , védelml is szolgál nekik,

mert egyik szárokon és iszonyú farkolton támaszkodva

,

a szabad lábakkal elég erszakos ütéseket képesek osztani.

Különben pedig igen szelid állatok , füvei élk. Zápfogaik

nem is mutatnak egyebet kereszt-emellcedeteknéí. Öt szá-

moltatik nálok , az elsk többé kevesebbé élesek s idvel

kihullok , a honnan a vének néha csak hármat birnak.

Gyomrokat két hosszii erszény képezi , puífadatokra oszló

mint a hurkabél. Vakbelök szinte nagy és puífadt; orsó

csontok elkarjoknak teljes körmozgást enged-

Ezen két nem vesszeje nem kétágú ; hanem nm-
szereik ollyanok mint a többi erszényeseknél.

j4z ugrdny vetfarl: Földinél Kenguru ugrciny- {Le Kan-
guroo géant. Macropus major. Schaw- DidelpJiis gi~

gantea. Gm. Schr. CLIIÍ.

Néha hat lábnyi magas; legnagyobb állat Ujholland-

ban; Cook által találtaték föl I779ben s ma Európában is

tenyész. Azt mondják , hogy húsa a szarvaséhoz hason-

lít. Kölkei, mellyek születésükkor csak egy hüvelyknyiek

,

mind addig vissza mennek anyjok zsebébe mignem lege-

lészni képesek , mit arcorrokat a zsebbül kidugva tesznek ,

niig maga az anyjok is legel. Ezen állatok seregekben él-

nek, mellyeket az öreg hímek vezérelnek- Szörny ugrá-

sokat tesznek. Ugy látszik, hogy ezen név alatt mind

eddig több líj hollandiai és szomszéd szigetekbeli fajok

zavartattuk egybe , mellyeknek bundája , többé kevesebbé

szürke, csak igen csekély árnyólatokban különbözik. (*)

Sokkal elbb ismeretes volt egyik faj

:

(') GcoíTroy megkülönbözteti a kormos vetfárkot (Le katiguruo

enfume melly sötétebb szürke, bajuszos v. {le k. a moustaches)
^

luelly f'ulnó ajiikáii fehcies; a veresnyaka i'. {le k- a onu ruux\ a

többieknél egy kit-sé ajiiúbb.'tt , veiheiiycs tarkújul. Lctson cs Gai~

CUV ILII I. K. 13
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Az árui vetfarh. [Le languroo d' Aroé. Didelphis

Brunii, Gm.) Schreb. CLIÍl, máskép : Pelandor

Aroé; Lapin d' Aroé (árui tengeri nyúl) a malá-

joknál Amboina szigetén.

Hanem az európai természetvizsgálók nem voltak ele-

gend figyelemmel a Valentin és Bruyn rólok adták leirás-

ra. Nagyobb a nyúlnál, fölül barna, alul sárga, s az árui

szigeteken találtatik Bandd-hoz közel , s a szoloriakon is.

A tetszehnes vetfarh. {Le Kanguroo élégant' Halm, ele-

gáns. Per. Voy. xxvir. köt.

Akkora mint egy nagy nyúl: s keresztben barna su-

gárzalos , fehér szürke alapon. Sz. Péter szigetén találtatik.

Az ötödik alosztály alsó állkapcsában két hosz-

szu metsz fog van szemfogak nélkül ; a fölsben

közepén két hosszú metsz, oldalvást néhány apró,

s két kis szemfog ; csak egy nemet bir.

A csÚT-ok.

{Les Koala Cuv. LipuruSf Goldfuss- Phascolarclos.

BlainV.)

Zömök testtel, rövid szárokkal, fark nélkül; els

ujaik , számra öten , a fogás végett két csomóra oszlanak , a

hüvelyk és mulató uj egyik, a más három másik félrül.

not meg egy barna velfaikot ábrázolnak \c oualabate név alall. L.

Dunerrey. Voy Vii. rl. Szinte lielye lesz bihetölcg, hogy n fahéj

~

rerkenjes vetfarkbul (k. laniger
,
Quoy et Gaym.) , Voy de Frey-

cinet. IX, rl. cs a kókes hamvas vetfarkbul külön fajak csináltas-

sanak ; hanem mind ezen emlöseket meg kell különböz életkoraik-

ban vizsgálni, s megósnierni , melly befolyással van a nem és kor

A színekre , minekeltte fajaik meghatározva fölállíttatnának.
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Hátulsó lííbokon hiházik a hüvelyk, niellyeken az elsd

ujak egyesülve vannak, mint a percktílyöknél és vetfar-

koknal.

A hamvas csúi {Lipurus cinereus Goldf. Schreb. CLV,
A , a.) — egy ösmeretes faj , hamvas szörü , melly élete

egy részét a fákon tölti , a másikat pedig az azoknak tö-

vén ásott barlangokban. Az anya soká hátán hordozza

kölkeit.

Végre erszényeseink hatodik alosztálya vagy

AZ ERSZÉK

{Les Phasco/omes, Phascoloníjs. GcofIV. (')

Fogaikra s beleikre nézve valóságos öriöl-, s a raga-

dozók osztályával semmi bclyegegyezést nem tartanak meg.

mint alsó álllcapcsok ízesülését ; és a szigorú rendszerben

ket az rlkhöz kellene helyheztetni; s mi oda is tettük

volna, ha szakadatlan sorban nem vezettettünk volna

a fijahordóktul a percktílyekhöz, ezektül a vetfarkokhoz,

a vetfarkoktul pedig az erszékhez , s végre ha nemz m-
szereik teljesen nem hasonlítanának az egész erszénye-

sek családjáéihoz.

Otromba állatok, vastag lapos fejjel, rövid szárak-

kal , mintegy elvágott , farkatlan testtel , els lábaikon öt

körmöt hordozók, a hátulsókon négyet, a hüvelyk helyett

egy kis gumóval , mellyek mind hossziik s ásni valók. Já-

rások rend fölött lomha. Mindenik állkapcsokban két

hosszú metsz fogok van majdnem az rlkéihez hason-

lók, zápfogaikon pedig két kereszt-eresz vau.

(') Phascoloinys , ciszény-cgcr; (fúüxw).oy=tei<icény
;

,ui';a=irger,

13*
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Füvekkel élnek; gyomrok körteiJonin , vakbel<>k

nagy és rövid , féregloldaléku mint az embernél s a houi-

lokiuagas emlörnél. Vesszejök kéUígu mint a fijahor-

dóknál.

Csak egy faja ismeretes, borz nagyságú, tömöttszö-

rii , többé kevesebbé sárgás barna. King szigetén él , XJj-

hoUand délénél, barlangokban, s nálunk könnyen szapo-

rodik; azt mondják hogy húsa igen jeles. Ez

A barna ersze {Didelphís ursína. Schaw. ; a lakosoklul

fí'ombal-nak neveztetik. (') Peron. Voy. xxxviii. rl.

AZ EMLSEK ÖTÖDIK RENDÉ.

AZ ÖRLÖK.

(RÁGICSÁK, LES RONOEURS.)

A perckülyeknél olly apró szemfogakat látunk

,

hogy azokat semmi gyanánt vehetnk; szinte ele-

delök ezen állatoknak nagy részint a növényor-

szágbul vett, beleik hosszúk, vakbelök böj és

a vetfarkok^ mellyéknél éppen nincsenek szemfo-

gak, csupán növénynyel élnek.

A most ábrázolandó állatok sorát az erszékkel

(') Bass leirt egy állatot, melly külsöke'pen az erszr'liez ha-

sonlít, s niollyet ö szinte ff^ombat-nak nevez, de a melly liat met-

s/ó , ket szem- és tizenhat záp-fogat bir niiudenik állkapcsában. Ha

ilt ket különböz leirás hatuis összekeverése nem rejtezkedik, egy

^liieni lesz, a köröinklyek közéleteié helyhezletciulö. Iliger meg is

alkotá már ezt andilotis (^n/i'jlwTig , aboitiis, velt'lkcdés) név alatt.

L. Móni. de rclcibb. löOj. 1806, 441. 1. es Bulletin dcs se. 7'J sz.

XI. év.
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lehetne kezdeni, melljeknek rágása még tökélnie-

lenebb.

Két nagy metszfog mindenik állkapocsban, a

zápoktul üres tér által elválasztva, nem könnjen fog-

hat él zsákmányt, sem a húst nem tépheti el ; st azok

az eledeleket el sem metszhetik , hanem, azoknak re-

szelésére s hosszú munka által lisztté való rlésére

szolgálnak, egy szóval az rlésre ; innét adaték az

örlök nevezete az ezen rendbeli állatoknak ; innét

van hogy sikerrel támadják meg a legkeményebb

anyagokat is, s gyakran fával és kéreggel élnek.

Ezen cél jobb elérhetése végett metsz fogaikon

csak melül van nagyon kemény ers máz , s innét

hátulsó felök az elsnél mindig jobban elvásván azok

mindig vésü idomot birnak ; hengerképök miatt pe-

dig gyökerökrül annyival ninek fölebb, meny-

nyire fönt elvástak az rlésben ; és ezen nlési haj-

landóságok olly nagy , hogy ha valamellyik fog elvész

vagy kitörik , átellenese egész az iszonyatosságig ni

,

nem Jévén a mi kisebbítse. Az alsó állkapocs hosz-

szúdad bütyök által ízesül ugy, hogy látköries moz-

gása csak elrül hátra s megfordítva van; a mint

az rlés munkálathoz megkívántatik ; a zápfogak-

nak szinte lapos koronáik vannak , mellyeknek

máz-emelkedései mindig keresztben állók , hogy az

állkapocs súlyegyenes mozgásával ellenzésben le-

gyen s jobban szolgálhasson az rlésre.

Azon nemek , hol ezen emelkedéseket egysze-

r vonalok teszik s hol a korona jó lapos ^ egészen
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kizárólag növénjevk; azok, niellyeknek fogai tom-

pa gumókra osztott emelkedésüek, mindenevk; vég-

re azoknak csekély száma, melljek hegyes kúpokat

birnak, más állatokat önkényesen támadnak megj

» valamennyire a ragadozókhoz közelítenek.

Az rlk testének idoma általában oHyan , hogy

hátulok magasabb az elejöknél , iigy hogy inkább

ugranak mint mennek ; ezen hajlam némellyeknél

szinte olly mérték föli mint az ugrányoknál.

Az rlk' belei igen hosszúk
;
gyomrok egy-

szer vagy , kevéssé osztott , vakbelök gyakran

igen nagy, a gyomornál is nagyobb. A pelék al-

neménél azonban mégis hibázik ezen bél.

Ezen egész osztályban majd egészen sima és uj-

nyomattalan az agy; a szemgödrök nincsenek a ha-

lánték- árkoktiil elválasztva, a kevéssé mélyektül ; a

szemek egészen oldalvást irányzottak ; a gyönge és

alá hajlott járomívek az állkapcsok gyöngeségét hir-

detik ; az elkar alig forgatható s annak két csontja

gyakran egyesit ; egyszóval : ezen állatok alsóbbsága

alkotások bélyegeinek nagyobb részében mutatko-

zik. Azonban azon nemek, mell veknek erösebb váll-

perceik vannak , bizonyos ügyességet birok s els

lábaikat az eledelek szájokhoz vitelére használják.

Még a fákra könnységgel mászok is vannak

köztök ; illyenek

:

A MÓKUSOK.

(Les Ecureuils. Sciurus- L)

jVIegismerhetök igen összenyomoU alsó mciszö fognik
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és hos3ZÚ s bojtos farkaik által. Elül négy, hátul öt ujok

van. Néha a melsö hüvely kök egy gomó által mutattatik.

Mindnyájánál négy , különbféle ppozatos zápfogok van

,

s többnyire elül fölül még egy apró is , melly jókor ki-

esik. Fejk széles, szemeik kidúzadtak, élénkek. Igen köny-

nyü állatok ezek, a fákon fészkelök s gj- ümölcscsel élk-

A tulajdonképi mókusok.

{Les Écureuils propremeat dits. Sciurus. Cuv.)

Farkok bojtja oldalvást irányzott és mintegy nagy

tollat ábrázol. Sok fajok van a két szárazon.

Az evet mólus. Földi. (L. Ecureuil commun. Sciurus

vulgáris. Lin.) Buíf. VII, 32. Schreb. 212. rl.

Háta vidám verhenyes, hasa fehér, fülei szó'rbojtba

végzdök. Az éj szakiak télen szép hamvaskékes hátuak

lesznek, s a szürke evetprémet {le petit-gris) adják, ha

csak a hátárul vetetik, a fehérszürkét (vair) ha a hasa fe-

hér része is rajta hagyatik.

Az amerikai fajok nem birnak szörecsetet fülei-

ken ; illyenek ;

j4 laroli/iai szürke mókus. (L' Ecureuil gris de Caroline-

Sciurus cinereus. Lin.) Petit-Gris. Buíf. X, xxv.

A miénknél nagyobb , hamvas , fehér hasú.

jíz álarcos mókus. {L* Ecureuil a masque, ugyan azon

vidékrül. Se. copistratus.) Bosc. Se. cinereus Schreb.

CGXIII , B.

Hamvas; fekete fej, fehér arcorru , fül, hasú.

Egyik s a másik is barnára vngy fokelére változó, s né-

ha egészen feketék lesznek. (')

(') U?y l^'s^zik liog3 a .Se. i'ulpt'nus , carolinensis és niger csak

fajtái cniick.
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Az ó vil;5gl)ell fíijták nagyobb rószo is ecsettclcii fiilü.

Egy a legszebbek kr)ziil :

^z indiai nagy mólus. {Le grand Ec-ureuil des Indes.

Se. maximus et macrourus. (') Gin.) BuíF. Supp. VII

,

LXXII.

Majd alíkora mint egy macska, fólül féke le , ol-

dalain és feje tetején szép vidám geszlenyeszínü ; feje,

teste egész alja s tagjai belseje halavány sárgák ;
pofája mö-

gött egy vcrhenyes barna sujtás. A pálmafákon lakik, s

kivált a kókosdiók tejnedvét szomjuzza.

A heves éghajlat alatt vannak még hosz-csikolalok

által nevezetes mókusok , mellyek bundájokat tarkásít-

ják. Hlyének:

A berber mókus. {Le barbaresque. Se. getulus, L.) Buíf.

X, XXVI.

Mellynek csikolatai egész a farkig nyúlnak.

j4 pálmdzó 77iókus. {Le Palmisle. Se palmaruni, h)

Buíf. X, XXVI.

Csak a hátán sujtásos.

Igen hihet, hogy a mókusoktul némelly fajok ala-

posan megkülönböztetendök, pofzsebeket birok mint a

hörcsökök , s földalalti üregekben élk. Ezek

:

A HÖRCSEVETEK.

{Tárnia. Ilig.)

Hlyen

:

A csikóit hörcsevef. {Le Suisse. Se. striatus. L.) Buff.

X, XXVIII.

Melly egész Asia és Amerilía éjszakán találtatik f-

képen a fenyves erdkben. Farka kcvesbbé bojtos, mint

(') Elcgendó PcMuiant ts Soniiciat ábrázolásait összeliasonlítani

annak megitélesc'rc , linsy ugyan a/.on állatot mutatják.
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az európai evetnél, fülei simák, bundtija barna, öt leké-

le és két fehéres csikolattal.

Hihetleg még megkiilönböztethelók

;

A farheveteh {Les guerlinguets)
,

melh^eknek hosszú, majdnem gömböly farkok, s iszonj'ú

függ borékok van. Fajai mind a két szárazon találtatnak (').

Már elválasztattak

:

A RÖPEVETEK.

{Les Polatouches. Pteromys. Cnv.)

Mellyeknél az oldalak bre a mels és hátulsó lá-

bak között kiterjedve lévén, ügyesekké teszi ket, hogy

egy ideig a levegben tartózkodjanak és igen nagy ugrá-

sokat tegyenek. Lábaikon hosszú csonttoldalékok van-

nak . mellyek ezen oldalhártya egy részét tartják.

Egy faja Lengyel- s Oroszhonban és Sibériában ta-

láltatik :

A lengyel röpevet. Földinél repül mókus. Sciur. vo-

lans. Linn.) Schreb- CGxxiii.

Fölül hamvas szürke , alul fehér
,
patkány nagyságú

,

farka hossza teste felét üti föl; magányosan lakik az er-

dkben. Egy faj Amerika éjszakárul;

Az amerikai röpevet. Se. voluccella. Linn- Buíf. X. xxi.

Fölül verhenyes szürke, alul fehér, félakkora mint

az elbbi, farka csak egy negj^eddel kisebb a testénél-

Seregesen lakik a mérsékelt Ejszak-amerilca rétéin.

Az indiai sziget-sokon egy majdnem macska nagysá-

gú faj van; a hím fölül szép vidám gesztenyebarna, alul

verhenyes; nsténye fölöl barna, alul fcliéres. Ez ;

(') Azonban mi a höicsev eteknél és farkcvcteknél , nem kü-

lönben mint a röpeveteknél ugyan azon zápfogat találtuk, mellye-

ket a mókusoknál.
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A szigel-soli r'ópevet. {Le Taguan. Buff. Supp. Ili. xxi,

és VII , LxVíi. Se. petaurista. Liii.)

Hanem ugyan azon sziget-sokon egy másik kis faj

Í3 van :

A nyilas röpevet. {Sciurus sagitta.)

Fölül sötét barna, alul fehér, a többi apró fajoktul

fképen abban kiilönl)özó' , hogy mint az elbbi fajnál is,

^gy ^g^n hegyes kiálló szegletet képez keze mögött a

liártyája.

Végre GeoflVoy okosan elválaszlá ezen nemiül

AZ ÁJÁJAK-at.

{Les Aye-Aje. Geolfr. Cheiromys. Cuv.) (')

Mellyeknek alsó metsz fogaik még összenyomtab-

bak s fképen jobban kinyúltak elöríü hátra mint a mó-
kusoknál , s a keréksaruhoz hasonlítanak ; mindenik lá-

bakon öt uj van, s ezek közül elül négy igen hosszú, 3

ezen számban a középuj a többinél sokkal vékonyabb;

hátulsó lábokon a hüvelyk a többi ujak ellenébe tehet,

ugy iiogy illy módon k azok az rlk közt, a mik a

íijahordók a ragadozók közölt. Fejk alkotása különben

igen eltávozik a többi örlkétül s némelly tekintetben

megegyez a négykezüekével.

Az ájájnak csak egy faja ösmeretes, mellyet Sonnerat

talált föl Madagaskarban.

A niadogaslari cijáj. {Se. madagascarinensis. Gm.) BuíF.

Í5Upp. MI. LXVIIl.

Nyúl nagyságú , sárgával kevert barna , hosszú , vas-

tag farkú , durva fekete szrrel födve , meztelen nagy fü-

l. Éjjeli állat, lomhán mozg<», barlangban lakó. Vékony
ujait eledelének szájába liordására liasználja.

Linné és Pallas egy csapatba egyesítették.

( ) Ptcromys
, izáriiyas palkáuy ; cheiromj a , kezi's patkány.
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PATKÁNYOK
(Raííi. AIus.)

nevezete alatt, minden vúllpereces rlt, mellyeket nem.

léhete valami igen szembe ötl küls jegy által megkíilön-

böztelni, mint a mókust és hódot farka által, honnan

az eredt, hogy általános bélyeget nem lehete nekik ad-

ni; nagyobb részénél csak az alsó metsz fogak voltak

hegyesek , hanem még ezen jegy is kivételeket szenvedett.

Gmelin már elválasztá tlök a mormogákat, peléket

és úgregereket; lianem mi sokkal tovább vittük alosztáso-

kat , zápfogaik idomát véve tekintetbe.

A MORMOGÁK.
{Les Marmottes. Arctomys. (') Gm.)

Alsó metsz fogaik hegyesek mint a patkányok ne-

méhez tartozó állatok nagyobb részénél, hanem zápjaik,

mint a mókusoknál, fölül mindenik oldalon öten vannak,

alul négyen, mind hegyekkel födve- Ezek szerint némelly

fajak könnyen hiísevésre határozzák magokat és boga-

rakat szinte ugy esznek, mint növényt. Els lábokon

négy ujok van, és egy gumó a hüvelyk helyett, a hátul-

són öt uj. Más tekintetben ezek majd egészen ellenkez

állatok a mókusokkal, otrombák, rövid száruak, közép-

szer vagy rövid mezes farknak , széles lapos fejek , a

telet mély barlangokban zsibbadva töltk , mellyeknek

bemenetelét szénacsutakkal dugják be. Társaságosan él-

nek és könnyen megszelídülnek. A régi világban két faj

Ösnieretes

:

A havasi morinoga. Földinél havasi niurmulér. {La

Mannotte des Alpes. Mus alpinus. Lin.) Bufl'. VIII,

XXVIII.

Akkora mint egy tengeri iiyul, rövid farkú, sárgás



204 EMI.ÖSEK.

szürke bundájú , feje felé hamvas. A magas bérceken la-

kik mindjárt az örök havak alatt.

A lengyel mormogcu {La Marmotte de Pologne, ou Bo-
bac. Mus bohac. Lin.) Pali. Glir. V. Schreb- CCIX.

Akkora mint az elbbi, sárgás szürke, feje felé ve-

reses ; a kevéssé magas hegyeket és halmokat lakja Len-

gyel-hontul egész Karacsalkáig; néha a legkeményebb

loldben ás (*).

Amerikában is van néhány faja ; az egyik nagyobb ,

szürke, hosszab feketés farkú s fej-fölü; ez

A szürke nwrmoga. {Arct. monax. Buff. Supp. III, 28.)

Es egy kisebb , szürke , alsó i'észei veresek. Ez

A verhenyes alu niomwga. {Arctomys empetra^ Schreb.

cx.)

Ürgéi y Monnogzseböcöh {Spermopkiles.) Fréd. Guv.

,

neve alatt megkülönböztetjük a pofzscbbel biró mormogá-
kat. Könnyebb idomok miatt földi mókusoknak neveztet-

nek. Keleti Európa bir egyet közülök.

Az ürge. Földinél ürge Tnurmutér. {Le Souslih ou Zi-
zel. Marmota Cilülus. Linn) BuíF. Supp. III, xxxi.

Csinos barna szürke állat, fehér csöppekkel hullá-

mozva avvagy foltozva, melly Csehországtul egész Sibe-

riáig találtató. Különös hajlandósága van a húshoz, s tu-

lajdon faját sem kíméli.

Ejszakamerikában több faj van , mellyek közül az

egyik tizenhárom sárga csikja által nevezetes , melly

háta feketés talajú (alapú) szinén uralkodik. Ez

(') Az orosz utazók Btichariában ncmelly más inorinogáknil is

szólan.ik : arct. fiilvus , arct. leptodactylut ^ arct. mugosari-

cus , mellyek azonban talám nem eléggé különböznek a lengyeimor-

mogútul vagy az íirgetül.
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A V'i-csitos niorgzseböc- (Le Souslik a treize rates,

Arctomys \Z-lineatiis , Harl. Sciurus iZ-lineatus

y

Mitchil', arct» Hoodii^ SaJDÍne. Trans. linu. XHI , 29.

Ugy látszik hogy a mormogdkhoz közelít egy ör-

lö , melly földalatti végetlen barlangokban seregesen ta-

nyázásaért nevezetes. Az angol-amerikaiak réti ebnek

mondják öt , vagy ugató rnókus- nak , szava miatt

,

melly az apró eb ugatásához hasonlít. Ez az Arctomys

ludovicianus , Say-, Voy, aux mont roch. I, 451. Rafi-

nesque öt ujat tulajdonít neki mindenik lábán s Cynoniys

(ebegér) nemét allcotá belle-

A PELÉK. F.

(Xes Loirs. Myoxus. Gm.) {*)

Alsó metszfogaik hegyesek , zápfogok mindenütt

négy, mellyeknek koszorúja beható mázvonalokkal íÖl-

osztatolt.

Virgonc állatocskák, sima szrrel, mezes st bojtos

farkkal, élénk tekintettel, a fákon tartózkodók mint a

mókusok , és gyümölcscsel élk. Az rlk illyen nagy

számában ez azon egyetlen nem , melly vakbél hijával

van. A liideg évszakot mint .a mormogák , igen mély

zsibbadt álomban töltik. (^)

(') T. li. arct. Parrii. Richartls. , App. dii Voy. de Pairy. —
Több inarniota faj, inellyek Lewis es Clarké , Pany, Franklin, stb.

utazásában említtetnek, arct. Franklinii , Richardíionii
^ pruinosa

ugy látszik, ezen alnembe belyheztetendók. L.Sabine, Trans. Linii.

XIII. XXVII, xxviii. stb. rl.

() Myoxu5s=\\e^'^í:s arcoru egér.

C) Ez annyira természetokben van, hopy cfry senegali pele CM.

íloiipciij, melly természeti honában hihrtólrjj solia sem z.'sibadt

ilomba , Európában a hidegnek kitétetve, mindjárt bele csctt.
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Az ennivaló pele. Földi. {Le Loir. Mus glis Lin.) Bufí.

VIII, 24.

Patkány nagyságú , fölül hamvas-barnás szürke , alul

fehéres , szeme körül sötétebb barna 5 farka egész hosszá-

ban jól lepledt (mezes) s majdnem ugy alkotott mini egy

mókusé, gyakran a \k,^kn elágozott; Európa délszakán

lakik, hol a fák odraiban s a sziklák hasadékiban fész-

kel- Néha az apró madarakat üldözi. Hihetleg ez azon

patlcány, mellyel a régiek meghizlallak s csemege gya-

nánt ettek. (^)

A cser pele. F. {Le Lérot. M. nitela. Gm.) BuíT. VIII, 25.

Az elbbi pelénél valamivel kisebb , í<ilül barna szür-

ke , alul fehér, szeme körül fcketésség, melly kiterjesz-

kedve egész a vállig uralkodik; farka csak a végén boj-

tos ^
— fekete , csak vége fehér ; közönsönséges a mi

(franciák) kérteinkben, hol a falak lyukaiban tartózko-

dik, s a lécezetekben sok kárt tesz.

A mogyoró pele- F. {Le Muscardín. M. avellanarius.

Linn.) Buíf. VIII, 26.

Egér nagj'ságu ; fölül fahej-vcrhcnycs , alul fehér;

farka szre valamennyire toUidomba helyheztetelt. Egész

Európa erdeiben. Fbl csinál az alacsonj^ ágakra fészket

magának, kölkeit ottan nevelend. Egyéb idejét s kivált-

képen a telet fa-odvakban tölti (^).

A pelékhez közelítenek

A TÖVJSEGEREK.

{Las Echimys. Geofl'. Lonchéres , Ilig.)

Szinte négy zápfogok van, hanem a fölsk egy V.

idomba hajlóit két lemezbl, az alsók, egy hajlóit és egy

(') A Mus dryas-& ncmclly szerzknek (Sciiicb. 220 B.) nem
látszik kiilönbözni a cser pelrtöl,

(") Myuxus Coujici', Cu\. I'ridr, Maniniil.
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egyszer lemezbül képezelLek. Több fajndl a bunda dur-

va és lapult tövisekkel (mint a kardvas) kevert. Ame-

rikai állatok.

Egyikök

:

j4z aranyfarhu tövisegér. {U Echímys h queue do~

rée; Lérot a queue dorée. Buff. Sup. VII, 72. Hys~

trix chrysuros, Sclireb. clxx , B.

Két akkora mint a vándorpatkány, szép állat, gesz-

tenye barna, fehér liasu, fején hosszú szörbül egy taraj

és egy fehér hossz-csík; farka hosszú, fekete, hátulsó

felén sárga. Guyanebul j.

A verhenyes tövisegér. [V Echimys roux. Rat épineux

d' Azzara. Voy. xiii. rl.)

Akkora mint egy patkány , vereses szürke ; farka

rövidebb a testénél. Gvianában találtatik, s Brasiliában,

Paraguaiban. Hosszú földalatti meneteket ás.

Másoknak csak közönséges, de többé kevesebbé dur-

va szrök van.

A pikkelyes tövisegér {Echimys dactyliri. Geoíf. ),

legnevezetesebb köztök, melly az arany farkunál is na-

gyobb, s els lábain két középs uja két akkora mint

a szélsk
;

pikkelyes farka hosszabb a testénél ; bundá-

ja sárgás sziírice; orra szrei elre irányzott tarajt kép-

zenek. (')

A VIZEGEREK.

{Les Uydromy.s. Geoíl".)

Külsejökre nézve sokban ]iasonlílanak a lí)viscgcrek-

hez, liancin minden cgj'éb patkányoklnl különböznek há-

(') T. li. a cajenni töviseger ; a sortes tövttiegér. Ugy vélem,

hogy a: mus paradoxus. Tlioms. Trans. liiui., xi. (heteromys
,

Lessoii.) a töviscgcrel^íül niáshan nem különbö/.ik, niintliopy pofzsc-

bc van. A/onban fogait cn nem látván, nem osztályozhalám 6t.
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túlsó lábaik dlLal, mellyek két harmadnyira úszóhíírLyá-

sak; zápfogok mindenüLl kett s különös sajátsággal biró

;

minthogy koronája ferdén négyszegletes karélyokra osz-

tott , niellyeknek teteje kanálidomra kivájott. Viziek.

Van Diémen földerül fehérhasu és sárga hasú egyé-

nek hozattak , fólök pedig sölét barna , farkok hosszú

,

tben fekete , hátulsó felén pedig fehér. Néba két akko-

rák mint a vándor patkány. Hjdromys leucogaster és

H. chrysogaster , GeoíF. Ann. Mus. VI. 36, rl. {Fehérhasu,

sdrgahasu vizegér*

A NYÚLEGEREK.

{hes Houtias. Capromjs, Desmar).

Mindenütt négy zápfogok van , lapos koszorúju

,

mellynek máza befelé redsül , ugy hogy a föls zápfoga-

kon három bemen szegletet képez a küls szélen, egy

cgveset a belsn ,
—

• az alsó zápfogakon megfordítva.

Farkok gömböly , gyöngén íodött 5 hátulsó lábaikon

,

mint a patkányoknál , öl ujok van , az elskön négy és

n hüvelyknek csirája; idomok iszonyú patkányhoz ha-

sonlít, racUy tengeri vagy mezei nyúl nagyságú volna.

Két faj ismeretes, egyik barna, arcora s nyaka alja

fehéres, farka rövid s testénél felével rövidebb, neve:

Fourniere nyúlegere- {Capromjs Fournieri. Houtia con-

go.) (Desm., Méra. de la Soc. d' Hist. nat. de Par., I.,

1823.); — és egy kisebb, barna, fehéres torkú, veres és

oUy hosszú farkú mint a tesle ; VQ^én valamennyire csu-

pasz, neve Jogódzú nyúlegér* {Copromys prehensilis, Poes-

sig. Houíia caravalli.) Mindenik Kuba szigetén lakik; hol az

agoutival együtt a lakosok f vadát teve a föllalálás elölt.

A tulajdonképi patkányok.

{Les Rats. propemenl dits. Mus. Cuv.)

Mindenütt három zápfog, ezek között az els legna-

vobb , mcilynck koszorúja tompa púpokra oszlott , 5
?.
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mellyek elvásvdn annak különbféleképen kicsipkézett tál-

lap idomot adnak 5 farkok hosszú, pikkelyes. Ezen álla-

tok igen ártalmasak az termékenységök és torkosságok

miatt , mellynél fogva mindenféle anyagokat megörlenck

s fölfalnak. A házaknál három fajok szaporodott igen

el , u. m.

Az egér. Földinél házi egér* {La Souris. Mus muscu-

lus. Linn.) Buíf. Vll , xxxix.

Minden idöhl s mindenki eltt ismeretes-

A pathdny. Földi. Le Rat. Mus rattus. Lin.) Buft'. Víi-

XXXVI.

Errl a régiek nem szóltak , s ugy látszik hogy a

középkorban hatott be Európába. Kétszer akkoránál is na-

gyobb minden átmérben, mint a házi egér. Bundája fe-

ketés. Néha több egyéneket találtak összenlve farkaik

egybe bonyolítása által ; s ezeket nevezek patkány ki-

rályaknak. (^)

A vdndorpathdny. {Le Surmidot. Mus decumanus Pali.)

BuíF. VIII, XXVII.

Euroj)ába csak a 18 században jött be, s ma a pat-

kánynál közönségesebb Parisban s némelly más nagy vá-

rosokban. Egy negyeddel nagyobb a patkánynál , attul még
verhenyes barna szre által is különbözik. (").

Ezen két faj keletrül látszik eredteni; hajóink min-

denfelé ugy elterjesztek mint az egereket.

Keleti Tatárhonban és Chinában van ogy patkány a

nuénkhez hasonló , valamivel rövidebb farkú , ersebb

állkapcsu , szke szín 5 = a tatdr patkdjiy- M. caraco

Pali. Ghr. XXIII. Schreb. CLXXVII.

(') L, Bellerman: a patkány-királyrul. Berl. 1820.

(") Persiábul látszik eredni, hol- barlangokban lakik. Csak 1727

jött Astiakánba , egy töldintlulás után , a Volgát áltuszva.

CUVIER I, K. 14
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Indiában még egy másik faj van, a vándor pat-

kánynál nn'g egy negyccliiyivrl nagyobb, vcrbcnycs bar-

na; = az indus patkány. Bal. perdial. de Buff. S.ipp.

VJI , LXIX.

Az indiai sziget-sokon szinte van egy, naoy, feketés

barna; = a nziget-soM patkány, Mus setifer. Horsf. Jav.

— Ezen két faj durva sörtékkel bir , szrét megha-

ladókkal.

A szörny patkány. (Le Rat muscjué ., ou pilori des

y/nii/les. M. jji'lorides , Pali. et Gm.)

minden ismertek közt legnagyobb s Icgk.lrtékonyabJ), far-

ka nélkül tizenöt hüvelyknyi hosszú, farka testénél még

hosszabb, szélre durva, fíUül síUét fekete , alul fehéres (*).

Kevesebbé vizsgáltattak meg az apró, cgérnagyságu

fajok.

A iah/róí egér, {La Souris du Caire. M. caJurinus.

Geoir. Desc. de 1' Eg. Mammif.)

Ilátán a szr helyett tövises. IvLír Aristoteles megjegyzé.

Francziáországban egy fajnál több alig ismeretes, mclly

« házaktól távul lalcnék ; €Z a mezei egér {le mú-

lót. M' sylvaticus), Bulf. YII, xi.i, melly alig nagyobb a

házi egérnél s attul vöriienyes szre által különbözik. Sok

kárt okoz a mezkön és erdkön, néha a kertekbe is

behat.

Ugy tetszik azonban , hogy némelly tartományokban

egv kisebb szürke íaj is találtatik , melly Angliában is ve-

tetek észre {3L 77iessorius) , Shaw, Tora. II. i. Part. Fron-

tisp.) ; és egy harmadik, még is sokkal kisebb, apró

egér , le mulot nain. M. pumilus , Fréd. Cuv. Mammif.)

(') Egészen hibásan irják Pallas és Gmelin egészen fehérnek le.

Az els természetvizsgálók ezen gyanuatokban , azon színeket tu-

lajdonítják nekik mellyekct mi láttunk rajtok.
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Végre, még sok íoUalálásokal kell ezen apró cmlusek kö-

rül tenni , még a mi hazánkban is. (^).

A hév tartományok a leirt patkányokhoz minden

bélyegben hasonló fajokat tápláhiak, de mézesebb íai*-

kuakat. (").

(') Hihetleg ezen osztáshoz tartoznak: M. agrárius, M. mi-

nutus , M. soricinus , M. vagus , M. betulinus, M. striatus , M-
barbariís , Sclireb.

Ide kell meg jönie az iszonyú fajnak is: mus giganteus Harcl-

wiclk , Linn. Trans. VII , XXViii.

Ide helyeztendk nie'g : a reményfoki egér {le rat rayé dii Cap.

M- pumilio Sparm.) ,• a délamerikai kék szürke egér (le rat gris~

bleu. 31. cyanus Molina) s még több más faj , mellyek lí-sziut nem

jcleltettek föl a szerzk által, részint igen kevéssé összcbasonlító-

lag Írattak le. így van Azzara patkányaival is a dolog, mrllyek na-

gyobb részét csak az líjra vizsgálás után lelict haszonnal osztályozni.

Rafinesqne rlinek nagy száma is hasonló í^oisii. Jelcmzeteik bokkal

rövidebbek , mint hogy használhatók volnának.

() IJypudaeiis variegatus , Lichtensl. , "^'ar., ílava. — Me-
riones sjyenaisis , Ua. ; niellyekliez adható: Arvicola messor , Le-

conite, ari>. hortensis , Harl. vagy Sygmodon , Say. , födött fülek

által különbözve, mint a szíttanyászokéi.

Egy másik csoportban, mellynek farka szinte lopledt (nipzrs),

de fogai elbb elvásnak, lesz: Iljpudaeus obesus, Licht. mus ruji-

caudus. Ua. ; az ö meriones sericeus-a pedig egy harmadikat képez-

het, zápfogai epymásba viszonosan bevágó emcikedetei s völgyei ál-

tal bélyegezcttet.

Egy csapatot képezhetni még czckbül : Neotoma floridanum

Sav, vagy arvicola floridanns , Harlan^ és arvicola gossjpina , Le-

coinle, nicllyek majd a nagyságra s még a színekre nézve is egy-

máshoz igen hasonlók, mellyeknek gyökérrel biró fogaikon a korona

azonban, )ia valamennyire elvásott, a meztanyászokéhoz hasonlít.

De mind ezen állatok, a meghatározott osztályozás vegeit,

összehasonlitó s teljes vizsgát kívánnának, azaz bclscjökön és kül-

scjókön épiillet.

II*
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AZ ÖRÖLKÉK.

{Les Gerbilles. Gerbülus. Desm. Meriojies Uig.)

Zápfogaik a patkányokétul kevésben különbözk

,

csak valamivel gyorsabban vasnak el s ugy hogy kereszl

halraolaLokat mutatnak ; föls metsziken barázda van ,

hátulsó lábaiic a közönséges patkányokéihoz képest vala-

mivel hosszabbak, a hüvelyk s kisuj pedig hátra áll raj-

tok; farkok hosszú, mezes (leplcdt).

A régi világ homokos lié vidékei több fajt táplálnak

Icözülök.

Az indus örvlke. {La Gerbiüe des Indes. Dlpus indicus^

Hardwick. Trans. linn. VlIl , vii. rl. Hérinc, Fréd.

Cuv. Mammif.

Pele nagN'ságu , fölül sárga , alul febéres ; farka a tes-

ténél hosszabb s vége felé feketés.

Ehhez közelít a homohi örölhe {La Qerhille des

sahles. D. méridianus, Schrcb. 231.), melly majdnem

ugyanazon szín, hanem valamivel kisebb.

És a : gyürüs farlcu örölJce {Le Gcrbille des tamarix.

D. tajnaricinus. Schr. 232., mellynek barnás gyíírülc van-

nak a farkán.

A gulyás örölke. {La Gerbüle des pyramides, Dipus py-
ramidunz, Oliv. Voy.)

Hátulsó lábai hosszabbak; cser-pelc nagyságú; bun-

dája fölül vörhenyes, alul fehéres.

Egyikök a Scnegálnál vidámabb verhenyes és tisz-

tább fehér.

Egy másik a Reményfoknál , valamivel nagyobb , ve-

reses, farka vége kevesebbé mezes (lejíledt).

Egy Nubiában majdnem felényi kicsin, fölül világos

verhenyes. alul szép fehér.
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A RESZELKÉK.

{LéCS Mérions. Meriones. Fréd. Cuv.)

Mellyckel mi a többi ó'rölkéktül elválasztunk; há-

lulsó lábaik még hosszabbak, farkok majdnem csupasz,

föls zápfogaik eltt egy kis fogok van; melly bélyegek

az lígregerekhez vezetik ket közel; föls metsziken

azon barázda van , melly az örölkéknél ; ujaik hasonlók.

Egy kis fajok ismeretes, Ejszak-amerikábul , a ka-

nadai részeiké. Mus canadensis, Penn. Dipus canaden-

His Sh. II, I, 161 rl. Dipus americanus , Barton. Egér

nagyságú , sárgás szürke szr , testénél hosszabb farkú.

Frgencsége rendkívüli; a íÍJld alá rejtezkedik s a telet

zsibadva tölti Q).

A HÖRCSÖKEK.

{Les Hamsiers. Crícetus. Cuv.)

Fogaik majdnem ugyan azok, mint a patkányoknál,

hanem farkok rövid és mezes , és szájolc két oldala , mint

iiémelly majmoknál , ci'szényckbe vagy pofzsebekbe van

kitágulva, mellyek gabonamag hordásra szolgálnak föld-

alatti tanyájokra,

A közönséges hörcsöh. Földinél hörcsöh murmotér. {Le

Hamster commun; Marmotte fZ' Allemagne-, etc. M%

cricetus. Lnin.j BuíF. XIII , xiv.

Nagyobb a patkánynál , fölül vereses szürke , olda-

lain s alul fekete, mindenik oldalán három fehéres folttal:

négy lába fehér , valamint még egy folt a torka alatt és

egy a melén ; vannak egészen fekete egyének is. Ezen

oUy szépen tarkázott szín állat, egy a legkártékonyal)-

(') T. li. GerhiUus labradoriux. Ilart. va^y- ^^- lahrad. , Salii-

ne, Voyage de Franklin, GGl. 1.
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bak közül, mivel igcii sok gabondt Iiord össze, azzal

harlangjííL Letöltend , mély néha hét lábnyi mély. Min-
den Jiomokos vidéken közönséges, Némethon éjszakátul

(3gész Sbcriáig.

Ezen utolsó tartomány több apró hörcsökfajt táplál

,

mellyeket Pallas ismertetett meg. Q)

A MEZTANYÁSZOK.
(Les Campagnols. j4rvicola. Lacép.)

Miiil a patkányoknál, mindenütt három zápfogok van,

hanem gyökértelen, s mindenik liáromszeges liengerbiil

képzelt , váltólag két sorban állva. Több csapatra oszt-

lialök:

A HABTAN YÁSZOK.
{hes Ondatraa. Fiher> Cuv.)

Félig i'jsz()Jiártyás lábú mezó'tanyászok , hosszú össze-

iiyomoir, pikkelyes farknak 5 közíilök j«'d csak egy faj is-

meretes ;

A lanadai habtanydsz. TJ Ondalra , ou Rat. jnusqiié

dit Canada. Castor zihetJcus , Lin. Mus zíbeticus j

Gm.) liiiíf. X, I.

Akkora mint egy tengeri nMil, vereses szürke; ezek

télen a jég fölé kunyhót csinálnak földbi'il, mellyben töb-

ben lakoznak együtt s honnan egy lyukon ált kálmos

gyökereket mennek a fenékre keresni, élelmökül szolgáló-

kat. Ha a fagy behegeszti a lyukakat, egymást kénytele-

nek mi'genui. Ezen építési szokás miatt számlálák ó'kel,

uémelly természet-vizsgálók a hód nemhez.

]\Iásodik aluszlásba jnek:

(') M. árcédula, — M. arc/iarius. — Al. p/ioeus. — M. son-

rarus. — /V. jurunculus. L. Pali. (Jlir. c» Sclnoh.
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A közönséges meztanyászok.
{Arvicolíiy Cuv. Hypudaeus^ Híg-)

Farkok mezes s majdnem oUy hosszú, mint a tes-

lük; lábaik iiszohái'tya néllíül.

A poc^ pocik, Földi. [Le Rat- eV eau. Mus aniphiblus,

L.) BuíL VII, XLiii.

Valamivel nagyobb a közönséges patkánynál , sötét

barna-szürke, farka teste hosszaságu; a vizek szélein la-

kik, a mocsáros földben ás, gyökereket keresve; hanem

rosszul úsz és bukik.

A füleli mezötanyász. {Le Schermaus. Rat. fouisseur

,

Alsaciábau. Mus terrestris. Lin.)

A poc-lul csupán kevéssel kisebbsége által különbö-

zik; farka rövidebb. A íold alatt lakik, mint a vakon-

dok , hanem leginkább a magas fekvés réteken , mene-

teket csinál, s az üregébül kitúrt földet a nyilastul valami-

vel tovább elliordja. Tárai, mcUyekct leginkább vad sár-

ga répagyökérrel tölt mo,^, azokat két hüvelyknyi dara-

bokra vágva, néha két lábnyi átmérvel birnak.

A mezei mezötanyász ; Földinél inezei egér. {Le Cam-

pagnol, ou petit Rat. des champs. Mus arvatis.

Lin.) Buíf. VII , XLVii. Némelly francia tartományok-

ban mulot-nak neveztetik, hanem rosszul.

Egér nagyságú , vereses hamvas , farka a testénél va-

lamivel rövidebb. Barlangokban lakik , mellyeket a me-

zkön ás, és gabonával megtölt a teke; néha rcndkivül

elszaporodik és nagy károkat okoz.

A gyölerész jnezötanydsz í Yoió^iníA gyökerész egér. {Le

campa^nol de prés. Mus oecco/iumus. Pali) Glircs.

XIV, A. Schrcb. cxc

Valamivel sötétebb s egy kevéssel rövidebb farkú ; egy

kicsin , katlanidomu , a pázsit alatt ásott üregben lai^ilc

,
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honnan több egyenes ós dgas csatorna vezet különbféle

irányban; más csatornák egy második üreggel közleked-

nek , iiol eledelét halmozza föl. Egész Siberiában lakik.

Azt gondolják , hogy Sveicban s déli Frankhonban is talál-

tatik, különösen, a mint bizonyítják, a burgonya föl-

deken. C).

A LEMMINGEK. F.

{Les Lemmings. Cuv. Georychus. Ilig.)

Mellyeknek farka s füleik igen rövidek, s melsö ujaik

különösen az ásásra szántak.

A Jcét els fajnak öt jól megkülönböztetett uja van a

melsö lábakon , mint a vaksiknál és szökegerekuél-

A íözönséges lemming; Földinél lemming murmutér.

{Le Lemming. Mus lemmuS' Linn.) Pali. Glir. XII ,

A. B. Schreb. cxcv.

Éjszaki faj , egér nagyságú , sárgával és feketével tar-

ka szörü; az idó'rül idre, liatározott idszak nélkül és

számtalan csapatokban tenni szokott vándorlásairul igen

híres. Azt mondják, hogy akkor egyenes vonalban nyo-

muluak el , a nélkül hogy folyamak , hegyek vagy más
akadályok föltartöztatnák ket, s hogy útjokban min-

dent elpusztítanak. Rendes lakások a Jegcstenger part-

ján látszik lenni.

A siheriai lemming. {Le Zocor. Mus aspalax. Gm. Pali.

Glii% X , Sclu'cb. ccv.

Vereses szíirke , mels három közép körmei hosz-

szúk, görbék, összenyomtak és metszk a föld és gyöke-

i'ek metszése végett; végtagai rövidek, farka alig van.

(') Hihetleg ide tartoznak még: M. saxatilis , aliarius , ru-

tilus , gregalis , socialis. (Pali. Glir.^. Hanem az M. lagurus és tor-

quatus inkább lemmingek. Ejszakiamerika szinte több niezötanyászt

bir; iilyenek: Arvicola xanthognatha , Leach. , Miscell. I, XXVi-
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szemei rendkivl aprók. Siberiában, hol iniudig a fúld

alatt lakik, mint a vakondokok és vaksik; a liliomosak

hagymáival táplálja magát leginkább.

A harmadik fajnál, mint minden a nagy patkány

nemhez tartozóknál, a melsö lábakon csak dm'ványa van

a hüvelyknek. Ez

:

^ hudsoni lemming. [Le Lemming de la haie d' Hud-
son. Mus hudsonius. Gm.) Schreb. cxcvi.

Világos gyöngyhamvas j, fark és klsö fülek nélkül;

a hím melsö lábainak két középs uján ketts köröm lát-

szik lenni , minthogy az újhegyének bre havadályos

(csei'epes) s a köröm hegye alatt dúdort képez; melly

allcotás csupán ezen állatnál találtatik. Akkora mint egy

patkány, s a föld alatt lakik Amerika éjszakán-

A SZÍTTANYÁSZOK.

{Les Otoniys. Fréd. Cuv.)

A meztanyászokhoz közelítenek ( szíttanak
)

; szinte

három zápfogok van, hanem csekélyen hajlott lemezekbül

képezve, egymás után sorba állítva. (^). Metsz fogaik

hosszán egy barázda van. Farkok mezes (lepledt) , mint

füleik , az igen nagyok.

Az ismeretes faj, a reményfolci szít-tanydsz ; (Oto-

mys capensis , Fréd. Cuv.) Afrikában lakik
,
patkány nagy-

ságú, bundája feketével és sárgával gyíírüzve. Farka egy-

harmaddal rövidebb a testénél.

rl. — Arvicola pensylvanica , Wilson. , Aiiiér. ornitli. , vi , 50. rl.

3. k. — Arv. palustris , Harlan. stb. Kívánatos, hogy hamarjában

jobb képeket és leírásokat kaphassunk az eddig létezknél.

(') Kicsinyben az elefánt zápfogait pontosan mutatják.
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AZ UCREGEREK.

(Les Gerboises. Dipus. Gmel.)

]\Iajclneiii azon fogaik vannak mint a liilajdonképi pat-

kányoknak , s csak néha van egy igen kicsin fogok a föls

zápfog melött. Farkok hosszú s bojtos vég, fejk széles,

szemeik nagyok, kiállók; hanem fö bélyegüket mód nél-

kül liosszú hátulsó lábaik teszik, a melnlsökliez képest,

s mellyeknél a három középs iij kéztje csak egy csontbul

képzdött, mint a madarak szárnytöje. Tagjaik ezen he-

lyezete miatt nevezik ket a régiek: kétlábú jjcttíánfolí-

iiak. Valóban nem egy könnyen mennek máskép , mint

hosszú hátalsó lábaikon ugrálva. Melsó' lábaikon öt iijok

van; és bizonyos fajoknál liátulsó lábok nagy három uján

kivül még kis oldal-ujak is vannak- Ezen i-lk barlan-

gokban élnek , s tél alatt mély zsibbadásba esnek.

y/ nyilas ugregér. {I^e Gerhoa. J\I. sagitta. Lin.) Buíl.

íJupp. Yl , XXXIX, és XL.

Csupán három uja van
,
patkány nagyságú , I'ölül vi-

lágos sárga, alul fehér, farkbojtja fekete, végén fehér.

JJarbariátul a Kaspitengerig.

j4 bozontos lábú ugregér. {Le Gerboa a pieds %<elus.

Dipus hirtipes. Lichtenst.)

Feje összenyomottabb a többiekénél; hátulsó lábain

csak három uja van mint az elbbinek , hanem szrö-

sebb. Afrikábul. C).

A lövell ugregér. {L' Alactaga. M. jaculus.) Pali. Glir.

XX. Sclu-. CCXXVIII.

Két apró oldalujjal, hosszab fülekkel mint a nyilaséi,

hanem majdnem azon sziuüekkel. Pallas három különbö-

z nagyságuakat látott, a tengeri nyúlétul a patkányéig;

(') T. h. Dipus íclum , D. plaiurus , D. la^opus Eversinaii.

Mayciulorí' utazása Buchaiábuii. (a fiancz. íord. 390. 1-)
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ezek talán különböz fajok. ^ Mindeniket Barbariátul

egész a KeletiLengerig s India éjszakáig találni.

A többi iigregerektül és az egész patkány

nemtül elválasztjuk

:

A SZÖKEGEREK-et.

(Les Helaniys , Fréd. Cuv. közönsg. liévres sauteurs.

Pedetes. Ilig-)

Mellyeknek feje széles mint az lígregereké , szemök

nagy, farkok hosszú s kivált els végtagaik nagyon kicsi-

nyek, a hátulsókhoz képest, noha az aránytalanság jóval

kisebb mint a valódi úgregereknél. Tulajdon bélyegeik a

szökegereknek: mindenütt négy zápfog, két két lemezbiil

téve össze, els lábaikon öt uj hosszú hegyes körmek-

kel, nagy hátulsó lábokon négy, mind megkülönböz-

tetve, még a lábt csontjai által is, és széles, majdnem

mancshoz vagy is lókörömhöz hasonló köi-mökbe vég-

zdve. Ezen uj-szám megfordítottja annak, melly a pat-

kányok között legközönségesebb. Alsó metsz fogaik cson-

kák s nem hegyesek mint az úgregereknél s a jDatkány

nemhez tartozott állatok nagyobb számánál.

Csak egy faja ismeretes, a Icajfer szökegér , {Mus

Caffer, Pali. Dipm Caffér , Gmel.) 15nff. Supp. VI, 41.

és jobban, Fréd. Cuv. Mammif. , melly tengeri nyúl nagy-

ságú, világos sárga, hosszú, bojtos és fekete vég farkkal.

Mély barlangokban lakik a Jóremény fokíhiál.

/

A VAKSIK. (Vakondegerek).

{Lécs Rats-Taupes. SjKilax Guld.)

Szinte okosan választattak el a patkányoktul , noha

zápfogok három és gumós mint a tulajdonképi patká-

(') Sokkal újaLhnn (Zoogiíipliie riissr, 1, J8'2. I.) Pallas a kiseM'

lövollölwct Dip. acoritiori , n<'v- aluli iiirpkiilüiil>özleli.
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nyoknál és hörcsökeknél , és csak kevéssel egyeiiluLbek

egymás között; de az metszik sokkal nagyobb, mintsem

liogy ajakaik által beföolethetnének ; az alsók végszéle vé-

ssen szel és nem hegyesen ; száraik igen rövidek ; minde-

nik lábokou öt rövid uj és öt lapos vékony köröm; far-

kok vagy igen rövid vagy semmi, mmt küls fülök. A

föld alatt élnek, mint a vakondokok, a földet tarják

mint amazok, noha az elosztásra kevesebbé hatalmas esz-

közökkel; csupán gyökerekkel élnek.

A vak vaksi; Földinél veik murmutér ; hüzönségesen.

földi lutya- [Le Zemmi, Slepetz on Rat-taupe aveu-

gie. Mus typhlus. Pali.) Glir. 8. rl. 8creb. 206.

Különös állat, egészen idomtalan nagy s oldalvást

szegletes feje, rövid lábai , egész farkhiánya miatt, fké-

pen pedig, minthogy kivülrül nincs látható szeme, s b-
re alatt csak egy kicsin fekete magszem találtatik, melly

szcmalkotással látszik birni, a nélkül hogy látásra szolgál-

iiatna, mert a br nyilas és vékonyodás nélkül megy cl

fölötte s ezen helyen kevesebb szrt nem hordva mint

egyebütt. Nagyobb patkányunknál , szre sima hamvas

,

vcrlicnyesbe át csillogó. Olivier azt gondola, hogy a ré-

giek ezen állatrul akartak szólani, midn azt mondák,
hogy a vakondok egészen vak.

A Sunda szigetek is táplálnak egy vaksit , tengeri

nyúl nagyságút, sötét szürkét, egy fehér hossz vonallal

fején, (sundai vaksi; Spalax javanus).

A vaksiklul is megkülönböztetendök :

A PISLOGÁK.

{Ltes Oryctéres. Fred. Cuv. Bathiergus. Iligej'.)

Mellyeknek, ezen nem általános idoma, lábai s mel-

sz Fogai mellett, mindenütt négy zápfogok van; szemök

kicsiny ugyan, hanem nyilt, farkok is rövid.
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A zátonyi pisloga. (U Oryctére des diines. Miis mari-

timus , Gm.) zátonyi patkány; Taupe des dimes. BuíF.

Siipp. VI, 38.

Majdnem akkora mint a tengeri nyúl, föls metszi

egy barázdások , szrök fehéres szürke.

A fehérfoltos jjisloga. [U Oryctére a tache blanche'

Mus capensis. Gm.) Taupe du Cap« Siipp. VI, 36.

Alig akkora mint a tengeri disznó, barna, egy fehér

folttal a füle köriü, egygyei szeme körül, egygyei fte-

lején és ajkonya hegyén. Metszi egyenes simák.

Van még egy kisebb faj, szürke, sima metszkkel,

s alig akkora mint egy patkány. A hottentoti püloga.

{BatJiyergjis hotteiitotus. Less. és Garn.) Voy. de la Co-

quille , 2 rl.

A vaksikhoz és pislogákhoz közel teendk :

A ZSEBEGEREK.

[Les Geomys. Rafinesque oii Pseudostoma. Say. Ascomys.

Lichtenst.)

Mindenütt négy zápfogok van összenyomott henger-

ként; az els ketts, a más három egyszer; a föls

metszk melül ketts barázdások ; mindenik lábokon öt

uj ; melül a középs három karom , kivált pedig a kö-

zépujé, igen hosszú, görbe, metsz. — Száraik alacso-

nyak, pofzsebeik igen mélyek, küls nyilasnak, fejk és

nyákok oldalait különcösen vastagítok.

Csak egy faj ismeretes : Az amerikai zsehegér. {Mus

bursarius y Shaw. (^).

(') Azon ábrázalatok , mellyeket hajdan adtak ezen állatrúl

,

Trans. linn. soc. V. k. viii. rl. és Schaw, II. k. I. r. 138. rl. öt

pofzsebének elö felé kifordított brével mutatják, mintha két függ

zsebe volna feje oldalán, lllyesmit nem találni a természetben. Jól

van ábrázolva a berlini acad. irataiban 1822, cs 25. 2. rl.
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A CSÚTEGEREK.

{Les DiplostoTna. Raf.

)

IMaj cinem egészen hasonlók a zsebegerckJiez , kivé-

vén , Jiogy teljességgel fark liijával vannak. (^).

Ezek is Éjszak-amerikai állaLok. Az elöltünk lév

laj verhenyes és tiz^hüvelknyi hosszií.

Most az erosebb rlkhöz megyünk át , mint

a raellyekrol eddig szóltunk ; de a mellyek között

többeknél igen ki vannak a válperecek fejldve.

Ezen számhoz tartoznak:

A HÓDOK.

{Les Castors. Castor. Lin.)

Minden más ó'rló'kh'il kíilönhíiznok látkqrileg lapított,

majdnem tojásdad idomú és pikkelyes farkok állal. Lábai-

kon öt üt uj , a hátulsók hártya állal egyesültek , a hü-

velyk után következn egy ketts és ferde köröm vau. Min-

denütt négy, lapos koszorúju zápfogok van , mellyek ugy

látszik, mintha magára hajlott csontszalagbul volnának ké-

szítve , s ennél fogva fölül a bels szélen egy , a külsn

három kikanyarodás látszik, — alul az ellenkez eset vau.

A hódok elég nagy állatok egészen vizi életek; lá-

baik és farkok jól segítik ket az úszásban. JMinthogy

fképen kéregbíd és más kemény anyagokkal élnek

,

metszik igen hatalmasak s ersen ninek a gyökérrül a

mint elöl elvástak; ezeket használják mindenféle fák le-

vágására.

(') Rafincsqnc csak négy nésiy ujat á<l nekik minden lábokra. A

jni fajunknak öt vjii /iiiiit a zscbegcrcknek.
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Azon nagy mirigyidomú zsebek, mellyek elöhörö-

kon nyilnak meg, egy igen ers szagú kencsöt válasz-

tanak el, a gyógyszereseknél liódony, (castoreum) név

alatt ismereteset. Mindenik nemnél a végbél vegébe nyil-

nak a nemzés mszerei, ugy liogy csak egy kiilsö nyí-

lások van.

A lajiadai hód; Földinél kasztor hód. [Le Castor du

Canada. Carstor fiher.) Bull". Vili, xxxvi.

Nagyságra fölülmúlja a borzot^ minden négy lábúak

között ö fordít lakhelyépítésre legnagyobb szorgalmat

,

lakhelyeket társaságosan épít Éjszak-anicrika legmagányo-

sabb helyein.

A hódok a jó mély vizeket választják ki, hogy az

fenékig soha be ne fagyjon és ha lehetséges a folyóvize-

ket, mert igy fólebb lerágván a fákat, a viz által oda

vitetik a hová akarják. A vizet egyenl magasságon tart-

ják egy ágakbul kvel és agyaggal vegyítve csinált töltés

által, mellyet évenként kijavítanak, s mclly kihajtva va-

lóságos gyepüvé vál. Egyes lakok két három család szá-.

mára vannak, s két emeletüek; a fels száraz, az állatok-

nak, az alsó a viz alatt van a kéreglakarmány tartása

végett. Csak ennek van nyilasa, s az ajtó a viz alatt van

minden közlekedés nélkül a szárazzal- Ezen lakok egy-

másba font és agyaggal ersített ágakbul készíttetnek. A
hódok különben több barlangokat is birnak a folyó hosz-

szában, a hová lakhelyeik megtáraadLalásakor menekedni

futnak. Epületeiket csak télen használják , nyáron elszé-

lednek s mindenik magának él.

A hódot könnyen megszelidíthetni s állati eledel

evésre szoktaihatni.

A kanadai hód egyenl vörhenyes barna ; brét , nnnt

tudva van , igen keresik a kalaposok ; vannak szkék

,

feketék és néha fehérek is.

Mind eddig nem állapíthattuk meg szigorú összeha-

sonlítgalásunk mellett is hogy a Rajna , Duna , Wescr s
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más folyók hosszában barlangokban él hodok kiilöiibözo

fajuak- e az araerikaiUil; vagy csak az emberek közclclc

akadályoztatja ket az építésben.

A SZÍTHÓDOK.

{Les Couia. Mypotajnus. Commerson.)

Szítanak a hódokhoz nagyságokra, majdnem liason-

lólag alkotott négy zápfogokra és barna sárgás színíí

,

hatalmas metszfogaikra, mindenütt öt iiju lábaikra néz-

ve , s ezek közül a hátulsók úszhártyások ; de farkok

hosszú s gömböly. Ezek is vizi állatok.

Csak egy faj ismeretes

:

A délamerikai szíthód. {Le Coui. Mus Copius. Molin)

Geoífr. Ann. Mus VI, 35. rl.

A folyók partján barlangokban lakik déli Amerikában.

Sárgás barna szre , alapján gyapjazatLal tömve , a ka-

laposoktul a hódször gyanánt használtatik s IcÖvetkezleg

fontos czikkcly a kereskedésben. Bre ezerenként horda-

lik be Europííba-

A SÍJLÖK.

{Les Porc-Fpics. Hystrix- Linn.)

Els pillantásra megismerhetk azon durva s Jiegyes

lövisekrül, mellyekkel fölfegyverkeztettek, mint a sünök

a ragadozók között. Zápfogok mindenütt négy, lapos ko-

ronájú , mázlemezek által különbféleképen módosítva

,

mellyek árkos közöket hagynak rajtok; nyelvök tövises

pikkelyekkel takart; vállkulcsaik igen rövidek a melcsont-

hoz és hónlaphoz való támaszkodás végett s csak szalagok

által függesztettek föl. Ezen állatok üregekben laknak

,

és sokat birnak a tengeri nyulak természetébül. Röfög
szavok , nagy és csonkított arcorruk miatt a disznókhoz

hasonlíttatnak és ,, tüskés disznó'* nevet kaptak.
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A tulajdonképi síjlök.

{Les Porc-Epics.)

Fejk többé kevesebbé boltos az orrcsont kifejldése

által. Mell négy, hátul öt ujok számláltatik, nagy kör-

mökkel födve.

Az eiu'opai faj : A tarajos sül. F. Hystrix eristata

Lin.) BuíF. XII, 51 és 52 rl. — Olasz- és Spanyolország

délén, Siciliában lakik; Barbariában is találtató. Tövisei

i^en hosszúk, fekete és fehér gyürúzettel;, fejét és tarkóját

hosszú serte taraj foglalja el- Farka rövid és csonka úres

tollakkal födött, mellyek vékony kocsánokon ülnek, és

összeverdve zörögnek, valahányszor ket az állat fölme-

reszti. Csontos fején az orr klöncösen boltozik.

Indiában s Afrilíában vannak kevésben különböz fa-

jok, hanem kevesebbé boltos fejek.

A tulajdonképi sülöktül megkülönböztetnek

A SZÍTSUK.

{Les Atherures* Cuv.)

Mellyeknél sem a fej , sem az arcor nincs lolduzadva

,

s mellyeknek farka hosszú, nem fogódzó j lábaikon az

ujak oUyanok, mint a tulaj donképi sülöknél.

A csomós szitsü. [Le Porc-épic a queue en pinceau.

Hyst. fasciculata. Lin.) BuíT. Supp. VII, 77. Schreb.

170. C).

Teste tövisei elül barázdások , farka lapos szárny-

idomú lemez-csomóba végzdik , közönként összeszorítva.

(') Ezen kép Sóba ufán másolva (I, 52, 1.) igen rövid. BuíToné

jo])b , hanem farka vegének szijai nincsenek eléggé világosan mu-

tatva. Éppen ncin láthatni át miért szúmlálák Blanville és Desma-

ret ezen fajt a patkány-nemhez; midn a stilök fogait és lubl)i kül-

s 3 belöö bélyegeit biija.

CUVIER I. K. 15
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A TÍJREJTSK.

{Les Ursoris. Érétisons. Fr. Cuv.)

Kaponyájok lapos, arcorok rövid, nem duzadt; farkok

középszer, töviseik rövidek s félig a brbe rejlettek.

Csak egy faj ismeretes Éjszak -amerika éjszakárul-

{Hystrix dorsata. Linn.) BuíT. XII, LV. (').

A GÖNDESLÖK.

{Les Coendous. Syneiheres. Fr. Cuv.)

Arcorok nagy, rövid 5 fejk a homloknál boltos,

tövisei rövidek , fölcépen pedig farkok hosszú , csupasz vé-

g és fogódzó mint a fijahordóé vagy göndörüé; lábai-

kon csak négy uj van körömmel fegyverkezett; a fálora

másznak.

Amerika heves vidékein van egy faj , fekete s fehér

tövisekkel, feketés barna szrrel, a fogódzó göndesül.

Hystrix prehensiUs. Lin. Cuendu ^ INIargr. Hoüzllaqua-

tzin , Herii. (').

Amerikában van egy másik kisebb faj is , részint

verhenycs , részint sárga tövisekkel, mcllyek az esztend

egy i'észében barnás szürke szr alá rejtettek. {Azzara

gündesüle. Le Gouty d^ Azzara. Hyst. insidiosa Lichtenst.)

Pr. Max. Brésil.

A NYULAK.

{Les Liévres. Lepus- Linn.)

Abban igen megkülönböztet jegyök van , hogy föls

metszik kettzöttek, azaz mindenik inogott egy másik

(') BuíToa ráfogott Coendou-ja (XII , 54.) szinte trcjts , La-

liéin elromlott cs szórevcszlclt.

() Ezen mexikói szó tövises fijahorJól jeleni. Ez a hosszú farkú

coendou , BuíT. Supp. VII, 78; hanem itt arcora Dcni cleg hosz-

szn. licrnaudcz ábiázülala jobb kepét adja.
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kisebb van ('). Zdpfogaik, mindenütt öten, két függs egy-

másba forrt lemezbül képzeltek , s fölül meg egy halódik

is találtalik , melly egyszer s igen kicsin. Melül öt , há-

tul négy ujok van, vakbelök irtóztató, hatszor akkora

mint a gyomor, pöi'ge rcsigahajlongásu) lemezzel belül,

melly az egész hosszán végig fut. Szájok belseje s Lalpok

ollyan szrös mint többi testök.

A tulajdonképi nyulak.
(Lepus, Guv.)

Füleik hosszúk, farkok rövid, hálulsó lábaik sokkal

hosszabbak a melülsóknél , vállkulcsaik tökélyellenek; a

vázban a szem gödöralatli tér hályogidomulag átlyugga-

tott.

Igen számosak a fajták s egymáshoz annyira hason-

lók , hogy nehéz bélyegezni ket.

j4 mezei nyúl. Földi. (Xe liévre commun,. Lepus titnidus.

Lin.) Buíf. VII, XXXVIII.

Sárgás szürke; fülei egy tizeddel hosszabbak a fejé-

nél, halul hamvasak, hegyökön feketék, farka combja

hosszaságu , fehér , fölül egy fekete vonallal.

Az egész világ ismeri ezen állatot, mellynek fekete

Inísa ízes s bÖre hasznos- Magányosan lakik, nem épít

soha, a sik földre fekszik, vadásztatva a tért nagy körök-

ben kerengi át j nem szelidítheték még meg.

A változó nyúl. {Le Liévre variable. L^epus variahilis

Pali) Schr. ccxxxv- B.

Valamivel nagyobb a közönségesnél (mezeinél), fülei

s farka valamivel rövidebbek; ez mindenkor egészen fo-

liér, többi szre pedig nyáron szürke, télen fehér. Ezen

{') St van id, kivált logváltozlatásokkur , miJöu liároiii met-

sz fogat látís/aiiak cgyiuús niügölt bírni , tehát mind (jasze hatot.

15*
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állal , melly éjszakon s déli Európa magas hegyein találta-

tik, a mezei nyúl termeszeiét birja, hanem húsa Íz-

telen.

A iengeii nyúl. F. [Le Lapin. Lepus cuniculus. Lin.)

Buir. ví, L.

Kisebb a mezei nyúlnál, fülei fejénél valamivel rö-

videbbek , farka a combjánál kisebb ; szre sárgás szürke

,

tarkóján verhenyes; torka s hasa fehéresek; fíilei szürkék,

feketeség nélldil, farkán barnaság van.

Ezen állat, mellyel Spanyolhonbiil eredtnek monda-

nak, ma egész Európában elterjedt. Seregesen lakik bar-

langokban, hova mihelyt üldöztetik, menekedni fut. Fe-

hér és jóizü húsa sokat különbözik a mezei nyúléiul

Megszelidítve végetlenül szaporodik s igen különböz szí-

neket és szrt kap.

Az idegen tarlománj'olLban több faj van, mellyekct,

csak igen nagy vigyázat mellett különböztethetni meg a

mi tengeri nyulunktól. Hlyének

:

A siberiai nyuL {Lapin de Sibérie. Lepus tolai'. Gm.)

Schreb. ccxxxiv.

Mintegy középet tart a mezei s tengeri nyúl között

arányaira nézve s az elst nagyságára nézve néha fölül

múlja. Barlangokat nem ásva , a szikláit hasadékiba s más

üregekbe vonul.

Az amerilai nyuL {Le lapín d' Amérique. Lepus

americanus et brasiliensis. Gm.) Lep. nanus. Schr-

CGXXXIV. B.

Majd akkora s majd olly szín mint a miénk; lá-

bai verhenyesek , feketeség nélldil a fülein vagy farkán

;

a fatörzsökökben fészkel , s azoknak odvában gyakran

egész az ágakig fölmegy. Húsa ízetlen és lágy ('),

^') T. h, jz indiai nyúl {/e lapin des Inda), fekete taikóval.
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Mások a mi mezei nyulunkkal igen kiliin liason-

latossúgot birnak. Hlyen

Jíz afrikai nyúl. {Le Liévre eV Jfrique. Lepua capen-

sis. Gra.) GeoíT. quadr. d' Egypte.

Fülei egy ötöddel nagyobbak fejénél , nagysííga és

színe majd mint a mi nyulunké , lábai verhenyesek v^ala-

mivel hosszabbak-

Ugy látszik , hogy Afrika egyik végéti a másikig la-

láltalik , legalább az egyiptomi nem különbözik a jó re-

ményfokitul.

A SíPÖRLÉK.

{Les Lagomys. Guv. (').)

Füleik középszerek, száraik egymás közt alig kü-

lönbözk, szemgödöralatli lyukok egyszer, majd töké-

lyetes vállperecüek, Jarkatlanok; néha igen sipÍLú hangot

adnak. Mindedig csak Siberiában találtattak s Pallas ismér-

teté meg ket. (Glir. 1. 1- s köv.)

Az apró sipörle {Le Lagoinys naia. Lepus pusillus.) Pali.

Glir. I. Scln'cb ccxxxvii.

Barnás szürke, akkora mint egy poc; kis üregek-

ben lakik , termékeny tájakon
,
gyümölcsökkel és bim-

bókkal él. {-).

A szürle sipörle- {Le Lagojnys gris. Lepus ogotonna.)

Pali. Glir. III. Schreb. ccxxxix.

Igen halaváii}" szürke , sárgás lábakkal , valamivel

nagyobb az elbbinél, khalmazatolcban fészkel, és szikla-

hasadékokban , slb. hol szénát gvjt a télre.

(') 7vrt^o/nj'.>(=rnyulpaík;íny.

(^) Fallas egy niég kisebb fajt enilíl, Asia éjszak- keletéiül ; le-

/lus hyperboreus , Zoo;ír. , Rosá. I, 1.52.
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A havasi sípörle. {Le Lagomjs pica. Lepus alpinus.) Pali.

Glir. lí. Schr. ccxxxviii.

Akkora mint egy leugeri disziK), sárgás vcrhenyes. A
hegyek IcgmagasabJj tetején lakik, hol a nyarat füvek ke-

resésében s szárításában tölti a télre. Ezen , néha hat hét

lábnyi magas széna petrcncéi becses találmányok a coboly

vadászok lovainak.

KOrsika csont-fejtiben egy ismeretlen si'pörle faj cson-

tai találtattak. L. Cuv. Ossem. foss. IV. 109. 1.

A sülek és nyulak két neme után azon örlok jönck

,

mellyeket Linné és Pallas a Cavia név alatt egyesített,

de a mellyeknél lehetetlen más közönséges s tevleges bé-

lyeget találni, mint tökélyetlcn vállkulcsokat , noha a hoz-

zájok tartozó fajok nincsenek egymás közt hasonlatosság

nélkül tcslök s terniészct«>k minségére nézve. Mind az

líj világbul val()k.

A HÁRTYÖRLÉK.

[IjCS Cahiais. Hydruchoerus. Erxlebcn.)

Meliil négy, hátul három ujok van, mind három szé-

les körömmel fegyverkezve s hártya által egyesítve j min-

denült négy zápfogok, mellyek közül a hátulsók hosszab-

bak, számos egyszer s közegyenes lemezekbül téve ösz-

szc ; a melülsk kétágú lemezekbül , az ágak a fölskben

a leül , az alsókban a bei-szél felé irányzódván.
,

Csak egy faj ismeretes.

A gujanai liártyörle. {Cavia capyhara. Linn.) Cabyhara

de Marg. Capiygoua. d' Azz. Cahiai. Buff. XII, XLIX.

Akkora mint egy siami disznó, igen vastag arcoru kur-

ta szárú, szre durva, sárgás barna, fark nélkül; serege-

sen lakik Guiana vizeiben s a Maranhonban. Jó vad, s
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legnagyobb az rlk közt. Nagyságra caak a hód köze-

lít hozzá.

AZ ÖRLECSEK. (tengeri disznók.)

{Les Cobajes. Cochons cT Inde. Anoema. Fr. Cuv.

Cavia. Ilig.)

Kicsinben a hártyrieket mutatjalc; hanem ujailc elvál-

tak, zápfogaikon csak egy egy lemez van, és egy másik,

melly a fölsknél ki , az alsóknál be-felé ágzott.

A legismeretesb faj , a tengeri örlecs. Földinél tengeri

malacz Icdvia. Cavia cobaia Pali. Mus porceUuslAn-) Buff-

VIII , 1. Igen elszaporodott Európában, hol a házalcban tar-

tatik azon vélemény létezvén hogy szaga a patkányakat el-

zi 5 színében változó mint minden házi állat. Alaposan vél-

hetni , hogy egy aperea nevíi amerikai állattul származik

,

raelly hasonló nagyságú s idomú , hanem egészen verhe-

nyes szürke szín Brazília s Paraguay erdeíien találtatik-

A MÓKOK.

{Les Mocos. Kerodon. Fréd. Cuv.)

Zápfogailc valamivel egyszerbbek az rlecsekénél , a

mindenilv csupán két háromszegletes hengerbül képzett.

Az ismeretes faj szinte brazíliai; valamivel nagvobb

a tengeri rlecsnél, színe olajzöldes szürke.

AZ AGUTDC.

{Les Agoutis. Cuv. Chloromys. Fr. Cuv. Dasyprocta.

Ilig.)

Melül négy , hátul hííroin ujok van , mindenütt négy

zápfogok, majd egyenlk: lapos rendetlenül barázdás,

kerekes körszélü koronával , a í^Jlsk kikanyarítva a bei-

szélen , az alsók a kúlszélen. Termeszetölcre s húsoltra néz-

ve a mi nyulainkhoz s a tengeri nyúlhoz hasonlitanalí, mely-
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lyeket raitcgy ábrázolják az Anlillákon s Amerika licves

részeiben.

A liozöniiéges oguti ; Földinél aguti Jcávia. {L' Agouti

ordinaire. Cavia aculi. Lin.) Bufl'. VIII , L.

Farka nem egyéb egy egyszer gumónál; szú'rc bar-

na a him keresztjén sárga ; akkoi'a mint egy mezei nyúl.

A farhas aguti. {L. Acouchl- Cavia acuchi, Gm.) BuíF.

Supp. III , XXXVI.

Farka hat vagy hét csigolás 5 fólül barna szr , alul

sárga , tengeri nagyságú.

A panipasz aguti. (Le Liévre pamjms dcs créoles de

Buenos-Aires. Cavia patagonica. Penn- és Schr.)

Aguti fajnak látszik, hosszabb fülekkel, igen rövid

csupasz farkkal; Jianem zápfogai még ismeretlenek.

A PÁKÁK.

[Les Pacas. Coelogenys Frcd. Cuv. (')

Fogaik eléggé hasonlítanak az agutikéihoz , s egy kis

ujjal többök van mint azoknak az els lábok bels szélén,

a háluláók mindenik oldalán pedig szinte egy igen kis ujok

létezik ugy hogy mindcnült öt ujok van. Azon kivl egy

üreget látni pofájokban , mclly az igen széles és kiálló já-

romív széle alatt fekszik (") , melly a csontos ícjnck klö-

aiös tekintetet ád. Azt mondják húsárul, hogy igen jó.

Van egy sárga és egy bai'iia faja vagy fajtája, min-

denik fehér foltos. Cavia paca. Liun. Páka Icavia. Földi.)

Buff. X , XLiii. Sujjp. III. XXXV.

f') Anoema , ertlen; chloromjs , sárgapalkány ; dasyprocta ,

takarl alfol , coelogeny s , vújt pofa ; hydrochofrus , vízidisznó.

(-) Hailan (Fauna amciic. 126. 1.) egy a philadelphiai tárban

tartott foj szoiint egy új nemet alkotott o.iteopera nev alatt, hanem

e/.en kiiása szerint azt mi nem másnak vcljíik mint a pákáénak. Dos

aiarel.s (ir is és/revettc már ezt.
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Végre még egy állat vau húLi'a, lalám a kaviák-

hoz, talám a sípriékhez vagy a patkányokhoz közelít
5

de a mellyet igazán nem tudunk liova helyheztetni , nem
ismervén fogait ; — ez a Csinkörle {cliinchilla) , melly-

nek hre a kereskedés száraára bven hordatik be , de

egész testét még nem lehete megszerezni. Akkora mint egy

tengeri rlecs vagy kis tengeri nyúl ; hosszú süni s a pré-

meknél ismertek között legfinomabb szr; fülei na-

gyok, félig csupaszok; farka testének harmadát üti föl,

durvább s olly módon helyheztetett szr, hogy az ol-

dalvást összenyomottnak látszik. Els lábain négy uja van

s a hvelyknelc nyoma ; a hátulsókon csak három. Eze)i

emls déli Amirika hegyein lakik.

A J^iscache mellyet d' Azzara irt le (Quadr. du Fa-

rag., a fr. ford. II, 41. 1.) s mellyet mi ábrázolva látánk

alig egyéb, mint a csinkörle nagy faja, rövidebb és dur-

vább szrrel. (^).

AZ FAVILOSEK HATODIK RENDÉ.

A foghíjasok.

Vagy állkapcsok elején fogak nélkül szkölkö-

d emlösek ; — nálunk a karmos állatok utolsó ren-

(') Az ábrázolatokat llamilton Sniilli es Brookes kö/Jötték ve-

lünk. Ez azon állat, uiellyet Blainvillc gerboise géante név alatt ir

le, üesin. Mamm., 315, és Nouv. üict d' hist. nat. Xlll , i 17. s

nielly ezen munka angol fojtlításában Marmot-diana név alatt

festve van.
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elét képezik. Noha csupán tagadó bélyeg által egye-

síiitek , azonban mégis némelly tevleges jeleket is

birnak együtt, nevezetesen nagy körmöket, mely-

lyek az ujak végeit körülölelik s többé keveseb-

bé a mancs természetéhez közelítenek; továbbá

bizonyos lassúságot, fürgeség-hijányt, mellyek tag-

jaik helyezetétül származnak s abbul könnyen

ismerhetk ; hanem ezen jelek is eléggé kit-

n csorbákat hagynak, ugy hogy a rendet hán)m

törzsökre kell osztanunk.

A LA SSA x\JÁROK.

Els osztályokat képzik. RÖvid arcok van. Ne-

vök rendkívüli lassuságoklul j , melly valóban

szokatlan alkotások következése , hol a természet

abban látszott mulatni fkkarni, hogy valami töké-

lyetlent s grotesket teremtsen. Csak egy neme lé-

tezik még.

A LAJHÁROK.

(Les Paresseux. Bradipus. Línn.)

Zápfogaik hengeresek , szemfogaik hegyesek é3 ezen

zápoknál hosszabbak; mellükön két csecs, ujaik bór által

egyesíttelLek , s kivülrl csak iszonyú, összenyomott, gör-

be körmök által jeleltetlek , mellyek nyugalom idején a

tenyér vagy talp felé hajloLlak. A hátulsó lábok ferdén

izcsüllek a száraklioz s csak a küls szélre nehézkednek
5

az ujak percei feszes csukló-izesülésück , s az elsk bizo-

nyos életszakban a kéz és láblö csontaihoz forrnak , s ezek

is egybe forrással végzdnek a gyakorlás liijánya niiall.
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Végtagjaiknak ezen alkoldsbeli alkalmatlanságíUioz , egy

nem kisehb szövetkezik arányaik miatt. Karjaik és elö-

karjaik sokkal hosszabbak combjaik- és száraiknál, iigy

hogy mentkben könyökökre kell támaszkodniok 5 rae-

deucök olly széles, combjaik annyira oldalfelé irányzot-

tak , hogy térdeiket nem tudják eg^^raázhoz közel vezetni.

Menetelök természeti következése ezen aránytalan alko-

tásnak. ('). Fákon tartózkodnak , mellyeket elbb el

nem hagynak, mint mikor leveleikti megfoszták , any-

nyi fáradságokba kerül egy másik fa elfoglalása 5 még az

is mondatik, hogy azoknak ágairul készakarva leesnek, a

lemenetel munkáját kikerülendök. Csak egyet kölkeznek

s azt hátukon hordozzák.

Ezen állatok belsrészei nem kevesebbé különcösek

többi alkotásuknál. Gyomrok négy zsebre oszolt, a ké-

rdzk négy gyomrához igen hasonlókra, hanem belül

lemezek vagy más apró emellcedések néllíül , mig azonban

bélcsjök rövid és végbéltelen.

AZ ÁJ-ok.

{Acheus. Fr. Cuv.)

Cuvier Fridrik Acheus nevet dd azon fajoknak;

mellyek melülsö lábaikon három ujat bírnak; ezeknek

farkok igen rövid.

A közönséges dj. {U Ai. — Földinél hdromuju lajhdr.

Bradypus tridactylus. Linn. Buff. XIII, V és Vl«

Azon faj, mellynél a lajhaság és azt okozó alkotás leg-

magasabb fokon mutatkoznak. Hüvelyke és kisuja, apró

(') Carlisle észrevette , hogy a végtagok üterei számtalan ágacsokba

oszlcíssal kezddnek , mellyek tovább egy törzsökbe egyesülnek , hon-

nan a rendes ágak származnak. Ezen alkotás a lórikban is mutat-

kozván , mellyeknok járása szinte lajhár , Icliclseges hogy mozgások
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diirvánvokra szorítva, a br alá rejtvék ós a lábloliuz s

kézLliöz l'orrtak ; a vállkulcs szinle csak durvány s össze-

forrt a válltetövel. Karjai kétszer oUy liosszúk mint szárai;

feje, háta, tagjai szre liosszií, durva, nem rugékony, majd

mint a szántott széna, a mi rút tekintetet ad neki. Színe

szürke; gyakran barna s feliér foltokkal a liálán. Nagy-

sága minta macskáé. Mindeddig ö az az egyetlen emls,

mellynek kilenc nyakcsigolája van.

Ismeretes még egy áj, az ugy nevezeti pörÁöli /idfu.

(Ai a dos brúlé) mivel vállai között egy sáx'ga-köríí fekete

foltja van; ez, Temmink szei*int, csak faj la, iigy lámadva,

hogy vállai között a szór levásott. Hanem

Az örvös dj {U aí á collier noir. Brad. torcjualus. Geoíf.,

Aim. I\Ius.) — Schr. LXXIV , A.) megkülönböztetett

faj , még feje csontalkotása által is.

A L.AJHÁROK tulajdonliépen.

{Bfadypus Fréd. Cuv. Cholaepus, Ilig.)

Cuvier Fridr. megtartja a Bradypus nevet azon fa-

joknál, mcilycknek mels lábaikon két ujok van. Szem-

fogaik Jiosszab]>ak és hegyesebbek; farkok egészen hibázik.

Csak egy ismeretes.

jí közönséges laj/idr. (/>' Unau. Bradjjms didactylus.

L.) BufF. XIII, 1.

Az djnál valamivel szerencsésebb alkotású. Karjai ke-

vesebbé hosszúk , vállkulcsai teljesek ; lábain s kezein nem
forr annyi csont össze ; arcora hosszabb ; stb. Felényivel

nagyobb az ájnál s egyidomulag barnás szürke , melly nélia

verlieiiyes árnyolatot kap.

lassuságára ncnielly befolyást gyakorol. Végre a lórik , a honilokma-

^38 eiiilr, a valódi dúguj, nic!,' annyi igen lasú úllatok, karjaik

líOíszaságárul ismeretesek.
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Ezen két állal Amerika heves rcszeibiil való. Hihelolcg

kiirtattak volna már régen , ezen tartományok számos ra-

gadozói által , ha körmeikben nem bírnának valamelly vé-

d szert (*).

x\mcrikában két állatnak ásvány-csontváza találtaték

ezen rendbi, igen nagy termeteké, mellyéknek egyike,

a Hal-dj. Megatherium (Cnv. Ossem. fossiles, V-köt.

I. r. 174. 1.) a lajhárokéhoz i^en hasonló fejet birt, ha-

nem szemfogak nélkül, s vázának egyebe részint a lajhá-

rokéhoz , részint a liangyászokéhoz hasonlílolt. Tizenkét

lábnyi hosszú, hat hét lábnyi magas. A másik, a Fogy-dj*

Megalonyx uo. 160. 1.) valamivel kisebb. Ennek jól csak

az ujai ismeretesek, mellyek az elbbiéivel sok jelben meg

egyeznek.

A második törzsökben vannak:

A rendes foghíjasok.

Arcorok hegyes. Némellyeknek még van záp-

fogok. Két nemök van.

A TATÚK. Földinél Pdnczélos állat, lalu^ aj^madilL

[Les Tatous. Danypus. L) (")

Minden eralösek között jelesek azon pikkelyes , ke-

(') Az különös hogy a közönséges lajliúr Séba ideje elótt nem

volt ismeretes, s ezen tudatlan gyjt szerint, sokáig nyakason

ceylaninak monúiHíé\.. Erxleben afrikabelinek monda, mivel helyette

Bosmannn poto~\kt nézé , melly talpanyú. (1. ezt.) Az bizonyos,

liOgy a közönséges lajhár csak déli Amerikábul j6.

Shaw (Gcn. zool.) egy állatot ir le bradjpus ursinus név alatt,

mellybiil lligcr a prochjlus nemet csinálta. Buchanan azonban

(Voy. dans le Mysore , 1. kött. "198. 1.) megismertet, hogy ez va-

lóságos medve; és valóban Shaw egyéne kaponyájának megnézése

-által meggyözödfem , hogy ez medve és pedig az ajakos fnjhul , —
mclly melszó fogait elveszte. Lásd elöl a 159 lapon.

(•') Tatu Lraziliai ncvök. A spanyolok armadillo-nuk hívják
,
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meny, aprú padlazatkövckhez hasonlító rószckbül össze-

tett páncél által, melly fejket és nélia farkokat is takarja.

Ezen anyag paizst képez a homlokon, egy másikat igen

nagyot és domborút a vállakon, egy harmadikat, az elb-

bihez hasonlót a kereszten , s ezen két utolsó között több

mozgékony és közegyenes övet, mellyek a testet hajtható-

vá teszik. Farkok majd soros gyrkkel födött, majd csu-

pán különbféle gumókkal , mint a szarok. Ezen állatok-

nak nagy fülök van, nagy körmeikés pedig elül majd négy

majd öt, hátul mindig öt; arcorok eléggé hegyes; zápfo-

gaik hengeresek, egymástul elválasztottak, mindenütt hét

vagy nyolc , belül máz nélkül ; nyelvök sima , kevéssé

nyújtható ; a pikkelyek közölt vagy a bor födözetlen pán-

céltalan részein ritka szór van. Barlangokat ásnak, s ré-

szint növényekkel részint bogarakkal és dögökkel élnek ,

gyomrok egyszer , vakbelök hibázik. Mind Amerika hév

va?y legalább mérséklett részéhül val<')k.

Alncmekre oszthatók melülsö lábaik alkotása és fogaik

száma szerint. A k'onagvobb számnál a mols lábakon csak

négy uj van , mellyck közül a két középs leghosszabb.

A TATUHETEK.

(Les Cachicames. Ciiv.)

Csak hét fogat bú'nak mindenik oldalon, mindenik

állkapocsban; arcorok hegyes, íai'kok hosszú, csontgyü-

rükkcl körülvéve ; illyen

A íílencüvü tatuhét. Földinél hilenczöves pdnczélos állat.

{IjC taton noir d' Azz. — Dasypus novemcinctus.

Lin.) Cachicanie Buíf. X, 37. Taton a longue queue-

l'«{;yv(M-zolök iniatL- ;i porliij^allok encubcrto-^^A\\ ii;;yan azon okliiii.

Méi; más iicvok : quir<piinc/iu. Da.sypus (íödult lllj) a iiyul és tcii-

j;cri iiyul ucvci köic lailozoll a yoíoiiökücl.
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Ua. Siipp. 111, 58. Taluete Schr. 73. Tatupeha.

Margr).

Kilenc öve van köz<í'pcn , néha nyolc ; rendesen fckc-

lc3 ; lizcnöL hüvely ívnyi hússzá, farka szinle akkora.

A liétövü tatullét. Le tatu rtiulet d' Azz. Das. 1-cinc-

ius.) Schrcb. 72.

Csak liétöv 3 kisebb marad 5 aránylag rövidebb

farkú.

A TATUTÍZEK.

{Les Apars. Cuv.)

Ujaik mint a tatuhélekéi , fogok mindenütt kilenc

vagy tiz.

A hdromövü íatutiz. {Le iatou apára. Marg. Apar.

13uíf. Mataco d' Azz. Dasypus tricinctus. L.) Schr-

LXXI. A.

Középen három Övvel; igen rövid farkú, rendesen gu-

mós vérlekkel. Össze tud gömbölyödni, fejét és lábait pán-

céla közé behúzva s teljes lapdát képezve mint némelly

bogarak a százlábú nembül. Braziliában s Paraguayban la-

kik. Ez egy azok közül , mellyek délen legtávolabb talál-

tatnak. Közép-nagyságu marad.

A TATÜPIKKEK.

{Encouberts, Cuv.)

Els lábaikon öt ujok van, a három középs leghosz-

szabb; nagyrészint ötöncölt pikkelylyel födve; fogok szá-

ma mindenütt kilenc vagy tiz.

(') A íatou a tété de l/elette de Giow , Cirquinson de BuíT.
;

a das. oitodcchncinctus. L. ; k/.óusé^oa VHgy liulövii l;ilupikk ; ha-

nem Grcw. a kereszt- páncél sorait mozpóLonyiiak lat ti. De mee;-

száir.lálva, i.^y is mind össze csak tizi'iilialot tcíznck ,
— s ábrázola-

ta sciii imilal ennél többel.
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j4 közönséges {hatövü) tatupikh [Le taton encouhert En-

couhert et Cirquinson. Biiff. Q). Tatou poyou d' Azz.

Das. sexcinctuH et oclodecirn cinctus. L.) Buíf. X. XLII.

SlllJp. III , XLII.

Miuden löbbiektül abban különbözik , hogy az dllköz-

ti csont mindenik oldalán egy foga van; pdiicéla Jiat vagy

hét övet bir , kockái simák , nagyfok , szegletesek ; farka

középszer s csak a tövén gytírüs; minden lábán öt uj.

A fürészes íatupUk; Le Pichiy d' Azz. hasonlít az

elbbihez, Idvévén hogy álUvözti csontjában nincsenek fo-

gai, s hátulsó páncéla fürészes, a pikkely tclcn részek pedig

hosszabb és tömötlcbb szörück mint a többieknél.

A födött tatupilk. Le tatou velu d' Azz, határos faj.

A talic egy harmadik alosztásánííl a melülsö lába-

kon öt uj van , hanem ferdén fekv , ugy hogy a hü-

velyk és a mutatíí uj vékonyak , ez legliosszabb , a kö-

zépsn egy iszonyú metsz köröm van, az utána jövn szin-

te egy egy nagy de rövidebb köröm, az utolsó uj pedig

mindnyája között legrövidebb. Ezen kézidom alkalmatossá

leszi ket a földásásra és a gyors bele búvásra , vagy leg-

alább az ers bclckapaszkodásra , ugy hogy nagy bajjal

vonliatni cl ket.

A TATUVÁJAK.

{Les Cabassous.)

Ezen alosztásba tartoznak s mindenik oldalon minde-

nik állkapocsokban csak nyolc vagy kilenc fogok van.

A tulajdon tatuvdj {Le Cahassou propre. Buff. Tatouay

d' Azz. Das. unicinctus. L). Bull'. X, xl.

Tizenkét középövvel : farka hosszú; öveinek és pán-"

célának kockái négyszegek, szélesbek mint hosszak;

mindenült öt uj , melül négyen iszonyii körmök küls

szelkön metszk. JNagyra ni.
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a tatukarmok.

{Les Pi'iodontes. Fréd. Cuv.)

Ujaik még egyenellenebbek, karmaik még iszonyúb-

bak, mint a laluvdjoknál, mindenütt busz, huszonnégy

apró fogok van , mindössze tehát kilencven négy vagy

kilencven hat. lilyen

A szörny tatukarm- [Le Tatou géant. Geofl\ Grand
Tatou d' Azz. Dasypus gigás. Cuv.) Deuxiéme Ca-

hassou de Buíf. X, xlv.

Tizenkét vagy tizenhárom középövvel ; farka liosszú

és házfödelesen jjikkelyezett, a kockák négyszeletüek, szé-

lesebbek mint hosszak; ez legnagyobb a tatuk között 5 né-

Jia fark nélkül nagyobb három lábnyinál-

Végre a tatuk mó^é helyheztetendk még, mint egy

alnem

A HÁTAVÉRTESEK.

{Les Chlamypliores. Chlamyphorus. Harlan.)

Mindenütt tíz fogok , minden lábokon öt uj ; a me-
lülsökön igen nagy görbe összenyomott s mint a tatuvá-

joknál, igen hatalmas ásó eszközt adó karinok vannak;

hatok pikkely-kockás kercsztsorokkalfadött, minden mer
páncél nélkül elül vagy hátul, hanem csak egy vértet ké-

pezve, melly lestökhöz csak gerincök hosszában lapad;

testök hátulja mintegy elvágott, s göndörödött farkok ré-

szint testök aljához feszült. (^)

Csak egy faj ismeretes
,

[a csonha Jtdtavértes, Chla-

myphorus truncatus. Harl.) öt, hat hüvelyknyi hosszú.

Chili belsejébül ered , hol élete nagyobb részét a föld

alatt tölti.

(') Mi ezen állalot csak Harlan leiiásábui ismeijiik. Aiiuale*

•tlii Lycée de Newyork. , 1, 235. I i's xxi. rl>

CUVjlER I. K. 16
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Jegyz. Vázlcirása, Yarrel által adva, (Zool. joiirn- XII )

igen sokban megegyez a taluvájcval Mindenik szemholda

íolött egy különös guraússág látszik.

/. Ugy látszik, hogy Araerikában, ásványállapotban

találták egy szÖrnyü nagyságú tatu csontjait , inelly farka

néllvül talám tiz lábnyi hosszú volt. (L. Cuvier Ossemenlfi

fossiles, V. I. r. 101. lap. jegyz).

A VÁJLÁBAK.

(Les Orycteropes. Orycíeropus. Gcoff.) ('j.

Sokáig összezavartattak a hangyászokkal , minthogy

ugyan azon eledellel élnek , fejk idoma hasonló , nyel-

vök egy kissé szinte kinyujható; hanem különböznek

mégis , minthogy zápfogakai bírnak , s minthogy kör-

meik laposak, ásók, nem metszk. Fogaik alkotása min-

den más emlösétíil különböz 5 ezek tömött hengerek

,

egész hosszaságokban végellen sok apró csatornákkal bi-

rok ; mint* a spanyol nád ; gyomrok egyszer , a csuk

felé izmos vakbelök kicsin , tompa.

Csak egy fajok ismeretes.

u4 renienyfoki vcijlab. {L. Oryctérope du Cap. Myrme-
cophoga capensis. Pali.) Buíf. Supp. VI. xxxi.

Az ezen g\'armatbeli hollandusok földi disznónak ne-

vezik. Ezen állat akkora mint a borz és nagyobb , ala-

csony szárú , csuta szni , barnás szürke , farka a testé-

nél rövidebb s hasonlóképen csutaszrü ; raelül négy , há-

tul öt uja van. Üregekben lakik , mellyeket rendkívüli

könnységgel ás. Hiísát megeszik.

A többi rendes foghijasoknál hibáznak a záp-

(') Orycteropus , vájó, ásó lábú.
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Ibgak s következleg semmi-néma íogok sincs. Ili

is két nem van.

A HANGYÁSZOK. F.

{Les Fonrmilliers. Myrniecophaga' h.

Szrrel fódLek 5 arcorok hosszií , kicsin szájba végzódö

minden fog nélkül, mellyböl íoiidlidorau nyelv jö ki, na-

gyon elönyújlható, s mell5"ct ok bedugnak a bangyabo-

lyokba és tenneszfészkekbe, liol a rajtok lév enyves

nyál által ezen bogarakat megfogdossák. Els karmaik

ersek, metszk, a fajak szerint különböz számúak, a

termesz -fészkek elrontására és eléggé jó véd fegyverül

szolgálók. Nyugalomkor mindig félig behajlottak ezen

karmok, az ököl egy bavadályának megfelelve, e szerint

az állat csak lába oldalára nehézkedik. Gyomrok egy-

szer, a csuk felé izmos, bélcsatornájok középszer s

vakbélteleii. (')

Mindnyája az i'íjvilág heves és mérsékelt részeiben

él; egy kölkct szülnek, s azt hátakon szokják hordani-

A sörényes hangydsz. (Le Tamanoir* Myrniecophoga

juhata. (Bufl'. X, xxxix- Supp. III, lv.

Négy lábnyinál hosszab , melül négy, hátul öt ujjal,

farka alul s fölül föggsen irányzott hosszú szrrel fö-

dött , bundája barnás szürke , mindenik válán egy ferde

fekete, fehérrel szegett sujtás ; legnagyobb a hangyászok

között. Azt bizonyítják hogy még az onka ellen is védi

magát. Az alacsony (lapos) vidékeken lakik, fákra nem
mász, lasan jár-

A fogódzó hangydsz. [Le Tamandua. Myrmecophaga

(' ) Daubenlon a kétuju hangyászban ket igen apró toldalékot

ismerletett ineg mellyekct szigorúan leliet vakbél gyanánt venni.

Aliul bizonyos vagyok hogy a fogódzó hangyászban nem léteznek

16<*
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tamandua Cuv- Mjrm. tetradactyla s M. Iridaclyla.

L.) Schreb. LXVL

fdoina s lábai mint az elbbié , hanem lelényinél is

kisebb; farka csutaszórü, fogódzó, csnpaszvégü , s neki a

fák ágaira való akaszkodásra szolgáló. V'aii sárgás szürke

is, válán egy ferde csikolattal, melly csak a fény vissza

veréskor látható; vannak sárgák fekete sújtassál, vainiak

sárgák kereszt sújtassál, és l'ekelc hassal; végre vannak

egészen feketések. Még mind eddig nem tudjuk, ha fa-

jokat bélyegeznek-c ezen különbségek.

yí kétiiju hangyd'iz. F<")1(H- (/>e Founniüíer a deux doigt^

,

Mymiecophaga didactyla. Lin.) 13uíl'. X, xxx-

Akkora mint egy patkány, gyapjas sárga szörü , há-

la hosszában egy vereses vonal, farka fogódzó, csupasz

vég, elül csupán két uja van, egyik nagy, — liátul

négy (').

A TOBZOSKÁK. [Pikkelyes állatok) Földi.

{Les Pangolins (*). vulg. Fourmilliers écailleux. Mánia.

Lum).

Fogok nincs', nyelvük igen kinyújtható , liangyákkal

és termeszekkel élnek , mint a hangyászok ; hanem tes-

tök tagjaik és farkok nagy metsz pild^elyekkel íödöt-

tek , tobozidoniban fekvkkel s mellyeket fólmereszte-

nek , összegörabölödve , ha valamelly ellenség ellen akar-

ják magokat védni. Minden lábokon öt uj van. Gyomrok

(') A myrmecophaga tridactyla. L. Séba, F. rl. nem egytfb

egy rosszul ábrázolt fogódzó hangyásznál. A myrm. striata Schaw.
,

BiiíT. Supp. Ili , LVI. il. egy a kitötnötl elrontott orramozg.

(') l^angoeling , Séba szerint, a jávai nyelven annyit tesz,

mint: összegömbölötlö. Bcngalában badjarkita vagy sziklák niászó-

ja , nevet visel ; földi pontynak is neveztetik. A hollandi hajósok

formózai ördögnek hívják , stb.
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középen csekélyen elosztott; vakl?elök hibázik. Csak az

ú világban találtatnak.

A rövidfarhi tohzosha. {Le Pangóim a queue courie'

M. pentadactyla. L. M. hrachyura , Erxl-) BufF. X ,

XXXIV.

Három négy lábnyi hosszú \ farka felényi mint a

teste. Kelet-indiábul.^ Ez az Aelianus Phattagen-']e (Lib.

XVI. Cap. VI.

j4 hosszú farJau tohzosha. Föld. {Le Pangóim a longue

cjueue. Phatagin de Buíf- M. tetradactyla- Linn. M-
macroura. Erxl.) Biiff. X. xxxiv.

Két liárom lábnyi hosszú; farka kétszer hosszabb a

(esténél
;
pikkelyei hegyekkel fegyverkezve. A Senegal-

tul, Gvineábul, stb. (').

A Pfalz-ban a fjld alatt egy körömpörczöt találtak,

raelly Inísz és több lábnyi hosszú tobzoskát mutat. Ciiv.

,

Ossera. foss. V. I. r. 193. 1.

AZ EGYVÉKUAK (eGYüRÜEk).

{Monolrémes Geoífr-)

A foghíjasok harmadik törzsökét teszik. Ne-

vöket azért kapták , minthogy a mag , a hiigj és

más örületek számára csak egy küls nyilasok van.

Nemz mszereik különös rendetlenségeket mutat-

nak ; noha hasok alatt nincs erszéiiyök : még is az

erszényesek számfölötti csontjait hordozzák a fan-

csontok fölött ; magcsatornáik a hugycsöbe nyílnak

ez pedig a ganalóba ; lankadtság idején a vessz

(') Mi a ho-sszufaiku fobzoska hazáját Adanson c.s más utasuk

Itulósílásailiiil lialáriv/.tiik nio!,'.
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hüvelybe vonul vissza , melly egy lyuk által

a ganaló fenekébe nyílik. Méliül csak két csatorna

vagy kürt szolgál nekik , mindenik különösen nyil-

va és két torkolattal a hugycsöbe , melly igen bö

s a ganalüba tátong. A mint végre nem egyeztek

még meg emlik léteiérül {^) , nem tudhatni, ha

élötszülök- e ezen állatok , vagy tojók (^). Vázokban

nem kevesebb különösséget mutatnak , fképen egy

vállkulcs által, melly mindenik vállal közös, a ren-

des vállperec elébe helyeztetett s a madarak villa-

csontjához hasonlít. Végre , az öt karmon kivül

mindenik lábokon , a hímek a hátuísókon egy tu-

lajdon sarkantyút is hordanak, csatornával birót

,

melly egy a comb bels oldalához ragadó mirigy

állal elválasztott nedvet bocsát ált. Azt bizonyítják
,

hogy sértései mérgesek. Ezen állatoknak nincs kül-

s fülcsigájok, szemeik igen aprók.

(') Meckcl eml gyanánt tekinti azon ket min'gyhalmozatot

,

mellyet igen kifejldve talált egy nstény kacsaszájnál. Geoffioy azt

véli , IiOf;y ezek inkálib megegyezk azon mirigyekkel , mcllyek a

cickányok oldalain találtatnak.

() Rövid id óta bebizonyodotlnak mondják az utasok, hogy

ezen állatok tojásokat tojnak. Azon esetben , ha ez ugy van , az

egyiüeket (egyvékuakat) tulajdon osztályú állatoknak kell némiké-

pen tekinteni; hanem óhajtandó, hogy egy értelmes boncoló pon-

tosan leírná ezen tojásokat, belül történ eredetöket, és a kilojás-

utjni kifejidésöket. Ezt azon sok orvostul várhatni, kik Jackson

kikötjének gyarmatját naponként meglátogatják. L. különben a ka-

csaszáju boncolatárul azon pontos különirást, mellyet Meckel tett

közzé; vedd segédül, nemz mszereik rnl , sir Everard Home jegy-

zéseit ; tlem a ; Le^ons d' anatomie comparée , tome V. és M.

Geoffroy-Saint-Hilaire jegyzékeit. Mém. du Mus. , XV. k.
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Az együrüek csak Ujhollandban találtatnak,

hol csak az angolok letelepedése óta födöztettek

íbi. Két fajok ismeretes.

A GÖMBÖIjYÖK.

{Les Echidnés. Echidna. Cuv. Tachjglossus. Ilig.

Fourmilliers épineux.)

Arcorok hosszú, vékony, kicsin szájba végzd , ki-

nyújtható nyelvet biró mint a Jiangyászok és lobzoskák.

Szinte hangyákkal élnek, mint azon két nem. Fogaik

nincsenek , hanem padlatuk több sorú , apró , hátra

irányzott tövisekkel födött. Rövid lábaikon öt öt igen hosz-

szií , igen ers ásó köröm van , s testök egész föle tövi^

sekkel födött, mint a borzé. Ugy látszik, hogy a ve-

szedelemidején szinte laptaként összegömbölyödhetik. Far-

kok igen rövid; gyomrok tág s majdnem golyókerek,

vakbelök középszer; vesszejök négy gumóba végisdik.

Két fajok számláltatik.

A tövises gönibölj. [U Echidné épineux. Echidna liy-

strix. Ornithor/ijnchus hystryx. Home. Myrmeco-
phoga aculeata- Schaw.)

Vastag tövisekkel egészen, födve.

A sertés gömbül)'. (Z/' Echidné soyeux. Echidna setosa,

Orniih. setosus. Home.)

Szrrel födött, mqlly között a tövisek félig eh'ej tet-

tek. Némellyek ezt csak kor-fajtának vélik.

A KACSASZÁJUAK. Földi.

{Les Ornithorinques. Ornithorhynchus. Blumenbaeh.

Platypus. Schaw.)

Kinyúlt s egyszersmind különösen széles és lapoi

arcorok legnagyobb liasonlatossíigot mutat a kacsa lem-
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zéjével (szájával), annyival inkább, minthogy szélei

apró kereszt lemezesekkel födvék. Fogok csak a szájok

fenekén vau, kett mindenütt, gyökértelen, lapos koro-

nájú, s mint a vájlábc apró függelmes csövekbül álló.

Melülsö lábaikon hártya van , nem csak az ujakat egy-

beköt , hanem a körmeket is jóval meghaladó ; hátulsó-

kon a körömtövekncl végzdik a hártya; melly két

bélyeg a lapos farkkal együtt a kacsaszáj uakat vizi álla-

\üklcá teszi. Nyelvök némiképen ketts, egyik a lemzé-

í)en, bojtokkal födve a, másik amannak alapján, vasta-

gabb és két apró izom hegyet hordozó. Gyomrok kicsin

,

hosszúdad , nyitja közel van a csúkhoz. Vakbelök kicsin

;

ezen bélben több kiálló közegyenes lemezeket látni. Vesz-

szején csak két gumó. A kacsaszájuak UjhoUand vizeiben

és mocsaraiban laknak Jackson kikötje közeletén.

Csak két fajok ismeretes , egyik vereses ritka sima

szr. {A JcépteLert hacsaszdju. F. OrnithorJiynchus pa~

radoxus. Blumenb)

A másik feketés barna , lapos
,
göndör szr. Megle-

het iiogy csak kor-fajták. Voy. de Peron, I. xxxiv. rl.

AZ EMLOSEK HETEDIK RENDÉ.

A VASTAGBÖRÜEK.

(LES PACHYDERMES.)

A foghijasok végzik a körmös állatok sorát s

látók , liog3^ köztök némelljeknek olly nagy és az

ujak végét annyira betakaró körmeik vannak, hogy

bizonyos fokig a raaiicsosakhoz közelítenek. Azon-
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baii még egyre képesek, t. i. ujaikkal különböz tár-

gyakat körülfogni s azokat nagyobb kisebb ervel

megtartani. Ezen tehetség teljes Iiijánya bélyegezi a

mancsosakat. Lábaik csupán támasz gyanánt szol-

gálván, soha sincs vállkulcsok ; alszárok mindig a

borintás állapotjában marad; s k növény életre

szorítvák ; idomok , életek módja sokkal kevesebb

változást mutat mint a karmosaké s nem egy köny-

nyen lehet köztök két rendnél többet fölállítani , a

kérdzkét és nem kérdzkét ; hanem ezen utol-

sók , mellyeket rendesen vastagböriiek-nek mon-

dunk, némelly családokra eloszthatók.

Az els az ormányos és agyaras vastagbrüeké

,

rövidebben mondva

AZ ORMÁNYOSAK.

{Prohoscidiens). (^)

Mindenik lábokon Öt uj , a vázban jó teljes
,

hanem a lábot bebonyoló, a kérges brtül annyira

födött , hogy csak a mancsfaj széléhez ragadt kör-

mök által tetszenek ki. Szem és tulajdonképi met-

sz fogaik hibáznak , hanem metsz-csontjaikba két

agyar van alkotva , a szájbul kinyúló s néha iszonyú

nagyságra nlö. Ezen agyarak sejtjének megkíván-

tató nagysága olly magassá teszi a föls állkapcsot, és

(') Az ormányosak különbfele jelekben megegyeznek néinclly

6i lökkel : 1) nagy metsz fogaikban; 2) gyakran közegyenes leme-

zekbiil képzett zápfogaikban ; 3) több rsontok idomában , Btb.
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az orrcsontokat annyira megrövidíti, hogy a váz-

ban egészen az arc fölén találtatnak az orrlyukak;

hanem ezek az élö állatnál egy henger idomú s több

ezer apró s különbféleképen egybe font izmokbul

Összetett minden felé mozogható ormányba nyúl-

nak , melly kiválogatott érzéssel bir , s egy ujidomu

toldalékkal végzdik. Ezen ormány majdnem olly

ügyességet ád az elefántnak , mint kezei tökéletes-

sége a majomnak. Ezzel fogja ö mind azt meg, a mit

szájába akar vinni , ezzel szívja az italt föl , mellyel

azután torkába fecskendez , meggörbítve ezen csu-

dálatos mszerét; és igy kipótolja a hosszú nyakat,

melly nem hordozhatandá ezen nagy fejet és azon

nagy agyarakat. Végre a kaponya csontfalai között

nagy üregek vannak , fejét könnyebbítök ^ alsó

állkapcs egészen metsz fogak híjával van , belei

igen tömegesek
,
gyomra egyszer , vakbele iszo-

nyú ; csecse kett csupán, a melén. A kölök szájá-

val szop, nem ormányával. Az élö termeszeiben

csak egy neme ismeretes az ormányosoknak, — ez

AZ ELEFÁNTOK-é. F,

{Les ElépJianls, Elephas. Liu)

A legnagyobb szdrazi emlÖseket foglalja magában. Az

ormdnyoklul kapott bámulandó szolgálat, melly egyszers-

mind mozgékony és hatalmas eszköz , a tapintás és szag-

lás mszere , igen ellenütközö az ö otromba tekintetökkel

s idomtalan viszonyaikkal; és mivel egyszersmind meg-

lep tekintelü, ez is hozzá járult , hogy ezen állatok ér-

telmessége Hinliéjázva adassék el. Mi keL sok ideig vizs-
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gálván , nem láttuk hogy az ebét vagy több más em-
lsét fóliilmulta volna. Különben az elefántok szelid ter-

mészetek , s a vén hímek vezérlése alatt seregesen él-

nek. Csak növényekkel táplálják magokat-

Megkiüönböztet béWegök azápfogak, raellyeknek

teste bizonyos függ leinezekbül áll, mindenik csontállo-

mánybul képzdve , mázzal takarva s egy harmadik , kér-

gesnek neveztetett állomány által köttetve össze; egy szó-

val azolchoz hasonlítva , mellyeket a hártyörléknél és több

más rlnél láttunk- Ezen zápfogak nem függsen követ-

keznek egymásra , mint a mi maradó zápfogaink a tej-

zápfogakra, hanem hátulrul elre, oUy módon, hogy a

mennyire egyik fog kivásik , annyira azon idben az utá-

na jövtül elre nyomatik; s igy az elefánt majd egy

majd két zápfogat bir mindenik oldalrul , összesen pedig

az idszakok szerint négyet vagy nyolcat. Az elsknek

ezen fogak közül kevés lemezeik' vannak , a következen-

döknek pedig mindig több. Azt mondják hogy némelly

elefíintok eképen nyolcszor cserélnek záp fogakat. Agya-

raikat egyszer cserélik el.

A mai elefántok, durva brrel födvék s majdnem

szó'retlenek , csak az ó világ hév ege alalt élnek . s mind

eddig csak két fajok ismeretes.

j4z indiai elefánt- (L' Éléphani des Indes. Elephas in-

dicus. Cuv.) Buíf. XI, I. Supp. Ili, Lrx.

Feje hosszúdad , homloka homorú , zápfogainak ko-

ronája kereszt vesszket mutató, hullámzókat, mellyek az

azokat képz lemezek szélei , a dörzsölés által elvásva.

Ezen faj fülei kisebbek; hátulsó lábokon négy köröm

van. Az induson tul a Keleti-tengerig lakik s a nagy szi-

geteken India délszakán. Ott végetlen id óta megfogatnak

némelly egyének tanítás végett s hiízó és tei'hordó állatok-

ká tétetnek; Jianem házi állatképen mindegyre nem vala

tenyészthet, noha alaptalan az, a mit szemérmetességök-
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riü mondanak, hogy U i. tanúk elölt nem nosznek. A
nstényeknek igen rövid agyaraik vannak s ezen tekin-

tetben sok him hasonlít hozzájok.

Az afrikai elefánt- {U Eléphant d" Afrique. Elephas

afn'canus), Ciiv. Perrault. Mcm. poiir V Hist. des

An., és Fréd. Cuv. Mainmif.

Feje gömböly, homloka dombom, fülei nagyok,

zápfogai ferde négyszegeket mutatók. Ugy látszik hogy

hátulsó lábán gyakran csak három körme van. Ezen faj

lakik a Seuegállul a Heményíökig, Nem tudni, ha Afrika

egéslz keleti partján is fölmegy-e , vagy ha az elébbi által

pótollalik-e ott ki. A nstények agyarai olly nagyok, mint

u hímekéi s ezen fegyver általában tömegesebb mint az

indiai fajnál. Ma már nem szelidítetik meg az afrikai

elefánt , hanem ugy látszik , liogy a carthagobeliek olly

hasznát vették, mint az indusok a magokénak.

A föld alatt a két világ majd minden részébou talál-

tatik egy elefánlfaj csontja , melly az indiaihoz közelíte

,

de zápfogain egyenesebb és keskcuyesbb vesszk voltak,

agyarainak sejtjei aránylag Jiosszabbak , s alsó állkap-

csa tompább. Egy Adams által (?) újdonan a jégbül Siberia

partjain kiszabadított egyén, ugy látszik, stírü s kétféle

természet szrrel födetett; ugy hogy lehetséges, hogy

ezen faj a hideg égliajlatokban élt. Ez régóta eltnt már

foldgolyónkrúl. (L. Cuv. Becherc/ies sur les ossem. foss.

lom. I.)

Az ormányosak második neme, vagy

A KÚPFOGÚK.

{Les Mastodontes, Mastodon. Cuv.)

Egészen elveszett, és egy élfáját sem hagyott. Lá-

bai, agyara, ormánya és sok más alkotási bélyege közös

volt az elefántokkal; hanem azoktul különbözött zápfogai

által, niellyeknek az iiiycn túli kox-onája nagy kúpos
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hegyekkel födetett s elvásása után többé kevesebbé szé-

les körtálokat mulatott, ezen kapok lemetszését ábrázo-

lókat, f). Ezen fogak , raellyek liátulrul elöfelé cserélkez-

tek mint az elefántnál, annál több kúp-párokat mutattak,

minél idsebb volt az állat.

A nagy húpfog, {Le grand Mastodonte. Masdoton gi-

gantewn. Guv. a f. h. h.)

A legjelesebb faj, mellynek kup-vágásai ferde négy-

szegek. Az elefántot fölúti , hanem még otrombább ará-

nyú. Maradékai csudálatos jól menekedve és nagy b-
séggel találtatnak északi Amerika majd minden részében.

Az ó világban végetlenül ritkábbak.

A Jceskenyzápu Jcúpfog. {Le Mastodonte a dents étroites.

Mastodon angustidens. Cuv. a h. hely.)

Zápfogai keskenyebbek az elbbiéinél , s elvásván ló-

heridorau tállapokat mutatók, melly okbul néraelly szer-

zk ezeket a viziló fogaival összezavarták. Ez az elbbi-

nél egy harmaddal kisebb volt és jóval alacsonyabb szá-

rú. Maradványait majdnem egész Európában találhatni

s déli Amerika legnagyobb részében. Némelykor vassal

áthatva lévén fogai, fölhevítés által szép kék színt ölte-

nek föl s az ugy nevezett nyugoti trkiszt adják (").

Második családunk magában foglalja

A. szorosb értelmi vASTAGBRÜEK-et,

meliyeknek lábain négy három, vagy két uj van.

(^) Ezen alkotás , melly a kúpfogúkkal , vízilovakkal , disz-

nókknl , stb. közös, azon hamis véleményt szüle, hogy az elsk

húsevk voltak.

(-) Még némelly kevesebbé elterjedt fajokat is találtak föl. I.

Cúv. a hív. helyen ; és egészen újdonan igen nevezetes fajok hozat-

tak a birmanok tartományábul , meliyeknek leirását fiucklandtul

várjuk • Mást, latidens ; Mást. elephantoides , etc.
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Azok melljeknek páros számú ujai vannak

,

iiémiképen vüláslábuak , és némelly tekintetben

,

vázokra söt még gyomrok bonyolatára nézve is kö-

zelítenek a kérdzkhöz. Rendesen csak két nem-

be tétetnek.

A AIZILOVAK.

[Les Hippopotames, Hippopolainus. Lin)

Mindenik lábokon négy ujok van , majdnem egyen-

lk , apró mancsba végzdök; mindenült hal zápfogok s

ezek közül a három mclülsö kúpos , a három hátulsó két

pár hegygyei födött , mellyek elvásván , lóheridomol n} ér-

nek; mindenik állltapocsban négy metsz, a fölaök rövi-

dek, kúposak, visszahajlotlak, az alsók hosszúk, henge-

resek, hegyesek, elre fekvk; mindenik oldalon föliil

alul egy szemfog, a fülso eg^'enes, az als(') igen vastag,

visszahajlotl, a kell pedig egyik a másikat vásílja.

Ezen állatok teste igen tömeges, szrtelen, száraik

rövidek, hasok majdnem a loldet kússza , fejk iszonyú,

széles diizadt orjba végzd, melly vastag mels fogai

készületét rejti el; farkok rövid, szemeik és füleik aprók.

Gyomrok több zsebre van elosztva. A folyamokban gyö-

kerekkel és egyéb növényi anyagokkal élnek , és nagy

vadságol s ostobaságot mutatnak.

Csak egy fajok ismeretes , melly ma Afrika közép

s déli részének folyamaira szorulkozolt (A létéltü víziló

F. H- ajnphihius. L.) Buff. Supp. 111 , 4 s 5. Különben a

rsiluson egész EgA^iptomig lejött; azonban már jóideje

,

hogy ezen vidéknil eltnt.

Európa vizmosatai éhez az afrikaihoz igen hasoidító

vizilofaj csontjait rejtik, és két vagy három kisebb és ki-

sebb fajéit. (L. Cuv. Rechcrch. Sur les ossem. foss.

lom. 1).
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A DISZNÓK.

(Les Cochons. Sus. Lin-)

Minden lábokon két nagy középujok van, erÖs mancs-

csal fegyverkezve, és két oldalujok, sokkal rövidebb, a

loldet meg alig ér; metsz fogaik szama változó, de az

alsók mindig elre feküvök , szemfogaik a szájbul kime-

redök s egyik a másik felé fólhajolva; arcorok csonka

ormányba (orjba) végzdik, melly földturásra alkalma-

tos ; gyomrok kevéssé osztott.

A tulajdonképi disznóknak huszonnégy vagy huszon-

nyolc zápfoguk van , ezek közül a hátulsók hosszúdadok

,

gumós koszorúval , az elsk többé kevesebbé összenyom-

tak 5 zápfogok mindenik állkapocsban hat.

jí serlés disznó. F. {Le Sanglier. Sus scropha. L.) Bufl'.

V, XIV, XVII.

Ez a házi disznónk s az ö fajainak törzsökapja •, agya-

rai hengeresek, ki- s egy kevéssé fölfelé görbültek; testök

zömök , füleik egyenesek , szre sertés , fekete ; kölkei , a

malacoknak neveztettek , fehér s fekete csikolaluak. Nagy

kárt okoz az erdk közeletén feküvö mezkön, ott gyö-

kérkeresés végett turkálva.

A házi disznó (szelíd sertés) nagysága, szárai magas-

sága, fülei iránya és színe különbözk; ez majd vcrhe-

nyes , majd tarka. Kiki tudja , melly hasznos táplálali

könnysége, húsának jó ize, és sóban soká e] tarthatása s

végre szaporasága által, melly a nagyságabeli állatokét

sokkal fölülmúlja, az emse tizennégyet is malacozván.

Négy hónapig hasas , és évenként kétszer. A sertés öt vagy

hat évig ni, egy esztends korában nemzhet, s busz

évig élhet. Noha elég durva természet, a vad és szelíd

sertések még is lársaságosak , a farkasok ellen védni tud-

ják magokat , körbegyülvc s mindenfelé túrójokat mu-
tatva. Torkosak , röfögök , önnön malacaikat is fölfalók.
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Ezen íaj az egész földüii elterjedt, és csak a zsidók s

Mahomet hívei nem tápláljítk vele magokat.

u4z álarcos disznó. (Le Sa/iglter a jnasque. Sus larvatus.

Fr. C. Sus africanus. Schr. CCCXXVII. Sanglier de

Madagascar. Daub. MDCCCLXXXV.) Sámuel Da-

niels Afric. Scenery xxi. rl.

Agyarai mint a sertéséi, hanem arcorának mindenik

oldalán, az agyarhoz közel, nagy gmiió van, majdnem

nöemlöhöz hasonlító , egy csont-kiállás által tartatolt , s a

melly igen különös idomot ád az állatnak. Madagaskár-

ban s Afrika délszakán lakik.

A hahirussza disznó F- szarvasdisnó. {Le Babiroussa ou

Cochon-Cerf. S. hahiritssa.) BuíF. Snpp. III , xir.

A többieknél magasabb és karcsúbb szárú ; agyarai

hosszuk vékonyak függsen tekeredök , a íölcsök csigá-

sán hajolnak hátra. Az indiai sziget-sok némelly szige-

iein lakik.

A disznóktul elválaszthatók.

A SZÖMCSPOFOK.

{Les PhacocJioeres. Fréd. Cuv.) (').

Zápfogaik hengerekbül tétettek össze, kéreg által köt-

tetve egymáshoz, majdnem ugy mint az elefántéinak ke-

reszt-lemezei ; szinte ugy hátulrul elre váltják fÖl azokat.

Kaponyájok különöseii széles, agyaraik gömbölyiík oldal-

vást és fölfelé irányzottak, irtóztató nagyok 5 és mindenik

pofájokon egy nagy izom-karély csüng, a n]i idomok

ocsmányságát teljessé teszi. Fölül csak két zápfogok van;

alul hat.

A zöld foktul hozott egyének {afrihai szómöcspof.

Sus africanus. Gra.) általában igen teljesen birják ezen

(') riiaco-choerus , szöitiólcsos disznó.
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metszüfogakal ; a ReményíokUil jövk (a szerecsen azö-

Tiiöcspof ; Földiiicl szerecsen disznó. S- aethiopicus. Gin. ,

CufF. Supp. [II, XI, ezeket soha sem mutatják; csupáii

csak nj^omaikat lelni néha az íny alatt; meglehet hogy

ezen különbség a kortiü függ, nielly a fogakat az utol-

sóknál elvásatá , de az is meglehet, hogy faji különözést

jelent, annál inkább, minthogy a reményfokinak feje is

szélesebb és rövidebb valamivel.

Annál kevesebbé hagyhatók a disznók nemében

A HÁTANYÍL-ak.

[Les Pécaris. Dícotyles. Cuv. (').

Majd egészen a lulajdonképen ugy mondott disznók

záp és metsz fogait birják , hanem szemfogaik a többi

állatok rendes helyezet bn-va, nem állanak ki a szájbul;

hátulsó lábaikon a küls uj liibázik. Farkok nincs , ágyé-

kaikon mirigyes nyilas van, mellybül büdös nedv szivá-

rog- Két nagy ujok kéz és lábLó'csontja egy darabba forrt

össze mint a kérdzknél , mcllyekhez még hasonlóbbak-

ká teszi ket több erszényre oszlott gyomrok. Az külö-

nös dolog nálok , hogy függerök néha igen lölduzadt

,

hanem a nélkül, hogy a földuzadás helye meg volna lia-

tározva , — mintha lükevény (anevrisma) alá volnának

vélve.

Csak két fajok ismeretes, mindenik déli Amcriká-

bul, mellyeket csak d' Azzara különbözlelett meg egy-

mástól; Linné a Sus tajassu név alatt egybe zavarta ket.

Az örvös liátanyil. Földinél pésmadisznó. {Le Pécari

a collier ou Pátira. Dic. íorquatus. Cuv.) Buft'. X ,

III, IV.

Szre szürkével és barnával gyürüs; örve fehéres, az

als(j alkapocs szegletétül ferdén men a vállhoz; felével ki-

sebb a sertésnél.

(') Dicotylc , kells kuIduL , a hálán való nyílás midiit.

CUVIER I. K. 17
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j4z ajahos hálanyü. {Le TagiLicali^ Taitetou, Tajassou,

ele. Dic. labiatus. Cuv.)

Nagyobb , barna , ajakai fehérek.

Ide helyheztethctö egy az élö természetben ma isme-

retlen nem, raellyet mi találtunk íol s ezen nevet adók

neki

:

ANOPLOTHERIUM. CuV.

{Fegylenösd).

A vastagbörüek különbféle törzsökéivel a legkülönö-

sebb hasonlatosságokat nnUatja s némelly tekintetben a ké-

rdzk rendéhez közch't. Mindenik állkapocsban hat metsz

fog, — a metszkhöz liasonlitó négy szemfog, egymásba

be nem vágva, és mindenütt hét zápfog, egy folyvásti sort

képez minden hézagosság nélkül, a mi csak az emberben

láltaük. A négy hátulsó zápfog mindenik oldalon hason-

lít a szarvorru, sziklába és a liajdanoc - fpaloeollicriura)

éihoz , azaz fölül négyszeg , alul két vagy hármas fél-

holdu. Lábaik két nagy újba végzdök, mint a kérd-

zknél, azoklul abban különböznek, hogy a kéz és lábtö

csontjai, soha sem forrva egy darabba össze, mindig el-

válva maradnak. Lábtjök alkotása, mint a tevéknél.

Ezen nem csontjai nem találtattak máig egyebütt

mint a gypszbányákban Paris körül. Mi itt öt faját ismer-

tünk ki, egy nagyot mint a szamár, a vidra alacson ido-

mával és hosszú farkávíd. y4n. commune Cuv.) els lábainak

bels szélén egy kis mellékes uj van; egy másikat, ga-

zella nagyságnyit és könnyüségüt: u47i. médium.); egyet a

nvul nagyságával és majdnem arányaival, két apró mel-

lékes ujjal a hátulsó lábalt oldalain, stb. (L. Cuv., Re-

cherch. sur les ossem. foss. tom. III.

A nemvillás lábú rendes vastaf^börüek három

nemet foglalnak elször magokban , egymáshoz
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igen hasonlót zápfogaikra nézve , melljek fölüI min-

denik oldalon heten vannak , négyszeg koronával

,

különféle emelkedett vonalokkal, alul is heten,

ketts félholdu koronával, az utolsó mindenütt há-

rom félholdu, — hanem metsz fogaik külön-

bözk.

AZ ORRSZARVÚAK. (SZARVORRUAK F.)
'

[Les Rhinocéros. Rhi/ioceros. L.)

Még ezek is különböznek egymásközt c tckintelhen.

Nagy állalok; mindenik lábok három újra oszlott s orr-

csontjaik igen vastagok s hoUidomban egyesültek, egy

tömött szarvat hordanak, a brhöz tapadót, rostos és

szarvállományút, mintha össze enyvezett szörbiil állana.

Termcszetök ostoba s vad ; a nedves helyeket szerelik

,

fvel s faágakkal élnek , egyszer gyoraruak , beleik igen

hosszak, vakbelök igen nagy.

^z indiai orrszarvú. {Le Rhinocéros des Indes. Rh. in-

dicus. Cuv. Buff. XI, VII.

Huszonnyolc zápfogán kivül , mindenik állkapcsában

két ers metszfog, két más apró az alsók között és kél

még kisebb a fölskön kivül. Csak egy szarva van ; bre
azon mély redk által nevezetes, mellyel az a vállak mö-
gött s keresztül, s a combok elölt s rajtok keresztül ké-r

pez. Kelet-indiában lakik s fképen a Gangesen tul.

A jávai orrszarvú. {Le RJiinocéros de Java. Rh. java-

nus. Fréd. (Cuv. Mammif.

Az elbbi nagy metszivel s egy szarvával ; bre re-

di kevesebbek, egy, tarkóján, szélesebb, és, a mi ne-

vezetesebb, egész bre födve van apró sr szegletes pu-

mókka]. iMccr másutt nem lalállatélc mint Jávában.
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yí szitmalrai orrszarvú. {Le Rhinocérun de Sutnatra'

Rh. sumalrensis. CIiiv.) Jk>ll. Traiis. pliil. 1703. Frétl.

Cuv. IMammif.

Azon négy nagy metsz ioggal mini az elbbiek

,

bri'n alig vannak redk, melly többnyire eléggé mezes,

(leplcdt) 3 a közönséges szarv m()gölt egy másikat is

hordoz.

j4z afrikai orrszarvú. {Le Rhinocéros íC ylfrique. Rh,

africanus. Cuv. Földinél kétszarvú szarvorru.) JBuíI".

Supp. VI, VI.

Két szarvú mini az elbbi, brén semmi red, egy

metsz foga sincs; zápfogai majdnem az egész állkapocs

hosszaságát elfoglalják. Ezen metszibg bibázat miatt el le-

helne L választani ezen nem ti.

A íold alatt, Sibcriában s NéraetJion különböz vidé-

kcin egy kétszarvú orrszarvú csontjait találták, mellynek

kapon}ája sokkal hosszabb az élkéinél s még egy függ

köz csontfal által különböziiv , melly az orrcsontokaL tart-

ja. Ez elveszett faj; és egy majdnem egész dö;, melly

Sibcriában a Vilhui partján a jégbül ásaték ki, azt mutatá

,

hogv elég síirü szrrel födctett. Ez is éjszakon élhetett,

mint az ásványos elefánt-

Ujabban Toscana s Lombardiában más orrszarvú faj

csoutai ásatlak ki , mcllyek az afi-ikaiéhoz sokkal jobban

látszanak közelíteni.

Néraethonban oUyanok találtattak , mellyéknek met-

szfogaik voltak mint az ásiainak; végre Franciaország-

ban oUy csontok találtattak , mcllyek a disznóénál alig

mutatnak nagyobb termetet. (L. Cuv., Recherch. sur les

ossem. fossiles. lom. II.)

A SZIKLABIJK.

{Les Damans. Hyrax* Hermann)

Sok ideig a rágcsák (rlk) közé tétettek igen kicsin
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LcrmeLdk miaUt; de júl megvizsgálván, azL találjuk, liogy

a szarvat kivéve n, szarvorruak kicsinben, legalább ponto-

san ugyan azoLi zápfogaik vannak; lianem föls állkap-

csokbazi két ers metszfog van , alá görbülve ; fiatalságok-

ban két igen kic£Ün szemfog ; az alsó állkapocsban négy

metsz van, szemifogak nélkül. Mels lábaikon négy uj

számláltatik , a liátulsókon három , mindannyi igen apró

vékony gömböly imancs-nemmel , a hátulsó láb középuját

kivévén, inelly gönbe ferde körömmel fegyverkezett. Ezen

állatok arcora s fiüei rövidek, szrrel takartak, a fark

helyett csak egy gumót viselnek. Gyomrok két erszényre

osztott; a nagy vakbelén s a hurkabél több kitágulásán

kivül , emennek közepe felé két toldalék láttatik , a ma-
darak vakbeléhez hasonlító.

Egy faj isméreles, melly tengerinyul nagyságú, szür-

kés szín , egész Afrik a szikláin igen közönséges , hol

néha a ragadozó madarak zsákmánya lesz ,
— s

melly Asia némelly részéiben is lakni látszik; — legalább

mi bizonyos különbséget nem találunk a foki és syriai

szillahú {hyrax capensis et syriacus-) között Buíf. Supp.

VI, XLII, XLIII. VII, LXXIX. Q

HAJllANÓC.

{Les Palaeot/ierium. Cuv.)

Szinte egy elveszett nem. Zápfogai ollyanok mmt a

két elbbinél, metszje hal, s2'emíöga kelt mindenik áll-

kapocsban mint a tapiroknál, mindenik lábokon három

látható uj ; azonkivül egy rövid izmos orjat is hordanak

mint a tapirok, mellynck izmai cégeit az orrcsonlok rövi-

dek voltak s alantok nagy kikan yarilást liagynak. Mi ezen

(') A hyrax hudsonius , Bewick, AifJ • és Sclireb. CCXL , c. va-

lóJisásáiul i^eii kclclkoilein. Csii])úii i'í.»ak pyíijlciiicnylárhyn Ját-

tatoü.
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ncni csonljaiL keverten tal.íltiik a fegylenösd-(anoplo-

theriinn)cival Paris vidékének gipsz - bányáiban , Francia-

hon egyéb több helyén is léteznek.

Már tizenegy vagy tizenkét faj ismeretes. Parisnál csu-

pán, találtatnak ló tapir és kicsin jnh nagyságúak; Orleans-

hoz közel egy oIly faj csontja találtalik, melly majdnem az

orrszarvút üté Tói. Ezen állatok a tavak és mocsárok szé-

lén látszanak tanyáztani; minthogy a csontjaikat lakarú

ksziklákban édes vizbeli csigák is vannak. (L. Cuv., Re-
cherc/i. sur les oss. foss., toin. ÍII.)

TARAJFOG. (Pólya).

{Les Lophfodoris)'

Egy másik elveszett nem , melly az elébbihez közel

állhatott; de alsó zápjai kereszt emelkcdetüek voltak. Máig

tiz vagy tizenkét faj ásaték ki hajdani édes viz-telckein-

ken, a hol a hajdanócok találtatnak. [L. RecJirch. nur

les ofts, foss. lom. III.)

Ezen netnek után következendk a

TAPIROK. F.

( Les Tapirs. Tapif' L.)

Huszonhét zápfoga közül az cldörasölödés eltt mind-

egyik két egyenes és haránt Iialmot mutat; mell min-

denik állkapocsban hat metsz és két szemfog van, a záp-

fogakiul üres tér által választva cl. Orra kicsin izmos orj-

idomu; mels lábaikon négy uj van, a hátulsókon hárora.

Sok idn által csak egy faja volt ismeretes

A daniasz tapír- F. Az amerikai taprr. {Le Tapir

d' Aniericjite. Tapir ainericaiius. L.)13iif}'. Supp- ^ !.!•

Nagysága mint egy kis szamáré, bre barna, majd-

nem csupasz, farka középszer , nyaka húsos, a tarkóján

mintegy tarajt képezve. Közönséges a nedves helyen és
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a folyók hosszííbaii déli x\merika heves vidékein. Husúl

megeszik. Kölkei feliéríbllosak mint a szarvasbornyúk.

Néhány év óta egy másik tapir - faj talaltaték föl az ó

világban; ez

Az ifidiai tapir » {Le Tapir de C Inde. Tapir indicus)

Nagyobb az amerikainál , fekete barna , háta fehér

,

szürke. Malaccá félsziget erdeiben, Suraatra szigetén} stb.

lakik.

Vannak még ásványos tapii'csontok is egész Európában

elterjedve, sa többek között, egy szörny fajé, mellynek

nagysága az elefántét inegközeb'té. {Szörny tapir, Tapir

giganteus. Cuv. Osscm. foss. tom. II.)

Roulin tanár a Cordillerákon egy új tapirfajt talála

föl, feketét, sürü szrrel födöttet ; — hosszas orrcsontnt,

— s ennél fogva a hajdanóchoz közelítt.

Schlcyermacher egy nagy ásványos állat alsó állkap-

csához jutott, mellyrl azt vélik, hogy valami óriási ta-

piré. Szörny szemfogai voltak ennek s szájábul kimc-

redk; — egy mellékes nemet kelle hihetleg képezniek.

Nagysága még féllel nagyobb lehetett a vízilóénál.

A vastagbörüek harmadik családa , vagy a nem

kérdz mancsos állatoké magában foglalja

A MERK ÖRMÜEK-et. F.

{Lea Solipédes.)

Látszólag csak egy ujat bírnak s egy mancsot

mindenik lábokon , noha a br alatt kéz és lábtö-

vök oldalain két csÖvekcsét (karcot) hordanak, két

mellékujat ábrázolót.

Csak egy nemök ismeretes,
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A LOVAK. F.

(Les Chevaux. Ecjuus. L.)

Mindenik állkapocsban hat meLsz ^o^^ raellyeknek

koronája a íiaLalságban gödrös ; mindenütt hat zápfog,

négyszeg koszoníval, s a belcjek ható máz által négy

félliolddal jegyezve meg, s azon íoll a fölsk még egy

kis laptállal a bels szélen. A hímeknek többnyire két

kis szem fogok van a fols állkapocsban , s néha mind a

kettben, az pedig majd mindig hibázik a kancáknál.

Ezen szemfogak s az els zápfog közt egy üres tér van

a szájszegletnek megfelel , a hova a zabola tétetik s melly-

nek scgeilelniével csupán lön az ember képes ezen ha-

talmas emlsck mcgszelidítéséi'e. Gyomrok egyszer s kö-

zépszer , hanem beleik igen hosszúk s vakbelök iszo-

nyú. Tgyök combjaik között-

u4 lözünséges ló. F. yf inén. {Le Cheval. Equus caballus.)

Lin. Buir. I\ . I.

Nemes társa az embernek a vadászaton , hadban , a

foldmivelés, mívek és kereskedés munkáiban, a megsze-

liditett állatok között legfontosabb és legjobb gondviselést

nyer. Ugy látszik hogy vad állapotban nem találtik töb-

bé, kivévén az olly helyeket hova az elbb szelid volt

lovak szabadon bocsáttattak, mint Tatárhonban s Ame-
rikában; ezek itt seregesen élnek, egy ids mentül (him-

tl) vezettetve és védetve. A fiatal mcnek (méncsikók)

azonnal elhajtatnak, mihelyt folserdltck (fanosodtak) s

távolrul kisérik a csordát, mindaddig mig íiatal kancákat

csalhattak magokhoz.

A rabszolgaságban hat hét hónapig szopik a csikó, a

két nÖm a második évben elválasztatik ; zabola és tartás

alá harmadik évben kezdenek tétetni ', csak a negyedik

évben nyergeltetnek meg, s csak ekkor nszhetnek árta-

lom nélkül. A kanca tizenegy havig hord.

A ló életkorát leginkább metsz lögai mutatják meg
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Téjfogai tizeniJL nappal kezdenek mutatkozni a születés

után ; két és fél évre , a középsk kicseréltetnek három

és félkorra , a két következ , négy és félkor a két széls.

Eleinte mind ezen fogak koronája mély, hanem ezen ár-

kot az elvásás miatt lassanként elveszük. Két és fél

vagy nyolc éves korokban minden árok eltnt, a ló élet-

korát továbbá nem jelelhet.

Az alsó szemfogak három és fél évkor jönek ki, a

fölsk négykor ; amazok hatig hegyesek maradnak , tízkor

vásni kezdenek.

A ló életkora nem egy kömiyen haladja meg a har-

minc évet.

Mindenki tudja, mennyire különbözik ezen állat szí-

nére s nagyságára nézve. F fajtái is szembetn különbsé-

get birnak fejk idomára, arányaikra nézve, s minde-

nik különbféle munkára való elsbsége által bélyegeztetik.

Legkarcsubbak és legsebesebbek az arabok , mellyek a

spanyol fajta tökélyesítésére használtattak , s ezzel együtt

az angol fajtál segítek képzeni; a legnagyobbak s legersb-

bek az Ej szaki-tenger partjairul jnek; a legkisebbek pe-

dig Svédhon éjszakárai és Korszikábul. A vadlovak feje

vastag, szrök kondor, ai'ányuk kevéssé kellemes.

A dsagatáj. {Le Dzigguetai. Equus hemionus- Pali.)

Schreb.

Ezen faj, arányaira nézve közép helyen van a mén és

szamár között , s közép Asia homok pusztáin seregesen

él. Szine isabella sárga , sörénye s hátcsikja fekete ; farka

fekete bojtba végzdik. Hihetleg ez a régiek vad ösz-

vére.

A^ szamár. F- {U Ane- Equus asinus. Linn.) BufiF. IV, xi.

Ismerhet nagy füleirül , farka végének bojljái-ul, a

vállain lév fekete keresztrül, a mi els jelenkezése a

következ fajokat megkülönböztet csikóknak. Közép Asi-

áuak nagy pusztáibul eredi , hol vad állapotban most is
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találtatik, számatlan csapatokban, mellyek az évszak sze-

rint éjszakrul délfelé költöznek. így az igen éjszaki vi-

dékeken rosszul is tenyész. Türödelmét, józanságát, ers

inérsékletét s a szegényebb niezeieknek adandó szolgála-

lát kiki ösmeri.

Hangja (ordítása) a ggje fenekén lévo két különös

apró ürességtül rekedt.

A zebra. Czehra. F. {Le Zéhre Equus zehrü' L.) BiilT.

Xll, I.

Majdnem szaniáridoniii, tökéletes rendességgel van

egészen megcsikolva fekete s feliér kereszt sujtásokkal.

Afrika egész déli részében honol. Mi láttuk , hogy egy

nstény zebra egymás után szamárral és ménnel nemzett.

j4 kuaga. [Le Couagga. E. quaccha. Gm.) Buíf. Siipp.

VII , VII.

A lóhoz hasonlóbb mint a zebrához , lianem vele egy-

lionu. Nyakán és válain barna szr , fehér sujtásokkal ke-

resztben ; keresztje verhenyes szürke , farka s szárai fe-

héresek. Neve szavát fejezi ki , az ugatáshoz hasonlói.

A bérel. {U Onagga ou Dauw. Fr. Cuv. Mammif.)

Equus montanus- Burchell.)

Afrikai faj, kisebb a szamárnál, hanem a kuaga szép

idomával, izabellasárga, fekete csikókkal fején nyakán s

törzsökén, váltva szélesbekkel s keskenyebbekkel. A há

túlsók ferdén mennek elre 5 szárai s farka fehérek.
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AZ EMLOSEK NYOLCADIK RESDE.

A KÉRDZK.

(LES RUMINANTS. PECORA. L.)

Ez talán az egész osztáljban Jegtermészetibb s

legmegliatározattab rend , mert ugy látszik , mintha

ezen állatok majd mind ugjan azon minta szerint

alkottattak volna s csupán a tevék mutatnak némelly

kis kivételt a közös béljegtl.

Ezen bélyegek közt els az , Iiogy csak az alsó

állkapocsban van metszfog és pedig majd mindig

nyolc. Azokat fölül kérges duzadat pótolja ki. A
metszk és zápok közt üres tér van, a hol, de csak

némelly nemeknél, egy vagy két szemfög találtatik.

Zápfogaik, majd mindig mindenütt hat, két ketts

félholddal jegj'zett koronát birnak , melly félhold-

nak domborodása a fölsknél be, az alsóknál kifelé

irányzott.

Négy lábok két újba s két csülökbe vég-

zdik, mellyek lapos fölülettel (színnel) néznek egy-

másra, úgyhogy egyesülknek tetszenek, de ket-

té hasadtnak ; a honnan jött ezen állatok ,jhasad£-

kÖr7nüek'^ nevezete; (magyarul jobban csülkösök-

nek mondhatók).

A csülök mögött néha két apró sarkantyú-

(csülök) van , a mellékujak nyomai. A csuk (Idbi)
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és elöcsi'ík (ke'zt) két csontja egybe olvadt, melly-

nek neve tcsont (canon), hanem bizonyos fajok-

ban mellékes lcsontok is találtatnak.

A kérdzk neve már kijelenti ezen állatok

különös tehetségét, az eledelek másodszori meg-

rághatását , mellyeket az els lenyelés után vissza-

kérnek a szájba
,
gyomraik különös alkotása sege-

delmével. Gyomrok mindig négy van, mellyek kö-

zül az els három agy alkottatott , hogy önkény sze-

rint akármellyikbe mehetnek az eledelek , minthogy

bárzsingjok a közlekedés pontján ömlik ki.

A legelsnek és legnagyobbnak neve bönd

,

ez bven fogadja el a durván elharapdált s elször

megrágott füveket. Innét ezek a másodikba men-

nek, mellynek neve recés gyomor {recör)^ melly-

nek oldalai a méhek lépéhez hasonló lemezeket bir-

iiak. Ezen igen kicsin és gömböly gyomor elfogadja

a füvet , beáztatja s apró lapdákba nyomja , a száj-

ba lasanként viszont fölmenkbe, hogy ott megrá-

gassanak. Ezen munkálatnál csendesen tartózkodik

az állat :, melly addig tart mig az els gyomorba

elször jött fü mind átesett rajta. Az igy ismét

rágott eledelek egyenest a harmadik gyomorba jut-

nak , szdzrélü (leveles) nevbe, minthogy olda-

lainak hosszas lemezei a könyv leveleihez hasonlíta-

nak , — ebbül pedig az utolsóba vagy az oltó gyo-

morba , mellynek falain csak redk vannak , s melly

az emésztés valódi mszere , a rendes állatok egy-

szer gyomrához hasonlító. Mig a kérdzk szopnak
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s csupán téjbül élnek ., utolsó gyomrok legna-

gyobb. Az els nem fejlik ki és iszonyú kiterjedé-

sét csak a szerint kapja , a mint füvei terheltetik. A
kérdzk bélcsatornája igen hosszú , hanem vastag-

beleik kevéssé duzadtak. Még vakbelök is hosszú s

elég vékony. A kérdzk zsirja meghlvén, jobban

megkeményedik mint a más emlsöké st még tö-

retes is lesz. Faggyú név adatik neki. Tgyeik a

combok között vannak.

Az emlsekbül minden állatok között legtöbb

hasznot arat az ember; majd mindnyájábul ehetik,

hús eledelét majdnem egészen ebbl veszi. Vágó

marhául tÖbb szolgál neki; mások tejök, faggyújok,

brök, szarvok és más szleményök által hasz-

nálnak.

A két els ncumek nincs szarva.

A TEVÉK.

{Les Chameaux. Camelus. L.)

Az elbbi rendhez a többieknél jobban közelítenek.

Nemcsak szemfogaik vannak mindig a két állkapocsban,

hanem még két apró hegyes fogok is van a metszöcsontba

bealkotva-, alsó metsz fogok hat, zápfogok hnsz vagy

csak tizennyolc , melly tulajdonságot egyedül birják a ké-

rdzk között, valamint hogy csükjök csónak- és köbcsont-

ja elválasztott. A nagy mancs helyett, melly a bels ol-

dalon lapos , mindenik uj alsó színét betakarja s a láb ren-

des kétágú idomát meghatározza, neküv csak egy kicsin

van , csak az utolsó perchez ragadó s öszméres idomú

,

mint a vastagbrüeké. Duzadt s vágott ajakok , hosszú

nyákok, kiálló szemgödreik, keresztök gyöngesége, szá-
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raik és lábaik kellemetlen aránya , ökel néniiképcn rut

valókká teszik, de f józanságok s azon tehetségek, hogy

ivás nélkül több napig ellehetnek, els hasznuakká te-

szi ket.

Ezen tehetség hihetleg azon nagy mirigy habnoza-

toktul származik, melly els gyomrok oldalait takar-

ja, s mellyekben egyre tartatik vagy nemzodik viz. A

többi kérdzknél nincs semmi chez hasonló.

A tevék hátra felé hugyoznak 5 hanem vesszejök meg-

változtatja irányát a nöszendéskor, melly nagy bajosan tör-

ténik , s mellv alatt a nstény feküszik. A nszködéskor

büdös nedv íoly ki fejökbül.

A Uilajdonképi TEVÉK.

Két ujok alól egyesülve van majdnem egész a he-

gyökig, egv közös talp által, hátakon zsircsomat. Ezen

nagy állatoknak az ó világbul, két lajok ismeretes, melly

teljesen meg van szelidítve. (')

A kétpüpu teve F. {Le Chanieau a deux bosses. Ccane-

lus hactrianus. L.) BuíT. XI , xxii.

Asia közepérül eredt és délfelé sokkal kevesebbé

megy le, mint

A lözönséges teve. F. Egypúpu teve. {Le Chameau a

iine seule hosse. Ccnnel. dromedarius. L.) Biiff. XI, ix-

Melly Arabiábul egész éjszaki Afrikán , Syria nagy

részén, Persiában , stb. elterjedt.

Turkestanban , Thibetben stb. az els használtatik,

Hicllyet egész a Bajkai közéletére fölvezetnek. A máso-

(') Pallas a biicliariak 3 latárok liiterc azt beszeli, liogy kö-

zép Asia pusztáiban vad tevék találtatnak; hanem azt meg kell je-

syezui , liogy a kalmükök vallási okfóbíil mindenfele állatokn.ik

s/abadsÚ£:ot adnak.
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(lik igí'ii isniereles a puszLák áluluzibííhoz való szükséges

voltáért, s az egyheköttetés egy eszköze a velk hatá-

ros tartományok számára.

A kétpúpu teve kevesebb bajjal jár a nedves tájakon

mint a másik ; nagyobb is és eró'sebb. A vedlés idején

egészen elveszti szrét. Az egypúpu teve pedig a maga
megtartóztatást távolabb viszi- A közönséges teve a két-

púpunak lulajdonképen csak fajtája, könnyebb és a fu-

tásra ügyesebb.

A tevék húsa és teje eledelül szolgál, szórok pedig

ruhául azou népeknek, mellyek tevét birnak. Mind a két

faj haszna-vehe tétlen a sziklás vidékeken.

A liÁMÁK.

{Les LaTnas. Auchenia. Ilig.)

Két ujok elvált; piíptalanok. Mindeddig csak két jól

megkülönböztetett fajok ismeretes, mindenik az tíj világ-

bul, és az elbbieknél sokkal kisebb.

A szrös láma. Földinél lakma teve. Vad állapotjában

,

Guanaco. {Le Láma. Camelus llacma. L.) Buif.

Supp. VI, xxvii.

Akkora mint egy szarvas ; szre durva
,

gesztenye-

szin , a szelidítettncl különböz. Peru meghódításakor az

egy teherhordó volt ottan; száz ötven fontot clhord, de

rövid napi utakat tesz. Az alpaka neki fajtája , hosszú

gyapjas szrrel.

A gy<^pjcis láma. Földinél gyapjas teve- {Le Vigogae-

Camelus vicunna. L.) Bufi'. Supp. VI, xxviii.

Birka nagyságnyi, sárga gyapjas, mellynek finomsá-

ga és simasága csudálatos, s melly drága anyagokat ád.

A PÉSMÁK. F.

{Les Chevrotains. Moschus. L.)

A tevénél sokkal kisebbek: a rendes kérödzöktül csak
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szarvhiíínyuk ;íllal különböznek s az által , hogy íolsö áll-

kapcsok mindenik oldalán egy hosszú szemfog van, melly

a himeknél a szájbul kiáll; azon íoll vázokban egy kis

vékonv' szárkapcsok van , a mi még a tevéknél sem lé-

tezik. Ezek letszelmes állatok könnyüségök s kellemetes-

ségök miatt.

A tatár pésma. F. {Le Musc. MoscJius moschiferus. L.)

BuíF. Supp. VI. XXIX.

Legnevezetesb faj. Akkora mint egy z , majdnem

farklalan , egészen födve oUy durva és szrs szrrel

,

hogy az majdnem sertének nevezhet ; de legfképen azon

zseb teszi hircssé, melly a him elöbre eltt van, s azon

illatos anyaggal tcUk meg, melly az orvosoknál s illat-

íizésnél pésma név alatt annyira ismeretes.

Ezen faj azoa zordon és sziklás tájon látszik lakni,

honnan Asia folyamainak nagyobb száma foly le , s melly

Siberia , China és Thibet közt terjed ki. Elete éjjeli s ma-

gányos, félénksége mértéktli. A Thibet és Tunkin-beli

adja a legjobb pésm.ít , éjszakon majd illattalan ezen an-

nyag-

A többi pésmák pésma-erszény híjával vannak. Mind

az ó világ heves vidékeit lakják (') 5 a kérdzk közöttk a

legkisebbek és legkellemesbek. (").

Minden többi kérdzknek , legalább a hímek-

nek, két szarvok van, azaz két többé kevesebbé

(') A moschus americanus , melly Seba szerint állíttaték föl,

nem egyéb mint a guianai szarvas bornya vagy nsténye. Szinte

ugy van a dolog Scbaw moschus delicatulus-á.\a.\ , melly az ameri-

kai szarvas borjúja.

(') Moschus pigmaeus. BiifT. Xll , xm. {Pogonja pésma.

Földi. 98.)

Moschus memina^ Schreb. ccXLiii.

Moschus javanicus , Buff. Supp. VI, XXX.



KÉRDZK. 273

hosszú fölemelkedése a homlokcsontnak , melly sem-

mi egyéb állatcsaládban nem találtatik.

Némelljeknél ezen emelkedetek riigékony _a-

nyagu tokkal födeltek, mintegy enyvezett szrbül

tétetve össze, melly rétenként ni s az egész élet

ideje alatt; különösen szarvnak mondatik a tokállo-

mány, maga a tok oduszarv nevet hord (hordhat).

Azon emelkedet, mellyet ez födöz, az egész élet

alatt ni mint a tok maga, és soha sem hull le.

Hlyének az ökrök
,

juhok , kecskék és zergék

szarvai.

Másoknál csak mezes (lepledt) brrel födettek

ezen eraelkedetek , melly a fejbrébe folytattatik és

soha le nem nyivdik ; ezen emelkedetek soha sem

hullanak le. A hegyelü {Giraffa) egyedül bir ily-

lyeket.

Végre a szarvas nemben egy ideig lepledt

(me^^s) brrel vannak ezen emelkedetek födve, mint

a fej többi része , tÖvökön egy gyr van csontgu-

mókbul, mellyek tovább növekedve, ezen br táp-

láló edényeit összenyomják és elrekesztik, A br
elszárad, lehull; a csontemelkedés meztelenül ma-

radva egy id múlva elvál a kaponyátul, mellyen

létezett :, leesik s az állat egy idre fegyvertelen ma-

rad. De hamar újak jnek el, rendesen nagyob-

bak az elbbieknél s ugyan azon változások alá

vetettek.

Ezen csupán csontos, és idszaki változások

CUVIER I. K= 18
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alá vetett szarvakat tömszarvaknak (szilárszarvak)

mondják (mondhatni).

A SZARA'"ASOK. F.

{Les Cerfs. Cervus. L.)

Mind azon állatok, mellyeknek í'ejc tömszar vakkal

fegyverzeti; hanem, a nyargalócot kivéve, a uöstények

(tehenek) mindig hijokkal vannak. Ezen tömszarvak a-

nyaga , mikor azok egészen kifejldlek, igen tömött, gz-
lynk és öböltelen csont; idoma a fajak szerint nagyon

vállozú, Süt az életkor szerint még ugyanazon fajnál is- A
szarvasok igen sebes futása állatok, rendesen az erdkben

élk fiivekkel, lombokkal, fabimbókkal, stb.

Megkiilötibözletnek az egészen vagy részint lapos töm-

szarvu fajok; illyenek

:

A jávor szarvas. F. {L' Elán. Cerv. alces. L. Európa

éjszakán: £"//(:, Elend ; az amerikai angoloknál Moo-

se-Deer , Canatlában Orignal). Buíí. 8upp. VII ,

LXXX.

Akkora mint egy mén és néha nagyobb, magas szá-

rú ,
porcos duzadt ajkonyn, torka alatt egy különbféle

idonni golyva vagy lepenyeg; szre mindig durva, s töb-

bé kevesebbé sötét hamvas. A gím (hím) tömszarva

eleinte nyársidomu , utóbb repedésekre osztott, öt esz-

tendkor háromszegü lemezidomot vesz magára, külszélén

i'ogas és kocsányon ül. A korral együtt ötven vagy hatvan

fontnyi súlyra uöl s mindegj^ik ágat is kap. A jávorszar-

vas a két világ éjszaki részének mocsáros erdeiben lakik;

bre becses a limánuunkák közt.

Az irdmszarvas, nyargaióc. F. [Le Rhenne- C. tarandus.

Lin.) Buft". Supp. III , XVIII. hétszer-

Akkora mint egy szarvas , hanem szárai rövidebbek

,

vastagabbak; mindenik nönmek vannak tömszarvíii , több
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iígakra oszlók, eleinte vékony s hegyesekre, de utóbb a

vénkorban tenyerekké szélesedök és fogasodók 5 szre nyá-

ron barna , télen majdnem fehérre változik. (^ Az irám-

szarvas csak a jeges részein lakik a két világnak. Ezen ál-

lat igen híres azon szolgálatért, mellyet a lapponok kap-

nak tle , kik számos csajDalait birják , azokat nyáron tar-

tományok hegyeire liajtják, télen pedig a sikokra eresz-

tik , bellük teher hordó s húzó barmokat csinálnak , hú-

sokat tejöket eszik, brükkel ruházkodnak, slb.

A dám vad. F. (Le Daim. C. Dáma, Linn) Buft'. VI
,

XXVII és XXVIII.

A mi szarvasiinknál kisebb , télen feketés barna , nyá-

ron sárga, fehér fokozattal; tomporai mindig fehérek,

mindenik oldalrul fekete , alul fehér. A gím tömszarva

gömbölj'ü töv egy hegyes szeniboggal , különben egész

hosszában lapos és kiíelé fogazott ; bizonyos életkor után

kisebb lesz és rendetlenül oszlik több ágacsra. Ezen faj

,

melly a régiek ptoz'ceros-a , Európa minden tartományá-

ban közönséges lön, de Bai'bariábul látszik eredni f^) ^

néha egy fekete , folttalan fajtája találtatik.

A gömböly löm szarvú fajak számosabbak; a mérsé-

Icelt éghajlatnak télen többé kevesebbé megváltoztatják

színöket.

A közönséges szarvas. F. {Le Cerf commun. Cerv. ela-

phus L.) Buff. VI , IX , X , XII.

Szre nyáron barnás-sárga
,
gerince hosszában feketés

vonal, és mindenik oldalon egy sor halavány sárga folt;

kereszté s farka mindenkor halavány sárga. A mérsékelt

(') E7en változás mondata a régiekkel hihetleg, hogy a nyar-

galóc keilve szerint veszi a színeket magára.

(^) A Rechercheg sur les ossements fossiles második kiadása

után egy vad dámszarvast kaptunk , raelly tunistiil déJfeltf lovetc-k

az erdkben.

18*
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,

Európa s Asia minden erdeiben tanyáz. A gi'm löniszarva

görubölyü s a második évben bújik el, eleinte nyársidomú,

utóbb bélszínén annál több ágat kap, minél vénebb lesz

,

és mintegy több apró hegy tenyérrel (ásóval) koszorúz-

latik. Az igen \én szarvas feketésl; nyaka szre hosz-

szabbul s szúrós lesz. Tömszarva tavaszszal esik le, a vé-

neknél kezdve; a nyáron állal újra ni s ezen egész id
alatt elválva élnek a szarvasok. Midn újra nit, elkezd-

dik a nszés , három Jiétig lai'tandó , s mcUy alatt a gí-

mek mintegy dííhösek. Telelendés végeit nagy csapatokban

egyesülnek a gímek és tehenek. A szarvastehén nyolc ha-

vig hord s májusban bornyadzik; a bornyú sárga, íehér

foltokkal.

A szarvas vadászat, melly a mind tudva van, a leg-

nemesebb mulatságnak s gyakorlásnak tarlalik, mív-cik-

kelylyé ln, melly tulajdon elméletet és mívszótudományt

bir , hol a legismerctcsebb dolgok bizar vagy legalább ren-

des értelmöktúl eltorlott kifejezést kaj^tak.

j4 kanadai szarvas. {Le Cerf clu Canacla. Cerv. Cana-

densís. Gm. C strongyloceros. Schrrb. 246. A 247.

F. G. Az angol-amerikaiaknál: Elh vagy Élan. IP^a-

pili.) etc.

Egy negyeddel nagyobb a miénknél, majdnem azon

szími, hanem keresztíoliilete szélesebb éshalaványabJ), löm-

szarvai egyenln gömbölyek, ha ncín jobban kifejlettek

és soha tenyeresekké nem levk. Ejszakamerika minden

mérsékelt táján.

A louisianai vagy virginiai szarvas. [Le Cerf de la

Louisiane ou de Virginie. C. virginianus. Gm. ki

angol-amerikaiaknál; Daiin) Screb. ccxlvii. H.

Kisebb a miénknél , karcsúbb , arcora hegyesebb

,

nyáron világos sárga, télen verhenyes szürke, torka s íar-

Ica alatt mindig fehér, farka harmada fekete, hegye fehér-

A gím lömszarvai rövidebbek mint az európai fajnál.
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gömbölyk, simák, fehéresek, kifelé lagulók, hogy iv-

boltbau jöhessenek be s el felé; ágaikat hátulsó színükön

hordozzák , kivévén a szembogot vagyis a tövágol. Ollya-

nok öten vagy hatan vannak. (^).

A hév tartománybeli fajok nem változtatják meg
színöket.

Déh Amerikában több faj van még, de ezeknek leira-

sa még nem teljes s bélyegeik nem eléggé összehasonlí-

tottak.

A nagy pej szarvas. [Le G-auzou-Poaucou ou grand

Cerf rouge d' Azz. C. Paludosus. Desm.)

Mellynek szarvai egyenesebbeknek tetszenek mint az

elbbiéi. Szre világos barnaveres, egy fekete sújtassál az

orrt hosszán s fekete gyíírükkel a lábak végén. Különö-

sen a mocsáros helj^eket lakja.

Az alacsony szarvas- Le Guazouti d' Azz. C. Cam-
pestris. Fr. Cuv.

Szarvai rövidek, egyenesek, elö-s hátra ágokat bo-

csátók , eléggé számosakat (Ossem. foss. IV. iii. rb 46—48.

kr.); bundája sárga, hasa, comb belseje, ülepe s faVka vége

fehérek. (').

Még több faj van keleti Indiában.

Az indiai foltos szarvas. [Le Cerf tacheté de V Inde
,

ou Axis. Cerv. axis L.) Buff. XI , xxxvni. xxxix.

Mindig sárga, tiszta fehér foltokkal; torka s farka

•alja fehérek; farka sárga, fölül fehérrel szegve; szarvai

gömbölyk, idvel igen nagyra nló'k, hanem töveik

felé csak szembogat hordók , végokon villásak. Bengalábul

(') L. Cuv. Ossem. foss. IV. V. rl. 1—17 kr. cervua mexica-
nus , Penn. s Oss. foss. V. rl. 23. k. nem lehet más mint egy igen

vén louisianai szarvas.

(•) T. h. Cerv. nemoralis. Ilamill. Sniith.
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eredt, hanem vidékeitiken is igen Jól fenyész. Már a ro-

maiak üsmerék.

Indiában még lübb más kél szembogu szarvas van

mint a foltos , mellyek csak rövid idö óta különböztet-

lek meg.

Számok közt van egy, melly nyakán és torkán liosz-

szú szrt hordoz s melly India éjszakán élvén, Aristoto-

les Hippelap/ios-ántilí felel meg. (ylri.sluteles szarvasa Cer-

vus yíristotelis' Cuv-) (^).

y/z európai öz ; Föld- Oz. {Le Chevreuü d' Eiirope.

Cerv. capreolus. Lin.j Buíf. VI , xxxii , xxxiii-

Szinte csak két lobog van tömszarvain. Sárgás szür-

ke, fehér farral, könygödrök nélkül, majdnem farktalan.

Vannak vidám verhenyes szi'nü , nem különben feketés

egyének. Ezen faj kettesével él a mérsékelt Európa magas

erdein, tömszarvait az sz végével hányja el, a tél alatt

vissza kapja, novemberben nsz, s öt és fél hónapig vise-

ls. Húsa a szarvasénál sokkal becsesebb, üroszhonban

nem találtatik.

A taiár öz. {Le Chevreuü de Tartarie, Cervus pygar-

gus. PaU.) Schr. CCLIII'

Hasonlít a mienkhez, hanem szaiTai a tnél ágasab-

bak, szre hosszabb, nagysága majd mint a dámvadé; a

Volgán tul a magas síkokon lakik.

Ugy látszik hogy Amerikában olly zek találtatnak,

mellyéknek szarvai nyársidomuak , bogok nélkül.

(') Add h. hippelaph-szarvast , IVallich szarvasát , mariani

szarvast, Lechenault szarvasát , Peron szarvasát , a ló-szarvast

s ezekrül 1. a Recherches sur les ossem. foss. IV. köt. s azon ábrá-

zolatokat , mellyeket Smith Hamilton adott ezpii munka angol loi-

dításáboz.
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J verhenyes öz. {Le Gouazoupüa d' Azz. Cervus rujus,

Fr. Cuv.)

Bundája verhenyes , ajakai , hasa hátulja s farka alja

fehérek. Kél állkapcsában szemfogak. Erdkben lakik. (^).

A többi özektl el lehetne választani, némelly indiai

apró fajokat, mellyeknek hegyes szem -fogaik és rövid

töinszarvuik vannak szrrel ílidöll kocsánokou , homlo-

kukból emelkedve. Hlyen

Az indiai öz, {Le Chevreuil des Indes, Cerv. tnunljac.

Gm.) Buíf. Supp. VÍI, XXVI.

A miénknél kisebb; apró csapatokban lakik Ceylanban

és Jáván. (*).

A HEGYELü. (fÖxXMEL. Földi giraffa).

La Qirafe. Cainelopardalis. L.) Buff. VII , LXXXi:

Bélyegül mindenik nmben két kpidomu, mindig

mezes (leplcdt) börrrel födött és soha el nem hulló szarv

van. Csontcsirájok a fiataloknál egy varrány állal izesült,

a homloktö közepén egy púp van , vagy is egy harmadik

szarv , szélesbb és sokkal rövidebb , hanem szinte varrány

által ízeslt. Ezen állat különben legnevezetesebb mindany-

nyi között nyaka hosszasága és melülsö lábainak arány-

talan magassága által.

. Csak egy faj ismeretes {Tevepdrduc Giraffa. F- Ca-

melopardalis girafa. L.) Fréd. Cuv. Mamraif , — Afrika

pusztáinak körén , szre csuta , szürke , egészen behintve

szegletes sárga foltokkal, — kis szürke és sárga sörénye

van. Minden állatok közt ez legmagasabb , mert feje tizen-

(') ^. h. Cervus nemorivagus Fr. Cuv. {Erdbolygó sz. Le

Gouazou-Bira) ; C. simplicicornis Ham. Smitli. [Le Gouazou —
Apára.

(') T. h. C philippinus. Ham. Sin. Ceri<. moschntus , ua.
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nyolc lábnyi magas. Különben szelid természet , és fa-
,

levelekldíel él. A rómaiaknál él hegyelük voltak a já-

tékokon; Heliodorus jó leírásokat adja; vagy^ kett a kö-

zépkorban is hozaték Olaszhonba. Az egyiptomi újabb vi-

szonyok rövid id ota néhány európai fcjdelmet tettek bir-

tokosává.

GeoíFroy St. Hilaire azt véli néhány Európában létez

egyének foltozati s koponya göi'bülési különbsége miatt,

hogy a nubiai s abyssiuiai faj , különbözik a reményfo-

kitul.

ODUSZARVAS KÉRDZK.

Számosabbak a többieknél, igy nemekre kel-

lett ket osztani igen kevéssé suljos jegyek szerint,

szarvok idomát s különböz részei viszonyát véve

tekintetbe. Geoffroy még azon bélyegeket adá si-

keresen liozzájok, mellyeket a homlokemelkedés a-

nyaga Tagy a szarv csontmagva mutat.

A ZERGÉK.

{Les Antilopes. Aritilope. Lin. (').

Csoutmagvailc anyaga tömött és gzür-s öböltelen,

mint a szarvasok tömszarvainál. Különben nagy részint

hasonlítanalc a szarvasokhoz könygödreik, termetök kar-

csúsága és futások gyorsasága által. Ez igen számos nöm,

mellyet fképen szarvaik idoma szerint kellé fölosztani.

(') Ezen uév nem ó; az antholops -bul van elrontva, naelly

Eustathiusban találtatik Constantin idejébül , s nielly az állat szép

szemeit látszik kifejezni. A közönséges gazillát jól leírta Aelianus,

dorcas név alatt, raelly tulajdonképeu ózt jelent. O ezt dorcas ly~

Ai«5-nak nevezi. Gazel az arab neve.



KÉRDZK. 281

a. Gyrs, keUös tekervénjai, elö he vagy fölfelé irány-

zott hegy szarvakkal.

y/ gazüla. Gazella. F. {JLa Gazelle. Ant. dorcas^ Lin)

Biiíf. XII, XXIII.

Szarvai gömbölyk, vastagok, feketék; termetök és

idomok kellemes mint az zé 5 hundájok fölül világos sár-

ga, alul fehér, mindenik oldal hosszában egy sujtás, min-

denik térdöitön egy bojt, mindenik lágyékon egy mély

zseb.

Afrika egész éjszakán él számtalan seregben, mellyek

megtámadtatva kerekbe gylnek s mindenfelé szarvaikat

mutatják. Az orozlánok és párducok rendes eledelét te-

szik. Szelid tekintete számos képet szolgáltat az arabok

szerelmes versezetébe.

A koriana. {La Corinne. Ant. corinna. Gm.) BulF. XII
,

XXVII-

Amatlul csak sokkal vékonyabb szarvai által külön-

bözik; talám csak különböz nöme.

A leveL {Le hevei Antii, hevella. Gm.) Buff. XII,

CCLXXV.

Még ez is majdnem egészen hasonló ; hanem szarvai

tben összenyomottak, és sokkal számosabb gyrsek. Nem
akarják még Kárapfer Ahu]á\.\\\., vagy a persák és törökök

dsei'rainátul {Ant. subgutturosa. Gm.) megkülönböztetni,

kivévén hogy torka alatt csekély emelkedést venni észre.

A dseren. (A mogoloknál). {Le Dseren. — Hoang yang

(vagy sárga hecshe) a chinaiaknál. — Ant. gutturosa.

Pali.) Schr. cclxxv.

Ez is még majdnem azon színoszlatást és szarvakat mu-

tatja, mellyeket az arab gazel; hanem nagysága a dámva-

déhoz közelít , — s a hímnek ers emelkedése van a nyak

alján , a gögtül okozva , s hasa alatt egy eléggé nagy zseb.

A nsténynél hibáznak a szarvak. Ezen faj Középásia szá-
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raz sikain él seregesen , vizet vagT erdt ki nem rtll-

hatva.

A szököcz ; szükö zerge. (Le Springboch ou Gazelle a

bourse. Arit. euchore. Forsl.) Buíf. Supp. VI , xxi. i'l.

Sei'egeivel ellepi Afrika délszakát. A gazelnél nagyobb,

hanem hasonló idomú és szín , — s atl.iil egy br red
által kiilönbözik a keresztén, fehér szrrel szegve s min-

den szökésnél meg megnyilva.

A szajja. Le Saiga. Anl. Saiga. Pali.) Strabo Coliis-n.

Schreb. CCLXXVI.

Délszaki Lengyel- és Oroszhon pusztáit lakja; szarvai

szinte mint a gazelláéi, liancm sárgásak, át-ielszök. Ak-

kora mint egy dámvad. Nyáron sárga bundája télen fehé-

res szürke lesz; porcos vastag pufadt arcorán az orrlyukak

igen nyíltak , s e miatt hátrálva kénytelen lenyelni- Néha

két ezernél nagyobb csoportokban egyesül.

Az addra (az araboknál). Le Nanguer. Arit- dáma. Pali.

A berl. acad. 1821. iii , ív. rl.

Dámvad nagyságú, fehér; homloka nyaka s hátának

egy része verhenyesck ; szarvai aprók vékonyak. Nubiában

s a Senegálnál lakik (').

b. Gyíirs, három tekci'vényii szarvakkal.

Az indiai zerge {IJ Antilope des Indes. Ant' cervica-

pra. Pali.) Buíf. Supp. VT, xviii. xix.

Még igen hasonló a gazellához ; hanem szarvai három-

szor tekeredtek; belölök Indiában fegyvereket csinálnak

kettt kettt összeállítva egymás ellenébe tett hegyekkel;

a nsténynél hibáznak.

(') Buffon (XII, kot. XXXiv. il.) nem ismert egyebei, mint

egy fiatal egyént elre egyszeren görbül szarvaklial , — s ezen

oLbul hivc hogy az Plinius dama~'}a.
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A jiuhiai zerge. {U Antilope de Nuhie. Aat. addax.
Liclit. ('). A berl. acad. 1824. xi. rí. Ruppel. vii rf..

Szarvai szinte háromszor tekeredtek , vékonyabbak és

hosszabbak mint az elbbiéi; teste otromba, szre fehé-

res , a Jiálán szürkés , a homlokán egy széles barna folttal.

c. Gyrs , két tekervény , hanem az elbbivel ellenke-

zleg-, s hátra irányzott hegy szarvakkal. (Részint

Smith DAMALis-ai.)

A bival zerge. {Le Bubale. AnU hubalis. Lin.) Vache
de Barbarie BufF. Supp. VI, xiv.

A többi fajoknál rútabb arányokkal, feje hosszií,

vastag*, szarvas nagyságn , szre sárga, farka végét kivé-

vén, melly feltété bojtba végzdik. Barbariában közön-

séges.

A foki zerge. {Le Caama. Ant. Caama Cuv.) , a hollan-

dusoknál közsg. foki szarvas. Buff. Supp. VI. xv. rl.

Az elbbihez hasonlító , hanem szarva görbületei szeg-

letesbek; ezeknek tövköre , a homlokt alján egy sujtás,

egy vonal a nyakon, egy hosz-csik mindenik száron, és

farkok vége feketék. Közönséges a Remény-foknál.

d. Apró egyenes vagy kevéssé görbült s a fejnél kisebb

(') Lichtenstein azért adá neki ezen nevet, mivel Plinius Ad-

dax-ÁYoX vagy Sírepsiceros-ííval egynek gondola. Egyiptom több ó

emléken láttatik.

Ezen alosztáshoz tartoznak még: le kével gris (szürke kével)

Fréd. Cuv. Mammif. — Ij Ant. pourpre
.,
Bonte-Bock a hollandok"

nál , Ant. pygarga. Sclir. CCLXXIII. (bibor ^erge). — i' Ant. a

pieds noirs vagy Pallah. Sam. Daniels, Afric Scener., ix. rK (^ní.

melampus Lichtenst, fekete lábú zerge) , Schr. 274. — Le coba

(Ant. semgalensis) , mellynek csak a szarvait ismerik. Buff. Xll ,

XXXII , 2 , ha nem a fekete lábúhoz tartozik. — Ant. suturosa Ottó.

— Ant. mytilopes Ham. Sm. s talán a Kob,, Buff. melly hihet-

leg"' az Ant. adenota Ham. Sro-
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szarvakkal; mellyck a fajok nagyobb részében csak

a hímeknél találtatnak.

A gycipj<^ zerge. [IJ Ajitilope laineuse. Reehoch vagy

öz a hollandoknál. Ant. lanata. Dcsmar.)

A dámvadnál valamivel kisebb , szre gyapjus , f<)lül

szürke , alul fehér ; a tagok ki'üsö színén s az alsó állka-

pocs csúcsán fekete.

A huvdr zerge. {L' Antüope plongeante. Duiher-Boch

a hollandiaknál. Ant. mergens. Blainv.)

Világos sárga barna, alsó állkapcsa alatt fehér, tagjai

küls színén egy fekete vonal. Neve azon szokásátul véte-

tek , mellyel a bokrokba rohan , ha vadásztatik.

A szil'laugró zerge. {L.e Sauteur des rocJfSrs. Klip-Sprin-

ger a hollandusoknál. Ant. oreotragus. Forst.) Buft\

Supp. VI, XXII. rl. Schr. 250.

Megismerhet durva s szúró szrérül és zöldes sárga

színérül. (^).

Ezen osztásba helyeztetnek a legapróbb zergék.

A tetöbojtos z» (Le Grimme. Ant. grimmia. L.) Fréd.

Cuv. Manunif.

Sárgaszürke, homloklöve feketés; feje tetején egy kis

szrbojt.

A törpe zerge. (Le Guevei. Ant. pygmea. Pali.) Fréd.

Cuv. Mammif. f).

Hamvas, egy halavány vonal feketés homloka min-

denük oldalán.

e. Gyürüs, egyszeríín görbült, elálló hegy szarvakkal.

Smithnél: Redüncae.

(') T. h. Ant. quadriscopa. Hf«iu. Sm.

(') Schreber képe , 260, B. igen veihenyesre festett; Schawé
,

Gcn. zool. vol. II, 2. r. clxxxviii. rl. igeii nagy szaivu.
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A horgelöc. {Le Nagor. Ant. redunca.) Biiíí. XII, xlvi-

Schreb. 265.

Verlicnyes barna. Senegallul. (*).

f. Gyrs , egyenes vagy kevéssé görbült , a fönél hosz-

szabb szarvakkal. Smithnél: ORYX-ok részint.

A szarvahosszu zerge. {L Antilope a longues cornes ,

droites. A. oryx. PaJl. Buflfon rosszul nevezte Pasan-

nak , Supp. VI , xvii. A hollandusoknál fohi löszdl-

zerge. (-).

Akkora mint egy szar\'as, szarvai vékonyak két vagy

híii'om lábnyi hosszúk, egyenesek, hegyesek, gömbö-

lyek, alsó harmadokon ferdén gyrsek , a nsténynél

kisebbek; szre hamvas, feje fehér, feketével rostélyóz-

va; egy fekete sujtás a gerincén s egy egy az oldalain,

sötét barna folt a vállán s egy a combjain; farka hosszú s

feketés
,
gerince szre a tarkó felé irányzott. A Remény-

foktul éjszakra s Afrika belsejében találtatik. A többi fa-

jokéinál hosszabb csülkei a sziklákon könny niászóvú

teszik, és valósággal leginkább a hegyes tájokon is tar-

tózkodik. (^).

Az algazel' [U Algazel. Ant. gazella. L.) Ant. leuco-

ryx. Licht. bcrl. acad. 1824. rl.

Szarvai hossziík vékonyak, gyrsek, egy kör ivébe

(') T. li. Jlitboch. {Ant. eleotragus.) Ourehi. {Ant. scoparia).

Itt szükségeskc'pen meg keli jegyezni , hogy sok zergénél igy elóie

görbült a szarv a fiatal korban.

(-) Lichtenslein jegyzé azt meg, liogyezen szarvahosszu z., csu-

pán Afrika délszakán elven, semmi hihetséggel nem lehet az oryx.

Inkább a következ faj az.

(') Ant. leucoryx. Schr. CCLVl , B. vagy az Ant. blanche ^

Pennt. , meliy egy Persiábau 1717-ben készült kéjirüi másoltatott,

nem látszik egyéb lenni, mint az oryx fajtája, vagy talán clóiiil

nézett algazel.
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könnyden hajlollak; bundája fehéres, sárgával és vere-

sessel különbfék^képen árnyolva. Afrika éjszakárul, Nu-
biátul egész Sénégalig. Gyakran abrázollatik az egyiptomi

és nubiai emlékeken , s Lichtenstein hihetleg okosan véli

,

hogy ez a régiek valódi oryx-a. (').

g. Gyürüs, egyszeren tekeredett, hátra álló hegy szar-

vakkal. Smithnél: AiGocERos.

^ kék zerge. (L' ^ntilope bleue. yint. leucophaea. Gm.

kék bak. Rosszul dseiran.) Cuíí". í>upp. VI. xx. rl.

Valamivel nagyobb a szarvasnál , kékes-hamvas , a

szarvak mindenik nmben nagyok , egyenletesen görbül-

tek , húsznál több gyrsek.

A lózerge. {U Antilope chevaline, Ant- equina. Gcoff.)

Akkora mint egy ló, vereses szürke, feje barna, min-

denik szeme eltt egy fehér folt, nyakán sörény, szar-

vai nagyok, stb.

Jegyz. Arrul bizonyosakká lettünk , hogy Kobd-nak

a lózerge neveztetik ma a Senegalnál. A liorgelÖ-CiA (Na-

gor Buff.) ottan Mbillnek hívják.

A sumatrai zerge- {L' Antilope de Suniatra. A malájok

erdei bakja { Cambing- outang). Ant. sumatrensis.

Shaw.) Fréd. Cuv. Mammií". Marsden. Sumatr. lí.

kiad. X. , rl.

Akkora mint egy nagy kecske , szre fekete , söré-

nye fehér, nyakán s tarkelején fekv; szarvai aprók he-

gyesek. (-).

(') Az angolok egy majdnem egyenes szarvú, durva a tövén

gyapjas szr , Thibet hegyeiriii való zergérül szólnak , melly néha

az egyik szarvát elveszti , s nekik azon egyszarvú gyanánt jegyeztetik

ki, melly országcímökben látszó. Neve: Chira. Ham. Sraitli azt vé-

li , hogy ez lehet Aelianus Kemas-n. 1 , XIV. 14. sz.

(-) T. h. Ant. gorál. Hardw. Trans. linn. XIV, xiv. rl. s

Cuv. Frid. , emlsei között: bouquetin du Nepaul ncv alatt. — Ant.
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//. Szarvaik pörge szegélylyel.

A lepenyéhes zerge. {Le Carina ou Impoolo. Anl. oreas.

Pali. A JioUandusokuál : fol:í jávor. BuíF. rosszul

Coudous~x\ak nevezi. Supp. IV , xii-

Akkora mint a legersebb ló, szarvai vaslag-kupos-

cgyeiiesek, pörge szegélylyel körülvéve ; szre szürkés
,
ge-

rince hosszában egy kis sörény , nyaka alatt lepények

,

farka bojtba végzd. Seregesen lakilc a hegyeken éjszakra

a Remény foktul. (^).

u4 szaJidllas zerge {Le Coudoim. j4at, strepsiceros. Pali.)

Bnffonnál, de rosszul, Condoina, Supp. IV, xin. rl.

Sehr. 267.

Akkora mintegy szarvas, barna szürke, fehér ke-

resztsugárzatokkal , csak a hímnek van szarva s ezek na-

gyok , simák, háromgörbületüek , csak egy hosz-szegély-

lyel, melly csekélyen pörge; — álla alatt egy kis szakáll,

gerince hosszában sörény ; magányosan él a Reményfok-

tul éjszaknak.

/. Villás szarvakkal. (AntilocarpAe. Ord. Dicranogeros.

Ham. Smith.)

Ezé legkülönösebb minden oduszarvak között , egy

összenyomott horog ered a tövéiül vagy törzsökébül, majd

sjlvicuhrix. Hihetleg ide adható meg egy gyapjas , hosszú szörü s

igen apró szarvú faj Átuerikábul {Ant. lanigera. Sm.) Trans. liii.

XIII, IV. rl. s talátn az is, meliyet Séba ábrázol I, xm , X, m.
rl. r niellyet Smith igy nevez : Ant. mazame. Azonban semmi sem

bizonyítja meg, hogy Hernandés Mazames-ai nem volnának ameri-

kai szarvasok és zek, a mint ezen szerz mondja , ket a spanyol-

honi szarvasokkal s zekkel hasonlítva össze.

(') A lepenyékeshez közel helyeztetendök : A Guib. [Ant.

scripta) Buir. XII. XL. — A Bosch-Bock. [Atit. sylvatica) BuíF.

Supp. VI, XXV.
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mint a tötnszai'V lboga : hegyes vége hátra görbül. Leg-

ismerelehb íaj

A villás zerge. Antilope furcifera, H. Sm. Trans. hnn.

XIII. II. r. A kanadaiaknál: Cabril.

Nagy seregesen lakik Ej szak-aimerika temérdek kö-

zép és keleti síkjain; nagysága inajdncni mint az özé;

szörc tömött, hullámzott, vereses 5 szarvainak töboga ma-

gosságok közepén van. (^).

k. Négy szarvakkal. (Tetracéres. Lcach).

Ezen Indiában ujdonan föltalált aloszlás , nem volt a

régieknél ismeretlen. Aelianus a XV. k. XIV. sz.-ban szól

róla: négyszarvú Oryx név alatt; az els pár a szemek

eltt van , a hátulsó egészen hátul a homlokcsonton.

A szarvanégy. {Le Tchicarra. Ant* Chicarra.) Hard.

Trans. Lin. XIV. xv. rl. Fréd. Cuv. IMammif. f).

Oz nagyságú, majdnem egyenln sárga. A nstény

szarvlalan. Indostan erdeiben találtalik. (^).

/. Két sima szaruval.

(') Az Ant. palmata. Smith. u. o. III. rí. csak szarvaimíl fog-

va ismeretes, niellyeknck töboja egészen kö/.el van a szarv tövé-

lu-z. Ezen zcrgcket is ugy akarák tekinteni, mint Hcrnamlés nia-

zames-cit.

(•) A Trans. linn. XIV. köt. 523. lapján Jcvö jegyzds»;kre néz-

ve meg kell azt itt jegyeznem , hogy nem a boIJogult Vaucel hibá-

ja , hofiy a Tlist. des Mammif.-ben neki tulajdoníltaték a szarvanégy

ábrázolata s leirása. Küldeményei nem voltak mindig teljesek; né-

ha rajzolata jött meg magyarázat nélkül , s kora halála megakadá-

lyoztatá jegyzékei hijányainak kitöltését.

(') Az Arit. 4cor77í\s. Blainv. nem ismertetik különben, csak egy

kaponya szerint, mellynek melsó szarvai arányilag nagyobbak.

Joiirn. de Pbyb. Aug. 1318. Meglehet, hogy ez csak életkori kü-

lönbözés.
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A nyakszakállas zerge. {Njakdnszakdll. {Le Nylgau. jlnt.

picta et trago-camelus. Gm.) BuíF. Supp. VI , x
,

XI. rl.

Akkora mint egy szarvas és nagyobb; szarvai kurták,

elögörbültek ; nyaka közepén szakáll , szre szrkés ; mind

a négy lábán épen a csülök fölölt ketts fekete s fehér

gyrk , ersen metszve. A nstény szarvtalan. Indiai faj.

A kszáli zerge. Földi. (Hátrahorg) {Le Chamois. Ant.

rupicapra. Lin.) Buff. XII , xvi. rl. A pyrenei hegye-

ken : Ysard.

Egyetlen emls Európa nyugol-szakán , melly a zer-

gékhez liasoulíthaló, azonban tulajdon bélyegeket is bir:

egyenes szarvainak hegye hirtelen görbül hátra mint vala-

melly horog; mindenik füle mögött, a br alatt, erszény

van , kifelé csak egy kis lyuk által nyiló. (^). A kszáli zer-

ge termete akkora mint egy nagy kecskéé; szre sötét bar-

na, egy a szeméti az arcor felé futó fekete sújtassál-

Legnagyobb ügyességgel fut meredek sziklákon , és

kis csapatokban tartózkodik az igen magas hegyek kö-

zép-táján-

Smith elválasztja a zergéktül Catoblepas nöm ne-

ve alatt.

A Gnu zergét. F. {Le Gnou ou Ni'ou. Ant. Gnu. Gm.)

Buff. Supp. VI, VIII, IX. rl.

Igen különös állat, melly els tekintetre különbféle

állatok részeibül öszvetett csudának látszható. Teste s ke-

reszté mint egy kis lóé , barna szrrel födve , farka hosz-

szú fehér szrrel takart mint a lófark , nyakán szép meredt

sörény , tön fehér , \é^ó,n fekete szrrel. Szai-vai tben kö-

zelállók és szélesek mint a reményfoki bivalé , elül legör-

(') Meglehet hogy ezen nyílás rosszul értett jelentése moncfa-

tá Einpedokles szerint a régiekkel , líogy a kecskék füleik által It-

lekzenek.

CÖVIER 1. K. 10
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bilinek, hegyök föl visszahajol; arcora széles, lapoa és

fblálló szórkörrel kerítve be; torka és lepényeké alatt egy

másik fekete sörény fut; lábai a szarvaséinak könnységet

birják. Mindenik nmnek van szarva.

Ezen állat a hegyeken él éjszakra a Reményfoktul

,

hol elég ritkának látszik; ugy tetszik azonban , hogy a ré-

gieknek mégis volt rúla valami ismeretök. (^).

A három hátra lév nem odiiszarvainak csont-

magvát nagy részint a homloköblökkel közösül sej-

tek foglalják el. Szarvaik irányzása adá fölosztások

alapját.

KECSKÉK,

{Les Chévres. Gapra. L.)

Szarvaik föl és hátra irányzottak; állok általában hosz-

szuszakállu . homlokok majd mindig domború.

u4 törzsök kecske. {JJ Aegagre ou Chévre sauvage. Ca-

pra aegagrus. Gm.) Cuv. Ménag. du Mus- in 8-^°-

11, 177.

Ez minden házi kecskéink fajtájának törzsökapául lát-

szik szolgálni ; megkülönböztetik ell metsz szarvai ál-

tal , mellyek a himnél igen nagyok , a nsténynél rövidek

s néha hibázok a mi a vad és kaiikazi kecskénél is törté-

nik. Ez seregesen lakik Persia hegyein, hol paseng név

alatt ismeretes , s talám sok más vidéken , s még a hava-

sokon is. A keleti bezoár a belében találtató öszvenlés.

(') Hihetleg ez adott az ö catablepás-okra okot. Lásd Plinius

VIII. könyv. XXXii. szak. és Aelianus vii, k. v. sz.

Jegyz. Legtökéletesebb munka a zergékriil az, mellyet Hamii-

ton Smith ezen munka angol forditásáboz toldott, és én nagyon

sajnálom , hogy elegend vizsgálati tárgyak liijánya miatt azt egé-

szen nem liozhatám löl.
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A hah. F. és a házi kecske {capra hircus L.) vcget-

leníü különböznek nagyságra színre, szrök hosszaságára

s finomságára , szarvaik nagyságára . st számára nézve is.

Az angorai kecskéknek , Kapadokiában legpuhább és sely-

mesebb szrök van. A thibetiek hiresek lettek a szrök

közt nölö csudálatos finomságú gyapjú miatt, mellybíil

a kasmirkendket gyártják. Egyiptom magasán egy tömött

szr, emelt homlokú, dudor alsó állkapocsu fajta van,

melly meglehet, korcs szülemény. A gvineai kecskék

,

mellyeket mambrin s júda-kecskéknek is mondanak , igen

aprók , szarvaik hátrafeküvk. Mind ezen állatok ersek

,

szeszélyesek, bolygók, hegyi eredetöket elárulok, v. szá-

raz és vad helyeket szeretk, durva füvet vagy fahajtást

esznek. Az erdknek igen ártalmasak. Jobban csak a gidá-

kat eszik meg; hanem a kecsketej sok nyavalában hasz-

nos. A kecske már hét hónapos korában meghasa'sulhat

;

öt liavig hord ; rendesen kettt ellik. A bak már egy éves

korában bakzik j egy bak több száz kecskéhez elegend

;

öt vagy hat évig él.

A vad kecske. F. (Le Bouquetin. Capra ibex- L.) Buíf.

XII, XIII. rl. Schr. CCLXXXI.

Nagy szarvai elöl négyszegesek , keresztcsomókkal

bélyegeztek. A hegyláncok legmagasabb tetején lakik az

egész ó világban.

A kaukazi kecske- {Le Bouquetin de Caucase Capra

caucasica.) Guldenst. Act. petrop. 1779. II. xvi, xvii.

rl. Sclireb. CCLXXXI. B.

Megkülönböztetik nagy, háromszegletü, elül tompa,

de nem négyszegletes , — s mint az elbbinél , csomós

szarvai által. Ezen két faj' termékeny nszést üz a házi

kecskével. (^).

(') T. h. Bouquetin d' Éthiopie ,
(szerecsen kecske) Fiéd.

Cuv. Mammit'. — Bouquetin á criniére cl' Afrique, Tackhaitse, Sam.

[sörén^yes kecske-)

19*
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A JUHOK. F.

{Les Moutons. Ovis. L)

Szarvaik hátra irányzottak s többé kevésbé elre ke-

rülök ; homlokok általában domború , — szakállLalanok.

Annál inkább nem volnának némileg a kecskcktül elvá-

lasztandük, mivel azokkal termékeny korcsokat nem-
zenek.

Itt is, mint a bak nemben több eléggé közel álló

vad fajta vagy faj van.

j4z argali juh; Földinél argali lecske. (L' Argcili de

Sibérie. Ov. ammoji, L.) Pali. Spic XI , i. Schreb.

CCLXXXYIII.

Kosának igen nagyok a szarvai , tben háromszegle-

tck , hegyen gömbölyek; clíil laposak; keresztben vo-

natosak; az anya szarvai összenyomtak, sarló-idom«ak

;

nyári gyapja csula, sárgás szürke, a téli sr, kemény,

verhenyes szürke, arcorán torkán s hasa alatt fehér vagy

feliéi'es. Igen rövid farkú , s minden idben egy sárgás tér

van a farka körén mint a szarvasnak. Ezen állat egész

Asia Jiegyein lakik és akkorára ni mint a dámvad.

A sardiniai juh* {Le Mouflon. Mufione sardiniában, Muf-
Joli Korzikában. Ovis musinion- Pali.) BuflP. XI, xxix.

rl. Schreb. GCXXXVIII. A.

Attul csupán abban látszik különbözni , hogy oHy
nagy nem lesz, s hogy nsténye nem, vagy ritkán szar-

vas, s szarvai igen aprók. Mondják, hogy Krétában is ta-

láltatik. Vannak egészen vagy részint fekele fajtái, s má-
sok többé kevesebbé fehérek,

Hihetséges, hogy

Az amerilai juh, {Le Mouflon d* Amérique. Ov. mon-
tana.) Geoff. Ann. M\is. II , LX. rl. Schreb. CCXCIV. D.

Az argali fajhoz tartozik, melly a jég fölött álthat-



KÉRDZK. 293

halott a tengeren. Szarvai igen nagyok , s pergébbek mint

a rendes argaliénál.

Az afrikai juh. [Le Mouflon, d' jéfrique. Ov. tragela-

phus. Ciiv.) Penn. XII. sz. Shaw. ccii, rl. 2. Schreb.

CCLXXXVIII. B.

Szre verhenyes, lágy, nyaka alatt hosszú csüng

sörény és egy másik mindenik lábizesülésén ; farka rö-

vid ; tulajdon fajnak látszó. Egész Barbaria sziklás vidé-

kein lakik, Geoífroy Egyiptomban is észre vette.

Az a vélemény , hogy az argali vagy a szardiniai juh-

tül származnak a mi gyapjas barmaink számtalan fajtái,

mellyek az eb mellett legtöbb különbözésnek tétettek ki.

Európában vannak közönséges és finom gyapjuak,

nagj' és kicsin termetek , nagy , apró , az anyánál vagy

mindenik nemnél hibázó szarvnak, stb. Legérdekletesebb

fajták a spanyoljuk, finom kondor gyapjúval, akimnél

nagy perge szarvakkal, raelly egész Európában el kezd

terjedni, — és az angol juh , finom hosszú gyapjúval.

Az Oroszhon délszakán legelterjedtebb fajtának igen

hosszú farka van. A szinte hosszú farkú indiai s gvineai

fajta abban különbözik , hogy szárai magasak , homloka

igen domború, fülei függök s szarva nincsen s kurta

szrrel födetett.

Európa s Asia éjszaka majd mindenütt apró s na-

gyon rövid farkú juhokat tart.

A persiai, tatárhoni és chiniai' fajtánál a fark majd

egészen át van ketts zsirgolyóvá képezve , a syriai s

berberi fajtáé hosszú ugyan, hanem szinte vastag zsirtö-

megü. Mindeniknél csüggök a fülek , a kos szarvai vasta-

gak , az anyánál és báránynál középszerek; gyapja

szrrel kevert.

A juh becses húsa, faggyúja, teje, bre, gyapja s

ganaja miatt; a jól intézett nyójok mindenfelé termé-

kenységet terjesztenek.
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A bárány két hónapos korában elválasztalik , hato-

dik hóban kiheréltetik, tejfogait els s harmadik éve közt

elcseréli. Az egy éves anyajuh hordhat, tiz tizenkét évig

tenyészt; terhessége öt hóig tart, két bárányt ellik, A kos

tizennyolc hóval serdült, harminc juhoz elegend; nyol-

cadik éve felé meghizlaltalik.

A MA.RHÁK. F.

{Les Boeufs. Bos. L.)

Szarvaik oldalvást irányzottak s föl- vagy elfelé fél-

hold idomban visszakanyarúlók ; ezek különben nagy

,

széles szájú, otí'omba teslü , ers szárú állatok-

yí közönséges marha {barom)- Földinél bika, ökory te-

hén. {Le Bocuf ordinaire. Bos laurus. L.) BuíT. IV.

XVI.

Saját bélyege gyanánt liomloka lapos, hosszabb mint

széles; gömböly szarvai a homlokát a fejháttul elválasz-

tó szélnek két végére helyeztettek. Az ásványos kapo-

nyákban, mellyek e fajhoz látszanak tartozlani vad álla-

potban
,

(a régiek urus-a) , a szarvak el s alá görbülnek

;

de a házi számtalan fajtákban igen különböz ii'ányzások

vau, néha egészen is hibáznak. A heves ég rendes fajtá-

jílnak mindegyike zsirpúpot hordoz válla íolölt, s ezen

számban a disznónál alig nagyobbak is vannak. Mmdenki
ismeri ezen állatok hasznos voltát a dolgozáshoz, és hú-

sokét, faggyújokét, brökét s tej okét ; szarvok is használ-

tatik a míveknél.

A tehén kilenc hóig hord, s tizennyolcadikban fo-

lyathat (foghat), a bika két éves korában bikhat (zhet)

A kiherélés tizennyolcadik havában történik , tizedik évé-

ben meghizlaltatik.

yí bölény. F. {Aurochs a németeknél, Zubr a lengyelek-

nél. Bos urus.) Gm. Bison a régieknél. Gesra. CLVii.

Rendesen de hibásan a házi marha vad törzsökének
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tartatik. Különbözik attul emelt és szélesb mint magas

homloka, szarvainak a fejbbi taraj aljához való tapadá-

sa, szárai magassága, egy párral több bordája, a bika

fejét s nyakát föd s torka alatt rövid szakállt Icépezö

bodor gyapja, s röfög szava által. Ez dühös állat, ma
csak Lithvania, a Kárpátok és Kaukaz mocsáros nagy

erdeibe szorulkozva , de melly különben az egész mérsé-

kelt Európában élt. Ez leg nagyobb az Európában honos

emló'sek között.

Az amerikai bölény. {Le Bison d' Amerique' Buffalo

az angol-amerikaiaknál. Bos Bison. L. Bos america-

nus. Gm.) Buff. Supp- III, v. Fréd. Cuv. Mammif.

Feje csontos, bölényünkéhöz igen hasonló, és szinte

valamint nyaka s vállai, bodor gyapjúval födött, télen

igen meghosszabbulóval; hanem szárai s kivált a farka

sokkal rövidebbek. Ejszak-amerika minden mérsékelt ré-

szén lakik s a házi tehéiniel tenyészt.

A hival F. [Le Buffle. Bos buhalus. L) Buíf. XT, xxV.

Boeuf sauvage- Aristolelesnél : Arachosiai vad ohör*

índiábul eredt, a középkorban Egyiptomba, Görög-

s Olaszhonba hozaték , — homloka emelt , hosszabb mint

széles, szarvai oldalvást irányzottak s melöl hosszú emelt

szeg,é]ylyel. Ezen állat nehezen sí:elidíthetö , hanem hatal-

mas erej , a mocsáros helyekel szerel s azon durva nö-

vényeket , mellyekkel az ökrök nem táplálhatok. Teje jó,

bre igen ers , hanem húsa kevéssé becsült.

Indiában egy olly fajta Van, mellynek szarvai egész

tiz lábnyira kiterebülnek; nevök Hindostanban ami. Ez

Schaw. hos arni-]a.

A gival. [Le Gyall; Bueuf des Jongles, Bos frontalis.

Lamb.) Trans. lin. VII , ív. s Fréd. Cuv. mammif.

Bélyegei nagyobb részében megegyez a házi marhá-

val , hanem szarvai elörül hátulra lapultak, és szegletes
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Bzegélytelenek , oldalvást irányzottak 8 többé kevesebbé

fül felé, hátra soha. Bundája csula, fekete, kivévén liogy

a homlokán s háta hosszának egyik vonala szürke vagy

sárga, szárain pedig fehér.

Ez egy házi fajta India éjszak-keleti hegyes vidékein

s a meUy hihetleg a bivalnak a közönséges fajjal töi'-

ténö vegyülésébül származik.

A röfög ökör. {Le Yacl. Bos grunniens. Pali- Buffle a

queue de chevah P^ache grognanie de Tartarie,,

stb.) Schreb. ccxcix. A. B.

Kis termet faj , mellynek farka egészen befidetetl

hosszú szrrel mint a lóé , hátán hosszú sörénye van

,

feje a bivaléhoz látszik hasonlítani; szarvai nem Írattak

le eléggé. Ezen állat mellyrül már Aelianus emlékezett,

a ihibeti hegyekbl ered. Ennek farkábul csinálják a tö-

rökök azon zászlókat, mellyek a fbb liszteket kíilön-

böztetik meg.

A reményfoli hival. {Le BuJJle du Cap. Bos caffer-

Spar.) Schr. CGCi.

Szarvai igen nagyok , oldalvást és alá irányzottak

,

hegyök vissza emelked, laposak, tben olly szélesek,

hogy majdnem az egész homlokát betakarják, csak egy

háromszegletet hagyva egymás között. Ez igen nagy ál-

lat , rendkivül vad természet , Kaíferhon erdeiben lakó.

A pésma öhör- Földi. {Le Boef musqué de Anieriqtíe-

Bos moschatus. Gm.) Schreb. cccii. A feje Buíf.

Supp. VI , III.

Szarvai közelítk s ugy irányzottak mint az elbbi-

nél , hanem a homlokon egyenes vonalban összeérk
,

(a

tehenéé apróbbak és szétállók) ; homloka emelt , arc-

orának hegye szrös. Alacsony szárú ; egész a földig' csün-

g, bojtos szrrel takart. Farka rendkivül rövid. Az egész

nemben létez pésmaszagot erösebben terjeszti ; csak Ej-
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szák-amerlka leghidegebb részein láttatik; hanem iigy

látszik, hogy kaponyáját és csontait a jég egész Sibériáig

clhordá. Az eskimók sapkákat csinálnak íarkábul, melly-

nek ábrázatukra csüng szre ket a szunyogoktul vé-

delmezi.

AZ EMLOSEK KILENCEDIK RENDÉ.

A CETEK.

(LES CÉTACÉS. CETACEA).

Hátulsó-Iábtalan emlsek; törzsökök vastag

farkba folytattalik és TÍzegjenes porcos uszonyba

végzdik^ fejk olly rövid és vastag nyak által köt-

tetik törzsökökhöz , liogy semmi bevágást észre nem

vehetni, — s az igen keskeny és részint összenlt

csigolákbiil tétetik össze. Végre a mels végtagokon

az els csontok rövidek, a következk pedig lapo-

sak és inas hártyába burkolvák, melly bellök igazi

viszonyt csinál. Ezen állatok küls idoma majdnem

egészen ollyan mint a halaké, csak Hogy ezeknek

farkúszonya függelmes. A cetek szinte mindig a

vizben tartózkodnak , hanem tüd által lélekzvén

,

gyakorta föl kénytelenek a viz színére jni , ottan

levegt szivandók. Meleg vérök, kifelé noha igen

apró lyukak által nyiló füleik , élt szülésök , em-

lik , raellyek állal fijaikat szoptatják, s minden
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boncolati sajátságok különben eléggé megkülönböz-

tetik ket a halaktul.

Agjok nagy , féllekéi jól kifejlettek ; a szikla-

csont, vagy a kaponyának azon része, melly a bei-

fület foglalja magában, el van a fej többijétöl vá-

lasztva, s ahoz csak szalagok által köttetik. Testö-

kön nincs külfül vagy szr.

Farkokat idoma miatt a tovább mozdulás vé-

gett fölülrül alá kell liajtaniok, melly a vizben való

fölemelkedésre nagyon segíti ket.

Az eddig a cetekhez, számlált nemekhez adjuk mi

a különben a rozmárok nemébe zavartakat. Ezek

nálunk az els családbeliek^ 'V'igy

A FEV CETEK , FÍJCETEK.

(Les Célacés herbivores. Cetacea herhivora.)

Fogaik koronája lapos ; mi életnemöLet hatá-

rozza meg, melly ket néha a vizbül kijövésre kény-

szeríti, hogy a parton mászszanak és legeljenek; mel-

lükön eml van és bajuszul szrök, két olly körül-

mény , melly távolrul, ha egyenesen emelek mels

részöket a vizbül ki, némelly hasonlatosságot nyujt-

hata nekik az asszonyokhoz vagy az emberekhez s

hihetleg alkalmul szolgála némelly utazók regéi-

nek, kik tritonokat és sireneket akartak láttani. No-

ha a kaponyában magasan nyíltak az orrlyukak, a

brön csak az arcor hegyén vannak Gyomrok négy

erszényre osztott , mellyeknek kelteje oldali ; vak-

belök nag}'.
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A KÉZCETEK.

{Les Lamantins. Manates. Manatus. Cuv.)

Teslök hosszudad , — tojásdad nyúlt uszonyba vég-

zd ; zápfogok mindenütt nyolc, négyszeg koszorúju,

két haránt emelkedetü ; a véneknél sem metszk sem szem-

fogak nincsenek , hanem az igen fiataloknál az állközti

csontban két igen apró hegyes fog van, hamar eltnen-

d. Uszonyok szélén láthatók a körömnyomok, mellyet

elég ügyesen fordítanak a mászásra s fijaik hordozására;

a melly okbul ezen mszerek a kezekhez hasonlíttattak

s az állatoknak a manat { Icézcet ) nevet szerzek meg

;

belle elrontás által lön a francia lamantin.

Még életnemökért tengeri tehénnek s ökörnek is

mondatnak , emlik miatt pedig tengeri asszonynak stb.

{Trichechus manatus. L. MancU rozmár. Földi.) BuíF.

XIII, LVII.

A folyamak torkolatai körül találtatnak , az Atlás

tenger leghevesebb részein s ugy látszik az Amerika fo-

lyamaibeliek különböznek az afrikaiaktnl. (') Tizenöt

lábnyi hosszúk lesznek. Húsok ehet.

A HABILÁNOK.

{Les Dugongs. Lacep. Halicore- Ilig. (*).

Zápfogaik két oldalvást egyesült tekébül tétettek

mintegy össze 5 fogaik , metsz csontukba alkotva be , any-

nyira tartósak és nevekedök, hogy valódi agyarakká vál-

nak , hanem töbljnyire födve maradnak nagy részint az

izmos kövér és bajuszos ajakak által. Testök nyúlt, far-

kok félhold idomú líszonyba végzdik.

(') L. Recherch. sur les oss. foss. 1. k, 1. r.

{-) Halicore , tengeri szfiz.
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Csak egy fajok ismeretes {Hal. dugong.) , mclly az

índiai-lengerbcti lakik , s mellyel Löhb ulasok fólcserclLek

a kézcetckkel. Ezt is nevezik sirén-nok tengeri tehéa-

nek, stb. (Renard, Poiss. des Indes, xxxiv. rl. 180. k. ;

Home, Trans. jjhil.; Fr. Cuv. Mammif.J

A LEGELGETEK.

{Les Stelléres. Cuv. Rjtina. Ilig.) (^).

Ugy látszik hogy mindenik oldalrul csak egy zápfo-

guk van, lapos koszorúju és mázlemezekkel fódölt. Uszo-

nyaikon még azon aprú körmök sincsenek , incllyek a

kézceteknél látszanalc. Steller szerint , ki els s máig

egyedül irta le ket, gyomrok is sokkal cgyszeriiJjb. (^).

Csak egy fajok ismeretes , a Csendcs-leiiger éjszakán

tartózkodó.

A második család, vagy

A RENDES CETEK.

{Les Cetacés ordinaires.)

Az elübbiektül egy különös készület állal külön-

böztetnek meg, melly a fúvók {souffleurs) általános

nevezetét szerzé nekik meg. Ugyan is a zsákmány-

nyal együtt az igen szíthasadt torokba 'nagy lömegü

vizet nyelvén le, útra volna szükségök annak kibocsá-

tásához j ez az orrljaikakon megy által az ínyvitorla

tulajdon készülete segedelmével , s e^y az orrlyukak

oldalán lév zsebbe gyl össze, honnan hatalmas

izmok szorítása által erszakosan kilökelik egy kes-

C) Rytina, barázdás, redelt.

(') Nova comm. petrop., II , 294. stb. Még nincs ábrázolata.
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keiiy nyilason keresztül , melly a f tetején létez.

így hozzák el azon vizoszlopokat, mellyeknél fog-

va már lávolrul észre veszik ket a hajósak. Orrüre-

gök szünetlen sós haboktiil mosatván , nem takarha-

tó a szaglásra eléggé finom hártya által ; szinte a

többi állatok csiealemezei nélkül is szkölködnek;

a szagló ideg többeknél hibázik, s ha vannak is

szaglási erezessél birok, az igen csekély lehet. Gg-
jök gulya idomú, az orr hátuljába beható, a le-

veg fölvétele s a tüdbe vezetése végett, a nél-

kül hogy az állat kénytelen lenne fejét s torkát a

vizbül kiemelni; ggsipjokban nincsenek emelt le-

mezeik s szavok egyszer bdülésre szoríttatott. A
szrnek semmi nyoma rajtok^ hanem egész testök

sima brrel födÖtt, melly alatt kövér és zsirral b-
velked szalonna van, melly kerestetésök f oka.

Emlik a segghez közel ; uszonyaikkal semmit

sem képesek megfogni.

Gyomroknak Öt és néha egészen hét megkü-

lönböztetett erszénye van , egy lép helyett több

aprótj, golyósakat birnak ; mellyeknek fogaik vannak,

azok mind kúposak és egymáshoz hasonlítanak; ele-

delöket nem rágják meg, hanem sebesen befalják.

Két apró csont az izmok közé a segghez közel

fölfüggesztve , teszik hátulsó végtagjaik egyedüli

nyomát.

Többeknek hátukon függelmes uszonyok van

inas anyagbul , hanem csonthoz nem támaszkodó.
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Melöl lapított szemeiken a tiilkhártja kövér és tö-

mött; njelvök íödözete sima s lágy.

Még két apró törzsökre oszthatók föl : melj-

lyeknek feje rendes arányban van a többi testtel,

— és melljeké mértéktelenül nagy ; az elsbe a del-

finek és kétfoguak tartoznak.

A DELFINEK. F. SUHANÚSZÓK.

Mindenik állkapocsban vannak fogaik, mind egysze-

rek s majd mindig kiiposak. Ezek IcgragadozóLhak , s

termetök arányára nézve a rendben legkegyellenebbck.

Vakbelök nincs. C).

A tulajdonképi delfinek.

[Delphinus. Cuv.)

Homlokok domború, arcorok a f elején egy a fej

többi részénél keskenyebb kávort képez.

A közönséges delfin. F. (Le dauphin ordinaire. Delphi-

nus delphis. L.) Lacep. Cet. xiir. rl. 1. k-

Kávorok (szájok) összenyomott s az állkapocs min-

denik felérül negyvenkét st negyvenhét vékony , ívelt , és

hegyes foggal fegyverkezve ; í<3liil fekete , alul fehér , nyolc

s tiz lábnyi hosszú- Ezen állat nagy seregekben elszéledt

minden tengeren , mozgásai sebessége által híres , mcllynél

fogva néha a hajók födelére fölszökik , — s valóban ugy

látszik hogy ez a régiek delfiné. Agyának egész müszer-

(') Alig van az emlösekuek valanielly családa , niellyet. nehe-

zebb volna vizsgálóra venni, mellynek leírása olly kevéssé volna

teljes, névazonossága ingadozóbb, mint a ceteké. Én csak a meg-

valósult fajokat ipaikodáni adni.
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zeLe azt bizonyítja , hogy nincs a neki tulajdonílolt laníL-

halósdg liijával.

A nagy delfin. {Le grand Dauphin. Delphinus tursio.

Bonnaterre.) Le Souffleur. Lacep. xy , 2. k.

Kávora rövid széles lenyomott; mindenütt huszonegy

s egész 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 delfin fajtákat táplál

,

mellyek soká összezavartattak.
'

A hetes delfin* {Delph. dubius. Cuv.) néha a mi part-

jainkra j, állkapcsa mindenütt csak harminchat vagy

harminchét foggal feggyvérzett , hanem ezek oUy finomak

és hegyesek mint a közönséges delfinnél, mellyhez színé-

re nézve is hasonlít.

A homloki delfin. {D. frontaUs. Duss.) Dussumier

által találtaték föl a Zöldfok szigeteinél; az elbbihez

igen hasonlít, hanem valamivel más szín s mindenütt

harmincnégy foga van.

A homlohas delfin. [D- fruntatus.) mindenütt csak

huszonegy foggal, hanem nagyobbakkal mint az elbbiéi,

arcora is hosszabb s összenyomtabb ; eredete nem is-

meretes.

Az ólmas delfin. {D. plumheus. (Dussum.) Malabar

(') Belon cethala {la baleine) vagy capidolio-\a es orca-']a

,

mclly utolsó a régiekével azonos lehet, szinte a kávoios dellinek-

hez tartoznak, s a fölhozott fajokat nagyságra fölülmúlják, hanem

bélyegeik nincsenek eléggé meghatározva, Bonnaterre dauphin féres-e

hihetleg ez egyikhez tartozik.
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szigeténél; arcora szinte összenyomott, hanem mindcniitl

harminchét foggal fegyverzett. (^).

A gyors delfint [D- velox) Ceylantul hozá Dussu-

mier; arcora valamivel hosszabb, foga mindenütt negy-

venegy.

A hosszú kdvoru delfint (D. longirostris Duss.) ngyan

ö Malabártul hozá, melly a közönséges delfint is fölül-

múlja fogai számával, melly mindenütt, ötvenöt egész

hatvan. (')•

KÁVORÚSZOK.

[Delph inorynques)-

Blainville elválasztja az elbbi delfinektl ,,Delphi-

NoRiiVNQüES" név alatt azon fajokat, mellj éknek nyúlt

és vékony kávora nincs föltn barázda által a homlok-

lul elválasztva.

A Ms szárnyú Idvorúsz. {D> rnicroplerus. Cuv.) a

mi partjainkra vert faj, kicsin és igen liálra lév hát-

uszonya által nevezetes. Tizenöt lábnyi hosszú lesz, és

korán elveszti minden fogát. (^),

(') Én azt vélem, hogy ezen ólmas delfin ugyanaz a melly a

D. malaianus. Less. és Garn. Voy de la Coq. IX. rí. 5. k.

(-) Ezen munkába nera velietjiik föl a csak távol latolt fajokat,

s mellyeknek sémi része nem hozaték el; azonban mutatásul fölhoz-

zuk ezeket: D. albigena. Quoy et Gaym. Voy. de Freycinet , xi.

rl. vagy D. superciliosus. Less. et Garn. Voy. de la Coq., ix. rl.

2. k. — D. cruciger. Quoy et Gaym. uo. 3. és 4. k., melly legalább

igen közel van a D. biiüttatus-hoz , Less. et Garn. 5. k. — D,

limatus Less. et Garn. 4. k. Annál kevesebbé hozhatjuk föl a meg
le sem rajzolt fajokat.

(') Blainville; Nouv. Buliét, des Se. IV, 139, és Fréd. Cnv.

Mammif. a D. de Dalé illetlen s a padlatfoguakhoz tartozó név

alalf.

Jegyz. A d. rostratus Schaw , nera más niiut a gangesí.



CETEK. 305

yl csorros Icdvonísz. (D. rosíraíus. Ciiv.) sziiUe láí-

lialú néha; kúvora vékony s kiviürl egészen cgynieue-

Lclü a fejjel; foga mindeniitt liiiszonegy. Hútiiszonya ren-

des nagyságú. {').

A gangesi kdvorúsz. {Le DaupJim du Gangc. D.
gangeticus. Roxhurg). ezen els csoporttal megklönböz-
letendö, mellynek fecskendezöje hoszasvonalu. Ez igen

távolra fölhalad a GangesLen. Hihetleg ez Plinius pla-

tajiista-]ix>

AZ AJKABOLTOK.

[Les Marsoums. PliocaeTia. Cuv.)

Kávorok nincs ; arcorok rövid ; egyenln dondjoru.

jl barna ajhaholt ; Földinél hama delfin. {Le Marsouin
comniun. Porpess az angoloknál. DelpTi. pUocoena

L.) C) Lacep. xiii , 2. k.

Fogai összenyomtak, vágók, gömböly idomnak, min-

denik állkapocsban mindenik oldalon hnszonketíötül egész

huszonötig ; fölül feketés , alul fehér. JMinden tengerünk-

ben igen közönséges, hol nagy csapatokban tartózkodik.

A cetek közt legkisebb , csak négy vagy öt lábnyi hosz-

szaságot érve cl.

A Reményfok tengereiben egy a mienkhez igen ha-

sonlító faj van , de a mellynek mindenütt huszonnyolc

foga van, hengeridomu , egy kevéssé hegyes, és a mien-

kéi ellenére soha össze nem nyomott- Ez a foVi ajhaholt.

D» capensis, Dussum.

A hardos ajlaholt {U Epaulard. Bulslopf és Schwerl-

Jiscli a hollandiaknál és németeknél. Grampus az

('J A. D. couronné, Freminville Nouv. Dnll. des. Se. III. mini.

56, I. T. 11. k.

(-) Marsouin a nemet Mccrcsliwein-hói van clronlva, mclly

tengeri disznót jelent: Porpess. a latin porciis piscis-hü\.

CUVIER T. K. 20
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angoloknál. Q) D. orca és D. gkuh'alor.) Laccp. XV ,

i. és kevésbé jól, V, 3.

Fogai vastagok, kúposak , egy kevéssé görbüllek, min-

dein'ilt tizenketten , a hátulsók haránt (keresztben) lapul-

tak; testök fóliil fekete, alul fehér; szemök fölött egy

fehéres folt fél hold idomban , hálszárnyok fölemelt és

hegyes.

Ez legnagyobb a delfinek közölt, néha húsz sót hu-

szonöt lábnyi hosszú, a cetnek Icgkegycllenebb ellensége.

Seregesen támadja azt meg, addig ingerli, mig száját f il-

latja , és ekkor mindjárt kieszi nyelvét.

A kos ajlcaholt. [Delfin, aries Risso), Ann. Mus. XIX,
I. rl. 1. k. — néha néha a francia pariokra jövó kicsin faj

,

melly föls állkapcsábul korán elveszti lögait, az alsóban

is csak keveset tart meg. Hátszárnya alacsonyabb és hát-

rább fekv, mint a kardosé- (").

u4 gólyófejü ajkaholt. [U Epaulard a íéle ronde' Delph.

globíceps. Cuv.) Ann. Mus. XIX. , I. rl. 2 , 3. k- D.
deductor. Scoresby.

Feje föle boltos mint egy goly<'t , mclszárnyai hosszúk,

hegyesek; hosszasága húsz lábnyinál nagyobb; fekete, de

torkátul egész a seggéig egy fehér sujtás van. Több

százankint él csapatokban, a vén himektiil vezéreltetve,

s néha a francia partokra veltctik. Mindenütt kilendül

(') Grampus a francia g-ra/zc? /)0/í50«-l)ul rontatott el. Butskopf

vagy inkább boots-kopf annyit tesz mint: pajkafejü, Schwerdtfisch

^

kardoshal , hátuszonya miatt.

(^) hl. Epaulard ventru Bonnatene , Laccp. XV, 3. Hunter.

Trans. Pliit.-ébül másolva le, azon idomot mutatja; hanem Hun-
ter egyéne tizennyolc lábnyi hosszú volt , a mieink tiznéi nagyob-

bak soha sem lesznek.

A D. ij;riseus Ann. .Miis. XIX. I. rl. i. k. csak a kos ajkabölt

lüsz ábráiíolatja
,

(uo. 4. k.) A regiek valódi aries-e a kardos aj-

kábólt.
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egész tizcnliííroiii foga vau, liancra ideivel miudtiyájál el-

veszti. (\).

A HÁTASIKAK.

{Lies Delphinaptéres- Lacepéd.)

Az ajkaboltoktul csak abban különböznek , Jiogy

liatiiszonyok nincs.

A fehéres hdtasih. {Le Beluga ou Epaulard hlanc , a dá-

noknál Huidfisk. Delph. Leucas. Gm. D> albicans.

Fabi'.) Scoresby artc. reg. 11 , xiv. rl.

Mindenütt kilenc, vastag, vásott vég íbga; bre
sárgás fehér, feje kivülrül boltos mint az ajkaboltoké; ak-

kora mint a kardos ajkabolt. Az egész Jeges-tengerben la-

kik , honnan a folyamold)a nagyon messze elöhat. (").

A fehérszáju hcilasik. {Le D. a museau hlanc. D. leu-

coramphus. Peron.) Voy. de la Coqnille. 0. rl. (^).

A Déli-tengerekben lakik; feje kevéssé boltos s elég-

gé hegyes; arcora, melszárnyainak egy része s teste egész

(^) A golyófejü ajkaholt fogaitu Imegfosztott feje az, melly le

vau rajzolva Bonnateire Cetol. VI. rl. 2. k. és Lacep. ix. rl. 2. k.

cachalot swinewal név alatt; Campernél, Cet. XXXii, XXXiii, xxxiv.

rl. narwal édenté alatt.

(•) Rondelet, peis-mular és senedette név alatt, egy a fehéres

Iiátasikhoz igen hasonlító cetet áhrázol , azonban nem mondja, Jiogy

fehér. Az olasz capidolio nevet is rá alkalmaztatja. Ez hátasik le-

hetne, ha képe a képzeldés szüleménye nem volna; hanem én at-

tul annál inkább tartok , minthogy a mular és capidolio név tulaj-

donképen a fizétert illetik. Végre a fehéres hátasik ada rá okot,

hogy egy kis fehér fizétcr faj állítassck föl , mivel föls fogait korán

elveszti. Lásd a fejét, Voyage de Pali. atl. Lxxix. rí.

(^) Ezen kép arcora igen hegyes. Commcrson fekete vcgta-

gu fehér deljín-e. (Le daiiphin hlanc a extrémilcs noirs) olicz igen

hözclíU

20*
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alja szép fehérek. ITáta kék ; Tóga miiuIcniiLL luinniiic-

iiyolcLul egész iiegyvenkcLtö.

Dussumicr egy fajt lalálL föl ezen alnemljiü, mclly-

nek feje gömböly, fogai összvenyomlak iniiiL az ajka-

bolloknál Ajlaholtos liátasík, Delphinapterus phocae-

noicles. (').

A PADLATFOGUAK.

{Les Hyperoodojis. Lacep.) (^).

Teslök és arcorok külsképen majdnem ugy képzelt

mint a valóságos delfineknél ; hanem koponyájok szélei

füsgclmcs csont választó falak állal fölemelt, gyakran

több fogok nem találtalik mint kelt az alsó állkapocs-

ban, mellyek ki nem mindig látszanak; szájpadlalok apr<'>

gumókkal födött.

Csak egy ismeretes, melly hu.ví, huszonöt láb-

nyi hosszá lesz s talán nagyobb is ; halásztatik a (francia-

angol) Csatornában s a Ejszaki-tcngeren , hol néha kávoros

harkos) cetnek is {baleine a hec) mondalik. (^).

A KÉTFOGUAK. F.

{Les Narvals. Monodori Lin.)

Tulajdonképen ugy nevezett fogok egy sincs, csupán'

csak két egyenes és hegyes agyarok, az állközli csontba

(') Rafincsíjue egy kot hátszárnyu delfiiiriil szól, Quoy és Gay-

maiil egyet láttak , mellyet D. rhÍ7tocéros~ua.k neveztek , Voy
de Fieycinet , 11, i. k. ;

lianem csak távoliul s félig vizbc buktán

látváu azt, szemcsalódástul nálok nagyon tartliatni.

(-) Hyperoodon, fogak a szájpadlatban.

(') Ezen állat, leirva Baussardtul , Journ. de Phys., mars. 1789.

(Delph. edentulusy Schreb.) mcllyrc Bonnateire a hutskopf nevet

áttevé, a kardos ajkabojt-ét, ugyanaz Hunter kétfogu delfiné-vcli

Boussaid Í3 kölönösen szól két fogárul. Ez szinte a balaena rostra-



CETEK. :3Ü';)

ikelve , s a Icsl tengié irányát tartó ; klünbcn testük és

annak itloma sokat Jiasonlil az ajkabolLokéJioz.

Jól csak egy l'aj ismeretes.

A narvál Tcétfogu. F. Monodon uionoceros. Lin. (Scorcs-

by, arct. reg. XV. rl.) f).

Ennek agyara püi'ge barázdás , nélia tiz lábnyi liosszií

,

sok ideig az egyszarvú szarvának neveztelek. Az állatban

jól meg van a két agyar csirája , hanem igen ritkán nöl

mind a kelt egyenln. Rendesen csak a baloldali fejlik

ki, a másik pedig az egész életen által rejtve marad a jobJ)

sejtÍDen. ("). A rólok adott leírások szerint a Jcétfogu alig

hosszabb kétszer vagy háromszor az agyaránál, bi'e fe-

héres és barna márványzalu, arcora domború, szája ki-

csin, fecskendje a f tetején, hátuszonya nincs, hanem

gerince egész hosszában egy emelt taraj. Némelly , egészen

sima kétfogu agyarakat is látni. (").

ta , Klein, Chemnitz
,

(Bcschr. der beil. gcs. IV, 183. I.)j Pen-

nant; Brit. zool. V. sz. ; Pontoppidan Norv. II, 120; Dalé bottle-

head-]c , stb. Chemnitz látta az egyik fogát. L. Ciiv. Recherc/ies

sur les ossem. foss. V. k. 1. r, 324. 1.

(') A narval microcéphale , Laccp. V. li. 2. k. nem egyéb

mint a rendes kétfogu, valamivel rosszabbul ábrázolva, mint iv. il.

5. k. mclly egy rósz rajzolata után készült Klcinnek , Pisc. per

pulni. rcspir. ii. rl. c. k. melly egy az Eibében 1736. fogott s dres-

dábnn kilömvc Játliató egyén után csináltatott. Anderson ugyanazon

egyéunpk valamivel jobb képét adja.

(") Mi több kiipouyál)an föltaláltuk ezen apró agyarat me"álla-

pitva
;
a init Audoison mondott. Ez épen nem fejldik ki , mivel

bclsó ürege gyorsan bcleük a csontanyaggul s igy kocsonyás anya-

ga cl reked.

C) A monodon spurius, Fabricii, vagy a grönlandi anarkak (an-

cylodon Iliger) , mollynck csak föls állkacsában van két gör-

be foga , liátán pedig uszonya ,
— alig távozik cl messze a

a padlatfogulul. f^aí , wale , minden tcutonrtul szármozolt nyel-

ven cetet , cclbalat jelent , s gyakran általában a cetek j(í-
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A többi czeteknél ollj nagy a fej , liogj az ma-

ga foglalja a testhosszaság harmadát vagy felét; ha-

nem sem a kaponja sem az agy nem részesül ezen

ellenviszonyban, melly egészen az arccsontok iszo-

nyú kifejldésétül származik.

A FIZÉTEREK. Földi. (SZÜKETÖK.)

(Les Cachalots. Physeter. L.) (^).

Ezen cetek feje igen nagy terület, rendkívül ícil-

duzadt, kiváll elül, fülsö állkapcsa egészen bajusztalan s fo-

gak nélkül szkölköd j vagy fogai aprók, kevéssé ki-

állók , hanem az alsó állkapocs egyenes , hosszú , a íolsó'-

nek egy barázdájába ill s mindenik oldalrul egy sor hen-

geres vagy kúpos fogakkal, niéllyek szájcsukás idején

a föls állkapocs mcgí'elcl üregeibe hatnak , van fölfegy-

verkezve. Iszonyú fcjök fils része majdnem csak egy

nagy ürcgbl áll, melly porcok állal van födve s elvá-

lasztva, s azon fölül olajzsirral betöltve, melly a hideg-

ben folyóvá lesz s a kereskedésben a furcsa (bizarr) sper^

maceti név alatt (halzsir, fagj^ány) ismeretes, és halásza-

tokban a f nyereséget teszi , tcslök szalonnával nem igen

levén takarva ; de ezen üregek a valódi kaponyürcgtül

igen különbözk, az igen kicsintül, hátulsó részen helye-

zdll s agj'at rendesen birótul- Ugy látszik hogy a hal-

zsir(fagyány)-csatornák , melly franciául máskép blanc

de haleine és adipocire nevet is hord, a test több részei-

ben elágoznak , közösülve a fej anyagát kitölt üregekkel

,

lentetnok vele; nar az 'ílandi nyelven dögöt tesz; — s azt fogják

ezen nemre, hogy döggel él.

(') Physeter y valamint phjsalus Jüröt (lecskendezöt) jelent.

Cachalot nevöket a baskok adák , cachau-\.y\\ , melly baski nyelven

íogat jelent.



CETEK. 31

l

sot még a közönséges szalonnába is bebonyolódnak , a/

egész bor alaLt léLezobe.

Az ainhra griaea (szürke ámbra) név alatt igen ismert

illatos anyag egy a ílzéterek beleiben, fképen némelly be-

teg állapotban képzett összenövésnek lenni látszik , s a

mint mondják, leginkább vakbelökben találtatik.

A fizéterek fiijai épen nincsenek jól meghatározva. A
legközönségesebbnek látszó [a hosszúfejü fizéter. Földi.

Le cachalot macrocephale de Scliaw et de Bonnetcrre. —
Lacep. X) (^), hátnszonya helyeit csak cserepes domboro-

dást bir. Alsó állliapcsában mindenik oldalt húsz, egész hu-

szonhárom foga vau , folsö állkapcsában az íny alatt el-

rejtve két apró szemfoga; fecskendje egy és nem ketts

mint a cetek nagyobb részénél; és az azon fölül roszidom-

zatu , a bal oldal felé irányzwdván s ezen oldalon vég-

zdvén az arcor elején, melly mintegy elvágott idomú (");

éhez pedig még azt is adják , hogy balszeme sokkal ki-

sebb a jobbnál , és a halászok ezen oldalrul szeretik az

állatot megtámadni. Ezen faj sok tengerre elterjedt, ha, a

mint mondják,, ád minden, halzsirt és ambrát, — mert

ezen anyag éjszakrul és délrül is hozatik. Ezen hátuszony-

talan fizéterekct egész az Adria tengerben is fogták. (^).

(') Ez nem Linné macrocepAalus-si-

(*) Mi két kaponyában látttuk megvalósodoltnak ezen Uutlley,

AnJerson és Swcdiauer által hirdetett roszidonizatát a fecskendnek
,

s e miatt hajlandók vagyunk a szemek egyenlelcneégét is hinni,

mellyrül Egedé szól.

(') Mi serami valódi különbséget nem látiink ezen fizéternél

,

nicUynek jó ábrázolatai s vázának tóbb része kéznél van, és Ro-

beisoné között (Trans. pliil. LX. köt.) mellybül Bonnaierre egy fa

csinált trumpo ncv alatt, molly a bermudi szigeteken egy továbbá

pontosabban meg nem határozott fizéternek adatik ki.

A mi a kicsin fizétert illeti {Ph. catodon L.) ennél a nagyságon

kivül más különbözés nem hoíatik föl , mint a hegyesebb fogak , a
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A SZÖKETELYEK.

{IjCS Physétéres LaceiJcde.)

Ezek a liúLuszonyos fizétcrek. Közlök csak IvéL i'aj

különbuzlelik meg: o. ,,niicrüps'''' i^s ,^tursiu'''' vagy ,,niular^%

c's ezek is az ívelt vagy egyenes, iiegyes vagy tompa fo-

gak ingadozó bélyege szei-int, (^). ,:[ y, •,

Szöketclyeket szinte úgy találni a Közép- mint a Je-

ges-tengerben ; ezen utolsókat a fókúli legkegyetlenebb

ellenségének tartják.

A CETHALAK. (Földinél; baléiia).

{Les JJaleines. Balaena. Linn.)

Tei-mclre s fejk arán^'as nagyság.íra nézve filérnck

a fizél erekkel, noha ezeké elül" nincs oUy igen fölpuladva

;

mi az c'Jetkortul származhatik. Az sem bizonyos azonban, liogy a

neve alatt iiiiitattak , nem jnek-c a kaidos ajkabolttul vagy más

nagy cleJfintiil.

Linné P/iyseter macrocephalus-a. {cach. cylindrique de Bouna-

tcnc, Phj'sale nem Laccp.) igen jó bélyeget biina föcstendóje liá-

ti^-^bb lévségében; lianem ezen faj csak Anderson egy rósz ábrázola-

tán alapnl , és bozzá hasonlót senki sem látott.

Az alhicans Brisson , hu'id-fisk Eged és Anderson , mellybül

Gmelin a bosszúfejünek fajtáját csinálá , nem egyéb mint a fehéres

bátasik, mellynek foIsö fogai jókor kihullanak, a mint lóla meg-

gyzdtem.

(') Valamennyire bizonyosan csak egy faj ismeretes, Bayernek

egy rósz képe szerint [Act. nat. Cur., Ili, 1. rl.) melly egy Niz-

zánál partra vetett egyénriii készíttetek. A mular nevezet igen hatá-

rozatlanul adaték neki
; Nicremberg muhír-']a fizéler ugyan , hanem

semmi sem bizonyítja meg, hogy más faj volna.

Lásd kíiiönben a szöketök különbféle jeleleléiiil a szerzknél

Cuv. Recherches sur les Osx. fossiles , Y. köt. 328. stb, lap. és

Vojagc c/t Freycinet. xii. rl. A nii u Lacéprdc által (Mém du Mus.
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lógok épen nincs. Sajka vagy fordílolt luízfödél idomú fól-

sö állkapcsuk vékony, srn álló keresztleinezekkel takar-

tatik , mellyek lialcsontnak nevcztelnck, roslos szarv-

anyagbul képzetlek ; szélükön rojtoltak , s azon apró álla-

tok megfogására szolgálók , raellyeldcel ezen szörny te-

remtések élnek. Alsó állkapcsok, két ki-s fölfelé ívelt

csonlág által támasztva minden fegyver nclkl, egy igen

kövér izmos nyelvet rejt el s a száj hecsukásakor a föls

kapocs egész belsejét, valamint az azt szegélyez szarvle-

mezeket is betakarja. Ezen mszerek nem hagyják a cetet

olly nagy állatokkal élni, mint termetök szerint hinni le-

lietne. Halakkal élnek s még inkább férgekkel
,

puhán-

gokkal, állatnövényekkel s azt mondják, hogy ezek kÖzl
is az igen aprókat, a szájlemezeik rojtaiban fönakadtakat

nyelik leginkább. Szaglásokra nézve a delfineknél jobban

alkotvákj 04.Tregökben némelly csigalemez van, s ugy

látszik apró szagló ágocskákat is kapnak. Vakbelök rövid.

A hÖzönséges cethal (köz. cethal- F.) La Baleine fran-

che. Bal. mysticetus. f). Lin. Lacep Cét. 2 s 3 rl.

Nordcaper név alatt ^ Scoresby. arct. reg. II., 12. rl. (^),

IV. köt.) japáni rajzolatok szerint leirt fizétereket illeti, azon bi-

zonyságok természete, niellycken k nyugosznak , azt sem engedi

meg , hogy ket e munkába fölvegyem.

(') Arislolclcs és Aelianus cfulaiva -
]3. , a delfinek ellensége,

ugy látszik hogy egy fogakkal fegyverzett cet vala. Aristoteles

a valódi cetek közül csak az ugy nevezte mysticetus-t ismeré,

melly hihetleg a középtengeri árka-cet voit. Azonban ugy vélhet

hogy Juvenalis a közönséges cetet érté ezen versében :

Quanto delphinis halaena hritanica major.

De a latinok általában balacna nevet adtak meghatározatlanul min-

den nagy cetnek/ mint az éjszaki népek ma is tesznek a whale , s

wall-a\ és azok származataival ; fontos jegyzék az azok írásait ol-

vasóknak.

(•) Martens régi ábrázolata (Larep. I , !. rl. és több más szer-

znél) , a fejet igen vastagnak mutatja.
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Soká legnagyobbnak tartaLck az ismert jíllatok kö-

zött, hanem Scoresby liajósnagy utolsó figyeletei szerint

ugy látszik , hogy hetven lábnyinál alig hosszabb , melly

mértéket a barázdás hasú cetek gyakran fölül haladják.

, Hátokon soha sincs szárnyok. Ezen fajt üldözik evenként

egész hajósercgckkcl, szalonájaért, melly nélia több láb-

nyi vastag s végetlen sok halzsirt ád. Különben elég vak-

mer s a mi tengereinkben is fogható volt, de lassanként

a magas éjszakra vonult vissza, hol száma naprul napra

fogy. Zsírán kivül a kereskedésbe adja még azon feketés

,

hajlékony, nyolc tiz lábnyi hosszú szarvlemezeket, mely-

lyek halcsont név alatt ismeretesek; minden egyén nyolc,

kilenc százat bir illyent , mindenik oldalán szájpadlatá-

nak. Egy magányos egyén száz húsz tonna zsirt ad ; a csi-

gák brére ragadnak s azon mint valamelly kszálon sza-

porodnak, vannak a ,,balanus*' családbul belsejébe beha-

tók is. Azt mondják, hogy ezen szörny cet csak igen apró

puhángokkal él, mellyckkc] tengeri tanyája pezsg is. rü-
letei szép veresek és a vásznat jól festik. (^).

A SZÁRNYUCETEK.

{Les Baléiioptéres Lacép.)

Azoncctfajak mellynek hátuszonyuk van ; ezek még to-

vább osztatnak föl , a mint sima vagy árkos (medres) hasuak*

A simahasii szárnyucetek.

Igen közel állanak a tulajdon cetekhez. Csak egy fa-

jok neveztetik.

A sziídr szárnyucet. {Le Gibbar a baskoknál. Bcdaena

pJiysalus L. Finnjiscli a hollandiaknál , és hambur-

(M Mai'tens es Zorgdrager bizonyos helyeinek rosszul drtésébül

származott az, hogy a Nord - Caper-hvX tulajdon fajt csináltak,

melly éjszaki cet volna, a rendesnél vékonyabb; de a déli sarki ten-

gerek egy a közönségeshez igen hasonló fajt birnak , mcllyet a hol-
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giaknál. Martens után másolva van Anderson és lion-

naterre s többeknél. Lac. I. íig. ii. k.

OUy hosszú , de jóval vékonyabb a közönséges cetnél

,

igen közönséges ugyan azon tájakon mint amaz, hanem
a halászoktul kerltetik, mivel kevés szalonnát ad, s mel-

lette igen vad , fogni nehéz , st a kis hajóknak veszedel-

mes is erszakos mozgásai által midn megtámadtatik.

Nincs egészen megbizonyítva , hogy nem ez-e a baski ái'ka-

cet, rosszul vizsgálva s neve elrontva.

Az árlos hasú szárnyugetek vagy árkagetek (ror-

QUALS). 0-

A br torkokon és melökön hosszában redelt , i^^^w

mély árkokkal, mellyek következleg igen kiterjeszthe-

tk, de ezen tulajdonság haszna még nem igen ösmeretes.

Ugy látszik, hogy az európai tengerek két fajt birnak.

A haski drlacet. {La Juharte des Basques, Balaena

boops. Lin.) Lacép. I. 3. k. IV. 1 s 2 k, — V, i. k.

VIII, 1, 2. k.

Hosszabb a közönséges cetnél , hanem a szikár szár-

nyucetnél följegyzett alkalmatlanságot mind birja.

A Jcözéptengeri árlcaceU {Le Rorqual de la Méditerra-

née. BaL musculus- L.) Lacép. Vi , vii.

Melly az elöbbitül csak néhány részlet viszonyaiban

különbözik, i^).

lanJiak szinte nord-caper-nek neveznek. L. Cuv. Recherches sur

les ossements fossiles. 561—363 1.

(') Rorqual barázdás cet, ezen ledök miatt.

C) A balaena rostrata Hunter, Fabric. Ronnaterre, vagy a hoops

igen különböz Pennant és Pontoppidanétul , melly padlatfogu,

A bal. gibbosa és gibbosa B. vagy nodosa Bonnateire jobban

volnának raegbatározva j hanem csak Dudley (Trans. phil. 387.)

szerint ismeretesek, és az nem bizonyos, hogy ezek meg nem vál-

tozott egyének e. L. Cuv. Recherches sur les Oss. fosn u. o.
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BAN.

Noha a tojó csontvázasok három osztálya so-

kat különbözik egymástul a lélekzés mennyisége s

minden ide tartozó dolog , u. m. a mozgásbeli erk
s az érzékek hatalma által , mégis sok közös bélye-

get mutatnak az emlöseknek vagy elevenszül csont-

vázasoknak ellenében.

Agyok csak igen vékony féltekéket bir , kér-

ges test által nem egyesítetteket; a kisagy s zárai

nem képzik az ngy nevezett Karol hídja eldu-

zadását: a ginnók, Jiates (legalább két osztályban),

igen kifejldnek, egy gvomor-ür van bennök, a

féltekéktül nem takartatnak , hanem az agy alatt

vagy oldalain láthatók ; bels orrkészületök keves-

sebbé bonyolt; fülökben nincs annyi csontocska,

st némellyeknél egészen hibáznak ; a csiga , mikor

letez— s ez csak a madaraknál történik, sokkal egy-

szerbb
, stb. Mindig elég számos darabokbul ösz-

szetett alsó állkajDCSok homorú fölülettel a halánték

csontnak egyik emelt részéhez ragad, de a sziklacsont-

tul el van választva; kaponya- csontaik jobban eloszt-

vák, noha arányilag azon helyet foglalják el s azon

munkálatot végezik; igy a homlokcsont öt vagy hat

darabbul van, stb. A szemfog gödrök csak egy csont-
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lemez vagy hártj'a által választvák el az íkcsonltul.

Mikor els végtagaik vannak ezen állatoknak, a

kulcs-csonton kivül, raelly gyakran a túl oldalival

Összeköttetvén villacsont nevet kap , a váll-lapocka

is a melícsonthoz támaszkodik egy igen hosszú és szé-

les Iiollónyujtvány által. A gége (gg) egj^szerübb

s gögfedütlen; a tüd nincs a liastul teljes rekesz

által elválasztva. De lia mind ezen viszonyokat el
akarnánk adni , olly bonctudományos leirásokba kel-

lene merülnünk, mellyek munkánk ezen els részét

nem illetik. Legyen itt elég a tojóknak hasonla-

tosságát megjegyzeni , melly alkotások tervének te-

kintetében nagyobb, mint akármellyiké az eml-
sökhöz képest.

A tojási nemzés lényegesen abban áll, hogy

a nemzedék nem kapcsoltatik méhlepény által a méh

vagy petevezet falaihoz, hanem attul legküls ta-

Isarója által elválasztatik. Tápláléka elre elkészítte-

tek s egy zsebbe csukaték , melly bélcsjével van

kapcsolva; ez a tojás szike vagy sárgája, mellynek

a nemzedék némüleg függeléke , eleinte észrevehet-

len, a szik nedvét fölszíva táplálódó s nevelked.

A tüd által lélekz tojástojók még a tojásban egy,

edényekkel igen gazdag hártyát is birnak, a lélek-

zésre szolgálni látszót 3 ez a hudhólyaggal köttetik

egybe s az emlsek hudduzmáját (allantois) ábrá-

zolja. A halaknál nem találtatik, sem a békaféliek-

nél (batrachia) , melljek , els életszakokban , mint

a halak ^ kopótyuval lélekzenek.
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Sok hidegvér tojós állat csak akkor szüli meg

nemzedékét , mikor már kifejldött s megszaba-

dult tojásliajaitul vagy egyéb t az anyátul elvá-

lasztó takaróittd ; ezeket mondjuk — ál elevent szü-

lk-uek.

A CSONTVÁZASAK MÁSODIK OSZTÁLYA.

A MADARAK.

Tojást tojó , ketts vérkerengésü s lélekzésü

csontvázas állatok , repülésre alkotvák.

Nem osztott, a bordákhoz szorított tüdejök

nagy lyukakkal bvelked hártyába takart , melly a

levegt a mell, alhas, hónai sok üregébe st a cson-

tok belsejébe is ereszti, olly módon hogy a küls

folyam nem csak a tüd-edények fölületét érinti,

hanem, a tÖbbi test végetlen sok edényét is. En-

nél fogva a madarak némileg ugy lélekzenek a

függütér ágai , mint a tüd-ütéréi által , s ingerlé-

kenységi hatalmok jó viszonyban áll lélekzésök meny-

nyiségével (^). Egész testök ugy rendelletett, hogy

ezen hatalomnak hasznát vegye.

(') Két szabad veréb annyi tiszta levegt megemészt , mint egv

tengeri disznó. Lavoisier . Mémoiras de Chimie I. 119«
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Melülsö végtagaik repülés eszközeivé szánat-

ván, nem liasználliatók sem állásra, sem fogásra;

tehát kétlábuak , s a föMrl szájokkal veszik föl a

tárgyakat; szinte testöknek elre kell lábaiktul su~

lyongani , mig ujaik jól megnjujtvák , liogy ele-

gend alapot szerezzenek neki/ A medence igen ki

van hosszában njulva , rag-heljet engedend azon

izmoknak , melljek a törzsököt emelik a szárakon

;

st van még egy sor-izom , a medencétl az ujak-

hoz men , s a térd és sark fölött olly módon el-

men, hogy a madár egj^szerü terhe már meghajtja

az ujakat; illy módon képesek egy lábon állva alud-

ni. — Az ülcsontok s fképen a fancsontok hátra

nyúlnak s eltágulva elég helyet adnak a tojások

kifej lésére.

A nyak és csorr hosszudtak, hogy a földre ér-

hessenek ; de az els szükséges fogékonyságot bir

,

hogy csöndes álláskor hátra hajtathassék. Tehát sok

csigolyája van. Ellenben a szárnyaknak támaszt adó

törzsök kissé lehete mozgékony; a mellcsont fképen,

mellyhez a szárnyat a leveg-verés kedveért alá-

húzó izmok ragadvák^ ^^öJ kiterjedés, s fölszinét

még a közepén emelked lemez is nagyobbítja. Ere-

detileg öt darabbul alkottaték ; egy közép darab-

bul, mellynek az emelt lemez része; két mells há-

romszegletü darabbul a bordák összeragadására , s

hátulsó oldalvásti villás darabbul fölületének kiter-

jedése végett. Ezen utolsók kivágásainak nagyobb

kisebb megcsontosodása s azon tér, mellyet köztÖk
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s a fdarab között hagynak
,
jegyzi ki a madarak

több vagy kevesebb repülési erejét. A nappali ra-

gadozó madarak, a föllengük, a pompályok id-

vel mind elvesztik ezen nem - csontosodott helyek

nyomait.

' A villacsont , a két kulcs-csont egyesülése ál-

tal képzett, és azon két hatalmas ívtáraasz^ mellye-

ket a hollónyujtványok szülnek, szíltfeszítve tartják

a vállakat, azon erködés dacára^ mellyet a re-

pülés ellenirányban kivan ; s fképen a villacsont

annál erösebb és n^iltabb, minél jobban repül a

madár. A váll, alkar és a kihosszult, s egy újat s

más kettnek nyomdokát mutató kéz által tartott

szárny, egész hosszában rugékony tollak sorozatát

mutatja, melly a levegt ver fölületet nagyon b-
víti , kiterjeszti. A kézhez tapadó . tollak elsöran-

guah s illyen mindig tiz van , az alkaron lévk 7nd~

sodrcmguak y a kevesebbé ers , s a vállhoz tarto-

zók válltollah ^ a hüvelyket ábrázoló csonton szinte

van néhány horcs (bátardes) nev toll {Jiók szárny)-^

— az evez tollak alapján apróbb tollak sorzata

van, ezeknek neve : takarók
^
fedezk,,

Csontos farkok igen rövid , de szinte ers toll-

sorozatot bir, melly kiterpesztve a madár föntartá-

tását elsegíti {kormánylollaky

A lábak részei egy comb-csont, és a sip-

csont es szárkapocs, melly utolsók a comb-csont-

hoz rugékony izesülés által köttetvék , s igy kiter-

jesztve maradnak az izmok munkálkodása nélkül is.
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A lábtü s középláb csupán egy csont által ábrázol-

tatnak, mellj három tekercsbe végzdik.

Legtöbbnyire három uj van elül, s a hüvelyk

hátul , mellj néha hibázó. Elre van a föllengükuél

irányozva. Ellenben a kúszóknál a küls uj s a hü-

velyk hátra irányozvák. Az ízek száma minden új-

nál nevekszik j a hüvelyknél kezdve, m^elly kettt

bír, s az ötöt biró szélsn végezve.

Általában a madár tollal födött , melly takaró

leginkább védheti t a légmérséklet gj'ors változásai

ellen, mellynek mozgásai által kitétetik. A teste bel-

jét elfoglaló lég-üregek s a csontokban is vel helyét

kitöltk , aránylagos könnységet elmozdítják. A
bordák mellcsonti része , valamint a gerinci is cson-

tosodott , melle kiterjedésének nagj^obb ert adan-

dó. Mindenik borda egy kis csontot emel, véle ha-

mar Összeforradót s a jöv borda felé ferdén irány-

zottat, — melly szinte nagyobb szilárdságot segít

a mellkasnak adni.

A madarak szeme olly módon alkotott^ ^i<^^y

mind távolrul , mind közelrül egyenln jól láthas-

sák a tárgyakat ; a mit hihetleg egy edényes és re-

ds hártya, a szemgolyó fenekérül a jéglencse szé-

léhez men, mozdít el, azon jéglencsét elhelyezve.

A golyó mels része különben csonldarabokbul álló

kör által ersíttetik; s a két rendes szemhéjon kivül

egy harmadikat U bir, melly egy nevezetes izom-

készület segedelmével a szem elejét lepelként takar-

CUV^lEIl I. K. 21
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halja. A szarvhártja igen tlümború , clc a jcglencse

lapos s az üvegtest kicsin.

A madarak füle csak e^y csontocskát h\v , egy

a dohliárlyához ragadó ágiul s egj másiktul, melly

a petés ablakra támaszkodó lapba végzdik , képzet-

let; csigájuk kevéssé ívelt (hajolt) kúp; de félkör

csatornáik nagyok s a kaponya egy részében helye-

zdnek, hol minden oldalrul légüregekkel vetetlek

körülj a d()büreg])e nyílókkal. Csak az éji mada-

raknak van nagy küls csigájok , de melly mindazáltal

nem áll el, mint az emlöseknél. A fülnyilás ren-

desen tollakkal takart, a többieknél foszlottabb sza-

kálhiakkal.

A szagolás mszere a csorr alapjába elrejtve

rendesen csak porcos orrcsigákat bir, számra hár-

mat, bonyolódásra nézve változókat; igen érzékeny,

noha a kaponya mélyébe nincsenek Öblei. Az orr-

lyukak csontos nyilasainak szélessége határozza meg

a csont erejét, s a porcok, hártyák tollak és egyéb

takarók, az ezen nyilasokat keskenyilk, befo-

lyást gyakorolnak a szaglás finomságára s a táplá-

lat módjára.

A nyelven kevés az izomanyag, és egy a szak-

csonttal izesült csontiul tarlalik; a nagyobb résznél

igen kevéssé kényes.

A tollcsák, valamint a tollak (evezk), a tIök

csak nagyságra nézve különbözk, alul üres csök-

bül , s továbbá szakállbul vagy vitorlábul álhiiiak,

melly egyes szakáll ismét kisebbekbül áll; szövelök/
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fényök, erejök s általános idomok végetlenl vál-

tozó. A véle takart részekben gyöngének kell a ta-

pintásnak lenni _,
— s a csorr majd mindig szar-

vas és kevéssé érzékeny s az ujak is fölül pikkelyek-

kel, alul liavadályos brrel lévén takarva, ezen ér-

zék hihetleg kevéssé hathatós a madaraknál.

A tollak évenként kétszer hullanak ki. Bizo-

nyos fajoknál a téli tollazat szinte különbözik a

nyári ruházattul; a sokkal nagyobb számnál a jérce

különbözik a himtül, kevésbé élénk szinezete ál-

tal, s illyenkor mind a két nömü aprók az anyá-

hoz hasonlítanak. Mikor az idit him s n ugyan

azon színek , az apróknak 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 emlsöknélit is íolül múlja. Ezen íömcg

fképen a csikóit testeknek megfelel gumókiul

függ, nem pedig az igen vékony és tekervénytelen

féltekéktül. Az agyacs elég nagy, majd oldalkaré-

lyok nélküli s fképen a gilisztaképü nyujtvány ál-

tal képzett.

A madarak ggsipja egész gyürüs ; ketté ág-

zásanál van a hang-szor, legtöbbnyire tulajdon iz-

m.okat biró, s cilgög (larynx inferior) nevet hordó;

itt képzdik a madarak hangja, mellynek ersségét

elmozdítja a lég-zsebekben tartott temérdek leve-

g, módosításait pedig a gögsíp eszközli ki, külön-
21*
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hözo idomai s mozgásai állal. Az igen egyszer

fölgg, igen keveset folj ide Lé.

A madarak arca vagy fol-csöre , fképen a

kapocsközti csontokbul képzett, hátul két ívbe nyú-

lik el, mellyek közül a bels az ínycsontokbid és

röpcsontokbul , a küls pedig az áll- és járomcson-

tokbul képzdik , s mellyek együtt a mozgékony

dob-(fül-)csont)'a , közönségesen negyszagcsont ne-

vre, a sziklacsonlnak megfelelre j, lámaszkodnak;

fölül ezen arc Ízesítve vagy egyesítve van a kapo-

nyához rugékonj' lemezek által , melly egyesülési

mód mindig liagy némi mozgást.

A két csrlemezt takaró szarvanyag a fogak

helyét pótolja s néha fürészesen s fogakat ábráza-

lólag ki is van csipkedve; idoma, valamint az t
képz két lemezé (kapocsé) , végetlenül változik a

mindenik fajt illet eledel szerint.

A madarak emésztése megfelel viszonyban

van életmunkásságokkal és lélekzési erejökkel. A
gyomor három részbül áll: a begy-\)i\\^ melly a

bársing kitágulása , a zsellér- vagyis hártyás gyo-

jjior , falainak anyagában számos mirigyeket biró

,

mellyeknek nedve az étkeket megáztatja, s végre a

zúz , vagy zúza , két hatalmas izommal fegyver-

kezve , mellyek két sugáros in által egyesülvék s be-

lül porcos-bársonyos brrel van bélelve. Az étkek

annál könnyebben megzúzatnak benne , mivel a ma-

darak apró köveket is nyeldesnek le , hogy az rlést

elsegítsék.
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A lius vagy lialcvo fajak legnagyobb részénél

a zúz izmai s biborliártyája igen gyöngék, s iigy

látszik, mintha a zúz egy zsebet képezne a zsellér-

gyomorrak

A begy kitágulása szinte hibázik néha.

A máj a belekbe két csatornán által üríti ki az

ej)ét, mellyek váltogatva állanak azon két vagy há-

rom csövei , mellyeken a hasnyálmirigy nedve ürül

ki. A madarak hasnyálmirigye jókora, de lépÖk ki-

csin; cseplezök hibázik , mellynek ramikálata részint

kipótoltalik a légüregek válfalai által; két vak tol-

dalék létez a végbél kezdeténél , közel a segnyilás-

hoz ; többé kevesebbé hosszúk , a madár életrendé

szerint. A gémeké csak rövid; s több nemeknél,

mint a harkályoknál , egészen hibáznak.

Az ürgyü (cloaca) olly zseb, hol az ürüíendö-

ségek összegylnek , hova összenyilnak a végbél , a

hiidvezetök, a magcsatornák, vagy jércéknél a pete-

vezetk ; kivülre a végbélen által nyilnak. Rende-

sen nem hugyoznak a madarak , hanem húdok a

többi keményebb ürületekkel vegyül. Csak a

strucok ( szaladárok ) ürgyüje tág annyira hogy a

hugy öszvegyülhet benne.

A nemek nagyobb részénél a közösülés a seg

összetétele által történik ; a strucoknak s több úsz-

talpuaknak van azonban barázdás vesszejök, mely-

lyen a mag átvezettetik. A herék belül vannak a ve-

sék fölött, közel a tüdkhöz; csak egyik petevezet

fejlett ki, a másik nem egyéb egy kis zacskónál.



326 MADARAK

A petefészeUül eloldott pele (tojás), hol csak

a székét lehete észrevenni , a tojásvezet magasán

fölszívja az iigy nevezett feliérnvét, héjjal pedig

ugyanazon csatorna alján vetetik körül. Az ülés ki-

fejti ebben a fiatalt (magzatot), ha az éghajlat me-

lege a célra nem elegend, példa van rá a szala-

dároknál. A magzat csrhegjén szarvhegy van

,

mellyel a tojást fölvágja , a születés után kevés nap

múlva leesend.

Kiki Ösmeri azon különbféle szorgalmat,

mellyel a madarak Fészkeiket készítik , s azon gyön-

géd gondot , mellyel tojásaik s apraik iránt viseltet-

nek: e f része Ösztönüknek. Különben gyors át-

rohanások a lég sok rétezetein , s ezen elemnek ha-

talmas folyvásti rájokhatása , alkalmasokká teszik

ket a légkör változásainak elöérzésére , mellyeket

mi képzelni sem tudunk , s mi okbul már legrégibb

idk óta, balvélekedés következésében, jósolási er
tulajdoníttaték nekik. Kétségkívül ezen tehetségtül

származik a vándorló madarak azon ösztöne , melly

ket délfelé menni kénytéti tél közeletével s vissza-

térésre bii'ja tavaszszak Nem hibázik nálok továbbá

az emlékez er , nem a képzelödés , mert álmod-

nak; s az egész világ tudja, milly könnyen megsze-

lídülnek , különbféle mesterséget taiiuluak , dalokat

és szavakat elmondanak.
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A MADÁROSZTALY RENnEI.

Minden állatoszláíjok közöli a madaraké \e^~

jobban bélyegezett , ennek fajai leginkább hasonlí-

tanak egymáshoz , s ez legnagyobb térrel van min-

den többitiil elválasztva; egyszersmind ez az, mellyé

nek alsóbb fölosztása bajosabb.

Fölosztások, mint az emlöseknél, az evés m-
szereire vagy csor/'-ra, s a megfogási mszerekre

,

azaz szinte a csorr-ra. s fkép a lábakra alapíltatik.

Legelször is az üszhdrtjds lábok tnnek

szembe , ?l7.az , hol az ujak hártyával kötvék Össze
,

s ezek az líszó madarak. Hátra helyeztetett lábaik

,

hosszú mellcsontuk , néha száraiknál is hosszabb

nyákok, hogy mélyre érjen, tömött, sima, viz-at-

járhatlan tollazatok lábaikhoz illk , hogy jó úszókká

tegyék ket.

Más madaraknál, mellyeknek leggyakrabban

szinte némi uszhártyás a lábok, legalább a küls

ujak köze, emeltek a lábak; a szárak aláfelé tollat-

lanok ; termetek karcsú; szóval, minden rendelte-

tésök megvan a vizek gázolásához, ott élelmeket

keresendk. S valóban illj^en a nagyobb szám élet-

rendé ; s noha némellyek .szárazon is élnek , ne-

vök gdzlók marad.

A valóban szárazi madarak között a tyukféliek
^

p. u. a házi tyúk, idoma esetlen;, röpte rövid, csór-

ra középszer , boltos fels c50/*r-lemezzel , orrlyu-
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kai részint fedvék lágv\, duzadt j)ikkelyl\'clj, ujaik

majd mindig fogas szélüek , rövid liártjávai ^ leg-

alább az clsök ala])ja közölt. Fképen szemmel

élnek.

A ragadozó maclarah csorra horgas ; liegjes

és aláhajlott vegíi, az orrlyukak a csorr egész alap-

ját befed liárl válDan iij ilnak meg ; lábaik hatal-

mas kai'mokkal fec^vverezvék. Hússal élnek , a

többi madarakat üldözik, s még nagy részint ers

reptüek is. A nagvobb szám klsö ujai közt még

egy kis hártya is van.

A verébfelieJc sokkal több fajt számlálnak , mint

minden többi családok ; de alkotásokban olly ha-

sonlatosság van^ ííogj* el nem választhatók, noha

termetre s erre nézve igen különböznek. Két kül-

s ujok alapja s néha hosszának egy része is egye-

sítve van.

Végre kaszát nevét kapták azon madarak,

mellyek küls uja hátra van irányozva, mint a hü-

velyk , mert valóban a legnagyobb szám kedvezleg

van a függleges helyzethez alkotva, hogy a fák

törzsökéin kedvére kúszhasson. (^)

Mindenik rend családokra s nemekre osztatik,

fképen csorra alkotása szerint. De ezen különbféle

csoportok gyakran majd észre vehetlen fokozattal

(') Eisó elemi lajstroniombul, 1798-iuI, Lihagyandónak ta-

láltam most Linné „Picus" rende't , mint meghatározott bélyeggel

nem bírót. Illiger s az új raadártudósok nagyobb része elfogadták c

kihagydst<
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mennek egymásha át , olly módon hogy nincs

osztály , mellybea a nemek és alnemek lialárait ne-

hezebb vohia kijelehii.

A MADARAK ELS REXDE.

RAGADOZÓ MADARAK, (öhök F.)

{Accipitres Lin. Les Oiseaux de Proie. RauhvögeL)

Ismerhetk görbe csorrok és körmeiknél

fogva, melly hatalmas fegyverekkel a többi ma-

darakat, st még a gyönge emlöseket és mászokat

is üldözik. Ok azok a madarak között , mik a szinte

vigy nevezett ragadozók az emloseknél. Combjaik és

alszáraik izmai markóik erejét mutatják; talpaik rit-

kán hosszúk ; mindnyája négy iiju j a hüvelyk és kö-

zéps uj körme leghosszabb.

Két családra oszlanak, nappali-s éjire.

A nappaliak szemei oldalvást irányzottak: cs-

rök ( csorrok , cs-orrok ) alapját egj^ ugy hitt

viaszhártya ( cire ) födözi , melljbe az orrlyukak

metszvék be; három uj elül, egy hátul tollak nél-

kül, a két küls majd mindig egyesülve van alapján

rövid hártya által ; a tollazat sürü , a tollak ersek

,

a repülés hatalmas. Gyomruk majd egészen hártya-

féle , beleik kevéssé terjedtek , vakbelök igen rö-
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vid, mellcsontuk széles és majd egészen csontosult,

a szárny izmainak téresebb tapadást engedend, vii-

lacsontuk félkörded , s igen elterült , liogj jobban

ellenálljon a kar erszakos aláhajtásának, melljet a

gyors repülés megkiván.

Linné csak két nmet alkota bennök, — melj'-

lyek inkább két természeti családnak mondhatók,

a keselyükét és sólymokét.

A KESELYK.

{Vultur. L. Les Vautours, Geier.)

Szemeik fejk magasán vannak, talpaik hál<'»sak, azaz

apró pikkelyekkel takarvák ; csorrok hosszúit , csak a vé-

gén görbült (horgas), s fejének st még nyakának i

többé kevésbé kiterjedt része , csupasz. Mark(')ik ereje

nem felel nagyságoknak meg , s inkább csorroknak látsza-

nak hasznát venni , mint körmeiknek. Szárnyaik oUy
hosszúk, hogy jártokban félig kiterjesztve tartják azo-

kat. Gyáva madarak , inkább döggel mint el zsák-

mánynyal tartók; mikor ettek, begyök nagy buckót ké-

pez a villa alatt, orrlyuJtaikbul büdös nedv foly , s majd-

nem némileg eltompultsági állapotba esnek.

A tiilajdonképi keselyk.

{VuUur Cuv.)

Vastag ers csorral, az orrlyukak ennek alapján ke-

resztben állók , a fej és nyak toll és husrigya néllíül , a

nyak alján hosszú toll vagy pehely-körv (gallér). Csak

az ó világban láttattak még.

A sárga kesely. {Le vautour fauve)- Vultur trencalos.

Bechstein. Le Percnoptére Buíf. le grand Vautour
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U. o. Hist. des Ois. I , V. rl. (*). Le 7'autour Al-

bin. III. I. Nauman. p. 2. rl. Der weisshüpjige Geier,

Sárgába men szürke vagy barna, fejének s nyaká-

nak pelyhe hamvas, nyakörve fehér, néha barnával ve-

gyes ; szárnyai s fark tollai barnák , csorra s lábai olom-

szinüek; a felnölt hasa fehér. A legkiterjedtebb faj: az

egész 6 világ hegyein találtatik. Teste fölüti st megha-

ladja a hattyúét. ("_).

A barna heselyü. Le Vautour hrun. T^> cinereus Gm,
enl. 425. Nauman. 1. rl. Vieillot. gal- 1. t. Arrian,

la Peyrouse-nál. Der graue Geier. Brehm lí. 1. 1. kép.

Feketés barna ; nyakkörve ferdén ( hdrántosan ) egész

a hátfö felé emelkedik , mellyen még egy tollpamat is

van; lábai s csorra aljának hártyája viola -kékes, az elb-

binél nem kevesebbé terjedt el , s nagyobb. Gyakran az

él állatokat is megtámadja, f).

A füles heselyü. {U Oricou. V. auricularis, Dand. Vail.

Afr. IX. t. Der Ohrgeier.

Feketés , nyaka mindenik oldalán hosszanti hús-taraj

a fül alatt. Afrikábul. {%

(') I. Buffoniiál a grand vautour leírása a következ fajt illeti
,

de az ábrázolat ezé.

(-) Az indus kesely. Le vautour des indes Lath. és Son-

nerat. Tem. 26. sz. t. legalább igen közeli faj, szinte mint a

Chassefieníe. Vaill. Afr. 10. t. Add hozzá még: a fekete kesely

V. {aegypius) Temm. col. 407. és császár kesely, sinka (V. im-

perialis) u. o. 426.

(») F. monachus Edw. , 290. Vaill. 12 és Col. 13. a barna ke-

selytl csak rövidebb csorra által különbözik. A tarajos k. (V.

Cristatus Gmel.) csak Gesner rósz ábrázolata után ismeretes, melly

hihetleg valamelly sasfajrul vétetek le. A vultur barbarua nem

egyéb mint Földinél a szakállas grif.

(^) A pondicheryi k., Le de Pondichéry , F, ponticeranus , 2.
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Amerika keselykcL Lcrciii , jeleseket azon faraj (Iius-

rigya) miatt, mclly viaszhártyájukon ül. Csorrok akkora

miut az elöbLiekiiél , de ori'lyukaik lojásdadok cs iio-

szanliak. Ezeknek neve :

TARAJKESELYEK.

[SarcoranipJius de Duméril; Gypagus, Zopüote Vieillot.

JCarmngeier)'

Amerika lakói jelesek azon húscsombókrul , mellyek

csorraik viaszhártyáján ülnek , csorrok olly nagy mint az

elbbieké, de orrlyukaik peteidomuak s hosszantiak.

1. A pápa tarajkesely t [Pápa heselyi'u F. Le Roi des

Vautours. Iruhi Cha. de Azz. T^ultur papa, Lin *

Der Geierhünig). Enl. 428. Vieiü. Gal. 3.

Ludnag\-ságu , els korában feketés
j

(Spix. 1. rl.)>

utóbb feketével és sárgával kevert (Vaill. Afr. 13.), végre

negyedik évben, köpönyege sárga, tollai (evezi s nyak-

lata) feketék. Feje s nyaka csupasz részei élénk színek,

csombókja pedig fogas mint a kakastaraj. Déli Amerika

sikjain s más heves tájain lakik. (Honi) neve onnét j,
hogy az urnbuk félénken átengedik neki, a lecsapónak,

helyüket azon dögnél, mellynek evéséhez k már hozzá

fogtak.

2. A londor
, grif tarajhesely. {Grif Tceselyü F. Le Con-

dor ou Grand T^autour des Andes. Kullur gryphus

L. Der Condor oder Cuntur. Cathartes Gryphus.

Temm. rl. 133 és 408. Humb. Obs. zooL rl. viii.

Feketés, szárnya nagy része hamvas , nyaklata selyem

kép s fehér; a himnek , fels nagy de fogazatlan hus-

csombókján kivül van csorra alatt is , mint a kakasnál.

z. t. igen közelít az Orikuhoz. Oldal-taraji nem hatnak olly magas-

ra , csorra gyöngébb.
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Els korában hamvas bama és nyaklótlan. A nstény ta-

raj liijával van s egészen szüi'kebarna. Ez azon nevezetes

faj, mellyck termetét olly nagynak költötték, azonban

csak kevéssel nagyobb a mi kesely-sasunknál (Földi sza-

kállas grifjénél) , mellyhez természete is liasonlít. Az Án-

desek legmagasabb bércein tanyáz , s a legmagasbra emel-

ked madár.

A TYUKKESELYEK.

{Les Cathartes. Cathartes. Cuv. Gallinazes^ ou Catha-

ristes. Vieill. Hühnergeier).

Csorrok mint a tarajkeselyeké , azaz vastag , és to-

jásidomu hosszanti orrlyukakkal; de nincs tarajok; fejk

nyákok csupasz.

1. A harna tyuMesely- {Le C. P^autourin, T^ult. califor-

nianus. Sh. Tem. Col. 31.

Üj Californiábul ; nagyságra kondorhoz közelít; szár-

nyai aránylag hosszabbak ; egész tollzata barna.

2. A feJcele ty. {U Aoura. V. aura. L- Der A-Ura,
Acabiray Az. Enk l87. Viellot. Am. sept. 2. ct Ga-

ler. 4.

Fekete 4 farka vágott; kakas nagyságú.

A DÖGKESELYEK.

{Les Percnopiéres (^). Percnopterus. Cuv- Üypaeios

Bechst. Neophron Savigny. Aasgeien)

Csorrok vékony, hosszú, görbülete fölött kissé du-

síadt, oi'rlyukaik tojás-idomnak, hosszantiak, s csak fe-

jk csupasz, nyákok nem. Közép nagyságú madarak, s

cröre nézve a tulajdonképi keselykhöz nera közelitk

;

(') Pcicnoplcnií:=fckcle izúiiiyu. Jgy liivták e fajt a icjjick.
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azon fölül még torkosabban kapják a dögöt 3 minlenfclc

szennyet, mellyekre távolrul eljönek; még az ürletekct

sem vetik meg. Iliger az elbbiekkel együtt,, Cathartes'*

nemébe foglalta ket.

í. Az aegyptusi dglcesely {egyiptomi leselyü F. Le
Percnoptére d' Egypte. VuÜ, percnopterus. Vult.

leucocephalus. J^ult. fuscus. Gm.) Enl. 407. s 429.

Vieillot. Galer. 2. Naam. 3. rl. Vultur de Qingi

Sonncr. Daud. Origourap. Vail. Afr. 14. Rachainali

de Bruce. Farao lyukja Acgyptusban. Akhaba törö-

kül. Brehmnél I. lap. 1. kép.

Holló nagysága , poí]a s torka csupaszok ; kinlt hi-

me fehér, szárnytoUai feketék, a fiatal s a nstény bar-

nák. Ezen madár az egész ö világban elterjedt s különö-

sen a heves tartományokban igen közönséges, mellyeket

a dögöktül megtisztít. Nagy csapatokban kiséri a pusz-

tákbeli karavánokat, megeendo minden elveszettet. A ré-

gi aegyptusiak igen tisztelék tett szolgálatiért s gyakran

leábrázolák emlékeiken. Ma sem bántjált t, st vannak

buzgó mozleminok, kik örökösödést hagynak, mellybül

bizonyos számmal tartassanak illy keselyek.

2. Az amerikai dögkesely. Urubu. {TJ Uriihu. Vult.

jola. Ch. Bouap. Der Urubu) Viell. Am. scpt. I. rl.

Nagysága , idoma az elbbié ; csoi'ra eröscbb , egész

teste fényes fekete; egész feje csupasz. Amerika minden

meleg és mérsékelt részében közönséges, hol azon szol-

gálatot teszi, mellyet az aegyptusi dögkesely az ó világ-

ban, csoportosan rohanva a dögökre 3 minden mocskot

megemésztve. (').

(') Ezen madarat igen soká összezavarúk a fekete tyukkcselylycl j

de csoiia jóval vékonyabb.

Add hozzá inej;. „jLö C/iaturtc moinc^^ (barát tyukkcsely) jd.

col. 222.
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A KESELYSASOK.

iLes GriJJons. Gypaetos^ Stor. Phéne Savign. Der Bart-

geier).

Gmelintl a sólymok közé tetettek, de inkább a ke-

selyükhöz közelítenek életmódjokra s alkotásokra nézve;

szemeik fejletejök közelén vannak, karmaik aránylag

gyöngék, szárnyaik nyugtokban félig kiterjedtek, be-

gyök, mikor telt, kidiizad nyákok alján; de fejk egé-

szen tolUakart; különböztet jclök: ers, egyenes, végén

horgas s a görbületen dagadt csorr; orrlyukaik durva,

elre irányzott selymekkel takarvák, hasonló selyempá-

rnát van csorrokon is 5 lábaik rövidek s egész az ujakig

tollasok, szárnyaik hosszúk; harmadilt evezöjök leg-

hosszabb*

^ szaldllas leselysas, {Szahdllas grif. F. Le Vautour des

agneux ou Lammer Geier. V , barbatus et Falco bar-

batus. Gm. Gj^paetos barbatus. Cav.) pl. col. 431.

Edw. lOG. Vieillot. Galer. 8. rl. Nauman 4 és 5. rl.

Nisser- Bruce Abyss. 31. rl. Brehmuél; Bartgeier-ad-

ler L lap, 2 kép.

Legnagyobb az ó világ ragadozó madarai között 3

itt kevés kivétellel minden hegyláncot lakja; meredek

sziklákon fészkel; megtámadja a bárányakat, kecskéket,

zergéket, st a mint mondják, az alvó embereket is. Azt

vitatják, hogy gyermekeket is rabolt el. (Voigt szerint ez

1813-ban is történt Lauterbrunnthalban). Az állatokat me-
redek sziklákrul kényszeríti leugrani , s fölfalja ket , mi-

kor az az esés által összetörtek. Azonban nem veti meg
a döghust. Majdnem 4 lábnyi s 9— 10 lábnyira terpeszke-

dik. Köpönyege feketés, minden tolla közepén egy fehér

vonallal; nyaka s egész test-alja világos fényl sárga; fe-

jét fekete szalag keríti. A fiataloknak , egész a beleszámláll

4-dik éviíT , löbbé kevcsbbé sötét barna nyákok és melök
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van. Ezen madár volt a görögök phénje s a ruiiiaiuk

ossifroga-]ii. (^)»

A SÓLYMOK.

{Les FaucoTis. Falco, Lin. JDer Falhe.)

A nappali ragadozó madarak második és jóval szá-

mosabb osztályát teszik. Fejk és nyákok tollal fedett;

szemholdjok cmclkcdctet képez, mellynél fogva szemök

mélyen látszik feküdni s arcvonatok a keselyükéti egé-

szen különböz kinyomást kap : nagyobb részint él zsák-

mánybul táplálkodnak , de az ennek elnyerésére használt

báto)-ság tekintetében igen különböznek egymástnl. Els

tollok gyakran más szniü mint az idülteké , s illyent csak

harmadik negyedik evkben kapnak , s ez az oka , hogy

fajaikat rendkivül szaporiták a természetirók- A n ren-

desen egy harmaddal nagyobb a himnél, s ennek neve u

franciáknál ez okbul tiercelet (harmadca).

Ezen alrend két nagy fnemre osztalik.

A tulajdonképi sólymok-

{Les Faucons jjropremcnt dits. Falco^ Bechst. Edelfalhen)

Az els föncmet teszik. Tci'metkhöz képest k
a bátrabbak, melly minségöket karmaik és szárnyailc

erejének köszönik; s valóban csorrok alaptul kezdve gör-

bül s hegye mindenik oldalán éles foga van; szár-

nyok második evezje leghosszab, noha az els is majd-

nem olly hosszú, a mi miatt szárnyok hosszabb. Innét

különös szokás és tettmód származik: szárnytollaik Iiosz-

szasága a viziránybeli repülés erejét gyíhigíti s repülése-

ket el felé igen ferdévé teszi, ez okbul pedig, egyenest

(') Smi^ny határozá elször sziijoiii-in rnrg ezen nevazonságot

Aegyjilusiól ii t e nagy munknjál>a)i : Ois. eV Eg. ct de tryric. 18 !,
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akarván emelkedni, szél ellen kénytelenek repülni. Ezrk

leglanulckonyabb madarak, s a maddrvadúszatnál ket
szokás leginkább használni, megtaníttatván a vad kergc-

téséi'e s visszajövetelre, mikor Jiivatnak. Szárnyaik vannak

olly hosszúk mint farkok vagy hosszabbak is annál.

1. A lözönséges sólyom. {Le Faucon ordinaire. Falco

Communis. Gm. (^) Der gemeine Falkép

Tyuknagyságu , mindig megismerlietö fekete három-

szegü bajiiszárul a pofján, inelly nála szélesebb mint ezen

nem akármelly fajánál ; különben tollazata , korára nézve

mintegy igy változik : a fiatal fölül barna , s tollai rozs-

dás szegélynek, alul fehéres, barna foltokkal keresztben.

Idösülvén , hasa s szárainak foltai feketés kereszt-vonások-

ká lenni iparkodnak , torkán s nyak-alán ni a fehér-

;

egyszersmind háta tollzata egyidomuabb lesz s barna,

feketés-hamvas kereszt csikókkal; farka fölül barna , ver-

henyes foltpárokkal , alul halvány szalagokkal , mellyeknek

széle egyre fogy; torkuk mindig fehér, lábaik s viaszhár-

tyájok majd kékes, majd sárga.

Ezen különbözést követhetni, Enl. 470 a fiatal; 421

vén nstény ; 450 vén hi'in. (). Naumannn 24 és 25. rl.

Wils. am. IX. Lxxvi. rl.

Az ugy nevezett vándor sólyom., [Faucons pélerins.

Enl. 4(i9 et Wils. Amér. IX. 70. rl. Falco stellaris

(') Mindazáltal iizkedni kell , azon ráfogott fajtáit a közönsé-

ges súlyomnak ide rakni, mellyeket Gmclin összehalnioza ; így p. o.

az Friscli fx fajtája 74, öl/i> ^ a ö ugyan 6 nála 75, a durvalábu ölyv.;

az f ö nála 80, a törpe s., 8 ii. o. 75. ölyv, valamivel lialaványabb

mint rendesen ; x Aldrov. 491. , i?;en niegkül'inböztctett faj sth.

Ellenben a falco islandus , harharus e's peregrinus könnyen

megleliet hogy nem másak mint a kczönscgcs súlyom, a vedlés kü-

lönböz szakában.

(*) Frisch fiatal sólymot ad L.WXili. rl. Edwards vca nstényt

mutat iit. rl. a fiatalt iv-cn.

CUVIEU 1. K. 22



338 MADARAK

ct nereqrijLUS. Gm.) a többieknél kissé feketébb fiatal kö-*

zönségcs sólyomnak látszik.

Ez azon híres faj , melly nevét kölcsönzé a ragadozó

inaclarak által történ vadászainak (solyniozásnak , fau-

connerie , Falknerei). Földnk egész éjszaki részén lalcik

és ott a legmeredekebb sziklákon fészkel. Repülése olly

gyors, hogy alig van hely a földön, hova el nem jutna.

A s<>lyom függlegesen csap le zsákmányára , mintha az

égbül esnék alá, s ez okbul csak röptükben foghatja meg

a madarakat, különben összezúznék. A hímet szarkák és

más kisebb madarak vadászatára használják , a nstényt

fácánok és még nyulalc ellen is.

Van egy másilc , valamivel nagyobb faj.

A szabda sólyom
,
{Lanier. Falco laniarius. Lin. F.

sacer. Naiim. 23. rl. Der TVürgfalk.), inkább kcletrül

mint éjszakrul j, s mcUynck tollazata majdnem meg-

egyez a fiatal sólyoméval, kivévén hogy bajusza keske-

nyebb, kevesebbé kijelelt , s torka foltos ; a kerecsent kö-

zelíti meg farkára nézve, melly száiyait fölülmúlja; leg-

inkább Magyarországból kapjuk.

Európánk még 6 , kisebb sólymot nevel , s ezek kö-

zül liárom az igazi szólymot híven ábrázolja idomban és

lulaj donságban.

1. Az ülyüded sólyom. {Le Hobereau , Falco subbuLeo,

Lin. Der Baumfalh) Enl. 432. Naum. 26.

Fölül barna, alul fehéres, barna-hosszúkás foltokkal

;

combjai s alhasa verhenyes; barna vonás a poíján.

2. A törpe sólyom, {U Emerillon. F. oesalo/i. Lin. Der
ZwergfalL Merlin.j Enl. 468. Naum- 27.

Barna fölül, fehéres alul, hosszában barna foltos,

még combjain is ; ragadozó madaraink között a legkisebb.

A sziklai súlyom (Le Rocliier- Falco lilhofalco. Lin.

Enl. 447. fölül hamvas , alul fehér-vereses , homályos bar-
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na hoszfoltokkal , nem egyéb vén himnél- Sziklákon

fészkel.

A többi három fajnak rövidebb ujai s ezeken kevesb-

bé elölalló gumói vannak. Nem röpülnek oUy sebesen ,

egereket bogarakat vadásznak s megfogják az ülö madarat.

Legszámosabb

3. A vércse. {La Cresserelle. Falco tinnunculus. Lin.

Der Thurmfalh.) Enl. 401. s 471. Naum» 30.

Fölül verhenyes , fekete foltokkal , alul fehér , hosz-

szában halvány barna foltokkal 5 a hím feje s farka ham-
vas. Francia s ugy látszik magyar nevét is csikorgó (ver-

csegü) kiáltásátul kapta. O tornyakban és falakban fészkel.

4. Az apró vércse. {La petité Cresserelle. Falco cen-

cJiris: Frisch. et Naum. F. tinnunculoides. Schintz

et Temm. Cerchneis Cenchris. Br. der Heine Thurm-
faike) Naum. 29. Frisch. 89. Brehm. V, 3.

A hím fóliü folttalan , különben hasonlít a vércséhez;

szárnyai kissé hosszabbak , körmei fehérek. Ezen faj , so-

ká összezavarva az elbbivel, leginkább délszaki Eurojiá-

ban lakik.

5. A szürhe {veres Idhu) vércse. {La Cresserelle grise.

Falco rufipes. Beseke* F. vespertirius. Gm. Erythro-

pus vespertinus. Br. Y. 'i. Der rothfüssige Falke).

A hím sötéthamvas , combjai s hasala verhenyó's ; a

nnek háta hamvas, fekete foltokkal, feje s egész alrésze

többé kevesebbé verhenyö. Az elbbinél is kisebb ; Euró-

pa keletén kiterjedtebb, Siberiában közönséges, Német-és

Franciaországban ritka. C).

(') Add hozzájok ez idegen fajokat: 1-ször a vércséhez szom-

szédok : a montagnard , F. capensis Sh. (foki sólyom); F. spar-

verius. Enl. 465. W'ils. II, XVi. 1. és IV, xxxn, 2. — és két vagy

22 *
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A KERECSENEK.

hes Gerfaulls. Hierofalco Cnv. ('). Echífalke).

SzárnyloUaik mint a többi nemes madaraké , mely-

Iveknek bajlandóságail is mutatják; de csorrokon csak kis

fogféle dudor vau mint a nemtelenekén (^). farkok, hosz-

szúsvágoli, szárny aikal jóval meghaladja, noha ezek is

igen hosszúk; lábaik nnidek és hálozollak, s fítllröl egy

harmadányira tollasak. Jól csak egy Jaj i.sinérelcs.

jlz éjszahi kerecsen. {Le Gerfault. Falca candicans et

F. islandlcus Gni. líierof'ako grönlandicus. Jír. Der

liárum faj még, moUynek. sz;irnyai, különben (ollnik kölcsönös vi-

szonyai által hasonJitók a nemes niadarakólioz ^ röviilchbck a fark-

nál, illycnek a F. puiictatus. Cuv. Col. 45* F. columbarius. A>ils.

II , XV. 3.

2. A/, ölyíúlccl sólyomhoz közeliek: F. cocrulcscens. Eclw. lOy.

Vieill. gaJ. 18. e ('ol. 'J7 , alig nagyoi)l> oi^'y verébnél; — F. auran-

tius. Lali). F. rujügularis. Lath. — F. thoracicus. llig. Col, 348
;

F. bidcntatus. Lath. vagy Bidens rufi%<cnter . Spix. VI. mcllyni'k

csoirán két fog van. Col. 58. s a íiatal , col. 288, vagy liid. al-

biventer Spix. VII, <Jc igen kurta szárnyokkal. F. diodort.Col. i'Já

;

~ F. femoralis. Tenim. Col, 121, és 345. Spix, VHI ; F. Aldro-

vandii lleínw. Col. 128.

Jegyz. A F. coeruhscens. Vigoisnál a Hierax nem 5 a kétfogii

fajok pedig , vagy is Sj)ix, Bidensei Vigosnál = IIaki'Agus.

3. A valódi sólyomhoz közeliek : A F. chiquera. Vail, Afr. oU.

JP. biarmicus. F. col. 324. F. huppé. (F. frontalis , t)aiid, hóhitns.

F. galericulatus. Sh,) Vaill. Af. 28. F. Iiuppard. (F. lophotes. Ciiv.)

Enl. 10. F. a culotte nire Vail. 29. \F. tibialis Sh.)

(') Hiero-falco = szent súlyom, melly név azon tiszteletet

fejezi ki, mellyel a régi aegyptusiak a ragadozó madarak iránt vi-

seltettek.

{) Naimiann 1 , 278, I. azt ersíti hogy a sólymászok veszik le

a kerecsenek fogát. Ezer. esetben, hosszú farkokat kivévén, a többi

sólymok köze jiitnáuak , s hozzá jok kellene meg adni a szabdu

sólymot.
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grönldndische Edelfalle.) Buff. Eul. 210. 450. 162,

Naum. 21. 22- Brelira. V. 1.

Egy negyeddel nagyobb a sólyomnál, s minden va-

dászó madarak között Jegbecsiiltebb. Leginkább éjszakrul

hozalik ; tollazata rendesen barna fólül , minden tollon

halványabb pontozat-szegélylyel , és keresztvonalokkal a

takarókon és tollakon 5 alul fehéres , hosszas barna foltok-

kal, mellyek idvel a combokon kereszt-vonalokká vál-

toznak; farka barnával és szrkével sugarolt; de annyira

különbözik a barna vagy fehér, bsége vagy hiánya miatt,

hogy vannak egészen fehér testüek , és a hol barna nem
marad máshol fön , mint egy folt a köpönyeg mindenik

tollának közepén; lábaik és viaszhártyájok majd sárga,

majd kék. (^).

A sólymok alrendének második föneme

:

A NEMTELEN RAGADOZÓ MADARAK-é.

így nevezetnek, mivel nem egy könnyen használtat-

halnak, a vadászatra; e törzsök számosabb sokkal a neme-

sekénél, s többszöri felosztást kivannak. Szárnyok leghosz-

szabb tolla majd mindig a negyedik , az els pedig igctj

rövid, a minek azoti skere van, mintha szárnyok vég-

rül fei'dének volna metszve, lionnan gyöngébb repülésök

származik, különben mindenben megegyeznek; csorrok

kevesebbé légy vcrzcll , mivel hegyéhez közel nincs oldal-

foga , hanem csekély kimetszés hossza közepén.

SASOK.

{Les Ai'gles. Aquila. Briss. Adler.)

Az els törzsököt képzik ; csorrok igen ers, egyenes

(') AdtI ho/,7.á mint í<Íce;ch fajt, a hamvas kerecsent {g;crfiiu1t

cendré y F. atricapillus Wils. VI. Hl, 3,9 a hatnvas ölyt' ,
{lába-

sé cendree, F. ciiicicus G m ) csak fiat:il leliet «; fajbul.
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alapú , s hegye felé görbült. Ezek között tal-?ltatnak a nem

legnagyobb fajai s a leghatalmasabb ragadozó madarak.

A tulaljdoképi sasok.

(Les Aigles proprement dits. Aquila. Cuv. EigentlicJie

yldler).

Lábok tollas, egész az ujok gyökéig; hcg^^ekben él-

nek madarakat és emlöseket vadúszva; szárnyaik olly

hosszuk, mint farkok, repülésök olly magas mint gjors,

s bátorságok minden más madárét lollmulja.

1. A parlagi sas. F. {L' Jligle commun* Falco fulvus.

F melanaélos , F niger. Gm. ('). Enl. 409. Naumann

8, 9. rl. Wils. VII, LV. 1.

Többé kevésbé barna , tarkója sárga , farka fels fele

fehér, a többi fekete. Ez legkiterjedtebb faj minden he-

gyes vidékeken.

2. A sárga [havasi) sas
,

(F. Aigle royal. F. CJirysaétos),

Enl. 410., csak abban különbözik tle, hogy farka fe-

ketés, s rendetlen hamvas szalagokkal jeleJt. Azt bi-

zonyítják, hog^^ ez teljesen kintt parlagi sas (^).

3. A császári sas. {L' Aigle imperial. Falco imperialis.

Bechst. F. MogilniL Gm. Aquila heliaca. Savign.

Ég. ois. XII. rl. Vicillot gal. 9. Naum. 6, 7 rl. Temm.
Col. 15. és 152.

Szárnyai még hosszabbak; válltollain egy nagy fe-

(') A valódi faj jól mntattatik: Enl. 409, melJy parlagi sas. A
vedlés néraelJy szakában, láthatni tollazatán a tollak alapjának fe-

hére't. Ekkor = F. fulvus canadensis. Edw. I. A mi a jF. mela-

naetost illete , csak a regiek ingékony leirásán alapult s csak az em-

lített ri. Enl. 409. hivattatik. Végre a F. niger. Brown. nem egyéb

mint életkori csekély különbség.

() Terara. Man. d' Ornit. 1 , 39. 1.
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hér folt, orrlyukai keresztek, farka fekete, fels részén

szürkével habzott. Termete zömökebb mint a parlagi sa-

sé , s ö még rettentbb a többi madarala'a nézve. Déli

Európa magas hegyein lakik, s öt illetik azon fönhéjúzó

mondák, mellyek a régiek aranysasok erejét, bátorságát

s nemesszivüségét dicsérek*

Az apró sas. {Fehete sas. F. Le petit Aigle ou Aigle ta-

cheté ; Aigle criarcl. F. naevius et F. maculatus. Gra.

Naum. 10. és 11. rl. Aquila melanaetos. Savig. Eg.

Ois. 1. rl. és 2. rl. 1. k. Der Schreiadler.

A másik kettnél egy harmadnyival kisebb, lábai

vékonyabbak , tollai barnák ; farka feketés , halványabb

szalagokkal j a fiatalnál fcliéres a fark hegye; halvány

sárga foltok szalagot képzenek az apró fedezkön, s a na-

g^'ok végénél , melly fölhág a válltollakig , és a másod tol-

lak végén. Szárnya föls része sárgás csöppekkel hintett.

A vének egészen barnává lesznek. Ezen faj közönséges az

Appenninokban s déli Európa több hegyein , de éjszakon

igen ritkán mutatkozik: csak igen gyönge állatokat va-

dász. Elég tanulékony s vadászatra használható , de azt

mondják, hogy a karvaly is képes öt íízni s meggyzni.

Ugy vélem, a sasok közé kell tennem még egy ke-

let-európai madarat,

A tollas sast (Falco pennatus. Gra. Col. 33. Briss.

supl. 1. rl.); mert szárai tollasak s fejtetején hegyes tollak

állnak, de különben nincs akkora mint az ölyv, csorra

pedig majdnem annyira görbült, mint annak, toUzata

sárga , barna foltokkal , lábai kékek. Francia-s Német-

országban igen ritka- (*).

(') Paris közeién inult cvben fogaték meg egy. Temni. nitfg egy

európai fajt ad az Aq. Bo/ieli-han. Col. 288 , tie ismeretes minden

állapotjában.

Told ide meg : le Griffard. {F. armiger. Sli.) Vaill. Afr. I. A
maláji. Sas. {F. malaie7isis. Reinw.) Col, 117. A sevc^ali kis sos
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Új Hollandia a miciiikhez hasonló uloiini sasokat

táplál, farkokaL kivévén, melly elvágolL. (').

A HALÁSZSASOK.

{Les yíigles pécheurs. Cuv- Haliaetus- Savigny.

Die l^ischadler.)

Szárnyok mint az elbbiekké ; de lábaiknak csak

frlsö fele tollas, a másik fele pedig paizsolt. A folyamok

és tenger partján tartózkodnak , s nagy i'észint halak-

kal élnek.

A csonttvrö 1u sas (Csonttörö sas- F. TJ Orfraie , le Py-

gargue Falco ossifragus. F. alhicüla , f. albicau-

dus Gm.) Der weissschwanzfge Seeadler. Voigt. Der
deutsche Seeadler. 13r. íll. rl. 1. kép.

Ennyi hév alatt csak egy faj érlelik, melly els évei-

ben fekete csorru , feketés farkú, Ibhéres foltokkal, tol-

lazata barnás, minden tolla közepén egy sötét-barna líiz-

vonással; (Enl. 112 és 415. ISauni. 1, a valódi Cso/Ulörö)
.,

idvel sokkal egyidoniuabb barna szürke lesz, fején s

nyakán halaványabb, egészen fehér farkkal s halaváuy

sárga csrrel. (Frich, LXX- Naura., 12, 13. ez a F. al-

hicüla). (). Mindig fképen a halakat vadászsza. Földünk

egész éjszaki i'észén találtatik.

A fehérfej halászsas. {U Aigle a léte hlanche. Falco

{F. senegallus. Cuv.) az európai apró saslioz liasuiilíló, de orrlyu-

kai kevésbe goinbolyííli , s íJatal farka alall sok apró szalag van.

A remenjfvki apró sas {F. nacviüides. Cuv.) barnával, sárg.íval s

feketéssel tarka.

(') (Falco fuscosus) Col. 32.

(") Ezen áltváltozás többször bebizonyiltaték a museum állat-

tanyájánál. A kisebb Falco albicaudus , hímé a nagyobb F. albi'

cillának.
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leucephalus. Der pi^eisslüpfige Adler). Enl 411. Wils.

lY. XXXVI, és VII, LV, 2.

Egyidomulag sötétbarna, fehér fejii s farkú, csorra

sárgás , majd akkora mint közönséges sasaink , Éjszak-

Amerikában s ott szüntelenül öldözi a halakat. Ugy lát-

szik, nélia eljö Európa éjszakára is. Fiatal korában teste

és feje hamvas barna. Azonban nem kell fölcserélni a fehé-

res fej vén csonttörö sassal.

Az idegen halászsasok között megjegyzendk:

A garuda halászsas. {Le petit Aigle des Indes. Falco

ponticerianus. Gm. Der Heine indische Adler). Enl.

4J6. Vieillot. Gal. 10.

Kisebb a kányánál , szép vidám gesztenye verhcnyes

;

feje , nyaka , mele fehérek vagy gyöngyszürkék. A Hin-

duknál is ^j-a/-Mí]?a nev, s Brahma vallása szerint Visnu-

nak szent. (^).

A FOIiYAMSASOK.

{Tjes Balhusards. Pondion. Savigny- Flussadler.)

Csorrok , lábaik mint a halászsasoknak , de körmeik

alul gömbölyk , mig más ragadozó madaraknál csatorna

árkot birnak; lábaik hálózottak, s második evez toUok

legliosszabb.

Csak egy faj ismeretes, majd az egész világ édes vi-

zeinek partjain kiterjedt, kevés változással tollzatában, ez

(') Ide tartozók nicg : a Falco blagrus Sh. {Le Blagre. Vaill.

AfV. 5. melly hihetleg = F. leucogaster. Lath. vagy Aigle océani-

gue. Col. 49. — F, vocifer. Sh. Vocifer. Vaill. Afr., 4 ; — í". vul-

turinus. Sh. ; le Caffre. Vaill. Aff. 6.; — F. rnacei. Cuv. U Aigle

de Macé du Bengal). Col. 8 , és 225. ; F. aguia (í Aigle aguia.)

Col. 502; — F. ichthjaetus , Horsf. jav; — Milvago ochrocephalus.

Sp. I , ChimachÍFfia. Azz. vagy F. deneger. llig.
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A rendes folyamsas. {Le Balhiisard. Falco hah'ftetiis.

L. Dej' Flussfischadler.) Enl. 411. s jobban: Gulesby.

II. Wils, V, XXXVII. Vieill. Gal. ii. Naiim. 16.

Egy harmaddal kisebb a csonttöröuél 5 fehér, köpö-

nyege barna, egy barna csilc száll le csorra szegle Léiül

hála leié, barna foltok vannak fején és tarkóján, néhány

a melén; viaszhártyája majd sárga, majd kék.

A kígyósÁSOK.

{Les Circaétes. Circaetus Yieill. Sc7ilangenadler»)

Némileg középen vannak a halászsasok, folyamsasok

és ölyvek között. Szárnyaik mint a sasoké s ölyvekéi , lá-

bok hálózott mint a folyamsasé.

1. A rövidujju h'gyósas. {Le Jean-le-hlanc F. gallicus.

Gm. F. leucopsis. Bechst. F» hrachidactylua. Tem.
Der hurzzühíge ScJdangenadler.) Enl. 413. Nauni.

15. Brehm. III. 2.

Nagyságra fólíilmuja a folyamsast; csorrának görb-
lése hevenyebb mini minden lobbi sasnál s arányilag rö-

videk az ujai. Fölül barna, alul fehér, Jialvány barna fol-

tokkal. Magaviselete (módja) iidcább ölyvé mint sasé.

Leginkább kigy ókkal és békáikkal él.

2. A rövidfarlcu h. s. {Le Bateleur. Vaill. Afr. 7 s S. Fal-

co ecaudatus. Sh).

Afrikai faj , farka rendkivüli rövidségérül nevezetes

s tollazatának szép tarkaságárul. Viaszhártyája veres- (')•

Kiilönbcn megjegyzendk meg, Iiogy a sasoktul észreveliellen

árnyalatokkal történik az ölyvekhez az átmenetel.

(') A. ti. Koronás kigyósus [V Aigle couronné. d' Azz. F. coro-

natus. T. Col. 254. — A szenegáli k. s. {Le C. du Senegal. C. cine-

reus) Vieill. Gal. des oiseaux. xii. rl. — A gyász kigysas {le Ca-

racara funéhrc) {F. novae Zelandiae , Lat.) Col. i 92. 224.
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Amerikában találtatnak sasok, liosszú szárnynak mini

az elbbiek, csupasz, pikkeles lábnak, fejek oldalának

nagyobb kisebb része , néha torkoké is toUatlan , közös ne-

vök Karakara {Caracara) (^).

A rendes harakara. {Le C. ordinaire> F. hrasiliensís* Gra.

Polyborus vulgáris. Vieill- Galer. 7. rl. A fiatal-k ,

Spix. I.)

Akkora mint egy folyamsas, fehér és fekete kereszl-

csikokkal , feslett s torkán fehér tollakkal , fekete tetvel

,

melly kissé bnbbá hossziíl. Szárnytakarói , combjai s farka

hegye feketések. Ez legszámosabb ragadozó madár Para-

guayban s Brasiliában. (').

Az apró harahara, {Le petit Aigle a gorge nue. Falco

aquiliaus. Gm. Enl. 417. Ibycter leucogaster. Vieillot.

Gal. 6. Der Schreiadler mit naclter rother Kehle.)

Fekete, hasa s farka alfedezöji fehérek; torka csu-

pasz, veres.

KAROMSASOK. RÖVRÖPÖK.

{Les Harpies. Harpyia. Cuv. (^). Harpyen^ rövidszdr-

nyu halászsasok.)

Szinte amerikai sasok ; lábaik igen vastagok , ersek

,

(') Azzara Voy. 111. 30. s köv, lap.

(') Ez Margrave Caracarája , de leirása szerint nem ismerhet.

Jobbat lelni Azzaranál. Mi természet után irtuk le. A F. cheriway
,

Jacq. Beyt. 15. 1. 11. sz. hihet csak kor miatti különbség. A. h. fekete

karakara (F. aterrimus Temm. Caracara noir.) Col. 37. 342. vagy

Daprius ater. Vieill. gal. V. ;
— gymnops fasciatus. Spix. IV. A

gymnops strigilatus féle csak fiatal.

Jegyz. Ezen karakarábul csinálta Vieillot daptrius , ibycter
,

polyborus, nemeit, a mint fejeik csupaszsága többe vagy kevesbbé

terjedt ki.

(^) Ezen nemeit és nevet Vieillot vette föl.
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liúlúzütlak , s léiig tollasak , niiiil a rendes lialászsa-

sok, mcUyekUil csak szárnyuk riividsége állal kiilön-

böznek; csorrok és karmaik erosehb mint akármelly más

törzsöknél.

A nagy laroniaaH, a nagy rövröp. {La grandé Harpie
í/' Anierique, Aigle destructeur ue Daudin

,
grand

Aigle de la Guiane de Mauduit, liihetöleg. F. har-

pyia s F. crislatus. Liu- F. liarpyia et hnperialis.

Sh. Die grosse Harpye») Col. 1 1. i^).

Egy azon madarak köziil , mellyeknek karmai s csor-

ra legszörnybb; nagysága a parlagi sasét is fölülmúlja
5

tollazata hamvas a fején és nyakán, barna feketés a kö-

pönyegén s mcl-oldalain , fehéres alant s barnán csikóit

a combjain; kinyúlt tollai fekete búbot képzenek feje

hátulján, s mikor ezeket fölberzeszti s poflollait kiter-

jeszti , igen hasonlít a liuliancshoz» Gyakran küls
uja hátra ii'ányzott , mint a hüvelyk.

OUy ersnek mondatik, hogy néha csorrával clha-

sitá az emberi kaponyál; a lajhíu'ok rendes eledelét te-

szik, s nem ritkán szarvasbornyúkat is rabol eb

A HÉJASASOK.

{Les Aigles-autours. Morplirius. Cuv. ("). Habichisadler)^

Az elbbiek szerint rövidebb a szárnyok farkoknál

,

de magas, vékony lábaik s gyönge ujaik miatt elválasz-

tandók amazoktul. Némellyek lábai csupaszok és paizsosak.

1 . A pdrlds héjasas. (i' Aigle-Autour liuppé de la Guia-

ne. Falc. giiianensis. Daud. Petit Aigle de la Guiane.

{') Ez ketsé!;kiviil Feinandés yzquautzli-']3^; tle azon iró igen

túlemeli naíiyságát , azt egy jnhlioz liasonlítva. E szerint még = V-

rristatus. Jacc[. és Falco Jacquini. Gmel.

() Morphaeus görög neve volt a ragadozó madarak egy megha-

tározatlan fajának. Ezen Morpheusból csinálta Vieillot a Spizaétes-t.
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Maud. EncVcl. Der weisse gehüubte HahichlscuUer

von Guinea.

Szinéi'e s búbjára uczvc különösen hasonlít ugyan-

azon táj nagy halászsasához; hanem termete kisebb, s

emelt, csupasz, pikkeles lábai eléggé megkülönböztetik

attul; köjjönyege feketés, néJia sötét szíü'kével tarkázott;

hasa fehér, néha többé kevesebbé kitn sárga liullám-

zattal; feje s nyaka majd fehér, s fejhátán a hosszú búb

fekelés.

1. A pártatlan héjasas. (Z^' Urubítinga. F. uruhitinga.)

Lin. Spix. I.
''•

Fekete , pártatlan , farkcsikja s fartöve fehér. A fiatal

fölül barna, alul sárga, barnás foltokkal. (Col. 55.) Ezen

szép madár az eláradt helyeken vadász- (^).

]\lásoknak lábai emeltek s egész hosszában tollasak,

3. A loUlarajos héjasas. [U Aigle-autour noir huppé

d' Africjue. F- occlpitalis. Daud. Huppart. Val.

Afr. 1, II. Bruce Abj^ss. xxxii. rl. Der schwarze

gehüubte Habichtsadler aus Afrika.)

Varju-nagyságu, fekete, fejhátán le hosszú búbbal;

lábai, szárnyszélei s fíirka alatt némelly csíkok fehére-

sek. Afrika egész széltében lakik.

4. A iarka héjasas. U Aigle-autour varié ou. JJrutau-

rana. (*). Falca ornatus Daud. F. superbus> Sh- Au-
lour huppé. Vaill. Afr. I. xxvi- Spizaétus ornatus.

Vicll. Galer. 21. Aigle moyen de la Guiane Maud.

(') A Filol longipes llig. aquiía picta. Sp. I. fiatal pártatlan

héjasoknak látszanak. A. h. foltos héjasas. (L. A. ou. maucheté A(j.

maculosa) Vieill. Anier. iil. rl. — Panema Aq. viilvo'ides , Spix. 1

(-) Ez bizonyosan Margiavc Urutaurana-\A ; cic ez akkorának

mondja, mint egy sas, a mi Icgaiábh egy luuniaclclal sok. A. Iiar-

pya ruccata , Spix. Ili , íialala.
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Encycl. Épervier palu. Azz. Der bunte Hahtchts-

adler.)

Fejtetje s búbja feketék, nyakoldalai élénlí verhe-

nyesek, köpönyege fekete szürkével tarkás fehér hullámú;

alant fehér, oldalain, combján, lábain sziirke sugárzatu.

Szép madár déli Amerikában , melly a fekete- és fehértl

sötét barnáig változik. (^).

Vannak végre Amerikában madarak , mellyek csorra

minden elbbiekéhez hasonlít, lábaik igen rövidek, háló-

sak, elölriil félig tolltakartak, szárnyok fai'koknál rövi-

debb, de azon legmegkiilönböztetöbb jellel, hogy csörlyu-

kaik majdnem zártak, hasadékhoz hasonlók. Ezekbül egy

kis lörzsököt csinálhatni.

HOROGSASOK

(Cymindis CuV' (^). Hachenadler)

név alatt. Illyen:

1. Apró horogsas. (Le petit ytutour de Cayenne- Buíl'. F-

cayennensis, Gm. Enl. 473. Spix. VIII.

Tulajdon bélyegül egy kis fogat bir azon helyen,

hol csorra görbül. Az idült fehér, köpönyege kékes fe-

kete , feje hamvas , négy fehér szalag a farkán , a fiatal

köpönyege barnával és verhenyessel kevert, feje fehér,

néhány fekete folttal. (^).

(') A. li. ezeu búbos fajokat: a fehéres héjasas
^

(le blan-

chard.) Vaill. Afr. 3. F. albetcens. Sh. ; Autour tyran (P. tyran-

nus Pr. Mat.) Col. 73. — Autour cristatelle , Temm. Col. 285. s e

nem búbos fajokat : Autour neigeux. Temm. Col. 127. ; — Aut. in-

colore , ua. u. o. 134. v. Fal lineatus Horsf. Jav.

(-) Cymindisl, görög neve egy meghatározatlan ragadozó ma-

dárfajnak.

(') Nem tudom , nem fiatal horogsas c , mellyet a JSuse mante-
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A HÉJÁK.

{Les j4utours» Cuv. Astur. Bechst. Daedelin* Savigny.)

A nemtelenek második fölosztását képzik; szárnyaik

— mint az utolsó három törzsöknél, rövidebbek mint

farkuk ; de csorrok tövöktl kezdve görbül , mint min-

den következknél.

Tulajdonképi héjáknak mondatnak , mellyeknek lá-

bai paizsosak és egy kevéssé rövidek.

A közönséges héja [Héja Kerra. F. L' Autour ordi-

naire. F. palumharius. Lin. Enl. 419. és fiatal : F.

gallinarius. Gm. cal. 425 , és Frisch. Lxxii. Stockfal-

ie. Der gemeine Hahicht. Tauhenstösser.) Naum. 17.

18. {'). Brehm. VI. 1.

Egyetlen faj e tájékokon j fölül barna, szemöldei fe-

héresek , alul fehér , a vén barna kereszt vonalokkal 5 hosz-

sziis foltakkal a fiatal; öt barnább szalag a farkán. A héja

fölüti nagyságra a kerecsent , de bátorságra nem , mindig

ferdén csap le zsákmányára A sólymászatnál mind a mel-

leit használtatik gyönge vadalcra. Közönséges a halmos és

alsó hegyes vidékeken.

Az idegen héják között megjelelhetni az új hollan-

diait {Falco novae Hollandiáé) , Voy. de Whitc. 250. 1.,

iée. (F. palliatus. Temm.) Col. 20-i. mutat, igen különböz altul,

mellynek ez a francia neve van. Col. 437.

A. h. horgas horogsas. {F. hamatus. Hig.) Col. 61. 231. F. lea~

copygus. Spix. II. F. uncinatus. ua. Col. 103. 104. 105. Ezen ma-

darak , idejökre nézve igen különböznek.

Jegyz. A Falco glaucopsis. Merera. II. Vii. rl. {Aigh de Got-

tinqucy közönséges ölyv. Az Aigle blanc. (F. albus. 5h. John white-

Voy.) héja.

(') Hihetleg szinte F. gyrfalko. F, gentilis. Gui. — lUy rosz-

szul voltak még a ragadozó madarak meghatározva akkor, midn
<2 munka elször adaték ki.
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mclly nélui egeszén ]i(')rc]icr; de iigy lúLszik liogy csak

l'ujLííja cgv oltani madárnak, melly fúliil hamvas, alul

íchcr, szürke hullám-nyomokkal. (^).

A Jiéjáklioz számláihalni meg némclly amei'ikai ma-

darakat rövid szárjiyokkal és rövid de hálós lábakkal.

A haholíXH héja. {Tj yíutour rieur ^ ou. a calotle blanche.

F. cachinnans. Lin. Nacogua- d' Azz. Der Lach-

falhe.) Vieill. Galer. lí>. Spix. III.

Kiállása szerint neveztelek el; fehér, köpönyege s

egy szalag, melly a szem körérül indul el s a tarkón

lársával egyesül , barna és fehér foltokkal. Délamerika

mocsaraiban mászókkal s (hüllkkel) halakkal él. (^).

A KARVALY (Karolj, F.)

[Epervier- Nisus. Cuv. Sperber-)

nevel közönségesen azok kapják, mellyeknek lába

paizsos és emeltebb, — lianem egyik oszlásbul a másik-

ba majdnem észi'cvehctlen az átmenetei.

(') Más idegen héják : a szürke hasú h. (F' poliogaster. T.)

Col. 264. 205. — A három szalaga h. (í*. triinrgtitus, T. Col. 303

;

— A fuher tarkójú h. (F. leucauchen. T.) Col, 306. ; a k'úlls

héja (jP. radiatus. Latli.) col. 123. — Autour poliosome. Qtioy ct

Gaym. Voy. de í'ieyciiicl. xiv. il. ; a F. leucorrhous. uo. Xiii. il. ;

— A farkk'ór h. (^Aut. a queue cerclee. F. unicinctus. .T Cu\. 313.)

Ezen három utolsó igen hasonlít a pártatlan hcjasashoz. ^ pensYl-

vaniai k. {F. pensyh<anirus, Wils. IV. Liv. i.) — A veresfarku h.

{Aut, á queue rousse. JP. borealis. L. Vieill. Am. xiv. rl. Wils. Lír,

!• — Falco leverianus. Aut. levérien. Wils. Lii. 2. — A vonatolt

h. F. striolatus, T. Aut. multiraie. Col. 87. 294. vagy Asturine ceti-

dree Vieill. gal. 20. F. monogrammicus. T. Aut. monogramme. Col.

514; — Duíiummiere héjája. (F. Dussuinieri. T.) Col. 308. 3G6.

Ezek lassankent a karolyokhoz vezetnek által.

(") Ide tartozók: jF. Melanops. Lath. Col. lOJ. Ezen alosztás-

biil csinálta Vieill. u IJEiu'ÉTiiTnoÉll&ü-ckct,
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A hözönséges karvaly. {Epervier conwiiiri- F. nisus. I^in.

Der Sperber, FinckensLösser. FinckeiLahícht.) Eul.

412. 4Ü7. Naiim. lí). 20. Br. VI. 2.

Színe ; mint a héjáó , de lá])ai niagasbak , s Icrniclc

egy harmaddal kiseljh. Mind a melleit szinte használtatik

vadászatra- A fiatalnál alul nyil vagy könyidomu, hosz-

szas , és vörhenyes foltok vannak j köpönyege tollai szinte

vcrhenyessel szegettek.

Vannak még apróbb idegen fajok. (').

De vannak sokkal nagyobbak is, mint:

A dalos karoly. {IJ' Epervier chanteur. Faucoii cJiari-

teur, Vaill. Afr. xxvii. E\ musicus. Daud: Dcr
Singsperher.)

Olyü nagysága, fölül Jiamvas , alul és farcsikán fe-

hér barna sngárzattal , liatalságában barna, verhciiycssel

tarkítva. Afrikában találtatik, liol foglvokat, nyi'j lakat va-

dász, és fákon fészkel. Ezen egy ragadozó madárfaj is-

nioretcs , melly kellemesen énekel. (").

(') Mint a Gabar. Vaill. Afr. 33. F. gabar. Sli. Col. 122. llO.

a Minule , uo. 34. F. minuUus. Sli.

(^) Más idegen karolyok : a Buse mixte couleux de plonib. ht.L

67. vagy a kurtaúju karoly (í*. hemidactylus T. Col. 3. 91.; a F. ma~
gnirostris. Enliim. 4G0. Col. 8G.; a F. columbarius. Calesb. 4. Vieill

Am. rí. 2. Wils. II. xv.; 3. Ep. tachiro, Vaill. Afr. 24. F. tachiro

Daud. Col. 377. s 420.; — a kukuk-karoly {F. cuculoides T.)

col. liO. 12'J. a vcrhenyhasu k. {F. xanthothúntx. T.) col. 92.; —
a vesszSs k. {F. virgatus. T.) col. 109. ; — a rövid szárnya k. {F.

brachipterus. T. col. 14. 116. vagy F. concentricus. Ilig. — a sapkás

karoly. {F. pileatus. pr. Max.) col. 205; — a csupasz torkú k.

(F. gymnogenys) col. 307.; a pcnsylvaniai k. (Ep. ardoisé. F. pcn-

sylvanicus. Wils. VI. XLVié 1, — Igen különböz a hasonlón ne-

vezett ölyvtül u. a. LiV. rl.), a Galal, col. 67.; gyors k. {F. ve/ox.)

Wils. VI. Liii. 3.; a téli k.{F fuemalis.) Wils- IV. .x.xxv. 1.; a su-.

CUVIEll I. K. 23
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A KANYAK.

Les Milawi. Mi'lvus. Beclist. Milán.

Lábaik rövidek , ujaik és körmeik gyöngék , csorrok

szirile kevéssé aránylagos a nagyságokhoz , raellyeknél

fogva az egész nem leggyávább faját teszik; de kitnnek

rendkívül hosszú szárn3'aik és villás farkok által , nielly

miatt leggyorsabb és legkönnyebb rcptök van.

Némellyeknek lábai igen rövidek, recések, s fölülrl

félig tollal takartak , mint a sasok legutolsó apró törzsökeé.

Savigny-nál ELAMJS-ok.

J. A feheteszdrnju lánya. [Le Blac F. melanoplerus.

Daud.) Sav. Eg. Ois. 2. rl. 2. k. Vaill. Afr. xxxvi.

XXXVII. Ch. Bonap. Am. II. xi. i.

Karvaly-nagyságú, tolla lágy, selymes, farka ke-

véssé villás , fölül hamvas , alul fehér . a szárny apró taka-

rói feketék: a fiatal barna, sái'gával larkás. Ezen madár

Aegyptastól egész a Capig közönséges, Indiában is ho-

nosnak látszik, st még Amerikában is. Majd csupán bo-

garakat (rovarokat) vadász.

A villás (l-arolinai) kánya. {Le Milán de Caroline. JP.

furcatus. L.) Catesb. ív. Wils. LI. 2. Vieill. Am. 10-

Fehér, szárnyai s farka feketések, ennek két széls

tolla igen hosszú , nagyobb az elbbinél. A mászókat is

megtámadja (^).

garas k. [F. striatus.) Vioill. Am. 14. il. : a Jekete k. [F. niger.)

Viell. Galer. 22.

(') A. h. F. riocouriL Vieill. {Milan riocourt) , col. 83; a sza-

bálytalan farkú k. [F. dispar Temm.) col. 319., melly Vi.?ois-nál

Nauclerus nem.
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A tulajdonképi kányák.

Lúhuik paizskások és eró'sebbek.

.4 lözüfiséges Idriya. [Milán comniua. Falco milviia. Liti.

Die Gahelweihe. Kömgaiveihe. Der rothe Milán.

422. JNaum. 31. 1. k.

8árga; szárny tollai feketék, farka verhenyes, ma-
daraink közül ö leng legtovább és legcsöndesebben a leve-

gben. Majd csupa niászókal vadász (').

A DARÁSÖIiYVEK. PIKKÁK.

[Les Bondrées. Pernis. Cuv. (').

A kányák gyótige csorra mellett igen különös bélye-

gük az , hogy a szem- és csorrok-közti tér , melly külön-

ben a sólymok egész neménél csupasz , s csak néraelly

szrrel takart, ezeknél i^eii tömött s pikkekre oszlott tol-

lakkal födetikj lábaik félig tollasak fölülrl s recések;

különben farkok egyenl; szárnyok hosszú, csorrok alaptul

kezdve görbül, mint minden következknél. Nálunk egy

íajok van.

A közönséges pilka {dardsölyv.) La Bondrée commune.

F. apivorus. L.) Enl. 420. Naum. 3.5. 36. Der TVes-

penhussard.

Az ölyvnél valamivel kisebb , fölül barna , alul külön-

bözöleg hullámozott barnával és fehéressel az egyének sze-

(') A. li. le Parasite. Vaill. hív. 22. v. a fekete kánya. enl.

472. Naum. 31. 2. k. Sav. Eg. Ois. III. rl. 1. k. = F. ater F. ae~

^ptius F. Forskahlii. Gm. F. parasiticus. Lath. et Shaw.; —
a missisippíi kánya. {F.missippiensis. Wüs. Ili, XXXV. 1.) vagy:

Ictinie ophiophage, Vieill. galer. 17. k.

Jegyz. A F. Austriacus. Gm. fiatal közönséges kánya,

(-) Pernis \A'^)' pcrnes , egy ragadozó niadái" neve Aristotelesnél

23*
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rint; a ln'm feje egy korig hamvas. Ezen madár bogara-

kat vadász s IcgiukábL darást és méhekct.

Az idegen földeken más fajok is vannak.

A tarajos pihha. {La Bondrée Jiuppée de Java. Perri'

cristala. Cuv.)

Egészen barna, feje hamvas mint a mienké, de far-

ka fekete, s közepén egy fehéres szalaga íej hátán barna

búb. Javabul Lesclicnaut hozá (').

AZ ÖliYK. ÖLYVEK.

[Les buses. Buieo. Bechst. Bussard-)

Szárnyok hosszú, farkok egyenl, csorrok alapiul

kezdve görbül , ez és szemei közt a tér toUatlan , lá-

bok ers.

Vannak , mcllyéknél a lábak egész az ujakig tollasak.

A sasoktul , tövétl kezdve görbül csorrok által , külön-

böznek, a héjaktul vagy héjasasoktul pedig tollas lábok és

hosszú szárnyaik által. Nálunk egy van.

A durváidba ölyv. {La buse patue. F. lagopus.) Gm. (").

Frisch. Lxxv. Vaill. A ír. xviii. Wils. Am. IV. xxxiii.

I. Naum. 34. Schnee-Aaar.

Rendetlenül változik többé kevesebbé világos barná-

val s többé kevesebbé sárgás fehérrel. Ez egy a legel-

tei-jedtcbb raadai-ak közül; majd mindenütt találták, s

mindig ugy tekintették, mint más valamelly madár faj-

táját. {').

(') Teniminch e raadarat buse ptilorÍ7ique név alatt adá. Col. 44.

(^) Ez = F. lagopus. brit. zool. ap. , t. I. ^ a Falco commu-

nis S. leucocephalus , Frisch. 75. a F. sancti Johannis. arct. zool.

IX. rl. ; — a f. communis fuscus. F. variegatus , F. albidus , F.

versicolor Grti. csak különböz korú közönséges ölyvek,

(') A. h, feketefejü óhjv y {Buac á calulte nire, JT. atricapil~
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De az ölyvek nagyobb részének lába csupasz és pai-

zsos. Nálunk csak

a közönséges ölyíi találtatik. {La Biise commune. F. bu~

teo. L. Der MausefalL) Enl. 410. Naura. 33.

Barna, fehérrel többé kcvesbbé hullámzott a hasán és

torkán ; vidékeinken ez a legböségcsb és ártalmasb ragadozó

madár. Egész évben erdinken marad; zsákmányára a fák

vagy domb magasárul csap le, és sok vadat ront el. P).

Némelly fajok búbosak.

A gyilkos ölyv. {Le Bacha.) Vail. Afr. xv. rl.

Akkora mint a mienk , barna , melle oldalain s ha-

sán apró gömböly és fehér foltokkal ; búbja fehér és fe-

kete, farka közepén széles fehér szalag. Igen kegyetlen

madár Afrikában , fképen a sziklabúkat vadászsza. (-),

lus. Cuv.) , col. 79. vagy a buteo melanoleucos. Vieill. galer. 14;

— & fekete ölyú. {F. niger). Wils. VI. LIII. 1 es 2. niellyeket Bo-

nap. K. egynek tart Penn. F. sancti Johaniiis-ével.

(') Más idegen ölyvek: Rou-noir, Vaill. Afr. 16. {F. jacal.

Daud. es Sh.) ; — Tachard. u. a. 19. {F. tachardus , Sli.) ; — a

Buseray , u. a. 20. [F. busarellus. Sh.) — a szürke pojú ö. {F,

polygenis. Tem) col. 325. — A barna ölyv. {F. fuscus.) Vieill.,

Am., 5.; — A Tachiro , Vaill. 24. (F. tachiro Sli.), A Milán cres-

serelle , Vieill. Am. , 10. s a Gatal nstény, col, 180.; ezen fajbul

a F. plumbeus , Spix. VIII. liihetó ven egyen , és hol az oldalvágány

némelly egyéneknél foggá hegyesül, noha tollai mint a ncmtelene-

ké. — A hosszú szaniyu ö, {F. pterocles. Tem.) col. 56. 139. —
a foltos háta ö. (F. paecilonotos. Cuv.) col. fl. — a köpönyeges ü.

[F. lacernulatus . T.) col. 437. — n halvány, ö. (F. liventer. T.)

col. 43S. — a rozsdás farkú ö. {Buteo ferruginicaudus) Vieill.

Am. , 6.

(*) A. h. az indiai fehér bábu ölyvet. {F. albidus. T.) Col. 19.

Jegyz. A Buse roussatre , Tem. col. 25. valeracnnyire közelít

az örvölyükhöz emelt lábai de nem a nyakköiv által; ezen két osz-
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AZ ÖRVÖLYÍJK.

{Les Busards. Circus. Bechst. TVeihen.)

Az ölyvektúl emeltebb lábak s némi n)'akörv által kü-

lönböznek, mellyet a füleiket takaró tollak hegyei nyu-

kok mindenik oldalán képeznek.

E vidéken három fajok van , mellyeket tollazatok

változása szerint igen elszaporítottak a névadók.

1. A szántó örvölyü {Le Souhuse. F- Pygargu^. L.) Enl-

443. 450. Nanm 38. 2 és 39, I. 2. fölül barna, .alul

sárga, hosszas bai'na foltokkal, far-csíka fehér. Az

Oiseau Saint-Martin. F- Cyaneus, F. albicans. (^).

enl. 450. Naum. 39. I., hamvas, s szárny tollai feke-

ték, nem egyéb mint két éves hím. Ezen faj a földön

fészkel, igen sokat tartózkodik a mezkön, a földhöz kö-

zel repül , estve patkányokat , fiatal foglyokat stb. vadász.

2. A hamvas örvölyü. {Le Busard cendré. F. cineraceus.

Montag.) Naum. 40. Vieil. gal. 13. rl. {DJe TVie-

senweihe).

Karcsúbb de hosszabb szárnyú mint a szántó örvölyü;

a vén hím hamvas, tollai nagyok s a fekete másod tol-

lakon szalagja van ; a két éves hím és n fölül barna

,

alul fehér , mellén bai'nás vonacskákkal •, a fiatalok egész

alteste verlienyes. Szokásra igen liasonbt az elbbi lajJioz.

A veres örvölyü. {La Harpaye. F. jmfus. L.) Enl. 470

.

Naum. 37. 1.

Barnás és verhenyes, farka s szárnyainak els tollai

táp között is fokonkénti átmenetelek e's majd észrevehetetlen árnyo-

latok vannak.

(') Hasonló módon vannak a Falco communis F. albiis , Fiisch ,

LXXV. rí.
; a F. montamis. B. F. griseus. Gm. sót még a F. bohe-

micus. Gm. is.
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hamvasak. A Busard du marais (F. aeruginosus], enl. 424.

Naum 38, barna, fején és mellén világos sárgával, ugyan

az de idsebb madár; de vannak vizsgálók, kik külön-

böz fajnak vitatják. Mindenik különösen a vizek közeletén

tartózkodik, ott bogarakat vadászand''». (').

Végre

A tithdr Jcígyósas. F. {Messager, Secretaire- Serpen-

tarius. Cuv. Gypogeranus) , Ilig. (^).

Afrikai ragadozó madár, mellynek lábai legalább más-

fél oUy hosszak , mint az elbbiekéi , melly okbul sok

természetvizsgáló által a gázlók közé számláltaték ; de egé-

szen tollakkal födött lábai
,

görbült és szelt csorra

,

duzadt szemholdai, s boncolatának minden adata a jelen

helyre teszik. Lába paizsos, ujai arányilag rövidek, szem-

köre tollatlan 5 durva hosszú búbja van fejhátán s farka

két középs tolla sokkal hosszabb a többinél. Cap környé-

kén a száraz nyilt helyeket lakja, hol futva kergeti a má-
szókat; innét a járkálás luiatt vásottak körmei. Nagy ereje

lábában sSiW. Ez Gm. Falco serpentarius-a. enl. 721. Vieill.,

gal. 200. Martinique szigetén szaporítni próbálták, hol

(') Külföldi fajok: L' acoli. Vaill. Afr. 31. {F. acoli. Sh-). —
Xe tchong , u. a. 32. és Sonerat II, 182. QF. Melanoleucos. — {F.

palustris. Pr. Max. col. 22.) — Le gienouillard. Vaill. Afr. 23.

{F. rúnivorus. Sh.). — Le busard roux. Vieill. Amcr. ix. rí. mellyel

e szerz egynek gondol a F. hudsonias-sal Edw. 107. — a téli ör-

völyü {Cire. hiemalis) Vieill. Amér. 71. melly ugy látszik = F. hie-

malis Wils. IV. xxxv. 1. — A fehér farcsiku ö. (Circ. europygis-

tus) Vieill. Amér 8. — Hihetleg a F. uliginosus Ediv. 291. ezen

alnemhez tartozik, de mindaddig nehéz lesz fajait meghatározni,

mig nem vizsgálat folytaték azon változásokon , mellyeket a kor tesz

tollazatokkal. Hónap. Ch> azt mondja, hogy a F. uliginosus cya-

77cws-nak fiatal nösténje.

(') Vieillot •• ucvcLet opyinthéres-ie vállo/.latá. gat 260. rl.
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Igen nagy szolgillalot tclielne, pusztítva a lándsavipcrá-

kat, azon sziget ]m])orgat(')il.

EJELI RAGADOZÓ MADARAK.

Fejk vastag , igen nagy szemeik elre irány-

zónak , s elvált tollakkal vannak körülkerítve, mely-

ly(ík között az elsök a csr viaszhártyáját takarják, a

hátulsók a fülek nyilasát. Nagy szempiHájok annyi

sugarat ereszt bé, hogy a teljes napfény által elva-

kittatuak. Kaponyájok vastag, de könny anyagú,

nagy üregeket bir, a füllel összekötötteket mellyek

hihetíileg a hallás érzését ersítik, de repülési készüle-

tük nem ers; villacsontok kevéssé ellenálló, finom

szakáiyú , finom pelyhü tollaik semmi zajt nem csi-

nálnak repülésben. Lábok küls uja kényök szerint

elre vagy hátra irányozható. Ezen madarak legin-

kább esthajnalkor és holdvilágnál repkednek. Nap-

[)al megtámadtatván , vagy valamelly új tárgytul

meglepetvén, el nem repülve, fölegj^enesednek, fur-

csa helyzetet vesznek föl s nevettet mozgásokat

csinálnak.

Elgyomruk eléggé izmos , noha csak állati ele-

dellel élnek , melly egerekbül , apró madarakbul

,

bogarakbul áll ; de nagy begytül elztetik meg

;

vak beleik hosszúk , de végokon kiterültek, stb. Az

a])ró madaraknak temészeti ellenszenvök van ezek

ellen s minden felül gylnek ezek megtámadására ,

nielly okbul ket a madarak trbe csalására is hasz-

nálják. Csak egy fnemet csináltak bellök.
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A BAGLYOK.

{Slrix. Lin. Die Eiden.)

Föloszllialók tüllpamatjaik , szemük nagysága, sze-

meiket körülvev tollkörök kilerjedése s más egyéb jeá

gyek szerint.

Azon fajok , mellyeknek szemök körén elvált tollak-

Inil nagy s igen teljes kögük van , s még ez is pikkelyes

toUkörrel vagy örvvel vétetik körül , s a kett' között

nagy íolnyilások van , a nappali ragadozó madaraktul

mind idomra mind erkölcsre jobban eltávoznak, mint a

kicsin , tojásdad , s elszórt s csak a szem alul ered tol-

laldíal takart flüek. Ezen különbség nyomait még a váz-

ban is látni.

Az elsbbek közül nevezendk.

A FÜLES BAGLYOK. F. PÜLBEG~ek.

{Hiboux. Otíis. Cuv. Nachteulen.)

Homlokokon két toUpamat van, kényök szerint föl-

állítható; fülcsigájok félkörben a csorrtul egész a fejtet

feléig kiterjed s elölrül hártyafedvel védetik. Lábok az

ujakig tollal takart. Hlyének Európában:

1. A nagy fülesbagoly, fejes bagoly. F. a nagy fülbeg.

{Le Grand Híbou a liuppes courtes. Str. ascalaphus.

Sav- Eg. Die hurzohrige NacJiteule.) Britt. Zool.

Tab. III.

Egy negyeddel nagyobb a közönségesnél, unnt az

sárga , barna foltokkal , szárnyain s hátán giliszLás , de

hasa keskeny vonalokkal keresztben csíkolt. Tollparaatjai

(toUagai) rövidek* Tulajdonképen afrikai , de néha Euró-

pában is }mitatkozik, (*).

(') Tanuja ennek az, mellyel a Zool. britt. lerajzolt s jiicllynek

ábrája annyit háborgatá a terraészelvisgálókat.
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2. A lözünséges fülbeg. {Középszer füleshagoly. F. Le
Hibou commun ou mojen Duc. Buff'. Str. Otus. Lin.

Die Mittlere Ohreule). Frisch. xcix- Brit. Zool. Tal.

B. IV. 1. k. Naimi. 45. 1.

tiái'gii, testén és alul barna hossz-foltokkal: hátán és

szárnyain barnával gilisztáit •, toUagai hosszak, mint íelfeje,

farkán nyolc vagy kilenc barna szalag.

3, A huhogó fúlheg. [La Choutte. ou le moyen Duc a

huppes courtes. Str. ulula et Str. hrachyoíos. Gni.

Die hurzohrige Eule.) Enl. 438. Frisch. c Nauni 45.

2. Brit. Zool. L. B. iv- 2. k. Wils. IV. xxxiii. 3.

Színeire majdnem hasonló az elbbihez ; háta nem

hálós, de hasán keskeny hosszvonalok vannak és négy vagy

öt barna szalag a farkán. Tollag csak a hímnél találta-

tik; melly olly kicsin, s olly ritkán meresztetik föl, hogy

majd alig vetetek észre , s ez okbul e madár sokáig a

toUagtalanoldioz számittaték , vagy két faj gyanánt ve-

tetek. Majd az egész földön eltei-jedt (^).

HUHOLY
{Chuettes. Ulula. Cuv.)

nevet tarthatni meg azok számára ; mellyek csorra s

füle a fülbegekéhez hasonlít , de nincs tollagok- Nálunk

(') Add hozzá: amerikai fülbeg [Str. mexicana.) Gm. vagy Strix

clamator , Vieill. Am., 20. v. Scii. longirostris Spix. IX. melly alig

különbözik másban a rai közönséges flbegünktöl , mint feketébb
,

kevesbbé mosott foltok állal. — Az afrikai fülbeg [Le Hibou ta-

cheté du Cap. Str. africana. T.) col. 56 , vagy Str. maculosa Vieil.

gal. 23. — A nagy csorru fülbeg {Str. macror/iyncos , T.) Col* 62.

— A fehér pofu fülbeg [Str. leucotis. T.) Col. 6. — A sárga pofa

fülbeg. (Str. Otus.) Wils. VI. 5í. 3., különböznek az európai közön-

séges fülf's bai,o)ytiil. Az amerikai foltos fülbeg. (Str. naevia Lath.)
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ezen nerabl egy faj sincs, de van a két szíiraz éjszaki

részein
, p. u. (^)

A laphoni liuholy. {La grandé Chouette gn'se de Lapo-

nie- Str. laponica.) Gm.

Majd akkora mint a mi nagy súholyunk; fölül szür-

kével s barnával kevert, alul fehéres, szrke-barna hosz-

szas foltokkal. Svédhon éjszaki iiegységén lakik.

A BAGÁLYOK. (fÁTYOLBAGLYOK.)

{Les Effrayes. Srix. Savigny).

Fülök akkora, mint a fülbegeké s fodt bir majdnem

nagyobbat ezen utolsókénál; de hosszú csórok csak vége

felé görbül meg, mig minden lobbi alnemnél hegyénél

kezdve ívelt. Nincs tollagok ; lábaik tollasak, de ujaikon

csak szr van. A szemöket körülvev , szr toUaktul kép-

zett a'Z-arc, kitex'jedtebb s nekik még rendkivüliebb arc-

idomot ad, mint a többi éjeli madaraknak.

j4 Idng-bagdly. {Strix flaimnea. L.) enl. 440. Frisch

Lxxxvii. Naura. 47 , 2.

Franciahonban egyedül ismert faj , s az egész földön

elterjedettnek látszik. Háta sárgával és hamvassal vagy bar-

nával föllegezett, igen csinosan van behintve fehér pon-

tokkal, mellyek mindenike két fekete pont közé zárt;

hasa majd fehér, majd sárga, barna föltokkal vagy nélkül.

A tornyakban fészkel, s a köznép ezt szokta leginkább

a szerencsétlenség jósának tartam. (^).

Wils. 111. XIX. í., mellynek nsténye vagy fiatala a Str. asiv. u. a.

IV, XLii. 1. — Az iíregi f'úlbeg (Str. cunicularia. Cli. Bonap.) Ain,

I , VII, 2.

(') A. h. a kanadai szürke huholy. [Str. nebulosa. Gm.) Wieill.

17. Wils. IV. xxiii. 2.

(^) A. h. (Str. badia. T.) Col. 54. Jegyz. A Chouette a queue
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A RESZGÖLYÖK (pABAGLYOK).

(Les Chats-Huans. Syrniwn. Savign. Die Baumeiden.)

Kögük van sz(')rt lollakbul s nyakkÖrvök mint az

elbbieknek; de íulcsigájok csak tojáskópü ürt képez,

melly a kaponya magassíigának felét sem foglalja cl; lol-

lagok nincs ; lábaik a körmökig tollasak.

A közönséges reszgölj. {Le Chat-Huant de ce poys-ci.

Strix aluco et stn'dula. Lin. Hulotte , Chuotte des

hois.) Enl. 441. 437; Frisch. Lxxxxív, Lxxxxv, lxxxxvi.

Naum. 46, 47. 1.

Valamivel nagyobi) a közönséges fülbegnél , mindenütt

takarva barna liossz-foltokkal , mcUyck az oldalakon ke-

resztf<.>gazalokra szaggalvák; fehér foltokkal válllollain s

szárnya mclsö szélén. A tollazat alapja szürkés a hímnél

,

vcrbcnyes a nnél; se miatt sokáig két különböz fajnak

tartattak. ('). Ezen madarak az erdben fészkelnek, hol

néha idegen fészekbe tojnak s vén fatörzsökben laknak (")•

suHOLYOK-nak

{Ducs. Bubo. Cuv. SchuJiú.)

nevezzük azon fajokat , mcllyeknck csigája szint oUy

kicsin , tollkögük kevesbbé kilünö mint a reszgölyöké , s

fourchue du Brcsil ^ col. 452, a baglyaiul csak a kitöiiies miatt lát-

szik különbözni.

(') Ezen fajok: Strix sylvestris , rufa ., noctua alha , Scopoli
,

ds a Strix Roloniensis , niellyet Gmelin rendszerébe bedugott , sok-

kal kevesebbé vannak meghatározva , minthogy fajtáknál egyebek-

nek gondoltalhatiiának , hihetleg a reszgöly-nel. Jú még tudni,

hogy ezen nemben a nstények vcrhenycbbck a hímeknél,- s innét

szaporíttallak meg néha a fajok.

(-) A. h, Strix pagodarum. Tem. Col. 220.
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lollagok van. Az ismerteknek vastag lábaik vannak , egész

a könnökig tollasak; illyen;

A nagy suholy. Nagy füles bagoly
, fejes bagoly. Földi.

{Le grand Duc des naturalistes. Strix bubo. De?'

grosse Shuhu.) Enl. 434. Friscli- xciii. Naum. 44.

Legnagyobb éji madár, sárga, de minden tollának

szárközepe s oldalpontoza barnák ; fölül a barna szin ural-

kodik, alul a sárga, tollagai majd egészen feketék. (^)

A tollagos reszgölyöh. {Les Chouttes a aigrettes.) Vaill

Afr. XLiii.

Nem egyebek oUy suholyoknál , mellyeknek tollagai

távolabb állanak.

AZ ÉJBAGLYOK. (Éjbegck).

{Les Chevéches. Noctiia. Sav. Kauz)

Nincs tollagok, sem kimetszett s kimélyelt csigájok;

ennek njalása tojásképü, alig nagyobb mint más mada-
raknál; a szórt toll-kög kisebb s kevesebbé teljes mint a

suholyoknál. Hasonlatosságok a nappali ragadozó mada-
rakhoz szinte szokásaikban is mutatkozik.

Némellyek hosszú vágott farkkal tnnek ki; ujaik

igen tollasak ; nevök :

KAROLYBAGOK , KARvAL-BAGLYOK.

{Chouttes-eperviers. Surnia. Dumer. Sperbereulen^

Ugy látszik hogy egész éjszakon találtatik uehány

egymáshoz y^^w közeli s rosszul különböztetett faj vagy

C^) Str, scandiaca. Lin. nem állhat meg , mert csak egy Iludbek.

által hatra hagyott ííbráia építtetek, melly hihetleg a nagy suholy

egyik fajtája szerint készült. A. h. Str.magellanica. enl. 585. melly-

lül a Str. virginiana. Daud. II. 13. Wils. Am., VI. L. 1. vagy a Str-

pinicola. Viell. Am. 19, csak verhenycsb színezés által különbözik.
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íujta , illv nevek alatt : Str. funerea , hudsonia , uraleri-

sis . accífitrina , etc

yl közönséges larolyhag. [Slrix nisoria IVolf. Die eigent-

liche Sperhereule) cnl. 473. Nauin. 42. 2.

Legismertesebb faj , a fóldteke egész éjszaki részén

,

karoly-nagyságu , fölül feketés barna, csöpképü fehér fol-

tokkal fején, keresztvonatokkal válltoUain, alul fehér és

barna keresztsuoílrzattal , liz kereszt fehér vonallal far-

kán ; inkább nappal vadász , mint éjjel.

jíz uráli larvalbagoly Str. uralensis. Pali.) Nauni.

42. 1., majdnem akkora mint a liavi éj bagoly, í<>lül bar-

na, fehér foltokkal, alul fehér, hosszú barna foltokkal,

farkán ÖL szürke keresztvonal. Szinte nappal vadász, s né-

ha Németországban is mutatkozik. Ez hihetleg Aristote-

les Hfbris-e vagy P/ynx-e L- IX. c. 12.

u^z alach'cd [törpe) larolyhag. [Strix acadica), Naum.

13. 1 és 2. k. Wils. Am., IV. xxxiv. I. Der Zwerg-
kauz.

Néha szinte látható , s a fiild egész éjszaki részén

honol- Legkisebb a baglyok között, nagyságra a verebet

alig haladja meg. Nem irtózik a naptul. Vaillant egy afri-

kai laroljhagot (Choucow , xxxviir) ismertet meg , melly

alul egészen fehér , tizennégy vagy tizenöt keresztvoiiallal

a farkán, s melly, ó szerinte, még éjjelibb minden más
baglyoknál. (*).

Más éjbaglyoknak rövid farkok és tollas ujok van.

Legnagyobb , és egyszersmind minden tollagtalan éji ma-
daralí legnagyobbika a

(') Str. griseata, Sli. Vaill. Afi. 45. Guyane-bul. íitrix strepi-

tan^. T. col. 174. 22y, Bataviúbul.
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Havi (havas) éjbagoly (hóbag), (Le harfang. Str. nyctea.

L.) Elli. 458. Wils IV. xxxir. 1. Naum. 41. Die

Schneeide

,

iiielly nagyságra majdnem íolti a nagy suholyt. Hó-
fehér tollazata barna keresztfoltokkal jegyzett, olly mér-

tékben eltnkkel, a mint a madár vénül. A két száraz

világrész éjszaki felén lakik, magas sziklákon fészkel, nyu-

lakat, erdöszfajdokat s hófajdokat vadász. (^).

Még' sokkal kisebb fajok is vannak , p. u.

^gatyás éjhogoly. {La CJievécJie a pieds emplumées. Str>

tengmalmí. Gm. S/r. dasypus. Bechst.) Naum. 48.

k. 2. 3.

Háta barna, behintve fehér csöppekkel; alul halvá-

nyabb , szélesebb fehér foltokkal , négy fehér kereszt vo-

nal a farkán : erdkben tartózkodik.

j4 veres éjbagoly- chevécJie rousse. Sír. j^asserina. Mey.

et Wolf. nsténye.

Azonban ezen api'ó fajok nagyobb számánál igen vé-

konyan vannak az ujak szrökkel behintve. Hlyen:

^ közönséges éjbagoly. {Kanaiúcz. F. Chevéche commuiie.

Str. passerina. Gm- Sir. pygmaea. Bechst. Der ge-

meine Kauz.) Enl. 439. Naum- 48. 1.

Csekélylyel kisebb az elbbinél, de majdnem azon tol-

lazatú. Farka kevéssel rövidebb , de öt szélesb halavány

veszszvel; gyakran ó falakban költ. Több igen közel faj

van Amerikában, Indiában stb. (").

(') La chonette bhanche, Vaiil., Pfr. 45, nem egyéb vén /m-

?'s éjbagolynál. A fölhozott vis/.ony kiilönbse'gek a liitöméstül szár-

maztak.

(') Str. brama. T. col. 68, inelly alig különbözik a közönséges-

tül. — Str. sonnerati, T. col. 1.— Str. urucurea , u. a. s eunck ns-
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Vannak ezen loUallan újii éjbagiyok közoii, nagyság-

ra a mi rcszgölyeinkhcz közclíLök. Caycnnc löbb szép (ajl

ad , s nevezetesen a három következt.

A sárga éjhagoly, {La chevéche fauve* Sir. Cayennensis.

Gm. 442. Sái'ga alapon barnával rendetlenül s finoman

kllözve keresztben.

A fekete éjbagoly {Huhul- La Chevéche nire ou HuhuU
Vail. Al'r. XLI. Str. lineata. Sh. Str. albomarginata.

Spix. X.

Fekete alapon fehérrel vonatolva keresztben, farkán

négy fehér vonal. OUy kevéssé irtózik a naptul, hogy nap-

pali bagolynalc is neveztetik. Ezen két faj nagysága a közön-

séges éjbagolyéval egy.

Az örvös éjhagoly. {La Chevéche a collier. Sir. lorcjuala.

Daud.) Vaill. Afr. xlii.

Fölül barna, alul fehéres, szembrc és egy szalag a

mellén barnák; torka és szemhol(Uii fehérek. A i-eszgíilyt

nagyságra föliilinulja, ez Azzaránál a tollagtalan Nacitrulu.

Vannak végre Amerilcában szintolly csnpasz lábnak,

mint ujviak; illyen a rnezilhihu éjhagoly {la chevéche nu-

dipéde, Str. nudipes Daud.) Vicil. Amér. xvi. — Végre.

A PICZIBEGEK, (PARABAGLYOK.)

{Les Scops. Scops^ Savign. Zwergohreule.)

Fiilei a fej tetején vannak, kögeik tökéletlenek s ujaik

csupaszok mint az elbbieknél, toUagaik hasonlók a sú-

holyok- és füles baglyokéihoz.

ténye a : Str, grallaria. ua. Col. l36. — Str. castanojHcra. Hoft'.

vagy Str. spadicea. Reinw. col. 98. — Str. pumila Ilig. v. cabouré.

Azz- col. 59. s ennek a Str. passerinoidcs , liihelölcg liínic col. 344.

— Str . ferruginea. pr. Max. col. 19'J. — Strix hirsuta. T. col. 289.

— Str. occipitalis. — A Str. Muu^ct , col. 46. már elég nagy lesz-
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Egy faj van a mi égalimkbaii a Strix scops , enl. 436.

Naiim. 43. 3. alig akkora luint egy rigó, hamvas tollú,

löbbé kevesebbé sárga felhs; szépen tarkítva apró hosszú

fekete vonatocskákkal s szürke
,

gilisztás keresztvonakkal

,

váltoUain fehéres folt-sorokkal s hat vagy nyolc lollal min-

den paraatbanj kellemes kis madár. (*).

Némelly idegen s elég nagy termetVi fajoknak lábai

csupaszok mint ujaik. (^).

A MADARAK MÁSODIK JtESDE.

A VEREBEK.

(Les Passeraux. Passeres. Sperlingsartige f^ögel.)

Legszámosabb az egész osztályban. Bélyege

eleiute csupán tagadónak látszik, mert magában fog-

lalja azon miadarakat , mellyek sem úszók, sem gáz-

lók , sem kúszók, sem ragadozók, sem tyukféliek. De

összehasonlítva , hamar igen nagy alkotási hasonla-

tosságot A^eszünk nálok észre és fképen olly finom

(') Én nem látok különbséget Str. zorca. Cetli, és Sir. car~

niolica. Scopoli , Str. pulchella. Pallas és a picibeg körött; ezen vizs-

gálók különbözknek hihették madaraikat, mivel Linné csak egy tol-

lat ácl az övének tollagába. A. h. Str. nudipéde. iBubo nudipes.

Vieill.) Amér. 22. —•
Strix atricapilla. T. col. 4.5 v. Str. crucigera.

Spix. IX. — Strix noctula. T. col. 99.

f') A Str. ketupa. Teni. col. 74 , s a Str. Leschenauldi. ii. a.

col. 20. mellyek leglolebb is egy fajt képezhetnek.

CÜVIER I. K. 24
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álmeneteleket egy nembül a másikba, liogy igen ne-

héz nálok alosztásokat csinálni.

Sem a ragadozók hevességét, sem a tjukféliek

vagy vizi madarak szabott életmódját nem mutatják;

táplálatul szolgáknak nekik a bogarak, gyümöl-

csök, magvak, a' magvak annál kizáróbban, minél

vastagabb csorriiak , a bogarak pedig , minél véko-

nyabb a' csorr. Mellyeknél ez ers , még az apró

madarakat is üldözik.

Gyomrok izmos zúzát képez , s általában két

iíjen kis vakbelök van: közöttük találtatnak az ének-

lö madarak s a legbonyoltabb al-légsipok.

Szárnyok aránylagos hosszasága s repülésök ki-

U;rjedése annyira különböznek , mint életnemök.

Mellcsontuk felnölt korukban rendesen csak

egy kimetszést bir alsó szélének mindenik oldalán; —
azonban kettt a szalakótáknál, jegéreknél és gyur-

gyalagoknál; egészen hibázót pedig a föllengüknél

és pomj)ályoknal.

Els fölosztásuukat a lábak szerint csináljuk

,

utóbb a csorrot veszszük segédül.

A legels s legszámosb osztat íizon nemeket fog-

lalja magában , mellyeknél a küls uj a középshöz

ragadt ;, de csak egy vagy két percénél fogva.

Ezen oszlat els családa

A CSORRFOGASAK-é.

Mellyeknek csorra a hegy oldalán ki van szelve^

Ezen családban lelni a bogárev madarak legnagyobb
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részét; azonban majd mindnyája eszik bogyót és

más gyönge gyümölcsöt,

A nemeket a csorr általános idoma után hatá-

rozzuk, melly ers és öszvenyomott a gébicseknél és

rigóknál, lenyomott a légykapóknál, gömböly és

vastag a verebélyeknél (tanagráknál), karcsú s hegyes

a biliegtetöknél ; de az átmenetel ezen egyik idom-

bul a másikba annyira fokozott , hogy nehéz a ne-

mek határait kiszabni.

A GÉBICSEK. F.

(Z/Có- Pies-Qriéches. Lariius. Lin* fVürger)

Csorrok kúpos vagy összenyomott , s hegyén többé

kevesebbé horgas.

A tulajdonképi gébicsek.

Csorrok az alapnál háromszegü, oldalvást összenyomott.

A gébicsek családosán élj^^ egyeneenúl s rohanva

repülnek, élesen kiáltozva; tHlán fészkelnek a fákon, öt

vagy hat tojást tojnak, s apróikriü igen gondoskodnak.

Szokások a szomszédságokban lakó madarak szavát utá-

nozni- A nknél s fiataloknál a test alsó része rendesen fi-

noman van keresztben vonatolva.

Némellyeknél a felsó' lemez ívelt ; azok , mellyeknél

annak hegye ers és jól görbült, hol a kimetszés kis fogat

képez annak oldalain, olly bátorak és kegyetlenek, hogy

sok természetvizsgálók által a ragadozó madarakhoz tetettek.

S valóban üldözik is az apró madarakat , s sükeresen vé-

dik magokat a nagyok ellen, st ezeket megtámadják, ha

fészkeiktül akarják elzni. (*).

(') hzen elsó aloszlatbul Cbiuálla M. Vieillot lamus nemet

gal. CX.VXV. il.

24 **
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Nálunk négy vagy öt faj van ezen nembl.

jíz ör gébics. F. (Bába szarka, — szarka gdbor. La Pie-

griéche commune. I^anius excubüor. Liu. Der grosse

graue TVürger.) Enl. 445. Naiirn. 49.

Aldcora mintegy húros, fölül hamvas, alul fehér; szár-

nyai, farka s egy körv a szem körött feketék ; fehcrkés a

válltollakon , szárnytoUai alapján s farka oldalának küls

szélein. Egész évben megmarad Franciaországban.

Európa délszakán van egy fajta vagy talán faj , söté-

tebb szín, alul borverhenyes, neve:

Déli gébics- (Lan. meridionalis. Temm. Der südliche

TVürger.) Amerikában rmís, több szomszéd faját bir Q).

A Icis rgébics, {olasz ö.). — I^a petité Pie-griéche
.,
dite

d' Ilalie. Lanius exci/bi/or viinor. Der Schwarzstir-

nige TVürger — Enl. 32. 1. Lan. riiinvr. Naum. 50.

Az elübbuiél valamivel kisebb , csorra rövidebb s vas-

lagabb. szárnyai s farka hasonlók, fölül hamvas, verhe-

iiycs a hasán, szemeinek fekete szalaga a Jiomlokon széles

köteggé egyesül. Ez igen megkülönböztelctt faj.

A verlienyes gébics. {La Pie-griéche rousse. Lan. collu-

rio rirfus. et L. ponieranus. Gm. Enl. 9. 2. L. rutilus.

Lath. /y. ruficollis. Sh. L. rufüs. Naum. 51.

Kötege, szárnyai s farka mintáz elbbinél 5 tci'inetc

kicsivel kisebb ; feje s nyaka föle világos veres , háta fc-

kele: válla, hasa s farcsika fehérek.

(') Laji. carolmensis W'ús. III, 22, 5. es tle a Ijan. excubitor

,

1, V., 1. inellyet szinte azonnali tart. Bonap. K. két fajt csiuál belle

8 a if. ludoidcianushoz , és L. septentrionali.s. Gm , Vagy Lan. ar-

desiacus-hoz és borealis-hoz. (Yieill, Ani. 50, 51.) számítja. De meg

kell vallani
, hogy ezeii különböz ábrázobitok rosziil hasoiililnak

egymáshoz.
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A tövisszúró gébics. F. {L. Ecorcheur. L)a/i.collurio. Gm.)

Enl. 31. Naiim. 52. Der Neuntödter.

Valamivel még kisebb , feje' s fai'csikföle hamvas, há-

ta s szárnyai sárgák , alul fehéres , fekete szalag szeme fö-

lött, szárnytollai feketék , sárga széllel; a farkéi feketék,

oldalvást alapoknál fehérek. Öldösi az apró madarakat

,

fiatal békákat, és számos bogarakat szokott a bokrok tövi-

seire fölszurni , hogy könnyebben ehesse meg vagy annak

idején megtalálja.

A három utolsó faj télen ált elhagy bennünket.

Az idegen tartományokban szinte vannak illy íves csor-

ru gébicsek. Csorrok fokonként kisebbül s hegyök is gyön-

gülvén, a fajok szerint, annyira, hogy lehetetlen határt

szabni ezen alnem és a hiírosok között. (^).

(') Erósebb csonu fajok, p. u. a capi gépies {L. coliaris Gm.)

enl. 477. 1. Vaill. Afr. LXi. LXii. rl. — A boubou Vaill. 68. {L.

boulbouU Sh.) — Le brubru, Vaill. 71. [L, capensis. Sh.) — A ma-

dagascari kis gébics [L. madagascarensis , Gm.) enl. 299. —A kék

apró g. (L. bicolor , Gm.) enl, 298. A luisianai g. (L. americanus)

,

eul. 397. — Le sourciroux , Vail. 76, 2. vagy tangara verderoux de

BuíF. [Tanagra guianensis , Gm). — A fekete fejú g. Saodwich szi-

geteiriil {L. melanocephalus , Gm.) Lath., Syn., I, 465. — A heg^'es

•t arku g. (L. pjrrhonotos , Vieill. gal. 135.

Vieillolnak Lanio neme egy ívelt csorru gébicsre van épitve ,

mellynél a fcls5 csörlemez szélei kevéssé szegletesek. Ez =» tangara

mordoré Buff. enl. 809, 2. [Tan. atricapilla , Gm.)

A rigókhoz közelebb álló fajokhoz tehetók : muscicapa tamno-

philoides , Spix , 26, 1. — Olíva, 'Vaill. 7.S. s 76 ; 1. {L. olivaceus ,

Sh.) — Le gonolec. (Lan. barbarus, Gm.) enl. 56. Vaill. 169. —
L. gutturalis ^ Daud., Ann. mus III, iii. rí. XV. vagy pie-griése per-

rin , Vaill. 286. — [Turduc zeloinus , Gm.) Enl. 272. vagy Le Bac-

bakiri , Vaill. 67. [L. bacbakiri , Sh.) [Motacille dubia, Sh., La cra-

vatte hlanche) Vaill. 1 15. — Turdus crassirostris ^ Gm., Lath.,

Syn., 11, 34. mclly = Tanagra capensis. Sparin. carls. rl, xiv. s
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Míis gébicseknél egész hosszában egyenes a fels lemez

s csak végén horgas. IMind idegenek s idomuk észrevétlen

fokon megy által a zenésekébe s más billegtetökébe. f ).

több szinte olly kétesek. Ezen gyöngébb csoriu aloszfalbnl csinálta

Vieillot a Laniarius nemet, gal, 145.

F'ireo-yi csak. valamivel rövidebb s vékonyabb csorr állal külön-

böznek V. flavifrcns. Vieil. Am., 4. v. Muscic. sylvicola. Wils. I.

VII. 3. — V. musicus , Vieill. 52 vagy musicus Vieill. 52. vagy

Muscio. cantatrix. Wils, II, XViii, 6. v. Musc. novo-boracensis ,

Gm. — GÜi'aceus , Ch. Bonap. v. 3Iusc. olw. Wils, II, Xii. 3. v.

tamnophilus agilis, Spix , 34, 1. — V . gilvus Cb. Bonap v. Muscic.

melódia, Wile. V. xx.ii. 2. A zenc'iekliez raajiinem egyenesen

vezetnek.

(') Le blanchot. Vaill. Afr., 285. {Lan. icterus , Cuv.) v. tam-

nopliilds , Vieill. gal. 139. — JLe grand battara ^ d' Azzar , v. tam-

nophilus magnus. pr. Max. v. Th. albiventer , Spix, 32. — Le tc-

hagra , .Yail. 70. {L. senegalensis , Spix. L. collurio melanocepha-

US, Gm.) enl. 479, i- s 297, 1. — Le /burmilier huppé , BufT.

(Turdius cyrrhatus , Gm). enl. 479, 2. annak nsténye. — Xe tachct

Vaill. 77. [L. punctatus , Sh.) — A cayenni killlSs gébics. (L. do-

liatus) , enl. 297, 2, v. radiátus , Spix. 35, 2. — {L. i'irgatus

Term. col. 256, 1. — Jz álarcos g. (X. personatus) , u. a. v. L.

nubicus , Licht) col. 256, 2. — A tamnophilus lineatus , Spix, 33.

Th. strigilatus y na. 56, 2. Th. melanocephalus , na. 59, 1. — Th.

leuconotos , no. 2.
i;-.

.
•' .. ',

v , /\ ^.

A madagascari i>eres g. (L. rufus , Gm.) enl- 298.

Ezen egyenes csoirn gébicsekbez tartozik a X. galericulatus , Cuv.

[le geai longup , Vaill. 42) , de ez a karolygákboz vezet.

Ide teszem raég a természetvizsgálók állal annyira meghányt ma-

darat: Turdus mindanensis , Lath , és Gm. {merle de Mindanas).

Buff. enl. 627). ugyan az gracula saularissal , *= dialbird , Albin

III. 17, 18. Edw. 181, Vail. Afr., 109. (Sturn. solaris , Daud). —
Sót még közel vezethet a Turdus orientális [le ^tefat houlan) , enl.

273, II, de szintolly közel van a hi'irosokhoz

A Tamnophilus v. battara , Vieill., nem ezen egyenes csornj
,

de roszul meghatározott gébicsekbiil képzetek , mellyot mások a han-

gvazúzokhoz, 7'ireokhoz stb. számlállak.



A VEREBEK. 375

Némellyéknél ezen geJ)icsek közöU igen erös az egyenes

csorr s az alsó lemez igen dagadt. (').

Mások egyenes és karcsú csorruak s hátra irányzott

tollhúbról nevezetesek. (').

Ezen valódi gébicsek körül némelly idegen alnemek

csoportosodnak öszve, többé kevesebbé különbözk s mely-

lyeket mi ezennel elszámlálunk.

A KAROLYGA.

{Les J^anga. Buíf. Sperberwürger.)

Csorrok nagy, mindenfelül igen összenyomott, Jiegye

igen horgas, s az alsó csorrlemezé fölfelé gtirbült. (').

A FECSKEGEBICSEK.

{Les Langrayen ou Pie-griéches-Hirondelles , Ocypte-

rus (*). Cuv. Scliivalhenwürger.)

Csorrok kúpidomu , minden felül gömbölyített, élte-

len , hegye felé is alig ívelt egy kissé , hegye igen finom
,

(') Lan. lineatus , Leach., Zool. mise. VI. rl. Tamnophilus gut-

tatus. Spi.M, 55.

(') A geoffroy, Vail., Afr. 80. 8l , Vieil. galer. 142. [Lan. plu-

viatus , Sh.) mellybiil Vieillot Prionops v. bagadais nemet csinált,

galer. 142. s a manicup., Buff. enl. 707. [Pipra albifrons , Gbi.)

melly a piprákkal senmii közösét mást nem bir , mint hogy a két

kúlsö uja egyesült s igy a rendesnél kevéssel tovább nyúlt. Ebbiil

Vieillot a Pithys nemet csinálta, Galer. 129.

C) A vanga. Enl. 228. [Lan. curvirostris Gm.) s ez új fajak :

V, destructeur. Cuv. 273. a búbos-vonatos kar. Voy. de Freyc

XVIII, XIX. rl. V. Tamnophilus f-lgorsü , Zool. journ. suppl. vii.

cs VIII.

{*) Ocypterus , oxypterus (gyorsszárnyu , hegyes szárnyú) fíörö,'

neve egy ismeretlen madárnak, igen alkalmazható itt, — Vicillul

jírtamus névvel köszönti e nemet.
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mindenik oldalrul kevéssé kivágott, lííbai kevéssé rö-

videk, szárnyai olly hosszak vagy még hosszabbak mint

a farka, mi okbul repülések a fecskékéhez hasonlít; de

bírják egyszersmind a gébicsek bátorságát s még a hollót

sem félnek megtámadni. (^).

Fajai elég számosalc az indiai partokon és szigeteken ,

hol Örökké s gyorsan repdesnek, bogarakat üldözve. (").

A VARJÜGEBICSEK,

{Les Cassicans Buff. Barüa. Ciiv. (^). Krahenwürger)

Orrok nagy kúpidomu , egyenes, alapjánál görgeteg,

a homlok tollait egy körmetszésbe befoglaló ; hálán göm-
böly, oldalvást összenyomott , horgas hegy s oldalvást

kimetszve. Orrlyukai aprók, vonalnak, s viasztérrel nin-

csenek köritve.

Ezek nagy madarak líj Hollandban s a mellék szige-

teken mellyeket a természetvizsgálók kényök szerint liány-

tak cl más nemek közé. Igen zajos szokásokat és sipító

szót tulajdonítanak nekik. Apró madarakat üldöznek. (*)•

(') Soiinerat, iar. Voyaye. 56. I.

(') Jde jnelt : Lan. leucorynchos. Gm. EnI. 9. I. «= Tmti. do-

minicanus. Sonnerat. I. Voy. XXV. rl.; — Lanius 7'iridis , ciil. 52,

I. — Ocypt. cinereus. Val. — Ocypt. fuscatus. — Ocypt lufivcnter.

Ezen nem felül vedd hasznát azon ec;yes leírásnak , niellyct J'alen-

eiennes ur közlött a muscuin emlékirataiban. VI. köt. 20. lap. 7 ,

8, 9. rl.

(') Barita, görög neve egy ismeretlen madárnak. Víeillot az én

baritái-vavA CRACTiCüs néven nevezte.

(*) Ide számitliatók : a cassican. Buff. (Coracias i'aria. Gm. Gra-

cula varia. Sh.) Enl. 628. A Jluteur {Coracias tibicen , Lath. máso-

dik pótolék , Grac. tibicen. Sh.) Voy. de Freyc. XX. rl. — A reveil-

^eur [Corv. graculinus. White. Corac. strepera , Lath. ind. Orn.;

Grac. strepera, Schaw; Réveilleur de V ile Norfolk, Daud
;

gr.

calfbéy Vail. Ois. de Par. 67; Vieill. galcr. 109, — éá egy vágott

farkú faj {Bar. anaphorei^is , Temin.i
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AZ ACÉLGÉBEK.

{Les Calybés. Chalyhaeus. Cuv. Stahlwürger-)

Orrok hasonló idoniu a várj ugebicsekévei, de alapjánál

nem olly vastag , s az orrlyukak téres hártyán nyílnak

meg. Az ismeretesek új Gvineábul hozattak cs szép acél-

barna szinök által jelesek.

j4 paradizi acélgéb. [Le Calíhé de Paradis. Cli. para-

disaeus Cuv. Paradisaea virídis^ Gm.) Enl. 034.

Fej-és nyaktoUai kibodorítolt biborhoz hasonlók, s

ezen okbnl s tollainak szép ragyogásaért a Paradicsom-

madara}: (paradizárok) kÖzé tétettek.

2. A szarvas acélgéh. {Le Calihé cor-nu- Ch. cornutus.

N. Barüa Keraudrenii' Less. et Garn. Voy. du Du-

perr. 13. rl.

Fejhátán két hegyes tollpamat van; gögsípja három-

szor forog körben mieltt a tüdbe hatna.

A VEREBGÉBICSEK.

{Les Becardes. Buff. Psaris ('). Cuv. SperlingsivüjgQr.)

Csorrok küpu , igen vastag s alapján görgeteg , de a

homlokát nem metszi be , hegye könnyden öszvenyomott

s horgas.

Fajaik déli Araerikában élnek. Legismeretesb

:

a Icajáni ver. geb- {Lanius cayanus. Gm.) Enl. 304, 377-

Vieill. Galer. 134. Spix- 44, 1.

Hamvas; feje, szárnyai, farka feketék. Erkölcse a mi

gébicsünké. (").

(') Psaris egy isrnerelleii madár görög neve. Vieillot ezt tityra-

val cserélte föl, galer. 134, 1. Spix. parc/ijrhyncus-ra. Av. bra-

sil. 44.

C} Biifíon losziil teíjcszlé ki c bécarde nevet egy gébicsre {Lan.
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A HOLIiOGEBEK.

{Les Choncaris. BiiíF. Graucalus ('). Cuv. Rabenwürger.)

Csorrok kevesbbé összenyomott mint a gébicseké

,

fblsü csorrlemeze hegyzett , egész hosszában egyenlöleg

ívelt , öszbucsa (commissura) szinte kevéssé ívelt ; az orr-

lyukait néha befed tollak miatt a hollókhoz tar-

toznának, de csorrok kimetszése miatt viszont elválnak

azoktul.

Szinte mint a varjgabok az Indiai-tenger legtávolabb

részébül jönek. (-).

A JioUgabokhoz tartozik az i'ijonan lullalált madarak

legszebbekének egyike a vidéken a: coracias puella, Lath.,

irena puella ^ Horsf., drongo azúré. Temm., a díszes holl-

gab; javai madár, biboríekete , háta pedig a legszebb

képzelhet ultra-marinkék.

sulfurateusj) s egy a rigókhoz igen közeli gébicsre (L, barharus).

A. h. pachyrrhyncus semifasciatus. Spix. 44. 2 , nieliy = Psaris

Cuvieri Swaias. — A psaris erythrogenis. Selby , zool. journ., I,

484. 1, A pachyrrhyncus niger , Cuvieri , cinerascens , rufescens ,

Spix 45. 46. kisebb csorrt , de azon idomiit birnak.

(') Graucalus, görög neve egy hamvas madárnak ; s négy holló-

géb közül három illyen szinü. Vieillot e madarat összezavarja

CORACiNÁi-val , mellyek = Gymnoderes és Gymnocephales , mely-

lyekrül utóbb szólandiink.

(') Corv. papuensis. Gni. G50. Vieil. Guber. 113. Corv. novae

Gvineae, Enl. 629. Corv. melanops. — Lath. — Rollier a masque
noir. Vail, Ois. de par. 61. 86. Egy másik acélfény violás barna,

(nsténye zöldes) = piroli. Temm. = ptilonorynchus ,
Kuhl.

melly nem a fejnek biboridomuabb tollaira építtetek. A sphoílCOThére

nem, Vieill. galer. 147, = choucarivert , Voy, de Freycinet, XXi.

rl. a többitl csak abban különbözik, liogy szemkörcn kevéssel több

csupaszság van.
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A SZARKAGÉBEK.

{Les Béihyles (^) Betliylus. Ciiv. Elsterwürger.)

Csorrok nagy, rövid, minden részi'íil boltos, A'ége fe-

lé könnyden össze;ayomoU.

Csak egy faja ismeretes, mellynek idoma s színei ki-

csinben a mi téli szarkánkat dbrázolják. (").

A CINKEGÉBEK.

{Les Falconelles ou pies-griéches niesanges. Falcuncu-

lus. Vieill. .Meisenu>ürge?\

Csorrok összenyomott, majd nem olly magas mini

hosszií ; fels lemeze boltos , ívelt.

A szén-cingeh {Lanius froiitatus) második pótolék; col.,

77, Viell. Galer. 137.,

verébnagyságu s majdnem a szén-cinke színeivel. A
Ilim fején biibbá emelkednek a tollak. Uj Hollandiában él.

A PARAGÉBEK.

{Les Pardalotes on pies griéches-roitelels. Pardalofus.

Vieill. Zaunhönigwürger.

Csorrok rövid, kissé összenyomott; a fels lemez he-

gyes, íves, a hegy kimetszett. Igen apró madarak, rövid

farkkal.

(') bethylüs egy ismeretlen madár görög neve. Vieillot ezt

PiLLURiON , vagy cissoPis-ra változtatá.

(-) Ez a. pie-gnieche , Vaill. Afr. 60. és Vieill. galer. i40. Lan.

ieverianus Sh. Lan. picatus. Lath. lliger tangarát csinál belle. Ide

közelítbefö a nagy gébics {Lan. cori'inus , Sh.) Vail. Afr. 78 , melly-

nek csorra azonban öszvenyoraott.
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A ponlos paragéb. {Plpra punctata. Sh.) Mise. zool. III.,

col. 78; Yieill. galer. 73. rl.

Legisraeretesb faj , részint fehérrel pontolva , mint a

senegalli csíz. Szinte lij Hollandbul jö. (*).

A liÉGYKAPÓK. (Földi.)

{Les Gohe-Mouches. Mímcicapa. Lia. Fliegenschnüpper.)

Gsorrok vizszínüleg lenyomott, alapján szrrel sze-

gett, hegye többé kevesebbé horgas és kimetszett. Szoká-

sok általában mint a gébicseké; és nagj'^ságok szerint apró

madarakkal vagy bogarakkal élnek. A leggyongébbek ész-

revétlenül a billegtctökhöz mennek ált. Mi következképen

osztjuk ket föl :

A ZSAROLTAK.

{Lécs Tyrans. Tyranriua. Cuv. (^).

Csorrok egyenes , hosszú , igen ers ; a fels lemez

egyenes, tompa; hegye gyorsan horgadt. Amerikai mada-

rak, gébics nagyságnak s bátrak mint azok. Fiaikat még
a sasok ellen is védik , s fészkeikll minden raga-

dozó madarat cl tudnak hajtani. A legnagyobb fajak

apró madarakat fognak , s a dögöt sem mindig vetik

meg. C).

(') A. h. diszas paragéb. (Pard. ornatus. Gemm. Col. 3921 , 1.

— Pard. percussus. u. a. i594 , 2. A paiagcbek a szephangu verebé-

lyekhez vezetnek.

(') Vieillot vette föl e uevet és nemet, galer. 133.

(') [Lanius pitangua. Gra. he bentaveo] Brasiliábul , enl. 212.

— Zare. sulfuraceus , sárgahasu zsaroly). Enl. 296 , = Connis Jla-

vus , Gm. legarlu, Cayennebul , enl. 249.; — A leples zsaroly (Musc.

velata, Spix, 22). — Musc. polyglotta, id. 24. — Musc. similis na.

25. s a Musc. rufina , ii. o. 131. annak csak fiatala. — A hamvas fej



A VEREBEK. 381

A LÉGYCSIPÉK.

{Les Moucheroles. Muscipeta. Cuv.)

CsoiTok hosszú, igen lenyomott, kélszertc szélesebb

mint magas, még alapján is; a lemez igen tompa s még
is néha elugró, a szélek kissé tojásdad görbületiéi; a

kegy és a kimelszések gyöngék ; a csorr alapján hosszú

serték vagy bajusz.

Gyöngeségök csak bogarak vadászatát engedi meg.
Mind idegenek, s nem kevesen hosszú íarklollakkal s

szép fejbúbbal ékesíttettek vagy legalább élénk szinekkel

tollaikon. A nagyobb szám Afrikábul s Indiákbiil jö. (').

t'erhenyes zsarol/. {Hatalmas gébics> Földi. Le tyran a ventre blanc.

Lan. tyrannus. Gm.) EnI. 537. és 676. Vieiil. Gal. 133. A hamvas zsa-

Toly {Le tyran cendré , Musc. cinerascens Sp. 22.) A veres farkú

zsaroly. (Musc. aiidax. Gm.) eni. 453, 2. VVils. Aiu. II, Xiil. í. —
Az apró zsaroly. {Musc. ferox. Gm.) enI. 571. 1. = Musc. furcata.

Spix. 19. — A szürke és fekete zsaroly (3Iusc. vetula. Spix. 18.)

— A villásfarku zsaroly , Cayennebul, {Musc. tyrannus. Gm.) enl.

471. 2. — A V. f zsaroly Mexicobul {Musc. forficata. Gm.) enl. 677.

A V" f zsaroly Braziliábul {Musc. longicauda. Spix. 17.) Zool. journ.

II , IV. rl. A bábos zsaroly {Musc. crinita. Gm. enl, 569. Wils. Am.

II, XIII. 2.

(') Megkülönböztetendö elször a keresztbúbu {kereszitoUagu)

legyesipe ,
{roi des gobe=-inouches Buff. todus regius , Gm.) enl.

289. Anután jönek a tolla^'os és a hosszú fafktoUií lajok, p. ii. a pa-

radizi légycsipe, [Le Mouchcrolle de paradis, Musc. parad/si et Togus

paradisiacus. Gm.) enl. 234. — Jcgyz. Ezen ábrák csak nstényeket mu-

tatnak; a hímek farka sokkal hosszabb. Aparadizi kis légycsipe {Le petit

much. de par. ou- schet de Madagascar. {Musc. mutata.) Két madár
,

mellyeket Buflbn máshol e név alatt ir le: vardiole ou. pie de para-

dis. — Továbbá a búbatlan fajok de részint hosszú farktolluak; [Musc.

psalura. T. le much. yetapa.) col. 286. 296. vagy Musc risoria. Vicil.

131. — A kakasfarka légycsipe; gallita. Azz., Musc. alector. pi.

Max. col. 155. VicilJ. 132. Platyrhyncos fdicauda. Spix. 14.
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Némelly a Icgycsipékhez közel es fajok, {Lajjcsor-

rol , Platyrhyncos^ Les platyrhjnques) még szélesebb és

lenyomó Ltabb csorriiak. (^).

Másoknál a melleit hogy csorrok széles és lenyo-

m^oLt, hosszú láb és rövid i'ark mutatkozik. Csak kél

vagy háj-om ismeretes; mind Amerikábul , hangyákkal

Némelly fajok hártyaköi t hirnak szcmök körül : Musc. meluno-

ptera. Gm. EnI. 5G7. 3. — J)[. telescophtalma Láss. et Garn. Voy.

tlc Dupency. Zool. xviii. il.

Másoknál a csorr hopszú , lapos, tompa, raajdncnia tóclokélioz ha-

sonló ; ile kimetszéssel , melly amazoknál hibázik: különben máské-

pen idomított. T- cinereus. Dcsmar vagy T. Melanocephalus. Spix.

IX. 2. A íiatal = T. cinereus. Desm. — T. griseus. Desni.

Végre sok más faj, mini: Musc. borbonica, enl. 573. i. (Le

Manteíé. Vaill. 151.) — Musc. eristata, enl. 573. 2. clc. tehitrec.

Vaill. Afr. 111. , 142. 1. — M- caerulea. enl. 666. — 2'. leucucepha-

lus , Pali. Sp. VI. in. 2. = Musc. dominicana. Spix, 29, 2.; a

Musc albiventer. Ua. nsténye.) — T. sylvia. Desm. — rlatjr. chry-

soceps. Spix. XI. 2. — Platjrh. rujicauda, U. 0.1. — Flatyrh. hirun-

dinaceus , Spix. 13. 1. — Platli. cinereus. Uo. 2. ~— Musc. barbata.

(melly = tyrannula nem, Swaison-nál) enl. 830. 1. és ennek nsté-

nye a M. xantopygus. Spix. IX. 1. — M. coronata , enl. 675. 1. —
A molenar. Vail- 160, 1 és 2. v. Muscic. pistrinaria. Vieil. — A

g. 771. a lunettes. uo. 152. t. — M. Jlammiceps. Temm. col. 14Í. 3.

M. mystax , Spix. 31. — M. murantia. Enl. 331. 1. — Musc.

querula (melly = MYiAGRA. nem Vigois és Horsfieldnél). Vieil. 39,

niellylül a PLath. cinereus, Spix. xiii., 2. alig különbözik. M. cu-

cullaia, Lath. stb.

(') Ezen osztatra épité Vieillot a Plathyrhyncos nemet, gal. 126.

Hlyének: M. aurantia , enl. 831. 1. Tod. macrorhynchos Lath. Syn.

I. xx.t. rl. V. todus rostratus. Lath. Desm. s leginkább Todus pla-

tyrhynchos. Pali. Spic. VI. III. Láthatni, hogy több légycsipe a tódok

közé tétetek. Pallas ada rá példát , a csorr kimetszete s a küls iij

elválása annak ellene vannak. A. h- platyr. olii'aceus , T- col. 12. í.

V. suljurescens. Spix. 12. — Platyr. cancroinus. ua. uo. 2.
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élnek; innét a rigók azon kis törzsökével egyesítettük

ket, melly hangyazúz nevet bir. f).

Tulajdonképí légykapók.

{hes Gobe-mouches pj\ d. Muscícapa. Cuv.)

Bajuszok rövidebb s csorrok keskenyebb a légyosi-

pékénél. Azonban még lenyomott , fölül szembetn erösz-

szel , egyenes oldalakkal s kissé görbült hegygyei.

Ezen alnetubül két faj lakik nyáron vidékünkön;

elég szomorúan élÖ a magas fdk tetején. Legközönségesb

a szürle légyl-apó. {Le Gohe-niouche gris> Muscícapa

grisola. Der geflechte Fliegenfánger.) Enl. 565. 1.

Fölül szürke , alul fehéres , némelly szürkés foltocs-

kákkal mellén. Némelly tartományokban légyfogdosás

végett a szobákban tartják. A másik

a nyaklcörves légyhapó. {Le Gobe-mouche a collier

,

Miisc. albicolli's, Tem.) Enl. 563. 2. 3. s jobban:

Hist. des Ois. ÍV- kor. 4-rét, 25. rl. 2. kép. A hím

menyegzüs ruhában. Naum. 65. különböz állapotban.

Igen jeles a hím tollazatának változása által. Télen a

nhöz hasonló , azaz szürke , fehér szalaggal a szárnyán

;

a szerelmeskedés szakában fehér és tiszta fekete szinbül

kap kellemes taricaságot; fejteteje, háta, szárnyai és üw-

ka feketék, homloka, nyakzata s teste egész alá, egy

nagy folt a szárnyán, egy kisebb elbbre s farka küls

széle fehérek. Fa-törzsökökben fészkel. (')•

(') Ide jönek: turdas auritus. Gm. enl. 822. Vieil. gal. 127. =
pipra Jeucotis j de a nielly tem rigó sem pipra. És: pipra naevia.

enl. 825. 2. kcp. Ezen megkülönböztete'sre alapitá Viciilot a conopo-

PHAGA nemet
,

galer. 127.

(-) A regiek jól ismerek zen madarat a sjcalis és Jicednla nev

alall rendes níliázatában , melnncorhynchos es atricapilla alatl pedig
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Kevés idö óta megkülönböztetik tölc, egy hasonló

változások alá vetett faj, de mellynél a hím tarkója, a

szez-elem idejében , fekete mint a hála , s mellynél a

szárny szélén nincs meg a kicsin fehér folt. Ez

A ffjdsz légykapó. (Qohe-7iiouche-bec-fique. Musc, luctu-

osa- Tom.),jNaum. 64. £dw. 30, 1. A nö cnl. 608, 1.

Az elbbinél tovább megy éjszakra.

Némctlionban egy apró vereses faj is találtatik föl-

yí lis légylapi. Musc. parva, Bcchst. Naum. tí. 3.

A légykapók csorra mindegyre kisebbedvén (karcso-

sodván) végre megközelíti az ökörszemet. (').

Némelly fajok , hul az erösz valamivel emeltebb s

ívben görbül a hegyfelé , a sziklabilokhoz vezelnck. (").

szép tollaival; hanem mivel a heqiie-fi^ue {= firedula. ,) deli Fiati-

ciaoi szagban s Olaszországban különböz zeneiekre és pipárokra alkal-

maztatik, a természetvizsgálók ezen madarak tulajdonságait a légykapó

bizonyos állapotjára alkalmaztaták , s igy RufTon és követi után egy

beque-Jigue , nevezet képzelt fajt teremtenek eló. Bizonyosan a nyak-

körves légykapó = Becca-Jlco , Abdrovandc, Ornith. II., 758,759.

(') A légykapóklioz számláljuk még: Muscicaj). bicolor {/e gillit)

enl. 675. I. — (Musc. senegalensis , Gm. Le pririt.) Vail. 161. enl.

567. 1 és 2. — M. albicapilla, Vieill. Am. 37. — M. armillata. uo.

4,2. — M. diops. Tem. 144, 1. — M. eximia, uo. 2. — M. ven-

tralis. ua. Col. 275, 2. — 31. virescens. uo. 3. — M. obsolcta. uo. 1.

— M. Jlabellifera , io. Gi;n. Lath. Syn. II, p. I. rí. 49. — M. serita.

Vail. Afr. 154. — M. ruticilla. Gm. enl. 566- Vieil. Am. 55 és 56.

Wils. I, VI. 6. — Platyrhynchos paganus , Spix. — Pl. marinus. ua.

2. — Pipra elata , ua. Víii , 2.

Jcg^'z. A M. flabellifera a RiPiDüRA nemet add Yigors és Hors-

field-nek ; a M. rutilla a setophAga nemet Swainsonnak. A M- ste-

Tiura. T. col. 167, 5, szegletes farkáért, stenura nem lön Swains-

nél; és a tollnagyította fejek, minta Musc. austrahs. Wliite 239-

1. képzik a pachicephala nemet. Van egy szomszéd nem is , a Sei~

sura . Lath. Turdus volidans-ab\i\.

{") Hlyének: Oranor, Vaill. IV. 153.^ a több szomszéd faj, izin-
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Néinelly madár nemek vagy aluemek igen közel

vannak a légy kapuk sorának bizonyos láncolatához-, no-
ha nagyságra azokat igen fölülmúlják. Hlyének:

A ZSAROIiYCSUPOK.

{Les Gjmnocéphales. GeoíFr. ou Tyrans-Chauves$

Nachíl^opf,)

Csorrok majd mint a zsarolyoké ; csak az erösz ível -

lehb egy kissé nálok , s arcok nagy része csupasz.

Csak egy cayennei Hij ismeretes; varjú nagyságú 3

spanyol-dohány szín- (*).

A CSRRÖP-ek

(Les Cephaloptéres. Cephalopterus. Geoffr.)

Csorrok töve ellenben fölemelt tollakkal bélelt , mely-

Kék fels végokon kiterjedve, széles tollcsomagol kép-

zenek naperny idomban.

osztásra igen hasonlítók a M ruticilla-hoz, de csorra nézve különbö-

zk , mint M. miniata. T. = túrd. speciosus. Lath. coJ. 156. M-Jlam-

mea. Forst. Zool. ind. 25. Tem. Col. 263. = Parus malabaricus. Lath.

— M- hyacinthina , Col. 30. — M. azitrea. (i' ^uzuroux) Vail. Afr.

158. 2. — M. nigerrima^ Vieil. Dict. Spi.x. 18. 1.

—

M. galeata. Spix.

17 , különböz faj. — M- stellata. Vieil. Vaill. 157. 2. — M. longi-

pes. V. Miro — Miro. új Zelandban. Less e's Garu. Voy. de Dupei\

Zool. 19. rí. 1. — M. crysomelas. uo. 18. rl. 31. nivea. Sp. 29, 1.

M- icterophys. Vieill. Dict. M. mirundinacea. Tem. col. 119. — jjf.

multicolor. Gra. Lath. Syn. II, L. melly annyira középen van a légy-

kapók és a füstfarku billegtetö között, hogy habozva adhatni né-

ki helyet.

Ezek erösebb csorru fajok, mellyek, ugy teszik, = drymo-

puYLEs. Temni.

(') Ez a choucas chouve , Buff- enl. 521. (Corvus calvus. Gm.)

V oiseau moTipcre (atjámmadár) a kajánai négereknél Vail. Qis. d'

Amer. ct des Indes xxix. rl-

CUVIER I. K. 25
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Szinto csak egy líiju isinfreles az Aiiiazua folyam

parljairiil, iiielly szajk(') nagyságú, Ibkeltí, s mellynel

melle aljának tollai némi cöüng pocok idomot képze-

nek, ez a

díszes csörröp' [Cephalopierwi orncdus ^ Geoffr.) Aim.

tiu Mus. XIII. rl. XV. Coracina cephaloptera, Vieil.

galer- 114. Tem. col. 255 5 Cor-ac. ornata\, Spix , Lix.

A SELYEMFARKUAK. Földi.

{Lts Cotingas. Anipelis. Liu. Der Schmuckvogel.)

Cáon-ok állaliíbaii lenyoraott niiut a Irgv kajkoknál, de

kissé rövid aráiuilag, elég széles s köaii\ iideii íveli.

PIOIIüK.

[Viauhau , Querula , Vieillol.)

Nevel kapják kiáltások módjáért azok, mellyekuck

csona erösebi) és hegyesebb , s ez okbul éltlmódjok is

igen bogárevös- — Amerikaiak, s csojJorlotikétil re^jdez-

iifek az erdben bogarakat idd(>zve. (')

A RBxNDES SELYEMFARKUAK.

Csorrok valamivel gyöngébb; bogarakon kivül bogyó-

kat és gyönge gyümölcsöt keresnelc Amerikában nedves

helyeken tartózkodnak s nagyobb részint ]< lesek azon bi-

bor és azúr ragyogásra
l

, irielly a Jiimek lollazalát lesli a

(') ld« jöut'k : a rendes piohv (cl. Piauhuu ordinidre , Musc. ru-

bricollis. Giii.) eiil. 381. Vieill. g;il. llj. fekete, biboisziu torkii

,

— s a nagjr piohó , (Votinga rouge. Vaii.) Ois. d' Afri(| et des Iiidea ,

XXV és .XXVí. 1. = Coracius MUituris
,
Scliaw. — A szürke selyeni-

farku. \Amp. cinerea-] rul. 699. inkább a pioliókhoz hasonlít , niiul a

reudfb belyemíaikiiakliuz.

A hajnal torkú pio/ió. {Lá P. a gorgc aurorc. Corac, Acutata.

Lath. Coracma scutata.'Vem.) col. íO. keskenyebb ctuiiu, s inkább a

csnöptkhcí közelii.
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azei-elciii éváz;ikdbati. Különben akuL nmnek csak szurka

vagy barna szinzele van.

A vágó seljenifarku. {TJ Ouetle. Atnpelis carnifex.

Lin.) Enk 378. Spüc. V.

Teleje, farcsika s hasa skarlátvercs , a többi fekete;

negyedik szárnytoUa hdlrahuzoLt , rövidebb és minlegv

szarvudotL.

A pompás selyemfarku. {Le Pompadoitr. Ainp. Potnpa-

doT-o. Lin. Der rothe ScJunucLvogel.) Enk 270.

Szép világos biborszin, í'eliér szárny LoUakkal; nagy

takarójinak durva szakáUai két kipra irányzottak hegyes

szeglettel, inint valami tel.

A héh selyemfarku
,
{Le Corclon hleu. Amp. Cotinga. Lin.

Der blaue ScJunuckvogeL) Eul. 180 és IS8.

Legszebb ultramariii szín , tnele violaszin
, gyakran

kcreáztlvágva széles két szalaggal, s hajnalszin foltokkal

jegyzett. C).

A SZÁRxNYA DÍSZEK.

(T/e? Ter-s/ne^t. l.\r,-i!na. ^'ielk)

8el\ emíarkuak , alapon kissé szélesebb csorral. (')•

A FARKAGOK.

[Len KcJienlLleur.s. Cehlepyris ("). Cuv.)

A mellett hogy csorrok mint a selyemfarkuaké egy

I') A. h. .ínip. cayana. cn!. 299. — Ainp. ciicullata- T. col,

365. Swaiiis. ill. zool. 57. — Az Anip. ciiprea. ineneinic. jv., j. 13.

a vá"ó f'ajtiijának. lenni U'itszik.

(-) ímp. tersa. Gin. = La tcrsirw. BuíT, Vieill
, 119. =: ji^ocné

tersine. 'Vem. col. 5. = Prociiias hirundinucea. Sw. zool. ill. 21.

(
) E<;y isineiftlou niadí'tr görö™ neve. Vieil. utóbb canpppiiag.^

nevet adott ezen neiuuck.

25*
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különös bélyeget bírnak . abban alloL hogy (ollok csöke

egy kissé elönyujlolt . durva és sznrós a farcsiklollaknál.

Afrikában s Indiákban élnek, bogarakat szedve a legina-

gasb fákon; az igazi selyem farknak ragyogását nem bir-

ják. Farkok egy kissé villás középen , oldalvást pedig el-

vágott. {-).

Elválaszthatok szinte ;

A LOCSKÁK.

(Les Jaseurs. Bomhycilla J3risson. Seidenschwanz,)

Fejk a többieknél kissé hosszabb tollbubbal ékesí-

tett, nicllyek majd mindnyájánál még továbbá azon kü-

lönös bélyeg van szárnyaik másod rend tollain, hogy

csökök vége petés , sima , veres kr)ggé szélesül ált :

Európában egy faj van , melly , nem tndatik mi okbul

neveztetek franciául csehországinak , magyar neve :

1. SelyemfarTcu locsha- {Locsla selyemfarhi. F- Jaseur

de Bohémé. Amp, garrulus. Lin.) Enl. 2öl.

Kissé nagyobb a verébnél, borverhenyes szürke tol-

lazatú , torka fekete , farka fekete , yk%iixi sárgával szegve

;

szárnya fekete, fehérrel tarka. Ezen madár seregesen jö

hozzánk igen hosszú idszakokban s rendetlenül , mi ok-

bul igen soká rósz jósoknak tartattak. Ostoba , könnyen

megfogható s szelidíthct , sokat és mindenbül eszik. Azt

hiszik, hogy igen magas éjszakon fészkel. Húsát \2^^yl jó-

nak tartják.

2. Az ciTnerihai locska. (Ampelis garrulus , b. Linn.

Amp. americona. Wils. I, Vii. 1; Bombyc. caroli-

(') Hlyének: Muscic. cuna, Gm. enl. 54l. == L' échenilleur

cendré , Vail. Afr. CXLli. rí. Vieill. galer. 130 ;
— L' échenilleur noir.

Vail. LXiv. Tle az Ech. jaune , LXIII. rl. = fiatal Turdus phoeni-

copterus. T. = Echenille a epaulettes rouges. col. 7Í. — Ab.

CebUpyris fimhriatiis , [Ech. frangé) Teiii. col. 249" 250.
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nensis. Wlels. — Bojtih. cedrorutn^ Vieil. Gal. 118.

Vaill. Ois. de par. I. 5(). rl.

Amahoz igen hasonlít, de kissé kisebb.

3. A japáni locslca- [Bomb- pJioemcoptera. Tem.) col. 450,

Japííni faj , szárnyain fgelékek nélkül , farka hegye

s szárnyának apró takarúi veresek.

Hoffmansegg és Iliger nem kisebb okozatossággal vá-

laszták el a selyemfarkuaktul

A SZELiECSÖRÖK-et

,

[Les Procnia .v. HofFm.)

mellyeknek csorra gyöngébb, lenyomottabb s egész

a szemek aláig szeli. Amerikában élnek , bogarakkal táp-

lálkozva.

Ezek tovább föloszthatók még:

A tulajdonlcépi szelecsörÖk csorra tollakkal takart.

Egyik fajok:

A torongyo§ szelecsör {Ampelis carunculata* Gm.) enk

203. egy hosszii
,
puha torongy által különös , mely-

lyet csorra alapján hord. Felntt állapotjában fehér

,

különben zöldes.

A ToRKAcsuPOK {Les Averanos. Casmarynchos. Temm.)

csupasz torkú szelecsörök.

1. A tarJca torkacsup (Ampel. variegata. Lin. col. 51. Z«'

Averano. Buff. IV. 457. 1.)

Himjénél a torok meztelen része egészen izmos toron-

gyokkal takart.

2. A torojigyatlaiL lorJcacsup {Procn. araponga
, pr. Max.)

col. 368 , és 383 , vagy CasjJiar- ecaruneulatus

.

Spix. 4.

A him torkának csupasz részén csak igen apró s ritka
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szrii lollak vannak. E madarak fehérek ti7. érclf állapot-

ban; a íialal hím s a nstény zöldesek.

A A'YAKACSUFOK.

{Les Gymnoderes. Gymnoderus. GeoíTr.)

IMellyeknck csorra csak egy kissé eró'sebb, de a mely-

lyek nyaka részint csapasz s fejük bihor tollakkal takart.

k'í ismeretes faj szinte déli Amerikábul van, nagy részint

szemevö, galambnagyságu, kékes szárnyakkal, neve:

A délamerilai nyccacmp. {Granda nudicollis , Sh. Cor-

vus nudiis, et Gracula fvetida , Gm.) Enl. C09. (^).

A BOGÁRKAPÓK.

{Les Drongos. Edolius. Cuv. Dierurus. Viell.)

A lég^^kapók nagy sorálioz tartoznak még; csorrok

szinte lenyomott s kimetszett vég; fels erösze kitn;
de az különbözteti meg ket , hogy két csrlemezök egész

hosszában kötmyden íveli: orrlyukaik tollal fedvék , s

azon kivl még bajuszt képz hosszú szrök is van.

Fajaik igen számosak az Indiai-tenger szélére es tar-

tományokban. Általában fekete szinök s villás farkok van;

bogarakkal élnek; azt mondják, némellyeknek éneke szép

mint a fiüemileé. (^).

(') Vaillant faja , Ois. de 1' Ainrr. ct des Indes, Xl.v és XLVf. ta-

lán kiilönhö/.ik tólp.

Jeg^'z. Vieillot a hollógabokal , nyakacsúpokat és r.sóiropöket.

CORACINA nevii nemdbeu egyesíti.

(*) Fajok: Lan. forficatus. Gm. eul. 189. Vail. Afr. IV. \(,&. is

Vieil. galer. I4l. — Lan. malabaricus. Shaw. Vail. ív. 475. Sonnerat

,

Voy. aux. Ind. et á la Chine , XCVir. rí. = Cuculus paradisiacus.

Briss. IV. XIV. il. A. 1. — Lan. c.oerulescéns. Gm. Edw. XLVi. rí.

Vail. Afr. IV , 171. — A drongo bromzé. ua. 176.

És több új faj.
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A BOCFOÍÍÁROK.

(///?$ JVuhalures. PhihaLura. Vicill.)

Csorrok erösze ívelt mint a bogárkapóké, de a esorr

féllel rövidebb mint fejk.

A sárga csorru hogfogdr. {Ph. Jlavirostris. Viel. gal.

74. Tein., col. 118. Ph. crisíafa Goains. Zool. ill- 3l. rl.)

Ismeretes faj Braziliábul ; farka igen villás , tollazata fe-

ketével és sárgával foltos, fején pedig veressel, a mi né-

raelly zsarolyokra s légykapókra emlékeztet.

A VEREBÉLYEK. TANAGRA. (Földi.)

Csorrok kilpidomu, alapján háromszegletü, eróstén

könyüden ívelt, vége felé kimetszett, szárnyaik s reptök

rövid; szokásaikban verebeinkhez hasonlítanak, s a sze-

meket szintúgy keresik , mint a bogyókat és bogarakat. A
gyjteményekben nagyobb részök élénk színek által tün-

teti ki magát. Mi igy osztjuk ket föl. (^).

A HANGAJÓK.
{Les Euphones ou Tangaras Bouvreuüs.)

Csorrok rövid s ha vizsziaüleg nézetik , alapja minde-

nik oldalán kiterjedést mutat : farkok arányilag rövi-

debb (-).

J^egyz. A bec-de-fer , Yail. Afr. 79. jnellybül Iliger a Sparactes

nemet csinálta, s raelly lemásolva van Viellot galer, CXLI. rl. Tem-

raink megvizsgálása szerint, szakállárnak (szakáimadárnak, barbican)

lenni találtaték, mellyiiek más lábokat és toliagot adtak. Egy keres-

kedó tette ezen tréfát s megcsalta Raie de Brenkelenwaerd urat

,

egy gazdag hollandi inadárkedvclót.

(') Lásd ezen egész nemrül s a piprárul és tödrul Deraareis w
és de Courcellea Paulina kisaszony, most Knip asszonyság munkáit.

(') lanagra violacea, enl. 114. 1. 2. — T. cayenansU, u. o.
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A NAGYCaORRU VEREBELYEK.

{Les Tangaras gros-hecs. Gross-schnabel.)

Csorrok kúpos vaslag, boltos, olly szeles mint ma-
gas, a fels lemez háta gömbölyödött. (').

A tulajdonképi verebÉLYEK.

Csorrok knpidomu, fejknél rövidebb, olly széles

mint magas, fels csorlemeze ívelt, egy kissé hegyes, f).

A RIÓVEREBÉLYEK.

{Les Tangara loriots.)

Csorrok kiipos, ívelt, hegyes, kimetszett vég (^).

3. — Pipra musica, eni. 809, 1. — Tan. diademata, Natterer, col.

243, ya^ líndo bleu , Azz. = Bouvreuil azúré, Vieil. gal. 54. —
Lindo bleu dóré , Azz. {Tan. chrysogaster , Cuv.) — Tan. viridis ,

TiciJ
, col. 56. 3.

(') Tan. magna, enI, 205. — Tan: atra. enl. 714. 2. — Cora-

cias cayennensis , enl. 616. — Tan. flammiceps
,

pr. Max., col. 177.

— Tan. superciliosa , Spix , 57 , 1. — Tan. psittacina. uo. 2. Ezen

osztatra e'pité Vieillot a nABiA nemet.

{') Tan. talao. enl. 127. 2. — Tricolor . enl. 33. — Mexi-

cana, enl. 290, 2. és 155, 1. — Gyrola , enl. 133, 2. — Caya-

na , enl. 201. 2. és 290, 1. — Episcopus , enl. 178. — Coelestis

,

Spix, 55, 1. — Varia, Desm. (^Motacila velia , Lin.) enl. 669, 3.

s a T. Schrankii , Spix. 51. amannak fiatala lehet. — Punctata et

siaca, enl. 133. L. — Tan. muhicolor , Vieil. galer. 76. = Fring.

zena, L. Catesb. I, 42. Tan. thoracica , Tem. col. 42. 1. — Tan.

citrinella, uo. 2. — Tan. vittata ^
uo. 48. — T. penicillata ^ Spix.

49. — Tan. auricapilla , ua. 52. — Tan. vittata , Tem. col. 48.

— Tan. leucoptera, vagy Oriolus leucoptcrus , Lath , Syn.

(') A tan. gularis , enl. 156. pihata , 720 , 2. és apeculifera

,

Spix, 36, 1. a billegtetökhöz közelítenek vékonyabb csorroknál

fogva. Tan. nigricollis, 720, 1. valódi billegtet6 , némileg ökör-

szem , kissé vastag csorral.



A^EREBEK. 393

A SARKALYOK (sARKÁLYVEREBÉLYEK.)

[JLes Tangaras cardinals.)

Csorrulv kúpu, kevéssé ívelt, oldalvást egy kitetsz

tompa fog. Q).

Végre

:

A KÁVADÚZ-ok, KÁVADÚZADT VEREBÉLYEK.

{Les Tangara rhampJiocéles. (^).

Csorrok kupidomu, az alsó lemez vagy is állkapca

íígai hátra felé duzadtak. (*)

A RI&ÓK, hurosmadarak. Földi.

{Les Merles. Turdus Lin. Drossel.)

Csorrok összenyomott és ívelt , de hegye nem horgas

,

(') Tan. eristata, eni. 7, 2. és 301 2. és ennek fíatala a Tan.

brunea, Spix , 49, 2. — Nigerrima, enI. 179, 2. és 711. — Oliva-

cea. — Archiepiscopus. Desm. Spix. 55, 2. — Tan. rufiventer, Spix,

501< — Rufigularis ^ ua. 56, 5. — Saira. ua. 48,1. — Viridis ^ ua.,

2. Ezen osztatot taChypdonus néven köszönté Vieillot
,

gal. 82.

De ide tartozó tle még a pyranga nem is , melly csak egy

egyéni ídomtalanságia van alapítva. Mi az ö faját Tan. cyanietera-

nak mondjuk.

Le palmiste , Buff. enl. 509, 1. {Túrd. palmarum.) Gm.) Vieil.

Am. II. 69, szinte ide tartozik; kimetszése alig észrevehet, s majd

egészen eltí'ui egy szomszéd fajnál , mellybül Vieillot az icteriA

(^Ict. dumicola
.^

Viel. Am., ct gal. LXXXV, = Pipra polyglotta ^

Wils. I, VI. 2.) nemet csinálta. Ezen faj a fonárokhoz vezet.

Tan. missisipiensis , enl. 742. = T. aestiva , Wils. Am. I ,

VI. — 3,4. — Tan. rubra, 1.56. 1. — T. ludoviceana. Wils. ill-

XX. 1.

(') Vieillot ebbül csinálta a jacapa vagy rhamphociSles nemet,

galer. 79.

(') A tanagra Jacapa. {Jacapa. F.) enl. 128- — T. brasilica.

enl. 127. 1. T. nigrogularis. Spix. 47.
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s nem okoznak ollv cros fogakat, mint. a gcbicscknrl:

azoubanban, mint mondlnk, fokonkénti menetel vaii egyik

neratül a másiklioz.

A rig<'>k életnemre inkább szemev, elég általánosan

bogyóval élnek : szokásaik magánosak.

RIGÓKNAK neveztetnek különösebben azon fajok, mely-

lyeknél a szín egy Vagy nagyobb tömegben van elosztva.

Legszámosabb

a fekete rigó. (Le Merle canimun. Tardus rneriila. Lin.

Die yímseL Die Schivarzdrossel) ISaum. 71.

A In'm (En. 2.) egészen fekete, csorra sárga; a n
(Enl. 555.) fölül barna , alul barnás-verhenyes , melén

barna foltokkal. Igen vad madár, de mégis könnyen mcg-

szelidíthet; jéil megtanul énekelni is. Egész évben ná-

lunk marad.

Egy közel faj , de csak áltmcn s különösen a begye-

ket követ.

yíz örvó.t rigó- [Le Merle a plastron hlanc. Túrd. ior-

quati/s. Lin. Die Ringdrssel.) Enl- 168, 182. Naum. 70.

Fekete tollai részmt íehéressel szegvék , s melc liasonb)

szín vérttel jegyezett.

Déli Európa magas begyei két fajt táplálnak

^ szillai rigót. (Le Merle de roche* Túrd. saxalilis Lm.)

Enl. 562. Naum. 73.

A lék rigót (Le Merle bleU' T. Cyanus. Lin. Enl. 250.

Naum. 72. mellyektíil

A magános rigó {Túrd. solilarius. Lin. Le merle

solitaire) nem kiilönbözik (^)- Az els melly legtöbbször

Jegyz. A tan. atricapilla , 809 ,
2. s a gujyanensis ,

gébicsek.

A tan. cristatella, Spix ,
\. fringilla eristata, Gm. Tan. grami-

nta , és a 2'. ruficollis , Sp. 53. sármányok.

(') Bonncli észrevétele.
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jo <íjszaki'a, logisnicrctesebb , meredek sziklákon, ó ro-

mokon fészkel; szépen fütyöl. A him feje s nyaka ham-
vas, háta barna, farcsika ieJiér, alrészc s farka narancs-

szín. (^).

HÚHosoK , IIÚHIK (HurosTíiadctr F. grives) nevet

(hangjoklul) kapnak a tarka tollazain fajok, mellyek apró

fekete vagy barna foltokkal boritvák. Ilyen négy \an Eu-
rópában, a hálón mind barnák s mcllökön foltosak; éne-

kes madarak , bogarakkal és bogy(')kkal élk, nagycso-

portokban utazók, hi'isok igen jó izü.

1, y4 lép húri. {A lép rigó. F. La Drenne. Turdus visci-

'vorus. Lin. Die Misteldrossel ., Der Zienier. Schneer.)

Enl. 489. Frisch. xxv. Nanm. 60. I.

Legnagyobb; szárnyai ala fehér; igen szereti a lép-

gymölcsöt, s ezen élsdi növényt elültetni segíti.

2- A fenyös húri. {Fenyrigó: F. Ltci Litorne- Tiird>

pilaris. Liíi.) Enl. 490. Frisch. XXYI. Naum. 67. 2.

Die TVacholder Drossel. Krammetsvogel.

Az clöbbitül leginkább abban különbözik, hogy feje

s nyaka föle hamvas.

3. Az énellö húri- {EneMÖ rigó. F. La Grive propr-

dite. Túrd. niusicus. Lin- Die Singdrossel. Zippe)

Enl. 406. Frisch. xxvii. Naum. 66. 2.

Szárnyainak alja sárga ; ez legjobban énekel s ezt

leginkább eszik.

(') Shaw úrral azt Jeliclne gondolni , hog;y a szibériai szajkóval

összezavarván , aclá neki Linnaeus a rövröpök tulajdonságait, s

majd Cort'us , majd hanius irjfaustus , nevén nevezi.

A sziklai rigóhoz közelíthetk: le rocar Vaill. Afr. 101 ^s 102;

— U espionneur , ua 103.

A magános rigóhoz közelít idegen fajok : túrd. Jnanillensis.

enl. 636, hihetleg «=* /w/''. violaceus , Sonn. deuxiéme Voyage,



396 MADARAK

4. A boros húri [csipegö rigó , boros r. F. Le Mciuvis.

Túrd. iliacus. Liu. Die Rothdrossei IVeindrosfiel)

Enl. 51. Friscli. xxviii. Naiim. (i7. 1.

Legkisebb, szárnyai ala s oldalai vcrlicnyök. (^).

A rigó nembeli idegen madarak igen számosak. Mi

fképen megnevezzük

a soiszavu rigót, (Le Moqueur. Túrd. pofyglotlus Lin.

Éjszak-amerikai faj , fólül hamvas , alul lialaványabb

,

szai'nyán fehér folllal. Jeles azon meglep könnyüségériil,

mellyel nyomban követni tudja más madarak énekét, st
még minden hallott szavat. (-).

cvni. rl. — Túrd. erernita , enl. 359. Túrd. varius. Hursf. —
Myiothera Andromedae. Tem., col. 392.

(') Még, noha igen ritkán, Némethonban két faj találtatik: a

verhenyes foltos hátú, s oldalú húri. Túrd. Naumanni. Naum. 68.

6 a fekete torku s melíi húri. Túrd. Bechsteinii. Naum. 69.

(') T. orpheus [Le petit moqueur), Edw,, 78. ; — T. domini-

ciís
,

(le moqueur de Saint~Domingue.) enl. 553 , 1. igen közeliek

hozzá, szinte mint a T. gilvus , Viel. Am., 68,

A, h. a foltos mellii vagy testalu idegen rigókhoz: T. rafus

,

Gm. enl. 645 , és Vieil. Am. 59. — T. fuscatus , Viel. Am., 57.

bis. — T. minor. Gm. vagy T. mustelinus, Wils. (Grit'e tannée v.

gr. tolitaire.) Vieí'I. Am. 62 és 63 ;
— T. interpres. Kuhl. col. 458.

Csupán foltos torokkal, legalább a vén: T. migratorius L. enl.

556; Catesb., 29. Vieill. Am. 60, — 61. — T. ochrocephalus , col.

136. — T. plumbeus , enl. 560. Vieil. Am., 58; T. Falclandiae,

T.; — T. olii'aceus , Gm.; le grivron , Vaill. Afr. 98; — T. cam~

pestris
, pr. Max.

Csupán foltos oldalakkal, T. punctatus , Sh. zool. nov. Holl. I,

IX. rl. melly = cinclosoma. Yig. és Horsf. Trans. Lin. xv. 219. 1.

Az alul nem foltos idegen rigók közül: T. brasiliensis , Lath ;

— perspicillatus ; — T. melanotis v. réclameur , Vaill. vagy T.

vociferans, Zool. ill. 179; — T. naevius, Vieill. Ara. 66 ; — 2*. U-

viduus V. chat-bird. Wils., 14, 2; — T. citrinus , Tem. col. 445;

— T, rubripes
, ua 409. — T. leucogaster , enl. 648 , 1 ; — T. ma~
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rsénic'llvfk e madarak közül a gébicsekhez látszanak

szokásaik állal szílaiii , a nélkül liogy csorrok idoma ket
más rigóklul megklönböztelné. C).

EszreveJieL bélyegeknél fogva nem különböztethetni

meg néraelly afrikai rigókat, mellyek számos és zajgó csa-

patokban élnek együtt mint a seregélyek, s bogarakat ül-

döznek vagy a kertekben nagy kárt okoznak. Köztök so-

kan jeleseJi tollaik ragyogása által, mellyek színe acél-

barna {') , s ezek közül egyik faj elvágott s testénél egy

harmaddal nagyobb farka által tnik ki. (^).

dagascariensis , eni. 557, 1. — T. Australasiae ^ Sh. Nat. mise.

1015; — Malurus frenatus , Tem. col. 385; — T. pectoralis
^
enl.

644, 10. Ezen ntoJsó három faját loszuI számlálta Biiffon a hangya-

ziízokhoz.

Jegyz. A túrd. aurocapillus , Lath. enl. 398, 2. és Vieill. Ani.,

64r. [Motac. aurocap. Lin.) igazi billegtetó s a zeneiekhez tartozik
;

T. calliope, Lath., Syn., suplem. czim-ábra a veresbegyüekhez való;

— a túrd. cayanus , enl. 515, tanagra dominica nsténye, enl,

156, 2. mellybül Vieill. a Dulus-palmarum-ot képzé. gal. 146.

(') Már a gébicseknél szolánk némelly , rendesen a rigókhoz

telt fajokrul , millyenek : Túrd. zeilonus , enl. 272. Ugy látszik ide

közelít még: a T. cafer , enl, 563. Vail. 107. melly igen keveset kü-

lönbözik, még szinében is, a Lan. jocosus-tól , enl. 508. E két faj

magával húzná a T. capensis-t , enl. 317. Vail. 105. és a Túrd.

crysorrhaeus t Tem., Vaill. 107.

Más oldalrul nehéz a zeilosus-iol elszakasztani a hausse-col

noir-l, Vaill. Afr. 110., s a cravate noire-t , ua. 115.

Jegyz. A gébicsekhez közeli rigókhoz számlálandó még: Musci-

capa carinata , Swains. ; II. zool. 147. mellybül Vigors és Horsfield

a MONARCHA nemet csinálták.

(-) Kiváltképen a : Túrd. auratus , enl. 450. (nahirop. Vail.

Afr. 89.) és T. nitens. enl. 561. [Couigniop. Vail. 90.)

Ide jönek még: T. crysogaster. Gm. L' oranvert, enl. 518;

— T. bicolor. Gm. Spreo. Vail., 88; — T. morio. Le jaunoir
.^

enl.

199, Vail. Afr. 83 ~ Corv. rufipennis , Sh. s hihetig L' éclatant

,

Vail. 85, és Le Choucador , ua. 86; ~ Corv. splendidus. Sh.

(') Túrd. aeneus , enl. 220. (i-erí dóré, Vail., 87.)
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Lgv vóljiik ilt vau helyt!

Az uj gvineai rlgó-nak {Le Merle de la Souvelle-Ovi-

née. Paradíaaea gularis, Lalii. c( Shaw, Par. nigra.

Gni.) Vail. Ois. (h' Par. 20 és V'icll. Ois. de Par. viii.

rl. et Galer. 107.

Farka hároniszorla nagyobb lesLíiicl, Ccjéu két loll-

bub , mellybl paradú-madarat csak lollai külöuösségecrL

s hasoulíthaLlaii pompájáért csináltak. (').

Más ragyogó loUazalu rigóknál a lejliát toUai hcgyo-

zeltck mint a seregélyeké , ezek

A JiAGYoK, {Les iStournes ou Tjcajiprolornis. Tenini. (").

Más rigóknak csorra viszont olly karcsú, hogy a

sziklabilekhez közelítenek ; ezek

A IIURICSOK. {Les Turdoides ou Lxos. Temni. (').

Másokiialc csorra vékony, de egyenes és ers, s ezek

kózt j<j számmal igen-igen villás larkuak vannak, nevök :

RIÓGÉBEK. [Les Enicures. Tem. Oenicurus) {*).

Vannak még lábaik magassága állal kitunók, s iiuiél

a gázlók idomát hazudok, ezek:

(') Viellot e madúrniik illy nemi nevel aJa : AaTHAiMA.

() Túrd. mauritianus , (Jm. cnl. ()i8, 2. Col. J-19 ; T. cantur

,

Soiin prcin. Voyaj^c, L.KXiii. li ; Lamprotomi.s metullicun, Teiiiin.

Ci)l. 266. JVle^ktilönbözteleiKló vuliia: Lampr. erytlirophris ^ s/.ep ve-

res s/.pinölclökeicit , inellyekct j)ürcos loilak ke|)zeiick.

() Hlyének : T. erytltropterus Gni. {Le podobé) eiil. 351 ;
— A

janfredic , Vail. Afr. ilt; — A grivtttn , ua. 118; — A coudor

,

iia. 119; — a túrd. tricus. eiil. tO')
, 2. — A túrd. orientális. Giii.

{le tcrat-büulan.) eiil. 27.), 2. e/.cn csoportot a/, ei'yeiies csonu yc-

bicst'kiie/, vezelL

A. li. Ixus culcocephalus , Cciu. Col. ^jj. 1. /. squanuiiatus ,

iiO. 2; — R. atriceps , col. 157. s fképen T. dispar , col. 15^-

iiielly torka ,alatt veies porcos tollakat bu , mint száriiytoltlalt'kain

(*) Aenic. aoroTtatus. Tviitni. coí. íl,'=5 Túrd. Lcóchcnaultii .
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A llLllíGÁZuK [f.fis grall/'nts , ]M. Vicill.; í^al. 150,

Tanvpus, Oppel. "SUm- de 1' Acad. de Mimi eh , 1812.

viij. rl.

A csÖRÖNSZÖREK [Les Crmo/is. Crin/ger. Tcm.) olly

rii,M)k , mcllyeknck csoiTszörci igen ersek , s larkúlullaik

néJia selyembe végzdök.

Hlyen ;

A szaldlos csörönszr. {Cn'niger barbatus) Col. 88.

A HANGYÁROK , (hAJNGYAZUZOK.)

[Les l'ourinillieis. Mjutera. ilig. ('). Atnehenfánger.)

Buíí'oii állal méltán válaszlallak el a rigúktul.

Ismerhetk magas lábaikrul s i'övid farJcokrul. Boga-

rakkal s lokéjicu haijgyákkul élnek. Mind a két szárazon

találtatnak.

Azonban a régi száraz fajai tollazatúk élénk szine ál-

tal jelesek, ezek Ballonnál hréves nevet kaptak, A iellottul

I'ITTA nevet, s magyarul llANGYÖRÖLY-eknek .' mondha-

tók- Ide taztozo faj

A rövidfarku liangyÖrüly, Corvus bracJiyurus. Gni. eiil.

257, s 28 Edw. 221, mcllyhcz ulóbb több szép íiij

adaték (). (Euix)pában egy sem lakltalik.)

Ide adandó még:

A kék hcuLgyöröly. [U Auzuri/L , Túrd- cyanuriís, Lath.

Yieill. gal. Ii5, = Motac. sjjcciosa , Hoit^f. ; — Je/nc. velatiis , T.

Col. 1<JÜ. Husüuló joggal közi.'litcnck az fi;yeiiL-s csn ii gebicsokiírz.

(') Vifillot iicvot MYRMOTiiKRA-ra változtatá.

(') lllyciielt : Puta ery throgaüter , Cuv. <;iil. 212; — P. ^igus
,

Tcm. tol. 217 ;
— P. cyunoi'tcra , nu. iki. 218.; — P. aupcrcilioöa,

C. — P. strcpitaiis. Leadhcatrr , col. 533.

Jetx^-z. A brcvc dcs Philjpntuctí. ciil. S?. nt'iii = líieic iC Ani^ulc,
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et Gm. Corv. cyanurus , Schaw.) Eiil. 355. {') inclly

amaltul csak hegyesre vágott fark által küliinbözlk.

Az új száraz sokkal számosabb fajai, barn;lbb szi-

jii'iek, s csorrok erssége s hossza kwlíMibözö. Ezen világ-

rész temérdek nagyságú erdei s puszlai hangyájival él-

nek ; a nslények nagyobbak a hímeknél. Keveset repül-

nek, szavok hangos s némelly fajoknál rendkivli is.

A vastag hajlott csorriiak között megjelelend

:

jí lírdlji hangyöröly. {Le Boi des formilliers. Turdus

rex Gm. Corv. grallarius , Shaw.) Enl. 702. Der
yímeisenhömg

.

Mindnyáj ok közt legnagyobb, legmagasb lábú, leg-

rövidebb fai'ku; els pillanatra gázlónak mondanád; nagy-

sága mint a fürjé s szürke tollazata kellemesen tarkázott.

Sokkal magánosal)ban él mint a többiek. (").

Az egyenesebb de még elég ers csorruak a liason-

16 csorru gébicsekhez közelítenek. (^)

Edw. 324, mint Vaill. mondta ^ — mellyre rigó-fejet tettek. Én a

természetben láttam.

(') A kék hangyöröly. nem Cayennebiil való, mint Buflbn mon-

da, hanem Keletindiábul. Ez a pitta cyanura, Vieil. 153. A h. Myi-

othera affinis. Hoisf. sót még a Túrd. cyaneus is, melly = breve

bleuet ^ Tcm. col. 194. mclly azonban az egyenes csonu gébicsekhez

vezet.

A Pitta thoracica , Tem. eol. 76. melly szerint Horsfield és Vi-

gors urak a thimalia nem ábráját álakiták, kevéssel távozik el a kék

hangyörölytül , kivévén homályos színök s elre egyenln kisebbülö

csorrok által , a mi ket a verebélyekhez vezeti.

{-) E madárbul csinálta Vieillot a GRALLARrA nemet, gal. 134.

A. h. Tárd. tinniens. {le grand bejfrui) enl. 706. 1. mellybül Vieil-

lot a MYOTHERA nemet képzé : csorra kisebb ,
— Myrmothera gut-

tata , Vieil. gal. 155.

(') Hlyének: Túrd. colma B. {le tetemu) enl. 821.; — tárd.

formicivorus (le palicour) enl. 700. 1; — turdus lineatus (le petit

bejfroi) enl. 823. 2; — {thamnoph. stellaris Spix. 39; thamn. myo-
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Másoknak csoi'ra vékony és hegyes , s ez okbul és

mivel farkok vonatolt, a csalancsattogatókhoz közelí-

tenek. (^).

A ZUZGÁROK {Les Orthonix , Tem.) szinte a liangyá-

roklioz közelítenek. Csorrok mint a rigóké de rövid és

vékony, lábaik magasuk, körmeik majd egyenesek, s ki-

váltképen farktollaik hegybe végzdök mint a kszóknál.

A rigóktul szinte elválasztandók

:

therinus. ua. 42. A M. Leucophris ^ Tem. col. 448, noha Javábul

,

mégis e csoporthoz látszik közelíteni. A Brachypterix montanay

Horsf. Jav. szinte közelít hozzá lábai nagysága által, de faika ará-

nyilag hosszabb s csorra a sziklabiléhez hasonlít.

(') Hlyének a túrd. bambla, enl. 703; — túrd. cantans. (i'

aradcu) enl. 706, 2. Ide jö a Ramphccéne nem, Vieil. 9. 12S.

Azonban több fajt a rigókhoz kell visszavinni , mellyeket BnfTon

a hangy-örölyökhöz tett némelly színhasonlatosság miatt ; illyenek,

név szerint: T. tintinnabulatus [le carillonneur). enl- 700, 2; T.

cinnamomeus (Le rnerle a cravate) enl. 569, 2; az Enl. 644. rajz-

lapján lévket (1, és 2), mellyeket 6 a Palicour fajtáinak vél, min-

den hihetség ellen. Ezen sorsúnak mondom még : a thamnoph. gri-

seus-t Spix. 48 , 1. s 41 , 2 ;
—-a striatus-t , ua , 40 , 2 ;

— mela-

nogaster-t. ua. 43 , 1. — A jnyothera capistrata melanothorax
,

Tem. Col. 185.

Kicsinségök daczára is a rigókhoz számlálandók a hosszúfarku

fajak , raeüyeknek BuíTon e nevet aúi: fourmiUiers rossignols. [Túrd,

coroya. et T. alapi. Gm.) enl. 70l« szinte mint a myothera m,a~

lura ,) Natterer. col. 353. s a M. ferruginea , et rufiinarginata

,

col. 132. közel lévk a T. punctatus és grammiceps-hcz ; — a M.

gularis és pyrrhogenis. Tem. 442 , 448.

A M. mertalis és strictcthorax , Natt., col. 179. véleményem sze-

rint a gébicsekhez tartozik. Semmi csoport sem terheltetek annyira

változandó fajokkal meg , mint a hangyároké. De meg is kell végre

vallani , hogy nincs szigorúbban kihatárjelelve mint a csorr fognak

többi csoportjai.

CUVIER I. K. 26
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A VIZTENGÉLYEK. (aRRIÓK.)

{Les Cincles. Cinclus. Bechst. ("). Merles eV eau- Vízirigók-

Tf^asserschu^dtzer.)

Csorrok összenyomott , egyenes; lemezei egyenln ma-
gasak, majd vonalnak, hegyök felé csúcsosodnak , a fels

alig ívelt.

Nálunk csak egy van ;

A seregély drrió {viztengély). Slurnus Cinclus. Lin. Túrd.

cinclus. Lath.) Enl- 940. Vieill. Galcr. 152.

Lábai kissé emellek, farka elég rövid, mi okbul a han-

gyárokhoz közelít. Barna , torka s mclc fehérek , s azon

különös szokása van , hogy egészen lemegy a vizbe , nem

úszva, hanem a fenéken járva, ott azon apró állatokat ke-

res , mellyckbl él.

Afrika s az indiai tenger-raelléki tartományok táplál-

nak egy a rigókhoz szomszéd madárnemet, mellynek ne-

ve nálam;

IIÚRSZI. {Philedon.) f).

Csorrok összenyomott, egész hosszában könyiiden

íves, hegye közelén kimetszett; orrlyukaik nagyok, porc-

kép pikkelylyel takarvák , nyelvök szr-ecsetbe végzd.
Fajaik , többnyire néraelly alkatási különösség miatt

kitnk, a szerzk által mindenfele nemek közé há-

nyattak.

(') Vieillot ezen nevet erre változtatá : Hydrobata.

(*) Conamerson a Polochion-i (merops Moluccensis. Gm.) akará

így nevezni , melly e nemhez tartozik. L. BuíTon. Hist. des Ois. VI.,

(4-rctb.) , 477. lap. Vieillot ezen madarak legnagyobb reszébül a

PoLOCHiON nemet hépze, s azt latinul inkább szereti Philemon ,

mint Philedon néven nevezni, gal. i89.Lewin meliphaga neme szin-*

te majd egészen a húrszi nembe fér.
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Vannak csorraik végén hús torongyosak. (*).

Némellyeknél legalább a br egy része meg van az

arcon tollaktól fosztva (').

Még azoknál is, mclly éknél semmi rész sem csupasz,

néha még különös elrendelést venni a tollazatban észre. (').

('^ Ide jó egy új liollandi madár, mellyel Daiidin , Oinith., II,

XVI. pie a pendeloques nevezett, == corvus paradoxus , Vieill. galer.

94., = merops carunculatus , Phillip. Latham. e's Schaw. , de melly-

nek lábai nem gyiirgalagei, csona kimetszett, nyelve ecsetei , oirlyi!-

kai szöretlenok. — A sturnus carunculatus , Lalh, és Gm. v. gra-

cula carunculata , Daiid. és Schw. (Lath. Syn. III, XXXvi.) és Cer-

thia Carunculata, Lath. és Gm. (Vieill. Ois. dor. II, rl. LXIX. szin-

te, mint látszik, ide tartoznak. Ezen utolsó, ugy mondják, csu-

dálaudólag énekel s az Amis szigeteken lakik. Ezen alosztatbul csi-

nálta Vieillot a Creadion nemet, gal. 94. raelly = anthochera

Swaison , ki bozzá teszi még a Blerops phrygiust, stb.

(-) A merops phrygius , Sbaw. Gen. Zool. Vili , XX 5 —le go-

ruck , Vieill. (C. goriich , Sb.) Ois. dor., II. LXXXViii; — le fuscal-

bin, ua. uo. LXI. rl. (C. lunata) ;
— le craculé , ua. iio. rl. LXXXVii.

(6*. craculina); — le polochion Buff. {merops moluccensis. Gm.) ;
—

le Ph. a oreilles jaunes , Less, Voy. de Dupperrey , 21. rí. 2-szer. s

némelly új fajok ez osztathoz tartoznak.

(^) Nevezetesen a merops Novae Hollandiáé -ná)^ Gm. et Brown,

lü. IX. = merle a cravate frisséé Vail. Afr., v. merops circinatus
,

Latb. et Sbaw. Gen. Zool. VIII. rl. Xxii. FültoUai bodoritva majd-

nem mele elébe jutnak le. — Melliph. auricomis , Swains. Zool.

iU. 43. 1.

A. b. Certh. auriculata, Vieill. Ois. dor. 85. C novae Hollan-

diáé , uo. 7.

Énemnek illy különösség-nélküli fajai: Certhia xantotus , Sb.

Vieil. Ois. dor. II ,
84. rl. ; C. australasiana , uo. 55; — C. melli-

i'ora , uo. 86; — C. caerulea, uo. 85; — C. seniculus , uo. 50.

Magam is azt biszem , bogy a cap noir , Vieil. 6Ö. (Certh, cuculla-

ta, Sb.) ide tartozik, noba bosszú csorru ; Merops niger. Gm. v.

fasciculatus, Latb. V. Gracula nobilis, Merrem, Beytráge 1. Cs. 11.

rl. tnelly még bihetóbben ide való. Semmi esetben uem lehet Gjur^

gyalag. A hurszik közé teszem még — a cochinchinai hurszit

,

26 *
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A TARRIÓK.

(Les Mainates. Eulabes. Ciiv.)

Igen közel vannak a iiurszikhoz. Csorrok majdnem

mint a rigóé; orrlyukaik gömbölyk, egyesültek; meg-

különböztetnek széles és csupasz börtorongyaik által fejhá-

lok mindenik oldalán s egy kopasz hely állal arcokon.

Linné két faját zavara össze a Gracula religiosa név

alatt. (').

j4z indiai tarrió [Eul. indicus.) Enl. 268.

Rigó nagyságú , fekete , fehér folttal szárnya nagy

tollainak alaptáján. Lábai , csorra s feje csupasz részei

sárgák.

^ Jávai tarrió. [E. javanus.) Vieil. gab 95,

Csorra szélesebb , szeltebb , végén horgas és kimetszel-

len. Következleg a szalakótákhoz volna helyezend , —
de különben egészen hasonlít az elbbihez s leginkább

fejének csupasz torongya állal. (").

[Verdin de la Cochinchine,) enl. 643, melly a második Túrd. ma~

laharicus , i25. sz.Gmel. (mert az els, 51. számú, csacskár.) és a

certhia cocincinica-t, Sh. Viel. 77 és 78. — A. h. Philéd. cap. né-

gre , Tem. (Cert. atricapilla. Lath.) col. 335, I; Philéd. moustuc.

{melliph. mystacalis , Tem. uo. 2. — Philéd. griveié {tarka húrszi

,

Melliph. maculata , T.) col. 29, 1 ;
— Philéd. reticulé

, (Mell. reti-

culata, uo. 2.; — a fehér pofu húrszi (Phil. a joues blanches

(Melliph. leucotis. col. 435; — Philéd. Dumerilii , Voy. de Duperr.

XXI. il. s talán a turdoide a tété blanche is. Riippel. av. 4.

(') A religiosa nevet egy különös tulajdonságért adák neki, mely-

lyet Bontiiis elbeszél (Méd. Ind. or., 67. 1.); de természeti szokásaitiil

idegen. En nemi nevét görögre fordítva csináltam.

(') A módszercsiiiálók eltt semmi sem lehet kétségbeejtöbb

mint a csorr különbözése az ennyire hasonló madaraknál.
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Azt mondják, ezen madár mindenek között legjob-

ban utánozza az emberi nyelvet.

A csACSKÁROK. (Csacskamaddr , Földi.)

{Les Martins. Gracula. (').

Még a rigókhoz rokon nem; Afrikában s az Indiai-

tengerre fekv vidékeken lakik. CsoxTok összenyomott,

igen kissé hajlott, könnyden kiszelt; öszbúcsa szegletet

képez mint a seregélyeknél. Fejtollaik majd mindig kes-

kenyek, s szemeik körül csupasz tér van. Szokásaik

mint a seregélyeké, s mint ezek, nagy csapatokban re-

pülnek, bogarakat zve.

Egyik faj néha Európában is látható:

A rózsaszín csacshdr. [Le Merle couleur de roses. Túrd.

roseiis. Lin. Pastor roseus. Meyer. Merula rosea,

Naura. 63. Enl. 251. Vail Afr.

Fényes fekete ; háta , farcsika , válla s melle halvány

rózsaszín; fej-toUai keskenyek, és búbba kinyúlók. —
Nagy szolgálatot tesz a hév tartományokban, a sáskákat

pusztítva, f).

^ sdskaevö csacsl-dr. {Oracula gryllivora. Daud. Para-

disaea tristis. Gra. Gracula tristis. Lath. et Schaw.)

EnL 219.

Hasonló nem szolgálatáért lön nevezetes , mellyet

Il-de Francé szigeten tön; különben mindent eszik, pál-

mafákon fészkel , könnyen szelidíthetö s tanítható. Rigó-

nagyságu , szme barna, fején feketés; egy folt a szárnya

eleje felé, hasa alja s farka oldal - toUainak hegye fe-

hérek. ('),

(') Vieillot e nevet Cridotiieres-ic változtata, galer. 148.

() EIsó kiadásom óta megbizonyoJtam a rózsaszín caacskár éi

a csacskáiok nembeli rokonságaiul.

(') Nehezen foghatni meg, mint csinála belóle Linné paiacliz-
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A CSACSOG ÁK.

{Les Manorhines. Manorhina Vieill.)

Csorrok igcu összenyomoLl, kissé ívelt
, gyöngén ki-

melszelt, orrlyukailc nagyok, de nagy részint csak egy

keskeny hasadékul liagyó liártyával zárvák ; nyákok yü-

jnadarat. E nemhez tartoznak meg Gracula cristatella, enl. 507. és

Edw., ly, mclly alig fajtája a rendesnek; — a porté lambeaux

,

VailJ. Af'r. xcm és XCIV. = gr. carunculata Gm. vagy gr. larvata
,

Sh. vagy Stum, gallinaceus , üaud. ;
— Túrd. pagodaruiii [le mar-

tin -brame) Vail. Afr. 95. Vieil. gal. 148. Az els T. malabari-

cus , a T. ginginianus , a T. dominicanus , enl. 627. 2 ; a martin

gris de fer, Vail. Afr. 95, 1. és & Siurn. sericeus, Gm. szinte ide tar-

tozók ncliány új fajjal Jiiég. Hozzávetleg, ide teszem még. Túrd.

ochrocephalus , LalL. {üturn. cejlanus , Gm.) Brown. III. xxil,

Jegjz. Nem foghatni meg, melly typust csináltak Linné s köve-

ti a Graclla nenirül. Linné eleinte, tizedik kiadásában — liél

igen elválasztott fajbul képzé össze, mint: 1. Gr. religiosa ^ tarrió;

1. faetida, mellyel én nyakacsupnak s igy tehát selyemfarkuak szom-

szédának tartok; 3. Barita. 4. Quiscula , mellyek csoportályok. 5

cristatella
.^
melly csacskár, 6. Saularis vagy inkább solaris ^ melly

egyenes csorru gébics s = T. mindanensis
.^
Enl. 627, i, végre 7.

jirthis , melly rigó.

A tizenkettedik kiadásban hozzáadja a guolin-t {gracula cal-

va) , s a rendes csacskárt (rózsaszínt) a paradizárokhoz teszi.

Gmelin, Pallas szerint, hozzá teszi a G. longirostra-\. {rarou-

ge.) *) Ide teszi a torongyos csacskárt {gr. carunculata , le martin

porte-lambeaux) a rendes csacskárt a paradizárok közt hagyva; ide

tette a gr. cayennemis-l (le picucule) , melly fakúsz. Latham ide

hozla ált a sáskaei' csacskárt
.^

a csupasz csacskárt {col. nu
,
grac,

nuda) s egyet az én hursziim közi (Grac. icterops], **) Utóbb

Daudin olly fajokat ada a csacskárokhoz, mellyek valóban hasonl/la-

nak hozzájok , mellyek közül Gmelin kettt a huriknál iiagya (Túrd.

*) Én nem ismerem Pallas Gracula sturjiina-yái.

**) S/inlngy nem ismerem a (irac. melanocephala és viridis-\ La-
tham.: — de vélem , liooy liuiszi-imlioz tartoznak.
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vid. Homlokuk tollai puhák mint a fiatal madaraknál, ré-

szint az orrlyukakra jönek- (*).

A ZAJGÁROK [/lliros/iollók).

{Les Chocards. Pyrrhocorcuv . Guv. (') Steinrahe. Stein-

hrdhe.)

Csorrok összenyomolL, ívelt és kimetszett mint a ri-

góké; de orrlyulvaik tollakkal fedvék mint a hollóknál,

mellyekkel sok idn ált egyesíttettek.

Nálunk van egy faj , csóka-nagyságu

,

A havasi zajgár^ {Le Chocard des Alpes. Corv. P^rrJio-

corax , L. Di'e S/tneedohle.

Egészen fekete , csorra sárga , lábai eleinte barnák
,

aztán sárgák , a felnoltben veresek 5 az igen magas he-

gyek szikláinak repedéseiben fészkel, honan télen nagy

csoportokban jö le a völgyekbe. Bogarakkal, csigákkal

él, megeszi a szemeket és gyümölcsöt, s a dögöt sem

veti meg.

Indiákban egy másik vau :

A pusztacsöhü zajgdr. {Le Sicrin. Pyrtlu haxanemus.

Cuv.) Vail. Afr. Lxxxii. rl.

Három szakállatlan csök által különbözik, mellyek olly

hosszak mint teste s mindenik oldalon a füleit takaró tol-

lalc közt állanak ki.

pagodarum et malabaricus.^ Sliaw. végre teljossc tette a nem fur-

rsaságát, még három varjugebicset téve hozzá [Gr. Strepera^ Taria éa

tibiceii-l) és a talapiot-ot, melly fakúsz , vagy favágály {grac. pi-

coides.) Az való hogy az i^y összeiakolt nemek menthetik vagy in-

kább igazságosítják a rendszerek ellenségeinek szeszélyét. L. Licli-

tenstein emlékiratait, a berlini academiánál. 1817.

(') Manoihina viridts. Vieil. gal. 149; Merops albifrons , Sliaw ?

(^1 Virillot vette fol ezen nenipl í'-s nevet.
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Nem találok semmi elegend bélyeget, hogy a rigók-

tul elválasztliatuám

A VALÓDI LoRiÓK-at. {ciranyhegyek F, Sárgarigók.)

{Les vrais Loriots. Orivlus. Liii. Die wahren Pirol.)

Csorrok hasonló a rigókéhoz, csupán egy kissé erö-

sebb , lábok kissé rövidebb és szárnyaik arányilag egy

Idssé hosszabb. Linné és több követje elég rosszul egyc-

siték ket a csoportalyokkal , mellyekhez csak színök ál-

tal hasonlítanak.

A sárga lon'ü {sárga arangyhegy. Földi). Le Loriot c£

Eiirope. Ori'olus galhula, Lin. Gm.) Merle eV or.

Arany málinkó. Pirol. Goldamsel.

Kissé nagyobb a rigónál. A him szép sárga , szárnyai

,

farka és egy í'olt a szem s csorr közt feketék, farka vé-

ge sárga ; de els két évében , mint a nstény egész éle-

tében, a sárga helyét ulajszíu foglalja el, a feketéét bai--

na. Ezen madár mesterséges fészket akaszt föl a fákra ,

cseresnyét és egyéb gyümölcsöt eszik, tavaszszal bogarász;

félénk , nálunk csak rövid ideig mulat a szép évszakban

;

másod-harmad magával utazik.

Fajtája az arany lorio {Or. aureus Br. Der GoJdpirol) ,

melly Brehnniék. a xi. rl. a 4. képen szépen van

festve.

Indiában a mienkhez igen hasonló fajok vannak (');

de e számban a többiek fölött megkülönbözletend :

Az urasdgos lorio. {Or. régens. Le lorio prince regent)

Col- 230. Sericula régens. Less. MelUpJiaga regia.

Lewin , Sericulus. ChrysocepJialus, Swaison.

Legszebb selyemfekete, szép biborféle narancs-sárga

(') Oriol. chinensis. enl. 370; — or. melanocephalus , eni. 79,

r. a loriot rieur. Vail. Afr. 263; le loriot d" or. Vaii. 260; Viell.
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tollakkal a fején és nyakán, s hasonló szín nagy folttal

a szárnyán. (*).

A liORicsuPOK, [Csupaszfök.)

(Les Goulins. Qymnops. Cuv.)

Csorrok ers mint a lorióké, orrlyukaik kerekek,

pikkelyek nélkül, hártya-szegéstelenek , s fejk nagy ré-

sze toUaktul fosztott. (^).

Némellyeknél emelkedések vannak a csorron (^). Ezen
utolsóknál a nyelv ecsetidomu mint a hursziknál.

A LANTÁROK.

{Les Lyres. Maenura. Sh. Leierschwanz.)

Nagyságok miatt némellyektöl a tyúkokhoz számlál-

tattak, de világosan a verebüekhez tartoznak elvált ujju

lábaik miatt (kivévén a küls és középs uj els ízét), a

rigókhoz közelítenek alapon háromszegletü , hoszult , kis-

sé összenyomott s xé^én kimetszett csorrok által; hártya-

féle orrlyukaik nagyok, s részint tollal fedvéic mint a

szajkóknál. Megkülönböztetnek a him nagy farkánál fog-

gal. 83; le coudougnan , Vail , 2, 61; — Or. xanthonotus. Horsf.

Jav.

(') Lesson. (Voy. de Duperr. xx. il.) nó gyanánt egy hi'iros szí-

n madarat ad neki , igen különböz arányút attól.

(^) A kopasz, loricsup
,

(Grac. calva , Gm. Le goulin gris)

,

e.n\. 200; a zöld loricsup {le Goulin vert, min Domuntii , Less.)

Voy de Dupeney , xxv. rl ; — az alajszíii loricsup [Le Goulin oli-

i>e , Grac. cyanotis
^
Lath. merops cyanotis , Sb.)

(^) A corbicalao (melly Swainsonnál a Tropidorynchüs nem)

Vail. Ois, d' Am. et des Indcs
,

pl. XXiv. (Merops corniculatus

,

Lath, etSb.), cs egy szomszéd faj, mellynek nagyobb torongya a

homlok felé irányzott [Mer. monachus , Lath.) Ezen két új hollan-

di madár nem szarvály , sem gyurgyalag ^ meit küls ujaik nem ra-

gadtak jobban öszvc mint a legközónsönségesb verebeknél.
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va, melly háromféle toUairul nevezeLes ; ugyanis a kö-

zönséges tizenkét szál igen hosszú, szakálla elválts igen tá-

vol álló ; azon fölül középen kett van , csak egy oldalán

biró süni szakállt, a két széls S görbülést mutat, mint

a lantnak ága , mellyek bels szakálla nagy tömött és szé-

les szalagot mutat, a küls igen rövid s csak a vég felé

szélesül. A nnél csak rendes allvatú tizenkét toll van.

Az új hollandi lantdr. {Maenura lyra.) Vieil. ois. de

párad. xiv. xv. rl. Galer 192. Sh. Nat. mise. 577.

Különös faj , — Uj Hollandia sziklás vidékein la-

kik; nagyságra valamivel kisebb a fácánnál-

A BILLEGTET. Földi. (BIL-ok.)

{Les Bees-Jirus. Motacilla. Lin.)

Rendkívül számos családot képeznek, megismerhctt

egj'^enes , vékony , áridomu csorrárul , melly midn alap-

ján kissé lenyomott, a légykapókéhoz hasonlít; midn
összenyomott s hegye kevéssé viszszagörbül , az egyenes

csorru gébicsekhez vezet.

Következ módon kisérték fölosztani ket.

A SZIKLAKOK. SZíKLABILOK.

{Les Traquets. Saxicola Bechsl. ('). Steinschmatzer.)

Csorrok kissé lenyomott s alapján kissé széles, a mi

ket leginkább a légykapók utolsó kis törzsökéhez köti.

Elénk madarak, elég magas lábakkal. Az itteni fajok a

loldön vagy földalalt fészkelnek, csak bogárral élnek.

rsálunlv liárom van

:

1. A fehetetorJíU szikldr. Tranqueí. Motac. rubicola.

Lin.) Enl. 678. Naum. 90, 3. 1. .5.

Apró barna madár, mele veres, torka fekete, nyak-

(') Vieillol iitvct OENANTirE-i(? iJMotteux) váKozIntá.
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*>ldalán, szaruján és farcsikán fehérrel. SzüneÜenl ugrál

a cserjeken, bokrokban, s lassú kiáltása van, a malom
i iktak hangjához hasonlító , s innét van a franczia neve.

2. yt fekete-pofu szilldr. {Le Tarier. Mot' ruhecra.

Enl. u. o. 2. Naum. 89. 3. 4. Der Braunhelchen.

Igen hasonlít az elshöz, de a fekete szín torka he-

lyeit arcán van. Kissé nagyobb, s többet van a földön.

''\. A hont szikldr. {Hontmaddr. Föld. Le Motteux , ou

Oul-hlanc. Mot. oenanthe.) Enl- 554. Naum. 80. 1. 2.

Fax'csika s farka oldalainak fele fehér. Hirae fölül

liaravas , alul verhenyes fehér, szárnya s szeme fölött egy

folt fekete. A no egész fölül barnás , alul verhenyes.

Ezen madár a szántás alatt lév földeken tartózkodik

,

hogy a barázdákbul kiszedje a föltakart férgeket (kuka-

czokat).

Meg kell tle különböztetni.

4, A verheny szikldr-t {Le motteux roux- M. a gorge

nire. Buli. Saxicola strapasina. T.) Naum. 90. 1. 2.

Dél európai faj , ki néha minket is meglátogat. (Az

elbbihez némileg hasonlít. A him feje, nyakelöje, válla

s szárnyai feketék j fejtetje, íárcsika s hasa fehér; nyak-

iiáta s egész háta rozsdaveres. V.)

A sziklabilokhoz közelít egy dél-francziaországi ma-

dár, melly fekete, farcsika s farka fels két negyede fe-

hér, elbb a rigók közé tétetett. Ez a Túrd. leucurus.

Lath. Synops. II, 38. rl. (^). Saxicola cachinnans. Tem).

(') Add a fekete toiku szikláiokhoz : Mot. caprata , enl. 235;

mot. fulicata , eiil. 185, í ;
— mot. philippensis , uo. 2; — le patre

Vail. Afr. 180. I.

Es .1 hont szikiárokhoz: mot. leucothoa ^ enl. 583. 2; — /'

imitateur. Vaill. Afr. 181. ua. ;
— le familier^ ua. 183.; — le moti-

tagnarrl , un. 184: — lefoimillier, 186; — mot. leuroinela ,
Falc
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A DALÁROK, DAIjABILOK.

{Les Rubiettes. ('). Sjlvia. Wolf ct Meyer, Ficedula.

Bechs. Sünger.)

Csorrok csak kevéssel keskenyebb az alapján mint ax

elbbieké. Magános madarak, rendesen lyukakban fész-

kelök, bogarakkal, férgekkel, bogyókkal élk. Nálunk

bellük négy faj van.

1. y^ veresbegyü daldr. {Veres hegy hillegtetö F. Rou-
ge-gorge. Mot. ruheciila. Lin. Dos Rothhelchen.)

Enl 361. 1. Naum. 75. 1. 2.

Fölül barna szürke , torka s mele verhcnyes , hasa fe-

hér ; közel a ícildhöz fészkel az erdkben , kíváncsi és ba-

rátságos. JNémellyek télre is megmaradnak, s a nagy hi-

deg idején a lakhelyre menekednek s ott igen hamar meg-

szelídülnek.

2. A lékbegjü daldr. {La gorge-hleu. Mot. svecica.

Lin. Das Blaulelcheri. Enl. 3tíl. 2. Naum. 75. 3. 4.

5. Kékbegyü b. F.

Fölül barna, torka kék, mele verhcnyes, hasa fe-

hér, az elbbinél ritkább, az erdk és mocsárok szélén

fészkel.

Voy. III, XXX, és col. 257, 3. A. h. saxic. auriea , V, col. 257. Ij

— & monacha. col. 359, 1 ;
— S. deserti , uo. 2.

A mot. cjyanea, Gm., Lalb., syn. II, Liii. rl. csorra ollyan mint

a fekete torkú sziklárc s attul maga is csak kevéssel hosszabb far-

kával különbözik. Vieill. gal. 163. Mérion , vagy Malurus nembe

tette , mellyet utóbb mÍDcIen hosszú s íkidomu farkú madarak gyül-

faázává csinált, millyeuek a Merion bridé. Tem. col. 385. melly ri-

gó; a. M. natté , a M. leucoptere ,
Quoy , et Gaym., Voy. de Frey-

cinet, 25. rl.mellyek a coIious-ho7. közelítenek, a Jluteur Vail. {Mot.

africand) Afr. 112, melly igen közel van a Synallaxes-\\ei.

(') Rubiette nevet hord a vercsbegy dalár ncmelly franczia

tartományokban.
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3. A füstfarku dalcir. {Füstfarhu B. F. Le Gorge-noire
ou Rossígnol de muraille. Mot. phoenicurus, Lin.

Schwarzkelchen , Roíhschwa/izchen-) Enl. 351. Naum.
79. I. 2.

Fölül barna, torka fekete, melle, farcsika s melle ol-

dallollai világos veresek; ó falakban fészkel, édes énekü,

melly némiileg a fúlmile változatosságát mutatja.

4. A veres-farkú dalár. {La Rouge-queue. Mot. eri~

thacus, tytys^ gíbraltaríensis , atrata. Gm.) Edw: 29.

Naum. 79, 3. 4.

Az eló'bbitül különbözik, leginkább abban, hogy mele

fekete, mint torka. Sokkal ritkább. (*).

A ZENÉREK , ZENEBTLOK.

{Les Fauvettes. Curruca. Bechst-

Csorrok egyenes mindenütt vékony , elül kissé össze-

nyomott ; a fels ers , a hegye felé valamennyire görbül.

Ezen alnem legjelesb madara.

1. A dalahdj zenér. {Fülemüle' F. Dalahdj. Le Rossí-

gnol. Mot> luscinia. Lin. Die Nachligall.) Enl. 615.

2. Naum. 74. 2.

Fölül verhenyes barna, alul fehéres szürke, farkán

valamivel verhenyesebb. Kiki ösmeri az éjnek ezen bájos

dalnokát s annak melodiás hangjait, mellyekkel az erd-

ket eleveníti. Fákon fészkel (inkább bokrokban) s csak

addig énekel, mig fiai kikeltek. Azután az aprók táplá-

lása a hímet ugy látszik foglalatoskodtatni , mint a ns-
tényt.

Európa keleti részében (nevezetesen Magyarországban

{') A h. a kekhátu dalár {Le Gorge-rouge a dos hlen. Mot.

sialis.) Enl. 590; — Mot. Calliope, Lath., Isó pótolekk. homlokkép.
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és Leug\'^elorszygban) van nagyobb fajUija a dalabájnak ^

könvüden szürke foltos mellel, neve

2. Magyar clalabdj. (Mot. sylvia-philomela^ Bechst. Mof.

luscinia major. L. Die Bcistard-nachttgall. Unga-
rische Nachtigall. Naiim. 74, I.

(Az elbbinél erösebben csattog. Örömest a füzesek-

ben tart<Jzkodik).

A többi fajok öszves neve (írancziául) fauvettes ,

ZEXKR, 's majd mindnyájának kellemes dala, vidám er-

kölcse van, örökké repkednek a bogarak iilán , bokrok-

ban fészkelnek s nagy részint viz széleken, nádasokban stb.

Én egy elég nagy fijt leszek elöl, mclly majd min-

dig a hurik közé számláltatok ('). Ez

3. A nádi zenér. {La Roussígnol de riviére , stb. Túrd.

arundinaceus. Lin. Sylvia turdoides. Rohrdrossel.) Enl.

515. Naum. 81. 1.

Fölül verhenyes barna, alid sárgás, torka fehér, sze-

me f<)lött egy halavány vonat ; kissel kisebb a boros ri-

gónál , csorra majd szintolly hajolt.

A kákásalcban fészkel , s majd csupa vizi bogara-

kat eszik.

4. A vizi zenér {his nádi zenér). La petité RousseroUe

ou Effarvette. Mot. arundinacea. Gm.) Naum. 81.

2. Der Teichsanger-

Szokásaira s szinére nézve hasonlít az elbbihez , de

egy harmaddal kisebb.

(') Az idegen tartományokban közép fajok is vannak a uagy és

kis nádi zenér közölt, s ez és a füzike között, iigy hogy vélemé-

nyem szerint a nádi zenért el nem választhatni a zenérektiil , no-

ha átlátom, hogy igy majdnem észrevehetlen átmenetel származik

a rigók és billegtetök között, valamint ollyan van már a billegtetök

és egyenes csorru gébicsek , a rigók és hajlott csorru gébicsek kö-

zött. Mind e nemek szorosan függnek egybe.
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it. A füzike zenér. (Füzike. F.) La Fauvette de ro-

seaux. Mot. saUcaria. Gm. Enl. 581. 2. Der Bin-

sensanger.

Elbbinél is kisebb , csorra aránylag rövidebb

,

Fölül olajszín-szürke , alul igen halvány sárga szeme s

csorra közt sárgás huzat.

Van még a vizes helyeken tÖbb apró zenér, foltos

tollazatú, mellyek a tarka zenér (mot. naevici) név alatt

soká zavartattak egybe , s meghatározások ma sincs egész

rendben. (*).

Ezeknek számábul megnevezend

:

ö. Az erszénylakó zenér. {JF. cysíicola, Gm.) Col. 6. 3.

Háta sárga , fekete foltos , alul világos sárga , farka

vágott , s mindenik tolla alul egy fekete foltu. Déli Eu-

rópából , fészkét ugy csinálja , hogy több több fü vagy

nádszálat öszvehiíz s különbféle füvekkel összevarr. (').

A jobban szárazhoz kötött fajok között áll:

7. A barátka zenér. [Barátka Billegi . F. La Fauvette

a tété nire. Mot. atricapilla. Lin. Der Schwarz

(') L. iS. phragmitis , Naum. 82, i ; S. cariceti , ua. 2. 3 ,
—

S. aquatica. ua. 4- 5 ; — S. Jluviatilis ^ ua. 83. 1. — S. locustella
,

ua. 84 ,2,3. — Hasonlítsd hozzájok S. locustella. Roux , 229 ;
—

S. Schoenobenus, ua. 230 ;
— S. paludicola, ua. 231. — 5. cistico-

la ^ ua. 232, szinte mint BufTon , Brisson, Bechstein képeit. Egy ma-

<Iár nem sem kivan több magánleirási vizsgálást , mint ez , s öszve-

egyeztetését a különböz elnevezéseknek.

A h. az európai vizi zenérekhez. Silv. galactodes , T. col. 251.

1; — iS. luscinioides , Savi Egypt. Ois. Xiii. A; S. cetti
^
Marmoia

ou la huscarle. enl. 655. 2. Roux. 212 ;
— í>. Melanopogon . Ten.

col. 245. 2.

("3 Lásd. Notizia sul nido del beccamorchÍTio {Sylv. cysticola

,

Tem.) Savi Páltul. Pisa. 1823. '
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kopf. Enl. 580, 1. 2. Naum. 77, 2. 3. Roux. 205.

kétszer.

Fülül barna, alul fehéres, a Ilimnél fekete fejtet,

veres a nnél.

8. A valódi zenér. {La Fauvette proprement dite» Mot.

orphea. Tem. Der Meistersünger. Enl. 579, I. Naum.
7tí, 3. 4. S. grisea. Roux. 43,

Egy a legnagyobbak közül fölül hamvas barna , alul

fehéres, szárnya mellén fehérség, farka küls tollának két

harmada fehér , a követlteznek hegyén fehér folt , a töb-

bi szeget.

Néhány év óta megkülönböztettetik tle.

9. jí külls zenér. Fativette rayée. Sylv. nísoria. Bechst.

Sperbergrasmüche. Naum. 76 , 1. 2. Roux. 222.

Farkán a fehér sokkal kevesebb , nstényének hasán

szürke kereszthullámok vannak. Legnagyobb európai faj.

10. A poszáta zenér. (Poszáta B. Földi.. La Fauvette ba-

biliárdé. Mot. curruca. Lin. Az Angoloh Fehérbegye.

Brit. Zool. V. rl. 4. 12. Frisch. 21. Naum. 77. 1.

Roux. 216.

Az elbbieknél kisebb , csorra vékonyabb , de far-

ka els tolla szinte nagy részint fehér. Feje hamvas, háta

barnás.

íl> A verhenyes zenér. La Fauvette roussatre. Mot.

sylvia. Gm. S. cinerea.) Naum. 78. 1. 2. Riet-vinh.

Noseman II. 07. rl. Enl. 579. 3. Roux. 220.

Fölül verhenyes-barna-szürke , alul fehér , farka fe-

hére mint a két elbbinél, tollai s szárnytakarói veressel

szegvék.

12. Az apró zenér. {La petité Fauvette
,
passerinette ou.

bretonne. Mot. salicaria. L. Sylvia hortensis , Bechtst.)

Naum. 78, 3. Nsem. 72. Enl. 579. 2. Roux. 221.
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Farkilu semmi fehér iiitics, lolül barna szürke vagy

olajzöld, alul s;írg;ís fehér (*).

Bechstein a Lobbi zcnércklül elválasztá

A {havasi) csATTOGÁNY-t (Jíccentor.) Havasi

csalogány. F.

Melly = 3Iot. j41pina, Gm. La fauvette cles Alpes^

BiilF. Enl. Ctí8, Pegot, Vieill. Gal., 156, Naum., 92. 1. (-),

mivel karcsú de pontosabban kúpidomu csorrán mint a töb-

bi billegtetöknél , a szélek egy kissé bevonottak.

Ez egy hamvas madár, fehér torkú, feketével ponto-

zott, szárnyán két sor fehér folttal s vidám veressel olda-

lain. A magas havasok legelin tartózkodik, hol bogara-

kat vadász, s lionnan télen leszáll a falukra, ott némclly

szemeket keresend. Ugy vélem , hasonló csorrot veszek

észre

A csALOGÁNY-nál. F. [La fcnivette eV hiver. Traijie hiiis-

sons, Mot. modularis. Lin. Enl. 015. I. Naimi. 02.

3. 4. {%

Az egyetlen faj , melly télre nálunk mai'ad , s egy kis-

(') A zellerek leírásai olly hat.íiozatlanok , s ábrázohilaik na-

gyobb rt'sze (Naumannéit kivéve) olly rosszak, hogy fajaikat megha-

tározni majdnem lehetlen. Minden iró másképen rendeli cl ökcl. A
mi Írásunkra számolhatni, de synonymiánkra nem teljességgel; azon-

ban vélem hogy Naumann- és Roux-val meg-egyezek.

Az elíibb említett fajakhoz adandók: Sylv. ruscicola , Roux
j

S. passerina , Col. 24 , 1 ; S. sarda, uo. 2 ; — S. Nattereri , uo.,

?) ; — S. supalpina, Bonnelli v. Leucopogon. Meyer, col. 6. 2. és

251, 2, 3. Roiix.^ 218. /egyz. Savi nr szerint a S. passerina, Tcm.,

col. 29, 4. a 5. subalpina, fiatal himje. — A Pithou (S. ferni^i-

nea.) Enl. 655, 1; Roux, 219. Az apró fajok az ökörszemekhez vezetnek.

(^) Ez szinte a Sturnus montanus és St, coliaris, Gm.

(') Látom, hogy ezen közelítést Temmink és Nauinaiiu uiak

vették föl.

CUVIER 1. K. 27
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sc íolvidítja ezen úvszakol kellemes dala állal, FiUiil sárgáa,

feketével follosítva , alul palasziirke. Kveiikiiit kétszer fész-

kel; nyáron éjszakra megy s a hegyi erdkbe, télen, bo-

garakat netn kapván magvakkal is beéri.

Ezen két madár ziizája izmosabb a többi zenérekénél (').

Ide mellékelhet meg:

A heleti csallogány {U JÍccentor a joues no/'res. Accenl,

jnonlanellus. Tem.) ]Nanm. Si2.

Délkeleti Európa madara, Francziaországig el nem jutó.

Meg lehelne még némelly idegen billegtetket külön-

böztetni, hosszú , vágott farkuakat, de mellyek soká a ze-

nércknél hagyatlak. ("). ISémclly lajok pamatbol vagy más

rostos anyagbul igen mesterséges fészkeket csinálnak : (^).

AZ ÖKÖRSZEM F, va£[y (parányka).

(Les Roiíelels. ou J'igultrs Regulits.) Cuv.

Csorrok vékony , tökéletes knpidouui, igen heg} es, s

még ha lolülriil nézetik is, oldalai egy kissé homoniak.

Ezek api'ó madarak, a lakon élk s olt szúnyogokat lög-

dosók. Nálunk találtatnak:

(') Nitsch. ap. Kaiim. 11, C3!). I,

P)jyiot. íu.scata. Gm. riil. 584. i^ — Mof. nutcroitra. Gin. í"i»I.

752 2. vagy Capolicr , Vaill. 129, 130, 1; — Malurua galactodes.

T. col. 65, 1; — Mai. marginalis, T. uo. 2; — Mai. clainana
,

Ruppel , !!• il ;
— Mai. squamiceps , uo. Xii. — Mut. suhjlava

,

Gm. eni. 584. 2. Iiilietölcg = citrin. Vaill. Ad. 127; — U douhte

sourcil ua. 128. Rtísziiit ezen osztatbul csinálták Viellot es Ttnim.

a mérion vagy malurus nevet; de én nem tenném ide, mint az el-

íó, a Mot. cyanea-l, a sziklár-csoriut.

Jegyz. A malurus galactodcs , MKGALURLS nóm lón V igois és

Horsfieldnél.

(^) Némelly európai s idegen zeneiek, p. u. A', sarda, szeinok

körölt egy apró kört bírnak. Es lenne a zosterüps nem Vigors és

Horsfieldné!.
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!. .4 íírcílvla ölvrszem. {Le roitelet. Mot. reguhis. JJas

GoldhiinchenS) G51. 3. N^um. 93, I. 2. 3.

Európai madaraLiik köíiöLL legkisebb, íölül olajzöld,

alul súrgíís feliér, a him fcjéii egy s/.('j) aranysárga folt,

fekelcvcl szegett , mell) nck tollai fólomelbctök (mcreszt-

hctök). Fákou épít görabidonni fészket, mellvrick oldal-

vást a nyilasa, az ágokra mint a czirtegék mindenféle mó
do« fölfüggeszti raagát, télen a lakhelyekhez közelít. (*).

Kevés id óta megklönbözteltetik tle egy valamivel

kisebb laj , narancssárgább íblttal, s fekete voiuitlal sze-

me eltt és megött. ?seve:

2. Tüzfejü úíür.szeni , {Regulus /gnicajnllus, Nauni. í>3
,

1. J. (i.

3. A rend/'ke öl<Jrszef?i. Rend/le^ F. he l\ntiUx>lt. Mvl.

ij'ocJu'liis. Lin- Der TVeid'enmnger. Birketisiinger.)

Eul. ().>!. 1. Naiun. 80. 3.

Az l-5.nél kissé nagyobb-, Jiasonló szintí, de koro-

nátlan; eg}' erkölcs azzal, de vakmivel kellemesb éne-

kü, télen eltávozik.

4. A rei3.di öLürsze/n. {Le grand Pouilhl. líot. hjfolaü.

Der gelbbaucJiige Laubsünger.) Bechts. Ili. xxiv.

Knl. 8t. 2. Naum. SÍ. i.

Kevéssel még nagy^obb , hasa ezüsiszinübb mint a

rendikcé. T)*

Az idegen paránykák igen számosak s gyakraw kellemes

sziniiek. (^).

(') A. li. Roirrlet oninicolcr , Vk!ÍI-l> ga?. 166-

(-) A. h- o^ cuiüjiai fajokat: Mut^ .\ibi!atrix , Cul. 24j^ ö. \aum

yO 2; — M&t. Jiüs , Nauin. 80, 3; — Mut. ruja , Nauiii. 80, 4.

(^) Hlyének: a tscJiar-ic , VaiL ÍM, 12t ;
— Mot. pensiliís.

(Cou-jaune.) EnJ. 686, 5; — a can adui foltos parányka {Aíot. aesti-

t'O.) t*«l. ^8. 2; — n sargatorkit ökörsz. [Alor. iu<éorician<z] , eiil.

1 ;
*
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A CSALÁNCSATTOGATÓK. F. GYEPÜKÉREK.

{Trogloclytes. Cuv.)

A parabiloktul csak egy kissé még karcsuabb s köuy-

nyüdeii hajlott csorr által különböznek.

Nálunk csak egy van

:

A telel gjepühér. [Le Troglodyte d' Europe. Mot. trog-

lodytes , Lin. A franciáknál sok helyen Roilelet azaz

ökörszem a neve Zaunhöm'g. Schneelönig.) Enl. 651.

2. Nauni. 83. 4.

Barna , feketés kereszt vonatokkal , torkán s szárnya

zclcn fehéres , farka igen rövid s emelt. Földön fészkel

,

3 kellemesen dalol a tél legnagyobb hidegéig. (^).

A BILLEGÉRÖK.

Csorrok a zencrekénél karcsúbb , farkok hoszú , mely-

lyet szünet nélkül billegtetnek , lábaik emeltek, de fké-

pen válltoUaik annyira hosszak, hogy az öszvelclt szárnyok

vegét is betakarják, a mi Öket a gázlók nagyobb részé-

hez hasonlíjvá teszi.

731. 2; — a sárgamelú par. (31ot. mystacea) enl. 709, 2., Edw.,

237, 2; a canadai hamvas ók. {Mot. canadensis.) enl. 685, 2; —
t/e de France-i par. {31ot. mauritiana.) enl. 705. i ;

— le Plas-

tron nire. Vaill., III, 123; — Sylvia renusta , Teni. col. 293. 1;

— Sylv. speciosa , uo,, 2 ; — S. palpebrosa , uo. stb. Mellyeknck

csoira az alapnál valamicskét b ,
az egyenes csorru gébicsekhez

szítanak. Az anK;rikai egyesületekbeli fajok elszánilását 1. Bonaparte

K-nál, Lycée de de New-York, Jul. 11. 18. 26. 76 és köv. lapokon.

(') Az idegen gyep'úkérek egy résziül a hangyátokhoz más rész-

riii a fakúszókhoz köttetnek. Ide adandó még. Thriot. longirostris

Vieill. Galer. 168. [La Thriotore a long bee. Kampylorhjnchus

scolopaceus , Spix. 79.)



A VEREBEK. 421

A BILTiEGTETÖK , tulajdoilképi BILLEGÉREK.

{Les Jiuchecjiieue propr. dile. ou Lavandiéres. Motacüla*

Ciiv. BachstelzeTi'

Hiivclykökön a köröm mindegyre görbült mint a lob-

bi billegetknek Vízpartokon laknak.

A harázda hülegtetö. {Fehér billeget F. Motac. aWa
et cinerea. L.) enl. 052.

Hazánkbeli faj; fölül hamvas, alul fehér, sapkája a

fejhíílán, torka s mele feketék-

Déli Európában van egy, melly idvel fekete hátat

kap , de fiatalságában az elöbbilicz hasonlít ; ez

A gyász hillegelö {MoL lugubris, Roux, 194.)

A BILCSIRTÁK.

(Les Bergeronrtetles. Budyles. Cuv. KuJmlelzen. (').

A billegtetk többi bélyegeimellett, hüvelykök kor-

íné hoszult és kissé ívelt , mi oIcIjóI a pipárokhoz és pa-

csirtákhoz közelítenek ; legelkön lai"tózkodnak , s a csor-

da közt kergetik a bogarakat.

A tavaszi hilcsirta. {La bergeronnette de printenis. Mot.

flava. El. 674 , 2.

Fölül hamvas , háta olajzöld , alul sárga , szemöldö-

ke s farka oldaltollainak két hai'mada fehér. f).

A PIPÁROK. (pIPIBILOk).

{Les Farlouses. Anthus. Bechst. Pieper.)

Sokáig a pacsirtákkal voltak egyesítve hüvelykök

O Budytes , mivel az ökrök (marhák) között tartózkodik.

(') A. h. a sárga bilcsirta {La üerg. jaune. Mot. boarula.

Lin.) Edw. 259. VieilK, gal i62.
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hosszú körme niiall ; fle vékony s kimetszell csorruk a

többi billegtetkhöz köli ket. Egyszersmind, másod ta-

karóik és tollaik szokás szerinti rövidsége nem hagyja

kel a bikisirlákkal összezavarni-

ISémellyck, még eléggé Jiajlolt körmek, örömest

fölülnek.

yí rendes pipár. {Le Pipi- yilauda triviális et ininor.

(Un. Anlkus arborens Heehst.) Enl. OíiO. I. ('). Naum.

84, 2. RoiL\.

Fölül olajzöldes barna , alul verhenyes szürke , me-
lén feketés foltokkal, száiiiyán két halavány kereszt szalag.

Másoknak hüvelykén egész pacsirta-köröm van 5 ezek

többet tartózkodnak a földön.

j4 réti pipdr. {La Farlvuse , Ahuette de pré, Alauda

pratensis. Gm. Der Jf'iefienpiper. /ínlJius prateiisis^

Bechst.) Enl. «61. 2. (-). Naum. 81, 3. és 85, 1.

Fölül olajzöldes-barna, alid fehéres, nielén s olda-

lain fehér foltok , fehéres a s/.emölde 5 farka kül toUainak

szélei fehérek.

Nedves vagy eláradt réteken tartózkodik, kakásak-

ban vagy sr fben fészkel. Oszszel a szl tül igen meg-

hízik s Franciaország némelly tartományaiban bec-Jigue

vagy vinette néven igen kerestetik, (^).

(') A pípár hamis neve alatt: la P.vote ortolane , BuíT., enl. 642,

2. {Motac. maculata , Gm.) annak (latala, L. Roux. 288.

(') Roszul nevoztotik Alouette pipi-nv^V. Kaiimann e képet az

Anthus a(juaticus-\\o7. sz.ímlálja, s ebbul fiatal liímnek gondolja, —
s meg kell jegyezni , hogy ezen alnem synonymiúja nem kevesbbé

homályos , mint a zenérelé.

(*) Add h. Anthus aqnaticus. Naum. 8.5, 2. 34 ; — Anth. cam-

pestris. (La Rousscline.) enl. P61 , 1. Naum., 84, t. vagy Alauda

musellana, Lath., tuellynek fíatala a provencei Fist, enl. 654, 1.

{Moi. massiliensis , Gm.) I. Roux , 292. 1.; — Anth. Richardiy
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Mi a fogcsorriiak ezen családát némelly olly

madarakkal végzendjük be, mellyek minden elb-

biektl különböznek , mivel két küls ujjok alap-

jokrul kezdve majd liosszaságok két harmadáig ösz-

szenöltek, mi okbul az összujjuakhoz közelítenek.

A PÍPRÁK. F.

{Les Manaíi'ns. Pipra. Liii.)

Csorrok összenyomott , magasabb mint széles, kimet-

szett, orrgödrei nagyok. Farkok s Libáik rövidek; álta-

lános viszonyaik miatt sok ideig a czinegékliez igen ha-

sonlóknak tekintettek. Elül, külön csapatkint liel3'e-

zendök

:

A KÖTANYÁROK. (kÖVI PIPRÁK- F.)

Nagyok, fejkön ketts függleges búbot birnak le-

gyez idomú tollakbul. Két araerikai faj isniereles:

1. A kisebb löfanyar. [Pipra j-upicola, Gm.) enl. 39, és

747. Vieill. gal., 189.

2. A nagyobb hötanydr. {P. peruviana, Lath.,) enl. 745.

Ezeknek felnit híméi igen szép narancssárgák , a fia-

talok homályos barnák. (Az elsnek búbján szegély van

,

a másikén nincs , az barna , ez feketébb szárnyú s farkú.)

Gyümölcsökkel élnek , a földet vakarják mint a tyúkok

,

s fészköket száraz fábul a sziklák mély üregeibe rakják.

A n két tojást tojik.

A KOTENGEK.

{Les Calyptoménes. Horsfield. Calypíomenes.)

A ktanyároktul csak abban különböznek, hogy biib-

Vieill. uo. 110. Roux. 189, 190. Az idegen pipárok kzött áll: Alau-

da capensis , enl. 504 , 2; Al. lufa. uo. 238, 1. ki liihctÓleg —

•

Rupra. Edw., 297- Ant/i. rufulus , Vieill. gal. 161.
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loUaik nincsenek legyez idomba szedve. Ezen bélyeget egy

kevessé már a peinii (nagyobb) kölanyárnál Jáiaini.

A zöld köteng. {Calyptomenes viridis. Horsf. jav.)

Az indiai szigetsokbul , a legszebb smaragdszínü , n<'ni

nagyobb egy rigónál.

A VAIiÓDI. PIPRÁK.

[TjCS F'rais ManaHns. Pipra Ciiv.)

Aprók s majdnem mindnyáját élénk szineirül dicsér-

hetni (^). A nedves erdkön apró csoportokban laknak.

A CSÖRBÖK CSORATÁG-ok.

(Z/e5 Eurylaimes. Eurjlaimus. Horsf.)

Ujaik mint a pipráknál és kötanyároknál ; de csor-

rok ers mint a zsarolyoké, szörnyen lenyomott és szé-

les , mert alapja még a homlokot is föliilmnlja szélességre

nézve. Hegye kissé horgas, s mindenik oldalán könnyden
kimelszetl; erösze tompa.

Az indiai szigctsolv madarai , alap tollazatúk fekele ,

élénk szinü helv ékkel : birnak valamit a szakálárok er-

köleseibl , melly egészen különböz rendbeli nem.

Vizek közelén laknak, bogarakkal élnek. (^).

(') Pipra militaris. Sh. Nat. Musc. 849: — !' caudaía , Síi.

Nat. iiius. 133. Spix.6; — P. pareola. enl. 637, 2 5 es 300 , 2; —
P. fdicauda. Spix. 8; — P- superba. Pali. sp. I. 111. ri. 1. k; —
Erytrocephala , enl. 54, 1; — Aureola, 34, 3. és 502; — Rubro-

capilla , col. 54, 3. vagy cornuta, Spix. 7,2; — Serena, enl.

324, 2. Vieill. gal. 72; — gutturalis , 324, 1: Leucocapilla , 34,

2 ; Jfanacus. 302 , 1, s 303 , 1; — Strigilata , p. pr. Max. col.

54, 1. 2.

(') Todus macrorhynchos. Gm. Lalii., Syn. II. XXX. il. és col.

154. Eurjl. nasutus , név alatt; Eur. Javanus , Horsf. és Col. 130 s

151. Eur. Horsjieldii, név alatt; Eur. cucullatus, Tdm. col. 2GI
;
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A szELTcsoRÜEK. {Fissirostf'es)»

Nem számos családot ké|3eznek , de minden

másoktul igen különbözt, rövid, széles, vizszí-

nleg lapított, könnjüden horgas, kimetszéstelen
,

s igen mélyen szelt csorrok által ; csorrnjilásuk

igen tág lévén , könnyen lenyelik a reptökben kap-

dosott bogarakat.

A légykapók törzsökéhez leginkább közelíte-

nek , s nevezetesen a szelecsörökhöz is , mellyek-

nek csorra ezekétül csak kimetszése által külön-

bözik.

A teljességgel bogárév életmód kitünÖleg

vándormadarakká teszi ket , mellyek télre' el-

hagynak bennünket.

E madarak nappali- s éjjeliekre oszlanak, mint

a ragadazók.

A FECSKÉK.

{Les Hirondelles. Hirundo. Lin. Schwalbe.

A nappali fajokat foglalják magokban; mind kitn
tolla tömöltsége, szárnyai rendkívüli hosszasága s rep-

te sebessége által.

Köztök megkülönböztetnek

:

A FÖLLENGK.
{Les Martinets. Cypselus. Ilig. Segler-)

Minden madarak között arányilag leghosszabb szár-

Eur. Blaini'illi, Less. et Garn. Voy.de la Coquille xix. rl. 2. k. —
A csorr bélyege rendkívül kifejlett az Euryh Corydon , Tem. col. 297.
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nyakat bii-nak s legnagyobb ervel repiilnck ; farkok vil-

lás; lábok igen rövid s ezen igca igen különös bélyei;-

gel, hogy Jiiivelyke elre irányzóit jnajd mint a löbl>i

Ujjak, s liogy a közép és küls ujjon csak három három

íz van mit a belsn.

Vállcsonlok rövidsége, nyúlványainak szélessége, pc-

lés villaesoiitiik , alja felé kimetszéstelen mellcsontuk mu-
tatják még a vázban is, mennyire szanáltak e madarak

ers rej)ülésrc ; de lábaik rövidsége , szárnyaik hosszasá-

gához kötve, leszi hogy ha a tidre szálltak nem egy köny-

nyen tuíhiak ismét szárnyra kapni; ezokbul, ngy mond-
hatva , levegben löllik éllöket, csapatonkint s nagy lár-

mával üldözve a bogarakat a legmagasb tájakon. Fal és

sziklalyukakban fészkelnek , s gyorsan másznak fölfelé

a legsimább falakon (fölületeken) is.

Nálunk két faj ismeretes:

1
. A siki föllengü {Idhatlaio , löfaU fecske' F. Hirundo

apus^ L. Mauersegler.) Enl. 541. 1.

Fekete , torka fehér. Igen közönséges faj.

2. A havasi föllengü. {Hirundo nielba, L. Der Alpen-

segler.) Edw. 27; VailL, Afr. 243; Yieill. gal. 121.

Brehra. X. 2.

Amannál nagyobb , fölül barna , alul fehér , nyaka

alatt barna körvvcl. (*).

A tulajdonképi fecskék.

[Les Hirondelles propr. dits. Hirundo. Cuv. Eigentl.

Schwalben.)

Ujjaik, lábaik, mellcsontuk ugy vannak elrendelve,

mint a verebüek nagy számánál.

(') A. h. Hir. sinensis ; — Martinét a croupe hlanche , VaíU.

Aíi'. 244, 1? — Martinét velocifere , ua, uo. 244, 2? — Martinét
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Némcllyek lábai egész a kitmiökig tollal fedvék ; hu-

velykök mvg hajlamot mutat az elre íoixliilásra ; farkok

villás , közép nagyságú.

1. A feliér hasú fecshe- F. {1/ Hierondelle de fenéire.

Hirundo urblca. L ) Enl. 542. 2. Hcuxsschwalbe.

Fölül fckele, alul s fíu'csikán feliér. Az egész világ

ismeri azon ers fészkeket , mellyeket sárbul csinál az

ablakszegletekhez, födélcreszekre slb. (').

2. A füstös fecshe. F. Kémény fecsíe. F. {U Jhrondelle

de ChemJnée. fíir. rusti'ca. Lin. Rauc/isc/iivalbe. Enl.

543. 1. Br. X. 3.

Másoknál csupaszok az ujjak, villás a fark , gyakran

i^en hosszú villával

;

Fölül fekete , homloka , szemöldöke s torka verhe-

nyes, különben alul fehér. Nevét rendes lakásátul vette.

3. A parii fecske. F- {L' Hirondelle de rivage. Hir- ri-

paria. L. Die Uferschivalbe.) Enl. 543. 2. Cotyle

fluviatiUs. Br, x, 5.

Fölül s meléu barna , torka s ala fehérek. Parti lyu-

kakban fészkel. Bebizouy altnak látszik, liogy télre elzsib-

bad , Süt liogy ezen évszakot a mocsárok vizének fenekén

tölti el.

Az idegen fecskék között megjegyzend:

Az ennivaló fecske. F. {Fészekmester. La Salangane.

Hir. esculenta.)

Igen kicsin faj az indiai szigetsokrul , villás farkú,

frjlül barna, alul s fttrka végén fehéres; híres azon réte-

a moustaches. iCyps. mystaceus , Less. et Garn.) Voy. de la Coq.

122. s. ;
— M. coiffe. [C comatus , T.) col. 268; — le Martinét

longipenne ; hoszútollu föUenq'ú. Hir. longipennis. Col. 83. 1.

C") A. h. Hir. cayennensis. enl. 723, 2; — Hir. ludoviciana
,

Nob. enl. 725, 1. et Catesb, 1 , 51 ;
— Hir. montana «= rupestris.
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gcnkénl rakolt kocsonya anyagú fészkckrül, mellyct egy

különös lucus lajhul, vékony leliér szálúból, készit, mcly-

lyet megrág és forraszt elbb. Az ezen fészkeknek lulaj-

donított erosílö iulajtlonságért , azokbul nagy kereskedési

cikkely csináltaték Chinában. Mint a szegfügomba készít-

tetik el. (').

A küls tarlományokban vannak majdnem ncgyszeg-

farku fecskék (") , s mások , mellyeknél a Icurta s négy-

szeg fark tollai hegybe végzdnek. (^).

A LAPPANTYÚK. {KecskefejöJc F.)

{Les Engoulevents. Capriniulgus. Lin, Zéiegemnelker. (*).

Ugyan azon könny
,
puha , szürkével és barnával ár-

nyazott (tarkított) tollazatúk van , melly az éji madarakat

(') Ide jónek: Hir americana. Wils. V. XXXViii. 1, 2. vagy

rufa, Vieil. Am., 3; — egy másik rufa , cnl. 724. á: — H. fúlva.

Vieill. Aiii., 32; — Hir. fasciata , eni. 724, 2; — Hir. violacea
;

cnl. 722. vagy Ilir. jjurjjurea , Wils. V. xxxix, 1,2; — Hir. c/ia-^

Jybaea, enI. 545, 2; Hir. senegalensis , cnl. 510; — Hir. capensis

.

enl. 223, 2; — Hir. indicay Lath. Syn. II. LVI ; Hir. panayana.

Sonn. preniis Voy. LXXXVi. rl; — Hir. subis , Edw. 120; Hir. am-

brosiaca, Biiss. II, XLV. 4. k. , — Hir. tapera , uo. 3. k. ; — Hir.

nigra , ua. Xr.vi. 3. k. ; — Hir. daurica; — A verhenyes homloka

f. Vaill. Afr. 245, 2; a mocsári fecske, ua. uo. 246. 2; — a búbos

fecske, ua. uo. 247; Cyps. senex. T. 397; — Hir. fucata, T. col.

461. 1. — Hir. jugularis
,

pr. Max. col. uo. 2; — Hir, javanica
,

Lath. col. 83 , 2 ;
— Hir- melanoleuca

,
pr. Mat. col. uo. 1 ; — Hir.

bicolor , Vieill, Am. 31. s= Hir. viridis, Wils. V". xxxviir. 3.

(') Hir. dominicensis , enl. 545, 1. — torquata , enl 723. 1;

"— Hir. leucoptera , enl. 546, 1; — Hir. francica, enl. 544, 2; —
Hir. borbonica ; — Hir. americana ; — l' Hir. fauve. Vail. Afr

246. 1.

(') Hir. acuta, enl. 544. 1; Hir. pelasgia, enl. 726, 1 , 2. s

Wils. V- XXXIX , 4 ;
— Cypselus giganteus , Teni. col. 564 ; — Hir.

albicollis , Vieill. galer. 120. = Cypsel. coliaris
,
pr. Max. col. 195.

(^) Caprimulgus
y téte-chhvre , oegothelas , kecskefejt Geismel-
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bélyegzi*, szemeik nagyok , csorruk még szeltebb mint a

fecskéknél, ers bajuszszal biro s a legnagyobb bogarakat

elnyelni hagyó, mellyeket ragadós nyállal tartanak vissza;

alapján az orrlyukak vannak, apró csidomban; szárnyaik

hosszak; lábaik rövidek, tollas szárokkal, ujaik, alapjuk-

nál rövid hártya által egyesülvék, még a hüvelyk is illy

módon egyesülve van a bels ujjal s elre irányozható;

középs körme gyakran fogas a bels oldalon , s a küls
ujj — a mi ritka alkotás a madaraknál — négy percet bir.

A lappantyúk magánosan élnek, csak esthajnalkor vagy
szép éjeken repdesnek, éjilepkéket, éjipilléket és más

éjibogarakat vadásznak, a földre mesterség nélkül kevés

számú tojást tojnak, a repülés közben tág csorrokba be-

ható leveg különös morgást okoz.

Európában csak egy faj van:

1. ^z európai lappantyú. [Európai hecskefejö. F. Capri-

mulgus europaeusy Lin. Der NacJitschatten.) Enl.

193. Brehm. x, 1.

Húri-nagyságú, barna szürke, feketés barna hullám-

zattal és foltokkal, csorrátul fehéres szalag megy tarkójá-

hoz. Harasztokban fészkel , csak két tojást tojik.

Amerika több illy madarat tart, kerek vagy négy-

szeg farkut, s ezek közül egy akkora mint a füles bagoly.

2. A nagy lappantyú. {Capr- grandis.) enl. 325,

És egy másik;

3. A lármás lappantyú. (Capr* vociferus). Wils. V. XLI.

Hires azon ers kiáltozásairul , mellyeket tavaszszal

hallat. {').

ker , mind azon furcsa képzelettl eredt nevek, hogy a kecskéket,

söt meg a teheneket is megfejik.

(') A. h. Capr. virginianus. Edw. 63. vagy americanus , Wils.

V. XL. 1. 2. luclly, vclcmcnycra szerint , igen köacl lenui látszik a
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<í. Az új hollandi lappantyú (Capr. novae Hollandiát).

PhiUip. bot. 0. 270. 1.

Ebbül Vigors és Horsíicld az Aegotheles ncinct

csiiiíillíík*

Afrikában is van ncliány (^) , s ezek szilniában van

hegyes farkú (") , s vannak villás farknak, a fecskékkeli

rokonságot annál inkább bizonyítók ('). Söt még Ameri-

kában is van testénél hosszabb farkvillás lappantyú {*) 5 a

villás farkú fajoknál nem fogas a középuj körme.

5. A hosfizutollu lappantyú- {Capr- longipennis.) 8haN\'.,

Nat. MisccU. 205.

Szinte afrikai faj , de kerek farkú, s igen nevezetes

egy a testénél kétszerte hoszabb tolla által, nielly min-

denik szárny luivclyk-ízénck közelén ered s csak a vége fe-

lé szakállas.

A LAPFOCÁK.

{T.es Podarges. Podargu-s.) Cuv.

ldoin«)k , szíiiök , szokásaik mint a lappantyúké; de

csorrok erösebb , ujaik között sem hárlya nincs, sem fog

a közepujj körmén. (*).

giiyane/tsis he/,, ciiJ. 253; üsszczavaitaték a t'ociferus-sal ;
— Capr-

cíirolinensis , Cat«'s!». 8. A\ ils. VI. Liv. 2, a mienkhez ipcn kö/el

faj; — C. jamairensis , Lath, Syn. 11. LVn. — C rufits , eni. 735;

— Capr. seniitorqtintus ; cnl. 754; — C. caye.nnensis ^ cnl. 7G0 ;
—

í'. ucutu.s , 752; — C. Natlcreri , col. 107; — C. diurnus
,

pr.

Max. col. 482 ; — Capr. niystacalis , T-

(') Capr. itifu.scatus , Ruppcl. VI. il ; — C. isabellinus , T. col.

57'J; ('. exirnius , Rnpp. col. 598.

(") Capr. climacurus , Vieill. gal. 122.

(') Cajir. furcatus , Cuv., Vaill., AlV. 47; — C. pectoralis , ii.i.

uo. 94.

Cl r. psalurtis , T.'iii. Col 117, 151.

(') ^ií^Ol.s uyy tokiiifi .1 jappo^/ikat , mini kik a lappaiilyiikal a

pacsirtákkal kutik nss/,c.
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1. y1 fiatni'os loppogo. (Le P. cendré. P- Cuvieri. Vieü.

gal. 123.

Hamvas, Ichcrcs és feketés tarkázalLal; varjú naí;y-

ságu.

2. A verJienyes lappoga. {Le P. roiix. P. Javanensis).

Ilorsl". Jav.

Verheiiyes, haniával larka , reliér szakig" a v.íllloHak

liuflsziíbaa.

3. A szoj-vas lappoga. {Le Pad. cornu. P. cornu/us. T.)

col. 10.

\(rlienyc3. [chérrel Unka, nagy loUbúbok a fülein.

A verebüek harmadik családa.

A KÚPCSORRUAK.

Az ers, többé kevesebbé kupidomu s ki nem

niííLs/.elt csoiTii nemeket foghdja magában ; — ezek

iuiiiál kizárobban szemekkel éhiek, minél erösebb

és vaslaííabb a csorrok.

Közlök legelször is megjelelend nem:

A PACSIRTÁK.

{Alouelles. jAlauda, Liii- Die Lercke).

Hüvelykkönnök egyenes, ers s a löhbitiél jóval

hoss^iabh ('); ezek niagszeincvo , porozó madarak, a föl-

dön líuiydzók és fészkelök.

Legnagyobb számoknál egyenes, középnagyságú s

hegyes a csori\

(') Ezen bélyeg többé kevesebbe ki van fejldve a bilcsiitlk-

nál
, pacsirtáknál, pip li oknál , niellyekiiil már szólottunk, s a ha-

vas sármánynál, mellynil szólaniiunk.
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1. A szántóka pacsirta. F. [Aloufle des c/iamps. yll. ar-

vensis.) Eul. 308. I. Naum. 100. 1. Die Feldlerche.

Mindenki ösmeri egyenes (függ) repülcscnil melly

közben ersen és változatosan dalol (fiit\öl); — bven fo-

gatik meg asztalaink sztímára. Tollazata lolül barna, alul

fehéres, mindenütt homályosb barna foltokkal; farka két

széls tolla kifelé fehér.

2. A búbos pacsirta- F. Pisitneh. F. {Le Cochevis , Alou-

ette iioppée. Alauda eristata, Die Hauhenlerche. Enl.

503. 2. Naum. lOO. 2. Br. xix. 7.

Majd azon nagyságú s tollazatú; íej tollait búbbá

emelheti; ritkább az elbbinél, a falukhoz és pagonyok-

hoz közeb't.

3. Az erdei pacsirta. F. Alouette des hois. Cujelier.

Lulu. Al. arhorea. A. nemorosa. Baumlerche). Enl,

503. 2. Naum. 100. 2.

Szinte van egy kis búbja, de kcvesbbé föltn:, ki-

sebb , megkülönböztethet egy fehéres vonat által a feje

körül, és egy fehér vonallal a kis takarókon; legörö-

mestcbb az erdk mélyebeli tisztásokat szereti. (^).

Néha Európában is látható

;

4. Az éjszali pacsirta. {Aloutte a liausse-col noir. AL
alpestris. Al. Jlava. Al. sihirica. Gm. Berglerche.)

Eiü. 62. 2. Naum. 90 , 2. 3. Wils. kn. 1 , 4.

Siberiai s éjszakamerikai madár, homloka, arca s

torka sárgák, fekete vonalokkal; széles fekete full mclc

magasán keresztül. A himnek Ids hegyes búbja van min-

denik füle mögött.

(') A h. lú tracal , Vail. Afr. CXCl. il. — a nagy csurru pacs.

iia. C.^cui. il.
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MásoJaiak olly nagy c^sürrok van , hogy c tekintet-
biil a verebekhez közelíthetk.

5. A déli pacsirta. {La Calandre. Al calandra) Enk
363. 2. Naara. 98. 1.

Legnagyobb európai faj, fölül barna, alul fehéres,
nagy feketés folt a him melén. Európa délérül s Asia
pusztáirul.

De kiváltképen:

6. A tatár pacsirta. {U Aluuette de Tartarie. AL tatari-
ca et mutabilis. Tanagr. sihirica. Gm.) Sparni. Mus.
Carls. XIX. rl. Vieill. gal. KiO.

A felnitek tollazata fekete, fölül szürke hulldmzat-
tal. Néha Európába is eltéved.

Másoknak csorra hosszalt, kissé összenyomott, s

ívelt, raelly okbul a babutákhoz és gyurgyákhoz köze-
lítenek :

1. Az afrilai pacsirta. {Le Sirli. Al. africana , Gm.)
Enl. 712. VieiU. Gal. 459.

Közönséges madár a homokos tereken Afrika egyik
végétül a másikig; ruhája kevéssé külömbözik a mi ren-
des pacsirtáukétul. (^).

A CINEGÉK. CINKÉK. F.

{Les Mésanges. Parus. L. Meise.)

Csorrok vékony , rövid , kúpos , alapján apró szrrel

szegett , csorrlyukai tollak közé rejtvék ; igen vidor ma-
dárkák , szünetlenül repkedök és kúszók az ágakon , ott

mindenféle módon függeszkedök , a táplálati magvakat el-

(') Addli. Alauda bifasciata, Rupp. 5. rí. col. 595,

Jegfz. Swainson elválasztja a pacsiitáktul Vaill. bateleurjkt

194. vl. BRAChonyx nev alatt, a SENTI^[ELLE-t , MACRONYX nev alatt

s az t'n hosszú csorrúimbul a Certfiilauda-t csinálta.

CUVIER I. K. 28
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harapok, sok bogarat is evk s még az api-ó madarakai

sem vetk meg, ha ket betegen s meggyzhetve találják.

Szokások szemeket gyjteni halomra, vén fa odvakban

ieszkelnek s többet tojnak a többi verebüek akármellyi-

kénél.

Franciaországban tíz tiilajdonképi cinege faj van

:

1

.

A szén cinege. F. {Isa Charhonniére. Parus major. L-

Kohlmeise) EnI. 3. 1. Naum. 94. 1. Br. xxiv. 2.

Fölül olajzöld, alul sárga; feje valamint egy hoszas

szalag is melén fekete; mindenik arcán fekete háromszög

;

legközönségesb a cserjésekben és kertekben.

2. A fenyves cinege. {La petit Charhonniére. Parus ater

L. Die Tannenmeise. Frisch. I. xiii. rl. 2. Naura. 94, 2,

Az elbbinél kisebb, hamvast bir az olajzöld helyett

,

fehérest a sárga helyett. Különösen a nagy fenyvesek-

ben tanyáz.

3. A mocsári cinege. (Le Nonnette. Par. palustris. L.

Sumpfmeise.) Enl, 3,3. Naum. 94, 4.

Fölül hamvas, alul fehéres, sapkája fekete.

4. A kék cinege. F. (La Mésange a tété bleue. Par. coe-

ruleus. Die Blaumeise.) Enl. 3. 2. Naum. 95, 1. 2.

Fölül olajzöld, alul sárgás, fejteteje szép kék; fehér

arca feketével kerített, homloka fehér; vidor madaracska,

elég számos a pagonyokban.

5. A búbos cinege. F. [La Mésange huppée. Par. erista-

tus. L. Die Haubenmeise , Kappmeise.) Enl. 502.2.

Fölül barnás , alul fehéres , torka s arcköre feketék

,

apró búbja feketével s fehérrel tarkított.

6. A hosszú-farku cinege. F. {La Més. a longue queue.

Par. caudatus, Lin. Die Schwanzmeise.) Enl. 502,

3. Naum. 95 , 4. 5. 6. Br. xxiv. 3.

Fölül fekete , szárnytakarói barnák , fej-f<Jlc s egész
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alja fehér, farka hosszabb a lesténéi. Fészkel a cserjék

ágára csinálja, s fölülrl betakarja. (^).

A SZAKÁliLCINOK.

{Les Moustaches. Mystacinus. Br. Barttneise-)

A tiüajdonképi cinegéktl abban különböznek, hogy

csorrok fels lemeze egy kissé az alsóra görbül.

A rendes szahállcin. {szakállas cinege. F. La Moustache.

Parus. hiarniicus. L. Die Bartmeise). Enl. G18. 1. 2.

Vieill 69. Naiini. 96. Br. xxiv. 5.

Sárga; a hím feje hamvas, egy fekete szalaggal,

melly szemét körülveszi s hátul hegybe végzdik. Ezen

madár a legsrbb kakásban fészkel. Az egész régi világ-

ban találtatik, noha ritkán.

A CSÜ&ECINOK.

{Les Remiz).

Csorrok karcsúbb és hegyesebb mint a rendes cine-

géknél: általában raesterségesb fészket készítenek. Szinte

csak egy van nálunk.

(') A mi cinkcink szinte leábrázoltattak Roux munkájában
,

CXVII-CXXIV. lapig. A. hozzá: Parus bícolor. Catesb. 1.57; — P. cya-

nus , Nov. Comm. Petrop., XIV. xm. rl. 1. k. és 23, 2. kép, — P. sael-

bjensis. Sparni. M. Carls. , xxv. rl.) mellyeket Bechstein ugyan azon

faj két nmének tart, Vieill. Gal. 68. Naum. 95. 6; P. atricapillus.

(Briss. Ili, XXIX. rl. 1. k.) ; P. sibiricus , enl. 708, 3. k • — P. pa-
lustris , B. enl. 502 , 1. közel fajok vagy 3 fajták ;

— P, atriceps
,

Horsf. col. 287., 2.

A parus malabaricus
,
(Sonner, 2clik utazása, cx. rl. 1.) s coc-

cineus, (Spnrm. Mus. Carls. 48, 49), P. furcatus , col. 287, 1

sziklabilok vagy gébicsek , közeliek az Oranor-hoz , Vaill.
; a Mot.

ruticílla, L. turdas specio.sus-boA Latli. Azt megjegyezhetni, hony

valahányszor nem elég pontosan jcleltettck ki valamolly matlár hé =

lyegci , a/.t a szerzk (auctorok) nembiil nembe hányták.

28*



436 MADARAK

A rendes csügecin. {Függömaddr , Remicz. F. Le Remiz

Parus pendulinus. L, Die Beitelmeise.) Enl. 618, 3.

Vieill. 70. Naum. 97. Brehra. xxiv. 5.

Hamvas; szárnya, farka barna, homlokán fekete sza-

lag, a himnél elterjed egész a szemek mógé. Ezen apró

madár Európa délén s keletén lakik , s híres azon csinos

fészekért, mellyet erszényidomban a füz és nyárfa pely-

heiböl készít , belül tollakkal környez , s a vizi fák hajlé-

kony ágaira fölfüggeszt. (^).

A SÁRMÁNYOK.

{Les Bruants. Emberiza. Lin. Ammer.)

Rendkívül megkülönböztetett bélyegök van kúpos, rö-

vid , egyenes csorrukban , mellynek fels lemeze keske-

nyebb s az alsóba behat, s szájpadlatán kiálló s kemény

gumó van. Magszem-ev madarak, vigyázatlanok, min-

den elökbe vetett trbe rohanók.

1. A citrom sármány. F. {Le Bruant comniun. EmJjeri-

za citrinella. Lin. Di^ Goldam.m.er- Der Hammer-
ling.) Enl. 30. 1. Naum. 102, 1. 2.

Háta barna sárga , fekete s teste egész ala sárga , far-

ka két küls tollának belszéle fehér. Gyepükben fészkel;

télen számtalan csoportban közelít a lakhelyekhez a vere-

bekkel, pintyekkel stb. midn a földet hó födi.

2. Az ostoba sármány. {Le Bruant fou. Fnib. cia. Lin*

Die Zippammer.) Enl. 30, 2. Naum. 104, 1. 2.

Amattól abban különbözik, hogy alul verhenyes szür-

(M Parus narbonensis
^

(enl. 708, 1.) iigy látszik a pendulinus

jércejc :, A. h. Par. capensis
,
(Soniier. 2-dik utaz. cxin. rl.) melly-

nek fc'szke palaczkidomii , s pamutból ujjy csiuált , hap;y a nyak szé-

lén egy kis tárca van, liogy a hím ujla nyiigodhassck
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ke , feje oldalai fehéresek , háromszeglelesen véve fekete

vonalokkal körL Hegyes lújakon lakik. (*).

.3. A gyepüs sármány. {Le Bruant des haies. Enib. cir-

lus. hin. Die Zaujiammer.) Eiil. 053. Naurn. 102, 3. 4.

Torka fekete, fej oldalai sárgák. Bokrokban fészkel a

mezk határain. (').

4. A nádas sármány. {Le Bruant des roseaux. Lmh.

schaenicius , Lin. Die Rohrainm,er.) Enl. 247 , 2.

Nauin. 105.

Fején fekete sapka, fekete foltok a melén , liáta ver-

henyes. A bokrok aljára fészkel, a vizek hosszában, stb. {^)-

5. A höleses sármány. {Sordély. Kölesmadár. Földi. Die

Grauammer. Der grosse Ortolan.) 101. 1. Emb.

miliaria. L. Le Proyer. Enl. 233. Naum.

Barna-szürke , mindenfelé sötél barnával pettegetett.

A fben és gabonában fészkel,

6. A kerti sármány. F. {L' Ortolan. Emb' hortulana. Lin.)

Enl. 247.. 1. Nanm. 103. Der Ortolan. Fettammer.

Háta olajzöldes-barna , torka sárgás , fax'ka két klsö

tolla belül fehér. Gyepükben fészkel j számos és igen kö-

vér öszszel. (*).

Déli Európában néha megfordul:

(') Az Emb. lotharingica , enl. 51í. 1. nem különbözik tle.

(^) Ide számláltatik meg : Emb. passerina ^ s tán az Emb. pro-

vinciális , enl. 656, 1. lesbia, uo. 2, csak töiténetbeli fajtái. L.

Roux, 176 és 178. 1.

(') Wolf véleménye szerint ide egyesítend az Emb. chloroce-

phala , és az Em,b. badensis.

(*) Az Emb. melbensis , Sparm. Mus, Carls. 1, 21. nem egyéb

fiatal kerti sármánynál.

Mindazon ketts elnevezések levonta után , mellyeket kijelel-

tünk, kicsapandók még e nembül : Emb. brumalis , mert = Fring,
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7. A fekete fejü-sdrjnány. {fje Br. a tété nire. Emb.

melanocephala. Scop. JNaiini. lül. 2. — Fring. (rocea,

VieiU. Ois. tab. 27.

Fölül barnább síírga, alul sárga; feje fekete.

8. Afenyves sármány. {Le Bruant des pins. Emh. pi-

thyornis. Pali. Die Fichtenammer)' IS'aum. 104. 3.

Torka s feje oldalán egy vonat, sötét verheuyes.

SÁRMÁK. SARKAMÁNYOK

nevét hordliatják azon sármányok, mellyeket Meyer

Plectrophanes {Spurnanuner) nevezettel niegkiilönbözlete ,

niellyeknek hüvelykkörrae megnyúlt, mint a pacsirtáké.

Illyen

:

1. A havasi sárma. {Hómadár, havasi sármány. F. Ee
Bruant de neige , Emb. nivalis. Lin, Die Schnee-

ammer), Enl. 50. Naum lOG, 107.

Megismerhet egy fehér széles hosz-szalagrul a szár-

citrinella^ enl. 658, 2; — Emb. ruhra, mert = Fring. erythroce-

phala , enl. 665, 1,2; minden özvegy pinty , mint alább mondan-

ilom; Emi), quadricolor , enl. 101, 2; Emb. cyanopis , Briss. III,

VIII. rl. 4. k. — Emb. caerulea, ua. uo. XIV", 2, = cyanella

,

Sparn. Carls. II. 42, 43, — mert ezek (3) Zoxta-k; — Emb. quelea

,

enl, 225, 1; — Emb. capensis , enl. 158 és 564; — Emb. borbo-

nica, enl. 321. 2; — Emb. brasiliensis , uo. 1. ezek pintyek; —
Emb. ciris. enl. 158, melly kenderike; végre Emb. oryzivora, enl.

588, mellynek Cborra mint a kenderikéé, nem számlálva ide azon

fajokat, mellyeket meg nem vizsgálhattam. De valóban a sármányokhoz

tartozók: A kormányzó sárm. [Le Br. commandeur. Emb. guberná-

tor. T. col. 63.) == [Emb. cristatella Br. huppé. Tieiil. Galer. 67.);

Emb. striolata (vonatos 8.) Ruppel. Av., 10. rl. a; — Emb. caesia,

ua. uo. b; a Tanagra cristatella ,
graminea , rujlcollis , Spix. 53,

szinte sármányok.

Tem. EMBERizoiDES-ei , col. 114. hosszú széledt farkú pintyek,

mellyckuck , csorra kissé a pintyekéhez közelít.
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nyán. Ez éjszaki madár, télen majd egészen megfehé-

red. C).

Ide adandó még

:

2. A laphoni sdrma. {Le Bruant de Laponie, ou, grand

Montain BuíF. Fring. laponica Gm. vagy Calcarata,

Pali. Lásd a francz. ford. III, 1. rl. 1.) Naum. 108.

Barna-sárga alapon fekete foltokkal ; a hímnél a torok

s a mel fölseje feketék. Az elbbivel egy vidéken lakik » s

hozzánk csak télen j , és jól ritkán.

A PINTYEK. F.

(Les Moineaux. Fringilla- Lin.)

Csorrok kúpos, alapján többé kevesebbé vastag; ösz-

bucsa (eresztéke) nem szegletes: általában szemmel élnek

s nagyrészint torkos, ártalmas madarak.

Mi következleg osztjuk ket föl

:

A FONÁROK
,
(SZÖVÉLYEK.)

(Ploceus, Cuv.) (^).

Csorrok elég nagy , hogy részint a csoporlilyok közé

tetettek; de egyenes eresztéke megkülönbözteti azoktól.

Azon fölül fels csorrlemezök könyüden boltos.

A két világrészen találtatnak. Az ó száraziak nagyobb

része nagy mesterséggel rakja fészkét, fszálakat fonva ösz-

sze ; ezért neveztetnek /ondrok-nak'

Hlyen

:

yí Fúlöpszigeti fondr. {Toucnam-Courvi des Philippi-

nes. Loxia Philippina, Lin.) Enl. 135.

Sárga , barna foltokkal , torka fekete. Fészke föl-

(') Az Emb. montana, s Emb. mustelina , csak különbözA ko-

rai a havas sármának.

{') ni^oxtvg ^ szöv, takács. Vieillot vette föl e nemet es nevet.

Gal. LXXXiV. rl.
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akaszloLL, gokjókcp , ÍVigglegps iKisad.issal, alul iiyill,

rnelly oldalvást fiigg azon úreggcl oszve, hol aprai van-

nak. C).

Némellyek nagy mennyiségben rakják össze fészkei-

ket, abbul egy sok rekcszü tömeget képezve.

lUyen

:

1. A társas fonár. {Le Républicain» Loxia socia. Lalii.

Paters. Voy . xix. rl. .^ ^ /

Olajzöldes barna, alul sárgás, feje s tollai barnák

vagy feketések.

Az új világbeliek között meg-jegyezhet

:

2. Á rlsevö fonár. {Le Mangeur de riz ,
petit Choucas

de Suririam , de la Jamaique ^ Cassique noir. stb.

OrioL. niger , Or. oryzivorus ; Corv- surinarnensis.

Gm.) Enl. 534. lirowii. Illustr. X. Wüs. Am. III,

XXI. 4.

Melly végetlen csoportokban pusztítja Amerika heve-

sebb részcinek mezeit. Sziue fekete, a simított acél min-

den szinét gyönyör sugárlalokkal változtatva- (").

(') A. li. Capmore , Bufl'. (üriolus textor , Gm.) eui. 575, 37G ;

Fring. erythrocephala , enl. 6G5. Vieill. Ois. eh. 28; a követelt

Tang. de malimbe , Daud. Aii. raus. 1, 128 , X. rí. = Malimbe hup-

pé , Vieill. Ois. eh. 42 s 43 ;
— le Malimbe orange , uo. 44; — le

malimbe a gorge nire, uo. 45; — Jz aranyhomloku fonár. Ploc.

aurifrons. Tem. col. 175 és 176 ;
— a Baglafeckt {Lox. abyssinica)

;

a Nélicourvi {Lox. pensilis.) Sonn. 2ciik utaz cix. 1.; — a J-forabee

{Fring. abyssinica, Gm.) Vieill. Ois. eh. 28**; — Fring. erythro-

cephala. Gm. Vieill. uo. 28.

Az alecto szövélyt is. Tem. col. 446. meg lehet különböztetni ,

mellynek csorra aljáa földuzadás van.

(-) A névosztók nem szehetldk mindeddig rendbe Amerikának ,

a csopoilályokhoz többé kevesebbé közeli fekete madarait, mivel a?

utasok-adták leírások elégtelenek.

Azt vélem, helye lesz ill a nevezetesebbeket kijelelni az/.al, a mi

íynon yniiá jókban világosabb.
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A VEREBEK.

(Les Moineaux. propr. dits. Pjrgüa (^). Cuv. Eig.

Sperlinge.

Gsori'ok kissé rövidebb az elbbiekénél, kúpos, s

hegye felé kissé boltos.

1. A házi 'vereb. {T^eréh. F. Le Moineau domestique'.

Fring. dojnestica- Der fíaussperlíng). Eul. í). 1.

Naum. 115.

A falak lyukaiban fészkel; a lakott helyeket szemtelen-

sége s torkossága miatt háborgatja. Fölül barna , feketés

1-ször. Le cassique noir a mantelet. Alább a csopoitályolnál

fölliozva.

2-szor. A f'ólebbi madár, jól rajzolva, de csillogás nélkül fest-

ve, enl. 534, s Oriolius niger név alatt fölhozva. Az Oriol. ludo-

vicianus enl, 64:6. nem egyéb mint kakerlak-fajta. Világosan = Corv.

surinamensis , Brown. Ili , x. rí. Az apró choucas de Jamaique
,

Sloane Jam. II, 299, CCLVii. rl., mellyel Pennant Grac. barita é%

quiscala alatt boza föl , szinte ez a madár. Más oldalrul nem kétel-

kedhetni, hogy Latham szeme eltt birta , midón az Oriolus oryzi-

vurust leirta.

5-szor. A valódi Carouge noir, violaszinbe játszó, kissé rövid

de jól egyenes csorru , tangaia gyanánt adva , enl. 710. s mellyböl

a tanagra bonariensis csínáltaték , de ezen ábra valódilag az apró

fekete csapatáljt {oriolus minor) mutatja. Ezen fajt rosszul mond-

ják jércének , az enl. 600, — 2 kép alatti madár egészen különböz.

4-szer. Valódi Troupial csapatály , sötét fekete, violaszín fény-

nyel, hegyes csorra kissé ívelt s melly farkát fölülrl csanakidomu-

lag keresztezi. Ez a boat-tailed grakle Penn. és Lath., mellyet ekét

szerz a gracula barita névazonának tartanak s mind a mellett, ez

valóban az a madár Catesb. 12. rl., mellyböl Linné a gracula quis-

cala-t csinálta, de Catesby rosszul adta a csorrát. '" ""'"•'

5-ször. Egy fekete madár violaszín és zöld játszással , egy tissé

elvágott farkkal , csapatály-csorral , de hegye felé jobban hajolt-

tal. stb.

(') Pyrgita^ a házi veréb hellén neve:
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foltokkal , alul szürke , fehéres szalag a szárnyán , a hím-

nek verlienyes oldalsapkája , torka fekete.

Olaszhonban van egy faj vagy fajta, melly hímének

ftjc egészen gesztenyebarna.

2. Az olasz veréb. (Fr. cisalpina. T- Fríng. Italiae.)

Vieill. Gal. 63.

A torok feketesége néha a mclig kiterjedj ez

4. j4 mezei veréb, {Le Frinquet , Moineau de bois.

Fring. montana.) Enl. 267. 1. Naum. 116, 1. 2.

A lakhely ektíü távolabb tartózkodik. Szárnyán két

fehér szalag van, sapkája veres, fejoldala fehér, egy fe-

kete folttal. C).

A PINTYEK.

{Les Pi/tQons. Fringilla. Cuv. Eigentliche Finken.)

Csorrok valamivel kevesebbé ívelt, mint a verebeknél,

kissé crsebb és hosszabb mint a kenderikéknél. Erköl-

cseik vidámabbalt s dalok változatosb mint a verebeké.

Nálunk három faj van ;

(') A hambouvreux. BufT. (Loxia hamburgica, Gm. nem egyéb

mint Albin által elrontott mezei veréb , Ois. III , 24. rl.

A reudes verebekhez számitaiidók még a természetvizsgálók ál-

tal elszórt ezen madarak: Fring. arcuata. enl. 230. 1. k. hol igen

veres ; igazi szinei a verebei ; Fring. crucigera , Tem. 269 ; — Emb.

capensis, c. enl. 389, enl. 389, 2 éa 9. enl. 664, 2; — Tanagra

silens , enl. 742, mellybül Vieillot az arremon nemet csinálta,

Gal. 78; — Fring. elegáns y enl. 205, i. Vieill. Gal. 64; — Emb.

ciris
,

{le papé) enl. i59. melly = passerina, Vieill. Gal. 66; —
Loxia oryx. enl. 6,2; — Loxia ignicolor , Vieill. Ois. chant. 59;

— Lox. dominica, enl. 55, 2. « más faj, enl. 103; — Fring. eris-

tata, enl. 181; — Emb. quelea^ {le dioch) , Vieill. Ois. eh., 23: —
le dioch rose, ua. 24; — Loxia capentis\. Ez kezd egy kisaé a

vasorrokhoz közelíteni-
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1. Az erdei pinty. F. {Fring. celebs. Liri. Le Pin^on

ordinaire. Edelfink. Gartenfinh. Buchjink.) Enl. 54 ,

1. Naum. 118.

Fölül barna , alul borverhenycs a hím, szrkés a nö;

két fehér folt a szárnyán; fehérke a fark oldalán. Min-

denféle magot eszik s mindennem fán fészkel. A mezsé-
get leginkább vidámító madár.

2. A feny pinty. F. Le Pim^on de montagne. Fring.

montifringilla. L. Der Buchjinh Bergfmh.) Enl. 54

,

2. Naum. Hí). Br. xvii. 3.

Fölül fekete , barnasárgával árnyalt , mele sárga

,

szárny-ala szép citromszin- Ezen sokat változó madár, a

legsrbb erdkben fészkel, s a síkokra csak télen j.

3. A hó pinty. F. {Le Pin^on de neige ou. Niverolle.

Fring, nivalis, L. Der Schneejinh.) Briss. III , xv. 1

.

Naum. 117.

Fölül barna világosabbal árnyolva , alul fehéres, feje

hamvas, szárnyfedi s majd minden másod rangú tolla fe-

hér. A hím torka fekete. A magas havasok szdíláin fészkel

honnan csak az ers télen j le az alsóbb hegyelcre.

A TENGELICEK és (kENDERIKÉK.) F.

(Les Chardonnerettes. Carduelis. Cuv. Distelfinhen).

Csorrok pontosan kúpos, sehol nem boltolt. Mag-

vakkal élnek. A tengeliceknek csorra kissé hosszabb és

hegyes.

A közönséges tengelic. {Le Chardonneret ordinaire- Fring.

carduelis. Lin. Der gem. Stiglitz- Distelfink.) Enl.

4. Naum. 124. 1. 2. Br- xviii- 7.

Egyike az európai legvidorabb madaraknak , fölül

barna, ahil fehéres, szép veres álarccal, szép sárga folt a

szárnyán, stb. Egyszersmind igen tanulékony madár, éne-
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kelni s kiilöiifélc mesterségeket megtanuló. Idegen neveit a

kúrótul kapta, mert a bogácskoró magvát igen örO-

meát eszi. (').

A KENDERIKÉK.

(Les Linottes. Linaria. Bechst. Die Hanflinge.)

Csorrok szinte szigorúan kúpos, de rövidebb és tom-

pább mint a tengeliceké. Psövény magvakkal nevezetesen

len- és kenderével élnek s kalickában könnyen tarthatók.

Nálunk van néhány barna faj , verhenyes keverék-

kel, mell^^ek különösen leniték-nek (linottes) mondat-

hatnak. A fiatalok és jércék igen különböznek a veres szín

mennyiségére, vagy annak egész hiával is vannak. Az el-

s faj csorra még majd oUy Jiegyes mint a tengelicé. Ez

j4 kis kenderike. (Csicsörke. F. Lenike. Le Sisserin. Ca-

baret, v. petité Linotte. Fr. linearia. L. Leinhanf-

Jling.) Enl. 485. 2. Vieill. gal. 65. Naum. 126.

Fölül barna, feketés foltokkal, szárnyán keresztül két

fehér szalag, torka fekete, fejföle veres valamint a mel

is a fclnlt himnél, néha még a farcsik is. Éjszaki ma-

dár, mellynek , mint vélik, mostanában egy kis és nagy

fajtája ismertetek meg {-).

A nagy kenderike. {Kenderike. F. La grandé Linotte.

Fring. cannabina. L* Enl. 485. 1. Naum. 121.

Háta sárga-barna, szárny- és farklollai feketék, fehér-

rel szegve; alul feiiéres , szép veres a fején s melén a

vén Ilimnek. Csorra szürke. Gyakran a szlhegyeken

(') A. li. Fr. psitacea. LatJi. Syn. JI, 48. 1; — Fr.melbay Edw.

128, s 272; — Fr. coccinea , Vieill. Ois. cli. xxxi. rl ; — Fr. leu-

cocephala , Lat. uo. 26; — Fr. magellanica , uo, 50.

(-) L. Vieillot. acail, de de Turin , xxui. köi. 193. s kov.

lapok.
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majd az erdövágásokban és bokrokban is fészkel. Egy kö-

zép faj , inelly azonban az utolsóhoz közelebb esik.

3. u4z éjszahi henderihe. {Fring. montium, Gm. Naum.
122. Brehm. XVII. 4.) néha éjszakrul jö hozzánk.

Csorra sárga s a hím farcsika kissé verhenyes.

csízek. F.

{Serins. Tarins. Zeisige.)

Azon fajok, mellyek többé kevesebbé zöldek.

1

.

A közönséges csiz. {Le Tarin. commun. Fring. spinus,

Lin. Der Zeisig. Erlfinh. Enl. 485. 3. Naum. 125.

Csorra szinte jól hasonlít a tengelicéhez s különbféle

teldntetben hasonlít a kis kenderikéhez. Fölül olajzöld,

alul sárga, sapkája, szárnya, farka feketék, két sárga sza-

lag a 'szárnyán. Csak a fényvek legmagasabb tetején fészkel.

A többi fajok csorra rövidebb, mint a nagy ken-

derikéé.

2. A citrom csiz. {Le J^enturon. Fring. citrinella. Lin.

Der Zitronenzeisig.) Enl. 658, 2. Vieill. gal. 62.

Naum. 124. 3. 4.

Fölül olajzöld, alul sárgás, feje s nyaka hátula

hamvas.

3. A girli csiz> {Le Cini. Fring. serinus. Lin. Der Gir-

litz). Enl. 658, I. Naum. 123.

Fölül olajzöld, alul sárgás; barna foltokkal, sárga

szalag a szárnyán. Európa déli hegyeinek két madara , a

közönséges csiz nagyságával.

4. A kanári csiz. {Kanári pinty F. Le Serin des Cana-

ries. Fring. canaria. Lin. Der Canarienvogel?) Enl.

202. 1.

Nagyobb ; könnyen szaporodván a fogságban s igen

szépen énekelvén, mindenütt elterjesztetek, s annyira meg-
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változott színében hogy az eredetit nehéz meghatározni. A

nem többi fajainak nagyobb részével nöszik; s azokkal

többé kevesbbé termékeny korcsokat nemz Q).

AZ ÖZVEGYPINTYEK.

(Les F'euves, Vidua- Cuv. (^).

Afrikai s indiai madarak , csorrok mint a kenderikéé ,

néha kissé fölfútlabb alapú , az által még különböztethe-

tk, hogy némellyeknél farkok toUai vagy fels takarói

rendkivül hosszak. (^).

(') Azon idegen madarak közé, mellyeket nömi bélyegekkel meg

nem különböztethetni a kenderikéktiil, Fringilla lepida ; — Fr.

triítis , eni. 202 , 2 ; — Fr. ictera, enl. 564 ; — Fr. nitens , eni.

224; — Fr. senegalla, Vaill. Ois. eh. IX. rí.; — Fr. amandava,

enl. 115, 2 és 3 ; — Fr. granatina
^

enl. 109, 3; — Fr. Benga-

lus ; — Fr. angolensis , enl. 115, 1; — Carduelis cucuUata

,

Swins. Zool. III. Több fajokat találni még, astril , bengalis éi

senegalis , név alatt, Vieillot illy ciroü munkájában. Oiseaux chan-

teur dela zóne torride, mint: Fring. bicolor , xx. rl.; Fr. cinerea ^

6; — caerulescens , 8; — melpoda , 7; — viridis , 4; — erythron-

tos , 14; — quinticolor , 15; — rubriventris , 13; — frontális

vagy loxia frontalis j L. 16; — Fr. guttata. 3; — ah, Fr. mela-

notis , Tem. col. 151, 1; — Fr. aangvinolenta , uo. 3; Fr. po^

lyzona , uo 3; Fr. otoleucus , Tem. coll. 269, 2, 3; — Fr. sim-

plex, Lichtenst. col. 358; — Fr. lutea. ua. Col. 365. Fr. ornata

,

Pr. Max. col. 208. A tÍíÍo%o\.í emberiza oryzivora , enl. 388, szinte

hasonló csoriu , hanem farkának durva s hegyes tollai megkülön-

böztetik.

Lásd szinte azon szúmos pintyeket, mellyek Bonaparte Károly

által leírattak, Lycée de New-York. II. déc. 4826. 106 s köv. lap.

{') Nem tudni mért számlálta ket Linné s Gmelin a sármá-

nyokhoz illy név alatt: emberiza regia, (enl. 8, 1); — Emb. sere-

na
^

(uo. 24; Emb. paradisea {en\. 194); — Emb. panayensis (enl.

647); — Emb. longicauda, (enl. 635); Add hozzá: Fr. superci-

liosa, Vioill. gal. 61. Ha az özvegy pintyeket a kenderikéknél nem

hagyjuk , a kupályokhoz kell ket tenni.

(*) A vállas özvegypintynél {y. longicauda) csak a takarók hosz-

szúk ; másoknál a tollak.
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Fokonkénti menetel van minden elállítható köz nél-

kül a kenderikéktül Q)

A KUPÁLYOK-hoz. (vASORR-okhoz.)

{Les Gros-becs. Coccothraustes> Cuv. Kernbeisser.)

Mellyek szigorúan kúpos csorra rendkívül nagy.

I. A vasorrú lupdly, [V^asorru-magnyitó. F- Le Gros-

bec. commun. Loxía Coccothraustes. Lin.) Enl. 99
;

100. Naum. 114.

Nevét igen megérdemli. Iszonyú csorra sárgás 5 háta,

Jegyz. Az Emb. principális (Edw. 270.) és Emb. vidua. (Al-

droiv. Ornith. II, b^S.^ ugyan azon madárnak látszanak, de Lülönbö-

z6 tollazatí állapotban. A Emb. psitacea , Seb. 1 , LXVI. rí. 5. k.

nem valódi forrásbul jó, az angolensis, Salern. Oi-n. 277; La veu-

ve chrysoptere , Vieill. Ois. eh. XLr , és a Lox. macroura , enl.

283 , 1. melly alig különbözik töIe , nem özvegypintyek hanem ren-

des kiipályok.

(') Ezen átmenetel, a megvizsgálhattam fajokban, majdnem kö-

vetkez rendben történik, a csorr egyre nólvén ; Lox. quadricolor

,

(Emb. L.) 101 , 2 ; — ugyan az mint le gros-bec longicone , Tem.,

Col.; — Lox. sanguinirostris i enl. 183, 2; — Lox. Molucca. enl.

159 , 2 ; — Lox. Variegata , Vieill. 51 ; — Lox. punctulata , uo.

1 ;
— L. Maja, enl. 109, 1 ;

— L. striata, enl. 1.53, 1; — Lox.

nitula, Vieill. 50; — L. malaccá, enl. 139, 3; — L. astrild.

enl. 157. 2: — L. bella , Vieill. 55; — L. cantans , ua. 57; —
L. oryzivora , enl. 152, i; — L. fuscata , Vieill. LXii.; — L.

cyanea, ua. 64; — L. atricapilla, ua. 55^ — L. nigra
^
Catesb.

1, 68; Vieill. gal. 57; — Lox. brasilianay enl. 309, 2, és Vieill.

gal. 58 ; — Lox. petronia. (Fring, petronia. L.) enl. 255 ; — L.

chloris, enl. 267, 2; — L. hoematina , Vieill. l.XVir. rl. a hol a

csorr igen vékony; — Lox. guttata^ ua. 68, amannak fajtája; —
L. quinticolor , ua. 51; — L. fasciata , Brown , III. xxvii , — L.

madagascariensis , enl. 134, 2; — Lox. caerulea; — L. cardina-

lis , cnl. 37 ; — L. melanura : — L. coccothraustes , enl. 99 és

100; '— L. ostrina, Vieill. Ois. eh., 48. gal. 60; — L. rosea,

Vieill. LXni.
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sapkája barna, egyéb tollazata szürkés, torka S Szárriytol-

lai feketék, szárnyán fehér szalag. Hegyi erdkben la-

kik, bük és gyümölcsfákon fészkel, mindenféle gyümöl-

csöt s magvat megeszik.

Európában még két kisebb csorru faj van.

2. A zöldiíe Jcupdly. {Zöldike. F. Le Verdier. Lox. clilo-

ris. Lin. Der Grünling.) Enl. 672. 2. Namn. 120.

Fölül zöldes, alul sárgás, farka külszélc sárga. Pa-

gonyokban lakik s minden magot megeszik.

3. A hüvi kujxíly» (La Soulcie. Fring. petronia, Lin. Der
Steinsperling , Graufmh.) Enl 225. Naum. 11(5. 3. 4.

Ezt a verebekhez vala szokás tenni, mert hasonló szí-

n ; de nagy csorrán kivül , azoktul könnyen megkülön-

böztethetni egy fehéres vonalrul feje köi'ött s egy sárgás

foltrul a mellén. (^).

A kupályoktól meg kell különböztetni némelly ide-

gen fajokat. Ezek

A MAGZUZÁROK. (mAGZUZÓk).

{Pítylus, Cuv.)

Csorrok szinte nagy, kissé összenyomott, fölül ívelt,

s néha a fels állkaj>ca (lemez) szélének közepén egy kiál-

ló szeglet van« (")•

Már régóta megkülönböztettek.

(') Könnyen Játhatú hogy ezen harmadik faj nem kevesebbé ku-

|>ály mint a második.

(') Hlyének: Lox. grossa^ enJ. 154; — L. canailanensis , enf.

152, 2, — L. erythromelas , Lath. II, l-XVir

,

és Vieill. gal. 59;

— L. portoricensis , Daud. Orn. II, XXiX. rl. vagy pyrrhula aii-

ranticollis , Vieill. gal. 55.
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A PIRÓKOK. F. SÜVÖIiTÉREK.

{Les Bouvreuils. Pyrrliula. Qimpel.)

Csorrok görgeteg, fólfútt s minden oldalra holtolt.

Nálunk egy van

A rendes pirók. {Süvölt magnyitó. Le Bouvreuil or-

dinaire.

Fölül hamvas, alul verhenyes, sipkája fekete 5 a jéi'-

cén verheny^es szüi'ke foglalja cl a verhenyes helyét. Kü-
lönböz fákon , cserjeken fészkel , az utak hosszában. Ter-

mészeti éneke kellemetes ; könnyen szelidül , dalolni , szól-

ni megtanul. Van egy fajtája, melly egy harmaddal na-

gyobb (^).

A KERESZTORRÁLYOK. KERESZTORRUAK.

{Les Becs-croisés. Loxia. Eris. ('). Kreuzschnabel.)

Csorrok összenyomott s két lemezök annyira görbe, hogy

hegyeik majd egyik másik oldalrul keresztezik egymást

,

az egyének szerint. Ezen rendkivüli csorr arra szolgál,

hogy a feny tobozok pikkelyei alul kiszedjék vele a mag-
vakat.

Az európai faj mindenütt számos , liol nagy fenyve-

sek vannak; ez

A rendes heresztorrdly. {keresztorru magnyitó. F. Loxia

curvirostra. Lin. Der Kreuzschnabel. Enl. 218. Br.

XVI. 1.

A fiatal hím tollazata szép veres, szárnyai barnák , az

(') A. li. Lox. lineola, enl. 319, 1; — L. minuta^ uo. 2; —
L. collaria^ enl. 393, 3; — L. sibirica^ Falk. Voy. III, xxviii.;

— Pyr. cinereola , Teni. col. 11, 1; — P. falcirostris , uo. 2; —
P. orthaginea, Tem. col. 400 5

— P. mysia, Vieill. Ois. eh. XLVi.

jl. s Spixnél Lix és LX.

(-) Loxia Ao^oe-tol (sörbe) Ge^sn<•^ Coniad képzelte neve ezen

madárnak ; Linné útviltc iniatlen kupáitokra.

CUVIER. l. K. 29
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idülté s a jérceé fóll zöldes, alul sárgás. Szinte két Taj-

túja van, különböz nagyságú, söt a mint mondják , sza-

vú s csorridorau is (Loxia cuvirostra Nauni. 110. és Loxia

pytiopsittacus, Bechst. Nanm. lOí). (^).

A pirókoktul cs keresztorályoktul el nem távolíthatók :

A KUPAHORGOK. (mAGN YITÓr).

[Les Durbecs. Corythus , Cuv- (^). Hahenkernbeisser.)

Csorrok niindenfelülröl boltos, és hegyét fölülrl az

alsó lemezre hajlítja-

Legismertebb faj ;

A JciszemeLö kupahorg. [Loxia eaucleator. Lin. Der Ha-
kenJinL}Enl 135, 1; vagy jobban, £d\v. 123. 124;

Vieill. gal. 53. Naum. 112.

Szinte a két világrész éjszaki tájain lakik s a ke-

resztorr módjára él. Veres vagy vereses , szárny- és fark-

tollai fehéren szegve. (^).

Éjszakon szomszéd fajok is vannak, szépsziníiek , s

bellük néha jutnak el Némethonba is egyének (^).

(') A. h. Loxia leucoptera , Lath. Vieill. gal. 53. és Wila.

Oni. Am.

(-) Corjthus , egy ismeretlen madár görög neve. Vieillot e nevet

STROBiLiPHAGA-ra válloztalá.

C) Lox. Jlamengo , (Sparm. Mus. Cails. xvii. rl.) vííleniényem

szerint csak a kiszemelö-nek fehér fajtája.

A loxia psittacea a Sandwich szigetekrül , Lath., Syn. II, LXii.

rl. vagy psittacirostra icterocephala , Tem. Col. 457, a kupahor-

goktiil nem látszik különbözni mint csoirának egy kissé hosszabitott

görbe hegye által.

(*) Lox. erythrina, Pal. v. fringilla Jlammea, Linn. Naura. 115,

I- -; — Lox. rosea , Pali. Nanm. 115, 3; — Fr, purpurea, Wils.

,\ni. I, vii. 4 ?
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A HAJIiAKÚPOK.

{Les Colious. Colius. Gm. (^).

Még elég közel állanak az elbbiekhez. Csorrok rö-

vid , tömött, kúpos, kissé összenyomott s két lemeze

meghajlott, de egymást keresztül nem vágja; farktollaik

elvágvák s igen hosszak, hüvelykök, mint a föllengüké
,

a többi ujjakhoz elre irányozható; finom és selymes
tollaik rendesen hamvas szinüek. Afrikai s indiai mada-
rak, majd mint a papagályok kúsznak, seregben élnek,

st még fészkeiket is azon cserjére nagy számmal épitik

össze, végre az ágakra fölakasztva lóggó fejjel, egymás-
hoz szorulkozva alszanak: gyümölcscsel élnek. p).

Ide helyezendök még

:

> i A. •

A VÁGÁROK (marhavágók.)

Les Píque-Boeufs. JBuphaga. Bi'is. Ochsenliacher.

Apró nem , mellynek csorra középhosszaságu , eleinte

henger, de hegye eltt mindenik lemezén földagad, s

elég tompa hegybe végzdik. Az ökör brének össze-

nyomására szolgál ez nekik , hogy onnan az ott lakó ba-

gócs bábokat kiszorítsák, melly ékkel élnek.

Csak egy afrikai faj ismeretes, melly barnás , közép-

szer, s tompa farkú, huros-nagyságu. Ez

Az afrilcai vágdr. (Földinél; Amerihai marhavágó. Bu-
phaga africana) Enl. 293. Vaill. Afr. 97. rl. Vieill. gal.

(') Ko'koioq
^
görög neve egy kis varjú fajnak.

(^) Colius capensis , enl. 282, 1; Vaill. 258, s a fiatal, 2.56.

Ezen fiatal = Col. striatus és Col. panayensis ;
— Col. erjthropus

,

Gm. leuconotus , Latli Vaill. 257; — Col. gularis, Vaill. 239.

Én a hajlakúpokhoz vezetendöknek vélem a Malurus te.xtilia.

Less. {Merion natté) és Mel. leucopterus , {Merion leucopteré) ne-

víi madarakat. Voy. de Frevcinet. Zool. 23. rl.

29 *
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A CSOPORTÁLYOK.

{Les Cassiques. Cassicus. Cuv.)

Csorrok nagy, pontosan kiípidomii, alapjdn vastag,

s nagyon hegyes vég; apró gömböly orrlynkai oldalvást

nvilnakj a lemezek erösze tört vonalú, vagy szegletet kép-

z mint a seregélyeknél. Amerikai madarak, erkölcseik

eléggé hasonlók seregélyeinkéhez , seregekben élk
,
gyak-

ran fészlceikct is közel rakok s néJia nagy mesterséggel

készítik azt. Bogarakkal s magvakkal élnek s számos csa-

pataik nagy kárt okoznak a mívelt mezó'scgcken. Hú-
sok rósz.

Mi következleg osztjuk fel ket:

A tulajdonképi csoportályok.

[Les casfiiques propr. dits. Cassicus. (').

Hol a csorr alapja a liomlokra fölmegy s ott a tolla-

kat ee;v széles, félkör kimetszés által körülveszi. Ezek

közt találtainak a legnagyobb fajok. (").

A CSAPATÁLYOK.

(IjCS Troupiales. Icterus.) (^).

Mellveknck csorra a homlok tollait csak hegyes kí-

metszésscl veszi körül ; — s egész hosszában hajolt. (*).

(') Vieillot fogadta el a nemet és nevet.

(') Cassicus bifasciatus, Spix. LXI. a; — Cassic. angustifrons

,

iia. LXII; — Cass. nigerrimiis , ua. LXiii. 1; — Oriolus eristatus

,

cnl. 344; — 1'. 328; — Ilcmorrhous, 482; — Persicus, 184. Jegyz.

nielly "cm PeiFiábul jö lianem Amerikábul , mint a többiek). — Van

egy ércfényii fekete faj, mellynek nyaktoUai fölmeieszthctöks némi ta-

karófélit képezhetnek; ez a Grand, troiipiale , Azz. Voy. III , 167.1.

(') Vieillot ezen troupiale nevet carouge-\a változtatá, mig én

a kövelkozó osztálynak adtam azt. A carouge-t pendulinus-sal for-

fordílá, gal. 18G. í1.

(*) Oriolus varius y 607, 1; — Or, cayanus , 555; 2; — Or.
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A PALKÁROK.

{Les Carouges. Xa/ithornus.) (*).

A csapatályoktiil csak egészen egyenes csorrokkal

kiilüiib<Jznek. f).

A többek közt egy faj megkülönböztetendö, kissé rö-

videbb csorru , ez okbul a pintyekhez közelít

:

A csordái falhdr. [Icterus pecoris, Tem. Eniberiza peco-

ris. Wils.) Am. H, xviii. 1, 2. Enl. 606. 1.

Violaszín-fekete 5 feje, nyaka barna-szürke, E madár

seregesen él a marhák között, de legbélyegzöbb tulajdon-

capensis , enl, 607, 2. [Jegyz. Louisianabul
,

jft nem a Reményfok-

tul); — Or. crysocephalus , Merr^ Beytr. I, in. il. Vieill. gal. 86;

— Or. dominicensis , enl. 5 , 1 ; és egy játszó-fekete faj, mellynek

farka mindenféle idomot fölvesz, az oldali tollak irányzása által

mind a többiekkel azon laptérben, majd banyatlfektetve sajkát ké-

pez. (Quisqualus versicolor , Vieill. gall. 108); Wils. III, XXi. 3-

Ugy látszik Iiogy egyszersmind = Gracula quiscala, L. Catesb.

XII. rl. s gracula barita ^ Lath. I, XVill. , rl. vagy = Jamaikai

szarka. {Pie de la Jamaique) ; találtatik az Antillakon , Caroliná-

ban stb. A Ploceus niger-rel összezavartaték.

Elválasztatandó volna az Jcterus sulcirostris , Spix. Lxív, melly-

nek csorra , sokkal nagyobb s állkapcsának alapja ferdén barázdás.

(') Vieillot az én Ctrow^e-aimnak Baltimore és Yphantes ne-

vet ad, galer. Lxxxvii. Némellyeket elválaszt tölök , különöseit

troupiales vagy agelaiüs név alatt, Lxxxvni. rí.

(^*J Oriolus icterus , enl. 352 ; — Oriol. minor et tanagra bo-

nariensis , ent, 71Ö. Ezek ugyanazon madarak. — Oriolus citrinus

,

Spix ,76. — A Car. gasquet. Quoy et Gaym. Voy. de Freycin. XXiV.

rl ; — Oriol. phoeniceus , enl. 402; — Oriolus americanus , 236,

2; — Oriolus leucopterus , Lath. Syn. I, boml. 1; — Oriol. hona-

na, enl. 535, 1; — Oriolus cayenensis , uo. 2; — Or. ietero-

cephalus , 343; — Or. xanthocephalus , Bonap. Kár. I, IV, 1, 2.

— Or. mexicanus , enl. 533; — Or. xanthornus y 5, 1; — Otiol.

baltimore y 506, i, Vieill. gal. 87, és Wils. I, 1, 3}— Or. spu-
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sága az, hogy tojásait idegen ieszeJíbc rakja, ininl a

kukuk. {').

A GYÜLÉREK.
(Les OxyrhiTKjues. Oxyrhynclius. Tera.)

Csorrok kúpos és Jiegyes mint a fallcároké, de fe-

jknél rövidebb.

A lángfej gyülér. (Oxjrh. //ammiceps. T. Ox. crista-

íus, Swains.) Hl. 49. col. 125.

Egy ismeretes faj , melly veressel vegyiteLt búbot

hord , mint a többi zsaroly.

A CSORDÁLYOK , PITPITEK.

{Les Pit-pits. Buff. Dacnis. Cuv.)

Kicsinyben a falkárokat ábárázolják kúpos hegja^s csor-

rok állal, s azokat az ökörszemekhez kötik. Ismeretes faj

:

A cayani csorddly {Mot. caycina. L.) Enl. 669. Vieill. gal.

16, Apró, kék és fekete madár.

A SEREGÉLYEK. F.

(Les Etoiirneaux. Sturnus. Lin. Der Slaar-)

A falkároktul csak lenyomott s kivált hegye felé

ollyan csorrok által különböznek.

A közönséges seregély. F. (Z/' Etourneau commun. Stur-

nus. vulgáris. Lin.) Enl- 75. Naum. 62.

Fekete, viola és zöldszinjátszással, mindenütt fehér

vagy sárga foltos. A fiatal hím barna-szürke.

rius , enl. 2, es Wils. I, iv. 1—4; — Or. melancholicus , enl. 448,

uieljynek véne = Or. guyanensis , enl. 536; Vieill. gal. 88. rí.

(') Gmelin a 606, 1; képre hivatkozik az Oriolus minor , alatt,

de itt hiba van.
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Ezen madár igen számos az egész régi világhau , min-

denféle bogarakat eszik , s a marháknak jó szolgákltot

tesz, azoktul ket megszabadítván. Nagy sürü csoportok-

ban repül , könnyen szelídül , megtanul énekelni , sót szó-

lani is. Húsa rósz ízü. (^).

Nem látunk semmi elegend bélyeget, raelly-

nél fogva a kupcsorruaktól egészen megkülönböz-

lethetnök a holló család nemeit, mellyeknek azon

bels alkotása , azon kül mszereik vannak s csak

nagyobb termetök által különböznek, melly ket
néha az apróbb madarak üldözésére is segíti , ers

csorrok gyakran össze van oldalvást nyomva.

Ezen nemek száma három , nevök : hollók

,

paradizárok , szalakóták.

A HOIiLÓK. VARJUK.

{Les Corbeaux. Corvus. Lin.)

Csorrok ers, oldalvást többé kevesebbé lapított;

orrlyukaik elre irányzott durva tollal í'edvék. Finom

(') A. h. Sturnus unicolor , déli Europábul , Tem. Col. 3; Vieill.

gal. XCi 5
— Sturn. capensis , enl. 280, mellytül St. contra, Albin.

III, 21, nem különbözik, de a melly Indiábul s nem a Reményfok-

tul j6. — St. militaris , enl. 113; — St. ludovicianus , enl, 256,

ugyanazon az Alauda magna , Gm. Catesb. 1 , 53 , vagy = Stour-

nelle a collier , Vieill. gal. xc. rl. és Wils. Ili , xix. 2j Az oriolus

ruber , Gm. {Etourneau á camail rouge) Sonueit, nouv. g. LXVni

,

vagy amblyramphus tricolor
^
Leach , Zool. miscell. xxxvi. szép faj

a Buenos-Ayresi pusztákbul^ s nem Indiábul mint Sonncrat mondja.

Jegyi. A St. cinclus fölebb egy a rigókboz (hurikhoz) közel ne-

met képez. A St, sericeus ^ Biown. III, 21. inkább csacskár , a Sf.

coliaris , = havasi zene'r (accentor). A St. rarunculatus
, véiemé-

nycm szerint a hurszikhoz j6.
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(ravasz) madarak, igen éles szaglással, s áltakíban szo-

kások elvinni s elrejteni a nekik hasztalan dolgokat is,

p. u. a pénzdarabokat, stb.

Közelebbrl HoLLÓK-nak és VARJAK-nak azon nagy
fajok mondatnak , mellyéknek csorra arányilag erö-

sebb, s a fels leníez erösze íveltebb. Farkok kerek vagy

négyszeg.

1. A {fehete) holló. F. [he Corbeau. Corvus corax,

Lin. Der Kolkrabe , Rabé,) JNaimi. 53. 1. Vaill. Afr.

51. rl. 0.
Legnagyobb európai madár a verebüek oszlályábiil.

Nagysága fölüti a kakasét. Tollazata egészen ieketc , üu-

ka kerek, fels lemezének háta elre ívelt. A többi fa-

joknál elvonultabban él, jól és magasan repid , egy mér-

fóldnyirül megérzi a dög szagát , különben mindenféle

gyümölcsöt és apró madarakat eszik , még az udvarbe-

lieket is elragadja, magán fészkel magas fákon vagy me-

redek sziklán 5 könnyen szelidl s még jól is megtanul

beszéhii. Ugy látszik , a világ minden részében találiiató.

Éjszakon gyala'an fehérrel kevert tollú. (Ascan. Ic. nat. viii.

rl.) Ez aldcor a Corvus leucophaeus. Tem. Vieill. gal. 100.

2, A {fehete) varjú. F. {Le Corneüle, Corv. corojie. Lin.

Die Kriihe. Eabenirahe.) Enl. 1^5 , Naum. 53. 2. (-).

A hollónál egy negyedddel kisebb, farka négysze-

gübb , csorra fölül kevesbbé ívelt.

Osbec. Hernandés stb, fajai kevesebbé hitelesek ; a mi Pallas-

éit illeti , az bajus hogy nincsenek rajzai. Daudin seregélyei a hu-

rikkal vagy hurszikkal tartoznak egybe, quiscales-e'i pedig részint a

csacskárokboz , részint a csoportályokhoz. Általában Daudin e nemet

az elódei által rosszul magyarázottat, még tovább zavara.

(') JegJ'^' Enl. .595. egyszer varjúnak látszik ,
és 483. fiatal

vetési varjú. Temmink azt hiszi, hogy a Vaillant-idézte ábrázolat,

tulajdon faj, Afrikában lakó, mellynek Corv. montanús ^
nevet

adott.

(') Temmink azt hiszi, hogy a mi varjúnkat megkülönböztet-
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3. A vetési varjú. F. Vetély. [Le Freux. Corv. frugi-
legus. Liu. Díe SaaiJcriihe.) Enl. 484. Naum, 55.

Még valamivel kisebb; egyenesb és hegyesebb csór-

ni, mint a varjú. Els fiatalságát kivéve, csorrlapjáiiak

köre tolltul fosztott, hihet: mivel sokat turkálja a földei

vele , eledelét keresve ott,

E két faj nagy csapatokban él, még fészkelés végeit

is összegylnek 5 bogarakat szintúgy esznek mint magvat.

Egész Európában találtalik, de télre csak a kevesbbé hi-

deg tartományokban marad meg.

4. A hamvas varjú, [közönséges V. F. La Corneüle

mantelée. Corv. cornix. Lin. Die NebelkrüJie.) Enl.

76. Naum. 54.

Hamvas; feje, szárnyai, farka feketék. Kevesbbé

magev ; a lengerioartokat keresi , ott csigákkal él , stb.

Naumann ersíti, hogy a fekete varjúval gyakran páro-

sodik s vele termékeny korcsokat nemz.

5. A csóka. F. [Corv. monedula, Lin. Le Choucas, pe-

tité Corrieille de clochers. Die Dohle.) Enl. 525.

Naum. 56. 1.

Az elbbieknél még egy negyeddel kisebb, majd ga-

lambnagyságu , világosb fekete, meUy szín még hamvas-

ba is hajlik nyakán s hasa alatt , néha egészen is fekete

;

tornyakon , ó falakon fészkel , csapatosan él , különben

varju-szokásu s azokkal gyakran repül. A ragadozó ma-

daraknak nincs vigyázóbb ellenségök. (')•

heti a reményfokitiil. (Vaill. 52) ; mellynek e nevet adja : C. se-

getum.

(') A csókák bevégzik a valódi hollók törzsökéi mivel

föls álkapcsok alig jobban görbült az alsónál. Add e tör-

zsökhöz: Cori'. jamaicensis ; — Corv, dauricus , enl. 327; —
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A SZARKÁK. F.

{Les Pies. Pica. Cuv. Ekier.)

Kisebbek a varjuknál; Iclsö csorrlemezök sziiil.c ívd -

lebb a inásiknál, farkok hosszú, vágotl-

J. Az európai szarka. {Le Pie (V Eiirope. Corv. /ura.

Lin.) Enl. 4SH. Naiim. 56. 2.

Szép madár, selyemfekele , biborfényii a kékben és

aranyban, hasa feliér, s hasonló nagy foll a szárnyán.

Orökíis csörgése nevezetessé Lette. Különösen a lakolt

helyeken tart<'>zkouik , oll mindenféle anyagot ev, s még
a inajorságbeli apró madarakat is megtámadó. (M.

A SZAJKÓK. F.

{Les Geais. Garrulus. Cuv. Hdher.)

Mindenik csorrlemezök kissé hosszú , gyors s majd

egyenl görbiilésbe végzd; midn farkok vágóit, kevéssé

Corv. scapulatus , Daiid. VaiH. í)3 , inellyct Tenimink az c)6b-

Lifl különböznek hisz; C. albicoll s , Lath. vagy Corbivau
,

mclly ogy ineliekes alnémet kepezLetne, összenyomott fölemelt <ís

metsz hátánál fogva. Vaill. 50; — A Corv. splendejis , Iniiiábul
,

Vieill. col. 425, nevezetes azon ösztöncdrt , hogy a chaugoun —
keselyö alatt a tetveket kikeresi, niclly azt örömest eltri; A Corv.

columbianus. Wils. Ili, XX, f. 2 ; — a Corv. nasicus , Temm. col.

413; — a Cor7'. ossifra^us , Wils. V. XXXVii. 2. k. ha csak ugyan

különbözik a mi varjunktui.

(') A. h. Corv. senegalensis , enl. 538; — Corv. ventralis
.^
Sh.

Vaill. Afr. 55; — Corv- erythrorhynchos , enl. 622, cs jobban,

Vaill. Afr. 57; — Corv. cayanus , enl. 373; — C. peruvianus

,

enl. 625; — C cyaneus , Pali. Vaill. Afr. 58, 2; — C. rufus ,

Vaill. Afr. 59; — Az „Jcahe^^ Azz. Corv. pileatus , 111.) col. 58,

vagy {Pica crysops ,) Vieill. gal. 101 ,
— A garr. gubernatrix. T.

{Garrule commandeur). col. 436 ;
— a Corv. azureus. {Pie bleue de

ciel.) Col. 168; — Corv. cyanopogon , Pr. Max. {la pie geng.)

Col. 169.
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hosszú; loinlia Ibszloll lioiiilokloUaik, lia liaragiisziiulv

,

többé kevesebbé fölmerednek.

yí cser szajló. (Le Geai (V Em-ope- Corv. glanílarius>

Liti. Der Holzhüher.) Knl. 481. Naiim. 58, I.

Szép madár, borverhenyes-sztirkc; bajusza s tollai

feketék, jeles különösen egy nagy fényes tarka foltjáért,

sötétebb kék sugárzatlal , luelly szárnytakarúinak jó ré-

szén van. Fképen makkal él. Egyike azon madaraknak,

niellyck leghajlandóbbak minden iiang iitánozására. Min-

den erdnkön íészkcl, s párosan vagy apró csapatok-

ban él. 0.

A DIÓTÖROK. ( MAGTÖRÖK. F.)

{hes (\tsiie-Noix. (hryacalactes. Cuv, (")• ]Shisshiacker>)

Két csorrleniezök egyenleji hegyes, egyenes, gör-

bléstelcn.

Csak egy ismeretes faj van.

A rendes diótör. [Magtörö. F- Le Casse-Noix ordinai-

re. Corv. caryocalacles. Lin. (Enl. .')0. Nauni. 58.

2. Vieill. gal. 'l05.

Barna, egész testén fehér foltos. Fa odvakban fész-

kel, a si'írii liegyi erdkben, fákat kúsz s azok kérgét löl-

vágja mint a harkály, mindenléle gyümölcnöt, bogara-

kat, a{)ró madarakat eszik, néha seregesen j a síkokra,

de rend nélkül. Ili'res a kevéssé félénkségrül. (^).

(') Ah. h. CoD'us cristatus, enl. 529. Vieill. gal. 102; — Vorv.

Stelleri , Vaill. Üis. de Par. ctc. I, Cori'. sibirirus , cnl. 608; —
Con>. canadensis , enl. 530; s epjr fajta, Vaill. 48; Com. cristatel-

lus, vagy C. cyanoleucos , Pr. M. col. 193; — Cori'. ultramarinus ,

T. col. 439; Corv. torquatus , T., col. 44; — Corv. floridanus ,

Donap. K. 1 , xiii. 1.

(-) Vieillot e nevet emezzel cserélte föl: nucifraga.

{^) Jegy 2.. A Cori: hottcntotus ^ cnl. 226, ugy látszik kö/.cl

{A\ a zsarolyokhoz; — A Cor^'. halit-as sius , hogarkapó ; a Corv.
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A HOLIiÁROK.

{Les Temia. Vaill.) (')•

A szarkák idoma s farka melleit csorrok emelt, fel-

s lemeze boltos, s ennek alapja bibor tollakkal szegeti

majd mint a paradizároknal.

Legrégibben ismeretes

:

A tarka lioUár, (Corv- variáns. Lath. Vaill. Afr. 5ö;

Vieill. galer. 106.

Bronz-zöld. Indiában s Afrikában találtatik. (").

A HARJÚK.

(Les Glaucopis. Forster.) (*).

Csorrok , idomok ugyanaz , de csorrok alapja alatt

két húsos torongy csüng.

calvus , eni. 521, zsarcsup ^ — A Cori'. novae Guineáé, cnl. G29

,

s Corv- papuensis , enl. 650 , hoUógebicsek '., — Corv. speciosus , Sh.

e= Rollier de la Chine, enl, 620, s a /bgcsorruak-hoz tartozik.

Temmink. loriöt csinál belle, col. enl. 401. — Cor. flaviventris

,

zsaroly , enl. 249; a Corv. mexicanui , liihetftleg csoportály vagy

fonár ^ tJe a Con>. argirophtalmus valóban ollyan, Biown. 111. 10;

Corv. rujipennis , enl. 199, rigó, = túrd. inorio ; — Corv. cyanu-

rus , enl. 555, C. brachyurus , enl. 257, 258 s a C. grallarius

,

Schaw. en\.101. hangyazuzok és hangyrölyök , a Cort^, caruncula-

tus , Daud. hurszi.

A rigókhoz, létettek a Corv. pyrrhocorax , enl. 53 í. a babuták-

hoz Cor. graculus , enl. 255. En azt hiszem, hogy a C. eremita , nem

létez. C. cariboeus , Aldrov. I, 788, gyurgyalag, mellynek Dutertre

adta leírását , de csak vesz emlékezete szerint , végre a C. gymno-

cephalus. T. [La pie chauve) véleményem szerint a fogcsorruakhoz

tartozik.

C^)
Vieillot e nevet CRiPsiRiNA-ra változtatá

,
gal. 106 ; Hors-

field PHENOTRix-ra. Temmink a hollárokat, a varjukkal egyesíti.

(') A. h. Glaucopis leucoptera , T. col. 285; — G. temnura

ua. col. 337.

(') Bechstein Glaucopis, helyett CALLAEAS-t használ.
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Az ismeretes faj.

A hamvas harju. {Glaucopis cinerea.) Lath. Syn. I,

XTV. rl.

Uj Hollandbul, bogyóval él; fán ritkán ül. Húsa je-

lesnek mondatik.

A SZALAKÓTÁK.

{Les Rolliers. Coracias. Lin- ('). Rahe.

Csorrok ers, hegye felé összenyomott, hegye kissé

görbe; orrlyukai hosszúdadok, a tollak szélén ülnek, azok-

tul nem födve ; lábaik rövidek , ersek. O világi madarak

,

a szajkókhoz igen hasonlitók szokásaikra s homlokuk
lomha tollaira nézve ; élénk de ritkán öszhangzó szinüek.

Bonctanuk olly különösségeket mutatja, mcUyek miatt a

jegérekhez és harkályokhoz közelítenek : két kimetszés

van mellcsontukon , csak egy pár izom az algégén, s hár-

tyás gyomor. (').

A tulajdonképi szalakóta K.

{Les Rolliers propr. dits. Eig. Ráken.)

Csorrok egyenes , mindenütt inagasb , mint széles.

Európában egy van:

A karicsa szalakóta. F. {Le RolUer cominun. Coracias

garrula, L. Die Mandelkrahe.) Enl. 4S6,

Tengerzöld, háta, válla sárgák; tiszta kék a szárny

töve; majd szajkó nagyságú. Igen vad madár, noha tár-

sai közt igen nyájas , kiáltozó , fa odvakban fészkel az ei-

dökön, télen elhagy minket. Férgekkel, bogarakkal, apró

békákkal él.

(') Ezen, Linné auctoiitása állal megszentelt nevet Vieillot

GALGULUS-ra változlatá, nielly a regi lulinoknál a Loiuó neve volt.

() Nitscli. Naunianiiál, II, 156. I.
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Néraellv idegen szalakótáknál négyszeg a fark, mini

a miénknél 5 azonban annak küls loUai már ennek

hímjénél kinyúlnak egy kissé , a mi els jele a többi fa-

jok nagy száraánáli nagy kihosszúlásnak. (").

A SZELEKÖTÉK.

{Les Rolliers, Coracias. Ciiv.) (^).

A szalalcótáktul r<"»videbb , íveltebb s különösen ala-

pon anuvira kiszélcsülc csorrok által különböznek , hogy

az ott kevesebbé magas mint széles- (*).

A PARADIZÁROK. (PaRADICSMADAR/lK. F.)

{Les Oiseaux de Paradis. Paradisaea Lin. Paradies-

vogeh

Csorrok, mint a hollóké, egyenes összenyomott ers,

kimetszetlen , az orrlyukak nyillak ; de a honoki egálnak

(') Coracias berighalensis , enl. 285, ugyanaz, mi az indica,

tdw. 526, s raellyet Albin caudata , néven említ, 1, 17. k; Cora-

cias viridi'i , Cnv.; Vaill. I, 51. Vieill. gal. 110. — Cor. Teminkii

,

Vaill. G. il.

(-) Cor. abyssinica, enl. 606, s fajtája, Cor. senegala, enl.

326, Edw. 327. — A C. caudata, nem egj^eb eliilomítlanitott

egyénnél, a benghahnsis fejével. (Vaiii. loc, cit. p. 105.) — Cor.

cyanogaster , Vieill., idézett helyett xxvi. il.

Jegyz. Cor. cajj'ra, hol Shaw. Edw. 320. idézi, nem egyéb lesz

rz>J-nál [turdus nitens ; — C. sinensis , enl. 620, kivágott csorra

által szinte vaqy a rigókhoz vagy a gébicsekhez közelít. Már mon-

dók, hogy Temmink loriói'á tette. Schaw. azt véli, hogy viridis

,

Lath. jegér ;
— C. strepera , C. varia Lath. varjugebicsek ; — C.

militaris et Cor. scutata , Shaw. piohok ;
— Cor. mexicana , Seb.

1. LXiv. rí. 5. k. Canadai szajkó ; C. cayana , enl. G16, tangara.

(") Colaris, görög neve egy ismcrelen madárnak. Vieillot ezt

áltváltoztatá EDRYSTOMDS-ra.

(^) Corarias orientális, enl. 619; — Cor. madagascariensis

,

enl. 501; — Cor. afra , Math. Vaill. az id. helyen. XXXV. rl.
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befolyása , a még több nemekre is kiterjed , az orrlyu-

kaikat betakaró tollaknak biborszövetet ada s néha érc-

fényt is , a mellett hogy testök több részeinek tollait kü-

lönösen kifejté. E madarak Uj-gvineúbul erednek s a

szomszéd szigetekbül. Nem egy könnyen kaphatni ket
másoktul mint e vidékek igen vad lakosaitul, kik ket
tollbokrétává készítik s ez okbul lábaikat és szárnyaikat

kiszaggatják. Innét hitték eleinte az európaiak, hogy az

els faj lábai hibáznak , melly mindig a levegben élne ,

nagy oldaltollain tartózkodva fön. Azonban némelly uta-

sok némelly fajok teljes egyéneit tudták megszerezni, s ma
tudjuk, hogy lábaik és szárnyok azon helyet kívánják,

mellyre ket tettük. Az mondatik , hogy gyümölcsöt esz-

nek 3 kivált a fszereseket keresik.

Némellyeknél az oldaltollak foszlottak s különösen

kinyúltak a testnél hosszabb pamatokba , mellyek olly

fogatékot adnak a szélnek, hogy az által e madarak igen

gyakran tovább vitetnek akaratlanul 5 van ínég két szakál-

lallan csökjök is a farcsikon, mellyek szinte olly- vagy

még inkább hosszan elnyúlnak, mmt oldal tollai. (/).

1. A smaragd paradizdr. .(Aa§j paradicsmaddr. F. L'

oiseau de Paradis émeraude , Paradisaea apoda.

Enl. 254. Vaill. Ois. de Par. 1. rl. Vieill. Ois. de

Par. 1. rl.

Huri-nagyságu
,
gesztenyeszin , fej és nyakfole sárga

,

csorr és torok-köre smaragdzöld. Ezen fajnak hímé hord-

ja azon tollpamagokat, mellybül az asszonyok ékszert

csinálnak. 'Van egy kissé apróbb fajtája.

2. A veres paradizdr. {Párad, rubra. U oiseau de Pa-

radis rouge.) Vaill. G. rl. Vieill- 3. rl.

Oldal pamagai szép veresek, s csökeik szélesebbek, egy

oldalrul homorúak.

(') Vieil'ot az én els fölosztásonibul nemet csinált s azt SA-

AiALiA névvel ajándékozá meg.
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Míís paradizároknál megvannak még a tollcsökök,

<le az oldalloUak, noha egy kissé hosszak, nem halad-

ják meg a farkat.

3. A hrályi paradizdr. [Le Manucode. (*). Paradisaea

regia. Enl. 49(5. Vaill. 7. Vieill. 5. galer. 96.

A créb nagyságú, bibor-gesztenyeszinü, hasa fehér, egy

szalag keresztül a melén , oldaltollainak vége s azon sza-

kálvok, mellyek a két hosszú csök végét kiszélesítik,

smaragdzöldek.

4. A pompás paradizdr- {Le Magnijique. Par- magni-

fica.) Sonneral. 98. Enl. 631. Yaill. 9. Vieill 4.

Fölíil gesztenyeszín , alul és oldalvást zöld , szárny-

loUai sárgák, egy toU-pamag a nyak mindenik oldakln

halván V szalmasárga egy másik sárgább a szárnyhajlatnak

ellenében.

Másoknak még foszlott de rövid tollaik vannak olda-

laikon , s farcsikokon hibázok a csökszálak.

5. Az arany paradizdr. [Le Sijílet. Par. aurea. Gm.

Par. sexnetacea. Shaw.) Sonnerat. 97. rl. Enl. ()35.

VailL 12. Vieill. 6. és Galer. 97.

Rigó nagyságú, fekete, torkán aranyzöld vértecs,

mindenik fiilének három tolla szálba nyúl, mellyet egy

kis szakállkög végez be, aranyzöld. (').

Másoknál végre sem csökszárak sem kinyujtás nincs

az oldaltollakon.

A Jcevély paradizdr. [Le Superbe. Par. superha.) Son-

(') Manucodewata , azt mondják , annyit tesz a mohiki szigete-

ken, mint Istenmadár. ¥.z minden paraüizár közös neve. Vicillot

ezen fajbiil csinálta a clncinnL'RUS nomct.

(-) Vieillol e fdjbul a PAKOXIA, gal. 97. — ucuict csinálta.
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nerat. 96. enl 601. 632. Vaill. 14. Vieill. 7. galcr.

98. C).

Válltollai mind a mellett némi köpönyeggé nyúltak

ki s a szái'nyakat be tudják takarni, a melltollak pedig né-

mi ruliaujj-idomu villás csomagba gyltek. Minden tollaza-

ta fekete, kivévén a raellcsomagot, melly fényl acélzöld.

^ narancsos pamdizdr. {Le Orangé- Par. aurea. Sli,

Oriolus aureus, Gm.) Edw. 112. Vaill. 18. VielL 11.

Tollazatán semmi rendkivüli kifejlés , s nem ismer-

het másrul meg, mint az orrlj'ukait takaró tollak bi-

borságárul. A him legvidámabb narancs szín , torka s

szárnyának els rangú tollai feketék , a nnél szürke fog-

lalja el narancsszín helyett. (").

A verebek negyedik családa.

A VEKONYCSORRUAK.

Az els felosztásbeli maradék-madarakat foe--

lalja magában, mellyeknek csorra vékony, hosszú

s majd egyenes, majd többé kevesebbé ívelt ^ ki-

metszés nélkül. Ugy vannak majd a kupcsorruak-

lioz mint a billegetk a többi fogcsorruakhoz.

(') Vieillot e fajbul a lophorina nemet csinálta, gaJ. 98.

(-) Én a rigókhoz s/.ániláloui ezeket Paradisaea guíaris , Lath.

V. nigra, Gm. VaiJl. 20 és 21. Vieill. 8. 9. leucoptera
^ Lath. —

A varjiij;el)icsekhez teendk : Far. chaljbaea, enl. 633, Sonn., 97;

Vaill. 23; Vieill., 10; — le Cinhatu , Altlrov. 814, igen el van

csonkitva s le ncni irható, a Jurcata Lath. ngy látszik, hogy a t,u-

perba-wák tökéletlen egyéne.

CUVIER I. K. 30
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A FAVÁGÁROK. (fAVÁGÓK. F.)

(Les Sittelles. Torchepots. Sitta. Lin. Spechtmeise.)

Az clsö helyre lehetk; csorrok egyenes, hcngerü

,

hegyes, vége felé összenyomott, mellyel ugy használnak,

mint a harkályok a kéreg fólvágására , hogy ali'il a férge-

ket kiszedhessék, de nyelvök nem nyúl ki s noha min-

denféle ni(')don kúsznak a fákon, hátul csak egy ujjok

van , de igen ers. Farkok nem szolgál támaszul , mint

a harkályoké s a valódi kúszóké.

Nálunk (Franciahonban) csak egy van

:

A hvzönséges favdgdr. (Kurtalalapdcs favágó. Földi.

Le Torcliepot coiwnun. Sitta europaea- L. Der
Kleiber.) Enl. 623. 1. Naum. 139.

Fölül kékes hamuszín, alul verhenycs, egy feketés

szalag szál szeme mögött le; akkora mint egy veres he-

gy dalár. C).

Ugy vélem, elválasztandók a favágároktul

:

A VÁGCSÁROK.

[Les Sittines. Xenops. Iliger.) f).

Amazoklul csak jobban összenyomott csorral külön-

böznek , mellynck alsó erösze domborúbb. (^)

(') A. h. S. canadensis
,

(S. a sourcil blanc.) Bn'ss. Enl, 623,

2, — A fekete fej favágaly. & melanocephala. Gm.) Catcsb. I,

XXXii. Vieill. gal. Mi, Sitta frontalis .,
Swains , Zool.; III. 2: vagy

Sitt. velata Temm., col. 72 , 3 vagy orttiorynchus frontalis , Horsf.

jav.; — Sit. crhrysoptera , Lath. 3 pót. 327; — S. pusilla. ua.

(*) Vieillot e nevet Neops-va. változtatá.

(') Xenops rutilus , Licht. col. 72, 2. v. neops ruficauda

,

Vieill. gal. 170; Xen. Hofmanseggü. col. 150, 1. Vaill, prom. 31,

2, — Xenops anabato'ides ^ col. 150. 2.
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A VERGÉLYEK.

(Les Anahates. Anahates. Temm.)

Mellyeknél ellenkezleg a csorr fels erösze domború

,

mintegy kimetszéstelen rigó-csorr. Vannak hosszú íkFar-

kuak, st kopott farknak is, a mi azt bizonyítja hogy

kúszás közben tartózkodnak vele. Q.

A KOPOGÁROK.

[Les Synallexes. Synalexis. Vicill.)

Csorrok egyenes , kissé nyúlt , igen összenyomott

,

karcsú, hegyes j farkok rendesen hosszú hegyes. (").

Vannak oUyak is , mellyeknél a toll-csökök a sza-

kúllakon túl is kinyúlnak. (').

A FAKÚSZÓK. F.

[Grimpereaux. Certhia. Lin. Baumlaufer)

Csorrok hajolt, de majdnem csak ez egyben egyez-

nek meg.

Megkülönböztetjük köztök elször is:

(*) Anahates eristatus, Spix , 84; — Artab. rujifrons , iia. 85,

1 ;
— Philydor ruficolUs , iia. 75 ;

— Phil. albogularis , iia. 74 ; —
Phil. superciliaris , ua. 73 ; talám = Anahates amaurotis , Tcm.

col. 238, 2; — Sphenura striolata^ Spix. 83, 2. anahates striola-

tus , Teni. col. 25. 1.

(') Srynallaxis ruficapilla, Vieill. gal. 174. v. Parulus rujlceps ,

Spix. 86; mellyektiil fajilag alig kiilönbözuek a Syn. albescens , Teni.

col. 227, 2 es cinerascens , uo. 3; — syn. rutilans , col. 227, i
;

— ^n' tesselata , col. 511, 1; ^jn. aetaria , no. 2; — Prinia fa-

miliáris , Horsf. Jav.? — le Fluteur , Vaill. Afr., 112; v. Malurus

africanus ^ Swains. Tllig;. 170, rs.ik csorra inafrasnhb kevéssé.

(') Dcndrvcalaptes ajlvicllus, Teni. col. 72, I. V;iill. prorii. 31, 2.

30*
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A valódi PAKÚszoK-at.

{Les vraia Grirnperaux. Certhia. Cuv. Die áchten

Bauntldufer.)

így nevczlclnek azon szokásokért, hogy fákon kúsz-

nak mint a harkályok, farkokat támasz gyanánt használ-

va; megismerhetk kopott farklollaikról , mellyek durva

hegybe végzdnek , mint a harkályoknál.

ISálunk egy van-

A löznfiéges fahisz» F. {Le grimperaii cC Europe.

Certh. familiáris, L. Der Baumreiter.) Enl. 681. 1.

Namn. 140.

Apró madár, fehéres ruhával, íolül barna foltos, far-

fsikán és farkán vcrhcnyes. rulyukakbau fészkel s gyor-

san kúsz, bogarakat és bábokat keres a kérgek repedé-

seiben, a moh alatt slb. (').

Amerikában ncJiány valódi faki'isz van, nagy terme-

t, mellyéknek neve:

lACSÚSZOK.

{Piciícules. Denílrocolaptes. Herni- ('). Grinipars, Vaill.

Kletterschwanz

.

)

Farkok Iiasonló , de csorruk sokkal crsebb s átnic-

azk'g szélcbb (^).

(') A. Ji. C- cinnanwjiiea, Vicill. Ois. iloi. G2 , es gal. 175; —
Motacilla spinicauda, Lath. Sin. 11, pl. 52?

(-) Dkndrocaloptes , a harkály RÖrög neve. Vieillol Dkndro-

COPlS-ia változlatá, gal. 17j, s más osztályra alkaliiinzlalá.

( ) Le I icucule , BuíT. (Gracula cqyenncnsix. Gni. Grac. scari-

dcns ^
Lulli. el Sh.) enl. 621. Vieill. Ois. dor. , 76. mellyhez igen

közel állók : a Dcndroc. decumanus , Spi.v. St , es falcirostris , 88.

A. Ii. It grand Grimpart , Vaill. 42; — Dcndr. JVagleri , 90, 2;

— le Gr. maillée , Vaill. 29, 2; — /e Grimpart jlamhe , Vaill. pro-

mér, 30. V. Dcndroc. platjroütris , öpis , 89? — le Grimp. enfu-

nit , Vaill. 28.
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Egy még ollyan is van , raelly egészen eo^yenes és

összenyomott csorra állal a favágárokhoz közelít, s ko-

pott farkú favágár gyanánt tekinthet (').

Egy másiknak csorra kétszer Jioszabb a fejénél s csak

a hegyén hajolt. (^).

Egy másiké Jiosszii vékony s annyira ívelt, mint a

tnézszipoJcndl. {*).

A PALKÚSZOK.

{Les Echelettes. Grimp. de muraille. Tichodroma. Iliig.

Mauerlüufer. (*).

Farkok nem kopott , noha a falakon és sziklákon

ugy kúsznak mint a fakúszók a fákon , de igen nagy

körmeikkel ragaszkodnak. CsoiTok háromszcglelíi s le-

nyomott az alapján , igen hosszú , igen vékony.

Csak egy ismeretes , melly déli Európában lakik.

A rendes falhisz {Fahnászó fakúsz> F. Certh. initraria.

Un.) Enl- 372. Naum. 141.

Csinos madár , világos hamuszín , vidám veressel a

szárny-takaróin s evezinek egy részén. (^).

AZ ÉDSZIPOL.

(Les Sucriers. Nectarinia- Liti- Zuclervugei)

Farkok nem kopott, nem kúsznak, de középszeren

(') Le talapiot , BuíT. [Oriolus picus , Gni. et Lath. Gracula pi-

coides , Sh. enl. G05 , v. Dendrocaleptes guetatus , Spix. 91. 1.)

(') Le Nasican, Vaill. promer. etc. 24.

(') Le Grinipart promerops [Dendrocaleptes procurrus ^ Tem.)

col. 28, V. Dendrocapus falcularius , Vieill. gal. 17>5.

(*) Echelette neve van a íalkúsznak némelJy francia tarlomány-

ban. Vieillot Picchion-va. változtatá s IHigerct pedig páTODUOMA-i-«.

(*) Certhia fusca , Lath. VieiI, 65 ^ szinte vdleménycm szetint

ezen alnembez tartozik.
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hosszú, ívelt, hegyes és összenyomott csorrok hasonh't

az alkuszokéhoz.

Még kiilöQÖsebhen Guitguit (szipár) nevet hordanak

bizonyos apró fajok, meilyekuck hímjei vidor színek.

Nyelvök kétszer szelt és foníilidonui. (').

Etvúlaszlhatók innen a nagyobb és kevesebbé szép fa-

jok, mellyeknek nyelve rövid és porcos.

A veres édszip. {Le Fournier. Merops rufus, Gm. Der
Töpfervogeh) Enl. 739. Figulus alboguLaris , Spix. 78.

Déli Amerika madara, alckora mint egy nádi zenér>

fölül vereses , torkán fehéres , — a földön vok. a bolu'olc

alá kemence idomulag iodölt fészket
,

(').

A KUSZLAJNOK.

{Les Dicées. Dicaewn. Cuv. (^).

Szinte nem kúsznak , fíu-kic nem kopott 5 Gsorruk

(') certliia cyanea, enl. 85, 2. Vieill. 41, 42, 43, gal. 176; —
coerulea , Edw, 21. Vicill. 44, 45, 4G. Ket amerikai faj, meüyek-

hez hihetleg adandók némelly keleti, többnyire veres fajok, mint

C. sanguinea , Vieill. 66; C cardinalis , ua. 54, 58; — C. burbo-

vica, enl. 681, 2; — Vieill. gal. 167, ezen madaraknak Coereba

nevet adott.

Jegyz. C. armillata- Sparm. 36; — C cayana , 682, 2. stb.

nem egyebek mint a Cyanea v. coerulea , fajtái.

(') Ezen madár ada typust Temniink e nemének Ophie y. Ope~

tiorhynchos ; FuRNARius , Vieillotnál, grl. 182. Nem különbözik tle

Spix, FiGüMJS neme A. h. Pichion baillon , Vieill. gal, 472; Vo-

matorhinus montanus, Horsf. jav.; — Pomat. turdinus , T. col. 411;

— Pom. trii'irgatus , T. col. 413 ;
— Climacteris picumnus. Tom.

col. 281 , 1 ;
•— CUm. seandens , uo. 2 ;

— Ccrthia flaveola , Edw.

122, 362. Vieill. 51.; C. varia, [mot. varia. Lin.) Edw, 30, 2;
Vieill 56; — Promerops oHvátre , Vaill. Huppes Promerops. pl. v.

{Mer. olivaceus , Sh.) — Azt hiszem, hogy itt van a C.virens, Vieill,

57 és 58 ; és sannio, ua. 64 helye, mellyeket nem láttam, de mely-

lyek kevéssé villás farkok által különböznek.

(^) Dicaeum, egy igen kis indiai madár neve, Aelianus sze-
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hegyes, Jiajolt, fejknél nem hosszabb, alapján lenyo-

mott és szélesített.

Keletindábul jönek, igen aprók 3 rendesen skarlát

szin van tollaikon.

A MÉZSZÍPOK.

{Les Héorotaires. Melithreptus. Vieill. Honigsauger.)

Farkok nem kopott, csorruk rendkívül nyúlt s majd-

nem félkörbe hajlott. A déli tengerek szigeteibül jönek.

A ruházó jTiézszip. {Certhia Vestiaria. Sh.) Vieill. Ois.

dorés, II, 53. rl. gal. 181.

Skarlát tollakkal takart, mcllyek a Sand^ich szigeti

lakosoknak az ezen szín szép s nagyon becsült köpö-

nyegek készítésére szolgí'dnak. (').

A DISZKÚSZ-ok.

\JLes Sou'i-Mangas. Cinnyris. Cuv.) (').

Farkok szinte nem kopott; csorrok hosszú s igen

karcsú, két leinezének szélei fmora fíirészfoguak 5 a csor-

rokbul kinynjthatú nyelv kicsin villába végzdik; apró

madarak, hímeik szerelem idején ércfényü szinüek s a

rint. Ide taiioz9k : Certh. erythronotos , Vieill- II, 35. C. cruenta-

tUy Edw. 81. melly hihetleg aniattiil csak életkorra nézve külön-

bözik. — C, rubra , Vieill. Liv. s ennek a C. erythropygia^ Lath.

2. pótl. hihetleg jércéje ; s a Nectarinia rubricosa, Temm. Col.

108. f. 2. 3. nem látszik tóie különbözni. — C. taeniatu , Sonn. II.

Voy. pl. cvii. , 3. k ; — C. cantillans , uo. 2; — Motac. hirundi-

naceoj Sh. Nat., Mise. 114. sz.

I
(') A. h. Certh. obscura ^ Vieill. Ois. dor. II, Liii. rl. — C. pa-

cifica, uo. LXiii, de a többi méz-szipok ezen szerzötül , különböz

nemekbe tartoznak fkép a húrszikhoz a kuszlanokhoz.

(-) Cinnyris , görög neve egy igen kis ösnieretlen madárnak.

Souimangat , mondják niadagascari nép nyelven cukor-evo-í jelent.

Vieill. elfogadta c cinnyris nevet, gal. 177.
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pompályok ragyogásához közeliinek, ezeket némileg ki-

jjótolva az ó világban , mert leginkább Afrikában s az

indiai szigetsokon találtatnak. Virágokon élnek, s azok

nedvét szívják , módjok vidor, énckök szép. Számosan lio-

zalnak tárainkba szépségkért; de mivel a nö ruházata

s a hímé is az esó's évszakban egészen különbözik ragyo-

gó tollazatoktul , igen bajos a fajokat megbilyegezni.

Legnagyobb számnál egyenl a fark. (').

Némellyeknél a him középs kél tolla igen ki-

nyúlt. (-).

Megkülönböztethetk még az igen vagy majd egye-

nes csorruak. (*).

(') Certhia splendida , Sli. Vicill. Vioil!. 82 ;
— C. affra, Edw.

547; — C.superba, Vieill. 22; — C. lotenia , cnl. 575, 2. 3;

Vieill. 43; — Jmetystina , Vieill. 5, 6; Calybaea , enl. 246, 3;
Vieill. 10, 13, 18, 24, 34, 80. Omnicolor , Seb. I, 69, 5; —
Cuprea^ Vicill. 23; — Purpurata , Edw. 265; Vieill. 11. Cyanoce-

phala, Vieill. 7; — Zeilonica , enl. 576, 4, Vieill. 29. 30; —
Dubia , Vieill. 81 ; Sene^alensis , Vieill. 8; — Sperata, cnl. 246,

1. 2. Vieill. 16, 32, mellynck nóje a lepida , Sparm, 55; — Ma-

dagascariensis f
Vicill. 18; Currucaria , enl. 576; — 3. Vieill. 31;

— Rubro fusca, Vieill. 27; — Fuliginosa , Vieill, 20; Maculata

,

Vieill. 21; — Venusta, Vieill. 79; — Gutturalis , enl, 578, 3; —
Nectarinia solaris , Temm. col. 341, 3; — Eximia, Teni. col. 138,

4. 2; — Pectoralis, na. col. 138. 3; — Lepida, Latb. col. 126, 1.

Vieill. gal. 177, 2; — Hasselti, T, col, 376, 3; — coccinogaster, T.

col. 388, 3. — Cinn. Eques , Less, et Garn. Voy. de la Coquille xxxi.

f. 1, — Javanica , zool. ill; 121. — Ezen madarak némellyike hi-

hetleg a másikak fajtája.

(') Certhia famosa , L. enl' 83, 1; — C pulchella , enl. 670,

1; — C. violacea , enl. 670, 2; — Le Sucrier cardinal , Vaill,

Afr. 291; — Le sucrier figuier ua. 293, f. 2, — — Nectarinia me-

tallica , Licht. Ruppel ; Vll. rl. col. 347 ;
— Nect. mystacalis , T.

col. 126, 5; — iV. Kuhlii, T, col. 376, 1, 2.

(') Cinnyris elegáns, Vieill, gal. 177. v. Certh. rectirostris

^

ua. Ois. dor., II. isxv.
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A PÓKFALÁROK.

{Les j4racluiotliéres. Tem. Spinnenfresser.)

CsoiTok hosszú s hajolt mint a diszkúszoké, de ere-

sebb s fogallaii ; nyelvök hosszú , porcos : csak India szi-

getsokárul jönek, s pókokat esznek. (^).

A POMPÁLYOK. i^f^irágmaddr. KoUhri, F.)

{Les Colihris. Trochüus. Linné.)

Ezen apró madarak , olly híresek iollaik i rcfrnyeórt

s fképen azon dníga kragyogíísu helyekéri, mellyeket

torkokon vagy fejükön képzenek a különös alkotásn, pik-

kelyidomú tollak; hosszií vékony csorrnak, olly nyelvet

birok, melly, majd mint a harkályoké, kinyújtható s ha-

sonló mechanismus (kézmüködés) által, — s melly majd

alapjáig két fonálra (szálra) osztatik , mellyeket a madár a

virágok édének szivására használ. Azonban a pompályok

apró bogarakkal is élnek , s mi gyomrukat illyenekkel

telve találtuk. Igen apró lábaik , széles fai'kok , rendkivül

hosszú és keskeny szárnyaik (evezik igen hamar rövi-

dülvén) ; kurta válcsontaik, igen nagy s kimetszetlen mell-

csontuk , a föllengükéhez igen hasonló repülési rendszert

képeznek, és a pom23ályok a levegben majd olly köny-

(') Arachnothera longirostra , Tcm. col. 84, 1; — Arachn.

énornata, ua., 2.

Jegy-. Mind ezen niegkiilönböztete'sck után a nagy fakúsz nciti-

tül elválasztandók : C. lunata , Vieill. 61; í'. Novae Hollandiáé , J.

Whíte New. S. W. pl. xvi. es LXV. Vieill. 57 , 71 ; C. australasiana^

Vieill. SS., — carunculata, Vieill. 69, 70; — C. auriculata , Vieill.

85; — C, cocincinica, enl. 64:5. Vieil. 71 , 7S ,
— C. spiza, eni.

578, 2. Edw. 25. — C. seniculus , Vieill. 50; — C. graculina

,

Vieill. 87; — C.goruck, Vieill. 88: — C. caerula , Vieill. 83; —
C xanthotis , Vieill. 84; C. mellivora , Vieill' 86, mellyek mind

búrszík kivágott esorrok s ecsrtes nyelvök miatt.
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iiycn súlyegyengclik magokat , niiul bizonyos legyek. Illy

módon dongják a virágzó növényeket és fákat körül , s

arányikig sebesebben repülnek minden más madárnál.

Zuzájok igen kicsin , a mi igen hasonlókká teszi ket a

harkályokhoz. JVIagánosan élnek , fészkeiket bátran védik

s egymást közt dühvel harcolnak.

A PoMPÁLY. ( Coli'bri , Troc/u'lus, Lac-) nevet azon

fajok számára tartjuk meg, mellyek csorra hajlott; né-

mellyek farkok közép tollainak hosszasága állal jelesek.

Közülök egyik legnagyobbat és legszebbet hozom föl.

j4 lopdz pompály. {he Culibri topaze- Trochilus pella.)

Enl. 599.

Biborbarna; feje fejekete, torka legszebb ragyogó

lopázsárga , zöldet játszó , feketével körülzölt. (').

Másoknál az oldal farktoUak igen hosszúk (") ; töb-

beknél középszeren villás a fark (^j, A legnagyobJ) szám-

nál kerek vagy négyszeg. (*).

(') A. h. Tr. superciliosus, enl. 600, 3; Vieill. gal. 17, 18,

19 j
— 2V. leucurus , enl. 600, 3; — Tr, squalidas , Nalterer , col.

120, f* i, — Tr. rasiliensis, Latli. col. 120. f. 20.

(*) Tr. forficatus , Edw. 33; Vieill. 30; — Polithmus , Edw.,

54, Vieill. 67, s fóképcn a Perui fölséges faj, aranyfény farkával

(Tr, chrysurus. N.)

(') Tr. elegáns, Vieill. 14.

{*) Tr. mangó, 1. enl. 680, 2 és 3 ;
— Vieill. 7 ;

— Tr. nae-

rius , Dnmont, col. 120. f . 3 y — Tr. gutturalis , enl. 671; —
Tr, Taiimantias ^

enl. 600, 1; — Troch. violaceus , eul. 600, 2;

— T. cinereus , Vieill. 5; — Tr. melanogaster^ Vieill. 75; Tr.

jugularis , Sli. Edw. 266; 1; Vieill. 4; — Tr. holosericeus , Sli.

Vieill. 6 , 65 ; Tr. punctatus j lentus, Sh. Vieill. 12; — Tr. aureo-

viridis , Sh. Vieill. 15: — Tr. hirsutus , Gm. vagy brasiliensis

,

Sh. Vieill. 20; — Tr. albus , — Vieili. 11; — Tr. viridis

,

Vieill. 15; — Tr. margaritaceus , enl. 680, 1, Vieill. 16: — Tr.

tnulticolor
^ Gm. harlequin humingbird, Lath. pótl. CXi. rl ; Vieill.

79; _ Tr. lazulus, Vieill- gal. 179.
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díszcserek. (Oiseau mouches. Orthorhynchus. Lac.)

nevet azok kapnak, mellyek' csoi'ra egyenes 5 — köztök

búbos fejek is vannak. C).

Másoknál a búbok vagy tollak még a fej oldalakon is

l-^inyujlvák (^). s ezek között vannak hegyes és igen hosz-

szú farknak. (^).

Másoknál a szárny els tollainak csöke különös mó-
don szélesült. (*) s azok között , mellyeknél nincs meg
ezen ékesség, megkülönböztethetk a villásfarku fajok (^),

s ezek közt vannak, mellyeknek igen hosszúit oldaltol-

lai végen igen szélesek.
C^).

A négyszeg- vagy kissé kimetszett farknak közöli

rendkivüli kicsiségeért megjegyzend

j4z apró díszcser. {K.olihri Virdgmaddr. F. Le Plus

petit des Oiseaux Mouches. Troch. minimus. Der
hleimte Fliegejivogel.) Enl. 276. 1. Edvv. 105. Vieill. 64.

Viola-szürke. Méh nagyságú.

(') Tr. eristatus , Eew. 37 , enl 227 , i ; Vieill. 47 , 48 ;
—

Tr. pilatus , {puniceus Gm.) Vieill. 63: — Tr. Lalandii , Vieill.

18. f. 1 , 2; Orthor. stephanioides , Less et Garn. Voy. de la Co-

quille, pJ. XXXI. nro, 2.

C) Tr. ornatus , enl. 640, 3, Vieill. 49, 50; — Tr. chalybeus

,

Vieill. 66, 2, k; — Tr. petasophorus , Vi. Max. col. 203. 3; —
Tr. scutatus^ Natterer , col. 299, 5; — Tr. magnijicus ^ Ilig. Col,

299, 2; — Tr. mesoleucos , Tem. col. 317.

(') Tr. bilophus, Tera.

(') Tr. latipennis, enl. 672, 2; Vieill. 21:, — Tr. ensipennis

,

Swains. Zool. ill. 107; — Tr. falcatus, 110. 82.

(^) Tr. mellivorus, enl. 640, Edw. 55, Vieill. 23, 24; Tr. ame-

thystinus , Gm. enl. 672, 1 ;
— Tr. furcatus , enl. 509, 1; Vieill.

34; — Tr. forjicatus , Vieill. 36, 60; — Tr. smaragdu-saphirinus

Vieill. 40; — Tr. colubris , Edw. 38; Catesb. 65; Vieill. 31, 52,

53; — Tr. maugeanus , Vieill. 37, 38; — T. Langsdorfu , Vieill.

66 , 1 ; Tr. enicurus , Vieill. 66, 3; — Tr. mediastinus , Toni.

col. 317; — Orthor. cora. Less. ct Garn. 31, 4.

(^) Tr. glaturus i
Vieill. 52.
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Egy másik ellenben nagyságra az egí^sz nemei ÍTtlül-'

múlja :

y/s óriás díszcser. (Z>' Osieau-Mouche géant- Troch. gi-

gás.) Yicill. gal. ISO.

Majd akkora mini a follcngü. (').

A BABUTÁK, [Les Huppes, IJpupa. Lin. TViedehoff.

ICözöttök elölre teendk

:

A BANKÁK. [Baiikavarjah.)

{Les Craves. Fregilus. Cuv. (').

Orrlyukai elre irányzóit tollakkal fedvék , miokbul

több szerz állal a hollókhoz létettek, mellyékhez némi-

leg erkölcseik által is hasonlítanak: Csorruk fejknél va-

lamivel hosszabb.

Az árva hanlavarj. {Árva szajha- Havasi holló , svai-

tzi varjú. F. Le Crave cC Europe. Corv. graculus.

Lin. Die Steindohle.) Enl 255. Naura. 57. 2. Vieill.

gal. 163.

Varjú nagysága , fekete , csorra lábai veresek ; szár-

(') Más négyszeg vagy kivágott faiku fajok: Tr. mosquitus
.^
L.

enl. 227, 2; — Tr. carbunculusy Vieill. 54; — Tr. ourissia, enl.

227 , 5 ; — Tr. mellisugus , 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., longirostris , Vieill.

59, col. 299, 1; — Tr. mellivorus , L, enl. 640, 2; — Tr. leu-

cogaster, Gm. Vieill. 43; — Tr. imbricatus , Gni. Vieill. 221; Tr.

albirostris ^
Vieill. 45; — Tr. viridis , Vieill. 41; Tr. maculatus ,

Vieill. 44; Tr. saphyrinus , Sh. Vieill. 35, 57, 2; Tr syamosus

,

Temnj. col. 203, í . — Tr. albicolis , L. col. 203, 2; — Orthor.

Amasili , Less. et Garn. Voy. de la Coquille. 31, 3.

(') Vieillot és nevet CoRACiAS-ra változtatá, melly Linnénél a

Szalakótákat jegyzi.
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nyai elénk vagy fulülmuljíik farka hegyét. A havasok és

Pyrenéck legmagasb hegyein lakik , hol sziklarepedckek-

beii fészkel mint a havasi zajgár, de kevesebbé szapora,

s ritkábban gyl csoportra. A gyümölcs és bogarak egyen-

ln szolgálnak neki élkül. INIikor völgyekre száll le , ha-

vat és rósz idt jelent. (').

A BABUTÁK, tulajdonképen.

{Les Huppes propr. dits. ZTpupa.)

Fejükön ékesség van, két sor hosszú toll állal kép-

zett, mellyet a madár kénnyé szerint fölmereszlhet. (-).

Európában egy van:

A búbos habuta (Bábuk, búbos Banha. F. La Huppe
commune. Upupa epops. Lin. Der TViedehopf) cnl.

52. Naum 142.

Bor-verhenyes , szárnyai farka feketék, két fehér sza-

lag a takaróin keresztül a négy a szárnytoUakon. Nedves

íöldben keresi a bogarakat , fa vagy fal-lyukakba tojik

,

télre elmegy. (^).

A foki babuta {La Huppe du Cap, Upupa capensis.

Elli. 097.

Még különösebben közelít a bankavarjakhoz, mivel

búbjának els tollai , rövidek és feszesek , elre irány-

üíotlak s az orrlyukakat fedik.

(') Nem tudni, inikcpen znvaitaték össze ezen hauka leírás más

]iibá« képekkel , talán nemelly iis;;jrályükéval , hoi,'y a búbos banka-

varj
, {Coi'. eretnita. Lin.) szíiietliessek eló , c^y állílájilac; svcizi nia-

tláví de mellyet Gesner után senki nem látott De a Corv. affinisy

Lath. uj;y látszik, valódi banka: van e;;y egcszcu fekete faj is Új

hoilandiában.

() A hiippe=: ntív a babuta kiálfáaálul száiniaztatck franciául

s azon bnbnak lett nevévé, mellyet ez fején hordoz, s átvitelek

egyéb niad.irak búbjára is.

(*) A. b. Upupa minur , I Afrikai babulaj Vieill- promerops , |>1.

II, és gal. 184. Vaili. prom., 2.
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A GYURGYÁK.

{Les Promerops. Briss.)

Nincs fejbiibjok, farkok igen hosszú; kinynjlhaló s

villíls nyclvök állal képesek , mint: mondják , a virágncd-

vekbül élni , mint a diszkúszok és porapályok. (*).

A BANKARAGYOK.

{Les Épimaques. Epimachus* Cuv.) (^).

A habiiták és gyurgyák csorra mellett, pikkelyes és

bíbor tollailc vannak , mellyek orrlyukaik egy részét be-

födik mint a pompályoknál ; szinte azon vidékrl jönek

és szinte ragyog<j tollakkal ékeskedik. Oldaltollaik a hí-

meknél szinte többé kevesebbé kinyúltak.

A bodros banharagy. L' Épimaque a parements frí^és.

Upupa magna. Gm. Upupa superba. Lath.) Enl.

639. Vaill. Prom! 13.

Fekete vágott farkú , testénél háromszorta hosszabb 5

(') Vieillot, galcriá-jában , CLXXXV, il. a promerops nevet fal-

cinellus-ra változtatá. Jól csak az Upupa promerops, ismertetik

vagy Merops cajfer , enl. 637 , raelly = Sucrier de protea , Vaill.

hír. 139. — Vaillant azt hiszi, hogy az Up. fusca , Gm. v. papuen-

5ís, Lath. enl 638, bodros bankaragy jércéje , enl. 639. — Up. pa~

radisaea , Seb. I , Xxx. rl. 8, nem egyéb, mint Muscicapa paradisi

,

roszul rajzolt csorral ; — Az Upupa aurantia, egész idoma szerint

csoportálv. A ISlexicana, Seb, 1, XLV, 3, nem Mexicobiil való,

mint Seba akarja, Nierenberg egy helyet icie'zve e végre (X.

könyv. 44 szakasz) hol csak egy részériil van szó. Kétlem, ha vájjon

ide teend- e a Promerops coeruleus, Shaw.; Promerops bleu
.^

VietlI.

Upupa indica , Lath., vagy inkább közelít az Upupa erythrorhyn-

chos-\\ox [Merops moqueur.)

(-) Epimackus , egy igen szép indiai madárnak neve, határo-

zatlan fajé.
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oldaltollai hoszak , emeltek , bodrosak , ragyogó szélüek ,

acél kék, melly szinte a fején és hasán is fénylik. (^).

Megkülönböztetnek a négyszeg farkú fajok (pRiLo-

Ris Swainson) , raillyenek

:

A fehér hankaragy. {U Epimaque a douze Jilets. Ep.

albus. Paradisaea álba. Bliimenbach. Abb. 96. Vaill.

Ois. de Par. 16. és 17. rl. jobban. Promer. 17. Vieill.

13. rl. jobban Galer. 185.

Igen soká a paradizárok közé tetettek , oldalaikat fe-

d hosszú fehér toUpamagaikért , mellyeknek csökei ki-

nyúlva 6 fonalszálat adnak mindenik oldalon. Teste ren-

desen viola- fekete, melle aljának tollain smaragdzöld sze-

gély van ; de ugy látszik , van egészen fehér fajta is.

Szárnya els tollai rövidek és sokkal kevesebbek mint

rendesen a madaraknál.

y4 dics hankaragy. U Epimaque proméjil. Epimachus

magnijicus. Cuv. Vaill. Prom. 16.

Bibor-fekete , középszer farka kissé villás , feje melle

legszebb acél-kék ragyogású, oldal- tollai hosszak, fosz-

lottak, feketék.

A királyi hankaragy. (Z-' Epimaque royal. Epimachus

regius. Less. et Garn.) Voy. da Duperrey. 28. rl.

Ptiloris paradisaeus , Swains.

Bársony fekete; fejföle s mel-magasa szép ragyogó

zöld. Oldaltollai kerekltek , zöld szélyek.

A verebek második és legkissebb osztálya

azokat foglalja magában, hol a küIsö uj majd olly

(') Nem tudom , ide vagy a Merops moqueur-hoz teend a Pro-

merar , Vaill. 8,9; — a Promerup ^ Vaill. 11 és 12, és Promerops

sijjkur , 10. ugyan tle. — Általában ezen uj Gviueal szép mada-

rak ritkák gyiijteményeinkbfn , s gyakran mcgfosztvák lábaiktiil , s

ez okbul biztosan nem igen lielyczlelhctui cl ökct.
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hosszú mint a középs s avval egész az elsö-elölli

ízesülésig egyesült.

Mi csak egy csoportot csinálunk bellük.

AZ OSZ-UJUAK.

Már régóta öt nemre osztatlak , mellyeket

mi megtartunk.

A GYURGYALAGOK. F.

{Les Guépiers. Merops. Liti- Bienenfresser.)

Csorrok hosszúit, alapján liáromszeglclü, könnyüdeu

hajolt, hagyeseii végzötlö, ]\Iellcsontuk hátulról miiKlciiik

oldalon kimetszett. Hosszú hegyes szártjyaik és rövid lá-

baik a fecskékéhez ingen hasonló repülést szereznek nekik.

jSagy csapatban üldözik a bogarakat s fképen a niéhe-

het, darázsokat, poszméheket; és a mi elég nevezetes,

nem szúratnak meg tölúk-

V^an egy faj, déli Európában köziWiséges, de a iní

(f()ldirati) szélességünk alatt elég ritka. (Brehm s a ta-

jjíisztalás szerint egyik íajtája Magyarországban számos).

y/ közönséges gyi^rgja/ag. {Piripió gy. F. Merops. api-

aster , Lin. Le Guépier cojnnutn.) Enl. 038. ]\auni.

143. Vaill. Guep. 1 és 2. {A nierops. Hungáriáé.)

Brehm, mint fajta. XI. 1.

Szép madár, sái'ga hátú, homloka s hasa tengerzöl-

dcs kék , torka sárga feketével szegett; lyukakban fész-

kel , mellyeJcet partokba ás , négy öt lábnyi mélyen. A
liatalok ott sokáig tartózkodnak nemzikkel, melly ok-

bul azt gondolák a régiek , hogy a gyurgyalag gondot

visel elaggott szülire.

Farka kel közcpso tolla kisáé lucghoászull , niellv els
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jele a sokkal uaL;yobb hossziilásnak a külföldi fajok na-

gyobb részénél. (').

Mindazállal sok fajnak farka majdnem négyszeglet

p). vagy kissé villás (^), de ez néha azon életszaktul függ,

mellyben leöletek.

A gyurgyalogokhoz közel kellene tenni némelly hosz-

szú farkú , ércfény-tollazatu , s eddig a gyurgyák közé

helyezett madarakat, de mellyeknek két küls ujja majd-

nem annyira egj^esült , mint a gyurgyalagoké (*)»

Ugy látszilv a gyurgyalagok hibáznak Amerikában

,

de ott kipótolják ket

(') Hlyének: Merops víridis, enl. 740, Vaill. 4; — Ornatus

,

Lath. — Superbits , Nat. Mise. 78; — Senegalcjisis , enl. 314, és

badius, 252, Vaill. 12, 13; — superciliosus , 259, Vaill, 19; —
M. nuhicus , Vaill. 5, enl 649; ezen egye'n meg volt hoszú tollaitul

fosztva. — 31. Savignii, Vaill. 6; — M. Cuvieri , Vaill. 9. et

Swains : 111. 76. Savigny neve alatt. — M. Lamarh , Vaill. 10.

(-) Merops pJiilippinus , enl. 57 ;
— 31. cayennensis , 454.

{Jegyz.De nem Cayennehul való). — 31. nuhicus , 549; — 31. ery~

thropterus , 318; — 3J. malimbicus , Sb. v< bicolor , Daud. Annál,

du Mus. I, LXii. és 5, Vieill. gal. 186; — 31. gularis, Nat. Mise.

357; — M. amictus, T. col. 310; 31. Daudin , "Vaill. 14. — 31.

Coromandus , Lath. Sonnerat , 2. Voy. 105 v. G. cytrin , Vaill 11;

— 31. quinticolor, Vaill. 15; 31. mmulus , Vaill. 17; — 3'1. Leche-

naud, Vaill. 18; — M. Biillock, Vaill. 20.

(^) 31. Taiva, Vaill. 8 ; — ilf• urica , Swains. Ili, zool 8.

Jegyz. A Merops congener , Aldr. I, 876, nem valódi; a Ca-

fer , Gm. = üpupa promerops ; — a brasiliensis , Seb. I. lxvi
,

1. hihetleg valami csapatály ; — a 3Ier. monachus , corniculatus
,

cyanops lóricsupok , a 3Ier. phrygius , cincinnatus , cucullatus

cyanops
,
garulus

^ fasciculatus , carunculatus , Lath. ugy látszik

hurszik ; au. 31. cinereus , Seba. XXXI, ro. hosszúfarku diszkuszok.

(^) Promerops moqueur ; Vaill. prom. 1 , 2 s 4. TJpupa erythro-

rhynchos , Lath.) A fiatal csorra fekete. — A Prom, namaquois
,

Vaill. 5 és 6 vagy Falcin. cyanomelas , Vieill.

CUVIER I, K. 31
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A (íYÜRGYELEGEK.

{Leti Mvlmoís. l^ioniles. llig«)

Az elbbiek lábát és szokását birják, de különböznek

rró'sb csorruk által, mellynek szélei mindenik lemezen

lürészesek, s tollak niódjára szakállas nyelv által, mint a

borsályoknál. Ezek szép madarak , szarka nagyságnak

,

lejök tollazata lomha mint a szajkóknál, hosszá farkok

elvágott , s két középs tolla megszakállatlanodik az idült-

nél egy kis léren nem messze végétül , a mi farkoknak

egészen különös idomot ád. Rosszul repülnek, magáno-

san élnek , lyukakban fészkelnek , bogárevk s apró ma-

darakat is üldözk. (^).

A JEGÉREK. (jégmadarak. F.)

{Les Marlins-Pécheurs. Alcedo. Lin. Eísvogel.)

Lábaik rövidebbek mint a gyurgyalagé , csorruk jó-

val hosszabb, egyenes, szegletes, hegyes; nj^elvök, far-

kok igen kurta. Mellcsontuk két kimetszést bir mint a

gyurgyalagok és szalakótáké. Apró halakkal élnek, mellye-

ket u vizbe rohanva íognak meg némelly ágrul, hol ülve

lestek a zsákmányt. Gyomruk hártyás zseb. Mint a gyur-

gyalagok parti lyukalcban fészkelnek. A két szárazon ta-

láltatnak.

(') A kétfej gy'úrgyeleg [le Houtou de la Guyane , Brasíliában

Guira guaynumby , Margrai'e szerint, Ramphastos momota , Gm.

Prionites brasiliensis. Ilig.) enl. 370. Vaill. Ois. de Par. I. xxxvii.

C8 xxxviii ; — a veresfejú gyurg^eleg ^ vagy peruit Motmot dom-

bey , Vaill. az id. Iiely. XXXIX. Vieill. gal. CxC ; — Pr. Marcii, Spix.

9; a Tutre du Paraguay , Azz. 52-sz. legalább igen közelítenek

nzoklioz.

Motmot az elsnek neve Mexicóban , Fernandes szerint. Prioni-

tes, n§twv-tul (fiiicsz) j6, Illiger csinálta. Vieillot ezt .ítcserelle

BARlPHONlS-lit.
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Az európai faj ,

A íözÖTiséges jegér. [Közönséges jégmadár. F. Alcedo

ispida.) Eul. 77. Naum. 144. Brehm. xi, 2.

Veréb nagyságú , fóliü zöldes , feketés hullámzattal

;

egész háta hosszában széles, legszebb tengerzöld-kék sza-

lag nyúlik el j alja s mindenik oldalán egy vonat ver-

henyes.

Az idegen fajoknál majd mind mint a miénknél,

foszlott toUazat van s különböz kék és zöld festéssel tar-

kázott. (').

Egymástul megkülönböztethetk csorruk szerint,

melly majd egyszeren egyenes és hegyes, mint a közön-

séges fajnál, majd alsó csorrlemeze fölfútt. (-).

Vannak némellyek Uj-hollandiában, s a szomszéd

földeken, horgos vég csorrokkal. (~^). Ezek közt többek-

(') Jlc. [AJr. Sh.) maxima, eni. 679^ — Alcyon, 715 ds 593,

€S Wils. Amér. III, XXXiii. 1; — Torquata, 284; — Rudis , 62,

és 716; — Bicolor , 592; — Americana , 591; — Benghalensis
^

Eclw. 11 ;
— Coeruleo-cephala , enI. 356, 2; — Cristata, 756, 1

;

— Madagascariensis , 11&, 1; — Purpurea , 778, 2; — Super-

ciliosa, 756, 1 és 2; — Cinerifrons , VieilJ. gal. 187; — Biru

,

Hoisf. Jav. és T., coJ. 239, 1; — Semitorquata , Swains. ill. i5i;

— Asiatica , uo. 5Ö.

(^) AIc. capensis, 599; Atricapilla
^ 673; — Smirnensis

, 232

és 894; egyike az Aristoles alul följegyzett két fajnak; — Dea

,

116, mellybül Vigors a Tanysiptera nemet csinálta; Clorocephala

,

783, 2; — Coromanda , Sonn. 218; — Leucocephala
, {Javanica

Sh.) 757 ; — Senegalensis , 594 és 356 ;
— Cancrophaga

, Sh. 334

;

— 3Ielanorhyncha , T. col. 391; — Omnicolor , T. col. 135-

Diops. ua. col. 212; — Dacelo-Concreía , ua col. 346; — Dacelo

cinnamominus , Sw. ilK 67.

Ezen alosztásbul csinálta Leach a Dacelo nemet.

Jsgyz. A szinzett képek többjénél a csorr nem eléggé fölfújt.

(') Jlc fusca (gigantea, Sh.) enl. C63 ; Vieill. gal. 188; —
Dacelo pulchella, Horfs. Jav. és Tem. col. 277; ~ Dac, ryanotis ,

31*
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nél , a szürkés cs neiu foszloU toll kijeleli már , hogy .i

vizeket nem igen keresik meg; s valóban bogarakkal él-

nek , mi ülvbul {halász Jöllengülc helyett) vadász föllen-

giík nevet kapnak franciául , azaz Martia-cluisseur-i-

AZ UJHIJÁROK.

{Les CeyX' Lacép.) (0-

Rendes csórni jegérek, de középs ujjok hibázik. Iii-

fiidkban három faja van.

A TÓDOK. F.

[Les TocUers. Todus. Lin-)

Amerikai apró madarak, általános idomokban igen

hasonlítanak a jegérekhez, mellyeknek lábait s hosszított

csorrát birják , de ezen csorr vízszíniileg lapositott , tom-

pa vég , lábok emeltebb , farkok hosszabb. Légyevok s

földön költök. {').

Ezen rend-leirást egy a legkülönösebb nemmel vé-

gezzük be , mellynek a többi öszujjuakkal annyi hasonla-

tossága snics, mint maga fajainak egymás között, s melly

egy különös családot tehetne kiszakasztoltan. Ezek

A SZARVÁLYOK. (sZÁRVASMADARAX. F.)

{Les Calaos- Buceros. L. Nashornvogel.)

Afrikai s indiai nagy madarak, mellyeket iszonyú s

fogazott , néha , mint magok , oUy magas emellcedésekkel

T. col. 262 ; — Dac. Gaudichaud , Quoy. et Gaym, Voy de Freyc

XXV ll.

(') Alc. tridactyla, Pali. és Gm. ; Pali., Spic, VI. 11, rí. f. 2;

Sonn. XXXII. ll. ; Jlcedo tribrachy* ^ Sh. Nat. mise. XVI, 681. i"l

;

—• Alcedo meninting , Horsf., col. 239 , 2.

(') Todus riridis, enl. 585, 1, 2, Vieill ,
gal. 124; T. coe-

ruleus , rnl. 783 , 1.
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biró , vagy legaldbb fölül jól dagadt csorrok, nevezetesek-

ké tesz, s összeköt a borsályokkal , mig tartásmódjuk és

szokások által a bollókhoz közelítenek , lábaik pedig mint

.1 gyurgyalag- és jegéréi. Csorruk kinövésének idoma na-

gyon változik a korral, söt az igen fiataloknál az nem Í3

tn föl; belseje rendesen sejtes. Mellcsontukon hátul csak

egy, mindenik oldalrul könnyden behajló is van. Nyel-

vök apró, a torok fenekén; mindenfélit esznek, gyönge

gyümölcsöt; egeret, apró madarakat, mászókat vadásznak

s még a dögöt sem vetik meg. (0-

Igen rosszul tétettek a tódok nemdbe némelly igazi légykapók,

kiviígott csonuak s szabad küls ujjuak, inillyenek : lodus regius

,

enl. 289; — Paradisaeus , uo 254; Leucocephalus , Pali., Spic, VI.

lli. , 2: — Desmarets két Platyrhynques-c , melljek = Tod.

rostratus , et nasutus , Shaw. , v. Tod. platyrhinchos et macro-

rhjnchos , Gm. Vieillot elst adja, gal. 126.

(') SZARVÁI.YOK ELöDüDORODÁssAi.. Buc. rhinocerus , enl. 934,

VailJ. Calaos, 1 és 2; J3. africanus ^
Vaill. pl. 17, f. 2. csak aman-

nak kor okozta fajtája lehet; Niger, Vaill. 13. Temmink szerint csak

egy rosszul megtartott egész; — Monoceros , Sh. enl. 873; Vaill.

9, 10, if, 12; — Cassidix , Tein. col, 210; — Malaóaricus

,

Lath. VI, II, vagy albirostris , Sh. Vaill. col. 15; — Buccirtator

,

T. col. 284; — Gingianus , Sonn, 2. Voy. cxxi, rí. Vaill. 15; —
Bicornis , Vaill. 7, vén jérce; Cavatus , ua. 4, középkorbeli h/m.

A 3 és 5 rl. megváltozott egyének; — B. hidrocorax , enl. 282,

fiatal, col. 283 , az idolt; — Violaceus , ua. 19; Abyssinicus , enl.

779, középkorú; Vaill. Afr. 230, 231. a vén madár; Vieill. gal. 191;

— Sulcatus , T. col. 69; — Panayensis , enl. 780, a jérce , f. 781.

a vén hím; Vaill. col. 16, 17, 18; Manillensis , enl. 891, a fiatal

lesz; — Fasciatus , Vaill. Afr. 233 ; — Exaratus , T. col. 211.
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V a g y

A KÚSZÓK-É, (').

(LES GRIMPEURS. SCANSORES. KLETTERVÖGEL.)

Olly madarakbul áll, mellj éknek klso ujja hát-

ra irányzott, mini a hüvelyk, honnan számokra ero-

sehb lámasz származik , mellyel némelly nemek a

fatörzsök megmászására s bekúszására hasznáhiak,

Ennek következésében kapták a kúszó, nevet,

noha, szigorúan véve, az nem mindnjájokat illeti,

s több madár kúszó valódilag, noha ujjainak alko-

tására nézve nem tartozik e rendhez , valamint már

láttuk a fakúszóknál s favágároknal.

A kúszók rendebeli madarak rendesen a vén

fák odvaiban fészkelnek, repülésök középszer; láp-

(') ElóDUDORATL.Víí szarvÁLYOK. B. jai'anicus , Vaill. gal. 22.

a fialal hím; Afr. 259, a vén hím, == Cal. de /f^aidjiou , Labill.

Voy. liuc. undulatus , Vaill. col. 20, 21 , a jéicék ; B. erythrorhyn-

chos , enl. 260 ; Vaill. Afr. 238 , a fialal. — Hastatus ,
Cuv. eni.

890, Vaill. 256, 237; — Coronatus , Vaill. Afr., 254, 235; —
Bengalen^is ^ Vaill. gal. 23.

Jegjyz. A. B. galeatus , mellynck csak feje ismeretes, enl. 933.

(Hardwicke p;cneral azonban újabban az egész madarat megismertc-

té, V. Vaillanttul hibá:>an tarlaték vizi madárnak, mert igazi szar-

vály, niellynek dúdora rendkiviil vastag szárúval takart, fképen

melülsö részén.

Lásd a szarvályoknd Temmink cikkelyét a színezett ábrák tar-

talmában.
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lalatuk, miiU a verebeknél, bogarak vagj gjíi-

mölcs, a mint csornik többé vagy kevesebbé ers;

némeliyek
, mint a Iiarkáljok különös készületet

birnak annak megnyerésére.

A nemek nagyobb részénél két hátsó kimet-

szés van a mellcsonton , de a papagályoknál csak

egy lyuk van rajta, s gyakran egészen teljes.

A KAPASZOK
j, (dSAKÁk).

{Les Jacatnars. Gabula. Briss.)

Igen közel állanak a jegérekhez hosszú, hegyes csor-

nik által, mcllynek fels erösze kitn, s rövid lábaik

miatt, niellyeken az els ujjak nagy részén Összenöltek;

azonban ezen ujjak nem a jegérekéi; tovább, a kapaszok

tollazata kevesbbé foszlott s mindig ércfény. Magánosan

szoktak lenni a nedves erdkön, bogarakkal élnek, ala-

cson ágakon fészkelnek.

Az aineriJcai fajok csorra hosszabb s egészen egye-

nes. D.
De vannak az indiai szigetsokban oUyanok , mellye-

ket a rövidebb , nagyobb , s kissé meghajlott csoit a

gyurgyaloghoz vezetnek közel. Els ujjaik jobban elvá-

lasztvák 'y Ezek

:

Le vaillajit (gyurgyakuszai) JACAMEROPS-ai. (*).

Ezen természetvizsgáló egy oUyant is ad hozzá jok

,

mellynek fölül niucs csorr-erösze. (^).

(') Alcedo paradisaea (Calbula paradisaea ^ Lath.) en!. 271;

Alcedo galbula , Lin. Galb. viridis, Lath.) enl. 238; — Galb. ruji~

cauda, Cuv. Vaill. Ois. de Par, II, L. rl. vagy Galb. macroura

,

Vieill. gal. 29, Galb. albirostris , Lath. Taill. pl. Li, , Vieill. Ois
,

dorés, I, IV. rl. — Galb. albiventris , A''aill. XLVr.

(') Alcedo grandis , Gm. Galbula grandis). Lath. Vaill. pl. LlV.

(') Le grad Jacamar , Vai|]. a^ id- h. Lm, rl.
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\'('2:»"c víitinak ollyaviok Is, mcllyckiiek csak h.-íro'n

iijjok v.iM, ]i. n. Jacninar- •ilívon — ; pzok Broziliííban

élnek. (').

A HARKÁLYOK. F.

{L,efí Pics. P/cus. Lin. Spechte. (").

Igen jól bélycgzclt madarak hosszi'i , ogyencs , szegle-

tes s yis^én ckidomuan összenyomott s a fakcreg folrepcsz-

tésére alkalmaztatott csorrok által; ide járul még liátra

görbül (horgadü) tövisekkel fegyverzett vékonj'^ nyclvök,

melly a szakcsont hosszú porcszarvaitul nyomatva igen

távolra kinyujliialó a csorrbul, ide farkok, a tiz tollú P),

durva rugékony csökökkel, mcllyek ciket támaszkint tart-

ják , mikor a fán föUaisznak- Ezek fleg a kúszó mada-

rak: mindenféle irányban forognak a fák kérgén, mely-

lyet csorrokkal vagdalnak, s mcllynck repedéseibe s

lyukaiba bedugják nyelvöket, vele megfogandók a táplála-

tukra szolgáló bogárbábokat. Nyelvök , a fegyverén ki-

vül, még ragadós nedvel is boritott, mellyet nagy nyál-

mirigyei adnak; hátrabuzatása két izom által történik,

mellj^ck szalagkinl tekerlettek a ggsipra ; ezen vissza-

liuzási állapotban a szakcsont szarvai fölemelkednek a br
alatt s a fej körül egész a csorr fels alapjáig , s a nyelv-

hüvely maga körül tckertetik a torok aljában. Gyomruk
majd - hártyás ; vakbelök nincs, azonban gyümölcsöt is

Jacamaciri , ezen madarak neve Brasiliában , Maigrave szerint.

Galhula, ugy látszik, a s latinoknál a loriót (sáigarigót) jelenté : Moe-

ring vitte ált e nevet a kapaszokia.

(') Vaill., jac. siippl., f. L, Spix. 51, 2, ezen név alatt: Alcyon.

tridactyla.

{') Picus , ezen madarak lalin neve, azt mondják egy latiumi

királyiul jö.

(') Tnlajdonképen lizenlél tolJu a fark; do az igen kicsin ol-

daliak nem számláltattak oda.
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sznek. Félékenyek és ravaszok lévén, többnyire magáno-

san élnek. Szerelni eskedéskor a nÖt hívni akarók gyor-

san kopogtatják a száraz ágat. Evenként egyszer fészkel-

nek falyukakban, A két nöni fölváltva ni.

Enropában öt vagy hat faj van:

1. yí fehete harJcdly. F. {Le grand Plc noir. Picus mar-
tius. L. De?' Schwarzspecht.) Enl. 596. Naura. 131.

Majdnem varjunagyságu , egészen fekete; a hímnél

szép piros sapka van, melly a nnél csak egy folt a fej-

hátulán. Különösen az éjszaki fenyveselcben lakik.

2. j4 zsolna, zöld harJcdly. F. {Le Plc vert. Picus viri-

dis. Der Grünspecht.) Enl. 371. Naum. 132.

Gerle-nagyságu , fölül zöld, alul fehéres; sapkája ve-

res, farcsika sárga; egyike legszebb madarainknak. A fia-

tal alul fekete foltos, köpönyege fehér foltos. A siki rit-

kább erdket bükkösöket szilasokat szereti, s eledelét a

földön is keresi.

Szomszéd de valamivel kisebb faj

3. A szürke harkály. {Picus canus. Gra. Der Grau-

specht.) Edw. 65. Naum. 133.

Hamvasabb szín, csoi'ra vékonyabb s fekete baju-

szú. A hímnél is csak a fejtet veres, a nnél az sem.

Ritkábban j le délre s Franciahonban ritkább az elbbi-

nél , mellynek erkölcseit birja különben. Hangyákkal sze -

ret fképen élni.

4. A nagyobb {tarka) harkály. F. {L' Epeiche ou grand

Pic varlé. Picus major. Der grosse Suntsjjechs.)

Enl. 196. a him , 595, a jérce, Naum. 134.

Huri nagyságn, fölül feketével és fehéiTel tarka, háta

s farcsika feketék, alul fehér, seggtájéka veres, valamint

egy folt a him fejhátulán. A fiatalnál majd az egész sap-

ka veres; a mindig zöld fákat szereti, gyakran közelít a

lalíhelyekhez , de egészen a földre soha sem megy.
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ó. A kúcs^ közép tarka liarkdly. F. (/.e moyen Epeiche.

Picus nied/us. fP'eins-spechl.) Eiil. üli. Nuum. 13().

1,2.

Valamivel kisebb, sapkája miiidcruk nmnél veres.

Farcsika Ickelc , larkalja veres. Mérséklclt s déli Eu-

rópában.

("). A hücaik y kisebb tarka karkd/y. F. (Le petit Epeiche.

Picus minor. GrasspecJit.) Enl. 598. ISaum. 136. 2, 3.

Veréb nagAságii , íolül fekete- s fehérrel tarka , alul

szürkés fehér, veres csak a hím fejéu vau. Azt mondják,

hogy földre is száll hangyákat keresni , s ezért nevezte-

tik fü - harkálynak , de Naiimann szerint ezen véleménj

Jiamis.

Európa kelet-éjszakán van egy harkály valamivel na-

gyobb a mieink közül az elsnél (a nagy tarkánál) , s

hozzá hasonlít is, csak hogy háta ala s farcsika fehér, s

a hím sapkája veres. Néha Némethonig is elj. Ez a

7. Fehérhdtu liarkdly. {Picus leuconolüs , Bechst. Der
ELsterspecht.) Namn. 135.

Az idegen harkályok igen számosak, s nagyon ha-

sonlítanak egymáshoz , még némi szin-closzli'tsban is, pél-

dául a fej verességében 0).

(') A feketp harkályokhoz rokoti fajok: P. pileatus , L. enl. 718;

— P. lineatus , L. enl. 717; — P. principális, L. enl. 690; —
P. galeatus , Natter. col. 171, igen közel esó négy faj, ineliyek

egyikéhez hihetleg taitozik a £. melanoleucus , Gm. Lath. Syn. 1,

2. t. XXV; — P. rtibricollis y Gra. enl. C12; — P. robustus ^ Spix.

44; — P, albirostris , ua. 45; — P. imlidus , Tem. col. 378. és a

jérce, 402; — P. erythrocephalus , L. enl. 117 , — P. pulveruhn-

tus , T. col. 589; — P. concretus , Reinw, col. 90 ^
•— P. chilensis ,

Voy. de la Coq.; — P. torquatus , Wils. Am. III, XX, 3; P. domi-

nicanus , Spix , 50.

A zöld harkályhoz rokon fajok: — P. percussus . Tem. col.

390 és 424 a jérce; — P. bengfiaknsis , L. enl. 695, mellynck a
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picoides-(harkálycsa.J nek.)

Nevezte Lacépéde azon harkály-fajokat, mellyeknek
nincs küls ujjok, s következleg elül két s hátul egy ujjok

van. Különben egészen hasonlítanak a rendes harkályokhoz.

Egy van bellük Európa éjszakán és keletén;

P. aurantius , Gm. Briss. IV. Vi. rl. f. 1. hihetleg csak fajtája ; —
P. goensis, Gm. enl. 696; — P. aurulentus , Iliig. col. 59, f. 1. v.

macrocephalus , Spix. 53, 2; — P. puniceus , Horsf. col. 423; —
P. mentális, T., col. 384; — P. ceylonus , N. Nat. Forsch. 14, 1.

rl. ; — P. goertan , Gm. enl. 320 ;
— P. manillensis , Gm. Sonn.,

pl. XXXVI ,
— P. senegalensis , Gm. enl, 345 , f. 2 ;

— P. passe-

rinus , Gm. Briss. IV. t. ív. f. 2. ; — P. luzonicus , Cuv.; Sonn.

XXXVII. rl. j — P. miniatus, Gm. Ind. zool, VI. k. ;
— P. chloroce-

phalus , Gm. enl. 784 ; — P. exalbidus , Gm. , 509 ; — P. cinamo-

meus , Gm., enl. 524; — Palalaca, Cuv. enl. 691; P. jumana,

Spix, 47; — P. ochraceus e's P. flaincans, ua. 51.

'>^A nagyobb (tarka) harkályhoz rokon fajok : P. ruhriventris
,

Vieill. gal. 27; — P. hirundinaceus , L. enl, 694; — P. varius

,

Gm. enl. 785; — P. canadensis , Gm. enl. 345, f. 1 ;
— P. villo-

sus , Gm. enl. 754, W'ils. I , ix , 3 ;
— P. undosus , N. enl. 553;

— P. pubescens , Gm. Catesb. 51, 11; Wils. I, IX , 4.

Keresztben csikóit hátú fajok : P. moluccensis , Gm. enl. 748 ,

f. 2; — P. bicolor , uo. f. 1.; — rufus, Gm. enl. 694, f. 1. igen

közel állók a P. undatus-hoz , Gm., Echv. 332 ;
— P. carolinus

,

Gm. enl. "?? és 692^ — P. cayennen sii, Gm. enl. 613; — P. we-

lanochloris , Gm. enl. 719; — P. striatus , Gm. enl. 281 és 6l4
;

— P. superciliaris, T. col. 433; — P. flairescens , Gm., Brown. II.

XII. rl. és Spix, 49; — P. cardinalis, Sonn. XXXV, rl. ;
—

• P. que-

rulus, Wils. Am. II, XV, 1; — P. campestris , Spix. 46; — P. ilia-

cei, T. col. 59, 2.

Végre megjegyzend , hogy ezen hasonlatossági megkülönbözte-

tések, leginkább a szinektül vetetvén íe, kevés becsüek , s megle-

het hogy faj egyik a aiásikába fog tartozni.
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y/ j'ekete harla. {Picus tridactylus) Edw. 114. Nauin. 137.

[Háromuju harkály).

Nagyságra középet tart a nagy és kis tarka harkíily

közült; ÍÖlül fekete, fehér foltokkal, alul fehér; a hi'tn

sapkája narancsszín , a né fehér.

Szinte egy alnémet lehetne képezni azon fajokbul

,

niellycknek csorra könii v den meghajolván a kukuk-éhoz

kezd közelíteni. C).

Egyikök csak a ícildön járva keresi eledelét, nolia

farka a többiekéhez hasonló. (').

A NYAKTEKERCSEK. F.

[hen Torcols. Yunx. Lin. TVendehals), (^).

Nyelvök kinyujlhal(') mint a harkályoké , s ugyan

azon mködés által , de tövistelen ; különben csorriik egye-

nes, hegyes, majdnem görgeteg s szeglettelen ; farkok-

ban csak rendes tollak vannak. Csaknem ugy élnek mint

a harkályok , Jcivéve hogy keveset kiisznak.

Európában egy van

:

A Jcönzönséges nyahtehers. F. ( Yunx iorquüla^ Lin.) Eul-

698. Naura. 138.

Pacsirta-nagyságú , fölül barna , apr(!> feketés hullá-

mokkal, és fekete sárga hosszvonalokkal csinosan tarkáz-

va, alul fehéres, feketés kereszt-sugárzattal.

(') Millyenek : Picus auratus (Cuculus auratus ^ a 10. kiadás-

ban) enl. 695 és Wils. Am. I , iii; — A picus cafer , Lath. v. pro-

mépic. , Vaill., prom. 32; — P. poicilophos , Teiii. col. 19? , f. i.

(') Le Pic. lahoureur
^

{Picus arator. Cuv.) Vaill. Afr. CCLV.

rl. és CCLVi.

Különben a harkáJy nemiül semniit el nem veszünk mint az egy

Picus minutus-t , Lath. Yunx minutissima , Gni. enl. 7S6 , 1 ,

Vieill. gal. 28), melly valóban nyaktekercs.

(') Ydnx, görög, Torfjuilla , lalin neve e madárnak.
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A TEKERCSÖK.

{Picumnes, Temm. Picumnus.)

A nyaktckercsektl csak igen rövid fark által külön-

böznek. Apró madarak. (^). Vannak csak háromujjuak is

,

mint a barkák. (").

A KAKUK-ok. F.

{Les Coucos. Cuculus. Lin. Kuhuh.) (^).

Csorruk középszer , eléggé szelt . összenyomott , kö-

nyüden bajolt; farkok bosszú. Bogarakkal élnek, s ván-

dorlanak. Mi következleg osztjuk föl:

A valódi KAKUKOIC.

Csorrok középszeren ers , lábaik rövidek , farkok

tiz toUu. Híresek azon különös tulajdonságokért, bogy to-

jásailcat más bogárevö madarak fészkébe tojjak; s a mi

nem kevesebbé különös ^ az idegen nemzk, gyakran igen

apró fajak , annyira gondját viselik a fiatal kukuknak,

mint tulajdon fijaiknak, még akkor is, ba a betojáskor tu-

lajdon tojásaik eltörtek is. Ezen, a madarak természetle-

irásában egyetlen tüneménynek oka mind eddig ösmeret-

len. Herissant azt a gyomor helyezetének tulajdonítá

,

melly valóban a basban bátra fekszik s a mellcsont által

kevesebbé védetik , mint más madaraknál. Ezeknek vak-

bele elég hosszú, s al-gégéjeken csak egy tulajdon

izom van.

(') P. minule , T. {Yunx minutistima) Gm. enl. 78^), i ;
—

P. a toupet. {Picumnus cirrhatus, T.) col. 371, 1. Vieill. gal. 28;

— P. mignon. (P. exilis , T.) col. 571. 2.

(') Picumne abnorme
^

(P, abnormis, T. col. 371. 3.

(') Koxxtal^, cuculus, coucou , kakuk az európai faj kiáltását

fejezi ki.
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Európában egy dltaliUiosan elterjedt íaj van:

i. A hangos kaiul: F. [Cuculus canorus. Liii. T)er ge-

meine Kuluk.) Enl. 811.

Hamvas szürke , hasa fehér, fekete keresztcsikozattal,

farka odalvást fehér foltu , a fiatalon verhenyes van a szr-

ke helyett.

Néha egy más faj is meglátogat bennünket, melly

tarka és búbos, hangosabban kiáltó az elbbinél. Ez

2. A tollagos kaiul. (Cucul. glandarius. Ed\v. 57.) Naura.

130. a hím. Col. 414, a nstén. (').

A két világ forró részeiben több más találtatik. (").

Kiváltképen pedig Afrikában néhány széj) faj van

,

többé kevesebbé aranyos zöld; csorrok a micnkénél kis-

sé lenyoraottabb. (^).

Más fajok többnyire tarkás toUazatuak, függöleg ma-

gasb csorrot birnak. (*).

(') Cuculus pisanus , Gm. a fiatala.

(') Cuc. capensis , Vaill. Afr. 200, rí. hihetleg a hangos faj-

tája; Solitarius , Ciiv. Vaill. 206; — Radiatus , Sonn. I. Voy. 79.

rl; — Clamosus, Cuv. Vaill. 204, 205; — Edelius , Cuv. Vaiil.

207, 208, Jegyz. Cuc. serratus , Sparin. Mus Carls. 5, a hímé;

Melanoleucos , enl. 272, a jérce; — Coromandus , enl. 274, 2, s

egy fajta, Vaill. 2í5; — Americanus , enl. 816, vagy Carolinensis
^

Wils. III, XXVHI , 1; — Erythrophtalmus , uo. 2? — Flavus
^

onl. 814.

(') Cuc. auratus, enl. 657, Vaill. 211; — Clasii , Vaill. 210;

— ; Lucidus , Lath., Syn. I., XXili. rl. col. 102. f. 1 ;
— Cupreus

,

Ha. supl 154 , Vieill. gal. 42 ;
— Chalcites , T. col. 102 ; f. 2. a

é rce.

(*) Cuc. punctatus , enl. 771, e's scoluspaceo , 586, s talán me'g

a naculatus y 764. is, csak fajták; Honoratus.^ enl. 294, V^aill.

216- — Taitentis, Sparm. Mus, Carls., 32; Mindancnsis, enl. 277;
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A KUÁIiYOK.

{£,€3 Couas. — Coua. Vaill.)

A kakukoktul csak emelt szarok által különböznek

(*j. Falyukakban fészkelnek s idegen fészekbe nem toj-

nak ; ez legalább azon fajokrul igaz , mellyeknek szaporo-

dása ismeretes.

Elválasztható innen egy amerikai faj ; hosszú s csak

vége felé görbült csorru. (^).

Levaillant már régóta elválasztá , s okosan , a többi

kukukoktul.

A KUKÁLYOK-at.

{Les Coiicals. {^). Centropus. Ilig-)

Afrikai s indiai fajok; hüvelyk-körmök hosszú, egye-

nes , mint a pacsirtáknál. Az ismertek mind ó világiak.

Szinte faodvakban fészkelnek (*).

— Gaira , Vieill. gal. 44; Freycinet; Voy. zool. 26. Nem tnclni

mint csinálhatá Vieillott ani~\k {nyüvészszé).

(') Ezen fölosztásból csinálta Vieillot CoccYZüS nemét
,

gal. 41.

Ezek Spix. MACROPüS-ai. Cuc. madagascariensis , enl. 825; — Cuc.

Lalandii, T. col. 440 ; — Cristatus , enl, 589; Vaill., 217;

— Coeruleus, 295, 2; Yaill. 218; — Naevius , enl. 812; — Caya-

nus , enl. 211; — Cuc. brachypterus , T. v. macropus , caixana
,

Spix , 43 ;
— C, seniculus , enl.^ 813 ;

— Macropus phasianellus
,

Spix, 42.

(') Cuc. vetula , 772. Ezen megkülönböztetésre alapitá Vieillot

Saürothera nevét, gal. 38.

(') CoüCAL , a coucou- s alouette-hül összetett szó, Centropus

,

tüskés láb. Vieillot CARYDONiE-re változtatta , Leach pedig Podophi-

Lus-ra.

(^) Cuculus aegyptius el senegalensis , enl. 552 ; Vaill. Afr.

219 ; — Philippejisis ,
Cuv. enl. 824, vagy Cuc. bubutus, Horsf. Ja-

va; Nigrorujus, Cuv. Vaill. Afr. 220; -— Tolu, enl. 295; Vaill. 210;

— Benghahnsis , Brown. 11., XIII; — Rufinus , Cuv. Vaill., 221;

— Aethiops. Cuv. Vaill. 222 ; — Gigás , Cuy. Vaill. 223 ; — Atral-

bus ^
Voy. cic la Coq. Zool. 34.
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Azon Lermészetvizsgáló szerint , szinte megkülöuböz-

tetendök:

A KUROLYOK.

{Les Courols. (^). ou- Vouroudrious de Madagascar.)

Csorrok nagy, hegyes, ösznyomott, alig egy kissé

hajlott, fels csorrlemeze Tégénél orrlyukai ferdén átfúrtak

közepén mindenik oldalon- Farkok tizenkét tollú. Mint az

elbbiek ugy fészkelnek, az erdkben tartózkodnak. F-
képen gyümölcscsel élni mondatnak. (").

A MÉZKALAUZOK. F.

[Les Indicateurs. Vaill. Indicator.)

Más két afrikai faj , azért híresek hogy mézzel él-

rén, kalauz gyanánt szolgálnak a lakosoknak a vad-

raéhek fészkének föltalálására, mellyeket kiáltozva Ive-

resnek. Csorruk i-övid, magas, majdnem kúpidomu mint

a pintyeké. Tizenkét loUu farkok egyszersmind kissé el-

vágott és kissé villás. Különösen kemény brük megvédi

ket a méhek szúrásaiul ; de a szünetlenül háborgatott

méhek szemöknél támadják meg ket s néha meg is

ölik 0).

A SZAKÁLKUKUKOK.

{Les Barhacous- Vaill. (*).

Csorrok kúpos , hosszúit , Icissé összenyomott , köny-

(^) Courol, Goucou, s rolUer szavakbul összetett. Vieillot ezen

osztásbul csinálta a LeptosoMüs nemet, gal. 29.

(') Cuculus afer, enl. 587, a liím , mellynek csorra rosszul ad-

va, s 558 a jérce, melly jobb, Vaill. 226, 227.

(') Cuculus indicator, Vaill. Afr. 24l ; Minor , Cuv. ua. 24 ;
—

Albirostris , T- col. 567. Vieillot vette fól e nemet és nevet, gal. 54.

(*) Barbacou , a baibu s coucou szavakbul van össze téve.

Vieillot. Monasa, nemét csinálta belle, gal. 36.
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uyiicleii hajloLL vég , alapján íbszlotl tollakkal köfiüvett

vagy durva szrökkel, melly ket hasonlókká teszik a

szakállárokhoz
,

(^).

A HAJLAKÚSZOK.

{Les Malcohas, MalcoJia. Vaill.) f).

Csorrok igen nagy, görbe alapú, vége felé hajlott,

szemei körül széles csupasz tér. JNéraellyeknél gömbölyek
az orrlyukak a csorr vége télé (f) ; másoknál keskenyek a

szélhez közel (*). Ezen ceylani madarak, mint mondják,

fképen gyümölcscsel élnek.

Hihetleg meg lehetne különböztetni a kisebb csorru

fajokat, s mellveknél a szem Icörül alig van csupasz

tér {%

A BORSAKÚSZOK.

(Le.í Scythrops. Scythrops. Lath.)

Csorrok még hosszabb s még nagyobb a hajlakií-

szokénál, mindenik oldalon két hosszanti, kevéssé mély

barázdával metszett ; szemkörök csupasz , orrlyukaik ke-

(^) Cuculus tranquillua , enl. 512, Spix , 41, 2; — Cuc. tene-

brosus , enl. 305, et col. 323, 2; — C. rufalbinus , T. col. 323; —
Monasa personata

^
Vieill. gal. 36, v. Bucco albifrons. , Spix, 41.

Jegyz. Megjegyzend hogy a Cuc. paradisaeus , Briss. IV., Xiv.

rl. A. 1 , nem egyéb mint Drongo de paradis (Lanius malabaricus)
,

es a Cuc. sinensis , ua. uo. A., 2, = Pie bleu [kék harkály, Corv.

erythrorhjnchos). Ezen két jegyzék Levaillanttul van, ki a kakukok

leírását legjobban fölvilágosítolta.

(-) Vieillotnál phoenicüphaeüs nevet hordanak
, gal. 57.

(') Le Malcoha Rouverdin , Vaill. Afr. 223.

(*) Le Blalcoha , ua. 224; vagy Coc. pyrrocephalus y Forster

,

3. Vieill. gal. 37.

(^) Le Malcoha a bee peint [Phoenicophoeus calyorhynchus T.

)

col. 349; — Phoenicophaeus jai>anicii,s , Horsf. .Iav>

CÜVIER I. K. 32
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rekek. Csorruk álLal a horsályokhoz közelítenél^ , de nem

szemszrus nyelvük elválasztja ket azoktól. Csak egy

fojok ismeretes Uj-HoUandbul ; varjunagyságn , fehéres,

szrkés köpönyegtí. C).

A POFÓKKUSZOK. SZAKÁLLÁROK.

{Les Barhus. Bucco. Lin. Bartvogel. f).

Csorrok nagy kúpos , alapja oldalain dagadt s durva

szakállokbul üt füzérrel szegett , mellyek elre irányzot-

tak , egy az orrlyuk mcgctt, egy az alsó állkapcsa alap-

jának mindenik oldalán , s az ötödik az ízülés alatt. Szár-

nyaik elég otrombák valamint, repülsök Í5. Bogarakkal

élnek s az apró madarakat is megtámadják; azonban gyü-

íiiölcsöt is esznek. Fa-odvakban fészkelnek.

Három alnemre osztliatók

,

A SZAKÁLLNAGYOK.

{JLes Barhicans. BuíT. Pogonias. Ilig*) (^).

A fels csorrlemez mindenik oldalon egy vagy két

ers fogat bír , s a csorr eröszc tompa , ívelt ; szakál-

lok igen ers. Afrikában találtatnak. Több gyümölcsöt

esznek mint a többi fajok {*).

i') Scythrops Novae Hollandiáé, Lath.; v. Scyth, Australa-

siuti , Sh., Phillip. 165 és John VVliite , l'l2
, 1.; kész kép. Jobbak

col. 290. Vicill. gal. 39.

(-) BUCCO, Brisson által adott név, mivel csorrlemezének alapja

íoHi'itt, bucca, (pof, arc) latin szótul.

(') BARBiCANS, a barbus és toucans szavakbul, mert azoknak

itiomát egyesitik. Pogonias a noíymv (szakáll) szótul jö , de a nevet

Lacép. már régóta egy halnemnek adta.

O Bucco dubius , Gm. [Pogon. sulcirostris) Leach. Zool. Mise.

11, 7G , eni. G02 ; Vaill. Ois. de par. etc II, xix. rí.; — Pog. ery-

thromelas , Vieill. gal. 32; — P. levirostris ^ Leach. 77; Vaill k.

il., A harbe a ventre rose , Vaill. az id. helyen, A. rl. a fiatal; —
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A tulajdonképi szakállárok. (pofókkuszor).

{Les Baj-hus ,
propreni. dits. Bucco- Guv. (').

Gsorrok egyszeren kúpos, könnyden összcnyomoLl

,

erösze tompa, középen kissé emelt. Vannak mind a két

szárazon, s többen közülök vidor szinekkel festvék. ]\Ie-

nyekzokor párosak, különben apró csoportokban jár-

nak. {').

A SZAKÁliLKÚsZOK.

{Les Tamottas. Tamatia. Cuv.) (^).

Csorrok kissé nyultabb és összenyomotlabb, fels csorr-

lemezök vk^k.xi alára görbült. Fejk vastag, farkok rövid,

csorrok nagy s innét idomuk ostoba. Mind az ismerete-

Pog. personatus , T. col. 201; - Pog. niger , T. eni. 688, t,- Vaill.

29, 30, 31; — Pog. rubicon, Vaill. D. ij.

(') VieiUot e nevet CAPiTo-ra változtatá.

(-) Bucco grandis, enl. 871 ;
— Viridis , enl. 870; — Flavi-

frons , Cuv. Vaill. id. hely. 55; — Cjanops. Cuv. ua, uo., 21,

vagy Capito cyanocollis , Vieill. gal. 35; — Lathami , Lalh. Syn. I,

XXII : rí.; — PkUlippenss , enl. 335; Rubricapíl/us , Rrown. III.

XIV; — Rubricolis , Cuv. Vaill. 35, ha ezek nem három fajtjk;

Torquatus, C. Vaill. 37; — Roseus , C. Vaill. 33; — Niger, enl.

688, 1; Vieill. gal. 33; — Majjianensis , Lath. ; — Elegáns, Gm.
enl. 688; — Barbiculus , Cuv, Vaill. 56; — Pari'us

, hiin. Vaill.

32. a nö enl. 746, 2; — Erythromotos , Cuv. Vaill. 57; — Zejla-

nicus, Brown. III, XV; — Cayanensis , enl. 206; — Peruvianus,

Cuv. Vaill. 27 , ezek pzinte három fajtát tehetnek; — Fuscus , Vaill.

43; — Armillaris ^ T. col. 89, 1; — Gularis , ua. uo., 2;

Chrysopogon, T. cul. 285; — Versicolor , T. col. 309; — Mjsta-

cophanes \
T. col. 315; Vaill. C. rl ; — Aurovirens , Cuv. Vaill.

E. rl.

(^) Tamatia, Margrave szerint, ezen madarak egyikének neve

Brasiliában. Paraguayban neveik chacurus , Azzara szerint. Temniink

ezekre ruházta a Capito nevet.

32 *
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sek Amerikábul juek , s csak bogúrevök. Módjuk szo-

morú , magános. (').

A KURUKURUK.

{Les Couroucous. drogon. L.) (").

A pofókkuszok szörcsomói melleit csorrok rövid

,

szélesb mint magas, alapjátul kezdve görbült, fels erö-

sze ívelt, tompa. Apró lábaik, tollakkal az ujjakig fed-

vék , hosszú széles Tarkók , íinom könny , sürü tollaza-

túk, más idomot adnak nekik. Legtöbbnyire valamelly

tollazal-részök ércfcnynyel ragyog; a többi többé keve-

sebbé vidoran van színezve. Faodukban fészkelnek, bo-

garakkal élnek , magánosan , nyugottan ülnek az alant

ágakon, a nedves erdk srjében, s csak reggel és estve

repülnek.

Találtatnak mind a két szárazon:

Az amerikai fajoknál a csorrlemezek szélei frészfo-

guak. (').

Az ó világbelieknél az sokkal épebb. (^).

(') Bucco macrorhjnchos , eul. 689; — Melanoleucus , eni.

088, 2; — Coliaris, enl. 395; Tamatia, enl. 74G , 1; Vieill. gal.

."^4. {Tamatia maculata, Ciiv.) ;
— Capito vielanotis , Tcmm, col.

94 ;
— Cyphos macrodactylus , Spix , 59, 2.

(') Kurukii , kiáltozások kifejezése, s iievök is Brasiliábati ; a

Trónon nevet Moohring adta nekik.

(^) Amerikában: Trogon curucui , enl. 452; Yaill. Courouc , 1,

'2: — Trogon rosallm , Vaill. 6. .vagy variegatus , Spix, 38; —
Firidis, enl. -195, Vaill. 5, 4, Spix, 36; — Violaceus , Nov. coinni.

netr. XI, xvi , f. 8 ;
— Strigilatus , enl. 765; — Ritfus , enl. 756,

Vaill. 9; — Trog. atricollis ^ Vieill. gal. 31 ,
vagy Oranga, Vaill.

7, 8, 15, vagy sulfuraceus , Spix, 3S ; — Tr. domicellus , Vaill.

L-i ; — 2V. albirenter , Vaill. 5.

(^) hsxííhan , Trogon fasciatu 8 ^
liul. zool. V. rl.; — Trog. ores-

kivs , T. col. 181 ; — Trog. fíeinwartii , 'Y. col. 124 ;
— Trog. Du-

laucelu , T. col. 291 ; Vaill., 14; — Trog. rimdea , T., col. 32Í .
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Egy fij uev(>zeles larkáiiak elknrluUságaért : ez

A csipett J'arku kuruhuru. (Tr. temnurus. T.) C(í1. 326,

Egy indsiknál pedig a farkiakarók majd-ncm olly

hosszak , miat a teste , ez

A pdvarohon huruluru. {F?'. pavonJnus. T.) col. 272

;

Spix. 35.

Hires a raexicoiak m^thologiájabau , és a benföldiek-

tíil kerestetik ékesség végett.

A JVYÜYÉSZEK. F.

{Les Anis. Vrotophaga. Lin. Madenfresser. (*).

Nagy, összenyomott, hajolt, íogazatlan csorrokrul

megismerhetk, melly fölemelt és fiiggö s metsz taraj

L

hordoz.

Két fajok ismeretes , mindenik Amerika forró nedves

lájairul, ers emelt lábúak, hosszúkerek-farkiiak s feke-

te tolluak

:

1. A nagyobb nyüvész [Crotophaga major) és

2. Az ani nyüvész {Crotoph. ani.) enl. 102. 1, 2. k.; Vieill.

gal. 43.

E madarak bogarakat és szemet esznek , seregesen rö-

pülnek, töhh pdr együtt tojik és költ egy az ágakra s az

együtt köllendö párok számának megfelelelö nagyságura

épített fészekben. Könnyen megszelídülnek , szólni is

megtanulnak , de húsok rosz-szagu.

— Trog, Temminkii , Vaill,, 12; — Afrikában. Trogon narina,

Vaill. Afr. 228, 229 és Cour. 10, 11.

Kételkedni szabad, hogy a Trogon maculatua , Biown , III.

XIII , valódi kurukinu.

(') Ani, anno ezen madarak neve Guianában, Brasiliában. Cro-

TOPHAGüS-t Brown gondolta ki (Hist. naf. Jani.) , mivel e szigetben

a madár a marhákra repül , olt bagocsokat és kollancsokat foe;do.só.

Kqoiov ^
'= musca cnnina.
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A BORSÁLYOK. BORSEVÖK. F.

{Les Toucans. Ramphastos, L.) (^).

Minden madarak között megismerhetk iszonyú csor-

rokriil , mellj majd oUy nagy és oUy hosszú luint testök,

bellii sejtes, könny, vége felé hajolt, szélein rendetle-

iiíil íogas , s nyelvökrül , melly hosszú, keskeny, min-

denik oldalon szakállas mint valami toll. Csak Amerika

hév részeiben találtatnak , hol apró csapatokban élnek

,

gyümölcsöt és bogarakat esznek. Költés idejében magok
megeszik tojásaikat s a most kelt ki apró madarakat, Csor-

rok alkotása az eledelnek elnyelésére kényszeríti öketmeg-

rágás nélkül. Mikor azt megfogták, a levegbe vetik , hogy

kényelmesebben elnyelhessék. Lábaik rövidek, szárnyaik

kevéssé terjednek ki, farkok elég hosszú. Fatörzsökökben

fészkelnek.

a. A tulajdonképi borsÁi.yok.

{Les Toucans. propr. dits.)

Csorrok nagyobb a fejknél; általában feketék, tor-

kokon vid.ím színekkel , valamint mellökön és farcsíko-

kon. Tollazatúk ezen részeit hajdanában riihaszegélyekhez

használták, (^j.

(') Toucan ezen brazíliai nevöktül, tucá. Ramphastos-t Liáné

!;ondolá]ii, a gafiCfog , csorr , szótul származtatva, e rész iszonyú

nagysága miatt.

(-) Ramphastos toco , cnl. 82, Vaill. 2; — Carinatus , Wae;-

lor , tdw. 329 ;
— Tucanus , cnl. 307 ;

— Piscivorus , L. v. Cal-

/orhynchus , Wagl. Edw. 64 ; — Maximus , Cuv. Vaill. Touc. vi.

rl ;
— Pectoralis , Sh. v. Tucai , Lichtenst. enl. 269; — Aldrovan-

di , Sh. Alb., II , 23 ; — Erythrorhynchos , Sh. enl. 262 , Vaill., 3

;

l'aillantii , Wagler , Vaill. 4; — l^ocard , Vaill. 9; — Vitellinus

,

iia. Vaill. 17, Swains. Zool., II., 56; Dicolorui , Wagler, v. Chlo-

rorhynchos , Toni. Vaill. 8.
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b. A CSORRÁLYOK.

[hes Aracari. Buff. Pteroglossus. íüg-)

Csorrok kisebb a fejknél s szildrdabb szarv-anyagu

;

termelök kissebb s tollazatok alapja rendesen zöld, némi

veressel vagy pedig sárgával torkokon és mellökön. (').

A PAPAGÁliYOK.

[Les Perroquets. Psitacus. Lin. Papagei')

Csorrok nagy, kemény, mindenfelül gömböly , alap-

ján hártyával kerített, hova az orrlyukak befurvák, nyel-

vök vastag , húsos , kerek 5 két oUy körülmény , melly

ket igen alkalmasakká teszi az emberi szó utánozására.

Al-gégéjök eléggé bonyolt, s minden oldalrul három tu-

lajdon izmot birván, elsegíti e könnységet- Ers állkap-

csaik több izmok állal léteinek mozgásba, mint más ma-
daraknál. Beleik igen hosszúk, vakbelök hibázik. Táplála-

tuk mindenféle gyümölcsbül áll. Az ágakon kúsznak, csor-

rokkal kormányozva magokat, faodvakban fészkelnek;

természeti szavok kemény és kiálló, s majdnem mind-

nyája élénk szinü ; s nem egy könnyen találtatnak más-

hol , mint a hév Öv alatt; de vannak mind a két szára-

zon, jól értve, hogy mindenikben kíilönbözök a fajok;

minden nagy szigeten tulajdon fajok vannak, rövid szár-

nyaik meg nem engedvén nekik hogy nagyobb tenger-

területen alt repülnének. A papagályok tehát igen szá-

(') Ramphastos viridis, enl. 727, 728. Vaill., 16, 17; — Aracari,

enl. 166, Vaill. gal. 30; — P.perivoms , L. v. Culik, Waglerenl.

577, 729, Vaill. 15, 14; Pteiogl. sulcatus , Svvains. Zool., Ili., 44,

col. 356; — Picatus , Albin. 11, 25; — Azarae , Vaill. Siipl, A; —
Inscriptus ^ Swains. Zool., 111., 90; Bailloni , Vaill. 18; — Macu-

lostris , Vaill.; 15. és Siippl. AA-
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mosak : farkaik idoma s némi más bólyeg szerint osztat-

nak föl.

A hosszú farknak között elször megkülönböztetnek.

A PAPARÁK.

{Les Arás. Ara. Kuhl.)

Arcok toUatlau csupasz; Amerikai fajok, nagyobb ré-

szint igen nagyok s igen ragyogó tolluak, mi okbiil szá-

mosan hozatnak elevenen Európába. (').

Más hosszú farkuaknak közös neve :

PAPA-KÚSZOK.

{Perruches. Conurus. Kuhl.)

Mellyek Le Vaillant példájakint föloszthatók :

a. PAPACSUPOKRA. {Perruches-Aras. Vaill.)

Szemkörük csupasz \ Amerikábul jönek mint a pa-

jparák. (")•

b. PAPANYlLOK-ra. [nyil-farku papagdlyok.)

{Perruches a queue enfléche. Palaeornis. el. \ igors. Horsf

)

(') Psitt. macao , L. Vaill. 1; — Ps. aracanga , eni. 12, Vaill.

2 ; — Ps. tricolor , Vaill. 5 ;
— Ps. hyacinthinus , Lalh., v. ano-

dorhynchos , Maximiliani , Spix , XI; — Ps. ararauna, enI. 36;

— Ps. militaris , Vaill., 4; — Ps. sei'erus , Vaill, 8, 9, 10; —
Ps. macawuanna , ciil. 864, Vaill. 7; — Arára purpureo-dorsalis

,

Spix , x.xiv.

{) Ps. guyannensis , €T\\. 167, 407, Vaill, 14, 15; — Ps.

squamosus. Shaw. Mise. 1061; — Ps. vittatus , Vaill. 17; — Ps.

versicolor , enI. l44. Vaill. 16; — Ps. solstitialis , Vaill. 16,

— 19, V. aratinga chryso-cephalus , Spix. Xiv. Az Aratmga luíeux

,

XIV, a, amannak fajtája.
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Két közéj)sö íarktolluk a lübhiekel sokkal fölül Jia-

ladják. {').

Hlyen
, pétdáiil azon faj , nielly elször láltaték Euró-

pában s nagy Sándor által liuza lék-be:

A sdndor papanyila. Psittacus Alexandri. L. Nyahra-
ojalós Papagáj. Földi.) enk 042.

Szép zöld; tarkóján veres nyakkörv van s torka alalt

fekete folt.

í". A PAPATEE.JEK—re ,
{kiterjedt farhvégü papakúszoh.)

{Perruches a queue élargie v. l. hout. Platycerus. (^).

(') Ezen fölosztatbul csinálák Vigors és Horsficld a PalaeorníS

nemet. Ide belyezendök:

Ps. torquatus ^ Briss. cnl. 551; Ps. Alexandri, L. enJ. 642,

Vaill, 50. Edw. 2'J2 , mellynek fiatala , Kuhl szerint, = Ps- eupa-

tria.^ L. Vaill. 73. Enl. 259; — Ps. annulatus , Bechst. Vaill, 75.

76; — Ps. erjthrocephalus , L. gingianus , Latli , Vaill. 45. Edw.

233; — Ps, malaccensis , Gm. ;
— Ps. Barrabandi, Swains. III,

59; V. barbulaius , Bechst. enl. 888. Vaill. 72; — Ps. bengalensis

Gra. enl. 888, Vaill., 74; — Ps. papuensis , Sonn., Nouv. Guin.

III; — Ps. rufirostris , enl. 580; — Ps. haematodus , enl. 61, v.

cyanocephalus .,
enl. 192, \. moluccanus , enl. 743, v. cyanogaster

,

Schaw. Gen. zool. VIII. Lix, rl. és White J. 140. I. Mind életkor

miatli fajták. Vigors és Horsfield urak azon megjegyzést tették, hogy

ezen utolsó papanyil nyelvének hegye alatt selymes szr van , s

Trichoglossüs nemi nevet adtak neki. Érdekletes volna megvizs-

gálni , valljon nincs e több papakúsznak hasonló bélyege.

(') Ps. niger, enl. 500, Edw. 5; Psit. vasa, Vaill. 5i ;
— Ps.

mascarinus , 3, enl. 5, Vaill. 139; — Ps. erythropterus , Sh. Nat.

mise. 65.^5; — Ps. eximius , Vaill. 28, 29, Sh. Mise. 93; -— Ps.

Pennantii , Lath., J. White, p. 174 és 175, v. elegáns^ Gm. Vaill.

78, 79, v. gloriosus, Shaw. 53; — Ps. Brownii, Kuhl Vaill., 80; —
Ps. scapulatiis , Bechst. Vaill. 55, 56, enl. 240; — Ps. tabuensis.
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d. Rendes papákÚszók -ra.

Farkok majdnem egyenlen elvágott. (').

Ide mellékezendök a négyszegfarku íajak, mellyek-

nél a két középs toll elnyúlik , de a nyúlt résznek csak

hegyén van szakáll. (^).

A rövid egyenl farkú papagályok között megkülön-

böztetnek :

A PAPADÚK. (CSACSOGÁLYOK.)

{Les Cacatoes. Cacadú.) (^).

Búbot hordoznak , Jiosszú keskeny s két sorba helye-

Lath. V. atropurpureus , Sh., Lev., Mus., 54. — Ps. amboinensis
,

Gm., eni. 240 , White J. 168 es 169. 1.

Vigors es Horsfield ezen fölosztatbul csinálták a Platycercüs

nemet.

(') Ps. guaruba, Kuhl , lutens , Lath , Vaill. 20, v* Aratinga

Carolinae , Spix , xii ; — Ps. gujanensis , Gin. v. macrognathos ,

Spix , XXV ;
— Ps. ludovicianus , enI. 499 , v. carolinensis , Wils.

III, xxvr. 1.; — Ps. pertinax, enl. 528, Vaill. 34—37; — Ps.

aureus , L. Vaill. 41 ; Edw. 235 ; — Ps. canicularis , enl. 767

,

Vaill. 40; — Ps. aeruginosus , Edw. 177; — Ps. buccalis , Vaill.

67; — Ps. virescens , enl. 359; — Vaill. 59; — Ps. sosova, enl.

456, 2, Vaill, 58, 59 és Ps. tovi ^ enl. 190, 1; — Ps. marinus
,

enl. 768, Vaill. 38; Fs, ponticerianus , enl. 517, Vaill., 31; — Ps.

xanthosomus , Beckst., Vaill. 61; — Ps. capistratus , Bechsl. Edw.

232, Vaill. 47; — Ps. ornatus , enl. 552, Vaill., 52, Edw. 174; —
Vs. marginatus , Vaill. 60 , vagy olivaceus , enl. 287 ;

— Ps. ma-

crorhynchus , enl. 713, Vaill. 83; Vsitt. grandis , enl. 518, és

683: jobban Vaill. 126, 127, 128; — Ps. incarnatus , Vaill. 46;

— Vs. borneus, Vaill. 44; — Ps. Novae Guineáé
.,

Vaill. 49; —
Ps. concinnus , Vaill. 48:, — Ps. pusillus , Vaill. 63; — Ps. hume-

ralis , Vaill. 50; — Ps. discolor, V. 62; — Ps. undulatus , Sh.

673 ; — Ps. chrysostomus , Kuhl , pl- 1 , — Vs. pulchellus , Vaill.

68; — Ps. zonarius , Sh. 657.

(^) Ps. setarius , Tera. col. 15-

(') Vicillot ur ezen fölosztatot PLYCTOLOPiius-nak nevezé.
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zctL tollakbul képzettet , melly az állat kénye szerint le-

siniul vagy fólberzed. India legtávolabb részében élnek

;

a nagyobb rész tollazata fehér; legtanulékonyabb fajok,

leginkább a mocsáros földeket szeretik, f).

Némelly , nem rég Új-Hollandban ícjltalált fajok egy-

szerbb , kevesebbé mozgékony , és széles , középszerleg

hosszú tollakbul álló búbot bírnak. Többnyire gyöke-

rekkel élnek. (').

Másoknál az egész búb helyett néhány csüng, s fosz-

lott szakáilakat csak vége felé biró toll vagyon , mellyek

néraükép a tolltaraj helyet foglalják el. (*).

De a legnagyobb szám fején semmi ékesség nincs; a

tanulás- és szólásbeli gyeségrül legismertebb faj

A hamuszin papadu , hamusz. csacsogdfy. {hamuszín pa-
pagáj , F. Le Perrocjuet gris. Jaco. Psitt. eryth-

racus.) enl. 311. Edw. 163. Vaill. 99—103.

Egészen hamvas; farka veres. Afrikábul jö.

A zöld ruhás fajok legszámosabbak- (*).

(') Ps. eristatus, enl. 265; — Ps. Philippinarum , enl. 191;

— Ps. malaccensis , enl. 498; — Ps. sulfureus , enl. 14; — Ps.

galeritus, White. 237; — Ps. nasieus , Temm. col. 331.

f) Ps. Banskil. Lat syu. Suppl. 109, Shaw. Mise. 50; — Ps.

funereus^ Sh. Mise. 186; Ps. Cookii, Tern. v. Leachii , Kuhl. III,

rl. ; — Ps. roseus , Kuhl. col. 81.

Ezen fölosztat lön a CalyptorhvnChus nem Vigois és Hors-

field-nél.

(') Ps. galeatus , Lath., Suppl.

{*) Ps. melanocephalus , enl. 527; Vaill. 119, 120; — Ps. si-

gnatus , Vaill. 105; — Ps. menstruus , enl. 384; Vaill. 114, v. Jla-

virostris , Spix. XXXi ; Ps. purpureus , enl. 408; Vaill. 115; — Ps.

sordidus , Vaill. 104; — Ps. amazonicus , enl. 13, 120, 312; Vaill.

98, 99; — Ps. aestivus , enl. 545, 879; Vaill. 110 és 110 kétszer;

— Ps, coerulifrons , Sh. Eclw. 330; Vaill. 135; — Ps. cyanotis
,

T. V. brasiliensit , Lin. Edw. 161 ; — Vaill. 106; Ps, dominicensis

,
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PAPAGÁK (lORIS) ,

nevet azon lajok hordanak , mellyeknél a tollazat alapja

veres, s a fark kissé ék-idomu, s mellyek igen közeli-

lenek nénielly papakszokhoz. Csak Kcletindiában lalái-

tatnak. (*).

Néraelly apró fajaknak is (psittagula. Kuh. papa-

GÁLCSA. perruches) név adaték, de hamisan. (').

Azonban mind ezen szin és nag^ságbeli különbség

alig jogosíthat nemi megkülönböztetésre.

Csak

eni. 972, v. vinaceus , Pr. Max, v. columbinus , Spix. xxvii ;
—

Vs. dufresnianus , Kulii , Vaill. 91 ;
— Vs. autumnalis , Edw. 164 ;

Vaill, III; — Ps. havanensis, enI. 360; Vaill. 122; — Vs. huco-

cephalus, L. enl. 535, 548, 549; Vaill. 107, 108' 109. kétszer, 109,

— 1's. albifrons ^ Mus. Carl. 52; — Ps. pulverulentus , enl. 861 •

Vaill. 92; — Ps. festivus , enl. 840; Vaill., 129; — Ps. accipitri-

nus , enl. 520. ós Spix. xxxii. a; — Ps. senegallus , enl. 288;

Vaill. 116, IIS; — Ps. Levaillantis , Lath. v. infuscatus , Sli.

Vaill. 150, 131; — Ps. grainmeus , enl/. 862; Vaill. 121; — Ps.

sinensis
^
Edw 231, enl. 514 ;

— Ps. Geoffroii , Vaill. 112, 113, v.

personatus , Sh. ;
— Ps. Xanthops , Spix. xxvi ;

— Psi mitratus

,

Pr. Max. col. 207, v. ma't'taca , Spix. xxix , XXX; — Ps. diade-

ma , Spix, XXXII.

(') Ps. unicolor , Vaill 125; — Ps. domicella^ enl. 119; Vaill.

94, 95; — Ps. lóri, enl. 158. Vaill. 123, 124; — Ps. garulus
^

enJ. 216; Vaill. 96; — Ps. cyanus , Sh. VaiJl. 97-

(*) Ps. passerinus, enl. 455, 1, Shaw. Mise. 893, és Spix,

XXXIII ;
— Ps. tui , enl. 456, 1; Vaill. 70; — Ps. melanopterus ,

enl. 591, 1; Vaill. 69; Sh. 132; — Ps. pileatus , enl. 744; Vaill.

135; — Ps. Berrabandi , Vaill. 134; — Ps. canus , enl. 791, 2;

Sh. 425; Ps. swindernianus , Kuhl , II, rl.; — Ps. galgulus , enl.

190, 2; — Ps. philippensis , enl. 120; — Ps. vernalis , Mus. Carls.

29; — Ps. indicus , Edw. 6; — Ps. torquatus , Sonn., Nouv. Gvin.,

393; — Ps. simplex, Kuhl, Sonn. uo. 38, 1; Ps. pullarius , enl.

60; — Ps. micropterus , Sonneret, 41; — Pa. taitianus , Gm. enl.
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A PAPATÁR-ok

{Perrocjuets a troinpe. Vaill- Rüsselpageien.')
,

biniak jó bélyegeket a többeketüli elvdlaszthatásra. Rö-
vid négyszeg farkok , liosszií keskeny tollakbiil álló

biibjok a papadúlioz teszik ket liasonlókka'. Arcok

csupasz mint a paparáknál ; de fels csoi'rlemezök iszonyú,

az alsó igen rövid, s igy száj ok tátott, tárt, nyelvök lien-

gerü , egy a végén beszelt szarvnem ü kis makkba végzd
s a szájbul messze kinyújtható , száraik a bokán kissé fö-

lül csupaszok, végre rövid és lapos lábok (lábtövök) mely-

iyekrc járáskor gyakran nehézkednek, minden papagály-

tul megkülönböztetik ket. Csak két faj ismeretes Kelet-

indiábul. ('),

Talán alnemmé emelhetk még;

A PAPAJÁROK.

[Pen'uches ingamhes. Vaill. Pezoporus. Ilig. Erdpa-
pageien.)

Csorrok gyöngébb, lábaik, emeltebbek s körmeik

egyenesebbek mint a többi papagályoknál. A földön jár-

nak, s eledelöket a fben keresik. (").

455; 2; Vaill. 27; Vaill. 66; — Ps. fringillaceus , Vaill. 71, v.

porphyrocephalus , Sh. Mise. 1; — Ps. phigy , Vaill. 64; — Ps.

xanthopterigius , Spix. XXXIV , 12 ; — Ps. gregarius , Spix

,

xxxív ,3,4.

(') Ps. aterrimus , Gm. v. Ps. gigás, Lath. Edw. 5, 15; —
Ps. goliath

^
Kulil , V. 1' uira nire a trompe , Vaill.: per I, Xll. rl.

PS XIII; Az jira gris a trompe y ua. uo. ii , rí. csak fajta lesz. Kü-

lönben is a ,,trompe" (ormány) kevesbbé pontos. Ezen nyelv nem

csöves, st nyelvnek is csak azon kicsin szarvnemfi darab mondható

melly ezen henger véget takarja. Lásd ; Gcoffr. Saint Hilar. ap. VI.

gal. 4.

Vicillot ezen oszta»bul cí;in.''ilta a Migrogi^osse nemet. gal. L. lap.

() P.-i. formo.sus ,
Vaill. I, 52: Sh- Mise. 228; — Novae Zee
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Rendesen a kúszók közé tétetik két egymás-

hoz igen közeli madár, melljek a tj Likaikhoz is né-

mileg hasonlítani látszanak , — nevezetesen a hok-

kókhoz.

Szárnyaik és íarkok mint a hokkóké, s azok

módjára fákon tartózkodnak; csorrok rövid, fels

lemeze boltos; lábaikon a melülsö ujjak között rövid

hártya van ; de a küls ujj gyakran hátra irányzódik

mint a huholyoknál. Orrlyukaik szinte egyszeren

nyilnak a csorr szarvanyagába , a lemezek szélei fo-

gacsosak, s a mellcsont (legalább a turakasznál)

nem birja a tyukiak-nkl közönséges níigy ki-

metszéseket.

Ezen madarakbul két nemet csináltak , mint j :

A TÜR/UíÚSZOR.

{Les Touracos. Corytliaix. Ilig.) (^).

MclIyckTiek csorra nem emelkedik föl a homlokra ,

3 Icjök t'öliiieresztlictó' toUtarajjal ékesített.

Lcgismeretesebb faj :

A foki turakusz. {Cuculus persa. Lin.) enl. 001. Vieill.

Prom. ele. 10, 17.

A Remény-fok körül lakik , szép zöld , szániytol-

lainak egy része karmazsin veres. Fa odvakban fészkel,

gyümölcsökkel él. (")•

landiae , Lath., Mus. Carls., 28; — Ps. cornutus , Latb. Syn. Suppl.

III, vni. rl.

(') Vieillot e nevet opethus-rsL változíatá.

(-) A. h. Touraco géant , Vaill. Promér. et guép. 19. rJ ;
—

Touraci) pauline, Temm., col. 23, v. opoethus erythrolophus , Vieill.
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A HVELYKÜSZÖX.
Les Musophages' Musophaga. Isert.)

Francia, lalmnevét onnan kapta, hogy a banana gyü-

mölcsöt Fkép kedveli , a magyart pedig , mivel csorrának

alapja kögöt képez , melly homloka egy részét hüvely

gyanánt veszi körül.

Ismert faj :

A violaszín húvelyhüsz. {Musophaga violacea. Vieill- gal.

47. Touraco violet, Vaill. Promer., stb. 18. rl.)

Szemköre csupasz, veres, tollazata violaszin, kútfeje

s evezi karmaszin veresek , egy fehér vonás megy el csu-

pasz szemköre alatt. Gvineában s a Senegalnál lakik.

A MADARAK NEG YEDIK RESDE.

A TYÜKFELIEK.

(LES GALLINACÉES. GALLINAE. Lin.)

így neveztetnek a házi tyukkali atyafiságokért ^

— s általában, mint azoknál, fels csorrlemezök bol-

tos, orrlyukaik egy nagy hártyás téren vannak a

csorr alapján, egy porcnem pikkelylyel takarva;

idomuk otromba, szárnyaik rövidek, mellcsontuk szi-

lái. 49; — Touracobrun
, (Phasianus africanus , Lath.) Vaill. 20,

V. musophage varié, Vieill. palcr 48.
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lárd (csontos) és két, akkora s olly mélj kimetszés

által kisebbült, hogy azok majd egész oldalait el-

foglalják^ taraja elül ferdén elvágott, olly módon,

hogy a viliacsont hegyes vége csak szalag által egye-

sült vele ; melly körülmények nagj^on gyöngítve a

mellizmokat , nehézzé teszik repülésöket. Farkok

többnyire tizennégy s néha egész tizennyolc tollú.

Algogjök igen egyszer, nincs közlök egy kelleme -

sen énekl. A pulygókat kivévén, a földre tojnak

s ott költenek, durván rakott szalma vagy füfészek-

ben. Minden hímnek rendesen több jércéje van

,

melly sem a fészkelésre sem a fiak tartására nem

fordít gondot, mellyek rendesen számosak s leg-

többnj'ire a tojásból kibújva már futni képesek.

Ezen rend fképen egy igen természeti család-

bul képeztetik, s arrul nevezetes, hogy majorságunk-

ba madaraink legnagyobb számát adva, sok és de-

rék vadát szolgállat- els ujjai alapjoknál összenl-

tek egy rövid hártyával s szélök hosszában fogacso-

zottak , — s melly nemekre csak igen kevéssé fon-

tos jelek szerint osztható föl, mellyek a fej némi tol-

dalékairul vetettek. De, hogy a lényeket ne igen

szaporítsuk , mi azon nemeket is ide mellékelend-

jük, miellyéknek lábain nincs meg azon hártya, s

mellyeknek egy része (a galambok) a tyukiakat a ve-

rebüekhez kötik, a másikak (ujjváltyukok) a tura-

kúszokhoz közelítenek.



A TYUKFÉLIEK. 513

A. rUIiYGÓK.

{Les jélectors, Crax.) (*).

Amerikai nagy tyúkféle madarak, i^en hasonlók a

mi pulykáinkhoz, szóles kerek farkkal, nagy durva tol-

lakbul összetéve. Köztök többeknek különös alkalmaztatá-

suk van a gó'gsipban. Erdkben laknak , bimbót s gyümöl-

csöt esznek, fákon fészkelnek, ágon ülnek, igen nyája-

sak , a háziasságra hajlandók. Gmelin és Latham által

HOCGOS és JAGous-okra osztattak föl , de kissé-határozott

bélyegek szerint. Mi köyetkezöleg osztjuk ket föl.

Tulajdonképi hokkók. (hókók. F.)

{Les uoGGos-propr. dits. mitu-Z^ Brazilidhan' Crax. Lin.)

Csorrok ers, alapja brrel bevont, néha élénk szí-

nvel, hova orrlyukai is nyilnak; fejkön búb van föl-

berzedt, hosszií, keskeny, s bodrosvégü toUakbul.

Termetök mint a pulykáé, s mint az fákra mennek.

Amerikában készakarva neveltetnek , s ezen tájakról olly

különböz szín egyének jnek hozzánk, hogy fajaikat

kétkedve határozzuk meg.

Legközönségesebb faj.

1. A IcuraszszQ. Y. fehete hohhó' [Miiou-Poranga, Margr.

Crax. alector. L.) BuíF. Ois. II, xiii. rl. Vieill. ga-

ler. 199.

Feketék, hasok fehér, csorrok viaszhártyája sárga.

Gögsipjok csak könny hajlást csinál mieltt a mellbe

hatna.

Egy másiknál:

(') Alector, görög neve a kakasnak.

CÜVIER 1. K. 33
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(Jí golyós holkó. Crax. globicera. Lin.) cnl. ^d. Edw.,

20, 1.

A csorr alapján egy golyós dudor van , többé keve-

sebbé nagy.

Egyikek és a másikak között is vatuiak , mellyeknél a

test különbözökcpen van fehérrel és sái'gával tarkázva

(Albin, II, 32.) (^).

Néha az egész al sárga. (").

A peru-belinek : {Crax. ruhra. Lin.) enl. 12.

vidám gesztenyeszinc van 5 feje s nyaka pedig kü-

lönbözölcg tarkítva fehérrel és feketével. (*).

A POKSZr.

{Les Pauxi. Ourax. Cuv-) (').

Csorrok rövidebb, és nagyobb, s alapjának hártyája
,

valamint fejk legnagyobb része rövid és bibor-töraött

tollakkal födve.

Lcgközönségesb faj :

A gumós pohszi. {Pierre. Oiseau a pierre. Crax pauxi.

Lin. Enl. 78. Vieill. gal. 2()0.

Csorra alapján tojásidomu gumót hordoz, majd ak-

korát mint feje, világos kék színt s kkeményet. Ezen

madár fekete, hasa ala s farka fehérek. A földre tojik.

Nem ismerni egészen eredeti hónát. Gögsipja kivül , a jobb

(') Ugy látszik ez Fernandez valódi mexikói hoazin~]aL.

(') Hlyen a jdrce , leirva Azzaratul, Voy. iv. p. 169. Ugy lát-

szik még más utazók szerint, hogy a jércek sárgák is.

(') Lásd még: Crax fasciolata ^
Spix , LXii , a; — Crax Blu-

menbachii , ua. LXiv. — A. h. Crax. globulosa ua. LXV és LXVI ;
—

Crax rubrirostris ua. LXVil.

(') Pauxi néven nevezi ókét Fernaudés» Urax , (ovqal^) a fajd-

tyuk göiög (athénei) neve.
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oldal hosszában szál le a mellcsont mögé ; a bal oldalra

hajlik s elre jö hogy a villacsonton által a mellbe jus-

son. Minden gyri összenyomottak.

Van egy másik faj , meUy a gumók helyett egy el-
álló tarét bir csorrán , melly veres. Hasa és farka hegye

gesztenyeszínüek. Ez Margrave valódi mitu-\a. Ourax mi-

tu , Temm. col. 153. Crax galeata , Lath. Crax tomen-

tosa^ SpLx. LXiii. (^).

A JAKÜK.

{Les Gouans ou Yacous. PenelopC' Merem.) (').

Csorrok vékonyabb mint a hokkóké, szembó'rük csu-

pasz, szinte mint torkok ala , melly legtöbbnyire föl-

fúható.

Többféle fajtákat ismerni belölök, szmre különböz-

ket , de mellyek között a faji határokat nehéz letzni

;

• a búbosak kiváltképen majd különböz barnák, bronzo-

sok {Penel. Jacupema, Merr. II, xi.) néha foltos mell
[Pen. eristata, Lin.) Edw., 13, (^) ugyan azon foltokkal

s több kevesebb foltokkal búbján , s szárny takaróin. {Pen.

(') A h Crax tuberosa, Spix , LXVii , a; — Crax uramutunt

,

ua. LXir.

Jegjz. A. chacamel , Buff. {Crax vociferans) , melly Fernandes

ingatag tudósítására alapított, XLi. szak., semmi hitelességet nem

bir. Sonnini még azt is hiszi, hogy = Falco vulturinus , Buffbn Ca-

racara-ja (és Dutertreé. ,) = Psophia {Agami.)

{^) Gouan és Pacou, ezen madarak nevei Gvianában és Brasi-

liában. A Pénelopé^ mellyel Merem ajándékozd meg ket, a Görö-

göknél egy récefajt tön, melly, mint mondatik, Ulysses nejét gyer-

mekségében a vizbül kiszabadítá.

{') A P. jacuaza, jacucaca, jacubemba, guttata et arracuan
,

Spix, LXVili — LXXV. igen közelítenek a P. cristata-hoz , ha an-

nak nem csupa fajtái. A P. mamii, Vieill. gal. 198, fképen meg-

felel a jacubcbanak.

33*
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leucolophos. INIerr, II, xii, vagy Pen. cumanensis. Gm.)

Jac(j. Beytr. 10. rl. Bajon , Cay. 5. rl. vagy Pen. jacutin,"

ga , Spix, Lxx. rl. Vannak közbülsk is ezen két végsk
közölt : Pen. pipile^ Jacq. Beytr. xi. rl.

K gügsip , legalább az elsknél , a bor alatt messze a

mellcsont hálulsó széle mögé megy le, azután emelkedik,

s lej, hogy ismét felgörblhessen s a villacsonthoz jusson

föl , honan szokás szerint a tüdölcbe jut.

Egy búbtalan faj :

A simult fej jaku. [Pénelopé marail.) enl. 338. Vieill.

gal. 198.

Zöldes fekete , sárga hasú , — jól különbözöttnek lát-

szik. Gögsipja , mind a két nmnél, egy kis hurkot ké-

pez a mellcsont magasán , mi eltt a mellüregbe hatna.

A JAKUTÁRSAK.

{Les Parraquas. Ortalida. Merrem.)

A jakuktól csak abban különböznek, hogy semmi csu-

pasz nincs torkokon és szemeik körül.

Csak egy ismeretes , fölül bronz-barna , alul fehéres

szürke, fején veres. Ez

j4 parraha jalutdrs. {Catraca. Buíf., Phasianus motmot'

Gm. Phas. parraqua. Lath.), Enl. 146. (*). Bayon.

Cay., 1. rl.

Ezen madár szava igen ers s nevét nyomja (fejezi)

ki. A him gögsipja a bör alatt egész a has felé lemegy ,

azután ismét fölemelkedik a mellbe jutandó.

Ezen különböz pulygókhoz szokás még adni

(') Jegyi. Az enl-beli rl. annyiban hijányos , mivel a farkat lie-

gyesnek mutatja.
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AZ UJVÁLTYUKOK-at.

(Z/' Hoazin. BuíF. (*). Opisthocomus y Hoffmansegg.)

Amerikai madár, hasonló idomú , rövid nagy csórni,

annak szarvanyagába nyiló orrlyukakkal, hártya nélkül;

fején , hosszú igen vékony foszlott toUakbul hub van

,

— melly minden igazi tyukuaktul különbözik, mert ujai-

nak alapjai között nem venni hártyát észre. Ez a

Tarajos ujváltyuk. [Phasianus eristatus. Lin.) enl. 337.

Vieill. galer. 193.

Zöldes barna, fölül fehérrel tarka, nyaka eltt s far-

ka végén sárga , hasa alatt gesztenyeszin. Gvianában ta-

láltatik , az eláradt vidékek hosszában fákon ülve , hol

a kontyvirág egyik fajának leveleivel 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 el 5 bélyegül egy bub

vagy tollag van fejkön , a hím farktakarói hosszabbak

tollainál s fölmereszthetök a kerék - verésre. Kiki tudja

min ragyogók ezen tollak lomha, selymes szakáUai s azon

szemfoltok, mellyek a mi fajtánkéinak végét diszesítik.

1. A búbos páva. F. [Paon domestique. Pavo eristatus.

Lin.) Enl. 433. 434.

Azon faj, mellynek feje fölemelt, kiszélesült-vég

(') A Hoazin név bebizonyítás nélkül adaték e madárnak Buf-

fon által Fernanáes , utasítása szerint , Mex. , 520 , eh. X.

Vieillot , gal., 193, Sasa cristata-naí nevezi, s rosszul ábrá-

zolja, csorrát az összeereszkedés felé , mintegy fogacsosnak mutatván.

Igen különböz nemet képez a többi tyukuaktul, s melly tulajdoa

család typus-ávú lehet , ha bonctudománya megismertetik.
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tollak pamagával ckcs. — E kevély madár India éjszaki

részébül ered , s Európába Sándor által hozatok. A vad

egyének ragyogásak által még fölülmúlják a szelídeket.

Hátakon és száryokon a kék uralkodik az arany-zold

helyett, farkok még gazdagabb.

2. A zöld Tiyahu juiva. [Paon spicijére, Porv. spicifer.

C). Vieill. gal. 202. Shaw. Nat. raisceU. (541.

Linné rosszul nevczé muticus-nalí , mert vannak sar-

kantyúi ; — külön faj ; tollagában hosszú keskenyek a

tollak 5 nyaka nem kék, hanem zöld, hullámos, ara-

nyos; farka majd olly szép mint az elsé.

Egy másik faj

,

3. u4 kétsarkantyus páva. U Eperonnier , Chmquis. Pav.

hicalcaratus , thibetanus, Gm.) enl. 492, 493. A^ieill.

gal. 203. 1.

Sokkal kisebb , fején csak rövid tömött bub vau ; a

hím mindenik sarka kéL tövissel fegyverzett *, farktakarói

kevesebbé hosszak , ketts foUosak , a válltollak egyíbl-

tuak, mind tükrözk. (^).

Egy közel faj

;

4. A fehérszemü páva. {Pavo albocellatus. Fbljpl. al-

bocellatum. Tem.

Csak egyszer , kék , fehéres körrel keritett folto-

kat bir.

5. A vonatolt páva. {Polyplectron chalcjtrum. T.)

Tollai kékek , de a takarókon csak sárga és fekete

keresztvonatok vannak.

(') Sokáig csak egy rósz kép utáa ismertetek melly a xvi. szá-

zadban Japanbul hozaték (Aldrov., II, av. 35, 34), de Duvaucel és

Diard több madarat hoztak Sumatrabul , mellyek szerint csinálta

Vieillot az ábrázolatot.

(^) Temmink egy Polyplectrüm nev nemet csinált belle,

Vieillot pedig 6 nevet DiPLECTRON-ra változtatá.
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A PÁVACSOK.

[Les Lophophores. Lophophorus. Tem.)

Fejkön tollag mint a pávákén ; farkok is egészen ha-

sonlít azékhoz , de takarói nem nyúlnak el : különben a

Ilim színeinek érc - ragyogása által a pávához hasonlók,

Szemkörük st arcok is csupasz mint a fácánnál, sarkai-

kon ers sarkantyúk.

Egyet ismerünk India éjszaki hegyeibül , ez

A ragyogó pdvacs. {Lophophorus refulgens. Phasianus

impeyanus, Lath. Synops. supl. 114. rl. Monaul-

Sonnin. Vieill. gal. 208.

Pulyka nagyságú, fekete; tollaga s háta tollai kü-

lönbözöleg játszák az arany- réz- zaíir- és smaragd szí-

neket; farka tollai veresek. A fiatal s a n barnák szür-

ke és sárga lángakkal. (').

A PULYKÁK.

{Les Dindons. Meleagris. Lin, Truthahn.) (^).

Fejk és nyákok föle tollatlan s egészen bibircsos

brrel talcart; torka alatt egy függelék van az egész nyak

hosszában lecsüng , s homlokán egy másik kiípidomú

toldalék , melly a himnél földuzasztható s az indulat ide-

jén kinyúló , annyira hogy csorra hegyérül lecsüng. A
vén Ilim nyak-alárul egy ecset durva szr csüng le ; farka

(') ügy látszik, Aelianus ismerte már s leirta. Hist. an. L.

XVI
,

c. 2.

A. h. Lophophore , Cuv. Tem., col., i. rl., {Cuiúer pávacsa) ,

csüng búbu , fekete test, hát-toUainak szélei fehérek; Duvaucel

találta föl. Ez tán Lath. Phasianus leucomelanos-a. A nö barna
,

melltoUainak széle fehéres.

(') Meleagris, a gyöngytyúk görög neve, Linnetül rosszul al-

kalmaztatva a pulykákra.
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takarói, a rövidebbek és durvábbak mint a páváé, szinle

fbimeredve kereket képzenek. A himeknek gyönge sar-

kantyúi vannak.

Régóta csak egy faj ismeretes.

A közönséges pulyka. F. {Le Dindon commun. Mele-

agris gallopavo. Lin.) Enl. 97.

Amerikábul a 16 században hozaték s ma egész Eu-

rópában tllerjedt, busának jó izéért; nagyságaért és kön-

ny szaporodásaért. A virginiai vad pulykák (Vieill. galer.

201 .) zöldes barnák , rézfényléssel.

Kis ideje hogy egy másik faj is leiraték,

A szemes pulyka. {Mel. ocellata.) Cuv. Mém. mus. VI- 1.

rl. col. 112.

Majdnem olly szép mint a páva, szineinek ragyogása

által, s kiváltképen zafír szinii tükrei által, mellyek arany

és rubin körökkel kei'ítvék, pulyka-idomu farkát éke-

sítve. A Honduras öbölnél fogaték.

A GYÖNGYTYÚKOK. (^).

{Les Peintades. I^umida. Lin.)

Fejk csupasz , arcaik alán hus-karélyok , farkok

rövid, s kaponyájok fölött legtöbbnyire havadályos tarai

van. Lábaikon nincs sarkantyú; rövid s csüng farkok s

farcsikok sr tollai , testöknek boltos idomot adnak.

Ismeretes faj

;

I. A közönséges gyöngytyúk. {Numida meleagris. Lin.)

enl. 108.

Afrikábul ei-edt, palaszínü, mindenütt betakarva göm-

(') A régi görögök a gyöngytyúkokat Meleagris-nvik hívták, s

azt hivék , hogy Meleagris , lestvéreinek átváltozásábul eredtek.

Tollazatúk foltjait a könynk nyomainak vallák. A rómaik ket afri-

kai , numidiai stb. tyúkoknak hívták. Ma csak Gvineál>an találtatlak

föl újra.
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bölyü fehér foltokkal. Ezen madarat a majorságokban igen

alkalmatlanná teszi kiáltozó s nyugtalan módja, noha hú-

sa igen jeles. Vad állapotban igen nagy seregesen él s

különösen a mocsárok közelén tartózkodik.

Még egy faj ismeretes , mellynek fején tollbúb

van; ez:

2. A tarajos gyöngytyúk. {Num- eristata) ,

És egy másik, hol e faj kúpidomu sisakkal fegy-

vei'zett , ez

3. A saplds gyöngytyúk. {Num. niitrata.) Pal. Spic. W.
II. s III. rl. I. kép. Vieill. gal. ccix. rl.

Kevés id óta egy faj találtaték föl , mellynek sisaka

igen kicsin , s melly csorra alapján egy kis csomót bir rö-

vid csökökbül, majd minden szakáll nélkül, ez

4. A pa/nagos gyöngytyúk. {Nu77i. ptylorhynta. Liclit.

A FÁCÁNOK

{Les Faisans. Phasianus. Lin.)

Nagy neme bélyegül birja a részint tollaktnl fosztott

és veres brrel fedett arcokat , s farkánalc kölöubözöké-

pen fijdél-idomulag elrendelt tollait.

Itt elször megkülönböztetnek,

A KAKASOK.

[Les Coqs. Gallus.)

Fejk a mondottakon fölül húsos és függleges taraj-

jal szaporitott, alsó csori'lemezök pedig mindenik oldal-

rul húsos cafattal biró. Farktollaik számra tizennégyen,

két függleges sikra emelkednek föl, mellyek egymást

hatolják; a hím takarói ív-idomulag nyúlnak ki a tulaj-

doképi farkon túlra.

Az udvarainkban annyira elterjedt
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1. Rendes kakas és tyúk. {Le Coq , la Poule ordiriaires

Phasianus Gallus, Lin.) Enl ; 1 , 40.

Végetlenül változik színére nézve; nagysága igen kü-

lönböz; vannak fajok, liol a laraj fölberzedt tollpaniag

által pótoltatik ki; uémellyek tollat birnak lábakon és

ujaikon is; másoknak taraja, lebentytíi s egész vázbeli

csonthártyája feketék; némelly szörnyeges fajtáknál több

nemzetségen által öt söt hat ujj is láttatik.

Ma több faja ismeretes a vad kakasnak; Sonnerat

irta le az elst, 2'^ Voy,, Atl., 117, 118, melly

1. Sonnerati-kakas. (Gallus Sonneratii.. Tem.) col, 232

és 233.

Igen jeles a hím nyakának tollairul, mellynek csö-

kei alap felé három egymásutáni , s szarvanyagu köggé

terjednek ki. A hím taraja fogazott. Az indostani Gat-

hegyekben találtatik.

Lechenaud más kettt hoza Javarul ; az egyik

3. A törzsök kakas. {Gallus bankivá. Temm.)

Taraja fogazott mint az elbbié, s nyakán szép arany-

veres lelóggó tollakat hord- Ez, ugy látszik, leginkább ha-

sonlít a mi rendes kakasunkhoz. — A másik

4. j4 tarka kakas. Phas. varius. Shaw. Nat. mise. 353

;

Ajamalasi Gall. furcatus. Temra. Col. 374.)

Fekete; nyaka réz-zöld , feketével tarkás, taraja nem
fogas , torka alatt pici lebeny , oldal-cafalok nélkül.

A tulajdonképi fácánok.

{Les Faisans propr. dits. Eigentl. Fasane.)

Farkok hosszú , vágott, toUok mind két sikra redit s

födelek gyanánt takarják egymást.

Legközönségesb
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1

.

Az igazi fácán , F. {Phasianus colchicuH. L.)

Ugy mondják, Phasisbul liozaték az Argonauták ál-

tal , s ma egész Európában tai'tatik , de nagy gondot ki-

van. A him feje s nyaka sötétzöld, két apró búbbal fej-

liátulán; többi tollai aranysárgák , zölddel tarkítva; a jér-

ce barnás , sötétebb barnával vegyítve s tarkítva.

Maibb idkben Gliina három más fajtát vagy fajt ada

nekünlc, mellyek a pávával egyíitt majoraink ékességét

teszik

:

2. Az örves fácán- {Le Faisan h collier. Ph. torquatus.)

Az igazitul nem különbözik másban , mint villogó fe-

hér folttal nyaka mindenik oldalán.

3. Az ezüst fácán. F. Le Faisan cC argent. Phas. nycthe-

nierus. L.) Enl. 123.

Fehér, minden tollán igen finom fekete vonatokkal;

liasa egészen fekete. Végre;

4. Az arany fácán. {Le Faisan dóré. Phas. pictus. Lin.)

Enl. 217.

Szép toUazatárul igen jeles; hasa tzpiros; fejérül

szép aranyszín tollag csüng ; nyaka feketével kevert na-

rancsszín körvvel födözött; háta eleje zöld, hátulja s far-

csika sárga, szárnyai veresek egy szép kék folttal, farka

igen hosszú , barna , szürkével foltos, stb. Ugy látszik

,

hogy Plinius leirása a Phoenixnek (lib. X. cap. 2.) ezen

szép madárrul vetetek.

Ezen fácánok jércejenek farka rövidebb mint a hí-

meké , s tollazatúk különbféle módon tarkás szrkével és

barnával. {^).

Egyike a legkülönösebb madárfajaknak:

(') A. h. Faisan versicolor [Phas. Díardi , Temm.) Diard és

Duvaucel által találtatva föl. Vieill. gal. CCV. rl.



524 MADARAK

5. A szemes fácán. [U Árgus. ou. Luen. Phas. Árgus.)

Vieill. galer. cciil.

Nagy fácán Asia délirl, feje s nyaka majd csupa-

szok, lába sarkantyuan, a him farka igen hosszú s

fképen szárnyának másod tollai rendkivl hosszúk , szé-

lesek és egész hosszúságokban szemidomú foltoldcal ta-

kart, mellyek kiterjesztv^e , egészen különös nézetet ad-

nak a madárnak. Sumatra hegyein lakik s némelly más

tartományokban Asia délkeleti részén. (Ez = Árgus. nem.

Temm., Gallin.)

Ugy látszik van Chiiia belsejében egy madár, melly-

nek farktoUai még hosszabbak s egész négy lábnyiak,

fehérek , széleik felé veresbe változók , számos feketés vagy

gesztenyeszín keresztvonatokkal. Azt hiszik, hogy számos

chinai papirosokon ábi\tzoltatik. Ez

A kevély fácán, ,
(Phasianus superbus) , Temmink. Gall.

II, 33Ö, 1.

A BÓBITÁR-ok.

{Les Houppiféres. Temm. Spicifer. Federbuschtrager.)

Arcok csupasz mint az egész nemnél , farkok függ-
leges és takarói íveltek mint a kakasnál, fólmereszthet

tollak a fejekön s oUy tollagot képezni tudók , mint a

páváé. Arcok csupasz brének alsó elálló széle a leppen-

tyük helyét pótolja ki. Ers sarkantyúsak.

Még csak egy faj ismeretes ; a Sunda szigetekbül

,

kalías nagyságú , fényes arany veres farcsikkal , — farkok

két fels takarója sárgás vagy fehéres , oldalai fehér vagy

sárga foltosak , ez

A lángszin bóbitár. {Phasianus ignitus, Sh.) Nat mise
321. A'ieill. gal. ccvii.

Nsténye barna , fölül barnával finoman tarkítva , alul

fehérrel árnyalva. Szinte bóbitás.
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A LEPCÉR.

{Les Tragopan, Tragopan.) Cuv.

Egy azon madarak közül, mellyek feje legfurcsábban

van a Ilimnél ékesítve. Majdnem csupasz , mindenik sze-

me mögött egy kis vékony szarv; torka alatt egy kitá-

gítható lebbentyü (cafat). Mindenik nemnek lábán rövid

sarkantyúk.

Csak egy faj ismeretes , India éjszaki részérül ere-

déit , neve

:

uá szarvas lepcér» {Le Nepaul. Falsán cor/iu- BufF. Pé-

nelopé satyra. Gm. Meleagris satyrus. Lath.) Edw.

116. VieiU. Gal. 206

Kakas nagyságú , fényl veres , apró fehér könyök-

kel. A fiatal s a jérce különböz barnák. (^).

A fácánoktul elválasztandók

:

A KAROMHIJÁROK.

{Les Cryptonix* Temm.) (^),

Mellyeknél csak a szem köre csupasz, farkok közép-

szer, sík, lábaik sarkatlanok ; de az nálok igen tulaj-

don bélyeg, hogy hüvelykökön hibázik a köröm.

Csak egy fajok ismeretes , hol a hím veres foszlott

tollakbul hord hosszú tarajt (bóbitát), s szemöldökein

hosszú szakáltalan szrszálakat. Ez

:

A bóbitás haromhijdr. {Rouloul de Malaccá. Sonnerat.

IP Voy. 100. rl. Cript. coronatus , Teram. Col. 350.

(') Hihet ezen madár szerint képzeltetek a Tragopan , melly-

rül Plinius szól , Lib. xc 49.

(') Vieillot e Criptonix nevet LiPONiX-ra változtatá.

Malaccában van egy fekete karomhijár ^ búb es szem nélkül,

Dussnmier hozta hozzánk.
'
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351. ColumLa eristata ^ Gm. et Lath. Phasianus eris-

tatus , Sparm. Mus. Carls. III, 64.

A nstény, mellynél a bóbitának semmi nyoma, a

Tetrao viridis , Lath. Syn. II. 67. rl. (').

A FAJDOK.

{Les Tétras Tetrao. Lin-)

Szinte még egy nagy nem , mellynek bélyege egy

csupasz s többnyire veres szalagban dll a szemöldökök

helyén.

Alnemekre következleg osztatnak :

ERDSZFAJDOK.
(Les Coqs de Bruyéres, Tatrao- Lath)

Mellyeknek szárai tollal fedvék és sarkantyútlanok.

NémeUyek , az ezen nevet különösebben megtartók

,

kerek vagy villás farknak, ujjaik csupaszok.

Két nagy faj van bellük nálunlc

:

A nagy erdöszfajd. [A fajdtyuk F. Le grand Coq de

bruyéres. Tetrao urogallus. Lin. Der Auerhahn.)

Enl. 73. 74.

Legnagyobb a tyúknak között; nagyobb a pulyká-

nál, tollazata palaszinü , finom feketés keresztvonatok-

kal; a n sárga, barna vagy feketés keresztvonalokkal.

A magas hegyek nagy erdeiben tartózkodik, a fenyére-

ken vagy új vágásolcban fészkel , s bimbókkal , magvak-

kal él. Húsa jeles , gögsípa két görbületet csinál mieltt a

tüdbe menne.

(') A Columba eristata, B., Gm., Lath., Syn. II, Lvni , igen

közel áll ; (le a kep igen nagy hüvelyköimöt ad neki. Ez tán hiba ,

mint Vieillot galériájában II köt. , ccx. rí.
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2. A Jiyir fajd, F. {Le Coq de Bruyére a queue four-

cliue. Coq. de Bouleau. Tetrao tetrix. Der Birh-

hahn.) Enl. 172 s 173. Frlscli. 109. Naum. 1-s kiad.

18, 37 s 38 kép.

A hím többé kevesebbé fekete, fehérrel a szárny ta-

karókon s a fark alán, mellyek két villája kifelé hajlik.

A jérce sárga , feketés és fehéres keresztvonatokkal. Nagy-

ságok mint a kakasé s tyúké. Szmte hegyi erdkben
találtatik.

Ugy látszik van még Európa éjszakán egy közép

faj is :

3. A közép fcíjd. {Tetrao intermedius) Langsdorf. Pé-

terv. évk. III. köt. xiv. rl. ; Sparn. , M. Carls., xv. rl-

Az elbbinél nagyobb , farka kisebbé villás , melle

fehér foltos. Courland s Ingria mocsáros helyein, stb. (^).

Minden mérsékelt tartományaink erdeiben találtatik:

4. A császár fajd. {császármadár. F. La Gelinotte' Poule

des Condriers. Tetr. bonasia. Lin. (^). Das Hasel-

huhn.) Enl. 474, 475. Frisch. 112. Naum. 20. 39. k.

A fogolynál csak kissé nagyobb , kellemesen tarkítva

barnával, fehérrel, szürkével és veressel, széles fekete sza-

lag a fark végéhez közel; a hím torka fekete ; feje kissé

búbos. (*).

(') Ugy látszik hogy ez egyszersmind = Tétras a plumage va-

riable , és Tétras a queue plein. BufF.

(') Bonasia v. Bonasa , a császárfajd neve Albert le Grand-nái

3 egyéb középkorbeli íróknál.

(') Az attagas , Bufí, attagen, Aldrov. Ornithl. II, 75. l.j

Gelinotte huppée , Briss., sok, még Olaszhonban is tett, vizsgálatok

után csak fiatal- vagy jérce császármadárnak látszik. Ugyanazon ma-

dár 6 , melly le van festve Frisch által , cxii. rí. A tetrao canus

,

Gm. (Sparni. Mus. Carls,, 16. 1.) nem egyéb a császárfajd fehér faj-
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Amerika néhány , a mi erdosz íajdainkhoz közeli fa-

jokat táplál

:

5. A ianadai erdöszfajd. [La Gelinotle nire d' Ame-
rique. Tetrao canadensis et canace. Lin.) Enl. 131 ,

132. Edw. 118, 71.

Többé kevesebbé fekete barna; farka vége veres.

E számban ollyak is vannak, mellyek híméi nyákok

mindenik oldalán fölemelik a tollakat > mint kis köpönye-

get, vagy szárnyacskát ; módjok mint a pulykáké- II-

lyenek :

6. A bodros erdöszfajd. {Le Coq de hruyére a fraise-

Tetr. umhellus et t'ogatus. Gm.) Enl. 104. Edw. 248.

W'ils. XLix. rl.

Pensylvaniában fácán, új Angliában fogoly nevet

hord.

Veres szürke és fekete szinekkcl tarka ; nyaka alának

mindenik oldalán egy nagy fekete folt; egy fekete szalag

farka xé^ítn., mclly fehérrel szegett, a lábtök alja csu-

pasz. Hegyi erdkben tartózlcodik ; szerelemkor a hím

szava vert dob csergéséhez hasonló.

7. A sihi erdöszfajd. {jLa Coq de hruyére a ailerons.

Grous^ az egyesült tartományokban. Tetr. cupido.

Gra. Calcsb. Supl. I. Wils. xxyii. rl. Vieill. galer. 219.)

Sárgával és barnával tarka. Farka barna, lábai az

ujjakig tollasak ; a hím nyak-alának tollai két hegyes

szárnyacskába emelkednek. Sikon tartózkodik ; a hím nya-

ka majd szárnyai alatt csupasz bórt bir, mellyet szerel-

meskedéskor, mint valami hólyagot fölfú. Szava mint

tájánál. Szinte nem hiszem a Tetrao nemesianus es Tetrao betuli-

nus , Scopoli , valódiságát. Ezek vagy jérce vagy 6atal nyirfajdok

,

V. elrontott császárfajdképek.
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les vad; megtartásdra néraelly tartományokban törvények

hozattak. ii/.'^i'rjr

Nagj'^obb megkülönböztetéssel

HÓPAJDOK

{Lagopédes, ou Perdrix de neige.)

neve alatt azon fajok értetnek , raellyéknek farka

kerek vagy négyszeg , ujjaik tollakkal fedvék mint lá-

baik. A legelterjedtebbek télen fehérek lesznek.

1. A rendes hófajd. {Le Lagopéde ordinaire. Perdrix

des Pyrénées. Tetr. lagopus. Lin. (^). Enl. 120. 494.

Brit. Zool Pl. M. 4. M. 4. Namn. 1-sÖ kiadás, pótl.

61. _ 115. — 116. k.

Nyáron sárga tollazatú , apró fekete vonatokkal

jegyzett. ("). Minden magas hegveken, hol télen a hóba

ásott lyukakban tartózkodik.

2. A fehérhasu hófajd. {Le Lagopéde des saules , dit

de la haie de Hudson* Tetr. a/us. Gm. T. saliceti,

Tem.) Edw. 72. Frisch. 110, 111.

Egész éjszakon; nagyobb, nyári ruházata véresebb;

hasa fehér marad. (^).

Azonban van Skóthonban egy hófajd , melly télen

nem változtatja el szinét , ez

3. A mocsári hófajd> {Le Poule de marais. Qrous. etc.

Tetr. scoticus. Lath.) Albin. 1 , 23 , 23. Brit. Zool.

Pl. M. 3, Yieill. galer. 221.

Fölül sárga, barna s fekete szinekkel tarka, alul sö-

tét veres, feketéssel vonatolt; szárai hamvasok, ujjai job-

ban takartak.

Elválaszhatók meg:

(') Lagopus, nyullább, takart láb, régi neve ezen madárnak.

(-) Ezen toUazatban = Tetr. rupeatris. Lath.

(') Nyári öltözelbcíi =: Tetrao íapponicus , Lath.

CUVIER I. K. .34
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csuPFAJDOK. (gangák, Khaták^

{Ganga ou Attagen- (^). Pterocles. Tem.)

Neve alatt a hegyes farkú, csupasz ujjú fajok. Csak

szemkör íilc meztelen , de nem veres szín , hüvelykök

igen kicsin:

A rendes csupfajd. {Le Ganga ou Gelinotle des Pyré-

nées. Tetr. ak/iata. L.) Eul lO, 100. Edw. 249. {%

Fogoly nagyságú , lollzala sárga- s haruával pikke-

lyes ; farka két középs tollai igen kinyúltak hegyesen, a

hím torka fekete. Találtalik Franciahon déli részén s a

Középlenger körén mindenütt. (^).

A FOGLYOK. F.

{Les Perdrix. Perdix. tíriss)

Lábaik csupaszok mint ujjaik.

Köztök

A FOGOLYSZIK.

{Les Francolins. Tera. FranooLinits.

Me£;különböztetnek hosszabb crösebb csoxTok, kifej-

lettebb farkok s általában ers saukantyúik által.

(') Attagen, görög neve egy nehéz iiiadáriiak, kissé nagyobb a

a fogolynál , lebenke tollazatú , s hihetleg a gangát jeleli.

(-) A ganga cataJaui , alchata , vagy inkább chata, arab neve.

(') h. h. a kinyújtott iarktollú íajokat: Teirao senegallus ^ v.

IHerocles guttatus , Tenim. eul. 130 , s a jérce 5i5 ;
— Pter. exus-

tus , Tera. col. 551 és 360: — az egyszeren hegyes farkuak közül:

Tetr. arenarius , Pali. Nov. com. petrop. XiX , Vlil. rí. v. Pterocl.

artnarius , col. 52, 53, = Perdix arragonica , Lath. ; — Pter.

Lichtensteinii , T. col. 355 és 361. A hini , 355, legalább igen kö-

zel áll a Tetrao indicus-hoz , Lath.; Sonneral., III. 96; — Ptero-

cles coronatus , T., col. 339 és 340 ; — Pterocl. quadricinctus ^
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Déli Európában egy van:

A déli fogolyszi [Tetrao francolinus. L.) (^). Enl. 147

148. Edw. 246.

Lábai veresek; a hím nyaka és hasa fekete kerek és

fehér foltokkal; vidám veres nyakkörvvel. (").

Némelly idegen fogolyszik-nak ketts sarkantyújuk

van (^) , vagy torkok bre csupasz (*) ; Egynéhánynál min-

denike e bélyegeknek látható (^) ; némelly igen nagy csor-

ru fajoknál egészen hibáznak a sarkantyúk. (^).

A rendes foglyok.

[Les Perdrix ordinaires. Perdix. Feldhühner.)

Csorrok kissé gyöngébb; hímeiknél rövid sarkantyúk

vagy egyszer gumók , a nknél az hibázik.

Mindenki eltt ismeretes ;

1. A szürke fogoly. Fogoly. F. Perdrix grise. Tetrao

Temra., v. Oenas bicinctus , Vieill gal. 2J0 ;
— végre a legnagyobb

faj, Tetrao phasianellus , Gm., vagy fiudson öbli j hosszú farkú

császármadár ; Edw., 117.

(') Francolino
,

(tilos) azon madarakra alkalmaztatott név, mely-

lyeket megölni tiltva van; ide tartozók a jó csemegehúsuak
, p. u.

a császárfajd , és ezen madár.

{^) A. h. Tetrao ponticerianus , Sonnerat. II. Voy. II, 165,

Tomm., col. 213; — Pcrlatus , Briss, xxviii. rl A. f. l , Vieill.,

galer. 213; = Madagascariensis , Sonn., 11; 169; xcvii. rl.

(') Tetr. bicalcaratus
^

L' enl. 157; — Perdr. Clappertonii
^

Rupp., IX. rl. alig különbözik tle ; — Spadiceus ^ Sonn., 11, 169
|

— Zeilonensis , Ind. zool., pl. XIV. — A veres fogolyszi (Le Fran-

colin ensanglante de Napául , Perdix cruenta, T.) col. 332, három

sót négy sarkantyúval s ? többieknél hibázó élénk szinekkel.

(*) Tetr. rubricollis , enl. 180.

(') Tetr. nudicollis.

C) Tetrao javanicus^ Brown, III., xvii. (rósz ábrázolat.) Van jobb

col. l48 , neve Perdix ajanhíim, Tonini.

34*
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cinereus- Lin- Das Feldhului , Rebkului.) £nl. 27.

Frisch. 114. Naura. 1-sö kiadás. 3, rl. 3. k.

Csorra s lábai hamvasok , íejc sárga , tollazata külÖn-

höz szürkével tarkított : a him mellén egy gesztenyeszín

folt. Ezen szapora vad asztalaink gyönyörsége , a rae-

zöségeken fészkel és lakik.

2. A veres fogoly. F. {JLa Perdrix' rouge. Tetrao. ru-

fus. L.) cnl. 150.

Csorra s lábai veresek , fölül barna , oldalai veressel

és hamuszi'nnel kevei-vék , torka fehér feketével kerítve

;

nkább halmokon és emelt helyeken seregei. Húsa fehé-

rebb és szárazabb.

Déli tartományainkban lakik még:

3. A sziklás fogoly. [La Bartavelle oii Perdrix grecque •

Perdix groeca. Briss. Perd. saxatüis. Meyer.) Enl-

231. Frisch. 116.

IVIelly a veres fogolylul csak nagyobb termete s ham-

vas tollazata állal különbözik. A nagy hegyláncok hosz-

szában tartózkodik. (*).

A FÜRJEK.

{Les Cailles. Coiurnix. fVacfUel.)

Kisebbek a fogolynál, csorrok vékonyabb, furkok

rövidebb , veres szemöldök és sarkantyú nélkül.

Mindenki ismeri

(') A. h. a. berberi veres fogoly. [Tetrao petrosus , Gm.) Edw.,

70, — igen különböz faj; — A hegyi fogoly^ (Tetr. montanus,) enl.

156, Frisch, 114, B. Bonnelli szerint nem egyéb a szürke fogoly

fajtájánál
j
— Perd. de Haye , T., col. 328 és 329; — Perd. per-

sonata, Hoisf. jav.; — Perdr. a gorge rousse {P. gularis , Temm.)
— Perd. oculea, ua. ; — Perdr. fusca Vieill. gal, 212.
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A közönséges fürj-et. {La Caille commune. Tetrao co-

turnix. L.) Enl. 170. Friscli. 117. Naiim» 4. 4. k.

Háta barna , feketével liullámozva . minden tollán he-

gyes fehér csökvonat ; torka barna , szemöldöke fehéres
;

mezinken él , vándorlásairnl hires ; ezen nehéz madár

módot talál a Közép-tengeren általszállani. (^).

A FÜREJEK. Amerikai fürjek és foglyok.

{Les Colins.)

Csorrok nagyobb , rövidebb boltosabb ; farkok kissé

kifejlettebb (^). Cserjéken ülnek, s zetve, fákra mene-

kednek. Sokan , mint a fürj , vándorlanak.

Nem lehet a fajdok fönemétül el nem választani

(') A. b. Tetr. chinensis , L. (la petit Caille de la Chine) , enl.

126, f. 2. mellynek nje a Tetr. manilensis , Gm., Sonn. 1-er Voy.

XXIV. rí.; Perd. australis. T. La Caille australe) Vieill. gal. 215.;

— Perd. textilis
,
(la csille nattée), col. 35; — Tetr. Coromande-

licus ^ Sonn, II., 172; — T. striatus , Sonner. II. xcxvm. (?) és

Temm. col. 82, igen különböz a Lath. syn., II, lxvi : — Perdrix

gingi (Tetr. gingicus) , Sonn. II , 167. 1. szinte ez alnerahez látszik

tartozni.

(-) A fogoly-nagyságuak közül megemlíthetk: a Tocro ou Perdr.

de la Giiiane , BufF. {Tetr. Gujanensis , Gm.) v. Perd. dentata,

Temm. v. Odontophorus rufus , Vieill. gal. CCXi. rl. melly nem

farklan , mint Gmelin állítá.

A fürjnagyságuak közül: Tetr. mexicanus , enl. 149, Friscb.

11 , = Marylandus
^

Albin. 1, xxvni , és Virginianus , v. Perd.

borealis , Vieill. gal. 214; — Tetr. falclandicus , enl. 222; — Tetr.

eristatus, enl. 126, f. 1; — Colin , Sonnini
,
(Perd. Sonnini^ T.)

col. 75, Journ. de Pbys. II, 217, 2 rl. ; — Colin a aigrette de Ca~
lifornie, Tetr. califomius, Sh. Nar. mise. IX, 345, Atl. du Voy.

de la Peyrouse , XXXVI. rl. ; — Perdr. rousse-gorge (Perd. camba-
yensis , Teni). col. 447 ; — Perrf. australis, Vieill. gal. 215.
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A HÁRMUJJAK-at. {hdrmujjtyukokat.)

{Les Trydactyles. Lacép. Hemipodius. Tem.)

Hüvelykök hibázilí , csorrok összenyomolt , s alsó le-

meze alatt egy kis kidagadásL képez. Nem osztályozhatni

ket jól elbb , mint bonclanuk ismeretes lesz. Több-

nösségben élnek homokos vidékeken.

Némellyek

:

A FÉLLÁBTYUKOK.

{Les Turnix. Bonnat. Orlygis. Iliger.)

Még fürj-idomuak ; ujjaik jól elválaszlvák egész alap-

jokig, apró hártyák néllcül.

Van egy faja j mellyel Java szigetén viaskodtatnak

mulalságbul, mint Angliában a kakasokkal, ez

A viaskodó félldbtyuh. {Hemip. pugnax- T.) col. 602. (').

Mások.

A TÁVOZTYUKAK.

{Les Syrrhapíes. Ilig. Syrrhaptes.)

Annyira eltávoznak a lyuknak általános mintájátul

»

hogy kételkednünk kell , bejjcnck-e ezen rendbe.

Rövid lábaik tollakkal tÖdvék , szinte mint ujjaik,

mellyek igen kurták s hoszaságok egy részén egyesulvék,

szárnyaik rendkivül hosszúak és hegyesek.

(") A. h. Tetr. nigricollis , enl. 171; — Tetr- andalusicus , Lath.

Syn. II, r. 2. homiokkép ;
— Tetr, luzoniensis , Sonn. , 1. Voy.

,

XXIII. ilt ; — Hemipodius nigrifrons , Temm. III , 610 ; Vieil. gal.

218; Hemip. thoracicus , Temm. III, 622, vagy Turnix m,aculatus

,

Vieill, gal. 217. rl.; Hemip. Meiffrenii , T. Col. 60 , 1. mellybiil Vi-

cillot, gal. 300, a Torticelle nemet csinálja, raeilyet a' gázlókhoz

tesz, mivel a sipcsont alja toUatlan. A Hemip. nivosus , Swains. zo-

ol. ill. , 163, szinte ide tartozó; — a' Tetr. suscitator
,
{Réveil-ma-

tin de Java) szinte ft?l!ábtyuk. L, Bontius , Méd. ind. p. 65.
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Csak egy fajok ismeretes Asia közepének pusztái-

rul, ez

A hetes tdvoztyu. {Tetrao paradoxus. Pali. Utazás, a fr.

kiadás III köt. 1. rl. 18. 1.) Vieill. gal. 222. rl. L' he-

teroclüe. Tem. col., 05, rl.

A fajdoktul szinte elválasztandók

A PARKIiAJSOK. FARKTALANTYÜKOK.

{Les Tinamous. Tinamus. Lath. Crypturus. Ilig. Ynamhus.

Azzara. (^).

Igen jeles araerikai nem ; nyaka vékony , elég hosszú

(noha lábai rövidek) , tollal fedett , mellyek szakállainak

hegye foszlott s kissé bodros , mi okbul tollazatúk ezen

részének különös tekintete van. Csorrok hosszú vékony

,

tompa liegyü, kissé boltos mindenik oldalon apró baráz-

dával, orrlyukai mindenik oldal közepén nyilnak s fer-

dén hátra felé mennek. Szárnyaik rövidek , farkok alig

van. Ujjaik alapjának talpazata igen rövid S?ieipe körül

van egy kevés csupasz. '

r/j .
^r,

,

Ezen madarak az alanti ágakon ülnek, vagy a ma-

gas fbe bújnak el; bogarakkal és gyümölcscsel élnek;

húsok igen jó. Nagyságok a fajok szerint a fácánétul a

fürjéig niegy és alább is ;

Némellyek (PEZUS. Spix. csiklár, csikzdrtyuh ,) még

birnak egy kis farkat, a far-csz/6 tollai alá rejtettet, f).

(') Vedd ki onnau a Choro-t , melly vízityúk , 's az Uru-t, melly

= a foglyoknál emiitett Tocro~val.

(') Tetrao major , Gm. , Tin. brasiliensis , Lath . , v. Tin. ma-

goua, Tem.; Buff. enl. 476, és sokkal jobban, Hist. des ois , IV.

4.rdt. XXIV. rl. melly = Spezus serratus , Spix; — Tetr. cinereus
;

— Tetr. variegatus , enl. 528, mellytül kissé különböznek -a -Títz.

undalatus , T., v. Crjptura sylvicola, T., Vieill. gal. 2Í6; — Tin.

apequia {T. obsoletus , T.) col. 196; — Tin. tataupa, Swains. III.

19, V. Tin. plumbeus , T. col. 196, v. Pezua niamba^ Spix, 78,
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-I! Másoknak (tinamus, Spix. FARKLAN-ok , farklan-

TYUK-ok) épen semmi farkok nincs. (^). Orrlyukaik kissé

hátrább állanak.

Megkülönböztetendök még a farKgsárok, farkcsár-

TYUKoK
,
{Rhynocosus. Spix.) raellyeknck csorra erösebb,

csatornátlan, kissé hajlott és lenyomott, orrlyukai az

alap felé nyilók. (").

A GALAMBOK.
''''>^^''^' [Les Pigeons. Columba. Lin. Tawie.) "

'

Ugy képzelhetk mint hidul szolgálók a tyúkféle ma-
daraktul a verebekhez. Mint az elsknél, csorrok dom-
bos, orrlyukaik egy széles hártya-téren nyílnak meg, s

porcféle pikkelylyel fedvék, melly a csorr alapján daga-

dást is képez; mellcsontulc csontosult , mélyen s kettesé-

vel kivágott, noha egy kissé különböz hajlamban, be-

gyök, fképen kitágult, al gégejök csak egy tulajdon iz-

mot biró , de ujjaik alapja között nincs más hártya,

mint melly a szélek folytatásábul ered. Farkok tizenkét

toUu. Jól repülnek. Mindig egy nsségben élnek , fákon

vagy sziklarepedékekbcn fészkelnek; kevés tojást tojnak,

rendesen kettt; ámbár igaz, hogy gyakran költenek. A
hím ugy ül mint a jérce. Fijaikat ugy táplálják , hogy a

begyökben megáztatott magvakat adják ált nekik. Csak

egy nemet csináltak bellük , mellyet három alnemre föl-

a; — lin, noctivagus , Pr. Max. v. Pezus zabele, Sp. 77; — Tin.

macaco , ou verniculé
,

(T. adspersus T.) , col. 369, v. Pezus ja-

púra, Spix, 78; — Tetr. sovi , Gm. v. Tinám sovi, Lath. Buff.,

finl. 829.

(') Tin, inambui, Azz. (Tin- maculosus , I.) V. Tyn. major,

Spix, 80; — Tin. medius , Sp., 81; — [Tin. boraquira , Sp. 79;

— Tin. carape , (T. pavoninus , T.) mellynek nsténye a Tin, mi-

nor , Sp., 81. Ezen három faj igen hasonló.

(=) Tin. isabelle (Tin. rufescens , T.) col. 412; vagy Rhinoco-

tus fasciatiis , Spix. 76.
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oszlani Idsérlenek , a mint csorrok többé kevesebbé ers

,

s a millyen a lábaik viszonya.

A TUBÁTYUKOK.

{Les Columhi-Gallines. Vaill. Columhi-gallina?)

Inkább közeliinek a tyúkuakhoz mint a többi alnemek,

emeltebb lábaik s csoportosan élni szeretésök miatt,

eledelöket a földön keresve , fára nem ülve. Csorrok vé-

kony, hajlékony.

Egyik faj a tyúkuakhoz szít, fejének csupasz részei

s torongyai miatt. Ez

1. A torongyos tubátjuh. {Columha carunculata , Tem.

II. rl. Collwnhi-calline , Vaill. 278.

Egy másik oda szít legalább nagysága által, melly

majd a pulykáét fölüti , ez

2. A horonds tubatyuh. [Le pigeon couronné, az indiai

> szigetsokon, Goura, Tem. Coluinbihocco\ Vaill. Co-

lumba coronata, Gm.) Sonnerat , 104; enl. 118,

Temm- pigeons- 1. rl. Vieill. gal. 197.

Egészen paiaszürke , szárnyán geszten} eszinnel és fe-

hérrel, feje ékesítve van függleges búbbal hosszú foszlott

tollakbul. Majorságban tartatik , Javán. stb. De Európá-

ban még nem akart szaporodni. (^).

Egy harmadik ide tartozik még hosszú s csüng tol-

lai miatt, mellyek nyakát mint a kakasét ékesítik. Ez

3. A nihobari tubatyuh. {Le plgeo de Ninconbar, Col.

nincobarica. Lin.) Enl. 491.

Legcsillogóbb aranyzöld. India több részében talál-

tatik. {\

(') Vieillot ezen koronás nagy galambbul csinálta a Goura vagy

LoPHiRUS nemet Gal. 197. rl.

(*) Ezen alnembe rendelt fajok , melly talán nem eléggé meg-



538 MADARAK

A rendes galambok.
{Les Columhes ou Pigeons ordinaires. Gewöhnl. Tauben.)

Lábok rövidehb mint az elbbieké de csorrok vé-

kony és hajlékony mint azoké.

Nálunk négy vad faj van.

1. jáz örves galamb , Székács. F. {Le Ramier. CoL pa-
Iwnbus. Lin. Die Ringeltaube.) Enl. 316.

Legnagyobb. Erdkben lakik , leginkább az örökén

zöldekben ', hamvas , többé kevesebbé kékls ; hasa bor-

vcrhenyes, s megkülönböztetik fehér foltai által nyaka

olilalán s szárnyán.

2. j4 vad galamb- F. {Le Colomhin ou petit Ramier.

Col. oenas. Lin. DieHolztaube.) Friscli. 139.

Pala-szürke, melc borveres, nyakoldalai játszó zöld;

ez elbbinél valamivel kisebb , de Jiasonló éktnemtí.

3. j4 sziklás galamb , törzsök g. {Le Biset on Pigeon de

roehe. Col. livia. Briss.) Enl. .'3 10. = Házi ga-
lamb. F.

Palaszürke , nyakkörve váUoz(') zöld , szárnyán ket-

ts fekete szalag, farcsika fehér.

Ezen fajtól származnak házi galambjaink, s a mint

látszik, a házi fajták legnagyobb része, mellyeknek el-
hozására némi szomszéd fajok összekeveredése is befoly-

hatott.

El nem mellzhetnek vélte itt a magyar fordíU) a

határozott: Col. cyanocephala ^ enl. 174, Vaill. 281; Temm, 3; —
C. montana , Edw. 119; Tem. 4, Col. martinica, eul. I4l , 162,

Vaill. 282 ; T. 5 , 6 ;
— C. erythrothorax , Teram. 7 ,

— cruenta
,

Sonn. 20, 21; T. 8, 9; — Jamaicensis , T. 10; Col. talpacoti

,

T. 12 ;
— Col. passerina , enl. 243, 2, Calesb. 26; — Col. minu-

ta, enl. 243, 1; — Col. hottentota, Temm., Vaill. 283; — Col.

cobocola, és Col. griseola , Spix , LXXV, 2.
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Jiílzi galambok fajtáinak folhozását Temmingk leírása

szerint.

a. j4 házi galamb. F. Columha Livia doniestica. Die
gemeine Haustaube, Enl. 466.

Tarka 5 fehér farcsíkkal.

b. A spanyol galamb. F. (C. L. hispanica. Die spanische

{türMsche) Taube Enl. HO.)

Még egyszer akkora mint a házi g.; 17 ujnyit szárny-

ölel ; különben mindenféle szín , búbos is
,

gatyás is

van , stb.

c. A gatyás galamb. F. (C- L. Dasypus. Trommeltaube ,

Latschtaube.) Frisch. T. 145.

Egész az ujjakig tollas lábakkal.

d. A tarajos galamb. (C L. eristata.) Frisch. T. 144.

Szinte gatyás , egyszersmind még búbos is.

e. A norvégiai galamb. (C. L. norwegica.)

Hófehér j különben búbos, s ujjain tollas. Norvé-

giában.

f. Berberi galamb. {C. L. barbarica.)

Szemei körül csupasz beporzott husszömcsökkel' s

szárnyain ketts fekete folttal. Bubos és bubatlan. Ber-

beriábul.

g. A csuUás galamb. F. (C. L. cueullata. Die Schleier-

taube. Frisch.

Fejtetején a tollak folmeredvék, elre állok, igen rö-

vid csorral. Legszebbek a feketék,, fehér fvel és szár-

nyakkal :

h. A borzas galamb. F. (C L. hispida,)

Apró, fölálló tollakkal a hátán és szárnyain. In-

diában.
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i. A fodrqshegyü galamb. F. (C. L. turhida.) Frisch. 147.

Kurta csorru, lapos fejLetovel, a raelltoUakbul egy

csomag oldalvást fölfelé irányzott. Gerlice-nagyságu-

k. A szélesfarhi g. F. páva g. ((?. L. laficauda. Pfau-

entaube.) Frisch. 151.

Kiterjesztett, soktollú farkkal, mcllyet kényére föl-

mereszthet S ekkor ugy áll az mint a pulykánál. Sokszor

34 farktolla is van.

1. yl íeringö galamb. F. {C. L. gyratrix. Die Purzel-

taube.) Frisch. 148.

Egyike a legkisebbeknek; repülve mindig bukforgá-

sokat csinál. Mindenek közt legmagasbra emelkedik ; szár-

nyai is leghosszabbak.

m. A sisakos galamb. {C L. galeata. Die Helmiaube.)

Csak abban különbözik , hogy feje , szárnyai s farka

a többitl különböz de egymáshoz hasonló szinüek.

n. A törölc galamb. F. (C. L. turcica. Die türíische Tan-

be.) Frisch. 150.

Veres, biborcsos viaszhártyával, melly néha olly nagy

lehet , hogy a csorrot és a szemeket is eltakarhatja. Csorra

sárga. Persiában honol.

o. A posta galam,b. F. [C. L, tabellaria. Die Brieftaube.)

Az elbbitül csak fehéres viaszhártya s csupasz szem-

héjak által különbözik.

p. A begyes galamb. {C L. gutturosa. Die Kropftaube.)

Frisch. 146.

Néha begyét akkorára fölfúja, mint az egész teste.

*• A lovag galamh^ (C. L. eques. Die Beitertaube.)

A két elbbitül korcs ; fölfútt begygyei s bibircsos

viaszhái'tyával. L. Sonnini, Buíf. vii. 63. rl. Albin. 45 t.
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(/. A csatlósa galamb. (C L. jpercussor. Die Schíagtaiibe.)

Körben repül, s a közben szárnyait nagy csattogva ve-

ri össze , ugy hogy néha azok eltörvén , nem repülhet

tovább.

r. A sörénjes galamb. {C. L> jubata. Die Mahnentaube.)

Sörény idomulag fölmeredt nyaktollakkal.

A GERLE. (gERLICE. F.)

{La Tourterelle. Col. turfrir. Lin. Die Turteltaube.)

Köpönyege sárga, barna foltos, nyaka kékes, min-

denik oldalán fehérrel és feketével kevert foltot mutató.

Ez a legkisebb vad fajunk. Erdkben lakik mint a vad

galamb.

Mulatság kedveért zárokban neveltetik:

A kacagó galamh. F, (Le Tourtelle a collier ou Rieuse.

Col. risoria. Lin.) enl. 244. Frisch. 44. Temm. 44.

Die Lachtaube.

Afrikábul látszik eredni ; szke , alul halaványabb

;

tarkóján fekete nyakkörv. (^).

(') Más négyszeg v. kerek farkú galambok: Col. spadicea, Temm.

1; — Col. oenea, enl. 164, Temra., 3 és 4 ; Voy. de Fraycinet

,

29, mellynek a Col. pacifica , hímje Temm. szerint; — A Col.

oceanique y Les et Garn. Voy. de Duperry. 41, hozzá közelít; —
Col. arcuatrix , Vaill. Afr.; Temm. 5, — C. armillaris y T. 6 ;

—
Col, littoralis , Sonner. 103; Temm. 17; — C. chalcoptera, Temm.

8; — C. eristata, Temm. 9; C caribaeay Tem. 10; — C. leuco-

cephala , Catesb. 65 ^ Tem. 13; — Col. speciosa , enl. 213, Temm.

14; — C. corensis , Tem. 15^ — C. guinea, Edw. 75; Vaill. Afr.

265 ; Temm. 16; — C. madagascariensis , enl. íl, Vaill. Afr. 266
;

Temm. 17; —- C. gymnophtalmos , Temm. 18; — C. Franciáé
^

Sonner. 101; Tem. 19; — C. ruhricapilla , Sonn. 57; Temm. 20;

— C. elegáns, Temm. 22; — C. cincta , Temm. 23; — C. rufina

,

Tem. 24 ; — C. leucoptera , Edw. 76 , Temm. 25 ; — C. javanica

,

enl. 177, Temm. 26; Sonner. 66; — C. jamboo , Temm. 27 és 28;
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Ezen osztás fajai számosak, s még tovább fölosztha-

tok, a mint lábaik igen vagy nem fodvék tollakkal, s azon

csupaszság szerint, melly némellyek szemkörén találta-

tik. C).

Vaunak ollyak is , mellyeknél torongyok és más csu-

pasz részek találtatnak a fejen. Hlyen :

j4füles galamb. {Col. auricou. Col. auricularis. Tem., 21).

Ha akarjuk, elválaszthatni még a többiektl néhány

hegyes farkú fajokat. (").

De a legjobb osztás a galambok nemében , a

— C. violacea, Temm 29 ; — C. melanocephala , enl. 214, Temm.
30 ;

— C. lan'ata, Vaill. Afr. 269; Temm 51; — C holosericea,

T. 32 ;
— C. sinica, Albin III, 46; — C. 2'iridis , enl. l42 ; —

C. erythroptera , T. 55 ; — C. rnystacea , T. 56 ; — C. superba
,

T. 33; — C. tympanistria , Vaill. 272, T. 36; — C. coerulea , T.

37 ;
— C. afra, enl. 160; Vaill. 271; T. 38 <5s 39 ; — C. Geofroii

,

Temm. 57; — C. cinerea , T. 58 és a jérce, col. 260; — C bitor-

quata , T. 40; C. vinacea , T. 41; — C. tigrinay Sonn. 102; —
C. cambajensis , Vaill. 270; T. 45; C. malabarica , col. brame ; —
T. 46 ; — C. squamosa , T. 59; — C. malaccensis , Mus. carls.

67; Edw. 16; T. 47; — C macroura , enl. 329; — C. porphyrea,

Temm. col. 106; — C. dilopha, T. col. 162; — C. magnifica, T.

col. 163; C. lacernulata , Tem. col. 164; — Col. capistrata, T. col.

165; — C. locutrix
^
Pr. Max.^ col. 166; — C. hucomela , T., col.

186; — C. scripta, T. coi. 187; — C. Dussumieri , T. col. l88

;

— C. leucotis, T. col. 189; — C. xamhura, Cuv. col. 190; — C.

picturata^ Temm. col. 242; — C. perspicillata, col. 246; — C
luctuosa, Reinw. col. 247; — C. hyogastra , Reinw. col. 252; —
C. monacha, R., col. 253; — C. humdis , T. col. 258; — C. pi-

ncn
,
Quoy et Gaym. Voy. de Fieyc. 28; — C.pampusan, uo. 30;

— C. araucanay Less. és Gayn. Voy. de Dupcrrey , 40; — C. cya~

novirens , uo. 42 ; — C. Zoae , uo. 29.

(') Swains. Ptilinopds nevet adott a tollas lábtíí fajoknak,

miHyen a C. purpurata , T. col. 34, stb.

(') Col. migratoria, enl. 176; Frisch. 142; Temm. 48 és 49;

— C. carolinensis , uo. 175 ; T. 50 ; Catesb. 24 ; Edw. 15 ;
— Col.

Reinwartii , Temm. col. 248; — C. humeralis , no. 191 ;
— C- am-
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TUBÁK- é.

{Des Colombars. Vieill. Vinago. Cuv.) (^).

Megismei'hetök szilárd anyagú , nagyobb csorrokrul

melly oldalvást összenyomott, lábtöik rövidek lábaik szé-

lesek és jól szegettek. Mind gyümölcscsel élnek és nagy

erdkön. Csak néhány fajok ismeretes, mind a régi száraz

forró éghajlata alul. (^).

Vannak hegyes farknak is közöttök. (^).

A MADARAK ÖTÖDIK RENDÉ.

A GÁZLÓK, (górlábuak.) F.

vagy
,)%. PARTI MADARAK.

(LÉS ÉCHASSIERS. GRALLAE. Lin. STELZVÖGEL.)

Nevök szokásaiktul s az azt okozó alkotásiul

van. Megismerhetk alszáraik csupaszságáriil s leg-

boinensis , uo. 100; — C. lophotes , uo. 140; C. venusta ^
uo. 341,

1. V. C. strepitahs , Spix , lxXV, 1; — C. dominicensis , uo. 487;

T. 51; — a capensis, uo. 140 stb, Vaill. 273, 274; Temm. 53,

54; — C. Maiigei , T. 52; — C macquaria, Quoy et Gaym., Voy.

de Freycinét. 31.

(') Vinago latin neve a sziklás galambnak. Vieillot TRERON-ra

váitoztatá.

(^) Col. abyssinica , v. Wallia de Bruce , Vaill. 276 , 277 ;

Temm. 8 és 9 ; — Col. australis , enl. 3, Temm. 3; — Col aroma-

tica , enl. 163; T. 57; Brown., 111. Zool. 20; — Col. vernans , enl.

153- T. 10 és 11; — Col. militaris, T. 1 és 2 ; — Col. psitta-

cea, Temm., 4; — Col. calva, Temm., 7; — C. olax , T. col.

241 ; _ C. Capellei , uo. 43.

(') Col. oxyura, T. col. 240.
.
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többnyire lábaik magasságárul ^ két olly körülmény,

melly megendi, hogy bizonyos mélységig a vizbe

bemehessenek , tollokat meg nem nedvesítve , ott

kedvök szerint járjanak és halászszanak nyákok és

csorrok segedelmével , mellyek hosszasága általában

arányt tart a lábokéval. Mellyek csorra erS;, ha-

lakkal vagy m ászókkal élnek ; mellyeké gyönge ,

férgekkel és bogarakkal. Igen kevesen érik be ré-

szint szemekkel vagy füvei s csak ezek élnek vizektül

távol. Legtöbbnyire a küls ujj, alapja által, egye-

sítve van a középsvel, egy rövid hártyával; néha

két illy hártya van jelen, máskor az egészen hibá-

zik s az ujjak egészen elválasztvák ; az is megtörté-

nik, de nagy ritkán, hogy egész hosszában szeget-

tek vagy egész az ujjak hegyiig hártyásak; végre

a hüvelyk több nemnél hibázik, mind olly körül-

mények , mellyek többé kevesebbé vizi életökre be-

folynak. Majd mind ezen madarak, kivéve a stru-

cot és kazoárt, hosszú szárnjaiak és jól repülnek.

Száraikat hátra nyújtják , mikor repülnek , mások

ellenére , mellyek azokat hasok alá húzzák.

Mi ezen rendben öt f családot álitunk föl s

néhány elvált nemet.

Azonban

:

A RÖVIDSZÁRNYUAK

családa , noha általában hasonlít a többi gáz-

lókhoz , egy pontban igen különbözik tlök, t. i.

szárnyai rövidségében, melly ket a repülésiül tiltja;
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csorra s életmódja különben számos hasonlatosságot

ad neki a tjukuakkal.

Ugy látszik , liogj az izomer . mell vet a ter-

mészet kioszthata, nem volt volna elegend ollj ki-

terjedt szárnyak mozgatására , millyeneket ezen ma-

darak tömege a légbeni tartózkodásra megkivánt

volna; raellcsontuk egj szer vértkép, s azon taraj

hijával van , melly minden más madaraknál láttalik
;

mellizmaik nagyon vékonyak; de hátulsó végtagjaik

megkapták azon ert , mellyet a szárnyok elvesztet-

tek. Combjaik s fképen szái-aik izmai iszonyú vas-

tagok.

Egynek sincs köztök hüvelyke. (^). Két nemet

csinálnak bellük.

A STRUCOK. F. (SZALADÁROK.)

(Les Autruches. Struthio. Strauss,)

Lomha hajlékony tollakat hiró szárnyok elegend

hosszú még futások elsegítésére. Kiki ösmeri azon vé-

kony csök tollakbul készült csomagok ékességét , melly

tollaknak szakálai , ámbár szakállcsákkal ellálvák de nem
lapadnak össze, mint a madarak ngyohb részénél. A stru-

cok csorra vizszinleg lenyomott, középszerihi hosszii

,

tompa vég; nyelvök rövid és gömbölyített mint a fél-

hold; szemök nagy, szemhéjaik szemszrösek, száraik s

láblik igen emeltek. Iszonyii begyök van, s meglehets

gyomrok a begy és znza között, terjedelmes beleik,

(') Perceik száma illyeo, mial következik, a bels ujjon kezdvCi

A struznál 4 , 5.

A kis szaladái nál és kazuárnál, 5, 4, 5.

Melly a madaiak icndcs számához visszatér.

CÜVIER l. K. 35
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liosszú vakbeleik s igy k egyedül a hugyozó madarak.

"Vesszejük igen nagy s néha kilátszó (^).

Cáak két íaj ismeretes, akár két nemre változtatható.

í, A ó 'Világi slruc* Nagy szaladdr. {Közünséges atruc-

F. L' Aulriiche cl V ancien continení> Slrut/iio Ca-

luelus. Lili. Der Slrau.ss. Eiil. 47. (').

Csak két njjii, a klsö léllel kisebb a másiknál s kür-

mctlen. Ezen az ó régiségben híres madár nagyon számos

Arábia s egész Afrika homok pusztáin, hat és nyolc láb-

nyi magas lesz. Nagy seregekben él , majd három fontos

tojásokat tojik, mellyeket (a legmelegebb tartományok-

ban) csak a nap hevének tesz ki a homokan , de a forró

égó'vön innen és túl üli azokat, gondot visel rajok s báto-

rán védi ókét.

A sLruc füvei és maggal él , Ízlése pedig olly tompa

,

hogy különbség nélkül elnyel kovát, vas- i'ézdarabot slb.

Midn kergettetik nagy ervel tud köveket liálra hányni.

Futásban semmi állat nem éri el.

2. j4z amerikai síruc. Kis szaladdr. {TJ Antruche dü

Amérique^ Nandu , Churi' Slru/Jiio rJiea. Lin.j Ilani-

mer. Ann. Mus. XII., xxxix. Vicill gal. 229.

Majd felényi kicsin, kevesebbé tollazott, egy idoniu

szürke , fképen megkülönböztethet hái'om ujjú s körm
lábarul. Tollazata szürkés, hátán barnább; a hím tark<'ija

liosszában egy feketés vonal húzódik le. Nem kevesebbé

számos déli Amerika déli részcin mint Afrikában a nagy

szaladár- Tollait csak seprhöz használják- Fiatalan fogat-

ván meg, könnyen szelídül. Azt mondják Löbb jérce tojik

(') A madarak ncmzcsi s liugyozási mszercikrül , különösen a

strnccrul, kérdezd GeoíTr. — St. -Hilaiie munkáját a Mem. dii

Mus. XV. köl étben.

(-) Lásd még azon szt'p kc'pct , nicllyet Maréclial rajzolt Lace-

pcdc tfs {liw icv ]}léna^eric du 3Iuseiim-ii\>víu , lemásolva Vieill. gal*

225. il.
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(!gy fészekbe vagy inkább azon gödörbe, sárgás tojásokai,

mellyeket egy hím költ ki. Csak íiaLal korában eszik meg.

A KAZuÁR-ok. Földi. (Szalagdz-ok.)

(Les Casoars. Casuarius. Briss.) (').

Szárnyaik még rövidebbek mint a sti'ucoké s a fu-

tásra egészen hasztalanok; lábaikon három ujj van, min-

denik körmös; lollaik szakáiiái olly kevéssé birnak szakáll-

csákat hogy távolrul lecsüng hajaknak vagy szrnek lát-

szanak.

Szinte két fajok ismeretes, de mindenik tulajdon ne-

met képezhetne.

1. j4 sisakos kazuár. (Sísalos szalagdz. {Le Cnsoar h

casque ou Emen. ("). Sírut/iz'o-Casuarius. Lin.) Enl-

- 313. jobban Frisch. 105, (*).

Csorrok oldalvást összenyomott , fejkön csontos cl-
duzadás, melly szarvanyaggal födeték; fejbre s nyaka

magasa csupaszok, égkékek és tzpirosak, csüng toron-

gyokkal, természetre a pulykáéihoz hasonlítva^ a szárny-

ban néhány durva , szakálllalan csök van , mellyeket a ma-
dár fegyverként használ a vitában; a bels ujj körme

sokkal ersebb. Ez legnagyobb madár , a struc után

,

melly tül bonctanára nézve eleget különbözik; meri belei

rövidek , vakbelei kisek ; közép-gyomra hibázik a begy és

ziíza között, s ürszéke (cloaca) arányilag nem múlja fö-

lül a többi madarakét. Gyümölcsöt eszik és tojásokat, de

(') Brisson és BuíTon , Bariere után, rosszul alkaliiia?taták. i rá a

Toujou , vagy inkább Touiouiou nevet a Jahiru-t illett. Ez Bris-

sOiinál a R/iea nem. h brasiliai portugálok az Eineu nevet niházák

rá, melly lulajdonkepen a szalagázt illeti.

(^) Cassuwaris , maláji neve e madárnak. Clusius szerinl eme

vagy émeu nevet hord különösen Bandában.

(') Maréclial ennek is szop képet adta a ,,j]íeftagerie du Uu

seum' ''hdii , mcilyet Vicillot lemásuUata a gul. 225. lapján.
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szemet nem. Kevés szúniu zöld tojást tojik, mellyekct a

strucként a terméozeti melegre hiz. Az indiai szigetsok kü-

lönböz szigetein fogalik.

2. Az újhollaridi lazuar. (Le Casoar de la Nouvelle

Hollandé- Casuar. Novae - Hollandiáé. Lath.) Voy.

de Peron. Ali. 1. rész. xxxvi. rl. Vieill. gal. 220. rl, (').

Csorra lenyoraolt, feje sisaklalan, csupasz csak a fül

köre, tollazalala harna, tömöllchb, s a tollak szakállasab-

bak; nincs torongya , sem szárnysarkantyui ; ujjain a kör-

mök majd mind egyenlk- Húsa az ököréhöz hasonlít.

A legjobb agárnál gyorsabban fut. Az aprók barna s fe-

liéiTcl tarkásak. (").

Második család

A NYOMOTT CSORRUAK-é,

{Les Pre.ssi'rustrefi- Pressirostres.)

A magas szám, liüvelyktelen nemeket foglalja

magában , vagy melljeknél az rövidebb minthogy a

földre érne ;
— csorrok középszer, elég ers a fold

fölvágására bogy ott férgeket keressenek; a leggyön-

gébbet biró fajok pedig a réteket és lijdonan szán-

tott mezket futják be , ottan ezen eledelt keresve.

Az erösb csorruak , szinte magvat és füvet is esz-

nek , slb,

A TÚzoK-ok. F.

(Les Outardes. Olis. Lin. Trappé.)

A tyuknemüek otromba idoma mellett nyákok és

lábok elég hosszú , csorrok középszer , fels csorrleme-

(') Viciliot belle csinálta az Emou Aagy Drojtails nemet.

(^) •^<í,^z. Ezen sorozatba nem tehetem az olly kevéssé' ismert

söt kevéssé hiteles fajokat , mint mcllyek Liiinc DiDUS nemét képzik.
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zök k(JnnyiicIon ívelt cs bollos, — ez és ujjaik alapjai

között az Igen apró hártyák , még a lyukuakra emlékez-

tetnek ; de száraik aljának csnpaszsága , egész bonctanok s

még hiísok íze is a gázlók közé teszik ket, s liíively-

kök hibázván, a kisebb fajok igen és végetleníil közelí-

tenek a lilékhez. Lábtöjök hálózott, szárnyaik rövidek;

keveset repülnek, nem igen g\ akrtm használják szárnyai-

kat másra, a striicokkint , mint futások elsegítésére,

szinte szemeket, füvet, férgeket, bogarakat esznek.

Az els vagy a lepcses dudu, F. [Le Dronte. Didus ineptus) csak

pgy az elsft hollandus liajúsok leírása szerint ismeretes , töntartva

Cliisinstol, Exot. 99. J. es egy olajfestében ii<;yanazon korhi, Ecl-

wardstul lemásolva, 294. rí., mert Herbert leírása gyermekes, min-

den többi pedig Cliisiiis és Ecíward után van. Lgy látszik hogy az

egész faj elveszelt, s ma csak egy lába látható, a brit múzeum bii-

tokában. (Shaw. Nat. miscelK pl. 145 , s egy elég rossz korbeli fej

Oxfordban a, ,,Muséum Asraoléen"-ben (ua, uo. 166. rl.) Csorra nem

látszik minden hasonlatosság nélkül az atkákéhoz, s a láb, ha

uszóhártyás volna , a reptelenéhcz hasonlítana.

A második faj, magános dudu (Le Solitaire , Didus solitarius.)

csak Leguat tanúbizonyságán alapul, Voy. 1, p. 98, ki azonban a

legismertebb állatokat is elídomtalanítá
, p. u. a vízilovat és kézcetet.

Végre a harmadik , a nazareni dudu {Didus nazarenus) csak

Cauche Ferencz után ismeretes , melly öt az clsö dudúnak tekinti
,

noha csak három ujjat tulajdonit neki ; mig a többiek mind négy

ujjrul beszélnek.

Ezen utazók óta senki nem láthatá e madarakat újra.

Minden madarak közölt leginkább csupa nyomdokát mutatják a

szárnynak, az Apterix nevüek , Shaw. által mutatvák. (Nat. mise.,

1056 és 1057.) Általános idoma mint a reptelené, nagysága a ludé.

Lábai szinte a reptelenéi lennének , ha rajtok nem hibáznának az

uszó-hártyák. Csorra igen hosszú , karcsú , mindenik oldalrul hoszan-

ti barázdás, s alapján hártyával szegett. Sz;'unya egy kis csonKInJ

áll, horogba végzdve. Új-Zelandban lakik.
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1. A loviha iiizol-. {TjCI grandé Oiilanle. Olis tarda.

Lili. Dcr g-russe 'J)ripj)e) V.n\. 215.

TollazíUa a liál.'m vid.im Siirg.i , so!-. ftkoto \(ttiall.al

keresztiilszclvc, különben szürkés, llíiue, mrlly legna-

j;yobb európai niackír . hosszrulekcl bir, mcllyek kél

oldalrul némileg nagy hajuszL képeznek. Ezen l'aj vathünk

egyik legjobbika , a nagy siki vidéket gyakorolja s a ve -

lésekben í'észkel, a íoldön.

2. // Áf's /uzol-. (Jieznel: F. {La petité ouiarde ^ ou. Can-

nepitiére. Oiis tetrax. Lin. JJer Zwergtrajjpe.) Enl-

25 s 10.

Fél akkoránál kisebb mini a másik , nem olly elLcr-

jedl. , Larna, íolül fékeiével pelLegcLelt, ahd íeliéres. A
lu'rn nyaka fekete, kél fehér nyakzaltal.

Az illegeti fajok nagyobb részénél vékonyabb a csorr

mint a mi fajainknál. Ezek közölt megjegyezlieLö

3. j4z örves tuzol. (Le Houbara. Otis Jujuhara. Gm, Der
Kragentrajjpe.) Desfontaines. Acad. des 8c. 1787, x.

rl. Vieill. gal. ccxxvii.

Afrika- s Arabiabnl ; nyaka két oldalán hosszú lol-

lakbid egy örv vagyon. (^).

A LILÉK.

{Les Piuviers. C/iaradriiis. Lin. ("). ])er Regenpfeijfer.)

Szinle hvclyktelenck , csorrok középszer , össze-

Dvomoll, végén dagadt. Két alnemre oszthatók:

(') A túzokok között hagyom Lalhani minden fajait, mint O.

afra , Latli., Syn. II, LXXix ; — Bengfialensis ^
Edw., 250; —

Arabs, ua. 12; de elveszen az Oedicnemus-t , raelly a következ

nemet kezdi , összenyomott s vcgcn duzadt csorráéit ! A. h. Otis

nuba^ Rupp., 1. rl.; — Ot. den/iaini ; — Ot. torquata ^ Cuv. esp.

iiouv. du Cap.

('") Cfiaradrius
,
görög neve egy ejeli s vizi madárnak

, x^Q^^Q"

(part-repedék) szótul j. Gaza HiaticüLA névvel adja.
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A LÁBTÖMÉREK. (tÖMLÁBAK.)

{Les Oedicnénies. Oedicneiniis. Tem. ('). Dicl-fusn.)

Csorrok Jicgye alul ugy dagadt mint fölül , s az

orrlyidcak csatoi'uája annak csak í'elc hoszáig terjedt ki.

Ezek nagyobb íajok , íoképcn száraz cs sziklás földön

élk, ott csigákat, bogarakat, sLb. fogók. Hasonlítanak a

túzok kisebb fajaihoz. Lábaik hálózottak, s három ujjaik

közén rövid hártya van.

JÍ rendes Idbtüniér. (/>' Oedicneine ordiaaire' CourUn de.

térre. CJiaradrius. Lin. Oedic. crepílans. Tcni.)

Enl. Olí). Frisch. 215. Naum. 1-kiad. 9. 13. k.

Lcbcnke (snef) nagysáigu, sái'gás szürke, minden tol-

la közepén egy barna láng, hasa fehér j szeme alatt egy

barna vonat. (").

A tiilajdonképi LILÉK.

{Les Pluviers propr. düs. C/iaradríus. Eigenll. Regen-

pfeijfer).

Csorrok csak fölül dagadt , hosszasága két harmadát

elfoglalja mindenik oldalon az orrcsalorna, mi okbul az

gyöngébb lesz. Számos csapatban élnek, nedves földet

szeretve, s azt lábaikkal megverve, hogy mozgásba in-

dítsák a gilisztákat (férgeket) mellyekkel élnek.

(') Oedicnemus , (dagadt-láb), Bélon csinálta iie'v , a szárazi uga-

lályok számára.

(') A. h. Oed. maculosus , Cuv. [Oedicneme tachard) , col. 292;

— Oed. longipes. Geoffr. Oed. a longs pieds.) Vieill. gal. 228. vagy

Oedicn. echase. Teinm. col. 586 ;
— Oed. magnirostris , GeoíT.

(Oed. a gros bee), col. 587, melly csoira iilománál fogva tulajdon

sort kezdhetne, raellyhez csatoltatnék egy igen közel faj, kissé gör-

bült föls csorrleraezzcl : Oed. recurvirostris , Cuv.; — Char, cras-

sirostris , Spíx.
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A uáliiuk iiuilalkozó fajak csak váiidorlók, tavasz-

szal és öszszel: a Icnger melleit maradnak az ers fagyig.

Húsok jeles. Különböz idegen fajokkal cgvüLt egy háló-

zoLt szára lörzsököt adnak, mcUyckbl legjelesebbek:

1. Az arany lile. {Pluvier dóré. C/iar. pluvialis. Lin.

])er Goldregenpfeiffer.) Enl. 9í)4. Frisch. 2l(j. Naum.
1. c. 10. 14. k. "wils. Ani. VJI. lix. 5.

Fekclés, tollai oldalán sárgával pontolt ; hasa fehér.

Ez legküzönségesb. Az egész Jíildöti találtatik. Éjszakon

van egy fii, cILúl rsak fekele torka által küliuiböz.

(Charadr. a/jr/car/'i/s.) Ed\\.. 140: Xaum 11, 1.5. k. Wils.

Am. \l\. i.vii. 4. iVéniellyek azt mondják liogy ez a

fiatal,

-. yJ vxorlnelL F. [T^e Giiingn.ard. Char. mor/ncllun. Liri.

Dcr Morinell). Enk .s:>2. Xauni. 12. lO— 17. k.

Szürke vagy feketés, lollai sárgás szrkével szegvék

,

szeme IVilrdt feliér vonat, melle s Jiasfölc vidám veres,

has-ala fehér.

.3. A viziUle, {IjC Pluvier a collier. Char. liiaticula.

Lm. Der Hahhandregenpfei^ffer.) Enl. 020, Frisch.

214. Briss. Z<.ol. Pl. F. Miís. Am. V. xxxvir. 2.

Föliil szürke, alnl fehér, nyaka alján fekete körv

,

mcUy elül igen széles; feje fehérrel és feketével tarka;

csorra sárga és fekete. jNálunk két vagy három fajtája

vagy különböz fija van (más nagyságú és szinelosztása a

fején). ('). Ezen szin-elrcndelés majdnem egészen ismétel-

tetik több idegen fajiiál. (").

(^) C/i. minor. Meyer , enl. 921; Wils., VII. Lix , 5; Naum.

15, f. i9. vagy Ch. curonicus , Lati), egeszén fekete csonu ;
— Ch.

cantianus , Lath. \a.^y albifrons , jMeyer , mellynek. jercéje lehet a

Ch. aegyptius , — Nyakkörve megszakadt.

(-) Char. vociferus, enl. 286; Wils. VII, LIX , 6; — Ch. in-

dicus, Lath.; — Char. Azarai , T., col. 184; Char. melanops , Vieill.
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Sok idegen fajnak szárai paizsosak; ezek egy kis

osztást képeznek, mellyben a fajok nagyobb része tövist

hord a szárnyakon vagy hús leífenyeket a fejkön; né-

niellyek a két bélyeget összekötik. (^).

A LIBUCOK. F.

{Les T^anneaux. Vcinellus. Bechst. Tringa. Lin. (').

Kiebilz.)

Csorrok mint a lüéké s azoktul csak létez iiiively-

kök által különböznek; de melly rövidebb mintliugy a

tidet megérné.

Az els osztalbeliek :

A BÍBICEK, ( HIÚBICOK , líbuc-lílék.
)

{Les Vanneaux - Pluviers. Squatarola.)

Alig észrevehet hüvelykkel. Megkülönböztetik alul

dagadt csorrárul, niellynek orr-csatornája rövid mint a

labtöméreknél. Lábai hálósak : a honiaknak farka mind fe-

gal. 235 vagy Char. nigrifrons , Cuv- col, 47, 1; — Char. Wilsonii y

AVils. Am., IX, LXm ,5; — A. h. ezen közel fajokat, nyakkörvte-

leneket : Ch. pecuarius , T., col. 183.; — Ch. niinfrons , Cuv.; —
Char. ruficapillus , T., col. 47 , 2 ; — Ch. monachus , T.; — Ch.

griseus , Latli.

(') Paizsos nem fegyveres lábú fajok: Char. coronatus , enl.

800; Ch. melanocephalus , enl. 918, Savign. Egypl. Ois vi. rl. 4*

k. mellybiil Vieillot a Pluvianus nemet csinálta
,

gal. xxnr. rl.

Csorra valamivel nagyobb a többiekene'l. — Fegyveres fajok : Char.

spinosits
^

enl. 801; — Char, cayanus , enl. 853; Cafatos fajok:

Char. pileatus , enl. 834; — Ch. bilobus , enl. 880-

A Char, eristatus , Edw. 47, azonosnak látszik a spinosus-ssil.

(*) Tringa
f
vagy inkább trynga, görög neve egy rigó nagysá-

gú madárnak , melly a vizek széleit szereti s farkát mozgatja. Arist.

Ugy látszik, Linné tette ez alkalmaztatást, de Tringa nemébe sok

niás madarakat bevett, mellyek nem libucok, fképen partiraraokat.



554 MADARAK

Jiérrol és fckolí'-sscl larka- l i^v mondják, csak egy fajt

képznek, de loll-vállozásal iniall az ]iicg.szaj)oriLLaLék.

TíírsaságoL larL a lilékkel.

A szürle bi/y/'c. {L/e T^annean gria. IVínga squalarola.

Der geflecíle Kiehic.) Eiil. 854.

Fülíil szürkés, alul reliéi"(>s, szürkés foltokkal ; — ez

a vedlelleii fialal. JÍ icij-ka bíbic. {Le Vanneau varié
^

Tringa varia) eul. 923, fehér, szürkés foltokkal, feke-

tés köpönyege fehérrel poulolt mind a két nmet ábrá-

zolja téli ruhában. A sveizi bibic. {he Vaniieau suisse.

Tringa Jielvelica.) enl. 853, Naum. 1. kiad. í)2. 117. k.

fölül fehér és feketés foltokkal, alul torJcálul combjaiig;

ez a hím lakodalmi ruhájáljan.

A tulajdonképi LIBUCUK.

{Les V^AN'NEAux. prupr. dils. ^^VNELLUS. Cuv. Eigenll.

Kiebitze-)

Hüvelykök egy kissé kilünöbb, lábai vértesek legalább

cgv részint, az on--csaloriia a csorr két harmadára megy.

Módj<jk a férgek megfogásánál az , mi a liléké.

kz európai faj :

A lözönséges libuc. F. {Der geháubte Kiebitz. Tringa

vanellm. Lm.) Enl. 240. Frisch. 213. Naum. 14. 18. k.

]Módos madár, galamb -nagyságú , broncos fekete,

hosszú foszlott búbbal. Tavaszszal érkezik meg , mezkön
és réteken lakik , ott fészkel , s ó'szszel elmegy. Tojásait

fölségeseknck mondják. (^).

A hev^es tartományokban vannak olly libucfajok is,

mellyeknek szárnyán egy vagy két tövis (sarkantyú) van

,

(') A. b. Van. cinctus. (Le Vanneau a écharpe). Less. et Garn.

Voy. de Duperrey , XLiii. rl.j — Fan. flavipes , (Le Vann. a pieds

jaunes.) Savigu., Égypte, Ois. C. rl. 3. k.
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s niiísok , csorrok alapján loroiigyokat vagy hus caíalokat

hordozók: lábaik vérlesek. E madarak minden legkiscljb

neszre Jiallaló kiáltozásaik miatt alkalmatlanok ; a raga-

dozó madarak ellen bátran védik magokat. (').

A VÉRIiÁBUAK. F.

{Les Jiuitriers. Haeniatopus, L.

Csorrok egy kissé hosszabb , mint a liléké és libu-

coké, egyenes, hegyes, íkmódra összenyomott, s elég-

gé cró's hogy a két tekenyü csigákat erszakkal föl-

nyissa, bellük az áUatot kiszedend: azonban a földet

is ássa , abban férgeket keresve. Az orrcsatorna igen mély

s a csorr felét foglalja el, a csorrlyukak ott középen ál-

lanak , mint kis repedékek. Száraik középnagyságuak

,

lábtöik hálósak , lábaik csak három újra osztvák.

Az európai faj

:

1. A csí'gdsz vérldbu. F. Haematopus ostralegiis. Lin.

Der Justerdieh). Enl. 920. Briss. Zool. D. rl^ Ca-

tesb., 85. 1.

Tengeri szarkának is mondatik fekete toUazaláért

,

mig hasa , torka szárny- és farktöve szép fehér. Nyáron

torka fehére eltn. Ruca nagyságú; lábai, csorra veresek.

Braziliában találtalik egy faj , hosszabb csorru , s tor-

ka alatt semmi fehérrel , ez

(') Ezel Gmclin /jarra-inak 9 els fajai, ncvszeiint: P. cayeii-

nensis , eiil. 562, vagy jobban Vanel. albicoUis , Vieill. gal. 236;

— P. ludoviciana , enl. 835, mellytiil a. Fan. gallijiaceus , Tem.

Ián fajra nem kíilönl)özik stb. , erkölcseik, száraik, csorrok, ido-

mok , szineik elosztása hasonlít a libucokelioz e's lilékéhez ; nincs

okunk ket a pairákhoz számitani , mcllyek majd minden lekintet-

licn más bélycyiiek,

A. h. Tr. macroptera. Új faj. Java szigetcrül , szürke, feje-

hasa feketék . fcgyverea s cafalos ,
— szárnyai sokkal meghalad-

ják farkát.
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2. A palástOS vérldhu. {Haematopus palUatus. Tem.),

rnellyet. W'ils. YIII. LXiv. 2. a csigásszal összezavar.

A Maluin szigeteken van egy faj , mellynél a fekete

szín a mellen mélyebbre ereszkedik, ez

2. A gyász vérláb. {Haematopus luctuosus. Cuv.)

Még az egész déli félkögön él egy egészen fekete tol-

lazatú faj , ez

4. A felcete vérláh. {Haematopus niger. Cuv. Haemal.
aier) Vieill. galer. 230. (^uoy ct Gaymard , Vovage
de Freycinét, xxxiv. rl.

A lélekhez és vérlábuakhoz közel Iielyczendok:

AZ ÜGETÉREK.

{Les Coure-vite. Cursorius. Lac. Tachydromus. II. íJiuJer)..

Csorruk vékonyabb, egyenlen kúpos, hajolt, baráz-

dátlan, középszerleg szelt; szárnyaik rövidebbek, szá-

raik magasabbak s h.írom ujj állal végzdök, uszhártya s

liüvelyk nélkül.

Láttaték már, de igen ritkán. Franciahonban, egy

éjszak-afrikai faj , világos sárga , fehéres hasú , melly

1 . A sárga ügetér (Char. gallicus. Cuv. Cursorius isahel-

linus. Meyer.) Enl. T95.;

és egyet Indiábul hoztak , mclly barna-szürke , hasa

veres; ez

2. A loromandeli ügetér. (Ch. coromandelicus Curs. asi-

aticus. Lath.) Vieill. gal. 232. enl- 892.

Mindeniknél egy fehér és egy fekete vonat van a

szem mögött. Nevöket szaladásbeli gyorsaságokért kapták.

Különben erkölcseik egészen ismeretlenek. (^).

(') A. h. a riolaszin szárnyú ügetér. [Curs. clialcopterus. T.)

.

col. 298 ; — a két örres ügetér. {Curs. bicinctus , T.) Man* orn. ;

— Curs. Teminkii , Swains., Zool. 111., i06.
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A mennyire a külsrül ítélhetni , ide legjobban he-

lyezendk;

A BUBAPÁROK.

{Les Cariama. Briss. Microdactylus. GeoíFr. Dicolophus.

Ilig. {')-

Csorrok hoszabb , horgosabb s egész a szemök aljáig

szelt, a mi némileg a ragadozó madarakhoz hasonlítja

ket természetre s physiognomiára nézve s a gémekhez vi-

szi közel. Veres és igen magas száraik igen rövid ujjakba

végzdnek , kissé hártyás alappal , s földre nem ér hü-

velykkel.

Csak egy faj ismeretes déli Amerikábul:

A tarajos huhapdr> {Microd. eristatus ^ GeofFr. Falamé-

dea eristata , Gm. Saria. Azz.) Ann. Mus. d' Hist. nat.

XIII. 26. rl. col. 237. Vieill. Gal. 29.

Nagyságra fölül múlja a gémet, gyikokat és bogara-

kat eszik, niellyeket emelt helyeken s erdó'széleken ül-

döz. Tollazata sárga-szürke , barna hullámú ; csorra alap-

ján foszlott tollak, ott könnyüded s elre nyúló csoma-

got képezve. Rosszul és ritkán repül ; ers szava a fiatal

pulykáéhoz hasonlít. Húsa kedveltetvén, sokfelé házi ma-

dárrá tételek.

Harmadik család a gázlóknál.

A KÉSCSORRUAK.

{Les Cultrirostres. Cultrirostres)

Csorrok nagy , hosszú , ers , legtöbbnyire

metsz is és hegyes, s majdnem egészen Linné-

(-) Mtcrodactylus , kis ujjú. Dicolophus, kétsoru taraj, ^aema-

fopus , vérszinláb. Vieillot e barbár nevet fogadta el cariama , mely-

Jyct igy kell kimondaai , cariama.
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uek ,rARDEA" nev nemében összeállított mada-

rakbul áll. Fajainak nagy számánál a liím gög-

sípja küiönbféleképen hajtogatott, vak beleik rövi-

dek , s a tulajdonképi gémeknél is csak egy van.

Mi ket három törzsökre osztjuk, a daruké-

ra
,
gémekére és hattyúkéra.

Az els törzsökben csak egy nagy nem van:

A DARUK.

{Les Grues. Grus. Cuv. KranicJi.)

Csorrok egyenes, kevéssé szelt, rajLa az orrlyukak

hártyás csatornája széles, homorú s a hosszaság majd fe-

lét elfoglaló. Száraik vértesek, ujjaik középszerek, a kül-

sk kevéssé hárlyásak s a hüvelyk alig ér a JRUclIiöz.

IMajd mindnyájánál a fej és nyak többé kevesbbé jeles ré-

sze toUatlan. Szokásaik ink;lbb száraziak s elcdelök nö-

vényiehb mint a következ nemeknél ; van izmos zúzá-

jok s elég hosszú vakbeleik is. Al-ggjök csak egy izmot

bír mindenik oldalon.

Véleményem szerint, mint Pallas tön (^), ezen törzsök

elején hagyjialúk

A KORGÁLYOK. {KorgÓ. F.)

[Les Jgamis. Psophia. Lin.)

Csorrok rövidebb mint többi fajoknál , fejk nyákok
csak pehehlyel fedett, szemköi'ök csupasz. Erdkben él-

ucJv magvakkal és gyümölcscsel.

Legismcrelesebb , dél-amerikai faj

:

(') Spicil, Zo'jl. IV, 3.
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1 . ^ /las - .szavú korgdly. {has szarva har'gó. F. L
Oiseau-trojnpelle. Psophia crepüans. Liii.) enl. 169.

így neveztetik mivel tompa mély hangot tud liallatni

,

nielly scgéÍ3l látszik jó'ni. Kappan nagyságú; tollazata fe-

ketés , mellén ragyogó violaszín játszással, köpönyege ham-
vas , fölfelé sárgásán fölhözve. Ezen madárnak ismerete

van ; mint valami kutya (eb) megszokik , s mint mond-
ják annyira szelidíthctö hogy a többi majorságbeli mada-

rakat vezérli. Rosszul repül , de g^'orsan szalad. Földön

fészkel a fák tövénél- Hiisa jó iz (^).

Némelly idegen darvak (korgályok) itt következen-

dk , mellyeknek csorra rövidebb mint a mienké.

2. A loronds Jcorgdfy. [Li' Oiseau royal, Grue couron-

née- Ardea pavonia . Lin.) Enl. 265. s a fiatal Yieill 257.

Igen karcsú termet, négylábú}! magas, hamvas,

fekete hasú, sárga farcsiku , fehér szárnyú; csupasz ar-

cai fehérrel s vidám rózsával festvék, hátfeje koronázva

van egy csomó sárga foszlott tollal, mellynek hangja a

trombita recseg hangjához hasonló, Afrika nyugoti part-

jairul j, hol gyakran háznál tartatik, magvakkal taplál-

latva. Vad állapotban az eláradt helyeket keresi ott apró

halakat fogdosva.

3. A szz lorgdly. {La Deinoiselle de Numidie [Ardea

virgo.) Enh 246.

Az elbbihez közelít idomára s majd nagyságára is,

hamvas, nyaka fekete, két szép fehéres tollaggal , mely-

lyeket a füleit fedez foszlott tollak kinyúlása képez. A

(') Nevök jígami Cayenncban , Barrére szerint, caracara az

Antillákon Diitertre szerint. Mivel egy szarvúly is Oiseau trompetCe"

nek neveztetik Afrikában, Fermin (Deseript. de Stirin.) nevetsége-

sen átviszi a korgályra a ket egymásfölötti csoir bélyeget. Az agami

sokáig összezavartaték Margrave macucagua-]áVíA , uw.Wy farkiantyúk

rsophia Banere csinálta szó yvcpeo (korgok;-tiiI.

A. íi. Psophia liridis , Spix , 83, és Psophia leucuptara
^

iio 81.
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rabszolgaságban látottalc, tettetett és furcsa mozgások s uiaj-

molások által íolttínök. (').

A rendes darvak.
{GrUS. Les Grues. Gewöhnliche Kraniche.)

Csorrok akkora vagy hosszabb mint fejk:

1. A lözonséges Daru. F. (La Grue comniwie. Ardea

grus- L. Grus. cinerea. Bcclisl.) Enl. 709. Frisch. 194.

Namu. 1. kiad. 2. 2. k.

Négy és több lábnyi magas , hamvas , torka fekete

,

fejtetje csupasz és veres; farcsika hosszú, fölálló, bodros-

tollakkal ékesített, részint feketékkel; híres minden id-

ben azon vándorlásrul, mcllyct tavaszszal délríQ éjszakra

s szszcl megfordítva tesz , olly nagy mint jól rendelt csa-

patokban. Magvakat eszik a mezkön, de jobb szereti a

bogarakat és férgeket, millyeneket a mocsáros vidékek

adnak neki. A régiek sokat beszéltek ezen madárul , mi-

vel f útja Görögországon és Kis-ásián vezcté keresztül. (^).

Csak a darvak s gémek között hozandók föl:

2. A lebenhés daru [IjC Courlan. ou. Courliri. Ard. sco-

lopacea. Gm. Der Schnepfenreiher') Enl. 848. (^).

Csorra vékonyabb s kissé szeltebb mint a darvaké

,

(') Az academia boncludósai ezen madarat, helyzet csercie'rt

scops , otus , asio ndvcn nevezek, de ugy a régiek a mi suholyain-

kat hívták. BufTon , ki e hibát jól megfejte a suholyoknál, még is

abba vissza esik , feledékenységbül , a száz korgálynál.

(-) Ezen nemhez tartoznak még: Ard. canadensis , Edw. 133.

(Grue de Canuda) ; La Grue a collier , enl. 865 és la La Grue des

Indes , Edw. 45
5
(Ard. antigone.) ; Vieill. gal. 256; {Ard. america-

na] , et la Grue géant. Pali. It. 11. , no 30 , t. 1, {Ard. gigantea)
,

melly nem látszik semmiben különbözni a fehértül ; végre a toron-

gyos daru, (la Grue caronculée , Art. carunculata^ , melly nem

gém , mit Gmelin hitte.

(') Ezen madárbul csinálta Vieillot az Arajiüs nemet, gal. 252;

Spix, 91 , \\. ~ on Rallus ardeoides , nevet ad neki.
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hosszasága ulolsóharmadán duzaclt, — ujjai elég hosszúk

,

de hártyátlanok. Erkölcse, nagysága mitit a gémeké, tol-

lazata, barna, nyakán fehér csomókkal.

A NAPÁLY,

[Eurypyga. Ilig.) {').

2. A pillés napdly, pülés daru. {Le Caurale. Petit Paori

de roses. Oiseau du Soleil. Ard- Helias. Lin. Der
Sonnenvogel. Enl. 702.)

Csorra vékonyabb a darvakénál de hasonló orrcsalor-

nát biró, s egész a szem aláig szelt mint a gémeknél, de

nincs csupasz bre az alapján. Fogolynagyságu ez a ma-
dár, s mellyet hosszú vékony nyaka, széles kiterjedt far-

ka s emeltebb szárai egészen különböz idomúvá tesznek

a többi gázlókétul. Tollazata barna sárga , veres szürke és

fekete szalagokkal s vonalokkal változva a legszebb éji

pillékre emlékeztet. Guiana vizei hosszában találtatik.

A második törzsök húsevöbb s mcgismcrliet erscbb

csorrárul, s nagyobb ujjairul: elöl bocsáthatók.

A RÁKÁSZOK vagy CSÓNAKORRUAK.

[Les Savacous. Cancroma. Lin.)

A gémekhez egészen közelítenek ers csorrok s az

onnét származó táplálati mód állal , ha ugj^anazon csorr

olly különös idomú nem volna , de tovább vizsgálva azt

lelendjük , hogy ez nem egyéb , igen szétnyomott gém
vagy nádi-bika csorrnál, raelly valóban igen széles jobrul

balra, s mintegy két kanálbul képzelt, a homorú részek

fordíttatván össze. Állkapcsai ersek , metszk , a felsnek

mindenik oldalán a Jiegyénél egy hegyes fog van ; az orr-

lyukak az alaphoz közel nyílnak meg, de kél egyenkö-

(') Vicillot e iicvcl lldias-\\ vailo/tatla.

CUVIER I. K. 36
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zös barázdában nyubiak el majd a hegyig. Lábakon négy

ujj van, mind hosszú, s majd semmi hárlya ; szlnle folyó-

vizek pariján fákon tartózkodnak c matkirak , honnan a

halakra lecsapnak , mint rendes ekdelökre. Magok vise-

lete különben szomorú s helyzetük összehúzott mint a

gémeké.

Ismeretes faj :

^ l alános rc'ildsz. F- {Canvroma Cochlearia. L, Der
LöJJ'elreiher.) EnL 38 és 360. MelU. gal. 249.

Tyuk-nagyságu, fehéi'es, hála szürke vagy barna,

hasa veres, homloka fehér, egy fekete sapkátul követve,

melly a vén hímnél hosszú bóbitává változik; déli Amerika

lóiTiJ 3 nedves részein lakik.

Ezután következnek :

A GÉMEK.

{IjCS Hérons. ^4rdea. ReiJicr.)

Csorridv egész a szem aláig szelt; egy kis orr-gödör

mint barázda igen közelre a csorr hegyéig elnyúl; mogje-

lelhetök még a középujj köröm bels szélének fogazott-

ságánil. Száraik vértesek; ujjaik s hüvelykök elég hosz-

szuak, a küls nszhártya jókora, szemeik a csorrlg ki-

terjed csupasz brbe helyezvék. Gyomrok igen nagy

zseb, kevéssé izmos, vakbelök igen kicsin. Szomorú ma-

darak, a folyók partjain fészkelk és ülk, hol sok ha-

lat elpusztítanak. Ganajok elégeti a fákat. Mind a két szá-

razon számos fajok van, mellycket másrul nem oszthatni

lül , mint tollazatúk némi különösségérüL

A valódi gémek nyaka igen vékony , alapja felé hosz-

szú csüng tollakkal szegett.

1. A héJc-szürhe gém. {Kél: gém. F. I^e Héron commun.

Ardeü major et cmerea. Lin. Der Fisch-rciher.)



A GÁZLÓK. 563

Etil. 755. 7í57. Frisch. 198. 1«)0. Namn. l kiad. 25.

33 s 34. kép.

Kékes liaiuusziii, feje liáuüáii egy fekcLe hóbiLa, nya-

ka eleje feliéi* behiulvc fekete könyükkel; nagy madár,

folyóinknak igen árlalmas*, hajdanában híres volt azon mu-
latságért , mellyel a nagyok általa szereztek magoknak, t
sólymokkal vadásztaivá.

Nálunk van még egy szürke és veres vagy bibor-

szinü gém :

2. A bibor géni. {j4rdea purpurea. Der Purpurreilier)

Enl. 788. Naum. 1. kiad. Pót. 45. 89—60 k. (').

A rövidebb lábú apróbb gémeket franciául ^,Crabiers\

lúxQn nevezik ; mi gémese szóval adhatnók azt.

Franciahon hegyes tartományaiban legközönségesebb:

3. j4z apró gém. [gémese) > — {Le Blongios. Arci. mi-

nuta el danubialis. Gni.) Enl. 323. Frisch. 207. Naum.

1. kiad. 28. 37. k.

Sílrga, sapkája, hála, tollai feketék 5 alig nagyobb

egy guvatnál
5
pocsolyák köröli tartózkodik.

A Larakgémelc (OnorÉs) gémesek szokásaival a való-

di gém termetét s a dobgém szineil kötik össze. {").

A KÓCSAGOK. [Les Aigrettes. Federbiischreíher.

(*) Meyer szerint az Ard. purpurea
,
purpurata , rufa , Gni.

Africana , Lath. csak fajtái a bibor gémnek.

A. h. Ard. herodias , Gm. Wils. VIII, LXV
, 2, mellyuek fiata-

la lehet az enl. 858; — A. cocoi , Lath. Spix , XC; ezen hamis név

alatt: Ard. maquare. A. sibilatrix , Temm. col. 271; — A. ludovi—

cián a ^ Gm. eni. 99, mellytl az A- virescens , enl. 908, 912, nena

különbözik fajra nézve; — Ard. Novae Guineáé, Lath. enl. 926
,

csorrára nézve közelít a lehenkegémhez.

(•) A. lineata , Gn)., enl. 860; — A. tigrina , ua. enl. 790,

mclly az Ard. Jlai'a fiatalának lenni látszik.

36*
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Olly gémek , mellyeknél a liát-al tollai bizonyos idö-

Ijcii Jiossziík és foszlottak.

Legszebb fajok , mellyeknek tollait azon ismere-

tes használatra fordítják, melljet már nevók kifejez:

1. A lís kócsag. {Fehér lócscig. F. Ardea Garzetta.

Straussrei/ier.) Enl. 001. La petité Aigrette.

Fél akkora mint a gém ; egészen fehér , foszlott tol-

lal nem haladják meg farkát.

2. A nagy kócsag. (Fehér gém. F- La grandé Aigrette-

Ardea álba, Der grosse Silberreiker) Enl. 88ü.

Szinte fehér, de nagjobb,

E két faj Európában találtatik. (^).

Van egy harmadik is, rövidebb lábú, foszlott tollai

sokkal meghaladják a farkat. Ez

3. Az amerihai lócsag. (Ard. egreita. enl. 92.

Ide vagy jól közel helyezendök :

4. A hajas lócsag. F- (Le Cralier de MaJwn. Ard. co~

jnata. Gm- Der Rallenreíher.) Enl. 348. Naum. I^ö

kiad. 22, 45. k.

Dcleuropai madár, háta verhenycs barna, szárnya ha-

sa farka fehérek. A vén nyaka sárgás, íéjhátulán egy hosz-

szú tollag. (^).

Dobgémek ; (Butors. Rohrdomnieln.)

Nyákok tollai lomhák, széledvék, mi okbul nagyob-

baknak látszanak. Rendesen foltosak vagy vonaloliak.

(') Temmink véJi liogy az A. álba
.^

az egrettá-nak fíatala , s

hogy az enl. 901. rl. nera az európai apró kócsagot mutatja, banera

az amerikait.

{') Meycr pontos vizsgálatai szerint az Jrd. castanea , Gm., v.

ralloides , Scopol.^ — Ard. squaiotta ; — A. Marsiglii. ,
— A. pu-

viila s még az A. erythropus , s A. malaccensis , Gm. enl. 911, nem

egyelek mint fajtái v. különböz életkorai a hajas kócsagnak. Az. A>
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Az európai dobgém. (Dohos. g. F. 2\íszhag» F. nádi hiha.

Le Bútor d' JEurope* Ard. stellaris. L. RoJirdom-

mel.) Enl. 780. Frisch. 205. Naum. 1. kiad. 27. 36. k.

Aranysárga, feketés folt- és pulitokkal, csorra s lá-

bai zöldesek , a kakásban tartózkodik , s ott irtózatos han-

gon kiált, s ez okbul neveztetek nádibikának. (Bostaurus

franciául). Nyugodt állapotban különös idomú, csorra ég-

felé emelt. (^).

Az éjgénielc. [Les Bihoreaux. Nycticorax. NacJitrahen.)

A dobgémek idomai mellett aránylag, nagyobb csor-

niak, s a vénnek fcjhátulán néhány vékony toll van,

]N álunk csak egy találtatik

;

A rendes éjgéni , közönségesen : I^ak varjú. [Le Biho-

reaux f/' Europe. Ard. nycticorax. Lin. Der ISaclit-

reiher.) Enl. 758. Frisch. 203. Naum. 1. kiad. 26.

2. h. {%

A hím fehér, sapkája, háta feketék; a fiatal (Enl.

75Í).) szürke, köpönyege barna, sapkája feketés. (^).

senegalensis , enl. 315, szinte annak fiatala. Meg Icliet liogy ez Pli-

iiiiis valódi baleari daruja , XI, 57.

A. Ii. Jrd. candidissima , Wils. LXii. 4;, — Garde-boeuf, A.

buhulcus 1 Savign., Eg. Ois. pl. viii; — A leucocephala , Gni. enl.

910; — Ard. jugularis , Forst. v. gularis , Bosc. Actes de la Soc.

d' liist. natúr, félret, ii. rí. v. albicol/is
^

Vicill. gal, 253; — A>

coerulea, enl. 549, mellyuek hihet fialala az A. aequinoetialis. Ca-

te.sb., 77, a szia kiilönbsepe mellett i.s ;
— A rufescens , Gm. enl.

902; — Ard. leucocaster , enl. 550; — A. agami , enl. 8.'59.

(') A. b. A. minor , Wils. Vili, LXV , 3. v. A. stellaris, E.,

Gm., Edw. 135; — A. undulata, Gm., enl. 7G8 ;
— A. philippeit-

sis , Gm. enl. 908.

(•) Meyer szerint , kit követünk, az A. grisea , A- maculata , es

az A. badia , Gm. az ej ge'mek különböz életkorait illetik.

(') A. h. A- pileata , Latb., v. A. álba., [í ; Gm., enl. 907 ; —
A. cahdonica, Latb.; — A- cayennensis , enl. 899, v. t'iolacea.
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Végre azt jegyezhetni meg, hogy a gémnemnek al-

osztályai nem fontosak , s nem igen élesek.

A harmadik törzsöknél a nagyobb és simább

csorron kivül , mint millyen a másodiké, az usz-

liárlyák majd egyenlk s elég ersek az ujjak

alapjai között

A GÓLYÁK. F.

{Les Cigognes. Ciconia. Cuv. Storch.)

Csorrok nagy, középszerüleg szelt, gödör vagy ba-

rázda nélkül, mellyen az orrlyukak a hát felé léteznek,

közel az alaphoz, s mcUynek alapját egy rendkívül rö-

vid nyelv foglalja el. Száraik hálósak , els ujjaik eléggé

ersen hártyás-alapuak, kivált a klsök. Csorrok könny
és széles lemezei egymáshoz veretvén az ugy nevezett ke-

rcpclést teremtik elö, majdnem egyetlen hangot e mada-

raknál. Zúzájok egy kissé izmos, vakbelök oUy kicsi hogy

alig vehetni észre-, algégcjöknek nincs tulajdon izma;

légcsöveik hosszabbak s egészebb gyrsek mint. rendesen

lenni szokott.

Két faj honol belle itt:

1 . y/ fehér gólya. {La Cigogne hlanche. Ardea ciconia.

Lin.) Enl. 866, Frisch. lí)6. Naum. 1. kiad. 22- 31. kép.

Fehér , szárnyt<dlai feketék , csorra lábai veresek

,

nag}'' madár, melly iránt a nép nagy tisztelettel viseltetik,

kétségkivül azon épülttel, hogy a kigyókat és más ártal-

mas állatokat pusztítja. Fészkét leginkább tornyakon (ház-

tetkön , kürtkön) készíti, oda minden tavassszal mcfgj,

AVils. VIII, LXV, 1, mellynek 6atala az J. jamaicensis ,
Gni.

;

—
J. sibilatrix ^ T., col. 271; — Pouacre , Baff. [J. Gardeni , Gíu.)

enl. 309, flatala, mint látszik, egy bronz-fekete sapkáju hamvas éj-

gémnek. Ez = A. macuhUa ; Frisch. 202.
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miutííii a telet Afrika külíiiibozü tarLomanyaiban tölte s ott

másodszor fészkelt.

2. u4 feJcete gólja. {La Cicogne nire, Ardea ragra.

Lili.) Elli. 399. s a fiatal Frisch. 197. JNaiini. 23.

32. kép.

Fehéres biborcsillogással , hasa fehér , távol mocsá-

rokat keres meg ; erdkben fészkel. (*).

Az idegen fajok között megklönböztetendök

:

A csupasz nyalu gólydh.

IMellyeknek csorra még nagyobb mint raás fajoknál,

hanem könny anyagú; — s ezek közt

A begyes gúlydh. [Les Cicognes a sacs. Ardea dubia.)

Gm. Lath.

Mellyeknél a nyakközép alatt valami kolbász - féle

függesztek van , s mellynek szárnyalalli tollai a Marahou

nevezet könny tollpamagokat adják. Ezek legnagyobb

madarak a nembül; hasok fehér, köpönyegök ércfényü

fekete. Két fajok van :

1. A marabu gólya
\
{Ciconía marabu. Tem.) col- 300,

Egy szín köpönyeggel. A Senegaltul.

2. A szegélyes gólya. {Cic. argala. Tem.) col. 301.

Indiábul. Száruytakarói fehérrel szegetlek. — Széles

csorraikkal madarakat fognak a levegben repülve. (^).

(') Ezen nemhez tartozók még a Maguari , v. amerikai gólja,

{A. maguari,) Vieill. gal. 254; Spix. LXXXix , c. hamis név alatt

Ciconia jubura , raelly kevéssé különbözik a mi fehér gólyánk-

tul ha csak nem hamvas csona által ; az apró nubiai fekete

gólya {Cic. abdinii , Lichtensein), Riippel ,8; — A violaszín gólya

(C. leucocephala , Gm.) enl. 906.

(') A. h. C, capillata , T. (C. chevelue •,) col. 312.
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AZ ORRONDIK.

(Les Jahirus. Mycteria. Lin.)

Linné ezeket elválaszta az Ardea-ktul, de a gólyák-

hoz igen közel állanak , és közelebben , mint ezek a tu-

lajdonkcpi gémekhez; csorrok középszer tátja, orrlyu-

kaik, lábtöik hálós takarózata, s jókora úszhártyájok

azok, millyek a gólyákéi; élelmódjok is hasonló.

Egyetlen tulajdon bélyegök a vége felé könyüden

hajló csorr.

Legismeretesebb faj

:

Az amerikai orrondi' [Mycteria americana. Lin.) (*).

Enl, 817.

Igen nag}', fehér, feje, nyaka tollatlan , fekete bo-

rii, alá felé veres; a fcjhálulán néhány fehér toll; csorra

lábai feketék. Déli Amerikában él
,
pocsóták és mocsárok

szélein mászókat és halakat vadász. (^).

A NYOMGÓLYÁK. (nYOmACSORROK.)

{Les Onihréltes. Scopus. Briss. (^).

A góh'áktól csak összenyomott csorrok által külön-

böznek , mellynek melszö erösze az alap felé duzadt, s

(') Tuyuyu , CAvennehen , aza/ai Paraguayba n , collier rouge
y

ctc. Banére összezavarta az amerikai szaladárral , melly okbiil

ezen madárra (szaladárra) Biisson és Buffon átvitték a touyouyoit

vagy touyou nevet.

Mycteria Linuétül a ^vxitj^ (orr, orrmány) szótul származta-

ték , mivel csona igen nagy.

(-) A. h. Mycteria senegalcnsis , Lath.; Vieill., gal. 255, mclly-

tiil a Cic. ephippirhyncha , Ruppel. , av., 3. nem látszik különbözni

,

csak hogy újdon példány utáu rajzoltaték s csorr-alapján két csüg-

göny van.

(^) Scopus a 2y.onoi-{tii-\ szóiul jö.
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orrlyukai egy barázddba nyubiak el, melly az eröszszel

egész a begyig egyenközileg fut, melly egy kissé görbült.

Csak egy fajok ismeretes:

A húbos nyomgólya.
(
Scopus umbretta. ) Enl. 796.

Vieill. gal. 250.

Varjunagysága, feketés fóldszínii , Ilimének tollag van

a fejliátulán. Egész Afrikában elterjedt.

A HiucsoRROK. {Csorratát-ok.^

{Les Becs-ouverts. Hians. Lacép. Anastomus. Ilig.

Klaffschnahel.

A gólyákluli elválasztalásra nem bírnak talán egyéb

bélyeget , mint az orrondik ersségét. Csorrok két lemeze

csak alapján csukódik és hegyén , középen pedig hiu tért

hagy, melly azonban részint az elkopás sükerének látszik,

mert látni ottan a szarvanyag rostjait, mellyek elhasznált

szint mutatnak.

Keletindiai madarak ezek , s az egyik fehéres , ez

1. A pondiceri liiucsorr. {Ard. ponticeriana. Gm.) Enl.

932. Vieill. gal 251.

A másik barna szürke , ez

2. A Jcoromandeli csorratdt- {^Ard. coromandeliana, Sonner-

It. II, 219.

Mindeniknek szái'ny-és farktoUai íeketék. Lehet hogy

ezen utolsó csak fiatal. A harmadik szivárványzó fekete:

3. A lemezes csorratát. {Anas. lanelliger. Tem.) col. 236.

Arrul nevezetes, hogy mindenik tollának csöke szarv-

lapocba végzdik, keskenybe s a zászlót (szakáilakat) fö-

lülmúlóba.

A KEREPORRAK.

(Les Drom.es. Dromas. Pa jkuli)

Igen hasonlítanak a csorratáthoz , mellyéknek majd-
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nem szokásait és IdbaiL hirják 5 de összenyomulL s alap-

ján alul kissé duzadt csorrokon tojásdadok az orrlyidcak,

— a szélek jól összeillk.

Csak egy faj ismeretes a Verestenger partjairul s a

Senegaltul;

A gémecsle Jcereporr. (Dromas ardeola. Payk.) Stokli.

évkönyv. 1805. 8. rl. Col. 3G2.

Ruházata fehér j köpönyege s szárnya egy része feke-

ték. {').

A TANTAL-ok, F. (fENEKLENEK.)

(Les Tantales. Tantalus. Lin. NimmerscUt.)

Lábaik , ori'lyukaik s csorrok mint a gólyánál ; de

csorrok háta gönihölyü , s hegye alá göi'bült s mindenik

oldalán kissé kimetszett: fejk egy része s néha nyakoké

is , toUaklul cupasz.

1. ylz amerikaifenehlen. {Le Tantálé eV Ainerique. Tan-

talus hculator. Lin.) Eid. 868. V\ ils. VIII. LXVI. 1.

Gólya nagyságú, de vékonyabb; fehér, szárny és fark-

tollai feketék, csorra s lábai feketések valamint feje s

nyaka csupasz bre is. INIind a két Amerikában él s min-

den tartományba az ess évszak idejére megy, hol az

iszapos vizeket válogatja ki , hol fkép kígyókat keres.

Járása lassú, természete ostoba.

2. Az afrikai fenehlen. {Le Tantál eV Afrique. Tanta-

lus ibis. Lin.) Enl. 330.

Fehér, szárnyain könyüden árnyalva biborral, csorra

sárga , arca bre csupasz és sárga , sokáig ugy tekintetek a

természetvizsgálók által , mint a régi egyiptomiaktul „Ibis"

név alatt annyira tiszteltetett; de újjabb vizsgálódások bc-

(') DupoDt, Ann. des. se. natúr. IX. XLV. rl. Ez az Erodia

amphilensia , Salt., Voy et Abyss., atlas pl. xxxi.
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hízonyiták , hogy az Ibis egy sokkal kisebb faj , melly-

rül alább szólandimk. Ezen feneklen közönségesen nem
is laláltatik Egyiptomban; hozzánk a Senegaltul hozatik.

A ceylani fenellen. {Le Tantálé de Ceylan. Tantalus

leucocephalus.) Y.ncyc. méüi. Ornith. 6ö. rl. 1. k. Yieill.

gal. 247.

Mindnyája között legnagyobb, csorrot is legnagyob-

bat bir. Arcbre s csorra sárgák , tollazata fehér , mellén

egy öv s tollai feketék , farcsikában hosszú rózsaszín tol-

lak , mellyeket az évszakban elveszt. (^).

A KALÁNOSAK. F. (kANÁLGÁZOK.)

{Les Spatules ou Pallettes. Platalea. Lin. Löffller.) (^).

Egész alkatokban közelítenek a hattyúkhoz , de csor-

rok, honnan nevöket vették, hosszú, lapos, mmdenütt

széles , de kivált vége felé kanál-idomu kerek köggé szé-

lesül és lapul ki; alapjátul két csekély, egyenközös ba-

rázda indul el, a végig terjed, pontosan nem maradva a

szélekkel közegyenes. Orrlyukai petések , s mindenik ba-

rázda eredetétül nem messze nyilnak me^\ apró nyelvök,

hálózott szái'aik, eléggé nagy uszhártyáik , két igen kis

vakbelök , kevéssé izmos zúzájok , tulajdon izom hijányu

algégejök, azok mellyek a hattyúnál, de csorroktul a ki-

szélesbülés minden ert elvesz és másra alkalmatlanná te-

szi ket , mint az iszapban turkálni s vizi bogarakat és

apró halakat halászni.

1. A fehér haldnos. F. {La Spatule blaache huppée- Pla-

(^) A. h. a tejes feneklen {Tantálé lacté ^ Tant. lacteus, T.)

col. 352.

(') Platalea, vagy piatea, latin nevek, néha azon jelentések a

pelikánnal.
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talea leucordia. Gin. Der weüse LöJ/ler. Eul. 105.

Naum. Pot. 44. 87. k.

Egészen fehér sziiiü , fcjJuítulán búbbal, elterjedt az

egész ó vibígban, magas ílíkon fészkel. A buhatlcm ka-

nálgáz. Buíl'. Hisl. des Ois. VII. köt. -24. rl. Bail sze-

rint csak amannak íiatala. Bubhiján kivl még arrul is-

merhet hogy szárnytollai feketével szegvék :

2. A rózsaszín handlgdz. [Le Spatule rose. Platalea

aiaia. Eiil. 165. Vieill gal. 248.

Arca csupasz , loHazatán különbözei úrnyéklatu vi-

dám rózsa-feslések, idvel sötétebbé leendk. Dél-ame-

rikábul.

Negyedik család.

A HOSSZCSORRUAK.

[Longirostres. Langschndhler.)

Számos parti (gázló) madarakbul áll, s ezek-

nek nagyobb száma Linnének Scolopax nemét

képzé , mig mások a Tringa nemben voltak össze-

zavarva , részint annak bélyege ellenére, — az

igen rövid hüvelyknek t. i. , melly a földet nem éri

meg. Végre kevés szám a lilék közé tétetek, mivel

hüvelyke egészen hibázik. Mindezen madaraknak

majdnem azon idomuk van, azon szokások, s gyak-

ran még azon színelosztások is, mi okbul igen nehéz

ket egymástul megkülönböztetni. Általában bélye-

gezik ket vékony , hosszú , gyönge csorr , melly

mást nem igen enged meg nekik mint az iszapban

vájni, ott férgeket és apró madarakat keresve j ezen
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csorr idomának különböz változlásai a nemek és

alnemek fölállítására szolgálnak.

Linné elvei szerinL ezen madarak nagyobh száma

egyesítend Ápolna

A LEBENKE, LABONKA
;
(sNEF. F.) nemben.

(Scolopax. Bécasse. Schnepfe.)

Mcllyet mi csorra különbségei szerint igy osztunk

föl, nn'nt kövelkezdc:

A BATLÁK. (íbisz CIBIK. F.)

{Les Ibis. Ibis. Ciiv). (0-

Gmelin tantalusaitul elválasztjuk ket, mivel csor-

i'ok, noha hajolt, mmt a fenekleneké, de sokkal gyöngébb,

kimetszéstelen a hegyén , az orrlyukak alapjának háta

felé nyílnak, s mindenik egy barázdába folytatódik, melly

egész a hegyjg megy. Különben ezen csorr elég vastag,

alapján majd négyszög, feje vagy még nyaka egy ré-

sze is mindig csupasz. A küls ujjak alapon igen liártyá-

sak s a hüvelyk elég hosszú , liogy jól támaszkodjék

földre.

Vannak rövid , hálós szárnak , ezek az legersebb és

legnagyobb csorruak;

1. Az Hisz batla. {U Ibis sacré. Ibis religiosa. Nob.

Abou-Hamiés. Bruce. It. 35. rl. Tant. aetfiiopicus.

Lath. A vén , Cuv. Rech. sur les. Oss. foss- I. köt.

s a fiatal. Savign. Descr. de 1' Egypte. Hist. Nat. des

Ois. 7. rl.

Leghíresebb faj. E madár Eegyptom templomában

(') íme ismét egy megkülönböztetés , mellyet Vieillot (gal, 246.)

forrás megnevezés nélkül vett , noha az én Mémoire-om az Ibisrül

,

hol azt alapitám , tizenöt évvel van eiöbb irva , mint a mi a mada-

rak lendszeiéiül iraték.
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tartaték, egész vallásosságig haláros tiszteletiéi; holta

vitáa bchalzsamozák , némellyek szerint, mivel kigyúkat

evek, mellyek azon tartományokban igen veszedelmesek

lehettek volna, mások szerint, mivel némi viszony mu-
tatkozik tollazata s a hold phasisai között; egyebek sze-

rint végre , mivel megjelenése a JNilus nevekedését je-

lenté. (^). Solcáig azt Ilitek, hogy ezen Ibis az afrikai fc-

neklen; most már tudjuk hogy szóbeli nemünkhöz tarto-

zik, tyuknagyságu , fehér tollazatú, kivévén szárnytollai

végét, melly fekete, a végs takarók zászlója kinyúlt,

foszlott , violást csillogó fekete s a szárny és fark végét

betakarók Gsorra lábai feketék valamint feje s nyaka egész

csupasz i'észe : ezen rész a fiatalnál , legalább fels i'észén

,

apró feketés tollakkal fedett- Ezen faj egész Afrika kilcr-

jedésébcn találtatik. (^).

A más íbiszek szárai vértezettek : csorrok elég álla-

nosan vékonyabb.

2. A veres hatla. {U Ibis rouge- Scol. rithra. Lin. Tari-

talus. ruber. Gm.) Enl. 80, 81. VVils. VIII, Lxvr. 2,

i\inerika minden részeinek madara, jeles szép piros

szinérül, mig szárnytollai' vége fekete. Aprai eleinte feke-

tés pclyhek, majd liamvasok, utóbb repülni kezdéskor

fehércselv lesznek: a veres szín csak két év múlva j el

s idvel egyre fényesül. Ezen faj nem utaz, csapatonként

él a folyamok kiömlései mellett a mocsáros helyeken.

Könnyen szelidilhet.

3. A magyar batla. {Li' Ibis vert. Courlis. vert- Scol.

falcinellus. Lin.) Enl. 819. JNaum. 1. kiad. Pól. 28.

Sav. Eg. Ois. VII. rl. 2. k.

Teste bibor- veresbarna, köpönyege sötétzöld, a fia-

(') Savigny, Mém. siir 1' Ibis.

(') A Moluccai szigeteken egy közel faj vau, hosszabb csonti,

kevesebbé foszlott s részint fehérrel tarka födözókkel; melle fölcnek
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lalok feje s nyaka fehéresen pontozott. Szép madár déli

Európában s éjszaki Afrikában, s egész hihetséggel azon

faj , melly a régiekti fekete ihiszneh , mondaték. (^).

AZ UGARÁLYOK. KURLTK.

{Les Courlis. JSfumemus. Cuv. BrachvogeL) (").

Csorrok hajolt mint batláké , de vékonyabb , egész

hosszában görgeteg: a fels lemze vége túlhaladja az alsó

lemezét, s egy kissé élbbén alá nyal. Ujjalapjai között

hártyák vannak.

1. A Iwli vgardly. {Póling snef. FÖldi. Le Courlis cf

Europe. Scol. arcuata. Lin- 818. Fi-isch. 224. Naiim.

5. 5. k.

Kappan nagyságú , barna , minden tollainak széle fe-

héres; farcsika fehér, farka fehér és barna szalagn. Kö-
zép íz vad, a partok hosszában közönséges, s szárazra is

jól bemen. Kurli nevét kiáltozás;ítul kapta. (').

tollai hosszúk és hegyesek [Ibis molucca , Cuv. Molukkai Íbisz), a

Bengalában egy másik, kissé foszlott és hamvas takarókkal [bengalai

batla, Ibis bengala , Cuv.)

A. h. Ib. papillosa , Tenim., Col 504; — Tant. calvus , Gm,

eni. 867; — Ib. nudifrons , Spix , 86; — Ib. oxycercus , uo., 87;

— T. albicoUis, Gm., v. Couricaca, Margr. enl. 970; — Tant.

cayennensis , Gra., enl. 82Ö ; — Ib, plumbeus , Temm. , col. 235;

— Tant. melanopis , Gm. Lath. III, LXXiX. il. ;
— Ibis chalcop-

tera , Vieill. gal. 246 , v. Tant. hogedash. Lath.

(') A. h. Tant. albus , et T. coco , Gm., enl. 915; — T. erista-

tus , ua. enl. 811; — Ibis. leucopjgus , Spix, 88, hogyha nem

egyez, meg a veressel., Tant. leucocephalus , Lat, III, LXXX, 2.

('-) Numenius , a néoménie , új hold, szótul származik, mivel

csorra új holdidomu.

(') A. h. Num. virgatus. Cuv. (Courli a méc/ies etroites) a Re-

ményfoktul , enl. 198; — Num. lineatus (Courl. a m- étr. de 1' In-

de) ;
— Num. longirostris , Wils. {hosszúcsorru amerikai ugarály.)

km. II, XXIV, 4; — Num, borealis , ua. VII, LVi , 1.
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2. A kis hurlí. (JEsö snef. F. Le Corlíeu eV Europe. Pe-

tit courlis. ScoL Phoeopus. Lin.) Eiü. 842. Edw. 307.

Frisch. 225. Naum. 10. 10. k. (0-

Amannál felényivel kisebb , de majd hasonló tolla-

zatú (^)

A tulajdonképi t.ebenkék. {s7ze/-ek. F.), labonhdh.

{Les Bécasses propr. dits. Scolopax. Ciiv. (*). Eig.

Schnepfe^

Csorrok egyenes , orrlyuk-barázdáik igen közelre hat-

nak a véghez , melly egy kissé elöreduzad , hogy az alsó

csorrlcmezt meghaladja s mellynek közepén egy egysze-

r barázda van. Ezen vég lágy s igen érzékeny, holta

ulán kiszáradván, pontolt fölületet 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 , mellyct szokásaik által

sem hazudtolnak meg.

1. jiz erdei lehenke- {Erdei snef. F. La Bécasse, Seol.

rusticüla. Lin. Die grosse Pf^aldsnepfe.) Enl. 885.

Frisch. 12G. 127. Naum. 1. kiad. I. 1. k.

INIindenki Ösmeri ; ruházata fölül tarkázott szürke , ve-

res és fekete foltokkal és szalagokkal ^ alul szüx'ke, feke-

tés kevesztvonalokkal. Megkülönböztet bélyege négy fe-

(') Phaeopus , bamvaslab ^ Gesner csináila szó,

(-) A. h. A karcsorru ugarály. [Num. tenuirostris ^ Boaap. k.);

— A vereses farcsiku , ug. (Num rufus , Vieill. gal. 245; — A fel-

csorru ug' {Num. brevirostris , T.) col. 381.

Jegyz. A csorr e nemben s majd az egész családban idvel egyre

hosszabbul.

(') Scolopax, görög neve a lebenkcnek, a axoXoip , karó, szó-

tul , mivel csorrok egyenes, begyes. Yieillot Rusticolá-iSL változta-

tá. {Lebenke , a lebegve repüléstül.)
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kete széles kereszt szalagban áll, mellyek feje húUilán

egymást követik. A lebenke nyái'on a magas hegyeket

lakja , s octohcrben erdeinkbc száll alá. Magán vagy páro-

san jár, kivált homályosodáskor (sztirkvilctkor); férgeket

és bogarakat keres a földben. Nyáron csak kevés marad

hátra a sikon. (^).

2. A szalonica. F. Vizhöri lebenhe- {La Becassine> Sco-

lopax gallinago. L.) Enl. 883. Frisch. 229. Naum. 3.

3. k. [Herrschnepfe.

Kisebb, de csorra araazénál hosszúbb, megkülön-

bözlctik két széles hosszanti feketés szalag által a fején,

barna- és sárga foltos nyak, feketés köpönyeg által két

sárga hosz-szalaggal , szürke hullámú barna szárnyak, s

fehéres has által, oldalvást barnás hullámzattal stb.

Mocsárokban, folyók partjain, források körül tar-

tózkodik; láthatlan magasságra emelkedik, és a látma-

gason túl igen messzirül hallatja kecskééhez hasonló éles

szózatát.

Majd. változás néUcl találtatik a földgolyó minden

részében.

3. j4 nagyobb lebenhe [nagy szalonka. Le double Bécas-

sine. Scol. jnajor. Gm.) Frisch. 228. Naum. 2. 2. k.

Die grosse SumpfscJinepfe'

Egy harmadával nagyobb termet az elbbinél , melly-

tiil még abban is különbözik hogy fblúlsó szürke és sár-

ga hullámai kisebbek , az alulsó barnák pedig nagyobbak

és számosabbak.

4. ji kis lebenke. (Kis szalonka. La petité Beccassine. la

(') A. li. egy Igen közel fajt éjszaki Amerikábiil, {Scol, minor
,

Gm.) Aict. Zool. II, XIX, ri.; Vieill. gal. 242; Wils., VI, XLViu
,

2; — Scol. sabini, \'\^. Traiis. lin. XIV » XXi. rl. ha ea álian-

tló faj.

CUVIEII 1. K. 37
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Sourde- Scol. gallimula. Gm. Gyepi csirke. F. Die

Moorschnepfe.) Enl. 884. Frish- 231. Naum. 4. 4. k.

Majd felényivel kisebb mint a rendes szalonka , s fe-

jén csak egy fekete szalag van, köpönyege alapja ércfé-

nyü zöld szint játszik. Tarkóját szürke félkörv foglalja el,

oldalai mint melle barna foltosak. Mocsarainkban majd

egész évben megmarad.

Mind ezen madarak jeles eledelt adnak s télen elég

közönségesek asztalainkon. {^).

A többi lebenkéktül megkülönböztetendö

:

5. jl szürke lebenke, szürke szalonka. La Bécassine grise-

Se. grisea. Gm.) Wils, VII. lviii. 1. Scolopax Paykuliiy

Nils. Orn. svec. II , 2. rl. s nyári öltözetben. Scol. no-

veboracensis. Lath.

A többiektül abban különböz , hogy igen kitn
fél-hártyás a küls ujjai köze; Télen hamvasabb, ver-

henyebb nyáron, farcsika mindig fehér és fekete foltos.

Szinte láttalik Európában. (^).

A SZEMENKÉK. (szÁRNYASZEMESEK.)

{Les Wiinchées. Rhynchaea. Cuv.) (^).

Afrikai s indiai madarak, mellyeknek majdnem egyenl

két csorrlemeze könnyden meghajlott vég , orrlyuk-ba-

(') A. li. Scol. Brehmii, Kaup.
,

[la Béccassin muette. cl' Eur.)

Isis , 1823; — Scol. paludosa, Gm. enl. 895 , melly = Scol. galli-

nago , Wils. VI, XLVii. 1; — Scol. giga/itea , Tenim., col. 403.

BuíTon Brunette-']e , Scol. pusilla , Az angolok Dunlin-a , nem

egyéb mint az örves áipacsiita, vagy a szürke Ipartiram nyári öl-

tözetben.

(-) Ugy látszik , Vieillot ezen osztatnak tartja fn a scolopax

nevet, legalább, mint hiszem, ha 241. rl.-ja ezen madarat ábrázol-

ja ; de az kevéssé pontos. Leach ebbül csinálta a Macroramphus

nemet.

(') Vieillot fogadta el e nemet és nevet, gal,, 240. rl.
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rázdái eljnek a fels csorr végéig, mellyen páratlan ba-

rázda nincs. Ujjaikon nincs uszhárLya. Lebenke idomuk

mellett vidámabb színek s leginkább jelesek szárny és

farktollaiknak szép szemfoltairul.

Különbféle szinkeveréküeket ismerni bellük, mely-

lyeket Gmelin mint fajtákat egyesít a Scoloj}. capensis

{reméayfoM szemenke) név alatt s mellyeket Temmink
valóban csak különböz koruaknak állít. (^).

AZ ISZAPGÁZAX. (MOCSÁRGÁZAk).

{Ltes Barges. Limosa* Bechst. Sumpfwader?) (^).

Csorrok egyenes, néha könnyden fölfelé is hajolt,

s még hosszabb , mint a lebenkéké. Az orrlyukbarázda

egész az elszélig megy , melly egy kissélenyomott , tom-

pa, páratlan barázdája nincs, sem pontozata. Küls ujjailc

alapja között van hártya. Termetök sokkal karcsúbb s

száraik emeltebbek mint a lebenkéké; a sós mocsárokat

s tengerpartokat szeretik.

1. A külls farJcu iszapgdz. {La Barge ahoyeuse ou a

queue rayée. Scol. leucophaea , Lath. laponica. Gm.)

a fiatal. Brit. Zool. xiii. rl. Briss. v. ; rl. xxiv. k. 2.

A vén nyári ruhában. Enl. 900. (^),

Télen , sötét barna-szürke , tollai fehéressel szegvék

,

(') Scol. capensis, Gni. enl. 922, a vén lesz; Scol. capensis

y, enl. 881, vagy Rhynchaea variegata , Vieill. gal. 240, a fiatal,

s enl. 270 , közép-kor. A chevalier vert , Briss. és BulT. {Rallus

henghalensis , Gm.) Albin., 111, 90, még e nerabiil van, s nem

látszik különbözni az enl. 922. — ábrázolt fajtatul. — Jegyz. Csak

ezen utolsó rajzolat mutatja jól ezen apró alneni csorrát. A. h. még

egy brasiliai jól kiilönbözó fajt: Rhynchaea hilarea , Val. , Buliét,

des se. de Ferussac, 2"^ cab.

(^) Vieillot e nevet LiMlcULA-ra változfatá
, gal. 243.

(') Gmelin e madár fiatalát a következ faj fajtájává csinálta
,

és Brisson ábráját idézi, Scol. glouis alatt, melly vízirani. A vén

37*
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farcsika fehér barnával küllözve , stb. Nyáron verhenyes
,

barna húLLal. Farka mindig fehéres és feketéssel szalagolt.

2. A fekete farkú iszapgáz. {La Barge a qiieue nire.

Scolopax aegocephala , et helgica, Gm. Limosa me-

lanura. Leisler-) Téli ruhában Enl. 874. nyáriban

uo. 016.

Télen hamvas szürke , hátán barnább , hasa fehér ^

nyáron feje, nyaka, melle veres, köpönyege barna , ve-

res foltokkal , alul barna veres és fehér szalagokkal , far-

ka mindig fekete, végén fehérrel szegve.

Ezen két madár még egyszer olly magas mint a le-

benke. ToU-vállozásaik adtak okot a fajok nagy szapori-

tására. Az utolsó nyáron Holland éjszaki sikjait lepi el. Ki-

áltása éles mint a kecskéé. (0-

A PARTIRAMOK. (pARTJGAzoK.)

{L>es MauhécJies. Calidris. Cuv. Tringa. Temm. Sirand-

lüufer.)

Csorrok vége lenyomott, orrlyuk -barázdája igen

hosszú mint az iszapgázoknál ; de a csorr általában nem
hosszabb a fejnél; könyüden szegett ujjaik nem birnak

liártyát alapjokon, s hüvelykök alig elég nagy megérint-

Iiclui a fóhlet; középszcrüleg magas száraik s rövidült

= i>col. lajwnica. A Limosa Mejeri , Leisl. és Tomm., ezen tu-

lajdon faj tt'li ruhájában, — a Lim. lufa , azon tulajdon, nyári

öltözelbci).

(') A. h. Scol./edoa, Lin.; Wils. , Am. VII. X.VI, rl. 4, vagy

la Bars;e viarhré ; — Limicula mnrmorata , Virill. gal. 243. —
MegkülönbözlrthctÖ a Scol. terek, üc. cinerea, Gni. ; GuJdenstein

,

Nov. acl. pctrop. XIX, XIX. rl., mcllynck csorra fölfcli; hajolt, lá-

bai i'él-úszliárfyásak. A kardorroklioz vezet.

(-) Calidris, hamvas, foltos madár, Folyókat és erdket kercs(^.

Arist. Brisaon a nagyobb partiramra alkahnaztatá.
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termelk otrombább idomot adnak nekik mint a mocsár-

gázoké. Szinte sokkal kisebbek is.

l. A nagyobb partiram. {La Maubéche ; Sandpiper és

Canut az Angoloknál. Tringa grisea, Tr. cinerea'

Tr. canutus. Gni.) Enl. 366. Edw. 276. Wils. VIÍ.

LVII. 2.

Téli ruhájában fölül hamvas, alul fehér, nyakelején

mellén feketés foltokkal. Nyári tollazata: {Tr. islandica.

Gm. Tr. rufa. Wils. VIÍ, lvii. 5.) fölúl sárgával és feke-

téssel foltos, alul verhenyes. A Tr. naevia. enl. 365. kö-

zép évszakbeli. Farktakaróji mindig fehérek, feketével kül-

lzven , tollai szürkék. Majdnem szalonka-termet.

A kisebb (feketés) partiram. [La Maubéche noiratre.

Tringa maritima. Brün. Tr. nigricans. Montag. Tr.

lin. IV. rl. 2. k. I.

Az elbbinél kevéssel kisebb , szürke , köpönyege fe-

ketés , szárnyain fehér hullárazatu , hasán fehéres. Francia-

honban ritltább, de Holland partjain közönséges. Csak kö-

veken nyugszik meg. (^).

A HOMOKGÁZOK. HOMONKÁK.

{Les Sanderlings. Arenaria. Bechst. Calidris. Vigors.)

Mindenben hasonlítnak a partiramokhoz , azon egyet

kivéve , hogy hüvelykök egészen hibázik » mint a liléké.

A rendes hoTtiokgáz. {CJiaradrius calidris, Gm.) Briss. V.

XX. rl. 2. §; Vieill. gal. 234.

Egy ismeretes faj. Télen : fölül szürkés , alul és hom-

(') A. li. ezen európai fajokat: Tr. Temminkii , Leisler, col. 41.

1; — Tr. minuta, Leisl., Naum., 21. f. 50. s ez idegen fajokat:

Tr. leucoptera , Gm., Lath. Syn. 111, LXXXii. r!.; — Tr. albescens

,

Temm., col. 41, 1 ;
— Tr. maculosa, Vieill. Dict.; — Tr, piisill:i

,

Wils. xxxvir, 4.
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lokán fehér, szárnyai feketések, fehérrel tarkázva. Wíls.

VIII, Lix. , A. Nyáron: háta sárga s fekete foltos, melle

feketés pontozással. {Charadrius. rubidus.) Wils. VII. LXiii.

3. C).

AZ ÁRPAcsiRTÁK. {tengelyi pacsirták^

{Les Alouetles de mer. Pelidna. Ciiv.)

Nem egyebek mint apró pariiramok , fejknél egy

kissé hosszabb nyakkal. Lábaik szegélyét észre sem ve-

hetni.

A lis drpacsirta. (U ylloutte de mer. ou petit Mauhé-

che. Tringa cinclus et alpina.)

Egy harmaddal kisebb a nagy partiraranál s mint az

,

télen fölül hamvas , alul fehér , melle szürkével felhs

,

(Wils. VIII, LVii. 3.); nyáron fölül sárga tollazatot kap,

fekete foltokkal; apró fekete foltokat nyakelöjén és me-
lén , s egy fekete paizst a hasa alatt. Ez az örves drpacsir-

ta , vagy Tr. alpina. Gm. vagy Tr, cinclus. B., enl. 552

;

Wils. VII , LVI. 2. — A rendes drpacsirta {U Alouetle

de mer ordinaire Tr. cinclus. L.) enk enl. 851. közép

évszaki állapotban, f).

A HAJLÁRAK.

{Les Cocorlis.)

Az árpacsirtáktul csak abban különböznek, hogy csor-

rok kissé hajlott.

Ismeretes faj

:

(') A téli öltözetbeli kis árpacsirtá-val összezavartalék , melly

petit 3Iaubéche, s Tringa arenaria nevet is hord. Brisson, nevezete-

sen, egy madár ieirását adja s egy másiknak ábráját. A calidris trin-

goidesj Vieili. gal. 234, ezen nyár-ruházatu madár rósz ábrájának

látszik.

C) Ide jö hihetleg a T. macroptera , Spix , XCii.
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A közönséges hajldrcsirta' {Scolopax subarcuata. Gm,
Numenius africanus.) Naum. 21. 28. k. — és 20.

27. k.

Télen fölül feketés , szürkésen hullámozva , alul fe-

héres 5 nyáron a háta feketével és sárgával foltos , szár-

nyai szürkék , nyaka s test-ala veres. Mindenütt találta-

tik de elég ritkán.

A KASZACSORRUAK.

{Les Falcinelles. Falcinellus, (^).

Csak egy fajok ismeretes:

A törpe Jcaszacsorr. {ScoL pygmaea. L.) Afrilíában iioni

,

de néha Európában is láttatik.

A VÍBiC-ok.

(Les Combattans. Machetes. Cuv. Kampfhahn), ^).

Valódi partiramok idomra s csorra nézve ; csak kül-

s ujjaik között van majd akkora hártya, mint a vizira-

moknál és iszapgázoknál.

Csak egy fajok ismeretes:

A bajnok vibic, (bajnok libuc. F. Tring. pugnax, L.)

Enl. 305. 306.

Kissé kisebb a szalonkánál, jeles azon dühös harcrul,

mellyel a hímek a nö birtokaért tavaszszal megküzdenek.

Ezen évszakban fejk részint veres bibircsokkal takart,

nyákok sr tollpamaggal van körülvéve , oUy változó-

lag rendelve el és színezve s oUy furcsán düledve ki,

hogy két hasonló egyént soha nem találtak ; — sut még
ezen id eltt és után is oUy tarkaság van tollazatúkban

('} Vieillot e nevet EROLiA-val válta föl. Igaztalanul állíttatok,

Logy e madárnak hüvelyke hibázik.

(-) Ma^^TjTrjg j küzcJö, í/eUvog , barna.
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hogy a természetvizsgálók több képzelt fajt csináltak be-

llük. C). Lábaik mindig sárgásak, s ez, valamint csor-

rok s küls félúsz - liártyájok jó ismertet jelek. Ezen

egész Európa éjszakán közönséges madár, a mi part-

jainki'a is eljö, kivált tavaszszal , de itt nem fészkel.

Amerikában vannak a partiramokhoz hasonlcj apró

madarak.

AZ IRAMÚSZOK.

{Hemipalama. Cli. Bonap.)

Mellyeknek lábai elül íél-iisz-hártyások. — Fajok a

Tringa semipalmata , Wils. VII. LXlii. Tringa hrevi-

rostris. Spix- xciii.

A partiramoklioz közel lielyezendönek látszik

A liAPÁTGÁz
,
(lapdtcsorr.)

(L' Eurinorincjue. Eurinorliynchus. Wilson.)

Melly amazoktiil lenyomott, (lapátidomulag) kiszé-

lesült vég csorrával, a kanálgázéhoz hasonlóval, külön-

bözik , s mellynek egy ismeretes faja

A törpe lapdtcsorr. {Platalea pygmaea. L. Euri/iorhyn-

chus griseus.) Wils. Tlmnb. Acad- svec. 1816, vi. rl.

Legritkább a létezk között , mert csak egy egyéne

ismeretes, fölül szürke, alul fehér, alig egy árpacsirla-

nagyságu.

(') A Chevalier varié, BuíT., Esp. IV; Briss., V, XVn , 2. (Tr.

littorea , Lin., Tr. ochropus , B; Littorea , Gm.); a Chevalier
,
pro-

pretnent (Jit , Bufl"., esp. II.; Briss., V, xvii. rí. f. 1. Gnielintiil idéz-

ve Scol. calidris , alatt; a Maul'eche piopr. dite , Briss. V. XX. ri. 1.

k. [Tring, calidris, Gm.) ; Frisch madara a 238. rlapoii, nem egye-

bei különböz ruházatbeli vibucoknál , — s még több fajtákat is le-

hetne igy összeállítani.

Meyer szerint a Tringa grenoincensis , Lath. , szinte fiatal víbuc-
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SZÁRCSIRAMOK.

{Les Phalorojjes. P/ialaropus. Briss.) {^).

Apró madarak ; csorrok laposabb a partiramokénál

,

de különben azon arányúak s azon barázdákat birok ; lá-

baikon az ujjak igon széles hártyával szegvék, mint a

szárcsáké.

Ismeretes fáj :

A fehetés-szdrnyu szdrcsíratn.
(
Tringa lohata. Tr. fu-

licaria. Lin). (-). Fhalar. fulicar-íus. C Banap.

Csorra ers mint ezen családé. Télen fölül hamvas

,

alus s fején fehéres, tarkóján fekete szalag, = Tring.

lohata , Plial. gris. Ed\^ . 308 ; nyáron fekete lesz fölül

sárgával lángolt, alul verhenyes ; mindig pedig fehér sza-

lag van fekete szárnyán. Ez a Phalarope rouge. Phalar.

rufus , Bechst. et Meyer; Tringa fulicaria. Lm. Edw«

142. (^). Crymophile roux , Vieill. gal., 270. Ezen madár

Európában ingen ritka.

A KHENGÉREK ( heiigéi^ek ).

[Les Tourne-pierres. Strepsilas. Ilig. SteinwdLzer\ (*).

Lábaik kissé alacsonyabbak, csorrok rövid, ujjaik

minden hártya nélkül mint a valódi partiramok ; de a

csorr kúpos, hegyes, le- vagy össze nem nyomott, nem
duzadt, s az orrbarázda nem ér feléig. Hüvelykök igen kis-

sé ér a földJiöz. Egy kissé az elbbiekénél eró'sebb és

(') Vieillot e nevet Crymophila-\e\ cserélte föl.

('} Meyer rosszul zavarja össze ezen madarat , Edw , 308 a Trin-

ga hyperboreá-vaX és 2>. fusca-yn] , mellyek c;orra mint a vizira-

moké s mellyekbül mi a karely lábua-kat csináltuk.

(') Gmelin második zavart okoza , e madarat ugy idézve, mint

fajtát a liyperhorea , alatt.

(^) Vieillot e nevet át változtatá Arenaria-\a
y
gal. pl. 237.
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aránylag durvább csorrokat köhengeritésre használják

,

azok alatt férgeket keresve.

Egyik faj:

A tolmács Icöhengér. {Tringa interpres. Enl. L. 856.)

Köpönyege feketével s veressel vegyes, feje hasa fe-

hér, melle s arca fekete, kiterjedt a kétszárazon, — mig

egy másik barnával és szürkével tarka , talán csak kor-

miatti különbség. Enl. 340, 857-, Vieill. gal. 237. ['),

A VIZ-lRAMOK.

{Les Chevaliers. Totanus. Cuv. TVasserláufer). (").

Csorrok vékony, gömböly hegyes, szilárd, — orr-

lyukárka nem haladja meg felét, fels lemeze pedig vége

felé egy keveset meghajlik. Termelök könny , száraik

emellek; hüvelykök igen kissé éri meg a földel, széls

hárlyájok eléggé fejlett. Mindenik faj az egész földön ta-

láltatik.

1. A zöldldbu viziram^ {Zöldldhu .snef. F- Le Clieva-

lier a pieds verts. Scol. glotlis. L.) Albin. II, 69.

Aldrov. ürnilh. III, 535. Brill. Zool. rl. c. 1. ?

Iszapgáz nagyságú , csorra nagy és ers , íolül és ol-

dalvást hamvas barna, tolla szegesei barna pontozalok-

kal, hasa farcsika fehérek, farka keskeny, rendetlen,

szürke s fehér küllkkel küUzve , lábai zöldek. Nyáron

nyakán és mellén barna foltokat kap, télen egész teste

fehér. Európai víz-iramaink között legnagyobb.

(') Lásd még Edw., 141; Naum., pótl., 62. f. 118; Wils., Am.
VII, Lvn. 2. A Chevalier varié, enl. 300, niellyet Meyer a k-
hengérckhez számít, nem egyéb víbucnál.

(') Totano , velencei neve egyik mocsárgáznak víz-iramnak.
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2. Afehele víz-iram. {Le Chevalier nire. Barge brune-

BufF. enl. 875.) Sbolopax fusca. L. Frisch. 23C. (').

Karcsú mint valami iszapgáz , nyáron fölül feketés

barna , alul palaszin , tollai fehéressel szegve vagy kiha-

rapálva (szegletezve) ; farcsika fehér , farka barnával és fe-

hérrel küllzve, melly két bélyeg többé kevesebbé min-

den víz-iramunkban föltalállatik; lábai vereses barnák. Té-

len mele s hasa fehér lesz , fölül majd hamvas lábai vere-

sek. Ekkor a veres Idbti nagy viziram. [Pirosldbu snef.

F. Scol. Galidris Lin.) Enl. 876. f).

3. uá veres Idbu viziram. {Le Chevalier aux. pieds. rou-

ges ou Gambette. Tringa gambetta. Gm.) Enl. 845.

Frisch. 240. Naum. 9. 9. k.

Nyáron : fölül barna , fekete foltokkal és néhány fe-

hérrel tollai szélén , alul fehér , barna foltos , kivált nya-

kán és mellén , lába veres , farkán számos barna s fehér

küll. Télen foltjai majd elenyésztek, köpönyege majd-

nem egyidomú barna szürke; ez az Enl. 827. képe. De
termete egy negyeddel kisebb.

4. A tavi viziram. {Le Chevalier a longs pieds. Bonelli.

Totanus stagnatilis. Bechst.

Az elbbinél valamivel kisebb , de lába még véko-

nyabb és magasabb; nyáron háta barna, rendetlen fe-

kete foltokkal, hasa fehér; nyaka s melle alatt barna fol-

tok. Télen köpönyege egyidomulag szürke, teste ala fe-

hér. Farka küllzele rendetlen s szélek közegyenes.

5. u4 folyami viz-iram. {Le Becasseau. ou Cul-blanc de

riviére. Tringa ochropus. Lin.) Enl. 843.

Fölül bronz-feketés , toUa-szélei fehéresen pontolva

,

(') Meyer szerint a ScoL curonica et cantabrigiensis , és a

Tringa atra, Gm., e madárhoz tartozók. A kct eJöö fiatal.

(') A barge gris , hamis név alatt.
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alul fehér, nyaka eltt s oldalain szürke foltos; három
fekete szalag csak farka alfelén , lábai zöldesek ; a két

elbbinél még kisebb. Jó husu vad , folyóink szélein kö-
zönséges, noha ott elég szomorúan él.

0. Az erdei víz-iram. [La Bécasseaii des bois. Tj'inga

glareola. Gm.)

A folyamitul leginkább abban különbözik, hogy hét

vagy nj'olc feketés szalag van farka egész hosszában. Há-

ta halavány foltai szélésebbek. Télen nyaka s melle fol-

tai majd egészen eltnnek.

7. Az apró viz-irani. {La Guignette- Tringa hypoleucos.

L.) Enl. 850. Totarius macularius. Wils. VII, Lix.

i. 2. ?

Legkisebb viz-iramaink között; «/y«cs^W«-nagyságu ,

bronz-zöldes-barna fölül , szárnyán sárga s fekete kereszt-

vonatokkal , elül s alul fehér , — farcsika s farka középs

tollai a háta színeivel megegyezk, csak az oldaliak van-

nak, mint a több viz-iramoknál, fehér és feketével kül-

lözvc. Fiatal korában világos sárgával vannak hála tollai s

szárnya kis takaróji szegve. Életmódja s honolása mint a

folyami víz-iramé.

Az idegen víz-iramok között fképen egy nag} csorru

síéiig úszhártyás lábú faj megjeg\ zend Éjszak Amerikábul:

8. Az úszás viz-iram. [Scolopax semipalmata. Lin.) En-

cycl. mélh., ^\. d' orn. Lxxi. rl. — 1. k. Wils., VII,

LVi, 3.

Majd akkora mint a mi els fajunk, csorra rövidebb

és nagyobb, tollazata fölül barna szürke, alul fehéres,

nyakán s mellén barnás foltokkal, ujjai jól szegettek, úsz-

hárlyái jókorák s majd egyenlk. {*).

{^) Bonaparte ezen bélyegre épité a Catoptrophorus alnémet. A

rendes vi/.-iramhoz aiiandók : Tot. spaculiferus ^ igen hasonlító a

Sentipahnatus-ho?., ele jnagasabb szárú
^
hosszabb csorru , r'^nües Iá-
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A KARÉLYLÁB-ak.

{Les Lohipédes. Lobipes. Cuv.) (^).

Mellycket a szárcsiramokiul elválasztandóknak híL-

tünk, noha azoknak lábait birják; — de csori'ok mint a

víz-iramoké. Hlyen ;

A nagy lürves harélyldh' [Le Lobipéde a hausse-col.

Tringa hyperhorea. L.) Enl. 766. Kinek- ,,Tringa

fusca^'-ja^ Edw. 46., hihetleg a jérce vagy fiatal.

Ezen kis madár fölül szürke, alul fehér, válla veres-

sel befutva , fehér torka körül egy széles verhenyes orv. (").

A SZíJLÁBAK. (gyöngyvérek. FöIdí.)

(Les Éc/iasses. Himantopus. (*), Briss. Strandreiter-)

Csorrok gömböly, vékony, hegyes, még nagyobban

bu ; Tot. i'ociferus , VVils. , VII, I.VI1I. , 5., vagy Tot. melanolew-

cos ^ Oiil. uo ;
— Tot. Jlavipes ^ Wils, l.viu., 4:, — Tot. solita-

rius
,
[Tot. glareolus , Wils.) Wil.s. Yll , LViri., 5.

A Tot. hartramius , Wils. VII, Lix, 2, aiúnylag a többi fa-

jokénál rövidebb csorru , de különben mind azon bélyegii.

Jegyz. Ezen víz-iramok neme , Buííon által sok víbuc fajtákbul

ralva össze, Linné által minden ok nélkül elszóiatck a Scolopax

és Tringa nemekbe. Ezen zavar nincs is még egészen elhárilva

,

mert minden idegen fajt nem vizsgálhattam meg. Látható azonban

hogy meghatározásaim szerint Illiger Atites neme meg, nem állhatott.

Megjegyzend még hosy a legpontosabb leírások szerint sem ha-

tározhatni meg biztosan a fajokat, mig nem fiiebb kijegyzett csorr-

idomok szerint elválasztattak az én viz-iramain a partiramoklul s luü-

csárgázaimliil. Ez gátolt meg, hogy teljesen adjam Bechstcin és

Meyer synonyniiáját.

(') Vieillüt , csak hogy változtathasson, ezeknél a I'hALAROPüs

nevet hagyta meg.

{) A. h. Phalaropus frenatus , Vieill., ga]., pl. 271. v. Pliala-

rope liseré, Temm., col. 270; Wils., Am., IX, LXiii , f. 5. ? Ez a

HoLOPODius alnem Bonap. K.

() Hiviantopus , szíj-láli
,
gyöngesége iniad ; ezen madár neve

Pliniiisnál.
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mint a víz-iramoknál; orrlyukbarázdáik csak félig terjed.

Az mi ket megkülönbözteti s nevöket adá , igen magas és

rendkivl vékony lábok , hálós és liüvelytelen , s olly

gyönge csontokkal , hogy alig tudnak járni.

Európában csak egy faj ismeretes;

A töcs szijldb; (rendes) [Gyöngyvér. F. Charadrius himan^

topus. L.) Enl. 878.

Fehér, sapkája, köpönyege feketék, lábai veresek;

elég ritka , erkölcseit kevéssé ösmerjük. (').

Máshova nem könnyen tehetk, mint ide:

A KARDORRUAK. Földi.

{Les Avocettes. Rocurvirostra. Lin. Sabekchnabler).

Noha majd ujjaik hegyéig hártyás lábaik miatt csak-

nem úszó madarak gyanánt tekinthetk; de emelt lábaik,

félig csupasz száraik, hosszú vékony, hegyes, sima és ru-

gékony csorrok s ezen alkotásbul eredt életmód egysze-

ren oda trekesznek , hogy ket a lebenkékhez köze-

lítsék. De legjobban bélyegzi ket s minden madártul is

megkülönbözteti magasra nagyon meghajló csorrok. Szá-

raik hálózottak , s hüvelykök igen nagyon rövid , a földre

nem ér.

Ismeretes fajok:

1. Az európai íardorru: (Avozetia K. F. a népnél:

Csutor-orr. Recurvirostra avocetta. Lin-) Enl. 353.

Fehér, sapkája s szárnyán három szalag feketék, lá-

bai ónszinüek. Csinos madár, karcsú temet; télen a ten-

ger partjain lakó.

2. Az amerikai Jcardorr. [Rec. americana) Wils. VII.

LXiii. 2. Leach, Zoolog. Mise 101. rl.

Amatul veres sapka által különbözik.

(') A. h. Him. nigricollis , Wils., Amer., VII, LViii. rl. 2.,

Vieill. gal. 229.
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Van még az Indiai-tenger partjain egy harmadik, egé-

szen fehér , szárnyai egészen feketék , lábai veresek ; ez

3. A Jceleti kardorr. {Recurv. orientális. Nob). (^).

Ötödik család.

A NAGYUJJUAK.

{Macrodactyles.)

Lábujjai igen hosszúk s a mocsári füveken va-

ló járásra st úszásra is alkalmasok , kivált azon szá-

mos fajoknál, mellyeknél be van szegve. Azonban

ujjok alapja között nincs hártya, még a külsknél

sem. Oldalvást többé kevesebbé összenyomott csor-

rok hosszú vagy rövid lesz a nemek szerint, de el

nem érve az utolsó családbeliekének vékonyságát

,

gyöngeségét. E madarak teste is különösen össze-

nyomott, melly alkotást a mellcsont keskenysége

okozza ; szárnyok középszer vagy rövid , replésök

gyönge. Mindnyájának hüvelyke elég hosszú.

Két törzsökre osztattak föl, a mint szárnyok

fegyveres vagy nem ; de e bélyeg kivételt szenved.

A PARRÁK. F. {nagyujJgdz-o\.)

{Les Jacanus. Briss. Párra. Lin). (").

A többi gázlüktul sokat különböznek négv igen hosz-

szú s egész gyökérig elvált ujjaik által j körmeik, kivált a

(') Vieillot e nevet átváltoztatá Recuni. leucocephala-ra . gal.,

272, rl.

(^) Jacana V. Jahana, Biasiliában a nádfúk neve. A páriákat

ott aquapuazos , névvel tisztelik , mivel az aquape nev vizi nvé-
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hüvelyké, szinte igen hosszú s hegyes , a mi okot ada rá

hogy franciául chirurgien (sebész, borbély) nevet kapja-

nak. Csorrok igen hasonlít a libucokéhoz középszer hosz-

szasága s hegyének könny dagad tsága állal, szárnyok sar-

kantyúval fedezett. Ezek igen kiáltozó s panaszos mada-

rak , a forró tartományok mocsaraiban élk, s ott a fü-

veken könnyen járók hosszú ujjaik segedelmével.

Amerikában olly fajok vannak , mellyeknek csorr-

alapján egy csupasz hártya fekszik s a homlok egy részét

is betakarja.

1

.

A közönséges párra. {Le Jacana commun. Párra ja-

cana. L.) Enl 322.

Fekete , köpönyege veres , szárnya els tollai zöldek

,

csorra alatt húscafatok. Ez legközönségesb Amerika min-

den fori'ó részében. Igen hegyes szárnytöviseket bir (*).

Szinte illyen néhány Asiában is van :

2. y!z ércfényü hosszujjgáz- (Le Jacana bronzé- Párra

aenea^ (^).

Teste fekete, kék- s violaszinbe játszó, köpönyege érc-

zöld , fai'csika és farka vérpiros , szárnya els tollai zöl-

dek; szeme mögött egy fehér szalag. Szárnytövisei tom-

pák, kicsinek.

iiycken járnak. Lehet Iiogy a leíró hibájábiil töiiénve neveztelek egyi-

kök aguapeccaca-nuk Margrave-tól.

Paiia latin neve egy ismeretlen madárnak.

(') A. P. variábilis, {Le J. varié) enl. 846, csak a közönséges

fiatal fajtája. A P. brasiliensis és P. nigra c?ak Margrave egy kis-

sé gyanús hitele szerint léteznek. A P. i'iridis
,
melly csak Margrave

leixásán alapul, ezen leírás szerint biborfü-xidik látszik. A P. afri~

cana , alig különbözik valamit. A P. chavaria-n nézve nézd a Pál-

méd cikkelyt.

(-) Vieillot ezen faji nevet Melanochloris-vA változtatá ,
gal. 264.

Ez egyszersmind Párra supcrciliosa
.,
Horsf. Jav.
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Keleten talílltattak föl, mellyeknél hibázik ezen hár-

tya , másképen j)edig tollaik viszonyainak különössége ál*

tal föltnök.

3. A hosszú farlcu párra. {Le Jacana a longue queue.

Párra chinensis.) Encicl. Méth. Qvn, öl. 1. k. Vieill.

gal. 265.

Barna, feje, tarka, nyakeleje s számytakarói fehérek,

nyakhátula aranysárga selymes tollakat hir, egy kis nyeles

függelék néhány szárny tollain; farlítollai közül négy fe-

kete s testénél hosszabb. A „Párra luzoniensis*''' {Le

Chirurgien de Lucon. Soimerat) csak íiatala. Némelly
színkülönbségen kivül még farka sem hosszá.

Keleten tanyáz még

:

A tarajos párra {Párra galLinacea.) Tem. 464.

Tarajt visel, de szárnytövise nincs.

A PÁLMÉD-ok Földi.

{Les Kamichi. Palamedea. Lin.)

Sokféle tekintetben a parrákat ábrázolják , de igen

nagyban, két ers szárny -sarkanlyujok, hosszú ujjaik,

ers körmeik által, Idvált a hüvelyken lévó' által, melly

hosszú s egyenes mint a pacsirtáknál. De kevéssé szelt

csorrok, kissé Összenyomott, nem duzadt, fels lemeze

könyüden hajolt. Száraik hálósak.

Ismeretes faj :

A szarvaspálniéd. F. {Palamedea cornuta. Lin.) Enl. 451.

Vieill. gal. 201. Brasiliában Anhima^ Cayenjieben.

Camouche stb.

Nagyobb a ludnál , feketés veres folttal a válán ; fej-

teteje különös ékességgel bir, hosszú, vékony, mozgékony
szarv-csökkel. Ujjai hártyállanok. E madár déli Amerika

eláradt helyein tartózkodik , s már távolrul hallatja igen

ers szava csattogásait. Párosan él nagy hségben. Azt

CUVIER I. K. 38
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mondák , raászokat vadász , de noha gyomra kevéssé izmo3>

nem igen eszik mást vizi növényeknél és magvaknál- (0-

Különböz nemmé emeltetek:

AZ ÖRGÁZ.

{Chaia. Azz. Chauna- 111). (^).

S mint faja:

A nygös örgdz. {Nygös párra. F. Chaia du Paraguai.

Azz. Párra chavaria. L.) col. 2lí). Vieill. gal. 267.

Fejtetején nincs szarv, fejhátula fólberzeszthetö toU-

körrel ékesítve. Feje s nyakfóle csak pelielylycl takart

,

van fekete örve. Egyéb tollazata óloraszin és feketés, —
fehér folttal szárnya-izén, s egy másikkal némelly nagy

toll alapján. Küls ujjai között jókora líszhártya. Fképen

vizi füvekkel él, s Garthagéna körül az Indusok néhányat

a lud- és csirkecsoport között nevelnek föl közülök , mi-

vel igen bátorak s a keselyt is képesek elzni. Különös

tünemény az , hogy bre , még a szárán is fölfútl , közte s

a hús között leveg levén, s az ujj alatt pattog.

A pálmédokhoz közel teendk, noha száraikon alig

van csupaszság ^) :

A LÁBNAGYOK.

{Les Megapodes. Megapodius.)

Ez ujjonan föltalált nem Új-gvineában ; csorra bol-

tos , Idssé Összenyomott , mellynek majdnem felét elfoglal-

ják a hártyás orrlyukak , szárai ersek , elég magasak
,

vértesek, hosszú ujja s hüvelykei kissé lapos de nagy

körmökbe végzdnek , farkok kurta , szerakörök csupasz-

(') Rajon, Méiu. aur Cayenne, II, 284.

{-) Vieillol e nevel OpiSTOLOPHUS-ra változtatá.

(^) A haris lábain is alig van valami csupasz.
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kíis, szárnyizcsiüésök egy kis gumót miUat, a pálmédok

sarkantyújának els csekély jelensége. Uszliártyájok igen

i-övid a külsü ujjak között , a belsknél valamivel nagyobb.

Ezen madarak nagyságokhoz kcjDest igen nagy tojásokat

tojnak.

Van egy bóbitás faj, majd mint az rgáz:

1. A búbos lábnagy, {Megap. Duperrey-X. Less. el Garn.

Voy. de Duperr., Zool., 37. rl.) Tavon , Manilla szi-

getén.

Alig nagyobb a fogolynál, mégis majd akkorák to-

jásai, mint a ludé. Dussumiernek köszönjük ez észre-

vételt.

Más kettnek nincs búbja

:

2. Freycinet Idbnagya. [Megap. Freycinetü). s

3. Lapeyrouse Idbnagya. {Legap. de Lapeyrouse-) Quoy
és Gaym., Voy. de Frcyc. 28 és 27. rl. Col. 220. {-).

Ezen negyedik {Alectelie de DurviUe.) Voy. de Dup.

38. rl. — kisebb s farkatlannak látszik.

A fegyvertelen szárnynak törzsökében Linné a

fuUca nem alatt azokat érti, mellyeknek csorra némi

vértbe , a homlokát fedezbe , folytattatik j a rallus

nem alatt, melljeknél ezen különösség nem találtatik.

A GUVATOK. F.

[Les Rales. Rallus. Lin. Ralle.)

Mellyek különben igen hasonlítanak egymáshoz s igen

különböz arányií csorrokat mutatnak.

A hosszabb csorruakhoz (Rallus, Bechts.) számlál-

tatnak :

1 . A vizi guvat. F. [Le Rale d' eau d' Lurope. Rallus

(^) A. h. A vereslábu lábnagy {Meg. a pieds rouges). Col. 4tí.

38*
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aquaticus Lin. Die Wasserralle.) Enl. 749. Naum.

20. 41. k.

Sárga harna, fölül feketés foltokkal, alul kékes ha-

muszín , oldalai feketével és fehérrel kllösek , vizeinken

s pocsoláinkon közönséges, jól úszik, s könnyden fut a

vizi füvek levelein, apró (oUótlan) rákokkal él, húsán

mocsárszag érezhet. (^).

A többi fajoh (Harisok. Crex. Bechstein.) csorra rö-

videbb. Ide jnek

:

2. A haris. F. Fürjanya , fürjlirdly* {Le Rale de genéts.

Roides. Cailles. Rallus crex. L. Der TVieseriknarrer.)

Enl. 750. Friseh 212. 13. Naum. 5. 5. k.

Sárga barna , fölül feketés foltokkal , alul szürkés

,

oldalai feketés szalagokkal, szárnyai veresek. Mezkön la-

kik és fészkel , a fben nagy gyorsan fut. Magyar s latin

neve kiáltásátul származott. Fürjkirálynak neveztetik, mi-

vel a fürjekkel érkezik és megy cl, magánosán ugyan-

azon vidéken lakik , s ez okból azt hivék , hogy amazokat

vezérli. Szemekkel szintúgy él mint bogarakkal és fér-

gekkel.

3. A hhó guvat. [La Marouette ou petit Rale tacheté.

Rallus porzana. L.) Enl. 751. Friseh. 211. Naum. 31.

42. k.

Sötét barna , fehér pontozatu , oldalai fehér küllsek

;

a mocsárok közelén él, a kákábul csónakidomu fészket

(') A Foknál egy faj vagy fajta van , Rali. coeruleacens , Cuv.

mellynek hasán a fehér és fekete csikók kiterjedtebbek. Add a vizi

guvalokhoz : Rallus virginianus ; Edw., 729 ; Wils. LXi. 1 ; — Cre-

pitans , uo. 2; — Longirostris , enl. 849; — Kariegatus ^ enl.

775 ; — Torquatus ; — Striatus ; a Fulica cqyennensis , melly

igazi guvat, enl. 352; olly jól mint a Gallinula gigás, Spix, xciXj

— Sarracura , ua. XCVIII ; — Mangle , ua. xcvii ; — Ruficeps. ua.

xcvi , és Caeriai ua. XCV. — A Rallus /uscu3~ail kezddve a csorr

lovidebb lesz.
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csinál, mellyet nádszálhoz köt, igen jól úszik és bukik,

3 vidékeinket csak igen ers télen hagyja el. Q).

A FÚ-k. F. HÓDÁK. F.

{Fulica. L. TVasserhuhn.)

Ezen nem fölosztható mint következik, csorridoma s

lábszegései szerint;

A NÁDFÚK. [Vizi tyúkok.)

(Les Poules cC eaii. Gallinula. Briss. et Lath. RoJirhuhn)

Csorrok majd mint a hai'isé, mellytül horalokpaizs,

és igen hosszú s nagyon keskeny szegésü ujjak által kü-

lönböznek.

1. j4 rendes nádfú. [La Poule d' eau cojnmune. Fulica

chloropus. Lin.)

(Zöldlábu), fölül sötét barna , alul palaszürke , comb-

jain fehér , valamint alhasa közepén végig és szárnya

küls szélén. A fiatalok [fulica fusca. Gm. vizi csirke.

Poulettes d' eau- BuíF.) világosabbak , s homlokvértök na-

gyobb. C).

A BIBORFÜK.

{LéBS TaUves ou Poules sultanes. Porphyrio. Briss. Pur-

purhuhn.

Csorrok hosszaságához képest magasabb ; ujjai igen

(') Európában meg két guvalunk van, rövid csorru , kisebbek

a bukónál, R. Baillioni , Vieill. ; Dict. és R. pusillus , Naum, 32.

f. 43. A rövid csorru guvatok közé helyezhetendók: Rallus cayen~

nensis , Enl. 753 és 368 ; — Minutus , enl. 847 ;
— Jamaicensis

,

Edw. 278; — Noreboracensis , Vieill. gal. 266; — Nigrolateralis
^

Lichtenst. ; — Carolinus , Edw. 144; Wils. 48, 2; — Gallinula

eurizona, T., col. 417; — G. rubiginosa , ua. col. 387.

A Rallus benghalensis y Gm. szenieiikc.

(") A Poule (f eau ardoisée de /' //zf/e, Vieill. gal. 268, a rcn-
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hosszúk, inaj cl észrevehet szeges nélkül; a homlokpaizs

jókora, majd gömböly majd fon négyszeg. Egy lábon

állva, a másikkal szájokba viszik az eledelt. Szineik álta-

lában szép viola, kék és tengerzöld olvadatok. Hlyen:

A rendes hihorfü. {La Poule suüane ordinaire- Fulica

porphyrio. Liu.) Ed\^. 87.

Afrikai szép madár, ma már sok partján és szigetén

a Középtengernek meghonosult. Szépsége miatt parkjaink

díszévé lehelne (^).

Yégre.

A tulajdonképi szárcsák.

{hes Foulcjues propr. dits. Morelles. Fulica. Briss. TVas-

serhuhn.)

Csorrok i'övid, homlokvértk jókora, ujjaik ersek,

kányára szeges által szélesek s egyszersmind jó nszók;

élLökct mind is pocsolyákon és mocsárokon töltik. Sikos

tollazatúk nincs is kevesebbé allcalmaztatva ezen életmód-

ra , mint alkatíisuk, — s k természetes kapcsolatot tesz-

nek a gázlók és úsztalpas madarak között.

Nálunk csak egy van :

A (fehete) szárcsa F. [La Foulque ou Morelle d' Euro-

des nádfútól alig különbözik; — A Poule <f eau tachetée , v. gri-

nette, Fulca riaevia , Alb. II, 73, nem egyéb mint a füijkirály A.

h. P. d' eau des Indes , Rallus phoenicurus enl. 896.

(') A Fulica maculata
,

Jlai'ipes et fistulans eredetileg csak

Gessner adta losz képeken alapszik, mellyek néki beküldettek. De

a Ful. martinica et Jlavirostris valódi biborfúk. A martinica lát-

ható Vieill. gal. 267. A. h. a zöld köpönjeg'ú biborfút , {Porph. sma-

ragnotus , enl. 910; — T. a ma?iteau noir ^ (Porph. melanotos , T;

— a r. meunier ^
(Porph. pulverulentus , T.) , col. 405; — a 2*.

émeraudine (Porph, smaragdinus T.) , col. 421 ; — T. blanche

(Porph. albus , L.) Philip., Voy. á-' Bot. Bay, p. 273; J. White ,

p. 238.
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pe. Fulica atra. F. aterrima. F. aethiops. Gra.) Eiil.

197. Frisch. 208. Naum. 30. 40. k.

SöLét palaszinü, homlokvérte s szárnyszélei fehérek;

szerelem idején a vért veres lesz. A mocsárokban minde-

nütt közönséges. (*).

A gázlók ezen sorát három, a többiekhez ne-

hezen adható nemmel fejezzük be , mellyek külön
,

apró családokat képezve gondolhatok.

A HÜVELYÉREK, TOK-GAZOK.

{Les Vaginales. Chionis. Forst. Vaginalis. Lath. Schei-

denvogel.)

Száraik rövidek, majd mint a tyuknemüeknél, lábtik

vértesek , csorrok nagy kúpos , s alapján kemény anyaggal

van betakarva , a mi emelkedni s lefeküdni képesnek

látszik.

Egy faj ismeretes csak :

A fehér iohgdz. {Chionis. Lath. Ili , 89. rl- Chionis ne-

crophaga^ Vieill. gal 258.)

Uj hollandból; fogolynagyságii ; egészen fehér. A ten-

gerpartokontartózkodik, hol halt állatokkal él, raellyeket

a hullámok partra vetnek.

A PORONDÁLYOK. {Porondlokó F.)

[Les Giaroles. Glareola. Gm. Sandhuhn. Perdrix de mer.)

Csorrok rövid, kúpos, egészen hajolt, eléggé szelt, s

tyúkéhoz hasonlít- Szárnyaik rendkivül hosszúk , hegye-

sek , farkok néha villás , a fecskék repülésére eralékeztet-

(') A h. Foulque de Madacascar , [Ful, eristata , Gm.) eni

;

797 ; Vieill gal. 269.
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nek Q) , vagy a nagy tenger usztalpuiéra ; száraik közép-

magasak, láblöik vértesek, küls ujjaik kissé hártyásak,

hüvelykök földre ér, Serengenkíut repülnek s kiáltozva a

vizek szélén. Vizi bogarakkal és férgekkel élnek.

Európai faj

:

Az auslriai poronddly, [Austriai porondlakó. F. Glareola

austriaca. Gm. Qlar. pratincola. Leach. Trans. lin

.

XIII. rl. XII. Naum. 29. — k. 59.

Fölül barna, alul és farcsikán fehér; torka fekete

körrel kerített, csorra alapja és lábai veresek- Ugy látszik,

hogy a régi világ egész éjszaki részében találtatik. (").

Utolsó nemünk gyanánt állanak:

A LÁNGÁLYOK. [Lángmacldr. F.)

{Flaniants. Phoenicopterus. L. Flamingó.)

Legkülönösbek és elválasztottabbak minden madarak

között. Rendkivül magas lábaikon az els három ujj he-

gyig hártyás, a hátulsó ujj pedig végtelenül rövid; lá-

boknál nem kevesbbé vékony s nem kevesbbé hosszú nyá-

kok 3 apró fejk egy oUy csorrt emelnek, mcUynek alsó

kapcsa tojásidomu s hosszában félhengerü csatornában haj-

tott, mig a fels, hosszúdad és lapos, keresztbe hajtott

közepett, hogy a másikat pontosan zárja. Az orrlyukak

hártyás árka azon rész majd egész oldalát elfoglalja, melly

a kereszlhajlás mögött van; s magok az orrlyukak hosz-

szas repedékek az árok alapján. A két csorrlemez szélei

igen finom keresztlemezekkel szegettek ; a mi nyelvök hú-

(") Linné (XII. kiad.) ezen fajt a fecske nembe tette , a Hirun-

do pratincola , név alatt.

(^) Glareola naevia, Gm., a rendes fajnak fiatala. L. Leach,

Trans. linn., XIII, pl. Xii. f. 2. A. h. Glareola australis , Leach,

az id. helyen, xiv. il. vagy Glar, Isabella , Vieill., gal. 263; —
Glar. orientális

, Leach. XIII; — Gl. lactea , Tomm., col. 399y.
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SOS vastagságával együtt, némileg a récékhez teszi e ma-

darakat hasonlókká. A lángályokat az úszlábosak közé is

lehelne tenni, ha lábaik olly magasak és csupaszok nem
volnának. Csigákkal , bogarakkal , halikrával élnek , mel-

lyeket hosszú nyakokkal halásznak s megfordítva fej-

ket , hogy fels lemezök görbúlésének hasznát vegyék. A
mocsárokban fölemelt földre raknak fészket, hol nyerge-

sen ülve költenek, mivel hosszú lábaik nem engedik meg
a másképen ülést. Közönséges fa]

A piros lángdly {Piros Idngmaddr. F. Phoenicopterus

ruher.) enl. 68. Brehm. címkép.

Hái'om négy lábnyi magas. Hamvas az els évben,

barna foltokkal, másodilc évben rózsaszint kap szárnyain,

harmadilcban örökre veres szint kap hátán, rózsásat a

szárnyain. Szárnytollai feketék; csorra sárgás fekete vé-

végü , lábai barnák.

Ezen faj az egész ó világban elterjedt, a 40° alul.

Számos csapataikat láthatni déli pártáinkon ; néha egész

a Rajnáig fölmennek.

yíz amerikai Idngdly. {Le Flammant d' Amérique,)

Wils, Am., VIII, 66. Catesb. 73.

Temmink véleménye szerint különbözik az ó világi-

tul. Egészen vidor veres. (*j.

(') A, h. Apró lángály Amerikábul , GeoíTr. ; Phoenic, minor

,

Vicill. gal, 275. li. a fiatal; vagy Fiam. pygmée. Temm col. 419.

idült.
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A MADARAK HATODIK RESDE.

AZ USZHARTYÁSAK.

USZIiÁBUAK. UöZÓTALPUAK. F.

(LES PALMIPEDES. FALMIPEDES. SCHWíMMVÖGEL.)

Bélyegeik : úszásra készült lábak , azaz testök

hátulán létezk, rövid összenjomott lábtöktül hord-

va , s ujjaik között liártjásodva. Sürü, fénjes, ola-

jos nedvvel megitatott, a brhöz közel tÖmÖtt j^e-

heljljel toldott tollazatúk megóvja ket a viztül,

melljen élnek. Ezek szinte azon madarak, mellyek-

nél a njak hosszasága , meghaladja s néha igen is a

lábakét, mivel a fölszínen úszva, gyakran a mélyen

kell keresgeldniek. Mellcsontok igen hosszú , beleik

legnagyobb részét oltalmazó, s mindenik oldalán

csak egy kimetszést vagy egy petés lyukat bir , hár-

tyákkal takartat. Zúzájok rendesen izmos, vakbe-

leik hosszúk , algégejök egyszer , egy családnál

porcos tokcsává duzad.

Ezen rend igen szépen fölosztható négy csa-

ládra.

Nálunk elöl állanak:

A BUKÁROK. (rÖVIDSZÁRNYUAK.)

{Les Plongeurs ou Brachyptéres. Taucher. Brachypteri.)

B észint külidomokban hasonlítanak a nádfuk-
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hoz; száraik hátrábban köttettek egybe mint akár-

melly más madárnál, s ez okbul nehezen járnak s

testöket függlegesen kell tartaniok. Valamint kü-

lönben is a nagjobb rész rósz repül , söt sok épen

nem tud repülni, iigy tekinthetk, mint majd ki-

zárólag a víz szinére kötöttek, éhez képest tollaza-

túk is igen sürü ; néha pedig sima fölületet s ezüst

szinü csillogást is mutat. A \iz alatt is úsznak, szár-

nyaikkal kormányozva majd mint úszszárnyokkal.

Zúzájok elég izmos ; vakbeleik középszerek ; algé-

gejök mindenik oldalán egy tulajdon izom van.

Ezen családban els nem lehet
*

A HOSSZANBUKÓK-é.

{Les Plojigeors. Colymhus. Lin. Seetaucher.) (*).

Különös bélyégkint mondható róluk, hogy csorrok

sima , egyenes , összenyomott , hegyes , orrlyukaik vo-

naluak , — de lábklönbségökért íölosztattak , mint kö-

vetkezik :

A VÖCSÖKÖK. F.

{Les Grébes Briss. Podiceps. Lath. Colyinpus. Briss-

et Ilig.) Steissfuss.

Igazi úszóhártyíík helyett csak ujjaik terjedtek ki

mint a szárcsáknál, s ez elsknek csak alaj)jaik egyesít-

vék hártyák által. A középujj körmei laposak , a lábtö er-

sen összenyomott. Tollazatok félércfényü s ez okbul gyak-

ran használtatok szücsmunkákhoz. Sipcsontok, valamint

(') Coljmbus
,
görög neve ezen madaraknak: Földine'l : Karakal-

nák , de hibásan véve át a ne'ptül , melly c nevel a knromúsz-

nak adja.
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a követlíezö alnemé is, fölfelé hegybe nyúlik ki, melly

a szár kiterjeszt izmainak hatalmasabb támaszponto-

kat ad.

Ezen madarak tavakon és mocsárokon élnek s a

kakásakban fészkelnek. Ugy látszik, hogy bizonyos kö-

rülményekben szárnyaik alatt hordják fiaikat. Termetök

s tollazatúk annyira változnak életszakaikkal, hogy fajai-

kat ez okbul igen megszaporíták a természetvizsgálók.

Meyer az európaiakat négyre teszi.

1. A húhos vöcsök. (Le Grébe^ huppee* CoU eristatus.)

Gm. enl. 400. és 944. Frisch. 183. Naum. 69. 106. k.

Col urinator. Gm. Enl. 941. Edw. 36.

Réce nagyságú, folüi fekete barna, alul ezüst fehér,

szárnyán fehér szalag ; idvel ketts fekete búbot kap , s

a vének nyakfölén még széles veres körv van , feketével

szegve.

2. A szarvas vöcsök. {Le Grébe cornU' Col. cornutus.

Enl. 4()2, 2. CoL obscurus- Enl. 942. et Col. caspicus.

Gm.) Vieill. gal. 281. Edw. 145.

Idomra az elshöz hasonló , de a vén nyakörve feke-

te, búbjai s nyak eleje verhenyes. Nagyságra különben

jóval alább áll.

3. Az alig búbos vöcsök. [Le Grébe a joues grises. Col.

subcristatus. s a fiatalat parotis. et rubricollif. Enl.

' 931.) - Lath. Supl. I. 118.

Nyakeleje szinte verhenyes , de a vén búbjai aprók

,

feketék, nyakkörve igen rövid és szürke. Nagyságra a két

elbbi között áll.

4. Az apró vöcsök. {Le petit Grébe ou Castagneux. Col.

minor.) Enl. 905.

Fürj nagyságú , soha nincs búbja , sem nyakkörve

;

tollazata barna , többé kevesebbé veressel árnyalva , ki-
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vévén mellén s hasán , hol ezüst szürke. A fiatalok tor-

ka fehér. Q).

5. A füles [rendes] vÖcsöh {T^öcsöh. F. Podiceps aurüua.

Der geöhrte Steissfuss.) Naum. 70. 108. Edw. 96, 2. (2).

Feje, torka, nyaka fényl fekete valamint egész fö-

le , szemei mögött , fül gyanánt foszlott rozsdaszinü coU-

csomag , alteste ezüstfehér , oldalain rozsdaszinü.

A szÁRcsAVÖcs-ök {Farcsikldbak).

{Les Gréhifoulques. BufF, Heliornis. Bonnaterre. Podoa,

Iliger.)

Lábaik karélyosak mint a szárcsáké s vöcsöké, de far-

kok kifejlettebb mint mindeniké , körmeik is hegyeseb-

bek C).

A bukdárok; tulajdonképi hosszanbukók.

{Les Plongeons. propr. dits. Mergus. Briss. (*). Colymhus.

Lath. Eudytes. Iliger.)

A. vöcsök egész idoma mellett rendes líszólábaik van-

nak, azaz els ujjaik egész végokig egyesítvék hártyák-

kal , s hegyes körmölcbe végzdök. Ezek éjszaki madarak

,

(') A. b. a karolinai vöcsök. {Pod. carolinensis. Lath.) Catesb.

1, 91. enl. 943; — a szép arcú vöcsök (P. kalipareus , Less. et

Garn.) Voyage de la Coq., Zool. 45. sz. — Rolland vöcsöké (P»

Rollandi. Quoy et Gaym. Voy. de Freye. Zool., xxxvi. rl.

(*) Ezen madarat Cuvier kihagyta (hihet, feledékenységbül), én

beigtatám mivel hazánkban is találtatik , b Földinél és Voigtnál Í3 a

többek közt le van irva. ^•

(') Plotus surinamensis , Gm. enl. 893; — Heliornis senega-

lensis , Vieill. gal. 280. Bonap. Károly, valamint Gmelin Í3 , ezen

nemet a nyurganyakok-hoz számitandónak véli.

(*) Mergus (búvár) egy nehezen meghatározandó madár latin ne-

ve ; Linné, Gesncr szerint.
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riíílunk ritkíhi fészkelök s hozzánlc csak télen jövök. Né-

ha partjainkon látható:

1. A nagy buhddr' {Le grand Plongeon. Col. glaciális.

Lin. {Der grosse Eistaucher.) Enl. 952. és Col. im-

mer. Gm. Wils. Am. IX. lxxiv- 3. Naum. GO. 103. k.

Az idült két s féllúbnyi hosszú, feje nyaka feketék,

zöldbe játszók, fehéres nyakkörvvel, háta fehéres pontok-

kal, alul fehér. Egy kissé fölfelé görbült alcsorrlemezén

alul barázda van. A fiatal , Col. immer. Gm. Briss. IV ,

X. 1. melly édes vizeinkre gyalsrabban jö, különbözik

többé kevescb])é fekete nyakával szürke vagy barna há-

tával, s ez okbul s kisebb termete miatt tulajdon fajnak

vétetek.

Megkülönböztetik tle

2. Az éjszaki hukdár {Éjszaki Icarahatna F. Le Lumme.
Col. arcticus L. Der Polartaucher.) Edw. 146. Naum.

Sup. 30. üO. k. s a fiatal, enl. 914.

Valamivel kisebb, nyakala hamvas, alsó csorrlemeze

egyenes és barázdatlan. A fiatal igen hasonlít az elbbi

fajéhoz.

3. Az apró buhddr. {Le petit Plongeon> Col. septentrio-

nalis. 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 idolt hím fölül barna, alul fehér, arca s nyak-

oldalai hamvasak , nyakeleje verhenyes. A nö s a fiatalok

barnák , fehér foltoldcal fölül , egész fehérek alul.

A BUKJÓK. (kARAKÁk).

{Les Guillemots. TJria, Briss. et II. Lumme). (^).

Csorrok általános idoma mint az elbbieké , toUaik

(') Uria görög vagy inkább latin neve egy vizi madárnak ,
melly
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egész az orrlyukakig, — az egy kissé meghajlott csorr-

végen kimetszés van. F bélyegök a hüvelykhijány. A
bukdárokéiiál is rövidebb szárnyaik a repdezésre is alig

elegendk. Halakat , rákokat esznek , meredek sziklákon

tartózkodnak és ott tojnak.

A nagy faj mellynek neve :

1. Nagy hukjó. TroiL Földi. Grand GuillemoU Colymh.

troile. L.) Enl. 983. Brit. zool. H. rl. Edw. 359. 1.

Frisch. 185.

Réce nagyságú, feje nyaka barna, háta, szárnyai feke-

tések , hasa fehér , szárnyán egy fehér vonal , a másod-

rangú tollak hegyei által képezve. Mély éjszakon lakik;

azonban Anglia s Scotia sziklás partjain is fészkel s

ei's télen hozzánk is elj.

^Van egy kisebb faj is:

2. A kisehh buhjó. {Grönlancliai harahatna. Földi. Col.

grylle. Lin.) Viell. gal. 294. Choris. , Voy. aut. du M.
isles Alent. xxii. rb

Fekete, szárnyeleje fehér. Néha mindenütt fehérrel

márványozott, [Colymh. marmoratus.) Frisoh. Supl. B.,

185. rl. Edw. 50. et Penn. x'^rct. zool. II, xxii, 2. Lát-

hatni egészen fehér egyéneket is. Col. lacteolus. Pali. (^).

Ezen alnemtl elválaszthatók

A BUKDÁCSOK.

{Les Cephus. Colomhes de Groenland- Krahhentaucher. (^).

- Csorrok rövidebb , hajlottabb hátú s kimetszéstelen.

bukdár-xiak. vagy vöcsöknek lenni látszik. Guillemot , angol neve,

s ostobaságát jelenti ki.

(') A. h. G. a gros bee
f
(Uria Brunnichii ^ Sabine) , Choris,

Voy aut. du m., pl. xxi ; — Vria lacrymans , Lapil. na. XXiii , s

nézd meg azon cikkelyt, mellyel Valcnciennes e nemrül adott.

(-) Cep/ius , egy tengeri madár neve, melly gyakran említtetik
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Alsó csorrlemezök izesülése rendkívül rövid. Szárnyaik

erösebbek s úszó hártyáik kimetszvék.

Legismeretesebb faj

A törpe huldacs. {Petit Guülemot, Pigeon de Groen-

land, Colymb. rtiinor. Gm.) Enl. 917. Mergulus alle»

Vieill. gal. 295. Brit. zool. H. rl. 4. 1. k. Edw. 91.

Naum. 1. kiad. 65. 102. k. Die Zwergblumme.

Jókora galamb nagyságú, fölül fekete, alul fehér,

szárnyán egy fehér vonallal , mint a buhjó. Csorra fe-

kete, lábai veresek. Az egész éjszak partjain lakik, föld

alatt fészkel. Télen néha mi is látjuk.

Következ nem:

AZ AiiKÁK-é. Földi.

{Les Pingouins. Álca. Lin. Alh.)

Csorra igen összenyomott , függöleg emelt , hátán met-

sz', rendesen keresztben barázdás lábai egészen hártyá-

sak 3 liüvelyklelenek mint a bukjóknál. Mind c mada-

rak az éjszaki tengereken laknak.

Még két alnemre oszthatók tovább:

A BÁBUSZOK,

{Les Macareux- Fratercula. Briss. Mormon. Ilig.)

Csorrok rövidebb a fejnél, s alapján olly vagy még
inkább emelt mint hosszú, s ennél fogva rendkivüli idomú

\

reds brrel van rendesen beszegve az alapja. A szél kö-

zelén lév orrlyukak nem eg3^ebek keskeny hasadékok-

nál. Apró szárnyaiig által még föl tudnalt egy lussé emel-

a görögöktül , s hojsza vagy csüUö. Moeriog és utána Pallas a buk-

dárok-ra. és bukjók-vi alkalmaztaták. Vieillot MERGULUS-ra változ-

ta tá , gal. 295.
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kedni; tengeren élnek mint a karakák s sziklákon fész-

kelnek.

Közönséges faj :

Az éjszalci bdhusz. Eszali álla. F. /Ilka arctica L. ct

labraduria. Gm. Mormon. JraLercula, Tcm.) EiiL 275.

Brit. zooL H. rl. Edw. 358, 1. frisch. 192. Namn.
C. 101. k.

Galambnagysiígu , sapkája , köpönyege feketék , alul

egészen fehér. Néha Angolhon meredek part szikláin fész-

kel, télen a francia partokon bvelkedik. (').

Temmink staryques (phaleris) név alatt a kisebbé

emelt csorruakat különbözteti meg. (").

A tulajdonképi alkák.

{Lies Pingouias. propr. dits. Álca. Cuv. Allén. (').

Csorrok nyultabb és késlap-idomu 5 alapját egész az

orrlyukakig födik a tollak ; szárnyaik épen kisebbek,

miulliogy vclek emelkedni tudnának, épen nem repülnek.

Néha télen partjainkon látható :

A iorda. F. [Rendes alha. Le Píngouin' commun. Álca

torda ci pica. Gm.) Enl. 1004. a vén, 1003. nyári

ruhában. Edw. 358, 2. Briss. VL viii. 2. Brit. Zool.

II. rl. 1.

Fölül fekete, alul fehér; szárnyán egy fehér vonal,

csorrán egy vagy kett. A him torka még azon fölül fe-

(') A. h. A. cirrhata , Pali. Spic, V. i. il. ; Vicill. gal. 299.

(") Alca cristatella , Vieill. gal. 297, vagy Starique cristatelle,

T. col. 20O. et Pali. Spic. zool. V. rl. t, tnellynek az A. pygmaea,
fiatala; A psittacula. Pali. Spic. V. rl. 2, s rnnck az A. tetracula

,

uo. i. k. íiatala.

(^) Alka, alk , auk , a Phcrö szigeten divatozó nerek, valamint

éjszaki Scotiában. Pinguoin, nevet adtak a Hollandusok a deli rep-

CUVlEll I. K. 39
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kelé, s szemétül csurráig eg}' fehér vonal van. Nagyság-

ra majd akkora mint a ruca.

A nagy álla. {Le grand Pingouin. jJlva iinpennis. L.)

JiuíT. IX, XXIX. Eul. 3(J7. Edu. 147.

A ludhoz közelít nagyságra; színei mint az elbbi-

nél, de csori-a egészen fekete, nyolc vagy tiz barázdás,

csorra és szeme közölt egy^ fehér foltja van ; szárnyai

aránylag rövid(bbek mint e ueui akármellyik fajánál.

Azt mondják hogy csak egy tojást tojik, nagyot bibor

foltosat.

Következ nem

A REPTELENEK-é.

(Des Manchüts. Aplenodytes. Forst. Fettgans, Pingvin.)

Az alkáknál is kevesebbé repülhet; apró szárnyain

csak nyomai vannak a tollnak, elo pillanatra pikkelyek-

hez hasonlítók; lábai hátrább állók, mint bármelly más

madárnál, öt csak a lábtöre támaszkodva tartják, melly

ngv terjedt ki , mint valami emls állal talpa , s mellynek

belsejében három , összeforrt vég csontot lelni. E mada-

raknál különben van egy háti*a irányzott hüvelyk , háronx

cláü ujjaik hártyáv.il egészen eg} esílvék-

Csak a déli hideg égöv tengerein találtatnak, hol csak

fészkelni jönck a szárazra. Fészkeikhez csak hasaikon ne-

hezen csúszva jutnak.

Csorroknál fogva három alnemre oszthatók föl:

A tulajdonképi REPTELEnek.

{Les Manchüts propr. dils. Aplenodytes. Cuv.)

Corrok vékony , hosszú , hegyes ; vége felé hajlott a

tclenelnek , olajos zsiradékok miatt. Lásd, Cliisius , Exot. 101. Buí-

foii ville kizúiola[; át aí éjszaki Alkukra.
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fclsö csorr, s hosszúsága liarinadáig tollakkal ledett, hol

az oirlyuk van s hol egy barázda kezddik egész a hc-

§yi§ menü-

A patagoni repielen- F. {Le gi'and Manchot. Jpt. pala-

gonica.) Enl. 975.

Lud nagyságú, fölül palaszi'ke ; alul fehér, álarca fe-

kete , citromsárga körvvel. Igen nagy csapatokban lakdc

Magellan szorosa körül egész új Gvineaig. Húsa , noha

fekete , megellet,

A REPLEJMÚSZOK.

{Les Gorjous. Catarrhactes. Briss). (*).

Csorrok ers , kissé összenyomott , hegyes , göm-
böly háltál, hegye kissé liajolt; az orrlyukaiul ered
barázda ferdén végzdik a szél alsó harmadánál.

Az ugró replenúsz. {Le Gorjou sauteur. jípt. chryso-

coma. Gm.) Enl. 98^. Yieill. gal. 298.

Jó réce nagyságú, fölül fekete, alul fehér, s fej háta

mindenik oldalán egy fehér vagy sárga tollagol hord. A
Maluinok s Új-Jio)land vidékein találtatik. Úszva néha

fölugrik a vizbül, tojásait földalatti vizbe rakja le. f).

A CSAKÚSZOK.

{Les Sphoenisques, Spheniscus. Briss. (*).

Csorrok összenyomott, egyenes, alapján rendetlenül

(') Gorfou a goir fugel-huY elrontva, jnollyen a nagy alka ne-

veztetik a Ferói szigeteken. Lásd Clusius , E\i)t., 567. — Catar-

rhactes y egy igen küJönbözó inatlác neve, nielly ij^tn jól icpül, s ma-

gasvul csap a zsákmányra le. Ez liilietö egyik csiillö vagy sirály volt.

(') A. ii. yípt. catarrhactes^ Edw., 49; — yípt. pápua ^ Sonn.

l-c»- Voy. pl. 115; Vieill. gal. 299; — Apt. ininor , Lathüiu , Syn.

Ili, 103.

() Sphotniscus nevet Moehring elször a bábuszoknak adott,

Biisson a rcjtteleneknck ; ctlül S(fr,v, ék (ik).

39*
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barázdás, folsö lemezének vege hajolt az alsóé csonka,

nyill oiTlyukai a közepén vannak.

A foTci csakúsz {Le sphénisque du Cap. Apt. deniersa'

Gm.) Enl. 382. és 1005.

Föli'il fekete , alul fehér , csorra barna , közéjben egy

fehér szalaggal: a hiranél azon fölül fehér szemöldök van,

torka fekete , mellén fekete vonal , melly mindenik oldala

hosszában folytatódik. Fképen a Reméiiyfok körén

lakik, hol sziklákban fészkel (*).

Második csah'id,

A TÁVOLREPÜLÖK (HOSSZÚSZÁRNYUAK).

(LéOngipennes. Grands voliers.)

A tág tenger madarait foglalja magában , mely-

lyek nagy szárnyaik segedelmével mindenfelé elter-

jedtek , s a hajósoktul minden vidékeken találtat-

nak. Ismertet jegyök , szabad vagy semmi hü-

velyk, igen hosszú szárny, fogazatlan de az els

nemekben liorgadt a többieknél egyszeren hegyes

vég csorral. Al-gogjök mindenik oldalán egy tu-

lajdon izom van • zúzájok húsos , vakbelek rövidek.

A HOJSZÁK. F.

(Z>es Pelrels. Procellaria. Slunnvogel.)

Csorrok vége hajlott s mintegy beizesült darabnak

látszik a többi részbe 5 ori'lylikaik egy, a fels lemezen

fekv csóbe egyesültek; lábokon hüvelyk helyett csak

egy köröm van a sarkon. Ezek minden liszó talpnak kö-

(') Aptenod. torquata. Sulin. 1-ci. Voy. llá. mclly, miut látszik,

M Apt' dtmcrsa jciccjc.
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zött legtarlósabban tartózkodnak távol a szúraztul: de

midöa szélvész közelít, gyakran a sziklákon és hajókon

kénytelenek menedéket keresni , mi okbul szélvész ma-
darak-nak is mondatnak. Péterié (Petrcl) nevöket onnan

kapták, mivel szárnyaik segedelmével járkálni szoktak a

vizen« Fészkeiket sziklalyukakba rakják , s az ket meg-

támadókra olajos nedvet lökdösnek , mellyel gyomrok
mindig telinek látszik. A fajok nagyobb száma a déli hi-

deg égöv felé lakik a tengeren.

Közelebbrül

HoJSZA {Procellariaj Pétrels)

nevet kapnak azok , mellyéknek alsó állkapcsa suta (cson-

kított). Legnagyobb faj

:

1

.

j4z óriás hojsza. [Pétrel géant. Quehranta huessos ou

Briseur eV os. Procellaria gigantea , Gm.) Lath.

Syn. III, 100. rl.

Csak a Déli-tengereken lakik s nagyságra fölülmúlja

a ludat. Tollazata feketés. Vannak többé kevesebbé fe-

hér fajták.

Ugyan azon tengerben találtatnak:

2. A fohi hojsza. (Le Daniier, Pélrel du Cap. Pialado

etc. ProcelL capeasis.) Enl. 9ö4.

Kis réce nagysága , hátán fehér s fekete foltos , alul

fehér. A liajósuk sokszor emlegetik.

Néha partjainkon látható:

3. A jeges hojsza. [Le Pétrel gris-blanc on Fulinar

y

Pétrel de Samt-Kilda. Proc. glaciális.) Enl. 59. Brit.

Zool. M. rl. 1. k.

Fehér, köpönyege hamvas, jó réce nagyságú. A bri-

lanniai s minden éjszaki meredek partokon fészkel. (*).

(') A. h. Pétrel hartie , Temni. col. 416 ;
— le Pétrel berarard
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A VÉSZJÓSOK. {Thalassídroma. Vigors).

Apró fajak, kissé rövidebb csorral , kissé cmellebb

szárakkal , s fekete tollazaltal. Ezeket tartják leginkább

szélvészhircletöknek.

Legközönségesebb faj :

j4 tengeri vészjós [lengeri liojsza. F. Procellaria pela-

gica. L.) Briss. VI, xiir, I5 Wils. Ani. VII, lix
,

6; Edu. 90.

Alig nagyobb a pacsirtánál , magas szárú , egészen bar-

na , kivévén furcsikát , melly fehér , s egy fehér vonalt

szárnyai nagy takaróinak hegyen. Midn a hajókon me-
nedéket keres , bekövetkez szélvész jele. C).

firisson szerint még clválasztandok :

A SZÉLTÁRSAK. (hoJHÁk).

(Les PuJJins. Puffinus.) f).

Alsó csorrlemezök vége a felsvel együtt alá görbül

,

orrlyukaik pedig, noha csövesek, nem köznyilásuak, ha-

nem két különböz lyuknak. Csorrok aránylag hosz-

szabb.

1. A Jiamvaa széltdrs. (Le Pujffin cendré. Proc. pujffi-

nus, Gm.) Enl. 002.

Fölíil hamvas, alul fehéres, szárnyai, farka feketék;

Freycin , 57 ;
— Proc. cinerea Lath. ; — Proc. desotata , id. ;

—
Proc. turtur. Forst.

(') Az enl. 935-ki koji ifjcn közel faj a D/li-tenjerokhez (Proc.

oceanica , Forst.) — A. li. Procell. Leachii , Tciiim., Ac. de phil.,

VI, pl. 9. f. 1 ;
— Proc. JVíhonii , Cli. Boi.ap. j Wils. Ani. VII,

LXX, 6. u. a. Ac. de phil. VI. pl. 9. f. 2; Proc. fregattá ,
Latlian. ,

Rochef., Antill., p. 152; — Proc. marina, Vieill., pal. 292.

(') Puffin , a mi 2oik fajunk reve a skót parlokou.



A7. ÚSZHÁRTYÁSAK. 615

a fiatal sölclobb sziuii. Holló nagyságú. Majd minden ten-

gerben találta lik. (').

Ezen fajjal igen soká összezavartaték egy másik , csa-

jkán lebenke nagyságú , fölül fekete , alul fehér , Scolia

éjszaki partjain s a szomszéd szigeteken végetlen számban

lakozó , mellyeket a lakosok téli eledelnek besóznak , neve :

2. A skót hojha. [Procellaria Angloruin ^ Tem.) Edw. 359.

A hajósok néJia, hojsza név alatt, beszélnek olly déli

sarktengeri madarakrul, mellyek két különböz nemet

alkothatnak.

A TENGERÖRÖK (teNGÖRÖx).

{Ler Pélécanotdes , Lacép. Halodroma' Ilig.)

Idomok mint a hojszáké vagy hojháké , de torkok

kiszéleszthetö mint a kormoránnál, hüvelykök pedig egé-

szen hibázik, mint a diomédeknél. {Procellaria urinatrix

Gm.) , és

A HOJHÚSZOK.

{Léts Prions. Lacép. Pachyptila. Ilig.

Különben a hojszákhoz hasonl<')k , de orrlynkaik el-

választvák mint a széltársaknál , esorrok tág az alapján ,

széle pedig belül függ lemezesekkel szegett (fogas) , mint

a rucáknál- Ezek az ugy nevezett lék hojszdk
(
Procella-

ria vülata ct cuerulea. Forst.)

A DIOMÉDEK.

{JLes Alhalrosses. Díonudea , Liii. yílhalros.) (").

Legtömegesebbek minden vizi niadarak között. Csor-

(') A. li. Proc. obscura ^
Vieill. gal, 301; — Proc. pacijica r.

/ulíginosa, Wtiite 252 , melly tatáu nem kiil6iil)ö/,iii a Procell. ae~

quinoctialis-l\ú , Edw. 89.

(-) Diomedea , régi neve a Diomed sziiícle körül Tarpritolio/ Vö-
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rok nagy, ers ós metsz, kijeleli vaiTíinyokkal , nagy

horogba végzödö , melly oda izesíillnelc látszik. Orrlyu-

kaik rövid gombolyidomuak , a csorr oldalai fel^ fckü-

Tök le , lábaikon nincs Inivelyk , seni a bojszáknál mu-
tatkozó kis köröm nincs meg. Minden déli tengeren lak-

nak 5 lialikrával , puhángokkal stb. élnek.

A hajósok eltt legismeretesebb faj :

A repül dioinécV F. {Diomedea exulans-, Liii.) Enl.

237. VieiU. gal. 293.-

A franciáktnl niou/on du Cap. {foki ürü ) nagy-

sága s fehér tollai okúért, (mig szárnyai feketék), s mi-

vel a déli napfordíl«'in túl fképen bvelkedik. Az Ango-

lok /ladi /io/o-nak is nevezik ket. A repül halaknak

igen nagy ellensége. Fészicet fölemelt földre rak s ide

számos és jó izü tojást tojik- Szavát olly ei'ösnek mond-

ják, mint a szamáré.

Még sok többé kevésbé barna vagy feketés diomédek

ismertetnek, de még eddig nem lehete meghatározni,

mennyire képzenek fajtákat vagy fajokat. (M.
^

A CSÜLIik. F.

(Les Goelands, Mauves, Mouetíes. fjcirus, Lin.

Müve). {-).

Csorrok összenyomott, nyúlt, hegyes, fels lemeze

zeitanyázó némelly madaraknak, mellyek a görögöket idve/.elve , a

barbárokat, monda szerint, megtámadva fogadák. Mi az albatro -l

illeti , az elsö porliigali Iiajósok az otrombokat más tengeri madarak-

kal együtt alcatros-vagy alcaíras-nak nevezek. Dami)ierie e nevet

a jelen nemre alkalmaztatá ; Grew Albitros-n , Edw. Albatros-ní

változtatá.

(') Hlyen a Dióm. spadicea, — A. li. D. brachjura , Temm. enl.

963 ; — D. melanophris , T., col. 456 ;
— D. chlororhynchos

,

Lath. , V. pl. XCIV, col. 468; — D. fuliginosa, col. 469.

(') Larus . c madár görög neve : Gavia latin , s innét a proven-
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hajlott végíi , az alsó alul elálló szögletei képez. Kózép-

lííjou fekv orrlyukaik hosszúk keskenyek s eltünök;

íarkok teljes , száraik elég emeltek , hiivelykök rövid.

Gyáva, falékony madarak, a leuger partjain pesgök, min-

denféle halakkal , döghussal slb. élnek. A homokban vagy

sziklarepedékekben fészkelnek, csak keveset tojnak. Mi-

kor a szárazra mennek, rósz id jele. Partjainkon több

faj találtatik ; s mivel életkoruk szerint különböz loUa-

zaluak, fajaik még többre szaporittattak. Általában mint

fiatalok , szürke foltosak.

Buffon Goelancls-niúí nevezi a nagyobb fajokat, ezek

nálunk maradhatnak

:

A CSLLÖK.

Mellyek nagyságra a récét fölül múlják.

Egy a legnagyobb közül,

1. Jl felete (Jcopönyegu) csüllö. {Le Goeland a manteau

noir. Larus marlnus et naevius. Grn.) Enl. 090 és 220.

Eleinte fehér és szürke foltokkal, utóbb egészen fe-

hér lesz , csak köpönyege fekete ; csorra sárga , alul egy

veres folttal ; lábai verhenyesck.

2. A szürke {höpönyegü) csüllö. (közönségesen a polgár-

mester , Le Goeland a manteau gris. Larus glau-

cus. Gra.) Naum. 1. kiad. 36.

Alig kisebb nála : íöle csak világos hamvas köpönye-

gére különbözik. A fiatal .szinte foltos. (^).

cali Gabian ; a francia Mauves , vagy Mouettes a német M'öve~lü\

jö ; Goeland, mellyet Feuillée használt elszói", az angol Gull, vagy

Gull-ent-hiil van elrontva.

(') Temmink megkülönbözteti a Lar, argentatus-i , Lath., enl.

253; — A. h. Goeland leucomele , Vieill. 61. s. Goeland a tété nire

du Bengale.
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A SJRÁI^YOK. F.

(Les Mauves. ou Moitettes.)

kisebb fajok.

1. /í sárí>a (Uibii) sirály. [La Mouelte a pieds jaunes.

Ikarus J'uscus. L.jlavipes. Meyei*.) Frisch. 218. IS'auni.

1. kiad. ól. k. B.

Fekete köpönyegén kivíil egészen fehér ; lábai sárgák.

2 A fehér sirály. {La Mouette blanc/ie. Larus ebur-

neus, Gm.) Enl. 994.

Egészen fehér; lábai feketék 5 Grönland és Spizber-

güban. Néha Európába is alátéved.

3. j4 léllábu sirály. (í^a Mouette a pieds hleues. Lar.

Cyanorhynchus. Meyer.) Enl. 977. IJriss. VL xvi. 2.

Kés korában szép fehér, köpönyege világos ham-

vas; szárnya els tollai részint feketék, végokon fehér

foltokkal; csorra, lábai ólomkékek. Sokat él csigákkal.

4. j4 nevet sirály {veres láhu sirály. La Mouette a

pieds rouges. Lar. ridibundus. Lar. hybernus, et

Lar. erythropus. Gm.) Enl. 969. és 970. Briss. VI.

XVII. 1.

Majdnem hasonló az el«")bbihcz , kivévén hogy els

korában, fariba vége fekete, szái'nyán j)edig fekele s bar-

na szin is találtatik ; az idültnek feje tavasszal barna lesz

s egész nyáron illyen marad (Enl. 970) ; csorra s lábai

többé kevesebbé veresek. Nevets kiáltása van. (').

(') A. h. Larus atricilla , P.ill. Nov. com. pprrop., XV, XXii,

2; Catcsb. 1, 89; Wils. Am. IX, LXXiv. 4, — Ridibundus név

alatt; — Lar. leucopterus ; Lar. cirrhocephalus , Vieill. jjal. 289,

V. poliocephalus , Licht. ; — L. leucophtalmus , Licht col, 566 ;
—

L. Sabini
, Le.ich ; — L. minutus ^ Falk., Voy. III, XXIV; — Lar.

melanurus, T. col. 459, és Tiles , Voy. dfi Kriisenst. Lvn. rí.
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"5. A háromujju sirály. F- {La Mouelte a írói doigts Ika-

rus tridatiylus. Lar. rissa. Giii) Briss. YI. xvi. 1 és

XVII. 2.

Egyre igen hasonló az elbbiekhez, de igen rövid s

lökélyetlcn hvehke által különbözik. Fialaláágában töb-

bé kevesebbé barna foltos.

JMéltán választattak el a csüllcik- és sirályoklnl.

A GANÁLYOK.

{Les Stercoraires. Bi'iss. Itahles. Bnff". Lestris. Ilig.

Rauhmöve). (^).

Csorrlyukaik hártyásak , nagyobbak mint a többiek-

nél, következleg nyilasok a csorr hegyéhez és széléhez

közelebb esik; farkok hegyes- Diihösen kergetik az apróbb

sirályokat, elragadandók azoktul az eledelt, st mint monda-

lik , azoknak ganaját (emésztetét) fölfalandók. Innét nevök.

1. A hosszú farkú gandly. {Le Labbe a longue queue.

Larus parasiticus. Gm.) EnL 7G2. Edw. 148.

Fölül sötét barna , alul fehér ; farka két középs tol-

la a többinél még egyszer hosszabb. Nálunk igen ritka.

Fiatalságában egészen barna. Ekkor = Larus crepidalus
y

Gm. Enl. 991. vagy jobban Edw. 149-

Az éjszaki földsark vidékein találtatik egy faj , csüll

nagyságú, barna szárnytollainak alapja fehér, ez a

2. Nagyobb gandly. {Larus cataractes , Gm.) Brit, Zool.

L. rl. 6.

Van egy másik is, sirály nagyságú, fölül barna,

alul fehér , mellén barna örvel , ez az

3. Örves gandly. {Lestris puniurinus , Tem.) (").

(') ^i;?^tj rabló, tolvaj, a svéd halászoknál neve e madárnak.

Vieillot STORCOREUs-ra változtatá.

(') Nem merem a Lestr- Catarrhactes , Freyc. 38 , es Stercoreus

pomarinus
f

Vieill. gal. 288 azonosságát vitatni a flebbi íajokkab
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A HALÁSZKÁK. (lIALÁSZMAOÁR. F.)

{Les Hirondelles de mer. Slerna. Lin. SeescJiwcdben). ('),

A franciák és németek azért nevezik ket tengeri

fecskéknek^ mivel szárnyaik rendkivl hossznak, farkok

villás, lábaik rövidek, mclly okokbul idomra s repülésre

nézve a fecskékhez hasolítanak. Csorrok hegyes, össze-

nyomott, egyenes, hajlás s elduza(]ás nélkül; orrlyu-

kaik az alap felé, hosszi'idadok s i'észint át fúrtak; a lá-

baikat egyesít hártyák igen kiszeltek; keveset is úsznak.

Mindenféle mód repkednek 3 igen gyorsan a tengereken ,

nagyon kiáltozva , s ügyesen fölkapkodva a vizek szinérül

a puhányokat és apró Jialakat, mellyekkel élnek. A szá-

i'azra is elmennek a tavakra és folyókba.

Kdcs vizeinken lavaszszal legközönségesebb

,

1. j4z európai haldszka. {Európai haldszmaddr. F. Le
Pierre-Gariri, ou. Hir. de mer a bee rouge. Sterna

hirundo. Lin.) Enk 087., Frisch. 2l0; Nauni. 37.

52 k. Wils. VII, LX, 1.

Idült korában fehér , köpönyege világos hamuszin ,

sapkája fekete, lábai veresek, csorra veres fekete véggel;

egy lábnyi hosszú ; de legalább kettig terpeszkedik.

2. Az apró haldszka. {La petit Hirondeüe de mer»

Sterna minuta. Lin. Die Zivergseeschwalbe.) Enl.

í)96. Wils. Am. V. lx, 2. Naum. 38, 55. k.

Az elstül csak egy harmaddal kisebb termetérc néz-

ve különbözik, homloka is fehér.

3. A fekete csorru Jialdszka. {Hir. de mer a bee noir.

St. cantiaca. Albin.) 11, Lxxxvm.

Az elst meghaladja ; fekete csori'ának vége sárga ; a

fiatal = Sterna striata , Gm. Lath. Ví. 98. rl.

(') Sterna angol nevök , Stern vagy 2'er« , Turner által latini-

zálva s Gesnertül fölvéve.
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4. jl honi halászla. (S/erna Caspia , Pali.) Sparm. Mus.,

Carls., Lxii , Meyer , Németliou mad., II , vi. Sav.

Egypt. Ois. IX. rl. 1. k.

Fehér, köpönyege hamvas, fej háta feketével fehérrel

vegyes , csorra veres , láhai feketék.

5. A fekete haldszha. {U Hir. de mer nire. Sí. nigra.

Su fissipes, et St. naevia.) Enl. 338, és 924. Frisch. 220.

Farka kevesebbé mélyen villás. A fiatal köpönyege

fekete foltos. Az iclll. majd egészen feketés hamvas.

Az idegen fajok között megjegyzend:

"G. A tollagos haldszha. {U Hir. de mer á nigrettes. St.

inca. Less et Garn) Peru partjairul. Voy. de la Coq.,

Zool. 47, rL

Fekete, csorra-lába veres, arcán egy szalag s fülének

€3Üngó' tollai fehérek. (').

A többi halászkáktul megklönböztetendök:

A BANGÓK. F. (les JSODDIS.)

Farkok nem villás s majd a szárnyokat liti föl. Csur-

i"okon szinte egy csekély elöduzzadás van, els jelensége a

sirályokénak. Csak egy íaj ismeretes

A fekete bangó. {Le Noddi noir ^ oiseau fou^ etc. Sler-

na síohda, L.) EnL 997.

Feketés barna 5 feje föle fehéres, a liajósoknál azon

-ostobaságáért híres , mellyben a hajókra rohan. (")

(') A. h. ezen európai fajokat : St^rna Dougali , Monlag. ; Vicili.'

gal. 290; —- St. angelica ^ iia., vagy aranea , Wils. Am., VIII,

LXXii, 6; — St. arctica^ T.; — Su leucopareia, Nalter. St. leu-

coptera., Teram. Schinz., Vögel der Schweiz , hoinl.

Az idegen fajokbul : St. cayana , enl. 988 ;
— St. melanau-

cherif T., col. 427; — St. melanogaster , iia. co!. 434; — St. fuli-

ginosa , Wils.

{) St. philippennis , Sonn. l.er. Voy. L.x.x.XV. il.) ueni látszik
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A GÓLICOK.

(Lc'S Coupeus-(V eau oii Becn-en-cueaux. WiyncliopH.

L . 'S( li terén sí hnahler.)

A lialászkáklioz liasonlílanak apró lábaik , hosszú szár-

nyaik s villás Tarkók állal; de luiudeii riKulái'lól különböz-

nek rcndkivüli csorrok állal, mellynek fclsö lemeze rövi-

debb az alsónál , mind a kett pedig egyszer lemezek-

ké lapult, mcllyek szélei megegyeznek (összeérnek) be

nem kiücsobklva. Csak azzal t
á
piáiba tj.ík magokat, a mit

a víz lölszínénil repülve emelnek íol alsó állkapcsokkal.

Fképen egy iaj ismeretes:

A fekete gidic. F. {Rhyncops n/gra. Lin) Enl- 357.

Fehér , sapkája s kí)pönyege feketék , szárnyán egy

szalag s tarka küls tollai kifelé fehérek. Csorra lábai ve-

resek; mintegy galambnagyságu. Az antilli szigeteken la-

kik. (').

Elarinadik család.

A TELETALPUAK-É.

(
2\)tipaliiies. 7.^uti'pali}uiLi.)

Az rajta nevezetes, liogy hüveljkök a többi uj-

jakkal egyetlen egy hártyába egyesült, s ezeu

mszeresség dacára is , nielly legjobb evezkké te-

szi ket, az uszótalpuak között egyedül ülnek föl

a fákra. iMind jó repülök s rövid lábúak. Linné s

Ivtilöiibozui a 5/o//£?a-lul ; — a St. fuacata^ Latliam, Briss. VI, XXi ,

1 , s/iiile ezen alneniliez lálszik tartozni , \alamiiita St. tenuirostris ,

T. col. 202.

(') A. li. Rhynch. Jlavirostris , Vieill. §al. 291 ; Rh. cinerascens

Sj))X, Ciij — Rhynch. brcvirostris ^ ua. cm.
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iiárüin nemre osztja föl ket , de ezek közül az elsu

tovább fölosztandó.

A PELLTKÁNOK. F. (TORKATÁG-ok.)

{Les Pélicans. Pelecaniis.)

Mindazok ide tarlozók , mellyeknél a csorr alapjiinál

némi lolltul csupasz hely vau. Orrlyukaik alig észrcveJiet

nyílású repedékek. Torok-börük többé kevesebbé kinyújt-

ható , uyelvök igen kiesni. Zúzájok a többi gyoinrokkal

együtt nagy zsebet képez. Középszer vagy apró vak-

beleik vaunak.

A GÖDÉNYEK (vagy tulajdonképi pellikánok)

(torkatágok).

{Les Pélicans propr. dits. Onocrotalus ^ Briss. Pelecanus ^

iiig). C).

Csorrok igen nevezetes nagy liosszasága , egyenes igen

széles és vizszíuüleg lelapilott idoma által, s liorogba vég-

zdik 5 végre alsö álkapcsának Jiajlékony ágai csupasz s

elég nagy zsebbe kiterjeszthet liárlyát tarUiuak. Hosszában

két barázdája van s úiho. elrejtvék az orrlyukak. íjzcni-

körük csupasz mint torkuk. Farkok kerek.

A rendfs gödény {közönséges íorkatdg. Le Pélican or-

dinaire. Pelecanus onocrolalus.) Enl- 87. Edw. 92.

Friscli 18G.

Hattyii-nagyságu , egészen fehér, könnyden bcíulva

Jiús-szinnel ; csorra horga veres mint cseresnye ; többé

kevesebbé elterjedt az egész ó világban, mocsárokban fész-

kel , csak eleven halakat eszik. Ugy mondják, élelmet és

vizet hord torokzsebében. Az életkor-miatti változásokat

(') Pdt'.canus cs Onocrotalus , kct lalinizúlt göiöi; neve e ma-
dániuk.
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nem eléggé liulározúk meg c madárnál, hogy lajail biz-

tosan szánilálhalii<')k el. (').

A ÜOROiMÚSZOK.

{Les Connorans. (), Phalacrocorax, Briss. Carbo , ^leyer;

Haliens, llig. Scharbe.)

Csorrok Iiosszult; összenyomott, a fels csorrlonicz

vége görbült az alsóé clvilgolt ; nyelvük igen kicsin , lo-

rokbörc kevesebbé tágnló; orrlyukai mint apn') vonal s

nyíltnak nem látszók. A középujj körme fíirészes-íogas.

(i) A tiilajdonképi koromúszok.

{Les Curnwrans jiropr. dils. Eigentliche Scharheri.)

Farkok kerek, 14 tolla. Nálunk csak egy találtatik:

1. A nagj Áoro/núsz. (Korniorcín, Földi. A népnél: Áa-

rakatna ; iára halondja. Le Connoran- Pelecanus.

(') Nem látok semmi kíilöiibscget a rendes gödény s Pelic. ro-

seus, között, Sonn., 1-er Vo)., Liv. rl. A Pelec. manillensis , ua.

Liii ,
már Sonneiat véleménye szeiint nem egyéb fiatal roseus-ná\.

Szinte nem látok különbséget a Tuscus , Edw. 93 , s az enl. 965

képe közt, mclly Roseus , néven idézlelik, de inkább liasonlít a

Manillensis'hei. Tcmmink e képet a rendes faj íiatalának állítja,

A P/iilippensis , Biiss. VI, LVi. rl. ugyanazon egyén, melly mintául

szolgált az enl. 965 képnek. így mindenik fiatal gödény. — A 957

rlapon , szinte Fuscus néven idézett, valóban fajnak látszik, meg-

egyez Vieilloléval
,

gal. 276. — A. li. P. perspiciüatus , T. (szem-

üveges gödény f) col. 276.

(-) Cormoran, a Corbeau marin, elrontott összetétele, hollónak

mondaték fekete színéért: Ez valóban Aristoteles vízi hollaja. Pho~

lacrucorax (kopasz holló) görög neve egy madárnak , Pliniustul em-

lített, de Aristotelestül nem használt. A Carbo-t Albert adta neki,

talám a német dcharbe szerint. Mint e nevekhez Vieillot is oda adta

a magáét, Ujdro-corax-ot, gal. 275.
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Carbo. L. üie Scharbe.) Enl. 927. A fiatal, Frisch.

187 s 188, s Brit. Zool. L. rl. 1.

Fekete barna, hátán sötét fekete hullámzattal , csorra

hegye felé s nyakelején fehérrel vegyítve, a torokkör s

az arcok fehérek a hímnél , feje pedig búbos. Lud nagy-

ságú. Sziklalyukakban vagy fákon fészkel; hármat vagy

négyet tojik.

2. A kis hoj'ojnúsz. {Le petit Corinoran. Pelecanus gra~

culus. Gm.) Enl. 974. a fiatal.

Jegyz. Graba újabb tapasztalásai szerint ezen faj

megegyez a eristatus - {búbos)s(xl ; szemesillaga hamisan

van barnára festve.)

Valamivel kisebb, sötétebb fekete, jobban bronc szí-

n; semmi fehér a nyakelején; háta tollai hegyesebbek,

az elbbinél ritkább. (^).

d. A LENGÉK. LÉNGÖRÖKÖK.

(Les Fregattes. Fregatvogel.) (-).

A koroniúszoktul villás fark, rövid lábak, — melly-

nek úszhártyái mélyen kiszeltek , iszonyú terjengés és

ollyan csorr által , mellynek mindenik lemeze meghajlik

a végén, különböznek.

Szárnyaik olly hatalmasak , hogy végellen távolságra

repülnek a száraz földtül, kivállképen a napfordítók kö-

zött, a repül halakra csapva le s az otrombokat zsák-

mányuk kiadására kényszerítk.

Jól csak egy faj ismeretes :

(') A. h. Cormoran longup., Temm. [Pel. eristatus, Olafs.) Voy.

ou Isi. franc. ford. XLiV. rl. col. 322 , Vicil. gal. 276 ;
— Pel. afri-

canus , Lath. ; Sparn., Mus. carls., III, 61.; — Pel. nievius

,

Lath., Syn. Ili, 104. rl. Sparm., Mus. Carls. I, 10 ;
— Pel. pjg~

maeus , Pali , Voy. App., pl. 1.

(") Vieillot innál iicvk : Tuclijpcief^
,

pl. 274.

CUVIEU 1. K. 40
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A kesely lenge {kesely pellikdn , F. Pelecanus aquilus^ L.

Der Fregatvogel.) Enl. 961. Vieill gal 274. rl.

Tollazata fekete , torka s nyaka alatt többé kevesebbé

fehérrel keverve , csorra veres. Kiterjesztett szárnya, mint

mondják , néha tiz söt tizenkét lábnyit ölel. (').

C. AZ OTROMBOK.

{Les Fous. ou Boubies. Sula , Briss. ; Dysporus , Ilig. Der
Tölpel.) {%

Csorrok egyenes , könnyden összenyomott, hegyes,

hegye görbült, szélei frész-fogasak , fogai hátra irányoz-

vák; orrlyukai egy majdnem a hegyig nyviló vonalba men-

nek át; tokok, mint szemkörök is csupasz, kevéssé nyú-

lékony , a középujj körme fürészes ; szárnyok sokkal ki-

sebb mint a lengéé, farkok kissé ikes. Otromboknak ne-

veztetnek azon ostobaságért hogy emberek és madarak,

leginkább a lengék által, üldöztetni hagyják magokat,

melly utolsók megverik ket , hogy halászott halaik át-

adására kényszeritsék.

Legközönségesebb

:

A fehér otromb. {Le ¥ou de Bassan* Pelecanus bassa-

nus. L.) Enl. 278. Vieill. Bril. Zool. L. rl. Naum. pótl.

56. lü. k.

Fehér; els szárny tollai s lábai feketék, csorra zöl-

des, — majd lud nagyságú. Bassan-'i nevét egy kis szi-

gettül kapta az Edinburgi öbölben , hol igen szaporodik

noha egyszerre csak egy tojást költ. Télen gyaicrau elj

(') Kissé önkényüleg emeltetek faji rangra a Pelec. minor, Eclw.

309, s A leucocephalus , Buff. Ois. VIII., XXX. rl. talán =r Pelec.

Palmerstoni , Lath.

(•) Sula, Koyer szerint a fehér otromb. neve a Feröi szigete-

ken, Clavius, Exot. 36. Boubie , angol, nevök , a booby-iul , mcIly

ostobát, ostrombát jelent.
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parljainkra. A fiatal barna , fehér poiitozattal (Enl. 986.)

Az otrorabok többi fajai nincsenek elég szigorúan megha-

tározva. (^).

A NYÜRGANYAKOK. F.

{Les AncJiinga, Plotus. Lin.) (^).

A koromúszéhoz hasonh'tó testen és lábakon hosszií

nyakat, kicsin fejet, egyenes, karcsú s hegyes csorrot mu-
tatnak, ez utolsónak szélei fogasak; szemeik és arcok csu-

paszsága különben oUyan mint a torkatágnál,, mellynek a

nyurgauyak szinte szokásait birja , ö is mint azok, Iá-

kon fészkelve.

Néhány fajok ismeretes vagy fajtájok a két világ forró

tájairul. A ruca nagyságát nem múlják föl, de nyákok

hosszabb. (^).

A FÉTONOK. F. HÉHONÁROK.

{hes Paüle-en-queue. Oiseaux du tropique. Phaeíon. L.

Tropilvogel).

Megismerhetk két keskeny , igen hosszú , s távoh'ul

szalmaszálhoz hasonlító tollrul farkokban. Fejkön sem-

mi csupasz nincs. Csorrok egyenes , hegyes, fogas, közép-

szerüleg ers, lábaik rövidek, szárnyaik hosszúk: ennél

fogva igen messze is repülnek a mély tengerek fölé, s

ritkán hagyván el a forró égalt, megjelenésök a heves

(') A. h. a barna otromb.
^

[Pelec. sula , L.) enl. 973. Catesb.

l , 87. VíeilJ. gal. 277.

(•) Anhinga ezen madarak neve a Topinambusoknál , Maigiav

szerint. Plotus vagy plautus latin, s laposlábat jelent. Klein az

hártyás lábu-családjainak egyikere ruházta, Linnné a nyurganya-

kokra.

(') Plotus melanogaster , enl. 959 es 960; Vicill. gal. 278;

VVils. IX, LXXív, t, 2; — enl. 107; — Lalham , Syn. VI; 96;
— Anh. Levaillanty T., col. 380.

40*
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ÖV közelettjL hirdeti u hajósoknak. A szárazra jobban csak

i'cszkclni jönek s Iákra iilnek le.

Csak néhány faj vagy fajta ismeretes, ieliér tollaza-

tú , többé kevesebbé feketéssel tarka
,

galambnagyságát

fölül nem múló. ('}.

Negyedik család.

A LEMEZ-CSORRUAK.

{L>amelliro8treii)
,

Csorrok vastag , inkább lágy brrel mint va-

lóságos szaruval takart ; szélei lemezekkel vagy apró

fogakkal szegvék ; nyelvök széles, húsos, fogazott

szél. Szárnyok középszeren hosszú. Inkább édes

vizeken élnek mint tengeren. A legnagyobb szám-

nál a Ilim gögsípja, ketté szakadásánál különböz

idomú tokcákra van földuzadva. Zírzájok nagy , igen

izmos, vakbeleik hosszúak.

Els nagy nem

A RÉCÉKÉ.

{Les Canards. Aaas. Lin.)

Azon uszhártyásokat foglalva magában , mellyek

nagy , széles csorrának oldalai kiálló , vékony , keresztbe

helyezett lemezekkel borilvák , arra szántaknak látszva,

hogy a vizet ki hagyják folyni, mikor zsákmányát meg-

fogta a madár. Három alnemre osztalnak fÖl, de ezek ha-

tárai mindeddig nem szigorúak.

(') A repül fétou. Földi (Phaeton uethereus ,) Enl. 369., es

998; — Ph. phoerticurua , Enl 979. Vicill. gal. 279. rl.
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A HATTYÚK. F.

{Les Cignes. Cygnus. Meyer. Die Schiváne.)

Csorrok elül oUy széles mint lidLul , alapjánál maga-

sabb mint széles; az orrlyukak majd hosszasága köze-

pén; nyaka igen hosszii. Legnagyobb madarak a nemben.

Fkép' a vízi növények magvai val s gyökeivel élnek. Es

igy beleik s kiváltképen a vakok igen hosszúk. Gégejök

nem dagadt:

Európában két faj van

1. ^ néma hattyú. (Le Cigne a bee rouge. Anaa olor.

Gm.) Enl. 913.

Csorra veres, feketével szegve, alapján gömböly
púppal; tollazata hófehér. A fiatal csorra olomszín , tol-

lazata szürke. Ezen faj teszi megszelídítve tavaink és csa-

tornáink diszét. Mozgásainak gyöngédsége , idomainak kel-

leme, toUainak ragyogó fehérsége , a szépség és ártatlan-

ság példaképévé tették. Egyenlen él halakkal és növé-

nyekkel , igen magasan és gyorsan repül , sebesen úszik

,

szárnyaival a szelet fölfogva , mellj^ek különben hatalmas

fegyver gyanánt szolgálnak neki a megtámadok ellen. Ta-

vakon , nádasokban fészkel , hat vagy nyolc zöldes-szürke

tojást tojik.

2. u4z énekes hattyú* [Le Cigne a bee noir. Anas Cyg-

nus. Gm.) Edw. 150. Brit. Zooh Q. rl. Naura. 1. kiad.

13. rl. 27. k.

Csorra fekete , sárga alappal , teste fehér , sárgás szür-

kével árnyazva , fiatalságában egészen szürke. Ezen faj kül-

sejére igen hasonlít az elbbihez de belsleg teljesen kü-

lönbözik attul ggsípja által , melly visszagörbül és nagy

részint behat a mellcsont gerincének egy üregébe, mell}''

különösség mind a két nmmel közös de a házi (néma)

hattyúnál nem létez. Ezen hattyú vad hattyú nevet is vi-
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sel, noha nem eltaláltan. A haldokló hattyúnak ének-

lése mese.

3. A fekete hattyú. {Le Cigne rioir. Anas plutonia. Sli.

An. atrata. Lath.) Natúr- mise. 108. rl. Vieill. gal. 28G.

Nem rég óta találtaték föl Újhollandbauj akkora mint

a rendes hattyú , de kevesebbé kellemes ; egészen fekete

,

els tollait kivéve , mellyek fehérek , mig csorra s annak

alapján a csupasz bor veresek. {^).

Nem könnyen választhatni el a hatlyuktól bizonyos

fajokat; valóban kevesebbé csinosakat, de mellyeknek

cíorra ugyan ollyan.

Közülök többeknek csorr - alapján púp van. A legis-

nieretesbnek neve

4. Spanyol hattyú. F. {Khinai hattyú. F- U Oie de Gvi-

née. Anas Cygjioides. L.) Enl. 347.

Udvarainkban neveltetik, hol ludainkkal könnyen

tenyészik. Fehéres szürke , köpönyege barna szürke ; a

hím megismerhet azon loUas lebbenyrül melly csorra

alant csüng , s a csorr alapján lév nagy puprol.

Egy másik ritkább fajt leirói elsbben gambiai ludnak

neveztek , nálunk illy nev :

5. A gambiai hattyú. {Li' Oie de Gambie' Anas gam-
bensis. L.) Lath. Syn. Ili, p. 2. l. 102. rl.

Kitnik nagysága, magas szárai , homlokának púpja

s azon két sarkantyú által , mellyel szárnyízesülése föl-

fegyverzett. Tollazata biborfckete. Torka, teste eleje s al-

ja s szárnyai fehérek (^).

(') A kanadai hatPyu [L' Oie a cravatte. Anas canadensis y

L.) Enl. 346 , Wils. Am., lxvii , 4 , szinte valódi hattyúnak látszik.

(') BufFon e madarat összezavarta az egyptusi lud egy fajtá-

jával , enl. 982. Latham ábrázolata hiányos, csak egy sarkantyút

mutatván , s a sisak nem elálló.
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A LUDAK.

(Les Oies, Anser. Briss. Gánse-)

Csorrok középszer vagy rövid , elül keskenyebb mint

hátul, alapján magasabb mint széles; száraik emeltebbek

mint a récéknél , s közelebb állván a test közepéhez

,

járások könnyebb. Sokan élnek füvei és maggal. A gége

egy ismert fajnál sem képez áthajlást.

Tulajdonképi ludak.

Csorrok oUy hosszú mint fejk; szélét lemez-hegyek

szegik be, hegyes fogaknak látszók.

1. u4 rendes lud. {U Oie ordinaire- An. anser. L. Die ge-

meine Gans>)

Udvarainkban mindenféle szineket kapott, — egy vad

fájtul ered , melly szürke , köpönyege barna de szürké-

vel hullámzott , csorra egészen narancssárga = Anser ci-

nereus, Meyer Albin 90. Naum. I. kiad. 41. rl. 60. k. De

van egy igen közel faj , öszszel érkez meg , farkánál

hosszabb szárnyai s homlokának néhány fehér foltja által

megismerhet; csorra narancsszín, alapján és végén fe-

kete = Anas segetum, Meyer. Enl. 985. Frisch. 155.

Naum. 1. c. 42. f. 61.

Télen elég gyakran látható:

2. A piszegö lud {U Oie rieuse. Anas. alhifrons. Die

Blassgcns.) Edw. 153. Naum. 1. kiad. 43. 62. k.

Szürke, hasa fekete, homloka fehér.

A két világrész éjszakán van egy negyedik faj is

3. A hó-lud {TJ Oie de neige- Anas hjperborea. Lin.)

Wils. Am. Vili. Lxxiii. 5. s a fiatal LXix. 5. Naum.
1. kiad. pótl. 23. rl. 46. k.

Fehér; csorra, lábai veresek, szárnytollainak vége fe-

kete; néhö a leli nagy zivatarokban a mi mérsékelt vi-
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dékeinkre is elvetdik. A fiatal többé kevesebbé szürkével

kevert. Ez az Anas coerulescens , Gm. Edv^-. 152.

A GUNÁK.

{Les Berriaches ('). Barnakelganse.)

A rendes ludaklul rövidebb , vékonyabb csorr által

különböznek, mellynek szélein nem láthatók ki a leme-

zek végei.

Éjszaki Európából hozzánk jö télen azon faj , melly a

mese szerint gyümölcsként nöl a fákon, ez

1. yl fehér arcú lud. {Anas erythropus ^ Gm. vagy job-

ban Anas leucoptiis , Bechst.) Enl. 8.55; Frisch. 180;

Naum. 1. c. 39. f. 77.

K öpönyege hamvas , nyaka fekete , homloka , arcai

,

lorka s húsa fehérek, csorra fekete, lábai szürkék.

2. Az örves giina. {Örvös lud, F. Le Cravant i^). Anas

bernicla. Gm. Die RingeJgans.) Enl. 31"i. s jobban

Frisch. 1.j6. Naum. l- c. 39. 78. k. Wils. VIII, lxxii. 1.

Ugyan azon vidékrül. Feje, nyaka, szárny tollai feke-

ték, köpönyege barna-szürke, nyaka magasának minde-

nik odalán egy folt s farka -ala fehérek, csorra fekete,

Líbai barnák.

3. A fegyveres guria. {La Bernache arrnée , Oíe d'

Afrique , du Cap , íf Egypte , etc Ari. aegyptiaca

Gm.) Enl. 379, 982, és 983.

Szineinek ragyogása és szárnyainak kis sarkantyúja

Ide jönck még a csorrtaraju bronzos lud, Ipecati apoa. Margr.

{Anas melanotos) , Enl. 937' Vieill. 285.

(') Barnaele, skót neve az anser leitcopsis-nak. Klake ludat

jelent skót nyelven.

(') Cravant, elrontva a graue Ente-hiW.
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állal jeles ; ezen nlnemhez tartozó még ; szelídítve is te-

nyészthet , de mindig hajlandó a megszökésre

Ez a Chenalopex , vagy rúlalud , a régi aegj^plusiak-

tól annyira tisztelt, mivel fiaihoz igen ragaszkodik. (').

A LÜDÉR {Cereopsis. Lath.)

Uj hollandi madár, igen hasonlitó a gunához; csorra

még kisebb , de hártyája sokkal szélesebb s kissé a hom-
lokra is emelkedik.

Csak egy faj ismeretes

A hamvas lüdér. (Cer. cinereus. Lath.) col. 206. Vieill.

gal. 284. Szürke , lud nagyságú.

A RUCÁK , tulajdonképi récék.

Csorrok kevesebbé magas mint széles az alapnál, s

annyira vagy még inkább széles a vég mint feje felé

;

orrlyukai a hátához és alaphoz állanak közelebb. Száraik

rövidebbek s hátrább is állván , járásokat a Indákénál ne-

hezebbé teszik; nyákok is rövidebb; gögsipjok az elágo-

zásnál porc-tokcákká dagad , s ezek közül a balsó ren-

desen nagyobb.

Az els osztatbeli fajok , azaz mellyéknek hüvel3'ke

hártyával szegett nagyobb fejet, rövidebb nyakat, hát-

rábbi lábakat, kissebb szárnyokat, durvább farkot, ösz-

szenyomottabb lábtöt, hosszab ujakat s egészebb uszhár-

(') GeofFroy-Saint-Hilaire , a f,Menagerie du Museum d" histoire

naturelle^-beu , Aegyptu3 cikkel alatt.

A. h. j4n. magellanica , enl. 1006; An, antarctica^ melly ama-

hoz igen közeli, Mus. Carls. 37. és Voy. de la Coquille, Zool. 50;

— An. leucoptera, Biown., 11., 40 ; An. ruficollis , et torquata.

Pali. Spicill., VI. IV. i'l. melly Némelhonba is j6ni mondatik; —
An. coromandelica , enl. 949 a 95(1 ; — An- madagascarientis ,

enl. 770.



634 MADARAK

lyát birnak. Rosszabbul járnak , kizíJróbban halakat és

bogarakat esznek, gyakrabban búknak. (*).

Köztük megkülönböztethetk:

A BUKRUCÁK.

{Les Macreuses. (^). Tauchenlen.)

Csorrok szélessége s földuzadása által.

1. A Jcüzönseges bukruca. [Le Macreuse commune. Anaa

nigra. Lin. Die Tj-aurenlC') Enl. 972. Naum. pótl.

14; 28 s 29. k. Bril. Zool. Q. rl. ö. Wils. Am. VIII.

LXXII. 2.

Egészen fekete , fiatalságában szürkés , csorra igen te-

reb , s alapján pupol hordó. Nagy csapatokban él, part-

jaink hosszában , leginlcább csigákkal. A fiatal nstény =
An. cineraceus. Naum. 1. c. 60, f. 91—92.

2. A nagyobb bukruca (Biborruca. La double Macreuse.

Anas fusca. Lin. Die Sammetente.) Enl. 950, Frisch.

165. Naum. 1. c. supl. f. 15. 16. Wils. Lxxii. 3.

Araattul nagyobb termete , szárnyán egy fehér folt

és szeme alatt egy fehér vonat által különbözik. Gégéje

közepén egy kerekded duzadás van , vizszinüleg meg-

lapított.

3. A szemhörves bukruca- {La Macreuse a large bee.

Anas. perspicülata. Lin. Die Brillenente.) Enl. 995.

Edw. 155. Wils. Am. VIII. lxvii. 1.

Fej -hátán s nyaka mögött fehér szint bir, csorra

alapjának csupasz, sárgaböre a szemeket és körvezi.

Új holland is ad egy fajt, ez

(') Ezen osztály teszi Brehtn Platypus nemét, meliy ~ Hy-
DROBATES , Temm. vagy Fülica , Ch. Bonap.

(') A macreuse név talám a manger maigre-liW jö , mivel so-

vány ételt ad. Flemingnél neve Oidemia.
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4. A torongyos huhruca. {Anas lohata. Nat. mise VIII ,

255. 1. Col. 406. C).

Hullámos , nagy torongy (lebbeny csüng a csorra

alatt.)

Külön választhatók

;

A KERGÉK {kercerucák^

[Les Garrots. (^). Die Schellenteji.)

Csorrok rövid s elöfelé keskenyebb ; ezek között

elölbocsáthatok azon fajok , mellyeknek farkában a kö-

zéps tollak hosszabbak, s igy a fark hegyes.

Ide tartozók:

1

.

A jeges herce. {Le Canard de Terre-neuve. An- glci-

cialis. Lin.) Enl. 1008. Edw. 280. Naum. 52. 76. k.

Wils. VIII. LXx. 1. 2. A fiatal hím. Enl. 999. Naum.
52. 76. k. B. a vén , menyegzi ruhában , Edw. 156.

Fehér, arcán s nyak-oldalán egy sárga folt; melle,

hála,, farka, szárnyának egy része feketék. Minden ru-

cáink között neki van legrövidebb csorra. Gégéje aláfelé

csontosait, s egyik oldalán mintegy 5 négyszeg üveg

van , egyszerüleg hártyás , mellyek alatt csontos tokcába

duzad.

2. A bohóc. Jcerce. {Le Canard Arlequin. Anas liistrio-

nica. L. Die Kragenente.) Enl. 798. Wils. Am.,

VIII, Lxxii. 4. Edw. 99. Naum. 1. c. 52, f. 77. s a

n {Anas minuta.) 799. Edw. 197.

Hamvas, a hím furcsán tarkítva fehérrel; szemöldö-

(') A. h. An. mersa et leucocephala Voy. de Pallos, franc,

ford. V. VI. rl. Naum. pótl. 40. f. 79. 80; — An, brachytera^ Lath.

Voy. de Fieyc. xxxix. li.

(') Leach ókét ClangüLA nevén nevezi.
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kei , oldalai veresek. Télen mindenik elvetdik hozzánk

de távol idközökben.

A rendes hercéh farka kerek vagy négyszeg.

.3. j4 valódi kerce. {Le Garrot proprement dit. Anas clan-

gulci Lin. Die eigentlic/ie Schellente.) Enl. 802. A
fiatal {An glauciori Lin. ('). Friscli. 181, 182. Naum.

1. c. 55. f. 81. 82. Wils. Ara. VIII. LXVii. 6.

Fehér •, feje , háta , farka feketék ; eg}' kis folt a sze-

me elölt s két szalag a szárnyán fehérek ; csorra feke-

tés. A n hamvas, feje barna. Seregesen j éjszakrul té-

len , s néha tavainkon fészkel. Gégéje közepén nagj'^ kita-

golás vau , mellynek ívei megtartják mozgékonyságukat.

Ketté szakadása felé különösen nynlik ki. (^).

A DUNNÁK. F.

{SomcUeria. Leacli. Les Eiders. Die Eiderganse.)

Csorrok hosszabb mint a kercéké s magasabban me-
n a homlokra , hol egy tollszeglet által kivágottnak lát-

szik; de elre szinte keskenyebb.

A lágy dunna. [Dunna lud. F. L' Eider. Anas mollissi-

sima Lin. Die Eiderente^ Enl. 208 és 209. (mind a

két nömbeli vén.) Mus. Carls. 39. (S-éves h/m.) To-

vábbá Edw. 98. Wils. Am., VIII, xci , 2. 3. Naum.

64. f. 7'J, 80.

Fehéres; sapkája, hasa, farka feketék; a nstény

szürke , barnával hullámzott. Híres madár azon drága pe-

helyért, mellyet ad , s mellyet a franciák édredon , a né-

(') Glaucion
,
görög neve egy rucának , szemei színeért nevez-

tetve ugy.

(') A. li. Anas albeola , enl. 948, = An. bucephala
^

Catesb

i , 95 j
— An, hrachyptera , Voy. de Freyc. XXXIX. rJ.
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uielek Eidcrduiie aéven neveznek, mi pedig dunna -pe-

hely nek mondhatunk. {^).

AZ INGARUCÁK (iNGOVÁROK.)

{Les Miloidns. Die Mooreaten.) (^).

Széles lapos csorrokon kivül nhics egyéb kitn je-

löli. Nálunk több faj van közlök, s ugy látszik, ezeknek

gégéjik majdnem hasonló tágulatokba végzdnek , balrul

egy tükcát képezve némi hártyás részben, egy beszegés

(cadre) és csont-elágozalok által fÖntartottat.

1. A közönséges ingaruca. [Le MiUouin commun. Anan

ferina. L. ^n rufa , Gm. Die Tafelente.) Enl. 803.

Naum. 1. c. 58. f. 87, 88. Wils. An. Vili. xc. 6.

Hamvas , feketével finoman vonalt , feje s nyakraa-

gasa veres; nyakala és melle barnák 5 csorra világos ólom

szin. Néha tavaink nádasaiban fészkel. Gégéje majdnem

egyenl átmért bir.

2. A tollagos ingaruca. {La MiUouin huppé. An. rufina.

L. Die Kolbenente.) Enl- 928. Naum. l. c. 32. f. 63. 64.

Fekete , háta barna , oldalain és szárnyain fehér , feje

veres, fejtetején a tollak búbbá emelkedtek; csorra veres.

Ezen faj a Kaspi-tenger szélein lakik , s néha a szelekti

hozzánk is elhozatik. Gégéjén két egymásutáni tágulat

van , egy tokcán , kivül a ketté ágozásnál.

3. Az éjszahi ingaruca. [Le Millouinan. An. marila. L-

Die Bergente.) Enl. 1002. Brit. zool. Q. Wils. Am.,

Vili. LXix. 3. Naum. 59. f. 90. A n {An. froenata.)

Mus. Carls. 38. Naum. 59. f 90. B.

Hamvas, feketés vonalokkal; feje, nyaka feketék, ha-

(') A. h. An. spectabilis , Sparn. Mus. carls, II, .xxxvi. rl. Edw.

154. Naum., 40, f. 58, 59.

(-) Leach Füligula. néven köszönti ókét.



038 MADARAK

sa s szárny foltai fehérek, csorra ólomszin; Lélen apró

csapatokban jö Siberia raélyéhül hozzánk. Eleinte igen

vastag gégéje utóbb megvékonyul.

4. Az apró ingaruca. {Le petit Míllouin. An. iiyroea.

Gm. An. leucophtalmos. Bechst. A nstény, An. afri-

cana, Gm.) Enl. 1000. Naum. ]. e- 39, f. 89.

Barna 5 feje, nyaka veres, szárnyán egy fehér folt,

hasa fehéres •, a hím nyak-alán barna körv. Némethon éj-

szaki részében fészkel; hozzánk ritkán jö. Gégéje közé-

pen hasas.

5. A búbos ingaruca. {Búbos ruca. F. Le MorUhn- Anas

fuligula. L. Die Reiherenle.) Enl. 1001. Frisch. 171.

Naum. 1. c. 5tí. f 83. 84. Wils Am. VIII. Lxvii, .'>. A.

fiatal enl. 1007. An. scandiaca. Frisch VI. xxxvi. 1. 2.

Fekete; a fej hát tollai búbbá bosszultak, hasa és szár-

nyán egy folt fehérek , csorra ólomszín. Ejszakrul telen-

ként rendesen eljö hozzák. (^).

A második fóloszLásbcli rucák (-) hüvelyke nincs

hártyával szegve , fejk kisebb , vékonyabb , lábaik kevesb-

bé szélesek , nyákok hasszabb , csorrok egyenlbb , testök

kevesbbé tömött ; jobban is járnak ; vizi növényeket és

azok magvait eszik , szinte mint halakat s más állatokat.

Ugy látszik, hogy gégejök tágulatai azonnemü csontos és

porcos anyagbul állanak.

Ezek közt is némi folosztásokat állíthatni föl.

(') A. h. ezen idegen fajokat: yín. spinosa , enl. 967, 968; —
An. Stelleri , Pali. Spic., VI. v. il. — An labradora, Wils. Vll.

LXix, 6. — An. valisneria, uo. LXX , 5- — An. rubida , uo. LXXi

,

.5, 6. raellyból Bonap. K. az OXYURA alnémet csinálta, hegyes far-

ka miatt.

() Bonnp, K.. ezoH loloázlásiiak adva az Anas uevcl.



AZ ÚSZHÁRTYÁSvV^K. 639

A KANÁLRUCÁK. (').

{Les Souchets. Löffelenten.)

Igen jelesek csorrok miatt , mellynek felsÖ lemeze tö-

kélyesen félhengerbe hajtva végén kiszélesiilt. Lemezei

olly hosszúk és vékonyak , hogy inkább szemszörökhöz

hasonlítanak. E madarak férgekkel élnek , mellyeket az

iszapbul szednek ki a csermelyek partjain.

1. A hözönséges handlruca. {Kaldnos ruca. F. Le Sou-

chet commun. An. clypeata. Lin. Die gem. Löffel-

ente.) Enl. 971. 972. Frisch. 161. 162. 103. Wils.

Am, VIII, LXVII. 7. Naum 49. f. 70. 71.

Igen szép ruca , feje nyaka zöld , melle fehér , hasa

veres, háta barna, szárnyai fehérrel, hamvassal, zölddel

és barnával tarkák. Hozzánk tavaszszal j. Húsa jeles. Gé-

géje aljának tágulása igen csekély. Ez Pliniusnál a Che-

nerotes.

Új-Hollandban találtatik egy faj

2. A szegélyes kancilruca. {/4nas fasciata.) Sh. Natúr.

miscell. 697. rl.

Fels csorrlemezének szélei mindenik oldalról hár-

tyás toldalékba nyúlnak el.

A KÁCSARUCÁK. (kÁCSÁK.)

{Les Tadornes. Brandenten,.)

Csorrok vége felé i^tn lapított, alapján dagadt púppá
emelkedik.

1. A közönséges kdcsaruca. {Le Tadorne comniun. {^).

(') Leachnéi ezeknek neve: Rhyncaspis.

(*) Tadorne ezen madár neve Bélon-nál. Buffon , Turner sze-

rint , azt hivé , de hibásan , hogy ez a régiek Chenalopex-a vaey

Vulpanse-e. L. fölcbh az aegyptusi ludat {fegyveres guinát. ]
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Die Brandenlen.) Etil. 53. Frisch. 106. Naum. 1. e.

55. f. 103. 104.

Minden rucáink közötL legvidámabb színzetü: fehér,

feje zöld; fahéj-veres körv a mellén, szárnyai, feketével,

fehérrel, zöld- és veressel tarkák. Közönséges az Éjszaki s

Balti-tenger partjain , hol a íovénypartokban s az elha-

gyott tengeri nyal-lyukakban fészkel. Kettéágzása két ke-

véssé különböz' csontos tokcává tágul.

Mások ezen második fölosztásbeli rucákból csupasz

helyeket birnak fejkön s gyakran púpot is csorrok

alapján.

2. ji pézs/nds lácsa. {Pésma ruca ¥. Le Canard musqué
^nas tnoschata. L. Die Biscunente.) enl. 989 , ren-

desen , de rosszul , berber vagy töröh ruca,

Amerikából eredt, hol vadon ma is találtatik, hol

lakon ül; nagysága miatt igen szapor/ltalik majorságaink-

ban. Könnyen párosodik a rendes kacsával. Tokcája igen

nagy , körckded , vizszinülcg lapított s egészen baloldali.

Némellyeknek farka hegyes.

3. A hegyes kdcsa. {Le Pilet. An. acuta. Die Spiesente-

Enl. 954. Wils. Am., VIII, lxviii. 3. Frisch. 100. 168.

Naum. 51. f. 74 , 75.

Fölül s oldalvást hamvas , finom fekete sugárzatlal

,

alul fehér, feje cserszínü, stb.
;
gége-tokcája kicsiny.

Másoknál legalább a him néhány fökukorodott lol-

lat bir a farkában.

4. A rendes {házi) hdcsa [Kdcsa. ruca. F. Le Canard.

ordinaire. An. boschas. L. (^). Die gerneine Ente.)

Enl. 776, 777. Wils. Am., VIÍI , LXX. 7. Frisch. 158.

és 159.

Ismertet jelei: hajnalsárga lábak , sárga csorr, feje s

(') Boo^ttí
, göróg neve a k.ícskának.
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íarcsika a hímnek szép jútszékony zöld stb. Udvarainkban

ugy válLozlatja színét mint többi házi állataink. A vad-

kacsa , közönséges mocsarainkban , nádasainkban vén füz-

törzsökökben néha fákon fészkel. Gégéje alant nagy cson-

tos tokcába végzdik.

Különös fajta

A görbecsorru kacsa, {Le Canard a bee courbe. Aii-

aduTica L. Die hrwnnucJinablige Ente.)

Vannak búbos fej , s elül kissé keskenyebb csorru

kacsák is, idegegen honbul jövk, de majd minden na-

gyobb állat-tárakban láthatók.

5. A hhinai Mcsa. {Le Canard de la Chitie. An* galeri"

culata. L. Enl. 805. 806. Vieil. gal. 287. Die chinesi-

sche Kragenente-

Hímének még szélesült és fíiggleg fölemelt szárny-

tollai vannak.

6. A hdroliniai hdcsa. {Le Canard de Caroline- An.
sponsa. Lin.) Enl. 980. 981. Wils. VIII , lxxviii. 3.

Tokcái középszerek, kerekdedek. (Legszebb minden

rucák között; érc-zöld fej, lecsüng búbbal, háta s far-

ka is zöld; torka fehér, melle s fejháta sötét violaszín bar-

na, mellj alatt oldalvást egy fehér és fekete félhold; szár-

nyain szép violakék tükör , stb.)

Más szinte idegen fajoknál a kácsa-csorr mellet a szá-

rak hosszabbak még a ludénál is; fákon ülnek és fészkel-

nek. {').

Ezen számban van egy, raellynek talpa csak félig úsz-

hártyás. f).

(') An. arborca , enl. 80i ; — An. autumnalis , 826; — An.

viduata, enl. 808.

(') An. semipalmata , Lalii.; Cuv- Meni. du Mus. (VII.) kot.;

(XJX) rl.

CUVIER T. K.
- 41
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Végre még a semmi különösséget nem niulalók közül

lalállutik nálunk, kivált télen

7. A csörg kdcsa. (Csörg ruca. F. Le Chipean ou Ri-

denne. An. strepera Lin. Die Schnatterente*) Enl.

958. Naum. 1. c. 45. f. 65. Wils. Am.. VIII, lxx. I.

Feketéssel hullámolt és finoman sugárzott ; szárnya ve-

res , egy zöld és egy fehér folttal. Gégetokja kicsin.

8. A fiipos kacsa. [Le Siffleur- Anas Pénelopé. Linné-

Die Pfeifenle.) Enl. 825. Frisch. Iö4. 169. Naum. f.

72. 73. (^).

Feketéssel finoman sugarolt , melle horverhenyes , feje

veres , homloka halavány , szárnyán fehér , zöld és fekete

szin van; gégetokja kerekded, középszer s igen cson-

tos. C).

A KACSKÁK , KACSOGÁK.

{Les Sarcelles.)

A kacsák alneméhez tartozó apró fajak.

1. A rendes kdcsoga. {La Sarcelle ordinaire. An. qner-

qutduUu Die Knakenle. Felel ruca. F.) Enl. 946.

s a vén hím [An. circia.) Frisch 176, Naum. 47. f

66. 67.

Szürke alapon feketével hullámzott , szeme körül s

mögött egy fehér vonat, stb. Közönséges a tavakon, mo-

csárokon, stb. Gégetokja körleképú csont-lágulat.

2. Az apró kacsoga. {La petit Sarcelle. An* crecca. L.

(') Fenelops ,
görög neve egy veres fej récének, = a sípos ka-

csa V. ingaruca.

(*) A. h. Jn. rutila, Pali., Nov. comra. petrop. XIV. XXii.
;

An. cana et casarca , Brown, IlJ. 41. 42 j
— An. paecilorfiyncha

,

Ind. Zoúl. XIV. rl. ; — An. americana
,

[le Jensen) enl. 955. Wils.

VIII, LXix, 4j — An. bakamensis ,
{le Marec. ) dleab. 93; — An.

cbscura. Wils. VIII , LXXii. 5 ; — An. arcuata , Gm. ipaturi)

Spix. C.
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üíe Krikente.) Enl. 947. Frisch. 114. Naum. 48 f. 68.

69. WÜs. Am, VIII. Lxx. 4. Brit. Zool. Q. rl.

Finoman feketésen sugározva, feje veres, egy zöld

szalag szeme mögött, két fehér vonallal szegve stb. A tok-

ca , mint egy borsó. (*).

Utolsó nem '

A BÜVÁROK-é.

{Les Harles Mergus. Lin. Der Sagen)

Azon fajokat foglalja magában , mellyeknek csorra vé-

iíonyabb , s hengerübb a récekénél , s mindenik lemezé-

nek egész hosszában apró hegyes fogaldtal fegyverzett
^

fürész idomuakkal s hátra irányozva , a fels lemez vége

görbe. Idomuk söt tollazatúk is majd mint a tulajdonképi

récéké; de ziizájok kevesebbé izmos, beleik s vakbelök

rövidebbek.

A hímek al-gégéjének tágulata igen nagy s részint

hártyás. Tavakon és pocsolyákon élnek , hol sok kárt tesz-

nek a halakban.

Franciaországba télen három faj szokott jöni, de ezek

toUazatok változása miatt megszaporíttattak a vizsgálók által.

Azt mondják , éjszakon fészkelnek sziklák között vagy ná-

dasokban , és sokat tojnak.

1. j4 közönséges buvdr. F. {Le Harle vulgaire. Mergus

merganser. L. Der Gansesager') Enl. 951. Naum 1-

c. 61. f 93. Brit. zool. N. rl. Frisch 190. Wils. Am.

,

VIII, LXVIII. 1.

Ruca nagyságú; csorra, lábai veresek. A vén hím fe-

je sötétzöld, s annak tetején a tollak fölemelkedve némi

(') A. h. An. discors, enl, 966. és 403.; — yín, manillensia

,

Somi. 1-ei- Voy., lv. rl.

Sarcelle , vagy Cercellc a guerguedula
, névtül jö , melly a ma-

dár kiállásaiul ered.
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üstököt képeznek; köpönyege feketés, fehér t'olllul a szár-

nyán; nyaka alul fehé"', róissaszinner könnyen befnltaLva.

A íialal s a liöstény (Mergus caslor, Enl. 953. Friscli. 191.

Naum. 61. f. 93. B.) szürkék, fcjök veres.

2. A búbos buvdr. F. {Le liarle hiippé- Merg. serralor.

L.) Enl. 207. Edw. 95. ^aum. l. c. 61. f. 90. Wils. Am.
Vllí , LXix. 2.

Csorra , lábai veresek , Lcslc különbözölcg larkiLva l'c-

ketc - fehér- és barnával, feje fekete -zöld, csüng bul) a

fejhaton. A fiatalnál és jércénél {Harles noirs , H- a man-

teau noir. Naum. 62. 95. k.) barna a fej.

3. Az apr-ó búvár. {La Piette ; Nonnetle; petil Harle.

Merg. albellus. Un) Enl. J49. Frisch. 172. Naum. 63.

f. 97. Brit. Zool. N. rl. 1. Wils. An. VIII. XGi. 9.

Csorra, lábai kékek, maga feliér, köpönyegén kü-

lÖnbféleképcn fehérezve , szemén s fej hátán egy fekete folt.

K fiatal himek s a j ércek [Merg iniriulus, musteUnus.

etc. enl. 450. Brit. zool. N. rl. 2. Naum. 63. 98. k.) szür-

kék , veres fejek. C).

(') Az idegen búvárok közöli ali^ van löbb jól mcgáilapílva

,

mint a M. cuculatus Carolinabul , enl. 935 s 9öf» ; — Merg. brasili-

ensis. Vicll. gal. 283.
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