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Nemzetem! Fóldicim!

óh Jekova !

Melly kiterjedők a* Te Munkáid!

Melly ööítsen teremtetted mind azokat.'
Mell/ tellyes Ű' Főid a1 Te Fagyoniddal!

Dávid- 'Sóit. CIV. T. 24.

. u4' Teremtésnek czélja az ISTENnek ditsöíttetése. —
r a* Természet Munkáiból, — egyedül az Ember által. —
^ ' Mennyivel inkább szükség lehat, Ember § esmerned a*

, N. Természetet!

; \ , Linné.

A '
* * - szomszéd Nemzetségek minémft nagy igyekezettel,
és melly hasznos előmenetellel gyakorolják, kivált ez
utolsó Félszázadtól fogva, a' TERMÉSZETE HISTÓ-
RIÁT, ezt a' Tudományt, mellynek olly nagy befo-
lyása vagyon, mind az egész Status javára, mind ma-
gánoson kinek kinek esrnéretére és hasznára; a' ki erre
veti figyelmetességéi, minden jól látja: a* midőn mi
nálunk, ki véVén a' Királyi Oskolákat, ez még közön-
ségesen nem is taníttatik, a' midőn mi nálunk sok Os-
kolákban, óh fájdalom! ez még a'Tudományok közzé
valónak sem esmértetikja'midön, kivált született Nyel-
vünkön, ennek még Embryója is alig termett meg!

Nyelvünk nem alkalmatos é erre , vagy mi magunk
nem vagyunk alkalmatosok ? mind a' kettő méltatlanság;
de mind a* kettő, szerentsénkre, megczáfolható gyanúság!
Honnan vagyon mégis, hogy mi az ebben nagyra ment
Nemzetekkel melleslegesen (parallelé) nem megyünk,
hanem minekünk félszázados lépésekkel kell kísérnünk;
azokat ? honnan vagyoo , hogy ha valamit idegen
Nyelven ezen Tudományról hallottunk, abban megfe-
neklünk, hogy az Oskolákon túl, ebben semmit nern
lendítünk, hogy az ezen Tudománytól ígértetett > és tőle
várt hasznot, 's előmenetelt soha el nem érjük, 's a' t. ?
De, honnan vagyon az a' rettenetes különbség, hogy
esmerelesebb mág'tua is, sokkal, a1 fagyos vad Szi-

)( 2 béria,



XV
béria, a* iífatag Tatár Ország, *sa't. is több termfsz*-
ti Szülemények (Producíumok , ^citnralicn ) neveztet-
nek azokról , mint Magyar Országról, ámbár sokak
azok közzűl itt is találtatnak ? — ennek több lehető
okai közzül gondolja kiki azt, a' mi előtte legesmere-
tesebb : én addig azt mutatom meg, hogy ezt Magyar-
lak, magyarul tanítani leghasznosabb volna.

Nemzetem ! taníttasd és tanítsd valahára avagy
tsafc ezt az eggyellen eggy Tudományt Nemzeti nyel-
ven ! Ennek idegen nyelven való taníttatása , idepea
nyelvet behozó, — újra tanulni való, — sokakat ki-
rekesztő, — mind ezekből a* czélt el nem érő , — és
tsafe idegeneket boldogító ! Nints soha eggy Tudomány
is , melTy az idegen Nyelvet hamarább behozza, mint
ez t (értvén a'Természetnek mind a* három Országait
eggyüu) -Annyi temérdek dolgoknak Nevei , haihato-
sabfi lévén az első impressio v lassanként édesednek,
megragadnak , fanüVítrizátódnnk^ szokásba 's folyamat-
ba vétetödnek, meggyökeresednek, és azokkal eggyütt
végre a' "Nyelv is , mellyen azokat vettük, 's melly e*
végre maga értését szükségessé tette , nem ügyelvén
semmit arra, íiogy azok még magyarul is volnának,
vagy ha nintsenek; ki lehetne tenni. — Ez elebb kor-
Isosodás , végre a' Nemzeti Névnek egész elenyészé-
se !' A* mi mai, kivált idegenből forgatott Könyveink,
tellyesek már ma Spanyotléggyel^ Esőfére%%el, Parti-

fdreggel, Amé'íkai K§kényfávul1 Krappai *s több szám*
talanokkal, mellyek az írónak önnÖu nyelvében való*
járatlanságát, és a* dologgal való esmeretlenségét egy-r
szerre elárulják, a r Nemzeti Névre pedig, mellyen azok
•ismeretesek volnának, tij fatyolt húznak, azokat ho-
mályos köddel beborítják, meTlyen tsak az láthat ál-
tal, a' ki mind a* két Nyelvet, Ts a* dolgot is jól ér-
ti. De —

Nints- a' mi az Oskolai idegen nyelven való tanu-
lás után , sikereüenebbül 's haszontalanabbal marad-

jen, mint ez , és úgv megkívánná az azután Hazai nyel-
ven való újra tanúlást,ha valaha azokat haszonra akar-
juk fordítani, mint ez! A* mi Ttjaink, a' kik idegen
Nyelven' hallgatják a' Természeti Históriát, Maszkarás
Bálba járnak, melly tsak éjtszaka, és gyertya világ-
nál tart; kimíilatják, kifárasztják benne magokat, ét
midőn haza jónek 's megvirrad, nem tudják kivel tán-
czoluk, az az miről hallottak olly szépeket! Nem
egyéb ez 6 reájok nézve, hanem eggy Camera obfcu*
ra, meílybe az idegen Nyelveknek szoros ablakain bé-
tefeintgetvén, sok szép Tüneményeket, — igazán Tü-
neményeket látnak; de a* mellyról szemeiket elvévén,
azonnal mindea látott szép Jelenségek eltűnnek! Végre,

Holott ez mindeneket eggyaránt illető Tudomány
Volna; megfosztatnak az idegen Nyelv által ettül mind
azok, a' kik ennek kultsát előre meg nem szerzettek.
Nem a* Köz Emberek é a* Mezőknek, Erd&knek , He-
gyeknek , Völgyeknek, Berkeknek bujkálói, *s majd szin-
te szülötte.!? és nem az öveik é a' Természetnek el-
szórt, és elzárt Szüzeményjeit legelébb feltalálható, fel-
kereső, helybehozó, és kimunkálódó kezek, 's-a11. l

Mind ezeknek következése osxtán az, hogy ez-a*
szükséges és szép Tudomány, melly még tsak Pldnta,
a* Status hasznára várt gyümöltsét meg nem érleli ;
hanem azT vagy virágjában elhervad, vagy haszonta*
laaúl leférgedzik; az? az , nem szül ezen tsekély Ks*
méret olly előmenetelt, hogy ebből aT Kereskedésnek
több több új, hasznos ágai nyíljanak, h-ogy sok Alla#»
lóknak, 's azoknak különb különb részeinek haszonra
fordítása világosodjon.—> Nem. terem sok Növevények-
kel való megesmerkedést, kereskedést,, uj hasznok fel-
találását, és mind itt, mind amott, sok károknak el-
fordrthatását. Nem származik ebből sok lábbal tapo-
dott földdrágaságainak megesmerese, megbetsülése, ki-
keresése, és müvbevélele, — a1 Hegy mivel esnek vagy-
Bányászságaak (35eraltflH?UHl>e ) a' Technológiának, vágj

)í $ a'tett-
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a1 tSMpa természeti Szülemények kidolgozásának, 'a az
abból származó Kcziinesterségeknek közöttünk terjedé-
se, a' különb különb Fabrikáknak felállításához való
Értelein, azoknak fundameotomos lábra állítása, fenn
tarthat, ása, — eggy szóval, sok dolgozó kezeknek
munkába hozása, és az Életnek sokféle báldogítása.

Ennek következése tov;fobá, mint eddig is volt,
az idegenekre szorulás, azoknak nagyobb betsülése,
a' magunkéinak drágán fizetése, az ok nélkül sohajto-
zó panasz, és ezen igazságnak is valóságosodása, hogy
nints olly Tudomány, melly az idegenek kezébe Ha.
zankban több kenyerei adjon , miat ez! Nemzetem
taníttasd és tanítsd valaliára, avagy tsafc ezt az eg> ~
gyetlen eggy Tudományt Nemzeti nyelven!

És éppen illyen tekinteteknek meggondolásából, '•
e/en czélra való Intézel bÖI teszem én most a' Nemzet
lábaihoz , Nemzeti nyelven , ezen elkezdett TERMÉ-
SZETI HISTORÍAiMnak első Tsomójár, az ÁLLATOK
ORSZÁGÁT, igyekezvén tsomónként hozzá adni, ha
elek , és ha munkámnak kedvességét tapasztalándom ,
a* több Országokat w, azután az ezeknek hasznát mu-
tató, Ts munkába vévo Technológiát is, hogy ez az el-
sö Panasz : de ha nints Könyvünk, szájunkból kivétes-
sék r hogy a1 következendő Magyar Ifjúságnak, ez a1

rieh^z* és másként sokakban sikereden fáradozás, meg-
könnyebbíttessék , hogy a* czél ezen Tudományban
elérhetőbbé, 's többekkel közönségesebbé tétessék,hogy
a* Magyar Nyelvnek tehetősége kitessék, hogy a' más
NemzetekkeL meílesleges és eggyarányos érkezésre űt
nyittassák, és így a' Nemzet java 's ditsösége, elébb
mO2díLtassék. —

Pe éppen itt szükség már, az ezen Munkában kö-
vetett Módnak világosítására is némelly Jelentéseket
tennem. Én tehát a' Nagy érdemii Linné által elkez-
dett , 's azólu is sokaktól örökített *s tökéletesített

Tudó-

VI1

Tudománybeli Rendszer, avagy Systema szerént írtam :
mert ez énnekem a'tanításra rövidebb, de jobb és oko-
sabb Módnak is látszik, mint a' Systéma nélkül való
tévedezés; de erősebb bizonyosságot is kíván , mint
&z , a' nélkül, némelly igen esmeretesekröl való sza»
bad, és könnyű böv beszéd, 's az esmeretlenebbeknek
vagy elmellozése, vagy nagyobb Öszvezavarása.

Mit használ kevés esmerelesskröl, p. o. az Ember.
rÖl, az ökörtől, Lóról, Juhról, Méhröl, ée. temér-
dek fogásokat's árkusokat bémázolni, és azután szám-
talanokat, mellyeknek esmérete tenné az egész Tudo-
mányt, szó nélkül hagyni , vagy teltül elgázolni , "s
legázolni ? De egész Systémát még sem írok, mert az
még most egyszerre talám sok is volna; hanem leírom
a1 JSemcket majd mind; a* Fajokból pedig a' közönsé-
gesebbeket, a' valamelly jelesebb 's ritkább tulajdon-
ságról, a1 haszonról, vagy kárról nevezetesebbeket, a*
kereskedésben lévőket ée. eggy szóval, annyit, a' men-
nyi az Olvasót a1 Természettel megesmerkedtesse, a*
íjystemához édesítse, utasítsa, 's azt vele megértesse,
E'végre, minden Seregnek Physiologiáját, azaz ter-
mészeti származását, munkáit, tulajdon ságit, hasznait,
Értalmait, ée. eleibe botsátottam. Minden Be/zdhez*
JVemhez, és Ifa/hoz, a' Deák Systémai, és Német kö-
zönséges Neveket is hozzá adtam, .hogy a1 további tö-
kélletesítésre való út ne tsak el ne zárattassék, hanem
könnyebbíttessék. Minden Kendnek, JSe/nnek, és Faj-
nak systémai esmertetö jeleit (caracteres) megkülön-
böztetett betűkkel, érthetőképpen leírtam, hogy 4* mi
itt leíródik, azt minden Olvasó, ha igyekszik, Tanító
nélkül is megesmérhesse. Azután minden Fajnak Hazáját
vagy lakóhelyét, hol szorossabb és meghatározott, hol
szélesebb és határozatlanabb értelemben feltettem. Itta*
ritkábbakat kivévén, különösen Hazánk Nevét nem min-
denkor jegyzettem fel, mert kivévén a* tengerieket, és né-
melly szélsőbb vidékeit Európának, a' mi közönségesen,

ópai f az itt is találtatik. További hogy a' Munka
)( 4 mtrü
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merÖ Seeleton, ragy fsupa nevekből álló száraz Tsont-
állat ne légyen: hazája után ismét vagy Históriáját»
vagy Caracterjeit világosító bővebb minémüségeit, va<?y
gyönyörködtető, és megjegyzésre *s tudásra méltó ne-
vezetesebb tulajdonságait rövideden egybe summáivá,
(concentrálva) Öszveszedegettem. Ezek pedig így egy-
gyütl sohol nem találtatván, a' Munka nem tsupa for-
ditás, ámbár az előadásban leginkább Blumenbach Göt-
tingai Professor tudós KézikÖnyvetskéjét, (*) a1 bővi-
lésekben Gmelin Ür által közelebb kiadott Linné Sys-
témáját {**) követtem; de mind ezeket Pr. Batsch, Les-
ke t Mutter, Funke^ Raff, 's mások ujjabb előadásaik
kai is világosítottam, 's gazdagítottam, söt magam 15
esztendei vizsgálásiíból, 's önnön tapasztalásimból is
imitt amott sok hozzáadásokkal bővítettem.

Mind ezekre, sok Állati Magyar név, sok úgy ne-
vezett Technicum^ vagy mesterség! \s tudomány béli ne-
vezet is kívántatotl. — Az Állati , valamint a' több
természeti Országokbeli Nevekkel is, én azt tseleked-
tem , hogy minden kapható , régi, és ujjabb Magyar
Könyvekből, azokat szinte 15 esztendőktől fogva sze-
degetem , a' Köznép között is, hogy mit miképpen ne-
vez, szüntelen értekeztem, söt mJTel eggy Név eggy
Tartományban, másban más közönségesebb; az illy
Provinciális Neveket Levelezéssel is gyulytögettem,
mert nem is minden főid mindent terem, és a' Provin-
cialismusok mind eggyütt teszik öszveséggel a' Magyar
Nyelvet. Ne is mondja itten, sem az óltsárló és bets-
mérlő, sem a' dologban igen járatlan ? azon szokott
szavát : ezt a* Neve* soha sem hallottam, hanem gon-
dolja utánna, 's feleljen meg magának: de talém nem

is

( * ) 2). 3DI
ft&i<$tf. ©ótt. 1782, 1791,

(•") Car. a Línae Syftema N»tur«e per Rcgna trii N « B -
rae, cuca J. Fr. GtueJin. Lips. i;ti.

^ jSftnm annyit utánna, mint e& mz Író. -J A1 hol
^nind ezekből kifogytam , a1 Kritika szerént, vagy az
Állatnak nevezetes főbb tulajdonságából, vagy idegen
Kévéinek fordításából, Nevet adtam, vagy a' könpyft
ki mondásuakban valámellyik idegent azon sierénf jrareg-
is hagytam ; mindazonáltal ha ezeknél alkalmatos a bjj,
yagy régi Nemzeti név, vagy új is elömbe adódik: én
azokat elfogadni; 's ezeket eltsapni kész vagyojc; az-
zal is több Nemzeti nevünk lessz, mellynek szaporo-
dásán én mindenkor örvendek. Sot mint már a* Fű-
résztudományról írt 'Kritikámban (*) is tselekedtem :
Aiost is legbuzgóbb igyekezettel hívok, és kérek erre»
miaden ahoz értőket, hogy a'Haza Nyelvhez való sze-
retetből , a' méjf Hazánkban imitt amott- találtató jó
ííemzeti Neveket szedegessék, '» velem is közöljékí

í . A' Mesíerségi. nevezetekről éppen így értek, én a. "•
kat is vagy másoktól költsönöztekkel, vagy igaz, tör-
zsÖkÖs, könnyű kimondású, a* dolognak megfelelő
fhilotophicus 's eriticus kitételekkel igyekeztem kiten
ni '̂-^ofe másokkal közlések '& vetélkedések után. A'
tanulni kívánóknak azok karínyük lésének , és szinte
égy megragadhatnak, ha nőm könnyebben, miat az:
idegen Nyelv. Ha talám itt is némellyekben, a* bets
mérlők és óltsáilók, (a* minémüket kivált illy uj és
hagy dologban mindenkor lehet feltenni) vágy a1 do-
logban járatlanok, ízeitlenkednének: a' felelet itt is'
kész: adj jobbat, p/vejszük! Jobbítson kiki jó móddal,
és igazAn; dej nem ezen czélból, tranem ízetlenségból
V idétlenül, tsak a' szón, és nem '.f dolgon akadozni,
gántsoskódni, sem a'Nyelvnek, sem a' Tudománynak
nem előmenetel, és a' kik illyenek lehetnek, azok aa.
Eru'ditio dolgában még nagyon (neoaatus) most szüle-
teft tsetsemöi agyvelejűek t:J mipden kitsiny impressi©.
rángatódaást (convulsio) tsinál benn-ek [ Nyavalyától

; •••• K 5 - « | -

(.•) Rövid Kritika ét Rajzolat a' Magyar



félhetnek ! «Öt m4r Nyavalyások! — Most, ha én mini
ezekkel, legczélozottabb igyekezetem szerént, a* követ-
kezendö Ifjúságnak ezt a' pályát megrövidítettem, ha
a' czélt egyenesebben kimutattam, elérhetőbbé, *s töb-
bekkel közönségessé tettem, azsul megelégszem ! 2íé-
mellyeken ezután is jobbítni, toyibbi nevekedés,— és
kinek kinek kötelessége,— mell/re nem eggy akarat,
nem eggy kéz, 's nem eggy késüég kívántatik, Isteo
Telünk!

Iram Hadliázon 1799. észt,
utolsó napján.

J! Kiadó.

ELSŐ

AZ ÁLLATOK ORSZÁGA-

ELSŐ R É S Z .

természeti dolgokról közönségesen,
azoknak három Országokra való
osztások.

I. $• Testek természeti, vagy mesterséggel
lett Testek,

ind azok a' Testek, mell vek a* mi Földünkön,
és Földünkben találtatnak, vagy azon formában,
és minéinüségben mutatják magokat, mellyet azok
a1 Teremtonek kezéből, és az önnön magára ha-
gyott 'lermészeti erőnek munkálodása által nyer-
tének ; vagy úgy, mint azok, megbatározott végek-
re az Emberek, és Állatok által; vagy a' tsupa tör-
ténet által is megváhoztatódtak, és minteggy meg-
határozódtak. Ezen külömbségben fundálódik azok-
nak esméretes elosztások Természeti ( Naturaha )
«s Mesterséggel készült Testekre (arte facta). Az
£Wdit Mtatok Országa, A eUök



2 I. R é s z ,
elsőit Tárgyai a"1 Természet Esméretének , és Ter-
mészeti Testeknek nevezik mind azokat, meljyek
még az- fcmbeftk által semmi valódi változást nem
szenvedtenek. Mesterséges tsinálmányok lesznek
tsnpán isak akkor, midőn az Ember valódi változ-
tatást tészen azokon.

J'-gyz, i.) MmLhogy itten e' szó: valódi,,
tlalis, tsak relativu: érthetni, hogy a' Természet és
Mesterség között való határokat is, ezen értelem sze-
rént igen szorossaa megállítani nem lehel..

2.) Ottan ottan a1 Mesterségí Mi vek a' Termé-
szetiekhez olly hasonlók lehetnek, hogy éppen meg
nem esmérterhelnek. Innen vágynak p. o. a* részek-
re oszlott vélekedések a1 fallas Ur által leírtl Jeni-
sei Termés Vasról, ée.

3.) Sok Tesiek a' szedőnek különböző Nézőpont-
ja szerént, szinte úgy hellyet. találhatnak a' Termé-
szet, valamint a1 Mesterség szüleményei közölt, mint
p.o. a' MuRiiák, ée.

2. §, ai"1 Természeti Testek organizáltak r vagy
org a n iz álatlanok.

Minden Természeti testek , 1.) Eredetekre,
2.") Nevekedésekre , és 3.) Alkotásokra nézve két-
féle különbséget mutatnak. Némellyek t. i. mint
az Állatok és Kövevények; mindenkor azon for-
májú és faj ti más Természeti testtől származnak;
iígv hogy az Ő lérelek szakadatlan renddel mind
az első Teremtésig, felfelé, mindenkor más hason-
ló j estektől vészi eredetét. Másodszor, ezek sok-
féle idegen Subsíántiákat, mint tápláló s&ereket
testekbe bevesznek , azokat természeti állatórészeik-
ké hasonlítják, és az által munkálódják Nevekedé-
seket belölröl, (benn elfogadás által, intuv susce-
ptio, expansio.) Harmadszor, ezen két tulajdon-
ságok előre felteszik, hogy az e1 féle Természeti
Testeknek alkotása igen különös. Tudniillik, mint-
hogy ezek tápláló szereiket ekképpen veszik ma-

gok-

A'Természeti dolgokr. közönség. 3
gokhoz , és idővel önnön magok fajú Teremtést
kell nékiek termeszteni : kell nékiek e* végre kü-
lönb különb Edényjeiknek , Kreiknek, és más Mű-
szereiknek lenni Testekben, ( Organa) meilyek bi-
zonyos nedvességeknek felvételére , eledeleiknek
magok testéhez hasonlóvá tételére (assimilatio )
maradékaiknak nemzésére ée. szükségesek; és ezen,
Műszereknek élő erővel kell bírni , és az által az
Ö Munkáiknak tükclJetes végbevitelére alkalmato-
soknak kell lenni.

Mind ezeknek hijjával vágynak a* más nemű
Termeszen Tesiek; t. i. az Ásványok {Mineralia)*
Ezekben mind a' kettő, u. in, mind Származásokt

mind Wevekedések: (ha ugyan -Nevekedésnek lehet
azt mondani,) éppen más. Ezek tudniillik, ép-
pen nem táplálás által, hanem egyedül hasonló ré-
szeknek {partes homogeneai) rakások, avagy hoz-
zátételek állal nagyobbodnak kívülről, (aggrega-
tio , jaxta positio) és következésképpen ezek sem-
mi organizált Testalkolás nélkül , semmi a* féle
edények, és semmi éltető erő nélkül nem szűköl-
ködnek, mint' a1 mi neműket az első Nemű Termé-
szeit testeknek letelek elmúlhatatlanul kíván.

Ks éppen azért nevezik amazokat organizdlt >

ez utóisókat pedig orgajüzálatLun Testeknek.

Jegyz. Rövidebben: organizáit elö tesfek teh.át
azok, a' mellyek Nemztís által származnak, belölröl
neveltednek, és a' mellyeknek kemény meszeikben,
a' folyó részek belső tulajdon erejük áli.ui mozgattat-
nak. Organizdlatltm te.slek ellenben., a1 tneílyek sem
tulajdonképpen Nemzés ;üuU nem származnak, sem
belölrbl nem ütívekeiiaiik ; iianem tsak kívülről na-
gyobbodnak.

3. §. Organizdltah a* Jövevények , és az Allatok.

Végre magok az organizált Testek is egymáa-
Xél kelképpen különbözők, eggy réazröl azon mód-
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ra nczve, mellvei a1 tápláló szereket magokba be-
veszik, más részről periig1 mozgásaikra nézve. Né-
mellyek t. i. igen egynemű lápláló nedvességeket
szívmk bé , az ö lesleknek végein találíató számos
apró lyukatskák által ; holott ellenben másoknak
egeyes, de mérsék szerént egyenetlen nagyságú
nyílások ( száiok ) vagyon, melly eggy tágas töm-
lőre (gyomorra) vezet, a' hová viszik különb kü-
lönb nemii eledeleiket; de a' mellyeknek még az-
után sokféle változásokon kell általmenni míg táp-
lálásra alkalmatosokká lesznek. Jiz utolsóknak még
e1 felett Testeknek vagy tagaiknak akaratns moz-
gása is szembetűnő, (melly nélkíil az elsők éppen
szűkölködnek ) és bizonyítják az által, hogy ok Lel-
kesek. Amazok a' jövevények, ezek az Allatok.

Jegyz. Az állóhely változtathatás az Állatoknak
a1 No" ve vényektől való megkülönböztetésekre elégsé-
ges különböztető jeleket éppen nem ád. Mert sok
Hanták, mint p. o. a' közönséges Békalentsék (Lvm-
na, ÜBafíerfltfeH ••) éppen nem olly erősen meggyöke-
reztek, hanem álló helyeket az esztendőnek bizonyos
részeiben változtathatják, télére fenékre süllyednek,
tavasszal ismét, a' víz felületére felszállanak : ée. El-
lenben vágynak a' Víziállatoknak egész Nemei, ki-
vált a'Tsiganemúk, és Klárisok között, mellyek egy-
szer elfoglalt helyeket soha magoktól el nem hagy-
hatják. Szinte ezt lehet mondani az Érzésről is. Sok
plántákban az élet és ingcrelheiöség olly nagy grá-
ousban jelenti magát, hogy az, az Érzéshez igen kö-
zel határozódik; és ismét ugyan az, sok állatokban
olly kevéssé észrevehető, hogy azok a' JNÖvevények-
fcez igeu fcözel járulnak.

i'

4* %. A* három Országok.

Ez a' könnyen megfogható elosztások a1 Ter*
meszed Testeknek s melly szerént azok organizál-
takra, és organizdlat tanokra i i. §.) és az organi-
záltak ismét magok között elosztódnak (3.5.) talp-
köve immár azon esmeretes három Országoknak t

melly ek-
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melly ékre a' Természeti testek igen alkalmatoson
vivődnek,mellyek közzül az első az Allatokat, sdifc
a1 Növevényeket, 3^ik az Ásványokat foglalja ma-
gában.

Az Állatok tehát a' fellyebb mondottak szerént
azok az eleven, és Lelkes organizált testek, mel-
lyek tápláló eledeleket akaratos jnozgásoic által ke-
resik, és azokat szájokon által a' gyomorba viszik.

A1 Jövevények is organizált testek ii»i'in, de
t9ak élő testek, úgy hogy akaratos mozgások né-
kiek éppen nints, és ezek az Ö tápláló Ved veket
gyökereik által, akaratlan mozgással szívják bé.

Az Ásványok végre éleinélluilviló , és orga-
nizálatlan testek, msilyek következésképpeti éltető
erő nélkül, tstinán tsak Phvsicai és CheinLii törvé-
nyek szerént Hazzávonás éi Kakodás (aítractia,
accitmulatio) által származnak.

Jegyz, 1.) A' Természeti Testeknek ezen háro-n
Országokra való osztása ell-in , kivált mostan-íb/m
Nehézségeket tesznek , a' midőn sok Termész«tvis-
gálók azr. mondják, hogy az AÍUiok, és Plánták. or-
szága között legalább sem.ni kisziboit hitirok nin-
tsenek : mások pedig közönségesen tagidj.ík , hogy
az e' féle határoknak az úgy nevezett Természetor-
szági kozott a' Természetbeu hellyek volna, annvi-
val inkább a1 Seregek között , melly ékre mindenik
azok közzül ismét elosztódik.

Az elsők, rész szerént az úgy nevezett érzékeny
Plántákat, rész szerént a' Habarniczákat (Fotypus)
's több úgy nevezett Plántaállatokat hozzák elö 9
mellyek kiJIÖnb különb tekintetben, szinte úgy szám-
lálódhatnak , eggyik, mint a* másik organizált ov-
szághoz, következésképpea a' kettőt ÖszvekÖtik, é$
eggyikrol a' másikra észrevehetetlen által menetelt
tesznek.

A1 más rendbeliek szinte eggy közönséges Sza-
kad atlanságot, Concinuitdst vésznek fel a' Természet-
ben. Ezek ama mondást: j-t termeszét ugrást nem
tészen , mellyröl már Leibnitz sok igazat, és szépet
mondott, arra magyarázzák, hogy mindennemű te-
remtett Valóságok a' természetben, a' legtÖkéllete-
.sebbtöl fogva az Atómusig, az Angyaltól fogva a1

A g • leg-
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Icgeggyesebb Elementnmig, alkotásodra nézve egy*
mást mini eggy I f aj torján , gráditsonkcat követik, va-
lamint szinte a" lánczszemek a'Lánczban Öszvefogla-
lódnak, úgy hogy általán fogva a* Természeti Tes>
teknek semmi más elosztatások nem lehet, hanem
tsak igen szabad tetszésií mesterséges megszaggatások
Qrszdgokra, Seregekre , és Berniekre.

Az első Ellenvetés elenyészik, mihelyt az Álla-
t i , és Ií Öve vény természeteknek tiszta meghatározott
értelme a1 szerént, a' mint ezen §ben elo adánk,
megállítódik. Lehetnek ezen értelemnek sérelme nél-
kül ollyan Allatok, a* mellyek sok kevesebbé való-
di (essfíntialü) tulajdonságokban ,, a' ÍJövevényékkel
yalamelly hasonlatosságot mutatnak; és megfordítva.
Íg7 P- °- a* Habarnicza Agairól is szaporodhatok,
mint a' Fűzfa: de már eledelét szája állal nyeli le
testébe, és rápláltatását nem Gyökér rojtok által szív*
ja magába , akaratos mozgása vagyon ée. Mind-
azonáltal olly dolog alig vau, rnellynek akaratos moz-
gása van is , niutfí is, ée. Rövideden, nints olly
valóságos közép dolog, meJlynek eggyaránt sok jus--
*a volna az Allatok Országában való helyre, és a*
Növevéuyek országában való helyre.

j£s így vagyon a' második Ellenvetés, is tulajd-on-
képpen önnön magától eligazítva; mivelhogy a' meg-
szakadás a' I Unták és Ásványok Országa között
még sokkal szembetűnőbb. Közönségesen mindazon-
által, a1 Természetben gráditsonként való következé-
sekről, a1 Láncz szemekről, avagy Lajtorjáról való
képzéseknek , annyiban az ö nagy hasznok megva-
gyon , hogy azok a7 Természeti Históriában, eggy
Természeti Rendszerve ( Systémára ) valóságos Fun-
damentomot adnak, az Előadásoknak ( Methodus)
könnyebbítésére, és az Emlékezetnek segítő- eszközé-
ül szolgálnak. Azokat mindazonáltal, a' mint most
f vakra a megesik, a'Teremlőnek az Ö Teremtményei-
ben Plánumáúl tenni, és a' tökéíletességet 's azoknak
öszveilléaét abban akarni keresni , hogy a' Terem-
lések , fbrmájokra nézve olly rendes gráditsonként
következnek : magában valósággal már gyengeség
volna, ha mindjárt , a' mint a1 kimenetel vagyon,
minden tapasztalás ennek ellent nem mondana is.
Mert először, még tellyességgel eggy test sem estné-
retes, sÖt a' Természet három Országának fellyebb
meghatározott értelme szerént gondolható sitHs, melly
ketiu köpött azok közzül valameüy valóságos kép-

zelt
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zelt formát tehetne. Más részről ellenben , találtat-
nak : kivált az Állatok Országiban egész Seregek, és
számos Nemek, egymástól olly k'ilönbözö formála-
túak, hogy azokat a' Természet illyea Lajtorjájának
leggondosabb felállításával is, nagy munkával, és

- nem szembetűnő erőltetés nélkül lehetne valahová
bészerkeztetni. Illy izolált, külön tsapat, p. o. a'
Madarak Serege , a' Disznók Neme. ée. Hát még
végre , mit kell tartanunk azon Állati Nemeknek
eggyesítése felöl, melly ékben a' két Nenekuetí, hím-
nek és nősténynek , olly áltáljában különböző for-
málatjok vagyon , mint p. o. a1 Szín boga rákban ?
( Coccus, lásd alább, a* Nevéről.)

2.) Némellyek a' Természet ezen három Orszá-
gait tobekkel is igyekeztek nevelni. így Ahmch'i'iu-
sen köz"f} Ür-tz'igQt gondolt a' Gombákból és Piáutu-
állatokból. fiiiteriiis rizorszdgot, Ueruo 'Xüz. rsz<t-
goí, Ti ti us in úgy adja elő az A>:thert, Lev.;%ftt , éa
Fizet, mint a' Természeti Históriának tárgyait. (H-
to Fiiár, Mutter D'anus új Allatok Országút fedezett
fel, melly tsupa szemekkel látlutatlan, hanem uzoii-
nak organizálásait tsak Nagyítóüvegen láthatni. De
mind ezek rész szerént e1 háromba:) béfogUlódaak,
rész szerént hellyesebben sC közönsége^ Fhysicára
tartoznak.

5, 5. Az Orsz/fgo&nak további osztásúi.

Minden Természeti Test eggy magános dolgot
(Individuumot _) tészen. A' minden természeti tu-
lajdonságokban és részekben hasonló Üggyes dol-
gokból baj lészen (Species). Ha bizonyos fö tu-
lajdonságokban a' Fajok megeggyeznek, Nem (Ge-
nus). Valamint a'hasonló iNernekből Üereg ( Cías-
Wj). Ha sok Nemek vágynak eggy Seregben, mel-
lyek bizonyos tulajdonságokban ismét megeggyez-
nek, azokból Kend lészen {Ordo). Ha ezek is bóv-
ségesek ; ezek ismét Alrendekre, Tsapatnkra osz-
lanak, és az igen számos Alrendek ismét Famíli-
ákra. Az olly eggyes dolgokat, mellyek bizonyos
megeshető (slccidentalis) tulajdonságokban külön-
böznek Fajtársaiktól, nevezzük Hasonfajnak, avagy

A 4 Különb'
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Különbségnek ( Varittas) • A* Természeti Testek-
nek az említett gráditsok szerént való előadását
mondjuk Réndfzernek (Systema*). Azt a' ) ado-
mányt pedig;, melly a1 Természeti testeknek esmé-
xetét ahoz alkalmaztatott Kendben tanítja ? nevez-
tük Természeti Históriának,

Jegyz. Sokak nagy ellenzői a' Rendszernek avagy
JFjsteiiiának; JioloLt magok is az ö Előadásaikban a*
rendetlenségben is tsak ugyan kötik magokat vala-
melly díbdáb rendhez. Az Élőszóval tanulónak mind
meglehet, akarininémi'í rendet kövessen Tanítója: de
kivált az Önnön magától tanúlónak a' jó Rends/xr
flvagy Syslema eggy szükséges és nála nélkül elle-.
hetetlen eszköz arra, hogy a1 Természeti Históriá-
ban fundamenlomos esmiretet szerezhessen. A' mi
esmérebünk az eggyes dolgoknak vizsgálása és esiné-
yete által szaporodik: a' főbb tulajdonságok pedig
3.Z eggyes dolgoknak esrn.éretére íegfclpehetóbb mó-
doíi vezetnek. A* Természeti dolgoknak Systérna sze-*
rént való re üd beszédé se által, azoknak nagy kazal-
jait egyszerre keresziüllátjuk, és emlékezetünk, az
által igen gyámolíttatik. A' Systéma tehát főképpen
ezen öt tagokra való oszlással járul mj.niienji.or kö«
yelebb a' keresett Eggyes dologhoz :

Sereg. Rend. Nem. Faj. Hasonfaj, vagy Különbség.,
Más Tudományok példái ezt így világosíttják :
Földleírás : Ország. Kerület. Vármegye. Járás. Helység ̂
Katonaság : Lovas Regement, Osztály , Svadron, Tsa-L

pat, Személy.
CyalogR egement, BatalionJCompaniajTsapat^zemély,
Js? felvett Rendszerek még mind ez ideig szépítóduek,
rendesítodoek, tÖkélletesíLödnek; és így hovatovább,
mind jobbak íésiuek. Forniaja^szdma^ helykeztetése^ és,
mérse'k*, a1 Természeti testnek külső részeinek avagy
Tagjainak, hgjobh esmértetó jeleket, avagy Czíme-
reket ( Caracteres) adnak kezeinkbe. A' Szín na^
gyobb részéin a?. Állatokban és NÖ ve vény ékben,
azoknak változható tulajdonságok köz,zé tartozik,
mindazonáltal ez legelsőben ti'mik érzésünk eleibe.
Világosabb értelmét nyerjük valamelly testnek , ha
annak színét is tudjuk, és ha a z állandó; sok Ter-
mésaeti Testekről bizonyos niegesmértttó jegyeket
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ád. Lásd Rövid Kritika 15. Icv. Végre a' Termi*
szeti Testeknek kell neveknek lenni. Á' legjobb Ne-
vek azok, mellyek a1 dolognak természetéből vétet-
nek. Lásd azon Kritikában. Eggyütt kell lenni a*
Nemi és Fajneveknek. tSok Fajoknak közönségesen
csméretes tulajdon Nevek vagyon, ée.

IL R É S Z .
Az organizált testekről közönségesen*

6. $• Mi az urgaaézdlt t&st ?

_ minden oi-gnnizált test nemz'ódih, vagy Nemzed
állal származik, azután mind éltig tápiáládik, és
tz által maga Fentartdsát? és Nevekedését', és meg-
ért korára eljutván a' maga tenyészetének, avagy
Szaporodásának munkáját is tellyesíti, 's végre meg-
hal. Ez utolsót kivéve, mind ezen változásait aa
organizáít testeknek nevezik Életnek, vagy annak
Históriájának. Az eg^y tenyésző tehettség ugyan,
bizonyos feltételek, vagy Conditiók alá szorítlatott.
És ezek azok a' Revoluc/Jók , mellyekre minden
Állat, és minden Növevény Uitétetelt; azok a' tu-
lajdonságok > mellyek közök az Emberrel, és a"
Nyüvel, a' Cédrussal, és a' Penésszel.

7. %. Az organizált test Milszsrei, és az Éltető erő.

Ezen nagy foglalatosságokra az organizált tes-
tek az ö. Alkotásoknak organizálása, és az azzal
egybeköttetett ÉUetöerö által tévődnek alkalma-
tosokká, ( 2 . § ) ez utolsó által nyerik az orgánu-
mok vagy Műszerek a' felrehetést az inger eránt,
{/limuUJ és az attól függő mozoghatóságot, melly
nélkül sem a1 táplálást/sem a' Nevekedést, ée.

A 5 do
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dőlni nem lehetne. De ezeknek világosabb kifej-
tegetésére, lassúnk renddel bővebben mind. ezen
Munkáikról az organizált testeknek,

S-S* Származás,

Az organizált Testek származása titkának ki-
fejtegetésére , nem eggv vélekedést vettenek már
fel eleitől fogva a"ludósok. Némellyek ú^j gon-
dolkoztanak, hogy az organizált Testek önnön ma-
goktól származnak. Mások ií<y, hogy azok a' Pár-
zás után formáitatnak az Anyai tesiben. Mások
ismét, hogy azok már a1 Párzás elölt megvoltának,
valamellyikben a' Szülék közzül. Az elsőt, melly
szerént kivált a' Régiek Aristoteles után hitlék ,
hogy az apróbb organizált testek, a'nagyobbaknak
röthadásokból, mások nemzése nélkül magokban
származnak, nevezik Generatio Aequivocanak. A*
második módot, melly szeréut két Nemző magnak
elegyedése által azonnal kellene ujjonnan formálód-
ni az új organizált testnek, nevezik Lassanként va-
ló formálódásnak ( Theoria epigeneseos, ílllmfiíj*
Ilcf)e 2Mít>utl$). Ezt az ujjabbak különb különb hoz-
zá adásokkal igyekeztek kiczifrázni , és B/iffon
öszveköti , ugyanezt az Elszórt magokból való
származással (Theoria Disseminationis,•itxvj"it£(>\itti)*
E1 szerént az. organiz-ílt iesteknek tsirái, vagy fun-
damentom részei mindenütt a' földön elv/órva vágy-
nak, a' táplálás által az organizált Testekbe vivőd-
nek, általhamak azoknak belső formájukon, és azt
magokra veszik, ée. Mind ezeknek- vágynak elle-
ne, mellette, de sC kik már elegéé megczáfoltat-
tak. Lásd Heimár. ée.

Végre a' jdik vélekedést vagy Állítást (Hypo-
thesis) vették fel mostanában, melly a' kifejtodés
szerént való Származás ( Theoria cvolutionis). K*
azerént úgy vélekednek , hogy eggy £mber, eggy

Állat,

Az organizált testekr. közönség. i£
ÁJIat, és eggy Plánta is a' világon, nem nemzo"-
dik, hanem hogy mind azok, mé.̂  az első terem-
téslöl fogva, mínteggy az ö Szüléikben és EJeik-
ben már régen tökélletesen kiformált Tsirákat ( Ger-
meu) költenek ki bövséggel; mellyek ismét különb
különb származásoküt rejtenek magokban ; éppen
úgy, mint az eggymásba zárt Skatulyák , és azok
egymás után, a' mint a' reni re.ijok jo, tsak kií'ej-
todnek a1 termékenyítés által, és úgy hozódnak e*
világra. Sok Tudósok ezen Tsirákat az Atyai, má-
sok ellenben az Anyai Nemző részekben keresték.
Amazok azt vélték , hogy az Allatoknál , az úgj
nevezett Mag férgekben ; ezek pedig, hogv az
szonyi tojás fészkekben találták fel azokat. .

t). §. J? Ktfajtfítl(fsne% ellen* mondd OKOK

De ezen előre megformált Tsiráknak képzelt
niegelozo lételek ellen harezol, hogy egynéhányat
felhozzak : p. o. az a' tudva lévő tapasztalás, hogy
az újonnan fogantatott Embernek, vagy Állatnak,
vagy Növevénynek első nyomai, még felüvegezett
szemekkel is, nem mindjárt, a' termékenyítés után,
hanem mindenkor jó köz forma időre látszanak
meg, holott az mindjárt akkor első kezdetével, ki-
formálódását igen serényen elébbviszi. ée. Továb-
bá, a' Kifejtodés Systémájával meg nem eggye?.5
olly sok jelenségek» a,' Felemásuknak » és Tsuda-
sziiléseknek Nemzésekbeu : szinte úgy az organi-
zált testeknek elfajulásában; valamint tsak nem az
egész visszaszerzöerö is. (Siepíobuctionégefcfjíi'ft.)
Főképpen pedig a' Természet ellen való, és külön-
ben a* természet alkotásában éppen nem találtató
Erzöszerü tagoknak származások, mellyeknek tsu-
pán tsak a' történetből esett sérelmek, és mái tfe-
tegségek adtának alkalmatosságot, ée.
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• És ha ott tökélletes organizált részek formá-

lódhatnak, a' hol semmi a' végre előre formált Tsi-
ráról gondolkodni nem lehet: mire való lészen úgy,
az egész Beskatujázásról való Hypoihesis? Lásd e'
felett Sieiniflc Wbtjatibí. t>pn ben

XO. S- Természeti törekedő ösztön,

Bllenben az egész organizált Termeszeiben nyil-
váuságos nyomai Játszanak egey szélesen kitérje.lett
arra törekedő Ösztönnek* hogy a' mutériámk meg-
határozott formálatot adjon, mell/Ösztönnek mun-
kálkodása mind a' két organizáit országban szem-
betűnőképpen észrevehető, az olly Állalok és NÖ-
vevények körűi, mellyeknek szögetek állallátható,
cs a' mellett olly serényen származnak és nevelted-
nek, hogy azoknak egész eredeteket minteggr szem-
mel lehet késérni, mint p. o. a' Kéz llabarniczák-
ban, (^írnu^foíppen) és a* forrási Confervábán,
( Conferva fontinalis ) ée.

II. $• FormáláerS.

Es így ez sokkal megelégítöbb, és a* Nemzés^
Tapláltatás, és visszaszerzöeró ( %. 19.) jelenségei-
vel sokkal eggyezobb, ha feltesszük, hogy semmi
előre megformált tsirák nintsenek, hanem hogy aa
organizált testeknek elébbeni, nyers formátlan CSem-
zömatériájában , mikoT az megérik, é> meghatá»
rozott helyére eljut; eggy különös, azutáa mindél-
tig munkás Ösztön éleszlődik fel, hogy az elsőben
meghatározott formáját felvegye , azt mindéltig
megtartsa, és ha mi netaUm abban megtalált tson-
kitódni, azt a'mennyire íehettséges, visszaállíttsa,
Olly Ösztön, melly következésképpen minden Mem-
z.ésnek,Tápláltatásnak, és Visszaszerzésnek legelső,
cs legfőbb erejének lenni láttszik, és a' mellyefc

hog/
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hogy minden más éltető erőktől megkülönböztes-
sünk, Formálóeronek (Ösztönnek, Nisas forma-
tivu'S SMíbungőtítíbO nsvezhetünk.

12. §. Haszna ezen Hypothesimek.

Ezen formáló ösztönnek okait, szinte olly ke-
f éssé lehet megmagyarázni, mint a* Hozzávonásnak
(Attracíio,) Nehézségnek (Gravitas,) és más illjr
közönséges esméretesTermészet ereinek okait. Elég
az, hogy ez eggy tulajdonképpen való erö, melly-
nek tagadhatatlan létele , és kilerjedett munkássá-
ga az egész organizált Teremléseken a1 Tapaszta-
lásban nyilván való, és a1 mellynek illy álhatatos
jelenségei sokkal könnyebb, és világosabb kifejte-
getéseit adják a' JNemzés, és sok más nevezetes
munkái korul a' testi életnek, mint más azoknak
magyarázására kigondolt Theoriák.

Jecyz. Éppen ezen Állítást mások Vis Vites ,Ttlel-
ereje , neve alatt emlegetik, mások ismét más Neve-
ket adnak nékie. És a formáló Öszfön, az Élet ere-
je, 's több illy nevezetek , sőt még a' lassanként
vagy újonnan való formálódás is,4( Epigenesis 8- §.)
tiszta előadással mind azon eggyi-e menaek. De mind
ezekre tsak azt mondhatjuk Heimárral: formálódás,
akármint légyen: c!e az Élet erejének mivolta, mellj*
által az mimkálódik , mi előttünk mindég elrejtve ma-
rad , és ennek a' Hozzávonás , vagy megmozdúlá*
törvénnyel szerént eredő lielyes munkái mindenkor
kimutatják annak Böltseségét, a' ki azokat elrendel-
te , ée. háid Sictntat 9Ib[)(inbí. Don öen t?i>ene^míiei|
Üffiô rlj. bet nat. SHcligtoti. 563. lev.

13, §, Ebből az Éktelen v. TsudasziíMsek mtgyarrfzatfa*

De ezen formáló Ösztön a' Nemzés körül a'
maga intézett czélját sokképpen elvétheti. Így eggy
organizált test fajának formálásában vehet az fel
éppen más fajnak rendeltetett intézést, a* hova lát-
tatnak tartozni ; p, o, a' Szarvasnyúlak, tökéllc-

teseu
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tesen kiformált kis Őz szarvakkal, és több más ne-
vezetes jelenségek. . . . . .

Vagy a1 Nemi tagoknak kiformálásában," egy-"
gyík Nemnek alkotásában többet vagy kevesebbet
tarthat meg a' másiknak formájából, és az által két
Jíemu vagy Hermaphroditus származhatik.

Midőn pedig a' formáló Ösztön, nem tsak illy
idegen nemű , hanem éppen természet ellen való
intézést követ, akkor az organizált test a' tulajdon-
képpen úgy nevezett Éktelen vagy Tsuda szüléssel
rútíttatik meg. A* közönséges szóllás szerént, az
Éktelen szülésen értünk, a' külső nagyobb tagok-
nak formálásában természet ellen való, úgy szüle-
tett, könnyen szembetűnő megállítást. Akárrnelly
sok félék legyenek ezen éktelen szülések : mind-
azon által ezen következő négy fő Nemekre osz-
tódhadnak.

i.) Különös tagnak természet ellen való for-
málásával lett Éktelen szülött; Babrica aliena,

2.) Különös tagnak más helyre való tételével,
vagy természet ellen való helyheztetéssel lett Ékte-
len Sz, Situs mutatus. Mindenek felett ritkább.

3.) Ügész tag nélkül szűkölködő É. Sz. Mon-
stra per defectum.

4.) Kelleténél több tagú É. Sz. Monstra per
excejfum. A' legközönségesebb, néha örökség sze-
rént való mint p. o. a' Hat ujjú famíliában.

Jegyz Mind az ennyi tsuda,»fprraák közölt va-
ló igen nagy hasonlatosság is m-egifmtatja, hogy ma-
gok a' foimáló erőnek hibázási is meghatározott
Törvényeket tartoznak köVelni, valamint ellenben az .3
az esmeretes tapasztalás, a' termékenyítést megelőző.. J
Tsirákról való tudománnyal leüyességgel meg nein
eggyez , ho;y a' BázmUatok. az ö nieghódoltarH-
soktól fogva inkább alája vettetrek az Éktelen szri-
lés.ekoek, niint az Ő vad állapot jókban. így p. o. a*-
Házi pisznófe között a' tsuda szülések olíy sokak s
á' V4d JJúzuó^ kgiüt; dkubcü majd hallatlanok.
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14. Hasonfajük i vagy Külőnbsifgek.

Különben vágynak ismét azok a' tévedési a'
formáló ösztönnek, mellyek által az organizált tes-
tek Hasonfajokra vagy Különbségekre (Varietates)
fajulnak, melly elfajulás főképpen e' következő Kút-
fejekből fejtegetödhetik.

15. %. Ennek Kútfejei.

Legrövidebb út az elfajulásra az organizált
Testeknek különböző fajokkal való Öszvenöszése,
melly által Felemások nemződnek , mellyek e^y-
gyikkel is, a'két!Nemzők közzí'il tökélletesen meg
nem eggyeznek, hanem inkább eggyütt mind aT ket-
tővel vagyon eggyezések

Minthogy pedig az organizált testeknek meg-
határozott ibrmáltatásoktól függ, kivált az Állatok-
ban, az Ö tulajdon , és kivált a'Teremtések foja-
jamatjára nézve, olly igen nevezetes munkáiknak
tellvesítése : tehát ez; Bolts rendelése a' Gondvise-
lésnek, hogy az ílly Felemásók többnyire magta-
lanok, és taak igen ritkán terjeszthetik tovább ne-
meket. Ide tartozik az aT rilka kivétel , midőn az
Öszvérek, vagy a' Róka Kutya Kortsok , a' Ken-
derike, és Kanári Kortsok néha tenyészök. A' Nö-
vévényekben könnyebben megesik, hogy különbö-
ző Nemeknek mesterséges termékenyí'.ése által,
mint a' Dohánvban, ée. tenyésző mngot hozó fe-
lemás Fajok származzanak. Kllenben a' Marháit-
bót és Lovakból, vagy Szamarakból; a" tengeri
Nyulakból, és Tyúkokból, vagy szinte az Km be-
rekből, és Barmokból gondolt Felemásokrjl vai.í
mesés Beszédek, kéttség kívül-semmi további m ^ -
czáfoiást nem kívántuk-. •

14. s.
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l6, 5* elfajulásnak tnás okai \f

Más okai az Elfajulásnak lassabban dolgoznak
ugyan, és észreFehctetlenebbül, de kivált követke-
zésére nézve annyival tartósabban 's méllyebbci.
Ide tartoznak főképpen az Égtájnak , az Eledelek-
nek, és az Embereknél 's Aljatoknál az Élésmód-
jának , ée. befolyási. A' hideg Égtáj p. o meg-
alatsomtja nevekedéseket az organizált testeknek,
azokat fejér színükké teszi, és megfordítva. Az-
ért a' Grönlandusok, Lappok ée. mint az ÁUatok és
Kövevények is a' hideg égtájon kitsinyek , törpék.
A' Norlandok (Északi Tartományiak J természeuel
fejér boriik ée. valamint sok meleg- vérü állati a9

hideg Tartományoknak rendkívül fejér szöriík, *s
tolluak, sok Jövevények ottan rendjek ellen fejér
virágot hoznak, ée.

A'különböző Élet módja, a* pallérozódás, és
a* Táplálószerek az organizált testeknek formái-
tatásokat , színeket, és egész alkotásokat lassan
lassan, mell/ igen megváltoztathassák, látjuk an-
nak szembetűnő példáit házi állatainkban , Gabo-
náinkban, Gyümölcseinkben, Kevti paréjínkban, vi-
rágainkban, legderekabban pedig magában az Em-
beri Nem között való különbségben.

Üzen sokféle okai az elfajulásnak immár a*
környúlállásoknak különbségekhez képpest, egy-
mást vagy gyámolíthatják , és az elfajulást annyi-
val gyorsabbá és rendkívül valóbbá lehetik, vagy
ismét bizonyos mértékben megakadájoztathatják. ée.
Ez okon ennek vizsgálása körül az eggyes törté-
neteknek alkalmaztatásában soha sietve ítélni nem
lehet.

1. Jegyz. Vágynak p. o. még a' Linea alatt is
hideg tartományok, mint f inátrának belső részei-
ben, ellenben Sybéría sok meleg tartományi JSöve-
vényeket terem , mellyek a1 Véli Európában nem
találtatnak*

a. Jegyz,
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2. Jegyz. Tsudálatos az a* különös munka, mel-

Iyet uémeíly Égtájok az organizált testeken , kivált
az Al'atökon tesznek , hogy p. o. Syriáhan a' Mats-
káknak, Tengeri Nyulaknak, Ketskéknek; ^e. olly
feletébb hosszú, és fejér szőrök vagyóa. Korsicábaa
a' Lovak, Kutyák, ée. ólly jelesén, pettegettettbk,
Gvineában az Emberek, Kutyák, és Tyúkok, fajojt,-.

a1 Négerekhez Jlásonlítaak. ée. . '-\t*
1

3. Jegyz. Még a' testeknek mesterséges változta-
tások is , ha a' származások több rendéin gyakorpl-
tíitnaktidpvel születtettekké lenni láttatnak, p.o. Azok-
nál kik, kisdedeiket környjilmettszik, nem ritka do-
íog, hogy némellyek szinte, mint a' KÖrnyülníéttszet-
tek, rövid elöborrel születtessenek. Rüffon Látott olly
Kutyákat, mellyeknek mint Eleiknek fülök és farkok:
megtsonkítva volt, és a' mellyek most éppen oíl/
irtegtsonkítottt kölyköket cetnek, . .

17. $. Táplált ai á
•1 •••rtiií*

Xápláltatások a^ or^anizált testeknek különb
különbféle módon megyén véghez. A' Plántákba
az 6 eggyii^yii táplűltatások a1 Gyökerek által vi-
vöclik, mellyek a'Torsokon kívül, árinak eggyifc
végén találtatnak. Az Allatoknak ellenben, mint
Boerhave kifejezte, belölröl az Ö testekben vagyon
mint sggy Gyökerek, t.i. a' Gyomorban, és a' Be-
lekben , holott az Eledeleknek tápláló részek, szám-
talan edéüjlyék áltál, majd mind a' Plántákban a*
gyökerek által bészíyődik, és aT testnek részeibe
vivődik. Sok még sziiletetlen állatok kívülről is
táplálódnak a' köldöksinpr által. Ezen táplálódás-
nak sok hasonlatossága yagyon. a' Jövevények táp-*
lálódásával. r ' ' '

A.% Eledeleknek hasznos részek , tsudálatot
prpcessus által az organizált testeknek hasonló .ma-
tériájává válik, a' felesleg való elleríben kigőzö-
ln^, t*s az- Állatoknál , .mellyek éppen nem ottjr
megeggy&sö eledellel élnek mint a' Plánták,! mint
szükségtelen rútság, más úton is kivetődik.,

Földig Miauk QnÍ4$a. 13- $.
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IS. §* JSevekedJs,

A' Nevekedés következése az organizált tes-
tek tápláltatásának. Nagyobb része hamar eléri az
o testének meghatározott nagyságát, és osztán to-
vábbi nevekedések tsak annak kipótolása , a1 mi
lassan lassan a' kemény részeknek mozgása , és a'
folyó részeknek forgása által, az ö alkotmányok-
ból elkopik. Némelly állatok ellenben, mint a*
Krokodilok, és nagy Vízikígyók, ée. és még in-
kább sok növevények, Tölgy, Zóldok, Czédrus-
fák, ée. úgy iáttszik, hogy hosszúságokra, 's vas-
tagságokra nézve, egész életekben nevekednek.

19. §. Vissz aj zerzÖerfft

Az organizált testeknek nevekedésekhez tar-
tozik az ő visszaszerzöerejek is, vagy az a* neve-
zetes tulajdonság, hogy az ő testeknek megtson-
kított ? vagy egésszcn elveszett rcszek magoktól
ismét egésszekké lesznek. A' Természet legböl-
tsebb rendelései közzé tartozik ez, és bátorságosok-
ká teszi az Állatokat és Plántákat ezer veszedel-
mekben, mellyek az ö testeket megsértik. Ez kö-
vetkezésképpen a' Tápláltatással eggyiitt , ^ggy
legnagyobb kitetsző fö jelesség, melly által a' Te-
remtő kezéből kijött Alkotmányok , az Emberek-
nek Jegnagyobb mesterségi mívek felett felemel-
tetnek, mint a1 mellyeknek az ö készítöjök semmi
erőt adni arra nem tudhatnak , hogy a' magok ru-
góikat , 's kerekeiket midőn azok elhajlanak, meg-
tsonkiílnak, elkopnak magoktól visszaszerezhessék.
Olly erő, melly ellenben minden Állatnak, és Plán-
tának —̂ tsak hogy különböző mértékben — min-
denhatóságot adott.

Sok organizált Testek elvesztik bizonyos idő-
ben az 6 testeknek bizonyos szabad dar^'j részeit,
mellyek nékiek ismét viBSzaszerződnek, a1 hova tar-

toznak
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tb a'fzarvaknak elvetések, a' madaraknak ved-
lések, a' Kígyóknak, 's Hernyóknak vétkezések ,
a' Rákoknak fedelek, a' Növevényeknek levélhiíU
Jások. ge. Ezek Természeti visszaszerzésnek mon-.
dathatnak.

Más ellenben a' rendkívülvaló , mellyről va-
gyon itt szó tulajdonképpen, midőn t. i. az orga-
nizált testeknek, kivált az Állatoknak Sebeik,tsont-
törések, ée. meggyógyulnak, vagy történetből meg-
tsonkított;, 's elveszett részeik ismét visszaszerzöd-
nék* Az Embernek, és az 6 hozzá közelebbről
tartozó Állatoknak sokkal tökélletlenebb, és töb-
nyire tsak a' tsontokra, körmökre, hajakra, és há-
lós szövetekre ( Tela Celttdosa) kiterjedő vissza-
szerzöerejek vagyon, melly ellenben sok hidegvérű
Állatoknál, kivált a' Gőtéknél, (Vízi Borjú) Rá-
koknál . szárazi tsigáknál, Kéz Habarnitzáknál, ée.
rendkívül nagyobb erejű, és tökélletességű.

#/*• Éz illy me^jeggyzésre méltó visszaszerzS-
erőnek 'némelly, próbái az eH'éle munkákban, már
gyakorlóit kezeket, sok előre vígyázást, még talám
alkalmatos Kornyülállásokat is kívánnak, hogy meg-
történjenek : Azért rérozlatni kel!, hogy eggy eleinte
rosszul eseti következésből igen idején az egész dol-
got kétt.ségbe hozzuk, Blumvnbarhnak több haszon-
talan próbái után későre eseLt az meg, hogy a' kö-
zönséges Kertilsigának ( Hetix pomatia ) ^ egész feje ,
négy szarvaival eggyiitt, minteggy hat hónapok alatt
visszaszerződött. J£z\elÖlt egynéhány esztendővel
eggy nagyobb nemű Vízi Gyéknak (Lacerta lacustris)
egész szemét kivájta , t. i. minden nedvességeit ki-
folytatta, és azután f részét a" ki üresítell hártyák-
nak lisztán kimettszette , még is tíz^ hónapok alatt
tökéllctes új szemgojdt nyert vissza, új szirú hártyá-
val, szemfénnyel, és Kristály nedvei, melly tsak az-
zal különbözött a' másik ép szemétől, hogy az majd
tsak felénnyi nagyságú volt. Lásd. Öfattng. geí. Ö

47- ldl

B 20. $.
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20. $. Tenyéjztfj,

Miden az organizáJt testek a' táplálás és ne-
vek edés által tokélletes rnegérésre jutnak , akkor
Tenyésző tehettséget is nyernek (6. §.) de a' melly
igen különböző módon megfen véghez. Közön-
ségesen t. i. vagy minden Individuum már magá-
ban is terjesztheti a* maga Nemét, vagy pedig ket-
tőnek kell Ő közzülok eggymással párosodni és
noszni , hogy a' magok Fajában ííj örganizált tes-
tet hozhassanak eló". A' sokféle kiváitképpen való
különbségeket e1 két fo Nemében a' Tenyészés
módjának, alkalmatoson vihetni e' következő .Négy
Seregekre.

I. Sert Minden individuum szaporodik magá-
tól a' íegeggyiigyübb módon , előre jáníltt terméke-
nyítés nélkül, vagy Osztás által, mint sok Áza-
lék férgek ( 3nfufioné*£fci érdjeit) és virág Habarni-
czák „ vagy úgymint a* forrást Conferva, hogy a1

megvéniilt szálasnemü Növevény , eggyik végén
ea^T vastag gomhotskára dagad ; melly elesik vég-
re , és ismét hasonló szállá hajtódik és formálódik.
Vagy Satju jövések (<Ü5vroífe:t) által, mint a' Kéz
Habarniczák, és sok JNövevények. ée.

íí. Ser. Minden Individuum magában is te-
nyészhet ugyanj.de mint valóságos Kétnemí'inek, két-
féle Nemző tagok is vágynak testében, és elébb,
ha az Állal; a3 nála lévő nőstény tojásotskákat hím
maggal ha Plánta nőstény magszemeit hímporral
megkell néki hinteni , és az által termékenyíteni,
mint sem abból Fajzat formálódnék. így esik ez
legtöbb Novevényekben, és az Állatok Országá-
ban, a* mint láttszik, sok Tekenös vagy rátsosTsi-
gákban (Conchae, Sftufd)e(n)*

III. Ser. Szinte úgymint a* fellyebb való Két-
nemű seregben , a' két Nemek eggy Individuumban
foglaltatnak öszve: mindazonáltal eggyik is magát

meg
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meg nem termékenyítheti, hanem közzfilök. min-
denkor kettőnek kell öszvepárasodni, és váltóiig
egymást megtermékenyíteni, *s egymástol me^^r.
mékenyíttetni. Ez a' különös mód tsak kevés 4l-
latokban találtatik , a* Gilisztákban és sok szárazí
tsigákban. ée.

IV. Ser. A* két Nem különös Individuumok-
ban vagyon , mellyek közzül eggyiknek Nőstény
részei vagy tojásai, a1 másiknak hím ternriékeüví-
tő nedvessége vagyon. így vágynak minden Pi-
ros vérű, és sok más Állatok. így sok Pláiirák .
is, mint a' Fűzfák, Komló, és nagy részént a*
Mohok. ée.

-Némelly ezen Seregbeli Állatok tojásokat toj-
nak, mellyekben annakulánna formálódnak fer'lokél-
letesenn aT Fajzatok, Ezek Tojástszülo Állatuk:
C Ovipara) másoknál peHíg a' tojások mi4 a^rlig a"1

Méhben tartatnak, míg nem a"1 Fajzntok tókcliete-
sen kiformálódnak, és ekkor tokjoktól megszabadul-
ván , a' világra jö'hetnek. Ezek Eleventszülo Álla-
tok ( Vivipara).

Jegyz. Melly kevés különbség legyen azonban a'
Tojás és. Elgveu szülés közö.tl., mutatiík a'-Leve te-
gzeknek {Aphis) és Bokréta Habarniczáknak példái,
mellyek most eggyik , majd másik módon tenyész-
nek. Ismét a1 Saíamander és sok Kígyók, meUyelc
tojásokat tojnak ugyan, de a' mellyekben az egész
kiformált Állat bennek vagyon. Bizonyos tekintet-
ben ez utolsókkal eggybe hasonlíthatjuk azon Han-
tákat , mellyeknek Ért Mag tokjokban eggy Zöld
Plánta tsíra záródott; m,iiit p. o. az úgy neve^ítEgyi-
ptomi Nympfuiea Nelumbóban.

-21. §. Halál,

Minekutánna az örganizált testek az ö életek-
nek meghatározását betöltötték, elébb vagy későb-
re következik továbbá az o utolsó Revoíutiojok a*
Haláig e' test alkotmányának organizálatlan porrá

• '•• . $ . B ? oszla-
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oszlatása, vagy a* nedvességek fojamatjának tökél-
letes semmivé tétele. Mindazonáltal legkeveseb-
ben érik el az Allatok közzítl azt a' czéit, mellyet
tett a' Természet az ö Eletek fojásának határúi, ha-
nem ezerféle történetek rövidítik nckiek , ezt az
Utat, sokkal elébb a' meghatározott időnél.

Minden írtóztaló Nagy Állatok, a' Krokodi-
lok, Vízi Kígyók, ée. között talám ezeredik nem
éri el az ö kiszabott vénségét és nagyságát , ha-
nem nevendék korokban az apróbb Allatok pré-
dáivá kell népiek leriniek, különben idővel az Em*
berekét, és más nagy Állatokat elnyelnék. Az Al-
latok és Plánták halálok után, az ö testek lassau
lassan megoszlik (resotvitur) az Ő organizálások
megbomlik, hamvaik végre a' több földel elegyed-
nek , meJly nékiek az előtt eledelt és lakóhelyet
ai.ott volt.

III. R É S Z .

Az Állatokról közönségesen.

%%. J. Az Allatoknak szájok ' J eledelek.

felyebb való részben láttuk mi köz az Álla-
fokkal és Plántákkal mint organizált Testekkel:
most szóllunk azon tulajdonságokról, mellyek tsak
az Állatokat, de azokat is közönségesen iŰetik, és
a' mellyek állal ok a' Növgvényektpl különböznek.

Akármelly végetkn sokféle 'legyen-is , az Ál-
latoknak külső formájok, és Alkotások, mindazon-
által úgy láttszik, hogy köz az Öszveséggel mind-
nyáj ok kai, (vagy legfelyebb avagy tsak némelly
^ WYW^Azalékférgeket vévén ki) hogy teste-

~f\ • ken
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ken eggy bizonyos nyílás vagyon, mellyen az ele-
delt magokhoz veszik. Úgy ez a' Nyílás t. í. a*
Száj , valamint az Eledeleknek nagy különbsége is,
mellyet az Állatok magok fenntartásokra fordíta-
nak, már őket a' Plántáktól eléggé megkülönböz-
tetik. A1 helyett, hogy ezek eggy forma Eledel-
lel élnek, még pedig majd eggyé dűl tsak az Ásvá-
nyok országából. Már az Állatoknak élelme rend-
kívül több féle , és tsak nem minden kivétel nél-
kül az organizált országokból vétetik.

Az Allatoknak a* Növevényektöl való kühő
különbségei, úgymint, hogy ezeknek Testek FÖ-e,
Derékra, és Tagokra oszlik, a' Testet beborító
Kör, és ennek az Állatok élete módjához 's lakó-
helyekhezalkalmaztatott különb különb fedelei sz3-
rök, tollak, pikkelyek {f<jnamas) ée. rész szerént
igen szembetűnök , rész szerént a1 magok helyén
bejönek.

23. §. Az Kledéinek szükséget

Eggy részről az Éhségnek 's szomjuságnak el-
viselhetlen érzése, más részről a' kívánságnak elle-
ne állhatatlanÖsztöne kénszerítt az Állatokat, hogy
ezen tápláló Élelmeket bevegyék, és az által fenn-
tartásokat munkálódják, a' Hideg vérü Allatok azon-
ba, a' meleg Verdéknél sokkal tovább, és sokan
JközzülÖk bámulásra mélló hosszú" ideig vihetik az
Éhséget. Némellyek kivált a' Bogarak Seregéből
életeknek eggy bizonyos szakasszában, mások pe-
dig sokan télben, mellyet nagyobbára végig alusz-
nak, semmi Eledelt nem esznek.

#
fi4, J. Azokból a1 Tdpláltatás%

Az eledeleknek az Állatokban sokféle válto-
zásokon kell által menni, mígnem azok, a* tulaj-
donképpen való táplálásra alkalmatosukká, és az

4 ' . B 4 Állati
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Állati testnek Substántiájához hasonlókká'tetethet-
nek. AT keményebb Eledeleknek főképpen a' Ha-
rapás és Rágás áital elébb Öszve kei! töretni, és
nyál nemű nedvességgel elegyedni , míg nem a*
Gyomorra, és Be'ltsóre leérkeznének, itt még to-
vább mindenféle oszlató Nedvek által 'eggy lágy
péppé, változnak, mellyböl a* tulajdonképpen való
tápláló Nedvesség kiválasztódik, és a' maradvány-
}a mint Salak ismét a? testből kivettetik.

i l .:-.•|i f.-,!;l Ő.5í'.'25, í ,- Meleg, hideg Vér.

Az. úgy nevezett tökélletes Allatokbán , a ki-
választódott tápláló Nedv, elébb a* Vérrel, mellyé
az Krekben folydogál elegyíttetik, qs onnét száll
tovább a' testnek eggyébh részeire. Ebből tovább
az a' végre rendeltetelt különös Műszerekben a' vá-
lasztásnak vagy megszűrésnek munkája által, sok-'
féle különös nedvességek készülnek. Ez az igaz
Vér általán fogva piros színű ;• de melegségére néz--
ye ezen piros véru Állatoknak különböző peregé-
ben kék különbségű. Némellyeknél t. i. töbfc nyíre
minteggy, azon Térköznek (Víznek, Levegőnek)
mérséklését tartja meg, mellyben azok taiáEtatnak,
azért ezeket Hideg VérÜkwvV nevezik. Másoknál

'pedig, mellyeket ez okon Meleg Feriiknek monda-
nakj'^'z ő tökélletes egéssegeknek allapotjában min-
denkor a' Fahrenheit grádusa szerént, mint eggf
100 grádu'snyi, több va'gy kevesebb melegséget mu-
tat. Ellenben az a' Nedvesség, melly által az úgy
nevezett Fejér Vér& Állatokban ( t . i. a1 Bogarak-
ban és Férgekben, mellyek tökélletlen állatoknak
is mondatnak) a' tápJáltatás véghez mégyen, álta-
lán fogva tsak távolról való hasonlatosságot inru-
tat $.% igais Firoa vérhea^.

^ . $.
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ü6. §. -íí* Mozgásoknak Eszközéi,

A* táplál tatás módja után az akaratos mozgás
vala az â  második fő Czímcr, mellyel az Állatok
a' PÍántáktól különböznek. A1 Műszerek; me'íyek
nagyobb részént az Állatoknál, mind ezen számta-
lan sokféle mozgásoknak okaiul szolgálnak, a' Szá-
las Húsok, ( jifuscriUy meilyek a' piros vérü Ál-
latoknál, a' tulajdonképpen úgy mondatott Húst
teszik. Ezek vékony szálakból , va'gv rojtokbö!
állanak, és olly ingerelhetöséggel bírnak, \Irri-
tabititas) hogy valamelly (ingerre) Ösztönre ma-
gokat öszvehiuhatják, melly által az Állati testben
minden mozdulásokat tehetnek. A' több kemény
részei az "Állati testeknek a' Belső részek , Tson-
ttíky Porczogók, Jnak-, Mó.tsiogok

27. §.
4

SzívvetA,

A1 Szálashúsok , , az Érzö.ínafc -által hozatna^
mozgásba, még pedig többnyire az akaratnak meg-
határozása szerént, melly ellenben némelly kevés
Szálashúsokban, mint p. o, a' szívben, semmit nem
tehet, mint a' melly mind éltig a' nélkül, hogy
mint más Szálashúsok elfáradna, vagy végre meg-
fájíílna, mint a' Vérforgásnak eggy fö rugója szu-
netlen verő mozgásban vágyón. A' szívnek alko-
tása különb különb állatoknál különböző, u.m. a1

Piros meleg vérüknél két rekeszes , kétfiiles; a*
Piros hideg yérüknél eggy rekeszes , eggy füles,
és végre a' Hideg fejér vérüknél (25.$.) eggy re-
keszes fül nélkül, , ' .

ttg. S- Túdő, Lehellés % Sz,ó,

:;AVVérforgással közvetetten -é̂  szüksegeskép-
ptzK iO.szvekÖttetett' a' Lehellés, avagy a' Levegő-
nek bészivasa. 'Ennek pSzJíöze ncrnelly Álía.tókbán
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a'TíidÖ, másokban a' Kopótyó (Branchiae) és
végre némellyekben a' Lélegző tsövek, mellyek
ezen Állatoknak egész testeken elterjedtek. Ez a'
Lehellés, minden Állatnak elkerülhetetlenül szük-
séges az életre, és a1 isupa Levegő nélkül való
közben, vagy az ollyanban, melly fris levegővel
fel nem váltatik, mind meghalnak, ée.

Sot a' Lehellésnek, az igaz tüdős Allatoknál
az a' haszna is vagyon, hogy az által Szót vagy
hangot adhatnak, és ugyan azért e^gy Állatnak is
igaz szava niutsen , hanem tsak a* meliynek Tü-
dője vagyon.

lg. §. Az Érzőinak , és Agy velő.

Az Krzoinak, az Agy és Gerincz velőkből szár-
maznak , és úgy láttszik, hogy e' két utolsóknak
nagyságok, az azokból származó Érsőinak vastag-
ságához hasonlítva, az Állatoknak elmetehetségeik-
kel, megfordított mérsékben állanak, úgy hogy az
embernek mindenek felett, legnagyobb Agyveleje,
és ahoz hasonlítva igen vékony Érzdínai vágynak.
A 1 buta oktalan Állatoknak pedig, mint p. o. a' föl-
diinkbeli kétéltüeknek, kitsíiiy Agyvelejekhez ké-
pest vastag Érzőinai vágynak.

Jegyz. Mennél több foghatóssága vagyon eggy
Állatnak , annyival nagyobb annak Agyveleje mérsé-
kelve {proportionate). Á1 kis Éneklő Madaraknak,
a* házi Madarakhoz képest mérsékelve nagyobb Agy-
velejék vagyon. Az Agyvelönek némelly eggyes ré-
szei, úgy láttözik, hogy a' képzeLödésnek fenntartá-
sára szolgálnak. Sfíaf. (Sottfc U$U ainfanatyrwnDe * "
íKatucgefcIjî te. ói.

30. %. Az Érzékenységek.

Az Erzöinaknak á' Szálashusok mozgatásán
kíviíl második foglalatosságok az, hogy az Állati
testeknek kül^ö érdekléseit is közlik a1 Lélekkel
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az érzékenységek által. Szinte úgy az Érzés Öt
nemei , mint az Érzoszereknek minéműségei az Ál-
latoknál igen külömbözők. Sok Állatok nyilván
mindennemű érdekléseket éreznek, a1 nélkül hogy
rnég azokban azon Érzöszereket felfedezhettük vóí-
na, mellyek másoknál az a' féle Érdeklésekre szük-
ségesek. A' Habarniczának p. o. szemei nintsenek,
és még is a* világosságot fáj/míl érzi. A' Dongó-
legyeknek (©cfjmeifjfíiege) és sok más Bogaraknak
szaglások vagyon, ámbár semrm' orrot berniek észre
jiem veszünk*

31. $. Alom,

A1 tartós foglalatoskodtatás által az Érzdinak,
és Szálashusok elfáradnak , és váltólag nyugoda-
lommal kell élniek , újj erőnek szerzése végett,
mellyet nékiek az álom ád. Az Embernek, és több-
nyire a' füvei élő Állatoknak ezen megújításokra
az éjtszaka rendeltetett; sok ragadozó Állatok el-
lenben, és nagy részént a' Halak, még a* fényt ke-
rűlö j gvengeszemü beteges Kakerlákok ts , és sok
Bogarak kenteiének éppen ezen éjjeli tsendességet,
midőn más teremtések nyugodni szoktak , az a
Munkáiknak folytatására szánni, és ellenben eggy
részét a* Napnak ezen megújjításra fordítani.

§• Téli álom.

Ezen. megújjító álmon kívül vagyon még sok
Allatoknak Oeeonomiájában , eggy igen alkalma-
tos rendtartás, bogy azok az Esztendőnek eggy ne-
vezetes részét, még pedig éppen a* legzordonabb
Hónapokat, a1 midőn Ö nékiek nehéz volna fenn-
tartások végett szorgalmatoskqdni , mély téli álom-
ban töltik el. Ezek elrejtik magokat, midőn ez az
ido elközelget, bátorságos sivatag helyekre, mint
a' Murmmér, Hörtsöks Hangyák, ée. az ö fész-

keik-
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keikben, a* Denevérek az Odúkban, a' Békák é*s
némelly Halak a' Kotúkban, a' Kígyók és Tsigák
a'Bokrokban, ée> Es a' hidegnek érzésével a'Zsib-
hadásnak eggy ólly.nemébe esnek, mellyből tsak
a Tavaszi Napnak melegítő pillantására serkennek
fel. Ez a' Zsibbadás olly erős; hogy a' meleg vé-
rű Allatok míg ez a' halálos álom tart, tsak észre-
vehetetlen melegségeket tartják fenn , és sok Boga-
raknak Boritéki, rnelíyek éppen,, akkor vágynak el-
változásokban, télben gyakorta úgy megfagynak,
hogy azok a' bennek altivó Állat Életének sérelme
nélkül ágy zörögnek, mint a* Jégtsapok, v. Üve-
gek, midőn azokat a.' földre leejtik.

Jegy*. -A' Vérforgás az Allatoknak téli Alvások-
• ban is megyén, de sokkal lassabban: K/. onnét vi-

lágos, mert a1 vérrrek vizes része (Lymp.'in ; ha egy-
szer meghűl öszve nem, £11. Üeéfe 3ífltur3efdjlcC. 64. Lev.

•33. §, -Mz Elme tehetségei.

Az Elme tehetségei közzül sokak közök az
emberekkel, és 'nagyobb részént az Állatokkal is,
mint, p. o. a' K-pzes (SBetfteüungéfraft) a' figyel-
'Tneités (*2íurmctffamfeit) valamint e' két belső érzé-
kenységek is, u. m. az Emlékezet, és a* Képzelő
Erő (©mbiíbun^őfrflft). Mások tsak nem tsupán
a' több Állatoknak tulajdoni, annyira hogy az Em-
bereknél tsak kevés nyomdokai találtassanak, u.m.
az úgy nevezett természet ösztöne, avagy Instin-
ctas. Ellenben az Ember ismét az Okossággal
egyedül maga az egyéb' állatok közül bír.

34. $. Természeti Ösztön.

A' természeti Ösztön áz Állatoknak az a' tehet-
ségek, meíiy szcrcnt ök vélek született nem szabad
akaratjok szerént való, belső Ösztönből, minden
oktatás néJkül a* szabad darabokból magok Czél-

jokhoz
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jókhoz intézett, és magoknak, 's maradékoknak
ftntartását tárgyazó munkákat visznek véghez.

Hogy ok ezen derék Munkákat, minden elörc
való hányás vetés nélkül tsak nem Machina formán
tellyesítik, azt ezer tapasztalásokkal nyilvánságo-
son meglehet mutatni. Illyen p. o. hogy a' Hörtsö-
kök ? még a' döglött Madaraknak is elébb szárnyai-
kat törik el, minekelötte azokat tovább f'aldbsnák:
Hogy a' fiatal Vándor madarak , bár őket tsupá
magánosságban háznál nevelték is, még is megér-
zik Ősszel az ö költözésre való belső hivataljokat,
és a' Kalitkában minden jó eledel mellett3 jó XaN
tománybari is nyúghatatUnok*

25- §; Mesterségi ösztön.

Ezen Állati ösztönnek sokféle nemei kÖzÖtt|
kiváltképpen megjegyzésre méltók , az úgy never

zett Mesterségi Ösztönök , melly által t. i. olly
sok Állatok minden mutatás, és előre való gyakor-
lás nélkül ( mellynpk sokaknál helye sem lehet,
p. o. a' Hernyóknál(

 a* mellyek tellyes életekbeií
tsak egyetlen eggyszer szorulnak arra; és ahol etii
nek következésképpen, eggy áltáljában első próbá-
nak is ^ remek munkának is eggy int kell lenni)
olly nem liöz mesterségü hajlékokat , fészkeket,
szövetekét, ée. tudnak készíteni magok lakozások-
ra, fajzatjaíknak bátorságókra, prédájoknak meg-
fogására 5 és más ezer féle tárgyukra.

36. §". Az Emberi okosság.

Az Ember EL Nöszésnek ösztönén kívül a1 ter-̂
mészeti Ösztönnek kevés más nyomait mutatja.'
Született Mesterségi Ösztöne pedig éppen tellyes-
séggel semmi sints. A* mi ellenben néki ezen szí-,
nes fogyatkozást gazdagon kipótolja, az az Okos-

. •• ság-gal
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sággal való élés, ölly különös praerogativa , t. i.
melly által ö minden egyéb állati teremtéseken va-
ló uralkodással , és az egész lakható földön meg-
határozatlan lakó hellyel bír;

37: §. Ennek méltósága.

Ez az okosság akár az Emberi Léleknek eggy
valóságos tulajdona légyén, akár pedig az öszve-
szedett Emberi Lelki erőnek tulajdon intézése, ée.
^Mindazonáltal legalább az az említett igen kitetsző
Méltóság , mellyét az Ember annak bírása által
nyeít, ellene mondhatatlanúl világos.

1 38- 5- Tehetsége és Haszna.

Ámbár mint az egész föld plántákkal bébórít-
iatott, úgy az Allatok is az egész földön elterjedtek:
jnég is tsak kevés Állatok vágynak, a' melíyek
akarrrielly földön élhetnének. "INémellyek tsak b't-
íonyos JLghajlatok alatt lakhatnak. -Nagy szám-
inál a' földnek tsak kisded Tartománnyaira szorít-
táttak, és gyengébbek mint sem lakóhelyeknek vál-
toztatását kiál hatnák , annyira lakásokhoz vagyon
szabva Természetek. Az Embernek semmi meg-
határozott lakóhelye, és semmi meghatározott ele-
tlele nintsen, hanem az egész lakható föld néki ia-
Jíásúl, és tsak nem minden^ organizált Teremtések
eledelül hagyattak. Az Ég-tájnak különbsége,
mellyben 6 lakozik, és az eledel, mellyet néki
az Ö lakóhelye enged, ö néki meg annyi különböző
szükségeket szül, melly eket 6 a* maga okosságával
való élés által, szint' annyiféle módon tellyesíthet.
Az Állatoknak bátorságokra/s magok oltalmazására,
vagyon rendkívül való erejek, szarvok , körmök,
fogok, fulánkjok , ée. Másoknak erős fedelek,
T(>áisok, kérgek, pikkelyek, ée. Másoknak termé-
#zéti tettetések, ravaszságok, söt mérgek is; mind-

1 azon-
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.izonáital magokon kívül való segíttséggel nem él-
hetnek. Az Ember miriémü fegyvereket nem ta- !

Iáit fel védelmére ?
Jegyz. A' mindenütt. lakhatásban az Embert leg-

közelebb követi a' Kutya. Az Embernek leghaszno-
sabb Allatok, a' legelterjedettebbek ; és a1 veszedel-
mes ragadozó Allatoknak igen szoros határi vágynak.
Azok az Állatok, mellyek a' Meleg Tartományokban
laknak, majd tsupa mezítelenek: mennél hidegebb
pedig a1 hely * mellyben azok lakoznak, annyival
melegebb takarókkal vágynak azok oltalmazva. Az;

igaznak tetsző dolpg , hogy mindjárt kezdetben lett
az Állatoknak a1 föld színén való eloszlások, és hogy
az Állatok a1 földet egyszerre elfoglalták, tfeéfe Síit*
fatigőíjtüitö. bee Sftatitrg- &o. íev,

39. §. Az Állatohon való uralkndtis.

De ez által az eggyetlen eggy méltóság által;
melly végetlenül felyebb magasztakatott az Ember,
?nind az egész több Állati Teremtések felett, mu-
tatja az a' határozatlan uralkodás , melly által 5
ezen Teremtés társainak minden ösztönein , élese
módján, íendtartásánn, ée, ^ggy szóval minden
természeteken szabad akaratja szerént disponáí, ren-
del f és sáfárkodik, a* legírtóztatóbb állatokat meg-
szelídíti, azoknak hathatós ösztöneit eloltja , azokat
a' legmesterségesebb munkákra fordítani tudja, ée-

Legszembetünöképpen kitetszik ez a' Házi Ál-
latoknak példájában, mint a' mellyeknek vagy egész
Nemestül, mint a* Lovaknak, Ökröknek, Juhok-
nak, Tyúkoknak, ée. szabadságokat elrabolta, azo-
kat magának meghódította , vagy ha erre még **«••
mellyekkel nem mehetett is, mint az Elefántokkal^
Sólymokkal; mindazonáltal az eggyes Individuumo-
kat elfogja, megbilintsezí, és maga szolgalatjára
fordúja.

Jegyz. Az arról való közönséges meggyozettetéV
Te mennyire Ura aT pallérozott Ember a' több Te.

é k l e* földön, tsak azon változásokra kell
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inígemlékezni, mellyeket 6 -Arnérikának, az ujj világ-
riak feltalálásától fogva, abban és a' régiben, válto-
lag tselekedett ? Miuémü novevényeket es Allatokat
ál|alplánt;jlt Ö ebből amabba, mint p. o. a'Ríslíá-á | p ; j , p
sát, Kávét, ée. a' Lovat > íuHot^ Disznót, Tyúkot,
:>iaískát , Maihát, söt még a! Tevéket, és Majmokat
is, és megfordítva ; miket tett ismét onnan a* maga
Világában hazabejiekké, miat x>. o. a' Krumplit , Do-
hányt, Kukoriczát, ée.

•*/'.•'? "• •• t . : - •.

4o. '§. -Az Allatoknak sokasága és Serdg'efí'rp osztása.
Az Állati fajoknak száma a' növevény fajok-

nak szamát sokkal felül haladja, mert minden Pláh-
ta többet táplál két Allatoknál. Erxlebety az f i-
iatoknak igazsághoz közelítő számát 25000 teszi.
De Zimmerman azt nagyon igazságho? közelítőnek
véle, hogy élnek a* földön és tengeren 5 millió
négy száz ezer Állatok. A* Linné. Természet Sy-
ste'májának 13-dik Kiadásában, mellyet Gmelin Fri-
drtk ada ki 1788-ban 19067, Állatok íródnak le ;
JMindazonáltal sok hiteles Férjfiaknak már azólta ií
lett újjabb felfedezései után, az Emberek által vizs-
gáltatott, és ma tudva lévő Allatí Fajok számai
20 ezerre bátran tehetjük.

Mind ezen egész Állatok Országát, a"* Linné
Systémája szerént igen alkalmatoson ím e* kovet-
Jcezö ó. Seregekre lehet osztani:

L Sereg. Emlősök {Mammalicit Scget^ierf/)
meleg piros vérű Allatok, mellyek élöfajzatokat
azülnek, és azokat eggy darabig Emlöjökbol téjjeí
szoptatják. . ' .

II. Ser. Madarak ( Aves, 2JcííjiI) meleg* piros
yérük, mellyek tojásokat tojnak, fajzatjaikat nem
ézoptatják, és tollasok.
?

; 111. Ser. Kétéltűek (Athphibia,
iideg piros vérük tüdojököti iehellok.
\. IV", Ser. Halak (Pisces y §ifcf)e) hideg piros

Terük ; Kopótyójokon és nem tüdöjökön leheHolc,
. V.ÁVri"
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V. Ser. Bogarak ( Insecta , ^nfeffen.) hideg

fejér vérük, mellyeknek Fejeiken Tiápok(Antemnes,
gűtjfEjőcnec) vágynak,

VI. Ser. Férgek {Vermes, SEBÍírmet) hideg
fejér vcríik, mellyeknek nem Tsápok, hanem na-
gyobb részént Tapogatójuk (Terdacula, £"
vagyon.

IV. R É S Z .

Az E m l ő s á l l a t o k r ó l .

4\, 5. Az Emis.

_z Emlősállatoknak meleg píros vérek köe a*
Madarakkal: de eleven fajzatokat szülnek, és az Öf5
Czímerek,melíy okét minden egyéb Állatoktól meg-
különbözteti, és a' mellvtől vétetett az egész Sereg-
nek is nevezete , az ö Em/öjöA, melly által a' Nős-
tények magok fajzaLJsit téjjeí táplálják. Az Kmlok-
nek számolv, és helyheztetések különböző. Több-
nyire meg. annyi, mint a' mennyi fajzatokat az A-
nyák szokás szerént egg '̂szér a,' Világra hoznak, és
vagy a' Melyen vágynak, vagy a' hason, vagy a*
hátulsó lábak között. Vágynak többnyire a1 Hí-
meknek is Emlői, de kj&sebbek, és kevesebb szám-
mal. Némellyeknek pedig éppen nints mint a'Mén-
lónak és Hörtsüknek. ée.

K' melleit az Emlősállatok többnyire szorosok,
négy lábúk és befedett Álkapczájok között fogasok.

4a, §. A' szőröknek különbsége.

Ez Fmlősállatoknak testek nagyobb részént
(ha nem mindeneknek) különb különb erősségű,

'*> Allatok Országa. C hossza-
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hosszaságií, és színű szőrökkel vagyon befedve,
meilyek némellyeknél bodorok mint a' gyapjú, vagy
erősek és borzasok , mint a' serték , vagy éppen
megmerevedett fulánkokat mutatnak mint a* Tövi-
ses Disznóknál. Sok állatoknál a1 szőrök bizonyos
helJyeken hosszak, mint a' Serényben, és Szakál-
ban. Wémell veknél bizonyos helyeken ellenkező
erányban állanak eggy mással, és választékot tesz-
nek, mint a' Lovaknál , Kutyáknál, ée. sokaknál
változik színek az Elet idejével eggyütt , mint a'
Borjú Fókáknál ée. Az ezen Seregbéli legtöbb
Háziállatoknál különbféle színük , valamint több-
nyire a' Házi szárnyas Allatoknak tollai. Sokak a'
hideg miatt mi nálunk télen által , Északon pe-
dig egész esztendőben vagy szürkék, mint a' Fé-
kek, vagy hó szín fejérek, mint a* Hölgy ée. Mi-
dőn ellenben ez a' fejér szín eggyszersmind Kosa
szín piros gyenge szemekkel köttetett eggybe, mint |
a' Fejér Szeretseneknél, az Egereknél, ée. (sok !
madaraknál is) az valósággal valameíly beteges
gyengeségnek következése. Legtöbbnyire az Em-
lősállatok az esztendőnek bizonyos részében elhány-
ják szőreiket, valamint a' Madarak vcdlenck, és
a' Kígyók bőröket elvetik, ée.

gy. A'Czethal is iraittainott szőrös, és szem*
pillája is vágjon. Még a' Tikkelyes és Pánczélos ál-
latnak is szárú Nemű boritéki között vágynak aémely
szőrök, és némellyéknek hasok alja tsupa szőrös.

43. §. Lakóhelyek, Láboh.

Az emlősállatoknak Lakóhelyek igen külön-
böző, többnyire a' földön élnek, de sokan, tsak
nem Isupán a1 fákon, mint a1 Majmok Mókusok ée. j
Némellyek a' föld alatt, mint a' Vakondok, mellyé
tulajdonképpen föld alatt való Állat. Mások most

'szárazon, majd vizén, mint a'Hód (Castor) JMed-
Te-Fókak ée. És mások ismét végre Uupán a' víz-

ben,
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ben , mint a1 Czethalak. Hlyen különböző lakások-.
hoz képest, lábaik is vagy hasonló mozr„ó sze-
rek különbözők, nagyobb részént négy lábúak. Az
Ember tsak két lábií , de két kezű is; a' Majmok-
nak ellenben négy kezek vagyon, és hátulsó lábok-
ka), hololt eggy távol álló hüvelykek vagyon, és
nagy Lábujjok nints, éppen í\gy foghatnak mint
kezeikkel. Ujjok és Lábujjok az Emlősállatoknak
az ö alkotásokra, számokra, és öszvefbglalásokra
nézve különbözőid Közönségesen szabadok, vagy
külön szakasztattaJc: de némeUyknél mellyek a' ví-
zen, és szárazon] eggy aránt élnfk, úszó hártya,
által öszvefoglaltílttak. A' Denevéreknek első lá-
bam, ezek igen hjosszúk és vékonyok, és azok ko-
zött eggy Fátyol fo,rma hártya terjesztetett ki, melljr
repülésre szolgál, h zen seregbe! i sok tengeri Álla-
toknak lábai minleggy tsomóba nőtlenek, és a'
Czelhalaknál hasonlítanak azok minleggy a' Halak-
nak úszó szárnyokhoz, tsak hogy hátulsó úszó szár-
nyok tsout nélkül valók , és földerányosonn álla-
nak, (horizonta/éter) nem úgymint a' Halfarkak:
letopontosonn {verticaliter) nérnelly kevés Emlős-
állatoknak merő körmök vagyon, (Solidungula )
másoknak pedig hasadlt körmök ( Bisidca ) . Leg-
többen Lábujjokon járnak , de némellyek mint az
Ember, és bizonyos tekintetben a1 Majmok, Med-
vék, Elefántok, ée. egész lalpokon a' sarkokig.

4 4 . £, F o g ó k,

A" Hangyátokat, Pikkelyesáliatokat, e"s n<?-
melly CzethaUkat kivcvén, a' több Emlősállatok
Fogasok) meiiyek Metszőfogakra,(Primőréi) Szem-
fogakra, vagy Agyarnkra, (Laniarü) és Zápfogak-
ra (Molares) osz.Utnak. Az utóisók főképpen ezen
Állatoknak különböző eledelekhez képest, külon-
hözOképpen is tormáitattak. A'Húsevőknek t, i. a*

C a Koro-
• *** '
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Knronáji fűrés/es, és éles. A' Füvekkel élőknek
pedig *.'lü] széles és barázdás. Azoknak pedig kik
mint az Jimber, mind a' két organizák Országból
tápláltatnak, középben belspúlt, és szegeleti ke- .j
rekek.

45. $. KérGdzöállntok.

Tsupán tsak az Emlősállatok, még pedig tsak
a' füvei élők között vágynak Valósággal Kérődző
Nemek, mellyek t.i. a' tsak futólag megrágott, és
lenyelt eledeleket, falatonként nyelHelilojökön , is-
mer felökröndözik , akkor jól megrágják, és osztán
másodszor lenyelik. Közönséges Czírr.erek ezen
Kéröíizöállatoknak nem hasadt künnu'kben áll, u.m.
a1 mellyek a1 Disznókban is meg/vagynak, melJyek
mindazonáltal nem kérodzenek: \És ellenben, az ál-
táljában Kérődző Tengeri Nyulakban ée, nintsenek.
Szinte úgy nem ád elégséges esmértetö jelt, tsu- <••
pán tsak a' felső Metsző fogaknak nem léte, holott
azok a' Tengeri JNyúlaknál inkább kettősök ée.

Sokkal alkalmatosabb ellenben egyedül a* Ké-
rődző állatoknak Zápfogainak tulajdon alkotása, mel-
lyek fűrész forma kereszt barázdákkal metszettek,. \
és a' meljyeknek Koronái, nem vízerányosonn álla-
nak, hanem résük hajlottak, úgy hogy a1 felső Áll-
tsoiuban lévőknek külső oldala, az alsóban lévők-
nek pedig , belőlrol a' nyelvek felől való oldala
legmagasabb* E' mellett keskeny alsó Álltsonljok
vagyon oldalast igen szabad mozgású, melly által
ezen különös munkának JVleclianismusa véghez mé-
gyen, mint a1 szemmel látás tanílja.

1. Jegyz. Azon Kérődzőkben, mellyeknek eggy-
szersmind liasath Körmök vagyon, u.m. a' Juhoknak,
Ketskéknek, Anrilopáknak, Marháknak, Tevéknek,
Szarvasoknak Pé'araáknak, és kétség kívül a' Giraf-
fáknak Nemekben is; még ezen kívül ide járul az Ö
w'gj-es Gyomrok, mellynek belstí alkotása , és JVIetiia
iiismusa igeü megjegyzésre méltó. Az elsőben lényein

még
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még tsak nem nyers eledel t. i. megyén az iszonyú
Nagy első Gyomorba, mellyct BöndSnek nevezünk
(Hűmen, bee $3atifen, 3ltanfi), minteggy Magazinba,
iiolott az tsak keveset lágyílódik , innen az eledel-
nek eggy kis részét egymás után a' második Gyomor
veszi bé, mellyet reezés , vagy Darás fészkes Gyo-
mornak hívunk (Pteticulum, bfe^au&eí Sííúge, Öacn)3melly hasoalósáppen az el-sönek toldalékja, és az azt
a' nyeldeklöa ismét felhajtja. Akkor az ismét meg-
rágott, és másodszor lenyelt falat, eggy különös t.sa-
tortián által, a1 űélkiil hogy ismét "-a két első Gyom-
ron által ballagna, vivődik mindjárt" a1 nyeldeklöhöl,
egyenesenn a1 liaimadik vagy Sztízr&ií Gyomorba
(tlchinus, Centipellio , Omasus, biiá £&!($/ E t̂ *3)fal*
UV, bet 35f?ttecmajicti) iioíatt is az annak tsekély üre-
ge miatt nem soká tortózkodhatik, lunem onnau vég-
re a' tökéüetes emészié'jre megyén a' Negyedik vagy
Tejes Gyomorbn ( Abonwsus, öec ?ÍIQ& / blc ftutbe /
ber 5e t í l I ía3 ín) nielly más emlós ÁUalok GyomL-áJxoz
legközelebb játul.

2. Jegyz, Á1 legközönségesebb fö haszn-i a1 Kéröd-
zésnek, még esmeretlennek látszik. Sok kissebb, fé-
léiik, fegyvertelen, Korödzö Állatoknak, és a' mellyek
után még e1 melleit a' ragadozó Állatok igen óláíkod-
uak, ez annyiban igen alkalma fos, hogy ok eíedelsi-
ket a' szabad legelőn sietve kapkodják, és oszUn a'
sűrűben tse.idesen és bátran kedvekre kérödzheínek
ée. A1 Kériklzö Allatoknak bötidójében találni néiií.
szörgojóbisokal (AegagropUae). KiilónbÖznek ettől
a'BezoárkÖvek , meUyek sok Állatoknak kivált a*
Ketskéknek gyomrában találtatnak.

46. Szó.

Legtöbb Emlősállatoknak vagyon Szavok, de
a* meTIy tsak igen eggy hangú kiáltás, mellyel rész-
szerént indulatjukat , részszerént kívánságokat je-
lentik, ez is a' Nemeknek, az'Eiet időnek, és az
indulatoknak különbsége szerént igen sokféle. Né-
mellyek mint a' Vakondok, Nyúl, Tengeri Nyúl,
ée, tsak a1 legnagyobb szükségben szólnak. Az Em-
bernek vagyon eggyedül beszéde, mell/ az Ő okos-
ságának következése.

C 3 47- S.
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47- §• Fegyvered, Szarvak.

A' Körmökön, Fogakon, ée. kívül sók Em-
lősállatok fegyverül szarvakkal is felruháztottak ,
mell vek m.a. mint az F,mbcreknrl a* Szakáll, több-
nyire felnövekedéseknek idején ütnek egrsszen ki.
Némelly Nemekben , mint a' Szarvasokban Özek-
ben ée. a' Nőstények szarvátlanok. Másoknál mint
a' Ketske Nemben az ö Szarvaik kissebbek , mint
a' Bakoké. Számok, alkotások és hdyheztetések
a' Szarvaknak igen különbözők. Az ökrök, Kets-
kék, és Gazellák Nemében ezek üressel;, és mint-
eggy hüvely úgy ülnek a' homlok tsontnak tsútsáji,
vagy kiállásán. A* Szarvorrú szarvai merők , és
tsak bőrrel nőttek az orrokhoz. A' Szarvas Nem-
nek ellenben éppen olly merő ugyan, de különös
alkotású, és ágas bogas, ezek esztendőnként elve-
tik szarvaikat, és helyjekbe ujjakat szereznek.

48. §. Fark.

Legtöbb Emlősállatoknak Alfelek nyílása Far*
kai fedeztetett bé. Melly a' Fartsiknak kínyúlása,
és sok alkotású és hasznú. Szolgál az p.o. sok álla-
toknak a' Legyek és Bögölyök eJJen legyezésre. Sok
Farkas Majmoknak , és más Amerikai Állatoknak
Kéz gyanánt vagyon , Tiogy magokon annál fogva
tartsanak, vagy azzal foghassanak. Annál fogva
Galyra tekergőzvén, a' honnan ezt Fogódzófarknak
nevezik {Cauda Prehensilis) a'Mókusoknak serény
futásokban, az ágakon való tartózkodásokban, so-
kaknak az ugrásbaji, esésben, kormány gyanánt
raló tartásra, ée.

49. §. Zatskó v. Iszáh.

Megjegyzésre méltó még ezen seregbeli né-
melly Állatoknak testeikben különös végekre való

Zats-
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:Zatskók vagy Iszákok. így vagyon sok Majmok-
nak, Páviánoknak, Farkasmajmoknak, sőt a1 Hör-
tsöknek és Ürgének is Pofazatskója CÖíKfentttfcfjen)
hogy eledelét abba rejthesse, a' Tsetsíszákos Kia-
hordó (Didelphis) Nöstényjének Emlői a' hasán
cggy Zatskóban vágynak, mellybe a' szopó Poron-
gyok elrejtezhetnek az Orangutángnak, és sok más
Majmoknak még az Irámszarvasnak is (Tarand)
egy Zatskó vagyon sC nyakán, melly torkába nyí-
lik j és kétség kívül szavának erősítésére szolgái,

50. §. Az Allatok hasznának Nézőpontja.

Az Állatok használatosságát közönségesen két
Nézőpontból lehet ki vakképpen meghatározni, vagy
t, i. ,a' mennyiben azoknak a1 Természet nagy Oe-
conomiájában,az egész Teremlések rendébe befo-
lyások vagyon, vagy a5 mennyiben azok az timber-
nek közyetetletuU hasznosok. Amabban haszno-
sok az Állatok , a' mennyiben az Állatok és Nö-
vevények Országa között bizonyos mérséket (pro-
portio) tartanak. PC mennyiben némellyek Növe-
vényekkel, mások Állatokkal tápláltatnak, és ekkép-
pen azoknak számát kevesitik. Mások mind ezek-
nek tenyészését elébb mozdítják , midőn azoknak
magvát lenyelvén, és egészen meg ne;n einc-iztvén
elhintik, mint sok Madarak, Halak, ée. Mások
döggel élnek, és megholt Plántákkal, az által SL le-
vegőt megtisztítják, elpusztítván mindent, a7 mi az
Állatok Eletének és a' Plánták Nevekedésének ár-
tana, mint sok ragadozó Állatok. Mások más Ál-
latoknak matériát készítenek. t így sok Ázalekfér-
gek, Giliszták, ée. vízzel és földel élnek, aa által
azt aT nagyobb Állatoknak elkészítik, mellyeknek
ők ismét eledeleivé válnak. Ezen tekintetben a1

mint megfogjuk látni a Bogarak és Férgek majd
leghasznosabb Teremtések. Az Emberi közvetet*

C 4 len
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len haszonra nézve pedig az Emlősállatok. Ezeket
az fí alkotásoknak, nagy taníthatóságoknak , ere-
jeknek, ée. különbsége az embereknek sokfélekép-
pen hasznosokkátészik. Az Állatoknak eggyellen-
eggy seregéből sem tud az Ember magának olly
hűséges, készszolgálatú, és munkás segedelmet sze-
rezni, eggy sints néki a' maga közveíetlen hasaon-
vételére, és fenntartására, oljy áltáljában nálla nél-
kül ellehetetlen mint ez. A1 föld golyóbisának
egész Népei , az Emlősállatoknak eg^yetleneggy
fajából, majd minden sürgetőbb szükségeiket meg-
clégíthetik. -*- Mint a7 Grönlandok a' Borjiífóká-
val — a' Lappok, Tungusok, ée. az Irárnszarvas-
sal, az Aleutok a' Czethallal, bizonyos tekintetben
a' hür burgi Erdötekói a* Juhokkal.

Jegyz. Ezért a* kissebb Allatok sokkal nagyobb
számmal vágynak, sokkal bővebben és serényebben
tenyésznek , mint a1 Nagyobbak, mellyeknek Ók ele-
delül szolgálnak, és minleggy alájok vettettek; hogy
ezek. amazokat uagyon meg ue kevesíLtsék, vagy ki
jie irthassák. A' .Nagyobb Állatok pedig gyakran
eggymást megtámadják, és ekképpen igen erós elsza-
porodásokat akadályoztatják.

51. §. Emlősállatok nevezetesebb hasznai.

Az Emlősállatoknak sokfélé hasznait az Em-
beri Nemzetre nézve, főképpen e* következendök-
re lehet vinni.

1.) Életekben Eledelül szolgálnak, a' Tej, Tej-
fel, Vaj, Sajt, Túró, Savó, a' szelíd barmokból.
Öltöztekre Gyapjok, szőrök; Lovaglásra, vonás-
ra, földmivelésre , terehhordásra, ée. A* Lovak ,
Öszvérek, Szamarak, Ökrök, Bivalyok, íramak,
Elefántok, Tevék* Kutyák ée. Ugyan ez utolsók
vadászatra, őrizetre, vígyázására. Az egerészésre,
és más ártalmas Állatoknak pusztítására a' Mats-
kák s Tövises Disznók, Hangyászok, ée. Sőt Ga~

, nej ok
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néjok trágyára, tüzelésre, ée. Vizeltetek Phospho-
rnsnak ée. végre Orvosi szerekre a' Pésma iNedv,
Hód'sír, Cibét'sír, téj, savó, szarvasszarv, ée.

2.) Szinte úgy az Ö, leginkább ezen Czélbnl
az Emberek által lett erőszakos halálok után, hasz-
nálnak: Kledéire a' Marhák húsai, Juhok, Ketskék,
Disznók, Szarvas, Óz, Nyúl, ée. Sokakat az elö-
Ítélet haszontalanokká tett: mindazonáltal az Em-
lősállatok között, alig van eggy is, mellyett itt ott
a' föld kereksegén az Emberek meg ne ennének.
Ide valók a' Szalonna, Zsír, Velő. ée. Öltözetre
fedezésre, prémekre, ágyakra, sátorokra, ée> ^Ör,
készített borok, irliák, szőrök, gyapjak, ée. írás-
ra, Könyvkötésre, ée. Pergamen, borok, irhák. ée.
Még a1 levegőnek, és sok hígságoknak tai Vsára is
bőrök, tömlők, ée. — Égetésre, világolásrát Fagy-
gyú, Zsír, Halzsír, és egyéb Állati kövérségek.
Ugyan ezek kenésre, sok kézi mesterségeknek kön-
nyítésére. — Ide való a1 Czetvelö, Halennyv. ée.
A' kemény részek, szarvak, körmök, tsontok, Ele-
fánttsontok, haltsont , fogak. ée. Szépségekért,
tartósságokért, sok házi szükséges és pompás esz-
közökre. Más mesterségekre, 's elegyes hasznokra,
serték, szőrök $ kivált a' JLóször , mellyekhöl lésé-
nek, sziták, székek,' hálók, ezérnák, szúnyoghá-
lók, etset, pénzel, vendéghaj. ée. A' hártyák,
hójagok, zatskokra , borítékokra, ée. A' mótsin-

. gok és tsontols Asztalos ennyvre, ée. a' belek, hú-
rokra, ée. a' marháknak pedig böndöje bozsény '
ablakokras lámpásokra, ée. a' Vér, festésre, ée.
Végre orvoslásra, faggyú, sok Állati kövérségek;,
kifőzött Nedvességek, Epe, ée.

52. $. Kárai, Ártalmai.

Más részről pedig ezen sereg-nek sok Állati az
Emberi Nemnek, vagy mint eszközök, vagy köz-

C 5 . vetet-
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vetetlenül valósággal károsok. A' Vérszopó Álla-
tok főképpen a* JVlatskák Neméből az embert meg-
ölik. Ugyan ezek, és még többek sokak p. o. a'
Mennyetek, Nyestek, Görények, Torkosok, Vidrák,
Czethalakj ée. sok hasznos állatokat elpusziítnak,
vagy a' Novevényeknek, fáknak, kertígyümöltsök-
nek, Gabonának, ée. ártanak, mint a1 mezei ege-
rek, Hörtsökok, Leming, Szarvasok, Nyilak, Hó-
dak, Majmok, Elefántok, Szarvorrá, Nílusiló, ée.
Vagy más enni valók után leselkednek, mint a'
Patkányok, Egerek, Denevérek, Murmutérok, ée.
Elrontják a' házieszközöket, mint a1 Sakál, Hiéna?

ée. Úgy látszik, hogy mérge eggy Állatnak sints
ezen seregben, a- dühödésen vagy megveszésen kí-
vííl, mellynek kivált a' Kutya Nemből valók igen
kitétettek.

53. §. különhb

Vágynak sok mesterséges Rendszerek, mel-
lyek szerént az Emlősállatokat nevezetes emberek
próbálták elrendelni. Az Aristoteles osztása p, o.
a1 Lábujjaknak és körmöknek különbségén van fun-
dálva, és ezeket Háj és mások is felvették *s to-
vább dolgozták. De ebben a' legrokonságosabb és
tellvességgel hasonló Nemek , a' Hangyászok , és
Lajhárok, ée. elszakaszfatnak, és egészen külön-
böző rendbe tétetnek, tsupán tsak hogy némellyik-
nek több , másoknak kevesebb lábújjok vagyon.
Linné a1 fogakat választotta a' rendre szaggatásnak
fundamentornául, ollytttat, aT mellyen nem kevés-
bé, most a' természet ellen való elválasztásban,
majd az igen különös öszvekötésben megbotlik az,
Ember. A' Denevérek Nemét a' Linné rajzolatja,
szerént némelly fajoknak különböző fogai miatt,
szükség legalább is három különböző rendekre da-
sabolni. Az Elefánt a'Pánczéloa és Pikkelyes állattal;
a1 Tövises Disznó pedig és a' Vankondok az Orosz-
lánnal és Tigrissel eggy társaságos rendbe jö. ce-

Az Emlősállatokról.
(§4. Az EmlGs sereg Bsndei.

Úgy látszik tehát, hogy a' természet ebben
eggyetleneggy dologhoz köttetni magát nem enge-
di : de még is majd mindenütt legkönnyebb és szem-
betűnőbb elosztásokat adnak még ekkoráig a' Lá-
bok, kivált ha azok mellett, a' Hol azok nem szinte
eléggé megnyugtatók , eggyszersmind más külső
megesmértetŐ jelekre, és az Állatnak egész mivol-
tára is tekintünk. így származnak e' következen-
dő előttem még legalkalmatosabb XII. Kendéi ezen
első Üeregnek.

A. Szdraziaft.

f I. Rend. Kétkezűk, -Bimanus, kezei és lábai
kettő kettő,-kezein Öt szabad ujjak, mellyek köz-
zül eggyik a' különváltt hüvelyk, lábujjai kevéssé
mozgathatók, az Ember.

II. Rend. Négykezük, Quadrimana, Pitheciy

mind a't Négylábai, eggyszersmind kezek is, min-
deniken lapos köröm és különvált fogható hü-
velyk, a' Majmok*\

III. R, Lassúlábiík, Bradypoda, rövid lábuj-
juk , hosszú horgas kormuk , melleknek száma
első lábaikon többnyire kevessebb. Másképpen
Sarlókörmilh (íBiífeíIflauen) ezeknek egésztestek
első tekintettel restségét, és lassúságot mutat,' a*
Lajhár , Hangyász*

IV*. R. Fedelea Boruk , Sclerodermata, lá-
baikon többnyire -világos ujjak nem látszanak, ha-
nem tsak körmök, szőrös, bőrök helyett, különös
test fedelek vagyon, u. m. Pikkelyes, Paisos, vagy
Pánczélos, és Tüskés. Lábaikról ezek lehetnének
Lábujjtata/iok,.

V. R. Egér Neműk, Glires, futrilábuk, sok
lábujjak, mellyek majdmindenkor az egész hátulsé

*• lábai'
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lábaikon járnak, és többnyire galopirozva. Fels";
ajakok bajuszos, az alsó rövidebb és hátravomííir,
réazszeréiU Magazint gyűjtök, rész^zerént téli ál-
mot aluvók, az Egér, Ífrge9 Menyét f ée.

VI. K. Vérszopó vad Állatok, Ferae, Öícíf-
feitbc iíiicre t &es körmük., többnyire bajus szálasok/1

Nehézszag.ík, Ragadozók, meliyek más ertílSsálla-
tokat, és sok fajok az Embert is megtámadják, a*
Medvéi, Ebek) Matskák Neme.

VFI. R, Merökörmfik, Solidtingula, eggv lá-
bon tsak eggy köröm , lábok vége ujjakra, vagy
körmökre nem oszlik, a1 Ló.

Viíí. R. Hasadtkörjníik, Bisulca, Lábaik két
körömre hasadtak, és hátúi ismét két toldalékra
oszlanak. Többnyire kérőt rhgók, éa szarvasok 3

kivált a' Hímek, a' Barmok, Marhák', Ökör,Jiík.ée*

JX. R. Izmos lábúk, Colossipeda, Btlluae,
Temérdek állatok, izmos, vaskos, küpczös lábúk,
lábaiknak tsonka és széles végek több körmökre
hasad, Örömest ferednek, mellyel a'következő Kend-
hez igen közelítenek, az Elefánt, ée»

B. Vízi & Szárazlak*

X. R. Tenyértaljjúk, Palniata , a' kétéltfik
ezen seregben rövid úszó lábakkal, még pedig

a. Tó béliek.

f Lábok njjai között úszó hártyások. Úszó hár-
tyával öszvefoglalt nyilvánságos Lábujjok, ée. a*
//<M, Vidra. >

b. Tengeriek. '

Öszvenött nem nyilvánságos ujjúk, mellvek-
nek nyomai tsak körmökkel jelentetnek; a' toka,
Hozmár,

XI
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XI. í?. Hahzárnylábúk, Cetnemuk,

Í/ÍÍ, Cetacea, ezek tulajdonképpen éppen lábatla-
nok, hanem lábok helyett lialszárnyok vagyon, de
valósággal meleg vérií, és Emlősállatok. Kzekkel
22 Emlősállatok leszállanak a1 Halakig.

C. Levegőbeliek.

XII. R. Szárnyelsolábúk, Pteropeda , gy
minthogy különvált hüvelykek is vagyofi. Szár-
nyaskezük, Chiroptera* c|ső lábainak ujjal szokat-
lan hosszak, és annak sűgári között, söt clsö kar-
jok, és hátulsó lábok között is eggy repiüÖ tag Iiár-
lya terültt el, hüvelykek külön nem vált, és így
első lábok vagy kezeit szárnyat képez. Ezekkel
sz Emlősállatok szépen felemelkednek a' Mada-
rakig, és általmenetelt adnak a' következendő Se-

regre.
-így látni való, hogy az Emlősállatoknak a' Iá-

baknak minémüsége szerént való Rendre szaggatá-
sa , és elnevezése, az 6 eggymás között való kö-
zönséges rokonságokat szinte kevés hijján legalkal-
niatosabban kiüti.

I. Bend. Kétkezit xBimanuS<

i. Nem. E M B E R . Homo. bet
Egyenes, kétkezii, fegyvertelen, okos, szólló

Állat, tlöfogai alól fejiil négy, szemfogai hosszá-
ra a' többekkel eggyenlűk, egymást érők.

i. Faj. b ö l t s E. B. sapiens.
\AL ember már az ö test alkotásának ÖIIT kivált-

képpen való tulajdonság.ii által, munien egyéb álla-
ti Teremtésektől megkülönböztetett í ann\ira hogy
btet amazoktól, nem isak eggy tuUijdon JScmbe, ha-
nem ^h'-d^tban eggy küUmös icadbe is kell helyhez-
tetai..

K Ide
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Idi; tartozik mindjárt főképpen/az Ő eggyencs j&
íása , ímellyre van rendelve az ö széles talpa, és kö-
zönségesen egész testének alkotása ,{és, k̂ét tokélleteE
kezeivfl való legszabadabb élése, melly által még
az Emberhez leghasonlóbb Majmoktól is meglviilÖn-
fcözt érhetik./

Az Asszonyi Nemnek vagyon meg e' felett, eggy
pár tulajdou czíinere , melly sem a' Férfiakban, sem
semmi egyébb Állatokban nintsen, t. i. az ö fi a vi vér-
folyása, életének meghatározott idejében , és az ö'
megsértetlen szűz ártatlanságának eggy testi meges-
mérteto jele.

Az Emberben a' Nősz.ésnek Ösztönén kiviül, ke-
YCS nyoma vagyon a'Természeti Ösztönnek (34. §.>
Mesterségi Ösztöne pedig tellyességgel nínts. Ellenben
tulajdonos az okosság bírásában, és az az által talált
beszédben , melly a1 tsnpa Állati szóval éppen nem
eggy, u. m. a1 melly köz a' kisdeddel , sőt a* szüle-
tett Néma Gyermekekkel is. Hogy ellenben a1 beszéd,
tsupán az okosságnak, és nem tsak az Emberi szólló

Műszerek különös organizálásáüak következése lé-
gyen , világos a1 Papagájnak , S/.ajkónak, ée. tudva
lévő példáiból, melly ék akármelly szókat tisztán ko-
vet.m megtanulnak. A' Szó mini természeti Ösztön
születik az Allatokkal : a1 beszéd ellenben ni okos-
sággal fejfödik ki , midőn osztán a1 Lélek megszer-
zett értelmeit a1 Nyelvnek , a* kimondásra állal ad-
ja. Szinte olly kevés beszéd nélki'il — mint okosság
nélkül való Népek vágynak a'mi földünkön, és vágy-
nak már Szótárjaink az Eszkimósz, Hottentór, és mas
Nemzetek szavairól, kiktől a' hajdani kÖnnyenhívcS
utazók a' beszédút megtagadni merteké

., Az Ember magában fegyver!elen,; segítség nélkül
szűkölködő Teremtés^ Eggy állat sem kisded olly 1
sök ideig -é-kívüle, mint ő. , Eggy sem nyer olly ké-
sőre fogakat mint of nem tanúi oliy későre lábaira
állaní,'nem lessz olty későre megért idejű. Jée. Ma-
ga az Ö meghaladó méltósága az okosság , és -be-
széd, tsak Tsirák, mellyek' nem magoktol, hanem
idegen segítség által, mivelés és nevetés által fejtÖd-
h étnek ki, a'Jiourian magában világos, hogy az Em-
ber illy segítség nélkül szukölködés", és illy számta-
lan sürgető szükségek alatt, a' közönséges természe-
ti rendelés szefént, a1 társaságos éleire reudeltetett:
Ellenben nem olly közönségesen, és eggyszerre íehet

meg-
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meghatározni, ámbár a' világ minden részeiben as

született fiák és leányok száma, és mind a1 két Nem-
ben a1 lenyészthetés tartósságának ideje, olly egyen-
lő raérsékü légyen is, hogy az ember mindenütt,mint
Európában az eggyes nöszésre rendeltetettt légyen. (*)

Az Ember .lakóhelye és eledele, mindenik határ
nélkül való, lakík az egész lakható földön, és táplál-
tátik majd az eeész organi/.ált Teremtésekkel , es az
Ö testének, középszerű nagyságának mérseke szerént,
más Emlősállatokhoz képest, derék hosszú időt ér,
melly néki hosszas gyermekségét kipótolja.

Az Emberi Nemben tsak eggyetleneggy faj va-
gyon, és minden időbeli, minden égluijlatbeli előt-
tünk esméretes Népek származhattanafc azon eggy kö-
zönséges Torsoktól. Minden Nemzeti különbségek az
Emberi testnek alkotásában , színében , eggy haj-
szálnyira sem különösebbek és megfoghatatlanabbak,
mint az hogy olly sok fajai az oiganizált testeknek,
kivált a1 Háziállatokban , mint.eggy szemeink elötÉ
fajúinak el, de mind ezek a' különbségek annyi szí-
neknek elegyítése által, olly észrevehetetlenül Öszve-
foíynak, hogy semmi más, hanem tsak igen szabad
akarat-szerént való határokat tehetünk azok között.
Mindazonáltal én úgy hiszem , hogy az egész Embe-
ri Nemzetet legalkalmatosabbau e következő Öt kü-
lönbségekre [Vaiietates) lehel vinni. Úgymint

1.)/Európaiak^ és JXapnyág, Asiaiah innen az Obin^
íáspi tengeren és Gangesen, az Északi Afrikaiakkal,

rént a^legjobb alkotású szép Emberek.,
2.) Jt több Asiaiak az Obin és Gangesen túl,ée.

is osztán az Északi Amerikaiak 'a'^Napnyúgoti par-
tokig l. i. minleggy Alaschkáig, ée. és Napkeletre
Labradorig. Ezek-többnyire fakók {sárga barnák)
vékony szőrük, lapos képűk, szoros nyílású szem hé*
júk. p'Az Ő formájoknak ideájául gondoljuk a' Chi-
naiakat.

3.) A* több Afrikaiak inkább vagy kevésbé feke-
ték,* ábrazatjoknak alsó része jo'iban alá függ mt-
tyedt ajakuk, pisze orrúk4 és többnyire göndör ha-
jíik/leg ki tetszóbb e/, a' ínegesinértetö jel, a' Né-
gereknél, kik osztán a' Habiüszínák és Sieretsenelfc

közt
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lozt eltűnnek, valamiül, m'ndcu Emberi különbség a'
szomszéd népekkel lassay lassan öszvefoly.

4. jVtöbb jimérikaittk nagyobb részént veres réz-
•zínijk, si'irií kerotMiy hajúk" és sokféle; nagyobb ré-
szént mesterséggel okozott f\> formájúk.

t;.) A* Dií/i Tenger szigetiek vagy az ötödik Vi-
lág ti észnek lakossai, ismét Napkeleti Indiáig. Ezek
többnyire setét barnák, széles orrúk, nagy szájúk,
5ÜrU hajúk 5 és igen kidolgozott ábrazatbeíí vonásuk.

De minden mesés szennyeket elöszámlálni, rnel-
lyekkel az Emberek az ö Nemeknek természeti histó-
riáját bemolskolták, nem érdemes. A' gondolt Fa-
ragóm Óriások p. o. a'Magellán idejétől fogva, a*
mi időnkig az utazóknak előadásokban, tizenkét íáb-
nvitól fogva hetedfélig alatsonyodtak, és így kevés-
sel maradnak nagyobbak, mint akármelly jó termetű
Ember is; Hogy a' régiek Pygmaeusi, a' Kommersoti
Eszkimossai (Qutmas) és más törpe Nemzetek is, nem
egyebek, hanem költemények voltának^ ma közön-
ségesen tudva vagyon.

_ A1 Ka.kerlákok.(**) Blafárdok, Albinószok, vagy
fejér Szeretsenek, nem különbségek, annyival is in-
kább nem különös fajok, hanem szenvedők , kiknek
hístóriájok, inkább tartozik a' Pathologiái'a, mint a'
Természeti Históriára. A' Linné vad Embere, Homo
troglodytes , eggy megfoghatatlan zíivarék, némelly
beteges Embereknek, és az Orangutánnak históriájá-
ból : Az 6 Lár Embere (Humo Lar) ellenben való-
ságos Majom.

Az Állatok között vadon neveltedéit Gyermekek,
siralmas erku'ltsi tsudák, mellyeket szinte* olly ke-
véssé lehet a* Teremtések remekéül felhozni, mint
más vagy betegség, vagy történet által megromlott
Embereket.

A' farkas Népekről, a' természetiéi töpörödött
HotLentót Asszonyokról, az Amerikaiaknak hirdetett
természeti szakállatlanságokról, a' SirenekröÜ1, Cen-
taurusokról, és minden más e' féle gizgaz, díbdáb
mesékről megengedünk, a' mi kedves Eleink jószívft
könnyenhívöségeknek.

("} %*§yz- A' Leány szülöttek száma a* fi-ú szülöt-
teit Kzamához Ogy vagyon, mint i s : 14, vagy gondosabb
S^MUIÚS szerint, uuiu ; o ; 21,
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(**) ?}*&*• A " tfakerláko't fejér Nigerek , Jtik nap-

rmíiában néni tnlajdopliéppen mondatnak Kalteriá-
k o n a h ; ezek téj szín leérek, vagy holt színük, bőrök
ráncros, nsppsi a' Napfényt nem sfenveí^etjft , a1 setét-
ben látnak, és toglalatossá^ail-at éjjel Hóid világou bö-
vtLil'. Az AlbihóiZoK Airiliai fejér Szetetseoefe.

II. Berni. Négy kezűk.1 Qundrimana.

fíégykezü Fmlösállatok, mint azt az ö kletek
módja , és fákon való lakások kívánja , ezeknek
Hazájok: tsupán tsak a'Tropikusok, vagy Napfor-
díló kerületek között vagyon.

2. Nem. MAJOM. Simia. $)tt ^Tjfe.

Tekintete inkább Vagy kevésbé Emberi formájú,
fiüei és.kezei inkább Emberi. Elofogai alól, felül
hégv. , Szemfogai magánosok , a' többeknél hosz-
szabbak.

A' Majmoíf tsnpán tsak a1 régi világban talál-
tatnak , az ő ábrázatjok vgynn inkább hasonlít az
emberéhez, mint egyéb állntoké, de meg is állati
orr fnrmán elíre niiílt, mivel nékiek is, mint leg-
tÖbbntire a'több Fmlősállatoknak a' felső Álltsont-
jok között eg%y különös tsontjok ( OJ intermaxit-
lare) vagyon, mellyben állanak a' felső Metsző
fogak, és a1 melly az Fmberi Nemben nintsen. Kö-
zönségesen pedig az Fmherhez leghasonlóbb Maj-
mok is, kfskeny tsipojök, lapos ágyékok, ée. ál-
tál, egész kiilsö fomiaiökban ; testeknek pedig belső
alkotásában ezer különbségek által az EmberlÖl
szembetűnőképpen különböznek.

Seregestül egeyíUt tartózkodnak az erdőkben,
de úgv hogy a' különb fajok öszve nem zavarod-
nak, Gyümöltsökkel, falevelekkel, magokkal, 's még
gabonával is élne-k , m ti Iveket sok tsiiHrJr-nsággal
pusztítnak, söt némelh ek állati rés7ekkel is, mint
tojással, tsigákkal, ée, ^őgyen követik az em-

Midét Allatok QrjzáSat D , ben
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béri tselekedeteket, az által gyakran meg is fogat-
tatnak, megszelídülnek, és különb különb mun-
kákra taníttatnak. Igen indulatosok ? buják, ma-
katsok, haragosok, és ravasz bosszúállók. Az ázást
és hideget nem szenvedhetik. A1 Nevezetesebb Fa-
jok ím ezek.

a. Farkatlanok.

1.Faj. V a d e m b e r , M. S.troglodytcs.
Troglodit, Pongo.

Hosszú fejő, melly es, háta és vaüa szőrös , egyéb teste
sima.

Angolában és Kongóban , hol Pongónak hívják,
és bellyebb. Minteggy Öt lábnyi magos, valami--
vei Emberhez hasonlítóbb tekintete vagyon , mini.
a' tulajdonképpen való Orángutángnak, és követke-
zésképpen legrövidebb , 's legerősebb bizonyságul
szolgál, annak az igen nagy köznek megmutatására,
melly a' kiiisc" alkotásra nézve is az ember, és min-
den egyéb Állati Teremtések között találtatik. Ezek
az állatok rendkívül erössek, vadak, és az Embert
megtámodják. Fiatal korokban mindazáltal megszelí-
dülnek. Mondják hogy Ők seregenként tartózkodnak
a' sűrű erdőkben, magoknak a' fákon, a' szél, és zi-
vatar ellen leveles színeket tsinálnak. Örömest men-
nek a' tűzhöz, mellyet a' Vad Népek hagytanak az
erdőn, de a' mellyet reá rakott fákkal tovább fenn-
tartani nem tudnak, és ha elalszik, búsulnak- A'Vad
Népek közzül, némellyé ke t oliykor elragadnak , a*
nélkül Irogy nékiek ártanának, ée.

a. Faj. O r á n g u t á n g , M. S. satjrus. Oratigutanfl..
Kissebb fejű, kartsúbb, borzas, szőrei vállain és kar-

jain ellenkező fekvésűek, első kezeknek hüvelke kor-
metlen.

A' mint látszik tsupánBorneóban. Minteggy négy-
Iábnyi magos , igen sugár kartsú termete, kissebb fe-
je, más ábrázatbeli vonása, és sürü szőrös teste, ezt.
az Afrikai Vadembertől megkülönbözteti, mellyel kö-
zönségesen öszvezavartatik. Ha. igen fiatal korokban
fogják el, mindennemű mesterséges munkákat megta-
nulj valamint a' Vadember, és más Majmok is, mel-

ly eket

IV. R. AZ Emlősállat. Majom. $r

lyeket mindazonáltal az ö természeti magok viselé-
sétől jól megkell különböztetni. Camper eggy iIlyen
forma állatnak felbonczolásából megmutatta, hogy
az illy Emberekhez hasonló Teremtésnek vagy az
Emberi beszédet, vagy a' természeti eggyenci járást
tellyesíteiú természeti lehetetlenség. Az Orángutáng
JVldlay nyelven erdei embert tészen ; az Európába ho»
zott Nőstények igen szemérmesek voltának, és Nem-
zö tagaikat kezeikkel mindenkor befedték.

5. Faj. H o s s zúkez i i M. S. longimana, tw Iangűti*
mige 21ffe.

Karjai igen hosszúk bokáig érők.
- Maiakkában, Koromándelben és Molutckán. Áz

6 jeles emberi forma képe , és igen hosszú karja né-
ki különös tekintetet adnak, feketés színit, és mint-

négy lábnyi magos. Egyenesen jár, de néha,
áb i l d líd d é

ggy gy y g gy j
négylábon is szalad, szelíd, tsendes, és igen gyenge,
a'legktssebb kid eget, és ázást sem tűrheti, azért
nem könnyen lehet Európába hozni.

4. Faj. K ö z ö n s é g e s M. 8. sylvanus. bet gemeftie 9ífí.
Karjai testénél rövidebbek , úlete kopasz, feje kerek

szabású.

Minteggy Róka nagyságú, könnyen megszelídül , ta-
nítható és mulattságos. Seregenként él Északi Afri-
kában Napkeleti Indiában, Arabjában, ée. Erős em-
lékezete vagyon, jól tévőjét sok esztendők múlva is
megesmeri.

Faj. Ebfejü M.
rum.) bt

S. Inuus {Qynovephalus aucto*
ff

Feje hosszúkás, ülete kopasz.
Azon hazája vagyon az elébbenivel, és ahoz olljr

hasonló, hogy nehéz a' kettőt jól megkülönböztetni.
Ennek mindazonáltal orra kinyúl óbb, színe és erköl-
tsei más félék. Ezt tartják a1 Régieknek valóságos
Egyiptomi Cynocephalussáaak. Gibraltárnál is elva»
dúlt, és szabadon izaporodik.

D i, far.
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b. Fa r k a Í o k.

6. Faj. Makogó M. S, Ovnomolgus, fcer
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Farka hosszú , hajlott, Nyíilajakú.

Gvineában, Angolában, ée. Jiol sok. kiírt tészeo
a' kölesben, közel olaiszínü, felettébb eleven, mu-
latságos, és tartós, azért bővséggel hozzák Európá-
ba. Á1 Nég"erek mepeszik , minden, háziállatokkal
megalkuszik, tsak a' Kútjával nem.

7. Faj. T s á k ó s M. S. jlygula, Cyacco. bet QÍUÍaffe.
Majd szakállatlan szürke, fejetetején hosszára vissza-

fordult Szörbokréta.

Napkeleti Indiában. Szürke sárga, eggy Matska
nagyságú, farka hosszabb a' testénél, Vhgoncz Állat, '•
az Emberhez könnyen szokik.

3. Nem, P Á V I Á N . Papio. bet ^ofttítn.

Feje elnyúlt, kevésbé Ember formájú , alfele tsu-
pasz, skárlátszínü ; farka rövid, fogai , mint a*
Majmoknak.

A' Páviánok is a' régi világnak tulajdoni. A*
fejekben kevés Kmberi hasonlatosság vagyon, so-
kakban hamarább valami a'Disznóhoz, kivált szé-
les orrokra nézve. Többnyire hódíthatatlan, tisz-
tátalan , és igen buja Állatok,

1. Faj. M o r m o n P. P. Mormon, feer fljoMŐ,
Orra minium szfn, annak oldalai kékellők.

Ceylánban. Minteggy öt lábnyi magos, (ha egye-
nesen feláll, de inkább jár négy lábon) Abrázatjának
szép színű tsíkjai, fe'jér szakálla, és hajának Öszve-*
futó hegyei néki szép tekintetet adnak. Megszelídül ,

. és gyakran hordozzák ezt is, majd olly nagy mint
eggy Szelindek, röfög, mint a' Disznó.

2. Faj.

2. Faj. M a j m o n P. F. Mandril. tet
Ábrázatja viola szín, sima, mellyen barázdás.

Gvineában, ée. holott seregestül éjjel, a* szÖlÖ
hegyeket és gyümöltiös kerteket pusztítui szokták.
Kisscbb az elebbeniaél, mtnteggy két lábnyi magos,
színe felül barna, melyje és hasa világos sárga.

4. Nem. C E R K Ó F , Matskamajom* Cercopithecus*

Fülei kevésbé Emberiek, kezei (sokaknak,) mint
eggy Mókusé, Fogai mint a' Majmoknak.

Az egész Nem tsak Déli Amerikában találta-
tik, nagyobb részént farkok az egész testeknél hosz-
szabb, és inkább a' Matsfcákhez, mint sem a1 Maj-
mokhoz hasonlítanak.

a. fogódzó vagy szorító farkük.
i. Faj. Kis P á n M. C. Panistus. bit flefne ^ati.
Fekete, tenyerei négy ujjúk, hüvelyk nélkül.

Brasíliában, Peruban ée. Hosszú szorító farká-
val halakat is foghat, és midőn többek eggy keskeny
folyó Vízen innen lévő fáról, más túlsóra áítul akar-
nak menni, magokat miut eggy láncz, eggy á^nát
fogva alá felé öszveagatják, és mind addig hiatúz-
--*- a' víz felett , míg nem a' legszélső, a' túl lévő

vei a' földritt akármit felvehet, és a' szájába viiieti.

b. Nem szorító fark tik.

2. Faj. P é s m a M. C. Jacchus. ^Bifamaffe/ ©agofn.
Szoros fejér serény a' pofáján a* füle előtt, farka boly-

hos , gyűrűs.
Brasiliában. Barna színű, és olly kitsiny, hogy

tejet
Tfgy. Az Indusaki a1 Majmok, Páviánok, és Matska-

Majmoli által a* Kókósriiót így szedik; felkerjerik öUet a'
fSra, és köveltke! haiigJlják, ezek magok véiieimtrs a'Kólíös-
diót ielidggatjáii és az Ituitisókra hinyjuh,liili azt felszedik.

D ;. Nem.
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5. Nem. M A K I . Lemur* bet Sflafí.

Orra hegyes, elöfogai felöl négy, alól hat, ki-
nyúltak, öszvenyomultak, eggymásra fekvők, szem-
fogai magánosok, eggymást érők.

3 Faj. L a s s ú M. L, tardigradus. bee Sorig/ £ucang.
-Farkatlan,

Ceylánban. Mókus nagyságú és színű, kartsú,
vékony szárú, ée. mint a' következő Fajnak is, há-
túlsó lábának mutató ujján hegyes köröm, mindeu
több ujjain pedig lapos kormok vagyaak. Eleven és
serény állat, azért a' lassú járó -Név néki nem helye-
sen adódott.

3. Faj. M o n g ó c z M. L. Mongoz. ber
Ábrázaíja fekete, tesie és farka szürkék.

Ma d ágas cárban, és aT szomszéd Szigetekben, raiat
némelly rokonos fdjok is. Szép Naranlsszíi* szemei
vágynak. Igeo lágy szőre és hosszú gyapjas -farka,
mellyét ültében a' nyakába tsap, íiátuísó lábai sok-
kal hosszabbak, az elsőknél, bőrének mint többnyi-
re a' Majmoknak különös szaga vagyon, szelíd ál-
lat, eggy Matska nagyságú.

$tgyz. A'Majmot, Páviánt, a' Macskamajmot, <5s
Makit, közönségesen ugyan mied Majmoknak inonrijalí,
nolia nem mind azok , és rendkívül nagy a1 különbség a1

Majom és Pávián Között, még nagyobb a' Majom, a'Pá-
vián , és Matskaniajom között, a' Majmok, Páviánok és
Maki tsali 3' régibb világban laknak, a' MatskamajmoJí-
nak ellenben hazájoti, tsak az ujj világ, Amertíia. Tsak
az első Majom Nemnek van emberi hirrna tekintete, és
siég azok Jiözótt is tsak a' farltacJanokualí.

i

III. Rend. Lassú lábúk. Bradypoda.

Ezen állatok lábainak alkotása, és egész tekin-
tete, az Ö lomha lassújárásokat elárulja. Több-
nyire első' lábaikon kevés njjok vagyon, de a1 mel-
lyek nagy görbe körmüek , és fa mászásra valók,
tömött szőrűéit, és számos de igen széles oldal tson-
tokkal belölről majd szinte úgy bépánezéioztattak,
mint a* Fedele* boruk az ő szaru Nemű fedelekkel
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é* Nem. L A J H Á R . Bradypus Ignavus. bűá£ííiu[tfjíee»

Feje kerek, első szárai hosszabbak, előfogai inntse-
nek, szemfogai ( ? ) tompák, magánosok, záp-
fogai, henger formák ? tompált.

1. Faj. Hároinuj jú. L. B. tridactylus, bet Sít.
Lábai három ujjúk, farka rövid.

Guiánában, ée. valósággal eg^y igen lassú, lom-
ha teremtés, melly tsak eggyetlea eggy lábát eme-
li fel egyszer, azután mindenkor pilien eggy ideig,
is szüntelen az Ő ^il síró szavát hallatja , mellytöl
a' Német neve is vagyon. Mindazonáltal ezen ö íom-
hasága mellett is elég ravasz, ellenaégi elől, kivált
a'kis Amerikai Tigris, ée. elöl, minden módon magát
elvonni, és szükségében ez ellen magát oltalmazni.
E' mellett igen tartós élete van, és kevés szüksége,
zöld ágakat eszik, semmit nem iszik , eggy közép-
szerű Róka nagyságú. Eggy holnapig eléheznetik.ée.

7. Nem. HANGYASZ. Myrmecopkaga, bee
fenbá't.

Orra hosszatska, nyelve giliszta forma, foga nin's,

i . Faj. Kétu j jú H. Mt didactyla. tet fítfite 9{met'
fenftefícr. . •

Tenyere két ujjú, szélső kb'rme igen nagy, talpa négy
ujjú , farka fogódzó.

Déli Amerikában. Mókus nagyságú, és majd szí-
nii is, az Ö négy hiivelyknyi nyelvével, lassanként
befurja a' Hangya bojt., és minthogy az mint a' több
fajoké is nyálkával bévonódott, a' Hangyák arra
reá ragadnak, akkor o f w l -•itt^" «++ »̂ ^ c-7-JióKaottan ottan a' szájábí

gy j g y
hüvelyk nagyságú, bőre béllésnek valá, húsa meg-
ehetö, megszelídül.

IV. Rend. Fedelesbörük. Sclerodermata. **

Szoros b6r helyett, pikkelyes, vagy pánezé-
los, vagy Tüskés Emlősállatok. Ezek veszedel-

D 4 mek-
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mekben egész gombolyagba ö-szv°etekerg5dznek, és
a' Nöszésben eggymást, mint más állatok ezen Se-
regben , meg nem hághatják,

$. Nem. TOBZOSKA . Píkkelvesálht. Manis.
ba$ gvcmofanifdje Ieaftffíf)eii, ©tfjuppeut&iec.

Teste pikkelyekkel fedett, nyelve gömbölyű, fo-
ga nints. " '-,

Test fedezetjeket kWévén ezen állatoknak,
ezen Nem alkotásiban, élete módjában, ée. sokat
hasonlít az Hangy ászokhoz. Sok régi természet
vizsgálók, ezekét a' Gj'ékek közzé számlálták.

i. Faj. H o s s z ú f a r k u P. M. macrura. bűé ficmgííei

Farka hosszabb (meg annyi mint a' teste)..
Formosában és a' szomszéd Á.siában, Nagysága

9. PÁNCZÉLOSÁLLAT. Tata, ArmadilL tcré
jett&iít, ©tiereft&ier. (Dasypus. Lin.)

Teste tsontó'vekkel körül vétetett, elÓ és szemfo-
gai nintsenek.

x. Faj. K i 1 e n c z Ö v e s P, Tf novem cinctus.
g

Háta kilen.cz öves, tenyere négy újjá, talpa öt újjá.
Déli Amerikában, a1 lioyá valónak látszik lenni

az egész Nem. A' föld alatt lakik, könnyen meg-
szelídül. Kilencz fajai esméretesek, mellyek Övei-
nek számával külÖnböztetödneb , húsát megeszik.

10. Nem. S Ü L , SiiN", T Ü S K ^ S Á L L A T Í Hystrix.
fcítá (Btarfjehfy'm. '

Teste tüskékkel fedett.
a.) Elöfogai kettő, távol.állók, szemfogai min- -.

denfelol keltő, hátra fekvők.
1. Faj.
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1.Faj. Süldisznó, Törisesdiszaó. ff. Erinaccus.

bei- 3gel
Fülei kerekítettek, orra karimás.

Majd az egész régi világban, Patkányokkal, és
Egerekkel él , még Varasbékákkal és Bogarakkal (sőt
Körö-bogarakkal) is; gyüinÖltsÖkkel,gyökerekkel ée.
Ártatlan , sőt az Egerek pusztításáért igen hasznos
állat, és így tsak előítéletből, és ok nélkül üldözik.
Megszokik a' Házban annyira, hogy ha illetik is ösz-
ve nem gongyolödik. Öszvehúzván magát, ha vi-
zet töltenek reá kinyúlik. Kétféle légyen é valóság-
gal, úgymint Tövisesdisznó és— Kutya, még eléggé
meg nem határozódott. Télben alszik a1 fák odvai*
bau, ée. Meghízik és néhol megeszik.

2. Faj. M a l a k k a i S . H. Malaccensis. ber -SíaíafíiJiSt §>»
Fülei lüfiigajdk.

Mdlakkáb;in és a* Sundai szigetekben : neveze-
tes a' hajdan mindent gyógyító szerűi magasztalt, és
o.ly drágán íizsiett. Piaira &el Porco , vatfy OisznókS
végett, inelly néhánykor ennek epe holyagjában ta-
láltatott. Tüskéi, hajtőknek, fogvájóknak, penzel-
szárakiiak , ée. alkalmatos ok.

b.) Elófogai alól felül kettő, hajlott metszésük,
szemfogai nintseoek. ' . '

3. Faj. T a r é j os T. H. eristata, ba
Feje tarajos, favka kurta.

A1 xnelegebb Ásiában, és majd egész Afrikában:
Fahéjjal (kéreggel) és gyüinÖltsÖkkel él, és jó mély-
ségben rak fészket a' fold alalt. Haragjában tüskéit
pattogtatja , mel-lyeket néhánykor ősszel elhuLlatt.
Miftdazonáítal azokat magától ellenségeire nem lövi.
Megeshetett talám , hogy vagy eggy eltörvén, vagy
tövéből kijővén, iIlyenkor rázkódásában kivetödött.
Tüskéi váltólag fejérek, és barnák, jók ezek is haj-
töknek az Asszonyoknak, ée. Az állat másfél láb-
.ayi hosszú.

V. fiend. Egéraeinük. GHres.

Eggy nagy rend, melly ismét Familiákra osz-
tódhadk. Az ide tartozó állatok sok lábujjuk, majd
mindeukor az eg^sz hátulsó lábokpn járnak , és

B 5 több-
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többnyire galopírozva (sebesen futva,). Nagy j»é-
szent kitsiny, de virgoncz eleven teremtések, al-
kalmasintfutnak, ugranak, kúsznak, ée. Testek •
]ágy szórü , szeretik a'tisztaságot, mindent öszve-
rágnak, a' honnan Rágó állat oknak is mondatnak
(ííflíjenbe Síiére). Ezen következő négy familiá- :
kat eggy természeti tekintet {Habitus naturális)
öszvcköti. De mi az, még az eléggé ki fejezve,
és meghatározva nintsen.

*d.) Mókusnemük. Sciurina.

Mind egész testek, mind hosszú farkok, hosz-
azú tömött szőrű, sőt ez néha testeknél szőrösebb.
Eledelek Makk, Mogyoró, D i ó , ée, mellyhöl Ma-
gazint raknak,

11. Nem. M Ó K U S . Sciuras. Gutájáéért.

Farka bolyhos, két rend szőrű. Elöfogai alól felül
kettő, az elsők ár formák, szemfoga nints* ElsÖ-
lábán négyj hátulsón öt lábujjak.

Többnyire fákon laknak, 19. fajai számi ál tatnak.

h. Faj. E v e t M. Ciczabó. S. vulgáris, bűé Cjemeitie (£.

Füle hegyei szakállasok, farka hátával eggy színű.
Egész Európában, majd egész Ásiában, és Észa-

ki Amerikában. Ennek nz ártatlan, és olly rendkí-
rül virgoncz kis teremtésnek, egész élete módjában
és fenntartásában nagy hasonlatossága vagyon az

• Éneklőmadarakkal. Jeles formája, szép szemei, vir-
goncz elevensége, nagy tisztasága, fürge mozdulá-
sai, ötét ellene mondás nélkül eggy leggyönyörkod-
tetö'bb állattá teszik, és a' régi Mexicobelieknél is
képe volt az elevenségnek. Majd tsak nem a' fákon
ál, holott néki serény távol ugrásában, farka vitorla
gyanánt, és mindenkor igen párádzó nedves és nagy
talpai, erősebb lépésére segítségül vágynak. A' Fe-
nyő és Tölgyfák tetején rak fészket magának , ga-
lyakból, és mohokból, vagy elfoglalja a* Vadgalam-
boknak, és más Madaraknak elhagyott fészkeit.Nyár-
ban mogyoróval, gesztenyével, mkmakkal, ée. él,

és
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és a' felesleg valót a1 fák odv.iiba elássa. Télben
Jesenye és FenyÖbarkákkal, ée. Tn end.es időben,
eji'gy darab kérgen A1 vízen által tsónakázik, és far-
kával evező gyanánt él. Tanítható, és könnyen
megszelídül, ée.

Az Északi Mókusok, kivált az Obi és a1 Baikál
tópartjain , Télben inegszürküluek, és akkor lesz be-
lolÖk az az e.smeretes szürke prvm (pctitqri-s), mel-
lyet V Magyarok fflkneh neveznek, mellynek a 'ha-
sát avagy maiját Fébám név alart béllésnek készítik.
Találtatnak néha Fekete Mókusok is. Ritkában fe- \
jérek rózsa szín szemekkel, Blumenbach láloU fejér
fekete foltost is. 9

2. Faj, R c p ű l ö M. S. volánt. ta$ fliegcnbc ^ .
Az első lábától fogva a' hátulsóig oldalast kettöztetett

bor lebeg.
Tsak nem az egész Északi földön. Pötyögő*

bőre, mellyVlsb lábaitól fogva a* hátulsóig lefügg
oldalast, Önéki vitorla gyanánt, vagyon, hogy távo-
labb ugrani merjen: Azzal mindazonáltal felfelé,
vagy víz erányoson soha sem, hanem tsak minden-
kor lefelé rémült szálhat , és így alkalmatosabb az
ugrásra mint a' repülésre. Kissebb az Evetnél.

12. Nem. P E L E , Pelye, Pölyu. Glis. bee

Farka kerek, a' hegye vastagabb. Fogai mint a*
Mókusoknak.

Ezek nem a' fákon laknak, mint a' Mókusok,
hanem a' földön, és többnyire a' földben, vagy
fák odvában raknak fészket.

í. Faj. E n n i v a l ó P. Gt ejculentus. bit ®Íe6etifcfcl5feir.
Szürke, alól fejércslö , fülei kerekítettek, mezítelenek.

Valamint a1 következő Faj is a' régi világnak rnér-
tékletesebb tájékin.

Ez a' régi Rómaiaknak igaz Glisjek% mellvet Ök
tulajdon Pele ketreczekben hizlaltanak, és negédesen
eítenek. A' Tölgy és Eikk erdőkön lakik, az odvas
fákban rak fészket, hosszas és erős téli álmot alszik,
a' Télnek t. i, minémüsége szerént néha hét hónapot

is5.
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is, a1 honnan rnagyaráztatik a' Német Neve, TJétalu-
i>ó. Igen lágy, szép szorü boré van, tsak néni mint .
a1 Féknek. Farka nélkül hat hüvelyk., farka éppeti '/
annyi. ^

%. Faj. T s e v P. G. quercinus. ty% (Sidlje futaiig,
Ifl

Verhenyös, szemei alatt fekete fált } fülei tojás for-
mák, felállók.

Déli Európában: Eggy Patkány nagyságú, háta
fekete, hasa fejér, farka bolyhos. Erdőkben odvas
fákban lakik , kertekben, is, és akkor a' Gyümöl-
tsökhen kárt tészen , azokat'megeszi, a1 földbe elássa.

3. Faj. M o g y o r ó F. G. avellanarius. tUim Ĵ afeíitiflUá.
Verhenyös, talpa hüvelyke, körmetlen, fülei kerekítettek.

Hazájok ugyan az, de találtatik a' mi erdeink-
ben is. JEggy Háziegér nagyságú, ez is alól fejér,
farka keskenyebb, rövidebb szőni mint a1 Tser Tje-
iének. Vidám furtsa állat, mogyoróval él, mellyet
élelmére a'földbe i.s elás. TéÜalvására kerek kukli
forma igen ei'ös hajlékot készít magának appró tse-
metékbÖl, mellybe magát beássa, vagy fák odvaiba
rejtezik. Álmos Pelének is nevezik, mivel mint a*
Muraiutérők a' telet aluva töltik el.

B.) Patkánynemük. Murina,

Ezeknek elofogai igen hegyesek, némellyek-
nek ék formák. Mindent a' mi elejékbe akad, el-
rágnak. Kiváltképpen mag szemű aövevényi élel-
meinkben kárt tesznek.

13, Nem. MUKMŰTÉR. Marmota.
Faléi kurták, farka rövid bolyhos. Fogai (több-
nyire) mínt az elébbenieknek.

1. Faj. H a v a s i M. M. alpkia. tmS
TesLe felüí barna, alól sárgálló.

A' magos havasokon, Európában és Asiában, ki-
vált Savoiában, Graubündenben, Sz. Gothárdnál és
Kagy Tatárországban. JVléJly barlangokat ás magá-
nak a' földben, raellyet szénával és mohhal meg-

béUeí.
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béllel. Mindennemű plántával és gyümöltsej él. Meg-
jegyzésre méltó, Jiogy ez Savoiában gyakorta izolált
kősziklákon taláUaUk, mellyek ininteggy Szigetek,
úgy állanak ki a1 Jégtengeiból, távol minden fagyat-
lan földtől eggynehány órányira , és egész eszten-

• döben tsak minteggy hat hetekig szabadok a1 hótól.
És így, a' mint látszik, az ott való Murmutérok az
esztendőnek legalább tíz hónapját végié aluszszák ,
és életeknek tsak igen kevés részét töltik el ébren.
18 hüvelyknyi hosszú, eggy Matska nagyságú, farka
fekete, szőre fakó szürke. Húsa megehet6, és jó
Ízű; téífelé úgy meg-híznak, hogy egĝ v, gyakran 20
fontot is nyom. Mikor iszik, vagy jól van dolga
Örömében murrog , és azért nevezik Murrogó állat-
nak. Megszelídülnek^ és sok munkákra megtaníltatuak,

2. Faj. Ürge M. M. Citellus. (Srbjefgdjen, €uá(if.

Teste hosszatska, feje kitsiny, lábai rövidek, öt ujjúk.
Bovséegel Magyar és Erdély Országon és Sibé-

riában; külső formája, színe, szokásai is, szinte mint
a' Murmutérnak. A' Hörtsöknél valamivel kissébb,
van mint ennek Pofazatskója is, tsak hogy a'helyett,
hogy a'Hörtsok kövér földet szeret, az Ürge inkább
száraz, homokos földön lakik. Feje az Ö testéhez
képest, valósággal elég nagy, szőre sárga szürke.
A' mi homokos földeinken, kivált száraz esztendő-
ben felette sok van , és az utak mellett kél felöl,
midőn az utazók azon elmennek, lyukaiknak szélein
testek egész derekával, első lábaikkal felálván, szin-
te mint meg annyi Gránátirosok katonai tiszteletet
tesznek (praesentálnak, sildvakolnak). Élelmek zöld
Jövevények.

3. Faj. H ö r t s ö k M. M. Cricetus. bee Jpomfler.
Hasa fekete, füle kerek, teste Róka szín három fejér

foltokkal.
Itt ott Német, Magyar, Lengyelországban é"s

Sibériában : Ré^zszerént appró állatokkal, gyenge
plántákkal él, ée. de kivált gabonával, babbal, ée.
melíyekböl pofazatskójában az ő föld alatt való
minteggy 7 láb méllységü barlangjába nagy rakást
hord. Eggy barlangban van gyakran 60 fonl illyen éle-
lem. Találni gyakran utánna eggy véka és lobb
tiszta szemes búzát vagy rost. Igen nagyon elsza-
porodik, és ez előtt Gotíiában eggy esztendőben töb-

bet
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bet megöltek 27 ezernél. De mi nálunk is majd
minden haláron és Helységben rakással 1796-ban. Van
tsupa fekete különbsége is ezen- állatnak, valamint
rózsa szín szemű Kakerlákok is. Teste tíz hüvelyk-
nyi hosszú, majd ollv nagy mint eggy Tengeri nyúl.
Hasa Fekete fótijának szélei fejérek, felül és oldalast,
a1 teste közönségesen Róka szín, Károm fejér mots-
kokkal, szája és Lábai is fejér fekete tarkák. Van
legalább három barlangja, eggy lakásra, más Ma-
gazinnak, harmadik tisztaságra. Zázpát, mézet, lisz-
tet kevervén öszve abból készült falatokkal meg-
ölik, borit kikészítik, ée.

4. Faj. L e min g M. M. Jjsmmus. ber Setnming.
Feje hegyes, leste fekete és sárga , rend nélkül babos.

Lapponiában és SLberiában bövséggel. Nagy- kárt
tesznek a"1 Növevényekben. Néhánykor egész Légiók
költöznék eggy Tartományból, másba, mint a' Sás-
kák, Ezek egyenes Lineában mennek mind azon
helyig, mellybeu letelepedni akarnak, és soha útjok-
ból ki nem térnek, akármi akad út jókba folyó víz,
hajó, ée. mind azckon által mennek,a' széna kazalokon,
bogjákon keresztül fúrják magokat, ée. Embert, bo-
tol, kutyái, matskát, ée. fel se vesznek, olly tsapási
as tartományoknak. Az Ö váratlan és észre vehetet-
leti oda lett megérkezések, és az a1 történet, midőn
olt osztán őket a' ragadozó Madarak a' levegőbe
felemelvén, és némellyek magokat kiszabadítván alá
esnek, ée. alkalmatosságot adott ezen mendemondá-
ra, hogy a1 Lemingek az égből hullanak.

5. Faj. Vak M, M. Typhlus. bit 35Itabmaus, <5íepe$.
Farkatlan, tenyere öt ujjú , metsző fogai alól felül

szélesek, szemhéjjainak semmi nyílása, és semmi füle.
Déli Russiában, és Magyar Orsiágon, holott

földi Kutya név alatt esmeretes. Többnyire a1 föld
alatt lakik. Apró világos szeme fényjének a1 szem-
héjjain semn\Í nyílása nints , és következésképpen
tsupa vak. Tenyere ásó , mint a1 Vakondoknak , sző-
te szép hamu szia kékellő, nagysága mint az Ürgé-
nek, de valamivel testesebb,

14. Nem. KGÉVL. Mas. bte 50ÍaiJá.

Farka kartsú, tsak nem meztelen, fogai mint az
elöbbenieknek, ' • • 1. Faj.

IV. R. Az Emlősállat 6%
A.Faj. G y ö k e r é s z E. M. Oeconomus. bfeSKStirjeímfiuS.
farka majd másfél hüvelyknyí , tsupasz fülei , puha

szőrökben lappanganak, tenyerei négy ujjúk, teste
barna.

Siberián által Kamtsatkáig. Nevezetes rész sze-
rént uagy vándorlásáról , mellyel kivált Kain ̂ atká-
ból sok esztendőkben mondhatallan bovséggel, és mér-
hetetlen tsapai okkal folytat, majd mint an Leming,
főképpen pedig szorgalmatosságáról, mellyel ez a*
kis állat igen sok, többnvire enni való gyökereket,
az Ő föld alatt lévő barlangjába nagy bovséggel ösz-
vehord, mellyeket a' Tungosok, és más Siberiai Né»
pek (mint a' Turingiaiak s a* Magyarok is, a' Hör-
tsök hordásokat) kiásnak, és ezen gyökér élelmet
magok hasznokra fordítják.

2. Faj. Erde i E. M. sylvaticus, bíe

Tarka középszerű, melyje sárgállóH hasa fejéreslö.
Az Európai erdőkben : kivált a' fáknak igen ár-

talmas. Halmozott téli élelmet gyűjt, dióból, makk-
ból, ée. de a' gabonát és LQÍCÍ vetést is megeszi. A*
legnagyobb Egér, majd másfél annyi, mint a' Pat-
kány, verhenyüs színű, igen kiülő szemei vágynak.

3. Faj. M e z e i E. M. terrestőr. t»fc JetbniauS/€tofmau*.
Farka középszerű, háta rosdás, hasa hamu szín-

Többnyire egész Európában. Nyárban inkább ré'
ten, kertben, mezon tartózkodik, télben pedig inkább
az erdőn. Némelly esztendőkben szörnyen szaporo-
dik , és a' föld termésének , kivált a* gyenge veté-
seknek nagy kárt részen. Veres szürke szőrű , házi
egér nagyságú, vastag fejű. Igen érzékeny ostöri a*
Tartományoknak, és néha semmi mesterséggel el
nem veszthetni, hanem az esö és hideg idő öíi meg
őket. A' FitsvA 1 mellynek farka lapos, kétfelé bor-
zad, mezei Egér, méhek líori'll jár, és azokat pusz-
títja, vallyon eggyé ezzel, vagy ennek különbsége?
még vizsgálásra való.

4- Faj. H á z i E. M, Musculus. 6íe
Farka hosszú , tenyere nég/ ujjú, tenyere hüvelyk*'

Kúra*
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Európában, és a'mérték]efesebb Égtáj alatt

bán és .Amerikában. Bizonyos tekintetben házi álla-
tul töija mags't az Emberre. Megeszik, mindent . y
mivel az Fniber él, de jól érit az őrléshez, rág.is,
hoz, és lyukf.aiáshoz is, meg rág mindent an mit

• fbgítival meginghat. Á1 Piros szemű" fejér egerek Ka- \
lserlákok az ö fajokban , és gyakran ölly világosság
terülök, hagy a1 világosságban szemhéj jókat, trössen.
bezárják, úgy, hogy vakoknak tartathatnának. IS'ond-^
jják hogy holmii meglehet úgy tolok oltalmazni, ha '
egg,y edényl e vizet tesznek eleikbe, mivel Ugirk;;bb-
szomjűságokban rágnak. És hogy a' fekete Belénd-
nek ( tíyosujomus niger ) gyökerei szerte szélivel az &
tanyájokon tlhintve , őket elűzik. De legjobbak az
Egér fogók, mérgek, és kivált a' természeti Matskák.1

5. Faj. P a t k á n y . M. Rattus. bií Mfltte, J&fln$tű$*.
Farka hosszú, tenyere négy ujjú, hüvelykén való kö-

römmel.
Tsak nem mind az Öt részeiben a1 Világnak el-

terjedett, úgy lálSzik mindazonáltal, hogy eredclKp-

f en közép Európa a1 Hazája. ív/, legnagyobb azok*
Özött az Egerek között, mellyek Rázainkhan tsa-j

pásiU vágynak. Farkán kívül hat hüvelyknyi, esi
több is, farka is annyi vugy hosszabb is. FekeféffJ
színük, de vágynak feketék, szürkék, barnák és fe-
jérek is. Kevés állatok olly nagy ehetők, mint
Patkányok, megeszik mt'g a' Skorpiói is, és igen kÖ-1
vetik az Embert, és nz ö eleséseit, sot a1 hegyi Frrt-J
belekéi a' legméllyebb Bányákban. A1 borr is igeni
szeretik, a' pinezékben a' tssp alá tett edényekből]
kih-örbölni, és ha reá kapnak a' hordót is kirágják.
JElhadgyják a' kiiiresített liajókat. és kiúsznak a' $7.&
fazra, de bemennek ismét, mihelyi azokat ujjra hieg-]
rakják. Az Anyák pororgyaikat életek vészedéi-,
mével oltalmazzák, még a' nagy Matskák ellen is.1

Ellenbén az Öreg és erötelen Patkányokat, gondol-
kodva táplálják az Ifjak. Az ílly niegéíeníedelt Pat-'
kányok , mellyeknek tsak a' nyugodalom kell, né-j
niellykor farkoknál fogva határi, nyólezan többen is'
eggymásba. öszvekeverödnek, és úgy öszvefonódnak,
hogy tsak eggy,de sok fejű. állatoknak látszanak, és
ezeK ama hajdan olly igen hirdetett, mosl pedig niiíi-1
dén fundamentom nélkül egészén tagadott ttitkúny"\
Királyuk.

Pusztí-
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Pusztításokra való orvosságok az ÁrtitsókafCV-

nara) gyökerének pora, Czúkorral ^ és dióbéllel tész-
tának tsinálva, vagy egérkÜ disznóhájjal eggybe ke,
verve.

6. Faj. P 0 c z, P o c z i k. M. amphibius% b
Farka középszerű, teste fekeiéllo, hasa rozsda szín.

Európában és Északi Amerikában a' folyóvizek
és tok partjain. Apró halakkal, ikrákkal, békákkal,
vízibogarakkal, és gyökerekkel él. Alkalmasint úszik
és bukik, nints mindazonáltal hátul úszó lába, mint
sok nevezele.s Emberek állílják. Színe fekete kékel-
lö, alól szürke, farka hospzú gÖmbÖlyil, testénél rö-
videbb, feje vastag, kerek füle, Ö-t komié mindenik
lábán, ée. Van fejér különbsége is ezen fajuak.

. Ne,m. C I C Z K Á N Y . Sorex. bie

Orra disznó ort forma (nyurga) fülei rövidek,eló-
fogai felül kettő két ági'ikjalól négy, a' középsők
rövidebbek, (néha keltő) szemfogai minden felöi
többek.
1. Faj. K ö z ö n s é g e s Cz, S. jitaneus. hit (JílHeitte ©•
Farka középszerű , hasa fejéreslÖ. •

Európában és Északi Ásiában a* régi kőfalakban,
istállókban, ganéj dombokban, ée. Rissebb az Há*
ziegérnél, vagy tsak annyi, farka jó hosszú, teste
felűi piros pely, szürkével tsfkozva, és fekete, alól
Szárgál ló* világos szürke. Nem tsak a' mezon lakik,
hanem az Emberi lakásokhoz is közel. Sípoló szava

h ki

g,
ságból megtalálja enni,' kihányja. Hegyes orra miatt
nem haraphat. Hogy mérges volna, vagy a'Lovaknak
testekbe bújna , ée..* fundamentom nélkül való mondá-
sok. Néha,de igen ritkáo találni fejér Cziczfcányokat is.

3-Faj. Vízi Cz. S, Dau&eitonii. bíe
Termete irrint a1 Vakondoknak, ujjai szem szőrösök.

^ggy igen jelos különös állatka, melly a* kis vj-
íeken tittózkodik, de a' mint látszik Ősszel magát

1 szárazó voaJA, és ott a1 száutófóldekea, ée. a?

li, Allatok Országa. K í ü l d
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főidben telel. Lábainak ugyan úszó hártyája nintsen,
de mindenik ujjait, mind a' két felöl rövid szőrök
prémezik, melíyek lábait az evezésre igen alkalma,
tossá teszik. Füle lyukát, míg a' víz alatt vagyon
eggy kis fedéltel bezárhatja.

3. Faj. K i s d e d Cz. S. exitis,
Legkissebb, farka "gen vastag, gömbölyű.

A' Jenisei folyóvíz körül Siberiában. A' leg-
kissebb emlősállat nem nyom többet fél köntingnéf,
(drachma) Siberiában a' PalUís előadása szerént ta-
láltatnak ennek két igen kitsiny fajai. Eggy Farkat-
lan, hosszú orrú 38 szem nyomó. Másik: Farkas,
melly tsak 30 szemet nyom. Mindenik a' vízre jár,
az <Í!s6 a1 fak gyökerei alatt mohból rak fészket,
melly et magokkal megtolt. Mindeniktől különböző
tehát úgy láuzík ez a1 következendő.

4, Faj. GozŰ Cz. S. hungaricus (nec minutus, nee
fodienij nec pusillus, nec exilis. Linn.)

Orra disznó orr forma fület rövidek. E'Öfogai alól
felül kettő, farka testével eggyarányú , kartsu, apró
szőrű, és rövid közökre, minteggy gyűrűsen nyirett,
siíne verhenyös, barnaszeg, hasa fejéreslo.

Magyar Országon, eggy igen kisded, tsak 2j hüvelyk.
nyi, de serény és munkás nevezetes állatka, alig nyom
50 szemet. Gabonákkal magszemekkel él. Nyárban
három négy Gabona kalászokat eggybe kevergetvén
azok kozze rak fészket, mellybe a Gabona szárukon
jár fel, a' nélkül hogy azok alatta eltörnének. A'
Gabona éréskor, és az aratás után is, az elhagyott
Gabona szárakra felmenvén, azoknak kalászait el-
tsípi, azokat a' főidbe rakásra hordja, és főidéi bé-
lialmozza, aT honnan nevezetes a* Gözri kord'íj, inel-
lyet gyakran rakásonként találni aratás után a1 tar-
lókon, melly mindazonáltal kevesebb, mint a* Hör-
tsö'k hordás. Láttam a' szűk termésnek idején, hogy
fakó és ragadó Muhar ( Panicum ghiucum et vvrticil-
latum) ismét fejér és zöld Ludlábfű fejeket ( Cheno-
pódium album et viride) hordott rakásra, mellyeket
utánna kibontottam. A* hol pedig az sints, mint né-
melly rétes helyeken, -sokak Ősszel, nyákokat az ott
bovséges Varádits kóróknak ( Tanacetum vulg.) két-
felé ágazásai közzé szorítják, 's magokat a* szenve-
dendő téli éhség előtt ^megfojtják. Vau nálam ezca

Va-
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rádits kóron azon szerént találtatott, és a rninémtik
sokak találtatnak. Tavasz felé ismét Földimogyorót

f
yüjlöget, ( Lathirus tuberosus) melly rríunkában a i
ke fordította fel az én folgyomat. Szelíd és éppen

nem harapós kis állaf, de serénysége, 's kisdedségc
miatt megfogni'nem könnyű,

6* Nem. V A K O N D O K . Talpa, bee SOíautmutf*

Feje elnyúlt orral, tenyere ásó, elofogai felül 6.
alól nyólez; szemfoga eggy nagyobb, né^y kissebb.

1. Faj. K ö z ö n s é g e s V. T. europaea, bee gemefne 9)?.
Farka rövid, fiilgombája xiints.

Tsak nem az egész régi világban. Eggy tökél-
letes fold alatt lakó állat, meilyre kedveznek neki
az Ö lapál forma lábai, és a' Madarakéhoz hasonló
melytsontja. Lábai fejével majd öszve folynak, sem-
mi külső' füle uints, és tsak igen apró szemei, rnelly-
ért őtet a1 Régiség vaknak kiáltozta, (mint a' Mar
gyár ííeve is mutatja). Alkalmasint úszhat, és ára-
dáskor a1 fára is mászhat. V.igyimk fejér és babos.
Vakondokok is. Gilisztákkal, férgekkel, ée. él, azo-
kat pusztítja, és ezen tekintetben a' réteknek 's ker-
teknek ásásával kevés kárt tészen. Kivesztő szerek
a.' bürök Uvbcn megfőzött Dió, ée. Sokféle tőrök,
se. Kerülik a' nagy Sárfúvet is (Kicinuj).

s. Faj. A r a n y o s V. T. asiatica. bet
Farkatlan, tarka, tojás forma , tenyere íiároin ujjú.

Legszebb állat az egész Seregben. Vastag bőré-
nek derék hosszú szőrei, jeles arany szíanc-l villog-
nak, tsak nem mint a' Kolibrinek arany zöld színe.
Hazája Északi Asía, valamivel nagyobb mint a1 ko-
zönséges Vakondok, és termete majd tojás forma.

17. Ne;n. F I J A U O R O Ó , Kstméhü, Iszákos. Didel-
phls, b.tá ^eurcÍEíjüT , , ' •

T a l p a k é i , bivelvke (legtöbbeknele) kormérlen,
facka tsik nem tsupasz, KlOfogai feli'il 10, -aíól
nyólez, a' kiácbiilsők; rövidebbek, szemfogai liosz-

, l»uuek, •" JK a • 1. Faji
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i. Faj. H á t a s F. D. dorsigera. &ec ©utfliamífdje 9íe«

neoő, t>íe !f<ufd}rattf.
Farka töve szórós, Jiáta barna, hasa fejérlő.

Déli Amerikában: A* föld alatt lakik és főképpen
azon módról nevezetes, mellyel a' nőstény, maga
fajzatit a' veszedelemből ki szokta szabadítani. Far-
kát a' hátára veti , porongyai arra felugrálnak, far-
kaidat Annyok farkara tekerik, melly osztán azzal
tovább szalad, sőt a' fára is felmász. ée.

2. Faj. T s e t s i s z á k o s F. D. rnarsupialis* fcfe 35eu»
telratte.

Tsetsei hasa zatskójában.
Ebben a' Nemben is, mellynek hazája az egész

Amerika (eggy rokonjának pedig Napkeleti India is)
• különös módot talált a1 természet az Ö fajzatjainak

tartására. A' Nősténynek t. i. eggy nagy zatskó van
a' hasán , melly különös szálas húsok által bezáró*
dik, és kinyílik, és ennek fenekén vannak az Emlők.
Fajzatit igen kitsinyen elli, tsak nem mint éretlen
idétleneket. Azután tíz hétig ezen zatskóban hordoz-
za , ott Anyai tejjel táplálja, míg nem végre meg-
érvén, és tökéllete.sen kiformálódván ujjonnan szület-
hetnek. De még ezen második születés után is, meg-
marad ezen állatoknak ebbe a1 zatskóba való néhány-
kori retiradájok , mert veszedelmekben az Annyok
Őket abba hányja, hogy futással magát és poron,
gyait megszabadítsa. Megszelídülnek, megeszik őket,
és húsok olly ízú, miűt a' Malaczhús,

C.) Nyúlnemük. Leporina.

Ezeket többnyire hosszú fülök, kurta farkok,
vagy hogy az éppen nintsen is, rövid első, hosszú
hátulsó lábak , ée. eggyesítik. Zöld Növevények-
kel élnek, húsokkal, bőrökkel, szőrökkel szolgálnak.

ig. Nem. UGRANY. Jaculas. bee ©printer/ (Eĉ ôfe-

Első lábai igen rövidek, hátulsók hosszak, Far-
ka testénél hosszabb.

a.) Klőfogai felül nyólcz (?) alól kettő, ki*
íiyúlók, árformák, borúlók. Szemfoga nints.

* - •
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2. Faj. JerboaU.

i. Faj. Ke.ngu.ri! U. /. giganteus, bee
Farka sugár.

Ez a' Koknak a' Déli tengeren tett első úta ál-
tal esmeretes.se lett Állat, Nyájastál lakik, az 6 ál-
tala felfedezett Napkeleti partjain Üjj Hollandiának,
és másfél mázsát nyom. Ez ellent nem állvan, olly
vírgoncz, hogy iiihetetlenúl magos*ra és messze ugord-
hatík. Bőre egér szín, a' Nősténynek mint a' Tsets-
isíákosnak a' hasán tsetszatskója. vagyon. Farka
eggy toll szálnál nem vastagabb, a1 vége bolyhos, fii-
lei hosszak, feje mind színére , mind termetére a'
Nyúlhoz hasonló.

J.Jerbo.'z. tfC

Farka bolyhos, talpa három ujjú.
Északi Afrikában, Arab iában , ée. A* főidben,

tsinál barlangot, holott nappal elrejtezik, és éjjel
dolgára mégyen. EIsö lábai, kivált mikor ül, közel
észrevehetetlenek, a' hátulsók ellenben szörny ti hosz-
szúk. Sokáig tarthatja magát a' hátulsó szárain egye-
nesen, mindazonáltal ezen esetben úgy látszik, hogy
hosszan kinyúlt farka, harmadik lába gyanánt szol-
gál. Olly könnyen ugrik mint eggy Sáska, és hét,
nyólcz lábnyíra. Fülei hosszak. A' Sibériai silucta-
cha hasonló ö hozzá, hanem hogy Öt ujjú. Mind a'
két állat húsát megeszik az Arabsok, és Kalmükök.

19. Nem. NYÚL. Lepus. bet *£>afe.

Elöfogai alul felül kettő, a1 felsők kettöztettek,
Szemfoga nints.

1.Faj.Füles vagy^MezeiNy.L.timidus. beejelbfjafe.
Füle hegyei feketék, teste és hátulsó lábai hosszabbak.

Tsak nem az egész régi világban, és Északi Ame-
rikában is. Talpa és még rászszerént a1 szája is sző-
rös. Mind a' ketten kéródzenek, úgymint a' Mezei
és Tengeri Nyúl. Némellykor találtatnak fekete Nyu-
lak, és az Északt 's Havasi Tartományokban küío-
nös fejér Hasoufajok is. A' tulajdonképpen úgy ne*
vezett Hegyi Nyulak, mellyek sok tartományokban
mint Grónlaudiábsn, éc. esztendőt által, másutt pe-
dig mint Helvétiában tsak télben fejérek. Nyárban

E g pedig
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pedig szokott Nyúl színük. Nevezetes az, hogy
gyakran egészen különböző tartományokban és idők-
ben találtattak olly Nyuluk , melly éknek homloko-
kon, valamint szinle az özeknek kél kis szarvok nőt-
tek, tsak hogy kissebbek. A' Nyúl szemeit nyitva 1
tanva átúszik, és igen érzékeny hallású, ée.

2. Faj. T e n g e r i Ny. X. Cunioulus, t>aé ítatiíit<f>eii.
Fülei mezítelenek, teste és liátulsó lábai rövidebbek.

Hazája eredet szerénl a' régi világnak melegebb
Zónája , de már az Északi Taitományokban is ha-
zabélivé lett. Olly erössen szaporodnak, hogy sok-
szor ez előtt (mint p. o. 1736. korul a' Sz. Péter Szi-
getében Sardiniában) a' tartományoknak tsapásúl
yóltak , és terjednek még a1 puszta tartományokban
is, mint Volkanóban, a1 puszta Lipari Szigetekben ée.
A' Vad Tengeri Nyulak, szürkék. A1 veres szemű .
fejérek, szinte úgy tsupa Kukerlákok, mint a' fejér
Négerek , mindazonáltal úgy látszik, hogy a' vilá-
gosságot jobban tűrhetik, mint más illy nemű Álla-
tok. A1 ho.sszú szöri'i Angori, avagy úgy nevezett
Anglus selyem Nyulak, e' tartományokban is jól te-
nyésznek. A' fenyegető veszedelmet hátnlsó* lábaik-
nak toppantásával adják tudtára eggymásnak.

20. Nem. K A V Í A . Cavia. -£>íil&fattincf)en, ©$őt>irt.

Fülei kerekek, kitsinyek, farka ninta vagy rövid1.
Elöfogai alól felül kettő, szemfoga nints.
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i .Faj. T e n g e r i m a l a c z K. CtPorceUus, ba
ftfjwefncfcen.

Farkatlan , teste tarka.
Eredet szerént Brasüiában, de Európában is kön-

nyen tenyészik. Változik a' színekben, és igen te-
nyésző, majd olly nagyságú mint a1 Borisok, a1 Nős-
tény sztfl, majd ismét párzik. Felső hasadtt ajaka
Nyúl szájhoz hasonlít, disznó orra van, malaca módra
vinnyog, zöldséggel él; kivált j>e trés elvemmel, ée.
Amerikában megeszik.
2. Faj. A g u t i K. C. AgutU bag gerfeífanfndjen-
Farkas, teste piros pely, hasa sárgálló.

Ez is Brasüiában, Napnyúgoti Indiában, ée. Na-
gyobb mint a' Tengeri Nyúl. Szinte eggyetlen eggj

száráéi

állat vala, mellyel a1 már most tsak nem
egészen kihólt Karaibok eledelül éltének.

3. Faj P á k a K. C. Paca. í>er ̂ Sah.
Farkas, teste barna, óldaLiiu pontos sárga tsikjai.

Hazája ugyan az, és Guiana, Olly nagyságú és
olly jó ízű húsa van, mint az Agutinak, Kutyákkal
vadásszák, ée.

D.) Menyétnemök. Mustelina.

Testek többnyire hosszú, nyurga, és yÖvíd
lábaik miatt, majd a' földet érők. JNyakok fejek-
kel és derekakkal majd eggy forma vastagsággal
fo!y öszve. Tömött kemény szőrük, Prémnek és
béílésnek többnyire alkalmas bőröket adnak. Házi
apró állatainkat és azoknak tojásait, ée. pusztítják,
és sokak más állatokat is, mellyel a' következő
Rendhez közelítenek,

2i. Nem. M E N Y É T . Mustda. SEBíefef,
Elöfogai felül hat eggyenesek , hegyesek külön
állók, alól hat, tompábbak, tömöttek, kettő bel-
sőbb, Nyelve sima, . ' )

Ezen Nem fajainak rövid lábok , és hosszú
elnyúlt testek vagyon, mellyet jártokban árkus
formán meghajtanak. Szilajok, harapósok, és
vérszomj úhozók. 1

1. Faj. Nyuszt M. M. Martes.
ffbeímatber.

Teste barnapely, torka sárga.
A

sárga
k

' sürü erdőkben, az egész Északi főidőn. Rőt
g , tűz színi! torka vagyon, kiváltképpen Mó-

kussal 's több e' féle apró emlősállatokkal él. Szép
bo're a' Czobolyhoz legközelebb járul , mellyért
igen kedvellik, és Oroszországban 3 0 , 40. ezerét
fognak esztendőnként.

E 4 a. Faj.
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a.Faj. N y e s t M. M.Fuina.
Teste barnapely, torka fejér.

A' közép és meleg Európában, és a' szomszéd
Asiában. Az b torka fejér. Leginkább szárnyas ál-
latokkal él. Az emberek lakásához, épületekhez, ée.
közelebb tartózkodik. Boré az elébbemnél alább va-
ló, hosszú szőreinek alsó része h.'iinú szín, közepe
barna,a'hegyei fekelék, de kikészítik, és megfestik, ee.

3. Faj. G ö r é n y M. M. Futorius. t>er 3fftl8, :jff,
$ t á f (

Sárgán feketéllö, szája és füle begyei fejérek.
Eggy hazája vagyon n* Nyestel. Főképpen .V

tyúkok, azoknak tojasi, és még a* halak ellen is le-
selkedik Az egész állat, sót megnyílott bőre is.,
igen alkalmatlan blizzel vágynak. A' honnan köz
mondás : bi/döss mint a* (lörtíny. Ez a1 büz attól a*
nedvességtől vagyon, mellyet gyűjt a' farán eggy-
zatskóban. Vastae feje, hegyes orra vagyon, maga
kissebb a' Nyestnel, bőre alább való Prémuek, szcU
re képíró Etsetnek való. ée.

4. Faj. C z o b o l y M. M. Zibellina. êc 3ő6eí.
Teste barnapely , képe és torka, hamu szín.

. A* sűrű vadon erdőkben az Északi földön , fő-
ként Sibériában, holott annak fogása Novembertől
fogva Februáriusig lart. A* legszebb, setét barna,
tömött szórü, és fényes bőrük Jakuczk körül talál-
tatnak. Bőre a' legdrágább Prém, eggy szép bÖ'r
óo — 80 tallér, kivált az ezüst fényt'i. "Éggy Bunda
tÍ2 ezer Rubel.

.5. Faj. F ú r ó M. M. Furo. fog gtettel.
Teste halovány sárga.

Eredete Barbariában Afrikában. Onnan hozódott
Spanyolországba, ée. a1 Tengeri nyulak pusztításá-
ra, mellyekct alkalmasint vadász, és így terjedett el
Európában. Ez is alkalmatlan Görény szagú. A'
Görénytől nagyságával és szőrével különbözik.

6.Faj. H ö l g y M. M. Erminea. $ermelfn, Ddá gro»
ĉ SEícfel.

Farka hegye fekete.
. Az

IV. R. Az Emlősállat. P**r»uS. %i
Az Északi földön, minálunk is, de főképpen Sí-

bériában. Nagyobb mint a1 közönséges Menyét, de
szinte úgy változtatja szőrét, mint amaz, úgy ho^y
Nyárban barnás, a1 hasa sárgái, éa. Télbe ti pedigN y á a , g , p
(mint Hölgy) tiszta fejér. Eetses fejér Prém. úo.

7.Faj. K ö z ö n s é g e s M,M.vulgáris, boé gemcine2£3íefeí-

Teste fakóbarna, alól fejér.
Északon, Európáéin és Ásiában. Kitsiny virgonoz

állat, inellvet alig bír meg eggy Matska. Meggyőzi
a' nagy Nyulat is, de inkább óLükodik a' házi é«
vad szárnyas állatok tojási u'.án. A' Nőstény gya-
kran szájában hordozza fajzatit, innen vagyon ama
ré°-i Rege, hogy ő a' száján elli porongyait. Télben
az°tEniberi lakóhelyekhez siet, halovány röt, kissebb
az elébbenieknél , farka hegye sárgii.

12, Nem. PJRTYMEG, Petymet. Viverra.
r , bee g

Róka feje, legtöbbeknek Matska farka. Elöfo^ai
alól felül hat, a'közbülsők rövidebbek. Nyelvek
többnyire hátra felé fulánkos, ieörmei kinvúlók.

i. Faj. C z í b é t P. r, Zibetha. bfe
Farka gyürüs,háta hamu szín,és fekete habokkal tsíkos.

Déli Ásiában és Északi Afrikában. Mind a* két
Nemnél eggy különös üregben, melly alfelek és Nem-
ző tagjaik között vagyon, gyöt Öszve a' Czibét zsír,
eff?v is-" szagos kenő eszköz, méz vagy vaj sürií-
segii, msilyeL iae^ íakaba ez előtt mint most , sza-
gosítíísra és orvaslásra éltének. Hogy ezt bővebben
szedhessék a' Hollandusok, olly szoros ketreczbeti
tartják a1 C/Jbétei, liogy hátuljáKoz ne férhessen, és
sC Cíibét zsírt minden harmad nap elszedik tolle eggy
kis kalánkával, küIÖ.iben a' Czibét hozzá férvén azt
maga felfalná. " Eggy Matska nagyságú szürke, fe-
kete tsíkos.

2. Faj. J a n ó t P. K Gqnetfy, bfe
Farka gyűrűs, teste barnán feketéllö babos.

LeváiUában, Déli Európában, és Napnyúgoíi Á-
-%ában. Színe , termete ci állatnak az etébbenivel

t ö majd
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majd e.<rgv, úgymint barna, szürke, babos borii, éc.
Mind á* kettő Matska formájú, és természetű, a'
honnan Constánczinápolyban, és Spanyolországban
Matsfcak helyett tartják az Egerek pusztítására, a'
fokokat, 's folyamatokat keresi, örömest van a' víz-
ben , és főképpen szép boréért betsülik , mellyet
Prémnek viselnek.

3. F a j . S z a g o s P . V.putorius. büíiigtfnft6íer/G:onepate.
Hátán öt melles] eges fejér lineák,

Virginiában, Kanadában. Neve vagyon a* min-
den leíráson felüt szeavedhetetlen szagtíit , mellyet
ez valamint több rokonos fajai is ezen Vennék, ha-
ragjában botsát, és a' melly ö nálla a*1 víz liólyagja
alatt találtató különös nedvességtől származván, azt
ellenségére egynéhány lábnyira tolíe el lökheti, E/.t
semmi állat nem szenvedhetvén néki nagy védelmé-
re vagyon.

4-Faj. E g y i p t o m i P. V.lchneumon. bie
matiá ber fflíango

Vastag farka tb've, lassanként vékonyodik,hüvelykei
távol állók.

Napkeleti Indiában, fiiképpen pedig Egyiptom-
ban, holott ez, kivált a1 Nílus áradása után, sok
Kígyót, Békát, Egeret, ée. hasonló állatokat meg-
emészt, a' Krokodil tojási után is olálkodik, mel-
lyeket nagy ravaszsággal kikapar a' ho:noköol , és
í'elhapsol. Az mindazonáltal éppen nem igaz, hogy
a1 Krokodilokba belé bújna, ée. Úgy hiszik, hogy

. Jia a' Pápa szemes Kígyó Ötét rnegmarja, méreg óí-
tóúl Mungos Kigyógyoserrel él (Ophiorrhiza. Mungos).

5. Faj. F ü l e s P . K aurita. baö Örofioíjr.
Fülei igen nagyok.

Barbárjában, Nubiában. Tsuda fülei ennek a'
kis jeles állatnak, rendetlen tekintetet adnak. Fész-
ke a' Pálma fákon van, és leginkább Pálma gyü-
möHsökkel él.

23. Nem. BORZ. Meles* fcec

Medve feje, teste zömök, farka rövid, többnyire
ásó körmei, Kíöfogai alól felül hat, a' közbül-
sők rövidebbek, i. Faj.
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•

j . Faj. R o z s o m á k , vagy T o r k o s B,
bet SSlflfraí, iííofomaf.

il/. Gulo.

Teste barnafakó, háta közepe fekete.
Az Északi régi világban, kivált a* Sibériai nagy

erdőkben. Az Ö nagv ehetősége mindennemű mesék-
re adott alkal natosságot. Olíy erősen eszik, Iiogy
eggy Irámszarvast is meggypz," Bőréből drága Sziits
muuka készül.

2.Faj. M é h é s z B . M.mcllivnrus,6et J^ontabactyS/íftatteí-
Háta hamu szín, oldala fekete vonással, hasa fekete.

Kap korul, a' Vadméheknek mézével és lépével
él, mellyek a* TÖvisses disznóknak, Jerboáknak,
Tengeri Nyulaknak, Sakáloknak, ée. lyukaiba ra-
kodnak. Naplementkor vigyáz a' haza siető Mének-
nek járására, vagy követi a' Mézkakukoknak muta-
tásait. Bolyhos szőre vagyon , és az alatt feletébb
eröss bőre, melly igen pötyögósön zsák módjára fi-
tyeg az állatnak LesLén, metly által mind a' Méhek
szűrásitól, mind az ebek marásitól bátorságos.

3.Faj. K ö z ö n s é g e s B . MuTaxusx ber gemeine^acl)S.
Farka testével eggy színű, hasa fekete.

Európában, Ásiában egész Chináig. Apró álla-
tokkal él, répávnl, és más gyökerekkel, makkal, ée.
A' főid alatt mély barlangot tsinál , mellyre sok ös-
vények és utak mennek. Nagvobh részét életének
által alussza, és kivált hosszú és ero's téli álmot al-
szik, mellyben az orrát, hátulsó Iába között eggy
háj zatskóba dugja. Húsát megeszik. Boré eröss es
tartós, esőben által nem ázik, melly ért Vadászta-
risznyáknak, Kotsiládákra, ée. alkalmatos.

4. Faj. M o s ó B . ALlotor. ber 9tű(fmi,
Farka gyüriís , szemein keresztül fekete vonás.

AV meleg Északi, Napkeleti Amerikában , ée.
Sokfélét eszik, kivált Igen örömest halat és tojást,
mindent megmos vízzel, valami ö néki való. ElsÖ
lábai fogásra igen alkalmatoson szolgálnak. Hason-
lít sokakban a' Medvéhez, megszelídül, borét bííiv-
séggel hozzák Európába, és Schuppennek nevezik.

VI. Rend.
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VI. Rend. Vérszopó vadállatok. Ferae.

A* nagy ragadozó állatok, mellyek más em-
lősállatokat és sok fajai azoknak magát az embert \
is megtámadják.

34. Nem. MHDVE. Ursus. bet

ElŐfogai felül hat, belől üregesek, másoltak, {al-
terni) Alól hat, óldalaslag kettő, hosszabbak, ks-
rejosolc (labati) főszemfogai magánosok kinyúl-
tak, (aprók többek, ezek és a* záp fogak kö-
zött ) JSyelve sima, farka tsonka.

1. Faj. E r d e i M. U. Arctos. Ut 8(
Barna fekete, rövid nyakú.

Az Északi földnek nagy erdejeiben és havas t-ir- ,
íományaíban, még Napkeleti Indiában is. Fiatal ko- J
rában tsak nem tsupa Jövevényekkel é!, bárom esz-
tendején rúl pedig leginkább hússal. Legkei'vestbb
eledele mindazonáltal a' Méz. Tsatázni a két hátul-
só lábára áll, első lábaival nyomja 's üti ellenségét,
harapással ritkábban él, mint más Vérszopóállatok,
kész eggy egész lovat is elhúzni, és erős Körmeivel
húsát a tsoutig leszaggatni. A1 telet kevesebb, és
részszerént minden eledel nélkül tölti. Azonban még
is az Anya kölykeit szoptatja. Mivel az ő tsontjai-
nak alkotásában fejét és mely tsontját kivévén az
Emberekéhez sok hasonló vagyon. Könnyen meg-
tanul feleggyenesedve állani , és más mesterséges
mozgásokat tenni. Mind sarkáig, egész lába talpán
jár. A' Medvéknek kiváltképpen való különbségei _
kíizzé tartoznak: A' nagy fekete tíangyászmedvék, _Tl
az apró világos barna Mékészmedvék^ és még a' kis-
sebb fejér ezüst szín Medvék. Fajzatjait nem for-
mátlan elli, bőre hasznos, húsát is sokán megeszik, ée.

\2. Faj. " T e n g e r i , vagy, F e j é r M. U. maritimus.

Fejér nyaka és orra elnyúltak-
A' tengeri Medve éppen nem a1 közönséges Med-

vének Fejér különbsége. Sokkal nagyobb ez, mint
eggy tixenkét lábnyi hosszú, egészen máá szava va-

gyon,
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gyön, kartsúbb tagjai, fejér, hosszú, bolyhos lágy
szőre. A' leg Északibb földön a' jég halmokon és
partokon tartózkodik, derekason úszik, és bukik,
halakkal, madarakkal, és azoknak tojásaival, a' dög-
lött Fókákkal, és Czethalakkal él, ée. Kiássa a*
Jiótt testeket, és megtámadja az embert, mint a7 töb-
bek közölt Heemskerk úti társai, ée. tapasztalták. Uj
Zerablánál 1596-ban Májjá mérgesnek latszik.

55, N e m . E B . Canis* fcce <£>un&*

Elöfogai felül hat, az oldalast valók hosszabbak
távol állók, a* közbiiláök karajosok. Alól hat
mind karéjosok, szemfogai magánosok kihajtottak.

L

1. Faj. K u t y a Eb. C»familiáris, bet gcfeííige
Farka felhajlotr, néha fatyuuj a1 hátulsó lábain.

Sok okok hihetővé teszik azt, hogy ezeknek az
olly sok tekintetben derék állatoknak , a' földnek
nagy része eredet szerént hazája. Ügy látszik, hogy
magában Déli Amerikában is a5 Kutyáknak eggy iva-
dékjok, még a' Spanyoloknak oda érkezések elolt,
hazabeli volt.

És éppen úgy látszik az is, hogy bátorságosabb
több, mint sem isak eg«y eredeti fajt venni fel a1

Kutyákban, mivelhogy a Szelindeknek, Takszlinafc
és Agárnak, ée. olly kiváltképpen való meghatáro-
zott végekre, és élésekre tárgyazó test alkotások va-
gyon, hogy azokat azon eggy eredeti fajnak tsupán
tsak elfajult különbségének tartani igen nehéz. Mind-
azonáltal nehéz azt is meghatározni, meliyik légyen
a' Kutyák között, a1 mindjárt következő különbsé-

f ek közzül eredeti, és meliyik tsupán tsak Hason-
aj, úgymint:

*.) M o p s K. C. fricator, fcec Sflopá.
ZÖmÖk, rövid testű, kerek lapos fejő, tompa cr.

rú , konya fülű, és sima rövid szöríí.
&.) S z e l i n d e k K. C. molossus, Massivus. ber Ü53»

Nagy erós testű, tompa fejű, léfiiggö pötyögös
felső ajákú, és sírna szórü. Otsmánvúl cs róvioeií
ugat. A' Mészároskutya { íOíeggevIjUnt) J ennek közel
való rokonáaak látszik. Az Angius kutya í j
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oqge) ezek közt a1 legnagyobb Hasonfaj, és tsak

hosszabb orrával különbözik a' Szelindekektöl.
c.) Üj fö ld i K. C. Urrae novte. ber DíeuftUtfclánber,

Hazája tsupán tsak ííeufundland. Megkülönböz-
teti rend hívül való nagysága, hosszú selyem szőre,
bolyhos többnyire magotisan felálló farka. Főkép-
pen pedig ujjai közt levÖ úszó hártyája, melly néki
sokkal nagyobb mint más kutyáknak. Innen igen al-
kalmaí'os az úszásra. Többnyire ezek feketék , és
fejérek, és minden gondolaton felül taníthatók.
ti.) V i z s l a K. C. jagaX. bet ©púrtjunfc.

Hosszú vastag testű, tarkója barázdás, hosszú
lefiiggő fülű, szőre hol borzas, hol sima; ennek Ha-
sonfajai : Koppó, C. venaticus, ;$figt)|)Unb. Mada-
rászkutya, C. avicularis , Jpíibttect)utit> / 3B(i*teff)Uiib,
mellynek fülei rövidebbek, farka kurtább, leginkább
fekete vagy barna fejér foltos. £s a1 Korsikai Ku-
tyák , szép peiegelett tarkák, egyéb aránt a' sima
Madarász vagy Tyúkász kutyákhoz hasonló alkotá-
sok vagyon.

e.) P u d l i K. C. aquaiicus. bcr ípubef.
Tompa fejű, vastag testű, H gyapjas hosszú bo-

dor szöríj, Örömest megy a' vízbe, kihozza a' mit
belé veinek, és igen hűséges.

f.) P u m i , H á z i K. C. domesticus. bet •Oaitéljunb f

Fülei felállók, farkának alsó oldala hosszú szö-
rÖs. Ide való a' Komondor, Juhász K. gcí)áfer[)nnb/
J&irtenhunb. Ez Németországon fekete, és a' Pumi-
hoz közelii, mi nálunk fejér, szőre fürtös. Ismét:

Kuvasz, ber 3Poífél)unb, Ezen Hasonfajnak aT

Pásitor Vagy Juhász kutyával több hasonlatossága
vagyon , mint mással akarmellyikkel. Nevezete on-
nan vagyon, mivel fiilei, és hosszú nem fürtös sző-
re a' farkashoz hasonlítanak. Felkunkorodott farkú;
bálunk leginkább tsupa fejérek , de vágynak szür-
kék, ordosok, fakók, és í eke Lék is. Ide tartozik az
lilandiai K. és a' Üpiiz v.Pommer^ hosszú orrú, he-
gyes fülű , úgy a' KamtjatÁai is, és több Északi,
ffapkeleti, Asiai, méllyej ott közönségesen szánkázás-
Tá élnék. Még a' JMÍi Tenger szigeteiben termelt Ku-
tyák is, ezen Faj közzé láttatnak tartozni, meltyek-
nek húsok legközönségesebb 's legkedvesebb eledelek
as ott 4I0 vlatoáuJúiak
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g.) B o l o n y a i K . C.Meüteus. hat 95orognefer!jír!bdjen.
Igen kitsiny termetű, nagyon hosszú bolyhos szö-

rü kivált a' képén. Sokan nagyon betsűlik, és zseb*
béli kutyának tartják, eggy Mókus nagyságú.
h.) T a k s z l i , TatskóK. C. Vertagus.

Hosszú orrú függd fiilü elnyúlt testű, rövid elő-
re görbült első lábú , gyakran tarka testű. Ez ki.
vált a' Borznak nagy ellensége, bébúvik annak lyu-
kába, és Ötét megöli, vagy kiűzi.
/.) A g á r K. C.graius. ba$ SBínfefpfer, ttv SFitibfmnb.

Hosszú hegyes fejű, magos hátú, kart.sú testű,
és lábú, keskeny hasú, rövid ajakú, sugár fülű sírna
farkú, kedves Ebek aT vadászoknak.
k.) T ö r ö k K. C. Acgyptius. ber Oicgíptiftfie >̂unb»

Hasonlít az Agárhoz, de tsak képén van szőre
egyéb teste fekete és kopasz , majd mint a' Nége-
rek bőre.

De ezek a' különböző fő fajok üzekednek, és
öszveelegyednek, nem tsak eggymással, hanem még
a' rokonos fajaival is ezen Nemnek , mint p. o. a?
Farkassal és Rókával, rnelly utóisóval, néha tenyé-
sző fele másokat is nemzenek.

2. Faj. F a r k a s Eb. C. Lupus. bee 2Doíf.
Farka behajlott.

Majd az egész régi világban, de némclly tarto-
mányokban, mint p. 0. Nagy Britanniában, és Llán-
diábah kiirtódott. Azokban a' tartományokban, mel-
lyekben a' Medvével eggyiitt találtatik, Nyárban ézt
télen a1 Farkas kegyetlenkedik leginkább. Leptses,
czammogó, kullogó, de azonban serény és nem kön-
nyen fáradó járása, és nagy ereje vagyon, kivált a*
Kyakában. A' Farkasok seregestül sokkal nagvubb
állatokat, vaddisznókat, és Medvéket megtámadnak,
éhségekben megeszik a' Nádat, és a' földet, ée. Ki.
ássák a' hóit testet is, és e' féle valainelly Cz nt<i-
reinben való éjjeli megjelenések , adhatott alkaim.i-
tbsságot a' Szakállas farkasokról valá bestédre. Kü-
lönben tsak a' legnagyobb szükségekben esnek .az
embernek, és tűzzel niellytoi ók, mint minden cjielj
allatok nagyon félnek, vagy kötélen uianook húzott
s l tsoinóval, ée. könnyen elüzeüiek. A' köly~

kük j
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kök, és az igen- vén Farkasok szürkék ordasok
egyébiránt találtatnak kÖztok, fejér és tsupa fekete
különbségek is.

5. Faj. L i k a o n E. v. Fekete Róka E. Ct

ber fcínrarje 5ud)6.
Farka egyenes, egész Leste fekete.

i£z a' drága bőréről nevezeíes állat az Északi '
fokion lakik , és mind termetére, mind .tekintetére
tiézve, mint eggy középet tart a' Farkas és Fóka
között. Az ijgy nevezett Ezüst Bóka, szőreinek ezüst \
színű hegyeível, ennek Hasonfaja.

4. Faj. Róka E. C, Vulpes, ttv
Farka egyenes, hegye fejér.

Az Északi régi világban. A' föld alatt készít
magának bariangol, vagy valamelly Borz lyukat el-
foglal. Nagy kart tcszen a1 Vadakban és Szárnyas
állatokban: de megeszi az Egereket, JKétilti'iket, Ha- \
lakat, Darázs okát, és más Bogarakat is, a' mézet*
gabonát, és kivált igen Örömest a' szőlőt. Ravasz-
sággal és tűréssel nyeri el prédája1:, mivel kitsiny és
erötelen, ée.

5. Faj. T ü z e s Róka. C ^ilopex. feec SSrantfucÍjá.
Farka egyenes, hegye fekete.

Az eíébbenivel azon Hazája vagyon , és tsupán
tsak valamivel kissebb termetével, setétebb színével,
és fekete farka hegyével különbözik attól.

6. Faj. É s z a k i Róka. C. Lagopus. feeC
©teinfucbé.

Farka egyenes, hegye azon sziml, tenyere, talpa igéű
szoros.

Az Északi Tartományokban kivált Spitzbergában,
Üj Zemblálran, ée. holott eggymást többnyire a1 Ten-
geri Medvével felváltják, az az ezek Novemberbea
kerülnek d ó , midőn a1 iSap láthatatlan lészen, és ak-
kor ama JYiedvék eltűnnek. Húsa jó ízü , mint a'
Tengeri Nyúlé , é*s boré igen betses. ... Nagyobb ré- ,
széni fejének. At úgy nevezett Ke'k Békák ellenberí
kékes -szürkék ; és a licrtisztes Rókának eggy fekete
ke e-zt vd&yon váílaia és hátán. Kanék bőre is igen <\
kapós,
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fa]. S a k á l , vagy T o r o k Róka. C, aumus.

aranyszínii,lábai hosszabbak,farka hegye fekete.
Ezen nevezetes állatnak egész Északi Afrika, és

Napkelet, főképpen pedig Natolia és Bengala a1 ha-
zája, éjjel seregestül tsatangol, megeszik állatokat,
bor eszközöket, ée. Kiássa a' hóit lesteket, és el-

k k, ,
ragadja az élo gyermekeket is. Sok természet ri
sálók a' Sakált eredeti Vadkutyának tartják, és sok
Magyarázók a' Sámson rókáit, Sakáioknak vélik. Ez
az állat gyakran az Hiénával is Öszvezavaródik.

8. Faj. H i é n a E. C. Hyaena. búé ©rqtoJjtet, bet
2i6entiiüo(f. ' _ ,

Bolyhos féketéllö, képe fekete, nyakán, hátán serény.
A' Hiénának ( mellynek több Hasonfajai vágy-

nak) eggy hazája vagyon a' Saliállal, mellyhez éle^
te módjában ís hasonlít. Mondhataüan bovséggel
laláltatik Habíssiniában. Eggy rendkívül dühös ha-
ragos fene állat, Rettenetes Lekintetü, melly magát
meg az Oroszlán ellen is serénye» oltalmazza. A*
Ibid alatt lakik, vagy a' kősziklák odvaiban , éfi
barlangjaiban, és a' iíözucp Egyiptomban megeszi.

26. Nem. MATSKA. Fciis, tie Sa^e*
."•; t . - . •_ • .

Körmei behúzhatok, feje kerekded, nyelve dara-
bos. ElÖfogai hat , hegyesetskék, a' külsők na-
gyobbak, szemfogai magánosok,felül az eíöfogak-
íül, alól a1 zápoktól távol állók.

Úgy látszik, hogy valami nyájas vagyon ezen
állatokban, és igen kedveltetöknek tetszenek, de
valósággal igen veszedelmesek, és minden fajai
ravaszok.

>. Faj. Oroszlán. F. Leo. tet ?5\oe.
Farka bosszú, bolyhos végű , teste arany szín.

A* régi világnak legforróbb égövezete alatt, ki-
vált belsó Afrikának homok pusztáin. Ellenben a'
Vartok felé (mint a1 Medvék és Hiuzok is más lafc-
li.üó tartományokban) jobban jobban elenyésznek.
V HímOioszláa megkülönbözteti magát serenyjével,,

**fdi, Allatok OrSzáét.
 F m e ü /
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melly mindazonáltal tsak. második esztendejében öt.
ki. A' legnagyobb éhségén kívül tsupán Isak maga
prédája által táplálfatik, meg pétiig a1 nagyobb em.
tösállatokból. Kedvez ellenben (a1 mint legalább a'
fogoly oroszlánokban lobb ízben láthatni) az apró

Verötelen állaloknak. A' mi Égtájunkat jól ellííri, igen
megszelídül, és más állatok hajtására 's vadászásá-
ra is megtaníttaük. A' Nőstény három, négy köly.
köket ellik, de a' mellyek közzül tsak eggy neveké-
dik fel , a' többek fogaik kijövése miatt elvesznek.
Az Oroszlánhúst meglehet enni, és eggy tsorda -Arab-
sok Timis és Algír között majd tsak azzal élnek. Leg-
erősebb, legbátrabb,-és legrettenelesebb állat, a'föld
Kerekségén. Az 6 egész tekintete, mennydörgéshez
hasonló ordítása, rettenetes ereje , annak mérséklése*

. és az a' nemes kevélység , mellyel ö a' több Ver-
szomjúzó vadállatokhoz Tképest mutat , az Allatok ,•
Királyja nevét szerzettek Ő nékie.

a. Faj. T i g r i s . F. Tigris, baö tietjevtíjlet, Uv
Farka hosszú, feje, teste és szárai feketével vesszői
tarkák.

Tsupán tsak Ásiában , és főképpen Ben gálát 61-
fogva Chiuáig. és Sumátrában. Eggy pompás, igea |
rendesen szép tsíkos , de rettenetes állat. Kegyet-"
lenkedik a' maga Neme ellen is, és megeszi éhségé-
ben a' maga kolykeit is. Minden különbség nélkül:
megtámadja az Embert, az Oroszlánt, és más em-
lősállatokat is, de az Elefántnak enged. Fundamen-
tum nélkül való az a1 régi mondás, hogy tellyesség-
gel nem lehet meghócloltatni.
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. Faj. L e o p a r d . F, Leopardus. feer S
Farka hosszútska, sok kissebb tompa szegü pelte*j
getésü.

Afrikában , Tekintete nagy atyafiságot mutat a*
következő fajjal, a' honnan Neveik is igen gyakrai
öszvezavaródnak. BÖre leírhatatlan szép, állja aranyi
szín sárga apró fekete fokokkal, de a' mellyek vas*|
tágabban , és szebb rendel vágynak mint a' Pávdu-
ezon, és többnyire hármával, négyével állanak kÖ-1

zel Öszve, Erejére t préclálásara nézve keveset eö~
ged a' Tigrisnek, c'e könnyebb megszelídíteni, ész-,
reveh.etöképpen kissebb i* , úgymint, tsak minteggyj
négy lábnyi Boré betses. .\

4. Faj. i

•4,Faj. P á" r d u c z. F. Pardus. írná
Farka hosszatska, nagyobb rendetlen Öszvefutó, és
gyürüforma pettegetésekliel.

Ez is Afrikai állat, inelíy még nagyobb a' Leo-

f iárdnál, de élete módjában alioz , és a' Tigrishez
lasonló. Bőrének foltjai nagyobbak, mini: a' Leo-
á d é é l l l á b b k i f k

lf
l a s o . k o j i nagyobbak, mini: a Leo

párdé, régulallánabbak, itt ott oszvtrfútnak, most
Lópatkó formára, majd gyürü formára.

j . Faj. Kis P á r d u c z. F. Panthera. feag fíeinc $an»
lljertfeíer.

Farka hosszú, teste fejéreslö, fekete régulátlanfól-
lokkal. w

Barbariában és Napkeleti Indiában. Sokkal kis-
sebb mint- az elébbeni rajok, megszelídíteni is, és az
Özek, Gazellák, ée. vailászására szoktatni sokkai
könnyebb. Melly végre éLtenek véle hajdan Napke-
leien, cs a' közép időben OUsz és Frauczia Ország-
ban is.

6. Faj. O n k a M. F. Oaca. bee %a$\iax:, ometifűtif*
fríje Xigít.

Farka ÍJosszatska,teste harna sárgálló, szegeletes, sze-
mes , középben sárga foltokkal.

Déli Amerikában, Ismét kissebb, mint a' .három
etébbeniAllati a' régi világnak, de félénkebb és tunyább
is, úgyhogy a' középszert! kutya előtt is megszalad.

7. Fa;. EggyszínűM.- K Concolor. bee Otnecífaní*
fcfee l!6ipe. Puma Cuguar. . ; . .

Farka középszerű, teste nem foltos sárga.
Vér szomjúzó állat, melly bőven van Peruban,

Bfasileában, ée. Rőt sárga pettegeteflisn bőrével f
(mellyen Oroszlánnak is mondatik.) és kis fejévcL kü-
lönbözik , a1 Tigris és Matska közt való.

8. Faj. Hiúz. F. Lyn$. ter U,
tarka kurta, hegye fekete, füle hegyei szakállasok,
leste babos, tenyere és talpa nagy.

A' nagy sürü erdökbau. Északi Európában , de
bíivséggel Nápolyban is, és "elvelve a' Tunringiai e--'
dökben ia. _ A' fákon tartózkodik, és aláveti magát-
m ott elnienő nagyobb Emlősállatokra is. Félelraes

b a liáia-
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harapása v.in, és a' Vadászoknak nagyobb kárt té
szén , mint a1 Farkas. Farkasból, Rókából, és Mats
kából részesülő állat. Jó látása van, és szép bő
rökkel szolgál.

9. Faj H á z i , vagy E g e r ész M. Czicza. F.Cutus.

Farka bosszú, háta tsíkjai hosszak, oldal tsíkjai pe-
recz formák.

Tsak nem az egész régi világban , de innen a*
Spanyolok által Amerikába is általvitetett. A' Vad
nagyobb, mint a' szelíd, szürkébb színű, fekete aja-
kú, és talpú. Szárnyas állatok ragadozásával, Nyúl-
lal, és Őzzel él, Á' Házimatskánalt, még nints olly
lekonyult füle, és leeresztett farka, mint más meg-
hódított állatoknak. Igen ritkán is üzekedik az em-
ber szeme láítára , és könnyen elvadul ismét , ha
pusztaságba kerül. A"1 Malskáknak különösségekre
tartozik, az ö eröss Elektricitássok, ( melly a' Nyust-
nál még erosscbb). Az ö szemek ragyogása a'setét-
ben, a/, ö ritka kívánságok bizonyos Növevények
eránt, mint p. o. a1 Mats ka nádra fú , Marunka , Éal-
drián, ée. eránt {JSepeta catarin, Teucrium Marum.Va-
leriána) az Ö dorombolások, vagy fonások, melly
eggy pár tulajdon gyenge kifeszült hártya által lé-
szen az Ö lélegző gegéjek fejében , sok embereknek
Ínséges ellene állhatatlan Antipathiájok ö erántok;
az idő változás előít mosdások, ée. A' Matskáknak
az Emberek eránl, nints az a' hűségek, melly a'
kutyáknak, és mindenkor ravaszok„ gyanúsok, nya-
lánkokTée. maradnak. Szagok kigözolgések rossz. ée.

A' színekben való közönséges változáson kívül,
kiváltképpen való Hasonfajai ezen állatnak, a'hosz-
szú selyem szörü Angori fflatskdky meílyek igen ne-
hezek. A' kék szürke Cipriai Matska, és a' Sva*
nyol vagy béka lekenő színű Matska, melly utolsó
közt három különböző színű Nőstény, úgymint: Fe-
kete, Fejér és Sárga, bőven találtatik, de hasonló
színű Kandúr Matska soha sem. (Felit mas)

' VII- Bend.
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VII. Bend. MerÖkörmük. Solidungula.

Ló körmü állatok. Eggyetleneggy Nem, ke-
vés fajokkal.

.2y. Nem# Ló* Equus. böá ^Jferb,

Lábai osztatlan körmük, farka hosszú sertés. EIo-
fogai felül hat, tompán tsonkázottak,alóí hat ki-
ál lóbbak. Szemfogai magánosok, minden felöl
távol állók.

1. Faj. K ö z ö n s é g e s Ló. E. Caballusm boé íjjferb.
Farka minderi felől szőr sertés.

Eredeti Vadlovak többé nintsenek ; de elvadúl-

sőben a1 Spanyolok által vivődött) még pedig ott
nagy bővséggei Paraguájban, ée. Kzek az elvadult
lovak, többnyire aprók, borzasok, vastag fejük ,
otstnányok , é; e' mellett szelídíthetetlenek, holott
ellenben a' szelíd Ló fajok magokat olly sokféle ta-
lentumokkal megkülönböztetik. Az Arabiaiak p. o.
(kivált az Anneci, és Palmira korul való nevelések,
és a' Libánustól fogva a' Horebik) rendkívül kön-
nyük és tartósok. A' Persiaiak igen szép termetük
ée. Az Európaiak között a1 Spanyol lovak (kivált
az Andalusiaíak). A' Nápolyiak, és az Aiigliabe-
liek a' legderekabbak. J)itséretesek kivált az utól-
-sók főképpen a' serénységrol , mellyet ezek, kivált
a' fogadásból való futtatásban ama hajdan a' régiek-
nél szokásban volt, és a7 Tatároknál, Törököknél,
Olaszoknál, 's másoknál, még most is szokásban lé-
vő szép időtöltésben kimutatnak.

De közönségesen nehezen van a* Teremtések kö-
zÖtt, olly sokféle, és egyszersmind olly nagy hasz-
nú állat az emberre nézve, mint a' Ló.

Ellialgatván egész lovas Nemzeteket, millyenek
p. o. a' Kozákok, Tatárok, Kalmükök, a* lovas Tun-
guszok, Abiponok, ée. tsak azt említjük, hogy még
a'pallérozottabb Nemzeteknél is mitsoda haszna van
ezen állatnak a' gazdaságja , lovaskatonaságra, és.

f F 3 a'" pos-
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a' postálkodásra. Sokak az említelt lovagló Nernze.
tek kÖzzűl, nagyobb részén!, a1 Lónak húsával és te-
jével is élnek. Ez utolsóból tudniillik ix* téjböl, azt.
mególiván, és végre letsorgatván lészen a" JVlongo-
loknak kumisszok ,~vagy égett bor netnü részegítö ita-
lok is. Hóitok i'tán is, mind bőrök, mind apró és
hosszú szórok a' Lovaknak, különb különb neveze-
tes- hasznokra valók, ez utolsóból lesznek SzilákT
Hegedüvonók, Nyakra valók, Gombok, Hálók, Gyű*
rük, Parókák , ée.

2. Faj. S z a m á r . E. Asinus. ber <?fef.
Farka utolja szór serlés , hátán fekete kereszt.

A'Vad Szamár, mellytöl a' szelíd háziállat szár-
mazik , a' Régieknek igaz Ondger)zk és Hul'ín név
alatt Talár Országban ma is t.aláúatik, a1 honnan
esztendőnként ősszel számtalan seregekben vonúi te-
lelni , délre India, és Persia felé. Nagyobb és kar-
tsúbb, mint a' szelíd Szamár, és rendkívül serény.
A' Szelíd Szamárnak is sokféle kommendáló tulaj-
donságai vágynak, mellyekkel ez a1 Régieknél ma-
gát kedveltette, és még most is derék és betses Nap-
keleten , és Déli Európában. Tsendesebben és bátor-
ságosabban jár, mint a' Ló, zninden rossz dudvával
megelégszik , kevesebb betegségnek van alávetve,
és él minteggy haimincz esztendőt. Hajdan Egyip-
tomban legjobb Szamarak voltának. JVÍost legszeb-
bek, és az Őszvér nevelésre legderekabbak találtat-
nak Spanyol Országban, honnan a* Szamaraknak ki-
hordások büntetés alatt megtíltatott. Még Északi
Európában a' Szamár el nem terjedett. Nevezetes
az is, hogy ő kevéssé fajúi el, legfellyebb valamen-
nyire a' színében , a* honnan vágynak, p. o. Fejér
Szamarak. — A' Szamártéj is igen egésseges.

Á* Ló és Szamár öszvepárosíttatnak, és kétféle
Felemásokat adnak, mellyek sokkal tartósabbak,
erössebbek, és néha (de igen rilk:'n) tenyésztik is.
Eggyik a' közönséges Öszvér, mellyel Hím Szamár
sarkít, és Kancza ló ellik. A' másik Öszvér Szamár
(Hirwus,%nut ffí) mellyet Méuló sárhít, és Nőstény
Szamár elük. Ez utolsó ritkább, és alkalmatossá-
got adóit a' mesés Jummtfrói, vagy Ló és Ökör Nem-
ből származható kortsokról való beszédre.
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3. Faj. C e b r a , vagy T s í k o s Ló. Eguus Zebra,

taé jteftrftpffrb
Barna és fejér, igen rendes vonásokkal.

A' Cebrának (mellynek két különös fajai vagy-
nak , mellyek közzűl eggyik, himissan tartatik V
másiknak Nöstényjének) Hazája Déli Afrika, és igen
rendes tsíkos bekére nézve, eggy a' legszebb Emlősál-
latok kÖzzúl. Fejér teste, b*rna keresztül való isi-
tokkal igen jeles. Tsoportoson él, igen gyors, de
vad és hódítíiatatlan, a' honnan ritkán és nagy mun-
kával taníthattatik vonásra, és lovaglásra.

Vlír, Kend. Hasadtkörmük. Bisulca. - '

A* hasadtkörmii állatok, mellyek között vágy-
nak a1 legderekabb házi állatok , vagy barmok ,
Perora, Ezek az emberre nézve közvetetten segít-
ségekért mondatnak Jószágoknak is , Jumcnta.
Többnyire avagy tsak a' Hímek szarvasok,, mclly
is őket ismét következendő Fainiliákra oszlatja.

A.) Szarvasok , szarvai iingestk.

a8- Nem. M A R H A . BOS. bee Ocíjfe.

Szarvai odvasok, hóid formák, simák. Elöfogai,
felül ninta, alól nyólez.

Ezen Nemnek hasadt körme, erős széles. A'
Nőstények is szarvasok, testek rövid szőrökkel
fedett.

í.Faj. B i k a , ö k ö r , Tel ién. B. Taurus, fcec O*f>,
ffitiec, bie Jfuí).

Szarvai gömbolyegek, kifelé hajlottak,íepenyegje {pa-
leariá) potyogó.

A' Marha eredetét vészi az erdei VadbikátóL,
( 9luerocfjfe ; Urits^ Bonasus. és a' régi világban talál-
tató tíisontól, inert ezen hármas nevek úgy tetszik,
hogy öszveséggel jelentik a' mi szarvas Marháinknak
eredeti Nemét) melly Lengyel, Lithva Országban és
Sibériában laláltatik, és hajdan Német Országon, Er-
délyben és Havasalföldén is volt. A' szelíd Ökrök
is az ö termeteknek nagyságára nézve nem olly észre-

F 4 vehe-
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vehetőképpen fajúinak el mint a' többi Háziállatok,
és az 6 színek is. legalább különb különb vidékek-
ben eléggé állandók, mint Magyar Országon ez több-
nyire fejér, másutt röt.

Sok ezer emberek, kivált Helvécziában, ée. (Déli
Amerikának is sok tartományaiban, p. o. Terra fir-
mában, holott a'Marhák a' mindenkor zöld réteken
felettébb szaporodnak) egész életekben semmi más
eleséggel nem élnek, hanem a' mit nékiek az Ö te-
heneik adnak, és sok vidékeknek boldogsága eggye-
diíl ezen eggy állat, teoyészésétol, és a' téjnemü
.sokféle szerektől függ.

Ezen állatoknak gyomraiban néha lapták talál-
tatnak, de a' mellyek sem nem köfajták, mint a*
JSezodr kő, sem nem Növevény szerek, mint a'Zer-
gc Golyóbisok ((fieméfugel) • Hanem tsupán tsak szö-
lokbol áMottanak öszve, mellyeket ok magokról le-
nyaltának, és lenyellenek. Igen s/ép akadt e' féle
kezembe, a1 Marhából kivett első kéztói; eggy ököl-
nyi lapta forma, sima, kerek, könnyű, melly ke-
mény barna kö formát mutatott, de késsel meglé-
keitetvéií, belől mind inkább inkább elárulta szőr
cemét, és a1 fonton tsak 4 \ lótot nyomott.

A' Marha dög nékiek tulajdon, de félelmes pes-
tis nemű betegségek, melly már a1 regiek előtt esme-
retes volt, de tsak 1711-Löl fogva kegyetlenkedik kö-
zönségesen, a* mikor Magyar Országból, Olasz Or-
szágon keresztül egész Európában elterjedt.

Megjegyzésre rrélró az is, hogy főképpen ugyan
a' hasadt körmük között gyakrabban, mint az Em-
lősállatoknak több rendéi között , de kiváltképpen
még is a' Juhok között; legbővebben pedig a' Mar-
hák közöli, kétféle nemző tagú Bárányok éssBorjúk
ellodnek. Ez a' tsuda alkotás leggyakrabban a1 ket-
tÖs borjukban találtatik.

Hazájuknak különbsége szerént, gyakran nem
tsak színekben változnak, hanem szarvokra nézve is;
Magyarországon ezek is többnyire nagyok, igen ki-
hajlottak. Különböznek ezektől a' Marmaros Vidé-
ki kukofa szarvú Biskák. Angliában, és Skocziában
pedig suta, vagy szarvatlan Marhák is találtatnak.

Ártanak a' Marháknak az álló vizek, a' molsá-
TOS legelők, a' tölgyfalevél, a1 FentÖ, {Equúetum)
st" nedves legelőre való kihajtás, ée.

2. Faj.
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2. Faj. E i v a l , B i v a l y . B.Buffelus, Buhalis. be«

SBuffeí,
Szarvai hátra hanyatlottak, tekervénjesek, elöl la-
possak. * .1',

Eredetiképpen Tibetből származik, rnósí pedig
Asiának, és Északi Afrikának nagyobb részén lassan
lassan elterjedtek, és tartják ittainott Európában is,
mint p. o. a1 hetedik századtól fogva Olaszországban,
Magyar Országban, és még Salzburgban is, és vo-
násra élnek véle. Két Bivalyok elhúznak esgy olly
terhet , mellyet hat lovak nehezen mozdíthatnak
meg, de tisztátalanok, nehezen szelídíthetek, és mint
a' tánezos Medvéknek karikát kell az orrokba húz-
ni, és azzal, vagy ösztönael, szigonnyal, és vasvil-
lával igazgatni. Fekete vékony szőrű bőrök vagyon,
melly igen erős, és főképpen tömlőnek '5 bányász
emelő eszközöknek igen jó , teje, az abból készült
sajt, vaj, és még húsa is sokkal jobb ízű, mint a*
közönséges szarvas Marháké. Phantásiával telíyes
Allatok, a1 veres színre haragusznak, nagy hévség-
ben a' víznek , potsojának mennek , és a' hói meg
akarnak maradni, ha magokat megbikalsalják, ve-
réssel sem lehet őket tovább hajtani. Olasz Ország-
ban őrizet alatt nem tartják, hanem szabadon, ma-
ga kenteién eledelt keresni magának } kutyákkal fog*
ják meg, megfejik és tereli hordásra kéuszerítik.

j . Faj. R ö f ö g ő , vagy L ó f a r k ú M . Bos grun-
niens. bee SJüffel mit bem tyferbefcbtoeif, aSrumm-
ocbfe.

Szarvai gÖmbolyegek, befelé görbültek, gyapja le-
függő, farka mindenütt serényes.

Ennek is Tibet a' Hazája, de tartják Indiában is
nsint házi barmot, kissebb mint a' mi szarvas Mar-
hánk, röfögő szava, bolyhos ketske szőre, és tso-
mós hosszú szőrű farka, melly ha szép, Indiában is
nagyra betsülik, és drágán megveszik, Őtet eléggé
megkülönbözteti.

4-Faj. P é s m a Ö. B. Moschatus. $et SSfefamjíter.
Szarvai lehajlottak, tövei szélesek, laposok, hom-
lokán eggymást érők, hegyei hátra hajlottak.

^ Ez az ál lat, melly szarvainak tulajdon alkotá-
sáról nevezetes, meliynek párja néha fél mázsát

•v-. • fr "F,5 nyom,
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nyom, mindenek felett Hazájáról megjegyzésre mél-
tó, melly tsak szélső t.szaki Amerikának"Napnyúgoti
részén Hudsonbay korúi, a1 hatvauhatodik grádus-
tói fogva hetvenharmadik szélességig határozódik.

19. Nemf KETSKE. Capra. tie gicge,
Szarvai odvasok, ránczosok, darabosok. Elö-
fpgai felül nints, alól nyólcz, szemfoga nints.

1. Faj. J ú h . Ovis. bflá <Scfiaaf.
Álla szakállatlan , szarvai Öszve nyomultak t hóld-jj
formák.

1

A' Júh sohol többé eredeti képpen vadul nem ta-í
láltatik , és úgy látszik, hogy soha többé el sem va-3
dúlhat. Majd az egész régi világban pedig, minti
eggy leghasznosabb Háziállat, úgy tartatik, és mind*'
járt Amerika feltalálása után oda is bé plántál ód ott.:
Ezen áLtaljában való megíióríoltatásnak, és ez által,
ezen állatnak tellyességsel megváltozott élete módja-'
nak következése az is, hogy kevés állatok vetteLteki
annyiféle betegségek alá, és kevesen sanyargat tat--
nak annyiféle bogarakkal, férgekkel mint a1 Juhok,

A1 Juhoknak különb különbféle Hasonfajai kŐ-1
zött nevezetesek aT többek felett a' Vibéti Juhok,;
mellyeknek gyapjok felettébb gyenge fonal szálas, a*
Spanyol Juliok Szegoviából, és az Anglus Juhok, szin-
te úgy az ö' kiváltképpen való gyapjok végett az íz-]
lándiai, négy, hat, vagy nyólcz szarvú Juliok, éY<
az Arabíai nagy és szinte negyven fontos kövér far-j
kú Juhok. A' Nap fordító kerületek között való JlHJ
hóknak nagyobb részénl Kondor gyapjok helyett,egye_-J
nes Ketske szőrök vagyon. És A1 déli Afrikaiakm"
még e1 felett hosszú lefüggö fülök.

Magyar Országon is két nevezetes különbségei,
ragyon, úgymint: szarvasok, hosszabb gyapjú szá^
lók, és suták, rövidebb, göndörebb gyapjú szálúk,'
az úgy nevezett Birkák vagy Pursa Juliok,

A' Juli könnyen koslat aT Ketskével, és közonsi,
gesen egész Oeconomiájában , és test alkotásában,
közelebb való ahoz, mint sem hogy tólle különÖ*
Nemnek lehetne választani. A' Júh majd eggyetleii
eggy állat a' világban, raellyuek az Ember, és -áÍT
melly az embernek, olly nála nélkül ellchetetlenní

lett. :\
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lett. ö emberi segítség nélkül szülkíildödik, ée. El-
lenben az p teje, gyapja, húsa, bőre, faggyá, bele,
tsooljai, sót még ganéjja is az embernek sok haszon-
ra való. Tsontjai megégetve az ezüst tisztítására
használnak, és az Állati részekből készült Öltöze-
teinknek nagyobb része, gyapjú nemű. ée.

2. Faj. Argali K.
Krgaíf.

3?íuffcrtfeíer,

Szarvai meghajlottak, katskaringósok, alól sík for-
mák, lepenyegje pötyögő szoros.

Itt ott a' régi világban p. o. Corsicáb.an, Sardi-
niában, Görögországban, Barbariában. Főképpen pe-
dig Slbériában Kamisatkáig, ée. Ez Északi Asiáhan
eggy nagy, és a' mellet még is igen serény , vir-
goncz, erős, hatalmas, nehéz szarvú állal. Mosta-
nában némelly természetvizsgálók eredeti Vad Júh,
gyanánt kezdik tartani. Szakálla nints.

5.Faj. B a k K. C. ffircus. ber S5ocf , fcie Slegc.
Álla szakállas, szarvai meghajlottak, tsónakosok,
(Jiajó feneki'ik , Carínati).

Úgy látszik, hogy a' mi szelíd ketskénk, az úgy
aevezett sfífeagrujtól, ezen Nemnek eggy Vadjától
származott ,'melly a' Caucasus legvadab.b vidékin, és
az azzal határos Napkeleti hegyeken lakik , és a'
mellvnek gyomrában találtatik néhánykor a' Napke-
leti ííezoárkö, mellyról maga az állat is Bezoár Bak-
nak neveztetik.

A' szelíd Ketske többet megtartott eredeti ter-
mészetéből, mint a' Júh , ez elevenebb természetű,
az emberi társaságot könnyebben megszokja, de kön-
nyebben is ismét elvadul. Most többnyire szinte úgy
elterjedt a* földön, mint a' Júh. Megeszik ághe-
gyel, galyat, füvet, és még a"1 többek között az em-
bernek , is más állatoknak mérges Bürköt is.

Nevezetes az, hogy ezen Nembea sokkal 1Öbb
példáink vágynak az ólly Bakokra, mellyeknek em-
lőiben tej vagyon, mint'a' más Emlősállatokban.

Az Angori Ketske (Ásiai, Török Országi, Stam*
ttleftbfer) rövidebb testt'i, és hosszabb szárú, mint a'
közönséges, az 6 hosszú selyem fajta szőréből lészen
a1 Legjobb úgy nevezett Teveször fonal , melly az

igaz
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igaz Teveszörnél sokkal elébb való. Kctskc börböl
készülnek, leginkább a* kordoványok, szattyánok
pergamenek, sok festett kesztyűk, ée.

4. Faj. Vad K. C. Ibex. bet SteinBoif.
Álla szakállas, szarvai hóid formák, igen nagyok,
felöl tsomósok hátára hajlottak.

A' legmagossabb havasokon Tirolisban és Savó-
jában, valamint Cándiábao is, és a' Sibériai hava-
son. A' legmeredekebb, és az embereknek megjárha-
tatlan kősziklákon lakik, nagyobb a' mi Ketskéink-
néJ, még is nagy kÖnnyüséggel felpattan a' koszirtók-
ra, és az iszonyú mélység felett eggy kószáiról , a'
másikra ugrik. Eggy'jó idős Vad Ketske szarva szin-
te húsz fontot nyom , és többnyire szinte annyi tso-
mós gyűrűk vágynak minden oldalán. Ha ifjú korá-
ban fogják, megszelídül. Húsa kedves, boré igen
tartós, és alig lehel elnyom, a* honnan a'Vadászok-
nak ebből késrzült nadrágjuk eltart halod ízig.

30, Nem. ZERGE, Z E R N A . Antilupa, Antilope.
bee .£mfc{)bocf.

Szarvai odvasok, gömbÖIyegek, gyűrűsök, vagy
pereczesek, fogai mint a' Ketskéknek.

Ez a' Nem a1 Ketskék és Szarvasok közt va-
ló. Tekintetek, szőrök Szarvas nemű; szarvok.,

. melly nélkül még a'Nőstények sintsenek, a' Kets-
kékíiez közelítnek. Seregestül laknak ezeren-
ként, tsak eggy fújok vagyon Európai.

l. Faj. Köszáli Z. A. Rupicaprat bit ©etnff.
Szarvai felállók, horgasok.

Európában, majd egyenlő Hazája vagyon a* M
Ketskével, mindazonáltal ez valamivel alatsonyabb»j
begyeken tarlózkodik. A' megszelídített Zergék, a*
Ketskékkel bakzanak, és Felemásukat nemzenek. Hú-
sok jó ízü, bőrök felettébb puha és igen erős. Az Ö ele-'
deleknek megemésztheietlen rostszálaiból az ö gyom-
rokban kerek golyóbisok származnak, mellyeket Vad j
Ketske vagy Zerge golyóknak, laptáknak {Aega%ropi-\
lm) neveznek. Mellyeknek hajdan ritkj. gyógyító
erót tulajdoQÍtottanak a' Néliéz szülésekben, ée.

a. Faj.
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2. Faj. G a z e l l a Z. ^ . Dorcas. tjfe ©ftjelle.
Szarvai gömbelyegek, gyűrűsök, középben meghaj-
lottak, hegyei simák, eggymáshoz közelítők,

Eggv szép kis kart.su vidám, fekete szemű Állat-
ka, mellynek hazája egész Napkelet és Északi Afri-
ka. A' Napkeleti Versírók gyakran emlegetik ezt éne-
keikben, és még most is a' legszokottabb kép, melly-
hez hasonlítják a' Szépleányokat.

Nagyságára, színére és formájára nézve az öz-
hoz hasonlít; de nem ágas bogas, banetn eggyes üre-
ges szarvai vágynak.

3. Faj. G n ú Z . A. Gnu. 6ŰS ©ntttíjfer.
Szarvai előre állók, hegyei bátrahajlók, álla szakál-
las , nyakán és melyjén serényje.

Captól fogva befelé a' puszta vidéken. Tsak nem
eggy Ló nagyságú, termete olly különös, melly szin-
te tÖkélletesen középen tart a*1 Zerge és Ökör Nem
között, melly utolsóhoz számlálja ezen az okon For.
ster és Mos Poephagumak nevezi. Feje, teste, és far-
ka az Ökörhöz hasonlít, de lábai gyengék.

B.) Szarvai mer&k, vngy tömöttek.

i. Nem. SZARVAS* Cervus. Uv £itfcfj.

Szarvai temérdekek, sok ágúk. Fogai mint a
feliyebb való Nemeknek ( néha mindazonáltal
felül magános szem foga).

J á v o r Sz. Ct

Szarva lapos , száTatlan , tenyeres.
Az egész Északi földön (ha ugyan különben az

Északi Amerikai Jávor nem tulajdon faj > közel eggy
* Ló nagyságú 1200 fontnál többet nyom, és a szar-
1 va ötvenhat fontot. £Iele módjában az Irámszaryas-

sal nagyobbára megeggyez, megszelídül, és nyájas-
lúl a1 rétre hajtiák. Húsa jó ízü, és bőre igen erős,
úgy hoey azt a' golyóbis sem járja. A' regi Regék,
hogy a* Jávor gyakran nyavalya törésbe esik, és hogy
a1 Jávor koromból készült gyürü, vagy nyakra va-

' ló, a1 nehéz nyavalya, és más betegségek ellen ja.
volna, ée, semmi megczáfolást többé nem érdem-
Unet. . .

s. Faj,
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».Faj. D á m v a d . C. Dama. berjbam&lrfd),
Szarvai majd ágasbogasok, lapossak, teteje tenyeres.

A' középszerű Európában. Kisscbb mint a' Száj.
Vas, különbözik színében, vágynak barna, pettege-
tett, és tsupa fejér Dámvadak.' is.

3. Faj. I r a m Sz. Nyargalócz, Taránd. C. Tartin-
dus. baé 3ienntl)iec.

Szarvai hosszak, eggyesek, gombolyegek, teteje majd
tenyeres, nyakán ftiggö serenyje.

Az egész Északi földön. Sokszor mint Karnisát-
kában, ezer és több darabokból álló riagy tsordákban.
Nyárban a' hegyeken és erdőkben tartózkodik. Tél-
ben ellenben a síkon és mohos téren, de a' meleg
tartományokat ki nem álja. A' Lappok, Kozákok,
Tunguszok , és Samajédák tudják minden módon hasz-
nokat venni. Ennek húsával és tejével táplálják nuu
gokat, bőrével ruházkodnak, és behúzzák azzal Szán-
Jókat és Sátoraikat, tereli hordásra és vonásra élnek
Vele, szarvaiból mindennemű eszközöket kófizítnek,
tsontiáiból töket, inaiból fonalakat, Víz hólyagjábóí
erszényt, palaczkokat, ée. Az Iram száraz galyok-
kai él, és főképpen írám mohokkal (Liciten Bangi-

feiinus) mellyeket a' hó alól kikapar. Szarvai vágy-
nak mind á' Hímnek , mind a1 Nősténynek. Ez
eggyedt'il való háziállatjuk, és egész gazdagságok a"'
havon lakó Lappoknak, ez nékiek vonó jószágok a1

havon és jégen, mellyet szánba fogván, vele 30, *s
több méitfoldeket eggy nap elnyargalnak.

4, Fáj. . K ö z ö n s é g e s , vagy K ö n n y ü Sz. C. Ela-
p/tus, bee Jptrfiij,

Szarvai ágas bogasok, egészen gömbölyegek, hátra
hajlók, hegyei sok ágúk.

Többnyire éppen azon, hazája vagyon a' Jávor-
ral, tsak hogy inkább a' Déli szélesség aíatt. Ta-
vasszal elveti szarvait, melly azután ismét visszanő,
és minteggy eggy fertály esztendőre ismét tökéllete-
sen kinőtt, kemény, és még nagyobb, 's több ágú
lesz mint az elvetett, mind azon ál tai ágainak száma
az állatnak esztendeihez magát szorosan nem tartja,
Kyóiczadik eszteadö uiáu határozatlan az. A' leg-
nagjrobb természeti szép szarvak ig — 24 ágúk. ÉL
a' szarvas mint eggy harmincz esztendőt, vagy vala-

mivel -
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mivel többet. Az ö bakása Septemberben esik, éi
tarr minteggy hat hetekig.

j . Faj. Öz. Ct Capreolus. bflé 3tofj.
Szarvai ágas ok,gömb oly egek, felállók, tetejek két ágú.

A1 mértékletesebb, és melegebb vidékin Európá-
nak , és Asiának. A' Bak Őz ősszel veti el a' szar-
vait, és télben vissza nő, melly Önéki gyakrabban,
mint más Fajoknak ebben a' Nemben, különös tsont
kinövés által rútittatik meg. Az ö bakzása esik De-
cemberben. A' Hím Dámvad, Iram, és Jávor is az
Őzzel azon eggy időben vetik el mindért esztendőben
szarvaikat, úgymint Ossz felé. A' Nőstényei pedig
ezen Nemnek az Irámszarvast kivévén suták s vagy
szarvatlanok.

2. Nem. GlRAFFA. Girajfa. bíe

Szarvai eggyesek vagy ágatlanok bőrrel fedet-
tek , eggy tsomó fekete szőrrel végződtek. Elö-
fogai felül níntsenek , alól nyólez, lapiczkások
(Spothlati) a'külső két karélyos, szemfoga nints.

i.Faj. T e v e p á r d u c z G . G. Camelcopardalis. tfe
©iraffe.

Belső Afrikában. Hosszú nyaka, rövid teste, me-
nedékes háta , vereses szép pettegetett bőre, hosszú
elsó lábai, apró szarvai, nyaka és háta serenyje, né*
ki igen különös tekintetet adnak. Lépésében mint a*
poroszka Ló, első és hátulsó lábát eggy oldalról min-
denkor eggyszersmind emeli fel, és azért különös já-
rása van, a' mellytöl vétetett az ugrónak mozgatása
a' Sakjátékban. Magossága ha eggyeneseu áll tizen-
hat lábnyi. Fagalyakkdl él , mellyeket két lábnyi
hosszú Angolna forma nyelvével szaggat le.- Miűd
a' Hím , mind a1 Nőstény Szarvas , formájában a*
Tevéhez, bőre pettegétésében a' Párduczhoz hasoá-
lít , azért nevezik Tevepárducznak.

C ) Sxarvatlunok vagy Suták,

» Nem. T E V E . Camelus. fcaá (£amef.
Szarva hints, nyúl ajaKÚ, lábai kevéssé hasadt

körmük. Elöfogai alól hat, lapát formák (Spa-
thiformes) Siemfogai távol állók3 ielűl hirora,
alól kettő. a. Faj,
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i. Faj. K ö 7- ö n s é g e s T. C. Vromedarius. fcaé §e>

meínr fcartief.
Háta eggy púpos.

A1 Teve találtatik még' imittamott Asíában vadul, .
kivált a1 China és India közt való kietlenben; egész
Napkeletnek pedig, és Északi 's közép Afrikának leg. >
derekabb Háziállatja, Kurópában is próbálták terjesz-
leni, mellyre p. o. a' Fisai Teveménes igen jól ütött
ki, jobban mint. Jamaikában. Tíz 's főbb mázsákat
el vihet, és tsendes hajtással tíz mértföldet eggy nap
elmegyen. Soká eléhezlietik, és haszontalan eledel-
lel él, mint a' Szamár, úgymint Tövisbokrokkal,
ínellyek a' pusztákban bövön teremnek , és semmi ,
más Emlősállatnak eledelül nem szolgálnak, tsak a* J
Tevének , mellynek e' végre porczogó nemű ajaka''
és foghúsa vagyon. A' szomjúságot is ay mint állít-*-
ják több hetekig eltűrheti , de a' végre igen sokat
iszik egyszerre , és ezt. a' vizet sok ideig változás
nélkül eltartja, gyomrának a1 végre készült rejteké-
ben. Ügy ennek mint a' következő fajnak, mind a'
kettőnek elöl, a' miilyen igen nagy tsomó kérgesség
vagyon, az első lábain négy kissebb , és két ollyan
a' hátulsókon is, mellyek ö néki gyámolítására szol-
gálnak midőn elfárad, és lefekszik. Az Arabsok te-
jét, és a' fiataloknak búsát is megeszik, szőréből sok
matériákat készítnek, és vizelleteböl Szalamiát.

a.Faj. K é t p ú p o s T . í
Háta két púpos.

Ez a' két púpos Teve leginkább közép Asiában ta-
láltalik, Chináig, kivált egész nyájjalBessarábiában, ée.
Nem olly bőven élnek vele tereh hordásra, mint az
elébbeni Fajjal , hanem serény járása és természeti
nyerge miatt leginkább lovaglásra, és kivált a' Ta-
tároknál vonásra.

3. Faj. L a k n i a T. C. Lacma, Glamat He

Háta egyenes, melyje púpos.
Ez, és a' következd faj mind kettő Déli Améri-1-1

kának. Nevezetesen Quitónak és hegyes Perunak tu- 1
lajdoni. Életek módjában hasonlítnak'a' régi világ* >
Tevéihez , tsak hogy kissebbek, és hogy termetek-
ben sok van hasonló a' Ketskékhez. A* Lakma az &

vele
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vele rokonos PakossA\ vala eggyellen eggy Terem-
tés mellyet az Amerikaiak, már aT Spanyolok eiér-
kezések előtt, mint Háziállatot úgy tartottak. Az elstí
az 6 mértékletes nagyságához képest elviszen még is
másfél mázsái , és kivált a' Vo^osi Ere/hegyek, kö-
rül az ezüstnek elszállítására egész Karavánban fal-
kában élnek vele, de tsak rövid íUat, és kevés mért-
fölcltíket mégyen eggy nap, éa ha n.igvon meghajt-
ják vagy nieg-terljelik, leveli magát azoa helybe, ég
semmi verés által fel uem lehet állítani.

ílgeio nyálával oltalmazza n-mgát, niellyet ellen-
ségére messze, tíz lálmrira is eíkÖp» és tsíp viszket
mínt a* rüli. Húsát megeszik, hőre hasznos.

4. Faj. G y a p j a s T. (\ Cicunnat Papos, Paca. tflj
<Bhfü

Púpja niuls, teste gyapjas.
Kissebb mint a' Lakma, de nem tereh hordozás-

ra val« v öi"g sem szelídül, hanem az ö piros barna
e_ van ja végett, mellybol lesz ama nevezetes vikunn-
pyajjjá, raeÜy a' fielyómmel tsak nem eí^v árrá. ^íagy
igen terhes, bok hónapig tartó vadászattal seregen-
ként fogják. A1 Xapiiyúgdti Eezoárkö ezen állatból
kerül.

4, Nem. P É S M A . Moschus. bité Söícftttltt^tee.

Szarvallan. Elöfogaí mint az eíöbbeni Néni-
nek , szemfogai felül magánosok, kinyúltak.

1. Faj. T a t á r V . \M* Moschiferus. t>ag tötfttífcfte 55.
Köldöke táján PéSmazatskó.

Magánosán él vC sűrű erdőkben, és hegyes vidér
kin TibéUiok, és Báli Sibériának. Eggy virgoncz, de
igen FéU':\k vadálliíft, de a7 melly pegszelídül. A*
Hímnek köldöke táján van eggy tyúk tojásnyi Zats-
kója, mcllybcn gviljü a' Pésmancdvet, ezt a' barna,
sürii ír forma hat.luitós jó sza^ú, jólté^Ő or-;ossá-
got, kiváltképpen bakzása idején. _ :."

Ea néki sok alkalmatlanságot okoz, a' honnaa
fit köhö-í, fához dörgöii; liogyltinyoinliassa. Ez olly
erős SMp, h n ^ 4 ' ki azl üze&í t orrát beköti,, szá-
ját befogja, hogyí meg ne fúüon. Az álla r hasonló
az Óihoz, de fiííei mint a' Tengeri Nyúlnak, vagy
'aUiiiivcl nagyabbak.

Allatok Országa. 0
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.J^ZJ-*. Kétséges dolog, ha vagyon é nekünk i s a e

Pésroauedvünk. Mert annak természeti helyéről való kj. •
hozása, törvénnyel megvan tiltva, mivelhogy ort is i^ea
drágán , az ezüstéi színre egyenlőt nyomva kél. Ezért
mint minden nagy kereskedésbe ment, de ritlta dolog,
soltféleképpen meghamissíttatifc. Mondák hogy a' mit mi
hozzánk húznak, tsak a' Pésmaállacnak megszagosított ósz-
vetórt vére és húsa.

*. Faj. P o g o n y a P . M, Fygmaeus. bai fíeíne ©lüU
nrffdje 3le[)djen.

Feli'il barna fakó, alól fejér, sarjú körmei (succentu^
riiiti) nintsenek.

Legkissebb áltat, a' hasadt körmük között. Ha-
zája Napkeleú India és Gvinea. Öz formája vagyon, .1
de tsak hét hüvelknyi magos, és eggy lábnyi hosszúéi
olly gyenge, hogy egész szára alig eggy ujnyi hosszú, j
és vastagsága mint eggy pipaszár.

35. Nem. DÍSZNÓ. Sas. baő (E>tfjroem.
Orra tsonka , kiálló , mozgatható. Elofogai

felül négy öszveállók, alól hat kiállók (legtöb-
beknek). Agyarai felül kettő hosszabbak, alóli
kettő kinyúlók.

1. Faj. S e r t é s D.
bfe

Sm Scropha. &n$ gcmefnc

Háta sertés 9 farka szoros.

A' Vaddisznónak hosszabb arra van, -és közönsé-
gesen a' Kaponyájának más formája , rövidebb fel-
álló füle ; nagyobb agyarai mint a1 Házidisznóuak.
Szalonnája sints, és soha Görvályférge (JJltinentoüt*
mer) sints, és majd mindenkor fckele szürke színű.
Agyara miatt fél elmés, mellyel Ö magát, mint Bárba-
riaban némellykor tapasztaltatott, az Oroszlán ellen-
is eléggé oltalmazhatja: de vágynak példáink arra
is, hogy Malaczjai megszelídülvén, és felnevekedvéo
gazdájokat követték, ée.

Kevés állatok terjedtek el olíy közönségesen tsak
nem az egész földön, mint a' szelíd Disznók, és eggy-
nehány Nemzeteket kivévén , kik. vallásbeli ágazat-
jok miatt, de a' mellyek orvosi okokon fundáltat-
nak, a' Disznóhúst éppen tellyessíggel megenni nem
merik, ezt a' hajdani időktől fogva, és majd
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tlen Égvonás alatt megeszik, és a' többek felett az
a1 különössége ís vagyon, hogy fí;stÖlés és bésózás ál-
tal sokáig elieliet tartani. A1 disznónak eggv külö-
nös erős szaga vagyon, és tsak nem mindent meg-
evö állat. A' Kocza (Eme, Gönne) Disznó minden
hasadtt körmnállatok között legtöbbet fijadzik. Ame-
rikában , a' hová Európából Vitettek által a' Disz-
nók, többnyire elfajulnak. Gubában többel mint meg
annyival nagyobbra nőnek, mint az Európai eredeti
fajok. Cubogiiában pedig fél arasznyi hosszú kormÜ
tsiida különbséggé fajultak, ée. A' Chinaiaknak rö-
videbb szarok van, és feldombosodott hatok, serte
nélkül. Svéd, és Magyar Országon bövséggel talál-
tatnak , lidsílaLatlan kÖrmíí különbségei a' Disznók-
nak, melly már a' régiek előtt Í3 esméTetes volt, va-
lamint a' három körmük is , és közönségesen ezea
háziállatok között az elfajulásnak munkás okai miatt,
majd még több és távolabb való Hasonfajai .is talál-
tatnak, mint minden legtokélletesebb Házi állati kö-.
zött az Embereknek.

2. Faj. S z e r e t s e n D . S. aethiopicus. bítá
Szeme álhitt púhs zatskók.

A1 BdsÖ Déli Afrikában^ Madagascárban is. Eggy
rettenetes Vadállat, írlózUló Lennetü , nagv busa
feji'l, eggy arasznyi széles orrú, nagy szümöltsös hú'
sos rész a' szeme alatt. ée.

%. Faj. P é s m a D. S. Talassu. fca* Día&etfcfjtöefn, 35í*
famfdíwein, 'JSecörf.

Farkatlan, pésmás tömlotske a* fartsikán,
Nyájastúí van Deli Amerikának meleg vidékein.

Sokkal tisztább (nint a' mi Disznónk, de mint ez is
gyökerekkel, apró állatokkal és főképpen kígyókkal
él. Húsa -ehető és jó ízű , de az állat legfellyebb
tsak 00 font, és mihelyt megölik , fartsik zatskóját
el kell metszeni, mivel különben a' hathatós pésma
szag áltáljárja, és nem annyira haszna vehető.

4-Faj. B a b i r u s s z a . S, Babirussa. bee *űcfctDítn»
íjlvfcí), Jgítcfcfce&ec. , ,

Felső agyarai igen nagyok, árkusosok. • - • •

A' Molukkai szigetekben, és imittamott Afriká-
ban, Termetében hasonlatos valamennyire a' Szar-

h é* aiért a1 JScvc.is Diszaószaxvas . (Bába-
•. > Q a d i ó
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disznó, Russa-Szarvas). A' Vízben,lakik, derekason
úszik . és búvárkodik. . Nehéz meghatározni mire
szolgálhatnak néki felső állának majd karika forma
nagy agyarai ?

IX. Rend. Izmoslábúk. Colossipeda t Belluoa.

Izmos, tekintetekre nézve durva állatok, na*
gyobbára vaskos, köpezös lábúk, és erős, de
vékony szőrrel fededtt bőrük, kevés nemük, és
mindenik tsak eggy két fajú.

36. Nem. TAWR. Tapir. bet Átdpír,

Termete disznói. ElÖfogai alól felül io, szem-
foga nints, tenyere négy körmií, talpa három
körmü.

1. Faj. D a m a s z T . T. suillus. bír tapiv, 5íntű.
Legnagyobb száraziállat déli Amerikában; eggy

középszerű Ökör termetű. A' feje és ezombja, tsak
nem mint a* Disznónak, az orra majd mint az Ele-
fántnak, de eggy arasznyi hosszú, és horog forma
liegye nélkül, mindazonáltal igen mozogható, és min- ~fm

den -mesterséges munkákra igen alkalmatos. Félénk 1
teremtés , nappal a' motsáros erdőkben fekszik , és jT
tsak éjtszaka mégyen dolgára. Leginkább liátulsó J
lábain ül, mint. a kutya. Örömest megy a1 Vízbe,*
jól úszik, ée. Lábai btiruyaszok, otrombák, és hosz-
szabbak mint a' Vízilóé, Húsát megeszik.

37, Nem. E L E F Á N T . Elephas. bee (Eíepljant.
Orra igen hosszú, fogódzó, Elofogai nintse-

nek, Szemfogai felöl kinyúltak.

1. Faj. Nagy E. E. mazimus. feer g?5fite (?.
Ez a1 rettenetes teremtés találtatik közép Afrika-

ban, és déli Asiában, főképpen Ceylánbau, és leg-
nagyobb minden szárazi áJlalok közölt, meliy sziüte
15 lábnyi magasságú, én 20-dik estendejében 700 fon-,
tot. nyom. iióre keményetske, tele seb vagy szúrás
helyekkel , de a1 hátán tsak. nem eggv hüvelyknyi
vastag, és mind e' mellett is a' Bogarak isípésérc
igen érzékeny, leginkább szürke színű, ™*

IV. R. Az Emlősállat Elefánt, ior
Főmüszere az Elefántnak az orra , melly 8 né-

ki lélekzet vételre, igen fáin szaglásra, ordításra,
vi?. szívásra , eledelének megfogására, és szájába to-
mJsáre-, hadazásra, és ezer megfoghatatlin mestersé-
ge'! foglalatosságokra, kéz gyanánt szolgál. Három
könyÖknyire kinyujlliatja azt, és ismét visszahúzhat-
ja eggy könyöknyire. Annak a' végén , mint. eggy
hajtható horog vagyon, és ezzel tso-nókat kioldhat,
tsatokat kilsatolhat, több darab pénzeket eg^yszerre

Í * I _ T . _ i ^ ; 1. . í L ' t • T * „ „ . * . k A i n J f L L ^ L .. f ' * _ ~ r _ x. i _

Riskásabol s mas p p
nyos helyeken , és vizeken tartózkodik, és n-igy
könnyúséggel. ússza által a1 legsebesse^b folyókat.
AT Nosza >ben hág, mint több-iyire az émlöaök, Ki-
ellet ba-rj.i eggy vaddisznó n.igyságú, és száinval
szopik (nem az orrával mint sosan vélekedtek; Miut-
eggy 3-dik 4-dik. esztendőben jonek ki mind a1 két
Nemnek két nagy íigyar.-ti, mslly az ig'iz Elefánt te-
le'íi. De ezek alkotásokban, más állatok fogajtói
különböznek, hét nyólcz lábnyi hosszúra nőnek, és
mennél idősebbek , annyival jobban meghajlottak.
Láthatni ollyan eggv fogat, meliy íóo fontot nyoin.
Idejét az Elefántnak valóban meghatározni nem le-
het, meglehetöképpen 200 esztendőnél többre terjed.
Sokféleképpen fogják az Elefántokat, részszerént ve-
remben, nagy részént pedig vadászattal, vagy szelíd
és taníttatott állat által is, mellyet a' vadak követ-
nek, és így azok állal eggy különös arra. rendelte.ett
Istállóba.^tsalogatt.itnak. A1 ré^i időben bőven éltek
a'liadban Elefántokkal. A'Puskapornak találása er-
re a' haszonra Őket alkalmatlanabbakká tette, mind-
azonáltal az Indiaiak Ceylánban, ée. még ma is él-
nek vélek a* végre és Opiurnos itallal őket megré-
szegltilt. Legbővebb hasznok tehát most a* tereli
hordozás, mivel legalább 100 mázsát elvisznek, és
a' legnagyobb szálLítványokat, a' hegyeken is által
szállítják. Járások serény, galopirózáskoz hasonló ,
's a' mellett olly bálorságos, hogy a' járatlan uta-
kon sem botorkáznak. Más derék haszon, melí.yet
az Elefántokból vészünk, az Elefánt tetem, melly et
a' Trójai hareznak idejétől fagya, mindennemű kézi
míveki-ű fordítanak. Húsok a Marhahúához haspn-
ló, megszár.iziott ganéjjával Ceyláubau szén gyanánt
tüzelnék, és a1 Fazekasok agyag közzé elegyítik.x

G s $8- Nem.
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38- Nem. SZARVORRÚ*. Wünoccros. taé j
Az orrán ülö kúp forma ( Conicum) temér-

dek szarva.

i,Faj. E g g y s z a r v ú Sz. fí. nnicornis. baá aftattfcftc S5í.
Szarva eggy. Elöfogaí alól felül 2. az alsók kúp

formák, a felsők majd karéjosok, szemfoga nials.
Napkeleti Indiában. Felső ajaka végéti van eggy

Madár forma igen maz%athHi:á Iiorag, mellyel a"1 ki-
tsiny dolgoknak megfogására , és felvevésére igen
alkalmatoson él. Eggy áltáljában pedig ez eggy ta-

• níthatatlu'i Teremtés , Bőre Öszvevonó'doi.t, kémé-
nyetske és ránczos. Az orra nem keményen ÍT tson-
ton áll , mint mái szarvasállatoknak , hanem tsnk
bőrrel nőtt oda. Hogy az Elefánttal örökös tsatája
Tolna, liibás Szófiabeszéd, ez szalad az előtt.

s. Faj. K é t s z a r v ú Sz. B.bicornis. baŐ afrlfanifífje 9?.
Szarva kettő, metsző és .szemfoga nints.

Déli Afrikában Cápnál ée. Második szarva kis-
aebb és az elsőnél hátrább van, a' Homlokán felfelé.
Teste simább nem ránczos. Egyébaránt <C közönsé*i
ges Szarvorrútól keveset különbözik.

2p* Nem. VÍZILÓ, fíippopotamus, boá

Előfogai felül távol állók, alól eggymásra dü—J
lök. Szemfogai alól legörbültek, résült tsonkák»f

i. Faj. K é t é l t ű V. H, amphibius. boá ÍJiiípfecb.
Déli Áfi-ílíában bövön , ez előtt a' Nílusban

Eggy igen durva, formátlan, busa fejÜ, iszonyú tor-'
kú , vastag testű, rövid szárú ée. állat. Eggy g '
nevekedett Víziló legalább negyed fél ezer fontot,!
nyom, és közel olly nagy, mint a' Szarvorrú, La-f
kása van a' sürü hínárban, nÖvevényekkel és lialal
kai él. Húsa megehet.ö.

X. Rend, Tenyénalpúk. Palmata.

úszó talpú Emlősállatok, Ezt a* Ren-'j
det lábainak alkotása, és az állatoknak lakóhe-|
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Ive szerént már fellyebb két famíliákra osztot-
tuk. Az első inkább édes Vizekben, második
a Tengerben tartózkodik.

I
40. Nem. H Ó D . Castor. bee SJ'.bee.

Tsak háttilsó lábai tenyeresek. Előfogai alól
felül 2. alól vakaró formák, Szemfogi uuits.

i .Faj. K a s z t o r H. C. Piber. bet S31&CC
Farka alá nyomult, tojás forma, pikkelyes.

Az Északi földön , a' puszta vidékeken, a' nagy
tokban, és nagy vizekben. Igen derék a' kereske-
désre , fáin szőre végett, és orvoslásra az úgy ne-
vezett Hódzsír { Castoreum) végeit, melly mind a'
két Nemnél bizonyos töinlötskekben a1 farkok alatt
találtatik. De legnevezetesebbek ezek az állatok,
azon tsudálkozásr'a méltó ösztöaról, mellyel, kivált
a' hol nagy bÖr.séggeJ találtatnak , mint Canadáaak
belső részében ée. az ö híres épületeket formálják,

Lili
nak könnyebbségere tsatornákat, és tókat ásnak. JV
tioa a' víz tsekély, előre nagy majd eliuiszLÍthatatU
gátakat raknak, és azatán az Ö tulajdon lakóhelye-
ket a' megett építik, melly a1 f.i'iiiliáknak különbö-
ző számok szeréot , mellyek ablia költözni fognak,
különböző nagyságú, 4 — 10. lábuyi által meröjil
többnyire három kontignácziós, és felül boltozatos.
A' legalsó vízben lévő konügnáczió Magazinnak va-
ló, a9 téli gyűjteményre, melly faliéig, galy ée. Ma-
ga az állat, majd eggy júh nagyságú, setét barna
gyenge szórű, de vau isupa fejér, vagy barna fejér
tarka is. Húsát böjtbeii megeszik.

1. Nem, V I D R A . Latra, bíc Oítec.

Úszó tenyere, és talpa. Előfogai alól felülő,
felül különválók, alól tömöttek.

1. Faj. Közönséges V. X. vulgáris, fcfe Jffdjotter.
tsupasz, farka testénél felenyivel rövidebb.

" •. íG 4 Min-
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Mindenben egyenlő Hazája van a* Haddal. p e .

ássa magát, a' part iirepébe, beírása a* víz alait
vagyon, és tsak eggv kis szeleid Ivukat b-így feltH
A' földön. Ha fiaial koráb-in fogják, megszelídül és
.a1 Jiülas/.ást megianúlja. Nagysága cgey sine , de
vágynak nagyobbak, bírom híbnyi, és több. Vesze-
delmes raíiiuíozója ;i' Halaknak. Leginkább éjtszaka
prédái. Megölik boréért,•• ^nelly igen betses, sima
tömött, kávé színű barna, fenves; és kártételéért;
de húsát is. megeszik kivált böjtben.

2. Faj. T e n g e r i . V . L. mariin, fcie
Talpai szőröseik, farka testénél négyszerié rövidebb^

A' Tengeri Vidrának Neve onnan vagyon, mivel
néha -tengerben is l.iláUaük, de nem messze távozik
a* száraztól, és mindenkor Örömest a.' Folyó, és más
édes vizekbe vonja magái. Hazája főképpen Kam-
tsatka, és a' túlsó parija Északi Napnyúgoü Ameri-
kának , egész Nukka - Sundig. Fekete és ezüst szín
szürke boré, minden bőrök felett legdrágább. Más
fél száz talléron eEgyet eladnak. Az ó Uátulsó lá-
bai már a' következő famíliáéhoz hasonlítanak.

Három lábnyi hosszú állat, serény futó, és az
Anyák littsége fajzarjaik érául igen nagy, készebb
macát agyon veretni , mint sem azokat lába közzúl
elvenni megengedni. Ezt is megeszik.

3. Faj. Ny ér ez. Lutra minor, Erxleb. Mustsla lu-
treala. Linn. ©umpfotter, 3lSr§.

Sszfiki Európában és Amerikában, Finhíndiában,
*7ái'azon, vizek, Lók és raotsárok köríil. Találni né-
ha Magyar Országon is. Természetében a1 Vidrával
megeggyez, tsak hogy kissébb , küísö különbség is
kevés vagyon közöltök , amannak farka, töve felé
vastagabb; ennek távolabb a' vége felé. De a' sző-
re is kissebb, színe is verhenyösebb, és hasonlít né-
wielly r.sikó bőröknek szöreiiiez, a' honnan kevesebb,,
árrú mint amazoké.

B.) Tengeriek.

42. Nem. FÓKA, Phoca. bíe 9Í0&&C.

Hámlsó lábai kinyúltak , ujjai Öszvenottek.
Elofogai felül hat, alól négy, Szemfogai
ffánosok.

IV* R. Az Emlősállat. 105

Ez. es a' következő Nembeli állatok kétéltűek
a z Emlősök között, melWeknek egész termetek
lí^y vagyon alkotva, hogy mind a' két elemen-
tumban élhessenek. A' Fókáknak lábai min-
denkor formátlanok, szélesek, karéjasok, fit££Ö
kormuk, v_agy körmellenek. A* Tengerekben
Jaknak, közel a' szárazhoz, mellyre nyugodni,
fajzani és elleni kijárnak,

1, Faj. Borjú F. Ph, Vitullna. bet ©eeíjtltib /
DioSÖe, bS S f l f t

Feje sima , füle ninís, teste szürke.
Az Északi Tengerekben', mint más fajai ezen

Nemnek, tengeri hínárokkal él, de halakkal is, és ki-
váH heringekkel. A' Finnia szigetbélreknek valamint
a' Kamtsadáloknak is, főképpen pedig a' Grönlan-
diaknak, és Eszkimószokiiak, az eggy igen derék Te-
remtés, melly kivák két utolsó Képek, ennek húsá-
val táplálta! nak , bőrével ruházkodnak. Nyári kunv-
hejokat, és halász tsónakjókat azzal vonják bé ee.
Ennek fogása ad nékiek fö foglalatosságot, és ;r/, ab-
him szerzett serénységek az Ö minden szerentsejek
's kevélységek. Az állat hossza minteggy h.at lábnyi

Í. Faj. M e d v e F. Ph, Vrsina. bet ©ee&íir.
Fiiles, nyaka sima.

Nyárban tsonlástúl a1 Kamfsatkai Tenger szige-
te köriU, de kélség kívúl a? közel való tsendes Ten-
gernek valameűűyire déli szigetein telel. Feles nö-
fizése vagyon, t'igy hogy minden Húnnek szinte 30 —
40 Nősténnyé vagyon, mellyeket az, igen buzgó fél-
téssel Őriz, mellyet az ö szerelem feles Társai ellen^
gyakran mérges tsarázásokkal jelenget. A' Hím ezek
között 9 láb, a' Nőstény kissebb.

3- Faj. O r o s z l á f i F . Ph. Leonina. bee ©eí!5\t>e.
Füles , nyaka serényfeS.

Az egész tsendes Tengerben. Legnagyobb faja
enor;k u* Nemnek, melly szinte 25 iábnyit no, és ne-
ve uz ö Villameuuyire Orosziám sercnyjétöl vagyon.

6 í i-2. Nem,
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43. Nem. ROZMÁR. Trickccns,

Hátnlsó lábai halúszó szárnya nőttek. Ü1S-
foga nints, szemfogai felül magánosok.

1. Faj. K ö z ö n s e g e s R . T. Bos/nnrus. fcaá 5H5af(tt>f.
Szemfogai felül kinyúltak, hosszak.

Az Északi Sarknak jég halmain gyakran százan-
ként eggyütr. Tengeri hínárokkal és tsigás állatokkal
élnek , mellyeket. nagy agyaraikkal Öszverontanak.
Ha a' szárazra akarnak" jöni, ezen fogaikat előre nyúj-
tott fejekkel a* part'ii vágják, és o1"romba testeket
lassanként kitolják. Fogdossák zsírjokért, és fogok.
ért, a' Rozmárfog szebb, feiérebb , és rÖmö'Llebb
minden fogaknál, mellvekbol a1 Mester Emberek dol-
goznak , meghaladja az Elefánt fogat is, hossza 2
láb, vastagsága három hüvelyk, nyom eggyeggy,
Ötöd fél fontot is. Fontja három, négy forint.

%. Faj. M a n á t R. T. Minatus. bfc geeful).
Szemfogai benn rekedtek.

Inkább laláitalik elvétve, a' melegebb főldTen-
gereiben , mint az elébbeni faj, bővséggel Orinoco-
ban is, olly nagy mint a1 két elébbi állatok, jó ízii
húsa vagyon. A1 Sireneknek és Vízinimfáknak köl-
tésekre ez szolgáltatott alkalmatosságot.

Az úgy nevezett Jtefanrü&öyek éppen nem ez álla
lokbúl valók, hanem inkább a' Czethalnak kiilsü fú
le lyukának, és, dobjának része. A1 Manát legillen-
dŐbb általmenetelt ád itten a' következő Rendre.

XI. Rend. Halszárnylábúk, vagy, Cetnemük.
Pinnipeda t Cetacaea.

A' Cetnemük meleg vérú állatok, meüyeknek
a' hideg rérü Halakkal alkalmatlan neveken kí-
vül majd semmi köaök nintsen. Ezek mint a'
négylábú állatok tüdojökön leheljenek, eleven
fajzatokat szülnek, azokat tejjel szoptatják, és
minden belső részeiknek alkotásában amazokkal
megég gy ez nek.

Né melly
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Némelly-Cetnemuknek vágynak fogai, mások-,
nak nints, a' fo^atlanoknak fogai helyett hosz-
szi'i kemény pó/.uájok, vagy dorongjok vagyoa

, iöatben.)

44. .Nem KfiTFOGii- Diódon (Manódon)

Felső áHkapczájAnak két fogai igen hosszak,
eggyeneselí, pereczesek.

1

1. Faj. N a r v á l . -ö- JXarval. baá tSeeeiníjocní
Lélegző tsájo kettő Öszve menb.

A' Narválnak igen is két hosszú mellesiegcs fo-
gai vágynak , és így köve) kezesképpen nem Moná-
don M->nocorosn-\k, vagy Eggyfogúnak kellene nevez-
ni. Hazája az Északi Tenger. Fogait mesterségi mí-
rekre készítik, mint az Elefánt tetemet. Ezek majd
olly hosszak, tniuL teste az állatnak", és így szinte
18 láb és több. Ezt a' fogat tartották hajdan a*
mesés Uuicoriűs szarvának.

45. Nem. BALÉNA. Balaena. bet SEBaüfífcfj.
Felső fogai helyeit szárú nemű pléhes testek.

1. Faj. K ö z ö n s é g e s C z e t h a l , D. Mysticetus.
fcee gemeine SBattftfílj # gtónlántiffcfee SDalIftfít.

Háta halszárnyatlan (Halormótlan, Dorsoinpinni.)
Mincíen esmerer.es állatok közölt a' legnagyobb,

melly százezer fontot nyom, hazája részszerént az
Északi Saroktáj, de a1 Déli vidék is, a' Napnyúgoji,
ÉS a1 tsendes Tenger. A' melly eket ma fognak, rit-
kán többek 60 — 70 lábnyinál, de az előtt való idők-
ben, míg úgy utáunok nem estének, legnagyobb ide-
jékben 120 lábnyira, is elértenek. .Nagy busa feje,
közel felét teszi ax egész állatnak. Bőre nagy ré-
szént fekete, vagy fejérrel márványozott, ée. eggy
hüvelykayi vastag , imitlamott vékony szoru, és
gy-ikrán tengeri Növevényekkel, klárisokkal, és tsi-
gakkal bé van nőve. A1 Kimisatka szigetbélieknek,
és Északi Napnyűgoü Amerikaiaknak ez <C szörnyű
illat eledelt én ruházatot ád. Ennek béliből ké-

szítik
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szítik ingeiket, bőréből tsí/.-na talpaifolt, inaiból kéz.
íveknek idegeit, ée. Az Európaiak ellenbe* a' d e t -
halak it ( inellyefc köziül eggy jó nagy 6OÜ:J tallért
ér) a1 ha!zsír, és kivált a' i^Ulsont ( *5..irben ) végett
fo^já'í. A' mi:iém'i na^v pléii 700 is van enne'-; fel-
sö állkapezájiíban, meüyből lészen a' közönségesen
íigy nevezett Haltsont, és a' mellyek között a' let>-
kozépszerúbb szinte 20 lá'j;iyi hosszú. Legjobb hií-
lázzal vagyon Májusban, mikor a' Czethalak, gyakran
olly^ nagy bövséggel vagvnik esrgyiHt, hogy a' víz
súgárok miatt, niellyet nyakaiknak lyukain kifújnak,
távolról eggy sok kéményen fíislölö nagy Városhoz
hasonlítanak. A' 77. és 79. grádusnyi szélességen
meglehet azorsn időben néhánykor negyed fel száz
hajókat számlálni, mellyé1; két hónap alatt, két ezer
Czethalakat. könnyen foghatnak.

s.Faj. H a l á r ni ó s c z e t B , HalszárnyasczctB. B.Phy-
salus. bee $Jnnfif4*

Háta halormós (Halúszó szárnyas.)
Szinte olly hosszú, de keskenyebb, mint az eléb

beni. Nagy részent azon hazája vau , de bövségg'e^
találtatik leginkább a1 Béli Tengerben. A? iiáníi
húsz lábnyi hosszú halornió vau a' farka felé, azéf
farkával keményebbet Isap , gyorsabban úszik, ts
nehezebb megfogni. De hnlísontja elletiben rövi-
debb, zsírja rosyzabb. Húsa jobb ízü, rajnt a' kö-
zönséges CzeiliaLé.

46, Nem. Physetcr* Ut 5íafc£jcíot* \

Fogai alsó állkapezájában.

1. Faj. H o s s z ú f e j ü F. Ph, Macrocephalus. ber
fc&elot $ottfífcb

Háta halormótlau, fogai beliajlottak, hegyei vé-
konyok.

Közel éri a* közönséges Czethal nagyságát, iszo-
nyú torka van, és eggy ölnyi. Czápa halakat elnyel-
het. Felső álikapczája igen széles, az alsó ellenben
igen keskeny. A Kuselotot főképpen a' Czeívelöért
(Spermaceti) keresik, melly tejszín fejér olaj Formá-
ban , részszerént az állat testében , a' zsír mellett
részszerént pedig, és még bővebben annak fejében
különös tsatornákban laláitatik, és a1 levegőben fel

által
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által látható kemény szabású, faggyúvá változik. Ez
Jiajilan ezen Czet Nemzömagrának tartatott, a' mint
peák Neve is megmutatja. Knnek ganéjja között, né-
jta jó iilatú szürke Ambr'a találtatik..

7. Nem. D E L F I N . Delphinus. t>er

Fogai mind két állkapczájában.

1. Faj. B a r n a D. (Disznóhai) D, Phocüena,
SDleeifcbi»eln/ bee Öraunnfd).

Teste majd kúp forma, háta széles; halormóa, or-
ra szinte tompa.

Miül a' következő Faj is, az Európai tengerek-
ben, másfél ölnyi hosszú. Társaságban él, él kivílt
a' következő szélvész elől a' hajók után vonódik.
Húsa megehető, szalonnája böv, mellybol szinte úgy
Ikrám (*) főznek.

( * ) ytgyz- A'Halísírt avajyr szalonnát a 'mint Ton-
nákra ralljik , a' mi a' Tomiikból ön;.ne liitsepeg; , aze
nevezik tiszta Trinnnk , ez j ihh és ilrágáMi. A' több Le
otthon megolvaszcják , kiégetik , és ez a' hig zs í r , a' Kö-
zönséges Trán.

j . Faj. K ö z ö n s é g e s D. D. Delphis, fcer
Xúmmíec.'

Teste hosszúkó, majd henger forma, háta halormós,
orra sugár hegyes.

A1 régieknek tulajdon Delfinjeit, melly az Árion
históriájáról, és az emberi szeretetnek más előadott
próbáiról lelt nevezetessé. Valamivel nagyobb mint
az eíöbbeni faj.

3- faj. O r k a D . D. Orca. U
H ita halormája igen magos, fogai majd fe.áp i^r-
uiiik , kevéssé behajlottak.

föUl közibe 1

i^en j
at Tengtrbeu. Húsos,

j
izii.

Xll. Bend.
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XII. Bend. Szárnyelsőlábúk. Pteropeda,

Ezen Nemnek első lábujjai, hüvelykét lt
vévén hosszabbak, mim egész teste az állat-
nak , es aznk között eggy fátyol forma hártya;
terjedt ki, melly neki szárnya .gyanánt vagyon.
Azért szinté úgy nem járhainafc a' földön alkal-
matoson , valamint a' Majmok, és Lajhárok,
hanem inkább repúlbetnek.

Mindazonáltal ezek is az Emlősállatok, és
nem a' madarak közzé tartoznak. Mert ezek
szinte úgy mint az Emlősállatok négy lábúk, eled
vént szilinek, fajtatjaikat tejjel táplálják, és mint
az Kgérnemük fogasok, szőrösök, és nem tolla-
sok. Vágynak az Emlősállatok között több re-
pülők is, mint a' repülő Maki , és a' repülő'
Mókus, Mindazonáltal ez az egész Nem,melly-
nek minden Fajai repülnek, 's leginkább fákon,\
tornyokon, koszálakon, 's épületekben tartóz-
kodnak, legalkalmatossabb általmenetelt adhat
nekünk a* következendő Madarak seregére.

48- Nem. DENEVÉR. VesptrtiLio, bie
Tenyerének hüvelyke, és lábainak ujjai rövi-5

íiek, a' többek igen hosszak, repülés végett ki-
terjedhető hártya közzé foglaltak.

Eggy bövséges Nem az éjjeli állatokból, melly-
nek különböző Fajai , mind az öt világ részei-
ben elterjedtek. Minteggj 23 Fajai esmerete-*']
sek. Fogainak különbsége őket im ez Familiák-

*, ia osztja.

• • • ij) ElQfasai alól felül ,'n^gy.

j . í / i d é r c z , , v. T ö l t s á r o r r ú D. V. Spectrum.
brr 3&ompnr, Xricbtetiuife.

Farkatlan, orra töltséres, láütsa formai

AZ ETllÖSállat- Szdrnyascb -D. I I I

Déli Amerikában. Teste eggy Mókusnyi nagy-
, szürke barna. A' miatt alkalmatlan, hogy

ue tsak a1 Marháknak. Lovaknak, ée. Jjanein az
aluvó embereknek is, kiknek lcgiukább lábujjaira ül,
véreket kiszírja , a' honnan Vámpír nevét is vei.te,
megöli a' Galambokat is, a' Disznók emlőit elha-
rapja, ée.

2. Faj. S z á r n y a s e b D. V. Canis-volans. bec 0ff»
génbe Jpmib {Linn, Vampyrus,)

Farkatlan, orra eggyes, a' repűló' hártya Czömb-
jai között eloszlott.

Nagyobb a' Vámpirnál, de tsupán tsak gyiímöl-
tsö'kkel él, és így nem igazán neveztetik Vámpírnak.

Patkányokkal eggyiitt tsupán tsak ez teszi az ott
ló Hazabéli Emlősállatokat.

i felül 4. alól 6,

3. Faj. N a g y f i í l ü D. K auritus.
Farkas, nagy fülú.

Valamint a' következendő is SL régi világnak mér*
léklet es tartományaiban , fülei, melly eket közönsé-
gesen , de liibásori kettősöknek mondanak, tsak egy-
gyesek, tsak hogy minden része, és így belső karéj-
jdis {lobus) igen mlgy. Kggy Egér nagyságú, fülei
olly nagyok, mint a' teste.

4- Faj. S z á r n y a s e g é r D. F, Murinus. b(e gt*
meine gíebermQüő.

Farkas, fülei fejénél kissebbek.
Nappal a* régi kőfalakban , kivált kamarákban.

a1 Szalonnák körül tartózkodnak , mellyet körmök-
kel megvagdalnak, és esznek. Estve kivált a' vi-
lágos nyári éjtszakákon megjelennek, repdesnek, éjje-
li Pillékéi kapdoímak , de a1 Baglyok őket is kön-
nyen elkapják. Téli alvásokban az odúkban, ée. háT
túlsó lábaiknál fogva függenek rakáson. Ez bővebb
a m a á l

V. RÉSZ:
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55- $- Madarak.

A Madarak vagy Repeső állatok, a1 mennyi-
ben nékiek is, szívek szinte úgy, mint az Emlős-
állatoknak, két rekeszes, és két füles, vérek piros
iés meleg, igaz tsonljok vagyon, és még hiUok, 's
több más belső tetemek is ; az elébbeni Sereghez
közeliiének: annyiban ugyan az Emlősállatokkal
megeggyezáek, és az előadásban is utánnok leg*
eggyeneaebben következnek. De külső tekintetek-
re nézve, az ö tollakkal fedett lestek, szarunemu J
orrok, két .'izárny^k, és két lábak, őket minden V
más Teremtésektől Szembetűnőképpen egyszerre.!
megkülönbözteti, az emlősállatoktól pedig neve-J
zetesen az is, hogy ok tojásokat tojnak. Rövide-
den a' Madarak tehát meleg piros véríi, tojásokat
tojó, két szárnyú, két Jábú, tollas állatok.

g ^ Az Emlősállatok az ő alkotásokban, éle-
tek módjában, ée. olly igen sok különbséget mutat-
nak , hogy Öijzveséggel tsak kevés közönségesekéi:

dhatni rólok, és következésképpen az Ö különös
ó

mondh
Históriájukban annyival könmilánasosabb viz.sgálók
lenni kéntelenítietunk. Már á'Madarakban, még in-»
kább pedig a' több következő Allalj Seregekben, &y *
dolog egészen mádképpen vagyon. Mind a1 kettőben,
úgy az ó termetekbeu, niiiH^eíetek módjában is, ko-
zöaségeseii és állalfítiibgva véve, több megegeyezű
vagyon, a' honnan eggyenként az ö Nemeknek"'s F J -
joknak különös Histónajofcat rövidebben egybe lehet
ioglalni:

V. R. A' Madarakról.
56. §. Mindenek repülésre valók.

A' Madaraknak temérdek sokasága a1 Leve-
gőnek betöltésére való , hogy semmi köz vagy
liézag ne találtassák t raeily a' Teremtő jóságától
iiressen maradott volna. É1 végre az Ö egész test
alkotások az ő repülésre való rendeltetésekhez va-
gyon alkalmaztatva, és szükségesképpen más ÍOF-
m^latn, mint a' földi állatoké. Testek könnyű f

tollal fedett, első lábaik helyett szárnyaik vágynak.
Tagjaik igen kartsűk, és fáin alkotásuk, úgy hog/
egyszersmind egész testeknek igen kitsiny terhe,
életek módja ezen állatoknak, és nevezetesen az o
tartózkodások, és szabad mozgások azon Elemen*
tumban,mellyre nagyobb részént reiideltettek, mind
tökélletesen öszve illenek. Az ö szárnyaiknak igen
erős mozgató szálas húsai vágynak, hogy a' repü-
Jcst győzhessék, mellyek ellenben az Emberben ée,
nimsenek, mellyre nézve ö nem is repülhetne, ha
bár a' leheltségig legalkalmatosabb szárnyakat fi'iz-
ne is karjaira. — Mind ezen repülés közönséges
eszközei, mind más külső tagok, meüyekaek es-
niéretét az ö Wemi és Fajbeli különbségeknek le-
írása , szükségeseiké teszi, mind végre a' neveze-
tesebb különös tulajdonsági a'Madaraknak, itten is
szükséges előadást és illendő rendet szabnak élénkbe.

57. §. Tollaik.

A' Madaraknak alkalmatos és kÖnnyi'i mozgá-
sokra kiváltképpen való eszközök a' Tollak, mel-
lyekkel ők béfedeztettek. Minden tollnak vagyon
szára, észászlója, amaz belől aláíelé üres vagy.v
tsöves, felfelé száraz velővel tellyes, ez pedig sürün \
<Jszvefoglalt hajlós siígárokból vagy rojtokból áll
s' toll száron avagy gerénczen. A' tollak igen re-
gulára minteggy ölszegü rendben nüttenek bé a*
bőrbe, sok kövérséggel bevonódtak, és puha pejy-

i, Allatok Országa. H h k
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}iek vágynak szélivel közöttük ; de az esztendő-
nek bizonyos részében , leginkább ősszel kihulla-

,' nak, és helyekbe ujjak származnak, melly a'Ma-
darakban vetítésnek mondatik. Sokak, mint a*
Fürjek, gatyás Fajdok, ((ScfjtlCífcűíjner) ée. esz-
tendőben kétszer is vedlenek, tavasszal és Ősszeg
Új tolJaik a' fiatal Madaraknak gyakorta éppen í
más színük , mint az elhullottak, a' honnan a'Fa-
joknak meghatározásában ezen állatoknak idejét,
és a* színeknek attól függő különbségét tekintetbe
kei! venni. A' Mesterséges nyelvben az esztendős
Madarat, melly t. i. még nem vedlett, idei Ma-
dárnak mondják, (avis kornotina) a' melly pedig
már tollait válloztaüa meglett Madár {avis aditlta.)

Jegyz. Ved-lésekkel eggyütt jár a' Madaraknak
Píp betegségek, mellyben Nyelvek megkérgesedik, ke- •
ményedik, fáj, úgy hogy a' miatt nem ehetnek, és m
ha eggynetiány Nap alatt meg nem gyógyul, éhei
vesznek el.

58. §> Evező és Kormány tollak.

A' legerősebb tollak a' Szárnyban vágynak,
és a' Farkban. Amazok Evező tollaknak mondat-
nak , (remiges) ezek Kormánytollaknak (rectrí-
ces)t Az evezőtollak határozatlan számúk, és
minteggy kitenílt legyezőt mutatnak, mellyel a'
Madarak magokat a' levegőbe felemelik, és to-
vább hajtják. Igen gyakran tíz nagyobbak, vagy
elsők állanak a' szárny hegyen, úgymint négy az
ujjon, és hat a' szárnykönyökön , ezek első rend-
beli evezők, ezeken túl hátrább ismét rövidebbek,
inasod rendű evezők {remiges secundariae) mind

' ezeket apróbb tollak fedezik, mellyek azért fede-
zötollaknak mondatnak ( tectiices) . A' szárnyhe-
gyen a' hüvelvken vagvnak minteggy három, vagy
Öt merotollítk, mellyet sarjú vagy fiókszárnynak
neveznek (ala spuria). Némelly kevés Madarak-

nak,

A' Madarakról.
nak, mint a Pe/tgvinnek, ée. evező tollok éppen
nints, és azért a' repülésre alkalmatlanok ( aves
inpennes*)* A1 fark vagy Kormánytollak száma
legtöbb .Madarakban a'fartsikon { (Jropygium)két-
fetöl tizenkettő. fczeknek hossza és intézete a'
farknak különb különb nevezeteket ád. Ha a' Kor-
mánytollak, mind egyenlő hosszúk, épszélít fark
]essz ( cauda integra ) , ha a7 szélsők a* belsőknél
hosszabbak ollós vagy fetskefark {forficata)y há
ellenben aT szélsők a' belsőknél rövidebbek, ékfor-
ma (caneata) közönségesen pedig ha a1 fark a*
madár lábainál rövidebb, rövidfarká, ha hosszabb,
hosszú/árkának, mondatik. Nérnelly Madarak, mint
a' Kazuár, Búvár, ée. Kormánytoll híjjával vágy-
nak, és éppen kuszák vagy farkatlanok.

Jegvz. A' Madaraknak farfsikájokban vágynak
bizonyos kövér mirigyek,vagy ikrás húsok, ezek igen
kÖnnyeu bedugulnak , a1 miatt ok megbetegednek
( Isiníjak «tf), melly kivált az éneklömadaraknak igen
könnyen halálos lehel, de a' mellyet, ha vás'rosdát
és saíránt étetpek vélek, vagy a' megértt Lsirakelé-
aekoek megfokasztása által még bátorságosabfaan,
meglehet orvosolni.

59. $. Színek a* tollaknak.

A* tollaknak színe sokféle , sok Madarakban
leírhatatlan szépek. Ezek az Ö eleven, világos, kel-
lemetes, sokféle elegyedések által öszvefolyó, ve-
res, zöld, sárga, arany színekkel, ée. tündöklő ra-
gyogásokkal, majd minden egyéb teremtések felett
emeltettek. A' ragadozó Madarakat kivévén, tsak
nem mind a1 többekben szebbek a1 hímek 9 mint
a' Jércaék és eggy altaljában ezen Seregben is,mint
közönségesen, mind a' k^t organízált Országban,
a1 legpompásabb teremtések ts.ik a* meleg Egliaj-.
latnak tulajdoni , a1 hideg vidékeken pedig , bár
egynehány szép Madarak találtatnak is, legtöbbet
haloványabbak, ée.

K i 60. $,
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Ö/T, f̂ azoknak részei.

A* Madaraknak legtöbbnyirc fejek is, testek-
hez mérsékelve igen kitsiny, Hogy azzal is, és ki-
vált hegyes orrokkal a1 levegőt hasítván, repülé-
seket könnyíthessék, nyákok ellenben hosszú, sok
ízekből álló, és igen mozgatható, hogy repülések-
ben fejeket az is kormányozza. A1 főnek részei,
úgymint, homloka, teteje, vagy tarkója (occiput)
gyakran hústaréjjal (carunca/a ) búbhal vagy bó-
bitával , konttyal, (crista) ékes. Szájok, vagy
evörészek, két elnyúlt, tsupasz. fogatlan szarúne-
mü kávákból áll {mandibulae) a' felsőn vágynak
az orrlyukak, melly azért közönségesen áltáljában
Madárorrnak ( Kostrum) 9 mondatik. Ezen felső
orrkávának tövén gyakran viasznemíí hártya va-
gyon (Cera) vagy különös nemű tollak, mellyek

féknek mondatnak {Capistrum) vagy oldalast a*
tövétől fogva ar hegyéig eggy színes linea, melly
Gyeplő {Lorum) vagy körülötte kiálló feszes szo-
rÖk ( Vibrissae) ée. Ha az orrkáváknak szélei
igen kiköszörült élesek, kés forma, vagy bttskás
orrnak mondatik {rostrum cultratam) a' több for-
máinak különbsége és elnevezése , valamint a'
Nyelvnek is, önnön .Neveiből és leírásiból érthe-
tő, ée.

6l. §» Levefcötartó^ és más rep•ülést könnyítő belsS
alkotás. .:

Derekok, melly mérsék szerént kitsiny, tojáaí
forma, és egész belső alkotások is a' Madaraknak,'
mind repülésre valók. Belső alkotásokban meg-
jegyzésre méltók, kiváltképpen a' Levegőt art ók >
mellyek egész testekben eloszlottak, és a1 repülés-rj
re igen sokat használnak , nagyobb részént ezeíc
a'Tüdővel, de némellyek tsupán tsak a1 Nyeldek-
lüvel vágynak öszveköttetve, és azokat a* Madár

szabad

' . A' Madarakról." 117

szabad akaratja szerént Levegővel betöltheti, vagy
kiürítheti , a' szerént , a' mint testét könnyebbé,,
vagy nehezebbé akarja tenni. Ezen Levegötartók-
ra tartoznak Főképpen azok a1 nagy, de gyenge
hártyás Cellátskák, meLlyek részszerént hátufjok-
ban, részszerént hónok alatt, sot még a* bor alatt
is elterjedtek, és lélekzet vételkor a' tudó által le-
vegővel tele vétetnek, Kzeken kívül hasonló czéi-
ra szolgálnak,,még a' Madarakban bizonyos velőt-
len üres tsontok, mint a' Válltsontok a1 szárnyak-
ban, a' nem mozgatható hát gerinczek, a' Mely-
tsont, melly szántó vashoz hasonló, két felöl nagy
és erös szálas húsokkal berakva, melly a' Madár
melynek tsónakos, vagy hajófenék formát ád, és
a' Madarat a1 levegőben való úszásra alkalmatossá,
teszi, a* villa formán eggyé lett VYillkultsai, vagy
perecczei, ée. és sokaknak Fökaponyájok is. Végre
éppen ide tartozók a' JEtorsevonek, Szarvasmadár-
nak, Papagájnak ée. szörnyű orrai, sot magok a*
toliszárak is a1 fellyebb említett ritka czellás szö-
vettel öszveköttettek , és eggy lágy porczogó for-
ma tsatornátska által, melly a' toll derékban va-
gyon (toilvelő) hasonlóképpen levegővel megtől-
tethetnek, vagy kiüríttethetnek.

62. §• Hepülésbeli seréaység , tartósság.

Ezen nevezetes levegő tartók , és közönsége-
sen a' fellyebb nevezett test alkotásbeli készületek
által , egyetemben a1 Madarak a' repülésre alkal-
matosokká tétetnek, melly ben szinte úgy SL serénjr-
ség, mint a7 sokáig gyözö tartósság eggyaránt meg-
jegyzésre méltók. A' Fetskéket nyólczad napra,
hogy Franczországot elhagyták, már a' Senegal part-
jain látta Adanson. II. Henrik Francz Királynak
Jonteneblóból elszökött szelíd Sólyomját, más nap
Málta szigetben fogták meg, és a' gyűrűjéről meg-
ismerték , melly köz több kétszáz mértföldnél.

H 3 Eggy
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más Sólyom Andalusiából 16* órák alatt Te-

neriffa szigetbe repült, topább kétszáz Német Mért-
földnél. Tsak némelly Madarak, mint a' Strucz ,
Kazuár, Pengvin, és más toliatlanak (53. §.) nem
tudnak repülni.

63. §, Lakhelyek , Lábaik.

Lakhelyek, vagy tartózkodások a' Madarak-
nak, közel szinte olly különbféle, mint az Emlős-
állatoké. Legfőbbek a1 fákon élnek, mások vizeké
ben, igen kevesen tsupán a'földön: eggyetlén eggv
Aladár sem pedig tsupán a' föld alatt, mint a'Va-
kondak az elébbeni, és sok teremtések a' két utói-
só állati Seregben. Lábaiknak alkotása a1 Mada-
raknak is, valamint az Emlősállatoknak, az ö küT

Jönb különb lakhelyekhez alkalmaztatott. Legtöb-
beknek szabad külön vált , vagy öszve nem fog-
Jak lábujjaik vágynak, ezek külön ujjúk (avesjis-
sipedes) még pedig leginkább, négy ujjúk, mellyek
közzíil három előre, és a' 4-dik mint hüvelyk, hátra
fordult, ezek Jáiólábúk (pedes ambulatorii)9 vagy
pedig tsak két njjok vagyon előre, kettő hátrafor-
dulva, Kúszólábúk (scansoréi), vagy a' Madár
szabad akaratja szerént eggyik ujját most előre *
több kettőhöz hajthatja, majd a* hüvelykéhez hátra-"
vetheti, ezek Vetétlő ujjúk (digiti versatiles^), má-:

soknál a' közép új. a' mellette való szélsőhöz hoz-
za nőtt, lépő lábúk (pedes gressorii), vagy hátul-
só ujja tellyességgel nínts. futó lábú,(pedes curso-
r/7), vagy mind a' négy ujjok, mint a' lábatlani
Feískének elől vágynak, és hátra eggy sem fordult,
vagy mint sok Tyúkoknak, a' hátulsó ujjok ket-
tős, ée. A' hártyás talpú, vagy nem külön (sza-
bad ) ujjú Madaraknak, az ujjaik vagy tsak tőben
köttettek öszve ííszó hártyával, /elúszó lábúk (pe-
des semipalmati} , vagy pedig előre mind a he-
gyekig öszvefoglaltak; úszó lábúk (palmati') Má-

soknak
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soknak az eggyes, vagy külön lábujjokat ,
osztatlan v^gy épszélu keskeny bőr prémezi, ezek
kapczás t vagy kapczéjos lábuk (^ pedes lobati), vagy
ugyan azokat fogas, fürészes szélií tsipkés prém ke-
ríti, Vsipkés lábúk (pedes pit;iati)f körmeik több-
nyire hegyesek. Legtöbb madaraknak lábaik, tes-
tek közép pontján állók, font arányosok (pedes
aecyiilibr-es) , de sok úszó madaraknak , testeknek
hátulja felé vágynak, úgy hogv azzal tsak úszhat-
nak, de alkalmatoson^ nem járhatnak, ezek nyű-
gös lábúk (pedes compedes).

64. J. -<4' Madarak bujdosása*

Sokat találunk a' Madaraknak életekben, mel-
lyek a' mi fígyelmetességunket megérdemlik. Hlyen
ez p. o. hogy sok Madarak az esztendőnek bizo-
nyos részében Lakhelyeket változtatják. Nagyobb
részek ugyan tsak annyiban, hogy ok tsak kevés
mértfőldekre, a' szomszéd tartományokra, erdők-
re, vagy rétekre, tavakra vonulnak, és majd on-
nan az Ő régi hazájokba visszatérnek. De mások
mint aT Fetskék, Darvak, Gólyák, ée, ősszel nagy
bujdosásokat tesznek, messze túl a* tengeren, a'
földgolyóbissának nevezetes részére mennek, és a*
Telet , egész a' következő Tavaszon való vissza-
térésekig 3L melegebb ég övezett alatt töltik el, £r-
re az utazásra, eledeleknek fogyatkozása, és a' hi-
deg } természeti ösztönnel kénszerítí őket.

65. $. Begy, Zú.z.

A' Tápláltatás munkájában is vagyon a' Ma-
daraknak sok tulajdonok. Közönségesen nékiek fo-
gok nintsen, hanem eleségeiket vagy orrokkal kell
széllyel tépni., vagy egészen lenyelni. Az olly mag-
evő madarakban, mellyek a' magszemeket egészen,
es ragatlan nyelik el, ezek nem mindjárt mennek

H 4 a'gyo-
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a' gyomorba, avagy a' Z/ízba., hanem elébb a* Be-
gyekben vagy Elogyomorban (ingluvies, Sropf)
az az , eggv ikráshnsokkal rakott különös Tartó-
ban, vagy Zatskóban lágyíttatnak, és onnan tsak
lassanként, botsáttatnak által a'Gyomorba, avagy
a' Zúzba, melly ezen állatokban felette igen szálas-
luísos, és olly erős, hogy az a' Reaumur, \s mások
megjegyzésre méltó próbái szerént, az elnyelt mo-
gyorókat, és olajmagokat megemészti , és a'pénzt,
mint a1 papirost úgy meglápítja. Igen sok mada-
rak még e* felett apró követskéket is nyelnek el,
mellyek szintúgy az eledelnek aprózását, és azu-
tán való megemésztését segítik. Különb különb
húsevő madarak, mint a' Bagoly, Jégmadár, ée.
az apró állatoknak elnyelt tsontjait, szőreit, és
szálkáit meg nem emészthetik, hanem eggy kerek
golyóbissá göngyölgetve magokból a' vendégség
után kivetik. Vizeltetek a' Madaraknak nem víz-
hóJyagba gyűl, mint az Emlősállatoknak, hanem
mini a* hidegvérüknek a' végbélbe ömlik, és ott j
a' ganéjjal kivettetik.

66. §. Érzék* ny t ég e k.

A1 madaraknak érzékenységek között, főként
az ő Látások, és sokaknak Hallások, *s Szaglások \
is igen különös élességü. Rettenetes dolog, melly |
magasságról észreveszik gyakran a'Jegappróbb mag-
szemeket, vagy a' kis állatokat, és melly egyéne^'
sen rohannak azonnal prédájokn;. A' döggelélők,
melly messze földről megérzik a' dögszagot, és ott
toppannak. A* Látás és Hallás érzoszereiben igen
sok tulajdonok, és megjegyzésre méltó js vagyon
ez állatoknak. ,A' szemekben p. o. eggV különös
fekete árnyékotska a7 szemfényben (pecten ptica-
tum) melly a' Szemérzoinnak végéből ered* és az
üvegnedvességbe (Corpus vitreum) behat. A'
belső haljn műszerek ellenben a* Madarakban sok-

kal
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kai eggyügyübben alkottattak, mint az, Emlosálla-'
tokban, és külső fiilei, vagy füígombái az egész
Seregnek nintsenek, de a1 melly fogyatkozás a"1 fül-
tájékán lévő pelyheknek igen regulás kerek hely-
heztetések , és meghatározott állások által eléggé
kipótolódik.

Jegyz. Tsak kevés Madarak, úgymint a* Katsáfc,
és más rokonas fajok bírnak, úgy Látszik szorosabb
értelemben illető vagy taoasztd érzéssel, és erre az
Ő műszerek, orroknak láí̂ y takarója, uielly igen eröí
érzoinakkal tellyes, és az eleven állatban, felette ér-
zékeny. Láthatni is mint felkutatják a7 Katsák or-
rokkal a' poisolyákat, hova ok eledeleknek keresés
sere sem látásokat, Sem, szaglásokat uem köveihetik.

Ő7. §. Szavok, Éneklések,

Szavok a' Madaraknak felette különböző , és
alig vagyon olly Faj , melly bizonyos időben ne
szóllana. A' Kagadozó Madarak ugyan, legtöbb
Vízi Madarak, és legtöbb Tyúknemük, tsupán tsak
igen eggy forma, és nem olly gyönyörűséges han-
got adnak: annyival több féle és gyönyörűségesebb
ellenben a'kissebb úgy nevezett Eneklomadaraknak
zengések , mellyekröi mindazonáltal még is nem
annyira lehet mondani, hogy énekelnek (mert az
éneklés tulajdon fő jussok az embereknek) hanem
tsak tsevegnek , zengedeznek, fütyülnek. A' feJ-
l>'ebb említett íevegőtartókon kívül, kedvezerre
nékiek főképpen az ö lélekzö gégéjeknek alkotása,
melly a1 Madarakban , nem úgy mint más állatok-
n * I , tsak a' felaö végén, tudniillik a' nyelvtövén,
hanem alól is, a' hói a' Tüdőt éri, és í^y a1 lé-
tegzö gégének, mind a' két végén, minteggy kö-1

?épen kétfelé, oszlott. Az p tsevegések szerelem
S7'ara , a' honnan soha erossehben és tartósabban
11 em énekelnek , mint midőn tavasszal magoknak
tarsat édesgetnek 3 vagy annak elvesztét kesergik,

H 5 •
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vagy kaliczkába zárva elvesztett szabadságokat, *s
páros éjeteknek örömét siratják. A' hímek szeb-
ben énekelnek, legalább mindenkor tisztábban a*
Jérczéknél, és ezek leginkább tsak akkor, midiin
pár nélkül élni kenteiénél?. Sok Éneklomadarak
a' kaliczkában idegen énekeket is könnyen felvesz-
nek, Dalokat eltsevegni megtanulnak, söt társas
éneklésre is megtaníttathatnak, annyira hogy már
több Pirókok ( Süvöltők , Pyrr/iala, Síottlpfaffetl
eggyütt,' apró Coneerteket is adtának. Közönsé-
gesen pedig úgy látszik, hogy az éneklömadarak-
nak erdei éneklések is gyakorlás, és követés által
tsínosíttatik ki. Sok Madarak, kivált a' mellyek-
nek széles és vastag nyelvek vagyon, mint a' lJa-
pagájok, Hollók, Seregélyek, Pirókok, Szajkók ce.
emberi hangokat is követni, és szókat kimondani
megtanulnak, ée.

68- §• Pdrzdsok.

A* Madarak közönségesen igen szerelmes te-
remtések , a' honnan ö közöttök sokkal könnyeb-
ben is nevelhetni felemásokat, mint más állatok
között, legtöbbek tavasszal párosodnak, de sokak
mint az Keresztorrú az esztendőnek leghidegebb
Tesxében Karátson után. A' házi szárnyas állatok
semmi meghatározott időhöz nem köttettek, ha- jL
nem minden időben készen találtatnak ezen mim- ™

f kára. Sokan tsak a' tenyészcs idején élnek eggyütt
párostul: de mások mindenkor , mint a' Galam-
bok, mások ismét , mint a' Tyúkok Felesnoszést
tartanak, vagy sok feleségüséget kedvellenek.

69. §. Fészek rakás*

A* megterhesedett Jércze a'természeti ösztön-
' tol indíttatik , hogy maradékiról gondoskodjon, es
- fészket rakjon , rnelly alól talám tsak a1 Kakuk
'• véte-
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vétetett ki. A' Felesnőszésií madaraknál, mint a*
Tyókiieműknél, a* Kakas semmi részt nem vészen
ezen munkában, de azoknál , kik párostul eggyütt
éinek, kivált az ÉnekLömadaraknál, ez is hord
építő szereket öszve, és apolgatja jérczéjét a' mun-
ka közben.

70. §. u4nnak különbsége,

A' helynek kiválasztása, mellyre minden Faj
rakja fészkét az ö szükségeikhez és eleiek módjá-
hoz leggondosabban van alkalmaztatva. Éppen
illy szorgalmatossággal megválasztja minden Faj
a' fészkeknek való szereket. A' meleg Egövezeti
Madarak, p. o. vagy azok, mellyek ezenkívül
zordon helyeken fészkelődnek , tsak könnyű sze-
reket, szalmát, nádat, szénát, ée. vésznek épü-
letre. Mikor ellenben mások tsibéiknek a' hideg-
től oltalmazására, és magoknak a' költés könnyeb-
bítésére, gyapjat, mohot, Bogátspólikát, tollat,
és más e' féle melegítő szereket fordítanak fész-
keikre. Nagyobb részént negédességért, és melegért,
még azokat belolröj puha pelyhekkel, gyapjakkal,
ée. megbéllelik. Formája a' fészkeknek hol in-
kább, hol kevésbbé mesterséges. Sok madarak
mint a' Snefek , Túzokok, Líbuczok, ée. tsupa
száraz ű'IÖ helyet tsinálnak magoknak venyikék-
böl, és szalma szárakból, a* sík földön, mások
puha mesterséges ágyakat hordanak a' kőfalaknak
lyukába, kőszirthasadékokba és odvasfákba, minta*
Harkályok, Tsókák, Bankák, Verebek ée. Igen
sokan kivált a'Tyúkok, Galambok, és Éneklöma-.
darák kö.zzül fészkeiknek fél golyóbis , vagy tál
tormát adnak, mások mint az ökör szem, sütő ke-
mencze formát, ismét mások, mint a1 Függömat
d Jupujuba, ce. erszény formái, ée.
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71. $• T e f d s ú

Végre a* fészek tsinálás tökélletességre men-
vén , a1 Jércze belé tojik, melly tojásoknak száma ,
formája, színe, a* Madaraknak különböző nemek-
nél igen különböző. Sok Vízimadarak p. o. min-
denkor tsak eggyet eggyet tojnak, a' Búvár és leg-
inkább a' Galambok kettőt, a' Tsüllök hármat, a'
Hollók négyet, a' Pintyek ötöt, a'Fetskék hatot,
nyólczig, a1 Foglyok és Fürjek i4.-et, a' házi Tyúk
pedig kivált ha tojásit eggymás után elszedifc 50-ig
's tovább. Sok Madarak néha előre való tojózás
nélkül is tojnak , de a' mellyek a' kiköltésre alkal-
matlanok;, és Záp tojásoknak mondatnak ( ova stib-
ven.taii.ea.)

7a. S- hikőltés. .
Az állati fajzatnak kiformálódása , melly az

Emlősállatoknál még anyjok méhében tökélletes-
ségre megyén,, a Madaraknál az alájok tett tojás-
ban, az ülés vagy, költés által megyén véghez.
Tsak a' Kakuk nem költi ki az ö tojásait mag.T,
hanem bízza azokat a' Poszátára , Barázdabillege-
tőre , ée. mellyeknek fészkeibe tojik. Ellenben
tudjuk, hogy a1 Kappanok, Kutyák, sőt emberek
is madár tojásojcat költöttének ki. Tsupa mester-
séges meleggel is, megmelegedett ganéjban, gyer-
tya vagy métstüzénél is, az úgy nevezet költ'!)
katlanokban, ki lehet a' ísirkéket költetni. £z
utolsó kivált a' meleg tartományokban olly alkal-
matos, hogy az Egyiptomi Katlanokban esztendőn-
ként e' szerént kikölt.Ött Tsirkéknek számát 92 mil-
lióra teszik. A' Madarak a* költés alatt elhitvá-
n^Vodnak, és a' hím,, tsak az olly párostul eggyiitt
élőknél , mint a' Galambok, Fetbkék, Vereafar-
kiík, ée. vészen részt ezen kötelességben. A' Ka-
nári, Kenderike, Tenglicz, ée. között a' hímek a

kől-
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költést ugyan tsupán tsak az 6 Jérczéjekre bízzák,
mindazonáltal azon idö alatt gondoskodnak azok-
nak eledelekről, és részszerént azokat begyeikből
táplálják.

73. §. JÍ* tojásbeli állapot, nevekedés.

A* költés alatt történik a* tojáson az a' nagy
változás 9 hogy abban a' széktsira lassan lassan ki-
formálódik, és napról napra jobban megérlelődik.
E1 végre nem tsak a* tojásszék közönségesen kön-
nyebb a' fejérénél, hanem ismét annak azon felső
színe is, mellyen a'kikelendő tsirke fekünnifog,
könnyebb az általellenben lévő oldalánál, úgy hogy
a' tojásnak akarmelly helyheztetésében azon hely
a' kotló, vagy ülő madár testéhez mindenkor köze-
lebb esik. Első nyoma az ujj széktsirának, a'
mint már fellyebb említettük (9. §. ) mindenkor va-
lamelly idő közre tetszik meg azután, mtnekutanna
az ülés elkezdődött. A' Tyúktojásban p. o. alig
az első Napnak vége előtt, valamint a' a-diknak
végén vészi kezdetét az a' nevezetes Jelenség , a'
még akkor tökélletlen szívetskének első mozdulá-
sa, vagy az ugró pont {Pimctum saUens). Aá
ötödik Nap régén látszik már, hogy az egész ko-
tsonya forma kis teremtés mozog. 14.-dikén ütnek
ki tollai, i^'diAnek kezdetével a' tsirke, már a' le-
vegőre tátog, és ig-dik napon már tud sipogni.

— ; Metamurphoiis} által éü el a7 maga
formáját, és azt eggyetlen eggv belsü tagra, p. o. a"
szírre nézve, szinté úgy, val "múlt egész kjformálá-
tiására nézve.

74-
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, §. Az úl& ideje, tdpldltatás.

A' Madarakról.
77. 5. Hasznok.

127

Minden madárfajnak különböző ideig tartó
meghatározott ülése ideje vagyon , de a* mellv
mindazonáltal az Égtájnak különbsége , és a* me-
legebb vagy hidegebb idő járás szerént késhetik,
vagy gyorsabhodhatik. A' Tyúkban a' Széktsira
közönségesen a1 ai-dik napnak végével érik meg
a' tojásból való kikelésre, mellyben az három hét
alatt a'tojásszék állal tápláltatikj melly lassan las-
san a' véle elegyedett fejére által meghtgni, a1 lúd
4. hétre, ée. Rövideden, mennél nagyobb á' Ma-
dár, annál tovább kell neki ülni.

75. §. Felneveléü

Az apró madárfiakat eggy darabig az Anyjok,
és az eggyes Nöszésuek között az Atyjok is gyen-
gédeden táplálják, és kivált a' Magevök a' Begyek-
ből etetik, míg felnevekednek, és tulajdon táplál-
tatásokról gondoskodhatnak. De a." szelíd házi ál-
latok, tsak kikérik, és megmutatják tsÜkeiknek a^
eledelt, ée.

76. §. Életek hossza,

A' Madarak az ö testek nagyságának mérsé-
kéhez képest, és az KmlŐsállatokhoz hasonlítva #]j
igen hosszú életet élnek, és tudjuk, hogy még a'
fogságban is a' Sas és Papagáj száz esztendőnél, a'
Tenglicz 24-rtfV tovább élhetnek. Mivelhogy az ö
Lakhelyek sokkal nagyobb kiterjedésű , mint a/-
Ümlösállatoké , és mérsék szerént kevesebbé is
vágynak szűkében eledeleiknek: könnyen megfog-
ható, miért élhetnek ok tovább, és a1 következő
Nemzetségnek oJly hamar helyet adui nem kéme-
iének, ée.

77-

A' Madarak a* Természetnek sáfárkodásában
áltáljában igen hasznos Teremtések , ámbár

xi ö közvetetlen hasznok az Emberi Nemre nézve,
nem olly sokféle is , mint az Emlősállatoké.

i-ör. Valósággal ez nem alávaló méltóságok
jickiek, hogy ok minden állatok között az Eletet,
és Vidámságot az egész teremtésekben leginkább
élesztik. Továbbá számtalan Bogarakat elpusztít-
sak, és sok ártalmasoknak gondolt Madaraknak ,
mint a1 Verebeknek, Varjúknak, ée. mind eggy
lábig való kiirtása, sok tartományokban, a' Boga-
raknak sokkal ártalmosabb szaporodásokat, és ha-
sonló káros következéseket húzott maga után. Má-
sok megemésztik a' nagyobb állatokat, Egereket,
Kígyókat, Békákat, Gyékokat, ée. vagy a' dö|ö-
ket, és megelőznek az által , mind sok rossz Nö-
vevényeket, mind a'Levegő megromlását. Szinte
úgy számtalan Madarak arra rendelteitek, hogy a*
sokféle Dudvákat kiirtsák, és azoknak tenyészését
niegakadáJyoztassák.

Más részről mind az állatoknak, mind a' Növe-
vényeknek szaporodások, \ terjedések is segíttetik
a'Madarak által. így tudjuk, p.o. hogy a1 vad lúdak
az ő költözködésekkel, a* megtermékenyített hal-
ikrákat messze való tokra elviszik, és az által azo-
kat halakkal meggazdagílják. Sok Madarak elnye-
lik a1 Magszemeket, mellyeket azután ismét épen
kiadnak, és az által annak terjedését eszközük". í t y
P- o. a1 Gahmbok , mellyek a' í'üszerszám szige-
tekben , illyenképpen plántálják tovább a1 Szere-
den Diót, ée. A' Tengett Madaraknak ganéjja ,
megtrágyázza a' kopasz kősziklákat és partokat,
"°gy osztán a' basznáUtos JNövevények , a' Kal.in-
fö éet ott nőhessenek. AT Sólymok és1 különb

kd-
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különb Vízimadarak más állatok vadászására ta-
BÍtattnak. ée.

2-szor. Közvetetlenul használnak az Embe-
reknek igen sok Madarak, mellyeknek Húsa, tojá-
s.ai, zsírja, és a' Tunkin fészek eledelül szolgál-
nak. A' Tengeri madaraknak egész bőrök
északi Népeknek Öltözetül. • A' tollak ágyaknak
töltésekre, írásra , muzsika szerszámoknak feltollá-
zásokra. 'í ollkutsrrjákra és Karmantyúkra ( SOiufi*
fcil) és kiváltképpen sokféle ékességekre, bokré-
tákra, melly végett sok Vad népeknél, kivált Ame-
rikában , és a' tsendes tenget szigetein a1 kereske-
désnek eggy derék czikkelvét teszik. — ftllenben
orvosságra semmi megjegyzésre méltó hasznokat
ezen Seregbéli állatoknak nem vehetni.

78. $. K á r o ht

A' Kár, mellyet a"1 madarak tesznek, tsak nem
égészen a' hasznos állatoknak *s Növevényeknek
pusztításában határozódik. A' Grifek, és más ra-
gadozó madarak megölik a1 Zergéket, Özeket, Kets-
icket, Juhokat, ée. A1 halászó Sas, és az olly
sok Vízimadarak veszedelmesek a' Halaknak, ét
az Ö tojásaiknak, valamint a' Sólymok, Kányák,
Karoly ok, Ölyvek, Szarkák, ée. a' házi szárnyas
állatoknak- A' Verebek, Seregélyek ,'s más apró
Éneklömadarak, ártanak a' vetéseknek, szőlőknek,
gyümöltsfáknak, ée. Végre valósággal nem tsak
SL hasznos Növevényeket, hanem az uzsorás Burjá-
nokat is szinte úgy terjesztik a' madarak.

Mérges állatok éppen olly kevesen találtatnak
ezen Seregben,' valamint az elébbeniben.

79

A' Madarakról.
79. 5. A1 különbfilc liendek.

Ámbár a' Madaraknak formája általán fogva
réve, nem olly sokféle, mint az Emlősállatoké, ha-
nem eggyiígyübb, és bizonyos részei az ő testek-
nek, mint az Orrok és Lábaik az ő egész élések
módjához, *s tápláltatásokhoz lévén alkalmaztatva,
rnár az ö e^csz tekíntett-kből sokat meghatároz :
mindazonáltal mennél eggy formább a'Madaraknak
test alkotások j annál nehezebb az 6 nemeiket ter-
mészeti Systéma szerént elrendelni, vagy sok ese-
tekben a' Fajokat fe^gyénként jól meghatározni.
Sok nevezetes Madárírók (Ornithologi) az ö ren-
dekre oszlásokat az illy, vagy eggy, vagy más egy-
gyes résznek különbségein fundálták. liléin p. o.
a' lábujjaknak formáján , Möhring lábaiknak fede-
sésén , ée. De az illy eggyetlen eggy rész sokszori
Nem állandósága , és több tulajdonságoknak öszve
folyási miatt a' Rendeknek 's Osztályoknak meg-
különböztetésére sokszor nem alkalmatos. Az illy*
szoros tekintetű Rendnek, mint mindenütt, itt is
az a* kára vagyon, hogy sok szembetűnő hasonla-
tosságokat elválaszt egymástól. Kéntelenítek látja
magát az Ember eggyszersmind minden részre te-
kinteni, hogy a' Sy3témának valamelly meggyőző
erőt szerezhessen .így eggy Famíliában a' Lábak,
másban az Orrok inkább határozók, ée. és az egy-
gyes esetekben mind ez, sok mellesleg valókkal
egg-yütt nyer bizonyosságot. Ezért Brisson, mind
ama kettőt öszvefoglalta az Orrnak minérmiségé-
vel. Linné is az ö Systémájának Piámimában, a'
Madarak több részeinek alkotására is tekint cg^y-
szersmind , és ís;y , szinte egész tekintetekre, még
is az említett nehézségek az okai, hogy ő nála is
eggy Kendbe jö as Papagáj, Kolibri, és a' Varjú;
ellenben elszakaszratnak eggymástói, a1 Duda, és
a' Kazuár, és több e' féle öszvekötési, vagy elvá-

estenek.
Allatok Országa. I gó. $.
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Mi tehát Blumenbach után a* Madarak
seregét, ím e* következő kilencz Kendekre oszt-
juk, nézvén azoknak, minden leginkább szembe-
tűnő különbségeire.

A. S z ár az i Madarak.
( * ) Kiil'ánu'fiük , fedett Czamhúk,

I. Rend. Ragadoznmadarak, Ölyvök. Acipitres

Orrok horga?, erqs, töve nagyobb részént viasz
hártyával fedett.

Lábok rövid, erős, kérges, Ujjat, ízek alatt bi-
birtsósok. Körmök nagy, görbe, éles. A*
KeseiyÜ, Sas, Sólyom Bagoly, ée,

II. Rend. Könnyi'iorrúk, Öblösorrúk. Levirostres.
Meleg tartománybeli Madarak,

Orrok nagy részént igen nagy, vastag, de több-
nyire üres, és azért igen könnyű.

Lábok rövid. Körmök vékonyabb. A' Papagáj,
Borsévá, Szarvasmadár.

III. Rend, Harkálynemük , Keskenyorrúk. Pici,
Orrok kartsú, hosszatska , keskeny , többnyire

egyenes. Lábok rövid , kartsú.
Nyelvek részszerént giliszta , részszerént czérna

forma. Harkály, Nyaktekerts, Fakász ée,
IV. Rend, Hollonemiik. Coraces.

Orrok középszerű j hosszú, mérsék szerént vas-
tag, elég erős,felül domborodott.

Lábok rövid. Körmök vékonyabb. Holló, lrarjá,ée,
V. Rend. Verébnemük. Knéklömadárak, Passe-

res. bic í?ctntis>cíűe[.
Orrok hol inkább, hol kevésbé kúpforma, (Co~

nicum) rövid, hegyes ,erős.
Lábok rövid, kartsú, ugró. A' Patsirta, Pinty,

diriké, ée, VI

A' Madarakról. j j t

VJ. Rend. Tyúk nemük. GaVuiae.
Orrok felíll valamennyire felemelkedett, a' tövé

hú&os bőrrel benőtt. Felső orrkávája az al-
sónál oldalt alább ér. Fejeken többnyire külö-
nös tulajdon czifraság.

Lábok rövid, futó. Ujjat alól darabosok, a''
tövén kevés bőrrel öázvefoglalva.

Körmök rövid erős, af Hírrmek'sarkanryúja.

( * * ) Külön Ujjúk , félig fedett Czombák.

VII. Rend, Strucznernük, Futómadarak. Stru-
thiones* ííouft-őfjel.

Lábok erős, darabos, hosszú szárú, Czombjok
fél mezítelen.

Szárnyai rövidek, evező tollak nélkül, Kormány
tollok rövid. A1 Strticz , Dudu.

B. Viz imadar a k.

VUI. Rend, Gázlólábúk, Górlábúk. Grallac.

Orrok többnyire bosszú, henger forma. Nyá-
kok hosszú.

Lábok-hosszú szárú} sima , gyenge, gázalásra va-
lók. Ujjok némellyeknek már üt hártyások.

dombjai fél mezflelenek. Farkok rövid. A*
Gém, Gólya, Snef, ée.

'(***•)" Öszvtfóglalt Lábujjuk , fedett Ciombútt,

. Rend, Uszómadarak, Lúdnemük. Anseres,

Orrok tompa, bőrrel bevont, sima, a' s
többnyire fogas, hegyén eg%y kis horgatska.

Lábok s-éllyelebb, és hátrább álló, evezésre va-
ló. Ujjat köze úszó hárryás.

Szárai öazvenyomúltak; rövidek, A' Récze, Liíd\
Gödény, ée*

I a Első
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Elsőben tehát a' Szárazimadarakról VII. Rendekben.

I. Rend. Ragadozómadarak, Ölyvök. Accipitres.

Majd mindnyájan rövid , erős lábúk, erős
éles körmük, és erős horgas orrúk, melly több-
nyire felül, oldalt, két tompa metsző heggyel
végződik, és a' töve nagy részént Viaszhártyás.
Eledelek részszerént dög , úgy hogy ezek merő
eleven koporsók, és temető szolgák, rész szerént
eleven állatok prédája, és a' természet sáfárko-
dásában hasonlítanak leginkább az elébbeni Se-
regbeli Fenevadakhoz (Ferae). Eggyes noszés-
sel élnek, magas helyeken raknak fészket, mint-
eggy négyet tojnak , a1 Jércze szebb a' Hímnél „
veszett nehéz szagú húsok vagyon*

1. Nem. KESELYŰ. Vuüur. fcet ©eper.

Orra egyenes, hegye horgas. Feje 's nyaka
többnyire tollatlan, Nyelve két ágú.

l. Faj. Grif K. V. Griphus. Ut Pontőr, ÍÍUntUtí/
©teffgepee.

Feje teteje, hústaréja a'fejével eggy arányos hosszú
Faképpen Napnyúgotti déli Amerikában, Peru-

fcaú és Chiliben. JVlinden repülő Madarak között Írg-
nagyobb, kiterjesztett szárnyainak szélessége 15 láb,
evező tollainak szára eggy ujjnyi vastag. Színe feke-
te és fejér , majd mint a1 Szarka. A1 hegyeken , és
kösziklás pariokon rak fészket, igen fen repül, leg-
inkább barom prédával él, és a' tengerből kihnnya-
tott döglött, halakkal. Borjút, juhot, es 10 esztendö>
gyermeket elragad.

s. Faj. P á p a K. V' Pápa._ bet ©njetfJttfa,

Orrlyukai hús hártyások. Feje teteje és nyaka kopasz.
Napnyúgoti Indiában és Déli Amerikában. Leg-

jzebb Ragadozómadár, tsak eggy Pulyka nagyságú ,
a fejs

V. R. A1 Madarakról,
• a1 feje szép sárga piros, és fekete színű, hosszú hú-
sos narants szín karéj az orrán. Tsupasz nyakát sű-
rt'i tollú hamu szín bodor Nyaktokjába, vagy gallérjá-
ba egészen behúzhatja. Eledele leginkább Kígyók ,
és más kétéltűk. Bövséggel honlják Európába.

3. Faj. S z a k á l l a s G r i f , T . K. V. Barbatus.
mcrgeoet, ^

Orra háta, hegye felé púpos, álla szakállas.
A' Tiroli, és Helvetiai havasokon, Sibériában is.

A1 legnagyobb Európai Madár, mellynek kiterjesz-
tett szárnya, mmteggy tíz lábnyi, és a' melly fő-
képpen igen szőrös szakállával, tollas fejével, kivált
pedig felső orra kávájának domború púpjával külön-
bözik a' to'bb Grífektöl. Tsnpán t^ak a1 hozzá mehe-
tetlen pusztákban rak fészket, ezért sem fészkét, sem
tojását még soha felfedezni nem lehetett. Leginkább
Zergék, Ketskék , Vadmatskák ée. ragadozásával él,
megtámadja az Embert is.

4. Faj. E g y i p t o m i K. V, Percnopterus. Ut

Evezői feketék , külső szélek a' legszélsökön kívül
szürkék (keselyek.)

Déli Európában, de leginkább Palesztinában, Ara-
biában , és Egyiptomban. Számtalan egereket és do-
gpket elpusztít, az említett földeken, és Egyiptom-
ban azon "sok Kétéltűket, meílyek kivált á* Nílus
áradásakor a7 Tartományt elborítják. A1 régi Egyip-
tomiak e' madarat, valamint némelly más Ő nékiek
igen hasznos állatokat is, szentnek tartották, és ezt
az ö képírásaikon Obeliskusaikon, és Múmia készít-
ményeiken bővségesen rajzolták.

2. Nem. SÓLYOM. FaLco. bet g

Orra horgas, töve viaszhártyás , Feje tollas ,
Nyelve kétágú.

Ez a* nagy kiterjedésű Nem, sok apró Famí-
liákat foglal magában, úgymint Sasokat, Kd-
nydkdiX. , Sólymokat ée. Lábok részszerént tol-

é
nydkdiX. , Sólymokat ée. Lábok részszerént tol-
las, részszerént tsupasz. A'jelesebb nagyságúk,
tollas, vagy borzas lábúk, mondatnak tulajdon-

I 3 képpen
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képpen 5<zJí>£nak. Lábaiknak színek a*1 Viasz-
liárfva színével közönségesen igen megeggyez.. fi
Élelmek többnyire eleven Aljat, éhségekben tK\-- ^*
is. A' Jércze nagyobb és szebb a' Ilimnél, tsak
párzás idején élnek társaságban , eggyés nősz. s-
ben, egyébkor elszéledve magánoson. Tulaj-
donságok ragadozás, vérontás, torkosság ée,

_£*) Sárga viasihdrtyúsck, jelesebb ttag^'sá^úk , foíJaí

Viaszhártyája sárga, lábai gyapjasok, sárga rozsd
színi'lk, testű barna, rosda *zín tarka, farka fekete,^
a' töve hamuszín Jiabos.

A' hegyes Európában. Apró Emlősállatok e'
Madarak ragadozásával é í , de szarvast, is ée. meg.
támad, "és annak Ura tud lenni. F.rös rettenetes sz
va van, a1-magos kősziklák reléjén rak reszket, i t
tsjrkéit leeiobb vadhúsokkal, nyúllal, fiatal őzzel- éê
táplálja. Legnagyobb a' Sasok "között, és TeWszet^
''s erkölts szerén! vizsgálva, sok van benne kó'^ aa
oroszlánnal; a' honnan bátorságáért, 's serénysépt1-
ért, mint amazt az Allatok Kiralyjának, úgy ezt
clarak Királyjáníik nevezik.

í. Faj. K í g y ó s Sas. F. serpehtarim. ^?
(jagi/taríus.)

Viaszhártyája fejér, szárai igen hosszak, tarkójí
búbja lefiiggö, közép kormány tollai hosszak.

Káptól fogva befelé, nu'g a' Fjlep szigetein in'1
Juábai olly hosszak, mint eggy Gázlómadarüak. Leg-
inkább Kígyókkal, és Gyékokkal él.

2. Faj. F e k e t e S. F. Mdanactus, bet fífjn>arj6t\t;;>
ne Slblít/ gertieine íííbler.

Viaszháriyája sárga, lábai-f^lgyapjasolc, testefekcj
télló rosda szín, sárga vonásokkal.

Európában majd mindenütt találtatifc. Sokkal!
kissebb mint a* következendő. Tollai feketék ugy-ia*
de fakóra hajlanak. Leginkább Nyúllal él ,.(\e
Lat is eszik, és áltáljában igen nagy ehető. Lábait
ipotskos fe|ér tollak vágynak.'

5. Faj. S á r g a S. h a v a s i S. F. ChrjsaC'tos.

V. R. A Madarakról,
4. Faj. T s O D t t ö r 3 S . K Ofifragus. Uv
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Viaszhártyája sárga, lábai félgyapjasok, teste ros-
da szín, kormány tollárnak belső oldalai fejéret.

Az Európai Partokon, Északi Amerikában is, és
részszerént a'Déü tengeren, közel olly nagyságú mint
a'havasi Sas, Tsupán halakkal él, úgy hogy'"inkább
éhezik eggy hétig, raint sem másféle Iiúshoz nyúljon.
Semmiképpen nints balfelöl úszó talpa , mint
sok Természet vizsgálók előadták, Jianem mindenik
lábán szabad ujjai Vcigynak , mint a' többek-
nek az Ö Nemében. A* Áádi Sas, tengeri Sas talám
ennek különbségei t

5. Faj. P a r l a g i Ŝ  F. fulvus. ttv gcmcfnc TOer.
Viaszhártyája sárga, lábai gyapjasok, háta.b-iroa,

farka- fejér vonásíi.
Itt axaott Európában: farka fejér gyűrűvel kerí-

tett. Találtatnak, pettegetéses Hasonfajai is.

6. Fuj. F e j é r S. F, AMcilla. Uv 5üfipfi>pf.
Viaszhártyája sárga, kormány tollai fejérek, a*1 köz-
bülsőknek a' hegye fekete.

Európában űgy> mint Amerikában. A' feje és
farka fejér, egyéb résie barna.

( * * ) Tsupaszlábúk, Sólymok.

7. Faj. K á n y a .
g l b

K Milvus. bíe
j , Saubenfalfe.

Viaszhányííja sárga, farka villás, vagy olló forma,
teste rosda szín, feje fejéreslö.

Majd az egész régi világban. Kárt t észen ugyan
a1 házi szárnyas, állatokban, <Je más részről hasznos
az által, hogy sok dögöket, egereket, és Két él tö-
ket elpusztít, azért, sok Tartományokban mint Egyip-
tomban a' keselyűt , védelmezik , és meglőni ti-
lalmazzák. Az erdőkben rak fészket, nem messze a'
faLuklioz, „ íne rőt, fejérrel elegyes,, de villás farka
legjobb jegye.

8-Faj. Mcraes S ó l y o m . F. Gentilú* ber tbíe
Viaszhártyája és lábai sárgák, teste hamuszín., bar-
na foltokkal farka négy fekete ronásos.

I 4 Az
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. Az Északi földnek hegyes vidékiben. Színére és

nagyságára nézve számos Hason faj ok kai különbözik,
mellyek kö'zzűl némelíyyket, sokan különös új Fajok
gyanánt vésznek. Főképpen az appróbb Emlősálla-
tok, és Madarak fogására, és kivált Gém ée. vada-
szásra taníl tátik. Napkeleten ezt a' vad^íszaLot (ki-
vált a' Gtizellák ellen) már a' legrégibb időkben üz-
lék, de Európában tsak a' XÜ. Század végétől fog-
va j ott szokásba. Legnagyohb Sólymok Északon,
iegkissebbek a'Déli Vidékeken, av^gv az Alpeseken,
találtatnak. Úgy látszik, hogy a* fejér Sólyom is,
színét a' vidéktől vészi, holou sok madarak és álla-
tok fejérek. A' nevezetesebb Hasonfajok e11 kö'vvt-
kezÖk, úgymint: líözÖnséges, S. fejér S. babos S.

- Izlandiai S. Britanniái S. Vándor S. hegyi S. és ne-
mes S.

9. Faj. Ölyii. F. Buteo. bee 33uffacb,
Viaszhártyája és lábai sárgák, test^barua, hasa ha-
ló vány baráa foltokkal. ..-, -

Itlamait Európában. Az appróbb állatoknak el-
lensége, meltyekre magosról lerohan. Van habos
szürke foltos ée. Valamint színében ez a? Fai igen
sokféle, úgy Neveiben is sok különbségek vagyft^k ,
úgymint gatyás ölyv, Tyúkdsz ölyvy egerésző Kánya é*.

10. Faj. V é r t s e . F* Tinnunculus, Í}2C Shftrnfalfe.
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Viaszhártyája és lábai sárgák, háta verhenyös fe-
kete pontokkal, melyje hosszú barna foltokkal, far-
ka kerekített.

Európában a' tornyokban és régi kőfalakban, ée.
Apró Madarakkal, egerekkel, és bogarakkal él. Igen
hangos szava vagyon, szünetlen iljy forma hangon
kiáltván: vér, vér, ver, a'honnan vette Magyar Ne-
vét is. Megszelídül, és másutt Fac;4tta. fogásra ta-
níttatik.

(* * * ) Homályos Ptaszhártyások.

^. Faj., R á r ó , halászó S. F. Hali'. ' us (Cyan;>-
' ** ) fe S f t ó ^ 3 ) f í i i f ® í f f i >
Viaszhárryája és lábai kékek , teste felül barna, alól
fejér, feje fejéreslíí.

Európában, inkább a' fojó vizek, mint a' ten-
ger partjain. Gyakorta eggybezavarják a' TsonltÖ-

rö

rő Sassal, (S'f^o^íei') mellyhez hasonlít élete mád-
jában, de termetében tőle egészen különböző. Ennek
sinis úszó talp a. Barna és fejér, formája mint a1 Sas-
nak, jeles Madár, Halakkal és Kársakkal el. Ez és
a' következő faj a* régibb Magyar Íróknál, kivált a*
Versít-óknál, oda elo mind nevezetesebb; de már. ma
mindeggyiket ritkábban emlegetik.

13. ífaj. K e r e t b e n , K e l e t s e n . R Gyrfalco. Itt
@ f í f

Viaszhártyája kék, lábai sárgák, teste, barna, alól
liamuszín vonások, farka oldalai fejérek.

A' régi világnak északi részében, honnan a* déli
vidékekre messze elhordják. A' Sas után legerősebb,
és legvirgonczabb Madár, és a? Sólyom v.tdászásra
leginkább tanítlalik, leveri a* legnagyobb Gázló ma-
darakat is. Orosz Országból viszik Persiába, holott
Királyi vadászatra élnek vele. Ellensége a' Galam-
boknak. Mind élte idejéhez, toind a'-1 tartómányb.o.4
képest különbözik s^ínébeu.

*3- Faj. H é j j á , Kf i r ra , V a d g a l a m b ú s z ö l y n ,
F. Palumbajius. ber J&ftűicbt/ toubenfolfe.

Viaszhártyája fekete, a' széle, és lábai sárgák,teste
barna - ko,r.náuy tollai kalavány vonásuk , szemöl-
dökei fejérek.

Európai Ragadozómadár, majd azon eggy hazá-
ja vagyon a1 ^Sólymokkal. Tyúkokat, Galambokat,
és más Madarakat pusztít, főképpen pedig tsirkéket.
Alól tsnpa fejér, feketével híibos, kormányjainak
hegyei fejérek. Prédájára nem egyenesen, ponterá-
nyoson fit, hanem kereugéséből oldalast kitsapva.
Igen kívántsi, vérszomjúzó , vad, és féléik. Rekedt
tompa kiáltása van. Ez is megtanulja a' vadászatot.
'•Tollait esztendei vei eggvütt változtatja, mint a1 Ka-
roly is. '

M-"Faj; K a r o l y , Kar voly . F, JSisus, teír

Viaszhártyája zöítf, lábai sárgítk, hasa fejé> szürke
liabos, farka feketéllö vonásokkal.

Európában. Ártalmas állat, a* házi szárnjias áHa-
/oknak, kivált a' Galamboknak, Foglyoknak^ és Fúr-
Jeknek ée. Bátor serény repülő, és éhes álla.t Eggf
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Tyúk nagyságú, szürke verhenyös scínrí, Fekete ha-
bokkal, lábai hosszabbak, mint mis tTajokna't. E',t
is megíaoííják a' vurlászásra , kivált Patsirtáltat jele-
sen vadász, és főképpen Napkeletén, mint a1 Sólyom- -
mai, vadászatra úgy élnek. •

ííg.y Ezen Nembeli iVTadarák hozzávaló Tessz még
a* Thrjáj vagy HerjúAa, meJly nálunk a' Seregélyeket ra-
gadozza.

. Nem. BAGOLY. StrLr. (Bük.

Orra rövid, horgas, tsupasz, víasztalan. Orr-
lyukai bajusszasok, Feje na^y, Nyélre kétágú.
Lábai yetéllo ujjúk, némelly evező tollai ffiré-
szesek.

A* Bagoly különbözik PL Sólyomtól, mint a'
Pillangó a' Pillétől, eggyik nappali, a' másik
éjjeli.

Mint amazok nappal, úgy ezek éjjel prédá-
nak, madarakat, egereket, ée, Fejek kerek,
majd mint a' Matskáknak, szemei nagyok, mci-
lyel ok nappal is látnának, de nappal az apróbb
.Madaraknak tsúfjai, mellyek őket ,nagy kiáltás-
sal kísérik, *s nyu^haiatlanítják. Innen igen lie-
\yes a'Magyar Példabeszéd; Hagoly is azt gon-
dolja , hogy Sólyom az ö fija. Némellyeknek fü-
lei körül eggynehány felálló nagyobb szái tollak
vagvnak, mellyek az Emlősállatok füleihez ha-
sonlók. Ezért közönségesen
és Fiíletktiekre,

" ) Füles Baglyok.

S. Bubo. bee

szemszírárránjja sárga , teste vei -_

. Faj. N a g y füles B. F e j e s B.
Uíju, SdjuíHit/ fcte Űbrmle.

Fülei tollasok
henyös.

Hazája a' mértékletes Európa, és Napnyúgoü Asij
Erdőkben lakik , legnagyobb a maga nemében "
szinte eggy közönséges Sas nagyságú, igen nagy eí
j"> úgyhogy uélia a Ümí is meggyőzi. Külünbői

Hasou-
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Hasonfajai vágynak, a* többek között van fekete, vaa
kopasz l:íbú, éi van fejér feketével pcLtegetttt. az
északi vidéken.

s. Faj. K ö z é p s z e r ű fü les F.. S, Otus. tstc ttvit*
tere Oíjreule, ber fleine ®ííiu&ut,

Feje füles. Hal tollakkal.
A* régi világban, kivált Európában. Fggy Szar-

ka, vagy Varjú nagyságú, kék szeme, teste verhe-
nyos , szürke sárga barna pelyjel pd tegetett.
Fészket mngának nem rak hanem a' Varjúk , Szar-
kák, Hollók, ée. elii.i^yott fészkeikbe tojik. A' fé-
szekből véve, megszelídül, és madarakat fogni meg-
tanul.

5. Faj,, A p r ó f ü l e s B. .?. Scops. Öie tííine
©tocfeuh, 3 5 l

Feje füles, tsupán cjrgy tollal.
Legkiŝ f-'bb füles Bagoly, eggy Galamb nagysá-

g'i , tolUú v^rlienyÖsÖk, szürkék, barnák, feketék,
és fejérek elegyesen ; inindazonáltal sok különbségei
va'iynak. Ez az eggy Eagoly Európábau, raelly a*
Tél előtt melegebb vidékre megyén, a* többek 'ott
nkiraduak télre, a7 hol a' Nyarai töíük.

( * • ) Fül etli*tk.

4. Faj. T s ú v i k , K u v i k , R a 1 á l m a d á r. S. fune*
rca. bie Sobtíueuíe, bev íoöeáPüjjeí.

Feje sima, teste barna, szemsziváiványja sárga.
Északi Európában, templo.n-ik héjjá vagy fedele

alatt ée. Teste barna, fejér lóitokkal, feje felül fé-
kei e fejér pontokkal. Sok I-LisonLilossága vagyona*
Gyöngy Btigolyjal {S.fl'immea, velf/t&<bti\m

azért mondják tiaidimaddrn&k, tie uem tsak ezt. ha-
neui többeket is.

í- Faj. -Huhogó E. S. Ülula. lh ©teineuíe / 6«
6 te itt f míg.

Feje sima, szemszivárványja sárga, teste rosda szín,
harmadik evező tolla hosszabb.

Euró-
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Európában t a'régi elhagyott épületekben, kő.,

sziklák hasadékjaiban, templonwkban, ée. barna tol-
lai fejér foltokkal jegyesek. Füleitől fogva orráig
eggy fekete vonás vagyon, Lakóhelyétől Kövi Ba-
gnlynak mondják. Nappal nagy liortyogással l
szomorú bús Jiuiiogása vagyou.

. Faj. K a n a k ú t z . S. passsrina. &íe

Feje sima, evező" tollai öt rend fejér foltokkal.
Európában és Északi Amerikában. Mint az apró

Bagoly a1 fiilesek között, úgy ez legkissebb a1 fület-
leuek körött, nagysága mint eggy Rigónak. Tollai
barnák, fejér foltokkal, alól fejér barna, hosszú fol-
tokkal, szava igen erős, és más reptében, más ülté-
ben. Nappal jol lát, és fetskéket, egereket, ée. va-
dász.

yg A' Baglyok között nevezeteseit még a* fejér,.'-
vagy Nappali Bagoly S. nyctaea, a' Supogó madár a*v,
Mályvánfikvö , S. accipitrina , melly sárgás szín fi , fekete-
Csíkokkal, és koczkáltkil, és nálunk is esmeretes , ée. Még '
mind formájoltra , min ti életek módjára nézve lehetne ö
bennek többet rapafztalní, és közönségesen, inicnbh hasz-1!
nos, mint káros állatok, sob Egerektol és Bogaraktól
mentenek bennünket, és lehetne ókét e' végre a' h
ban Matskák gyanánt tartani; de a1 sok kisérret H i s i r í
ák i és mindennemű babonas^gok bket malacba hozták, ée.-

Nem, G É B IT s. Lanius. bet
Orra egyehesetske, a' hegye mindenik felöl fo-

gas, töye tsupasz, nyelve rongyos.

Ezen Nemnek orrára nézve bátran lehetne ;
más osztályban helye, termete is sokkal apróbb, J
tsak nem annyi, mint eggy Rigó, Patsirta , vagy#
Veréb: mindazonáltal éppen oliy prédálók és f«
bátrak, mint az elébbeni ragadozó madarakf

széllyel tépnek mindent, valamit megtámadnak,>
és meggyőzik a* náloknál sokkal nagyobb ma- ;
darákat is, és a'nagy ragadozók ellen is mago-;

tat oltalmazzák ? töhh van 50. fajoknál.

1. Faj.
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j .Faj. Ö r g é b i t s . (Eábaszarka) G. L. Excubitor.

btt SEPűrger, 35etgól(let. bee grouc SBurgcr
Farka ék szabású, oldalai fejérek, háta szürke,
szárnyai feketék, fejér fóltal.

Európában, és Északi Amerikában, minálunk is.
Feje, háta szép kékello daruszín. Más madaraknak
szavát majmozza, okét az által magához ketsegteti,
hogy megfojtsa. Figyelmez a' nagy ragadozó mada-
raknak jövésekre, és kiáltozásával az apróbb mada-
rakat arról előre meginti, azért mondatik őrnek. Va-
dászatra is laníttatik. Ha megszelídül, a* szobában
legyet, ízúnyogot, és más bogarakat elfogdos.

2,Faj. T ö v i s s z ú r ó G. (Rilenczfojtó) L. Collwio.
ber 9*eunt5í)tet. ginfen&efjier. roibf6üfíö«- 30*

Farka majd ék szabású, háta fzürke, négy közbülső'
kormány tollai eggyszínt'ik (feketék ), orra ónszínií.

Európában. Kissebb az elébbinél. Tarkója és nya-
ka pirosbarna, melyje és hasa mindenik szárnyain
való eggy eggy fóltal fejérek. A' .Tércze felül egész-
szen szürke. Egerekkel és bogarakkal él. többnyi-
re elébb többeket megöl, mintsem azokat megenné +
és azokat tartalékul a1 kökény 's más tövisekbe fel-
szúrja. Nevei onnan vágynak. Megöli a1 Pintyetis,
és megeszi, az apró madarak agyvelejét elébb kiváj-
ja, és vígan eszi. Eledelét eggyik lábával a1 szájá-
ba rakja, mint a' majom. Egyedül ez megehetö af

Gébitsek közzül.

3-Faj. H a t a l m a s , G. L. Tyrannm. btt

Fejetetéje fekete, hosszára nyúló sárga tsikkaL
Amerikában. Színe homályos hamúszín, hasa

fejér. Tsudálatos az Ö rendkívül való gonosz bálor-
sága , megöl minden bogarakat, valamennyit talál,
ámbár mind meg nem eszi , üldözi a1 nagy madara-
kat is, megtámadja még a1 Sast is, és eggy sem all
nieg tlotte. Míg a' Jércze költ, a' Hím fog'wlatos
minden veszedelmeknek elhárításában", egpv hokor-
ra száll közel hozzá, és minden mas madarakat on-
n elkerget

H. Rendi
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II. Kend. Könny uorrúk. Levirojlres.

Ezen rendbeli madarak tsupán tsak a' leg.
melegebb vidékeknek tulajdoni, és igen nagy
vastag, még is ahozké.pest igen könnyű, öblös =.
orrokról esineretesek > mrllyröl fel'yebb f ő i . $. ) {•
a' levegütartónak alkalmatosságával emlékez-^
tünk.

5. Nem. P A P A G Á J . Psittacns. t t
©Útig- (Publikált. Comen. J)

Felső orrkávaja horgas> viaszhártyás, 'nyelve
húsos, ép szélű, lábai kúszók.

Az egész Nemnek közönségesen véve, majd
azon eggy hazája vagyon a' Majmokkal, mely
lyekhez erköhsökben is ée. igen hasonlók. El-':
lenben megjegyzésre méltók , hogy eggyenkéntr

sok Fajoknak á" Papagájok között, olly
meghatározott hazájok vagyon, hogy p. o. a'
.Napkeleti Indiai Archipelagnson Lüszon körül,
sokak azokkozziíl, tsak egyedül és magánosuii
találtatnak vagy eggy vagy más Szigeten, és el-
lenben soha sem , még a közel levö szomszéd
sághan is. Ezen állatoknak sok jeles tulajdo-
nok vít&von az Ö magok viseletében, p. o. lába-
ikkal mint kezekkel úgy tusinak ríni, eledeleket
azzal szájokhoz viszik , megvakarják tarkójukat,
és járlokban rem tsak ujjaikra hágnak, mint
más madarak, hanem mint az Emberek és Maj-
mok, egész sarkokon járnak, ée. Az ö horog
ma felső orrkávájok forgóban jár, igen mozgatha-
tó, és majd harmadik lábuk gyanánt szolgál a'
kúszásban, tartózkodásban, kivált pedig a'mag
törésre, es kivájásra ^ ée. Tudnak priisszenteni,
hákogni, ásítani ée, és mind a' két nem az ő
vasiag húsos nyelvével, igen taníthatósága sze-
rént könnyen megtanul szókat kimondani. A*
mi. megianúL gyakran fetsegi, vígak, játéko-

sok,
I
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sok, követök, és mindenféle nevetséges moz-
gásúk. Ditsekednek kiváltképpen szép tarka
színekkel, többnyire zöldek, és elevenpirossak,
pompás, tarka, eleven szinti tollaik az Indiaiak-
nak czifraságra szolgálnak, orrok is különbkü-
Jünb színük. Húsokat liazájokban megeszik t

rész szerént hosszú, rész szerént rövid farkuk.
Némelly ollyan nagy, mint eggy Tyúk ; van
mindazonáltal olly fajok , melly ne,m nagyobb
eggy \rerébnél» A' hosszú farkuknak ha nagyok,
osztály szerént a' nevek Arás^ a' kitsinveknek
Parkit. A' rövid farkuknak ha nagyok, fejérek,
Kakátu, ha pirassak , Lory s ha kilsinytk, Par-
kit. Mi e* számos Nemből, meliynek 141. fa-
jai vágynak, taak némelly ollyan fajokat válo-
gatunk ki, mellyeket vagy jeles tollaik végett,
vagy mivel legjobban megfanúlnak beszélni,
legbővebben hordanak Európába,

í.Faj. Makaó P. F. Mukav. Ut 3ÍCOŐ. 3nfclattf<

Hosszú farkíi, veres, evezői felül kékek, alól fa-
kók, pofája tsupasz, ránczos.

Déli Amerikában. Eggy nagy] pompás állat,
eggy tyúk nagyságú, farka eggy láb, nyólcz hüvelyk.
Falkástúl van a' sűrű erdőkben, igen piros tolíai-
val, kék, és oldalt pirossal tündöklő í'zárnyaival,
hosszú ék forma farkával, tsudára méltó szép tekin-
tete vagyon.

2. Fnj. Nyakrava lós P. P. Alexandri. bfC

Hosszú farka, zöld, nyakravalója, és raelyje ve-
íes, torka fekete.

Napkeleti Indiában. A' legelső, mellyet Nagy
Sáhdor Indiából Európába hozott, azután is sziní.e
Néró Császár idejéig ez az eggy volt Rómában es-
meret.es. Vágynak különös Hasonfajai is,

3-Faj. Búbos P. F. crijlttus. tier gcicabu.
Rövid farkú, fejér, búbja lshajtliató sárga. •

Napke-
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"Napkeleti Indiában, kivált Moluccában. ját

leeresztheti, és haragjában mint a* Bauka felemelhe-
ti. Kakadu neve a1 szaválól vagyon, mellyel; gvak-
rau kiáltozik.

4. Fáj. Hamuszín P. P. Eritkacus. for^O/ Of̂ i
flíflUC %.

Tíö'vid farkű szürkéi vakszémei tsupaszok, fejérek,
farka, skárlátszín.

Gvíneában, Congóbau , és Angolában. Legkö-
zönségesebb faj, igen sokat tanú] fetsegai, és szavát
változtatja. Eggy Galnmbnyi.

5. Faj. A m a z o n . P. P. amaztmicus. ber
Rövid farkú , zöld, homloka kék , Vakszémeí
sárgák.

Brasiliáhan , az Amazon vize körül. Tollal a'
Vadnépeknek kiváltképpen való ékességei.

6. Faj. T ő r r e . P. /* pullariur. bet 3»«9 $. Fr;
r ip.&eparable,

líövid farkú, ztfld, homloka veres, farka sárga,
fekete vonással, szemkornyéke hamúszín.

Gvineában, és Napkeleti Indiában. Nem sokkal
nagyobb eggy Pintynél. Franczia neve azon szere-
tet I.Ől van, mellyel a1 két Nem egymáshoz köttetett.

6.

^gyz. Vágynak közöttölt zöld HiisZirP. P.müiuns.
Nemes Asszony. 6ic CSheíbanií P. Eupatviu. Kisasszony P.
P. DomkeUit nevük ée. A' Fárkjrok mindég azt íiiálcjáli;
Parkit Párkit. A' Katr.diik: Kakadu Kakadu, ée.

íem; B O B S E V Ö . RamphaJIos. f̂effccfvaf.
Orra igen nagy, üres, kifelé ffíreszes, hegye
görbe , lábai legtöbbeknek kúszók.

Iszonyú orra, melly íninrien fajait ezen külörtöí
déli Amerikai madár nemnek megkülönbözteti,
igen könnyű, felettébb lágyzsaru nemű, és szélei
igen regulátlantíl fogasok, az az felső káváján,
sokszor másképpen műit az alsón, jobb oldala
másképpen, mint a' bal. ée. JNyelve ezen meg-
jegyzésre méltó Teremtésnek, félarasznyi hosz*
szú, minteggy haltsont nemű, a1 tövén alig egg/
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líneányi fzéles, és oldalt előre rostolódott. Tol-
lai a1 két Nemnek gyakran különbözők, és vál-
toznak idejekhez, ée. képest is. Az illy termé-
szeti különbségeket sok Systematicusok különös
Fajok gyanánt veszik. Tizenhét fajai vágynak.

j.Faj. T u k a o B . B. Tukanus. íottcan.
Feketéllö, orra sárgás, töve felé fekete vonásos,
hasa vonása sárga.

Déli Amerikában icj. huvelyknyi hosszú; pofája,
nyaka, és tarkója narants színük ée.

-. Nem. S Z A R V A S M A D Á R . Bucero*. bee

Orra igen nagy, üres, tövénél homloka felé
hajlott. Lábai lépők.

í.Faj. Orrszarvű. Sz. B. JRhinoceros. bctr

Orrának homloka felé való nyúlása vissza görbedt.
Mint a ' több Szarvasmadarak, Napkeleti Indiá-

ban. Döggel él, nehéz szaga van, orroknak szaru-
nemű toldalékjuk vagyon.

III. Rend. Harkálynermik. Kartsúorrúk. Pici.

Ezen rendbeli madaraknak orrok \ kartsú,
középszerű hosszú, nem vastag, és többnvire
egyenes. Lábok rövid, kartsú. Három famili-
ikra osztathatnak, úgymint:

* Kúszó lábúk.

-Nem. K A K U K . Cucuhis. ber fíufuf.

Orra gömbölyegetske, orrlyukai karimások,
nyelve porezogó nemű, nyíl forma ,l5bai kúázók*

^í'aj. H a n g o s K. C. Canorus. fecc (lemeine jf.
Farka kerekített, feketés,fejérrel pettegetett,

fái, illatok Országa. K • Az
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Az Északi réprí világban, a r hol mindazonáltal

tsak Április közepétől fogva .Tnlius elejéig láthatni.
Szaváról igen esmeretes, mellvtól a' neve is va-
gyon. Számos tojásait, mellyeket minden tavasszal
tojik, maga ki nem költi, hanem lojja azokat egy-
gyenként a' Poszáta, és Barázdabillegető, ée. fész-
keibe, ezeknek tulajdon tojásai közzé, holott azokat
ez apró madarak magoké gyanánt kiköltik. Neve-
zetes az, hogy ennek tojásai nem nagyobbak , mint
ezen sokk.ü appróbb madarakéi, és hogy ezeket is

i k ább l k é A1 K k k

poszáta porongyoKat anyai
ti. Téli tanyáját még hitelesen nem tudni.

2. Faj. M é z k a l a ú z K. C. Indieutor. bet J&onfgfa*
fuE. eengo/ -OJíoof.

í"arka ékszabású, tárnával és fejérrel pettegetelt.
Szárai barnák sárga foltokkal. Lábai feketék.

Déli Amerikában Capon belől, Neve azon se-
rénységtöl vagyon, mellyel minta' Méhészborz (lásd
feflyebb a'75 lev.) kedves éles egeket a'vadméh le pé-
ket kihidja keresni. Ezt tselekeszi kivált reggel , és
est ve felé, és a' Hottentóták szintúgy, mint az ott,
való Hollandusok élnek ezzel az alkamatossággal ,f
hogy a' vadmézet magoknak szerezzék. Figyelműi*
nek e' madár szavára, felelnek néki füttyentéssel , és
így ez az állat mindég vélek tart, rendes elöttök, A
és vezeti őket a*1 nyereséges helyre. A talált jóból J

adnak nékíek egy kis részetskét jutalmul, hogy több-
nek is megmutatására ösztönöztessenek.

9. Nem. . bee SBcnbetjaU-
Orra gömbölyegetske, hegyes, nyelve gilisz-

ta forma igen hosszú hegyes. Lábai kúszók

1. Faj. K ö z ö n s é g e s Ny. /. Torquilla* bee
§aU, SEBenbr̂ oU/ Oíattmimtfcfl.

Farka kitecüH, négy barna vonásokkal.
Hazája egész Európa. JSeve nyakának könnyen

forgó tekergetésétÖl vagyon. Az odvas fákai. bújja,
meilyekböl a' Bogarak lárváit, és a' Hangyákat sze-
di. JSem nagyobb eggy Patsirtánál. KiÜönÖs h-in-
gos szava által a1 ragadozó madarak érkezését má*

d

í
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ma daráknak kijelenti. Szürke, barna habokkal már-
ványozva, hasa fakó, fejér, fekete pontokkal. A1

hímnek eggy fekete vonás a' hálán a' nyakáig, a1

Jérczének fejéig.

10. Nem. H A K R Á L Y . Picus. ber ©pec&k

Orra sok lapu, hegye ék forma. Nyelve
gömbölyű, giliszta forma, igen hosszú, he-
gyes, hegye hátra felé fúlánkos szőrökkel, Lá-
bai kúszók. Orrlyukai sertés tollakkal befedve;

A' Harkályoknak, kivált a*nyelveknek igen
különös alkotása vagyon. NyelvLsoutjok két
hosszú toll forma porczogóval végződik, mely-
Jvek hátúiról előre egész kaponvájokon a' bor
alatt elnyúlnak, és homlokokon közel az orrok
tövénél megerösíttetnek. Ezek a1 porezogók
tehát minteggT nígótollak, mellyeknél fogva
ezek a* madarak ezérna ftírma nyelveiket ki-
nyújthatják, és azzal bogarászhatnak. Kúszó lá-
bai mászásra valók, erős farkok gyámot gya-
nánt tartózkodásra. Éles kihegyezett (öszvefutó)
ék forma orrok a' fakérgeknek kikopátsolására,
és onnan a' bogaraknak kiszedésekre,

). Faj. F e k e t e H. P. martius. tec ©djttjarjfpfcljt,
•gemetae ®. hit ^oíjfcoEje.

Fekete , feje teteje skárlátszín.
A"1 mértékletes Európában a' következő fajjal

eggyütt. Eggy varjú nagyságú, a' Jércze nints olly
fekete mint á7 Hím.

*. Faj. Z s o l n a , Z ö l d H , P. viridit. bfc ©cún»
fpectt, ©i'ű5fpe<ftt,

Züld, feje teteje skárlátszín.
Eó

S * . Faj.
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g. Faj. N a g y o b b t a r k a H. P, major, fcec gvojje

35nnt, ober SHot&foecIjt.
Fejérrel feketével tarka, feje hátulja (tarkója) veres.

Európában. Felül fekete, alól fakózöld, alfele
verhcovós a' H-'rrriek, és ^ fa'"ka alja. Rövidebb or-
ra van, mint a'több Harkályoknak, eggy RÍ^6 nagy-
ságú. Három fzélsó kormány tollai mindenfelől fejé.
rek.

4,. Faj. HÖts kb'zép t a r k a H. p. medius, bet

vagy lepő lábalt,

11. Nem. J É G M A D Á R . Halcion. Alcedo. bet

Fejérfekete tarka, feje teteje és alfele veres,
Európában. Kissebb az elébbinél, alfele rózsa- J

szín, három szélső Jconnánytollainak hegyei fejérek*

j . Faj. HÖts ik kissebb tarka H. P. minvr, bee fíef*
ne 35unt, obet Siotíifpecfjt.

Fejérfekete tarka, fejeteteje veres, alfele fejér.
Európában. Eggy Patsirta nagyságú, alól ver-

henyös, fekete fólLokkal.

6. Faj. K ü 11 ö H. P, fíavovirens.

SárgazŐld, feje hamuszín veres motskokkal. Mely-
je és hasa fejér, feketebabos. Evezői feketék í'e-
jérhabbokkal. Kormánytollai hat, feketék, szürke
habokkal, mindeniknek hegyei különösön ék formák.

Európában, és nevezetesen Magyarországon igen
esmeretes, erdőkben lakik. Hernyókkal és bogarak*
kai él, nagysága mint eggy Rigónak.

Orra három lapu, vastag;, egyenes, hosszú.
Nyelve rövid, ujja vetéllő. í

3. Faj. Közönséges, vagy Európai J. ^4. Ijpida*
tec gemeíne ebec €uropátfd>e S. '

Felül kék, vakszeme vonása sárga, farka rövid.
Tsak nem az egész régi világban. Mind a' Ton-

ger3 miud a1 Tók, és Folyóvizek körül lakik. lg t-a
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szép madár, melynek históriája hajdan sok mesék-
kel elegyíttetett. Hallal él, és a* megétel ut í i szil-
káit eggy tsomóban ismét kiveti, mint a' B i^lyot

kk
ggy , ^ y

az egereknek tsontjait. Orra fekete, majd két htU
velylcnyi. Lábai pirossak.

13. Nem. T Ó D . Todas.

Orra árforma, laposatska , tompa, egyenes,
a' tövén kiálló sértek. Lábai lépők.

1. Faj. Z ö l d T. T, viridis^ bit gcuue 19.
Zöld, melyje veres.

Északi Am-érikai szépmad.ír, f*íiH 3Öld, alól sír-
gásfejér rózsaszínnel árnyékozva, oldalai rózsaszí-
nűk, éet Az egész madár orrával farkával négy \L1-
velyknyi.

15. Nem. F A V Á G Ó . Sítta. \ttt

Orra árforma, gíimbölyeg-etslte, riegye öszve-
nyomúlt. Felső orrk;ivája valamivel hosszabb.
Lábai járók. Nyelve rongyos, kitsípett.

i.Faj. K u r t a k a l a p á ts F. S. europaea. tíC 55ÍÍIU*
fpecfet.

KormáavtoUai feketék, a' négy oldalt való, iiegyei
alatt fejér.

Európában és Északi Amerikában. Mind terme-
tében, mind élete módjában igen hasonlít a' Harká-
lyokhoz, tsuk hogy kissebb, és tulajdonképpen kékes-
szürke. Feliíl világos liamuszín, elöl haloványfakó,
Szeme felett fekete vonás. Torka f'ejéreslő. Odúk-
ba rak fészket, száját agyaggal berakja, tsak szük-
ségestlyukat hagyván rajta.

H« Nerru VXRÁGJMADÁR, K O L I B R I . Trochilus,

Colibri. bet ̂ oniijfaugec/ '̂ fumenfpcc t̂t
Orra ár ezérna forma, hosszú, alsó orrkává-

ja tsöves, a1 felső az alsót tok gyauán£ béfog-
K 3 ja.
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ja. Nyelve két öszveállott {"sálakból ts-oves. Lá
bai járók.

Igen piczirir madárkák, de olly szépségűk^ •
hogy azt sem festő et^et, sem leírás ki nem fe-
jezheti. Tsuda szépségekre, 's ptcziny t e r m e t e k é i
re nézve az istennők merő kis tsudái ! Az Q
tollaiknak zöld, veres, éa kék színe hasonlít a1

festett aranyhoz, és kivált a1 Napfényen le í rha^*
tatlan ragyogást tészen. Ezek az állatorskák
olly gyengék, hogy a' Madaráhz Pókoknak kön-. Hj

nyeri prédájává lesznek, és nem másként, h a - i
nem tsak vízzel való fetskendezés által Jehet ö»,-
ket megfogni, mivelhogy a'legapróbb srét, vagy '
fövény által is darabokra szaggaüatnának. Na^
gyobb részént a1 virágoknak méznedvével élnek,
mellyét repesésekben 's lebegésekbeti az ö vé-
kony tsö forma orrokkal kitudnak szívni.

, Orroknak alkotása sok Fajoknál 'különbözik.
Az vagy egyenes, vagy felfelé, v^gv aláPelé s>ör-
biílt. Kzen állatoknak nem tsak a7 melegrl.b
Amerika, hanem résszerént Caíifortiía is, és e^<y
Fajnak még Nukka-S;md is hazája, de soha rmíg. .
éleiben Kurópába nem hozhatták ,akármim gon-
doskodtanak is élelmekről, a' Deli Lineán nmen
azonnal meghóltanak. Készkeik, mellyel; tsak
eggy diónyik, Citron, Narants, ée. fákon, két',
levelek közzé ragasztva függenek. Van vagy •
65. fajok.

J.Faj. K o l i b r i V. T.minimus. Síle^fti ffoíi&cf.

Egyenes orrú,teste zoldfényes alól fejéresLÖ , s/,él-
sö kormáayjainak külsO szélek fejér.

A1 legkissebb esmeretes Madár, melly tsak mi:!l-
eggy 30. gránt (szemet) nyom. Fészke pamutból y i-
gyön, és egŝ v dió nagyságú, :tojásai miiiteggy Cz 1-
íoTboTsó, mellyeket tiztd napra .kiköltenek, tij.u
mint eggy házi Légy, ée.
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2. Faj. R u b i n t V. T.mosqultus. bee jUtceíen Jtofti

ZÖldeüa fejeteteje bársonyos aranyszín, torka baj-
nalsiín r a r o j ó

- *** Hajlott orvak.

13. Nem. G Y U R G Y A L A G . Mcrops, be
fteffet.

Orra hajlott, öszvenyomúlf, tsónakos. Nyel-
ve hegye rojtos vagy szálkás. Lábai járók.

i.Faj. P i r i p i o Gy. M. Apiajter. b« ^mmenaíOÍf/
ÍJienenfcsffer.

Háta rozsdaszín. Hasa és farka zöld kékellő. Tor-
ka sárga. Vakszeme vonása fekete.

Eggy szép állat, mellynek'hazája Déli "Európa,
és tsak ritkán téved Németországra, de minitunk* is
Laláltatik. Trütskökkel és más Bogarakkal él, királt-
képpeü pedig Méhekkel, raellveket nagy bovsér^el
elfo^dos. f Nagyobbatska eggy Seregélynél, fejetete-
je kek , két kormánytollai'hosszabbak , ée.

2. Faj. F e l l e g i f e t s k e , S á r g a f e j ű Gy. M. conge-
ner. bec fiefbfípflflf %mt

Felül sárgás, iiítílja zöld, evezotollaínak hegyei
veressek.

Dili Európában. E Í még bővebben vagyon ná-
lunk, és bizonyos időkben seregestül repdea az Er-
dók és Tserék felett, %-fi sebe? repülések vsgyoa,
miiit a* Fetskéknek, farkok is hosszú, a1 lioun^n Fel-
legifetskéknek nevezik. .

16. Nem. B A N K A . Upupa. bee '̂ Bi

Orra hajlott, domborít, Öszvenyomult, tom-
pátska. Nyelve tompa épszélü, háromlapú.
L á ^ i járók.

K 4 1. Faj.
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1.Faj. B a b ' u k B. b ú b o s B. U. Epops. bee

beíjopf, Stotíjíjaljii/ íDrtíffcfimee.
Búbja (árka.

Európában és Napkeleti Indiában. Igen csmere-
íes Madár. Ganájbogarakkal, Sírásókkal, és más'
bogarakkal él, mellyeket az állatok ganéjjából sze%>
deget. Odva.sfákba rak fészket, gyakran Ember ga-
né) fundamenlomra. Haragjában taréjját felberzesz-"í
t i , mint a* Kakadu Papagáj. Eggy időben szóll a\i
Kakukkal, és majd olly formán, hanem hogy ez eggy.
szerre hármaztatja. Megszelídül, és a' Bogarakat el»
fogdossa. Olaszországban megeszik.

i% Nem. F A K Ú S Z . Certhia. SBaiimfífufet.

Orra hajlott, vékony, majd háromlapu, he- i
gyes. Nyelve hegyes. Lábai járók.

A' Fakúszók kúsznak, mint a' Harkály, éti
a' Bogaraknak tojásival, *s lárváival élnek. 45.'
Fajai számláitatnak, és sokak igen szépek.

1. Faj. K ó ' z ö n s é g e s F a k ú s z . C. familiáris, bf$á
35í»umfíette, ber ©ciípet, Öraufpecbt, SSaumI

Szürke, alól fejér, evezői barnák, kormánytoíla tíz. •

f

metében
hoz, , ...^ a ,
azoknak lárváit kikeresse. Kissebb eggy Verébnél.

a. Faj. F a l m á s z ó F. C. muraria* beu 9)íaUEtfpec&t. 1
Hamuszín, szárnya foltja fakó.

A' meleg Európában, a' régi kőfalakban, Tor-
nyokban, ée. Kissebb az elébbinél, szárnyfedezüje
rózaszín, a' falon futkosó vagy mászkáló Bogarak-
kal él.

3. Faj. S k a r l á t F. C. Coccinea.
Evezői és kormányjaj feketék, egyébb teste skár-
látszín.

Legszebb karmazsin színű kis állat, a1 Kook Ka- ,'
pitánynak igen szerenlsétlen Owaihi Szigetben, melly-
nekmesterséget tudó Lakossai, eunek tollatskáivaJ, '

soklé-
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sokféle valóban pompás ékességeket, ŐltÖzetbeli da-
rabokat, paisokat,ée. söt egész köntöst is és ée. be-
vonnak.

4. Faj. í í í r e s F. C. famofa. bet Coptfcbe
Teste zöld , vállai sárgák, szemei között az orra

felé eggy fekete vonás, két evezői hosszak, zöld
aranyszínük.

Kápon, vagy a' Jóreménység hegyén, eggy ki-
fsiny, és szép madár, mellyet szépségééri Struczt.o-
jás kaliczkában tartanak, és más helyekre is ajáa*
dékoznak.

IV. Rend. Hollónemuk. Coraces.

Ezen Rendbeli Madaraknak orrok erős, felül
domborodott, középszerű nagysága. Lábok rö-
vid. Késszerént gabonával, és más növevé-
nyekkel, vagy magokkal ée, résszerént boga-
rakkal élnek, és még dögökkel is, és nagyobb
részént kelletlen, ízeden húsok vagyon.

i8- Nem. M A R H A V Á G Ó . Bupkaga. íjét £>c£>feíJ*

Orra egyenes, majd négyszegű, orrkávái
púposok, épszéliík, kifelé púposabbak. Lá-
bai járók.

t.Faj. A m e r i k a i M. B. africana. bei! ftfclfantfdjc 0 .
Senegálban. Minthogy aT marháknak hátára száll-

ván, a1 szőr közzill a' marha Bögölynek ( Osfirus
bovis) puppait kopátsolja; olly lekinietet ád, mint-
ha a' marhákat megtámadná, és a5 nevét onnafl.
kapta.*

y. Nem. NYtívÉSZ. Crotophaga. í)íöbenfvcpirf

Orra öszvenyomult, fél tojás forma, boltos,
domború, tsónakos. FelsÖ orrkávája széle min-
denfelől szegeletes. Orrlyukai általiiregűít (per~
vice. )

K 5 i. Faj.
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j .Fa j . A f r i k a i Ny. c. Ani% ber afrífcmífcfie *$%

(Brasiliai neve Ani. )
Lábai kúszók.

Afrikában és Amerikában. Társ.isáffos öszve

keiket eggyütt táfilíijik, éa. Bo^irakk.il élnek, és
kivált koüantsokkal, mellyek a' Marháknak bór/ije
fészkelödnek. Azok ezen madár el ott önként leié-,
küsznek, és e'jótéteményt várják tölök. 'J

so. Nem. H O L L Ó . Corvus. bee Sicifce.
Orra domboní, késes. Orrlyukai bajusszal fe-
dettek, Nyelve porczog'ós, kétigú. Lábai járók.

Ezen Nemre tartoznak sok esmeretes Eu-
rópai Madarak, Varjú, Tsóka, Szajkó, Szar-
ka, ée. mivel mind eleiek módjában, mind Ne-
mijegyeikben eggymással megeggyeznek.

í.Faj. F e k e t e H. C. Corax: ttí iíoífVKa&e, getttefnf íjí.
Fekete, háta fekete kékellö , farka tsak nem kerek.

Majd mindenütt a' két világban, felette éles szag-
lása vagyon , a? sürúb^n elrejtetett dögre távolról le-
zúdul. Ártalmas állal, elhordja a' Halakat, Riko-
kat, Katsákat, még a1 süldő Nyulakat is ée. ellop-
ja az olly dolgokat is, mellyeket meg nem ehelik,
kivált a' fényesl, talám a' dögnek is azért vájja e-
lébb szemeit ki. IsLindiában a3 Bárányoknak szeme-
it kivájja. Megszelídül, és szókat kimondani jól meg-
tanul. Az Északi vidékeken vágynak fejér Hollók is.
Tollai rajzolásra és muzsika szerszámokra alkalma-.
tosok. M

2. Faj. F e k e t e v a r j á , H o l l ó V. C, Corone. fcfíf

Egészen feketekékellö , farka Kerekített. Kormány"]
tollai hegyesek. %

Éppen olly kiterjeden. hazája, vagvon , mint a1'
fékei e Hollónak, eggy társaságban él azokkal, és u1

Varjakkal. Eledele dög, féreg, magszein, dió, ée.
Nagyságára a' Holló után való.

3- Faj.
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5 . Faj. V e t é s i V. G a b o n a V. (Pápista V). C. fru-
gilegus. bie ©aatfráíje.

Fekete, homloka sziirkéllÖ, farka tsak nem kerek.
Európában. Felette hasznos állat, melly szám-

talan Egereket, Hernyókat, Kukaczokat ée. elpusz-
tít. Ok nélkül vádoltatik, és a' hol őket elpusztí-
tották , a' férgek szaporodtanak el. Seregcstúl jár,

. Faj. K ö z ö n s é g e s V. C. Cornix. bte
b l f U

Harauszín, feje, torka, szárnyai, és Farka feketék.
Á1 régi világban. Szinte úgy szá'nlalan boga-

raknak elpustításáért hasznos, liödoi időben ink.-i.bb
sere^es. A: ssélaek eUeaí!>3 úl, Ma.íLuik számki-
vetett, üldöztetik, de meg nem hallgatva, és meut-
ség nélkül.

5. Faj. T s ó k a . C moneditta.. fcle
Barna, tarkója szürke, szárnya és farka fekete.

Északi Xapnyúgoti líurópában. Magis Tornyok-
ban , ée. költenek. Ősszel a' Varjúk, 's íobb Tár-
s.iiknak társaságában seregestül járnak. Estve, és ki-
vált reggel aT Templom, 's más nagy épi'íL'tek fede-
lein n:i^y sereggel lálUatni; és az illy ÖÍZÍ sereges
költözködések Dél felé, hidegebb időt jelenr. Megsze-
lídülnek , de pénzt és czifraságot tolok Őrizni kell,
mert örömest ellopják. Némelly szókat is megta-.
núlnak kimondani.

5. Faj. S z a j k ó , Zajgó. C.glandarius. bee

SzárnyfedezÖi kékek, tükrösök, fejér és fekete ál-
talvonásokkal, teste rozsdaszín, tarka,

A* mértékletes Európában. Szép állat, melly
könnyen megszelídül, és Magyarországon ezt tanít-
ják leginkább-szállásra. Makkal, dióval, mogyo-
róval ée. él, sokat, gyűjt, és azt a1 földbe elássa,
és minthogy Ö ezeket mindenkor meg nem találja,,
innen vagyon, hogy sok olly "helyeken Túlgy és mo-
gyoró fák nőnek, a' hol azt az Ember nem-is várta
volna. Kiáltozásával mind a1 ragadozó madarakat,
mind az utazókat elárulja, és őket gyakran követi.
Vágynak Hasonfajai.

7. Faj.
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7. Faj. MagtÖrÖ. C. Caryonatactes. b« 3ílt|fóe&et,
Baraa fejérrel pettegetett , szárnyai és farka fekete
Kormányjainak hegyei fejérek, a' közbülsőknekhe*
gyei kopottak.

Itt amott az Északi földön, fejér pettegetése há-
rom szegeletes.^ Kiváltképpen a' Fenyőfákon él, i\'Q
szereti a'diót és mondolát is, ezeket eggy hasadék*.
ba teszi, és hirtelen megtöri. Odúkba rak fészket
melly ha tág, sárral szűkebbé teszi. '

g. Faj. S z a r k a . C. Pica. bú Síeíjler, 9f jel,

V. R. A' Madarakról. Tsatstamaddr.

„ Fejérrel, feketével tarkás, farka ékforma.
Európában, és Északi Amerikában. Igen ártal-

mas állat a' Házimajorságnak. Megszelídül, és szó-
kat kimondani jól megtanul. A* Rókát, Nyestet
Matskát ée. kiáltásával elárulja.

5. Faj. A r v a s z a j k o , H a v a s i h o l l ó . Swajtzer-
Varjú. C. Graculus. fcet SEBoíbcabe, 91ípra&f,

ö
Violaszínnel fekeiéllö, orra és lábai sárgák.

Kétség kívül eggy ez, ama. bizonytalan, és még
eggy Ornithologustól is hitelesen nem látott Remcle-
Hollóval. ( Corvus cramita. Linn,) AT nagy hegye-
ken Európában, a' síkra ritkán jó.

1. Nem. S z A L A K O T A. fSzaritsóka) Coracias.

Orra kés forma, hegye jgörbiílt., töve tollat-
lan. Lábai járók. Nyelve pocezogós, két ágú,
orra tövén hátra áilo szőrök. -

V
a. Faj. K a r i t s a S. C. garrulu. W%<xát, 55Iauvatfe/

bee 9Satfer, Solíec.
Kék, háta veres, evezői feketék,

A' mértékletes Európában, és Északi Afrikában-j
Aratáskor, midőn az Ellet keresztekben (kalangyák-
ban , kepékben) áll , bövséggel láttatik a* mezÖMjit-
Eggy a'legszebb- Európai madarak közzül, kákcs-
zöld, Papagáj szépségű, Bogarakkal, békákkal, '-'*
magszemekkel él. A1 bokrokban, kivált a' Nyirfö"y

"kou

Kon rak fészket. Fetsegni megtanul, Télben kövér^
és megehetö. Szava mint a' Levelibékának. A* Tsó-
kákhoz hasonló. Racker nevét onnan mondják;
mert ezt kiáltozza : Racker } Racker.

5 2 . Nem. TSATSKAMADAR. Gracula. fícine
Orra domború, kés fonna, töve tstipasz. Nyel-
ve épszéii'i, heg}'esetske, húsos. Lábai járók.

Ez nem mind idegen madarakból áJl, mel-
lyek Hintsenek szinte eggy Varjú, vagy Tsó-
ka nagyságúak.

í.Faj. T s á t s o g ó Ts. G. religiofa. fcet S)ÍÍno í|Jíap«

Feketés violaszín, szárnyainak foltja fejér, tarkó-
jának vonása tsupasz, sárga.

Napkeleti Indiában. Szép éneklése van, és igen
világoson tanúi szókat kimondani. Fetsegöbb i és
kellemetesebben szóll a* papagájnál, ez okon az In-
dusok gondosan tartják, 's kedvellik. Orra veres j
hegye sárga, lábai pejszínük, minteggy Rigó nagy-
ságú.

£. Faj. B o g a r á s z Ts. Kukoriczakár. G. Quifculai
bee

Feketés violaszínü, farka kerekített, Evezötollai-
nak széle bársonjszín.

Északi Amerikában, holott azt a* kárt, mellyet
a' Kukoriczában valósággal tészen, számtalan ártal-
mas Bogaraknak, kivált Zsúzsokoknak, ée. elpusz-
títása által gazdagon kipótolja. Azért gondolallarí-
ság volt, hogy ez előtt miniegqy 50. esztendőkkel
l'eusilvániábau ezen madaraknak behordott fejekre
bért és jutalmat tetteuek mind addig, míg nem az
tsak nem elpusztult, mért attólfbgva. a' Bogarak úgy
megszaporodtak, ltogy iparkodni kellett, miként sza-
porodjanak el újra lassanként ezen Madarak. Öszve-
gvúlnek, fészkeket et^y fára mkják, mlg nem az
egészen megtelik. Télben a' Helységhez közelebb
Vonulnak Q7 S^rtrlfávrti atviiíinunlíj, a7 Szarkával atyafiasok.

á^. Nem;
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23. Nem. PAKADITSMABáa. Paradifia.

f

Orra a' tövén mohos pelyhekkel fedett.
gyékaínak tollai hosszabbak, két felső kor-
mányjai különösök , tsupaszok.

É1 sz-ímos fajú egész Nemnek igen szoros
határú hazája vagyon, melly tsupán tsak új
Gvinea* honnan ezek az állatok mint Vándor-
madarak , Molukkába és más szomszéd Szige-
tekbe rukkolnak. A' Papussziget lakói ez. álla-
toknak lábait még most is elvagdalják, (mel-
lyeket pompás lollaik véget Indiában ékesség-
re hordanak) midőn ok ezeket iily véggel el-
adják, mellyeket ez okon, a1 könnyenhívfl ré-
giség a' Pdraditsmadaraknak közönségesen meg-
tagadni mert, He a' melly nek formáját a1 Magel-
lán útitársa Antoti PigaJ'etta leírta. Midőn ele-
inte Lakhelyeket ezen Madaraknak nem tudták,
szépségekről Paraditsmadárnak nevezték, minek-

~utánna pedig tudva vagyon, hogy az ő tartóz*
kodások a1 Mohikkai Szigeteken vagyon, a/érfc
megengedhető ezen nevek, mert a? földnek .eggy
része sem rakodott úgy meg Fűszerszám növe-
vényekkel, és nem illatozik olly drága illattal*
mint ez. Lábait azért vagdalják el , hogy szép
tollait körmeivel el ne motskolja. A' Chinar-
ak ezeket más madarak tollaival is felczifráz-
zák, és az ö ravaszságok a' Paraditsok gyanánt
sok Papagájokat ée. adott el.

Az ö meghatározott, és távol való lakások,
rendkívül különös ábrázolások, és az utazóktól
reájok fogott sok mesés tulajdonságok ée. ad-
liattanak alkalmatosságot a1 Fénix madárról va-

*ló mesére.
i. Faj. Nagy P. P. apoda. ter l!uftt>ogef, grcfe

Fej, ágyéka tollai sárgák, testénél hosszabbak, két I
kÖzbulsu íiormányjai hosszak, serle formák. 'Netű T

V. Rész. A' Madarakról.
nagyobb eggy Seregélynél. Pillangókkal él, mel-
lyeket a' levegőben elfogdos. Hosszú lábok vau, ée.

54, Nem. Kl 'RUKUEU, Trogon, Curucuru.

Orra fejénél rövidebb, kés forma, horgas orr-
káváinak szélei fürészesek. Lábai kuszók.

1. Faj. Z ö l d K. T. viridís. bep gríiní 35.
Zöld aranyszín, alól sárga, torka fekete* , . ,

Gvineában l)éli Amerikában legszebb mádáf ,
eggy Szurkányí.

2,5. Nem. PöFÓKMADaR, B Ü K K Ó . BUCCO. @V0§Í
ttMUÍ.

Orra kés forma oldalt lapos, hegye mindenfe-
lől kitsípett, begörbüít szája nyílása szeme alá
nyúló.

1. Faj. Reményfői P. fi. capenjis. gapfffteg ©c.
VerhenyÖs, válla vonása fakó , melyje vonása fekete.

Az elébbeoivel eggy hazája van, és azért a' Lin-
né Faj neve nem igaz. Eözelít a' Hollóhoz, de lá-
bai kúszók.

26. Nem. A R A N Y B E G Y . MALINKÓ. Oriolus,

Orra kúp forma, domború, igen hegyes, egye-
nes, felső orrkávája valamivel hosszabb , mint-
ha kivólna tsípve- Lábai járók.

• Faj. S á r g a A. S á r g a R ig ó- Sárm.ilink.p. Ö, Iw-
teus. {Galbula) Ne öoíbrofíe!/ ©olbomfcí/ SEBiebfii
n>aU/ tyqvii, íítrfrf}öog?í, SSuiotü.

Sárga, lábai feketék, külső kormányjai utói sárgák.
Itt amott a' régi világban, Eggy igen szép állat,

melly ben a' Hím aranszíüu sárga, és fekete; a1 Jér-
C2e olujiizín zöld, mesterséges korsó í'oimj, igen lar-
jös, két g-aiy közzé helyheztetett fészket rak. Eggy
l'iitsiiía üagyságú. Szárnya íejér, íarka sárga .sze-
lü- Szemei fcuzött e^gy fekete folt. Bogarakkal, bo-

gyek-
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gyókkal, és kivált Cseresznyével él, mellyre nálunt
is megjelenik. Kövér, és megehetö. A* Hím és a>
Jércze, színekben különböznek.

S. Faj. J u p u j a b a A . 0. Perfwus. bee ;juP»Í<l&a
Slmerlfantfae ©coffel.

Fekete, háta utolja, szárnya fedezőjének foltja, é«
evezőjének töve sárgák.

Brasiliában, ée. Mint a? több fajai ezen Nenu
nek, melíyeknek hazája mind a' két világnak raele.
gebb vidéke. Hosszú erszény forma fészket rak ma.
gának hínárból és kákából, igen szoros szájút, mel-
lyet eggy galynak végére függeszt, és ez áítal tsir-
kéit a' Majmok, és Kígyók reá rohanásától bátorsá-
gotokká teszi. Társaságban, eggy fán 400. fészek-
kel is költenek.

-, V. Rend. Verébnemük. Paffcrcs.

' Rövid, kartsú lábú, különb különb nagysá
gú, 's alkotású , éles, hegyes orrú apró madár-
kák. Eggy nöszésben élnek. Bogarakkal, és
rTövevény magokkal táplálódnak. Gyenge jó
izi'i búsok vagyon, és "Siagyobb részént, kivált

.á* Hímek igen szépen énekelnek.

37. Nem. P A T S I R T A . Alauda. bie £etcf)e.

Orra hegyes , árforma, egyenes. Orrkávái egyen-
lők, tövök lefelé szélivel állók. Hátulsó kör-
mök egyenesebb ujjoknál hosszabb.

l. Faj, Szántóka P. A. arvenjis, tlfe
S í . ©tmtuelél. 5 S t

<
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,1

Két szélső kormányjai kifelé hosszára fejérek, a"
közbulsük alól rozsdaszíiiük.

Majd az egész régi Világban. Fördik a' fövény-
ben, mint a' Tyúkok, és sok más úgy nevezett Fcr-

emelkedik fellyebb fellyebb a1 Levegőbe, és több-

nvi szél ellenébe, 's olly fellebegvén, hogy tsalc
hallani, de látni alig lehessen, sokféle czikornyával
gyönyörködtet, mellyel vágre betelvén , sebessen ro-
lian a l i , 's keresi eledelét, nieUv Haneyaboj, Mag*
szemek, és Bogarak. Vagyuak HasoaFajai.

t. Faj. R é t i P. jilauáa pratenfis. W 5Bí?[euíecc6e»
Felül zöldes barna, két szélső kormáuyjai kifelé fe-
jérek, szemoldöklineája fejér.

Európa réljein ülve énekel a* gyepen, és fákon,
még éjjel is, mint a' Fülernile , de nem olly szépen.
Felül fekeíés, alól sárgás, kissebb mint a' Szántóka.
Vágynak Hasonfajai.

j . Faj. E r d e i P. A, arborca, bie SBalMerc&e, SSauml
Feje gyürü forma, fejér fátyollal keríttetett.

Seregestül repdes, fákra száll, rövidebb, vasta-
gabb, mint a* közönséges Patshta, barna, és fejér
farka.

4, Faj. M e z e i P. A. campeftris. fele
gelfct.

Kormányjai barnák, alsóbb fele, két középsőt ki-
vévén fejér, torka és melyje sárgálló.

A1 sík mezőn és az új szántásokon, a* Berkeken.
Kissebb mint a' Szántóka.

3. Faj. P i p i s , P i p i s k e . A. triviális, bl
dje, bet S«imvogcl.

Kormányjai barnák, a' szélső félig fejér 2-dik ék-
forma hegyü, fejér, szárnyainak két fejér lineája.

A* fák tetején énekel, és reptében is; legkissebb,
ás nem nagyobb az Ökörszemnél.

<• Faj. P i s i t n e k , búbos P. A. eriftata. tfC «0ott<
fcenterdje, êibelercfce/ Jtobelíercbc.

Kormányjai feketék, a' két szélsőknek külső szélek
fejér , feje búbos , lábai feketék.

Kémet és szomszéd Országokban, úton útfélen.
Igen szépen énekel, de legszorgalmatosabb gondal is
ritkin tart'iA^i iiázb;m esztendőnél tovább. íáje-
•̂1 rövid, fekete.

Allatok Országa. l< - Nem.
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28. Nem. S E R E G É L Y . Sturnns. ber (Bfoar,
Orra árforma, szegletes, lenyomott, to/rt-.
pátska. Felső orrkávája ésszelu, szélei széi-
tyel állók.

1. Faj. Iíö zöns égős
ÍJfe

S. S. vulgáris, fcer geitteftte

Orra sárgálló, teste fekete t fejér nyíl forma pocu
tokkal:

Többnyire az egész régi Világban. Á1 Bogyók,
nak, f.így hajú gyünsolisöknek pusztítói, mc'lyeícüels
érések idejét rendel ípen jól tudják. Tavasszal kdl-
teni az Erdőkre és IIegyikre mennek, és Tsirkéiket
Áfonyákkal, Málnákkal tartják, de felnevelt, fiaikat.
a' Szőlőskertekre viszik sereggel, a1 lanyhajú gyii.
möítsÖknek,Tseresznyciiek, Medgynek, Szőlőnek, és.
v.igy a' mezükre a' Szederjnek pusztítására. De e1

mellett szadit alán ártalmas Bogarakat is elpusztítunk,
rneílyekórt a' Baromtsordákal., és Nyáfjakat kö've-
tik. Se/egestül járnak, 's eg-ész éjjel felségnek, ki-
vált az id 3 változás előtt. Tarthatók, taníthatók,'
de a' ferdest, és a' Társaságot igen szeretik. Hú-
sok megellett).

s. Faj. V í z i S. S. Cindas.
Fekete, melyje fejér.

Európában, a' kÖvetses Patakokban, mellyeíi
be nem fagynak, derekason bukik, és tsupán Vízi*
bogarakkal él. Farkát billegeti,. mint a' Billegető,

ber ©afFetfiaae.

. Nem. R Í G Ó , HÚROSMADÁR. Tardus,
Uie S>r.eíTeU

Orra gömbölyeg, kés forrna , fetsö orrkávajá-
nak hegye lehajtott, kitsípett, nyeldeklöje szem-
pillás. Minri ezek örönest eszik a Bogyókat,
kivált a' Borókát. Ne'melh/ek szépen énekel-
nek. Vándorok, Húsok jó ízü.

Faj. Lép-Rigó. T. vifcivnrus. bie S^narrp, 93lt»
fíeítfpffcí, Sieuier, Sarif^r.

Háta barua, nyaka fejérfóitos, orra sárgálló.
Itt

I
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Itt amott a' réei Világban. Gyöngy bogyóval él\
rnellyt-t bőven terjes?t, m:iga vesztére, mert abból
készül a' Lép. .Legnagyobb a* maga Nemében. Szé-
pen énekel.

2. Faj. Fenyő-Rigó.
ter

I*. pilaris. Wr

Kormányjai feketék, a1 szélsőknek belső szélek, és
hegyek í'ejéreslő, fejek, fartsikájok szürke,

Északi Európában, de Délre is kitsap. Főkép-
pen a1 Eoróka bogyókkal él. Viátok piros barna, híi-
asofc fejér. Legjobb ízü húsok van. Vágynak Hasou-
fajai, u. m. fejér.feji'ikj és fejér pettegetésük, ée.

•|. Faj. T s í p e g Ö R. boros R. T. iliacus.
fel, SIPPí/ SEeinbroffel/ JKctt)ttofeI.

Szárnyai alól rozsdaszín ük, szemöldökei fejéreslök.
üV roértéklctesebb Európában, Fészkét agyag-

bot, és reves fákból rakja, es minthogy ez utol-ó af

setéibtn f'énylik, talám ez adhatott alkalmatosságot
•A1 Régieknek e^en Regére, hogy vágynak éjjel fény-
lő JVadarak. Igen kap a' szólón, és abban a1 Déli
Tartományokban nagy kárt is lészent azért mond-
jak Boros Húr ősmadárnak. Szava Czíp Czip. Nya-
ka fejér.

4. Faj. É n e k l ő R. T. muficus. bie <3an$roffdf

Evezb tollainak belső töve rozsdaszínfl.
Majd hasonló Hazája vagyon az elébbeniveli

Üéhii találta tik fejér, szürke Hasonfi]a. Kissebb
mint a' Fagyó"ngyevö , színében hasonlít a' Féayö-
mudárhoz. Szépen énekel, és követi a' Fülemilét.

5. Faj. S o k s z a v ú R. T. Polyglottui. bie 3ímeti»
can'fde Sfíadjttgalí, etnfotts.

Barna hamuszín, alól szürke, fejetetejének, szár-
nyainak, és farkának foltjai fejérek

Luisiáhában, Carolinában, és Jamaikában. Tulaj-
tionképpen való éneklése nints, hanem minden Ma-
(WdkrMk szavai, még az Embereknek nevetését, éa
srását is megtsalhatoképpen követheti. £T

 meÚett
szüntelen mozgású, és .eicvertségü ííivge madár.

L 2 6. Fai.
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6. Faj. F e k e t e K. T. Merula, fcfe 3ímfel/

brofTel, fcie 37?erle.
Fekete orra, és szemkorűvéke sárga.

A' mértékletesebb Európában. A* Hím feketébb,
és tsak az énekel. Borókabogyót eszik, igen örö-
mest íördik. Hív emlékezete van , és a' mit egyszer

. énekelni megtanult, életében megtartja. Vágynak
egynéhány Hasonfajai. Mint fejér, tarka, fejér fejűr
sárga orrú, veres lábú. Van hegyi Rigó i s , setét
barna, tollainak szürke szélei t és veres vonás a'
mely j én.

7. Faj. Örves R. T. torquatus. SRinábroffeí, Sllng*
omfel.

JfeketéllÖ, fél hóid forma, fejér Örv a' nyakán , or-
ra sárga , melyje foltja fejéreslö.

Európában , Ásiában , és Afrikában. Nagyobb
mint az elébbenL Északi Jiegyj vándor inaríár.

€. Faj. N á d i R. T. arundinaceus. fcte

Barna, rozsdaszm, alól fejére-slö, tserépszín, eve*
xöi verhenyeges hegyü vonásokkal.

Európai. A' nád közzé rak fészket. Kissebb a1

többinél. Míg a' Jércze költ, a1 Hím szüntelen éne-,
kel.

30. Nem. SELYEMFARKÚ. Amptlis. to
bcnfcf)roan$.

Orra egyenes, domború, felső 'orrkávája hosz-
szabb, hajlottatska, mindenfelöl kitsípett.

•.Faj. Lotsfca S. A, garrulus. bee gemefne ©.

Feje bóbitás, másod rendbeli evezőinek hegye
látszín y lelapult.

Északi Európában. Sok esztendőkben ősszel (ta-
lán) mikor az ö hazájában kemény tél akar lenni, )
bövséggel jö Németországra , kivált Herciniába. BÖ-
ven találtatik Tsehországban. Borókát eszik. Fe*

Í*e veres barna, búbja gesztenyeszín, farka fekete,
legye sárga. A' tollai ékességre szolgálnak.
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1. Nem. M A G S Y I T Ó . Loxia.

Orra kiípforma púpos, homloka tövén ffiíe fe-
le kerekített, alsó onkávájának oldalszélei be-
hajíottak. " ̂  ,

1. Faj. K e r e s z t o r r u M . L. curvirojlrh. tiftí iíreti|»
fd&nobcl, fíimtig.

Piros, orra olló formán keresztbe hajló.
Az Északi földnek sürü Erdeiben. Szép színére,

orra hasznavételére, és közönségesen egész viseleté-
re nézve sok hasonlatosságot mutat a Papagájjal.
A' hím veres, de idővel, kivált kaliczkában meg-
zoldul, mint a' Jércze. Amaz szépen megtanul éne-
kelni, ez léi kö/.épben költ., Januáriusnak vége felé,
és gyantával rakja öszve fészkét, hogy az essü, és
hó ellen tartóssá tegye. Fenyő és Jegenye magok*
kai él, mellyeket kereszt orrával jól kitud szedni.

8. Faj Vas o r r ú M. 71 Coccothrattjies* jCectibefffíf,

Szárnyainak fejér líneája, közép evezőinek hegy*
ferde négy szeg, kormányjainak vékonyabb oldalá-
nak tövei feketék.

Itt amott Európáb.in. Erős orrával Tseresznve,
Dió , és minden kemény magokat megtörhet, söt ma-
gát a' Kutyák , és Matskák ellen védelmezheti. Gesz-
teiiyeszínü-, alól barnapiros, hasa fejér, fejér vonás
a' szárnyán , és fejér folt a1 farkán.

t. Pyrrhula.
Bfmptl, ©olt.

j . Faj. S ü v ö l t ő , P i r ó k .
pfnff, 95ítttt»nf/ gifbfg, Bfmptl, %\útt,

Tagjai feketék, kormányjainak, és liátulsó evezői-
nek fedezői fejérek.

Az Északi régi Világban. Eggy feleitíbb nyájas
Isdpodár teremtés, mtllyben mind a' két léi, az.on-
klvül, hogy kelleraetes szelíd hangja vagyon, szé-
pen is énekel; hangját egymással öszveog^yezteti t
es szókat kimondani' is megtanulj A' hím alól, és a*
ineU'jéa veres. A1 Jércze setét' hamuszír.. A* i?er-
k é terjeszti, mint a' Vas&rrú a1 Tseresznyét.

fejér és ftkete H f j i

4- Faj.
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4. Faj. B ú b o s P i r ó k , K a r d i n á l . L. Ctndinnlis*
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Búbos, piros, gyeplője fekete, orra, és lábai vér-
színük. 'V*

Északi Amerikában. Veres tollainak szépsége, ^
és jeles éneklése berses. Hariiskát, Kukoriczátesíik.

[5. Faj. R i s k á s a e v ö ' . L. Orijívora. ber i
p

Hamuszín, vakszemei fejérek, orra veres.
Napkeleti Indiában, Síimbin, &1 Ri-fkása fi>M~-

ken. Feje, torka, farka, szárnya feketék, meh jc
rózsaszín.

6. Faj. Z ö l d i k e . L. Odor is. bcr ©rflnfíftP, ©rfln*
Ifiig/ ©tünfd}rt>aus/ 3ü)untfd)e.

Sárga zöld, első evezői elöl sárgák, négy kormány-
jíii oldalt löbe sárgák.

Itt amott Európában. Néha énekel. A' Magnói-
tokat, és a' következő Nemet öszveküti.

5/2. Nem. SaRAtá-NY. Emberiza. (£m6rij/ "Tlnu
mer.

Orra kúp forma, orrkávái a' tövén lefelé egy-tl
mástól távozók, az alsó behajíort, oldalaival]
kesken/edett, aT felsőnél keskenyebb.

1. Faj. Havasi S. Hómadár. E. nivalis. hit'
bet*

Evezői fejérek, az elsők kifelé feketék, kormány- ]
jai fekerék, három szélső fejér.

Az Északi földön, némelykor felettébb nagy'
sereggel mutálja magát, mint i>66-dik Esztendöuiík.,
tebruáriusában Gölünga korul. Télben egészen fe-1
jér. Húsa jó ízű, JSyírbimbókkal él, a' meWet nem >
tűrheti.

». Faj. S o r d é l y , K ö l e s m a d á r . E. miliaria. W
firftue Simmer, ^frfpiiammer.

Szürke, alól feketével babos, szemkörnyéke verhe-
nyős.

Több-

\

Többnyire egész Európában, a* hot számtalan
apró pontokkal pettegütett. A' kölest örömest é3ZÍ.

3. Faj. K e r t i S á r m á n y . E. hortufana. bet £5ttO<

lan , ^ártenammer/ ^ettamnKr.

Evezői feketék, a1 három elsőknek széla fejér, k&r-
máuyjai feketék, a' kél szélsők kifelé feketék,

Európának, és szomszéd Asiának melegebb 'VS-
dékeiben. KöiÖns-é^esen zöldes sárga. Vj^'iak kü-
lönbségei. ÖrÖcijest taayáz a* kerteken, *s S3Olók-
ben, eszik kölc-at, és Ilaritskít, mellytol igeii mjg-
hízik, és követségéért betsitlletik

4. Faj. C z i t r o m S. E, eitrinell<i. bfe ©oíbarüfílfCí
(Sílbgatiá; (?mmer(ing.

Kormányj-ú feketéilók, aT két szélsőknek belső ól-
dalok hegyes, fejér foltos.

Többnyire egész Európában. Nyárban a' Ká-
posztahernyókat ousztítjü. Télben közelít a1 házak-
hoz. F'Ö színe & sárga szín, feje, ésfelső színe pe-
dig feketés, verhenj'Ös,, és sziirkc tarka. JUelyje ha-
ló vány gesztenyszín

5.Faj. P a r a d i t s o m i S. E. Paradtfica. bic SEBít*

Barna, inelyjc veres, négy középső kormányjaí
hosszak, hegyesek, kettő igen hosszá, orra fekete.

Angolában. Eggy fürge Midár, meily a'mi Ég-
tájunkat is. jó!, eltűri, és azért bőven hordják ki.

6. Faj. N á d i v e r é b . E. Sehoenicltu. fcíe

Feje fekete, teste szürke, és fekete, szélső feor-
mányjai ék forma T fejér foltosok.

Európában EC. ííád, és Gyékény közölt. Fejér
nyakravalója, veres pofája, ollós fiirka. Hasonlít a'
tiáziverébhez. Fészke mesterséges, négy nátíszál
kö.-.zé kÜttetett. Estve énekel.

33- Nem. T A N Á G R A . Tanagra. í>ie• ÍJlceíe.

Orra kúpforma, hegyes, kitsíjiett, töve majd
három lapu, hegye menedékes.

L 4 Fji .
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*. Faj. Ja kapa . T. Jacapa. blft fffcttjorjc

Fckeíe, homloka, torka, és melyje skárlátszín.
Napnvúgoti Indiában, és Amerika szomszédsá-

gaiban. Áz egész Nem, mind idegen madarakból áll.

34. Nem. P I N T Y , P I N T Y Ő K E . Fringilla*
ber gínf

Orra kúpformaf egyenes, hegyes.

a. Faj. Erdei P. F. coelebs. bír 35uri?mif,
Tagjai feketék, evezői minden Tel 61 fejérek, a '3 . el
sÖ folt nélkül, két kormányjai rézsűit fejérek.

Európában, leginkább a' Bikkes Erdőkben tar-
tózkodik. A* Hímnek tavasszal kék feje , veres mely-
je, sárga zöld háta. A' Jérczének gvengébb színe
v;igvon, de mint éneklésekben, íigy színekben is sok-
félék. Tsak a* Jércze mégyeti el Dél felé telelni.

t. Faj. F e n y ő P. F. Montifr ing illa, tonttenffní,
*5*rgfti.f, SRowccty Öíifflujifc,

Szár nyolc töve alól igen sárga.
Európában. Jíem énekel úgy, mint az első.

is Bikmakkal él.

j . Faj. H ó P. F. nivalis, bet' ©CÉWfffinF,
Barna, alól hószín. 2-od rend evezői, és fedező
tollai fejérek.

A' Kaukastison , és Európai Havasokon, kivált
Sz. Gothárd, és Sz. Bemard körül, holott a' Kla-
Jtrom fojosóján rak fészkel.

4.Faj. T e n g l i c z . F. carduelis. bet ©tigífí;, 2>(«
(Mttnf.

Homloka és torka skárláíszín, evezői elöl sárgák,
két szélső kormányjai középben fejérek, a' többek-
nek hegyek fejér.

Majd egész Európában, és a' szomszéd Tíirio-
mányokban a1 régi Világban. Színe, kellemetes SZJ-
va, egész téli éneklése, Ötét a' legbetsesebb Euró-
pai Madarak közzé helyhezteti. Könnyen megszelí-
dül f és tanítható. Bagáts, Lapu, Répa, Kender-

V.R. A1 Madarakról. Kanári.
magot eszik. A' Kanárival igen szép Felemást sza-
porít, melly még tenyésző, de a1 következendő szár-
rnazat nem. Kaliczk'ában elél 15. esztendeig.

5. Faj. B e n g a l a i V. F. Amandává, bet gfnfc »otl

Barna , verhenyös , fejérrel pettegetett.
Napkeleti Indiában. Egíjy igen furtsa kis Ma-
, mellyröl állítják, hogy sárga tsonijai vágynak,

d-J a* mellyet Blumenbach Ur, megbizonyosodni
Xí:m tapasztj.lt.

é. Faj. K a n á r i P. F. Canaria.

Orra, és teste fejér sárgálló , kormányjai, és eve-
zői zóldellök.

Ez a' jeles állat úgy látszik, hogy a* XVI-dik
5zázadnak kezdetén hozatott elsobea Furópába, a*
Kanári Szigetekiöl, de már annak vége táján Né-
metországban közönségessé lett, és azólta sokféle
különbségre elfajult. Eredeti Faja úgy látszik, hogy
a' barna zöld, melly a' Kanári Szigetekben, a' hi-
deg hegyes vidékeken, a' víz körül rak fészket. A*
többek között, a"1 kontyosok, vagy bóbitások, és
veres szemii Kakerlákofc nevezetesek. Természeti
eledele a' Kanári köles, de megeszi a' Kender, és
Répamagot is, és uémelly fris füveket. Szüntelen
fris vizének is kell lenni. Megújításokra néha Czú-
kort, és nyárba -Salátát, Ts keményen sült tojástkell
nékiek adni elaprózva.

7. Faj. C s í z . F. Spinus. baö 3?iég?tt, ^ríenftnf.
KvezÖi középben sárgák, a' 4. első folt nélkül,
kormáiiyjainak lőve sárga, hegye fekete.

Hazája eredet sjerént, a' Icvelsó Észak , és tsu-
pán tsak telelésre jö a' mérlékletesebb Európába,
azért az ö fészke is ezen vidékeken ritkán találtatik.
Igen tanítható, jó éneklő, szelíd, megtanul szókat
kimondani, függő eledelét, és italát felhúzni, ée. Fe-
iül kékes, és zöldes sárga, alól fejéresió. Kissebb
tninl a1 Kanári, Kendermagot eszik, de legkedvesebb
eledele az Egerfa mag.

ma-
I* í . Faj.
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g. Faj. K e n d e r i k e , F. cannabina. bet -*>ánf[(ng

Eelíiíínf, tic Sírtf^e.
KlsÖ evezői, és kormányjai feketék, mindeniknek
széle fejoF.

Európában, és Északi .Amerikában, A' Kaná.
rival szaporított felemássai, más felemásuknak itr-
mészctek eilen néha lény ész ok. Vérhenyös fejt1. és
melyje veres, a' .Tércze b.irna, babos, nem V-JICS
fejű. Énekel, és Kenderni-ig-gal él.-

9. Faj. T s i t s ö r k e . F. linaria. t)e? $fa($Őt?iif, baá
Cítrindjeti, ©róéfíín, ?9íeerjfiííg.

Evezői és kormányjai barnák, szélek avult, Jhaío-
vány szárnyainak motska fejéreslö.

Az egész Északi föle!Ön. Nyájjas, kellemete" é-
neklése van, és igen megszelídül. A* K.(;nderikc;i ez
igen hasonló. Len, és Kendermagot eszik.

ÍO. Faj. Verébv M dumejiica. fcec ©Ijerítnjj, S?po$,

Evezői és kopminyjai barnák, torka (a*
fekete. Vakszcraei veriicnyösök.

Egész Európában , és a' síomszscl Tartomin;, i-
ban a% tó'bb régi VilágiKik , de nem az Erdőkön u-
nyázik. Közönségesen a1 Veréb mintegy fi izi állít,
meíly mint az Egér, önként vonul a;« Ember iu >.u.
Megszelídül, igen b:ija, négyszer költ e:-i/:teiidü!^ 1 ,
és igen feLsego. A' keiteknek, és mezőknek VJLÍÓ-Í !, ;•
gal ártalmas állat, de a' melly számtalan Bogárjii
is elpusztít, Tserebogarakat, ée. Találtainak ne
egészen fejéx Verebek is. Vágynak töíjíj Európ
Pintyek is.

^5. Nem. LÉGYKAPÓ, Mufcicapa,

Orra majd három szegeletes, mindenfelől k
taípett, hegye görbe. Orrlyukának szőrei
ra állók a' torka feié.

t. Faj. F e k e t e h á t ú L. M. atricapüla. bet fc
je g. fĉ icaráciicEíge 3-

Fe-

V. R. A1 Madarakról, miemuc.
Fekete, alól, és homloka foltja, és szárnyai tükö-
ré fejérek, szélső kormányjai kíviil fejérek.

Itt amott Európában. Legyekkel, és szúnyo-
gokkal élnek, de ezen, és a' tsíkos nyakún kíviU a*
többek ( 92 Faj ) mind idegenek.

6. Nem. B I L L E G E T Ő . ( Barázda B.) Mota-

cilla. bic SÖocf)(U!je.

Orra ár forma, egyenes, orrkávái szinte egyen-
lők, nyelve rongyos, kitsípett.

Ez a' nagy famiiia is bogarakkal él, ma-
got nem eszik, azért maga sem enni való, és
télben melegebb vidékekre vándorol. Lábai
nem szinte térdig tollasok. Farkaikat billegetik.

i.Faj. Fülera i le . Lujcinia. blf Diödjtig;*!/ 1̂)1(0*
meíe.

Fakó hamnszín, térdei köri'il hamuszín pereczek. '
Ez a1 gyönyörködtető állat, Európa és Ásia lqg-

hívesebb, és mértékletesebb vulékiuek tiilajdon kin-
tse y melíy ^prilisben a' mi vidékinkre jö, hová a1

Hímek többnyire 14. nappal elébb érkeznek, mint a*
.Térczék. Ezek az árnyékos bokrokban1, eggy kis kön-
nyű fészket raknak, száraz tölgy levelekből, és ké-
reg hártyákból, és 4- olajszín zöld tojásokat tojnak,
de több ízben is költenek. Augustusnak vége felé
{ölünk ismét elszállnak, de hova, még nem tudjuk,
legalább bizonyos az, hogy nem Afrikába. Tsaka*
Bíin énekel, főképpen estve és reggel, nappal tsak
az igen süni erdőkben, és Jérczéjének költésekor.
Meghaladja éneklésével minden Fajtársait. El«delck
Hangyaboj, Malombopár, Légy, Pók. Ha ezek nem
volnának, Borjú szív főve nidgreszelve, es gyenge
Kenyérmorzsával elegyítve; vagy jól megaprítoH
száraz hús, megtört moudola, kevés sáfránnyal, és
fris tojással elegyítve.

• Faj T s a l o g á n y . M. moduláris, bie
©ro6.«Ú!fe.

Feli'fl szürke barna, szányfedezöinek hegye fejér,
je kékellö hamuszín.

DéTi
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Déli Európában. Eggy szelíd, nyájjas, könnyeQ

Emberekhez szokó madárka , melly nek tsendes sZíli
va vagyon , és egész telén énekel. Termetében, ',
maga viselésében a' Füleiniléhez hasonlít, a* b'k
rokban rak fészket.

. Faj. P o s z á t a . M, curruca. %\% .©eaSmÚcfe , SS
? f & * H 5 í t í f í

3

Felül barna, alól fejéreslö, kormányjai barnák, a»
szélsőnek vékony széle fejér.

A* mértékletes Európában. Ez költi ki nanyol).
bára a' Kakuk tojásokat. Joliévá kis állat, melly
azoknak kikoltését, 's gondját is felválalja, a' ma-
gáé korul is szorgalmatos szeretettel gondoskodik.
Tanyája gyep, az agyagos földön.

4. Faj. H a v a s i T s a l o g á n y M. alpina. t}it g^í,
C t». íj. geífen.) 8erct>e.

'••Szürke rozsdaszín, torka fejér, hóid forma, bar-
na fokokkal, szárnya fedezői feketéllök, hegye fe-
lé fejér lineával babosok, kormányjai barnák, far-

•ka villás.
Ez az Ornithologusoktól gyakran másnak vélt

állat, lakik közép Európának hegyes vidékiben, ki'
yált bövségg.el a1 havasi kövér legelőkön. Gyonyö-
xü éneklése van, és igen jó ízü húsa.

g. Faj. F ü z i k e , F t f z i m a d á r . M. Salicaria, b(

Hamuszín, alól fejér, szemöldökei fejérek.
Európában a' ligetes Partok körúl, a7 füzesbe*

is sásasban egész éjjel éuekel, és más Madarak JU
vait követi.

6. Faj. F i g e m a d á r . AJ. Ficedula. 6fe
ter Ŝ elgeneffcr*

Barnátska, alól fejér, metyje hamuszín foltos.
A' szelídebb, és melegebb Európában, kivi

Cyprus Szigetében, honnan jó ízü húsáért hÖf~
hordják távolabli. Igen küsiny, tirümest lakik
gefákon f ősszel íigékkel és szölökkeJ iá elvéti.

7. Faj-

V. R. A' Madarakról. Hontmaddr.

7 . Faj. F g j é r B. M. álba. baő roeíff, obec greue 53-
SJifermSnncben.

Melyje fekete, két szélső kormány ]ai félig rézsűit fe-
jérek.

Többnyire az egész régi Világban. Nyughatat-
lan virgoncz jeles állat, melly farkát szüntelen bil-
legeti , és szaladozva bogarakat vadász, az apró
álló vizeken mindjárt tavasszal megjelenvén, mihelyt
a' ganéjos motsárok kiengednek; de megjelennek a'
szőlőkben, az új szántásokon, 's másutt is ugyan
ezt mivelvén. Tarkója, Nyaktsigája, nyaka feketék,
homloka, szemkörnyéke, nyaka oldalai, és hasa fe*
jcrek, teste felúl hamuszír, kékes.

g. Faj. S á r g a B. M, flava. bfe gíf6c 35-
Melyje és hasa sárgák, két szélső kormányjai fé-
lig rezsúlt fejérek.

Eur-ópának, és Asiának lapályjain. Majd azon
szép sárga színe vagyon, a* mi a"1 Sármalinkónak,
( i'ellyebb 26. Nem.) és tavasszal jeles hangos szava.
Valamivel kissebb a' fejérnél, gyakrabb az Erdők-
ben, mint amaz. Feje hamuszíü sárga, evezői, é*
farka feketék.

9. Faj. H o n t m a d á r . M. Oenanthe (
!

Háta szürke, homloka fejér, szemeinek vonása fekete.
Európának és Ásiának, köves részein. Szép ma?

dúrka. Ősszel igen kövér, és megeszik. Feje, nya-
ki kék szürke tUrtsikája és farka félig fejérek,
félig kifelé fekete.

10. Faj. B a r á t k a . M. atricapilla. bee Stíoítcrtcett*
jel, Sffiftnct).

Tserépszín (Tsigaszía. ) alól hamuszín, sipkája ho-
mályos ( pileus. )

A' mértékletesebb Európában, A' Fülemilét kö-
veti éneklésével.

i». Faj. F ü s l f a r k ú B. M. Pkomicurus.

Torka fekele , hasa, és farka verhenyős, feje , é«
t á szürke.
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. Frgy hazája van a1 fülemilévrl, cs^azzaJ egy.

gyiitl jő, és megveti is el. Igen kellemtres szava ii
vaevon , és fáradhatatlanul énekel .Napíeljötekor a*
Háztetőkön.

12. Fa). T s i p k e m a d á r . AT. Erithacuí,
fdwflnjcbeH, fííottifctjrfiiij/ 9íoíí)flír$rf)en.

Fára, cfi evezői Jiamuszínúk, hasa, és kormáayjai
vdhenyősök , a'-két szélsők hamuszínük.

Európának JErdejeiben az alatsoii bokrokban rak
fészket. A' Fvistfark írnál és Veres bt-gyűn él* nagyobb:
.A1 nyír vége felé kövér, és. jó ízú. A' Melleket
pusztítja. Jérczéi észrevehetőt éppen különbözők.

13. Faj. R é k b e g y ü . M.fvecica, baj
í

Melyje verhenyös kék vonással, kormányjaí
náki a' lövök felé verlienyösok.

Európának, és libériának havassaín. Égszín
rrelyje fejér fóllos közepével ennek a1 szépen ének'
lÖ Madárnak igen szép tekintetei ad. Fülemile mód-
ra énekel, i-stve, reggel, és tavasszal éjjel is, noha
nem olly rnagossan.

14. Faj. V e r e s b e g y íit M. rubecula. frlflen, , |mSzürke, torka és melyje verhenyösök.
Többnyire egész Európában. Télben is nálunk

znarad. Nem félénk, hanem szelíd és bátor, de igeil
tsípös, és marakodó, úgy hogy a' Deák példabe-
széd szerént: ketten eggy bokron meg nem alkusz-
nak. Könnyen megöl más madarat. Szépen énekel
a* fák tetején;

15. Faj. T s a l á ű t s a t t o g a t ó . M. Troglodytej. feef
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Szürke, szárnyai feketével, hamuszínnel habosok.
Az Északi földön, Eggy fürge kis Madár, inelíy-

nék szava hallik, a' fergeteg, és fagy idején is, tél-
ben a* sövények, rozsék , rakás fák, és venyiktit
között ugrálván, eledelét keresvén, bogarak lárváit,
lójáéit, hernyó fészkeket, és pókokat szedvén. Me-
leg pulia fedett fészket irak. magáuak, majd eggy sü-

ti'* kerrencze forirára, és igen sokat tojik. Farkát
felfelé tartja. Igen virgouez, és nehéz megfogni.
Hossza 3 ^ - 5 . hüveiyknyi.

16. Fíij- M. Regidu*.ö k ö r s z e m * K i r á l y k a .
bflá ©cltljíljnefjíti, ter ©

Másod rendű evezőinek külső széle sárga, közep«
fejér, búbja sárga.

Az egész esmeretcs Világban. Az Európai Ma-
darak közölt legkissebb , úgymint 3 és x hüvelyknyi,
és így mint eggy Európai Kolibri. Aranyszín sár-
ga búbját, majd mint a Kakadu, és a' Banka fel-

é l h j Fészke mint eggy kis lap-
Élete módja, mint a'Tsa-

g , j
emelheti, és letsaphatja.
ta, tojása eggy borsónyí.
lántsattogatóé.

17. Faj. R e n d i k e. M. Troohittts. fcec SöWffet, SSJeí"
fcwjítflö* CommerfSnífl.

Hamuszín zöld ellő , alól szárny fedezői sárgállók,
szemöldökei sárgák.

Európában, és a' Világ több részeiben. Serény
futó, gyakorta való a1 fűzfákon, mellyeknek ágait
párastul rendre ugrálja végig, élelmére bogarakat
vadászván. Szava rossz, nagysága 4. \ hüvelyk.

i£. Faj. V a r r ó m a d á r . M. Sutoria. bet

Egészen sárga, legkissebb.
Indiában. Kissebb az ökörszemnél, 3. hüvelyk-

nyi. Neve azon megjegyzésre méltó mesterségétől
vagyon, mellyel fészkét két falevélből készíti, mi-
dőn eggy száraz levelet, eggy zöldhöz, a* zöld ág-
nak végső szélére, minteggy hozzá varr, úgy hogy
a' kettő eggyütt oílyan legyen, mint eggy kis papi-
ros töltsér ( bors takaró.) itrellyet pelyheivel meg-
bélll. Tojása fejér, eggy hangyatojásDyi.

2>7, Nem. P J P H A . Pipra. bet motioítn 3eifÍ3-
Orra fejénél rövidebb, erős, kemény, töve
majd 3, szegi*, épszélü, hegye hajion. Lábai
lépők,

K ö v i P . P. Rayicota* Uv ©teiüjeiíig-
Búb-



V. R. A Madarakról.
Búbja felálló, széle bársonyszín piros, telte &fa
ga, kormánnyainak fedezői tsonkák.

Gvmeában, a1 kősziklákon lakik. Eggy Galamb
nagyságú. Tyúk természetű. Minden Fajai idegen
Országiak.

38. Nem. C Z I N K E , C z i N E G E . Parus.

Orra épszélu keskeny, laposatska, erős t ke-
mény ,• töve sertés. Nyelve tsonka, serte vé-
gű. Hátulso lábujja igen nagy, és erős.

j . Faj. B ú b o s Cz. P. erifiatus, tie JFiau&enmeffe,

Feje búbos, nyakravalója fekete, hasa fejér.
Európának minden Erdejeiben, kivált a1 fenyve*

sekben , tapájos Erdőkben , és Oyalogfenyokön ma-
gános szelídíthetetlenj 4. \ hüvelyknyi.

3. Faj. S z é n Cz. P. major. Sobímeiff/ Cpíegíftlietff,
Feje fekete, vakszemei fejérek. Nyakszirtja sárga.

Többnyire az egész régi Világban. Eggy márész
állat, melly sokkal nagyobb Madarakat megtámad.
IVIás kíssebb madaraknak fejeket kivágja, és még az
aluvó Gyermekeknek is szeméhez vág. Tapasztal-
iatottezen, és más ezen Nembéli Télben nálunk rna- ,
xadó madarakon, hogy az ö orrok sokkal inkább
megkeményedik , mint nyárban , melly néki az ö ele-
delének, a' fagyos földből való kivájására igen al-•
Italmatos. Ez az Európaiak között legnagyobb.

3, Faj. K é k Cz. P. coeruleus. fcle SSIaumeffe , %\VA*
peímeffc*

Evezői lsek ellök, az elsőknek külső szélek fejér ^
homloka fejér, fejeteteje kék. i

Európában bövÖn. Eggy szép , és igen hasznos*
Ttis állat, melly Ősszel, és télben, a' fákról számta-*
lan' sok bogarakar, és bogár tojásokat elpusztít,."
nagy hidegben meglátogatja az ablakokat is, és min- I
cen'iémíi magokat felszedését. Há'a sárgán zöld el--5.
le,] szárny-fedezői kékek, farka kék, közép kormány-ff

4$. hüvelyknyi. *•

4. Faj;

V. R. A' Madarakról. **ske.
aj. H o s z s z ú f a r k ú Cz, P.caudatus. feif

tn'ife.
Fejcteteje fejér. Farka testénél hosszabb*

Európában, és N.ipnyúgoti Indiában. Felül rő»-
zsaszín , alól fejér. Sűrű tollai vágynak, és mestersé-
ges zatskó forma fészket rak, moliból, gyapjúból,
iiieJlyet hogy ellitkolhasson , bevonja azt kívüiröl,
színié oüyan faszeplövei, és mohhal, a'minémüvaa
a' fán, mellynek derekára azt rakta. Találtattak
benne so tojások is.

g. Faj. S z a k á l l a s Cz. Barát Cz. P. biarmicus, ta l
á

Feieteteje szürke, farka testinél hosszabb > feje sza-
kállas.

Északi, és Napnyűgoti Európában, kivált a* Mo-
mrokon és Nádasban. Nyárfa barka, és gyékény-
pilybéböl (pohkából) rakott fisakét három nádszál
közzé függeszti. Á1 hímnek szemei alatt eggy tsomó
hegyes fekete toll vagyon, melly szatáilat mutat.

é. Faj. F ü g g ő m a d á r . R e m i c z . ( nem figemadár)
V, pendulinus. *t( SÖÉUteítHCÍfe, ^><nbuíitl, bfí Siemlg.

Feje majd versenyijs, szeme vonása fekete, evezői
és kormányjai barnák, mindeniknek széle verhenyos.

Ht amott felső Olasz, Lengyel, Magyarország-
ban, és Sibcriábao. Igen mesterséges erszény forma
fészket rak. Füz, Nyárfa barkák, Bogátskoró, ée*.
Zolikáiból, mellynek oldalt van két nyílása, azt szo.
ros nyakánál fogva a' víz felett eggy gyenge ágra
felfüggeszti, hogy tsirkéi a1 ragadozó állatoktól meat-
ti-'k légyének.

39- Nem. FETSKE. Hirundo. ti« <Bá)Watht,
Orra igen kitsiny, hajlott árforma, töve lenyoműlt*
Száj nyílása fejenéL tágobb, szárnya hosszú; farka

(többnyire villás). A' Fetskék az 6 alkotásokon kí-
vül is, életeknek módja, ée. által, ezen Rendnek több
állatitól igen megkülömböztetik magokat. Ók majdL
soha nem járnak , hanem dolgaikat nagyobb részént
i'epitlve, és ülve kövelik. Öblös szájok vagyon, ét
az/al ti' bogarakat, a' levegőben, vüev a' vizeken rep-
lekben igen alkalmatosán eltudják kapni. Az az es-
merétes vitató kérdés, a1 mi ilt való Fetskéinknek
kivált a1 két első fajnak téli lakhelyekről még m;nd

Országa. M a z "
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azzal is, valamit arról irtanak, tökélletes tisztába*
uintsen. Kár hogy a' vagy eggyik, vagy másik állí-
tásra felhozott tapasztalások mellé a'P'ajok, mellyé-
ken azok tapasztaltának, nintsenek eléggé meghatá-
rozva hozzá adva 1 Az ö eltávozások mindazonáltal,
a' melegebb vidékekre, mindenkor kétségesnek, és
nem a'legnagyobb bizonyságnak lenni láttatik. Annyi
bizonyos, hogy némelly fajok elmennek, néinelly,
lyek itthon maradnak, de az elébbeniek kb'zzi'tl is,
az utóbbi költések, mint gyengébbek, itt maradhat-
nak, és rétekre, Kádasba, Tokba rejtezhetnek.

1. Faj. F ii s t ö £ F. Kémény F. ff. domeftica. {H. ru.
ftica. Linn.) SRaucfcftfcujal&e, S

Kormányjai, kivévén a* két közbülsőt, fejér folttal
jegyesek.

Az egész Északi földön. Ez fészkét a1 házon be-
löl rakja, Reményekbe, Islálókba, Csűrökbe, geren-
dákra, fedelekre, párkányokra, va^y Hidak alá. Fésj-
ke félkerek, és felül egészen nyílt, hogy ki *s bere-
pülhessen. Neve színétől vagyon , mivel mintegy füs-
tösnek látszik, felül fekete, kék, torka motskos ver-
henyös, homloka piros, hasa fakófejér, lába tollat-,
lan, tsupasz. Tavasszal elébb megjelenik , mint a' kö-
vetkezendő. Midőn a' föld színén, vagy a' víz felü-
letén aUtsonyon repdesnek, essös levegőt jelentenek.
Tsirkéiknek rendeladnak enni, liogy eggyiknek több
ne jusson, mint a1 másiknak. Szépen énekel kivált
jó hajnalban.

t. Faj. F e j é r h a s ú F. KülsöháziF. H.agrtijlis. (Linn.
urbica). bfe

Lábai borzasok, kormányjai folt nélkül, háta feke-
te kékellő, alól egészen fejér.

Eggy hazája vagyon az elébbenivel. Ez tpbb*
nvire kívül a' házon, a' falakon, Templomok , 's más
nagyobb tsinos épületek ablakaiba, 's párkányjaikra
a* fedél alá rakja fészkét. Fészke mintegy sütő ke-
ni encze , felül bébólt ózott, nyílása oldalast vagyon*
és a' sárdarabok mellyekből rakja, rendes négyszö-
gük, renddel egymásra rakva. Valamivel nagyobb
az elébbeninél. Torka molskos fejér, fartsikája fejér;
örömest fenn repdes. Ha megjövetelének idején, va-
lamelly Veréb, vagy más madárka az ö fészkét el-
foglalni találta, társait öszveliíván, míg némellyek

V. R. A Madarakról.
a ' Fogoly ellenséget őrzik, máíok agyagot hordanak,
V a' fészek ajtaját köz akarattal betapasztják.
. Faj- P a r t i F. ff. r iparim &le Uffcjcbroal&e, @rb«

fd>n>albc.
Hamuszín, torka, és hasa fejér.

Európában a1 Vízpartokban, Sárgb'df ökben , Hb-
nioksziklakban rak fészket, tekergos bejáróval. Kis-
sebb az elébbenieknél,

j. E n n i v a l ó F-. H. ssculf.nta. tít QaíatlflAníy fete
?£)ínefifj ©

Minden kormányjai fejér folttal jegyesgit.
Eggy ökörszem nagyságú. Találta tik a' Sunááí,

és más szigeteiben az Indiai Archipelagusnak új Gvi-
neáig. Ott rakja a' partlyukakba, és hegy üregeibe
a1 nevezetes Indiai, vagy Tünk is fészket, meüyneK
matériája hasonlít á'Vizaliólyaghoz , által lát ható, fe-
lényi mint eggy tyúktojás ; de tovább még eléggé tud-
va nintsen. Ez Indiában uagy kereskedés, es vala-
mi füszerszámos kényes eledel, méllyel Európába ia
kihoznak. Síeduek eszLeudötikéot közel 4 millió ülyea
ícszkektit, ée.

ji-Fíij. L á b a t l a n F. Kőf a l i F. H. opus. bre B}laaeÉ*
> X«rmfd)ioalí>c

FeketéllŐ, torka fejér, mind a' négy lábujja előre álU
Mindenütt a' föld kerekségén üromast a' Tor-

nyokban, t.iarökben, és magos épületekbeu rak fész-
ket, és tsák estve, reggel repül Ki, mivel há leszáll
a' földre, kurta lábai , és keskeny szár.iiyai miait
nem kó'üuyen emelkedJietik fel; de élei kőiméivel a*
kőfalon könnyen kúszhat-.

40. .Nem KETSKEFEJO. {LáppaHtyú, Lappogó túl
a' Dunán). Caprh/iulgus, giegemnelfet/ 3íadjC4

b
Orra kevéssé hajlott, igen kitsiny, árfofnia, tö-
ve lenyornúlt, bajusszai szemszor formák, Száj-
nyílása tágas, középső körme befelé szemszörös;

'-• Faj. E u r ó p a i K. C europavus. bie europőifdje

Fekete, hamuszínnel, barnával, verhenyössel
f j é l tarka, orrlyukai ellúntek* (oblolet).

M a A'

és



I8o V. R. A' Madarakró l Galamb.
A* régi Világban. Eggy szép márványozott

állat, melly dolgait Isak éjtszaka követi, és i^pn;. *
ben mindég dorombéi. Pillékkel él, ée. A'régi Rege.?
hogy a' ketskéknek tejét kiszopná, a*1 mesék közzfc
tartozik. A' fetskétöl annyihan küJÖnbÖzik, a' men.
nviben a' Sólyom a1 Bagolytól, a' Pillangó a' Pille,
tol. Formája, nagysiga, mint a1 Kakuknak. i

VI. Rend. Tv tik nemük. Galtinae. 1
Ezen Rendbeli Maciaráknak lábaik rövidek,.

Orrok domború, mellynek töve húsos brirrelbé-*
vonódott, és a* mellynek felső fele mind két ÓU^
dalról, az alsónál alább ér. Többnyire Nüvevén;
magokkal élnek, melJyet begyekben meglágyíu
nak. Feles nöszésűk, sok tojásokat tojnak, és na-1
gyobb része a'házi szárnyas állatoknak ezekből áJJj

41. Nem. GALAMB. Colámba, bie
Orrok egyenes, hegye felé leszálló.

i.Faj. V a d g a l a m b , C, Oenas. §ofyta\lh<i <jciauiui»r<
Hamuszín, nyakszirija zöldfényes, szárnyai yonásay*
és farka hegye feketéllö.

A' Vadgalambnak jobbadán az egész régi Világ,
hazája. Örömest lakik a'magosabb vidékeken, vala-:,
mint a' Házigalamb is. Vándor Madár, melly ta-f
vasszal hozzánk is jő, a' magas fákon, és kősziklán
hasadékiban rak fészket, és kétszer költ esztendőben;".
Az Északiak Ősszel valamennyire Délibb vidékekref
mennek; a' mértékletesebb föld tályékiak ellenben1

falkástúl Lelelnek a' kősziklák üregeiben, és cdvaS
fákban.

2. Faj. H á z i G. C. dumejlica.tyt $ím<tau6í/ ^
Hamuszíu , fartsikája fejcr, szárnyai vonása és
kaJjegye fcketéllÖ.gy fcketéllÖ.

Számtalan Hasonfajokkal lakik, és mulatozik Eu-
rópában, Asiában, Earbaviában. A1 Házigalamb úgy#1;
látszik, hogy a' cultura által újittalott különbsége * , '
Vadgaljmbnak. £z a' liázi szelid állatok közoU ei-
léne mondhatatlanúl leggyonyorüségesebb, ámbár nciH
*' leghasznosabb. Rendkívül szaporodik, a' yátt'doí

két- .i

V. R. A1 Madarakról. Galamb,

kétszer, a1 szelíd 9-szer , n-szer is költvén eszten-
dönkéut, annyira hogy eggyetlen eggy pár, négy esz-
tendők aUtt 14762 Galambokra szaporodhatna. Ne-
vezelesebb Hasonfajai (mellyclt közzűl sokak külö*
nos Fajoknak lenni látszatnak) e' következők;

a. G a t y á s G. C.dafypus. trommeítauBe.
Lábai egészen tollasok. Igen tenyésző.

b. B o r z a s G. (7. hifpida. W cauf)e íciufeí.
Apró pelyhei felállók, hátán, 's szárnyain eloszlottak.

c. F o d r o s h e g y ú G. C. turbita. baé SD?6i»cf)en.
JMelyjéa fodor tollú, ís igen rövid orrú. Eggy Gerli-
ezényi.

d. S z é l e s f a r k ú G. C, laiicauda. *pfűttentdn6«; f̂«
f

Farka felálló, sok tollú,.kiterjedt 32 kormánytollak-
ból álló szeles farkát feltárttal ja, és kiterjesztheti,
rnint a' Páva.

*. K e r e n g ő G. C gyratrix. híc tumíer, Xaumler>
Sebes replében kereng, fellyebb rep'úl a'többinél.

/ T s u k l y á s G. C.cuvullaia. ©cülelfctoufefi/ ^íttí6(n«
tnube, fJJpri'cfíftTaBb*.

Tarkójának loUai vissza hajlók, felállók.
Hazája Boldog Arabia.

g. T ö r ö k G. C. turcica. íiírfífdje X.
Orrviassza bibirtsós. piros, orra sárga, lába reres.

Arabiából sziirm:iznak.
h. Be gyes G. C. ^utturofa. bfe 5?ropfíaíi6e.

Szörnyű nagy begyü, mellyel felfúvni hatalmában van,
>'. P o s t a G. C.tttbellaria. ^ofttím&e, 33cÍeftJU&e.

Orrviassza széles , fejér; szemhéjjii tsupaszok.
Neve onnan vagyon, mivel Levánt.áhan, Alep-

póban , Alexandriában vélek Levél küldésre élnek: t.i.
az Ulj Galambokat, két távol lévő helyen igen jól
táplálják, a' Levelet szárnyaik alá kötik, vajy petsé-
tefik , mellyel azok esraer'etes helyeikre sietnek, ott
ax Égi Postát elfogják, és a' Levelet iüle elveszik.
Sebesen, és fenn repülnek.

*• S p a n y o l G. C. hifpaniei, ©píitiifcffe %.
Orrviassfea fejéreslü korpás, színe különb tülönbféle.

V
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Kggy tyúk nagyságú, meg annyi i^int a' l'öznns&ji
ges Galamb, melly miatt messze nem is távczhatifeí

3,Faj. K o r o n á s C. C. coronata. fcft" $r
ncntauhp.

Kékelló , felül hamuszín , szemkörnyéke fekete,
ja felálló, válhú í'erhenyosÖk.

Üj Gvineában, és a'szomszéd Szigetekben.
eggy Pulyka nagyságú. F,urópában aem tojik,
legalább nem kőit.

4.Faj. S z é k á t s . , Ö r v c s C. C.pghimbes,
0tcjettau6e.

Kormányjai hátrább feketék, első evezőinek küLs<j '
széle fejéreslö, nyaka mindenfelől fejér.

Többnyire egészEurópában. Felül kék^a'óSfa-
kó. Öszve nem érő fejér örve ötét a1 többiektől meg-
különbözteti, de a' közönségeseknél nagyobb is.

5. Faj. G e r l i c z e , C. Turtur. Me íiittejtfljifcf.
Kormányjainak heeye fejér, háta szürke, melyj&.
hús szín veres, nyaka oldalának fókja fekete fejér l\M
íieákfcal.

A' meleg, és mértékletes vidékiben a' régi Vi- '
lágnak. Eggy igen szép állat, melly magának az Enw
berek elölt rendkívi'il is nagy betsültetést nyert, hp*í
lőtt azon magasztalt tisztasággal, Páriához való hív~w
seggel, é.s más virtusos tulajdonságokkal 1sak elöítá-.
let szerént bír. Legkissebb a"1 Vadgalambok között
Nem mindenütt eggy színük, némcllyeknek fekele, iná-1

soknak fejér Orvok vagyon, vagy inkább két fél hold-'
jok a' nyakokon. Könnyen megszelídülnek, vándor
madarak, seregestül repdesnek; idö változás elotí
jmélly bugást, vagy nyögést tesznek.

é. Faj. K a c z a g ó G . C. risoria, fcfe .
Felül sárgálló, nyaka örve ( holdja) fekete. í

A' szelídebb Európában, és Napkeleti Indiábanjjt.
Szerelmeskedésekben nevető hangot adnak, meilvrólfj'
neveztetnek. ^íidön szárnyaikat tsattogtatják, verik,;'
fergeteget, és rossz időt jelentenek. 20 Esztendőt éU-
Mekj de házban tartatva alíg nyólezat.

7. Faj. V á n d o r G. C. migratoria bi*
Szemkörnj'éke tsupasz, vérszínü, melyjé verhenyős
A' legészakibb Amerikában.
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Fggy vándor Madár, mellynek törriéntelen sere-

ge, szó szerént való értelemben néha a'lS.ípot mt-gho-
rnályosítja. Ezek olly nagy sei éggel szállajjak art'ák-
ra , hogy gyakran annak igen nagy ágai letörnek, he-
lyek nem lévén egymás hálán í$ állanak, él az illy
f'ák alatt több hiivelyknyi magosságú ganéj is talál-
tatik, de ezerenként is fogják Őket az Indusok , és e-
szik mind frissen, mind megfüstölve, és saárartva.

43. Nem. F A J D . Tetrao. ba<
Szemek' líörnyékéa kopasz szümoltaös, vagy
ritkább tollú í'ólt van.

• Tollas Idhúk.

i .Faj. F a j d t y ú k . T. Urogallus. ber Síaetfja&tí,
Lábai borzasok, farka kerekített, szárnya allya fe-
jér, (a ' Jérczének tarka).

Északi Európában. Igen éles látása, és hallása
vagyon. Nyelve és gégéje fejér, mélyen alatt van a'
nyeldeklöben. Az Ö párzások Februáriusban esik,
és akkor úgy tetszik, mintha sem nem látnának-, sem
nem hallanának. Ez okon ekkor szokták őket vadász-
ni. A' Fajdok között ez legnagyobb, Tsirkéi mi-
lient kikelnek, néha még aT maradék, tojás darabbal
gyorsan szaladnak a1 Hangyabojra.

5. Faj. N y í r F a j d . T- Tetrix. Ut S5trfb.űí)n-
Lábai borzasok, farka két ágú, másod rendű evezői
aT töve felé fejérek.

A-z Északi régi Világban. Élete módjában, *s
párzásában a1 Fujdtyúkhoz íiasonlít. A' hímje olly
nagy, mint eggv tyúkkakAs,, és violaszín fekete, a'
Jercze majd fciényi; és veres fekete kereszt vonások-
kal, Legdcrekabb elesége a' Nyithimbó,. a1 honnan
neve is vagyon. Húsa jó.

5, Faj. Hó Fajd. gatyás F. J . Lagepus. tmé
fyh Ri

Harnnszín, ujjai boTzasok, evezői fejérek, kormány-
jai feketék, a' hegyei fejérek, a'közbülsők fejérek.

A' Helvétziai, Savóját havasokon, és az Északi
Vidékeken, gyárban sziírke, télbea fejérszínu. A'
Madarak között egyedül ezeknek talpuk állja van szőr
forma tollakkal befedve. A1 hó alatt lakik, és ott
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rak fészket, a'napot, és szelet nem tűrheti. Szava n
vetéshez hasonló. Húsa keserű.

4. Faj. C s á s z á r m a d á r . T, Bonasia. baő
Lábai borzasok, kormányjai hamuszíni'ík fekeie pon-
tokkal, fekete vonással, kivévén a' két közbülsőt.

Közép Európában a* mogyorósban magánoson él^
mellyeknek hímbarkái legkedvesebb eledele. Húsok.
a* Vad Madarak között leggyengébb, fejérebb , és,
jobb Izü.

• . K o f a s z Lábúk.

{. Faj. F o g o l y . T. Perdíjé, bqg 9lcSf)Uf)ií;
Lábai kopaszok, sarkantyúsok, fejérek , szeme alatt-
skárlátszm kopasz folt, farka rozsdaszín, melyj*
imrna.

KÖ7.ép Európában , és Ásiai Oroszországnak mér-,
téklelerebb Vidékein ; mind a' bokrokban , mind a' s/a-
bad sík mezőkön seregestül jár. Télben a* hó alatt
telel. Estve nagyon szóll. Húsa kellemetes ízü.

$. Faj, V e r e s F o g o l y . T. rufus. bíiörotfjeií
Lábai, és orrai veresek , torka fejér, fejérrel pe(Le-
getelt, fekete vonással kerifve.

Déli Európában, és Napkeleten seregestül. Az Av-
chipelagus szigeteiben, mint majorbeli szárnyas álla-
tok úgy tartatnak. Igen jó ízü állatok. A' mi fog-
lyunknál sokkal nagyobbak.

7. Faj. F ü r j . T. Cotumix. ble SBűtfeítí.
Teste szürke, foltos, szemöldökei fejérek; kormány-
Jainak széle, és bóldotskája verhenyöa.

Az egész régi Világban. Lapp Országtól fogva
Kápig. Vándor madár, melly költözésében , kivált a"
Földközi tenger szigeteiben , és a' szomszéd tartomá-
nyokban néha számtalan tsoporttal látszik. Legin-
kább éjjel holdvilágon utaznak. A' hímeket , ki váll.
Olaszországban, az Ö harezokért ketlvellik , holoLt. is
Valamint Sínában őket (mint a' tsatázó Kakasok,it) pá-
rastul küszködtetik. A1 hím, de tsak párzása idején,
egész éjjel hallattatja az ö hangos szavát (Pitypa-
laty!) A' síkon élnek, erdőbe ritkán mennek, fára
soha nem szállaoak. Vágynak Hasosfajai,

43. Nem.

V. R. A' Madarakról. \%%

I

A3 líem. GTÖNYGYTYÚK. Nnmida. baí ^edíjuíjn.
Feje öszvenyomúlt, színes nyakú, szarvas, le-
függö húsos taréj az állának mindenik oldalán.

i.Füj. K ö z ö n s é g e s . Gy. N. Meleagris. baí getneint̂ V
Sz.ii nyílásán kettős húsos taréj, torka ráncz nélkül

v ló.
Hazája Afrika, de már tsak nem egész Európá-

bí/n, és Amerikának sok részeiben elterjedt. Barna
szürkés, fejér pontokkal, mint gyöngyökkel minde-
nütt meg van rakva. Szépségéért., tojásiért, és hú-
s.-iért. larialik , mellyet a' Fáozáulioz luvsonlítaudk. A*
Tyúknál nagyfcbbatska.

44. Nem FÁCZaN. Phajtanus. ttt gafatt.

Pofáinak bőre kopasz , sima.
i.Faj. K a k a s , házi Tyúk. PJi. GaUtu. ter^all^Antt.

Fejeiét éjének öszvenyomúlt hústaréja, és a' torká-
nak kettős fülei tsupaszok, farka öszvenyomúlt, fel-
nyúló.

Az Erdei Vadtyúknak hazája India, holott azt
legelsőben Dampier fedezte fel. Az piros barna szí-
ni'i , és a' nyaka, 's szárnya hegyén lévő szaru ne-
mű sík lapotskákról nevezetes, mellyek a' Selyem-
farkúnak eleven piros szárny lakjaihoz hasonlók; a*
házityúk ellenben többnyire az egész földön elterjedt.
Az új világra a' Spanyolok vitték elsőben. Ellenbea
a' Napkeleti szigetekben , Tongatabú, Ovajhi, és más
szigeteiben a* Déli Tengernek, azoknak feltalálása-
kor már bőven találtattak. A' Tyúk sokféle végek-
re alkalmatos, számtalan tojására, és gyakor köl-
tésére nézve, reggy a' leghasznosabb állatok között
ezen egész Seregben. A1 Kakasnak viaskodásával e-
leitöl fogva mulatságra éltének, és Angliában, ée. még
ma is Kakas viadalokat adnak, mint nézöjátékokat.
K<?tegségekröl a'Tyúkoknak lásd fellyebb 57. .5$. §.
A' Tyúkok, mint. más megszelídített, háziálülok is,
lassanként sokfélékre elfajúltanak. Leginkább a' kö-
vetkező különbségek megjegyzésre méltók:

: B ú b o s Ty. G. ertjiatus. bűá
f d ^ b t

/ bcc«nfltí?

Sürü toliakból álló búb a' fején.
Ezek minthogy felfelé egyeuesea nem láthatna1^
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a' ragadozó madaraknak jobban kiléteitek,
félék. Mexicóban irind megbúbosodnak.

i. B o r z a s Ty. G. ctyfpus. ber Sríiuffí)iiE)n.
Tollai visszafordultak, kormányjai sugár nélkül.

Gyengébb a* többinél. Ennek tollai későbbre nő-
vén, hosszú lábairól Gértyáknak is mondatik.

c. K u s z a Ty. G. cáudatus. uttíjefdjuiQnjte Jpíiíjn.
Farkatlan. Virginiában mind elvesztik a'farkokat,

4. T Ö r p e Ty. G. pufdlus. gtwrgfju&n.
Igen kitsiny, és tollas lábú, vagy gatyás, hátulja
tollai hosszak.

.ír

e. Gatyás Ty. G. plumipr.s.
Lábai mind lábujjáig tollasok.

f. S z e r e t s e n Ty. G. niger. baS Igorén íj u fitt.
FelsÖ bőre feketéilö, mint a1 Szeretsen, és Egyipro*
mi Kutya.

A' Gvineai Égtájnak befolyását tapasztalja, é»
bőre megfeketedik. Fö képen Sz. Jágóban, a* Zolde-
lö hegynél, holott közönségesen más madaraknak is
illy különösségek vagyon. Taréja alól felül, buce,.
tolla, sőt még tsontja is feketék.

g. Gyapjas Ty. G. lanatus. bité aBoÜíjtt̂ lt.
Tollai simák, majd mint a' szőr.

Japánban , Sínában , ée. Iunen származott az a1

mese, hogy Tengerinyúltól, és Tyúktól származottj
felemások volnának.

2. Faj. I g a z i F á c z á o . Ph. Cohhicus. &er
Verhenyos, torka, feje zöldkékellő, farka ék _ _
bású, pofái tarjagosok. Neve a* Phasis Folyóvizé-

ről vagyon, Mingréliából, honnan ezt az ArgonaU'
ták hozták elsőben Európába. Most már tartant
mind a* régi Világban. A' Jércze Fáczányokban,
valamint a' Jércze Pákákban , tapasztaltatottá á k b a n , tapasztaltatott néim
kor az a* ritka változás, hogy ároknak ollyan tollai
vóhaoak, mint a' hímeknek. Szépségére a1 Pávával
vetekedik, de fo' haszna tojása, és húsa, mc
min,den Madarakénál jobb ízűnek tartanak. gg
Kappan nagysága, és szebbnél szebb Hasonfájai
vágynak.

3. Faj. A r a n y F. Ph.pictus. t)« €5i
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Eúbja sárga, rnelyje skárl^tszín, másod rendű eve-
zői kékek, farka ék szabású.

I'azája China. Kissebb az elébbeninél, de ldvált
há'n. tollárnak aranyszín ragyogásival amazt insg-
haladja.

4, Faj. Ezifst V. Ph. fycthemerus. tfr
(Sfíbrffü, fi g f

Fejér búbja, és hasa fekete, farka ék szabású.
Hazája ugyan az, ísn;ét kissebb az elébbeninél

a1 Jércze felül piros barna, alól fejér.

45. Nem. HÓKÓ Crax, tct í;cfp/ p̂
Orra töve viasz hártyás, mindenik orrkáváján,
fejér fedező tollai vissza hajlottak.

1. Faj. K u r a s i z o , C jtlector. tet
fcí)( JFioffo.

Viaszhártyája sárga, teste fekete, hasa fejér.
Guiánában. Igen bövsége.s. Eggy Pulyka nagy-

*ágú, kedves ízü húsáért megszelídítetett. Örömest
követi az embert, de úgy lálszik, hogy bohóságból,
mert ha eggret kÖzzülok meglőnek, a5 többek ott
maradnak mind. addig, míg őket eggyenkcnt lelövik.

46. Nem, PULYKA. Meleagris. fcaé £eut()u{jn.

Feje spongyíáa borsós húsokkal rakott, torka
hosszára nyúlt hártyás taréjjaL

t.Faj. KözönségesV. M. Gallopnvo,
aíáíf^tf

Feje, homloka, és nyaka hústaréjos, a1 HÍRinek
melyje (szü^ye) szakállas.

Á' közép és Északi Amerikában, holott falkás-
túl százankent, kivált az igen nagy fákon lakik.
1530-ban vitetett elsőben Németországra, a' holott
most mint másutt is Európában derék húsáért major-
ságul tartatik, és fejér, s más szíuú sok különbsé-
gekre elfajult. Haragból, szeretetből, 's más okok-
ból való gogosködése, és farjta sátorozása, ée<. tud-
va vagyon.

47- Nem. PávA.. Pavo. Itt 3̂faU«
Feje visszafordult tol]ak!$al,. Iqgyczö forma bú-

fiOS,
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bos, farka tollai hosszak, kiterjeszthetők, szem-
foltosok.

i. Faj. Búbos P. P. crr/Iatus,bet gémeine $.ip«fl«!ljafy|.
Feje Öszv-nyomúlt búbbal, sarkantyúja eggyes.

Hazája eredet szerént Napkeleti India, és a'Nagy
Sándor idejétől fogva terjedtek Európában. Ki váll a'
Hím, farka, vagy inkább háta tollainak leírhatatlan
pompájára nézve, kivált mikor sátorozásában azok-
nak sok színű gerjesztő szépségét kevélyen mutogat-
ja. Eggy legszebb feremfés a'Természetben, de ez
a1 rész 3-dik esztemíö előtt a* fiatalokban ki nem tet-
szik , noiia a' búbja már 3-dik hónapjában kiüti ma-
gát. Néha (de valóban igen ritkán) Jércze Pávák is
találtatnak illyen hím tollúkkal. Van fejér Hasonfa-
jok is. ősszel az ö t-kes tollaikat elhullatják, és ta-
vassz.-il vissza nyerik astoliat. A' hím a' tojásnak,
és Tsirkéinek ellensége, valamígbokrétájok kinemjö.

48. Nem. TÚZOK. (Mis. ber Zvappt.
Orra boltos, felső errkávájtí, lábai futók, 3 uj-
júk , magossak , terdtn felül tsupaszok.

1. Faj. Lo HÍ ha T ú z o k . O, tarda. ber flemíine Srítppf.
A' Hímnek feji, és torka mindenfelől toll bajuszos.

Ezen legnagyobb iiazabeli madárnak Hazája a*
mértékletes régi Vilá^. Tanyájok az egjenes Síktár-
ség. Seregestül legelnek. Igen szemfül vigyázó Ma-
darak. A Kim kÖ*el 30 fontot nyom, aT nyelve aJatt
eggy nyílás van valamelly Zatskóra, melly a' mint
vélekednek, víz tartásra való. Jobban repülnek, mint
sem sok írók felölök állítják. Könnyen megszelídül-
nek.

2. Faj. R e z n e k . O. Tetrax. bfc 3
Feje és torka sima {szakállatian).

Európában, kivált Franczi a országban. Eggy napt"
Récze nagyságú, fekete veressel, és fejérrel pettege-
tett. A* hímnek fekete nyakán essy fejér syűrö va-
gyo özarnyamas rezgéséről neveztetik, ee.

VII. Rend, Síruczok. Stmthiones.

Szabad, öízvefoglalatlan lábujjú, rövid, repülés-
re alkalmatlan, evező nélkül való szárnyú szá*
razi nagy Madarak.

49. Nem.

V. R. A'Hadárakról, Strucz,

JLQ. Nem. STRUCZ. Struthio. bee (gftt«ié«
Orra majd kúp forma, szárnyai repillésre a)kal-
matlanok. Lábai futók.

,, Faj. Közönséges fi. S. Camelus. \stt flfmffne
Stamtü ©ttQUÉ

Lábai két ujjúk ..külső ujja kitsiny, körmetlcn. Szár-
nyainak két tövises szálkája.

A* legnagyobb Madár, mellynek magasíága (.—
l 0 lábnyi , és szinte 3 mázsa* nyom. Hazája Afri-
ka, és sokakban hasonló a' *cv*h»t, p. o. melyje
«.'iniára ,. és még eggy másikra «»?*», a* hátulján,

" kettÖ ö néki a* fekvésben, ülésben , és
. , , 1 . 1 -n . ' T i . . . . 1 í . _ L _ J . . , J .

netlyel maja minden mm aiLctiun.cn mrananHj. • *-§j
megtaníttatik, hogy két meglelt személye* rajta lo-
. . . ^ í ^ t n o i , fntonnpn nfidifT iollaival 1<araEIál. ékes
megtaníttatik, hogy két ineglfit. szeméye* rajta o
vagolhatnak, főképpen pedig tollaivai i<a&-/,eiál, ékes-
ségre 's né jclly eszközökre. Ennek zászlójának

ppen pedig t o l l a i ,
eszközökre. Ennek zászlójának

i ; t i j d o n tollai forségreminden szála, ismét mintegy eggy tulajdon tollai for-
míl (pennáé decompojiiw) mclívcl mind!

jdon tollai, for
íen más tollafc-

melegebb viüekcKen rojasau xuuunyirc u. mc^cg nu-
mokkái kolteti ki; aMiidegekbea maga költi ti azokat

j . Faj. K a z u á r . S. Casuarius. te» ?afu.it, $mtn>
Lábai 3 ujjúk, sisakja és lepenyegye (a' torka alatt)
tsupasz, evezői tüskések.

védelmezi, és eggy nuveiyKnyi vasúig « Q Í » « I unai
vághat. Tollai feketék, szaru tiemók, IÓSZÖTÍIÖZ ha-
sonlók, és eggy közonságes szár mindenkor ketföre
oszlik. Ereje, tesíessége, vaslagsá^a, serény fulása,
raelyje púpja a* Struczéval majd egyenlők, de ma-
gassága nem, mert ez tsak 5-̂  lábujjnyí.

Az úgy nevezeti Amerikai Strucz ( Strucz Phy-a Su.
ri Juju) nieliynek hazájaChilisokakbaa hasonló éhez

,50. Nem. D U D U . Dídus. bev
Orra kőzéjjben kari&úLb, kel keresztül való

á
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ránczokkal, milid két orrkávájának hegyei
"• •. hajlottak, képe a' szemein túl tsupasz.

1. Faj. Leptses. D. D. inepius. ttt <Dnt)U/

Fekete, fejéreslö ködös, lábai 4 ujjúk.
Hajdan Isle de Franca, és Burbón Szigetek körül

Afrikában, de Morei Ürnak feizonyííása szerein, ki
a' végett azon helyeken visgálást lett, ott ez a' rna>
dár többé ninLs, és ez az igazsággal megeggyezö is,
a' midőn ez, az egész Seregben legnehezebb testig
leglomhább, miüd repülésre, mind járásra alkalmat-
lan Madár, következésképpen a' mellyet megfogni
könnyű, megfogattatváu pedig, maga is inagát éllel
megöli, és még hogy az ő kelletlen húsa miatt kévé*.
hasznú madár is vala.
Eddig a1 Szfírazi Madarakról: most a' Víziinada-

rakrol <£ Ií-dik Osztályban.

VIII. Rend, Gázló, vagy Górlábúk. Gralla:. <2>umpf#
öó'jcf

Ezen Tóbeli Madaraknak orrrok henger for-
ma, egyenetlen hosszaságtí, és főképpen igen
különböző ; azért ez közönséges Jegyeket nem
adhat. Lábok hosszú, és többnyire színes. Czorrib-
jaik térden felül ia tsupaszok, hogy eledeleket a*
Tokban és motsárokban kereshessék. Nyakak is
e* végre többnyire igen hosszú. Testek to]ás
forma, eggy kevéssé lapos. Farkok rövid. Ta-
íiyájok a1 tos, rétes hely, mivel nagyobb ré-
szént Kétéitükkel, Halakkal, Vízibogarakkal,
és .Növevériyekkel élnek. Legtöbbek a' földön,
vagy a' Nádak között raknak fészket t és több-
nyire igen derék jó ízü Húsokra *s Tojásokra y
nézve hasznosok. Mi hozzánk mind ezek ide- '
gen helyekről jönek, és itt tsak nyári szállók.
Ezeknek lábujjai nagy részént szabadok, 3, vagy
4 ujjúk. Némeilyeknek hártyával öszvefogíalt-
tak, még pedig Karéjosok, vagy kapezások,
félig-j vagy egészen öszVeköttetíek, melly kü-

ienb-
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jönbség ezen nagy rendet következendő faroüi-
ákra oszthatja.

* Külön ujjúk. 3. Láb ujjak.

. Nem. L I L E . Charadrius. Diegenpfeífet.

Orra gömbölyegetske, tompa. Orrlyukai kar-
tsúk. Lábai futuk. 3 ujjúk.

Ezek a' Folyóvizeknek és az Esőnek zúgá-
saíban mulatoznak, és nagy kiáltásokat tesz-
nek.

1. Faj. Vízi,v.Parti L. C. Hiaticula. b
©trantpfeifer.

Melyje fekete, homloka feketéllö, fejér vonással,
fejeleleje barna, lábai sárgák.

Ez az igen jeles Madár találtatik itt amott az É-
szakifőld Folyóvizein, itten körül is, és a' tseudes
tenger szigeteiben. Feketéllö kettős gyürü a1 nyaf-
kán. 6. ,7. Hiuvelyknyi hosszú.

2. Faj. M o rin ell. C. Morinellus. bet 5J?0tÍnet,

Melyje verhenyös , szemöldöke , és melyje vonása,
kartsú, fejér. Lábai feketék.

Északi Európában, Angliában, ée. Eggy Rigó
nagyságú, seregestül jár. Midőn a' vadászt látja, min-
dennemű állati, és Emberi mozgásokat követ, mint
a* Majom, azért könnyiü megfogni. Ha eggyet meg-
lonek, a1 többek oda gyűlnek, bámulnak a^ól t ton,
melly íütal másodszori lövéssel többet el-ejteoek A*
Jcrczéje valamivel nagyobb.

3--Faj. G y ö n g y v é r C. Bimantopus. bfc íangfilft.
Fejér, háta fekete, orra fekete, fejénél hosszabb,
Lábai veressek, igen hosszak.

Déli Európában, Egyiptomban, ée. A1 motsáros
vizes helyeken. Kormány tollai Uamuszínűk, és fe-
jérek.

f2. Nem. VÉRLÁBÚ. Haetnatopus. 9íu|Htttfreí!«T,

Orra öszvenyomott, hegye egye;üo, ék forma.
Latjai íutók, bárom ujjúi,

1. Faj.
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• i. Faj. T s í g á s z V. H. Ostralegus. let 2iuflect)leí.

Orra és lábai veressek.
Itt amott a1 Tenger Partokon, majd minden Vi.

lág részeken, leginkább Tsigákkal él. ínellyeknek
felnyitásához jól ért. Az ellenség jöveteléi kiáltozá-
sával a1 több Madaraknak megjelenti.

* Külön ujjúk, 4 Lábujjai.

55. Nem. ÓRONDÍ. Mycteria. bee j?fl()í?opf.
Orra felfelé nyúló hegyes, felső orrkávája 3la-
pu egyenes, az alsó 3 szegü, hegyes, felnyú-
ló, homloka kopasz, lábai négy ujjúk.

1. Faj. A m e r i k a i O. M. Jímerieana. fcer SBrafííffttii*
fífce ÍKdfjer, ob, ©tordj.

Déli Amerikában. Tsak a' Strucznál kissebb, maja
6. lábnyi, igen vad, halakkal él, orra vastag, eí
13 hüvelyknyi hosszú.

54. Nem. TsÓNAKORiuí. RáKáíJz. Cancroma. tit

Orra púpos, felső orrkávája mintegy felfordí*
tott tsónak, vagy Ladik.

í.Faj. Kalános Ts. C cochlearia. fcer 86ffe!fcfetiű&el»
Hasa verhenyös.

Ez is Déli Amerikában, a* vízbe benyúló fákoH
lakik, lialakkal, rákokkal él.

55. Nem. GÉM. Ardca. 9iei(jer.
Orra egyenes , hegyes, hosszú , öszvenyomul-
tatska, orrlyukától a' hegye felé barázdás. Lá-
bai 4 ujjúíc.

Kzen Nembe foglaltatnak bé, mint nemi
jegyekben megeggyezók, a' Darvak, Gólyák*
Hátságok, és a* tulajdonképpen úgy nevezett
Gémek, melly Fajbeli különbség e' nagy Nemet
4. illendő famíliákra osztja. Alkotások többnyi-
re szépen mérsékelt, és nvakoknak, 's lábaik-
nak horrlozábábaa Nemes büszkeséget mutatnaK'

V. R. A' Madarakról.
" Darvak, Fejek kopasz,

1. Faj. D a r u . A. Grus. fter 5íranidj.

Tarkója tsupasz, tarjagos, sapkája, és evezői feke-
ték, testű hamuszín, belső kormányjai rongyosok.

Az Sszaki régi Világban, de ősszel nagy sereg,
pel a1 melegebb vidékekre vonul Afrikába. Vigyázó-
sáaáról nevezetes , többnyire fél lábon alszik, és
áíf. Három szegelet formában repülnek igen ma-
gossáa, és nagy kiáltozásokkal. Vezérjeket változ-
lalják. Megszeíídüliieií , mulatságosok, ugrálnak, ke-
rengenek, egymással verset futnak. Tollaikat kivált
u1 Tatárok ékességre hordozzák.

• * Gólyák. Sumkörnyc'kek tsupast*

2. Faj. G ó l y a . É s z t r á g . C z a k ó . ^4. Ciconia. 6ee
©törd), ^enotter/ 2ífl)bar.

Fejér, szernkörnyéke, és evezői feketék, orra, lá-
bai, és bőre veressek.

Tsak nem az egész régi Világnak szelídebb vi*
dákéin. Nem tsak két éltükkel él, hanem megeszi a
hasznos állatokat is, falkástűl a' fiatal Foglyokat.
Elragadja gyakran a' vásznat, gyóksot, fonalat,ée.
fészkébe, liogy azt puhábbá hegye. Minden tudja,
hogy vándor Madarak, az Európaiak Afrikában te-
leinek. Relepelessel köszöntik egymást. Hűséges egy*
gyes üöszésben élnek, és Tsirkéik eiánt gondosok.

3. Faj. F e k e t e vagy barna G. A.nigra. "sszt fcbivat|t

Barna, melyje és hasa fejér»
Északi Európában. Feje és nyaka oldala víoU

színnel tündöklő, melyje fejér babos, lábai, szem-
gyűrűje , és orra veressek. Kissebb, és ritkább a*
fejérnél. Élésének módja ugyau az, de nagy Erdők*
ben tokhoz közéi fákon rak fészket.

**• JCótsagok. Többnyire fejér, ftöSízá, némellytk rotiid
fejér, vagy fekete bMtollakkaU

i Faj. F e j é r Kótsag. A. Garzetta, lset n>eifje JKel̂ eP.
Tarkója búbos, teste fejér, orra fekete, gyeplője
(loris) és lábai zoldellok. , NV

A" mértékletesebb ss melegebb Vííág részeinek tós
uizes helyein. Knnek vagyon ama nevezetes, fiosszft

i, Mlatvk Országa. K « z U s t k
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eziltsszín selyem nemű háti tolla, mellyet a'Napkele.
ti Tartományokban olly drágán adnak, vesznek, és
a1 Turbánon hordoznak, és a1 melly a' mi Magyar
Vitéz fö .Nemeseinknek is olly betses Nemzeti ékes* *
sé*ge. '

$.¥a), H a j a s K ó t s a g . ji. comato. ípr 5PöE)tien Slfiljcr
Rozsdaszín, elöl fejér, tarkójánál búbja igen h.osszú? S
fejér, feketével szegett, lefüggö. t

A' Kaspi Tenger körül, és Olaszországban is, Qt
^Telyje sárga, egyebe fejér, hosszú Kótsagtollakkal
ékes.

Jg)z. Vágynik illyen tollúk kiv h a' C spi , és £ g .
szín lewger köríti többe-k is , mint A. Virgo. A. IS'yrtyi,

x. A, eaftanen. Amerikában pedig még tcbbek.

• •** Gémek, fejek sírna , kfac'fsb körm'ök btfilé fúr eszes.

6.Faj. R é k G é m , ^.cinerea. ter graue Üleff)cr.
Tarkója fekete, sima, háta kékellö, alól fejére.slfi
melyjr hosszúkás fekete foltokkal.

Tsak nem általán Fogva, a' két Világban. Ártal-
mas állatok, mivel a'Halastóknak, és kivált a'gyen-
ge ivadékoknak pusztítói. A' legnagyobb Tölgyfák-
ra raknak fészket. Leginkább ezek , de más Gém fa-
jok is vadásztainak Sólyomokkal. Evezőt fekeiék,
orra zöld ellő, hegye fekete. Kissebb a7 Gólyánál
Mikor igen fenn repül, és kiáltozik, szélvészt jelent.

7.Faj. D o b o s G. M u s z k a G. (Nádibika) A.ftcllea*
ris. bit Jttohrt'ommel, bec^prump.

Feje símátska, felül tserépszín, keresztül való fái*
tokkal, alól haloványabb, hosszúkás barna foltok"
kai.

Az Északi résznek mértékletesebb vidékein. Las-
sú lomha állat, mellynek zordon erős szava vagyon,
meJyet kivált éjei,és esős időben hallattat. A1 nád között
lakik , és az orrát a1 vízbe dugván , úgy ejti ezen dob-
szóhoz, vagy bika bogéshez hasonló hangjai, melty
eggy 4-ed rész ménfőidnyire elliallik. Orra gjeplojei
és lábai zöldek. Rét rend foltjai tsillagosan látszanak.

g.Faj. F e j é r G. ^4. álba. bfr tretge *fcelbf*nfl(*eí.
Feje sírna, teste fejér, orra fakó sárga, lábai feketék*

Európában, a' Caspi , és Égszín tenger jíörillf
Amérikábap, ée. Jíagj-obb a'fejér Kótsagnál, ée. ,
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^ ő . Nem. S N E F . Scohpax.

Orra gömbölyegétske, tompa, fejénél hosszabb.
Képe ioJJal fedett. Lábai 4. ujjúk, a' háíulsó-
nak több ízére reá áll.

A ' Snefek neme igen b o v , de Fajaikat meg-
különböztetni igen nehéz. Különböznek idejek ,
's Nemek szerént. Színek majd tsak eggy. Oi>
rok nérnellveknek egyenes, másoknak g ö r b e ,
másoknak ismét felhajlott. Lábaiknak színek
legkevésbé változók, azért arra jói kell figyel-
meznh Húsok igen jó ízü.

j . F a j . P ó l i n g . S. ^rquata, betffntmfc&nafeeí, ÜBctíec*
toael.

Orí'a hajlott, lábai kékellök, szárnyai feketék, fe-
jér foltokkal.

Európában, a1 Tenger, T ó , és Folyóvíz parto-
kon. Orra barna, hajlottabb mint a'többeknek. Ál-
só orrkávájának töve piros, háta, melyje, és hiisk
fejérek fekete tsíkkal. Eggy Kappati nagyságú.
Húsa jó ízű.

a.Faj. E s ő S. »$. Phwopus. beefKegetivogeU
Orra hajlott, lábai kékellök•, háta fólljai barnák^
ferde ri égy szegek.

Európában, Feje , nyaka, teste , és melyje bár-
nállók. Ésső előtt felfelé repül nagy- kiáltással.

^. Faj. E r d e i S. S. rujiicota. bit SBoftfénepff.
Orra egyenes , töve verhenyös , lábai hamuszíhök »
ezombjai tollasok, feje vonása fekete.

Az Északi régi Világnak melegebb vidékiben;
Eggy Fogoly nagyságú, nappal a* mótsáros Erdők-
ben hever, gilisztákkal élvén, éjjel a1 rétekre men-
vén, vC JSádasban keresi élelmét. Gyakmn a'boga-
rákért a' nyájjat és barmokat is követi. Szürke fe-
jérrel peltegetetl, sC nyakáli 4. veres vonás. Húsa jó
ízü , béléstől megeszik.

4-Faj. S z a l o n k a . S. Gallinago. fctt ^Kcfcfjitepfe, t)it

Orra egyenes, bibirtsós lábai barnák, homlokának
•i. barna vonási.

> » . Tsak
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Tsak nem a' föld minden részein, a' nádas ré-

teken lakik, eggy Fürj nagyságú. Magokkal, és ki.
vált zabbal él, Ketske~ forma mekegése van, mely.
lyetigen fenn reptében hal lattat. Tojásainak Ülésébe^
megháboríttatván , igen magasra felrepúi, és nagy
gyorsasággal ismét letsapódik.

j . F a j . G y e p i t s i r k e . $. Gallinula. fcflő
cfcpnter dio îfcbnrpfef p f

Orra egyenes, bíbirtsós, lábai zöldellök, gyeplői
barnák, fartsikája violaszín tarka.

Áz Európai Rétekben, a1 ^Nádakba rejti magát,,
és tsak éj (szakára jo ki. . Legkissebb a'Snefek között.
Si híivelyknyi. Teste Tsigaszíh, fekete, violaszín,
és zölddel fénylő.

6. Faj. Z ö l d l á b ú S. S. Glottis. bev SEegenfcntiepfe.
Orra egyenes, alsó töve veres, teste alól fejér, Iá-
bai zöldellök. - • ••»'

Európában. Nyárban iokább az Északi részen.
Hosszú setétzöld lábai vágynak, felül lialoványha-
muszín.

7. Faj. P i r o s l á b ú S. St Calidris. ber 3iot[)f«f.
Orra egyenes, piros, lábai skárlálszínűk, másod-
rendű evezői fejérek.

Európában. Élete módja, mint az elébbeninek;
Megháboríttatván, a' fészke felett eggy pontban ke-
reng.

fi. Faj. P a r t i S. S.Totanus. fcír 6rrünbfcfjtiepfe,
Orra majd egyenes, lábai barnák, szemöldöke, mely*
je, hasa, és fartsikája fejérek.

Európában. Hosszú barna lábaival felemelked-
ve futkos, a'fö.venyes Partokon. Kissebba'Líbucznál.,

$. Faj. S á r Snef. Moh S. S.Limofa. ter. $fuf)I,
S R o o C f c b f eR C f b n e p f e .

Orra visszahajlottatska, töve piros, lábai barnák,..
evezői fejér foltokkal, a* 4. elsők folt nélkül.

Északi Európában. Szürke barna, és fejér babos.
Á* sík Lapályokon tartózkodik.

7. Nem. LÍBUCZ, BÍBJCZ. Tringa. <£trant>(oufe*»

Orra gömbölyegetske , olly hosszú mint a1 fejcr
hátulsó ujja eggy ízü, a' földet nem érő.

A1
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A* Snefektől abban különböznek, hogy me-

zdn9 és parton futkosnak, hátulsó újjokra alig
állnak. A' húsok nem ollyan jó.

t.Faj. Bajnok L. harezos L. T.tugnax. bet

Orra, és lábai verhenyösb'k, 3. szélső kormányjai
fölt nélkül, képe húsbibirtsós.

Az Északi régi Világban. Neve azon ma-
kats viaskodást.ól vagyon, mellyel kivált a' Hímek
a1 párzás idején, egymással vívnak. EggyeMen eggy
vad madár, melly színében éppen úgy változik , mint
a' szelíd háziállatok. A' hím feje hátulján lévő hosz-
szú tollak haragjában felállítja, mintegy nyakrava-
lóúl, melly néki legvilágosabb esmértető jele. Éjjel
tsendesen vágynak, nappal eggyütt repdesnek , mi-
helyt a' szárazra kiszallanak veszekednek. Eggy
•Szarka nagyságú.
2. Faj. K ö z ö n s é g e s L. T. Vanellus. fc«#lSl$.

Lábai veressek, búbja lefekvö , melyje fekete.
Szinte úgy az Északi régi Világban. Reptérien»

és tojásai korúi nagy kiáltozást tészen. A' nádszálak*
és Gyékények közzé tojik. Ha valamelly tmber,
vagy állat fészkéhez közelít, nagy lármával a' feja
felelt repdes, és így tojásait n ég jobban cíárúlja.
K1 Jércze pedig megátalkodva ü! azokon. Kivétet-
vén tojási, messze kíséri a' Rablót, és kiáltásával a'
több Líbuczokat is fellázaztja. Megszelídül, és ha-
szonnal tarthatni a' kertekben, honnan Gilisztákat,
Tsigdkat, és Bogarakat elpusztít. Jók tojási, éshúsa.

58 Nem. PÁRBA. Párra,

Orra gömbölyegetske, tompátska , orrlyukai to-
jás formák, orrkávája középení Homloka ta-
rejos, taréja karéjos. Fiók szárnyai tüskések.

!• Faj. N y ű g ö s P, P. Chavaria. ber Sríippef.
Lábujjai igen hosszúk, lábai sárgák, tarkója búbos.

Uj Spanyolországban, Amerikában. Egymásba
akadozó nagy lábujjai, és körmei miatt nem járhat,
hanem ha szárnyával segít, magán, de jól úszik, és
ppúl. Szárnya tüskéivel a' ragadozó Madarakat is
leveri. Ezért megszelídítik, és a' Tyúkokkal, Lúdak-

N 3 kai
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kai kijártatván, azoknak vezérek, és óltalmazójok
lesz., el nem hagyja azokat, és estve haza kíséri.
Ha tolla alatt a1 borét, kézzel illetik, mindjárt meg.
döglik. Nagy Embernek engedi magát illetni, de a'
Gyermekek ellen magát védelmezi, Eggy Kakaós
nagy s ás ú. ,

59. Nem. G U V A T . Rallus. bet Díalír*

Oxra a* tövén vastagabb, öszvényomúlt, háta
a* hegye felé vékonyuk hegyes, orrlyukai tojás
formák. A1 Szárazi madarakhoz leghasonlóhb ,
Czombjok hosszan tollas. A' szárazon költenek.
Jó futók, rossz repülők.

1. Faj. H a r i s . H.Crex. ber SSSítcfeífíMoííj/

Szárnyai verhenyös rozsdaszín ük.
Szelídebb vidékein a' régi Világnak. Neve a' sza-

váíól vagyon, mellyel est-ve és éjjel nagy harsogás-
sal kiáltozik. Eggy Fúrj nagyságú} de hogy azokiiak
elmentekben vezérek volna, nem igaz.

a. Faj. Víz i G. R.aquaticus. bíf grogé © f f
Szárnyai szürkék, barna foltokkal. Lágyéka fejér
foltos, orra alól veres sárga.

Európa rétes helyein. Nagyobb az elébheninél.
ifi.hiivelyknyi. Lábai homályos veressek. Ellenségi
előtt serenyen fut a' Vízi Hantákban a1 Sásasban,

60. Nem. K O R G Ó . Psophia, £tompetettí>üíjeí,

fcufcn.
Orra henger kúp forma , domború , hegyesetek
ke, felső orrkávája hosszabb, orrlyukai tojái
formák , kinyíltak.

1.Faj. H a s s z a v ű R. P.srepitans. bfe ZtQtilptU, btt-
5ígomt / íUíaffufűítJú.

Feje, és melyje zöldfénylo sima.
. Déli Amerikában. Lélekzö tsoje ezen Madárnak 0II7

különösen alkottatott, hoe;y a' Hím Galamb bugásá-
hoz hasonló szava mintegy a' hasában korogni hal-
latik. Kggv Tyúk nagyságú. Húsa a' Fáczáuyéhoz
hasonló, járása, termete , mint a' Darunak.

61. Nem.
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6 K N e m . Fú. HÓDA. Fulica. 9ö«ffetf)u6».
Orra domború, felső orrkávájának széle az al-

són túl boltos, az alsó a'hegyealatt púpos. Hom-
joka kopasz. Lábai 4 ujjúk, majd tsipkések. F-I-
sÖ orrkávája homloka fele az alsónál hosszabb.
Két Famíliákra oszlanak, Hasadt lábúkra, és
tsipkés ujjákra.

i.Faj. Szártsa. fiatra, baft fdjnmwe

Homloka hússzín veres, térdei körül sárga toll pe-
rcezek, teste feketélló.

Az Északi fold vizes részein. A' Tokban mula-
tozik , fészkei a'.Nád közzé- rakja, nem távozik el a*
víztől.

* " Bártyás ujjúit.

62. Nem. PÁLMÉD. Palamedea. bee fctafiítímifdje
Sitiin icf).

Orra kúpfonna, felső orrkávája horgas. Lábai
4 ujjúk, hasadlak, ujjait a' tövén rövid hártya
it Üti öszve.,

I 1. Faj. S z a r v a s P. P. cornuta. fcft J£>orntrág(t.
Fiók szárnyai két tüskések, homloka szarvas.

Déli Amerikában. Eggy Pulyka nagyságú. Hom-
iokán eggy előre hajlott fejér szarv van, ínelly nunt-
eggy 2 hiivelyknyi hosszú. Fészke sütő kemencze for-
ma, sárból készült. Nagy rettentő kiáltása.

63. Nem. P O R O N D L A K Ó . Glareola.

1

Orra erős , rövid , egyenes, hegye horgas. Lábai
4 ujjúk, ujjai hosszak, kartsúk, a* tövén hár-
tyával- öszve foglaltattak.

1. Faj. A u s t r i a i P. auftriaca. bei Ocíletteî ffcfee 6 .
Felül szürke barna, fekete övvel, álla, torka fejérek,
melyje és hasa verhenyös szürkék.

Európában. Németországban, ée. nagy sereggel.
9^hüvel/kflyi Jiosszú, lármás, nyughatatlan.

N 4 64. Nem.
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€4. Nem. T A N T Á L . Tantalus. Sörac^eogeí,

Orra hosszú, árforma;, gömbolyegetske, \
nem boltos torka zatskója tsupasz, Lábai 4 uj-
júk, a* tövén úszó hányások. Deák nevek a*
nagy ehetőségtől van, egyébb aránt a* Snefhej
sok hasonló vagyon bennek.

1. Faj. Czibik. Ibis. T. Ibis\ tíc^ié/b

Képe veres > orra sárga , lábai szürkék, evezői fe-
keték, teste verhenyös fejéreslö.

Ama nevezetes, hajdan Egyiptomban az ott va-
ló régi emlékeztető Jelek által, megörökítet!. Isteni
tisztelettel illetett, és valamint az akkori Emberi
holttestek, Múmiáknak drágán bebalzsamozott, és
különös tornáczokba nagy bovséggel Öszverakott ,
most pedig legalább alsó Egyiptomban elég ritka ál-
lat. Vallyon a' fekete valamivel kissebb Czibik kü-
lönös Fajt tészené , vagy a1 fejér Czibik (melly mint- .
eggy Gólya, nagyságú) tsak a' Vénségre nézve külön-
bözik, még nem bizonyos. Ez tisztítja Egyiptomot,
a' Nílus kiáratíása után, a1 sok Kétéltüfctól. Az or-
rával vizet vét az alfelébe, és az által a1 kristéiy**
zést tanította.

65, Nem. KALÁNOS. Plataka. Uv ZiftUv.
Orra laposa tska, hosszú', vékony , hegyes, szé-
les kerek, sík. Lábai 4.ujjúk, félig Kártyások.

Jr. Faj. Fejér K. P. Lencozodia, Mi Í5ffíífl«n«, !öfff!« v
reílnr, bet? rcelfíf Séffífr. -̂ A

Teste fejér , torka fekete , tarkója búbos forma. %S{
A' Napnyúgoti régi Világban, Magyar Ország*d

ban is. Eledele a' Vizekből, fészke a' niagos f akoa ^ '
vagyon, igen kiáltozó.

66. Nem. KARDORRU. Felhajlott orrd. Recurviro.
Jha, ©áberfdjncíblft.

Orra íenyomult lapos, árforma , felgörbitlt he-
gyes, hegye hajló. Lábai úszó talpúk, 4. ujjúk,
a' hátulsó rövid, igen fel van. ,:,

1. Faj. Avozet ta . i?. Avozetta.
Fejérrel feketével tarkás.
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A1 Péli Európai Tenger mellyébeken , leginkább
Vízibogarakkal el, melHeket külöuös felliajlott or-
ra'val alkalmasint fogdoshat. E^y Ubvxz nagysá-
gú. Vágynak a' Snefek, és Líbuczok között is fel-
hajlott orrúk.

£7. Nem. LÁNGMADÁF. Phoenicopterus* bet gííl*
mant, gfamingec.

Orra tsupasz, rovátkoson hajlott fogas (belől).
Lábai úszó talpúk, 4. ujjuk.

a.Faj. P i ros L. Ph.ruber. glamant, ©d)cirtenfífená6Ier,

Piros, evezői feketék.
A' melegebb föld tájéknak Tengeri'viá'ékeirtíinind

a1 két VÉlágban. igen szép, karmazsin piros, éshosz-
SZLI nyakával, 's száraival közel eegy Ember nagysá-
gú. Termete mint. a' Gémnek. Tollai ékességre va-
lók. Húsát megeszik.

IX. Rend. Lűdnemuk, vagy Úszó Madarak. Anserts,

Ezen rendbeli Madarak úszó lábaikról esme-
retesek, mellyek nékiek hátrább helyheztetöd-
íek , és az^rt evezésre igen alkalmatosuk, de
járásra annyival alkalmatlanabbak. Mind ebben,
mind életek módjában sokat hasonlítanak ezek az
elebbeni Seregben Űszófalpúkhoz. Felső orrká-
vájok többnyire eggy rövid horgatskán végződik,
és mint az alsó legtöbbeknél vékony hártyával
bé van hiízva. Nyelvek húsos, ínyek darabos,
szúrós, és sokakban, a' Hí.nekneit elöl lélekzö
gégéjek előtt, eggy különös porezogó, avagy
tsoiit üreg van. Tömött tollok vagyon, melly
a' vizet bé nem veszi, és a' mellyröl sokaknak,
még a' reá lőtt srét is lepattog. N emel Ivek tsii-
pán tsak a' Vízen tartózkodnak, és sem repülni ,
sem járni jól nem tudnak. Sokakat közziilök,
szelíd, vagy házi állatul tartanak. Ezen megsze-
lídítetteken kívül többnyire ezeknek Lakások a*
tenger folyóvíz, Tó partok, SzigetekjKöszálakjée*

N 3 de
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de megkeresik sokan ideig való tanyául a' mi ta-
vainkat, Folyóvizeinket, és nádas reteinket isj
Majd mind feles nőszésük, és többnyire ej

" ' H Í J

avagy tsak kevés tojásokat tojnak. Min-bzo i-
által, kivált húsaikra, zsírjokra, és tollalkra né _
ve sokféle hasznok vagyon. Linné ezeket orr-
kává jóknak széleiről osztotta Fogasokra, és Fo-
gatlanokra.

f , , -A« Fogas Orrúk,

6g. Nem. RÉCZE. Rucza. Kátsa. Katsa. Anas. (£níf»

Orra hártyás fogas, domború,, tompa. JSvcI-e
szemszörös, tompa.

Ezen nagy Nembe foglaltatnakbé a' H<tty-
tyúk, Ládák, és az igazi Réczék, 's Oiztatudk
kéfr Al-osztáiyokra.

• P ú p o s 0 f r t í'i v i'i ft.

1. Faj. H a t t y ú . A.Cygnus* becSdbman, £f&fdj.
Orra fél henger forma, fekete, viaszhártyája sárjj
tesle fejér.

Az egész Északi földön.. Békáikkal, vízi aö\i
vényekkel él. Két Hasonfajokat különböztetnek
Hattyúkbann ( melly eket sok Természetvizsgiiók
különböző Fajoknak néztenek) t. i. az úgy acezi
Vad Hattyút (sárgd. viaszhártyával az orrok tövén).
szelíd Hattyút ( Fekete viaszhártyával }. Atnana|
hangos, messze halló, nem éppen nem kedveltetö
va van, melly adott taláw alkilm itosságot a'

1 dokló Hattyük szép énekléséről való Mesére. Igei
hosszú életük. Nas;y tollai író tolh.ik, az aprók ág;
nak, pelyhes borok kikészítve, Szalupok, Butidáfejj
ée. prémjeire alkalmatos ok.

M.Faj S p a n y o l , v . K h í n a i H. A. Cygnoide.'.
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p f j , |
Orra fél henger forma, viaszhártyája púpos, szeiD
héjjai kid üllyedtek.

Hazája Gvinea, Kap, osztán Sibéria és China,
fs a' mint látszik a* tsendes tengernek Sandvik szige-'
te. Nagysága középszerig a1 Hattyú, és Lúd koz:jí.t.

Sok

Sok Hasonfajait különböztetnek részszerént lakóhe-
lyeiktől , ée.

•• * Egyenlő sima Orrtövük,

«. Faj- L ú d. A. Anser. bf( öanií.
Orra fél hengerforma, tesle felül hamuszín, alól
haloványabb, nyaka tsíkos.

Vadul majd az egész Világ Öt részében. A' Sze-
lídek közt bőven találtatnak egészen fejér Gú'nárok,
c!e ritkán egészen fejér Jérczék. A* szelídek főkép-
pen változnak színekben. Húsok, zsírjok, apró, és
juigy tollaik majd nála nélkül ellehetetlenek. A' Va-
dak Vándor Madarak, szegelelesen repülve mennek
nagy kiáltozással. Vigyázót tesznek, melly kiálto-
zásával hírt ád , szeretik a1 vizes helyet. Fonallal
Kirekesztethetnek.

4. Faj. Ö r v ö s L ú d . A. Bernicla. Me
qani, €$ottff$e 6taug, •Kiit^h.ini.

Barna; feje, nyaka, és mellyé fekete, orvé fejér.
A' hidegebb vidékin az Északi földnek ( p.o. Üj

Zemblában) és. Uak telelni jÖ Skóciába, és más me-
legebb Tartományokba, holott egyebek között eggy
tojás forma Récze Tsiga nevű állattal él (Lepus an-
Lifera), a' honnan származott, a' régi Rege, hogy ez
a' Récze. nem tojásból, hanem ezen Tsigákból szár-
mazik. A' hímnek mindenkor fejér Örve vagyon. E-
zen Tsigák a' fákon függenek. Lásd alább a* Tngák
között.

í-Faj. D u n n a Lúd. Aider L. Puha L. A. molUsfima

Qrra hengerforma, viaszhártyája hátul kétágú rán*
czos.

Az ÉS2aki tenger Partokon, kivált bövséggel Is-
Umliában, és Grönlandjában. Felette igen nagy hasz-
nú Madár. Húsát-a' Lakosok megeszik,,tojásai igen
jó íziik, bőrével ruhákat béllelnek, de a' mi qtet
raég derekabbá teszi, az ö jó Pelyhei, mellyek mio-
den tollak között legkönnyebbek, legpuhábbak , és
le^dagadóbbak, és azért Kiderdunna név alatt esme-
relesek, és igen drágák. Nevek az Egder folyóvíz-
töl vagyon. Fészkeiket meredek Kősziklákon rakják,
is ezen betses pelyhekkel mogbállik , nieliyeket osz?.
Un a' Lakosok töíök elszednek.

6. Faj.
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6. Faj. Pésma R. A. Mofckata.
Képe tsupasz, bibirtsós.

Brasileából származik. Nagyobb mint a'kÖTiÖn.
séges Récze, rekedt lassú szava van. Húsa Pésma
szagú. Színe fekete, kék, és fejér, 's többféléig. I

i

7,Faj. K a l á n o s R . Szélesorrú R* A,clypeata. bte£6f»
felente. i

orra vége kiszélesedett, kerek körme behorgadt.
Az egész Északi földön. Nagy és szép. Feje, és

nyaka gesztenyeszín, hosszú tollú, melyje fejér, ké-
kellö holdakkal, szárnyai kékek, fekete evezőkkel,
orra veres.

fi. Faj. TsÖrgö" R. Tükrös R. A. Jirepertx.
entí, (SÍnotterente, €pl?gefente.

Szárnyainak túkore verhenyös fekete fejér.
Az Európai édes vizekben. Szava mint a' házi

Féczének, de hangosabb, derekason bukik, Felól
barna, alól fejér, legderekabb jegye szárnyának íer.
nyes fekete foltja, felül veres, alól fejér széllel. ^

9.Faj. K e r c z e R . A. Clangula. bte Ouarfcrfnte.

Fekete fejér tarka, feje vastag, violaszín, szíja fe*
jér foltos.

Az Északi vizekben. Kissebb a' szelíd Réczénél,
szemkörnyéke sárga, sokáig van a' víz alau, szün-
telen tsereg. '

10. Faj. T e l e l ő R. MakkR. A. Querquedula. Büntet*
í

Szárnyainak foltja zöld» szemei felett fejér linea.
Az Európai édes vizekben , holott télre is meg-

marad. \j. aüvelyknyi hosszú.

11.Faj. K á t s a R. A. Bofchns. íüfe gememe
Középső kormáayjai (a' himnek) felhorgadlak, or-
ra egyenes.

A' vad Récze találtatik majd az egész régi Világ'
ban , sok szép Hasonfajokban. Leginkább hairmszfo
fejér Örvel- A'szelíd Réczék sokféle színűek, és úgí*
látszik, hogy legnagyobb hajlandóságok vagyon a'ne^
természeti párosodásra, annyira hogy p. ő. a' Gátsi'
rok a' Tyúkokkal párzanak, és megfordítva, a'J^r*
« é k a' Pulykák utaa futnak, és azokat szereiemi'*:

ger-

V. R A' Madarakról. M&»dr. 205
gerjesztik, ée. Tplloknem olly igen jó. Eleségek min*
denféle rútság.

j2. Faj. B ú b o s R . A.Fuligula. M< StttopSifdije £au&etu
ente.

Búbja Iefiíggö, teste fekete, hasa és szárnya tükrei
fejérek.

Az Európai tenger partokon. Míg a* Jérczekölt,
a' hím hazáját elhagyja. ió\ hüvelyknyi hosszú,

0. Nem. BÚVAR. Mergus. Saucfjcí,

Orra fogas, ár és hengerforma , hegye horgas. ,
í.Faj. Közönséges B. M Merganser. bertfnfiffrr,

bie laadjfrgnní.
Hosszas búbja felálló, melyje fejéreslő, folt nélkül,
kormányjai hamuszínük, toll szára feketéllö.

Az egész Északi földön, többféle Hasonfajokkal.
Mint más fajai is ezen Nemnek, a' Halastókban igen
ártalmas állatok , kivált ivások idején. Nagyobb mint
a' Récze, felül hamuszín, alól fe.ér. Serény bukók,
és messze úsznak a' víz alatt, azért mikor lőni akar.
ják t papiros Battériát tsinálnak, hogy a1 tüzet ne lás-
sák.

s. Faj. B ú b o s B, M. Senator. ber Sangfónafcfí.
Búbja lefüggö, melyje verhenyös tarka, örve fejér,
kormány jai feketék , hamuszínnel tarkázva.

Hazája ugyanaz. Vágynak ennek is többféle Ha-
«onfajai. A'Búvárnál valamivel kissebb, de eggy ter-
mészetű.

?o. Nem. N Y U K G A N Y A K , Plotus. E
Orra egyenes, hegyes, fogas. Képe és álla ko-
pasz , lábai rövidek, iiszótalpúk-, minden ujjat
Öszvefoglalva,

i.Faj. Auíi inga. P. Anhinga, ©$Iangen?Dj)f.
Fejér, sírna, hasa fejér.

Brasileában.Alíg eggy Récze nagyságú, de igen Jiosz-
*zú nyakával, mellyel pereczesen öszvehajtitat, két
lábnyi és 10. hüvelyknyi hosszú. E/.t a1 hosszú nya-
kát hirtelen kinyújtván, hegyes orrát az ellopni va-
ló kaiaJs.rd nyíl naódra selrisee lövi.

.> <•



V. R, Av Madarakról.
71. Nem. F A É T O N . Phacton Xxopiftt, Ütoptfíxw

Orra késforma, egyenes, hegyes, szája orrán j ,
túl nyúlik, háttilsó ujja elöte álJ. X

i.Faj. R e p ü l o F . Ph. sfvthereus. tier fii 'génbe trop|fet

Fejér; háta fartsikája, és kissebb szárnyfedezöi f̂
kete tsíkosok , 2. közép kormányjainak töve fekete
orra piros. *

A1 sík tengeren lakik , még pedig többnyire tsa$; '-
a* két Napfordítók között, a' honnan a' Hajósok azok;
nak megjelenéseket látván, tmlják hogy már azon be-
löl vágynak-. Többnyire repSlö Halakkal cl.

£2. Nem. ]pELLiKáN. Pelecanus
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Orra egyenesjiegye körö?nforma horgas, lábai tes-
te közép pontján. Mind a1 4. ujjai úszótalpúk.

• Fürészes, va$y Ftgas orrúk.

i.Faj. B a s s á n i P . S k ó c z i a i P . P. Basjanus. Mí
§rt?otfifdje ©ciné, . '

- Farka ékszabású, teste fejér, orra és els3 evezői
••• feketék, képe kék.

Északon Európában és Amerikában, kivált eggv
Scotiai Bási nevű szigetben Etleuburg mellett, honnan*
Kévét is vette. Itt nyárban a* Heringek seregére le-
selkedik, valamint eílenben télben Portugallia kŐíiílj
és Barbariában a' Sardellákra. Ezen Scotiai Sziget-
ben temérdek tojásit:, és tsirkéit megeszik, életek'
nek iszonyú veszedelmével leszedvén a' darabos kő-
sziklákról. Felhő módon repülnek, és nagyon kiál-
toznak. Eggy Lúd. nagyságúk.

•• Fogatlan Ori-íit.

j.Faj. Gödény P, Onocrotaius. bit Stttpfatnt 1 W
ÍDíí

Fejér, torka zatskós.
A' régi Világnak melegebb vidékein, de Üj Hol-

landiában is. Görög neve az ö szamár forma szavá-
tól vagyon. Nagyobb eggy Hattyúnál, orra hosszt
széle veres, és begyzalskója, melly alsó on-káváj*
alatt függ, úgy 1<ifeszüíhet, hogy ^o.font víz bet«
fér. A' mesés Rege a1 Peilikdnrói, hogy tsirkéit ma-
ga tulajdon vérével tápláluá; azon módból eredett»

melly szerén! ez az állat a' vizektől gyakran távol
ltolivén, veres zatskójában tsirkéinek vizet, és apró
halakat viszen, alsó orrkávájáyal azt felnyomja, és
begyéből úgy eteti, és itatja tsirkéit.

- Faj. Kese ly P. P.Aquilw. t>fe
Farka ollós, teste fekete, orra veres, szemkörnyó-
ke fekete, hasa és feje fejér.

Leginkább a* Napfordítók között. Német nerc
az iIlyen nevű gyors evezőliajóktól vagyon , mivel
néha 300. mértföldet is repül a' tenger felett, a' nél-
fcül, hogy megnyugodnék. Eggy Tyúk nagyságú, de
fzárnya igen nagy, kiterjesztve 14. lábnyi. Magas re-
piUésében könnyen meglátja a1 repülő halakat, és lc-
tsap reájok.

^Faj. K o r m o r á n . P. Carbo. bie ©cfcürfee, Sorm»íűtl.
Farka kerekített, teste fekete, feje majd búbos.

Az egész Északi Világban. Teste fekete mint a*
hóit szén. A' Chinaiak halászásra tanítják, orvot vagy
gyűrűt tévén a1 nyakára, hogy a* fogott prédát el
ne nyelhessék, hanem a' Hajóba vigyék,

B. Fogatlan Orrúk*

3. Nem. HoJSZA. Szélvészmadár. Procelfaria.

Orra öszvenyomiütataka, orrkávái egyenlők,
a' felsőnek hegye horgas, az alsónak öszve-
nyomúlt tsatornás. Lábain hátúi tsak korom
van, ujj nélkül.

i.Faj. T e n g e r i H. P.pelagtea, UnflfttHtttfcOfleí.
Fekete , fartsikája fejér.

Mind az Északi, mind a' Déli Tengeren. Leg-
inkább a' sík Tengeren lakik, távol aT száraztól a*
koszirtókon, és a1 Hajósok, mint érkezendő szélvész

Íelet úgy nézik azt, mikor ez onnét eltávozik, és a*
'íijó után futkos. Megjelenik a' Balatonon is M. Or-

á b l é
íijó után futkos. Megjelenik a Balatonon is M. Or-

lzágban késő tavasszal, és Ősszel idején elmégyea.
. ^' Vilgy legfeÜyebb eggy órával, a1 szél, és hábo-

r íí eíött Öszreszedi niagat, felrepúi magossan a' [eve-
£übe, nagy kiáltozással elmegy, és oda van mind
^('^'g , míg az megtsendesedelt. Igen sok zsírja van,
** *'icrolaJíO^sai méu gyauáut éíuek vele, a' bélit

ktsak
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tsak ksresztül húzván a' testén, és meggyújtván,
Iáiig a' zsírlűl, rrellyet szüntelen magához húz, S
káig eltart. Eggy Fetskényi.

74. ÍSem. DiOMéD. Diomedea.

Orra egyenes, felső orrkávájának hegye hor-
gas, az alsó tsonka,

i .Faj. R e p ü l ő B. D.Exulans. bec 9tI5ütro*. •
Fejér; háta és szárnyai fekete lineások, lábai veres-
sek, evezői feketék, farka ónszín, kerek.

Tuljjüon hazája úgy látszik , hogy Dél, és Észak,
a1 Nap fordít ókon kívül. Eggy Hattyú nagyságú , de
kirerjedett szárnyainak szélessége közel 11 - láb. Mint.
egoy 5G0. mértföldnyire távol repül valamelly száraz.
tói, de ritkán fellyebb 10. 20. lábnyinál, a' tenger
felületén repülő halakat kapkodván.

5. Nem. KARAKATNA. Colymbus. ZtLüd)tt.

Orra fogatlan, egyenes, hegyes, lábai nyügö-
sök, (_nagyon hátralévők). A'Karakatnák nem
járhatnak, de a'vízen serényen futnak, és dere*
kason buknak, rövid farkuk

* Ldl ai 3. Ujj ú *.
Ezen első osztálybeliek leginkább tengeri la-

kosok, felső orrkávájoknak hegye valamennyi*
re meghajlott.

t . Faj. G r ö n l a n d i a i K . C. grytte.
Soube.

Teste fekete, szárnyfedezöi fejérek.
^z Ész-aki vidékeken, különbsége a* Nem, i ,

Esztendő része, és Ég tájéka szerént sokféle. Torka,
és lábai veressek.

2.Faj. T r o i l . C.Troile. fcie íumer,
Teste fekete, melyje és hasa fejér, másod rendű
zoinek hegye fejér.

Az Északi fold Tenger partjain. 17. hü
hosszú. Torka sárga. Eggy jó nagyot tojik.

V. R A' Madarakról,
•• Lábai négy ujjúk t

Költések idején az édf*s Vizekben élnek, az
Északi tokra is elmennek. Felső orrkávájok
hosszabb.

jj. Faj. É s z a k i K. C. J^rctieus, *floífrrent«.
Feje Ösz, nyaka alól fekete vioiaszín, fejér vonása
szakadatlan.

Az Északi föld Tengerein, és Tavain. í. Jábnyi.
Eső előtt nyughatatlan, és kiáltozó. Bőréből Sipká-
kat és melyre valókat készílnek.

• * * Lábai 4. ujjúk , Karijosoi.

Farkatlanok, szárnvok rövid, Jábaifc öszve-
nyomúltak, gyakrabbak az ÍÜuvópaí édes vizek-
benn.

4. Faj. V ö t s Ő fe. C. auritus.
Feje fekete, fülei búbosok, rozsdaszínük.

Északi Európának és Sibcriának tavain. Á1 nád
között úszkálható fészket rak. Szemszivárványja és
gyeplője veres.orra töve veres!ö;minHenik szeme megért
eggy nagy tsomó toll feláll füle gyanánt, a'nőstény-
nekkissebb. Teste felül setétes, alól fejér; e4ső ren-
dii evezői hoiiiályosok, a 'mis r^udúek fejérek. Nagy
búvársága mi itt üeglönt nehéz. Nálunk sokan meg-
eszik, mások megvetik.

.$. Faj. B ú v á r k o d ó K. C. ürinator. fcít ^rjtattcfeer.
Feje sima, alsó s^einhéjja sárga, szárnyainak fe»
jer foltja.

Déli Európában, kivált bőven a' Genevai tón. Bö-
l szép, és drága toll Karmantyúkat kerítenek.

76. Nem. TsÜLi.ö. S I R 4 L Y . Larus. SOtőrce.
Orra fogatlan, kés forma, hegye majd horgas,
alsó orrkáváia a : llegye afatt púpos , orrlyukai
k^rtsú , elöíelé szelesebbek, orrkávajok köze*
pén lévők.

A ' Tsüllők könnyű testíík, hosszú szárnyúk,
Nyelvek kevéssé hasadt, lábai rövidek, térde-
ken felül meáítei-r-.j.iek, hámisö ujjok kitainyl A*

'•̂ W*3 Allatuk Vraág*. O £»-



V. R. A'Madarakról. .
fiatalok míg meg nem vedlenck első esztendő-
ben mind szürkék. Télben tsupa fejérek, néha
3-dik esztendeiekig foltosok, azért nehéz fíket
meghatározni. Úszásra nem igen alkalinatosok
inkább futnak, szüntelen a' víz felett lebegnek
az apró halafskákra nyíl módra letsapnak, se-
regestül repdesnek, és erős kiállást tesznek.

a.Faj. Háromujjú Ts. L. Trydactylus,

FejéreslŐ, háta szürke, kormányjainak hegyei, a*
szélsőn kívül feketék, lábai 3 ujjúk.

Északi Európában, és Asiában a"1 nedves réteken,
tőkön, és Folyóvizek körül. Háta szürke, szárnyai
fekete vonásuk, hasa fejér. Eggy Gcrlicze nagysá-
gú, kiáltozó. Halakkal él. Vágynak különbft'Ie"ha-
sonfajai, nevezetesen a'mellynek nyaktsígája tollai,
nak hegye fekete vonású, szárnyfedezoiuek hegyei
feketék.

7. Nem. HALáíZMADaR Sterna. 93?ecrfcf)iUal6e.
Orra fagailan , árforma egyenesetske, hegyes,
öszvenyomúltatska. Orrlyukai kartsiík, orrok
tövén lévők.

A' Halászmadarak leginkább Tenger lakó-
si halakkal élnek. Farkok villás, szárrvyok igen
hosszú, hátulsó ujjok kitsiny. Nyelvek kartstí,
hegyes. Életek módja, kiáltozások, a' Tsüllö-
kéhez hasonló.

S.Faj. B a n g ó H. St.Jtolida. ble Shbbt), tle firre
ffl?e«rf(t?n>affrf

Testefekele, homloka fejéi-eslő , szemöldökei feketét.
ÍVlinden tengereken a'Napfordítók között. Neve igyet*
lenségétöl vagyon , melly szerént kézzel engedi ma-
gát megfogni. Eggy Szarka nagyságú, 15. hüvelyk-
nyi. Kiáltozó. Lábai, és orra feketék.

3. Faj- E u r ó p a i H. Tengerifetske. St. Hirundo.
^ f d l b ( í á i f 9 ) f

Farka ollós, két szélső kormány jainak fele fejér,
le fekete.

Az

V.R. A1 Madarakról, GÓÜCZ.

Az egész Északi földön. Orra és lábai veressek.
j ^ H!m és Jércze elválhatatlan hívtársak. 14. és több
iHivelykuyi- Nyárban még inkább Északra takarod-
nak. Van Hasoaíajok, fekete lábakkal, es tsupa fe-
jér szélső kormányokkal.

/fígyz. Vagynalc nem Villás farkuk, miat S.vbfcur*,
és Külön ujjúk, miat $. naevia, St fisjipes.

•.Fai. K r i t s , K i r i t s . Sterna tqrquata.
Teste felstí része, fejeteleiével eggyiítl homílyos ha-
muszín ; alóL fejér. Nyaka alatt fekete orv.

Ezt a* jeles vándor Madárkát, melly Nyárban a*
mi réteiaket és tavainkat megkeresi, jegy bélyegei ai
Ŝ . ffirundo, és St. fisjipes-heT. kozelítterik: de egész
leírása, és kivált nyaka Örve, ölet mindeniktől észre-
veíi^foképpen niegkülonbözletik, melly is ez: Orra
haiíottatska, hegye fekete, a' töve veres. Nyelve
kai'tsú. Nyaka örve hasonlít a' (Terliczéjéhez, melly
szeméig felhat. Szárnyai igen hosszak. Farka kevés-
sé ollós. Lábai veresetskék, külön ujjúk, hátulsó uj-
ja kitsiny, körmei feketék. Hossza 10. hüvelyknyi.
A1 szava kr, kr ! a' honnan a' Neve Krits, noha üé-
mellyek Sirálynak is mondják, ée.

;Ö. Nem. GÓLICZ. Rhynchops.

Orra egyenes, felső orrkávája sokkal rövidebb^
az alsónak hegye tsonka.

í.Faj. F e k e t e G. R. nigra. bee fdjiB'Orje 555öffecfc6eei:ít.
Feketcllö, alól fejér, orra töve veres.

Északi Amerikában. Felső onkávája rövidebb,
«iínt az alsó, és ez amabba úgy jár, majd mint eggjr
bélsípolt Bilska. Reptében a' víz felületét hasítja,
és a1 Víziállatokat alsó órrkávajába szedi.

79. Nem. ALKA. Álca. t?
Orra fogatlan, rövid, Öszvenyomott, domború,
keresztül barázdáss alsó orrkávája töve előtt
púpos.

Többnyire vízben laknak, a' szárazon fel-
egyenesedve járnak, mivel lábok testeknek vé-

vagyon.
O * - 1,



3X2 V. R. A' Madarakról,
i . Faj- É s z a k i A. A,nrc,tica. fcev SPűpagestaudjer,

ber 9Ju ff ín-
Orra Öszvenyomúlt, kétélű , 4. barázdás, szemköt,
javéke és Vakszeire fejér, fclsb szemhéjjá szúvós.

A' Tengerparton az Északi folciön seregestül,
A* Tengerinyúlak lyukaiba rak fészket, vagy maga
magának hasonló föld alatl való megvét váj. A'hí,.
tán alszik. Fejér és fekete; fekete njakravalóval.
Orra nagy, hegye hajlóit. Napobb eggy Calamb.
nál. Tolla szcp, és pulia t rnellyet az Áider lollal
eggybe elegyítenék.

3. »>>. T o r d a . A.T-rda. fcet 9Ilf , fcet
Orra barázdája 4, az orrától a' szeméig mindenfe.
lől fejér Linea.

A* Északi Tengereken. Eggyet egeyet tóinak,
B* Kősziklák hasad ekiba sok száz fészkekbe, nic
osztán közönsége sea seregestül költenek ki, eggy
zülok örállő lévíű.

í o . Nem. REPTKLEN. Aptenodytcs.
4)

Orra sima , oszvenyormíltatska, egyenes, k«
forma; feJsÖ orrkávája hosszára rézsűit baráz*
dás, nz alsónak hegye tsonka. Szánjai hal-
-izárny formák, tvezö'k nélkül.

Forster Orvos Doctor Űr ezen Nemi Név
alá fogUli vaia igen alkalmatosán , némelly ed*
dig más Nemek alatt elszórt Pengvin fajokats
de a' n'ellvelt azólta 11. Fajokra szaporodianak*
Az o sima fényes, puha, vizet be nem vevő tol-
lok, tsupasz, tompa, rövid tollú, kilsiny szár-
nyok, a' fonteranyon túl lévő lábaik miatt, re-
pülésre alkalmatlan voltok, aT szárazon egyenes,
jrujd felemelkedett járások, ée. ezen állatoknak
igen különös tekintetet adnak, melJyek kivált
költéskor nagy sereggel taJállatnak , a* Déli 1 en-
gernek magános szigetein, lóképpen Feuerland
körül, Állva költenek.

u Fa). Í

V. B. A' Madarakról.
•p-aí. P a t a g ó n i i l . A. Patagonica.
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Orra, és lábai feketék, füle tö ve foltja aranyszía.
A' Magsllank Tenger szoruUton Déli Georgiában^

é s Üj Gvineábaa. A1 legnagyobb, és kövérebb Faj,
o lábnál nagyobb. Húsa. nem kedvetlen

2> Faj. N í a g e l l a n i R- A. Magelfanica*
Orra fekete, lábai veressek, fejér vonása kettő,
egwy a* szeme koriil, másik a1 melyjén.

Ex is a' Maeellani föld Tengerein, Feuerland kö-
rrü , Falkland, U, szigetekben. Húffa «ouek ií megr
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