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Jl. §. ^f Kiteltük,

,z Emlősállatokat, és a' Madarakat mindent*
ket vérének melegsége, és bovsége különbözteti
meg a' Kéiéhüktöl, és a' Halaktól , úgymint a'
melly ülolsók mind ketten többnyire azon eggy
meleg; mérséklést tartanak , azon köztérrel, melly-
ben találtatnak, és sokkal kevesebb vérek is van,
mint ama meleg vérí'i Állatoknak.

Jegyz. Hajdan a' Közértelem mind azokat az Ál-
latokat KétéUúknek nevezte, valamellyek nem Ha*
lak ugyan, de mindazonáltal vagy szüntelen a' vi-
zekbeiui, vagy f.sak vaítolag , most. vízen , majd sz4*
razon eggyaránt élhetnek. így vágynak Rétéltük aJ
Emlősállatok között is ( 1. 54. §.). Azok tsak közér-
telemben Ké teltük ; de ezek' Természeti Rendszer,
avagy Systerua szerént.

g2. §. Természetek.

K Kétéliük mindazonáltal még abban is ha-
sonlítanak a' meleg vérü állatokhoz; és ellenben*
Halaktól kiváltképpen abban is különböznek, hogy
ezekis mint amazok Tiidejek által leheJlenek, ám-
bár ezek sokkal ritkább alkotásuk, és az ö Lélek--
zetvételek is soldíal meghatározatlanabbak, és úgy*
mondván rendeílenebbek , mint mind a' két me-
leg vérü seregekben Lélekzet nélkül is sokkal to-
vább ellehetnek, mint ezek. Sokkal tovább élhet-
nek az úgy nevezett Levegő nélkül való közben is*
vagy bezárt levegőben is (mint p. o. a' Varasbe-
Vák a'fáknak szoros odvaiban, vagy kősziklák i>
regeiben ) és elégséges ideig még az álló, és gy""

la-
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jaHékos levegoyben is. A' melegnek, és hidegnek
i.í rendkívül val\ó nevezetes grádnsát.kiállják, annyi-
ra, h,)gy ké's/éa; nélkül való példáink vágynak a'
Gőtékről ( 3ffla|Twiiol4)eii. Vízi O/vék ) és Békák-
ról, mellyek /szinte úgy éltének az/Emberek gyom-

é belikb l ékjában , és b

Madara,

/ g
leikben, valamint ékítek ártalma nél-e

kül a tömő t jég darabokban mogfagytanak.
A'SzívkiilöübségétJásd 27. §. EUenbea

íhoz a Ketéhdk abban, hogy
rŐviil béjel|; vagyon, agyrelsjek eggy forma alkotása,
és hogy ÍI ' Nőstényeknek nemző részek úgy a1 Bé-
káknál, mint a' Madaraknál a' végbélre nyílik.

És szinte\ mivelhogy a' Kéléltüknek Tüdejek
ragvon, alkalraiítosok arra is, hogy hangot adja-
nak. Szavok többnyire rekedt, melly, kivévén a*
süvöltőket, me/lyeknek süvőltések néh.i igen han-
gos Mindazo/náltal némellyek (mint p o. a' há-
zakHiek koszul, az igaz Salamandra, a1 zöld Gyek,
a' töredékeny Kígyók, ce.) egésszen némáknak
láttatnak. "

84- '§• Négylábúk, vagy hibátlanok.

A1 Kiéltük közönségesen vagy 4. lábúk, mint
a' Tekenöísök, Békák, Gyékok, és ezek másznak,
járnak, gyorsan futnak, kúsznak, ée. vagy pedig
mint a* Kígyóknak hosszAimráló vékony henger-
forrna,'testek vagyon, minden külső mozgások nél-
kül,'és ezek tsáhajszos habforma mozgással tsíísz-
n í |k , mellyet derekokbeli vaíamelly rugó erö is se-
gíthet.

85. $. KülsO testj'edelek.

Külső fedezetjek a1 Kétéltüknek többféle, mint
* meleg vérü állatoknak. JNémellyek tsont nemű

bevonattak, mások szaru nemű karikákkal,
számtalan apró paisotskákkal, vagy pikke-

fedetteíc , és ismét másoknak tsupasz, tsak
vaUmelly nyálkával bevont burok vdgyon. Leg-

O 4 töb-
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többek időről í^öcc bőreiket elv«ik.\ Sokak, m i n t

p. o a' LevelibfcUáfc? és különb kiillönb Gyek ok
kivált a1 Kaméleon néha színeket vénetlenül elv£u
tolatják IVÍindríy.-'joknak éktelen s/.fnieket, és ret-
tefitö komor keheket tulajdonítani J^ibás dolog;,
holott közönségesen vágynak ezen sercliben, a' bé.
vett előítélet ellen kellemetes színű álilatok, vala.
mint igen vfdám, és legártatlanabb viseletük lst"
kivált a' Gyékok, ét íUg;'ók között, i

86. §. Lakhely ek.
Legtöbb ftétéltüknefc, mint az fígé«z sereg-

nek nevezete is jelenti, a' víz, és sz/áraz adatott
közönséges lakóhelyül. Sokan szalyad aksratjok.
izerént mind a1 két Elemenfurnban jáírnak dolgaik,
*s elesének után. Mások ellenhen Vagy életeknek
meghatározott szakass/át, vagy a:c Klsztendönek bi-
2onyos részét a kett«̂  közzüí tsupáru tsak eggyik-
ben töltik el. Végre pedig vagynajj; sokak vagy
tsupán szárazra, vagy tstipárt vízre, í.̂ s nem eggy-.
szersmind mind a' ketlSre haúrozva. A' szárazi
állatok leözzül ezen seregben sokak a* "̂ Özös, ned-
res sűrűkben, motskos t és homályos, helyeken
élnek, mások pedig a' napra í'ekvő kie\̂  vidéke-
ken is. Sokak éppen a' fákon ? ée.

87. S* E l e d e l e k ,

Sok Kéréltük, kivált a* Tekenösbékáfe , éi
Kígyók között igen elegyes eledellel élnek, rttind
az állatok közzul, mellyeket hatalommal, és ra-
vaszsággal szereznek, mind a' vízi növevényejc
közzűíjée. Mások ellenben, mint a'Levelibéka,
Kaméleon , ée. nagyon tuiajdon eledelt választók,
p.o, tsak kevés meghatárazott nemű eleven Boga-
rakhoz nyúlnak. Eledeleket meg nem rágják, ba-
nem egésszen lenyelik, és igen lassan emésztik,
tíagyobb részént sokáig eléheznek. Blumenbacli
p. o. Urtott Salamandrákat g. Hónapig eledel nél-

kül,

A' KéféltükröL
k'|] és a' nélkül, hogy azok azonban szembe-
tűnőképpen meghitvánkoztak volna; és a' Teke-
ncsbékákról tudjuk., ho^v ők minleggy másfél l£sa«
teudeig eledel nélkül elélnek.

88- $• Tápídltatásoh,

Közönségesen a' Kétéltüknek tápláhatások szOi
rossabb határúnak látszik, mini a5 meleg vém ál-'
latoké Biumenbach p, o, soha arra nem mehetett,
horv ez"eket, mint az Emlősállatokat, és Mada-
rakat Buzérral (Rabia) tartván, attól a'tsontok
megfestettek volna.

89. 5* Kisizaszerző erajek.
Annyival mgyobb {ellenben sokaknál fiz ő vhz-

szaszerző írejeknek kiváltképpen való könnvtisé-
gef és hathatóss.íga. Eggy Tu'ajdonság, melly
Bliiinenbach síerént. az Ö érzoinaiknak fellvebb
említett erejétől, és ellenben ahozképest agwele-
jeknek kissebbségétol függ ( 29 §.) melly szerént
következésképpen az elsők az ntolsóklól kevésbé
függenek, és közönségesen az egész Machina gyen-
gébb mozgást, kevesebb eg^yutt érzést (ConfenfLis)
mutat, egész életek a' Kétéltüknek egyilgyübb, és
inkább merő növevényi elérnek látszik, mint a*
meleg vérú állatoké; de ellenben tagjaik inkább
tnegáJdattak saját mástól ne:n faggö éltető erővel.
Es minthogy következésképpen a/, eggyes részek-
nek ezen tulajdonosabb éltető ereje mellett minden
ösztön , melly eggy részben, vagy eggy íyllemá-'
kan dolgozik, nem indít azonnal eggyült érzésre
fásokat, mint a' meleg vérü állatokban; innen le-
ket közönségesen az Ö tartós életeket is megma-
gyarázni, hogy a1 Békák még szívek kiszakasztva
'a ide 's tova ugrálnak, és a' Tekenösbékák agy-
^elejeket fejekből kivéve még egész Hónapokig él-
hetnek; innen a1 Kétéltűk elmetszett részeinek tar-

mozgását is, p, o. a1 Gőték, és Kígyók farkai-
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90. §, Fegyverek.

Fegyverül , és védő eszközül szolgál sok Kéu
éltüknek, kivált a' Kígyók között az ö mérgek
a' Salamandrának, és Tüzbékának, ée. az ö bCu
röknek téj nemii tajtékja „ meüyet szükségekben
magokból eresztenek , sokaknak tulajdon nehéz
szagjok is, mellyet terjesztenek, mint kivált sok
Kígyók , Varasbékák, VíziG^ékok, Krokodilok, ée.

<j r. $. Érzékenységek.

A' külső érzékenységeknek úgy látszik, liogy
legtöbb Kétélti'ikben semmi különös hathatósatok
nintsen ; vágynak mindazonáltal némellyek éles lá-
tásúk, és hallásúk. A' belsők közzül az Emléke-
zet sokakban kimutatja magát, mivel vágynak pél-
dáink a' Krokodilok , és Varasbékák közziil, mel-
]yek jóltévöjoket megesmérték, és megszelídiilte-
nek , és sok Kígyók nevezetesen mindenféle ala-
koskodásokra megtanítlathatnak. Ellenben tudtom-
ra eggyetlen eggy állat is ezen seregben nem bír
valamelJy valóságos mesteriégi ÖsztÖrmel.

92. §. A l m o k .
Úgy látszik, hogy a' Kétéitüknek taUma' Te*

krnosöknek némelly Fajait kivéve semmi napon-
ként megújító Álmák sintsen, E lenben pedi^ a1

hidegebb Téli Hónapokat majd mindnyájan kivo
tel nélkül megmerevedésben töltik el, még pedig
rész szerént mint az itt való Békák , és Xüz Gvé-.
kok, nagy rakásokban. Mindazonáltal meleg Ég-
tájon ezek is igen könnyen ellehetnek Téli álon
nélkül, és esztendőről esztendőre a'Szobában is
ébren eltartathatnak.

93 $• Te n.y észéje k.

A' Kétéitüknek szaporodásokban igen sok kü-
lönös vagyon. A' párzás Ösztöne sokakban oliy
felelte nagy, hogy p.o. láttának Békákat, mely-
lyek a' nőstényeknek nem létében más hirn Békái -,

* kat,
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Vat vagy Varasbékákat, vagy még döglött Béká-
irpt is megliágtanak. Legtöbb Békáknál, és Ten-

erj Xekenosbékáknál az eggyberagadás több na-
pokig* sot hetekig eltart eggyvégben. A' Vipe-
rák a' tojózásban testek hátulsó részével egymás-
sal igen szorossan eggybetekergőznek , és azon-
ban nvakokat meghajtva nyelveket egymásra sza-
badon nyújtogatják. A1 Görék ellenben egymást
meg nem ölelik, hanem a* Hím ? fojatások idején
tsuoán tsak nősténnyé körül úszkál, és befetskende-
xi távolról a* tojásokat, a' mint ez azokat elereszti.

94. §• Tojásokat tojnak.

A* Kiteltük mindnyájan tojó állatok. De va-
lósággal sokan, kivált a1 Kígyók között, a' Tüz-
Cyékeíc is, éc. elébb tojásaikat el nem tojjak, míg
nem az abban találtató poronty többnyire tellyes al-
kotását már elérte. A' Pipabéka porontyait a' há-
tán köl'.i ki. Mások a' Nap , Homok, és ganéj me-
legére bízzák.

J-gyz. \. Eggy Tözgyék, mellyet Blnmenbach a*
nyár végétol fogva legalább 4. egész Hónapig lökél-
letesen izolálva eggy üvegben tartott, új Esztendő táj-
ban váratlanul egynéhány napok alatt 34. porontyo-
kai költött, tehát következésképpen az 6 előre való
termékenyítéseknek sokkal több ideig megkell tarta-
ni munkásságát, mint a' Tyúkokénak.

paluHcis) Gyékek eggyiitt laknate, es a" menyes, nagy-
ságokra, és alkotásokra nézve, úgy látszik, hogy
éppen középsők e' két fajok között.

95- §• Változások.
A1 vízben lett Békák, és Gyékek, nem mind-

Járt aző tökélletes formájukban jonek a' Vüagra, ba-
!1em még az elváltozásnak eggv nemén által kelle-

tik
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tik esniek, míg nem kiformáftatásokat, ŝ minden
tagjaiknak tö'kélletes haszna vchetését megnyerik.
Az apró békáknak, p.o. (az úgy nevezett Ebha-
lakruk, ftauíquappen. Gjrrini.) még eleinte semmi
]ábok nints, hanem a* helyett hosszú evező tarkók
vagyon, és valamint a' most kőit Tuzgyékeknek
is, valami hal nemii kopótyójok {branchias appen~
dices fimbriatas) a' fülök megett; továbbá részsze- .
rént cggy kis szívó tsövetskéjek alsó ajakokon , Y
több e' féle tsupán olly részeik, mellyek t»ak az
igen gyenge ifjú állatoknak valók, és az ő további
érésekkel lassanként elenyésznek. — A* Kétéltűk-
nek esztendőnként való kissebb változásokra tarto-
zik, hogy a* Kígyók az ö bőreiket; a' Békák és
Gyékek nyálkás, majd a* vízbe széllyel olvadó bo-
rítékjaikat elvetik, ée.

96. §. JV'evkedések.
A* Kétéltüknek igen lassú nevekedések vagyon,

annyira, hogy p. 0. az itt való Békák többnyire a*
4-dik tCsztendoben lesznek teuyészhetokké, és még
is ezen késő felserdiiléshez képest tsak mintegy 12 .
íö. Esztendei nem olly figyelemre méltó hosszu . „
időt élnek. Ellenben tudjuk, hogy a* Tekenöslié- '
fcák a'fogságban is tovább éltének 125. Esztendő-
nél, mellyhez képest innen kihozhatni , hogy a1

Krokodilok, és nagy Kígyók, ée. még annál sok-
kai hosszabb időt élhetnek.

97. J. Hasznok,
A* Kétéltüknek hasznok az Kmberi nemre néz-

ve eléggé eggyügyü, de sok Tartományokra néz-
ve rész szerént igen figyelemre méltó; kivált a'Te-
kenősbékák, és azoknak tojásai, valamint különb
különb Békák, és Gyékek is eledelre valók, ée.
Tekenösök, mesterséget mívekre,ée. A' tarka Kí-
gyók az Északi Amerikai Vad népeknél ékességre^ée. •
A' Varasbékált, Gyékek, Viperák, ée. orvosságra.
A' Természet gazdálkodásában hasznok az, hogy a'

rí-
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vízí állatok, és más Bogaraknak nagy számokat
kissebbíük, és magok sok Madaraknak, és más ál-
latoknak eledelül szolgálnak.

98. §• A á r o h.
• Ártalmasok sok irtózta tó állati ezen Seregnek ,

x Krokodilok, a' vízi Kígyók, ée. az ó nagyságok-
ért, ŝ mások, kivált a" Kígyók kÖ.iott, az 6 mér-
rek által , melly az állatoknak eggy Seregében ii
illy veszedelmes erejű éppen nintaen. Továbbá
más hasznos állatokat, úgymint a* Halakat, és a-
zoknak tojásait» ée. pusztítják; a1 Növevénycknek
gyökereit elrontják, ée. Mind hasznokért, mind
az ő ártalmaktól való Örizkedcsért f az Ó esmere-
tesüégek szükséges. Az egész Sereg tsupán tsáic
két rendekre oszlik:
I. Rend. M á s z ó k Reptlles. Négylábú Kétéltuk

( Qnadrupeda Ovipera. AT régi Természetvizs-
gálóknál). Tekenösbékák , Békák , Gyékok.

II. Rend. T s ú s z ó k , Serpentes , minden külső moz-
gató tagok nélkül. A* Kígyók,

L Kend. Mászók, Reftiki.
Ezen rendbeli minden állatok (legalább tökéi-

letes formájokat elérvén) 4 lábúk, mellyek kü-
lönb különb lakóhelyeikhez képest , vagy sza-
bad ujjúk (pedes digitati) vagy úszó hányások
(palmatí) vagy minteggy halszárnnyá vált láb-
ujjúk (pedes pinnati).

i.Wem. TEKENöSBÉKA. Testndo ©cjtítítííte.
Teste tekenövel fedett, farka (többnyire) rövidft

szájának állkapczái tsupaszok í'ogatlanok.
Legtöbb Tekenösbékák széles tsonc nemű

igen erős héjjal fedettek, mellynek felső része a*
natgerinczel, és óldaltsontokkal öszvenő , ésszé-
les szarunemü pikkelyekkel beborít taiott , mef-
i k sok fajoknál oliy erössek, és szép színűek,

hogy
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hogy azok mcslerségi mívekre dolgoztatnak. Kö-
zönségesen 13. ollyan pikkelyek vágynak köze-
pén , és 24. a1 szélein körül. Az alsó rész, avagy
a1 Haspais valamivel kíssebb, mint a' felső, és
a1 feje, farka, 's lábai helyén ki van meczve.
* Tmgtrük. Lábai halszirnyasok, az elsők hosszabbak*

1. Faj. T s e r e p e s T. T. imbricata. bíe
frStf.

Tenyerei, 's talpai két körmük, pai.sotskái lágon,
és tsererepesen egymásra fekvők.. Mind a1 két Indiá-
ban, a' Veres Tengerben is. Ez ád eggyik legszebb,
'és legjobb tekenoket mindennemű szép munkákra.

2. Faj. Z 61 d T. T. Mydas. bie grfinc obír SBfefenfdjíít).
fr6tí

Tenyerei, két talpai eggy körmük, tekenője tojás-
forma. A* Tsendes Tengeren, honnan Júniusban
ez bövséggel megyén ki tojni a,"1 puszta Szigetekre,
meltyek nagy részént Ő rólok neveztetnek, és észten-1

dónként ezret, 's többet is tojik. Legnagyobb, és .
legerössebb Tekenosbéka, nielly némellykor szinte
g. mázsát nyom, és 6. 's több mázsányí, lapos háfá-
ra rakott tehrével tovább mász, 6. 7. embereket, kik
a1 liátára álhatnak, elviszen. Hanyatt alszik a' Ten-
geren , de ha a' szárazon felfordítják , vissza nem forr \
dúlhat. Hossza mint.eggy 8- lábnyi. Zöld neve, ha*
lavány, oiajszínfl z,old héjától, és zsírjának igen se-
tét zöld színétol vagyon Minthogy ez a' faj t.supáa
tsak tengeri hínárral, és más hasonló novevények-
kel él húsa igen jó éppen nem halzsír ízü k ö é r e

g g g n de
kak; tekenöjét hajdan paizsoknak, 's boltozatoknak
tsinálták.

3. Faj. K a r é t T. T. Cnretta. tie ^arettfílittbfi 6tc.
Háta paizsotskái hátúi púposok , tenyerei, 's tal-

pai kétkörműk. Az Amerikai, és földközi Ten-
gerekben, tekeaöje vastag, mindenik nyom 3.7. fon-
tot, fontja S. 10. forint, igen szép színi'í, a1 mestérsé-
gi szép mívek réiz szerént ebből vétetnek, és a1 La-
pok erről mondatnak Karettcknek.

•* Folyóvíziek. Lábai únótalpúk.
4. Faj. K ö z ö n s é g e s , v„ Európai T. T- orbicularis. 6íe

Teke-
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Tekenöje tányérforma y laposatska, sima.

A' szelídebb Európában az édes vizekben. Teke-
noje fekete, sima szélű. Eledele Vízibogár, Tsigák,
férgek, fl'ivek , és pázsitok. Húsa jóízű, de nehéz
emészthető. Levesse a' szárazbetegségben lévőknek
hasznos. Vagyon pontos, és darabos Hasonfaja is.

5 Faj. K a r o l i n á i T. T. Caroiina. Öfe 5?űtoíintfct3ff
Ssfcilbftőte.

Lábai ujjasok, tekenöje púpos, farka nints;
Karolinában. Ez ezfr* és a' következő osztályt

oszvekoti, háiulsó lábaival ezekliez közelítvén , 's egy-
szersmind szárazi is lévén. A' szárazi Tekenösbélíák
közönségesen társaságban élnek, és sok fajai azok-
nak (mint p. o. az Isle de Ff/ncr, köri'íl valók; éjtsza-
ka seregestül eggyiitt vágynak, úgy hogy a' föld ve-
lek kirakva látszik, és 100.lépésnyire is ellehet men-
ni azokon , a' nélkül, hogy a' főidre hágjon az em-
ber. Ennek tekenöje hatszegletű pikkelyekkel musiv
munka módra van megrakva.

*'• Stártniak. Ldbai szahad ujjúk t bunkósok, kormosok.

6. Faj. K o t z k á s T. T. graeca. fcfe mofaifeije^ctjifbfr.
Lábai majd ujjasok; tekenöje hátul púpos, óldal-

széle tompa, pikkelyei laposotskák... Afrikában,
Sardiniában. Mint a* tarka kövekkel mesterségesea
kirakott Görögországi Musiv munka (9J?oftflfd}? 9ír«
beit. ) tekenöje úgy van berakva mind 4- szegeletü,'s
mindenkor kissebbedó fekete sárga, tarka pikkelyek-
kel. Húsa, 's tojása a'Görögöknek kedvelt eledelek.

7. Faj. I n d s e l l é r i T. J . ^eomeirica. bíe Qeometrtfdje

Tojásfonna tekenojének minden pikkelyei felemel-
kedettek, felül lapossak, sárga tsíkjai mint eggy eggy
poniból tsilla^oson öszveFiitók. Daímátiábau, Asiá-
ban, Amerikában, ée. Fekete lekenöjén minden pik-
kelyeinek fndseliéri figura forma jeles, eggy pont-
bol eggy befutó sárga vonási az egész tekeuöa igea
szép rostélyozást mutatnak.

*. Nem. BEK A. liana. geofef)/
Teste tsupasz, lábai 4. a' hátulsók hosszabbak.

Ezen "ctTibeti állatok többnyire farkatla-
nok

y
első lábai szabad ujjúk, a'luU

tul-
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túlsók ''szóta-púk. Négy következendő
ra oszlanak ;
• PafashikAk. Testek hilirtsós, hasat, lábai rövidebbek

i. Faj. Pípji B. Nana Pipa. Me <pira, Sebő.
ElsÖ injai kö'rmetlenek, nígyfognk, a' h á r u l j

iörmösok... Gvineának vizeiben. 2íe vezetés azon
igen különös, és rendkívül való módról, -mell vei a*
tosténv ax ö porontyait KkÖlii. ^ ' hím t. j . a1 nős--
ténynek elíre a' szokott mórion eltoif tojásait enmílt
háiára keni, és aziitrín magvával azokat m.-gter,mé.
Jcenyít.i. A* tojáskák azután az anya b^réV4 cisz ve.
PÖnek, mi}? nem mintegy o. Hónapok múlva --az abba a
találtató farkas Békaczenkek (Ebhalak) a1 kikelés-
re meEíérriek , és ^arkok lassanként elenyészvén, el.
lenben 4. lábaik megnővén, annyoknak hatokat el-
hagyhatják.

2.Fíij. V a r á n gyafc. Varasbéka, i?. Bufo. bfe Svítt,
p , |

Tes-e sárgás kék szín, és barna... Európának ber-
kes omlariékos árnyékiban, ée. Kertekbeuy Gyepük-
ben, Piíiczékheu, ée> Artallanút a' legkeményebb mé.
reg gy.inújába esett, holott sem ártalmas, sem or-
vosló eieje nints. íClienben tagadhatatlan , hogy gya-
kran az elpúrészdt fatörsokókbea-., vagy ködere&afc*
Kak közepébtíO is eleven Varangyakok találtait >naki.
Különböző nagyságúk, van eggy tallérnyi, és ĝgjl
tányernyi. Vizellef ékkel oltalmazzák magokat. Vágy-
nak Hasonfajai, zöld olajszín, ée.

3. Faj. V e r e s h a s ú B. T ú z B. i?. Rtáeia. bit SeflíC*
frdte.

.Alfele tompa, alól pettegeleít... Európában, a' zâ
porok u*ún bövsées;el, a' honan vagyon a"1 Béka esö
Fege. A' hasán veres pettégetéseit" vágynak, feltu
szürke. Ezzel a' mieink a' Sertések körül háayt&ta-
orvosságul élnek, "ószvezúzván őket, és savóval fel'
eresztvén, 's valúban inniok adván

4. Faj. S á r g a hasú B. B. Bombina. he f
H.i5a narantsszín , kék peliegetésú, szemfénye

Jtároml.ipú. JEurópában. Hisa szép, kék (Fejér) és
sárga foltos. Mind ezt , mind íimázi néha rakáson"
kén* találni a' iieflres sal*!ion:os üel̂ 'efcen. Az itt
lévőknek hasuk 1 lalamidejek miau) vildgossárga"."
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*• Békák. Testei inkbb hosszüké , sima, lálai hosszabbak.

s. Faj. G y e p i B. bnrna B. R.ttmporaria. £antfcofc6 r

Háta laposatska, szegeletesetske. Európában. A*
Unkáknak legközönségesebb faja, a'Tavaszi időt, és.
a ' Telel a* vízben tölti, nyárban leginkább szárazon
cl. A' meleg tavaszi éjtszakákon, és párzása idején
szinte!.e;ii.íl kiált, kivált esö előtt. Szavának kiilöub-
seV.e-, élei idejének különbségét mutatja. Porontyai
a'~nelsg ejők után seregcsiul másznak elő a1 gye-
pckh;.U, és bokrokból, melly hirtelen való megjele-

l&J jJ-ISl LfllttU^iA • ViJ UU|iLU.I uu.i .„uviui üiw.wLv-.. ..^u

A');'eriták valósággal ezek miatt költözködtek el. A*
kcríe'írc nézve hasznos állatok, mivel sok tsigákat,
rr!c:g'js állatokat, és p. o. a' Körösbogarakat is elpusz-
títják , és azért megenni nem bátorságosok.

6. Faj. Ztf ldB. K e t s k e B . IL esadenta. bet
3Bi\flTícftof-:&/ 9i6ítnfl, íOZar̂ g f̂er.

Teste szegeletes, háta kérésziül púpos, hasa pár-
kányos. ,Az Üurópai Tokban , motsárokban , ée. Há-
tííuAk 3, sár^a vonásiról, és estvéli lármás kiáltó-
zásiió! eléggé esmeretes. Kivált estvy szép időben a*
hímek hangosan kiáltoznak , és azonban két nagy
liolyagot fíivuak a' száiok szegeletével. Ravaszok,
és vírgonezok, megeszik az Egereket, Verebeket, Ré-
czefiakatí Pisztrángokat, ée. sőt meggyőzik a1 nagy
Tyúkokat is. Sodorát és ágyékát megeszik. Párzá.-
soli idején ennek, és az elébbeni fajnak Hímjeinek fe-
kete bibirtsós tsomó vagyoa -első lábokoak hüvely-
kén, msllyel magokat nosLényjeiknek melyjéhez igen
erössen liozzá kaptsolják. Estvéli gyakor kiáltozá-
sok esőt jelent.

Fáibékdk -C ffylué^ hátulsó stírai igen hosszúk) körmtt íeníie-
fvrmák.

7- Faj. L e v e l i B. R.aiborea; feep Sau&frofcfi.
Teste alól tarjagos, lábai hasadtak. Európában,

( kivévén Angliát) és Amerikában. Az az enyves
ftyilk.i, mellyel ö mi:it a' tsigák bévonndoít, néki
^ -r-ík galyjain való lakozásában tartalékul szolgál.
A1 liím, melly barna torkáról esmérhetÖ, torkát fe-
leru igen felfúvván esci elótt, és ölelkezésének ide-
jén haagosan szóll. Pázsittal, és Legyekkel él. IdiJ

é r
i, Allatok Országa.

é r "
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érzésnek okáén üvegben is tartják, zöldfa között,
eleven legvekkel táplálván. Tesle felül zöld, alól
fejér, mindenik oldalán sárga görbe Linea, de vagy.
nak különbségei i ^

•**• Farkasbik*.

g.Faj. K é p t e l e n B. fl. paradoxa. t)« Safforfc.
Czombjai hátul rézsúlt rovátkosok. Déli Ami,

likában. Erős, húsos, oldalról laposra nyomult far.
ka különbözteti a'több fajaitól ezen Nemnek. Ez az
ái'at a* több Rékáknak móiljok elien minekeJötie ttu
kélletesen ki form áltatnék , már szinte eggy arasznvi
pagyságú, az alalt sokszor elveti bőrét, és ez az ál.
lapotja adott alkalmatosságot egjjry régi Regének, ho»y
a* Békák halakká változnak. Hajdan a' Gyékekhez
számlállak.
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. Nem. SAHKaNY. Draco. ^et
Teste négylábú, Farkas, szárnyas, tulajdon szár-
nyakkal.

í.Faj. Repfilíí S. D. volans. bfe fífegente (Jtbfre.
Karjai szárnyaitól különbözők. Napkeleti Indiá-

ban, és Afrikában. .Az ö mindenik oldalán lévő szár-
nyai, nékie ugrásra valók, de nem rendszerént való
repülésre. Testének egyéb alkotásában a' közönsé-
ges zöld Gyekhez hasonlít. Eggyik fáról másikra
\ioralhat, Á' sok fejű Tűz okádó Sárkányok költemé-
oyek.

4* Nem. GyfeK Lactrta, bit (£ibere»
Teste hosszan nyúlt, négy lábai egyenlők.

í.Faj. K r o k o d i l . L. Krokodilul, bee SttiMtrofoNf.
Feje pánezélos, tarkója tsónakos, Tarka felfeli

kétoldalt való taréjjal rettenetes. Ez a' Krokodil
legnagyobb az édesvízi állatok kb'zó'ti , mintegy 5°
lábnyi hosszú, és főképpen NÍÍLI1; a* hazája. Meg-
öli az embert, és nagyobb állatokat; de a'fiatal ko-
rokban fogott Krokodilok megszelídülnek és taníttat-
nak, Párzásakor a' nőslény a1 hálára fekszik, azu-
tán tojik vagy 100-zat, azokat a' homokba kaparja,
ezek alig eggy Lúdtojás nagyságúak, mellyekef az
Egyiptomi Fetymeg ( 1. 22. Nem,) nagy részént felku-
tat, és kiszívogat. A1 Szeretsenek, húsát, és toja-
sit megeszik, zsírjával, vérével, és epéjével orvossü*
gut ölnek.

. •;' i. Faj-

. Faj. Kajmán. Amerikai K. L. -Alligátor. St aflttűti •
2lmeticffcfe S'tofoblí.

Feje tserepes, lapos, tarkója tsupasz, farka fel.
felé két oldalt való lineákkal darabos. A* Közép A-
inérikában. Félénk, gyáva, és közönségesen mind
termetében, mind természetében, és élése módjában
nagyon különbözik, a' Nílusi Krokodiltól. Tsak. mint-
eggy 3°- a t t0J ik«

j ;Faj. l n t ö G y . X. Monitor, fcer 3Bíi*í)artee.
Farka tsónakos, teste tsupasz, kerek szemfol-

tokkal. A' két Indiában. Eg%y igen szép regulára
szabott fekete, és fejér foltos állat, minteggy másfél
rőfiiyi. Minthogy ez többnyire á' Erokodílok társa-
sagában mulatozik; ha Krokodilt,: Kajmánt, tsorgö
Kígyót, vagy más mérges Kitéltűt löegpiHatit, • visí-
tó hangja által azokat elárulja, és Az álta! a' vizek--
ben ferdÖ Indusokat meginti, hogy af veszedelmet el-
kerüljék.

4, Faj. B a s i l i s k u s . X. Basilhkus. bír SBafHféf.
Farka gÖmbÖIyeg, hosszú, hát úszó szárnya sú^á-

ros , tarkója taréjos. Déli Amerikában, és Asíábaa
a1 fákon, és vizekben. A' Régiek Kakastojásból, ée.
költ B.isiliskus.a éppen olly mese, mint a* K.ikastojás.
Ez eggy kék iiamuszía szürke fejér fúUo.s másfél láb-
nyi nem mérges Gyek; a' farka majd szinte annyi,
mint a' dereka. Ritka állat.

5. Faj. L é g y i á n . L. Iguima. bet* Sg
Farka gömbölyű , hosszú, háta varrása fogas, tor-

ka, taréja fogasotska. A' két Indi.bai. Virgonca
állat, de annyira megszelídül, hogy az embert, mint
sC ívutya követi. Igen jó ízű húsa, és tojásí vágynak,
és azért nagyon vadásszák, de a' Bujakórságban lé-
vőknek enni veszsdelmesneh tartják. Eiiistszíau, far-
ka fekete vonással. Farkával hat lábnyi hosszú.

Gáték. Testek tsupasz, lábai k'órmttlintk , tmytrd 4. ujjúk.
6-Faj. M o t s á r i G y . Gőte. L.Paluftris. bfc Őumpfeí*

be^e.
Barna, farka lantsa forma, középszerűt, a' hímnek
háta tavasszal taréjos, taréja középben magossabb.

Európában az álló vizekben, Kitsiuy állat, a'
honnan az emberek vagy magit, vagy lárváit a*
vĵ zel eggyiitt könnyen megisszák. Felül barnás , bi-
"iftsós, alól sáfránszín. Ha. sóval behintettiek, elvesz-
lek. Ezek mondatnak yízikorjáknsk is.

f » 7- Faj.
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7_Faj. T ó i Gy. G ő t e . L.lacuftris. bet S

S B f f f i d b
Fekete, farka lantsa Forma , középszerű. Az F!u.

rópai, ée. Tavakban. Sokkal nagyobb, és vastagahh
mint az döbbeni faj, setét zöld .színű. A' hímeknek
tavaiszal, fejektől fogva a' farkokig hosszára a1 ha-
tokon lenyúló rovátkos bÖrök vagyon. Az elobberii
fajnak, és kivált eanek igen derék visszaszerzö ere-
jét már említettük (29. 80- $ )• A' Törökök ezzel h e .
rosítésre élnek, mint a' Sliuczávul (1. alább ). StinAör/.
nek nevezik, és igen drágán fizetik. Sok hason fajai
vágynak. A' sótól ezek is elvesznek.
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g.Faj. Vízi Gy, Gőte . L.aquatica.
.Farka gömbolyegetske , középszerű. Európának

édes vizeiben* tavaiban, árkaiban. Teste feketéllö,
feketébbel petTegelett, torka borzas, háta majd taré-
jos, farka sima, pettegetett, mind kétfelöl fejér vo-
nású. Ha sói'al behintik, j.perczentések alatt meg-
hal. Hasonfrijai sárgák, fejér, 's fekete pontosok,

9. Faj. T ü z Gy. Salamandra L. Salamandra. bit
5)íolri>©í)(attiíitiber; bií \!3?ol!e / Ulme.

Farka gömbölyű, rövid, teste lyukatsos, sárg.i,
és fekete tarka. JDéli Európában. £ggY szép feke-
tével, és narantsszínnel pettegetett, eggy arasznyi
hosszú, és eggy hüvelyknyi vastag állat, mellviül
hajdaa azt mesélték, hogy mérges, a1tüzbe élhet, ée.
A' íniaz utolsó környúlálíásra nézve igaz, kijö abból,
hogy a* Túz-Gvék a1 gyenge parázs tüzet kevés \i\-A%
ártalom nélkül kiállja, a* midőn részszerént a' szá-
ján, kiváltképpen pedig a* testén, szerénszerte elzárt
apró lyukakon valameÜy tejszín nedvesség szivárog
ki, melly által a'tűznek eggy részét lassanként ol-
óltja, és a' zsarátnagot kisitbblli.

10, Faj. G e k k ó . L. Gecco, (fiefo.
Farka gömbölyű, középszerű, ujjai majd körnio-

SÖk, fiilei Öblösök. Nd.pk.eLeti Indiában, a'Déli ten-
ger Szigeteiben , és itt amott Déli Európában p-°-
ííápoly Országban; de legbővebb Egyiptomban, ho-
lott a liázakjja örömest beveszi magát, és gyakran
veszedelmes. Mérges nedvessége lévén ,• t. i. az Ő lfi*
veles lábujjai között; azt az ennivalókkal, azokon ál-
talfutván közli, a' mellyekkel él, és anaakutanaa IeS*
veszedelmesebb, és majd halálos kóhkát szerez. "&1'
binsói gyöngyszíaük (ütellio , veljaurus antiquorwn )•

JJ . Faj. K a m é l e o n . L. Camcelcon.
Hamuszín , sipkája lapoa. Napkeleti Indiában,

Északi Afrikában, és már néha Spanyolországban is.
EggV lomha, lassú állal , melly a' fákon , és bokrok-
ban lakozik, bogarakkal él, mellyeket meguyommaszt,
és oszlán hosszú nyálkás nyelvével igen hirtelen meg.
fog- Tüdeje felettébb nagy, legnagyobb részét, testé-
nek betölti, és az állat szabad akaratja szerént ma-
gár azzal felfúvhatja, vagy vékonyabbá teheti, a*
honnan származott kétség kívül a1 Régiek mondása,
hogy a' Kaméleon tsupán levegővel élne. Ezen ál-
lat szemei járásának egésszen tulajdon intézete va-
gyon , hogy különösen eggy HÍ , vagy mind kettő is

' egyszersmind kiílönbfelé fordítva, p.o. eggyik fel-
felé , a' másik háta felé, ée. még pedig igen hirtelen
mozdítiathassék. Természeti színe a' Kaméleonnak
atzélszín szürke; de ez néha sárga, fekete, 's pette-
getett is, 's még pedig a' közel való tárgyak, színé-
nek minden magához vonása nélkül, hanem részsze-
rént isak szabadjában, de leglálhatóbban akkor, mi-
kor ingereltelik, és megharagszik. Indúlalinak min-
den változásira más színt vészen. A' legnagyobb
eggy arasznyi. Apró legyeket, és bogarakat kapdos.

12. Faj. Zöld Gy. L.agilLs, biegriiiietSíbm, tSupfetetb.-
Fat-ka gyűrűs, hosszatska, pikkelyei hegyesek -

nyakra valója alól pikkelyekkel Öszveszorított. A
melegebb Európában, és a1 mint látszik, a*1 két India
ban is, és a' Deli Tenger Szigeteiben. Igen ártatlan
szép, és virgoncz, napfényt , szárazr, és köveket sze"
ret'3. Tojási a1 setétben eggy darabig fénylenek. Vágyj
nak Hasonfaja-i. Nyers húsa a' Bujakórságban, és a
nedvességek más romlásiban mostanában hathatóson
JnagasztaltatiL Ennél ki.ssebb a' mezei GyckyLt Pul-
garis. Kék szürke, nyakravaló nélkül, ée.

;*$. Faj. St inc 'za. L. Stincus. ber ©tínf
Farka, gömbölyű, középszerű, hegye öszvenyo-

tnűlt, ujjai körmetlenek, párkányosok. A1 KÖves
Arábiában, Egyiptomban, ée. Hajdan mint eggy ErÖ-
sító szer különösen Mrdettelclt. Visszaélnek mosl is
véle ezen tekintelben, legalább a1 maga hazájában.
"*integgy féltábnyi hosszú.

II. Rend, Tsűszók. Serpentes.
A' Kígyóknak semmi külső tagjok nintsen,

«anem tsak hengerforma elnyúlt leslek, mellyet
P c kab*
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habformán mozgattuk, és a' melly pikkelyekkel
pajzsokkal, v*$>y gyűrűkkel borítlatott. Sok k
vízben élnek (minthogy felettébb hosszú, és rész-
szerént hólyagforma tüdejckkel könnyen úszhat-
nak) mások a' földön, mások többnyire a1 fákon.
Kagyobb részént egymásba lánczolt lojásokat loj.
nak , és az állkapciájok nem szorossan forgó,
tnint a' más állatoké, hanetn rágásra alkalmatlan.
és egymástól annyira feszülhetök, hogy magok-
nál sokkal vastagabb állatokat is egésszen elnyel*
hétnek. Sokaknak hathatós mérgek vppyon kü-
lönös hólyagotskákbsn a' felső állkapczájokon „
melly nékiek sz emésztésre használ, de prédájok-
nak megfogásokrn, és védelmekre is szolgál. Ezt
marásokban a' fogok helyére béöntik, de ne hogy
felettébb kegyetlenkedjenck, tsuk minden tizedik
fajt öltöztette fel méreggel a1 Teremtő , mindazon-
által azt sksrt* , hogy ravaszok légyenek, és mint
kétségesektől mindenek irtózzanak. Az ö mér-
geknek ereje, életidejekhez vagyon mérsékelve,
annyira hogy p. o. bizouyossan hiszik, hogy az
igen fiatal Tsergökígyók marisa merő ártatlan,
ellenben a* megietleké nagyobb részént halálom
Mindazonáltal itten is mint a* Skorpiók, és sok
más Bogarak szúrásában az Égtáj , Esztendő ré-
sze, és hév, vagy hideg idö nagy különbséget
tészen , melly szerént mind azok az állatok a*
Déli Tartományokban, és relikenö hévscgekben
sokkal veszedelmesebbek, mint az ellenkező kör-
nyiíJál Iá sokban. A' mérgesek e' j jeggyel fognak
jegyeztetni. Pikkelyeséé, párostul számlállalnak.

5, Nem, TSÖRGÖKÍGYÓ. Zörgök. Crotalus.

. "cf)íötiíie.
Hasa paisos, farka alja paisos, és pikkelyes,
farka vége tsergös.

.t.-Faj. R e t t e n e t e s Ts. £ C.horridus. fele ©cfcaue*'
f(f)[anv(*e.

Faisa 1Ó7. paisotskája í j .
Leg-
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Leginkább a' melegebb Északi Amerikában. 6 láb-

nyi hosszú, és eggy kar vastagságú. Ezek farkok-
nak hányás ízekből álló , de tsonL keméuységú üres
tsergojokkel jártokban mindeneket jókor megintenek,
rettentenek. Tsergöjöknek hangja, a' nagyobb Trüls-
Kö'k szóllásához hasonlít, ízeinek száma sokaknál

fĵ iO-i'e felmégyen, és az állat esztendeivel nevekedik.
Hogy a' Mókus, az apró madárkák, ée. a1 fákról az
alatt fekvő Tsergókígyónak mintegy magoktól a'tor-
kába esnek , valósággal bizon3ros , és ez annyival ke-
vésbé tsudára méltó, mivel hasontó jelenségek, más
Kígyók korul is, söt a' Varangyakok, és Sasok, 's
maiskák körül ia tapasztaltattak, a* mellyek miud-
nyájan, a' mint látszik , bizonyos kÖrnyülállások alatt
tstipa merevén nézéssel, más apróbb állatokat ma-
gokhoz kelseglelhetnek, Erre kedvező a' mellett e-
zen Kígyóknak TsergőjÖk is , mellynek tser^ósét a'
Mókusok, ée. (már az légyen bár újság kívánásból,
vagy félre értésből, vagy rettegő Ínségből) ónként kö-
retni láttatnak. Innen szokott, mesterségek a' Vadera-

sok:u magoKhoz tsabitjaK,es megiugjAtv. u * — •>,-
kígyókat a' Disznók felkutatják, és ártalom nsíikül
megeszik. Fejét hirtelen elvetvén, megeszik a' Vad-
lakosok is. Ezek felette igen meg is szelídítik. Mé-
rególtója a' Senegagyokér (potygala Senega) ée.

6. Nem. Ó R I Á S K Í G Y Ó . Boa.

Hasa, és farka állja paisos.
1. Faj. F o j t. ó k í g y ó , Bálványkígyó. B. Confirictor*

bie Öíbgottfítfonge/ íínaconba/ f̂iui(}fc !̂atigf.
A' két Indiában, és Afrikában. Adanson bizonyí-

tása szerént 4.0.50. lábnyi hosszú, és eggy ember de-
rék vastagságú. Ez a' több fajok között, söt a1 Szá-
razikigyók köz.ött legnagyobb. Színe szép , sárgás ,
kékes, ée. bőre ragyogó, mintha fnnácczal bévólna
vonva. A' vizek mellett néhány karikákban feküvén,
távolról mintegy kővel kirakott czifra kútkávát mutat.
Mérge nints, de erős, megöli a' Tigrist, Szarvast,ée.
reá ugrik , körül kanyavgatja , minden tsontjait öszve-
töri, megfojtja, és elnyeli, de leginkább apróbb ál-
latokkal is él, a* honnan a' Vad lakosok némellyek
megszelídítik , házaiknál tartják, azoknak az ártal-
mas állatoktól, Kígyóktól, Békáktól, Gyetektől, Sás-
káktól, ée. való tisztítására, alakoskodásokra tanítják ,

V 4 4s
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és megölni tilalmazzák. Mások húsát megeszik, bö.
révei kereskednek. -Amerikában félelmes pompss
tekéntetéérl némellyék báíványozzák. Az simttrukí-*
gy(í, melly Peruban iniádtatoit, és 30 lábnyi hosszú,
ettől kevésbé látszik különbözőnek. Ellenben a' dvi-
neában olly széniül lis/telteteit, íipy uevfzeit Jáda-
kígyó, éppen más faj; ez ts'ak mintegy 6 lábnyi.

7. Nem. SlK3.ÓKÍGYÓ,Uj\1AKK. Coluber. 9íttítCt.

Hasa paisos, farka aílja pikkelyes. Klek-
nek testek sí! os, fényes, középben vastagabb„
többnyire vékony hosszú farkuk. 171 Fajai köz-
zíi! kevesek ÍZ Európaiak. A' nevezetesebb Fa-
jok közöltök im ezek :

T

i.Faj. V i p e r a , g C.Fipera. fcfe

Paisa 118. Pikkelye 20. Több Kícyókis nevez-
tettek Vipera névvel, az itt Linnétol ngy nevezett-
nek hazája Egyiplom, mellyböl hajdan a'Vipera sói,
és húsából a1 Terjékek készítették, Jíeve Fivzparatól
van, melly tesz eleventszülöt,

s.Faj. K e n d e r m a g o s K.-Kurta K. parlagi K. $
C. Attopos. Me brőUiigíPecftf Starter, Ottcv.

Paisa 131. Pikkelye 22. Amerikában, De m in ti
farka rövidségére, mind színére nézve ezzel láltaiik
megeggyezni ez a' Kendermagos tarkaságot mutáló
Európai kígyó, melly Németországon is van (Lásd Fun-
ke SRdtor.q. í.B. p. «tíg). Magyarországon is az itt
legbővebben találtató közönséges kígyó Faj titán má-
sodik (alább § )• Ez közönségesen mintegy másfél-
lábnyi. Teste fényes, rot, vagy szürke, kendermag

^ - , ~ . .....t.^..- . n y í l j a , j u t a l u v a i i a n y j a , S J

borgatóját hamar megmarja; marása gjúladást, --
daganatot: okoz; de halált okozni nem'tapasztalta-
tolt. Van rnég nálunk C.Meianis. Teste fekete seté-
iebb foltokkal, farka rövid,ée.

j.Faj. S z a r v a s k í g y ó £ C, Ceraftes, fcíf

Paisa J45. Pikkelye 25. Napkeletén. A' felső
szemhéjján eggy eggy kis lágy kinövés van, melly k^1

szarv forma. Ez is mérgesnek mondatik.

• . 4-Faj.
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r K e b e l i k í g y ó ,
Paisa ii8« Pikkelye 60. Ásiában. Fekete ál-

talvonásokkal tarkázott fejér, ártatlan Kígyó, mellyet
az Indiai Asszonyok hívesítésekre kebelekben hor-
doznak, és sokra tanítanak.

. Faj. B e r i k í g y ó £ C Berus. fcje jtaíiánifae,
^uvopóffcbí SBtper.

Faísa 146. Pikkelye 39. Ez a'Levesnek, és más
orvosságnak hajdan bövséggel rendeltetett tulajdon
Vipera barnás színű , és a"1 régi Világnak melegebb
vidékiben, még Déli Németországban, és Helvétziá-
ban is lakik, ée. Marása igen nagy gyúladást okoz
ugyan, mindazonáltal ritkán halálos. A' ragadozó
Madarak is ártalom nélkül megeszik. Ez a' faj, mel-
lyel hajdanBedi, és újonnan Fontana, olly sok meg-
jecj'zésre méltó próbákat tettének. A* hátán végig
fekete barna vonás vagyon,ée. Az állati Líigsók e
mérget legjobban eloszlatják, a' fokhagyma Szala-
iniával, sosbor , ée,

€.Faj. Áspis , j> Cstspis, tie Otter, 9ífpfcfcíatige.

Paisa 14Ó. Pikkelye 46. Egyiptomban, Franczia
Országban. Kern mindenütt mérges, de még is neve-
zetes a' Cleopatra haláláról.

p.Faj. K a r m a z s i n k í g y ó . C. Goccineu:. bíc ffat«
motfinfcblange.

Paísa 175. Pikkelye ^5. Ez az igen szép színül,
és ártatlan kígyó Floridába, és új Spanyolországban
való, eggy ujjnyi vastag, és minteggy 2 lábnyi hosz-
szú. Kosszára a'hátán 20. és egynéhány fekete szél-
lel kerített nagy, és igen regulás karmazsinszíu fol-
tok vagyuak, és ezek isméi czitromszín sárga kereszt,
siráfokkal választatnak el egymásiól. A> Floridai Leá-
nyok e1 szép állatot nyakravaló ékességre hordoz-
Zák , vagy hajokba fonyják.

[8. Faj. F e j é r h a s ú K. Közönséges K. Ctfutrijc. bíe.
Eftattec, ©ctimicfe.

Paisa 170. Pikkelyei 60. De vágynak sok külÖu-
hözései. Európában", Erdőn , Mezon , Vízben , Lakó-
hegyekben,szerteszéllyel. Legközönségesebben felül
3tzélszini5, és fejérhasű ; de színekben is sok különb-
ség találtatik. Nagyságok kiilónbféle, tsak Európa.
b^n is találtatnak \o. 's több lábnyik. Egésszen ár-
tatlanok, és méreg nélkül valók, sokan mégis eszik,,
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sőt Angolna helyett a* Fogadókban is sokat megetet-
nek. A' tejet szeretik, ée,

5.Faj. P á p a s z e m e s K. J C.Saja. Me j ,
Paisa 103. Pikkelye 60. Napkeletén. Nyaka bo.

re igen kiíeszíthelö , és liátúl Fápaszem formával je.
gyes, Eggy a' iegmérgesebb Kígyók kÖzzül, de még is
az Egyiptomi Pelymeg kár nélkül megeszi, és az'ín-
duso£ kömben, s veszedelem nélkül > minden játé-
kokra , fel egyen eset! és re , tánczra , ée. megtanítják
Mérególtója a7 Kígyógyökér {Ophiorrhiia

. Nem. PXKKELYESKÍGYÓ. Angvis. fcie

Hasa, és farkaallja pikkelyes,

í.Faj. T ö r e d é k e n v P, A, fragilis, hit 55Iínbfcí)Ieidje.
33fcfdI éée.

Hasa pikkelye 135. Farkaallja ugyan annyi. Eu-
rópában a' nedves helyeken , régi kőfalakban.
Tsak kitsiny illetésre is könnyen ketté törik, és da-
rabjai egész óráig is mozognak. Találtatnak sokfé-
le, és néha igen szép Hasonfajai. Mérge nints.

. Nem. GYÜRÍÍSKÍGYÓ. Amphiskacna. bte Süll

Dereka, és farka gyűrűs.
a. Faj. K o r m o s Gy. A. fuliginofa. htv SHulttír^fí.

Dereka gyűrűje 200. Farka gyűr. 30. Ameriká-
ban. Feketével, és fejérrel pcltégetett, mintegy eggy
lábnyi hosszú, farka tompa, alig esmerszikmeg <*
fejétől; előre és hátra is fut. Illetése viszketeget okoz.

10. Nem. KáNczAsRÍGYÓ. Ccecilia. Siunaelfdjíonge,
SDurmftfjíange*

Dereka, és farka ránezos, felső ajaka tapogatója 2.
í.Faj. T a p o g a t ó s R . C.tentaculata. bíe'jfî ífdjlanflí*

Ránczai 135. Amerikában, ée. Pikkelye nints*
hanem sírna borén ránezos gyürúk vágynak, majd
mint aT Gilisztának. Szemei alig esmerhetök. B;li'"
nás , égszínű , gömbölyű, eggy lábnyi, Angolna for-
ma. Természeti áltaíinenetelt ád mind a1 Haliiki'*1*
miud a' Férgekre.

VII. Rész.
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VB. R E S Z.
A ' H a l a k r ó L

99. §. -^' Halak,

_ _ H.̂ lak azok a' piros hideg véni állatok, mel-
lyek nvgokat igaz úszó szárnyak ( Halormók ) által
mozgatják, és igaz kopóiyók által lélekzenek, -

J'igyz. Igaz kopótyók, és igaz halormók; hoey a'
fiatal Békáknak, es TiUgyékeknek bizonyos tekentet-
ben hasonló Műszereitől rnegküLÖnbÖztetÖdjenek; sö't
ho^v né'neUy tökélletleii lüdejii állatok is, mellyek
sokaktál a1 Kétéltúkliöz számláltutnak» ide helyhez-?
tető dh ess ének.

100. %. Kopótyók.

Ezen Kopótyók (Branchice) a' Halakban a*
Tüdőt majd tökélletesen kipótolják. Helyek olda-
last vagyon, kétfelöl a' Halnak feje megett, több-
nyire eggy , vagy több nagy félhóid forma Pikke-
lyek alatt, mellyek azért Kopótyójedeleknek (oper-
futa branchialia) mondatnak, és legtöbbekben a*
Szilvánnyal, V3gy Kopótyóhártyával ( membrana
hranchiojttga) alól Öszveköttettek. A' Kopótyók
számtalan igen gyenge véredényekkel öszvesscövet-
tek, és mindenik oldalon négy Levelekre oszla-
nak, mellyek minteggy eggy tollzászlóhoz hasonlí-
tanak, és a' töveiken ugyan annyi árkusforma szál-
fákkal erösíttetnek.

Jegyz. Szilvdny, vagy Kopótyóhártya, Kopótyófe-
delek alatt egyenlő sok rétú (ránczalódható) súgáros
hártya, melly különb különb számú szálkákkal erö-
síitetik, és vagyegészen béf'edödik a* kopótyófedéllel,
y.a§y tsak félig, vagy egészen fedetlen. Szálkái haj-
jók, görbülted, nem szúrok, és a* Nemeknek meg-
haiárQ*ásáb,an néz Linné főképpen ezeknek számára.

1 0 1 . %.
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101. §. Lélekzés.

A" Lélek zet vétel, mell/ nélkül a1 Halak szin-
te úgy, mint a1 Tüdős állatok sokáig el nem lehet-
nek, ö nálok így esik meg; hogy ők a' vízbe t).
oszlott levegöeget, a' vízzel eggyütt a* szájokon
Kopótyójokba beveszik , és azt azután aT Kopóh ó-
nyíláson {apertura branchiatis) ismét kiadják , kö-
vetkezésképpen nem azon eggy űton lélekzenek ki
'sbe, mint a1 Tüdős állatok.

102. §. Szavok.
Mi /elhogy tiidcjek nintsen : következéskép,

pen magában is érthető, hogy nékiek semmi î az
szót is tulajdonítani nem lehet, ámbár némelly?k
közzülök, mint p.o. sC Korhány (jtnurtfjofjn, Kplly)
a' Tsík , ée. érdekeltetvén, magoktól valamclJy
hango't adnak.

103. §. Test állások.
Halaknak testállások közönségesen vére

többféle, mint a' két elébbeni Állati seregeké.
Legtöbbeknek mégis Testeknek függőleges, vagy
ponterányos {verticnlis) állása vagyon, az az, mind
két oldalról öszvenyomúlt, aláfelé széles {corpus
compreffum, fen catheroplateum). Másoknak ellen-
ben, mint a' Rajának, vízerányason fekvő, ( kori'
zontaLis)szélessége nyomult laposra ( corpus depres-

Jams fen plagioplateum). Másoknak, mint az An-
golnáknak, ée. inkább gömbölyű. Másoknak, mint
a1 Tsontpikkelyünek ( ojiracion) prisma, vagy
négyszegeletü forma , ée. Mindnyájoknak pedig
Fejek, és Derekok közbevetés nélkül Öszvetóldó-
dik, a* nélkül, hogy tulajdonképpen való nyakkal
választatnának el egymástól.

104. §. Külső Testfedelek.
Szinte minden Halak minden kivétel nélkül

pikkelyekkel boríttattak bé, mellyek egésszen tulai-
don alkotásuk, és különös fajoknál sokféle, 11 é-
mellykor igen ékes formájú ? jegyű, színű, arany?

e-

A1 Halakról.
ezüst ragyogásuk. Kívülről bévonódnak még

különös nyalkával, metly úgy látszik, hogy
b részént azon apró nyalka üregekben vá-,

Jasztódik, mellyek legtöbb Halaknak testeknek
uiind a* két oldalán az úgy nevezett oldal üneák-
ban feküsznek. Legtöbbek az úgy nevezett Por-
cvi'gós Halak közzül Pais forma pikkelyekkel, vagy
erós tsontnemü héjjal pánczéloztattak.

105. §. Üszészárnyok.
K Halaknak mozgató műszerei az Uszószár-

nyak (mellyek körül mostanság megjegyzésre mél-
tó visszaszerzö erö vétetett észre) vékony tsont ne-
jnü , vagy porczogós szálkákból állanak, mellyek
különös hártyák által egymással eggybe foglalód-
nak, tulíjdon tsontokhoz kötődnek, és meghatára-
zott szálas Inísok által mozgatódnak. Meghatára-
zott helyheztetések szérént a' felsők mondaínak Hát*
ormoknak, vagy SzárnyaknakQpinnee dor/alci*)- Ol-
dalt a Kopótyókon túl találtatok AUiyszárnyaknák,
[pinnaspectorales). A1 hasokon alfelek nyílása elö'tt
állók Has szárnyaknak^ ( pinnee ventrales ) . Az ezen
nyíláson túl lévők, Alfelszárnyaknak ( pintice atia-
les). Végre aT farkokon , Farhzérnyahnak (pinna
caudaiis), melly utolsónak mindenkor ponterányos
helyheztclése vagyon. Ezeknek kiterjesztésével
mennek elébb, a1 midőn Farküzárnyakkal mago-
kat előre lökik. Hát, és alfelszárnyaikkal, mint
Kormánnyal igazgatják , Melyszárnyakkal feleme-
lik, és evezik, Hasszárnyakon, mint lábakon ál-
lanak. Az úgy nevezeit Repülő Halaknak igen
hosszú, és tömött Melyszárnyai vágynak, annyi-
ra, hogy <3k azzal magokat a' víz színén felül vet«
hetik, és apró közökre tovább repülhetnek,

íoö. §. Halhiílyag.
Más segítő eszköz a1 Halaknak mozgatásokra,

kivált a1 vízben fellyebb, *s alább szállásra a' Hal-
& 9 mellyet ök tetszések izerént kiüríthetnek,

vagv
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T

vagy megtőithetnek , a' szerént j a1 mint
nehezíteni, vagy könnyíteni akarják, Illy va*,
gal bírnak kivált az édesvízbeli halak, mel'y gvú.
ladékos levegővel tele van, és többnyire eggj tu.
Jajdon tsatorna által {dactuspnmmaticds*) a'gyo.
l-orral, vagy nyeldeklövel közösíttetett.

107. §. Lakóhelyek.
Lakóhelyekre nézve osztják a' Halakat közön.

ségesen Tengeri, és édesvízi Halakra. Némeflyek
niindazonáltal néha kevés ideig a' szárazon is él-
hétnek, mintáz Angolnák,le. Mások részszerént
a'meleg ásványos forrásokban , ée-

108. §• Foglalatosságok,
Legtöbb Halak, kivált a1 Tengeriek éjjeli álU-

tok, a' niellyek t, i. munkájokat éjjel kb'vetik, nap-
pal ellenben iuk?bb a' mélységben tsendesen nyú-
goaznak. Azért a' Hallal élo hzigeibeliek, és par-
ti Lakosok is leginkább éjtszakára mennek halászni.

109. §. Vándorlások.
Sok Halfajok ?z Esztendőnek bizonyos részé-

ben nagy utakat vésznek tel. Sok Tengeri halak, p. 0.
hogy ívjanak, felmennek a1 Vizeknek Torkalattyai-
ra , aT Folyóvizekre, hogy fojásaik a'melegebb vi-
zekben kikeljenek, mások mint a1 Heringek bizo-
nyos időben az Északi sarkról a* szelídebb Déli Ten-
gerekre vcjmiínak.

110. §. Élelmek.
A1 Halaknak eledelek különb kú'lönbféle. Vízi-

bogarak, Férgek, Dögök, apróbb halak, vízi nö-
vevények, hínárok, magvak, nyalka, rútságok,ée.
A* Ragadozó halaké, nagyobb állatok, más ha-
lak, Békák, Gyékek, Vízimadarak,ée. Nagy ré-
szént a' Halak hús evö állatok, és minthogy sem-
mi tulajdonképpen való lábaik hintsenek, hogy az-
zal prédájokat megfogják , sokféle más eszközök-
kel fegyverkeztettek fel, hogy azoknak urai lene*"
senek, úgymint: Rész szerem hosszú bajusz va-

gyon
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jryon szájokon, és azzal az apróbb vízi állatokat,
mint étekkel magokhoz tsábítják, és minteggy hor-
gon megfogják ( így az Egnézo hal, a1 Békahal,
scofcf)fífd)) Másoknak, mint a1 FetskcndezöFürtfo-
gúnak (Chartodon rofiratus)\övo tsojök vagyon t

és azzal a' Víz felett repeső Bogarakat mintegy le-
lovik. Másoknak, mint a' Görts Rajának ( 3itíCCí
úJrfjeit) Sajgató Halnak, (gttíetíinf) és SérészHar-
tsának (giítWiüCÍá) valami zsibbasztó, és sajgató
erejek vagyon. Sokaknak, mint a'Czápáknak(tfy«<z-
lus. $pa$ )ée. félelmes harapások vagyon. Leg-
többeknek holállkapczájokban, hol ínyekben, nyel-
vekben, és nyeldeklöjökben, vagy torkokon he-
gyes fogai vágynak. Sokaknak, mint a1 Fürész-
halnak, Koszperdorrúnak, ée. másféle fegyverek.ée.

111. §. Érzékenységek.
Külső érzésekben a' Halaknak sok különös meg-

jegyzésre méltó vagyon. A' szaglás p. o. sokak-
ban igen erÖs, • melly szerént az elrejtett eledele-
ket nagy távolságra megérzik. Hallások eránt már
elég világos , hogy nem tsak ezen Érzékenységek
meg vagyon, mégpedig igen nagy erőben,* hanem
éppen hasonló Érző szerekkel is bírnak, a' minémii-
ek vágynak belől más piros vérü állatoknak füleik-
ben. A* legritkább különösségek tapasztaltatnak
pedig a'halak szemeinek alkotásában, melly kitet-
szik p. o. abban, hogy tellyességgel Hints úgy ne-
vezett Fénykötojök (corpus ciliare, <Btra^íenbíint?;
másrészről pedig vagyon eggy igen különös, hú-
sos, nagy részént gyürü forma tsomózások, mellj
* szemgolyóbison belől, a1 fekete hártyán túl va-
%yon3 és több a' féle.

112. §. Elmetehetség.
A'mi Elmetehetségeket aT Halaknak illeti, még

abban a1 figyelmeles tapasztalások híjánosok. Mind?
*zonáltal tudjuk, hogy sokak, p.o. mint a' Pisz-
trangok igen megszelídüluek. Mások, p.o. a' Poty-

iták
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kák igen ravaszok, és tsalárdok,ée. A
úsz a' kényes Angolna (martini.)

113. §. Alm 0 k.
Az Ő álmokról éppen hasonló jegyfcést tehetni

inírit a' mit tettünk fell/ebb a' Kétéltükről (92 §,]
hogy t. i. kétségkívül mindnyájan Téli álmot akis/.,
nak; de tsak kevésnek vagyon nappali előfordú.
ló meghatárazott nyugtató álma, mint ez, p.o. a a
Aranyhóldos halról (jparus aurát a. ©oft>E>racf)feit)
moudatík.

114. §. Porzótok^ vagy Ivások.

Némelly elevent; szülő Halakon kívül, a' hová
tartoznak az Angolna, és az elevent szí'ilö Nyalka-
fial [Bletnnitts viviparus) kevés halak párosodhat-
nak valósággal egymással, hanem legtöbbnyire a'
Nőstény, hímjének hízelkedésére az Ikrát még meg
íiem termékenyítve kiadja, a1 hím nyomban köve-
ti ötét, hogy az a' maga tejével megöntse. Ezen
naódot a' Gazdaságban haszonra fordították, meilv
ftzerént a5 Pisztráng, ée. tojasinak , és magVának
mesterséges elegyítése által is új hal ivadékokra szert
teliéinek. Ezt a' módot követik kiváltképpen az
üj Halastóknak betöltésekben.

Jegyz. A* több megjegyzésre méltókhoz tartozik
az is a* Halaknak tenyészésében, hogy Ö közöttük
eggy felöl valóságos Két nemük, másfelől pedig ép*
peu Nemnélkiilvaló hibás szülöttek is találtatnak.

115. %. Szaporaságok.
Legtöbb Halaknak tsudálatra méltó erős szapo-

rodások vagyon, annyira, hogy ámbár legtöbbek-
nek tojások ? termeteknek mérsékéhez képest sok-
kal ktssebbek, mint akármellyik más seregbelí ál-
latoknak, még is sokakban a' tojásfészkek nagyob-
bak, mint a' több egész testek. Azért számiálliat-
ni p o. a'Heringben mintegy 20. *s 37. ezertojásots-
kákat, a'Potvkában többet 200,0'jo-nél, a' Czonv
póban 383000. A*FJinderben többet eggy milliónál*

A' H a l a k r ó l .
116. 5- Elváltozások.
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A' fiatal halaknak a1 mint a7 tojásból kibújnak
ré'ízszerént még nintgen tökéiletes formájok, hanem
szinte mint sok Kétéltűknek, elébb az Elváltozás-
nak z%%y nemén által kell esniek, mel'y által az ö ú-
izószárnyak, 's több a'féle, lassanként kiformálódnak.

117. §. Életek hossza.
A' Halak az Ö testek nagyságának mérsékéhez

képest hosszú időt élnek. Tudva vagyon a' Poty-
káról, Tsukáról, ée. hogy ök másfél száz Esztendőt
elérhetnek. Mindazonáltal némelly apró halak,
mint p. o. a ! Potrosz (@íic§íiíig )ée. tsak kevés ide-
ig élnek.

n8- Ü- Hasz no k.
A' Halaknak hasznok az emberekre nézve leg-

inkább Asztali, azaz, hogy ök eledelre valók; de
SL melly éppen ezen tekéntetben az emberi nemnek
nagv részére nézve igen nyomós. Sok Nemzetek,
kivált a' Szigeteken, Tengereken, és a' hidegegyéb-
aránt terméketlen Tartományokban lakók tsupán,
vagy fiiképpen tsak halászattal élnek. Megtaní-
totta őket a' szükség sokféle hasznokat venni a* ha-
laknak. Magok a' Vadnépek, mint p.o. a* Kam-
tsadalok, Brasiliaiak, ée. tudják a1 Halakat sokféle-
képpen szinte a1 Lisztnek eggy neméve,, és tészta
füvekké, ée. készíteni. Sokaknál, mint p.o a1

tsendes Tenger Szigetbélieknél a' legfőbb foglala-
tosságot, és az e' végre talált igen elmés alkalma-
tos eszközökre nézve valósággal a'gondolkozó igye-
kezetnek eg^y nemét teszi a' Halászás. — De a' pal*
Orozott Föld eggy nagy részére nézve is a' Halak
5 i l y különös Fajainak, mint p.o. a' Heringnek,

alnak, Tumhalnak, ée. fogása, elkészítése,
eladása, eggy igen hasznos derék tárgy , és a' Ke-

reskedésnek nagy ága, a'minthogy mivel húsokat
fásként sokáig tartani nem lehet, nagy részént ki-

' Tengerieket bésózzák,megszárasztjákt meg1-"
Országa. Q v . fü*-
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füstölik,ée. A' mondharatlan bujálkodAsról nem
szóllunk, mellyet kivált a' régi Rómaiak a' jó íZi\
tálaknak nevezetesebb darabjaival, főképpen a>
Tokkal, pettegetett Angolnával (Murarna ée.) i'iz-
tenek.— Húsokon kíviH eledelre, 's kereskedésre
fordítják még némelly halaknak, főképpen Ikráikat
is, mellyeket betsinálva, és besózva Kaviárnak
hívnak, a* Rómaiaknak is híres Garam/ok sokfele
halaknak belső részeiből készíttetett, majd oPy for-
mán , mint a'mai Kaviár a Tokoknak ée. Ikráiból.
De sokan Gazdasági, és különbkülönb részeiket mes-
terségi mi vekre is fordítják. Ide valók a' bövsé-
ges Halastók. — Islandiában a' füvek nem léte miatt
gyakran a' Teheneket, és Lovakat, száraz hallal
táplálják. A' fejér Keszegnek (Alburnus) pikke-
lyeiből nem igaz Gyöngyök készülnek. A' Fi'irész-
halnak bőréből talpbörök, másokból Sagrin { Ba-
garia.) és más borok. A' Kajáknak, és Czápák-
jiak halböreijée. A1 Halcnyv , vagy Vizahólyag,ée.
A' Heringnek, és más Halaknak zsírja vtlágoiásra
borkészítésre, ée. Másutt tsontjaikat, szálkáikat, V
bajuszszálaikat is használják, ée. Végre

A' Természet a' maga fenntartásában ezekből
sok állatoknak eleséggel sáfárkodik.

119. §. Károk.
Legtöbb kárt tesznek a' ragadozó halak, kivált

a* 1 engereken a' Czápák , és az édes vizekben a
Tsukák. Hathatós méreggel is bírnak némelly ha-
lak , melly a'vélek való élést veszedelmessé, és
halálossá teheti. így kivált a' Tetrodonnak ne-
melly fajai, a1 mérges Sigér,ée.

120. $. Rend]eh.

Ezen sereg Nemeinek elrendelésében követjük
a' Linné legújabb (13.) kiadását, melly szeréntné*
melly az előtt a1 Ketéltííkhöz számlált Halakis v iz
sza helyheztetődvén , mind egírvütt eT köve fc
hat Rendekre osztatnak, úgymint:
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a. Üszószárnyaiknak helyheztetésérdl.

l. Rend, Lábatlanok, Apodes, mellyeknek semmi
Hasszárnyok nintsen.

£[. Rend. lorokszárnyúk, Jugulares. Mellyeknek
Hasszárnyok melyszárnyok előtt vagyon.

Wl.Hend. Melyszárnyúk, Thoracici. Mellyeknek
Hasszárnyok egyenesen melyszárnyok alatt va-

JV. Rend. Hasszárnyúk, Abdominales. MelJyeknefc
Hasszárnyok éppen a* Hasokon, vagy a'Mely-
jeknél hátrább vagyon.

b. Kopótyójoknak külŐnbségífrBl*

Y.Rend. Szilványosok, Branchiostegi. Mellyek-
nek vagy Kopótyófedelek, vagy Szilvánnyok,
vagy egijyik a1 kettő közzűl nintsen (Kopó-
tyó tartó tsontjok nítsen).

VI. Rend. Porczogószárnyuk , Chondropterrgu.
Mellyeknek porezogó nemű szálkájok vagyon,

I Rend. Lábatlanok ( Kopasz hasúk,)
Apodes.

Ezen rendbeli Halaknak Kopótyójok Uóntoti*
kás, Hasszárnyok éppen nintsen.

4i Ne-n. ANGOLNA. Muraena. bee 9íaf.
le;e sírna, orrlyukai tsöVesek, szilványja 10.

szálkás. Teste gömbölyegetske síkos. Farkszár-
nya, Hát, és Alfél szárnyaival eggyesüit Lélekzö-
lyukai fején, vagy MeJyszárnyain túl.

-*«Faj. P e t t e g e t e t t A. M. Heléna, bit 5D?urón^
Mely szárnyai níntsenek, teste tarka, Eggvigen

nagy ehető ragadozó Hal, mind a' két Világnak me-
Jegebb Tengeriben. Teste bamafoltos, $—3 láhnyi
aosszú, ollyan vastag, mint eggy Gyermek karja. Hú-
Jf jó ízii, kivált a' régi Rómaiak nagy r a betsúlték,
palástokban hizlalták, mikor kellett füttyentéssel elő
n'vták, ésAszralifÖ pompájokvala (Coenarum ffettna).

Q 3- . • t. Faj.
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2. Faj. K ö z ö n s é g e s A. M. Anguillu. fcfr ciemefn?\\̂ \

Alsó állkápczája hosszabb, teste eggy színű. Mln^
a1 két Világnak édes vizeiben. Néha kimégyen a' szá.
razra, rétre, gabonákba, ée. hol, két három napo-
kon is elélhet. Tartós élete van, és kimetszett szí.
ve izgatóságát 40. órán is megtartja. A' legfigyelme-
tesebb tapasztalások szerént elevent szül. Közönsé*

f :es hossxa 20hüvelyk. Pikkelyei nagyító üvegen meg-
afzanak. Borét ablakra vonják ,ée. Húsa nehéz e-

mészlhetö.
3.Faj. S i fen A. A. Siren.

Melyszárnyai 4. ujjúk, szilványjai 3.szárnyalt tsoa-
totskákkal. Karolinában. Et vala eleinte a' Liu-
ne Siren Lacertinaja , a' Kétéltúk között.

2, Nem. KOPASZHÁTÚ. Gymnotus. gitittaaC/ §<x\U
tűdm

Feje oldalról fedeles. Felső ajakán két tapo-
gatója* Silványja Öt szál. Teste lapos, alól LI-
szószárnya tsónakoi.

t.Faj. Sajgatóhal. G. elcctricus. bet Sittetaal,
ftf* ©tiHtíf*

Tsupasz hátonnótlan , farkszárnya igen tompa,
álfel szárnyához foglalva. Főképpen Surinámbjn ,
és Rajennében , holotl ezt legelsőben FanBerkvl íet-
te esmeretessé. Mintegy eggy ember hosszaságú, és
leginkább a* benne lévő különös Electricus eiüröl
megjegyzésre méltó, melly által ez valamint a'zsib-
baszto Jíája; és Sérész Hartsa, a1 hozzá közelítő em-
berrel , és állattal sajgató tsapást közöl. Hogy az eb-
ben a' Halban is ellene mondhatallan. igaz Electricí-
tás légyen, az által lökelletesen megmutatódott, JiogV
szikrákat adni látták.

. Nem. SZÖRFARKin Trichiurus.
SJiicmftfd).

Feje elnyúlt, oldalról fedeles. Fogai Kosz-
perd formák , begyei félnyilasok , eíöfbgai n'•*
gyobbak. Szilványja hétszál. Teste öszvenyo-
múlt, szablya forma. Farka árforma, szániyatJan-

a. Faj. S u g á r Sz. l.Septurus. fcet ©pl̂ fcfcivanS-
Alsó állkápczája hosszabb. Déli Amerikának e-

des
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des vizeiben. Egészen ezüstszínű, ragadozó, gyors
úszó, gyakran beugrik a' halász tsónakokba, 3 láb-
$yi hosszú.

1. Nem. ARTARlKás. Artarichas. ©eciüoff ,
ftfrf).

Feje tompáiska. Elöfogai alól felül kúpfor-
m á k , széllyel állók, 6. !s több alsó záp, és ín\r-
fogai kerekítettek. Szilványja 6 szál. Teste göm-
bölyegetske. Farkszárnya különvált.

i.Faj. F a r k a s h a l . A.Lupus. fc(cfflippftf«í/ ©eeiDDÍf.
Hamuszín fekete, oldalai, alfelv és farkszárnyai-

és liasa fejéreslök. Az Északi Tengerben, i^lábnyi
Jjosszú, ragadozó, mardosó} mint a1 Farkas, A1 Haiá,
szók megeszik.

5. Nem. F Ö V & N Y H A L . Fövénybúvár Ammodytes.

Feje öszvenyomúlt,testénél keskenyebb. Fel-
so ajaka kettős. Alsó áíikapezája keskeny, hegyes,
fogai töformák, szilványja 7 szál* TeálegömbÖ-
lyegetske, pikkelyei alig láthatók. Farka külön-
vált.

l.Faj. T ó b i á s h a l i . A, To&ianus, fccr ©önöjtfcfj/to»
böfiffr

Alsó álla hosszabb. Ei is az Északi Tengerben,
gyakran a' parihoz közel fellábnyi mélységre magát
a fövénybe leássa, karikába tekergőzvén, és tsak a'
feje érvén ki középben a' homokból. HÚJa gyenge £
de nem igen elietö.

. Nem. ORSÓFARK. Opkidium. @cí)íattíienfífcfj.
Feje tsupasz , fogai állkapczájában , ínyén,

torkában. Szilványja 7szál, kiterült. Testeszab-
lya forma.

*• Faj. B a j u s s z ^ s O.barbatum. bet bóttígc ®(tfan|)en«
fi f i , ÖartmStiudjen.

Alsó állkápczája 4. bajusszos. A' Földközi, és
Veres tengerben. 12—14 iuivelyknyi. Halhólyagja
sasonló eggy Karafinához. Húsa jó ízű.

Q 3 7. Nen.
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7. Nem. G Y É K E N Y H A L . Stramateus.

Feje öszvenyomúlt. Fogai álfában, ínyében.
Teste tojásforma , széles , síkos, farka 7 ágú.

í .Faj . P a z u Gy. S. Fazu. bet cfnf&rbfgeÜDecfttíd)*
Hála aranyszin, hasa ezüs1szui. Déli Amerika*

ban , és Tranquebarbau. Vékony, gyenge, fejér,
kedvesízít húsú, óhiivelyknyi hosszú, ÖtÖdfél széles.

8. Nem. K O S Z P E R D O R K Ú . JCiphias. ©djiüertftfcf),
SJegenftfcfj.

Feje felső állával, koszperd forma orralvég.
zödö. Szája fogatlan. Szilványja g szál. Teste
gömbÖlyeg, pikkelytelen.

í .Fa j .Kardka l . X Gladius. bet Sdjtverbfífdj, $ornítf$.
Alsó áüa hegyes, 3.szeglett*. Eggy rettentő erő*

állat, úgy az Északi, mint a*Péli Tengerben, melly
Koszperdjével eggviitt szinte 20 lábnyi hosszú, én
minteggy öt maszat nyom, maga a1 Koszperdes orra
3 lábnyi, húsa jó ízű,

II. Rend. Torokszárnyúk, Jugularcs*
Azon halak, mellyeknek kopótyójok tsontoti*

kás. Hasszárnyok Melyszárnyok előtt van.

,9. Nem. KALLIO. Callionymus. (SiJtnncnftfcf), ©cíjeí*
fífc îeufel.

Feje kettős, felső ajakú, szemei öszveállók,
szilványja 6 6zál. Tarkója lélekzőlyuk nyílással.
Fedelei bezárattak. Teste tsupasz. Has szárnyai
távol állók.

\.Faj. Lanthal . C. Ljra. bfe ©édeset / bet fliegenbe
tenfrí.

Hátormójának clsö szálai olly hosszak , mint egész
leste. A'Déli, és Északi Tengerben 12—^4. hüvelyk-
nyi hosszú, különös alkotású, feje hosszú, mint az
Agárnak, egynéhány singre magát a'vízből felveti J
és árkus formán repül. Húsa fejér, jóízű.

10. Nem. ÉGN&zőHAL. Uranofcopus.
© f f e V f f f í f !

Feje
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feje lapos, darabos , nagy szája lapos, fWsd &*&
, szilványja 6 szál. Alfele teste köxepcu.

j . B i b i r t s ó s t. Kfcaóer. bet Stccnfe^er,
jenfopf.

Háta sima, alsó állának sok bajusszai. A'Fold-
k i Tengerben. Eg^v lábavi, nindég felfele néz,
mivel szemei bibinsós íejetetején egymáshoz közei
vaaynak. Tsoutjai sok apró bibirtsókkal darabo«tok,
j\píú halakkal él, mellyeket bajusszaival a1 liíaárban
magához tsalogat. Olaszországban megeszik. t

11.Nem. R I P A T S H A L . Trachinns. ^ a á ) ^ ,
UVítt'Ánwd^tn. Feje rlpatsos, öszvenyomnU, szil-
ványja 6 szál. Fedelének alsó lapja fürészes.
Alfele közel a' melyjéhez.

i.Faj. S á r k á n y R. T. Draco. baá ^etermánnc&eu,©^
ebeíbeacbe,

A* Földközi, és Északi Tengerben. Eggy lábnyi,
Hálormója feszes, szíirós, szálkás, inelly ú ld iá t
okoz. Húsa jó ízu*

12. Nem. GADÓCZ. Gadns.
Feje sírna, szilványja hét gömbölyű szál, tes-

te hossziíkó , pikkellyei lehullok, úszószáruyai
közönséges bőrrel béboríttattak. Hát, és Alfel-
szávnyai többek, nem szúrok. JVlely szárnyai he-
gvesre vékonytíltak.

Ez a* neme a' Halaknak bővölködik igen jó-
féle nagy kereskedésben lévő, de többnyire Ten-
geri , nekünk idegen 3 és ugyan azért nevetlen
Halfajokkal.

* Hitok 3 szárnyú. Szdjok bajusstas.

i.Faj. S e l l h a l G. ^^lefinus. fcer Scöílíffftfe.
Fejcreslö, farka kétkaréjú , felső álla hosszabb.

Az egész Északi Tengerben, de fiiképpen az Angliai,
cs Skótziai partokon. Seregenként mennek a' Hol-
lündiai partokra, holott horgokkal százanként fogjak,
és mint kedves eledelt eszik. £ggy lábnyi.

a-Fuj. ü o r s . G.Callanas. ber Öorftl),'DŐrfcfc.
Tarka, farka épszclu, felső álla. hosszabb.
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hazája vagyon az elébbenivel. Teste szép , kék» már.
ványozott. Kissebb az elébbeninél, gyengébb húsa
vagyon.

%. Faj. T Ö k e h a 1. G. Morhua. t)« flű&HöU / ©totf f fa,
Cteinfifdj.

Farka tsaknem egyenlő , alfelszárnyának első szá-
la tsipkes. Az Északi vidékein a1 tsertdes, és Atlan-
ti Tengernek, de főképpen, új Futidland , új Anglia,
új Skólzía, 5s Islandia körül, és nagy Britanniának
Északi partjainál fogják. Többnyire két, 3 lábnyi
hosszú. JVJüüdhatatlan sokaságára, sokféle elkészí-
tésére, 's hosszas tartására, ée. nézve, az emberi
nemzetnek rendkívül nagy hasznú hal, és kiváltkép-
penvaló tárgya a'Halászásnak. Hosszára elhasítva,
megszárasztva, Stockfischnek, vagy Kloppfisctinek hív-
ják ; besózva, és a' kősziklákon megszárasztva Ktipp-
jischnek, vagy Hering módra bésózva Laberdannuk,
De ezen közönséges név alatt sok rokonos, és azon
hasznú Fajai is béfoglaltatnak ezen Nemnek, úgymint:
G. Merlucius, €todttfd), ©erEíifdjt. G. fthlva, Üstig
G b i f Soljímunb, Fekete szájú Gadócz, ée.

•• Hatok kdromszárttyú, Stájok bajusitalan.

4-Faj. Merlang,-fejérG. G.Merlangus,
©nbbe, SHSeielengc.

Fejér, felső álla hosszabb. Az Európai Tenge-
rekben. Eggy lábnyi hosszú, és legjobb ízu ezen Ném-
ten. A' Hollandus, Francz, és Anglus partokon, bő-
ven fogják, szárasztj ák, és Wegedorn, név alat több-
nyire hajói eleség.

••• Hatok kétszárnyú,

5-Faj. M e n y ha l . G. Lota. űuappe, DrufcbP/ Slíutte/
Slatroupe, 9íalputte.

Bajusszos, állai egyenlők. Az Európai Folyó-
vizekben , és Tavakban. Eggy a* legjobb ízií jEurópai
halak közzüi, Feje nagy, szeles. Bajusszá eggy, rit-
kán kettő. Teste Angolna forma , bőre sírna, síkos.
Pikkelyei aprók., gyengék, bőre fakó, feketével már-
ványozott, hasa fejér, hosszú, 2—3lábnyi. Baklia-
vában ívik, és van 128000 tojása.

13. Nem. N Y A L K A H A L . Blennius.

Feje lejtős, fedett. Szilványja 6szál. Tes-
te lantsa forma. Has szárnyai ketujjuk,nem szúrok'
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j- E le v e n t s z ü lö Ny. B.viviparur. bic StalltlUt*

ter, terle6etib(ge&űr?nbe ©cbletmttfi)-
Szája két lapogalós. Az Európai Tengerekben,

Eleven fa.jzat.okat szül, 15. hüvelyknyi hosszú : szálkái
a ' setéiben fénylenek, főve megzőldülnek. Húsa nem
igen jó ízü. Mind igen nyálkásofe.

III. Rend. Melyszárnyúk. Thoracici.
Ezeknek kopótyójok tsontotskás. Hasszár-

nyok egyenesen Melyszárnyok alatt vagyon.

J4. Nem. CKPOLA. Cepola. <§>pi£f($ro<ii!|.
Feje kerekHed, öszvenyomott, szája lapos,

fo^ai görbék, egyenes renddel, szilványja 6 szál,
teste k^rdforma, tsupasz, hasa alig olly hosszú,
mint a' feje.

1, Faj. S z a t y i ngha l . C, Taenia. fcer
Farkszárnya vékonyodott, feje igen tompa. A'

Földközi Tengerben. Teste ollyan, mint eggy pántli-
ka, vagy galand ; hossza 3 kÖnyÖknyü

I^.Nem. GáLYAGáNTS. Echeneis. <§í$iíbftf4J!, ©flli*

Feje kovér ; tsupasz, felül lapos, karimás, ke-
resztül barázdás; szilványja 10szál, teste tsupasz.

j .Faj . R a g a d ó G. K. Remora. ©angetífcö.
Farka kétágú, feje barázdája i§. A1 Földközi, ée

más Tengerekbea. Eggy különös állat, melly ke-
resztül rovátkos, tarkójánál fogva igen erössen a'ha-
jóhoz , parthoz, vagy más halakhoz (mint a* Czápá-
iioz) ragadhat, és magát viteti; innen lett a' régi Re-
ge, hogy eggy illy hal a' hajót tőkélletes futásában
megtartóztathatja. 1 i- lábnyi hosszú. Van más na-.'
gyobb faja is. E, Naucrates. ©••ijiffíjalter. Hajótartó G.
7 lábnyi.

'6 . Nem. N A R A N T S H A L , Coryphaena. 2)0taí?í^
©tu^fopf, Satnmeft'fcf).

Feje igen tsonka, lejtős; szilványja 5 száL
Hátormója hátával eggyhosszaságií. Ezen Nem-
beli Halak mind igen szépek, színek Narants-

Q 5 szín-
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színre megyén , a' honnan a* Hollandusok közön-
ségesen Narantshalaknak nevezik.

i . Faj. L ó f a r k ú N. C.Hippurus, btv
.T.-_t

Farka kétágú,hátormója éoszál. Az » Unti Ten-
gerben. Eggy igen pompás állat, pikkelyei a* víz-
ben zöldszáméi fénylő arany ragyogásuk, melly kinn
holta után elenyészik. 4,—jlábnvi hosszú. Szélvész-
ben követi a' hajókat, mint a'Delfin. Húsa jóízű.

47. Nem. G O B H A L , Töltsérhal. Gohius. £tti>ter

Feje kitsiny, egymáahoz közel lévő szemei
között két lyuk , eggyik elébb álló. S/ilványja
4-szál, teste kitsiny, öszvenyomúlt, aífelén túl
szümöltsos. Has szárnyai tojásformára (tölisér-
íbnnára) eggyesültek.

t,. Faj. F e k e t e G. G.niger. He SReerjirtlnbef.
Második Hátoroiója. 14szál. Az Európái, és Asiai

Tengerben. Teste ékforma, fekete barna tarka , hát-
ormóí égszínúk. 5—6 hüvelyknri hosszú, többnyire
a' víz fenekén tartózkodik. Húsa jó ízű.

ig. Nem. KÓJLTY. Cottus. ©copfífcf)/ #norrf)o()n.
Feje testénél szélesebb, tüskés, szemei letŐ-

pontosok, pislogó liártyások. Szilvámba ő szál.
Teste gömbölyű, pikkeiytelen, farka felé sugár.
Hátormója eggynél több.

1, Faj. P á n c z é l o s K. Kő maró K. C. cataphractus.
©teínpitfíC/ 5fnurr[)flfyn. Pánczélos, orra kétágú,
sziimőltsökkel, feje alól bajusszos.

Az Európai Északi Tengerben a' kősziklák között,
az Aíbisban, és Ejdcrben. Alig nagyobb 6 hüvelyk-
nél. Tsontpaisokkal majd egésszea bevan fedve,
Húsa megehető.

s.Faj. K o r h á n y . C. grunniens. 35rU!timer/ btv ..^......
cí»e $noct&af)tt. Farka sok bajusz szálakkal bor-

zas , teste tsupasz.
Indiában, és Déli Amerikában. Ha illetik, Ko-

pótyójával valaraelly kurrogó hangot ád, minémü &•'
Triitsök szó. Húsa megeiietö, nuíjját elvetik.

J v - ^ , . . •• . • • . 3-Faj.
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* Faj* P u t r a , fejes Kólty. C. Gohin,

quappe, So^folbe, (Sropp, $rnppe,ée.
Sírna, feje két tövises.

Európának Folyóvizeiben, ésfÖvenyes, követsefi
Ereiben. Igen közönséges hal. 4—y hüvelyknyi ,
barna, fekete babos, szümöttsökkeL bibirtsós, alól
fejér, szeme szép zöld. Formátlan nagyfejével, vé-
kony farkkal végződő derekával, az Eb hal nevi'i Bé-»
ka lárvákhoz hasonlít. A' Nőstény valamelly gödör-,
be ássa ikráit a' víz fenekén, és ott őrzi szorgalma-
toson, míg tojásai ki nem kelnek. Húsa jó ízü, főve veres.

19. Nem. ESKARAP,SKARAI J NA. Scorp&na
Ifíotptotv 3)i*ncí)enbutáf 2)radjen?opf. Feje nagy,
fúlánkos bajusszos, szemei közel egymáshoz. Fo-
gai állában, ínyében, nyeldeklőjében. Szilvány-
ja 7 szál.

l .Fa j . R e t t e n t S E. S. horrida. ttt StnVCtlQt,
•jtfd). Kérges ripatsossággal rakva.

Napkeleti Indiában. Tsupa ripats feje, sok bajusz
szála, ée. rettentővé teszi.

s. Faj. K e p d e s Ö E. S.volitans. (ezelőtt Gajierojieus
volitans). ber fliegenbe iÖíecrffocpfon- Hátormója
13 szál, bajusszá ó. Mely szárnyai testénél hosszabbak.

Amboina körül. Eggy a' repülő halak közzűl, de
olly fenn nem repülhet, mint a tulajdonképpen valí
repülő hal.

.40. Nem. T Ű K Ö R H A L . Zeus. (Sptecjeíftfáj. Feje Ösz-
venyomult, lejtős, felső ajaka általnyúlé hártyá-
val boltos, szilványja 7 szál. Teste Öszvenyo-
inúlt, vékony, ragyogó.

».Faj. S z á n t ó r a s h a l . Z. Tomer. beetyflugfcfcaar.
Farka kétágú, alfél, és hátszárnya előtt eggj lehaj-
lott iliske.

A' Brasiliai, és Norvégia közt való Tengerben.
" ' , ezüstszín, kéfcellö. Húsa jó íztl. •

•*• Faj. R a g y o g ó T. Z.Fober. fcer gíánjenbe ®pfcíi?I«
ftfö / ©t •'Üfteettf*. Farka kerekített, oldalai

közepén barna szem, alfelszámya kettős.
Ó l d l ip

Az Atlanti Tengerben. Óldalaia eggy eggy
'*ólt vagyoüa melly* azon Staterliez Kasoalíttatik, mel-
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lyet Péter a' Halnak szájában talált. Másfél Lábnyi,
jó ízü hal, oldalai zöldes sárgával ragyogók.

21. Nem. FKLSZEGÚSZÓ. Ptenroncctes.
©c&olle, $<\\bfi{d), @etteiifi$wtmtner.

Feje kitsiny, szemei kerekek, mind a' kettő
fejének azon eggy oldalán közel egymáshoz. &zil-
ványja 4—7 szál. Fedele ( legtöbbeknek) 3 la-
pu. Teste ossz vény omúlt, tsónakos, eggyiít ol-
dala hátát, másik hasát tévén.

A' Félfzegúszók eggyetlen e£gv állatok a' Ter-
mészetben , mellyeknek mind a' két szemek Fe-
jeknek eggyik oldalán vagyon, sok Fajuknak t.i.
jobbfelöl, másoknak baífelöl. Ritkán találtat-
nak közöltök elhibázottak, mellyeknek rendkí-
vül nem a' szokott oldalon vagyon a' jVemek.
Mind a' két orrok lyuka is éppen úgy %őTbén
oldalast vagyon. Tsapólag, vagy felszeg úsznak,
izemes óldalokat felfelé tartva.— Ismét egjyr be-
tses, mind ehető; de mind Tengeri , idegen ha~
lakkal termékeny Halnem.

• Szemei jobb oldalon.

i .Faj . L ó n y e l v ü F . PtHippoglq[fus. fcfeJ&eiíButte,
ble sjjferbesunge. Teste egésszen sima.

Az Északi Tengerekben. A* Czetfialak utáa a' ví-
zi állatok között legnagyobb, meüy ollykor 4 mázsát
nyom. 12 lábnyi.

3.Faj. P l a t a i s z . P. Ptateffa. bíf©cfcoKr, ^fateíő, ©o(tj«
Btittc- Teste sima, fejének 6 bibirtsói.

f/ Az Európai Tengerben. Minteggy eggy lábnyi
hosszú, 16 font kövér, és legjobb ízü Fajnak tartatik.

3.Faj. F l u n d e r P. fJefus. ber ^lutitíer, |lun&er. Oldal
lineája darabos, úszószámyai tüskések.

Az Európai Tengerben, tavasszal a* Folyóvizek
Torkolatjaiban. Az Édesvizekben is tartható, 6 font-
nyi, hossza ó hüvelyk. Húsa rosszabb, mint eíobbt-
ninek. Fogják, szárasztják, eszik, és adják.

4. Faj. P i k k e l y v é r h a l . P. Limanda. bíe WIa6rf<>
SítefcfjC/ ©ctjuppenblutíífífc. Pikkelyei szems2Örosök,
hát, és alfelszirny szálkáinak tövéa tempa tüskék.

Á
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Az Európai Tengerben. A' Flnndernél ritkább,

vékonyabb, kissebb, kedvesebb. Teste inkább 4sze-
geletú*

•* Szimti bal áldatttí.
5.Faj. Kövi F. Legnagyobb F.

ÍJUtte. Teste darabos.
Az Északi » és Földközi Tengerben, a1 kcvek, és

kősziklák körül. A' LónyelvÜn kívül legnagyobb (
hossza ó-^ioláb, szélessége 4—8. Vastagságai. 30
font. Húsa jóízű, bövséggel fogják, és Londonban
sokat eladnak.

2a. Nem, FuííTFoGii Chaetodon. p p f /
jtfcf)* Fogai serte formák, hajlók, tömöttek,

sokak. Szilványja^—6 szál. Teste festett. Hát,
és alfelszávnya húsos, pikkelyes. Számos fajú
Mem, az Indiai vizekben. Testek többnyire tsí-

, kokkal, vonásokkal, szemfóllokkal czifrák.
j .Faj . F e t s k e n d e z ö F. Ch.rofrratus. U f í p

gc Jtlippftfrfí, atűffelnf^. Farka épszélö, Hátormó-
ja tövise 9, és szemfóltja, orra henger forma.

Napkeleti Indiában. Felső álla e p y tsőn vegzö-
dik, mellyel ez az állat a' mindennemű Víziplántá-
kon ülő bogarakat megfelskendezi, hogy leessenek,
és néki eledelül legyenek. Húsa fejér, jo ízi'i.

*. Faj. G y e p 1 ö s li a 1. C. Macrohpidotus, f j [ f c p
piqe £(l{?pttf!b> Farka épszélü , Hátormója tövissé
n i a' 4-dik szála í'onalfortna, igen hosszú.

Napkeleti Indiában. Hál omlójának testénél hosz-
szahb , serte, vagy fonalforma 4*dik szálától nevezetes-
sé font.

23. Nem. SPÁB. Sparus.

Elöfogai erfissek, zápfogai tompák, tömöt-
tek. Ajakai kettősök. Szilványja 5 szál. Fedelei
pikkelyesek. Teste öszvenyomott. Mejyszárnyat
kerekítettek.

i.Faj. A r a n y h ó l d o s S. S.aurata. b«©oíWrűdbfeil-
Szemei között aranvhóldatska.

A' Földközi, ée. Tengerben. Hajdan a' Rómaiak-
nál igen drága, jó ízű , veres húsú íial, nagysága eggy
arasztól eggy siügiĵ . Neve majd minden nyelvekben

hom-
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homlokának aranyszínű félholdjától, és itt ott aran*
színétől vagyon. Erről mondják, hogy bizonyos Idö.
ben aluszik. Tavasszal fojóvizekre is kimégyen.

S. Faj. T s í k o s S. S. Sarsus. &?r ©elfi&racfrfen/ &ie 3?oh,
birtí. Farkaalja szemfóltos, teste fekete vouásos
vagy tsíkos. *

A' Toskánai Tengerbea. Testformájára, élete-
tnódjára, kedvességére nézve az elébbenihez hasonló.
A'hímek, mikor ívnak , mint az Emlősállatok, és ma!
darák, szerelmesekért igen hevesen viaskodnak. Pik.
ielyei ezüstszínűk, úszószárnyai fejérek.

. Faj. K a p z s i Sp. S; infidiator. ber fcernígerffdie 6ej.
BrafTe Veres, oldalai sárgálók, farka majd fogóforma.g

Az Indiai Tengerben, 10 hüvelyknyi hosszú, tsőfor-
mára kilökhető szájával a' fetskendezo hal módjára, a'
TÍzibogarakat jó távolról hirtelen kapdossa. Megehetö.

«4. Nem. AJAKHAL. Labms. Cippfifcfj. Fo^ai he-
gyesek, ajakai eggyesek. Szilványja 6 szál. Fe-
delei pikkelyesek. Hátormója szálai hátúi fonal-
forma rojtokkal nevekedtek. Melyszárnyai he-
gyesek. Oldal tineája egyenes.

tf.Faj. S z i v á r v á n y h a l . L. Julis. bet Stteerjunfer,
Síegenfeogennfcb. Oldalai kékellök, hosszára arany-
szín , burokja mindenfelől fogas.

A' Földközi Tengerben. Tsak eggy ujjnyi hosz.
szú , de színére nézve legszebb Európai Jial, melly Szi-
várvány módra tündÖklik. A1 Feredöknek harapásá-
val alkalmatlan, melly olly formán fáj, mint a* szú-
nyog tsípés. Jó ízü.

*£. Nem. Á R N Y Í K H A L . Sciarna. Umfecrftfcg, <5w
rappe. Feje, és kopótyó fedele pikkelyes, szil-
ványja 6 szál. A' hátán Hátormójának való
gödrötske.

f4.Faj. Feketés A. S.Umbra. fcfc ©eeftö^e. Fekete
tarka. Hasszárnyai épszélük.

A' Földközi Tengerben. Setét barna, katskarin
g6s , fekete vonásokkal. 1 lábnyi.

$6. Nem. SíGéit, SÜGCR. Perca. tyfafö
Állai egyencLlenek, iogai hegyeiéit,
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begörbiiltek. Fedele 3. levelii , pikkelyes, a'fel-
go fürészes, Szilványja 7 szál. Oldal Jineája -A
hátával eggyiitt boltos, pikkelyei kemények, da-
rabosok. Uszószárnrai tüskések. Alfele farká-
hoz, mint fejéhez közelebb.

A' Sígérek többnyire minrl ragadozó Halak,
ífémellyeknek hát, ét alfelszárnyainak elrejté-
sére völgy élések vagyon. ^4 Fajainak luüönböz-
tetésére következendő F&rniJiákra oszlanak,

• Két különös H.itormósok.

i.Faj. F o l y ó v í z i S. P.ftuviatMis. bír33aarfdj, 5hi§*
6rtarfdj. Másotlik Hátormója lő szál.

Eggy esmeretes jóízű hal az Európai Folyó, és
Tóvizekben. Szép zöldsárga arany.színen setét voná-
sok mennek keresztül, aló! ezüstszín , -z lábnyi hosz-
szú. Hátormói violas-Aiui'ik, az elsőnek végén /
fekete folt. Mely szárnya veresellö,

t. Faj. S ü l i 5 . F.Lucioperca. ber í̂ítifter; ©
Cd:ifi. Második Hátormója s^zál .

Eggy igen jó Szü ragadozó Hal, az Északibb Eu-
rópai íövenyes vizekben. Fejének alkotására nézve
a'Tsukákhoz hasonlít, hosszabb is , mint a'Sígér, há-
ta nem ollyan nagyon boltos, hasa lapos, széles. Há-
la setétkék, veres foltokkal, oldala ezüstszín, hasa
fejér, 4.T.ábnyi hosszú. Húsa jó ízí'i, puha , fejér.

3. Faj. B 11 ez ó. F. Jtfper. ©trífeír&orfcb/ ©trc&er. Sár-
gálló vonása, második Hátormója 13 szál.

Déli Európának tisztább vizeiben. Feje lapos,
alsó álla sokkal rövidebb , fedele eggy lapu . 6-8 hii-
velyknyi, nyurga , 3, 4. keresztül való fekete voná-
sokkal. Húsa kcüemetes.

4-Faj. K ó l c z . F.Zin%et. Singéi , Blnteí- Második
hátormója 19 szál.

A' Dunában, ée. Európai vizekben. A' Buczónafc
rokona, de sokkal nagyobb, feje hegyesebb, színe
homájosabb, farka hosszabb, tsonka, majd kerekí-
tett, külön való, 2,3font.

• " Eggy Hátormások , kdtiigú farkuk.

•J. Faj. M é r g e s S. P.venenosa. ber ffiiftpórfdj. Mely-
szárnyainak hegye sárga, farka hóLdforma; test«-
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Amerikában. Ennek megátele felette nagy kiü

sedéseket, szélütést, sót halált is okoz.
6. Faj. Seríncz. P. Cernua.

27 szál.
At Európái majd minden vizekben. 6—g ]};J.

velyknyi, gömbölyű, zöldes barnaszíni'i hal, az 61.
dala sárgállik , úszószárnyai mind sárgák. Éhez kö.
2elít P.Schraetser, 4. hüvelyknyi dal a* Dunában.

*7. Nem. DUREANTS. Gafíerofleus. ©tarfjelbatf,ft
Feje hosszúkó, sírna. Állai gyenge fogakkal

rakva. Szilványja 3, 6,7. szál. Fedele kétlap'í,
kerek, rovátkos. Teste farkáig mindenfelől tsó-
nakos, paisokkal fedett. Hátormója előtt külö-
nös fúlánkok. Háta* és óldallineája meUesleges,
egyenes. Hasszarnyai Melyszárnyain túl, de
melyje felett.

Egynéhány, nem igen betses, de nagyon közön-
séges, részszerént Tengeri, részszerént édesvízi
halakból álló Nem.

i.Faj. S z á l k á s D. G.aculeatas. ber@tict>flng. Háta
tüskéje három.

Európának édesvizeiben, Minteggy 3 hiívetyknyi,
fiidala ezüstszín, a' hasán is két tüskéje. Inkább S.t.in-
tőfőldek trágyázására, Katsák, 's Disznók hizlalása
fa, mint enaivaló. Thránnakis főzik.

2. Fa). P o t o s z , G.Pungitius. bet @eeflfns(fnfi- Hála
tüskéje 10.

Az Európai Tengerekben, és Tokban seregestül.
Hosszabb az elébbeninél, 5£h.uvelykayi, sárga, alól
ezüstszín,

3. Faj. Dú bír . G.Spinachia. betJDotnftfcíL Háta tüs-
kéje 15.

A' Déli Európai vizekben. 6, 7 hüvelyknyi hosií-
flzú. Dereka 5szegletfl. Feliil barna, vagy olajszín,
alól fejér, vagy ezüstszín. Trágyázásra, és Lámpá-
sokra, olajfözésre való.

aíí- Nem. SKOMBER. Scomber, SJíöfceíe. Feje ÖSK-
venyomúlt, sima ; szilványja 7 szál. Teste si-
ma, óldaNineája hátul tsónakos. Farka fele
gyakran fattyű úszászárnyak.
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i.Faj. K ö z ö n s é g e s Sk. S. Scomber. tí« gcmeíne SD?.

Fattyúszárnya Öt.
Az Északi, és Atlanti Tengerben. Mint a' követ-

kezendő, eggy torkos, de jó ízü ragadozó hal, mind
a' fretlöbol derék Gammát készítettek a'Régiek. 1,*
lábnyí, a'sesétben fénylik. Húsa kövér, jóízű.

3. Faj. T i n n h . i l . S Tinnus. ber 5b«nnfífd&. Mindenfe-
lől 8- fattyúszárnyai.

Az Északi, és Földközi Tengerben, a'két Indiá-
kon. Eggy ember nagyságú, és mintegy 5 mázsát nyom.

39. Nem. RÓZSAHAL. Mutlns. ©cebíirbe,
Feje öszvenyomúlt, lejtős, pikkelyes. Szil-

vánvja 3szál. Teste piros, nagy, könnyen lehul-
ló pikkelyü.

i.Faj. Baj us s zos R. M.barbatus. terSiot^lűrt.
Bajusszá kettó , teste piros.

Eggy igen szép, és különös jó ízü hal a' Földkö-
zi Tengerbt-n. Mint eggy eggy lábnyi lioszszú, ritkán
nyom többet két fontnál. Á' pazérlá Rómaiak gyö-
nyörűsége, mellyet meg annyitnyomó ezüstön vettenek.

30. Nem. T R I G L A . Trigla. (̂ ee&ú&n. Feje nagy,
pánczelos, darabos li/ieákkal. üzemei nagyok,
kerekek fejeletején. özilványja 7 szál, fedele
eggy lap. Teste tsekély pikkelyekké) fedett. Has,
és Mely szárnyai nagyok , ezeken szabad ízekből
álló ujjik.

i.Faj. F e t s k e h a l . T. Hirundo. bíe <5eefc&tttol&f.
Ujja 3. Óldallineája szálkás.

Az Északi Tengerben, ritkán a' Földköziben. Vio-
laszfn » barna , 2,3 fontnyi. Ha megfogják, fél óráig
oftoro

j . R e p d e s ő T. T. voliians. becfííegenbe
Hártyával tenyeres 20 ujjai.

A1 Földközi, ée. Tengerben, Némelly fajtársai."
Yf^ eggyí-itt a ' repülő halak közzé tartozik. i± lábnyi

, -hosszú.

útiatok Országa. K IV; Rend;
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IV. Fend. Hass^árnyúk. Abdominées.
Ezeknek hasszárnyok mely szárny oknál hál-

rább vágjon. Kopótyójok tsontotskás; nagyobb
részent édesvízbeli halak.

31. Kern. TERGéLYE. Cobitis. ©tfínbeí, j
fcfrcutct. Feje kitsiny, hosszúkó, piklcelvtelen.
Szemei fejeteíeién; szilványja 4-6 szál, Fede-
le eggy, alól bezáró lap. Teste nyálkával, és
tsekély. könnyen lehulló pikkelyekkel fedett;
vonásokkal, fóíiokkal tarka. Farka , farkszár-
nya felé keléssé vékonyodik; háta egyenes,
eggy hátorraóval; alfele kerek farkához *közel.

i.Faj. F e l n é z ő T. C. Anahlcps ^oc&f^auer, @$nier»
llng. Bajusszá 2. feje lenyomúJr, szemei kidiillyL-dtek.

Surinámban. Eleveut szőj, és rnegjegyzézre mél-
tó , kivált szemeinek különös alkotásáról, m int eggy
kétfelé" metszeti szaru hártyáról, és suemgojóbissának

"egytbb rainéműségeirÖL

2.Faj. B a j u s s z o s T. C. Barhntula. ^ártqrunfteí, bee
Stf'mevlíiig/SffcnifTÍe. Bajusszá őszál, í'fje fegyver-
telen , öszvenyoműli..

Európának, ésÁsiának kivált^hegyi vízéiben, mell v-
nek több bajusszos, és bjjusztalan Hasonfajai vágy-
nak , 3,4.hüvelyknyi, jó ízű hal. Legnagyobbak ta-
láltatnak Helvéciában az Ár vizében.

3. Faj. K ö f ú r ó T . K ö v i T . C. Taenia,
^teinbel^er, Steitigiiiinbel. Bajusszá 6szál,
alatt tüskés.

Európának édesvizeiben SL kövek alatt. Ha illetik
sziszeg. Sárgálló 4. rend barna foltokkal, és pouLoI-i-
kai. 5. hűvelvkiryi.

4.Fai.Tsík. C.fosJilü.Ux SEBetterttfd?/qjelftfer, ©cfefotntn»
fceifer. ée. Bajusszá Ss^ál, szemein íelltl tüske.

Európának íós, rétes vizeifct'n , és sarjában, y, i°
hüvelyfcnyi, kékes 5. vé«ig nyúló sárgább tsíkokkal
czifra. Ha üvegben tartják , fövényt tévén a'-fenekéie,
minden lejéndö idováliozás elölt igen nytighatail;511-
Ka illetik, minta' Kor hány (18-N.) czínczogoliaruot aJ-

32. ÍSem. A M I A . Amia. S5?űlletfifd). Feje tsont,
|supas2? darabos variásos. Áilában, ínyében
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hegyes tömött fogai, Orrbajussza i, szilványja
X2 szál. Teste pikkelyes.

i.Faj. Kopasz A, Penészhal. .,
Farka fekete folttal.

Karolinában, a' motskos édesvizekben, Penészei
íze miatt véle nem élnek,

13! Nem. HARTSA. Sicums. SSÖefó. Fejetsupasz,
nagy, széles, öszveiiyomúlt Szája néhány bi*
juszszálakkal tapogatós. Ajakai vastagok. Szii-
ványja 4, lő. szál. Teste hosszú , öszvenvomúlt,
píkkelytelen, nyálííás. Mely vagy hát szárnyá-
nak első szála tüskés, visszafelé fogas.

iFaj . K ö z ö n s é g e s H. S. Glanis. bet gemeine obet
r eiiroíJŐtfctie 3ESelS, 6$efbftfd). Hátormója eggy, tüs-

kéden , bajusszá 4,$. szál.
Európában,ée. A' Viza után legnagyobb édes-

vízi hal, melly szinte 3 mázsát nyom , és formátlan
nagy széles fejével, hosszú bajusszával, külÖnó's te-
kéutete van. Hajdan Embert, és Lovat is nyelt eí. Bö-
rébói, ée. enyvet lehet készíttetői. Szélvész előtt a*
víz színére jö fel.

a. Faj. S é r ^ s z H. S. Electriaus. ber Sfttmpefá, Síaafcfc.
Hátormója eggy az ágyékán, távol szálok nélkül,
bajusszá 6 szál.

Ez is Electrumi sajgó ütést adhat. Találtatik a'
Nílusban, és más Afrikai folyóvizekben. Miut.eggy
íohüvelyknyi hosszú, megehető.

J^Faj. P á n t z é l o s H. S. Cataphractus. bee ÍJJűtljetrtticIő,
Végső Hátormója eggy szál, pikkelyei eggyeg ren-
dűk; bajusszá 6 száí, farka épszélú.

Északi Amerikában. Feje tsontpaissal fedett, és
oldalai eggyetlen eggy rend pihkelyúk.

4-Faj. E11Ő h a s ú H. 5. Afcita. ber ty{a$Uu$, ©(dP6auc .̂
Végső hátormója zsíros. Alfelszárnya ig. Bajusszá
6 szál.

Indiában. Középső" az elevent, és tojást szülök
között. Tojásaitól degesz hasa megnyílván , eggyen-
iént jonekki tojási, azt megércséig eggy hányaban
Hordozza} és $z a' következéndönek helyt ád.

B- 2 34-JN^e.n.
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34. Nem. KőSZíiiTHAL. Teuthis. gcffenfifcíj. Feje

elöl majdtsonk.i. Szilványja ^ szál. Fogai eggy
rend egyenlők, merők, egymást érők.

í.Faj. M á j h a l . T. Hepatus. brr ?í6ttftf(fe. MindemV
löl eggy leterült mozgófark tüskéje.

Karolinában, Amboinában. Barnafakó, májszí-
nÜ, úszószárnyai igea kékek.

35. Nem. PÁNCZeLOS. Loricaria,
Feje sima, lenyomult; szája fogatlan, vissza-
rántható. Szilványja 6 szál. Teste tsontfedeles.

1. Faj. T s o n t f e d e l e s P. L. Cataphracta. bet «$űc*
nifcbfícb Hátormója eggy , bajusszá 2 szál.

Déli Amerikában. Remény nagy pikkelyei eros-
sen egymáson feküsznek.

36. Nem. SzEMLiNG, Zsemlying. Salmo. (golm,
gotf* Feje sírna, öszvenyomi'iJt. Szája nagy,
ajaka kitsiny. Nyelve fejér , porczogónemű. Fo-
gai állában, nyelvében. Szilványja 4, 10 szál.
Teste hosszú, háta domború, egyenes. Végső
hátormója zsíros. Hasszárnyai sokszálúk.

Kellemetes halakból álló számos fajú Nem,
melynek végső Hátormója száikátlan^ és mint-
eggy tsupa kövérségből áll, a' hideg Égtájt, és
a' sebessen fojó kovetses patakokat kedveili.

Következendő osztályokat foglal magában.
• Ta. v ka ttstXik.

,/i.Faj. L a z a c z . S, Salar. ber SaĈ Ő, ©fltttt. Orra alsó
állán túl nyúlik.

Az Északi Tengerben , és folyóvizekben. Nyárban
a* folyóvizekben lakik, Télben pedig a1 Tengerben.
Tsak a'hímeknek vagyon hajlott aí-só állküpczájok, 4: 6
lábnyi. Húsa piros, jó ízü. Teste kékes fékeiével pet-
tegetett, alól fejér,

a.Faj. G a l ó c z a . S. Trutta. bfc Hacbgforeltf. Szemei fe-
keték, szemszivárványjai barnák. Melyszárnya "
pontos.

Az Európai Tengerben, és folyóvizekb n váltó*
Jag. A' Lazacz, és Pisztráng között való, 2 U a l
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a nagyobb, fekete foltos, barna gyűrűkkel korul

véve. Húsa veressebb, mint a1 Lazacznak
. Faj. P i sz t ráng . S. Fario bie ftoretfí. Foltjai veres-

sek, alsó álla hosszabbatska.
Az árnyékos, hideg erdei patakokban, a* kovetses

feneken, 1 lábnyi, ritkán több 2fontnál. Igen külön-
bözik színére, és ízére nézve. Fekete, és veres pette-
gelésií. Has, és farkszárnyainak széle fejér.

4. Faj. H a v a s i Sz. S. ^Ipinm. ble 91 fpen főre [Te, %
forelíe, bei1 Síotljftfd). Háta fekete, oldalai kékek, hasa
verlienyo.

A' Havasos, és Északi Európában, kivált igen.
derék állat a' Sveciai Lappoknak, kiknek eggy ideig
egg.yet.Ien eggy eledelek. Többnyire majd tsak Stá-
Eyogokkal él. Szárnyai pirosok , farka fekete barna.
lg hüvelyknyí. Húsa veres.

5.Faj.J?iros Sz. S.Umbla. SKStMfns,9totí)fore. Óldal-
lineái felfelé hajlók. Farka 2 ágú.

A' Helvétziai, ée. Európai Tóvizekben. 1 •*- fontnyi-
Húsa , hát, és farkszárnya, é$ szemszivárványja veres-

" * Hit, és AlfeUiÁ nyak ellenisek.

6. Faj. E p e r l á n. S. Eperlanus. bet ©tfnt/ 9ííítnt>et/
SJieerfttnt, ©tinf. Feje állallátszó, alfelszámya siá^
Iái 17.

Az Európai Toknak fÖvenyes fenekein. Nehéz
szaga vagyon , de a' melíy főzés által elvész, majd ál-
tallátszó fényes. 3, 5 hüvelyknyi. Tengeri Hasonfaja
nagyságával, és lakásával különbözik. %

"** Igen apró , alig Utható fogúk,
7. Faj. La v a r é t , Gyongyhal. S. Lavaretus. ber (SdjnS*

pcf, Öangfffdj, Slbeíttfíft/ ^laulíng, ée. Felső álla
hosszabb, Hátormója szálai 14.

Az Északi Tengerből jö , mikor a' Heringek jönek,
azoknak tojásait áhítván, ö is a'partos , és folyóvi-
zek torkolatjait keresi. Felül Tengerszín, oldalai ké-
kek, alól fejéV. 8, J2 hüvelyknyi hosszú. Vagyon
szélessebb testű hasonfaja {ThymaUus latus,) eza^ie-
pényhal, Ptfr/ial, és kevés ónszínérol önhal'n,

8.Faj. F e j é r Sz. S Atbulat 5Betpnfa. Allaifogatla-
nok, az alsó hosszabb.

R .3 Euró-



262 VII R. A' Halakról »«**.
Európában. 6 hiivlyknyi, felül kékes, alól pe-

dig, és oldalt ezüstszín. Tiszta időben mélységre száll.
borongós időben feljö.Húsa fejér, ívasa tél előtt vágjon,

9. Faj. T o m o l y k ó (Timalykó). S, Wrimallus, bí?
ÍHefd)?/ 'íifdjt. Felső álla hosszabb. Hátonnóia2,3 szál.

Közép Európának, és Sibériának folyóvizeiben,ée.
t lábnyi hosszú, háta motskos zöld , oldala hamuszín t

barna árnyék vonásokkal. Mint a* Gyöngyhal a1 He-
ringek ikráit, úgy eszi ez a'Pisztrángét, és Lazaczéi.
Hosszú. Húsa fejér, igen jó, és ollyan ízü, mint a3

Pisztráng, NémeUyek JDémutka {Thymm) szagúuak
mondják.

*"• Tsak 4 szálú, Stilvdnyosok.

io.Faj. F o g a s Sz. S.Denttx. fcas 3a&miiauf. f ez előtt
Cyprinus Dentez). Ezüstszín, felül barna,éifejér lineás.
Üszószárnyai fejérek, farkszárnyának alsó fele veres.

A* Nílusban, Sibériában, de Magyarországon a*1

Balatonban is bőven. Kitetsző kövér szárnyáért a'
Szemlingekhez tartozik, és árforma igen nagy fogai-
val, Fajtársaitól, 's a' l'ontyoktól különbözik. Eggy
lábnvi hosszú.

37. Nem. T S Ö H AL. Fifttdaria.

Feje, orra hengerforma, hegye állas , szil-
ványja 7 szál. Teste szegeletes, majd orsóforrna.

i. Faj, P i p a s z á r h a l . F. Tabacaria. fcíe £a&c<fpfetfe,
5ftb«iíŐr56tíif^), Farka kétágú, sertés.

Északi Amerikában. Hosszú vékony hal, pik-
kelye nintsen.

38- Nem. T S U K A . EJQX. £ccfjt. Feje felül lapo-
sotska, szája és torka nagy, állai fogasok, egye-
netlenek, a* felső lapos, az alsó babos ; orra ket-
tős, szemeihez közel. Szilványja 7, 12. Hát3 és
alfelszárnyai rövidek, ellenesek,

i.Faj. K ö z ö n s é g e s Ts. £, Lucius. bccgcmefttc ^ecfit.
Orra lenyomúlt, majd egyenlő.

Európában, majd minden vizekben. Eggya1 leg-
veszedelmesebb ragadozó halak közztíl, melly nem
tsak in ás halakat, hanem mindennemű Rélélttiket,
Békákat, Víziraadarakat és Emlősállatokatmég né-
tsak i halakat, hanem mindenneű Réléltt
Békákat, Víziraadarakat, és Emlősállatokat, még né
ha a' Rákodat is elnyeli. Felül szürke foltos, ló

• ' sárga
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sárga fakó, 8 hüvelyknyitöl 8 lábnyi hosszú. Mintegy
30. esztendeig, 's tovább is él. Jó ízü kemény szálas húsú.

3. Faj. H e g j c s o r r ú Ts. E. Belőne, bet Jf>oVnfífcíj/
3Jfeernal)el/ée. Orra mind két állán árfornia.

Az Európai, ée. Tengerekben. 2 3 lábnyi. Tsontjai
főve zöldszíuük, húsa uem igen fcedves,

30. Nem. ELOPS. Elops. bee (Sifcecfjáftfíf). Feje
sím J, Fogainak darabossága, állai szélein, ínyén.
Szilványja ^o szál, ezenkívül, kívül közép-
ben ^ fogú.

1. Faj, G y é k h a l E. Saurus. bet ganjettfttfcbivans*
Farka alól, felül fegyveres.

Karolinában. Igen hosszú hal. Farkszárnya elött
u!ól('<±!ül lantsa forma tüskéje vagyon.

40. Nem. EziiSTHAL. Argentína. <3tl6etftfc5- Feje:
fogai állában, nyelvében, Szilv. 8- lzál- Teste
alfele, farkához közel, Hasszárnyai sok szálúk.

1. Faj. S f i r é n a E. A. Sphjrcena. bee 3ín|íoöÍŐ.
Alfelszárnya 9. szál

Á1 Földközi Tengerben. Halhólyagja mindenfe-
lől kúpforma, ezüst levél módra ragyogó, meüyból
mesterséges gyöngyöket készítuek. tízardella forma
apvó halak.

41. Nem. K A L A S Z H A L . Athtrina. Ote^ccnftfc^ t
Soutiíi^ren|üfcí). Feje felső álla laposatska.
Szilv, 6. szál. Teste oldalán ezüst vonás.

i. Faj. F ö l d k ö z i K. A. Hepsetus* fcer 3J?ltt?IÍQn&ü
fetje $• Alfelszáfnyai mintegy 12. szál.

A"1 Földközi, és veres Tengerben. Altallátszó ,
Bvegszín, eggy újnyinál nem hosszabb. Kalász for-
ma rojtjai vágynak.

4a. Nem. NAGY/AGYÚHAL. MugiL
Feje ajakai hártyások, az alsó befelé tsóna-

koa. Foga nints, behajlott fogatákája szája nyí-
lásán felül. Ssilv. 7. görbe szál. Fedele sima,
Kerek, teste fejér.

R 4 1. Faj.
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i. Faj. F e j e s N. M. dphaktu _bet ©rofífopf,

ElsÖ hátormója 5. szál.
A' Földközi, és más Tengerekben. Húsa jó ízi'i,

Ikráiból az Olaszok Kaviárt (Bototgót) készítnek,

43. Nem. LÓGÓHAL. Exocoetus. f̂ieqjlfcfj. Feje
pikkelyes, szája fogstlan, állai mind a1 kétfe-
lol öszveköttettek. Szilv. 10. szál. Teste fejé-
reslö, hasa szegletes. Melyszárnyaí nagyok, re-
pülök, szálai elöl tsónakosok.

í.Faj. R e p d e s ö h. E. Volitans. bfe ffieflenbe SJBadjtef.
Hasa mindenfelől Isónakos.

Majd minden melegebb Tengerekben. Legbővebb
minden repülő halak között, némellyek az Izraeli-
ták' fürjének ezt tartják-

44. Nem. ÚJJASHAL. Potynemus. gfingerfifcfj.
Feje öszvenyomúlt , mindenütt pikkelyes.

Orra igen tompa, előre nyúló. Szílv. 5-7. szál.
Teste Melyszárnyain szabad ujjú.

», Faj. Ötu j jashal . P. quinqunrius. bet
ftfcf). Ötujjai testénél hosszabbak.

Amerikában. Melyszárnyai előtt 5. fonal szál
ferma hosszú kinövése vagyon, mellyek kozzül 3 ,
Vagy 4. teste hosszaságú.

45. Nem. H E R I N G . Ciupea. ^tfíting. Feje, és
szája öszvenyomúlt, fogas, állai egyenetlenek,
a' felső fürészes bajusszú. Nyelve rövid, be-
fordúJt fogakkal ; darabos. Kopó*tyója belől
serte forma. Fedele 3 - 4. lap, Szilv. 5, szál.
Teste Öszvenyomiílt, hosszú, hasa, tsónakja
fürészes. Hasszárnya gyakran 9. szál , fark-
tzárnya hosszií, kétágú.

«. Faj. K ö z ö n s é g e s H. C. Harengus. bet ^órtng/
StfiSmlfng. Szeplőtelen , alsó álla hosszabb.

Eggy legderekabb hala az Északi főidnek, melly
noha az'embertől, és sok állatoktól ( kivált az
Orkától, és sok Tsüllő fajoktól) üldoztetik , még is
az ellen, hihetetlenül szaporodik. Föképen most

már
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már a' XlT-dik Századtól fogva, az ö Európai par-
tok felé , kivált az Orkadesek, és Norvégia felé nagy,
igen meghatárazott, rendes nyári utazásoknak idején
egynéhány ezer Európaiak ezeknek fogásával fogla-
latoskodnak. Flandriában BierfUeti Beuketsioon Wil-
helrn sózta bé elsőben a1 Heringet 1416-ban.

s. Faj. Küsz. c.Sprattus. bie ©protte / bet S5ceftllng.
Hátormója 13. szál.

Az Északi, és Földközi Tenderben , de a' mi Ba-
latonunkban is igen bőven. Sok Ter-nészet vizsgálók
hibáson fiatal Heringeknek tartották. 4.5. hüvelyk-
nyi hosszú, hála kékellö, Kopólyóján tul 4- fekete
tótt, feje elég nagy, homloka reketélló. Másutt ezt
is lógjak , sózzák , füstölik , száraztják , de mi ná-
lünk betstelenek.

5. Faj. G a r d a . C. Alosa. bfe Sílfe, bec 3?í«t)ttfc!j /
© í u t t í ^ í

Oldalai fekete pettegetési'ik, orra kétágú.
Ez is a1 Földközi ée. Északi Tengerekben , és a'

Balatonban, 2 -3 . lábnyi hosszú, fejér, háta sárgás
zöld. Húsa ollyan ízü, mint a' Lazacznak, és gyak-
ran a1 helyett adódik el. Ikrája Kaviárnak való.

4. Faj. S z a r (1 e 11 a. C. Encrtuicolus, feie
bet? 5Jnfcfjotüíő. Felső álla hosszabb.

A' Földközi, és egyéb Tengerekben. Igen kelle-
metes kis hal, eggy arasznyi hosszú, felül sárga, ha-
muszín. A' Régi Rómaiak Garumjának főbb maté-
riája , ma is besózva, sokféle eledelekre, 's mártáf
sokra készítik.

46. Nem. PONTY. Cyprinus. Jiavpfen, ftarpe.
*eje szája fogatlan , orrforma két barázdás.
Sziiv. 3 . szál. Teste sírna fejér.- Hasszárnya
gyakran 9. szál. A' Pontyok, többnyire édes
Vjzefc lakói. Legtöbb fajokra nézve kellémetes

, és leginkább található, részszerént Iiosz-
keskeny, de vastag; részszerént széles,
, de vékony, vagy lapos Halak. Követ-

kezendő osztályjokból állanak;

R í * Ba+
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* Bajusszas szájúk.

•i. Faj. M á r n a . C. B*rbus» Díe JÖor6f. Alfelszárnya
7. szál, bajusszá 4. Háiormója 2-dik szála minden,
felöl fű részes. /

Az Európai ée. vizekben. Hossza 2 - 15. láb,
Felül olajszíu zöld, fcketés pontokkal oldalai kékek,
alól eziistsxín, felső ajaka erős. veres kinyúlyható.
Fején kívül a' Tsakáho/. hasonlít. A1 vízbe áztat01.t
Len motsoktól, tnell_v más Halaknak ártalmas, c/
meghízik. Húsa jó ízü, de az apróknak netn olly
igen, amii' Vers szerént: Eggyéb állat mind johlj
gyengénn. Tsak a1 Márna legjobb ha vén.
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3. Faj. P o t y k a , Pozsár. C. 0arpio. ber tarpfp.
Alfelszárnya 9. szál, bajusszá 4- Hátormója 2-dik

szála, hátul furészes.
Tsak nem egész Európában. Vastag, hosszú, eggy

kevéssé oldalt: Öszvenyomúlt, gyakran 5. 's több láb-
nyi, hosszú clelü , rc.Ddfc.ivul szaporodó esmeretcs
Hal. Fajtársaival, kivált a' Kárásszal Felemásokat

tiak Hasonfajai u . mint a nagy pikkelyt!, de sok
helyen pikkely telén Titkrt'Upontyr t ©píegelforpff / és a'
tsnpa pikkelytelen Tsupaszponty\ ge&ertacpfe. A' Poiy-
ka epe, íülcl festéknek alkabnaios. A'nap felé ugrál
a1 vízből.

„-.}. Faj. Gó'rgö t s e , Kovi P o n t y . C. Gobio. bet
©tűnői ing. Ali elszánja 11. Bajusszá két szál.

Az Európai vizekben seregestül, a' tiszta kö^c-
tses feneken tartózkodik 6-8. hiivelyknyi , kövér,
göinbÖlyü iial, liáta fekete ÍÜHOS, alól "fejér sárga,
húsa fejér, jó ízű. Farksz.unya kétágú.

4. Faj. C z o m p ó (Czigány hal) C. Tinca. bíe fScfeteitje.
Alfelszáraya 25. szál, farka épszélü, teste nyálkás;
bajusszá keltő.

A' sáros fenekLÍ tsendss vizekben, ritkábban pe-
dig a' nagy fojóvízekben. KözÖiiscgesea 1 -2 fotit-

. nyí, jó táplálással nagyobb is, és másféL arasz liosz-
szú, felül feketés motskos zöld, oldala zóld sárgá-
val tsiüogó, nyálkás, és apró pikkeíyű , n.elly neoi
könnyen válik le. Húsa fejér, puha, jó ízú. Ez is
ád valami hangot a' Kopótyó fedelével. Van egg?
általlátszó szárnyú hasoufaja, -rfrany Czo/npó, T.uW

ma,

rea , melly a' legszebb Európai Halak
közzé tartozik. — A' Czompó a1 Halak orvosának
laitatik , a1 Kárászokat, és Dnrdákat, a' Kopótyó
férgektől tisztogatja. Két kis bajusszá alig látható*

* • i'.pszélü , vagy Osztatlan f&rkúk.

.Faj. K á r á s z . C. Carassius. bie jtaraufdjf,
Alfelszárnya i'o, szál, Oldal lineája egyenes.

A' tsendes, és álló vizekben Európában. Széle-
fcebb a* Pontynál, kitsiny tompa fejű domború hátú,
eggy arasznyi ho'sszú, eggy lányérnyi széles. Felúl
homájos zöld , alól fejér , veres tarka. Ragadozó hal,
á' Potykáknak veszedelmes. Húsa igen szálkás, sár-
ga, de megeszik. Hátulja két sor , szálkákkal rakva.

6. Faj. S z á p , F e j e s P o n t y . C. Cephalus. bie 3DP<*
Alfelszárnya 11. szál, teste majd henger forrna.

A1 Dunában, Rajnában, és Tavakban. A1 leg-
nagyobb eggy aingnyi, legfellyebb 1^ font. Feje fe-
kete , háta kékes, oldalai sárgák , barna pontokkal.
Hasa ezüstszín. Pikkelyei nagyok, mint a'Potykának.

7. Faj. K ö v i K á r á s z . C. Gibellio. bie ©febel/6teitl»
f ataufrfje, Hátormója 20. szál, farka hóldíbrnia.

Az apró vizekben, apró Tokban, és motsárok-
ban. Termetében , és erköUsében a1 Kárászhoz ha-
sonlít, domború háta éppen úgy kékes, oldalai, és
hasa sárgulnak, néha egész testek féket és, g -10 hü-
vely knyi, alig nagyobb i fontnál. Hosszúk, pikkelyei
nagyok, szárnyai sárgák, ágas bogasok farkszárnyai
hamuszín.

"* * * Háromágú, farkak.

•S.Faj. A r a n y P o n t y . C,auratus, baá Cí)ineftfcije@ol&«
fifctocbetiy ber. ffioíbfarpfe. Alfelszárnya kettős , farka
keresztül való három ágú.

Eggy igen szép czifra állat, mellynek hazája a'
Sinai, és Japoni folyóvizek. Szép hajnal színéért, és
virgopezságáért ott szobákban porczelián edényekben
tartják. Jól kiállják Európát is, hova 1691-ben hoz-
ták Angliába. 8, hüvetyknyi hosszú , húsa jó ízu.

• • * * Kétágú, vagy

9- Faj. E g r i , K a r t s ú P o n t y . C. Phoxinus. bíe
@lri|e. Alfelszáruya g. szál, barna folt a farkáq,
teste általlátszó.

Az
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Az Európai tiszla vizekben. Gömbölyegetske
hansonló a' Göreötséhez, de kissebb , és szebb tarka,
felül olajszín zöld. Nem is a' mélységen, hanem a"
víz színén jár. Szereti az Éger fás vizekel, és annak
magvait. 4. hüvelyknél.

10. Faj. Ö k l e , P e l e l i a l , T é j l i a l . C. sfphya, bee
©píeclftiil. Alfelszárnya 9. szál, szemszívárványja
veres, leste által látszó.

Az Európai vizekben, 2-4. iiiívelyknyi, elnyúlt,
gömbölyű, felül barna, oldalai fejérek, húsa fejér >
jó ízü.

11. Faj. D é v é r . C. Leuciscus. fcecgűuBen, gaugeíe,
SSeí§ftfd), Alfelszárnya iS- szál, hátszárnya y.

Európának tisztább vizeiben. 1 \ lábnyi, fejér,
fényük, ha a' nap reá süt, a' víz színén játszadoz-
ván , hára domború, szárnyai fejérek , húsa fejér,
de minthogy lágy, nem mindenek b'etsölik.

12. Faj. D ó b a n t«. C. Üobala. btv £>3&ef / Jpáfeífng,
©cönott. AUel, és hátszáraya 10. szál.

Az Európai Tokban , ée. Alig to. hüvely knyi f
hosszúkó, feje tompa, felül széles, háta gömbölyű.

13. Faj. P i r o s s z á r n y L'I K e s z e g . C. Buti/us. ba$
SRottjouge, 3lot()fíoffír. Alf'elszárnya 12. szál, piros.

Az Európai fovetiyes vizekben. 10-12. hiivelyk-
nyi; ajakai, szeingyüröjc , has, és alfél szárnyai pi-
rossak. Vágynak több különbségei is ezen piros Fajnak.

14. Faj. Ön, Szélhal . . C. Idus. bee ffűbítng,
Alfelszárnya 13. szál, piros.

Európában , kivált a' nagy Tokban, a' Balaton-
ban is i { , Í2. lábnyi al félsz árnya , meJIy hegyesen
végződik, és hasszárnya piros. Esö, vagy szélvész
következvén, magosra felvetik magokat.

15. Faj. Já s z k e s z e g. C. O/fus, í>?e £>rf , Urf /
SBűrfflns Alfelszárnya 13. szál.

Németorsz'ág folyóvizeiben, a' Dunában is. Ige"
jzép Narantsszíu. Kopótyófedelén eggy vérszín folt,
széfesetske testű, nagy píkkeiyu, szárnyai pirosok,
farka Hóldforma, 3. fontnyi.

16. Faj. J á s z . C. Jeses. ber ílíonb, ©6fe, ©íefe,
fíf̂  Alfelszárnya 14. szál, orra kerekített.
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Az

• Az Eur. vizekben, Magyar Országon is» a' se-
besebb helyeken, mint Malmoknál, néha két láb ,
feje nagy, háta vastag, tsón.ikoi. Húsa főve sárga,
de leginkább rostélyon sütni való.

17. FJ;\ P a d u c z . C. jSTafus. &f
Alfelszárnya 14 szál. Orra kiálló.

Közép Európában, a' Dunában is. Felsb ajaka
tompa száját meghágja, azért orvhoz hasonló. Húsa
lágy, édes. Hasa belül fekete, és mind azért, mind
sok szálkáiért nem mindenek előtt betses 1 -2 font.

iS. Faj. F e j é r Keszeg. C. Alburnus htv
llefíííf/ 3Beífifs'fd}, ée. Alfelszárnya 20. szál.

Igen közönséges hal az Európai édes vizekben ,
kivált a' Dunában, mellynek pikkelyeiből tsalárd
gyöngyöket készítitek, 4 - 10 hiivelyknyi hosszú,
ezüst.szín , oldalai, hasa, és szárnyai fejérek. Húsa
jó ízt'i.

19. Faj. D u r d a . C. Brama. fcer 3̂rci>, SSracfcfen.
Alfelszárnya 17. szál. szárnyai barnák.

A"1 Nagy Tokban, és lassú fojóvizekben. 2, 2-f
lábnyi hosszú, a1 mtg-noít igen széles, és elég vas-
tag. Ha tsukát, vagy más ragadozó halat sejt , sa-
ras vizét felzavarja, és az állal magát, elrejti. Igen
tenyésző, és jó ízü.

20. Faj. S z é l e s Keszeg . C. latus. fcet SSrefttfttg.
Széles alfelszárnya a .̂ szál.

Hazája ugyan az. Alig halad meg eggy fontot,
szájn igen keskeny, szemszívárványia sárga, fekete,
babos, háta boltos, fejér, felöl kékellö, pikkelyei
gyengék. Húsa nem igen betses.

11. Faj. Vágó hal . C. cultratus. fcf? Éítííií, bet €t(fi«
íing / ^Dimafeeutí). Alfelszárnya 30. szál, oldal 1U
neája hajlott, basa igen éles.

Északi Európának tiszta vizeiben. Igen sovány,
és vékony, háta setét szürke, hasa ezüstszín , éles,
mint a' kés, és valamennyire görbe. 1 >- lábnyi. Ter-
mete, mint V Dárdának. Húsa fejér, kevés.

=2. Faj. B á l i n , Telea. C. Ballerus, Me ©űfier, 95Iicfe,
Alfelszárnva 40. szál.

te
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Az Európíii Tokban ée. Miníeggy 12. hüvelyk

nyi, két állai egyenlők, az alsó görbe, feliü feketís.
kevek , oldalai sárgák, alól eziiittszín , háta tsóuakos,
pikkelyei aprók. Alfelszárnya igeo széles, farka
hóldforma..

V. Rend. Szilványosok. Branchioftegi.

47. Nem. MCRKOGÓHAL. Mormyms. SRutmeíftfd).
Feje sima, fo^ai sokak, kitsípettek. Kop.

nyílása kartsú, fedél nélkül, sziJvánvja i. szál.
Teste pikkelyes.

í.Faj. P o t y k a f o r m a M. M. Cyprlnoides.
ir.urtntl. Farka kétágú, hegyes.

A' Nílusban.

48. Nem. TsONTPlKKiCLYü. Oflracioru
fifdjf ÍÖeínjifd). Feje: fogai alól felül io. ki-
nyúíók , gömbölyűk , tompák. Kop. nyilasa
karisú. Teste egész tsonttal pánczélozott,
Hasszániya nintsen.

1. Faj. H á r o m Lapu Ts. O. triqueter. tat SBúgelelfeii.
Háromszegü, nem szúiós.

Napkeleti Indiában. Múlt a' következendő is.
Hasa, es oldalai laposok , és 3. szegeidet tsinálnak.

2.Faj. S z a r v a s Ts. O. cornutus. fraé g
boé íjefeírnte %. Négyszegletű , homloka, és faTka
állja , tüskei kettő kettő.

Eggy igen furísa kis állat, mellynek pánczéljü
igen rendesea szinte lépíyuk (sejt) formán 6.szegeletú.

49. Nem. TÜSKÉSHASÚ. Tetrodon. (Stűcfjc[bttUC§.
Nyilasa kartsú. Teste alól tüskés, Hasszár-

nya nints.

1. Faj. Ny ú 1 f ej Ü'T. Tt Lagocephalus. b?r ^ofeiifopf-
Hasa íulánkos, teste sírna, vállai kiállók.

Sencgálban. Elüre álló feje adott alkalmatossá-
got Linuének, Iiogv Nyúlfejtlnek nevezze. Hasát íeí-
fúvhatja, miuteggy iiólyagot, mérgesnek tarlalik.

\ a. Faj.
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t. P'aj, K u k I i h a 1. T. Hupidus. ber Jffuge!ft1fí& , fc(«

©efííűfcfee. Egés.szen borzas sertés bibirtsokkal.
A' veres Tengerben, de a' szomszéd Tartomá-

nyoknak édes vizeiben is. Mindenütt rakva apró fú-
líínkokkal.

j ^ M a l o m k Ö h a l . 7: Alóla. btv $lüm»$]d>,
?Díúí)I|leinn[dj. Tüskétlen, darabot, öszvenyamúU,
kerekített, farka igen rövid, kerekített Hát, és al-

- fel szárnyai körülötte, lélekzö lyukai tojáfííomiáfc.
Az Európai Tengerekben. Kerek mintha Isak

fŐböl állana 1-̂  lábaji, és még is 4-5. mázsa.

50. Nem- TSEVÍIHAL, Borzashal. Diódon, ^zU
ftfet). í'eje tsom tollai kinvúlók , Kop. nyí-
láaa kartsií. Teste hosszú, erős , fejér fekete
tarka, köz bőrrel befedett, belől üres naozgo
tüskékkel rakatt,' Hasszárnya nints.

i.Faj. T ü s k é s Ts. D.Hrjirix. ber Stadjeíitfcij, «uara.
Lapta forma, fúlánkjai 3. lapuk.

A' veres Tengerben. 2 lábnyi hosszú, fejér. Sok
hasonfajai vágynak.

51. Nem. TőHAL. Syngnathus, bet ?í(lfcEfttfc§.
Feje kitainy, orra majd henger forma, liosz-

szú, szája iogat'an , fedeles. Kop. nyilasa
nagy fedelekké) beaárt teste sok szegü, paisok-
kal pántzélos, Hasszániya nints.

1. Faj. H e g y e i T. S, acus, fcie ^Jíeeutiabeí̂  ©atfi
^a^^I/ éplgnobeí- Farka, alfele, és melyszárnyai
szalkások, teste 7. szegíetu.

Az Ésxaki , é^síJapkeleü Tengerben ce. Két láb-
nyinál hosszabb, de alig eggy hüvelyknyi vastag.

í.Faj, V í £Í I ó h a 1. S. Hippocampus* bíiá ©eepfív t
öjen, fcie ©eeraoi^. "NégyExegleLü , farkának siá--
nya uiuts , teste 7 szegletü , bibírlsós.

A'Földközi ée. Tengerekben. oSeye onnan van.
ert első része lófúiiÖz és nyakhoz a1 Iiálulsópp'l-g

g
Mert első része lófúiiÖz, és nyakhoz, a1 pg
lievnyóhűz hasonló, dögölve öszvekunkorodik, nm\t
eggy S, és hasonló a' Springerkca, a' Seharh játék-'
ban, s - ia. hiivelyknyi.

5 a. Kern*
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52. Nem. PEGÁZ. Pegafus. 9)íectpfetfc>.

Feje szája alól visszarántható orrhegvei, fe|.
sö álla hosszabb, fogas, kardforma, kRrtsú or.
ra alatt. Kop, nyílása melyszárnya előtt. Tes-
te tsontfedeles, ée.

i.Faj. S á r k á n y P. P. Draconis* fcec ©eebcadje.
Orra kúpforma:

Napkeleti Indiában. Nagy széles melyszárnyai
Irilerjesztelt szárnyhoz hasonlók, és alkalmatosságot
adtának nevének.

53 . Nem. BJTSKAKAL. Centriscus^ fíff^,
<5(f)iít>fifcf). Feje keskeny, orra nyúlt, szája
fogatlan, alsó álla hosszabb, Kop. nyilasa tsa-
vargós. Teste öszvenyormíJt, hasa tsónakos.
Hasszárnyai öszvenottek.

i.Faj. S n e f h a l . C. Scolopax. Me 9)?mfdjnepf«.
Teste pikkelyes, darabos, farka eggyenes, elnyúlt.

A1 Földközi Tengerben. Orra liosszú , Hasszár-
nya gyúladást. okoz. l

34. Nem. SZAKVASHAL. BaLijles. £ornftfd).
Feje öszvenyomúit, szája keskeny, minden

állában 8- Tóga. Kop. nyílása keskeny, Mely-
szárnyai felett, fedele nints. Szilványja 2. szál.
Teste öszvenyomúit, apró, tüskés.

i.Faj. M o h o s Sz. B. tomcntofus. ber Sotteijfí'fc .̂
Feje szárnya kétszál, teste hátul szorösÖtske.

A' két Indiákonn. Szeme felett szarvforma úszó
szárnya van, pikkelyek helyett tüskéi;, és azok kö-
zÖtt pelyhes.

55. Nem. TASZA. Cyclopterus. Söaurferűugec-
Feje tompa, álla hegyes, apró fogú, szil-

ványja 4. száL Fedele eggy lap, leste rövid,
vastag , pikkely telén. Hasszárnyai karikába
öszvenottek.

i. Faj. L o m p o s T. C. Lompus. bee gump, gédjáfe. ée.
Teste tsont pikkelyekkel szegletes.

£ régi

VII. R. A'Halakról. Tok.
A"" régi Világnak Északi Tengeriben. Mdyszár-

jjvai hözi lévő taréjával a1 kősziklákhoz, hajókhoz,
Tenger fenekéhez ée. erössen hozzá ragad. Teste
a' h.isa felől széles, lapos. MegehetÖ, de kövér,
ízei len.

jj{5. Nem. BéKAHAL. Lophius, be
gc f̂cfjfífífj. Feje lenyomott, fogai sokak, he-

gyesek , Kopótyója 3. nyilasa oldalt eggyes,
JVIélyszárnyai hosszú , Kopótyójokon valók ,
Teste pikkelytelen, ée.

.i.Faj. H a l á s z B. L. Píscatorius. bee SOíecrfrofcö-
Lapos, feje kerek.

Minden Európai Tengerekben, 7 lábnyi, szörnyűi
nagy feje, melly az egész állatnak nagyobb részét
"'•" és húsos, Bajusz horgai, mellyeken a* halakátteszii, , j g , y

megfogja, néki különös tekéntétet adnak.

VI. Rend. Porczogószárnyűk.
Chondropterygii.

Ezen rendbeli halaknak porezogós, szálká-
jok vagyon , kivált úszó szárnyokban , és na-
gyobb részének a* szája feje alsó részén találtatik,

^. Nem. T O K . Acipenfcr. bet @tó't. Feje tom-
pa, szája feje alatt, visszarántható, íbgatlan
orra aiatt, szája előtt 4. bajusz szál. Kopótyónak
nyiiááa oldalast. Teste eínyúít, többrendbeli
paisokkal, szegletes.

i.Faj. R ö z ö a s é g e s T. sí. Sturio. fcer gemeíiie @.
Orra tompa, szájának általmeröjevel eggyenlö hosz-
szú, bajusszai orra hegyéUez közelebb lévők, aja-
kai hasadtak.

Minden Európai ; az Égszíii, és Káspi Tenger-
ben is, honnan Tavasszal fajzás végett az azokkal
közös Folyóvizekbe felmégyen. Többnyire 6. gyak-
ran 18. lábnyi hosszú, 's hosszabb is, és a' nagyja
5-8 száz, 's több font Öt rendbeli melleslegesen

úló szűrös tsoritpaisokkal rakva , mellyek közül
gy a' hátán '2. oldalain, 2. hasa széléa m c j vé-
i, Allatok Országa. * S'g'

e&
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gig, és ezek testét minteggy 5. szegüvé teszik. Háta
paísza 11. Mely szárnya is elöl éles tsonttal fegyve-
res. Hajdan a' Rómaiakuak betses halok, még ni-4 i*
sok népek mind húsáért, mind kivált az Oroszok nz
ö általak annak bövséges ikrájából készült betses Ka.
Yiárért, részszerént hálókkal, részszerént szigonyok-
kal igen fogják.

2. Faj. Söreg . A. ruthenus* bff tfttrlft. Orra ár-
forma eggyenes , szája általmérojénél négyszerié
hosszabb, Bajussxai szájához alig közelebb valók,
ajakai épszélük.

Az Égszín . és Káspi Tengerben , es ezekkel kö.
zös folyóvizekben. Ritkán 5 , ritkábban 4. lábnyi
hosszú, és némelly 30. font. Feje hosszú, alól, fe-
lül lapos, hamu szín sárga tarka, háta selét hamu-
szín, Hasa fejér, rószaszín foltokkal, nem olly kiál^
ló, és nem olly hegyes j . Tend paisos. Háta paiss.i
J 4 - 15. Oldalain lévők 50. A' hasát kerítók többek,
aprók, lapossak. Mely, hát, és Farkszárnyai ha-
muszíni'ik, Has, és alfelszárnyaí pirossok. Húsa gyen-
gébb, és kedvesebb, valamint bétsináít ikrája is.

^

tyy Ha nem más faji e" között, és a' követke-
zendő feözött lévő; de még is nímellyeúben mindenik-
ben különböző hason faj. Nálunk , kivált a1 T i s z t á n
igen bö'vségessen találtató esmeretes iittsefít, ©tórlfin-
íűffjéftiJr. Ennek orra himsú, lassanként vékonyodik,
felhajtott, árforma , és gombos heggyel végződik , szájá-
nak álraimérőjénél 5 szörte hosszabb. Bajusszal 4 — —
ajakai épszélűk. Hossza 1 - 2 1 látmyi , barcsi'i, és a'
fontban keveset nyomó \ totyogva f-7 fontnál ritlfán töh'«.
Feje majd 3. szegleti]. Ót rend páisai mint a' Seregnek,
Háta paisa 12-22, hegyes, mers?Ö , farka kécágii. Rn-
zsaszín foltjai nintseneíc, eggyehehben a' Söreggel igen
megeggyez. Belső részén végig Giliszta forma vékony?
hosszú, fejér, poxczogó nemú tsavargós in nyúlib. A'
legjobb Ízű Hal.

. Faj. T s i l l a g o s T o k . sf. Stellatits, btt
(lít/ ©ftl'VÍuqo. Orra lapiczka forma, majd hátra
horgadt, szájának általmévöje hatszorta hosszabb.
Bajusszai szájához közelebb lévők , ajakai épszélűk.

A' Káspi Tengerben, a1 Dunában is. 4-5 lábnyí
hosszú, mintegffy 50 font. K«qrtsúbb a' Söregnél-há*
ta sok apróbb, s nagyobb fejéreslö, darabos, tsilLag-
forma kérgekkel rakva , teste ,5 szegletü , háta paiSjt
lg, oldalai 35. Kopólyójától fogva lassanként súgá*
rodik, felUI íekeLélíö , oldal paisán alól fejérrel pet'

tege-
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tegetett. Feje fogas tsillagokkal darabos, majd 4,
szogletü. Orra eggy arasznál hosszabb, szája messsze
nyiijtható,szárnyai hosszak, farkszárnya SarlÓ forma,
felső része hosszabb.

4.Faj. Viza. Jl. Hufo. fcer JJítufftt. Orra legtom-
pább, szájának általmérojénél, hosszára kissebb.
Bajusszai szájához közelebb lévők , ajakai épszélűk.

A1 Dunában , Volgában , ée. Fajtársai között
-legnagyobb, többnyire 9, gyakran 24. lábnyi hosszú,
és 1000 fontnál többet nyom. Húsa, és ikrája éppen
olly hasznú, mint a' Toké. Legnevezetesebb haszna
pedig SL Halenyv, vagy Vizahólyag% nielly ennek Bő-
rébol, beleiből, fark, és más s/árnyaiból, kivált pe-
dig hólyagjábó'l készül, és a1 mellyel nem tsak fát,
üveget, ée. enyveznek, kanem meleg vízben felol-
vasztva a* zavoros bornak, és más italoknak is meg-
higgasztására, vagy rooszatjoknak leszállítására illen-
dő mértékben kárnélkiil élnek, Borok Kotsí emelő
BŐrÖkuek (Patingokxiak) legjobb.

.£8. Nem. KiMéRAHAL. Chimaera. bet
Feje hegyes, LélekzŐ lyukai magánosok %

4 résziík a' nyaka alatt. Szája feje alatt, felsS
ajaka 5 részü. Metzö elö'fogai alólfelül 2. Tes--
te elnyújt, farka sertéje tetténél hosszabb.

.' i.Faj. T s u d a K. Ch. monftrofa. feec $f?líbcacö«.
Orra alól lyukatsos ránczokkal. :

Át Északi , *s Atlanti Tengerben. Af hímnek
kettős hím fogja, és a'Nősténynek kettős méke van.

$9. Nem. C Z Á F A . Squatus. ber $ a p .
Feje tompa,Lélekzö lyukai 4.-7 nyaka olda-

lán félhoJdformák. Szája, feje alsó, és alsó
részén , foga sok fürészes. Teste hosszukó,
gömbölyeg. Hasszárnyai melyszárnyainál KÍS-
sebbek.

»• Faj. T ü s k é s Cz. S. Acantkias, ber •Dernl)űn.
Hátormója tüskés, teste gömhölyegelske.

Minden Tengerekben. 3 \ lábnyi hoss^ó. A' He-
Hngeket üldözi, Bőréből apró borsós Sagrint készí-
tenek. Fajzatit hosszú köldök sinorjánál lógva hor-
dozza. MegehetŐ.

% . a 8. t 'aj
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st,Faj. P ö r ö l y h a l . S. Zy^aena. bet* Jpamiiucftfcb,

JJoifífcíi. Feje igen széles, keresztül való , pü-
rölyforma.

Majd minden Tengerekben. 6 lábnyi hosszú.
porÖlvforma fejének két végem vágynak a' szemei,
és alól a' szája. Igen ragadozó, és erős, azért a"
Halászok félnek tőle mint veszedelmes Haltól.

3. Fai. E m b e r e v Ö Cz. S, Garcharias. be?
fit (1 üget. Fogai 3 szegleül fii részesek.

A' nagy Tengerben. Eggy igen nagy szájú, tor.
kos nagy ehető állat, 30 Iábnyí hosszú, és 10 ezer
fiúit, mclly prédáját egésszen , és gyakran elevenen
nveli el, és a' mellynek gyomrában egész emberi,
és etész lovat is találtak. Seregestül kíséri a* Néger
Rabszállító bajokat Gvineából Antillába ée. hogy azo-
kat, kik az útban betegségben meglialnak, v^-y ma-
gokat Önként kivetik, azonnal felfalják. Hihetőnek
taitják, liogv Jónást, és hajdan Herkulest ez nyelte
el. Hat rend fogai vágynak, az mólsó rend mozg-i-
hvitó. Ennek bőréből készül a* legközönségesebb
Sagrin, Májjából ée. Trán.

4. Kaj. F ü r é s z h a l . S.Prij!ÍJ. fcer SőpenfdJ- Orra c!-
Dyíiht lapos, egész hosszában, mindenfelől fogas.

A' nagy Tengerben. 15 lábnyi hosszú , orra 5
lánnyi , koszperd fonii;i kitlóUb különb számú f'og.ik.
kai, ezzel üldözi kivált a1 Czel-h.tlakat, és liasokai
hívágja, lefúrészeli eledelére a' víziplántákat ée.

6'j. Nem. R A J A . Raia. 9iocf)c. Lclekzö lyuka
alól a1 nyakán mindenfelől 10. szája kitsiny ;.
hegyes feje alatt , meiyjével eggy végbe ke
res/.tül való, fogas, teste lapos, ferde, négy
szegfonna.

í.Faj. Z s i b b a s z t ó R. Görtsbal. R. Torpedó. íifc
3ltíerroctje, bee Jfratflpfnftf). Egésszen sírna.

Pöképpen a1 Földközi Tengerben, so. fontnyi 7
igaz electrumi , és nünteggy Zsibbasztó ütést keköl
az Ölel illetőkkel , melly ö uéki mind védelmére*
m nd e'e .e!''nek megszerzésére való. Húsát é !
lyek megeszik.

í. Faj. Kai ló K. R.fullonica, tie
háta fúlánkos, ízeméig eggy sor fúláukja,

i' farkán *•-"*
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Az Európai Tengerben. Hasonló a1 tsapó etset-

hez , és nyers borével, bÖU .símíunak.
«. Faj. N y í l f a r k ú R. fí, Paftinaca. bíe

ber ^Jfetlfvttoani- Teste sírna, farkábaa hosszú , elől
fúrérizes fúJánk , és háta szárnyatUu.

Sok Tengerekben. Farkfiilá.ikja nem mérgsa
ugyan, mindazonáltal ezen állatnak, és a* vad né;•-.-';>
nek is fegyverül szolgál.

éi. Nem. OKSÓHAL. Petromyzon. tic
Feje testénél vékonyabb, szája f'etül

szabb, mint alól. Fogai NarviiUs-ízínuV. Lé-
lekzö lyuka 7. a' nyaka ól.la Ián, Xaikóján tso,
Mely vagy Hasszárnya nints.

j .Faj . T e n g e r i O. JP. Marinjis. bíe gampr?íe.
Szája belől bibietsos, végső hátszirnya a1 farká-
tól különbözik.

Az Északi ée. Tengerekben. 3. lábnyi hosszú,
messze feltnégyen a' fojóvizekben. Teste Angolna
forma. Húsa jó ízú.

3. F.ij. F o l y ó v í z i O". P Ftuviatilis. bíe $rlíf?, büi
31euníUtge. Végső hátormója szegletes,

Az Európai fojó ée. vizekben. 12- 15. hüvelyk-
nyi. Mind a' ketten felragadhatnak szájokkal a' Kő-
sziklákra, hajókca ée. mind a* Nadály. Ámbár tsak
7 szeme van; még is németül 9 szeműnek mondatik.
Megehet*.

RÉS2.
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' B o g a r a k r ó l

K
isi. $. A' két utolsó Sereg.

ét utolsó Seregei az Állatok Országának a*1

Bogarak, és a' Férgek, már az elébbeniektol ez
által is különböznek , hogy az ö testekben semmi
Veres vér nintsen, hanem a' helyett eggy fejér ned-
vesség foly, a' mellyért ezek a' régiektől is véret-
ien állatoknak {Animalia exfangvia) neveztetnek.

122. $. jf Bogarak.

.A'Bogarak azon Állatok, mellyeknek legalább
tökélletes korokban Fejek, melyjek, és testík al-
sóbb része, mint eggy rováikok által egymástól el.
választatott, oldalast lévő lyukakon lélekzenek,
homlokokon különös Nyúlángok avagy Tsápok
vágynak ( Érzőszarvak, ^ű^ovtttt) Lábainak szá-^ ^ )
ma hatnál nem kevesebb, de némelly keveseknek
más fél száz is vagyon , és tökéletességekig , bi-
zonyos Formaváltáson, vagy Elváltozáson mennek
által. Testeknek ezen rovátkáiról Deák Nevek
Infectum; Görögül Entoma, és a' Bogaraknak elő-
adásokról való Tudomány Entomologia.

J23. $. Különbségek.
Az előadott esmertetö jegyeken kívül, kevéí

tulajdonságaik vágynak a' Bogaraknak, mellvek
mindnyájokkal közönségesek volnának. A' Fajok-
nak reménytelen száma, az ö vcghetetlen elrendel-
tetések, az ezen czélra intézett szirté olly külön-
böző életek módja, szükségek , ée. igen sokféle

Test
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Testalkotást kivannak, mellyben valamint testek-
nek eggyenetlen nagyságában is, eggymástói szer
felett különböznek.

114.. $. Testeknek külső borítékja.

Tsak az Ö testeknek külsu fedezetje is sokkal
többféle, mint a' több állatoké. Sokak mint eggy
szarLinemü pánczéllal vonattak bé, melly több eggy-
inással öszvehajló darabokból áll, és a1 melly által
ezek az Állatok sokféle esetek ellen bátorsagosokká
tétetnek, 's tsontjaiknak fogyatkozása, mellyck mái
állatokban a' szálas húsoknak, cs más lágy részek-

ének tartalékjaiul vágynak , kipótoltatik. Sokak
fáin szőrrel boríttattak bé, és a'Pillangóknak, ée.
jzarnyaik apró pclyhekkel, vagy inkább pikkelyek-
kel fedettek , mellyek nagy részént igen szép szí-
nük , valamint közönségesen a' Bogarak közöLt le-
írhatatlan szépségű állatok találtainak.

125. §. Érzékenységek.

Az érző szerek alkotásában is, és így hihetö-
Jcépen az Érzések nemében is igen különböznek a'
Bogarak a' több állatoktól, annyira, hogy ok nél-
kül akarták sok nevezete* Emberek, némellyikeC
a' mi Öt külső Érzékenységeink közzül; kivált a*
Hallást, és Szaglást Ö tölök, laegtagadni , holott
a' hallást tagadhatatlanul lehet észre venni lokak-
ban, a' mellyek eggy mást, párzások idején külö-
nös hangok által ketiegtctik magokhoz: a' szagláüt
pedig még többekben, mellyek az o elrejtett ele-
delekre hirtelen ott teremnek.

12Ó. §. Szeme i k.

Leginkább megjegyzésre méltók as Bogarak-
flak Szemeik, mellyek alkotásokra nézve kétfélék.
Az eggyik féle, többnyire sok ezer szegletctskékböl
{Facetté'). Némellyekben számtalan kúpt'orma he-
S,vetskékbSl i& állt* nagy Golyóbisok;, mellyek mind

£ 4 . • • a' ké t
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a* két esetben tulajdonképpen éppen annyi különös
apró Lentsétskékbol államk, és belölről gyakran
tarka, vagy fényes mázzal bevonattak Hlyen sze-
mek vagyon legtöbb Szárnyasbogaraknak, de sok
szárnyatlanoknak is , mint a5 Hiimmer Ráknak ée.
A' más neinií Fiók Szemek {ocelli, Jlemmata) ,
eggyiígyük f kitsínyek, és mind számokra, mind
helvheztetésekre nézve különbözők. Az elsők úgy
látszik, hogy inkább a1 távol, az utóisók a' közel
nézésre valók. Legalább megeggyez az azzal, hogy
a' Piliangók az ö szárnyas tökélletes korukban Ülv
nagy, öszverakott, messze néző tsoí szemeket nyer-
nek, holott eleinte, mint Hernyóknak apró, közel
látó szemeik voltának. Tsak kevés Bogárak moz-
gathatják az 6 szemeiket, mint p o. a' Rákok.

127. §. Tsápjok.
Úgy látszik, hogy a' Bogaraknak legfáínabb

érzések Tsápjokban vagyon, mint minekünk ujjaink
begyeiben. Wékiek kemény érzéketlen külső Test
fedelek, és mosgathatatlan szemeik lévén; az Ér-
zésnek ezen eszközei nálok hasznosan ketlöztetöd-
nek, és mivel nagyobb részént setétben élnek, azok
által, valamint a1 vakok a' világosság fogyatkozá-
sát fáin érzéssel pótolják. Ezek a' JNemeknek meg*
határozásában bejöven , formájukra, alkotásokra ,
hegyekre, vagy végződésekre, ée. nézve igen sok-
Léppen külünböztetödnek; rövidek^ ha az állat tes-
ténél rövidebbek; középszerűek, ha azzal eggy ez-
nek ; hosszak , ha azt meghaladják ée. Füzéresek
{moni/iformes'), ha apró ízekből állanak, mint
eggy füzér gránát, ée. Végre fejtsek 9 bunkosokt

levelesek, ée.
128. §• Belső alkotások*

Testeknek belső alkotásában is igen különböz-
nek a' Bogarak a* piros vérfi Allatoktól. A' mit
p. 0. a1 Bogarak Szívének mondanak, az tggy egye

* netle-n
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p é t n szélességit hosszú tsatorna , melly a'hatok
Rosszában fekszik, de a1 mellyböl eggvetlen eggy
ér sem származik, mellynek közönségesen —- leg-
alább a' Hernyókban semmi nyoma sem is talál-
tatik, úgy hogy következésképpen, a' tápláltatásnak
is ezen Bogarakban, tulajdon, és a*1 piros vérü álla-
tok tápláltatásától egészen különböző módon kell
esni. Ellenben tsurlálkozásra méltó, fáin alkotásu
tzámlálhatatlan Lélekzö tsökkel, és számtalan Szá-
las húsokkal fel vágynak ruházva, de a' mellyek
mind alkotásokban, mind színekben különböznek
a' piros vérü állatok szálas húsaitól.

129. $. A* Levegő*

Ámbár nékiek is a' Szálas húsoknak mozgatá-
jára , és más foglalatosságokra a1 Levegő nála nél-
kül ellehetetlennek lássék; még is ö bennek sem-
mi tulajdonképpen való igaz Lélekzést észre nem
Vehetni ; még a' megveszett levegő is, mellyben
az állati és nőve vény részek megrothadnak , és a1

melly a1 pirosvéríi állatoknak halálos, a1 Bogarak-
nak mint eggy igaz Elementumok, mellyben Ők de-
rekasan jól vágynak.

130. g. Lakóhelyük.

Lakóhelyek a' Bogaraknak sokkal határozat-
lanabb, mint akármelly más állati Seregeknek. Úgy
Szóllván , minden Elementumokban elterjedtek. Ki-
vált Nyárban nem könnyen vizsgálhatni tsak eggy
Wasztnyi Föld darabot is, hogy a' Bogaraknak
nyomai azon ne találtatnának. Majd minden álla-
tokon kivétel nélkül találtatnak valami félék, an-
nyira , hogy még a' nagyobb Bogaraknak is, mint
P-o. a' Tserebűlyöknek, Melleknek, éc. iimét kü-
lönös tulajdon- Nyüvök és Tetvek vagyon. Szinte
*lgv tsak igen kevés növevények vágynak ( talám
* _Tiszafa, és Sabina), mellyek tcllyesség^el sem-
Tll t esmeretes Bogárnak lakóhelyül nem szolgálná-

S 5 nak,
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nak, a* mikor ellenben sokakat, mint p. o. a'Tölgy-
fákat, több mint száz külöabözö nemei lakják e$
dongják a' Bogaraknak. Kg^y szóval, ezek az. apró
állatok, minteggy láthatatlan világot tsinálnak ma-
goknak, melly mind az egész több organiza.lt Te-
remtések közzé béfiirja magát.

De ámbár a"1 Bogarak áltaián fogva véve, az
egész földön illy közönségesen elterjedtek is : msg
is szinte olly nehéz ellenben minden magános Raj-
nak, meg-halározott Allatokon, vagy Piántákoc,
és azoknak is, ismét taak eggyetlen eggy bizonyos
részére szorított kiváltképpen való Likasokat meg-
mutatni, valamint azt is, miképen tartózkodó*k,
sokan, az esztendőnek, vagy napnak tsak bizony os
idejében, hasonló helyben.

131. §. Tdrjajdgos életek.

Tsak némelíy Bogarak laknak tánaságos öszve-
légben, és élnek munkájukban kölcsönös segítség-
gel. Legtöbbek magánoson, és izolálva követik
foglalatosságaikat, éi sokak, mellyek mint a' Pó-
kok, számos társaságban nerekedtenek fel, majd
azonnal elszélednek, és remetéül élnek, annyira
hogy sokak párzásokon kívül, eggyetlen eggy te-
remtést is a* magok Fajok közzűi többé nem lát*
.kainak.

132. 5- Mestcrségi Ösztönök t Mesterei mívek.

A' rendkívül megjegyzésre méltó Épületeket,
lakásokat, ée. mellyeket olly sok Bogarak magok-
nak készíteni tudnak , már fellyebb a' mesterségi
ösztönnek alkalmatosságával ( %. 35.) említettük.
Kérés áll?tok vágynak ezen Seregben, mellyek az
Ö életeknek bizonyos Periódusában legalább egy*
szer f ezen mesterségben való természeti tehetség-
nek próbáit ne adnák; a' midőn vagy mint aT Ru-
hamolyok, és Pozdorjánok ( Phr/ganea ) tökéllet-
len. formáiokban , mint Lárvák, magoknak lakásra
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fr oltalomra házat készítenek; vagy Elváltozások-
nak , és hosszas halálos álmoknak kiállására ma-
goknak fekvést tsinálnak, és magokat befonják ée,
v*$y mint a* Hangyalesek, magoknak Leseket, és
mint a' Pókok rablásokra hálókat készítenek, vagy
mint sok Vízibogarak és Pókok , maradékoknak
bátorságára zatskókat és fészkeket formálnak, mel-
Jyekre tojásaikat bízhassák. Sokak azok közül, ,
inellyek társaságos öszveköttetésben éJnek, magok-
nak eggyesiilt erővel» és a' vélek született Mérő
mesterségnek igen regulás törvényei szerént, kö-
zönséges hajlékot építenek, mint a* Méhek , ée.

133. $. Táplált atások.

A' Bogaraknak tápláltatásokban nyílvánsággal,
látjuk, hogy ok nem tsak azért esznek, hogy meg-
elégedjenek , hanem hogy egyszersmind a* dögöt
pusztítsák , hogy magok ismét más eleven Bogara-
kat emésszenek , és hogy a1 haszontalan Dudvát
fogyassák, ée. Ez az 5 nagy Rendeltetések, melly-
nek betöltésére szolgál ezen apró állatotskáknak
részszerént majd hihetetlen erős szaporodások, rész-
szerént az Ö bétölthetetlen eledel kívánások. Tud-
juk , hogy eg^y Hernyó 24 órában 3 annyit mint
maga nyom , elpazérolhat, Némelly Bogaraknak
Evést segítő különös eszközei is vágynak, úgymint,
a' Fatámok, {Palpi, $refjfpi£(!tO mozgatható, ízek-
iből álló, szálak, 2, többnyire 4, ritkán 6, a' szá-
jokon. tizipókájok, vagy Szipjok (Probofczs,(B<iü$*
*"'iír-') hártya nemű, visszahúzható hosszú orr, melly-

vége két ajakra oszlik, mint a' Légynek, ée.

134- §• Fegyvereik.

Ellenségeik intselkedései előtt Bátorságosok
íy Bogarak , megtsaló formájok által , mint

* száraz gaiyhoz hasonló JVléröhernyók; mások az *
" * " ' , hogy a1 Növevénvekket , mellyeken élnek

színek vagyon, következésképpen azoktól ke-" .
*';1 .. vesse.
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vesse kíüönbözrén, nem olly könnyen vétetnek.
észre, mint a1 kerti Balhák; mások bátorságösoíc.
szükségekben terjeszthető hüdössegek által ; mások
társaságom életeknek hatalma áltaí; mások ismét
tsudálkozásra méltó erejek ée. által. Sokak perli*
fegyverekkel, p o. szarvakkal, tsípö szájjal, fuián-
i o k k a l , és méreggel bírnak.

135, §. Tenyészések^

K Bogaraknak Tenyészésekben is sok tulajdon
különösségek adják elő magokat, így p. o. hogy
gyakran azon eggy Fajban a' két nemek egymástól
olly különbözők, hogy elébb tartathatnának egé-
szen különböző nemek, mint eggyuvé tartozó Fajok
gyanánt, vag_> , hogy a' Méhek, és más vélek ro-
kones Bogarak között a'legnagyobb szám winden-
kor nemtelen , az az, hogy ok nemzdduek és szület-
nek, a' nélkül hogy nékiek rendeltetések , vagy
alkalmatos voltok lehetne a' fogadásra vagy nem-
zésre.

136. %. Párzások.

Párzásokban is igen sok tulajdonok vagyon ne-
mei ly Bogaraknak, Legtöbbek annyiban erőltetett
Eggyesnöszésük, mivel hogy eggy altaljában nem
löbszor, hanem tsak eggy ellen egyszer párosod-
hatnak életekben: a1 Halál Ö nálok olly elmarad-
hatatlan következése az ö első tizekedéseknek,hogy
az ü életek tsupán tsak a' nőszés halasztása által
Jwsfizabbíttathatik.

l37- §• Terhességek.
A' tényé1 szés munkájának több különösségei

közzé tartozik a' Bogaraknál az is sokakban, mint
p, 0. a' KoseniUében, és a' homok, vagy Búvóbol-
hában, ée. hogy a' terhes nőslény igen iszonyú
nagyságra nevekecíik, annyira, hogy p, o. a1 Ter-
meszben két ezerrel vastagabbnak és nagyobbnak
-ítéltetik a1 szülésre megért anya, mint vala a' ter-
mékenyítés előtt.

138. §• Tojások.

Le^nagyobb része a' Bogaraknak tojásokat to-
jik , melhcket az Anyák eggy tsudálkozásra méltó
belső ösztön szerént mindenkor leggondosabban ,
a' kikelendő fajzatokhoz legjobban ilío, meghatá-
rozott helyekre raknak. Sokak p. o. tsupán tsak
más nemű Bogaraknak eleven testeikbe , a1 Her-
nvókba, vagy Bábokba. vagy egészen más Boga-
rakba tojnak, mert válósággál néha a1 Gyürüsptllé
(Phal, Neu/h'ia) tojásaiból, a1 kis Hernyók helyett,
az apró Szúnyogoknak eggy tulajdon faja kelki.—•
Sokszor a5 Bogár tojások, kivált a' Pillangók közt,
felette igen sokféle formájuk, és jegyrik is , és ha
az Anya szokat a1 szabad levegőn tojja e l , a' fir-
nátznak valaineJIy nemével vonatnak bé , hogy
azok se az esőtől el ne ázzanak, se más történet
által könnyen el ne romoljanak. Némelly kevés
Bogarak eleven fajzatokat szülnek, ts sokak, mint
a' Levelészek , ( Aphis) mind a' kétféle módon
szaporodnak.

139. §. Elváltozások*

Eggy megjegyzésre legméltóbb Jelenség, l y
majd tstipán tsak ezen állati Seregnek tulajdona,
legalább másokban (95. i 16. §0 koránt sern illy ki-
terjedő , az 0 Formaváltások. Legkevesebb Boga-
íak tartják, t. i. meg azon formálókat, melly ben
először világra jonek, egész életekben ; hanem na-
%yohb részent, egynéhány ízben, életeknek bizo-
HVOS szakaszában elváltoznak, tís ezen jelenés al-
talmatosságávaí gyaknn egészen különböző formá-
ban állanak elő, melly által egyszersmind ( a ' k ö -
zönséges vélekedés ellen) az Ö egész belső Test al-
kotások megváltozik , mellyel a' gvaníloit előre
Meglévő tsirákkal (^ §.) megeiígyestetiii igen nehéz,

140. §. A* Lárva,
Azon formában, meilyben az illy Elváltozó 41*

latok elsőben a' tojásból kibújnak^ mondatnak Lár-
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vaknak. Többnyire igen apró formában jöneV vi„
Jágra, annyiraj hogy p.o. eggy megnevekedettFtiz-
hernjró {Phal. Cojfus) yl ezerszer többet nyom
mint mikor szinte kibújt a' tojásból. De eííenben
annyival sebesebben nőnek, úgy hogy p. o. a1 kék
Dongónak ( bíouí @tf)meí§f[irgO pondrói, 24 órá-
val a' kikelés mán , már 155 szörte többet nyom-
nak, mint mikor kiköllenek. — Ezen Lárvák rész-
azerént lábasok, mint a' Hernyók, és földi Hernyók
(©ngcctincje} részszerént lábatlanok,mint a' Nyüvek,
Pondrók, Kukaczok. Szárny ok még nints. Ezen ko-
rokban tény eszesre is még tellyességgel alkalmat-
lanak, tsnpán tsak táplálják magokat, tulajdon ele-
delekkel; nőnek és egynéhányszor vetkeznek.

141. 5. Bdbn Pupn, Nimfa.
Azon forma, mellyben a' Lárva formátlanúl

Van, mondatik Nimfának. Sokak ezen korokban
helyből helybe mozoghatnak, és eledellel is élhet-
nek. Mások ellenben mint Bábok, (Kubák, Pu-
pák) vékony szövésekbe rejteznek, és mint a'Pil-
langók, függőlegesen, vagy keresztbe magokat fel-
akasztják ; vagy vastagabb Tokokba zárkóznak ,
mínt sok Pillék , és éteteknek ezen re'szét eggy el-
rejtező álomban töltikel, eledeJ nélkül., és minden
helyből való mozdulás nélkül.

142. $. Tökéletes állat.
De az idö alatt, míg az Állat illy érzéketle-

nül, és megmerevedve a' maga tokjában eltemet-
ve látszik, megesik rajta a* nagy változás, hogy
íárvás állapotj4ból lökélletes állattá {Infcctum de-
darát um , imago) formáitalik , és bizonyos idejé-
ben tömJöczébŐl kibúvhatik. Sok Bogarak életek-
nek ezen végső Szakmáhyját igen kevés idö alatt
elvégezik. Sok az Ö boritékjokból kifeselvén, szá-

jat többé magokkal a1 világra nem hoznak, többe
nerri esznek, nem nevekednek ,* mind e' két szak-
riiányját már az organizált Testnek, mint Lárvák

bétől-
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betöltötték; most már tsak a' harmadik vagyon
hatra; szaporítják Nemeket, osztán a' Maradéknak
helyt adnak, *s meghalnak.

14.5. 5- Has zn*k, •

Közvetetlen hasznok a' Bogaraknak az Embe-
rekre nézve igen eggyiigyű, de még stm meg-ve-
tendö. Sokaságokhoz képest, azigazivevés állati
ezen Seregnek megehetők, mint a' Rákok, a' Nap-
keleti nagy Sáskák, ée. A' Méheknek mézei ée.
de ugyan ezeknek viasszá hasznos a* vüágolásra #

és más ezerféle végekre A' Selyem hasznos Öltö-
zetre, és sokféle más haszonra. — Különb különb-
féle bogarak jeles színeket adnak, minta' Kosenil-
le, a' Skarlát, a' Kermes , a7 Karmasin színt. ée.
Még az ö általok okozott rossz kinövések is a' Plán-
táknak haszonra valók, minr A' Gubatsok a1 Tí-
mároknak. A1 Galles hasznos eszköz Téntának ,
festéknek, valamint a 'Ladka, bizonyos .Napkeleti
Indiai Színbogaraknak (Goccus) szüleményje, Fir-
íácznak és petsétlö viasznak, ée.

Orvosságul szolgálnak kiváltképpen a' Körös-
bogarak, a*S/.ázlábiík, a'Rákok, a* Betangai Han*
gyák, a' Nüruikék, és az úgy nevezett Májusiboga-
rak, mellyek ujjonnan, mint »' veszett Eb tnaráí
ellen való orvosságok nevezetesekké lettének.

Mind ezeken kívül ékess-égre is szolgálnak; a'
Bogarak megékesítettélc nekünk a1 földel , ha mi
azokat emberibb módon , az az szorgalmatosad
meggondolással vizsgálnánk, — fc-ggy Neme kö-
rül is az Oktatlanáliatoknak e' földön nints olly
sok szép uj, és szinte a' bámulásig gyönyörködte-
tő, mint a* Bogarak körül. De az esméretnek ne-
vekedésével lassan lassan még többek megfogják
mutatni, hogy több hasznok vagyon, hogy sem
mint tsak ostorul volnának rajtunk. —• Meglehet,

A1 jövendő Századokban az Emberek száz,
mejj
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meg száz könnyebségeket, jó ízű falatokat, orro s.
ságokat , szépségeket , éŝ  vagy eggy, vagy más
eszközökét fognak köszönni a1 Bogaraknak,

De más részről , az a' haszon, mellyet ezek
az észrevehetetlen apró állatotakák a* Természet
nagy Majorkodásában tesznek, annyival többféle„
és szinte megmérhetetlen. A' Bogarák azok, mel-
ljék számtalan sok rossz növevényeket részszerrm
tsírájokban megfojtanak, részszerént, ha azok fel-
nőttek is elpusztítják 9 és azoknak további uzsorá-
jukat megakadályoztatják.— Más szinte olly derék
hasznot tesznek azok a' sok Bogarak, mellyek dö-
gökkel élnek, ganéjban laknak, ée. és a' mellyek
ez által , hogy ok ezen iszonyító állati részeket
megemésztik, elszélesztik, által szűrik; egy Jelöl
a* Levegőnek megvcszését, megákadályoztatják,
más felöl pedig a1 ffíidhek közönséges trágyázását
munkálódják. Ezen tekintetben olly jól tévők p.o.
a' nagy DongMegyek, ée. a' meleg tartományokban.

Más részről számtalan Bogarak segítnek á' Nö-
vevényeknek is szaporodásán, és termékenyítésén,
a' midőn a' magport egyről másra elviszik, ée. Rö-
videden a1 Bogarak mint megannyi esztendei szol-
gái a' Természetnek , saját, kiosztott munkáikon
f'Övétéve, a1 Növevények közt való mérséket meg-
tartván, a' hibásokat , felesleg valókat, holtakat,
rothadtakat megemésztvén, végre magok, miiül
sok Emlősöknek, mind kivált a' Madaraknak, Ké-
léluiknek, és Halaknak eledelül szolgálván.

144. §. Kdrok.
A' különb különb állati Seregek hasznai és ká-

rai többnyire egymással mérsékelve vágynak: ng/
vagyon iti is a' dolog áltálán fogva véve; de az

Emberekre nézve a' Bogaraknak kártételek meg-
gondolásra méltóbb, mint más állatoké. Fájdalom"
tnal szemléljük, hogy ezek a' majd vélek bírnatat-
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l̂ n sokaságok, gyakran egész vidékeket; Vetése-
i t , — Erdőké',— Szőlőket,— Kerteket,— Ré-
teket, — és mindent, valamit ellepnek, mint a*
vándor-Sáskák, a'temérdek Hernyók, Tsereboga-
Tak, Szipolyok, Eszelények, Tsajkók, Hangyák,
ée. elpusztítnak. Mások a' gyenge kerti vélemé-
nyeknek ártalmasok, minta' Kertibalhák, sok Her-
Ityók, és a' Csímaszoknak sok fajai ée. Mások
gabonás tsüreinkbe, Kamaráinkba, sőt Házainkba
is béfészkelödnek, és még a' záros Ládák ée. sem
mentek tölök. Megemésztik a' Zsúzsokok a* Ga-
bonákat, sokak sokféle eleség nemüket, mint Lisz-;:

tct, húst, mézet, sajtot, szalonnát, ée. a' Gyap-
jú és bőr nemű eszközöket, mint a' M oly ok, a1

Könyveket, és Természeti gyülyteményeket, mint
sok apró Bogaraknak lárvái, Sokak magát az Em-
bert is nyúghatallanítják , mint a' Balha , Tetü „
Légy, Csimasz, Szúnyog, Kollants, ée. és meg-
*nyi a1 szelíd állatokat, Lovakat, Marhákat, Ju-
hokat, Tyúkokat ée. Magokat is a'hasznos Bo-
garakat, Méheket, Seíyembogarakat, ée.. Végre
mások rettenetesek mérgekért, mint a' Skorpió, ée*
A'honnan mind ezekkel az Embereknek szüntelen
való harczok vagyon ; és az ö fogyasztások, 's írtá-
íök gondolkodásokat 's igyekezeteket farasztja.

145. $• Elosztások , Rendjek*

A' Bogarak Seregének Rendéi az Ö szárnyaik-
tol vétettek. Az tudni való, hogy a' Jegyek mm-
denkor az ö Forma váltások után lévő, tökélletes
^ogári állapoijok szerént valók, mellyek is ezek:

*• Rend. Fedelesszárnyúk, Coleoptera, Sűfct. Egész,
és nyugtokban öszvefoglalódó, kemény szárny-'
fedelük (többnyire) 2. szárnyúk.

"•Rend. Félszárnyfedelűk, Hemiptera, §flí6fá'fec.
Tsak félig kemény, Pergamen forma, rövid
szárnyfetlelíík , 4. szárnyúk. .,
, Allatok Qrsíága: - T Ilí.'
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III. Rend. Pikkelyesszárnyuk, JLepidoptera, PiJlafl-

gók , 4. kiterjedt, tavka pikkelyekkel fedett
szárnyúk. Lágy, szőrös restük.

IV. Rend. Rétzés, vagy Szitaszárnyúk, Neuropte-
ra, %kxl\1k#t\\. 4» hálós, vagy keresztül ros-
tclyoaou, által látszó liártyaszárnyúk j alfelek;
fíüknkia\ai\,Gyöngy ósszámy/ík/iak mondatnák,
mivel azok gyakran gyöngvház módra tsil-
lognak.

V. Rend, Eres, vagy .Hártyásszárnytík , fíymeno-
ptera. Frosebb , rendedenebb? hosszabb erü,
4. hártyaszárny úk, alfelek fiílánkos.

VI. Rend. Kétszárnyúk , Diptera. Két fedetlen-
szárnyúk, ketteje helyett 2. sarjú, vagy Fiók-
szárny, (Halteres).

VII. Rend. Szárnyatlanok, Jlptera. Szárnyak, és
szárnyfedelek nélkíílvaló Rogarak.

Á' Nemek csmertetö jegyei vétetnek részsze-
rértt a1 Tsápoktól, részszerént evöszereiktöl , Fa-
Mm jóktól, Szipioktól, részszerént fejeknek , Herr-
koknak, és hátiíljoknak különböző alkotásoktól eu-
A1 magános tetemeknek több különbségei, meílyek
gyakran tsak nagyító üveg által látszanak, és a.'
szín ée. Fajokat különböztetnek.

I. Rend. Fedelesszárnyúk. Coleoptera.

Ezeknek két szárnyfedelek vagyon, de a* mellv
némellveknél öszvenött; és két szárny ok; de ez is
jiémellveknek éppen nints. Tojásból kikelő Lár-
vájoknak Falámja, és legtöbb Nemeknek a* Melyéa
6 lábai vágynak, Némellvnek , mint a' Cincinbo-
gárnak lárvája lábatlan. Ez a' lárva leginkább a
földbe bábozza magát , valamelly kivájt agyagos
gödörbe, vagy mint a'Cincinbogár, a'fákba. A
lökéiletes bogár tsupa lágyon búvik ki bábjából, de

1 bőre
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b("ire a1 levegőn kevé£ idő alatt megkeményedik.
}Teje mint a' Lárvájának állkapczás , szájok felül
paissal béfedödik, ée.

1. Wem. TSEKEBiÍLY. Scarabaeus £íff«. .;
Tsápjai bnzgányósok, buzgányja leveles. Fa-

lámja 4. Szarunemü v álla majd iogatlan , első
szarvai gyakrabban fqgasok.

Szinte 433 Fajokból álló számos Nem,melly
ez okon több famíliákra osztódik. Növevények-
kel, rútságokkal, roüiadálsokkal, Bogarakkal,
Férgekkel élnek. JNevezetdpsebbek.

a. Derekok szarvas , \paisotskás, • • ,
í.Faj. H e r k u l e s Ts. S. Herkules, fcpr *̂ ercuÍP^P5fer.

Derekának szarva behajtóit, igen nagy, alól szál-
kás, eggy fogas ; feje szarva hátra hajlott, felül
sok fogas.

Brasiliában. Lárvája eggy jó hüvelykpyi vastag,
és közel eggy fertály rofuyi hosszú. A' Bogár színé-
ben változik, hol barna, hol teugerszín zöld, fekete
pontokkal. 4. hüvelyknyi hosszú.

i. Kaj. A k t e o n Ts. S. Acteon. ber fTieg?nbe ©tíce. -
Sima, dereka két szarvú, feje szarva eggy fogas,
a' hegye kétágú.

Amerikában. Minden eddig esmeretes Bogarak
között, a' Rákokat és Kandilsokat {Monoculus) ki-
vévén legnagyobb, 5. hüvelyknyi hosszú, gesztenye-
szín.

3. Faj. HoIdfejÜ Ts. S. lunalis. Ur ^fr
Ptiistíilan, dereka 2. szarvú, a' középső Lornpa 2.
ágú , feje szarva felálló , paisa kitsípett.

Európának ganéjos legelőin, t élholdforma feje
van, egésszen fekete fényes. Ganéjbol mint több
Faj társai, üres golyóbisokat tsinál, mcllyeket egy-
gyeoként a1 fold alá kapar, a' perje gyökerén meg-
erősít, és mindenikbe eggyet eggyet tojik.

b. Derekok szarvat la n , fejek szarva/. . t ,^.%-

4-Faj. Orrszar vú Ts. S. JS isicomis. 6?r D?ö?í)orfc*
fflfer. Paisotskás, dereka 3.. tsútsos , feje szai\a
hátra hajlott. Fedelei simák.

T a
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Európában, a' meleg ágyakban, varga tserben

ée-. i ^ hiivelyknyi hosszú, gesztenyeszínü, a' INös!
téaynek szarva kisscbb.

c. Derekok V fejek szarvatlan.

5.Faj. T r á g y a b o g á r . S. Fimetarius. ttv DfttftFítfer.
Paisotskás, fekete, feje bibirtsós, fedelei veressek.

Európában, a' marha gnnéjban. Tsápjai és fe-
delei veressesek , bibirlsója 3. JSégy lineánnyí. Vagy.
nak szürke fedelü, és hnlovány lábú Hasonfajai, ée.

6. Faj. K a l a p o s Ts. S.fubterraneus. ttt (£rbU}ŰE)fev.
Paisotskás, dereka sírna, feje 3. bibinsós, fedelei
tsipkés rovátkokkíiii.

Európában. Feje fé lh oldforma , vagy minteggy
elöl leeresztett kalap, fekete, fedele barázdás.

7.Faj. K a p á s Ts., S'. FoJJbr. t?rr ©fá&et. Paisots-
kás, dereka vifiszatompított, feje 3. bibirtsós , a'
középső majd iszarvforma.

Európában. Igen serényen leássa magát a'föld-
be és ganéjba. Fekete, tojásforma, minteggy £ hü-
vely knyi.

8.Faj. G a n é j b o g á r . S.jiercorarius. fcet Stofsfáfer, ée.
Paisotskás, fekete, sima, fedelei barázdások, feje
ferde négyszeg, feje teteje kiálló, tsápjai veressek.

Európában, kivált a' Lóganéjban, azért bövsé-
ges az Ország útján. Est ve nagy zúgással szélivel
Tépdesvén , tiszta napot jövendöl. Néha kék ellő vagy
zöldellö színnel, és fakó fedelekkel különbözik.

9. Faj. T a v a s z i Ts. S. vemalis. fcer ^rútfoffr >
^rfi&llngéföfcr. Faisotskás, fedelei igen simák, fe-

je paisa ferde 4. szeg, feje teteje kiálló\tsápjai feketék.
Európai, kivált a* Juh ganéjban, kissebb az eléb-

beni éknél. Kék, zöld, és homályos színnel, 's veres
tsápokkal különböző.

10. Faj. S z e n t Ts. S. facér, fcfr f̂líige Sáfer.
Faistalan, paisa 6. fogas: dereka tsipkés, hátúlsó
szárai szemszörosök, feje teteje majd kétfogas.

A' déli régi Világban, Rómában a1 régi Os^lc-
pókra metszették az Egyiptomiak, raellyek azéi-t Bo-
gár hátúknak neveztettek. Ganéj-hengert görget, és
abba toji&. Fekeie, majd olly iiugy, mim 4z Orr-
iiarvá. , .. ' •:

Orr
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11.Faj. G á l a ts inJia j t ó Ts. S. pilularius. t e r í t i J

ífiifiífcc Paistalan, fekete, hodiáljros, sima, alól.
rézszinü , dereka hátúi kerekített.

Európában. Sisiphusként, magoknál kétszer na-
gyobb Gauéj galatsint hengergetnek miuden uap mind
a' ketten.
d. -Állkapczájok hajlott , majd fogashasok , hegye

tsupasz , rés'Ut tsonka. Szipolyok.
i2.Faj. T s a p ó b o g á r . S. Fullo. ber ^ f

Tscrépszín , fejénél babos, paisotskájának két fe-
jér foltja, tsápjai hétlevelük.

Európának homokos részein. A* Tölgyfán , és
tseplesz Nádon, alól borzas, Tsápjaiuak igen nagy
levelei vágynak.

13. Faj. A lma S z i p o l y . S. horticola. bet @arten<
íáfer,"jobanniáfűfeir. Feje és dereka kék, szoros,
fedelei tserépszínűk , lábai feketék.

Az Európai kertekben. Az Atmafák termésit
pusztítja. Kz mi nálunk az Almafák virágzásakor igea
böv, de eggy kevéssé különbözik, úi*ytniut - Egészca
kék, szürke szőrökkel, fedelei fejérrel pontozottak.

14. Faj. R o z s S z i p o l y . S. fscalis.
Feje , dereka , és lábai zöldek , szája paisotskás ,
orra és dereka párkányos , hasa szőrös , fedelei
verhenyök.

Magyar Országon, két Hasonfaival eggyütt. a.)
Fedelei haloványabbak , öszveérések tövén fekete
folt. b.) Fedelei szürkék, öszve-menetelek, és kiilsó
szélek vonásos. Mindnyájan seregestül a' Rozst és
a1 Búzát dongják virágzásában, és szemzésében, s
az uj és tejes magszemeket pusztítják.

lí-Faj. T s e r e b o g á r . S. Melolontha. bft SRaOÍi
fer , SrtajfSfee. Paisotskás, tsonka, tseréusz^
dereka szőrös, farka behajtott, hasa rovátkái fe.
jérek.

, Kurópában. Négy esztendeig lakik a* főid alatt
' inint földi hernyó , akkor fejér sárga , feje narants-
sz'n, alfele setét kék, a' növevények gyökereit el-
rágja, 6-dik esztendejében jö végre világra, mint Tse-
Tebogár, és kivált estve seregcsti'il járv.in, tsapása
a' Tartományoknak , a' Gyümöltsfákoak. A' vere-
bek pusztítják, a' reá Öntött olaj Csimasz üzö.

T- s 16. Faj.
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iö. Faj. N y á r k e z d e t i Ts. S. folítitialis. ber ju,

ntuöfófer, SScadjfAfcc, Paisotskás , tsonfea , tserép.
szm, dereka szoros, fedelei sárga haloványok ?,
mstesleges fejér Uneákkal.

Az Európai fáskertekben, "Nyár kezdetkor böv-
séges, hasonlít az elébbeníhez, de tsak felényi, sár-
gább, szőrösebb.

e. AUkapczéiok eggyenes.
i/.Faj. A r a n y o s Ts. S. auratus, bee ©olbFafee,

SKufenfáfír, Paisotskás, aranyos, hasa első szele-
tének oldalai eggy fogúk, paisa laposatska.

Európában. Lárvája és bábja a' Hangya bojbanj
és odvas fákban , maga pedig ez a1 szép Bogár a
ketekbe . Vágynak példák, hogy megázlatott ke-
nyér héjjal 8- esztendeig is életben tartatott. Fénylő
aranyszi.ii zoM. Nints olly nagy, minta ' Tserebo-
gár. Ha illetik, alfelén büdös nedvességet botsát.

f. Falámjai hengerformik, tsdpfainak buzgánja
rétes. Latfirus.

j T s a j k ó , Ollósbogár. S. ccohalotes. ber £)£}•
renfiifec. Paisa kitsípett, kétkaréjos.

Magyar Országon T a' kemény agyagos földön.
Fekete, dereka visszatompított, domború, sima. Áll-
kapezája sarlóforma, belől fogas, és olló módra ösz-
vejáró. Fedelei rövidek, barázdások, Öszvenöttek.
Tsápjai buzgányjáig füzéresek. Éles ollójával lenyesi
a' Szöíö , nevendék fák, és ültások jövéseit.

2. Nem. SZARVASBOGAR. Lacanus. geuecfc§tötec
Tsápjai buzgányosok, buzgányja öszvenyo-

miílt? a' szélesebb oldala fésű hasadása, AlJ-
kapezai kiállók , elnyúltak, fogasok. Ajakai
alatt két falam forma szálatskák.

í.Faj. K é k Sz. X. Cervus. ber-Oomfcbcóter/ Ĵ frfcfj'
ÍŐfer. ée, Paisotskás, állkapczai kinyúlók, a' Jic-
gyek kétágú, óldalok eggyfogas.

Európában, sC Tölgyes Erdőkben. 4. hüvelyk;
nyi hosszú. Fején két szarvas szarvforma állkapczai,
mellyeket széllyel nyithat, 'és öszveszoríthat. Fekete
fedelei, kék hamuszínük. A' ííöstény kissebb.

3. Nem.
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nr Nem. P O R V A , Dermeszt. Dermejíes.
, SUfinecff. Tsápjai buzgányosok,
ja levrles, három íze vastagabb. Der*1-

ka domború , alig párkányos. Feje dereka
alatt béhajlott, elrejtett.

Faj. S z a l o n n a b o g á r . D. tardarius. bee *:;•:£*
fÓfer. Fekete fedelei elöl hamúszínúk.

Európában. Tojásforma , szőrös hamííszía : .:••
vaja a' döglött állatoknak lágy részeivel ; a' Bogai,
olajjal és zsírral él.

2.Faj. S z ü t s b o gár. D.pellio, bet 'Uet§f5fer.
Fekete, fedelei 2. fejér pontokkal.

Európában , a' bőrökben, a' régi könyvekben ,
ée. lárvája hosszúka, szoros, farka serlés, eUá vét-
kezése után aranyszín.

(. Nem. B O S T Í U K , Szúb. Boftrickus.
Tsápjai buzgányo.sok, buzgányja merÖ. De-

reka domború . alig párkányos, Feje béhajlott,
dereka alatt elrejtve.

1. Faj. B e t ű z ő B. B. typoqraphus. ber 3efff)»ier. ée.
(ez előtt Dermestes.) Tserépszín, szőrös, fedeWi
barázdások, visszatompítottak, elöl kitsipdiisiek.

Európában, a'Fenyveseknek igen rettenetes ál-
lat, melly a' Fenyőfákba olly bővséggel rakódik,
hogy eggy középszerű fában go eier lárváit számlál-
tak meg. A1 kéreg alatt betüfoimákat mutáló ba-
rázdákat tsinál, e1 miatt a' fa kiszárad, és megaszLk,
levelei meg ve résednek, szurokját elveszti, és az után
alig jó s/.énnek is f nem hogy épületre való , vagy
tűzi fának,

í.Faj. F e u y ő s z ú h . B.piniperda. berTannenfafer.ee.
Fekete szorösötske, fedelei szurokszínük, é.pszé-
lük, talpai verlienyok.

Európában. Ez is a1 Fenyőfáknak alsó ágait
lyukgatja , száraztja, rontja. Alig van feléuyi,
az elébbeai.

Nem. FuRDAtfxs. Plinus* JSűmmíífáfer / í&o(ji?s
fíífec. Tsápjai fonál formák, utolsó ízeí na .
gyobbak, dereka kerekded, nem párkányos
fejét béfogtalá. T 4 í.Faj.
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i.Faj. M d k a t s F. P. pertinax. ttv $oí}t>o{)rer.
Barna eggyszínÜ.

Európában. Ha illetik, magát mint a' hóit ösx-
vehúzza, nem mozdul. Leginkább a1 Tölgyfákat romja.

a. Faj. K á r t é k o n y F. P. Fur. btr 'Dfebrafer, jtrfiui
terbíeb. Tserépszín, majtl szárnyatlan, dereka 4,
fogas , fedelei két fejér vonásokkal,

Európában. Eggy legkártékonyabb állat a' Ter-
mészeti gyülyteményéknek, Könyvházaknak, házíes/,-
kozöknek, Szúts munkáknak ée. Eggy Tetü nagysá-
gú, teste tojásforma.

6, Nem. H I S Z T E K . Hi/ter. ^
Tsápjai bunkósok, bunkója merő, alsó íze

Öszvenyomúlt, meghajlott. Feje, teste alá be-
húzható, szája fogós, fedelei testénél rövideb-
bek, első szárai fogasok.

i.Faj. E g g y s z í n ü H, fí. unicohr, bet europáer £),
Fekete, fedelei résult rovátkosok.

Európának homokjain, ganéjain, kivált a'Lóga-
néjban. 4. Üueányii széle hossza majd eggy.

7. Nem. VízsoDRÓ. Gyrinus.
Tsápjai hengerformák. Álla szaru nemű

igen éles. Szeme 4. kettő felül, kettő alól.
TI.Faj. ÜszóV". Vizenkorász, G.Natator, berScfcirfmni*

fáfetr. Alig tsíkos.
Az Európai tokban. Rendkívi'il sebessen hereng

a* vizén, örvény módra, mitit több fajtársai is.

. Nem. BJRHA. Birrhus. SnoÜfűffit , t g
SBoííenfófet. Tsápjai bunkósok , bunkója le-
veles. Falámjai egyenlők majd bunkósok. Ál-
lai és ajakai kélágúk.

Apró gyapjú nemű szőrökkel vagy pely-
hekkei fedettek;, mint a' Pillangók; szüntelen
rágnak.

i.Faj. P i l u l a b o g á r . fí. Pilula, bie
Barna, fedele félbe szakadt fekete tsíkos.

Európának homokjain. Gömbölyű mint eggy pi-
lula, tsak tsápjai állanak ki.
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. Nem. VIRMÁSZ. A'Uhrenus.
Tsápjai bunkósok, bunkója merő. falám-

jai egyenetlenek, fonnlformák* Álla hártyás.
kartsú, a. ágú, ajaka épszélii.

i.Faj. H á z i V. J4. mufsorum. bft jíafeliietfáfet. (ez
elölt BirVhus.)

Homájos, fedelei homájosotskák, fejér ponttal.
Európában a* házakban a' Sziits munkákat , a'

Kabinetekbe a' kitömött állatokat rontja.

10. Nem. TEMETŐBOGÁR. Silpha.

f
íMőasfcífet. Tsápjai bunkósok , bunkója leve-
les. Fedelei párkányosok, feje előre nyúló,'
dereka laposatska , párkányos.

i.Faj. S í r á s ó T. S. Vűspillo. bee £<)btettgtS6ec, 35t»
fcirtlfűfer. Hosszúka, fekete, kerek, egyenetlen
paissal, fedelei kettős "rosdaszín vonásuk.

Európában ée. Az apró állatok dögeit., mint a*
több Fajtársai is , leássák, belé tojnak , betemetik.
Pésma szagú, fedeleit feltartva, és Öszveérve gyor-
san repül. Kissebb a' Tserebogárnál.

*

i. Nem. PAISBOGÁR. Cajfida.
Tsápjai fuzéresek. Fedelei párkányosok. Feje,

derekának paísa alatt elrejtve,
i.Faj. Z ö l d P. C. viridii. ber ©cunfctfíb.

Európában , a* bogátskórón, és gyűrűs plántákon.
Tojás forma kerek, lábai sárgák.

3.Faj. M u r r a i P. C. Murraea, bet tot&f S- 5ítl(int#
fűffr. Fekete , paisa veres , fedelei vírszínük , fe-
ketével peltegetve.

Európában az Örvény gyökéren, Füzényen, ée.
Nagysága, termet-e, mint az elébbeninek.

*B. Nem. FÜSKATA. Coccinclla. ©onncttfíífet. ée.
Tsápjai bunkósok, bunkója merő, első fa-

lámJAi baltaformák, a* hátiílsók fonalformák.
Teste félgolvóbis, párkányos szélű, hasa lapos.

T A Deák
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Deák nevek színéttől vagyon. Német nevek
formájuktól. 1^4. Kajok között sok kÖzonsé-

1 ges van és szép.

• Peris, vagy sdrga fedelük, fekete

i í.Faj.1 K é t p o n t o ü F. C. Bipunctata.
Fedelei veressek, 2. fekete ponttal.

Az Európai kértükben, Erdőkben ée. igen sok.
Levél eszek kel e!. Vágynak ezen oszt ílytian : Ezgy-
pontot) sárga fedélű. $ pontos, veres fedelii. 5Í?Í»/I-
*o.c, veres fedeld. 4 pontos, sárga fedelíí. 6 pontos ,
fakó. 7pontos, veres fedelii. fi pontos, veras.
tos, veres, 10 pontos, fakó , '3 továnii 28-i.g.

t- foltokkal.•• ~ (Perei, vitgj íárgo ftdtínk,

Ezek közölt: 10 tseppes, sárga. 12 iseppts, sárga.
14 U'fpoes , fakó. 15, 1.6 tseppes , sárgák.
?ffj, veresek, ée.

J.Faj. K é t f á l t o s F. C. bipuftulata. 3»íl)iíecf.
Fedele fekete, két veres ponttal, ha-a vérszín.

Az Európai kertekben. Vágynak, ezen Osztály-
ban is: 3, 4, 6, 10, 16, ao, ponLosok, vagy fol-
tosok, ée.

•••• Ftktte fedelük, fejér és sarpa foltokkal.
Itt is 12- 14 pontos, ée.

13. Nem. LEVÉLBOG AR. Chryfomela. ÍBíflttffl*
fet/ ©ol&r'cífet. Tsápjai fűzéresek. Falámja 6.
ki felé vastagabbak. Dereka párkányos, fede-
lei nem. Testek (többeknek) tojásforma.
]gen apró, többnyire arany, és rézszín fényes ,
de a' plánták leveleinek ártalmas Lárvája, 270.
Bogarak 2. Osztályban.

" Hátuliú dombjai az elíőkkel eggyenlök.

1. Faj C z i c z f a r k k ó r ó L, C. goettin^enfis. bflá
©cfjafgat&entjütjndjeri Fekete, lábai violaszíruik.

Európában. Lárvája bövséggel a' Cziczfarkkó-
rón. Toiásforina.

' • , 2. Faj.
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•. Faj. P i c z i n k e L. C. rninutiffima. brtS 9)ÍÍlben»

tjűbncíjen. Fekete homályos.
Svéciában. Eggy a* legkissebb Bogarak közzül,

eggy BalhánáL 4. szerte kissebb. Tojásforma.
, Faj. G a b o n a L. C. cerealis. bet

-., Aranyos, dereka 3 , fedelei 5. kék lineákkal.
/ Az Európai gobonákban. Eggy a'legszebb Bo-

f arak kozzúL, viola, veres, zöld, arany színekkel.
!árt nem tészen.

*' Ugrók, hdtulsó ezombjai vastagodattak.

4. Faj. K e r t i b a l l i a . C. oleracea. bec gemelne Stb»
fíoí), (Sartentjiípfcr, Zöld - kékellö.

Európában. Kártékony kis állat, több Fajtár-
saival eggyütt, kivált a' Káposztán, és a*1 4. hatal-
mas Seregbeli több plántákon. A' nedves plántákra
szitáit hamu, gyakran véghez vive még eddig ellene
1 - 1 1 1 •• ° ° ° °

legjobb eszköz.
14. Nem. R E J T E T T F E J Ü . Cryptocephalus.

Tsápjai fonálformák, Falámja 4. Dereka
párkányos, fedelei nem. Teste Jnajd henger-
forma.

i.Faj. L í l i o m b o g á r . C. merdiger. ber SílfenPáfer.
Felül veres, dereka hengerforma, minden felől be-
nyomott.

Európában, a' Liliomokon, Gyöngyvirágon ée.
Lárvája maga ganéjával magát befedi. A* Bogár il-
letve hangot ád.

5. Nem. H I S P A . Hifpa. (StacfyzlUftv, Sotnfofetr.
Tsápjai hengerformák , tövei közel állók,

szemek közzül növök. Falámjai orrformák. De-
reka és fedelei gyakraii fúlánkosok.

. Faj. Fekete H. H. atra. bee Sĉ ipLiCjIíng.
Egész teste fekete.

Európában. Gyep gyökérrel él a1 föld alatt, nagy-
sága külöubözö. Paisa, háta, és fedele tüskés.

16. Wem.
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16. Nem. MAG FÚRÓ. Brnchns, f ,

SRuffeífafcc. Tsápjai fonájformak , Kalámjai
egyenlők', ajaka kihegyzett.

Ezeknek lárvái a' magvakban élnek, mel-
Iveket kifúrnak, ott változnak el; a' Bogarak
virágokon repdesnek.

1. Faj. B orsózsúzsok. B. Pifi. Uv ffrBfeafíifep.
Fedelei fekete fejér tarkák, alfele fejér. 2. fekete
pontokkal.

Európában, és Északi Amerikában, a' hüvely-
kes veteményekel, kivált aT Borsót vesztegeti.

17. Nem ZSIÍZSOK, Zsizsik, Orrbogár. Curcw
tio. Siulfcífűfcr. Tsápjai bunkósok, előre nyú-
ló szarvnemü orrán állók, Faiárnjai 4. fonál-
forma. 606. Fajokból álló igen nagy Nem;
többnyire rövid T kerekded, de igen kemény
pánczejos testük. Kártékony állatok; a'hosz-
szií orrúk a'fák gyümölcseit, magvait; a'rö-
vid orrúk aMeveieket, mezei és kerti termé-
seket vesztegetik leginkább. 3. Famíliák.

" Hosszú orrúk , kartsú czomhúk.

i.Faj. P á l m a Zs. C. Palmarum. tec tyaíttlBoftrer.
Fekete dereka felül lapos, fedelei kurták, barázdások.

A' két Indiákon. Lárvája Ságó p a imával él, de
az Indusok is sütve megeszik. 2-3. hüvelykuyi hosszú.

a. Faj. G a b o n a Zs. C. ftumentarius. bcc COltje
Vérszín veres.

ro

. Faj. F e k e t e Zs. Ct granarius. bet fdjtoarie j?orn«
tBiirtíi/ Jfurtiftoftrer. Szurokszínü, dereka babos, fe-
deleivel eggyarányú hosszú.

Európában. Mind a' kettő nagy tsapása a' tsű-
okuek, megeszi a' szemnek a1 lisztjét, és tsak a'ha-

ját hagyja. Belé tojik a' magszembe, ott lessz JárT
r a , báb, és vépre hasonló bogár. Igen tenyeszok.
A' száraztásnál es tisztogatásnál még ellene jobb szert
nem tudni. A' Belénd, Bodza, Kender ée. elűzik.

4. Faj.
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^.Faj. Szél i i tÖ Zs. C. paraplecticus,
Hengerforma, majd Jiamuszíu , fedelei hegyesek.

Európában, a' vízi legyezős plántákon. Az a"
vád, hogy a' Lovaknak szélütést okozna, ok nélkül
való, és" inkább a' gyanús plántákat illeti , mint a'
rajtok lakó ártatlan állatot. Orvossága a' Disznó ganéj.

j . Faj. E s z e l é n y , Kendermagbogár. Ct Bacchus.
ber 9 i b í f

Hamuszín tarka, orra és talpai feketék.
Eiiiópában. Ez a' Kendermag nagyságú és szí-

nű szürke Bogár, tavasszal Szóiö fokadáskor gyak-
ran igen bövseges , és a1 fakadó bimbóknak belső ré-
szét elrágván , azokat termés nélkül hagyja, (meg-
vakítja) , 's így a' Gazda előtt bészüretel. így tse-
lekszik a' nevendék fakadó fákkal és Oltásokkal is ,
azokat megszárasztja. Van későbbre a1 Szolokon ts'u-
pa vr.res, es tsnpa kék ( C, -purpuréin, tst viulaceus)
mindenik szép fényes, de ezek nerr. láttatnak ártani.
Az első a1 trágyázott földben jobban tenyészik. t

" * Hosszú orrúk , fogrtJ czomhúk.

(5. Faj. M o g y o r ó Zs. C. nucutti. hn DítififSfetr.
Teste szürke, olly hosszú mint az orra.

Európában. Az éretlen mogyorókat kilyukgatja,
belé tojik, mellynek bélit osztáii a' Lárvája kieszi.

*** Rövid orrúk , fogatlan czomhúk.

7. Faj. B r i l i a o t Zs. C, imperiulis. tcr S'utfeímfafer.
Fedelei felemelkedett fekete rovátkokkal , és ba-
bos zöld arany barázdákkal másolva , tövök tom-
pa , hegyek kihegyzett.

Braüiliáhan. í-ggy a1 Bogarak közt legszebb,
legpompásabb , tündöklő Bogár, nagysága majd mint
eggy Tserebogárnak.

J8. Nem. ATTELaB, Attelabtu.
fíort>cufíVl̂ flf'ec* Feje hátul kiliegyesedelt, aíá
hajlott. Tsápjai füzéresek, hegye felé vasta-
gabbak.

i. Faj. M o g y o r ó b o g á r . A. CorylL fc<c 3íolíetibrf«
íjtv, Síiutíííflfec. Fekete, fedelei kékek , reczásek.

TÖbb Fajtársaival'eggyütt a' Mogvorófákon él,
annak leveleit öízvesodorváu, magát
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i.Faj. M é h é s z A. _•/. apiarius. ber 3"mtmturoff ,

SSienfnfreíTír.
Kékellö, fetlelei veressek, 3. fekete vonással.

Európában. Bovséges a Méhkelenczék körül
lárvája a' kasokban , Bogara a' virágokon, és sok
károkat tészen.

10. Nem. ClNCiNBOGÁK. Ceramhyx. £oí$6o(f,
íüocffíífer. Tsápjai Serteformák ( sokaknak
eszlergározottak) F&lámjá 4. dereka tüskés ,
vagy púpos, fedelei végigeggyenlö szélességi'ik.

379. Fajokból álló nagy JVem, mellyben sok
szépek és közönségesek vágynak. Sokaknak
szörnyű hosszú Tsápjok vagyon., kemény de-
rekok és szárnyfedelek. Szárnyfedeleket Mely-
paisokhoz súrolván, czinczogó hangot adnak.

. Lárvái a* fa kérget , és fát rágják, lyukgatják.
7. Osztályban.

• Derzkok mozgatható tüskétek.

i.Faj. Hosszuke7.i l C. C. longimanus. fccr ?íingf)0ílb.
Fedelei a' tövén eggyfogúk, hegye 2. fogú , tsáp-
jai hosszak.

Déli Amerikában. A1 hímnek első lába szárai
igen hosszak. 3. hüvelyknyi hosszú.

•• Parkdnyo!, és otdalfogas dtrtkük.

a. Faj. S z a r v a s s z a r v ú C. C. cervicorni*. bír
Jpírfcbboíf. Dereka mindenfelől 3. fogas, álikapczai
kinyúltak, kívül eggy tüskések [.sápjai, rövidek.

Amerikában , a1 Pamutfán, 4. hüvelyknyi hosz-
szú , 1. hüvelyknyi széles. Lárváját a1 vadnépeit
megeszik.

• • * Tompa , eggy Fogas dilúk.

3.Faj. P é s m a s z a g ú C. C. mafchatuj. 95ifomfófer»
Zóídellö fényes, dereka tüskés, tsápjai kékek, kö-
zépszerűk.

Európában a1 fűzfákon. Kedves pésma és altató
szaga van. 1 \ hüvelyknyi. Tojásait megeszik.

4,Fáj. F a r a g ó C. C- aediiis, tjec JQiiumrnnuiiii.
Dereka tüskés, 4. sárga pontokkal, fedelei tom-
pák, homájosok, tsápjai igen hosszak.
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Európában, hamuszín. fer!e!e szorots^'kkel ho-
mályos, i hüvelyknyi, tsápjai 5. annyi hosszúk mint
maga.

5-Faj. T s e l l e n t s á p C. C. aerdo. bet ^fiefer.
Dereka tüskés, ránezos, fekete, tsápjai hosszak.

Európában, 2. lábnyi, dereka kerek, mindenfe-
lől eegy tüskés , bibirtsós ; tsápja 11. fa-,-az alsók na-
gyobb , a1 felsok kissebb bunkóval. Fedele Sagrin-
forma fekete, a*1 vége felé barna pej, fényes.

• • * * Kdthasaddíú kártyás álluk,

((.Faj. A r a n y p o r o s C. C. populneus, ber ĉipefn&Dtf.
Dereka tiiskételen , hengerforma sárga lint-*ás , fe-
delei 4.. sárga pontokkal , tsápjai középszerük*

Európában, a' NyárFákou, gyönyörű sárga szür-
ke aranyporos, tsápjai fejér fekete tarkák.

20. Nem. HEGYESFAPÚ. Lépt ura. ííftertocfPíífer.
Tsápjai serte szálúk, Falámja 4. fonálfor-

ma , fedelei vége felé vékonyúltak , dereka
gömbölyegetske.

i.Faj. Vízi H. i , aquaticti. ber ^EBafferfcfetrtiiimer.
Aranyos, hátujsó ezombjai bunkósok fogasok.

Mindennéini'l Víziplántákon. Színében változik, kék,
veres, zöld, barna, violaszín, ée.

21, Nem. NECiDaL. Necidalis. £)alb?cífet;,2}alt(irt)s
l>O(f. Tsápjai serte szálúk , vagy fonál formák.
Fa|;')mja 4. fonálforrna. Fedelei szárnyaival rö-
videbbek, vagy keskenyebbek, farka

i.Faj. N a g y o b b N. N. major, ter íliíe
Fedelei rosdaszínük, folt nélkül, tsápjai rövidek.

Európában. Eggy hüvelyknél valamivel nagyobb,
fekete hosszú testéu öt gyűriik vágynak.

Nem t FÉNYBOGáR. Lampyris. ^
HJÍíttncf)en. ée. Tsápjai fonáJformák. Kalámja
4 fedelei liajlók. Dereka lapos, majd kere-
kíiett, melly fejét elrejti és bekeríti. Hasának
oldalai ránezos bibirtsósok, Nősténje szár-
nyatian. t Ea



304 VIII. R. A' Bogarakr.
. Ez a' Nem kiváltképpen, nyári estvéli ke.

kellő fényéről nevezetes ; lárvákhoz hasonló
Nösténjei még inkább fényiének.

í.Faj. í j j e l f é n y l ö F. L. nocticula. ber feiicfjteti'
fce Joíjanniímucm. Hosszúka barna, paisa hamuszín.

Európában a' gyalog Fenyő, rózsa, ée bokrok
alatt. A' Spanyol Dámák estv^li Párád-j jókra ha.
jókba fűzik.

23. Nem. KA NT ARIS. Cantharis. f̂ftftfcfjeitlftts
fer, ^3öcienfűfev. ée. Tsápjai fonáiformák,
dereka (többeknek) párkányos, fejénél rövi-
debb. Fedelei hajlók, húsa oldalai ránezos
bibirtsósok.

1. Faj. B a r n a K. C. fufea. feerSlfiu&fr, fftwarj*
braiin? 9f- Dereka tserépszín, fekete fóltal; fede-
lei zöldek, tsápjai és lábai tserépszínük.

Európában. Lárvája télben a' föld alatt lakik
és néha a' fris hóra szerenként mász kí. A' maga.
Faját is pusztítja.

a.Faj. H a j ó k á r . C. navalis, ber gjíattofe, Scfjtff
tpertéfnfer. Dereka gömbölyegetske, teste sárg i
fedeleinek széle és hegye fekeie.

A'Tölgyfákban. -Eggy kártékony állat, mellv-
nek lárvája a' Tölgyfákat általfúrja, és a' hajók-
nak veszedelmes.

24. Nem. SzöKTSKR , Hanyattugró. ELater..
©pcíngfafec. ée. Tsápjai fonálformák. Fu-
lámj* 4. baltaforma. Teste hanyatt fekve fél-
szökö, Mely fulánkja hasa rejrekéböl kilö-
kődvén.

Ezek hátokon feküvén kilökhető 's hasokba
járó Mely fúlánkjok segítségével hirtelen ma-
gasra, néha eggy lábnyira is felpattannak, é*
ismét lábra állanak.
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í.Faj. ftjjelfény ló Sz. E. noctiluciu. bet
bit Ctubferíompe.

Derekának oldalai sárga sima foltosok.
Déli Amerikában , mint eggy 2. hüvely knyi bősz-

szú. A' két kerek sárga foltjai éjjel olíy'y'dágos fé-
nyük ,

éjje gg ,
és más némelly Bogarakkal.

a. Faj. V e r e s cl e r e k ú Sz. E, thoracicuj.
Fekete, egész dereka veres.

Európában, gyakran a' házakban, 's ablakokban is.

85, Nem. CiNGOLÁNY. • Cicindela- ©únbraufcc,
©tin&fíífet. Tsápjai serte száhife, Falámji 6.
fonál fonna : az utóisók szorosok, álJai kiállók
sok foguk, szemei kidLillyedtek, dereka kerek
párkányos.

Apró, virg;ancz, ragadozó Bogarak. Lár-
vája lesre magát a' homokba ássa, a' Bogarak
fiútokban , repcékben vadásznak.

Í.Faj. M e z e i C. Ct campejiris. t>ec SoorieC.
Zöld, fedelei Öt fejér pontokkal.

Európának homokos mezeiben. Lába és hasa
fényes kékek.

s6. Nem. P O M P Á B O G Á R . Bupreftis ^Scactjtfa-
fet/ ©Itíófűfct/ ©tinffafec. Tsápjai fonálfor-
m á k , f íír eszese le , otly hosszú mint a' dereka.
FaiáiTijri 4. forulfonna, végső íze tompa, tson-
ka. Fejének fedele, dereka alá vonodott.

Nag^ részént követhetetlen aranyszínű pom-
pás állatok , Melyfúláakjok is van , de nem,
szökhetnek. /

l .Faj . Ó r i á s P. B\ gigantea, ®alb§avnifdf. Fedelei
kétfogíik, ránezo-'sok, dereka síin 1, tesie aranyos.

A' két Indiák/uti, majd eggy ujnyi liosszú, olda-
la kékellö , ragyogó.

3. Faj. A r a n y p/ont os P. fi. CkryfoJU* "a. her ©oíb<
panct. Fedelei' fűrészelek , hosszára bar 'zdások ,
2. arany poiítok belé nyomva, derek 1 peiiegeLtílt,

Európában. Hátulja kék, alól rézsziuU.

.* Allatok Orsziíga. 27; Neiti;
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97. Nem. TsiBOR. Hydrophilus*
Tsápjai butikosok , bunkója leveles. Fa-

lámja 4. fonálForma , hátulsó lábai szőrösök,
úszók , körmetlenek.

í.Faj. F e k e t e Ts. H. piceus. bet grt>f?e ©djtoímmtr.
Fekete , Melye tsatornás , hátrább tüskés.

Az Európai vizekben , a' Tsikokkal. Tojásainak
mesterséges hegyes úszótokot készit, melly kikó'ltéig
úszkál.

*8i Nem. TsÍKBOGáR. Dytifcas. SBaffcttcífcc,
ŝ ifcf)fííf"ct* Tsápjai serte szálúk. Falam, ja 6.
fonálforma, hátulsó lábai szőrösök, úszók,
majd körmetlenek.

í.Faj. S z é l e s Ts. D. latisjimus. bee 35ceftflüqet,
Fekete, fedeleinek szélei szélesek, sárga lineá-

val. Azon lakása és éleíe módja van az elébbenivel.
A' hím sima, a' Nőstény barázdás, ée. fajai.

39. Nem. F U T R I N K A . Carabus. fiauffíífet, (Stbfafít.
Tsápjai fonálformák. Falámja 6. utolsó íze
tompa, tsonka, dereka visszár szívforma, he-
gye tsonka, párkányos , fedelei párkánvosok.

Ragadozó Bogarak, ha hozzájok nyúlnak,
kedvetlen nedvességet botsátnak. Legtöbbek
szárnvatlanok ; de annyival futósabbak; hátalsó
czornbjaikon eggy pár levélformák vágynak T

mclJyek talám futásokat segítik.
í.Faj. Bőr F. C. cvriaceus. fcet íebecartigc ?, l'eberf.

Szárnyatlan, fekete, homályos. Fedelei öszveiiöl-
tek, pontjai Öszvefutók, m<x|d ránczosok.

Európában 1 £ hüvelyknyi hosszú, az Európaiak
között legnagyobb fedelei bor nemük, szemei nagyok.
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9.Faj. A r a n y o s F. C. auratus, ber *Solbl)aItn, ©olö'
ffttter- Szárnyatlan , fedelei barázdások , tsikjai és
barázdái simák, aranyosok.

Európában, a1 mezőkön, réteken, erdőkön, fc1

-dele mintha arany füsttel bé rólna vonva.
* Faj-
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*.Faj. B á b p u s z t í t ó F. C. Sycophantt, t̂ er Qíuppen*

rcíilBer. Arany fényű, dereka kék, fedelei aranyos
zöld tsíkosok, dereka majd fekete.

Európában, a' nagyobbak közzúí vnló, SZ írnyas.
t l liüvelyknyi, éjjel keresi eledelét, rossz szagú.

4.Faj. LövÖ F. C, crepitans. bev S3omí>fttMcf5füC;
ífaríff. Dereka, feje, és lábai rosdaszíniik, fede-
lei feketék.

Európa berkeiben. Eggy kis bogárka, melly ül-
döztetvén a' nagyobb Fntnnkáklól, főképpen az eléb-
beni fajtól, (vagy ha fedelei alatt tövei megszúrják)
alfeléből erős hallató hanggal valameliy kékellö gőzt
löv azokra.

£.Faj. B o d o b á t s , FéuyköltÖ C ->/
Fekete, dereka fedele és hasa veres szélük, fede-
le veres pontos.

Európában. Magyar Országon, tavasz elején as

verő fényes helyeken seregestül pezseg, és párzik.

30. Nem. RFJTfiNY. Tenebrio, ^ ,
(BcíJÍUíiffíifec. Tsápjrii füzéresek, utolsó íze
kerekded, dereka sík. domború, párkanyos,
feje kinyúló, fedelei feszesek. . fc

Árnyékos rejtek szundéícokban, szemeteken
ée. laknak leginkább: Lárvái ugyan ott, fa ban,
lisztben, ée.

í. Faj. L i s z t b o g á r , Malombogár. T. molitor. bee
STO&lff M l t

Egészen fekete, első czombjai vastagabbak.
Európában ée. Lárvái a"1 lisztben, malmokban,'

Pékházakban, melly 13. ízekből álló lágy féreg, a*
Fülemülék eledele.

31. Nem. BuzBOGáR» Pimelia.
Tsápjai fonálformák, (sokiknak) fitzéresekj.

Falámja +. dereka sík domború , párkanyos ,
feje kinyúló, fedelei feszesek, szárnya (s
nak) nints. .

t.Faj. P o s z o g ó B . P. mortifaga, beír , ,
. Tsápjaifúzéresek, fekete fedelei kih.egyzettek,_si,nák.
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Európában, a'megrekedt dohos helyeken, i. Iiii.

veTyknyi, és eggy lineányi, a'hasán büdös dohos
nedvességei botsál, hátulsó lábai hosszabbak.

.'4*. Nem. KöRÖSBOGáíí. Lytta* (ez előtt Melói:,
az előtt Cantharis.)

Tsápjai fonálformák. Falárnja 4, eggyenet-
len , a' végsok bunkósok, dereka kerekdeci, fe-
je hajlott, púpos, fedelei lágyak, hajlók.

a.Faj. H ó l y a g h ú z ó K. L. ve/icatoria. fcie ©páni*
fáje 5" f9e* 261d, tsápjai feketék.

A' Fagya], Kőrös , Bodza, ée. fákon, igen hasz-
nos teremtés, mellyel veszett állatt marások ellen,
és hólyag húzásra élnek.

33. Nem. NÜNÜKF. Melóé'. Wlttfafn; Söutmífífet.
Tsápjai füzéresek, dereka kerekded , fede-

lei lágyak hajlók. Feje béhajlott, púpos, (szár-
nyas és szárnyatlan).

í.Faj. V i o l a szín N. M, Prvfrarabaeus fcer 3tr-tt'
terfófer , 5)iílt)H)Utm. Szárnyállaii, teste violaszín.

Európában. Eggy jókora, rossz szagú , puha ál-
lat, melly eggy másikkal eggytít (M. majális- , veres
gyürtis N.) iTletletvén lábai izeiből sárga, szagos olajt
ácl, mellv mézzel vagy olajjal elegyítve a* veszett
ebbek mérge ellen orvosság.

34. Nem. MABÓKA. Mordella.
Tsápjai füzéresek, vagv fésüformák, Falam
jai 4. az elsők bunkósok, a' hátnlsók fonál-
formák , feje lehajlott, fedelei a' hegye felé
görbék , ezombja előtt a* hasán pléhetske.

Apró ugró Bogárkák, leginkább az ernyős
virágokon, és azokat elrágják.

a. Faj. Fu Iánk os M. M. aculeata. bee Stacfieífíotv
©títcfteffÓfcr. Tsápja fésűs, fekete, alfele tüskés.

Európában. Az Eggyüttiaemzö és Eruyosvirá-
gokon, 3. lineányi, Fedelein hamuszín vouás.

-,-••: •, ,^ 35. Nem.
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. Nem. HÓLYAGFARKÚ. Staphylinus, Síoubfafer.
Tsápjai füzéresek. Falárnjai 4. Fedelei felek,
szárnyai fedettek, farka eggyügyü, két kosz-
szuka liolyagat nyújtván ki.

Nedves helyeken laltók, harapok, ragado-
zók, magokat kinyújtott farkhólyagjaikkal vé-
delmezik.

i.Faj. Pofok H. S. maxillojus. bee ©roffíefer.
Mohos szői'íij fekete, hamuszín vonásokkal, állai
feje Iiosszaságúk.

Európának erdeibea , ragadozással él ^.marásá-
val más bogarakat megtámadván. -Szárnyfedelei rö-
videk.

Nem. OLLÓBOG ka. Forficula. £
Oljnülinn- Tsápjai serte szálúk,
eggyenetlenek í'oRálformák, fedelei felek, szár-
nyai fedettek. Farka f'ogóforma,

. Faj. F ü 1 e m á s z O. F. auricularia. t)e? O$?n>urm. ée.
Fedeleinek hegyei fejérek, tsápjai 14. ízek.

Európában. Lárvája és bogara nedves édes gyíi-
mö'lt.sökkel él; árt a' Inerteknek, virág bimbóknak;
oromest búvik üregekbe; de fülbe tsak olly elvétve,
mint más bogár; az sem veszedelmes, mert a' kese-
rű fülpiszoktól, vagy pálinkától visszatér.

II. Rend, Félfedeliik, Hemiptera.

Ezeknek Fejek. Melyjekre lenyomúlt, és vagy
fedett áiiúk, vagy többnyire hasok felé álló Szíp-
joíc vagyon ; mellvért némelly Természetvízsgá-
lókProbofcideáknak is mondják. Saárnyok több-
nyire 4, 2. vagy mint sok Nőstényeknek éppen
nints is; a' felsők félig böniemük , lapos háto-
kon egymásra, vagy keresztbe vetve, nem egy-
más mentébe nyúlva. Lárvájok tökélletes bo-
gár, szárnyán kívül, melly az után nö.

37. Nem. TsÓTátf. Blattá. V\Z
Feje behajtott, tsápjai serte szálúk, Jalámjai
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egyenetlenek, fonálformák. Fedelei és szár-
nyai laposak, böniemük , dereka lapos, ke.
rekded, lábai futók, farka felett 2. szarvatska^

í.Jaj. Napkelet i Ts. B. >irienta/is. bet ftattrUh,
Tarofan. Verhenyös barna, pontok nélkül, fede-
lei kurták , hosszúka b.ir-ázda belé nyomva.

A' két Indiában , és most már nagy részében ia
Európának. Világosság kerűlÖ , de pusztító állat ,
melly kenyeret, bort, liázi eszközöket megemészi t

kivált a' sütöJiázakban, és ekkoráig semmi tanátsolt
szerekkel ki nem veszthetni.

3.Faj. L a p p Ts. B. lapponica, ttv Sappííitifcer,
Sárgálló, fedelei fekete babosok.

Lappországon kívül is a* szelídebb Európában,
Eggy légy nagyságú, erdőkben lakik, ez is puszütó.

8« Nem. M A N Ó , Vándorka. Mantis. gang^eu?
fcf)tcíe, ©cfpenfífíífcC' Feje lekonyult, pofok,
fclámjai fonálformák , tsápjai serte szálúk,
Szárnya 4, hányás öszvegyöngyölödött, az al-
sók ránczosok. Első lábai laposok, alól fű*
részes fogasok, egg/es körmük, ée. a' 4. há-
tulsók sima Iépö lábak, dereka kartsú*, elnyúlt,
nígár. 53. Faj, mind szokatlan különös ter-
metűk, melly sok babonás vélekedésekre adott
alkalmatosságot.

Óriás M. M. Gigas. t>né
Dereka gömbölyegetske, darabos, fedelei igen rö-
videk, lábai tüskések.

Ásiában. Eggy arasznyi hosszú, még is alig ollr
Vastag, mint eggy Lúdtoll, szárnyai igen nagyok, az
Indusok megeszik.

5.Faj. Buzgó M. M, relígiofa. Ke ©Dttcénnfieíerfíi/
ba# tvantíípfef 55íatt. Sima, majd tsóuakos dereka,
és fedelet zöldek , pettegeteilenek.

Európában, ée. minteggy 2. htívelyknyi hosszú,
többnyire tsak 4. hátulsó lábain jár, fejét, melyjét ,
és el?ö lábait feltartja, hogy Szúcyogokat, 's más
foogar.?k/tt k.ipííosKon. EbbÖl vélik a* babonások, hogy
buzgólkodik , és- ha a' Törökök Afrikában látják, azt
tartják, hogy kezeivel Mekka felé mutat* '^
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39 Nem. TRÜTSÖK. Grytlus* ^eufc^teíC/ ©fflá*

bíípfec Feje lekonyult, pofok, falámjai fo-
nálformák , tsápjai serte szálúk, vagy fonál-
formák, szárnya 4. lehajtott, gyöngyölődött, az
alsók ránczosok , hátulsó lábai ugrók, körme 2.

Öt FamiliákbóJ , 237. Fajokból álló nagy
Nem, Sokak a* gyökereknek, réteknek, és ga-
bonáknak ártalmasok. Sokaknak hímjei hangi-
tsálók, Nevezetesebbek:

* Kerekített dertkúk, két sertés farkak. Trütskok.

1, Faj. L ó b o g á r. G. Gryllotalpa. ble ÜKSerre / SWúUl*
lüUrfégriíle. ée. Szárnyai farkasok, fedeleinél hosz-
szabbak, első lábai tenyeresek, mohosok.

Európában , és Északi Amerikában. Két hü-
vely knyi hosszú, sárga pej. Leginkább a* föld alatt
lakik, széles első lábával túr, gyökerekkel él, és a'
Kerteknek, Árpa és Len vetéseknek pestise. Sokat
tojik rakásra. A' ló ganéj magához tsalja, a' Sertés
ganéj elűzi. A*1 hím estve reggel szóll.

2. FJJ. H á z i T. G. domefticus. bic (Btide, 3(rfe,
-Piefmdjen/ Jpauégrfüe,

Szárnyai farkasok, fedeleinél hosszabbak, lábai
eggyügyük, tesíe szürke fakó.

Európában. A' házakban, meleg helyeken lak-
nak, és tsevegésekkel alkalmatlankodnak, kivált pár-
zások, vagy időváltozás idején. Kivesztő szerek,
fonó víz, borsó szalma, és murák, Egér kővel, vagy
felszállított kénesővel, ée.

3. Faj. M e z e i T. G. campeftris. t)fe
Szárnyai fedelénél rövidebbek, teste fekete, kartsú
fúlánkkal, vagy szonddal.

Európában. Májustól fogva egész nyáron szóll1,
Kivált böv aratás után an tarlókon. A1 házi Trütsök-
nél valamivel nagyobb. Ennél kíssebb az őszi Trü-
tsök, melly Augustus közepétől fogva egész őszig
éjjelenként, igen böveu és rendesen szóll, és az ősz-
nek jöveteléről érzékenyen int.

* " A' Nőstények Kosiperdfarkiík. Ztitskók.
4- Faj. Z ü t s k ö , S z ö t s k e. G, viridisjimus. &et

95aum[jú|)f>C/ gatij ^vun? (S, ée. Dereka kerekített,
U 4 szárnyai
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szárnyai zöldek, pettegeletlenek, tsápjai serte szá-
lúk , igen hosszak.

Szép zoldszímí, leginkább bokrokban lakik, igen
messze ugrik, és főképpen Kánikulában tseveg.

£.Faj. S z i i m ö l t s e v ö Z. G.verrucivoruj. boő ̂ eu^
pffrt, ber ffiarjínfteffír.

Dereka majd 4- szegü, slina, szárnyai zöldek, barna
foltosok, tsápjai serte szálúk Lestével ej:g/arányúk,

Svéciábrin. Mind a'keftÖ mar, és ez bizonyos ned-
vességet ád szájából, mellyel a1 Szümö'ltsok elvesz-
tésére élnek, néhányszor t. i. vele elharapLatják., és
szája béraázoló nedvessége azt lassanként elveszti.

• • * Tsupasz ( eggyHigyü ) farkuk. Sáskák.

6.Faj. T a r é j o s S. G.erifiatus, bte Sarmnheufcíjrerfe.
Dereka taréjos, tsónakja 4. hasadású , szárnya he-
gyei barnák.

.Arábiában, Egyiptomban, ée. a' Napkeletieknek
ennivaló nagy Sáskájok, vajba rántják, sütik, 's t. a3

f. és eszik. Eggy ujnyi bosszú. Ez tartatik a' Ke-
reszlelo János eleségének.

7.Faj. V á n d o r S. Gt migratorius. frf? BugEjeufftrn
cfp/ ber SEBanberer. Dereka majd tsónakos;. eggy
rovátkos feje tompa, állkapczái feketék.

Hazája Tatárország, és Napkeletnek Ostora ; de
sok esztendőkben számos sereggel vándorol Euró-
pába, és mentében minden NÖvevényeket elemészt.
Az Egyiptomiak szárnyait, 's lábait elvelvén, eleven
szénre vetik, megsütik 's megeszik. Illy pusztító
még a ! G, ElepUas is , melly legnagyobb.

g.Faj. T s e v e g ö S. G.Jiridulus. fcte
ber SnicfdjcP. Dereka majd tsónakos, szárnyai ve-
ressek , a' külső fekete.

Európában, fekete, vagy fekete sárga larka.
Egész nap késő éjjelig terétsel. Leginkább fában
lakik.

40. Nem. ViLLáiviEOGáR. Fulgora. Sűtevníragcc.

' Feje elnyíílt, üres homloktí, tsápjai rövidek,
a' szemei alatt 2. ízek, a' külső gombos, na-

j? cjc einyuii, urcs nomiOKtt, tsápjai rövidek,
a' szemei alatt 2. ízek, a' külső gombos, na-
gyobb. Orra behajlott, elnyúlt, hüvelye 5.
ízes, lábai lépők. Különös megesmertető bél-

lyege
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hege ezen Nemnek az o homloka előtt lévő ,
nagy szaru nemű Fénylő hólyagja.

í.Faj. L á m p á s h o r d ó V. F. laternaria. ber ©Híí*
mimifcbe li. ée Homloka orrt,óldásos eggyenes,
szárnyai kék sárgák , a1 végsők szemetskések.

.Amerikában. Legnagyobb Faj, fénylő hólyagja
nagyobb, mint minden egyéb teste, és olly világo-
son fénylik, hogy a'vad népek véle világ gyanánt
élnek , és setétben lámpás gyanánt utaznak.

2. Faj. E u r ó p a i V. F. europaea. ber eüfppáffdje 2.
Homloka kúpforma, teste zóld, szárnyai üveg szí-
nük reczések, talpai verhenyők.

Déli Európában. Tajrékzó Kabócza nagyságú,
(1. 41. Nem.) zöld üveg színű, lámpása kúpforma,
iitsiny állat.

41. .Nem. KABÓCZA. Cicada. 3^a&c
Orra behajlott, Tsápjai serte szálúk, szárnya 4*
hártyás, lehajlott. Lábai (legtöbbeknek) ugrók.

Ezeknek 'termetekben , 's természetekben
sok hasonló vagyon a' Trütskökéhez; d'e sza-
vok sokkal váltóbb f és kellemetesebb, mellyet
hasokat fedező két lapjokkal ejtenek. Növe-
vények nedvességeivel élnek, •— 20Ö. Fajok,
6. Osztályban.

* Mindenfelől szarvas dereiúk. Kertsztesek.

í. Faj. S z a r v a s K. C. cornutat tU 9«̂ )5rMte 3-
Dereka kétszarvú, fekete, utói árforma, a' hasá-
val egyenlő hosszú, szárnyai barnák.

Európában a' Gabonán, Bogátskórón, Fűzfákon,
Betét barna, eggy sárga Légy nagyságú.

• * Nem u^róldbúk. Manna szívók,

Ezek szípjokat olly mellyen dugják a' fák-
E? b a , hogy ha ott hagyják is foíy a1 JNedv; ebből

:vlesz a' Manna némelly fákon.
?aj. K ö z ö n s é g e s K. C. plebeia. bíe j)t6fjte 3»
Sinciítfüt'f. Paisotskájának hegye két fogas, fede-
lein 4. rosdaszíuu egymással közosúlő erek , és 6.
ollyau lineák. JJ D é I i



3T4 VIII. R. A'Bogarakr. u*zka.
Déli Európában, Legnagyobb, szintű 2. hüvelyk,

nyi, a' bokrokon ül, és a' hím kelJemetesea zenge-
dezget,

S.Faj. G y e r t y á n f a i K. C. orni. \s\t gemelrtí 3-
Fedeleitek vékonYüMj szélén belől 6. öszvelánczolt
pontok, és belső kozÖsúlÖ ereik barnák.

Ugyan ott, leginkább a'Gyertyán fákon, raelly.
bö! van a' tulajdonképpen való igaz Manna, kivált
Calabriában. Közönségesen barnák, sárga vonások-
kal. Ez a', két 1* aj a' hajdani Görögök, s Rómaiak-
tól annyira kedveltt, 's éneklett Cicada. ©s^soi yKvxQ$

, Anna: Nyárnak édes hirdetője.

* * * Siípja hüvelyi: elnyúlt, tompa , felül tsatornds.

4-Faj. T a j t é k z ó R. C.Jpumaria. ber ,
ble ©cbatittUiTotie. Barna, fedelei két fejér oldalt-
való foltokkal, két íejéreslö szakadatlan vonással.

Európában. Ennek lárvája okozza azt a' taj-
ték tsomót, mellyet tavasszal bőven találni a' Re-
kettyén, Rósán, Perjén , ée. melly Kukuknfál név
alatt esmeretes, és a' mellyel ez, és több Fajtársai,
magokal ellenségeik, a*" Nap hévsége, és a* szabdd
levegő előtt elrejtik 's oltalmazzák. A*1 Kakuk, ée.
őket kiszedi, a1 Bogár eggy Légyayi. N

42. Nem. ÜSZKA, Vízpaloska, Vízpalaczka. No-
tovecta. 53Öaííecn3Orlje. Orra^ béhajlott, tsáp-
jai derekánál rövidebbek , szárnya 4. kereszt-
be hajtva, elöl bör nemük, hátiilsó lábai sző-
rösök, úszók.

t .Fa j . S z ü r k e U. xV. glauca. W gcaue 3B. / bee
SRuíen[ebmimmel1. Fedelei szürkék, szélei barna
pellegetésük , hegyek kétágú.

Európa vizeiben, többnyire hátán úszik, lábai-
val Szúnyogokat kapdJoöváü, mellyel él, a' Halaknak
is alkalmatlan.

43. Nem. JNÉPA. Nepa,
Orra béhajlott", Uápjai rövidek szárnya 4.

keresztbe bájtra, elöi bőrnemük. Első lábai
ollóformák, a' többi 4. járó. Lapo* testük,
Rákforma első lábuk, alfeleken hosszú fiílánk,
raelly nem fegyverül, hanem lélekzésre szolgál.
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l. Faj. V e r e s e r e s N. K rubra. &er 9lotí)flber.
Barna, hasa felül, és szárnyainak erei vsressek.

A"1 meleg tartományokban , Tranquebarban la-
kik, de mi nálunk is van, kutakban, ee.

a. Faj. Hamu sz ín N. JV. cinerea. bet afdpenflraue $8.
Hamuszín, dereka egyenetlen, teste hosszúka, to-
jás forma.

Az Európai vizekben. Ezen állatnak tojási igen
különös formájúk, eggyik végeken horgatska vagyon ,
majd mint eggy Öszvevonúlt Rézhabíirnicza , vagy
mint a' Sokorlátnak (Jtorn&ÍUlíIí / Cyunus) magva.
Hátulja felül veres.

j . Faj. C s i m a z f o r m a N. iVT cimicnides. bee 3Bait»
Jen|íorpfou. Hasának széle fürészes.

Az E\trópai vizekben. Fedelei szélesek, hajlók,
hátuljának semmi fú Iánk ja nints; valamint az eléb-
bení Nősténynek 2. van.

44. Nem. CsiMAZ, (Büdös féreg) Palaczka. Ci-
mex. SBonje. Orra béhajiott, tsápjai dere-
kánál hosszabbak. Szárnya 4. keresztbe hajt-
va, a' felsők elöl bornemiík. Háta lapos,
dereka párkányos , lábai futók. Szapora Bo-
garak , Plánták, cs minden ál'atok nedvessé-
geivel élnek, mind rossz szaguk. 688- ^aj>
í j . Osztályban.

* S zdrny a 11 an o í.
\.Faj. H á z i Cs. G lectularius. btc 95etttt)önje/ SEBanb*

laai. Barna pej , szárnyatlan.
Európában, hova talán masnimat] származott.

Érzékenyen tsipő, tűrhetetlen biidösségú , rendkívül
szapora, nehezen pusztítható, éjjeli, és kivált ágy-
béli alkalmatlan esmeretes állat. Sok vesztő szerek
javasoltainak ellene, de kevés előmenetellel. Sok
plánták , szagok elűzik , de újra szaporodnak. Az
Egeríát nem szereti, gáliczkövel meszelni jó, ée. de
a' szüntelen való kutatásnál, 's tisztogatásnár jobb

i
* " HdrtyÁsok, nagyon tapossak.

Faj, N y í r f a Cs. C. betula. Me 25frfpniríinje.
Dereka fogas, feje tüskés, fedelei elöl kiszélesedtek.

Euró-
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Európában a' Nyírfán, szürke zolrl, néha rőí.

Fajzati eráutvaló gondosságáról, nevezetes; a1 Nos
lény a' Nyírfák leveleire rendre tojván , ott közel
tartózkodik, míg azok kikelnek, akkor üszvegyiilyti,
eggy levélről másra hordozza; mint a'Tyúk a' tsir-
keit, és megtámad ói elten hatalmason védelmezi.

* * * Tojás kereksigük , derekok nem tüskés.

%. Fiij. B o gy ó m á s z ó Cs. V, baccarum. btt

T
g

ficflftter, f
Setéi: sárga, hasa széle barnával pettegelett.

Az Európai kertekben, kivált a' Ribizlin, ée.
mellyek attól néha rossz ízűek lesznek. Büdössége
védő eszközül vagyon.

4. Faj. P a r a j Cs. C, oleraceus. bie ©emöfhoan|e*
Kékes rézszínü, dereka lineás, paisának hegye és
fedelei feje-r, veres pontosok.

Az Európai veíeményeken ( a* négy hatalmas
Seregből) Káposztán, Répán, Retken, ée.

5. Faj. C z i f r a Cs. C, ornatus. fcfe Qa&rftvatiftf.
Veres fekete tarka, feje és szárnyai feketék.

Európában, ée. kivált a' magzó KáposzLáíiak
igen ártalmas állat, annak virágait eleszi.

• * • * Tsipjai szemén felül, orrok boltos.

6.Faj. S z e m e t e s Cs. C. perfonatus. bie ^ífegímö.
,Síott)lt>. Tsápj.i hegyei hajszálformák, teste majd
szoros , barna.

Európában, gyakran a' Házak szegleteiben, 1.
hüvelyknyi hosszú, t. hidtolnyi széies, útálatos, bü-
dös, ele még iszonyúbb a1 Lárvája, melly mindenkor
porról, szeméttel, ée. fedett.} noha ez természeti öl-
tözete. Fuszlítja az ágybéli Csimazokat.

45. Nem. LEVEJLÉSZ (Korpa féregé Aphis.
lűllá / ?2efT2- ée. Orra béliajlott, ízetskéinek
5. hüvelye, eggy sertéje. Tsápjai serte szá-
júk derekánál hosszabbak. 4. feltartott szaruja,
vagy eggy sints, lábai járók, hasa hátyl gyak-
ran 2. sza'rvTJ.

A' Levelezzek tavasztól fogva késő Őszig
eleven fajzatokat szülnek, össze! párzások után

tojnak.
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tojnak. 4-dik elváltozások után szárnyasodnak
és szülnek. Szüléiknek párzásoktól unokák, és
az unokáknak, unokái is születnek, Nemi kü-
lombség nélkül szárnyasok 's szárnyatlanok ée.
úgy hogy eggyszeri párzások termékenyítő ere-
jét a' jövő tavaszra és Nyárra is , mind szinte
9-ed ízig kiterjeszti. Sokak hasoknak 2. hátul-

^ só szarvain mezharmatot adnak k i , melly a'
j; Hangyáknak édesgető tsemegéjek. 73. Faj,
•' nagy sokasággal emésztik áok fáknak wj jövé-

seit 's leveleit, mellyekrol nevek is vagyon;
de különb piántákon nem mindenkor különb
Fajok vágynak. Sokszori vétkezések a' fák al-
lyát, mellyeken seregeinek, lehányC fejér bö-

l "reikkel dt;r, vagy korpa módra megtarkázza.

R i b i 11 i L. ^.
A'veres Ribízlin , elébb sárgás, azután barna zöld.

jt.Faj. S z i l v a f a L. JL pruni.
A' Sziívftfán, világos zöld, fejér. Üsztes.

j . Faj. M e d g y f a L. A. ceraf.
A' Medgyfa leveleken, tsupa fekete és apró.

|t.Faj. R ó z s a L. A. rofae. bit 9Íofeníűltá.
A1 Rózsát, emészti, sárgás zöld.

5. Faj. K á p o s z t a L. A, brasfteae. fcíe JfoIjIífluS.
A' Káposzta leveleken.

6. Faj. AI. raafa L. A. mali, bic Slpfetfau .̂
Az Almafán, sárga, zöld, szarvai hosszabbak,

lábai , tsápjai feketék.

7. Faj. Baraczkfa L. A. perfíoae. .
A' Baraczkfán, a' nagyobbak kö'zzill való, nagy

szárnyú.

. KERMES. Ckermes.
Orra Melyhiivelyesg. behajlutt sertékkel. Tsáp-
jai hengerformák, derekánál hosszabbak. Szár-
nyai 4. lehajtott, dereka púpos, lábai ugrok;

', . Terme-
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Termetekben sokat hasonlítnak a' szárnyat
Levelé-szekhez ; mint Lárvák pedig ollyanok,
mint a'Kabóczák, és úgy is ugranak.

Ezek is seregestül laknak , leveleket szív-
nak, és a' Levelészekto! tsak lefüggo 4. szár-
nyok, és szőrös testek különbözteti.

í.Faj. Puszpáng K. C. buxi. bet ©uffaiifler.
Európában a1 Puszpángoii, világos veres, lárvá-

ja zöld.
a.Faj. KÖUvély K. C. pyri. bee 35irn6aumfaajjes.

A' Körtvély és Almafán, Kávészín.
3.Faj. Baraczk K, C, perjicae.

A* Báraczkfán , hosszúka. Más a* Szilvqfdny ve-
res hasú,

4-Faj. Tölgyfa K. C. quercus. bee ©(ftínfűHgetr.
A' Tölgyfán, fejér sárga, szárnyainak külső sz?

lein 4. barna folt.

47. Nem. SZÍNBOGÁR. COCCUS. (Sc&íf&raü*.
Orra melyjén való tokkal és sertékkel. Tsáp-

jai fonálformák, Hdsa hátúi sertés. A' hímnek
két fenn álló szárnyai, a' JNöstények szárnyat-
lanok. Semmi állatban a' két Nem egymástól
annyira nem különbözik, mint ebben. A'hím
hasonlít eggy kis Szúnyoghoz, mellynek 2 szár-
nya, és 2. serte szál hosszú farka vagyon: a1

Nőstény ellenben közel 5, annyi, szárnyailan,
többnyire tojásforma, paisotskával fedett, las-
sú, lábai és tsápjai apró.k, megvetkezvén majd
mozdúlhatatlamíl ül a' Növevényen, és sok Fa-
jokban inkább valamelly kinövésnek, mint sem
eleven állatnak tetszik a' plántán. A' hím azon-

, ban az ágokon és leveleken szaladgál , és re-
pesve ugrál, míg nem a' párzástól ösztönöztet-
vén , eggy illy remete Nőstényt keres , és azt
megtermékenyíti. Elváltozásokat bors szemnyi
apró gubókban viszik véghez. — Sokakkal
festék készítésre élnek.
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í.Faj. N a r a n t s Sz. 9. hefpsridum. bic Orangeit @C&.

A* Növevény telelő házakban.
A' Nőstény sC Naranísfáti, kiváltképpen a' leve-

lek hátán lakik, de találtatik a' Baraczk, é.s Tenge-
ri Baraczkf'án is. Zöldes, sírgti, vag;.r fényes bavúa,
és eggy felfordított ladikotskáíioz hasonlít.

2. Faj. Adón is Sz. C. Adonidum. ber
Verhenyös, lisztes, szoiös. Mint az elébbeai a'

plánta házakban , kivált a' Kávé tsetnetén, magánál
6. szórta nagyobb gubát tsinál.

j . Faj, T ö l g y f a Sz. C. quercus. ffídjenfdlfíb.
A1 Tölgyfán. Kerek barna, kerek fejér, vesefor-

ma, hosszúka és szőrös.
4.Faj. K a r o i a s i n Sz. C.ilicis. SermcŐ/SermeS6(er-ée.

A* Kermes termő Magyalfán ( llex Aquifolium )
Déli Európának sok részeiben, a1 Magyalfáo,

( ©tecfjíicíje; ineUy két 3. lábni, magos tsemete. Az
idején való terhes Anyákat, mellyék eggy fenyő mag
nagyságra nőnek , és fényes kékek, minekelörte toj-
nának, megszedik, lepedőre leríük ,. eczettel meghin-
tik , így megölik és megszáraztják, akkor setét pi-
rossak. A"1 későbbi szülöttekből tsak az Anyáknak
piros tokjait szedik meg, az apróságot jövendőre
hagyják feltievekedni, Francz, skarlátot, Lili, éí K.<*r-

w- masin színi festenek vélek , a' Patikában Alkermesf
és Szirupot készítnek belölök.

5. Faj. L e n g y e l Sz. C, polonicus. Seutfv'l&e €ocfje<
U l í

A' Szikárka {Sueleranthus perennus) gyökerén,
Európában a' homokos vidékeken, sok plánták-

nak, mint a1 Szikárkáuak, Útifűnek, Pimnínellának,
ée. gyökerein. A1 Nőstény eggy kendermag nagysá-
gú violaszín. Hajdan ezt Í3 , valamint a' melly a*
íszamóczán, Pinipón, LiidpásUoo, Sxörúskéa , ée.
tcTem, szedték Német, és kivált Lengyelországon»
mint. ma is festő szerek a' Kozákoknak; de a' jobb
Kosenilla ezl: kivetette, noha még a' válogatás, ég
több próba jóvá tehetné.

é.Faj* K o s e n i l l a . C. cacti. bíe gocbiniííe, bet
A' Coccindla termo Cactuson.

Eredet szerént Mexicóban, de már másutt iá ter-
mesztik; a' JSopdl vagy Opu.ni.iu nemű plántán íiyeg"

iiázak-
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házakban. Amerikában ezt a1 plánlát e' vsgre hö v .
ségRel plántálják, és a' Kosrnütakat majd mint V
Selyem bogarakat úgy tartják, és esztendőben 3-szor
megszedik. A' neveltek jobhak a' vadon letteknél ,
színek setét yiolaszía. Esztendőnként e ^ y millió fon.
tot hoznak Európába. Eggy font legalább is 70 e t e t
bogarakból telik, és így bámulásra méltó, n u %
igen tenyésző állatok. Az ezzel festeti szín, minik-n
veres színeket, még ama hajdani Tsiga bársonysz;tu
is meghaladja, és 100 esztendeig színét megt -.rtj.i.
Nem tsak skarlát, Karmasin, és bársony szí:il ; ha-
nem viola, sárga, és f'ahaj színt is festenek vele , a1

drás.'i Kármin is ebből készül;

7.Faj. L a d k a Sz. C. ficus. bie ©ummífacffí.
Az Indiai Figefán.

Indiában, kivált índostánnak hegyes vidékein,
a' Gan^esnek két oldalán, az Indiai, ée. Figefákon.
Ezen Ladka guraminak igaz eredete tsak az^ ujjabh
időkben lett esmeretessé; az ágakból foly, a' hol a*

• a' Nőstény ül, niclly egyszersmind Anya ház, és a'
kikelendő apróknak bóftsüjc, ezt megszedik míg az
annya benne van, mert allól van a' szén veres szín.
A' festők, lavírozok, Spanyol viasz tsinálák ée. nagv
hasznát veszik.
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48. Nem. HoLYAGLaBu*. Thrips. bet
Orra elenyésző; szája aUtt elrejtve. Tsápjai
fonálformák, derekával egsyarányúk. Teste
kartsú, h.isi felfelé hátra haj o, szárnya 4. há-
tára fekvő , majd keresztbe á'.ló.

Iî en apró, sok növevények virágaiban tár-
saságban lakó Bogarak, mellyek többnyire majd
tsak sokaságoktól', ide 's tova ugráló és rep-
deso virgonczságokról vétetnek észre, talpok
hólyagotskás lárvái szinte olly virgonczak.

1. Faj. Fekete H. T. phyfapus. bet
Fedelei szürkék, teste fekete.

fejér, tsápj'ii drótformák. Lárvája veres, lábai, eí
tsápjai feketék, a1 Székvirágoii (ChamomiUa).

III. Rend. Pikkelyesszárnyúk.
Tökélletes Bogár korában eggy igen esmere-

tes nagy Rend , de a1 melly 3. tekintetben vizs-
gálni való.

1.) Mint Hernyók, a' melly formában búj-
nak ki mindnyájan a' tojásból, hengerforma, 12.
rovátkú testük , vágynak 9. lélekzo lyukai min-
den oldalán, állkapczájok , 12. szemek a' feje-
ken, lábaiknak száma nem mind egyenlő; több-
nyire í ó ; 3. pár horogforma körmük a1 Mely-
jeken , 5. pár vastag gömbölyű húsos a1 haso-
lton, 8- 'iái kevesebb soha sints. Nagyságok, szí-
nek, különböző; valamint bőrök is , mdiy lehet
sírna, pelvhes, szörösjtüskés, ée. Ezen formájuk-
ban sokak igen kártevők, Jiagyehetök, és sok nö-
vevényeknek pusztítói. Egynéhányszor megvet-
kezven, azután 2.) Bábbá (púppá ) lesznek,
ineIly szinte úgy sok formájú és színű beburkolt
állat, de többnyire mozgás nélkül való, a' Füz-
bál.ot (1/iaL C(JJHJ') és némelly más igen ke-
vés Fajokat luvtvén, mellyek magokat helyből
helybe mozdíihalják. ée. Végre 3.) A' bábból
jőnek kí meghatárezott időre a'sokféle ? és gya-
korta olly szép Pillangók, hogy a' legnagyobb
Mesternek festő elsetje is, Őket voltaképpen le
nem rajzolhatja , mellyeknek közönségesen 4.
pikkelyekkel tserepezett szárnyok , pereczesen
kunkorodolt kinyúló nyelvek, és pelyhes tes-
Xck vagvon. Linné mind ezt 'a' számos Fajok-
ból álló" Rendet 3. ISemekre osztja, úgymint
Pillangó (Papilio), Lepke (Sphinx^ és Pille
{Fhalacna).

Je%yz. Az újonnan kibújt Pillangók gyakran
valameíly veres nsdvet hullainak, melly a' Pdresé
mesét formáltatta.

49. Nem. P I L L A N G Ó . Papilio. ^ „ ^ w ^ , «.»$*
föltct. Tsápjai hegye felé vastagabbak9gyak>s

Eí, Allatok Orsiága. X rabban
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rabban bunkós fejük. Szárnyai (ültökben)
felállók, felfelé egymást érők ( repdesések
nappalig.

Ezeknek Hernyójuk többnyire tüskés. Báb-
joknak fonál boritékjok nints, de fogasok, gyak-
ran érez fényességük ( Chryfalis , aurelia ) és
hátúlsó végeknél fogva akasztják fel magokat.
Linné e' számos Nemet s mellyben 901. Fajok
vágynak, 6. nagyobb Tsapatokra (Phalanges)
osztja. Az idegeneknek, mellyeknek élelmek-
ről még keveset tudni , Főneveket a' Görög
Poétákból költsönözött, a1 Hazabeüeket pedig
többnyire a' Növevényekről nevezte, mellyel
Hernyókorokban élnek. Az eggyszínü szárnyo-
kon értetik, ha alól is ollyan szín, mint felül.

A.) Nemesek, Equites, mellyeknek első szárnyuk,
hátiíJsó szegeíetétol fogva a'hegyéig, hosszabb,
mint a' tövéig. Ezeknek Tsápjai gyakran fo-
tiálszálúk. a.) Trójaiak gyakran feketék, mely-
jek veres foltos. &.) Görögök, Achivi, mely-
jek folt nélkül, alfelek felöl első szárnyszegele-
tek szem foltos.

JB.) Helikoniak. Szárnyok keskeny, épszélíi, gyak-
ran által látszó, az elsők ho&szűkák, a1 végsők
igen rövidek.

C.) Parnasszusiák. Szárnyok épszélük, az elsők
kerekítettek.

B.) Danausok. Paréjpillangók, szárnyok épszélü,
a.) Fejérek, fejér szárnyúk, b )pompások, czifra
szárnyúk.

-E.) Nimfák, tsípkés szárnyúk, a.) Gyöngyösök,
' szemes szárnyúk, b.) Szönyegesek {Phalerati)

szárnyok szem nélkül.
F.) Kozrcndi'tk, PUbeii. Aprók, tsápjok gyíirűs,

szemek fejér, szárnyok setét;, vagy égöszíníik,
hernyójuk sugorudott. a,) Mezetek, szárnyok

. , .. . homá-
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homályos foltos, b.) Városiak, szárnyok gyak-
ran általlátszó foltos, vastag szőrös testük.

x. Faj. Pr iám P. Priamus. P. E. Tm bet
Szárnyai fogasok, tsupa selymesek, az elsők felül
zöldek, fekete folttal, a' hátúisók 6. fekete fáitokkal.

Amboinában, nagyságára, 1s szépségére nézve
a' maga NemébenFejedelmi Pillangó. Teste 2. kite-
rül, t szárnya 7. hiivelyknyi.

2. Faj. U l i s s z e s P. Wyffes. P.K. A. bie Mfttte ©otine.
Szárnyai farkasok, feketék, kék ragyogó tányér-
ral, a' hátűlsóknak, alól 7. szemei.

Ásiában. Ez is eggy nagy pompás állat.
5.Faj. A t l a t z P. Mcnelum. P- E. A. ber ^ S ,

9JlIaS. Szárnyai fogasok, felül igen tündöklő ké-
kek, alól ködösök barna pontokkal.

Déli Amerikában , ellenemondhatatlanúl leg-
pompásabb Pillangó ! Van szem foltos Hasonfaja.

4-Faj. F e t s k e f a r k ú P. Machaon. P. E. A. bee
Ctfcttalbenfífcnxmj, Szárnyai farkasok f eggyszínU
sárgák, szélei barnák sárga holdakkal, alfele szárny-
szegletén tűzszín veres szem.

Európában. Hernyója sima, fekete és zöld gyí,.
rüs, veressel pettegetve a'Kapron, ée. LegyezösÖkön.

5.Faj. K a r d o s P. P. Podalirius. ber ©
Szárnyai farkasok, majd eggyszínük, .sárgállók, ket-
tözletett fekeLe vonásokkal, a1 iiálúlsókon alól vér-
szín linea.

Európában, a' Káposztán, Kökény, és Alma-
fákou ée. Hernyója sárgállóidé különbözik színébea.

6.Faj. Apo 11 ó P. P.P. Apolló, ber cotf>e fpe
geí/fcer íipolíű. Szárnyai fejérek, fekete tnoukókkal,
a' hátulsókon felül 4. szem, alól 6. és t^vei veressek".

Európában, a' fejér, és bab levelű Fülfii von ,
ée. lassan repül. Hernyója í'ekeLe bársony szín, ve-
res babokkal , 2. hüvelyknyi;

7. Faj. G a 1 a g o n y a P. P.P. crataegi. j>pp

geí, SBautiiitxiiling. Szárnya fejérek, fekete erekkel.
Európában a1 Gyümöltsfákon , a' kerteknek pea-

tise, a' veresö tseppek szerző^. Hernjójd szoros sár-
X 2 ga,



324 VIII. R. A'Bogar^kr.
ga, feje, és 3. lineája fekete, serege.si.ul laknak egcy
gombolyagban,. és a1 fáknak igen ártalmasok.

g.Faj. K á p o s z t a P. P, D. C. hrasjicae% t>íe ff
fcít ftohlioeif Iliig, ElsÖ szárnyainuk két fúUjai és
hegyei féke Lek ; nagyobb.

Európában a' Káposztán, ée, A' hím szármái
folt nélkúl valók. Hernyója harnuszín, tekeíe pon-
tos , 3. büdös ko'szín líneákkal, farka fekete. Hauilsó
szárny oknak felső része sárgálló. Júliusban tojnak, ée.

9. Faj. R é p a P. P.D.C. rapae. ber g
feer fleuip Sl'obíiv-urm. Első szárnyainak kéii'óltjai 03
lieg^ei fckciik ; kissebb.

Európában az elébbenihez hasonló, tsak kissebb.
Hernyója sima, zöld, háta Imeája réz színű , a' Ká-
posztán, ée.

ao. Faj. Z ö l d e r e s P. P, Dt C. napi. ber
SZübfeMDeiJlingSZübfeMtJg

Szárnyai aíól kiszélesedett zöldellö erekkel.
Európában a1 Kalarábén. Hernyója zbld, sárga

lélekző lyukakkal. Ez a' 3. Faj élete módjában és
eledelében megegyez; de az elsü gonoszabb.

11. Faj. H a j n a l P. P.D.C, cardamin.es, ter 9ÍUtt>«
, ; ríitjoget y SvefíUíeifclttHi. Szárnyai kerekítettek , az

- elsők középben fakók , a' hatulsók alól zöld I10-
,, * mályosok.

Európában a' Szükésfuvon {Tkiaspi) Káposztán
ée. A' Nóstényuek szárnya t'elúL tsupa fejér.

12.Faj. P e t s é t e s V. P.D. C. rhamni. ber ^
foltét. Szárnyai szegletesek, sárga, mindeniken
eggy tüzszín veres pont. '

Európában a' Szarvastövisen, Kulyaf'án. ée. Ta-
vasz elein repdes, a1 hím kénkö szín, a1 Nőstény fe-
jér, petsét pontjok alól rosda színű.

13. Faj. P a s i t P. P.D.F. Hyperanthus. ttV ©tQá'
fcbmettecltng. Szárnyai épszélúk, barnák, alól az
elsőknek g. szernek, az utolsóknak 2, és 3.

Európában, a' Tippanon, gyepen, ertlön, ée.

14. Faj. P á v a s z e m P. P. iV. G. Ja. 6aé pf
aUQíí bee 'ifcífaiienfpiepel Szárnyai szegletes ibga-.ok,
setét sárgák, feketével foltosok, mindeniken alól
kék szemetske.
1 ; . ' • •• • - E l l T Q -
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Európában, számai alól feketék. Fekete fejér

babos, tüskés, Hernyója a' Tsalánon, Komló a , se-
regestül.

i5.Faj. G a l a t e a P . P. N. G. Galathea. fcaá Srett'
fpiel, tec ÍJÍatwortti-fluí.

Szárnyai Yogasok , fejér és fekete tarkák, az elsÖ-
kön alól eggy szem", a' hátulsókon öt halaványok.

Európában barna, fejérrel tarkás , vagy feketé-
vé) márványozott, a' gyepen, réti Lóherén, ée.

JÓ. Faj. B o g á l s k ó r ó P . P. JV. G. Cardul. Uv t>U
ííeiöuyeí. Szárnyai fogasok , tüzszínük , fejéres fe-
kete tarkák, a' hátulsók alól 4. szemük.

Európában, ar'Bogátskórón , Páfafüvön ée. Sok
esztendőben igen bÖvséges. Hernyója tünkés, barna,
sárga lineákkal. Bábja aranyos, mint a' Pávaszem P.

íy. Faj. S z i v á r v á n y P. P.N- G. Iris. ber @4í(«
lervogel. Szárnyai fogasok, barnák, kékkel tsilio-
gók, mindenlelol eggy félbe szakadt. í'ejéreslő vo-
nás, és eggy szem folt, a1 felsők felül valók (szem
nélkül). A' Tölgy, Fi'iz, és Koros fán. Sok szíti-
nd játszó Pillangó, melly a'nézőknek barna, kék,
vagy inas SÍJUŰ , a1 szerént, mint a* világosság a*
szemre visszaverődik, mivel miuden pikkelye eggy
felöl kék , más felöl barna. ée.

íS-Faj. G y á s z P . P.jV.P. sintiapa, bír
Szárnyai szegletesek feketék , fejér széllel.

Európában, iC -Nyír, és Fi'iz fán ée. Szárnyai-
nak széle tavasszal fejér, Nyárban sárga. Hernyója
tüskés , fekete, háta 4. szegü rosdaszín foltokkal, íso-
portos.

19. Faj. R ó k a P. P. JS7. P. poljchloros, bet grofie Jucija.
Szárnyai szegeletesek, verhenyosök, feketével fol-
tosok, az elsők felül 4. fekete pontosok.

A' Tsereszuye, Körtvély, és Fűzfákon. Hernyó-
ja tsoportos, tüskés, fekete sárga oldal lineával. Pés-
ma szagú.

2o.Faj^TsaIán P. P.N.P. uriicac. ber ffélne ^Ildjí,
£fte||elöogef. Szárnyai szegletesek, verhenyosök, fe-
kete foltosok , a' felsők felül 3. fekete pontosok.

A' tsípo Tsalánon , igen közönséges. A' Ta-
vasznak i.salóka hirdetője. Hernyója tsoportos, tüs-
Kés. ée. - v c •

X ,s 21. Faj.
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T

Si.Faj. F e j é r - C . P . P. N. P. C-album. ter ;
tflfifjeé € Szárnyai szegletesek, verhenvök, fekete
foltosok; a1 hátulsók alól fejér C-vel jegyesek.

A' Tsalánon, Pöszmétén, Ribizlin, Komlón, Fűz-
fán > ée. Hernyója tüskés, elöl sárga, hátúi fejér, alól
narantsszín.

22.Faj. A t a l a n t a P. P. Nt P Atatanta. fce
col/ <5*ccfflHfieI Szárnyai fogasok, feketék, fe-
jérek, foltosok, közvonása bársony szín, az első-
kön minden felöl, a' hátulsóknak a' szélein.

Eggy a' legszebb Európai Pillangók között, a*
Tsalánon ée. Alsó lápján halovány szemek vágynak.

S3. Faj. E z ü s t v o n á s o s P . P. N,P. Paphia. ber
©fí&erftricf). Szárnyai fogasok, tüzszín veressek, fe-
kete foltokkal, alól ezüst vonásokkal.

Ez is igen szép, közép nagyságú Pillangó az er-
dőkben, Tsalánon ée. szárnya állja tenger zöld ; van
hamuszín is.

«4. Faj. G y ö n g y h á z a s P. P. N. Pt Aglaja. Ut
gcofc ^crlenttiuttecDojeí, Söiofenöogel.

Szárnyai fogasok, tüzszín veressek, fekete foltok-
kal, alól 21. ezüst foltok.

Európában , a' Három színű Violán. Van még
P. Lathonta, mellyen 32. kissebb , 's nagyobb ezüst
foltok vágynak. P. Adippe, mellyen 23, és P. Eu-
phrmync , mellyen 9. mind igen eggyszínűk , és Eu-
rópaiak.

28-Faj., S z i l v a f a P. P.P.B. pruni. tai tyunft&anfc.
Szárnyai majd farkasok , felúl barnák , a' hátul-
sóknak alól tüzszín veres prémjek, feketével pet-
legelve.

Európában aT Szilvafákon.
29. Faj. T ö l g y f a P. P.P.E. quercus. htt 35Ianf,Íjtt)űH&.

Szárnyai majd farkasok, kékellök, alól h*múszí-
nűk fejér lineával, alfelének két túzszínú pontja.

Európában a' Tölgyfákon.
: 30. Faj. Á r g u s P. P. P. fi. Árgus. b«ő ©II6eroug.

Szárnvai farkatlanok , ktkek ; a' hátulsóknak alól
rosdaszín szélek, szemfóltotskái kék ezüstszínűk.

Európában a' Szarvastövissen ée, igen közönsé-
ges. 4. Hasonfajaival eggyütt.

. . 31. Faj.
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. Faj. M a l v a P. P.P, K malvae, bet
Szárnyai fogasok, széllyel állók, barnák, hamu-
szín babosok, az elsők ablak pontosok , a' hátul-
sók alól fejér pontosok.

Európában a1 Málván , Tsipke rózsán, ée.

. Nem. L E P K E . Sphi/u:. 9I6ent>i>Oj)er,
tUngáDOíjCÍ. ée. Tsápjai majd 3, szegletük ,
két végei siígárok. Nyelve Clegtöbbeknek )
kinyúló, FaJámjok 2. hátra hajlott, szárnyai
lehajlottak.

Ezek leginkább tsak szürkületkor repdes-
nek, zúgva, és többnyire lassú, nehéz repülés-
sel. Szárnyai ültökben lehajJanak, Hernyójuk
nagy részént-jelesszínük, hatok végén eggy ho-
rog forma szarv vagyon, melh'nek nyoma még
bábjában is látható , tsak eg$y sints közöttök
kártevő. — A' föld alatt báboznak, gombo-
lyag nélkül. 165. Fajok, 4. Osztályban.

Jegyi. Sphinxek az Egyiptomi mesésállatról,
mivel hernyó korokban fejeket, és testeknek eggy
részét egyenesen feltartják. Nyílfarkúkt hutúljok-
nak nyilf'orma hegyéről. Zúgok t ©djtDíirnier/ mi-
vel reptekben zúgnak.

j.Faj. S z e m e s L. S. ocellata. 6aé ©íattiange,
pfoitenauge. ée.

Hátulsó lábai verhenyők, kék szemfólttal.
Európában a1 Füz, és Gyümöltsfákon, hátulsó

szárnyok töve veres, széle sárga, Hernyójuk zöld,
fejér vonásokkal.

2. Faj. H á r s f a L. S. tiliae. $er Sinbettfífrwátmér.
Szárnyai zöldellö ködösök, setétebb von.ásokkal ,
a* hátulsók felül sárgás tégla színük.

Európában a' Hársfákon , hernyója ha megnő,
árt valamit a1 Hársfáknak, és a' méheknek.

3. Faj. O l e a n d e r L . S. nerii. fcet
Szárnyai majd szegletesek, zöldek különb különb
halaványabb , setétebb, és sárgább vonásokkal.

Európában és Indiábaa , ritka, első szárnyainak
végső szele kinyúlt. ' X 4 4. Faj.

Lifc
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4. Faj. F o l y o n d á r L. «S. convohuli. fcer SEJfíibfrt

fdjUHirmer. Szárnyai épszélúk, ködösök, a1 liátulsók
majd vonásosak, hasa veres fejér, és fekete Övekkel.

Európában, hátulsó szárnyai fekete tarkák, szé-
lei fejér pontosok. Testek fekete gyünH Arabra sza-
f;ú. A1 Fúlákon , Hajnalkán, ée. zöltl hernyója 5.
íüvelyknyi.

5. Faj. F a g y a l f a L. S. Hguftri. ber J0örtrfegfr.
Hátulsó szárayok verhenyos, 3. vonása fekete, ha-
sa veres, övei feketék.

Európában, a' Fagyai, Orgona, Körös, Bodza-
fán. Hernyója zöld, 1. ujnyi vastag.

6. Faj. K a p o n y a L. S. Atropos, bee tobtenfopf.
Szárnyai épszélük, a' hátulsók sárgák barna voná-
sokkal, hasa sárga fekete övekkel.

Európában ée. a' Krumplin ée. A' Metyjén eggy
halovány B'ö kaponya látszik.

f. Faj. S z ö l ö n y a l ó L. S. Celerio. bee tyíjínf£ ,
Xrau&enfecfer Szárnyai épszélűk, szürkék, fekete
tsíkokkal, a' hátulsók barnák 6. verés foltokkal.

Déli Európában a' Szölö töveken.
S. Faj. E l p é n o r L. S. Elpenor. ber grogé SEBefn*

Böíjef- ée. Szárnyai épszélük, zöld és bársony szia
tarkák, a' hátulsók veressek, tövei feketék.

A* legszebb Európai Lepke, niiut az elébbeni a*
SzolÖ leveleken, ée.

9.Faj. S z e t t y i n L. S. euphoibiae. Me SEDoffémíící)'
roupe. Szárnyai épszélíik, szürkék, kél zöldello
vonással, a1 hátulsók verhenyök, tovök és íineá-
jok fekete , tsápjai fejérek.

Európában az Ebtéjfün t Buzéron ée. rövid vas-
tag testú. Hernyója egdy a' legszebbek kÖzul. 10.
feketébe foglalt sárga oldal pontokkal; de emésztő.

ao. Faj. B u z é r L . 8. ftellatarum. %vt Sau6enfrf)H)tinj,
Jtarpfenfopf. ée. Hasa szűrös, oldalai fejér és feke-
te tarkák, hátulsó szárnyai rosJaszínük.

Európában , a* Buzéron, 's más tsiliagos plántá-
koa, és útifuvön.

íí.Faj. -LegyezŐf ú L. S. filipendules. ti* §\xUk
itiotte, ée. FelsÖ szárnyai kékek 6. veres pontok-
kai, a* hátulsók veresstk, kék széllel.

r
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Európában, kitsiny a* Czérnás gyökerű Lcgye-

zÖ fii vön.
•lí. Faj. S á r g a ö v e s L. S, Pkegea. Me SÍ'

Setét zöld , felső szárnyain ó. az alsókon kit fol-
tos ablakok , a' hátulja sárga Öves.

Európában a1 Tölgyes erdőkben. Július elein,
kékes zöld. Tsápjai Czérna szálúk, hegyei fejéres-
Iök. Szárnya fejér, foltjai illy renddel: a' felsőkön
1, 2 , 3 . az alsókon a. alsó. szárnyai kissebbek. Há-
tulja közepén sárga öv, melly alól a' hasán nem ér
öszve, alsó szárnyai között is Hlyen színű kissebb.

51. Nem. P I L L E . Phalaena. SíűdjtWfleí/^ac&tfalter.
Tsápjai tövöktöl hegyek felé lassanként siíga-
rabbak. Nyelvek pereczes. Allkapczájok nints.
Paizsolt többnyire szarunemü , rövid.

V Legkiterjedettebb Nem a' Bogarak között;
de a' mellyben legtöbb kártévő Fajok is talál-
tatnak. Nagyságok különböző; vágynak eggy
Denevér nagyságuk , és vágynak olly aprók,
hogy alig láthatók. Nem tsak magok a' Pil-

' lék , hanem sok B'ajoknak Hernyói is éjjel ele-
venebbek, éjjel esznek, és követik foglalatos-
ságaikat. Hernyói nagy részént szőrösök, és
sokak selyem száínemü gombolyagba bábozzák
magokat, {follicuhis) melly végre hatok hosz-
szában, a' gyomornál alá felé nyúló két bélfor-
ma tömlőkben, eggy nyálkás matériát horda-
nak, és azt az után szájok megett találtató kü-.
Ionos tsöjök által igen fáin szálakká eresztik,
Eznékiek, mint a' Pókoknak, magosról való
leborsátkozááokra, ée. végekre is használ : de
az ezekből szőtt font Bábházak, mi reánk Em-
berekre nézve, részszerént hasznokért, részsze-
rént igen mesterséges készületekért nevezete-
sebbek, — Tsak már is iv534« esmeretes Faj-
jok, Linné szerént 8- Famíliákra oszlik. —
Hasznokra, szép különösségekre, és kivált ár-
talmokra nézve, leginkább esrneretségre mél-
tók ezek ; X 5 A.) Erejz- ''
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A.) Eresztők, vagy Fonók. Bombyces.
Nyelvek rövid , tsápjok fonálforma, vagy fűzé-

res; liátulsó szárny ok kurtább. Meiyjek vastag pik-
kelyekkel és szőrrel fedett. Hernyójok 16. lábú, gyak-
rabban szőrös.

i.Faj. T ü k r ö s P. Ph. Atlas, bctr 3ítíűS,$faueriFpUgeL
Szárnyai sarlóformák, eggyszínük, sárga tarkák ,
általlátható folttal; a' felsők másfél anayik.

A* két Indiában a' Citromfán. Szélesebb 8- hii-
Telyknél, és mint eggy 3. hü'velyknyi hosszú. Ennek
és más nagy Pilléknek burokjaiból Kínában vad sely-
met készítenek.

i.Faj. P á v a s z e m P. Ph. pavonia. bet 'JJfall&ogel ,
fcaé Sftűdjtpfauenrtlige. Szárnyai kerekítettek, szürke
kiidÖsÖk, itt ott vonásosok, fél általlátszó pilloga-
(ó szemekkel.

Európában , a' gyiimölts - rózsa - füz, ée. fákon.
Mesterséges bábháza eggy nyílt szájú, tompa nyakú
Karafina formájú, de a' mellynek bemenetele belöl-
röl rugó erejű , egymást érő , előre álló hegyekkel
öszvefutó tüskék által igen jeles módon úgy véaelmez-
tetik, hogy a*1 megért állat annak idejében belőle al-
kalmasint kironthat, ellenben semmi ellenséges állat
az ő tokjába bé nem mehet. Van kissebb, közép,
nagyobb Hasonfaja.

3.Faj. T ö l g y l e v é l P. J*h, quercifolia. baé
blatt, eidjíH&Iatt.

Szárnyai fogasok, verhenyök, szája és szárai feketék.
Európában a' gyepen és g-yümöltsfákon. Ültében

ezen Pillének jeles komplementírozó formája vagyon.
Száraz tölgylevélhez hasonlít. Hernyója szőrös, rozs-
daszín, kék nyakra valós, 4- hüvelyknél hosszabb.

4.Faj. H ö l g y p i l l e , ViUafarkú P. Ph. Flnula. bee
(Sa6el|'djn>aiii, J£ertneíint>oge!.

Szárnyai majd hátra hajlottak , barna eresek és
tsíkosok, teste fejér, feketével babos.

Európában a' Füz, Nyár - és Tölgyfákon. Pilléje,
színéről t/ölgy-nek, nagy fejű púpos zöld Hernyója far-
ka két serte ágáról Fiilafa)ftúnak mondatik. Feje alatt
lévő nyílásából savanyú tsípös nedvességet lőv eggy
lábnyira, mellyel féltében magát védelmezi.

5- Faj.
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5. Faj. S e l y e m P. Ph. móri. fc*r ©eibeitwurm, <&tU
benfplni:er. Szárnyai haloványok, 3. halovány bar-
na tsíkokkal, és hóldforma folttal.

Hazája a' Sínai 's Persiai Szederjfák; de Justi-
nianus idejétől fogva vendég Európábnn, és ma Észa-
ki Amerikában is. Hernyója ő, vagy 7. hétig Eperj-
fa Levelekkel tápláltatván, 's az alatt négyszer meg-
vetkezvén , befonja magát eggy fejér, vagy sárga szi-
nü Galétába, (Coccon) melly a' Selyem*! Ezen Ga-
léta, vagy bábház tsak 2^ gráut nyom; de Selyem
szála 900 lábnyí, és igo szál sürün egymás mellé té-
tetve tészen eggy lineát. Ezt letekerni és megszőni
L'eo Pttmfila Asszony találta fel legelsőben. Bábja

3. hét múlva búvik ki, mint Pille, pározík, és a'pár-
zás után az igen vastag Nőstény mint eggy 500 - at
tojik, mellyeka' következendő tavaszon kelnek ki,azon
időben , midőn az Eperjfák levelezni kezdenek. —
Ma Japánban, eggy más Fajnak bábházából, PhaL
JS'ocli/crici t fáinabb selymet készítenek.

6, Faj. Gyü r ü s F . Ph. Neuftria. fele JHíngelroupp.
Szárnyai szürkék, két rozsdaszín vonásokkal, alól
eggyel-

Európában, a* Gyümölts ée. fákon, a'Pille Jú-
lius végén eggy ágatska korul gyűrű formában rak-
ja le kek szürke tojásait, olly erősen leenyvezve,hogy
késsel is alig lehet felvakarni. Ezekből tavasszal igen
idején kelnek ki a' szép világoskék, veres és fejér li-
neás, de igen ártalmas Hernyók, tsoportoson egybe
fészkelödnek , 's pusztítnak.

7. Faj. P r o c e s s z i ó s P. Ph. procesjionea, bíe 93ro»
ceffíotiárűttpí. Szárnyai hamuszín barnák , a1 Nős-
tény eggy homályosabb vonással, a1 hím hárommal.

Európában a1 Tölgyfán. SzÖrÖs Hernyói eggy
Vezérjek után feles számú párokkal, Processzió mód-
ra ballagnak eggy fáról a' másikra , és nem tsak a*
fáknak ártanak torkosságokkal, hanem a' vizsgálók-
nak is ( kigözölgésekkel) 's hulladék szőreikkel, mel-
lyeket a' Levegő a' tsupasz testre vívén sajnos visz-
ketést 's gyűlaiíást okoznak.

Í.Faj. S a l á t a P. Ph. Caja. ber Sár, bit fc r̂corje
95/irenraupc / ber 0Í-ffefrpínnet.

Szárnyai barink, fejér folyamatokkal, hátúi bár-
sony színük, feketével pettegetve.
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Európában, a1 szcbbszíntí nemes Pillék közzül

való; de nagy szőrű barna Hernyója a' Tsalánon kú
vül a' Salátát és más kerti Parajokat, is emészti.

9. Faj. E g y e n e t l e n P i l l e , poros Hernyó. Ph.Dis.
pur. bee ^roftfopf; tfc StammraBpe.

Szárnyai foltjai szürke és barna ködösök , a' Nős-
tényeknek fejéresíők , fekete törlésekkel.

Európában a1 Tölgy , Gyiimölts ée. fákon. Ne-
ve zC két nemnek különböző nagyságától 's színéiül
vagyon. A' Nőstény kél annyi, Augustusban 's Sep-
teinberben a' fa derekára loj;k 4. 's £. százat eggy
rakásra, és azokat poros szőrökkel bevonja. Szőrös
hernyója fejér lineás, igen nagy feje van, elöl kék,
hátúi veres pontjai vágynak. Igen nagy ehető és gyak-
ran veszedelmes. Ez is viszketegségel okoz a'kézen.

AO.Faj. S á r g a f a r ú P. Ph. crhyforrhoea, bfc SJÍcfíer-
raupe/ frfjitifirse 0. buntc 3Bíi'terroupe,bec ©clbafter.

Szárnyai fejérek, alfele szakállas, rozsda szín.
Európában ugyan azokon. Eggy légár tal inasabb

hernyó a1 Gyiimölts fáknak, melly ősszel kél ki to-
jásából, és a1 lelet az öszvesodrolt hervadtt levél-
ben az ágakon társaságban tölti el, a' nélkül hogy
néki, a' Fegszanyarúbb hideg is ártana. Ezek a' leg-
közönségesebb telelő Hernyó fészkek , mellyeket tél-
ben és tavasszal hernyószedo ollókkal szednek le.
Pilléje tsupa fejér.

11.Faj. K é k f e j ü P . Fk.cacrulttocepkala. fcet SBfaufopf.
Szőrriyai szürkék két rozsdaszín vonásai és fejéres-
lo foltjai kettősök (veseformák).

Európában ez is a' Gyümöltsfáknak igen ártal-
mas Hernyó, és a' virágok pestise, tsupasz, kékellö,
sárga lineás, fekete pontos.

12. Faj. F ú z P. Szú P. Ph. Cnjfus. bfe IBeiftenroiipc/
bee •C|E>I,i6c>íir?r/ Jpoíjfcfe&. Szárnyai ködösök, dereka
hátúiról fekete vonása, tsápjai levelesek.

Európában a' Szil - és Tölgyfákban, de legin-
kább an Fűzfa tökékben. Hernyója szorÖsötske, fe-
je fekete , háta vérszín , 4. hüveiyknyi hosszú , és
eggy ujnyi vastag. A' reves fákat derekasan fúrja

-és emészti. Hajdan a' Rómaiaknak kedves eledelek,
mellyet lisztéi ie hizlaltak. Lyonét erről jeles felbon-
tzolást adott.

« . Faj.
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13.Faj. P á r h o r d ó P. Ph. antiqua. fcfe 35úrjíertrau*

pe ; &er ©onbecíing.
Első szárnyai rozsda színük, a* hátulsónak szege-
letén fejér holdotska a' nőstény szárnyatlau.

Európában, igen közönséges majd minden fán.
Hernyója szőrös, fekete, fejér, sárga, és fekete etse-
tekkel; sokeledelü, pusztító. Augustusban bújnak ki
Pille'ji, és a' hím, szánryallan nőstényét Öszveragad-
va fáról fára hordozza.

14. Faj. P a s i t P. Ph.graminh. bfe ©rflératlpe 7 Uv
ffiroöm^ber. Szárnyai szürkék, háromágú líneája,
és pontja fejéreslök.

Déli Kurópába a' Pásitnemii novevényeken,ho-
lott gyakran a1 Tartománynak tsapásai. Hernyója
két hiiyelykayi, sok étkű , sima, setét szürke, máj
szín tsíkokkaí. Ha nagy sokasággal van, eggy éjjel
egész dúlö földeket úgy megemészt , mintha meg-
aratták volna. Árkokkal zabolázzák, 's Disznókkal
pusztíttatják.

15.Faj. K o r m o s P. Ph, fuliginofa. ter ÍKllffl&ge!.
Szárnyai piros kormosok, kettős fekete pontokkal,
hasa vérszín, háui fekete.

Európában a' Répán, Mustáron, Pásiton, Nyír-
fán ée. Hernyója szőrös, rozsda szín, feje és elsÖ
lábai feketék. Télben nagy bővsé^gel járván, Nor-
végiának havain, hideg nyarat, és termések' szüksé-
gét hirdet.

B.) Mérők, Geometrae. @pQH(iec.
Tsápjok töve erősebb, szárny ok széles, elől ki-

tsípett, vízerányoson nyugvó. Hernyójuk 8-10. lá-
bú, nyugtában ágaskodó, és ágaskodva vagy ara-
szosan járó.

16, Faj. P ö s z m é t e P. Ph. grojfutariata. fcec ®tQd)f(•
Beerfpanner/ X înt?nfíerf. Szárnyai fejéreslök, kerek
fekele motskokkal, az elsők sárga vonásokkal.

Európában hernyója szőrosötske, feiai íiamu-
szín, íekeíe pontokkal, alól sárga ; eggy másikkal
együtt; Ph. 'iVa-varia, IP'ds P. a'Pöszmétén és Ri-
bizlin. Étinek hernyója zöld , fekete pontos.

Faj. T é l i P. Ph. brumnUi. ter ^ r t f t m r h í ) / ,
SBMnterfifjmettevHncs. Szárnyai sárgállók, liátrábp
fekete vonásük!;ali iialoványobbak j a' no&tány s 4
nyatííiü, fekete pontokkal.
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Pilléi Octoberben, Novemberbea, sot Déli Eu-

rópában szinle Decemberben jelennek meg, és pár.
zanak. Sem hó, sem fagy ettől őket meg nem Tar-
tóztatja. Ekkor a' nőstény a1 fa tövéről az ágakra
felmász, és valamelly virág bimbóhoz közel, jó ra-
kás veres tojásokat tojik, mellyek tavaszra kikelnek,
és a' Gyiimölts 's erdeifákban rettenetes k'árt tesz-
nek. Vágynak sok Hasonfajai.

C.) • Ilonczák (Levélsodrók) Tortrices. SSfatttutcffet.
Szárny ok széles, utói kitsípett. Nyelvek hosszú.

Hernyójok íó. lábú, házok és élelmek az öszvesodrott
levelek , sokak igen aprók,

18. Faj. Z ö l d i . P/i.viridnna. btv @r&nn>i(fífr. Szárnyai
ferde négy szegük, az elsők zöldek í'ólt nélkül.

Ennek barna fejti, setét zöld, fekete pontos, és
sárga hátúlsó lábú hernyója kÜIÖüb különb Gyii-
mölts és vad fákon talál la tik. Ha az illy öszveso-
drott levelet kinyitják, aT hernyótska igen nyughatat-
lan, és vagy pielve elfut, vagy cggy fonal szálon
magát lebotsátja.

19. Faj. A l m a I. Ph. pomana. t>tt 33(rnU>id:Iei\
Szárnyai ködösök hátúi veres arany ponttal.

Ennek rerhenyö, sárga foltos , fekete fejő her-
nyóji, az Alma, és Körtvély Iákon, Septemberben
fáin fejér selvemből a1 leveleken eggy kis tojás for-
ma gombojagot tsinálnak , abba magokat bébáboz
zák , és következendő nyáron bújnak ki. Vágynak
több Ilonczák , és nem könnyen találni oüy fát, vagy
tsemetét, a1 melly llonczát ntm táplálna.

D.) Jüzpiilék, Vyralides. Stcfctmotte« 3űnfifer.
Delta formára ollósán öszvehajlott szárnyúk ,

Tsápjai fonalfoimák, falámjai vjsszahajlottak, nyelvek
kinyúlt. Éjjel á' túz , és gyertya világnál repdesnek.

20. Faj. L i s z t P. Ph.farinalh. bet tyoífrfhígi'I.
. Falámjai hátra horgadtak, szárnyai pallérozottak,

tündöklők, fejér széllyel álló vonásokkai, töve és
hegye kék szürkék.

£urópában, Hernyója a'Lisztben, mikor a' liszt
meginolyoiodik; ültében farkát feltartja.

2i. Faj.
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01.Faj. Z s í r P. Ph. pinguinalis. fcer .

Falámjai hátra horgadtak , szárnyai hamuszínük
szélei vastagabbak majd fekete prémesek.

A'( kövérségekben , Szalonnában , vajban ée. a'
kamarákban 's konyhákban bovséges, ritkább az em-
ber gyomrában, de élőkben az élők közölt leggonosz-
szabb, és kirekeszteni nagy munka.

E.) Bagolypillék, Noctuae. 0! a d)t faltér.
Széles szárnyoknak külső széle inkább egyenes,

a' felsők gyűrűvel és sebhellyel jegyesek. Tsápjai
Serte szálúk. Nyelvek kioyúlt szarunemtí.

is. Faj. P a r é l y P. Ph. oleracea. t>er SOurjeínoger #
fcie ítrűuteufe KIsö szárnyai rozsda színük, sárgállŐ
holdja, és fejér vonása hátúi kétágú.

Európában a' kerti zöídségeJcneft tövein , irteííve-
ket megemészt; a' borsó, bab, saláta ée. leveleken.
Hernyója sok élkű, tsupasz, felül kékellö fekete pon-
tokkal ée. alól hússzín veres.

23.Faj. B o r s ó P. Ph. pfji, bee £iiífenfreíT«r.
Szárnyai rozsdaszínük, két motsokkal, végső vo-
nással habos, halovány. •

Európában , aT Borsóban , Jeneszterben ée. a*
hüvelykes veteményeknek tokjait emészti. Hernyója
rozsdaszín, 4- sárga lineákkal, feje hússzínü. Ez é
az, melly a" Répa mag tsöveket is síp módra meg-
lyukgatja? (bee ÍDfeiffr)

F.) Molyok. Tineae. D)ÍOttC.
Szárnyok keskeny, igen hosszú, Nyelvek kinyúlt,

hánja nemti. Hernyójok 16. lábú , többször tsuklyák-
ban lakó, Tsápjok serle szálú. Igen aprók, de leg-
kárlékonyabbak.

24. Faj. G y ü m Ő l t s m o l y . Ph.Padella. bíe f
Első szárnyai kékellök, 20. fekete pontokkal, a'
hátulsók barnák.

Ez tojásait az Almákba és Körtvélyelcbe tojja ,
és ennek hernyója az, melly azon GyümÖltsÖket „
megférgesíü , 's idő előtt vagy leliullatja, vagy meg-
érleli , és azoknak béléit kirágván 's Ö .zverútítván,
unalommal vetetti el. Hlyen Pille tojja a' Szilvák-
nak kukaczjait is.

25. Faj,
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25.Faj. S z ü t s m o l y P. Ph. pellionclla. bie V--o «.,

Szárnyai szürkék, fekete közép ponttal, feje szürke.'
Ez , és még ennek 3. Fajtársai , úgymint : Ph.

ve/tia tella , Buhamoly. Tapuzelln , Szönyegmoly F.t-
Jcitetla (farcitella) Stti'-rnulyt böv tsapási házaink-
nak. Lárvái tsuklyákban íappanganak, és az első
főképpen a1 Sziils munkákat, a' többek minden gyapjú,
szór, és bor nemű ruhákat 's eszközöket rútul emész-
tenek. Legjobb ellenzojök és elüzöjök a' Terpeutiu
olaj szag.

aö.Faj. M é z m o l y , Szipoly. Ph. mellonelln. irt
.fcüiiiqfecfer. Szárnyai szürkék, hátúi bársony színük,
fejér vonással, p.iizsotskája fekete, a1 hegye fejár.

Ez ismét két Fajtársaival, úgymint: Ph.cerella^
viassz Sz, és fociella, kövi Sz. a' Melleknek igen ve-
szedelmes ellenségek. A' két eíso a1 Méhkasokban
(KÖpűkben, Kaptárokban) kártékonykodik; amaz a'
lépben sikátorokat fúr. Ez a' viasszat emészti; az
utolsó a' kövi Mehnek (Apislapidarin) lépeit rontja
hasonlóképpen.

37.Faj. K é r e g m o l y . Pk. corticella. oie Siftibfnmotte.
Szárnyai szürkék, szélei arany pontosok, hátrább
2- hóldosok.

Európában az élöfáknak kivált a* fél-vadfáknak
kérge alatt lakik.

IS-Faj. A l m a l e v é l m o l y . Ph. Roefella.
feutfeí. Szárnyai feketés aranyosok, 9. domború,
szélén lévő ezüst pontokkal.

Ez az igen szép moly, és még néhány igen apró
Molyok , a' Faleveinek két hártyái között, élnek,
rágnak , azokban különb különb tsavargós menetele-
ket tsinálnak,-és sokszor a* Leveleknek tsak vékony
inas hártyáit hagyjik ; azért Levélymotynak , Snbcti-
tnneae. Minázókernyóknak, tERítiircau^C , mondáinak.
Hlyének : Ph. gemnwWi , Tölgy levélmoly. Pedeila ,
Eger L. Schatffferella, Bikk L. ée. Ue ezen Molyo-
tou kívül, vágynak illy Levélminázók a' Légynyú-
vek, Zsúsokok , Levélbogarak, Szúhok ée. között is.

Hajdan a* babonás Nép az illy Levelek figurái-
ból sok rosszat jövendölt.
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>. Faj. M e d g y v i r á g m o l y . Ph. pruniella.

Szárnyai alól barnállók , hátúi homályosok, feje
fejér, háta fejér lineája, barna kereszt lineáját ál-
tal vágván.^

A' Medgy, Cseresznye ée. virágokban, mellyek-
nek viragleveleket, és nemző részeiket el rágván, azo-
kat fonalakkal beköti.

go.Faj. G a b o n a m p l y . Ph. granella. htt tüef§e
JCornitmcm. Szárnyai fejér és fekete tarkák,feje fejér.

A' Gabonás házakban, lárvája sok magszeme-
ket selyem forma szálakkal tsomób:i fúz, nidgát kö-
zibe fonja, de ki 's bejár, és a' magokat , kiüresíti_,
megrágja, raegörli, és sok kárt tészea.

G:) Tollúspiiyk. ^lucitae, 5 ebe? itt ott?.
Szárnyai ujjasok, tövig hasadtak, szörötskékkel toll

lasok.
31. Faj. R ó z s a T. Ph. rhodadacfyla.

Szárnyai hasadtak sárgállók, fejér vonásokkal,íaz
elsők két, a* hátúisók 3. ágúk.

Európában a* Rózsán ; rozsda szín ; derekának
oldalai sárgállók.

H.) Kartsúpillék. Hepiali. <3djttiaíf(iltet\
Tsápjai fűzéresek, rövidek.

|2. Faj. K o m l ó P. Ph huntuli. feef £opfett ©djltf.
Szárnyai sárgák, ülzszlnnel tsíkosok ; a"' hímnek
fejérek.

Európában a1 Komló 'gyökéren ; veres viszkete-
get okoz, melly Disznó ganéjjal üződik el.

IV. Rend. Reczésszárnyűk. Ncoroptera. \

Eggy kis Rend, mellyet többnyíre nyurga
testek 4. gyenge háló forma , vagy rostélyos ,
nagyobb részént gyöngy !iáz színnei tundó'klö,es
más Bogaraknál hosszabb 's keskenyebb s^ar-
nyok eléggé megkülönböztet. Farkokon horo^
vagy serte forma szálak vágynak, de fulá íkjo.í
nints. Lárvájok 6, lábú. Kagaciozó. Bogaras.

L Állatok Qrszáüa* Y *2
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53, Nem. A T S A , Szitakötő- LibclUda, SBflfíev,
junqfcr / 'Xeufeféitabeí. ée.

Szája áUkapczás , állkapczája sok. Ajaka 3.
ágú. Tsápjai derekánál rövidebbek, igen ve.
ítonyok, fonálformák. Szárnyai kiterültek. Far-
ka (a' hímnek) horgas, fogós.

Ezeknek Lárvái vízben laknak, és száj ok-
nak mozgatható fogójáva) hatalmas ragadozók.
Fárzások igen különös, melly reptekben így esik:
»' hím , farka ollójával nyakon kapja nőstényét,
lep ülnek eggyütt; ez szabadulni akarván, farka
hegyével vetné el hímjének mely jé 1, de annak
fegyvere a* melyjén lévén, éppen ott kapja bi-
béjét, 's tovább repülnek.

• Ki terült szárnyakkal nyugvók.

i.Faj. L a p o s h a s ú A. L. deprejfn. b ^
Szárnyai tb'vei mind feketéllok, hasa lapos, olda-
lai sárgállók.

Az Európai vizek körüli a' hímnek hasa kékeL
16, a1 Nősténynek barna.

• • Fddlló szárnyakkal nyugvók.

2.Faj. Sz ínes A. L. Firgo. bte Síujnnmpfye,
Szárnyai színesek.

Európában, a' fojóvizek kó'rt'il, teste zöld, kiSk
selyem színű; szárnya különbségével vagyuak 4. Ha-
sonfajai.

3.Faj. T ó i A. L. Puella, fcfe ©ttmpfnymplje.
Szárnyai iivegszíiiűk, (színellenek).

Az Európai lós réteken, igen sok Hasonfajokkal.
Teste legkartsúbb, farkának 3. Jiegye van.

. KftBÉSZ. JEphemera.
© Z ^ i f

Szája fogatlan, Falámja 4. rövid fonálforma.
ÁHkapczája rövid, Tsápjai rövidek árformák-
Szemein felül két nagy íijók szemei. Szárnva1

felállók, a7 hátúiöók igenkiLsínyekj farka sertés-
lni* ek
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Ennek Lárvái néhány esztendeig a' vízben
Jaknak, vízi Növevényekkel élnek, úszók, se-
rények, a' partokban üregeket vájnak, hogy a*
Hsuknak prédái ne legyenek, 2 - 3 . esztendő
múlva , derék Nyárban Augustus tájban, bábjai
egyszerre milliónként kezdenek úszni a' víz fe-
leit, a' Kérész kifejlődik , repül , de élete alig
tart eggy Napot, semmi eledellel nem él, meg-
vetkezik, párzik, tojik, 's rége.

i.Faj. Közönséges K. E. vulgata. bee gémein?-£afft.
Farka 3. sertés, szárnyai barna reezések és folto-
sok, teste barna,

Európának vizeibea, a' Tiszában, Szamosban ée.
is; Kárnioliáh-n Láz körül olly böv, hogy szekerek-
kel hordják a' szántóföldekre trágyának , mellyre
ígen jó. Öszvetsomódzolt nagy rakást tojik.

á.Faj. Eggyóra i K. E. horaria. boő ©tunbentljtercüett.
Farka 'Z, sertés, szárnyai fejérek, széle vastagabb,
fekeléllö. • '

Az Európai vizekben. Tsak két liáeánnyi hosz-
szú. Estve kibúvik; reggel nints.

54. Nem. POZDORJANY, Gizgazlakó.

Szája szarunemü rövid horgas hegyes, állkap-
czáj^ hártyás, Falámja 4- Fiókszeme 3. tsáp-
jai serte szálúk, derekánál hosszabbak, szár-
nyai egymásra dűlők, a* hátúisók ránezosok.

A' Pozdorjányok estvénként a' levegőben
seregeinek, és minieggy tánezot járnak. Lár-
vái a1 vízben magoktól készített , és magokkal
hurczolható (úszó battériákban) hengerforma
tsövekben laknak. Sqkan ezen vaczkokat nád*
pozdorjából tsinálják, mások pázsitból, faszi-
lánkokból, fövényszemekből, apró követsek-
bolP mások tsupa apró vízi Tsigákból. ée.
aj. Kétfarkú P. Ph. bicaudata. bep ©ü6e(fífett)űni.
Szárnyai eresek , reezések,

Y 2 Euró-
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Európának vizeiben. Egész teste zölitellö. Egy.

be tsomódzott tojásait mint a' zatskós Pók magával
hordozza.

2.Faj. T s í k o s P . Fh.ftriata. bfe
Fekete szárnyai, tserép színűk, eresek, tsíkosok.

Európa vizes helyein , mint eggy eggy hü-
Velyknyi hosszú, Pilléhez hasonló, a'Fetskék bőven
kapdossák.

$. Nem. FÁTYOLRA , Egynapéltü. Hcmerobius.
C t ö í

Szája rövid, szarunemi'í, Allkapczája henger-
forma, egyenes, hasadt, ajaka kinyúlt. Fa-
lámja 4. Szárnyai lehajlók (nem ránezosok)
Tsápjai domború derekánál hosszabbak, serte
szálúk súgárok.

Lárvája a' szárazon él, eggy borsonnyi tok-
ba fonja bé magát, a9 meglett Bogár hasonlít
az elébbeniekhez.

1.Faj. Z ö l d F, H.Perla. fcie <P?cIffiege. Sárgászöld,
szárnyai üveg színük, (általlálszók) erei zöldek.

Az Európai Fláutákon , Levelészekkel él, Csi-
masz szagú, szemei nagyok, fénylők. Szárnyai mint
a' többeknek gyöngyszínűek.

^6. Nem. HANGYALES. Myrmeleon.
Sööftotbjuncifec. Szája és Allkapczája szarune-
rmik, hegyesek, ajaka kinyúlt, falámja 6. Tsáp-
jai kifelé vastagabbak, szárnyai lehajlók, a' hím
farka kétszál eggyenes fogó.

í.Faj. H a n g y a p a z é r H. M.formicarius. bee 9íítiei*
f«il5u>e.. Szárnyai barnák, ködösök, hátulsó szé-
le felé fejér foltosok.

Európának fövenyes vidékein; Lárvája lapos ,
hosszúké, szürke, eggy házi Légynyi, hátra mászó;
ez ama nevezetes Hangyafogó , melly a' fövényben
tÖltsérforma lesvermet váj,' magát abba. nyakig be-
ássa, olt a1 véletlen, ezen verem szélén elmenö, és
a' síkos fövennyei letsúszó hangyákat, és más apr>
bogarakat megfogja és pusztítja; ha elszalasztja, ad-
dig szórja reá a' fövény záport, míg le nem buktatja,
azután kiszívja, 's lesét ujjra m&gi^azítja. ée.
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. Nem. P A N O K P A . Panorpa. (SFocptOttPicgc-
Szája elnyúlt, hengerforma, szarunemü, fo-

gatlan, allkapczája hegye 2. ágú, ajaka elnyúlt,
Falámja 4. fiókszeme^. Tsápjai derekánál IÍOSZ-

szabbak, a ' h í m farka rák ollós.
1. Faj. K ö z ö n s é g e s P. F. camnmnis. fcf e

ffr
Szárnyai egyenlők, fekete fóítosok.

Európában , mint eggy félhüvelyknyi hosszú,
setét barna, leginkább kétszárnyú bogarakkal él.teste

£8-Nem. TEVENYAKBOGÁR. Rapfiidia. }
Szája hajlott ínyüt álJkapczája hengerforma,

tompa, ajaka kerek, épszélü , szarunemü. Fa-
Jámja 4. igen rövid; fiókszeme 3 . Szárnyai le-
hajlók, Tsápjai derekányi hosszak. A'Nőstény-
nek farka hátra hajlott puha serte.

í.Faj. Kígyófej i ' i T. H. Opkiapfis. böS OtUtHpfc
d)ín. Szárnyai folt nélkül valók.

Európában a' fenyvesekbeo, de mí nálunk a'
házakban is bővséggel repdes gyakran az ablakokban.

V. Rend. Hártyásszárnyúk, Hymsnoptera.

Négy hártyás, kevesebb, de erős erekkel be-
vont , és közönségesen rövidebb 's keskenyebb
szárnyú Bogarak , mint az elébbeni Rendbeliek*
Első szárnyoknak hátulsó szélén kis horgatska va-
gyon. Vágynak szárnyatlanok is. A' Nőstényeknek
és minden Nem nélkül valóknak ezen Rendben,
a' hátúljokon sérelmes, és gyakran mérges fú-
lánk vagyon. Ez hol kívül ? hol belől vagyon
a* testen , és nem tsak védelmekre szolgál ; ha-
nem arra is, hogy azzal tojásaiknak jövendőre
szükséges helyet fúrjanak. Erről némeJIy Ento-
mologusok az egész Kendet FMdnkosoknak is ne-
vezték. Lárvái különb különb alkotásúak, rész-
szerént mint aT Hernyók, 20. lábúk, részszcréiit
mint a' Pondrék lábatlanok, ée, y



342 VIII. R. A'Bogarakról.
g. Nem. GUBO"BOGÁR. Cynips.

Szája rövid állkapczás, etjgyfogii, ínye haj,
l ő t t , hegye hasadt, ajaka rövid, hencei-fór*
ma épszéHí Falámja 4 rövid, bnnkós. Tsápjai.
fi'izéresek. Fi'tláhkja pereczes, gyakran elrejtett.

A' Gubóbogár Nöstényje bizonyos plánták-
Siak különös részeibe tojik , fíílánkjával a' he-
lyet előre megfúrván; e' miatt a' plánta ned-
vesség a' sebhelyre fojván , azok kidagadnak s

és különös kinövéseket formálnak, mellyekben
az állat részszerént Lárva , részszerént báb ko-
rában is lakozik. Tojásiban különös ez: hogy
iz eltojás után is nevekedik , és sokszor még
megannyi naggyá lessz. Nevezetesebb fajai ezek :

t .Faj . T s i p k e G. C. rofae. ber íftofeii&olrer Fekete,
hasa verhenyö , hátúi fekete, lábai rozsdaszínük.

A' Tsipke Rózsán, mellyen ez Mohnemö fodor
kinövést okoz, melty Spongia Cynusbnti, Btí(icguat\
név alatt hajdan Patikai szer vala. Németiil ödjlaf*
fipfeí, a' betegeknek feje alá téve, álmot hozni gon-
tloltatött. ée.

a.Faj. G a l l e s G. C. Quercus foliL ©ftttnufí, fe{« g | .
djfilMőtt ®. Fekeie, dereka líneás, lábai szürkék,
czombjai alól feketék.

Ezen Fajnak tulajdonítják az Írók amaz igen es-
méretes Galles.Gubókat, rnellyek Téntának és festék-
nek olly alkalmatosok: de mi nálunk ezek nem Mo-
gyoró nagyságúak, sem nem a' levelek alsó lapján,
hanem a1 Gallyaknak 1s leveleknek kijövéséin, az ága-
kon teremnek, és hauemJia a1 Tél hirtelen kezdődik,
jól meg is érnek.

Ezek Németországon meg nem érvén; a' legjob-
bak és nagyobbak Tripolisból, Smimából és Aleppó-
ból kerülnek: de haszna a1 miénknek is ugyan az.
Szorító orvosi ercjek is van. A1 Bogarak Össze! búj-
nak ki, és néha mások bújnak helyekbe.

3.Faj. Rí igyész , Bimbóbogár, Pikkelyes, Tölgy G.
C. quercus gernmqe. öec (ödjuppetiapfel-

A' Tölgyfa bimbóban.
Az
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Az apró Tölgylseréknek vég bimbójában terem,

mellynek olly Lserepes, vagy pikkelyes kinövést okoz,
mint eggy kis Artitaóka.

4. Faj. G 11 b.its b 0 gá r. C íjnercus caficis, tfe <ínPp«
perfltege. A' Tölgy és Cserfa ALtkluipántsokbin.

A' TÖlgy, Cser ée. fáknak Makkupántsait fúrja
meg gyenge korában, abban ama' Timirok elüt!: ÍL;^I
esmeret.es hasznú, és nagy kereskedésben lév», bi-
birtsó.i kinövést okozván, mellyel Guh-itsnak é.s zsí-
ros Gubának nevezünk, (Németül $nopDít'H ) bíz is
megérik mi nálunk; de mástiva Leváutából Kordiák.

5. faj. F i g e G . C.Pfenes. tte ^ef̂ eit ©. bet if
A' Fjgefáu. Nepkeleteo a' vad, vagy iiím i;*Í£3-

fán, mellyne'-. nem i«az gyüiiiöltseíben (rvceoticu un
ctirnttfum) tojnak, báboznak , így azokat érlelik 's
édesítik, és ezekből kiszállván af híiiiport a* szelíd.
vagy Nőstény Figefára által viszik, 's azt ekképii^a
megtermékenyítik. Ezért kivált a' Földközi Tender
Szigeteinek Lakói ezen munkát mngok is szorgalmviz-
látják, a' szelíd Figefafcra vad figsket .t^gatván, hogy
a' Eogár ezekből amazokra száliiasson , és így bö-
vebb, nagyobb, érieblj, és kedvesebb ízű gyüinÖU
tsök lehessen, és ez mondatik. Citprificatiúnak,

i

60. Nem. T E U T R Í D . Teuthredo.
Szája szaruneiiuí, hajlott, fogas, állkapczája

egyenes, hegye tompa, ajaka hengertbrma, $.
ágii, Falánja 4, egyenetlen. Szárnyai kiterűí-
tek, pofledtek, fiilánkja fiirészes iapií, alí'^ ki-
nyúló, paizsotskájáii mindenfelől két távol álló
szem (granutn) Lárváinak hernyó formája va-
gyon , a' Plánták Jeveleit kirágják; ha illetik
karikába tekergodzenek.

i.Faj. R ó z s a T.. T.rofae. fcer STíofenrfecCjet*-
Fekete, hasa sárga, elsői szárnyának gerincze fekete.

Európában a7 Rózsán , dereka néha sárga foltos,
-Lárvája sárga, fekete pontokkal.
B. Faj. F ű z f a r a g ó T. T. caprev. bevSSeíbentiftflír.

Sárga, feje, dereka és hasa fclúl fekete , szár-
nyai sárga ponttal. Lárvája a' FiJAÍati, Ribizlio, ezt és
a'Pöszmétét minden idén emésztvén; világoskék ée.

• •> Y 4 61. Nem.
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ői. Nem. FURÉSZEOGAR.

getifÜcgC. Szája vastag, szarunemü, hegyetson-
ka fogas, Allkapczája görbe, hegyes, henger-
forma, szem szőrös, ajaka hártyanemü, épszé-
lü, mind'rövid, Falámja négy. Tsápjai fonal-
formák 24 íznél többek. Fúíánkja kinyúló, fe-
szes, fürészes, hasa hegyestorvégü, szárnyai
lántsaformák , elterültek. A' Nőstény az ő fü-
rész forma fiílánkjával derekason megtudja fúr-
ni a' lágy fákat, hogy azokba belé tojjon. Lár-
vája egynéhány esztendeig a' fákban lakik , 6.
lábú, puha fákat rág, és lyukgat, ée.

l . Faj. Ó r i á s F, S. Gigas. bee íJíiefí.
Hasa alja és hegye sárga, teste fekete.

Európában a' Fenyöloboz, termöfákon , Tsáp-
ja felényi mint a' teste, 22. íz; Lárvája nagy fejű.

62. Nem. F Ü R K É S Z , Nyergesbogár, Ichneumotu
©cfjíupfiüefVe, <5piim?nfUcf>ec, ée.

Szája, allkapczája egyenes, hártyanemü, két-
ágú , hegye szemszörös , ajaka hengerforma,
kitsípelt. Falámja 4. Tsápjai serte szálúk,
30-nál több ízekből állók, Fúlánkja kinyúló,
tokja hengerforma, 2, nyílású. Haia többnyi-
re szár. által ragad derekához,

415. számos Fajokból álló Nem , melly a'
Hernyóknak, Pókoknak, és más Bogaraknak
pusztításokra sokat tészen0 Sokak eleven Her-
nyókba tojnak, jncllyek attól megbetegednek 3

és habozásoknak vagy elölte, vagy utánna el-
vesznek. Mások Pókokba, más Bogár'.tojások-
ba, söt önnön Fajtársokba is tojnak ; úgy hogy
a* Rolander tapasztalása szerént, sok fajok ezek
közzúl Bak, egyik a' másik pusztítására valók.

s.Faj. S z ú r ó F. /. cutnpunctor. bet Stedjer.
Fekete, szája, és lábai veresek, hasa 's dereka
közt száratska.

Európábaü, bövséges a'Pillangóknak bábjokban*
2. Faj.
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í. Faj, N y i l a s F. l. jactdatar. t»er $pfVfítrng*r.
Fekete , hasa , sarló forma , középbe verhenyö ,

liátulsó szárai bunkósok, tövük és heg vek fejér. A*
Méheknek és Hernyászoknak lárvájában , tsipjaival
a1 falban, a' Hernyászt kikeresvén, elrept'il , vissza
jö, és belé tojik. Replében a1 hátulját feltartja.

3.Faj. S á r g a F. /. luteus. bet
Sárga, dereka tsíkos, hasa sirlóforma.

Európában ée. a' Pillék lárváiban,

63. Nem. HERNYÁSZ. Sphece, 9iaupc«tobtet/

Szája egész állkapczás , ínye szarunemü fogas,
ajaka szarunemü, hegye hártyás. Falámja 4.
Tsápja ÍO. íz , szárnyai kiterültek. Fúlánkja
rejtett, Termetekben, 's életek módjában is
igen hasonlítnak a' Fürkészekhez. Nagyobb
részént a1 .Nőstények a1 fövényben, kerek gö-
dröket vájnak, abba eggy Pókot, vagy Pille
hernyót belé görgetnek, azt gyengén megha-
rapdálják, minden üregbe eggyet eggyet toj-
nak, azt kikelendő Fajzatjoknak éleimére be-
temetik. Mások más lakhelyet választanak,

i .Faj. H o m o k i H. S.fabulofa. bet 6anbíu5í6er.
Fekete borzas, hasa szára 2. ízü, 2-dik, 3-dik ro-
vátka rozsdaszín.

.E[jráp;í;iak homokos földem, holott ezeu sze-
rént gödröt ás, eggy Füle hernyót vagy Pókot belé
tészeti, belé tojik , 's betemeti.

2. Faj. G Ö r Ö n t s é r H . S. figului. fcer 55pfer.
Sírna fekete , ajaka, és hasa rovátkáinak széled-
világosok. "

Európában, a' falon lyukat keres , kitisztítja,
agyaggal bémázolja eggy Fokot belé tesz, belé tojik,
',8 ismét betapaszlja.

. Nem. ARANYBOGÁR. Chryfis. bíe
Szája szarunemü elnyúlt, allkapczája kartsú,

ajaka hosszabb kitsípeít. Jf'aUmja 4. Tsápjai
Y 5 *' röví-



346 VIII.R. A'Bogarakr. Darázs.
rövidek fonálformák, első íze hosszabb, a' több
íz rövid. Teste aranvos fénves. sima, Hasa
alól boltos, mindenfelől oldal pikkelye. Fa-
lámja majd kinyúló.

í.Faj. T ü z e s A. C. i^nita. t>ie Wnt;t>efpe. Sírna,
fénves, dereka zöld, hasa araoyszín, heg ve 4. fogas.

Európában a' kö és sárfalakban, a' szivárvány-
nak minden színével ragyogó szép tftzszín Bogár.

65. Nem- DARÁZS. Vefpa.
Szája szarunemu, állkapczája öszvenyomott,
Falámja 4. Tsápjai fonálformák:, első íze hosz-
szabb hengerforina , szemei háLUbrrnik, teste
sima, fúlánkja rejtett, i-sö szárnya ránczos.

A' Darázsok kevés magános fájókat kivé-
ve Nőstény iiatalom alatt való társaságban él-
nek. Nőstények, hímek és nemtelenek, mint
a' Méhek mesterséges kék, szürke papiros for-
ma lépeket raknak, a1 Méheket mézeikkel egy-
gyütt, és a1 több tsupasz szárnyú Bogarakat ra-
gadozzák* ée. 159. Faj.

a. Faj. Lódarázs, K Crahro, 6íe ^ocníffc.
Dereka fekete, elöl verhenyo folt nélkül, hasa ro-
vátkái eggymást érÖ kettős fekete pontosok.

Európában az Odvasfákban avagy azoknak to-
vei alatt, néha TsürÖkben ée. is. Legnagyobb ezen
Nemben. Méheket ée. pusztÍL, nagy dougással jár ,
fúláiikja veszedelmes, egyszerre 4. sebet ejt, és jaj
.innak. A1 ki vigyázattanúi fészkét bízgatja.

2. Faj. K ö z ö n s é g e s D. V. vulgáris, bte gemeinc 2B-
Dereka niintíeiifelíil félbe szakadl. Uueával, paizsota
kaja 4. toltos, íiasa rovátkái' raegszaggatott, feke-
te poislosok.

Európában eledelek lopott méz, ért édes gyü-
möltsök, Bogarak nyers hús ée. maslerséges többnyi-
re szürke, de sokszor szépen márvátryoiott, barna,
fejér, fészkeiket va^v léceikett kujiottfa, rojtokból
rakják, a' főidbe, vagy üres inéli kasokba, vagy fá-
ra ée. felakasztják ; de ss.it.ni gyülyteméuyek nintsea

3.Fflj
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3. Faj. C i n g e r D. K arve>i!;s. bie % ?pnoefpe.

Hasa' 4. vonása sárga, st ,S-di'í félbe szakadt.
Európában, bövséges az édességeken a' Dinnyén,

Szöllön. ée.
4.Faj. R o s t á s D. K. crihrnrin. bfí ©íe&mefp*. (az

elölt Sphexl. Fekete, hasa sárga vonásokkal, a'
középsők félbe szakadtak, elSÖ szárai öblös {rosta
formán gödrös) paizsokkil.

Európában az Ernyös Plíntákon, a' hímek elsÖ
lábain eggy eggv által l.í'szó gÖdrÖfskskíceh.ellyes tá-
nyér otska vagyon, meHveket hajdan lyukaknak tar-
toUak, és Bogarat erről nevezték. E/.cn fáoyérkák
részszerént a' párzásban a' Nőstények erössen tartá-
sára, részszerént föld ásásra valók.

66. Nem. Mén. Apis. Siette.
Szája szarunemi'i, állkapczájának, és ajjakinak

hegye, hártyanemií, nyelve behajlott, Falám-
ja 4. Tsápjii fűnálformák, rövidek, szárnyai
kiterííltek , fiílánfcja a' Nősténynek és nemte-
leneknek rejtett.

A' Méhek is re'szszcrént magánoson , rész-
szerént társaságban laknak, mézzel, és a1 Gyü-
mölísöknek 's virágoknak, édes nedvével él^
nek. 214. Fajok. 3. osztályban.

i.Faj. R ó z s a m é h . ví. centuncularis. ble SíofenBífne.
Fekete, hasa túzszín gyapjas.

Európában , magánosán lakik a' föld alatt, Ró-
zsa levelesből igen jeles fészket, készítvén; a'közön-
séges Méluiél kissebb.

2. Faj. Mézgy ül y t ő r n é l . A. nwllifltn. 6i< Jf>onf<j«
hunt, jinme. Kurta szőrű, dereka szürke szabású,
hasa barna , hátulsó szárai szem szőrösök , belől
keresztbe rovátkosok.

Európáján, vadul az Odrasfákbm, megszelídít-
ve kasokb.ui Kopá'íLjen Kaptírokbin vendég. Nős-
lény liatrtlo 11 aUtt élői társas \% , a' szorgalinatosság-
n.ik és jó Rendnek tüköré, mind tsuda mesteiségéről,
mind hasznos munkájáról nevezetes, és ha nem egy-

. gyetlen eggv, legalább első és legrégibb házi állat
ezea seregben. — ÍSöstényje vagy Királynéja (Anva

Mcli)
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Méh) eggy; magossabb, hosszi'ikább: ez a7 munká-
sok TestőrzÖ seregével körül véve. Lép Várában
szüntelen otthon van. és az arra készíttetett Cellák-
ba, vagy Lép lyukakba majd minden idén 40000 - et
tojik. — A' Herék (Hímek) 1600-ig, nagyok és erö-
sek, lunyák, torkosok, isak néha jonek ki déltájbaa
a' verő fényre , fúlánktalanok. Mind kél. rendbeli
líem tsupán tsak 11 Fajzatok szaporítására valók.
Nagyobb részt teszik a1 munkások , nemtelenek, mel-
lyek eggy Kasban szinte so,ooo-ig vágynak, kisseb-

T

es a' íiajoK Korul való gondoskodás-
ban, valamikor az iclö engedi, eggy mértfőldnyi tá-
volságra jönnek mennek, a1 virágok nedvéből (Nectar)
mézet, a'hímporból viasszal szedvén 's készítvén,
6. szegletü selytekét, vagy viasz leneket raknak, azo-
kat mézzel megtöltik, az Anyát, a Heréket és rajo-
kat táplállyák, a' lepel tisztítják, a' hóitokat ée. ki-
hordják, vigyázókat rendelnek, ellenségeiket fúlánk-

. jókkal üldözik; majd a1 hímeket .1' párzás után meg-
ölik , elűzik. Végre a' megért Rajok Nyár' kezdet
után, asszonyoknak harmad nap alatt minden fertály-
ban hallató síralmára elválnak, kirepülnek, újj lakos
Sereget formálnak, 's más nap hordanak. Így esik
ez eggy idén egyszer, kétszer, háromszor. Mint eggy
7. esztendeig élnek. Az 6 gondviselésekről 's hasz-
nokról láss a' Gazdaság' Íróknál.

3.Faj, F á i M. A. violaqea. bíe Jpofs&fene , SECioIef*
Borzas, fekete, szárnyai violaszínúk.

Európában, a' száraz tökékben, melly eket hosz-
szára kiváj, abba a* fenekén kezdve 4, 5. fészket rak,
mindeniket hímporral és mézzel megtölti, eggyet egy-
gyet belé tojik , és vékony fa gyűrűkkel egymástól
elválasztja.

4. Faj. F ö l d i M. Poszméh. sl. terrvjiris. fele J^ummeí.
Borzas, fekete, dereka sárga Öves, alfele fejér.

Európában, mellyen rakja fészkét, a'fold alatt,
ée. fa szilánkokból lépet, és abba kevés mézet tsi-
n alván.

$. Faj. M o h ó s M. A. Mufvorum. bie 3JÍDoé&fetff ,
<3J?ooéí)timmeI. Borzas, túzszínü, hasa sárga.

Európában, a'Mohok alatt, fészkel kívülről móh,-
ból készíti és fedi bé; mézet gyűjt.

67. Nem,

\

t

VIII. R. A' Bogarakr. Hangya* 349

67, Nem. HANGYA. Formica, 9tmeife, Stemtnft.
Falámja 4. egyenetlen , ízei hengerformák ,
hártyás hengerforma ajaka hegyén ; Tsápjai
fonalformák, dereka és hátulja eggy felálló
pikkelyke. A' Nősténynek és nemteleneknek
fúlánkja rejtett, a' hím és Wöstéivy szárnyasok,
a* nemteJeneknek nints.

Ezek is 3. nemű társaságos állatok. Indiá-
nak , 's Déli Amerikának tsapásí. Szárnyas
hímjei és Nőstényi a' levegőben seregelve pár-
zanak ezek, a' számtalan szárnyatlan Nemte-
lenek alá tojnak a' Hangyabolyba , melly után
Nöstényjek meghal , hímjeiket elűzik. Ö ma-
gok szorgalmatos és munkás együtt lakásban f

tojásaikat' és bábjaikat mondhatatlan szeretet-
tei apolgatják, táplálják és szeretik, nappal a*
i»Hpfényre kirakják, éjjelre ismét a' Bolyba be-
hordják, ée. Mi nálunk télre nem gyűjtenek,
akkor alusznak.

Az ö savanyú nedvességekből eggy jpiri-
tust készítnek, és a' Hangyaboly feredÓ erős
izgató Orvosság. Ártalmasok kivált a' fáknak
és minden édességeknek. Ellenzőjük , és el-
üzöjök a1 halsír szag (Thrán^) hanaú, tubáka

. Bürök főtt víz, kávé seprő. ée.
í.Faj. Ló H. F, herculanea, bfe íPferbültleife,

Fekete, hasa, tojásforma, lábai rozsdaszínűk.
Európában, és Amerikában a' reves fákban, leg-i

nagyobb az Európaiak közölt, 6, lineánnyi hosszúd

a.Faj. F a k ó H. F. rufa. fcie rotíje
Fekete Öszvenyomúlt dereka , és lábai rozsdaszíniik.

Európában , az erdőkben , igen torkos állatok,
mellyek éhségekben egymást is megeszik. Közép-
szerű nagyságúk.

3. Faj. V e r e s H. F. rúdra, bie fteíiie cötf?e 9(itt'fff.
Tserépszínű , szemei, és hasa alatt lévő pontjai
feketék.

Európának erdejeiben, a' mieink között leggo-
cosszabbul tsíp. 4- Fj
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4„Faj. G y e p i H. F. cacfpl'um. bfe SKafenameifí. -

Fekete, hasa száratskája két gombos,, paizsotská-
ja kétfogas.

Európában, a' száraz réteken ée. A' hímek és
Nőstények, Atigustusban meleg déltájbaD rajzanak,
a'Pozdorjányok módjára, a' levegőben oszlop módra
repdesve, és tánczot járva. Estve repdesve, mint-
e g y északi világosság, úgy látszanak. Hasok tojás-
fon'na, lábok tserépszÍBu", szárnyok áltat látszó, ée.

5. Faj. T o r k o s H. F. omnivora.j
Dereka felemelt pontos, száratskája két gombos,
teste tserépszín, kasa kitsiny.

A' két Indiában , nagy sereggel vándorló , és
illemekben valamit Isak megrághatnak, mindeneket
pusztító, rontó, rettenetes állatok, még gyermeke-
ket ís Öltek meg. ée.

6. Faj. B u s a H. F. cephaloUs. fter SDlcffopf,
Dereka 4. tüskés, feje kettős nagy , háiúl minden-
felöl hegyes toros.

Déli Amerikában, eggy Darázs nagyságú, ván-
dor, leginkább a' Hangyász pusztítja.

68. Nem. MIJTJXLA. Mütilla. 2£ftetfciene.
Szája szarunemu, nyelve nints, állkapczá-

ja hegye liárlyás, ajaka elnyúlt, visszás kúp-
forma , a1 hegyén 4. falámja. Tsápjai fonál-
formák , szárnya legtöbbeknek nints. Teste
pelyhes ; dereka hátúi tompa, fdíánkja rejtett;,
szitros.

i.Faj. E u r ó p a i M. M. europaea, fcer ^
Fekete, dereka verhenyö,hasa rovátkainak széle fejér.

Európának fenyves erdejeiben, Nőstényei szár-
nyasok.

VI. Rend% Kétszárnyúk. Diptera.

Kétszárnyú* Bogarak, de a' mellyeknekmég
szárnyokon túl a' derekokon eggy pár többnyire
pikkellyel befedett, kis gombotskájok, vagy szár-
liyaukájok vagyon, (Halteres, fiók, vagy sarjú

áy )

t
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szárny) mellyröl némelly Természet vizsgálók
az eg^sz Rendet Haltcrata, Fiók szárnyasoknak
is nevezlek. Többnyire Embereknek és Barmok-
nak alkalmatlan Bogarak, eleven á'latokba, nyers
és sült húsba, sajtba ée, eledelekbe *s ganéjba
tojnak. 1-árvájok nagyobb részént tisztátalan
nyiiv, Pondró, Kukacz. Ez eggy darab ido múl-
va öszveránezosodik, és eggy barna hengerfbrma
bábbá kernényedik. Wemellyek elevent szülnek.

A' tökélletes Bogárnak némelly Nemekben
hegyes kemény Szípjok vagyon, másoknak lágy
hajló orrok j másoknak ismét semmi szájok nin-
tsen. ée.

69. Nem. BöGÖLY. Oeftrus.
Szípókája hátra vont, kidüllyedt , öszvenott
ajakain belől, kitsiny Jvukkal, Falámja nints.
Hüvelykje hártyás , hengerforma, hártya ne-
mű, hajló, rövid, visszahajlott, 3, sertéket
zárván bé. Thápjai rövidek, serte szálúk.

Ezek a' nagyobb állatoknak bőrébe, orrá-
ba, allrelcbe , ée. tojnak. Lárvái ott kelnek:
ki, és egész télen azoknak nedvességekkel éJ-
nek s amazoknak szegényeknek nagy alkalmat-
lanságokra , a' honnan a' g&zdagságbdi müjd
minden jószágnak legfélelmesebb, és rettentőbb
üldözői., melhekiol ha Jeliét futnak, r[ígka|já]-
nak, ha bugásokat hallják is, ez ö bőrök alatt
való tsomóknak, és bőreiken látszó lyukaknak,
legtöbbszerí okai. A1 meglett állat hasonlít a1

Poszméhez (-Jmmmeí) nagy bugással jár. ée.
i.Faj. Marha B. Oe, bovis. bit Űcífenfirmife.

Szárnyai folt nélkül valók, liasa Xekete, töve fe-
jér , hegye tüzszín.

Európában , a' Marháknak és más Barmoknak
hátába a' szór közzé tojik , meily kikelvén a1 bör
alá veszi magát , egész Leien ott él, kidüllyedt tso-
mót, és nyú^íiaUtlaiisigoí. okoz; sok madarak ki-
szedik.
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a.Faj. I r a m B. Oe. tarandi. frfe 3lemit()ier&remf>.

Szárnyai folt nélkül valók, dereka sárga, fekete
•yonással, hasa túzszín, hegye sárga.
Az Irámszurvasnak hátáb xa , a* Lappoknak nagy

tsapása, melly miatt esztendőnként Nyájjaikkal, az
Erdőkről a1 havasokra költöznek. A* szelídeknek job-
ban árt, miat a' vadaknak. Nagyobb az elébbeninél.

g. Faj. Ló B. (RozsFéreg) Oe. haetnorrhoidalis. t)ic
ÍJJfei'bP&rfmfe. Dereka sárga, fekete vonással, szár-
nyai fejérek barna vonásokkal.

Eggy-a* Lovaknak igen terhes, néha halálos ál-
lat is. Meglesi a1 Lónak ganéjlását, akkor kinyúlt
alfelére száll, a' Ló akármint viczkándozzon o^a to-
jik, ennek ránczaiban a' tojások kikelnek; A' Pon-
dró a' 84- lábnyi béltüövÖu felmász a' gyomorba,
otL él elváltozásáig, fejének két horgai által erossen
íi' gyomor oldalába ragadván. Annak idejébea ezen
hosszú úton vissza megyén, a' Ló' alfelén lebotsát-
kozik a1 földre, és magát elbábozza. JSéha sokasá-
goktól a1 ló megdöglik.

4.Faj. J u h B. Oe. ovis. ble ®cOaaf&remfe.
Szárnyai majd petryegetettek, hasa fejér, fekete tarka.

A' Szarvasnak, őznek , Ketskének, és kivált a*'
Juhnak orra lyukába Lojik, onnan a1 Nyl'ivek felmen-
nek a' homlok tsontnak üregébe, ott élnek és ezek-
nek szédülést 's bódulást okoznak.

Mind ezek ellen javasoltaük az Istállózás. ée.

70. Nem. TiPOJ-Y. Tipola. ©cfjtidfe, fi
Szájának igen rövid, hányás, a' hátán ser*

tét foglaló szípja; szípókája rövid tok nélkül.
Falámja 2. behorgadt , egyenlő, fejénél hosz-
szabb. Tsápjii többeknek fonalformák. Lár-
vái a' gyökerek alatt élnek, és azokat kirágják.
Rendkívül tartós Bogarak. — 12. ölnyi hosz-
szan, eggy tény érni szélesen, és 1. hiivelyknyi
magossan eggy be tsomódzott JSyűvei az Erdők-
ben, a1 Vaddisznóknak hizlalt eledelei.

a.Faj. P a r é j T. T. nkracea bic 5tratttf*nafe.
Szárnyai általlátszók, oldala széle barna.

ttLirópában a' Lárvája a' 15 öve vény gyökereket,

a. Faj.kivált a' Konyiiai veteményeket emészti.
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í.Faj. O I v a d á s i T . T. regclationis ^ g

Szárnyai üvegszíniik ragyogók, teste hamuszín barna.
Eiirópában , mindjárt tavasz elején & levegőben

seregeinek, és tánczot járnak.

71. Nem. LéGY. Mufca.

Szája in'sos, kinyúlt szíppa!; ajaka t. egyen-
Ií5; nyílása serlés, Falámjq 2. rövid, Tsáp-
jai (legtöbbeknek ) rövidek.

Az enyves tavasztól fogva, hideg őszig, er-
dőn s rnezfin, házban, kertben , legszemtele-
nehb, tsípö és motskoló kenteién vendég. Ele-

Bf delek minden tiszta és tisztátalan nedvesség.
Igen szaporák, .mindenüvé tojnak valahol Lár-
vái élhetnek, az úgy nevezett nyüvek Pondrók
ée. ,396. Fajok, sok Famíliákban.

í.Faj. J)Ög L. M. Cat-far. bcr tfaifer.
Züldfényes , lábai feküték.

Európában, néhány kék, holdfényes, Fajtársai-
val, mini yi, vadaverina , vo'nilúria, mortuorutn^ ée.
a' dögökben. .

s. Faj. D o n g ó L. M. carntsria. Í3fe Écíuitcí§Pítpgf /

# S5ruiti'nfíÍPCte. Fekete, ci«ccka halováuyabb lineák-
kal, hasa fényes , koczkás, (vörfölyös) szemei
veríienyök. . . . -

Európában , nagy donsása van, szereti és meglepi
a' húst,.hogy eleveu Pondróit lakásodként, reá, tojja.

3. Faj. Há.zi.L.- M. domejtica. tle Stubenflfígf.
Dereka Hneás, liátulja koczkás, alól a' töve halovány.

Találtatik majd az egész földön.. Kínyúllható
szípjával gonoszul szúr és szív, nyugtában 2. első lá-
baival törlészkedik. A* párzásban a1 hím Nőstényének
nemző részét, teste hátuljának eggy a' végre rendel-,
letett üregébe veszi be, az, így megterhesílett szuka,
80. 's több tojásokat tojik a' gaiiéjb:i, istállóba, ée,

A' megért légy, hogy bábtokját kironthassa, hom-
lokát mint valameliy hólyagot kiterjesztheti.

4. Faj. Ebi égy.. M. canlna tíe ^Uilbőfííe^í. , ..
Hamuszín, dereka fekete pontos, hasa fekete vonásos.

Fötdi, Allatuk Országa. Z Euró-
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Európában, a1 Kutyáknak Inlijdon legyek. Dr-

rekának pontja 4. lábai tégla színűk.
5.Faj. M u s l i c z a , Borbogár. M.fteílaris, .SteUerfíteqe.

Fekete, hátulja haloványabb, szemei rozsdaszínük.
Európában, a' pi.ncze.kben és az édes forró gyü-

möHsökÖn , a1 tsapban. ée. (Kinulus, Mibi.i.')

6.Faj. Efiö L. M. meteorica, bie ffieiritter fiiege.
Fekete, hasa majd hamuszín, szárnyatövei sárgáitok.

Európában, eggy másikkal eggyütt, M. pluvia-
lis, esö előtt a' levegőben seregelve tánczol, és a1

Lovak szája előtt felhömódra repdes.
7.Faj. R o t h a d t L. M, putris. bte Űllarffitege.

Fekete, szárnyai fejérek, fekete bordával.
Európában, eggy Hasonfajának pondrója <C ga-

néjban ; mása"1 rothadt sajtban, kövérségekben, ée.
él; magát karikába hajtja, és tovább ugrik.

72. Nem. P Ö T S I K , Pötsök. Tabanus.
ÍÖIinbfltegc* "Szájának egyenes kinyúlt , hár-
t}7ás szípja, ajaka 2, egyenlő, szípókája ki-
nyúlt, sz-ípjának hála tsatornájába rejtve, hü-
velye eggy nyílású, 5. sertés -t'alámja 2. egyen-
lő , buiikós , hegyes. 'I sápjai rövidek, közel
állók, hengerformák, 7. ízük, kilsípeUtek, he-
gyesek.

Ezek állati kiszívott vérrel élnek, Lárvái
a' réteken. Formájukra a1 Legyekhez hasonlí-
tanak ; de Tsápjok másféle. Testek hosszú ,
nagy fejeken nagy tarka szemek. Érzékeny sa-

vnyargató inségi a' Barmoknak, néha az Embe-
reknek is, mellyen szúrnak, és hirtelen sok vért
szívnak, úgy hogy elűzések után is sokáig foly.

í.Faj. B a r o m P. T. bovlaus. bte Dctjfen&miK.
Szemei zöldellök, hátulján fe-UU hosszas 3. szegi!
fejér fóltjok.

Európában, felül setét hamuszín, alól sárga, 4-
erü szárnyai fejér íollos feketék. A"1 Marhákat és Lo-
vakat kínozza, kivált a' uagy melegségben.

2. Faj.

VIII. R. A'Bagarakr. Szúnyog. 355
3.Faj. Esö P. T. pluvifilis bic Í

Szemei 4. habos voaású!;, szárnyai barna pontosok,
Európában, ez, és mé^ egy mísik T. tro/jfeux,

eső elölt, és hévségben. a' barmoknak, kivált a'Lo-
vaknak rendkívül alkalmatlan, és vértszomjíizó.

3,Faj. V a k P . (Vaklégy) T.cnecutiens. W ^[(nbejííege.
Szemei zöldek,fekete pontosok, szárnyai foltosok.

Európában , noha lát; de minthogy vaktában
mindennek iiugyen ; vaknak nevezték, dereka fakó.

73- Nem. SzÚNYOG. . Culex.
Szája eggy nyílású, kinyúlt hajló hüvelyes,

sertéje 5. Falámja 2, 3. ízű. Tsápjai fonal-
1 formák.

i.Faj. D a l l ó s f S z . C. pipu-ns. bfe ©fngmúcfe.
Hamuszín, hasa g. barna gyűrűkkel.

Európában, ée. V vizes íós vidékeken esinere-
tes alkalmatlan,zengedczö állatka. A*1 délibb Tar-

í , toinányokon holott AL/szhit^nck hívják, nagyobb, tsí-
péseíí is gonoszabb. A' Tengeren járóknak sanyarú
ínségek. Az Örvény gyökár ;ea kendéi-füst Őket elűzi.

2-Faj. M á s z ó Sz. C.reptans. ber ffrfrdjei*.
Fekete, szárnyai üvegszímík, lábai feketék, fejér
gyűrűvel.

Kszaki Kurópában bovscges, a' tiszta estvéken,
mászásával az érzékeny testen viszketeges "fájdalmat
okoz, ' • . - . • • • . , • >

Ezzel eggyé teszik némelly írók a'. Bánáti Ga-
lambosi Legyet, ( Mi 1 fen cofttmbnfvksiifu) nielly a'
dallos szúnyognál .kétszerié kissebb, eszí-eadoben két-
szer, tavasz kezdetkor, és a1 Nyár végén, ott, ée.

. bovséges, a' barmokban .testeknek-minden ivplásán
bébúvík, és azok 4, ' 5 5 . órák alatt megdögíenek.

74. Nem, EMPIS. Empis. .giíípfet/Scftnepfeitfíieíje.
Szípókája eggy nyílású hüvelyével, 3. sertéjé-
vel és szípjával behajtott. Falámjai rövidek,

v fonalformak. Tsápjai serteszílúk. .
Ezek is AlUtoknak kivált a* két szárn/úíc-

nak nedvességekkel cinek. Szípjok hosszá, a'
Szunyogokho?: hasonlók., Z 2
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í.Faj. Vízi E. E. maura.

Fekete, első lábok feje, vastagodott, lojásforma.
Európaiján, az álló vizek feleit, bovséggel se-

regeinek és tánczolnak.

75. Nem. B A G Ó T S , Böktse. Siomoxys. (ez előtt

Szípokája eggy nyílású, serte hiivelyiíí. Fa-
lámja 2: rövid, serte szálú 3. ízes , Tsápjai
serte formák.

Állatok kiszívott vérével élnek, gonosz tsí-
pök, eggy rcszea' két, és pikkelyes szárnyúkkal.

1. Faj. R ú g t a t ó B. S. calcitrans. bsr ip
^ O í a í

Szürke, tsápjai majd pelyiiesek, lábai feketék.
Európában, formája éppen ollyan mint. a' házi

Légynek, tsuk hogyszípja helyen előre nyúló fY.lánk-
ja vagyon , a7 Marháknak, és Lovaiknak szarvakéi
tsirabelkedik, melly miatt ezek nem ali.Uatn.ik, rúg-
kapálnak. Házba tsak esö elöli mégycn, alatsonyou
repül,' és az Embernek szárait érzékenyen tsípi.

s.Faj. B ö k t s e . S. irritans, bee í
Harnuszín , szorosötske, inUúlja fekete, babos.

Európában, felényi mint az elébneni, e^gy ma-
- sikkal együu j . pungens, melly ennél ismét kjssebb,

a' barmok' hátát ostromolják, melly miatt azok ma-
gokat farkokkal szüntelen legyezni kenteiének.

76. Nem. B E R K K S Z . Conops.
Szája elnyúlt, tsuklós orrú, Tsápjai bunkós >
hegyes végük.

Állatok kiszívott nedvességével élnek, több-
nyire Európának berkeiben laknak.

í.Faj. T s e r é p s z í n B. C, tejiacea. tec ffrntíimaftír.
Rozsdaszín, derekának háta fekete.

Európában, szája hólyagforma, sárgálló, fiók
szárnyai sárgák, fara giirbe, általlátszó szárnyai
zöld eresek.

VIÍÍ. R. A' Bogarakr. etnezár.

J. Nem. R A B L Ó . Aíilus* Qíou&flieqe.
Szája szaninemú, elnyúlt, egyenes, 2. nyílású
a' tövén púpos szípókás; Tsápjai fonalfomiák.

A' két, és pikkelyes szárnyúknak ragado-
zásiból élnek, dongnak. f

í.Faj. D a r á z s f o r m a R. Jl. crabronifonnis. Me
JP»ovntff"en M)nllcbí íli. Hasa mohos, elöl 3. rovátka
fekete, hátúi sárga behajlott.

Európában , talpai ezen Nemnek karélyosok, a1

Ilimnek hátulja fogós.

8. Nem. CINCZIÍR } DongoMka. Bombylius,

Szája igen hosszú , serte száiú egyenes , 2.
nyílású szípókás, nyílása egyéneden, sertéje
3. Falámja -2, szőrös, Tsápjai árformák, lö-
vök öszvenölt.

Ezek a1 virágok felett repdesvén , virágok'
nedvével cinek, gyakorta sokáig eggy Helyben
lebegnek.

t.Faj. N a g y o b b D. B. major, b'r grófe ©Íj.
Szárnyai félig feketék, kanyarodottak.

Európában, fekete, borzas szörü, dereka ás há-
iiilja egyenlő nagy, kerelc. Virág in ezzel éU

9. Nem. TsiMBE. (Légytetii) Hippobofca. C
••Szája rövid, hengérforma, egyenes , 2, nyí-
lású szíp«kás , nyílásai egyenlők , Tsápjái fo-
nalformák , lábai sok körmük.

Állati vérrel élnek, 's olly erössen belé ra-
gadnak a"1 bőrbe, hogy elébb elszakadnak^ mint
sem kivétethessenek, lapossak.

i.Kaj. L ó T s . H. equina,. Me $ff?b(aufftfegr.'
Szárnyai lompák, dereka fejér tarka, lábai 4. ujjúk.

Kurópában a' Lovakrmk és Barmoknak alkalmat-
lan, tartós életű. A' i-*rhes Atiya szörnvü vastag;
eggyetlen eggy tJJást, vagy inkább tggy bábot tojik,
mellyb.ea nz tilsŐ hetekbea, valami fejér nedpesség-

•• ' . . 2 s nél
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nél egyéb nem tettszik; ez azután megnevekedett ál-
lattá formáltatik , és idö múlva, mint lokélletes szár-
nyas bogár kibúvik.

2 Faj. Juli Ts. //. ovina. fele <3djaflail$.
Szárnyai nintsenek, tégla sziu.

Európában, szárnyatian Bogár, de a' meHy egyéb
egész termetére nézve ilt érdemel helyet, és sok te-
kintetben a' következd rendre nj'ílvánságos által me-
netelt átl. Á1 Juhoknak gyapja közölt él, melly ct-
töl megzöldül, ugyan oda tojik és báboaik.

i

VII. Fend. Szárnyatlanok. Aptera.

A' tsnpa szárnyatlan Bogarak. Ezek, nagy-
ságokra j termeíekre, lakásokra , éleimekre, evő
szerekre, lábaiknak 's szemeiknek számára, ée.
nézve, igen különbözők. Részszerént tojásokat
tojnak , részszerént elevent szülnek. " A1 Balhát
kivévén , a1 többek semmi Elváltozáson által
nem mennek, hanem hogy egynéhányszor meg-
vetkeznek. Többnyire ragadozók, és sokak má-
sokon élö Hereállatok

go. Nem. P I K K E L Y R E , tepisma.
cfjen, gucfetlecfec

Szája Falámja 4. 2. serte szálú, kettő bunkós.
Ajaka hártyás, kerek, kitsípett. Tsápjai

serte szálúk. Tesie pikkelyekkel tserepes, far-
ka sertés lábai 6.

i .Faj. C z u k r o s P . L.Jacharinum. bee 3ucfírgaji, ée.
- Pikkelyes, ezüstszínű, farka hármas.

Amerikában, tle a' Czúkorral kihozódván, már
ma majd egész Európában. Megrág czúkort, köny-
veket , 's ruhákat

gi. Nem. LÁBFARKÚ. Podura, ^Pí>nSenP°6-
Szája Fatámja 4. majd bunkós , ajaka két

ágú, szeme 2, mindenik 8-bol öszvctcve. Far-
ka a. ágú, ugró, behajlott, lábai b. iutók. Flán-
ta levelekkel élnek. 1. Faj.
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j .Faj. H a v i L. P. nivalis. ber ©ájneelaufeir.

Hosszúka , hamuszín, fekete jegyzésekkel.
Európa' berkeiben, fáiban, sok télben a 'hó fe-

lelt az Emberek és barmok nyomaiban.

\'Z. Nem. TKRIMESZ. Termes.
Szája 2. szartinermi állkapczás, a)£.ka szaru-

nemű, 4. ágú, kjrtsu rojtjat hegyesek, Falárn-
ja 4- egyenlő fonalforma , Tsápjai füzéresek
(legtöbbeknek) szemei ketiő.

A ' Termesz a' 4 , 5 , és 7-dik Rend között
kétséges Nem. Lárvája éhez, tökélletes terme-
te amazokhoz hasonlít. Legtöbb Fajoknak tsn-
da társaságos életek lakó foldjöktiek igen vesze-
delmesek. Terhes Nőstények igen megvastago-
dik , és sokat tojik. A' ntgyobbakat tartják lár-
vái, ( mellveket nemteleneknek tartottak) ezek
famíliájukat harczolva oltalmazzák, ée. g. Fa-
jok esmeretes.

í.Faj. V e s z e d e l m e s T. T. fatale. bee SSentn'ílet,
Felül barna, derekának 3. rovátkái, szárnyai ha-
loványok, bordája tserépszín.

Indiának és közép Afrikának árnyékos helyein,
holott a' Lakosok megeszik, de nékiek oagy sanyar-
gató tsapások. Elrágnak és megemésztenek minden
Házi eszközöket, eledeleket, ruhákat, házakat, ha-
jókat, és kevés idö alatt. Fövényből 's agyagból,
sok hegyH beíolr5l magassan boítos, néha 2. Ember
magasságnyi épületeket formál, és sokszor olly büv-
séggel , hogy távolról Falu tekintetet mutatnak, azok-
ban rendkívül szaporodnak, ée.

2. Faj. K o p o g ó T. T. puifatorium. bee STopfel". ée.
Hasa hosszú, szája veres, szemei sárgák, Tsápjai
serte bzáli-'ik.

Európában és Amerikában a' régi falakban, fák-
ban, gerendákban, papirosokban, ée. mellyeket emészt,
bábja az éjjeli tsendességben óra perczegés hangot
ad a' falakban, fákban, ée. (mások ezt a1 Nőstény-
nek tulajdonítják) .

Z 4 §3. Nem.
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83. Nem. T E T Ü . Ptdicnlus, í

Szája vissza húzható hátra horgadt, Ezfpókás,
szípja és Falámja nints. Tsápjai derekával
egyenlő hosszúk, szeme kettő, hátulja lenvo-
múlt, ma]d k^rélyos, lábai 6. járók.

Ezen Nembéli állatok tsak más állatok ned--
vességeit szívják , és olly bővségesek , hogy
rnajd minden állatoknak tulajdon tetvei vágy-
nak, magok a 'Halak , sőt még sok bogárak
is, mint a' Méhek vélek nyomorgattatnak. igen
hamar szaporodnak. Szaporodásoknak oka, és
helye'is leginkább a* beteges körnvi'ilállás , a1

romlott nedvességek, és a1 tiszlátalanság. A*
Serkék az ö tojásai, mel'yben az aprók már
egészen kiformálva vágynak , és mintegy ha-
tod napra egészen kibújnak, ée.

i.Faj. E m b e r T. P. humánus, bie iO?erifíf>rnfoilá.
• Hátulja karélyos szürke.

• Az Embernek fejében j és ruháiban, ama kemé-
nyebb, színesebb, ez lágyabb, nagvobb , fejérebb.
Színek mindenkor közelít a' Haj színéhez, a' honnan
a' Szeretseneknél a' Tetvek feketék. Ügy látszik ,
hogy ez a1 Faj semmi más állatokban nints, hanem
tsak az Emberekben, és ö berniek is talám nem min-
den Égtáj alatt. Cook p. o. nem tapasztalt az Üjliol-
lamloknál. — Hogy a1 hajókon a' Lineántúl elvesz-
nének az is mese. Elvész igazán a' Pelreselvem ,
sálys., ée. magvaktól, kénesötól, ée. Főbb orvos-
ság 8L tisztaság !

2.Faj. L a p o s T. P. pubir. feíe glljfoud.
Hasa hátúi kitsípett, lábai rák ollósok.

A' tisztátalan Embernek ágyékában, néha sze-
möldökeiben is, mellyen a1 bőrben , színek barna pej.

3-Faj. Lúd T. P. anferis. tU ©dliélílUŐ.
Fonálforma, halovány, széle feketével pettegetett.

A' Lúdban.
4.Faj. T y ú k T. P. gallinae. fcíe ^íi&
^. Fejének és derekának kiálló hegye.

L A1 .Tyúkban; raiudeniket kiűzi a* bors.
84, Nem.

Völ. R. A1 Bogarakr. Atka.
4.. Nem B A L H A . PuLex. ^to^.

Szája, Falam és állkapcza nélkül , orra el-
nyúlt, bchajiott, a' tövén két tojás forma, la-
pokkal befedve, hüvelyje, két nyílású, 5. ízes;
serléje 1 ajakai, kerekítettek , hátra horgadt ,
fúíánkokkal, szeme szoros. Tsápjai füzéresek,
kiüyebb vastagabbak. Szeme 2. hasa öszve-
nyomnít , lábai 6. ugrók. Ezek is állati vér-
rel élnek, a' hím kissebb, és a1 párzásban , ezt
a' szuka meghágja , tpjásiból lábatlan ugr»
Nyűv lessz,

n. Faj. T s í p ö B. P. irritans. bee ^íot).
Orra testénél rövidebb.

A1 Balha találtalik az Emberen kívül, a1 Ku-
tyában, Rókában, Matskában, Nyúlbon, Mókusban,
tövises Disznóban, ée. majd Icglöbb' a1 Sertés ta-
nyán , de nem a1 szélső északon, és tsak vigályon
sok napnyúgoti Indiai szigetekben (p. o. Martiniká-
ban ). Elélíiet legalább 6. esztendeig, ée.

3. Faj. B ú v ó B. P.penetrnns. bet @Qnt)fíöl)/ &ÍC Ifcbefc.
Orra leslével eggy arányú.

Közép Amerikában, az Ember lábujjainak kör-
mei alá tojik, melly súllyos fekélyt, aéha fenét, 's
halált is okoz.

. Nem. A i K A , Kollants. Acarus.
Sxája sz/p néíktil, szípókáj^ 2. nyílású hüve-
ly 11, héngerforma. Falámja a, öszvenyomott,
egvenlö szípókájával eggy arányú hosszú. Sze-
me 2. feje oldalán. Lábai £•

A' Kollanísok részszerént a' legapróbb Bo-
garak; de vágynak nagyolskák is; igen számoi
Fajúk, böv tenyészök, miiideuütt találtatok, ál-
latokon, plántákon , edényekben, húson, liszt-
ben , szárazon, vizén, ée. sok nyomorúságok-

szerzői.
.Faj. M a r h a A. J. Ricinus, tíe Sflt)míf6e. Dombo-

rú tojásforma, álljanak foltja kerek, Tsápjai bün-
Z 5 kosok.
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kosok. Halovány színű, a1 .Marhákba , Ebekbe, ée.
Magát béeszí } valamint az A. Heduvius is. Ju.

S.Faj. Sa j t A. A. Síró. bíe .fnfemíl&e. FejcreslŐ,
czombjai és Feje rozsdaszínük, hátulja sertés.

A1 Lisztben, Sajt líérgen, nyers Sonkán ée. Ki-
tsiny} nielly ha nem morog, tsupa szemmel észre
sem vétetik.

J.Faj. S k a r l á t A. A. coccineus.
Tojás forma. Skarlát szíuü, Teste eggyi'fgyü.

Európában tavasz elején, kertekben ée, a'verÖ-
fényen. Igen szép eleven piros.

#6. Nem. H I B R A K N A . Hydrachna. 5ÍBaffér(pirnie,
©aflíCtntlbe. Feje, dereka és hátulja eggye-
stíltek. Falam]a kettő , ízes. Szerne 2, 4, ő.
Lábai g, — Vízi úszó állatok, a5 Kullancsok,
és Pókok közölt középsők.

1. Faj. L e n é z ő H. H, dejpiciens.
Kerek, veres, sok foltos, szemei alól. A' víz ár-
kokban, lábai sárgák.

87. Nem. K A S Z Á S , Falangya. Phalangium, 9íftets
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Szája 2. fonálforma falámos, rágója szaru-
nem t"i , mílsodik íze mozgatható hegyes, rák
oilós foggal. Tsápja aints, 2. egymást érÖ sze-
mei feje tetején, 2. oldalast, Lába 8* hátulja
('többnyire) kerekített. Kétséges JVem a'Kol-
lantsok, Pókok, és Skorpiók között, ée.

1. Faj. C c t h a l á s z F. Ph. Aalaenum. bfc SSialIfíf̂ íűUá.
Faláraja 2. teste' tojásforma.

Az' északi tengerben a' Balénákon , a1 kövek
alatt; háta veres.

2. Faj. K a s z á s F. Ph. Opiliq. Dee
Hátulja tojásfonna, szürke, alól fejér.

Európában, a' falakon ée. Igen hosszú lábai-
ról , 's ha kiszakasztják, anuak hosszas mozgásáról
Bevezetés.

j . Faj. R á k o I l ó s F . Ph. Cancroides, tn
fforpion. Hasa visszás tojásforma, lapos, ollói
síniák ? ujjai szőrösök.

Európának zárt, rekeszes helyein , könyves ée.
thékákban , előre hátra mász. Könyvbogarakkal él.

8- Nem. PÓK. Aranea. ©pintic.
Szájának szarnnemű állkapczái , és kerek he-

. gyü ajakai rövidek. Falam ja a. beliajlott. ízes,,
liegyes, a1 hímeknek bunkós, nemzó fogókat
viselő. Tsápja nints. Szeme g. ritkán 6.
Lába 8- Alfele szövő bibirtsókkal.

Eggy igen számos Fajú, és sok nevezetes-
ségekről esmeretes iNem. Mind apróbb áíla-
tok rag^dozásival élnek, még Önnön Nemeknek
sem kedvezvén , többnyire magános rekesztett
határokban. Mérgek, némelly meleg tartomány-
bélieket kivévén, niég meg nem bizonyosodott,
a' honnan ok nélkül gyűlölteinek , 's űldöztet-
nek. Megsokasodott lakások ugyan a1 tiszta-
ság ellen vagyon; de hasznok az , hogy sok
Bogarakat, legyeket, ée. elpusztítnak , kivált
a1 GyümÖltsök körül. Hálójok, mellyet több-
nyire sok formában szőnek fonnak, apróbb vér
folyást állít, és kivált, a' melly fonadékba so-
kan tojásaikat polátják, bizonyos selymet is ád.
A1 fogházakban sok nagy Embereknek megsze-
lídített mnlattatói, oktatói, az ido változások-
nak, hidegnek, melegnek megjelentöi ée. Pár-
zások különös; életek mint eggy 4. eszlendö.
A1 tavasszal és kivált ősszel aT levegőben száli
langó Ökörnyál is az ö munkájok , éá ama ki-
vált Octoberben a'füves térségeket, bokrokat,
's völgyeket sűrűn bevonó őszi szálatskák, Lásd
JBunke Art Obteoctrix*

i.Faj. K e r e s z t P. A. Diadena. feie
Hátulja majd gombos, veres barna, fejér kereszt-
tel petlegctve.

Euró-
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Európában. Kérészije legjobb megesmertetö jel,

maga több színű. Hálóját kotsi kerék formára, tető
pontosan köti, maga mini eggy várban középben mű-
lat, és prédára onnan jár. Néha megrázza, próbál-
ván ha elég erós é. Eggy mogyorónyi.

2. Faj. H á z i P. ué.dvmeflica. J)űttfifpiíine,SSfníi
Hátulja K-jásforniíi barna; Öt fekete majd egymásL
érö Foltjai, az " elsók nagyobbak,

Európában a" hazakban, ablakokban ée. Ősszel
párzások idején a' hím felkeresi NÖstényjét, féle-
lemmel járul halójához, és ha annak rossz tekíntetit
látja , vissz1 lér; mert megesik, hogy ha a' Nőstény
még párzásra nem gerjedeU, hímjét legottan megöli.
De ha a'szuka tsetuies, reszketve tészeu még néhány-
szor kísértést, míg nem hajlandóságáról tellyes bizo-
daímot vészen. Alikor a'párzás n^eg^ík, de ez meg-
esvén, a' hím lóduljon, mert ha késik, szukája ke-
gyetlenségének lcssz áldo/.aijává !

$. Faj. Z a t s k ó s P. A. facrata. bfe ©ftdFfpitttie \ bee
Satftcngrr. Hátulja tojásí'ornia , rozsdaszín barna.

Európában a' földön lakik, tojást eggy fejér ke-
rek zatskóban a' hasán hordozza, ha löíe elveszik ,
újra fel keresi, ée.

4. Faj. U g r ó P. jí.fcenica% hit ÍJÚpfentif ®
Ugró fekete, 3. fél karika fejér lineákkal.

Európában íT falakon, és fedeleken, hálója nints,
prédáját ugordva fogja, télre magát befonja, tavasz-
ra kibúvik.

j . Faj. T o r o n t á l P. A. Tarantula, tarantel. Há-
tulja felül $. szegü fekete foltos, lábaí fekete foltosok.

Déli Európában Taiento körül ée. Marása ám-
bár .Nyárban fájdalmas, és a' mellyról hajdan azt
hitték, hogy tsak muzsikává] gyógyítli.itó , Sz Vida
tánczát okoz: mind iiz által alig valaha veszedelmes.
Eggy Makknyí nagj-ságú.

6. Faj. M a d a r á s z P. -á. avicuiaria. fcíe ÍÖogflfíjfnne*
Dereka kerek , ttomloru, közepe kei'esztűl kivájott.
- Amérikábiin. Hátulja mint eggy galamb tojás.

Megöli a' kis Kolibrit, tojásait kiszívja, Hangyákal
puszfít--ce.
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89. Nem. SKORPIÓ. Scorpio.

Lábai 8. homlokán 2. rák ollója. Szeme 8-
derekának mindenik oldalon^. 2. a' hátán. Fa-
lámia 2. elnyúlt ollós, ajaka 2. ágú, Tsápja
nints. Farka hosszn, ízes, hajlott tŐrös vég-
gel. Alól a' Mefyje és hasa között a fesiije.

A' Skorpiók lermetekben és eleiek módjá-
ban közelítenek a' Rákokhoz , esztendőnként
héjjokat elvetik, elevent szülnek , ingerel tetve
farkokkal szúrnak, magokban senkit nem bán-
tanak, nem is mind olly ártalmasok.

l.Faj, Afrikai S. S, afer, ftfricoiur.
Fésűje i;̂ . fogas, ollói szív formák, szőrösök.

Afrikában, Indiában és Psvsiában, az Indiainak
tsípése kevéssel veszedelmesebb, mint a1 Méh tsípés,
a' Persiai gonoszabb.

2. Faj. Európai S. S. etircp-irus. ^ucopAír.
Fésűje tg. fogas, ollói szegletesek.

Déli Európában , ha a* rekkenö nap hévsége, és
más e*1 féle koTiiyúiállások hozzá nem járulnak, va-
lóban ártatlan.

. Nem.

90. Nem. KáK. Cancer.
Lábai g. (ritkán 6, 10.) ezen felöl két ollói
keze. Kalámja 6. Szemei 12. távol állók, leg-
többeknek száratskások? kinyúltak, mozgatha-
tók. Rágoja szarimíírnü, ajaka hármas, far-
ka ízes, fúlánktalan.

1S t. Fajokból ál'ó nagy Nem, néhány fa*
miliákban. Nagy neszem tengeriek, mások édes
vízbelick, és némeliyek szárazlak is. Több-
nyire ranadozással élnek, melUre szolgál az Ő
kezeknek két gillotinja. Héjjokat minden idén
elvelík, és megifjodnak, akkor laláltatik j^vom-
rokbati ama híres Rákkö. Tojásaikat eítojván
némeliyek farkok alá szedik, és ott hordozzák.
Nagvságok különböző, van eggy lábnyi széles,
10. Iónt nyomó , fél rőf lábú , és ismét eggy

b©"r-
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borsónyi. Sokak ennivalók, némellyek mér-
ges eledelektől mérgesek.

A.] Rövid farkuk. Zatskós Bakok.

í.Faj. B í b o r t s i g a Rák. C. Pinnoth&res. iSted}-
mufrbeftcadjter. Igen sírna ,,derekának oldalai elöl
laposak, farka kiizepe i.somós ,"_ tsónakos.

Az Ásiai Tengerben, gyakran a' nevezett Tsigá-
nak szakállában; de koránt, sem a' végre, hogy azt-
a1 Térita féreg közelítéséről megintse, és a* Tsigál
megtartsa.

2.Faj. E r d e i R. C. ruricnla. &fe Hanbfra&Be.
Lábainak első íze tüskés , 2-dik 3-dik fatkás szőrük.

Déli Amerikának erdeiben nagy sereggel, holott
tojik és fajzat.il; felneveli, a1 mikor ismét a' tenger-
be mennek.

3.Faj. Z a t s k ó s R, C. Fagurus. 6er tafcfcptifrefiö.
Dereka minden felől tompán 9. ránezos, kezei he-
gyei feketék.

Az Európai, és- Indiai tengerben. Farkát magá-
ra tsapja, és úgv öszvefiúzódik , hogy eggy zatskó-
hoz hasonlít. Nagyobb két ökölnyinél, a' tengeri
városokon legesmeretesebb, és etinivalóbb. Vágynak
Hasonfajai.

B.I Hererákok, bevetetlen farkuk.
4. Faj. T o l v a j R. C. Litro. ^ettí'er. Derekának

varrási 4. ágúk , farka eggyes, alól hasas (zatskós).
Indiában, nappal a1 barlangokban nyugszik, éjjel

felmász a' Kókós fára , azoknak Dióit lehányván,
alatt megeszi.

5. Faj. R e m e t e R. C- Rernhardus. bee <?ftiflebler.
Ollója szívforma, lágy tuskés , a' jobb felöl való
nagyobb. . .

Az Európai tengerben némeily. Fajtársaival egy-
gyiitt, mint C. Diogcnes, ée. üres tsiga házakban lak-
nak, azokat magokkal hordozzák , ha eggybol kinő-
nek mást választanak, ée.

C.) Hosszá farkak. Tulajdonképpen úgy nevezett Bakok.
6. Faj. H u m m e r R. C. Gamma-ust bee Jpummet.

Dereka sima, derika oldalai fogasok, a1 töve feliU
=• fogú. A z

T
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t

At. Északi föld tendereiben, ;iz esztendőnek ré-
5/ei szerént seregestül vándorol. A"1 folyóvízi Rák-
lioz hasonló, tsak hogy nagyobb. 3. tábnyi ho^z-
í'iú, és nyom 12. fontot. Megeszik, és kereskedvfi
hordják, ée.

7.Faj. F o l y ó v í z i R. C. Aftaims. ber 5f«§fre6g.
Dereka sima, orra oldalast fogas, a1 tb'véu min-
den felül i. fog. ' * '

Európának fol3'/ívizeiben és tavaiban. Legjobb
ízü., van a' főzés után is fékeién maradó HasonFa-
ja. Elél 20. esztendőt, és akkor jól megnő. Héjjá-
val eggyürt régi gyomra is megújjúl, niellv a' régit
korúi veszi, és a' benne lévő 2, kóv'el eggyütt meg-
emészti. Nagy visszaszerzö ereje esmerctes. Tsa-
larnal befedve , korpával, 's marha májjal táplálva,
vagy naponként édes tejjel, (serrel, eczettel) meg-
hintve híves helyen sokáig tarthatni , de idő válto-
záskor elvesznek.

S-Faj. O I I ó t l a n R . C. Crangon. blc ÍSarnoaíe.
Dereka sima, orra rövid cpszélíf } keze hüvelyke
hosszabb.

A' P.álti tengerben, eggy kis ujuyí, kék jégszí-
ni'i, íove piros , bőven fpgják és eszik eczettel, '3
borssal.

91. Nem. KANDITS. Monocutits,
Lábai úszók, ig* n hosszúk, 4 - 8 - Testek héj-
jal fedett, sugár, rovátka 5 - 1 0 . Tsápja 2. a*
hímnek vastagabb rövidebb, némellynek nints.
Szeme 1 , 2. egymást érők. Falámja 4. tisz-
tában mozgó.

Eggy elegy be]egy N e m , melly a1 Ráko-
kat a1 Xsigákkal , a' Bogarakat a' Férgekkel
öszveköti. Szemeinek száma, állasa, lábainak
száma, formájas lestének fedele, mérséke, lak-
helyek , pár/.ások , tojást és elevent szülések,
mind különböznek. Ebben megeggyeznek,

hof*y mind víziállatok 66. Faj,
1. Faj. N e g y s z a r v ú K. M. quadricornis. teu Bíec*

4. farka egyenes, 2. ágú,
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Európában, az édes, mé» aMeptisztáhb vizek-

ben is, mellyel le is nyelik, tojásait 2. fihtbeu a'
farkán hordozza.

t.Faj. B a l h á f i n y i K. M. Pulext bee
Héjjá hátúi toros végií.

Az álló vizekben bövöti. Formája , nagysága
mint eggy bolhának, szeme egg.yel.len eggy pont. Héj-
ja sárgálló, hátulja, bele, 10. "lábai veressek. Vére-
sellö nagy sokaságokból a' víznek vérré változását
babonázzák.

3. Faj. P o l i f é m K. M. Polyphemus. ber ®olu(fí'
fdje .fftefa. Héjjá kerek, foglalása hóldForma kö-
zépben, farka 3, lapu árforma.

Indiában ée.̂  legnagyobb a' Bogarak között, 4.
lábnyi hosszú, és 1. lábnál szélesebb. Szemei a'há-
tán vágynak.

4. Faj. K o p ó t y ó l á b ú R. M. Apus. fffefeififi.
Héjjá hosszúka, foglalása elöl hóldforma.', farka
2. sertés.

Európában, az árkokban, halas tokban ée. Nyár-
ban megszáradván ha víz f'oly reá, újra éled- Lábai
helyett Kopótyós.

93. Nem. .Száz LÁBÚ Onifius. Stelfetroutm , %zU
(erefeí/ 9lfíW- Álltanczájn tsonka, fogas, aja-
ka 2. ágii. Falámjai egyenetlenek, aT hátul-
sók hosszabbak Tsápjai serte szálúk. Teste
tojásforma. JLábai 14,

Tengeren, és nedves, selét zárt helyeken
laknak, szemetekkel, plántált, *s állatot ned-
vével élnek , vetkeznek,

i.Faj. Cet'Sz. O. ceti, Me SB3<itIfifcbí(iu«.
Tojásforma, rovátkái különösök, j d i k 4-dil lábai
kartsúk kormetlenek.

Az Északi tengerben , aj Cethalaknak nagy tsa-
pások, kivált azoknak úszó szárnyain, és nemző
részein fészkelődnek.

a. Faj. P i n c z e b o g á r . O. Afellus. J>pt ^etlerpfeí-
Tojásforma, farka tompa, két eggyes szárakkal.

Penészes helyeken ée. estneretes állat. Fáin sa-
váért a' Patikában urtatik , miat vizellet hajtó
vosiág, kedvetlen «zagú.

9
or-

i
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RiNYA, Skolopondra. Scolopendra.

©cotopcn&cr.
Tsápjai serte szálúk, Falámja 2: ízes, állkap-
czái közt öszvenöttek. Ajaka fogas hasadt.
Teste lapos. Lábai sokak, minden felöl an-
nyi, a1 mennyi testének rovátka.

Moh, fa kérgek alatt, és nedves helyeken
lakó nyurga állalok- Vétkezésekkel nőnek több
rovátkái és lábai.

i.Faj. Cs ipö R. S. morjitans, bet Jjtibíúnlfdje ©f.
Lába minden felöl 20. szeme. 8-

A' két [ndiában, a1 meleg figtáj alatt, és'.Spanyol*
országban is. Tsípése mint a' Skorpiónak, veszedel-
mes gyuládást okoz.

2. Faj. T u z f é n y ü R. S. electrica. bfe ^euerrtffeT,
©íaníaffeí," Lábai minden felöl 70. tesLe kartsú.

Európának..zári helyein, és néha a' virágokban
ís , ÍC honnan ollykor megesik, hogy az orrba fel-
szívódik, és tartós fü fájást okoz. hggy Fajtársával
eggy ült. ÍS*. phofphorea , a1 setéiben fényük.

94. Wem. SoKLaBÚ. Julus. 2$ieífu£.
Tsápjai füzéresek, Falámja 2. fonálforma,

ízes. Teste fél hengerforma, lábai számosok,
minden felöl két annyi, mint testének rovátkái.

i.Faj. F ö l d i S. /. terrefirU. ber tEtDDUlfttÜ-
Lábai minden felöl 100.

Európa berkeiben ée. kékellö fekete, néha va-
lamennyireveres, a. hüvelyfcnyi hosszú, lassú de igen

, keménv illat.

i, Allatok Országa.- A a IX. RÉSZ.
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A' F é r g e k r ő l .

146. §. A> Férgek.

\. Férgeknek olly kevés közönséges illendő és
valóságos czímerek vagyon , hogy őket talám leg-
rövidebben így lehetne meghatározni. Azok a' fe-
jér vérü Allatok, mellyek tellyességgel nem Boga-
rak, úgymint a' mellyektöl ezek mind Tsápjoknak,
mind ízekre oszlott mozgató szereknek, vagy Lá-
baiknak 's szárnyaiknak, ée. nem létével külön-
böznek.

M7.'$. Külső test fedelek.

Nagyobb részént lágy, lankadt , részszerént
nyúlkás, többnyire tsupasz testük. Tsak kevesek
szorosok mint az Afrodite ; némellyek , mint a'
tengeri Sül (tüskés állat} mész- vagy mészkövets
nerrií ( Spat) héjjal fedettek. Sok Amíitriték fö-
vény szemekből, ée. mesterséges borítékokat ké-
szíuiek magoknak. Sok más Állati pedig ezen Se-
regnek, mint sC Tsigák és Korállok , veltk szüle-
tett erős, majd porcellán, vagy könemü házakban
laknak, melly nékiek oltalomul szolgál , és rész-
szerént az Állat magával ide 's tova hordozza,
részszerént mozdíthatatlanúl erössen áll.

i4S- §. Kiiliö tagfafó,
Eggyetlen eggy állatnak sints ezen Seregben

szárnya, mert hogy a' Ténta Féreg a' vízből meg-
lehetősen kijöhet, azt repülésnek nem mondhatni.
Testeknek felállítására és járásra való semmi tulaj-
donkeppen való Lábakat is nem lehet nékiek tu-

laj do-
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lajdonítaní. Mindazonáltal vágynak a* Giliszták-
nak, tengert Sülnek, tengeri Tsülagnak, ée. bizo-
nyos tagízei, mellyek legalább hasonló végekre va-
lók, és közönségesen a' Férgeknek ezen mozgató
szereknek fogyatkozása is kipótolodik az ö rendkí-
vül való erejek által, melly szerént testeket váltó-
lag öszvehúzhatják, és ismét nagyra kinyújthatják-

149. §. Tapogattok.

A' Tsápok helyett , melly a' Bogaraknak va-
gyon, sok Férgeknek úgy nevezett Tapogatójokj
( tentacula, §íííj[fíttie!O v«*gy hajló, íz nélkül való,
többnyire lágy húsos szálak vágynak a'fejeken, mel-
l\ck némellyeken szembetűnő hosszak, közönsége-
ién pedig sokféle végekre valók. A' Kézhabarni-
czáknak fogásra szolgálnak, sok Tsigáknak a' sze-
meik azokon vágynak, mint a'Tsigabigának (Hli)

. Tiistalkotdsok,

Sok Férgek, kivált az úgy nevezett Ázalék,
vagv Kedvesség Férgek között, olly eggyes Test
állásúk , hogy tellyességgel semmi tagot bérinek
megkülönböztetni nem lehet. Másoknak ellenben,
mint p.o. a'MediizafÖnek, annyival számosabb ; de
többnyire igen eggy formán alkaíott tagjai vágynak.

151. §. Nagyságok.

A' Nagyság is sokkal különbözőbb ezen Se-
regben mint az elébbeniekben. Vágynak olly Tsi-
gák, mellyek 6. mását nyomnak, és oüy Ázalé-
kok, meliyek legjobb Nsgyító üvegeink által is
alig esmértethelnek meg,

t§-i. %.• Színek.

Legtöbb Férgeknek nem igen kellemetes szí-
*ick vagyon. De vágynak néfiieJhek, mint a* ten-
geti Pata ez ? tengeri Tollak, Alroditck, és aok Tsi*

ák rendkívül való szépségük.
A a 3 *
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' l53- §• Külső Érzéken^

Ezen állatoknak Érzékenységeiről, és ezeknek
Érzőszereirol még kevesebb meghatározottat lehet
előhozni , mint a' Bogarakéról. Jícmellyeknek
kéítség kívül igaz szemek vagyon, mint a' Ténta-
féregnek, Tsigaknak, ée. Másoknak mintip. o. a'
Habarniczáknak szem nélkül is s legfajnabb érzések
vagyon a' világosság evánt.

154. §. Belső alkotások.

Belső alkotásokban a' Férgek .ismét annyira
különböznek a' Bogarakétól , mint ezek a' piros
vérü állatokétól A1 Bogaraktól az által is egész-
szen megkülönbözteti magát ezen Sereg, hogy egy-
gyetlen eggy is- ezek közzü! Elváltozásra vagy For-
ii.a váltásra nem mégyen.

155. §. Lakhelyek,

Lakhelyek ezen Allatoknak leginkább a' víz,
és nagyobb részént a' Tenger. Némellyek,éppen
tsak a föld alatt élnek, és sokak tsak a ' m á s ele-
ven állatok testében , mint a1 Bél férgek, Magálla-
t o k , ée. Sokak eggyiitt tartózkodnak a' Korall tö-
vekben , és egybe tsomósodott Tbiga héjjakban ,
jnindazálial a nélkül, hogy mint a' Méhek,eggy-
másnak költsönös segittséggel lennének.

Jegyz. Semmi további kétség alatt nints már,
hogy a1 piros vérü Állatoknak tulajdonképpen úgy
nevezett Bélférgei, szint, úgy mint a' Magállatok
nékiek tulajdonai, nem kividről (a' vízből ée.) vi-
tettek az Állati testbe. Es ha néha valósággal itl
ott Galandgiliszták, és több e' félék találtatnak is
a' vizekben, azok minden "bizonnval elébb vala-
melly állati testből törtéuelböl jutottak oda : va-
lamint megfordítva; elég példáink vágynak , hogy
néha más ;í Hatok, Bogarak, Gőték, ée. elevenen,
vagy tojásban, az emberi testbe mentenek, és ott
"veszedelmes történeteket szültenek.
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156. %. Élelmek,

t; AT Férgek a1 Természetnek mind a' 3. Orszá-
i ^aiból tápláltatnak, sokak nevezetesen megeszik a1

m földet, meszet, ée. Sokak közziílök, kivílt a* Tsi-
1' gák, a' Nadály, ée. sok ideig elböjtölhetnek.

Sokaknak mérgek vagyon fegyverül, és a*
Ténta féregnek az ö téntája védő eszköz. Sokak

' a z ellenséges erőszak ellen, vagy az ö igen tartós
életek által, vagy rendkívül való vissza szerző ere-
jek által óltalmaztatnak, melly eggy más állati Se-
regben is nints olly tsudálatos Némellyek mint
p. 0. a' Tsíríz Fe'reg , e's Örvenke ( Verticelta}
olly Jiagy, megéledo erővel bírnak, hogy egy szer
megszáradván 20 esztendő múlva is vízzel felöntet-
ve ujra megélednek, melly által mint eggy elpusz-
tít hatatlanok,

15S- S- Tenyészetek.

J^agyobbára a' Bélférgeket és Téntaférget Iti—
vévén, majd minden több állati ezen Seregnek va»

[,'lóság os Kútnemuek ( Hím nos lények ) mellyek köz-
ziit minden individuum a' maga nemét a1 fellyebb
(20. S-ban) elö adott módok közzül eggyen tovább

.terjeszteni elégséges.

Jegyz. Ezen Seregbeii legtöbb Allatoknak,
párzások-ban is szer felelt sok tulajdonok vagyon,
mint p.o. a1 legközönségesebb kerti és erdei Tsigák-
h;.in í Hf.Lix (trhujiorum., n*m<trali.r ée.) mellyekaek
núszésck idején igen különös, bchö alkotásokra
nézve Mésznemü , és mint eggy 4. elit Ián céta for-
ma kis nvilatskájok vagyon. Ez az ö szerelem nyí-
lok nyákoknak eggy nyílásában tágason áll, és mi-
dőn a' kél Nem öszvetalálkozik , mindenik a' ma-
ga nyíláL a' másiknak melyjébe szúrja , vagy azt
amannak azonnal ellenébe fordítja, és ezen előre
való váltólag lett sebbesítes után következik aT va-
lóságos párasodás.

A * 159-
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I£p. §. Hasznok.

Hasznok ezen Seregbeli Állatoknak is nem eggy
tekintetben való : A' Természetnek nagy sáfárko-
dásában ez a1 tengeri Teremtéseknek elláthatatlan
bövsége, kivált a' Tsiga és Klárisnemük, a* Ten-
gerben végetlen sokféle, felesleg való, vagy ártal-
mas szereket megemésztenek. öszveszönek, mint
eggy kimunkálnak, ée. A Gazdálkodásban, so-
kak közzulok, kivált a' Tsiganemük között me»-
eheluk, és némellyek mint p.o. nevezetesen a1 Ve-
ntts mercenaria, és Mytilas bideus, sok p rti la-
kosoknak , és Tengeren járóknak fö eledelül szol-
gálnak. Különb különb tekercses és tekenős Tsí-
gák, ée egésszen vagy darabokra szabdalva, né-
melly Vad' népeknél pénz gyanánt járnak. Sokak
ezen Tsiga tekerv"ik.kel és házakkal ivó edények ,
kalanak, ée. gyanánt élnek. A' Spongy iának sok-
féle házi hasznai vágynak. Számtalan Tsiga és Ko-
rall nemek mésznek égettetnek, ée. Mesterségi
mívekre és kereskedésre szolgálnak főképpen sok
Tsiga héjjak, mellyeket Ónix módra kidolgoznak;
a' Gyöngyházak is. Némelly Tsigákból ez előtt
inkább mint most a' piros bársonyszíri vétetett. A'
Ténta Féreg nedvességéből Ténta készíttethetik A'
Kibortsigának szakálla, néminemű barna selyemét
ád, mellyet drágán kímivelnek. Sok Tekenüstsi-
gájs Gyöneyöt teremnek.

A' veres Kláris igen derek kereskedésnek N"e-
ttie kivált Napkeleti Indiában, Különb kiÜönbféle
színit tsiga darabokból tsinálják az Lrákészek, és
más Északi Amerikai Indusok az ő emlékeztető Si-
nórjokat, mellyek nékiek betűk gyanánt szolgálnak.
A' déli tenger szigetiek abból készítik az ö elmés
horgaikat , és sok más halászó eszközöket. Az
Északi Amerikaiak is eróssen kiköszörült tsiga da-
rabokat alkalmaztatnak Szigonyoknak. A' Ténta

nagy tsontnemü pikkelye {os&cpiev) sok
házi
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házi mívekre használtatik. Némelly nagy vékony
tbig* kávákkal Sinában.ée. ablak karikák gyanánt
élnek, ée. A1 Vad népeknek a1 Tsigák rniuJen-
jicmü ékességre is szolgálnak. Vé^re a' Nadály
eggy igen derék Orvosló szer is a' Seborvosoknál.

gy Kivált a' Mytilus mar^aritifsr, és Mvt
mar^aritifera, ée. A' Gyöngyök tobbtivire magi-
ban az Állatban vágynak , de néha a' "Tsiea héj-

siai tenger öbölben. A' Napnyügoti Indiai, Kiii-
forrniai, ée. nem ollyan szép, szinte úgy az OJa-
liajti, és a' Németországi Folyóvizek béli , ée. A'
legnagyobb és legszebb Napkeleti Gyöngyök küz-
zúl, egynéhány le van festve a^Tavernier íiUzásá-
ban. Európában mos!: legnagyobb a1 Spanyol kínrs-
tárban lévó la pele<*rina , melly 25. Karálot nvom.
Kz amaz hajdan a' Gyöngy halászásrál o'Ay ige:i
nevezetes Margarita szigetből való, melly vagyon
Spaayol Napnyúgoti Indiában.

160. §. Kár ok.

f Az ezen Seregbeli kártékony állatok közzé
'tartoznak főképpen az emberi testbeli minden irtóz-

,' tató Férgek, mellyek vagy mint a1 Végbélfér^ek ,
aT hosszú Giliszták, Szöcférgek , és Galand, vayy
Lapos Giliszták a Belekben, vagy mint a' Hólvag
Féreg, kívül a*1 belső részeken, és a' Szálas h/isok
között, vagy mint az Inféreg a' bor alatt közel la-
koznak, ée. Továbbá a1 Mételyek is, mellyek a*
Juliokban, ée. SL Disznók Görvellyei, a' Hólyag

• férgek, és több más férgek, mellyek kivált a1 4.
lábú házi állatokban, és a1 Halakban találtatnak,
's azokat betegesítik. — A' földi Giliszták és Tsi-
g.ibigák ártanak, a* Növevényeknek. A' HUió fé-
reg, a'kis Folás , ée. & hajókat és gát töltések-t
által fúrjak. Sok Férgek a' mint már megmondó-
<iott mérgesek is. ce,

A a 4 161. S.
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íííi. $. Elosztások,
Ezen Seregnek Rendekre való osztásában egye-

dül a' Linné , és az ö követőinek legujjabb Ren-
déit követjük, úgymint;
I. Kend. Bélférgek, Egyiígyü alkotása, hosszú ,

tsupasz, külső tagok nélkül v?ló Állatok. Ál-
latokban és állatokon kívül, intefiina,

U. Rend, Lágyférgek. EgyíigyÖ alkolású, tsupasz
lágy, világos, többnyire igen számos tagú Fér-
gek. Mollufca.

III. Rend, Hcjjasok, Teflactay Borítékosok. Egytfc-
gytí alkorásri , lágy; de mésznemü fedelekkel
borítóit Állatok.

IV. Rend* Állatplánták , Zoophyta. NÖvevcnyek
módjára kihajtó, öszvetett (compojita) Ál-
latok,

V. Rend, Ázalék J vagy Nedvesség Fcrgek. A*
legkissebb '5 egviígyübb alkotási! Állatok. /«-
fuforia,

L Rend. Bélférgek. Inteftina.

A'Bélférgek nevek vagyon az ö külső gíy
gyií formájoklól , mivelhogy azok inkább állati
Belekhez, mint eleven állatokhoz, láttatnak hason-
lóknak. Testek résaszerént henger, részszerént ga*
]andforma,rninden kiálló tagok nélkül, szívó száj ok
vagyon, de alig látható. Kiterjesztés és Öszvehú-
zás által mozognak. Többnyi re nemHímnöstények,
hanem a' két nem külön Individuumokban va-
gyon, ÁHatbeliek és Állatokon kívül valók,

" Állatokban lakók, szem nélkül*

1. Nem. OBSÓFÉBEG. Afcaris. (Bpuímuvm-
Teste gömbölyű, rugó erejű, mindenik vé-

ge kartsú, feje 3. gombos, farka tompa, vagy
árforma. Edénnyei perecesek, tejesek, által
látszok. \% Faj
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i. Faj. V é g b é l R u k a c z . A. vermic/e'arij,

tvuriii/ 91ftprmab(. Farka árforma, bőre teste öl-
dalaiü vékonyán rsipkés.

Az Embereknek és Gyermekeknek is végb élében-
£ggy s-ijt íeregnyt, tompa végével szív, tsoportos.

•j. F;ij. B él gi li s z la . -A. lumbriv.oidcs. fcer Cpuf*
iMirnt. *ée. Farka tompa, vagy béhajlottalska, al-
fele hasadása keresztbe, bele Narants szín.

A' legközönségesebb Giliszta az Emberi belek-
ben, néha nagy bövséggel, minleggy.i. arasznyi.

5. Nem. HAJSZÁXFEJÜ. Trichocepkatas. feec Sjüoxz
tuucm. Teste rugó erejű, tekergödzött, há-»
tulja vísta^ bunkos, eleje hijszál forma, 2.'
annyi hosszú, vége néha gombos, (ez, előtt
Afc. Trichuris) .

i. Faj. E m b e r H. T. hominis. bee fangfcfitcanj.
Felül majd tsipkés, alcl sima, elöl vékonyán roválkos,

A' UxKnvos nyálkás íieclveíségi'i Emberben, leg-
inkább a' Vakbélben 2. hiívelyknyi hosszú.

3. Nem- FONALFÉREG. Filaria. gfibeimmcm.
Teste gömbölyű, fonalforma, egyenlő; sima,
szája szeles, ajaka majd kerek öblös.

Leginkább a'hálós szövetben laknak, ritkán
a1 Bélben. Lakások, ée, a' Gordiusoktói elvá-
lasztja.

A. Faj. M e d i n a i F. F. medinenjij, ber 9ícttt>ennjurm/
Jpailttuurm. Egészen halovány.

DéÜ Asiáb.m, ée. A"1 mezítláb járó szolgáknak
lábaiban, bokában, térdben, ée. fájdalmat és forrn-
zást okoz, 12. lábnyi hosszú , igen v/gyázva lehet;
kihúzni, hogy el ne szakadjon.

4, Nem DoBÓKA. Lignla. bet SiieitKtittMtm, gififj5

Úeme- Teste kartsú, egyenlő, hosszú, elöl
tompa, hátul hegyes, hát lineája {falura) be-
nyomult.

i. Faj. H a l D. L. abdominttfis. »$lfdjríeinf. (ezelőtt
Fafciola intcftinalis ) Haraugzíü , szélesetske.

J A a j Sok
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Sok Halaknak, úgymint, a1 Tergélyének, Pon-

tyoknak, Gobhalaknak, Görgó'tsének, Czo;npókuak,
Kárászoknak, Keszegeknek, ée. belső részeiben, ki-

szú, széles, lapos mint eggy Galand, oldala köze-
pe voigyes, barázdás. Találtam ötöt 's hatot eggy
eggy kis Keszegben. Vágynak különbségei.

. TÜSKÉSORRÚ. Echynorynchus. ^
Teste gömbölyű, hengerfprma, visszahúzha-

tó tüskés szíppal,
i.Faj. Ó r i á s T. E\ Gtgas.

Igen fejér, nyaka tsupasz, sztpfa hüvelyes, hor-
gas fúlánkjai több rendűk, szívó bibirtsója 6.

A1 Sertéseknek, kivált az ólban hízlaltaknak bé-
léiben , tsoportos. i. - 1 ^ lábnyi hosszú.

. Nem. M Ó T K L Y . Fafciola. <£q?f.
Teste Japosatska, hasán 2. lyukatska (pórus*)
ritkán eggy.

í.Faj. J u h M . K fwpatica. ©cijíifegel, Cflelfcbitíffí,
Tojás Torma, majd száratskás {jukpetinluta) .

Á1 Juhoknak, ée. májjában, epelsöjében, vízi
betegséget okozó gyakor nyavalya. Eggy dinnye mag
nagyságú, a' Motsárokban lakik, a' Juhok az ital
közben nyelik el. Orvoslása: Végy Mustárt 2. ká-
vés kalánnal. Égett bort fél pohárral. Keverd Ösz-
ve 's add bé egyszerre. Ezt tselekedd kétszer, ée.

y. Nem. GALANDFÓREG. Taenia. $3attbtt)tttm f

Síellcitrucm, SSettett̂ utm# Teste lapos, ízes.
Feje 4. szívó hólyagokkal a' fején, tokos, ki-
nyújtható, 's vissza húzható horgatskákból 2.
korona.

Eggy igen bövséges, és mind különös al-
kotására, mind igen makats, nehéz kibajtisú,
es sokféle törteneteire nézve, sok Állatoknak ,
Embereknek, és Barmoknak, veszedelmes tsu-
dálsttos Állati Nem. Ritkán eggjj többnyire
tsopottos. ée.

IX. R. A'Férgekről.

ri. Faj. S z é d í t ő G- 7; ccrebralis. fcfe Queefc.
Sokféle, eggy közönséges hólyaghoz töveive] hoz-
•zá nőtt, a' felületén seregestül elterjedt, és abba
vissza húzható, több testekből álló, külső hóiyag
nélkül.

A' szédelgö Juhoknak, kivált Tokjóknak agyvc-
lejében bövséggel, ezeu nyavalyának oka gyógyítha-
tatlan ; orvoslása levágás.

2. Faj. H o s s z ú í z ü G . T.folium. bac Ungglíebrfcie 33.
ízei majd tokosok tojás fészke falkaságú, ágai kar-
tsúk, sokak, f'alkái keresztbe valók, Öszvenyo-
múltak, ízének széle oldalast való keskeny oszve-
nyomott.

Az Ember béléiben, gyakrabbaz Asszonyokban,
kíhajtása nehezebb mint akárraelly emberi B'érgek-
nek, ízei Tok mag formák.

3. F.ij. K u r t á i z ü G. T. tata. bet* furjciftebtfge SS.
breíter 55. Fejér, ízei rövidek középbe gombosok,
száj.i magános.

Az Emberi belekben, Helvétiáhan , 's Oroszor-
szágban gyakrabb, ig - 120. lábnyi, J£lűzöje a' Úár-
fü mag olaj.

8. Nem. FUHÍA. Furia. ^uríe*
Teste kartsú, egyenlő, fonalforma , min-.

den felöl szem szőrös, testére tapadt, vissza.
hajló fúlinkjainak eggyes sora.

{.Faj. P o k o l b e l i F. F. infernulis, bet! £olítt)tirttt.
Északi Svédországban a' Batliuiai zsombokos lókr

ban, an Sáson, isemetéken, ée. Gyakran a' szél as
Emberekre 's bartnqkra ragadozza, a' mikor a1 Test-
be bébLivik elébb viszketeget , majd fájdalmat, fenét,
's halált okoz. Nyírfa olajjal , aludt tejjel, sajttal
gyógyítják, 2. lineánnyi.

Nem. NYALKAFeREG. Myxine* fce §
routltt. Teste gömbölyű, alól tsónakos, kö-
vér úszó szárnnyal. Szája végződő rojtos.
Allkapczái 2. haíormosok, nyeldeklöjében sok
hegyes fogai, Felső foga magános, hegyes.

1, Fai.
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í.Faj. E n y v e s Ny. ifcf. glutinofa. ber ©djfefmaal.
Tapogatója 9.

Az Európai tengerben , a* halakban , a1 vizet
enyvé változtatja.

Állatokon kivűl lakók.

10. Nem. AGYAGFiÍRÓ. Gordius. 5BaffctfflbcH.
Teste gömbölyű, egyenlő, sima.

i.Faj. Víz i A. G. aquaticus. baő SEBa(ferfüí6.
Fonalforma, barna.

Kivált az agyagos fenek.il fojő és más vizekben.
Megfúrja az agyagot, és sok forrásoknak szerző oka,

11. Nem. G I L I S Z T A . Lambricus. Ste^enroutrm.
Teste gömbölyű, gyüvüs, gyakran Nemző

részeket befogó, felemelt övvel kerített több-
nyire hosszára rejtett fúlánkokkal darabos, ól-
dalasl való lyukakkal.

«.Faj. F ö l d i G. L. terreftris. fot gemeine €rbu>urm.
Fakó S- rendel fúlánkos.

Á* nedves földön, mellyet meglyuggat, midőn éjjel
kalamol, éspárzik, azért a' vetemeayeknek ártalmas.

3. Faj. B a b o s G. £, variegatas.
VeríienyÖs, babos, 6. sorosan sertés.

Az Eger fáknak és Berkeknek iszapjaiban, igen
szép, barna koc?kás, veres színnel, mint eggy 1-*-
híivelyknyi.

12, Wem. FETSKENDEZÖ. Sipanculus.
Teste gömbölyű, elnyúlt, szája elöl kartsil,

hengerí'orma. Teslének oldal nyílása^ szümolts
forma.

i.Faj. Zatskós F. S. facóatus. bií
Felső böre pőtyögös.

Az Indiai ée. tengerben, fényes kék,

13. Nem. NADÁLY, piócza fíirudo, ^
Teste hosszúkás, elöl háiúl csonka , fegy-

vertelen, porc2ogó nemű , száját 's tarkát ki-
ssélesítvcn tovább halad.

I
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i.Faj. P í ó c z a N . H. modicinalis. bet Síb^cíafTr.

Elnyúló feketéllÖ, felül tarka lineákkal , alól sár-
ga motskokkal.

A* tokban, és álló vizekben , legderekaob érvá-
<*ó, öt hüvelyknyire kinyúlik , szája karimás.

í.Faj. V é r s z o p o N . H.Jangvifuga. ijer 351utfaugcr,
Elnyúlt fekete, alól Iiamuszín zóld, fekete foltokkal.

K1 tokban és álló vizekben bővebb, és vérszo-
póbb mint az elébbeni.

3. Faj. K ö z ö n s é g e s N. B.vulgáris. baSSSíirsenmtiuf.
Elnyúlt, sárga barna, szeme 8- hó kiforrna rendel.

Legközönségesebb a' vízi piániákon , 15. lineán-
nyi hosszú, sokféle színű (ez elÖLt tí. octoculuta) -

II. Rend. Lágyférgek. Mollufca.

Tsupasz; Férgek, mellyek nyálkásabh tes-
tekké], és világosabb külső tagaikkal különböz-
nek a?, elébbeni Kendbeliektöl. 1 öbbnyire ten-
geriek , és éjjel tsÜlámlanak.

14. Nem. HÁZATX.ANTSIGA. Limaoc.
Teste hosszúka, mászó, felül húsos paizst,

alól hosszára sík tányérjaj, jobb oldalán nemzS
tagainak és emésztelének h uka. Tapogatója
4. szemei a' nagyobbaknak hegyén.

i.Faj. F e k e t e H. L.ater, tíe í(^\batjc SBíiítfíÉíieeff.
Fekete ráaczos.

Az erdőkben i berkekben, ritkábban a' kertek-
ben, árnyékos nedves helyeken, ót HasonfajoklMl.

2, Faj. P a r l a g i H. L. agreftis.
Fejéreslo, tapogatói feketék.

A' Szántóföldeken ée. hol kárt tészen, Májustól
fogva Decemberig, 2-9. lineáunyi, Orvosló ercjú.

. Nem. AFLIZIA. Aptyjia.
Teste mászó, vissza hajló hártyákkal bébtir-

, háta paixsa hártyás. Jubb oldalán
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nemző tagainak lyuka, alfele háta végén, ta-
pogatja 4. elöl.

i.Faj. K o p a s z í t ó A. A. depilans, fcfe ©tftfuttet.
Tapogalóinak 's hártyáinak széle közepével eggyszínű.

A' Földközi teaserben. Nedvessége a1 szőrt le-
koppasztja, igen büdös, mérgesnek tárta tik.

16. Nem. D Ó R I S . Doris.
Teste mászó s hossaúka , alól lapos, szája

elő felé alatt , alfele hátúi a' hátán pillákkal
terítve. Tapogatója 2 - 4 . teste felett elö felé.,
vissza húzható lyukakban.

1. Faj. P í r os D. D. Argó. b;t* rotíje Öírguá*
Tojás forma, teste sírna, száján a. tagogató , al-
fele pllás, tadzÖt.t.

A' Földközi Tengerben, felül skarlát szín, alól
sárga, 3, hüvelykuyi.

17. Nem. AFKODITA. ApJirodita.
Teste mászó, hosszúka, pikkelyekkel fedett,

lábai minden felöl sertések , szája hengerfor-
ma, tapogatója 2. sertés, gyürüs, szeme 4.

1 Fai F ú l á n k o s A. A. aculmta. bet ©olfclfltttm,
©todjcírficfen. Tojás forma borzas fulankos.

Az Európai Tengerben. Eggy ujnyi hosszú, és
2 . hiivelyknyi széles, leírhatatlan pompás teremtés.
Falkás szaréi, arany , réz, és zbld kek színnel tuu-
dökleiiek , majd mint a' meggyujlott Kenkoiiek kek
lángja, ée.

18. -Nem. A M F I T I U T E . Amphitrite.
Teste tsöbcn elnyúlt, gyűrűs. Száratskái

bibinsósok. Tapogatói kihegyzcttek, öszrcál-
lók, pelyhesek, szeme ninls.

i.Faj. A r a n y hajú A. A* amicoma. bet ©únfc
]V1indcnfelöL 2. rojtja , elül két aranyszínű feszes
legyezője.

At ílszaki Tengerben.- Ez , és ennek némelly
Fajtársai, sürün egymásra íakott fövény szemekből

tsuda
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tsuda mesterséggel készült, kúpforma, barna, által
látszó, töredékeny, belől sima házatskákban, vagy
tegzekben lakaak.

Nem. FÚRÓFéREG, Tere&ella. fy
Teste hosszúka , mászó, tsupasz , oldalaim

kopotyója gyakran tsövetskében, szája elöl aja-
kas fogatlan, kinyúlt szípja bunkós, Tapoga-
tói szája körül sokak piliasok.

i.Faj. Kövi F, T. lapidaria. íjec ©teinpfnfef.
Tesiének elein g. rojtok, a' szája körül 4.

A1 Földközi Tengerben, a' kőszikláknak kiváj-
va talált üregeiben,elöl4' penzelforma tsomója vagyon.

ao.Nem. NÍIREIS. Nereis.
Tesle mászó, hosszú, száratskái oldalt va-

lók, pénzelések, Tapogatóik egyűgyíík, ritkán
nintsen. Szemei 4. vagy 2. ritkán nintsen*

i.Faj. Éjjel fény Lö N. iV, noctiluca, feaé ©eeífcíjt.
Rovátka 23. teste alig láthati).

Majd minden tengerben, mellynek éjjeli világára
sok tájékokon ez is sokat tészen; felettébb ki

BI. Nem. N A I S . Nais. SBflflferfcOííingcfcScn/
Teste mászó, hosszú, kartsú , által látszó, la-
pos, száratskái eggyes serlések. Tapogatója
nints. bzetne 2, vagy nints.

Kzen férgeknek eggy önnön magoknak tu-
Jíijdon tény eszesek vagyon, utolsó ízek t. i. las-
sanként kiterjed, eggy egész állattá nevekedik;
és végre elválik, éc. de sokan valóságos pár-
zással is tenyésznek. Édes vízbeliek.

i .Fí j . S z i p ó k á s N. jy.probofeidea. 6fe ^üfíQeht 3Í.
Cldal sertéi magánosok, s/Jpja hosszú.

Európának étles tós vizeiben azoknak láthatat-
lan lakosiv.ai él, által látszó, nem vastagabb
serténéi.

2a. Nem. AsciDlA. . Afcidia, ©Cefcfjcibe,
fejhette. i este áuo helybeli, ^umuoit egets

"ke,
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ke, tokos; SL tetején többnyire két nyílások,
egyik alatsonyabb.

Tengeriek, a' kövekre , hínárokra,Tsigák-
ra, ée» leragadva ülnek, a' vizet hosszú súgá-
Tokban fetskendezik.

t.Faj. Bél fo rma A. A. inteftinalis. ©armfdjetbe.
Einyúlt sírna, fejér, zatskója nyakáig nyúlik.

Az Eerópai tengerben, eggy 4- lábú állatnak be-
léhez hasonlók, néha zatskó formára többen öszve-
ragadnak.

23. Nem, VinAGFénEG. Actinia. (Efceanemone,
ÜÖJeettwfíel, tópptofe.

Teste ránczos eggy pontból eredő rojtokkal,
nyílása eggy, végsó töve leköttetett.

Ezeknek szájok *s alfelek azon eggy nyí-
lás, megehetök . elmetszett részei vissza nőnek,
a' világosság cránt érzékenyek. Formájokró!
nevezlelnek tengeri Tsalánnak ^Patacznak, Vi-
rágnak, Szegf írnek, Szó Hőnek Tsillagnak. ée.

í.Faj. V a s t a g s z a r v ú V. Jl. crasficornis. 9Iu|rír«
neffeí. Veres, rojtjai kúpforma elnyúltak (ez eíóu
A- Jenilis ) .

Sok Tengerekben, a* Kősziklákon és Tsigákon,
hált korában hasonló eggy Hajporozóhoz.

34. Nem. TéTHis. Teihjs. ©ecfeíiafe*
Teste szabad, hosszúkás, húsos, száratlan,

szája kiterűlt, ajaka alatt hengerforma végső
szíppal. Nyaka bal oldalán 2. lyuk.

i.Faj. SzőTÖsszájú T. T.leporina, baá ^űormailí-
Ajaka pillás.

A' Földközi Tengerben TOSSZ szagú kolsonyás
állat, és ennek nedvessége is kiveszti a' szőrt és ha-
jat, mint a' Ropaszító Apliziáé.

a^.JNem. T E N G H K I H Ó L Y A G . Holothuria. ©ííftíafe.
Teste szabad, vastag, hengerforma, szá'y

elöl sok ágú tapogatói között,
4. Faj-

IX. R. A'Férgekről.
i.Faj. V i t o r l á s T.. H. Physalu. t>er SBpfanéfegel.

Kattsai (rojijai) egyenetlenek,fonalformák, lebegók.
Az Atlanti ée. tengerben. Ezen különös állat-

nak, kitsiny, hólyag forma testéről ininteggy 3-4,
lábnyi hosszú, ő-cép piros „ és kék szálak függenek

&•' alá ; de a' mellyekjiez ha nyúlnak , érzékenyebben
tsípnek a' Tsalánnál. Hólyagjának felén van eggy
vitorlás hártya, mellyel az állat úszásában a' szül-
nek eráuyoz.

26. Nem. T I U T Ö N Triton- ©íeinfcfjttecfe.

Teste hosszúka , szájának szípja pereczesen
behajtott. Tapogatója 12. két osztályban, min-

denfelöl ő. az utolsók ollósok.

i.Faj. P a r t i T. T.littoreus. bee ©trűnbfdjfeltfer,
A'tenger alatt lévő kőszikláknak lyukaiban egye-

dül esmejetes.

. Nem. KoPÓTYÓFeREG(. Lernaea.
Teste hosszúkás, gömbölyegetske, tsupasz _
3. gömbölyű kar forma tapogatójánál fogva
ragaszkodó. Tojás fészke 2. mint meg annyi
farkai.

Eggy a1 Halaknak veszedelmes féreg, mel-
lyeknek kopotyójába és úszó szárnyaiba fészke-
li magát leginkább,

i.Faj. K á r á s z K. L. cyprinaeea. \at Í?űtaufd6emt).
Teste visszás buzgányos ( dereka henger forma a,
ágú, tapgg.itóinak hegye hóldfonna.

Sok a' Halastókban, a' Kárászokon, és Pontyo-
kon , mellyeket szív és sebessít.

* 3 . Nem. ScrLLAj Scyllaea, [Vxt ©ettíiooáfcfjlteífe.
Teste öszvenyomott, háta tsatornás, szája

végződő, fogatlan, tapogatója, vagy karjai alól
3. pár.
raj. T e n g e r i S. S. pelagica. beeg pg e aíeijiMá
Helytálló, végső tapogatói hasonlók , a'
sólí bibirtsósok.
i, MUtoti Qrsidga, B h A'
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A' tengeri úszó Mnárofconn , mellyenre tsipkes
háta gödrével ragad, széle i. hossza 2. liüvelyknyi.

59. Nem. K L I O . Clio g í q
Teste úszó hosszúkás, két ellenes hártya szárnyai.

í.Faj. T o m p a K. C. retufa. bíe Sre^erffcíjtietfe.
Két tapogatós, szája vízeráayos,2.fogas, fafka hegyes.

A' naay tengerben, másfél hüvelyknyi, kotso-
nyás, általlátszó, kékellö, mind a1 2. vége skarlát szín.

50. Nem. TésTAFéREG. Sepia. SDmtenfifcf) /
2Macfft|cf). Teste húsos, melyjét hüvely köve-
t i , annál tövén eggy tső. Karjai ( két tapo-
gatóin kívül legtöbbekben száratskások) y. be-
lol szümöltsös rojtosok. Szája karjai közt
szarunemü.

A' Téntaférgek majd minden Tengerekben
találtatnak; ezen Sereg több Állatitól sokakban-
külömböznek. Karjainak belső szümÖltseinek
száma az Állatnak idejével eggyütt nevekedik,
és sok Fajokban ezernél többre feJmégyen. Meg-
tsonkiílt tagjaik visszaszerzödnek. Legtöbb Fa-
jok fekete ( t é n t a ) nedvességet botsainak vé-
delmekre}mellyel a' vizet magok körül meghoma-
lyosítjak. Kjjel fénylenek, ée*

í.Faj. N y ó l c z l á b ú T . S< actopus bet 9ld)tflt̂ -
Teste farkatlan, száratskás tapogatójuk uinls.

A1 Fokiközi Teügerben. Pej foltokkal pettege-
tett. hátúi fejér, a' mihez ragad erössen ragad,még
az Emberi testhez is, úgy hogy gyulladást es fájdal-
mat okoz. A' régiek igen tsuda Óriási nagyságban
"Festették, holott karjaival eggy Ubnyi széles, és an-
nyihosszú; de lesie tsak eggy ökolnyi Húsa enniva-
ló , főzéssel és salétrommal megv«ressül: de nehéz
emészthető, nálunk is veszik 's eszik (kivált a1 GÖ-
rögök ( Baburnicza, és Tengeri Pók név alatt.

Sfegy*. Ez a' Faj, valamim a* régieknél a' tulajdonliép-
pen úgy nevezete Folypus » az az SoHabit; ügy mi
nálunk Habarnic^a vala : rfe mint a' hires Trembley
a' Poiypus aevet etcöl elvévén azt igen illeadiien eg§>:

ezen Állati Seregben átvezetés Famíliának adta; u^y
1111

1X*R. A'Férgekről. Mtduza,
iiii ezen Könyvben hasonló merészséggel a' Habarni,
cza névvel mindenkor a' mai i^az gyakrau elö fordu-
ló neve^eces Polypusc nevezzíiít. Az nem sok lábii
ez habar !

3. Faj. P a t i k a i T. Tsontds Ti j . afficinalís. b«
íntetttfibi SDinrentífct).

Teste f'arkatlátt, párkányos> tapogatóba 2.1

A'Földközi ce. tengerben. Főképpen ezen Faj-
ból kerül a'bovséges fejér Hcítsont, (vsSepia) mellj
sok Tartományokban Tvngvrtajtéknak is neveztetik;
Az úgy nevezett Tengeri fürtök (billegek, Uvm ma*
Hnce) is ennek és Fajtársainak tojás fészkei. Téntá-
jok derék Tust ád, mellyel rajzolnak4 festenek, ée.

5. Faj. K a l m á r T. S.Ldiigtu Ut £(rfmar> Me ©eefa^?.
Teste gömbölyű árforma farka 2. élu, ferde 4. szeg.

A' JMíigy Tengerben. A1 Tengerből való nagy
felszökéseiről, és Tengeri tollrtak nevezélt háta ptk-
keilyeirői vagy úszó szárnyairól (ormójáról) nevezetes.

§i. Nem. MÜÜUZA. Medufa. .
Teste kotsonyás, kerekített lapos, szája alóí
iíözép pontban.

i.Faj. F ü l e s M. Mt awita, W ,0[jrenquo[[e,
Kerek alól 4. iireglí.

Á1 Balti t-s nagy Tengerben. 2 - 4. hílvélykny'i
íltal látszó üregei, és teste szélei pillások,-' sárgák;
nappal ragyognak.

».lraj. V i t o r l á s M. M. Felélla, tle ©fflefquűlíe.
Tojás forma, eggy pontból tsíkos, széle pilfás ,*
felúl hártyás vitorla.

A' Nagy Tengerben ée. Ég&zín kék, kotsonyás,
felül feszes hártyája vagyon, olly szeles mint a' Teste;

'2. Nem. TsiLLAGFéBEG. , jtftcíias* ©cefíírtl.
"Teste lenyomott, alól' fearázdás, hejja börne-
míi, tapogatókkal lágy tüskés. Szája közép
pontos, öt nyílásúd , ;

A' Tsiliagférgeíc kerek'mozgással most jóbb-
ía , majd balra mozdulnak, de'Jassan haladnak.
Hejjok lágy* vissiaszefzo eréjek nagv, Hiin
darabbúl új nij; mind Tengeri' állatus.- ée.
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i .Faj. N a p Ts. ^4. pappofa. tfe ©ontie.

Lágy tüskés, széle rendel pénzel forma.
Az Európai ée. tengerben. Felül rozsdásain,

tányérja fejér foltos, sugarai haloványok , hegyei
skarlát színűk.

2. Faj. P i r o s Ts* _íí. rubens. fc?r (Üomft. Fötyogős ,
sugári doinborúk, felül rendes, magános tüskei.

Az Óceánban, Fojdító'zi Tengerben, 5, 4, 6. su-
gáros, állalimíröje 9, hüvelyk. Kiváltképpen ez -a'
l a j nagy vissz-aszerzö erejű. Blumenbuchuál eggy^.
sngárosnak 4. elveszeit sugári kezdettek visszanőni.

3. Faj. M e d u z a f ö Ts. jí. eaput Medufas. fcec SD?e»
tmfcttfepf. Sugári 3 - 2. ágúk, tányérjai sugár jai
borsósok, szája lenyomott.

|Ax £szaki és Déli Tengerben. Eggy igen külö-
nös , és tekintetre méltó alkotású borzas állat, zöld,

• vagy vuhenyö, általméroje 2. 10. lábnyi, mellynek
kerületében 82000. ágvégeket száailáltanak meg.

33. Nem. TüsKésFeREG, Tengeri Sül. Echinus.
(SCÉÍQCÍ Teste kerekíted , tsont héjjal fedett,(SCÉÍQCÍ- Test , j
gyakran mozgatható tüskékkel darabos, szája
alól (gyakran) 5. nyílású.

A'Tiiskésférgeknektüskéjek felmégyenaooo-
re, vágynak ezenkívül lábai, mellyek a' tus-
kéknél valamivel hosszabbak, egynek minteggy
1400, de ezeket tsak a'vízben láthati.i, mivel
kívül öszvehúzódnak. A* domború Tüskésfér-
geknek belső részekben vagyon az a' különös
tsontnemü eszköz, melly az Aristoleles' Lám-
pása neve alatt esmeretes. SzáiriOvS Fajok, so-
kaknak kotsonyás húsok megehető. Mésznemü
test fedelek a5 Tsiga Nemekre általmenetelt ád.

í.Faj. Enniva ló T. E. efeulentus. fcer eí&oce®. bet
Éee&ítll. Fél golyóbisa, kerek, 10. remlmeneltles,
(mint a' kertek ágyai) közei gyengén bibirtsosok.

Az Európai es Indiai Tengerekben, eg^y ököL-
nyi nagyságú, toforiiui tüskéi, fél, vagy legfelyebb
egg}r hüvelyknyik , íejéreslök, vagy violaszínük., bi-
binsói, kolesszeinnyik, leginkább a1 tojásait eszik meg.

2 .Faj.
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2. Faj. T ö r ö k T u r b á n T. E.Cidaris. feet turfí*

f4e$nnb. Fél golyóbisa lenyomúlt, 5. széjjel álló
kartsű rend meneteles, udvarai másolva két rendLík.

Az Óceánban sok Hasonfajokkal, többnyire sár-
gás kék, hamuszín, eggy czitrom nagyságú, tüskéi
Leghosszabb.! k. - , ^ '

3.Faj. R ó z s á s T. E. rofáceus. (EcTurantus) fieerofe.
Laposatska , töjásforma kerekded , 5, rend tojds-
forma meneteles, felülete pontozott.

Az Asiai Tengerben; joo ezer tüskéinél több van,
által lyukgatott pontjai rózsa formát mulatnak, 1a-
lálni eggy bot-so szemnyitöi fogva egynéhány hü-
vtilyknyiig.

III. Rend. Tsigások, Borítékosok.
Tcfiacea. Ut

Gyakrabban kemény, mésznemü, tulajdon
házokkal beborított lágy eggyes állatok, mel-
Jyekét közönségesen TsigAknak nevezünk. Ezek-
ben az igen számos teremtésekben két f'ö része-
ltet különböztetünk meg, úgy mint a* TsigAkat
vagy Borítékokat, é* az azokban találtató álla-
tokat: az áltatok vagy lakók, többnyire az eiéb-
beni rendből valók. Tsigájok természeti részek,
vélek, születik, de a* melly még akkor gyenge,
azután erősödik, a1 lassanként hozzá járú ó mész
földből, valamint több tÖkélleles tekervúryjei is
az állatnak nevekedésével azután származnak.

Ezt legtöbbek magokkal hordozzák » erös-
sen hozzá ragadtak, de mások kevés időre el-
hagyhatják, áokak ezek kozzíil tsuHáíafos alko-
tásokért, mások porczellánnemü tündöklő máz-
zokért, jeles színekéit, regulára szabott szép je-
gyeikért ée. szépségeikért megjegyzésre méltók ,
mdlyeket azért kivált a' Ziidománybeli bujálko-
dás drágán íiaet. Vágynak szárazlak, fojóví-
zíek, tóbelieic, partiak, és Tengeriek. E' böv-
séges rendet a' Tsiga héjjaknak száma , és for-

B b 3 mája
N
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mája szerént, legalkalmatosabban ezen 4- famí-
liákra lehet osztani.

•A.) Sok nyilasit, vagy sok héjjá Tsigák.
valvta*valvia. 3Sie[fd)QÍtC|e.

JBJ ]£agyló , két nyilasul?, vagy két héjjúk, két

kávás, (Tekenös) Tsigák. Éivalvia. Sffiufcftelu-

C.) Eggy nyílásúk, meghatározott tekeredésse!. A'
tekervényes, vagy srófos Tsigák. Cochleae,

Kggy nyílásuk , határozatlan külső tekerve?
nyekkel.

A,) Sok nyilasa Tsigák, Multivalvia,
Tenger bet}, laknak.

34. Sfern. K.'TON Chiton. f
Áltatja Doris. Tsiga héjjal többek, hosszai
ban egymásra rakva a' hátára fekvők.

A1 Kitonnak némelly lakói megehetök.
í.Faj. B i b i r t s o s K. Vh. tubervulatus. Oáca&cíon.

Héjjá 7. nyílású, teste bibirlsos.
Amerikában. Teste hosszú ka tojás forma, kar*

tsá, óldaiai faamuszíiiük, fejérrel elegyítve, ée.

35. Nem, TKNGRHIMAKK. Lepps. $ $
Állatja Triton. Héjjá a1 tövén lefoglalt, sofc
nyilásu, nyilasai egyenetlenek felfllák.

Sok fajok ezen Nemben, mint p. o. itt a**
két elsők Tsigájokkal magok is helyben ülnek,
inasoknak ellenben, mint a* líét utolsóknak Tsi-
gijok z%$y bélforma belső résztől függ, melly
yalahql keménnyen áll.

• .Fai. N a g y T. X. Balanus. t-|e QVO& $?• Wf
33íeertulpc. Héjjá kúpforma, barázdás, borítékjai
hegyzettek.

Az Európái tengerekben, a* Rákokra, más Tsi-
gákra, partokra, ée, ragadva fejér, eggy Makk aapy*
ságű és formájú.
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2. Faj. T s é s z é s T. X. Diadema. tle 3BaUtM~$p0ffe.

Héjjá kerelided, 6. karélyos, barázdás.
A'Földközi és Iiidiai Tengerbea a' Czelhalakon;

kereken álló hat lapokból áll, mellyek tsésze forma
üreget tsinálnak.

$, Faj. R é c z e T. Z. anatifera. fefe ffntentmifcöef.
Héjjá öszvenyomott 5. nyílású, sírna, száratskán iilö.

Majd minden Tengerben, ez főképpen ama me-
sés regérül esnie rétes, mellyről felyebb az Örvös Rfí-
<:ze alatt emlékeztünk, (lásd feliyebb : ÖrvÖs Lútí)
Börnemü fekete, aéha veres száratskája régi hajó da-
rabokról, reves fűzfákról ée. függ.

4. Faj. L á b h ü v e l y k T. X. pöllicipss, fcte 5uSje6í.
Héjjá ü.szvenyoinott felálló soknjilású, sírna,Bör-
nemii rövid, kemény, pikkelyes, száratskán ülő.

A' Földközi Tengerben. 4. nagyobb nyilasai
vágynak, madár - orr formán , öszvehajlanak.

36, Nem. FUR/JTSIGA. Pholas. sQofymutyel f

^Ijoíabe. ÁllatjaAscidia, Héjjá két nyílású,
szélivel álló, apróbb hozzá járó egyenetlenek-
kel. Tsuttsa visszagörbült, porczogóval össze
foglalt.

Ezek béfúrják magokat a' Tengeri kőszik-
lákba , homok szirtokba ée. és ott lakoznak,
tsillogó tűzök olly nagy, ho<ry fénylenek éjjel
az Ember kezében, fénylik a' főidre, vagy ru-
hára ejtett nedvességek, sőt a1 kí húsokat eszi,
tüzet láttatik rágni.

í.Faj. K ő s z i r t F. Ph. Dactyhu. Mg
Héjjá iiosszúka, felyül reezés, tsíkos.

Európának kőszikláiban , 5. hiivelyknyi hosszú,
tsnpa fejér, igen világoson fcujlik , húsa ehető.

2.Faj. T ö r p e F. Ph.pujiUa bi« 35obn)6oIabe,3iBfCgp&.
Héjjá hosszúka, kerekített, hajlott tsíkos.

Amerikában és Indiában, (ebben nagyobb) fe-
jér barnálló , a1 hajóknak fáit által fúrja.

B b 4 B.)
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B.) Kagyló, Kdvds IJ-igák, ( TekenÖs TJ.) Conclwe.
?0i liftjein.

A* Nemeknek fö különbségét a* két héjnak,
vagy kávának, é*s annak széleinek egyenlősége,
vagy egyenetlensége ismét annak sarkainak, vír^y
zárjainak minémüsége teszi. Mind vizekben
laknak.

37. Nem. MlA. Mya.
Állati Ascidia. Héjjá két nyilású, g ^

vége többnyire kinyílt , sarka (legtöbbeknek
eggy) merő vastag, kiálló üres foggal ( meily
az ellenébe lévő héjba nem nőtt).

j .Faj. Fes ' .Öts iga . M. pictorum. fcic $Tit£mttfcíef/
5Jíílíermuf*eí. Héjjá, tojásfovma, sarkának elő
foga tsipkézetes az oldalt lévő hosszára nyúló , a9

inas káván kettős.
Az Euiópai ée. édesvizekben; hossza 1 -|", széle

Í> i hüvelyt, kívül barna, fekete, vagy zoldetlö ,
Tbelöl tubbuyire gyöngyháznemü , miudeniéle szíaueí
ragyogó.

2. Faj. G y a n g y l e r i n S M . M. margaritifera, bic
Retten fit ttfcuel. Héjjá lojásforma, elöl keskenycdett,
sarkának elö foga kúpforma, alfelén feisö íséjja
lepattogaott.

Minden észíiki vizekben Tsshországig , és Fran-
él h ü l k k í ü l é l i f k t é k

t , j n a g y g gj
gyök szárninznak. Találtatnak IOO talléros Eur«pal
gyöngyök is. ée. Lásd j'hllyebb : 159. §.

3S. Nem. HiivELYFéívEG. Solen. STÍcfTevfĉ CÍte. ée.
Állatja Ascidia. Héjjá két nyílású, hosszi'ikó,
mindenik <Mdala kinyílt, sarka árforma, vissza
hajlott, gyakran ketlös fog, a' más kávába
nem nőtt, oldala szele kopottabb.

Ezek az állatok lábaikkal ponterányasan
ássák le magokat a' földbe,

IX. R. A'Férgekről. r«tf«*. 393
1. Faj. Kés n y é l t s i g a . S. fdiqua. ©?fffer[}eft.

Héjjá kattsű egyenes, eggyik sarkakétfogas.
Az Európai Tengerben , 8- hüvelyknyi széles »

i | húVelyknyi hosszú, két lábpyira leássa magát a*
fövénybe.

39. Kern. T E L L I N A . Teliina, ©ötme, JTcIímufcSct.
Állatja Tethis. Héjjá két nyílású, elöl in-

nen a' más oldalra hajlott. Sarka (többnyire)
három fogú , az oldalt valók lapossalC a' más
káván.

i.Faj. Súgároa T, T. radiata, fcfc flrafífle t . 6fC
9Íutf)fíl?af. Héjjá hosszúka , hosszára igen véknyán
lsíkos fényes, alfele vápája tsaiiornás.

Az Óceánban. Tsjgája többnyire fejér piros su-
gárokkal festve.

2, Faj. S z a r u n emü T. 7'. corntia. (Sumpfte.ííilta.
Héjjá golyóbis forma, sírna, szaruforma, kereszt-
barázdával.

Kurópának fojóvizeiben , árkaib.m ée. fényes
által látszó, fejér, és eggy borsó szemnyi, néha eggy
ni ogyorónyi.

40, Nem. SZÍVTSIGA, Cardium. ^ejmufcfjef.
Állatja Tethis, két uyíJásu, majd egyenlő

oldalú, egyenlő nyílású, (többnyire) domború,
hosszára bordás , tsíkos vagy barázdás , széle
fogas, sarka két közép fogakkal váltólag , az
oldalt Iévök távol állók, benőttek.

I.Faj. Emberi Sz. <7, cardiffa. tH Sftenfĉ ietiljcpj,
Héjjá szívforma, nyilasi öszvenyomotltakjíogas tsó*
nakosok, fartlomlíjai egymást érők.

Az Indiai Tengerben, hossza 3 j széle 2. hüvelyk,
az Emberi szívhez igen hascnlfí, sárgáló, vérszín
tseppekkel tarkázva. Igen drágák,

2. Faj. E n n i v a l ó Sz. C- edale. baő Samtnfcu&fee.
Héjjá avúít , aó. kopottan visszaliajlott barázdái
tserepe^ek.

Az Európai Tengerekben, szennyes fejér, ritkáb-
ban kék, vagy sárga, lakosát megeszi. Tsigáiból
meszet égetnek.

E b 5 41, Nem,
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41. Nem- KOSÁRTSIGA. Mactra. &or&mufd)CÍ ,

íbactttog. Állatja Tethis, héjjá két nyílású
egyenetlen oldalú, egyenlő nyílású* Sarka
középen ránczos foggal, és gödrötskével : az
oldalt lévők távol állók benőitek.

<.Faj. Merő K. M.Jolida, bíe @teanbmufd)tT.
Héjjá homályos simátska, raajd kopott forma.

Az Európai Tengerben. Tsígája vastag , fejér
sárgálló, hamuszín, vagy barna, különbb külonbb-
féle képpen tarkázva.

42. Nem HÁROMSZEGÜTSIGA, Donax. Ü5reiccf*
ttiufcfjef. Állatja Tethís, héjjá két nyílású szé-
le (gyakran) tsipkés elől igen tompa. Sarka
két fogas, és a' szélső magános , ( ritkábban
kettős, hármas vagy eggy sem) alfele alatt.

a. Fa]. í r o t t H. D.fcripta. 35ucfetrabenmufdbeK
Héjjá tojásforma, jösz ve nyomott, sima , bársony-
szín habos UneákkaL írott, hasadékja hegyes, szé-
lei tsipkések.

Malabárban néhány violaszín betűkkel jegyes ,
eíev köröranvi.

43. Nem. VJSNUS Ts. Venus. SBenuémufcfjel.
Állatja Tethis. Héjjá két nyílású, ajakai-

nak első részei eggymásra dűlnek, sarka három
fogú, mind közel eggymáshoz, az úídalt lévők-
nek hegyei szélivel állók, szemérme e's alfele
.külön,

i.Faj. D i o n e V. V. Dione. tie Öcfttc t©,
Hé ĵa majd szívforma, keresztül barázdás, elöl tüskés.

Az Amerikai Tengerben, veres vagy violaszíni'i,
ritka és nagy árrú, árrát egész tüskéi határozzák meg-

s. Faj. P é n z V. Kereskedő V. V. marcenaria. ©e!b«
tmifcbeí. Héjjá merő, keresztül tsí&os síraa, szél^
tgipkézett, belől violaszín, alfele rojásfonna.

Az Északi Óceánban. Tsigája^, hüvelyknél Jiosz-
szabb, 's majd ugyaji aunyi széles vastag, űeliéz ,
barna, sárga.

Az
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Az Irókészek és más Északi Amerikai vad Népek
cbböl mettszenek Klárizsokar, a» Ö emlékeztető si-
nóijoknak, ékességeknek, ée. és lakó állatját meg-
évén veí^ pénz gyanánt is éltének,

h 3. Faj. BetÜs V. Vt littcrata. baá tiíbte (Strtcfbu6íet.
Héjjá tojásForrna , elöl majd szegletes, tsíkjai ke-
resztül valók, habosok.

Indiában, hossza két, szelep hüvelyk, barna
jegyekkel 's lineákkal festelr., mint az Mis W betűk.

44. Nem. GERÉNCZTSÍGA. Sppndilus. PflJ
Ál'atja Tethis, héjjá egyenetlen nyílású, fe-

szes. Sarka két vissza görbedt fogakkal, kö-
zépben gödrötskével. Többnyire a' kőszirtok-
hoz ragadnak, eggyik kávája clomború, másik
lapos.

ü gfjarfte ob.i.Faj. T ü s k é s G. S. Gaaimapus.
ífge ?. Héjjá majd füles , tüskés.

Sok Tengerekben; tsigájáuak színével, 1 arkiíja-
vai, tüskéivel, ée. sok kíiíonbségü. Eggyik k4va}a
hátúi hosszabban nyúlik ; fogai plly kiiJÖnösen fiizet-
tek öszve, hogy a' Tsiga ttgyan kinyílhatik , de kár
váj, zárjjnak eítiírése nélkú! eggymástüi el uem váj
lasztatliatnak.

•••' 45* Nem. KáMA. Chama,
i, " -Állatja Tethis, héjjá két nyílású nagy. Sar-
•'. ka púpos kérgű, hajlott, gödrébe rézsűt foglal*

tatott. Szemérme bezárt, nimfák nélküt. Ezek
is többnyire más testekhez ragadnak.

». Faj. ö k p r s z í v T s . &i, Cor, böő
Héjjá kerekrled sima, alfelei visszahajloHak, hasa:
dákja kinyílt.

Dalmátia körül. Tsigája nagy, három hüvelyk*
nyi, eggy kidiiliyedt szívet mutat, kívül feketéllö bar-
na tarka.

a. Faj. O r i á s t s i g a . Ch, Gigas, SSíefeumufcfjef. ée.
Héjjá ránczos boltos, pikkelyes, alfele kinyílt.

.Az Indiai Tengerben éis. Nagysága 's szépsége
különböző. A' legnagyobbaknak, mellyek ezen Hera7

ben
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ben esmeretesek, hcjjofc szinte minteggy 6. mázsái
és húsok 30. fontot nyom, 4. lábnyi hosszúk, az'ott
való lakosok megeszik.

.5.Faj. Gr i lTforma K. Ch. gryphaides. bfr $clfenm.
Héjjá kerekített, sulymos, eggyik nyílása terültebb,
másik elnyúltabb, majd pereczes alféllel.

A' földközi ée. Tengerekbea, fejér, sárga, ve-
res, fejér veres, tarka ée.

4. Faj. K é t s z a r v ú K. Ch. bicornis.
Héjjá nyílásai kúposok, far, dombjai szaruformák,
hajlottak, tsovesek , nyilasánál hosszabbak.

Az Oceánbap ée. Két uyúlángjai kávájánál hosz-
szabbak, a' honnau szarvaknak látszanak.

46. Nem. BáFKA Ts. Arca,
Állatja Tetliis. Héjjá két eggyenlo kávás.

Sarka számos, hegyes másolt benőtt fogakkal.
Ezek, Árboczfa nélkül hajúformát mutatnak.

1. Faj. N o é B. A. jW. tíe Síoűbíirdje.
Héjjá hosszúka, vslkos, hegye kilsípett, alfelei tá-
vol állók, széle kinyílt.

A' Földközi, ée. Tengerekben. Hossza 3. széle
1. hüvelyk, elöl igen kiáll, kívül barna halovány
foltokkal.

47. Nem, OSZTBEA. Ojlrea. 9Iuj!ct,
Állatja Tethis, héjjá két, ('s legtöbbeknek)

egyenetlen kávás majd füles. Sarka foga ti an,
tojásforma üres gödrötskés , és (többekben)
oldalt való kereszt barázdás. — 132. különbö-
ző Fajok, 3. osztályban, mellyeket fülök sar-
kok, és külső szépségek is különböztet.

* EggytttlS Fülűk. Fdsútsigák.
többnyire sugárosok, színesek szépek.

i.Faj. K o m p a s z Ts. 0. Pleuronectes. bfe p
mufcftel. Héjjá egyenlő kávás, 12. stigárokkal ket-
töztetve, kívül sírna.

Az Indiai Tengerben. 4 £ lii'ívelyknyi hosszú ,
Tsigájapapiros vékonyságú, veres, hús, máj, és IM-
raats szín piros sugárokkal.
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" * Eggytntthn fülük. Mattiéi.

:.TTaj. K i r á l y p a l á s t Ts. 0. Pattiam, feer í
motltet. Héjjá eggyenlo kávás, 12. domború sugá-
ros, tsíkos , darabos, pikkelyekkel tserepes.

Indiában , részszerént czilrom szín, részszerént
klárisazín piros, fejér, veres, barna, tarlsa ée.

* * * Durva paraszt Tsigil-. OJlrex.
szaruszínűk érczfényű, és könernű héjj nélkül.

,;-;. Faj, F ö r ö l y Ts. O. Mailem, feer poínffcfce ^emmtV*
Héjjá eggyenlö kávás, 3. karélyos karélyai kereszt-
be mállók.

Az Indiai és Déli Tengerben, fekete: hossza 6t
széle 4 | hüvelyk. Igen drága, volt ez elölt 1000.
la 11 éa1 os is.

4. Faj. B a b é r l e v é l Ts. O. Fo/ium. ha$ Sor5ec&íatt.
Héjjá tojáaforma, oldalai tompán ránezosok, he-
retsíga (parasíttsiga ) .

Az Indiai Teugeibeii, Tsigája, szalma,
nye, viola .szín. ée. As Tengeri Jövevény
nek, és élnek.

5. Faj. E n n i v a l ó Ts. ö.edulis. fcfe getltctne/ê &ore 2f,
Héjjá felkerekített, hártyái tserepesek , habosok
eggyik kávája lapos, épszélü.

Az £urópai ée. Tengerekben , a' koszírtokhoz
ragadva, vagy a' fenéken , hossza 3 * , széle 4. hü-
velyk: de formája 's nagysága valam.nt lak hegétől
íze is igen különböző, fogják, hordják és millión-
ként veszik 's eszik.

6. Faj. N y e r e g Ts. Ot Epkippium,, fcíc |jofnffdje
(Sűttfí. Héjjá eggyealti kávás, kevekíletla Öszve-
nyomotl hányás.

Az Oceáabau, St&iti 5 j , liossza 5. hüvelyk, fe-
kete, ée. néaa gyön^öt teiem ? de bomályost, for-
mátlant.

, , geszte-
^Jövevényeken Ül-

48- Nem. GviiLEvész Ts. Jnomia.
$öa|lacíJ. ÁJlaija.

Héj ja egyenetlen, kávás, eg-gyik laposots-
Jca , iriásil; púposabb aJJjú , eggukrnek töTre
gyakrau áltai Jyukasztotí. Sarkának kartsúseb-
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helye, befelé oldalast való foga lápossabb, ká-
vájának Szélén kiáll. Két tsont szálkák az ál-
latnak talpa gyanánt vágynak. Kggy az Ö Tsi.
gájának papiros, és hólyagnemü alkotására , 's
termetére nézve, sok formájú különös Nem!

l.Faj. V e r e s t i a g y m a h é j j Ts. A. Cepa. fcte £wft»
l l Héjjá visszás, tojásformá, egyenetlen „

€ f'l d b ú az alsó l k
ftelfcbflle. Héjjá visszás, tojásform, gy
violaszín, *€ f'elsu domború, az alsó lyukas.

A' Földközi ée. Tengerben; eggy diónyi , alsó
kávája fejér, a* í'tjlsÖ pirus kékellö.

2. Faj. A b l a k Ts. A. Planenta. ber Slrmtépataiit,
Senftirm- Héjjakerek, lapos, álUil látszó. Sar-
kainak két kartsú kérgei belől kávájához nőttek.

Az Indiai Tengerben, 5. hüvelyknyi hosszút és
széles, 's nagyobb is, fejér, sírna, belöi ezüstszín,
által látszó.

A' Cninaiaknak ablak karíkd gyanánt szolgál,
3.Faj. Üveg Ts. A, vitraa. bte ®(aá • 33ol;>rm,

Héjjá tojás farm a1, hasas által látszó gyenge,Sarkának
alsó kávájában Iév6 oldal fogain kívül, két tscmt
sugárjd, felső kávájának begye kiálló lyukas.

A' Földközi és Atlanti Tengerben, eggy igen
ritka Tengeri Állat, uielly kővé válva is tuláltatik
a' Mész Hegyekben.

49. Nem. M I T Í L . Mytilns, fcf&
Állatja Ascidia ? Héjjá két kávás, durva,

gyakran a' vastagabb Bíbor hínárhoz ragadva.
Sarka (többekben) fogatlan, árforma, kivá-
jott , hosszas lineával niegkiilönbözcetve.

j . G j ö n g y t e n n ö M. M. margaritiferus. \>ít
ÍDerlentnutfer. Héjjá öszvenyomou. lapos, majd ke-
reKítétt, alja Rerésttul való, tsorepes, hártyája fogas,

' két Indiában , hossza S- hüvelyk. Lakosai

T a v a követ . {Uetini..*..-—---- •-.
melly vécékre búvárokkal halasztatjak.

gyöngy eggy tyúk lojásnyi.
2.
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•. Faj. KŐ fúró M. M. Htftophagus. bírSteinfeofjfer.
Héjjá henperforma, szélei mindéi) fel ÖL kerekíLettek.

A' Földközi ée. Tengerekben, a1 Koralitöveítet,
kemény kősziklákat ez magának lakozásra kifúrja.

t> Faj. E n n i v a l ó M. M. edu/is* ftec 55Iou6rtrt. ce.
Héjjá simátska, violaszín, kávái elől majd tsouká-
sok, háLÚl tompák, fardninbjai hegyesek.

Majd minden Tengerekben 3^ hüvelyknyi liosz-
szír, lakösáát a' Köznép megeszi; de nehé/. emészt-
hető , és az esztendonefe bizonyos részében mérges a
ennek is van kinyúló bíborja.

4. Faj. M é r c z e Ts. M, Modio/uj. fcje íj)apu§m.
Héjjá sima, első széle tsónakos , alfele púpos,
•Sarka majd oldalt.

A' Földközi és sok Tengerekben , hossza £„" hü-
velyk igen szép kivált íiji Gvinea körül, ée. Hús*
megehetÖ.

''5.Faj. Gócza Ts. M. anatinus. intett* ^Cfeiin.
Héjjá tojásforma laposotska, toredékeny , ízél«
Jiártyás alíele hámlott.

; Európának édes és álló vizeiben, a' Kátsáknate-•
eledelek , tsigája gyenge , által látszó , zöld fényes,

50. Nem. BÍBOR Ts. Ormos Ts. Finua. (Btecfjm.
Állatja hazátlan Tsiga, Héjjá majd két ká-

vás, toredékeny fenn álló, kinyílt, bíbor sza-
kállat eresztő, Sarka fogatlan, kávái öfizvefof-
radva. £zen Tsigáknak barna bíbor .szakálla-
lakats mint a' selymet megfőnjak szövik, Bo-
tosnak, Kesztyűnek ée. készítik déli Olaszor-
szágban, 5mírnáhan~ée. és a' selyemnél jobbaie
annyiban, hogy festeni nem kell.

í.Faj. D u r v a £. P. rudis. %\t rciu^e ©tecfjm.
Héjjá barázdás, bdltös pjíikelyekltel rendel berakva,

A' Földközi, veres Tengerben ée. iinssza i2 t :
i6 , széle 4 { - g. hüvelyk, seíét - zöid sznkalla, a*
Régieknek, Byitusu, néiia gyöngyöt is terem. Állat-
ja a* G irögöfenek bojt ele.ségek. Eggy Tsiga gyakran
6. lúf bíbort ád. Eggy pár illyeo botoS eggy Fisis--
be elfér.

C.) Jllag-
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C.) Meghatározott tekerváiyüs eggy HJjjá% srófus
Tsigdl\ Cochleae. ©í^neíeit

A' Tsiga tekervén veknek menetele majd ál-
talán fogva eggyforma úgy. t. i. hogy ha a' hegyét
alá, és a' száját felfordítva tartják, a' tekeredéa
felfelé mitidenkor jobbra nevelkedik. Igen kevés
Fajoknak vagyon természet szerént ellenkező bai-
tekeredések 5 és még ritkábbak a' több Tsigák
között, a* néha tökéllelesen balra fordult Tsu-
da szülöttek.

51. Nem. GáLYATSiGA. Argonauta, ,t)CV
fcoot, ©d)i(főboot.

Állatja Téntaféreg, vagy Klio. Héjjá eggy
kávás pereczes begöngyölt, hártyás , eggy re-
keszes. Weve Tsigájának könnjüségétöl, gyen-
geségétől, és friss evezésétől vagyon.

í.Faj. EvezÖ G. jfJ. Argó. ttt ^aptemcmtiíuö.
Tsónakja mindenfelől í'ogasotska.

A' Földközi ée. Tengerben; eggy fejér igen"ve-
kony könnyű nagy Tsiga, melly kiteríilt hártyájával,
mint vitorlával derekasan úszik, és ismét a' szélvész
elöl Tsigáját elmentvén alá bukik.

a.Faj. É s z a k i G. A. amica. beeSHSaUftfdjfríifi.
Lyukas, tsóuakja épszélü.

GrÖnlandia korul Ősszel kivált és tavasszal bő-
ven úszkáló gyenge kis Tsiga, a' Czethalaknak elede-
lül szolgál.

52. Nem. RéycSZ , Kompos, Nautilus. fcet 9íűU5
tiluá. Állatja'!

Héjjá eggy kávás, lyukas, pusztákkal sok
kamarákra oszlott, sok ágyas háaíi.

Ezek is a1 Tengeren úszó többnyire igen
apró állatok* Kamaráiból, rneílyek kÖzzíU az
elsőben lakik, a1 vizet k i - '$ bebotsátván,ma-
gát tetszése szerént könnyítheti, vagy nehezít-
heti. Egész flottákkal járnak, ée.

4. Faj.
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i.Faj. G y ö n g y h á z a s R. JS\Pompilius.tyetíentmitter.

Hcjjának nyílása szívforma tekervenj'ei tompák ,
síniák.

Az Óceánban; tsigája hajdan ivöedéayre fordítta-
totL, moatanábau mesterséges lámpásokat kéüzítuek
bclüle.

2. Faj. S a r k a n t y ú R. ÍV* cafear. bee ©porit.
Héjjának nyílása kartsú , tekérvényeinek bÖtykö'i

Az Acírjai Tengerben, egey lentse szemnyi, te-
Itervényei hegyesek, mint az Amtnoii szarvainak*

$. Faj. Ara m o n s z a rva. JS. Bcecarii. htv Slmtnoná.
í)i>rn. Héjjá nyílása visszás, toj.ísfornia, tekerve*
jiyei katskaríngósük, bölyköi bemetszettek.

A"1 Földközi Tengerben, e^gy homok szemnyi ,
gyöngyház fénnyel, kővé válva pedig eggy kotsi ke-
rék nagyságúak.

4. Faj. P o s t a s í p Ts. ÍV7. Spirula. bog $oíH)őrndjett.
Héjjá nyílása kerek, tekervényei liengerformák.

Az Amerikai és Indiai Tengerben, eggy hüvelyk-
nyi, eggy tolJszár vastagságú, lejér, btílól gyöngy,
ház fényű, kerek ée.

4. Faj. R e t e k Ts. JS\ Raphanus. feie 9íettlí)fd)0te.'
Héjjá vékonyodott, tzikkellyei tsomósok , 16, fel-
emelkedett, rovátkái, oldalt gb'rbe lopója.

^ A' Földközi és Adriai Tengerben, kitsinyt nevét
•tel hasonlatossága vagyon.

3. Kern. KÚPTSIGA. Conas. ^utc, Seacff^npcfí.
Állatja hazátlan Tsiga , héjjá eggy kávás

öszvegöngyölt viszás kupforma (körivéljforma)
nyííása böv, hosszára kartsú, ingatlan, töv̂ e
épszéiu', oszlopotskája sírna. Eggy legpompá-
sabb Nem, mellyet a1 tudatlanság megnemeáí-
tett, a bov pénzű esztelen pazérlás nagy árú-
vá tett.

Faj. Márvány K. C. marmorttus. tog f̂vifjotn-.
Héjjá kúpi'orma, barna, tojásfunna, fejer tüllofe-
kal, pereLtzeinek tekervényei tsatornás-oíí.

, Altatok (JríZá$at C $ /i.ijike-
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^«,,.>- i Indiában, eggy arasznyi hosszú, és3.

hú'velyknyi széles, féuylik mint a"1 márvány; húsát
megeszik.

2. Faj. F e j e d e l m i K. C. Princcps. bet 33aflor& , bfe
íiegerfafje. ée. Héjjá sárga, hosszára barna bár-
sony szín, ágas bogas lineákkal.

A1 többek kÖzL a"1 Sandwich szigeteknél , mei-
lyeknek mester lakosai jeles nyakravalókat készíte-
nek belőle.

5.Faj. T e n g e r i f Ö v e z é r . C. AmmiralU. t)et2íbmititl.
Héjjának az alja pontozott darabos.

K„+ Déli Amerika korul ée. számtalan Hasonfajok*
.Kai, mind igen szépek, czifrák , nagy nevekkel be-
tsesíttettek , és igen drágák. Lá.'d Gmalin.

4.. Faj. O r a n í a i A d m i r á l . C.araufiacus, bee £>ran«
ge 9lt>míral- Héjjá veres színii, vonási fejéreslote,
tekervéoye'mek telejei tsalornások.

Indiában héjjá fejér, 2. 's 3. uarants szín voná-
sokkal, és fejér lineákkal ée.

5.Faj. T s á s z a T m a d á r K. C. Textilé, baá J?afelfjuíjit.
Héjjá reezés,sárga erekkel, sárga és barna foltokkal.

Asiában , néhány különbségekkel, 4. htivelyknyi
hosszú, színére nézve fogoly Maciárnak is neveztetik éé.

54. Nem. PORCZELLÁNTSIGA. Cypreea. ^otcclíütie.
Állatja hazátlan Tsíga. Héjjá tggy kávás ,

bégöngyölt, majd tojásforma, tompa sima, nyí-
lása mindenfelöl tágas , kartsú , mindeníelől
fogas, hosszára nyúló.

i.Faj. A r a b i a i P. C. Arohica. ber9Iva6ifd)f 95ltc6'
(Inbe. ée. Héjjá majd kú'rtvélyforma, jelekkel be-
írt, hosszára eggy íók.

y Indiában. Tsigája 3. hiivelyknyi, felyül fejér,
•agy kékellö ée. írott jelei Arabiai betűkhöz ha-
sonlítanak. ,

. TTÍ>Í M ó r i c z P. c- mauritiana. 6ec „
1 9,'nfopf Héjjá 3 . lapu Púpos,, hátúi lenyomo«,l»e-

oyes, alól fekete.
A' Szent Móricz Szigetén, Javában e e legna-

gyobb az úgy nevezett kígyó - fejek kozott felül ve-
ies, fejér foltos ée. . a . Faj.
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3-Faj. T i g r i s P. C. Tigris, bfe _. .„. . , ,„„
Héjjá tojásförma,hátúi tompa, elöl kerekített, hosz-
szára tserépszín linéa.

NapkeleLen, a' többek között Odahajta körül, ho-
lott a' lakosoknak ivóedény gyanánt szolgál.

4. Faj. P é n z P. C, Moneta. fe(e SJfufcbí Imáiig.
Héjjá párkányos, tsomós, fejéreslo.

A' Földközi és Napkeleti Tengerekben^ az In-
dusoknak, Négereknek ée. járó pénzek, a' legnagyobb"
sints eggy hiivelyknyi.

$5. Nem. BOBOHÉK Ts. Bulla. S8íofcnfc§ti.
'Állatja hazátlan Tsiga.

Héjjá eggy kávás, ÖszvegÖngyölt fegyver-
telen, nyílása Öszveszoníit hosszuka, hosszan
jiyúló, aija épszélíí öszlopotslcája hajlott, sima;

vFuj. T o j á s Ts. B. Ovum, baá ̂ íí^ncret):
Héjjá tojásforma, tompán majd két orrú, ajaka fogas.

Amboinában ée. hószínü szája sárga, mindenik
VL'̂ én orr forma tsúts , néha eggy lúd' tojást meg-
haíad,;

t. Faj. Z á s z l ó Ts. É. Phyjis. ©tóarenfaönc. ée.
Héjjá kerek igen sírna, által látszó iineákkal, fo-
dros pereLUe tompa.

Indiában ée. Tsigája igen gyenge , fejér sárga ,
néha bokros barna vei'esellö, Vagy fekete közbeVe-
tfeU lineákkal 's vonásokkal.
\. Faj. F i g e Ts. B. Ficus. W Seigí.

Héjjá tojásforma butikos, rcezés - rovátkos, farka
kinyúlt, psrecze elkopott.

A1 két Indiában , hossza 3. hüvelyk, Jíamuszín
szürke, sárgás, szépen petyegetett, márványozott,

ée.

&6. Nem. H E N G E R T S I G A . Voluta*
Állatja hazátlan tsiga s héjjá eggy kávás..-

pereczes, nyílása farkatlan, tágasotska, oszlo-
pot.skája ránezos, ajaka és köldöke ( iegioDb*
wek ) nints.

C 6 á \. fTüi.
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i.Faj. M i d á s f ü l c . V. auris Midiié. t>(lS

Héjjá öszveszorúlt, to^ásforma, hosszúka, perecze
ránczos , oszlopoiskája tét i'og.is.

Indiának erdei Tavaiban, 's fo jó vizei ben, hoszT
sza 4. hüvelyknyi, szamárfül formája vagyon, vau
balra tekeredÖ is.

3. Faj. Ola j fa Ts. K Olíva, fcie Oftwc. ée.
Héjjá sírna, perettzének. alja visszahajlott, oszlo-
potskája rézsűt rovátkos.

Az Indiai Tengerben, szintnek \s festésének vég-
hetetlen változásaival, mcllyek tulajdon jegyeikiül
neveztelnek.

3. Faj. P ü s p ö k i síi veg Ts. V. epifcuvalís. bíe §3í<
f&Dfémfige. Héjjá kitsínelr., sírna, tekervényei ép-
szclük , ajaka fogas, oszlopotskája négyes.

Indiában. Tsigájával a1 Tenna Déli Sziget lakói
annak nyelet tsinálváű fejsze gyanánt élnek.

4.Faj. K ó t á s T s . V. mufiea* fcfe Síotenfcfjn.
Héjjá párkányos, tekervényei tompa Tüskékkel osz-
lopotskája nyólezas, ajaka sima vastag.

Amerikában. Tsigája mellesleges lineás, sok ke-
Teszlul vonásokkal, közbe vetett pontokkal és tsep-
pekkel, mellyek muzsika kótákhoz hasonlítanak.

57* Nem. K Ü R T T S I G A . Buccinum.
fi'Úinfyerti- -Állatja hazátlan tsiga, héjjá eggy
kávás, pereczes púpos, nyílása tojásf'orrna,
jobbfelöl lévő, sarkával vissza tompított, tsa-
tornátskában végződő, belső ajaka kiterült,

i.Faj. H á r f a Ts. B, harpa. bte £>aöibSf>arfe.
Héjjá egyenlő", hosszan nyúló, megkülönböztetett
hegyes gerendákkal, oszlopotskája sima.

Az Indiai Tengerben. 4. \s 5. hüvelyknyi hosz-
szú, tojásí'oima, pej vagy halovány, szépen már-
ványozott.

2.Faj. R ö v e t s Ts. B. Lapillus. fiaá 6teiuc^en.
Héjjá tojásforma, hegyes, tsíkos, sima, oszlopots-
kája laposotska.

Az Európai Óceán partjain. A? Kösténnyek to-
jás fészke bársony festéket ad,mellyel élnek a1 Nor-
mannok. " „ F a j
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g. Faj. H a b o s K. B. undatum. baS SfReffctiíiDtn.

Héjjá hossz fi ka, durva, keresztül tsíkos, tekervé-
nyei sok görbe szegletük.

Az Európai Óceánban, 4. i hüvelyknyi darabos,
e^gy szaruneniü tág Tokba tojik, liosszú rendel igen
sokat, ée.

4, Faj. B a b o s K. B, maculatum. baé geo ê tiegetSeíti.
Héjjá tornyps, majd orsófornia, tekervényei sí-
mák, oszthatatlanok, épszélűk.

Asi.i' és Ah'íkii' Tengereiben ée. Hossza 8- Hü-
velyk, sárga, fejér vonásos, gesztenye színnel babos. ée.

58. Nem. SzÁr.NVASTSlGA. Strombns. %\\x$Ű[á)ft.
Állatja hazátlan Tsiga, íiéjj.i eggy kávás,

pereczes, óldaJa szélesedett, nyílása gyakran
kiszélesedett ajakkal balfeíől való tsatornán vég-
zodö.

i.Faj. O r s ó Ts. S, Fufus. bfe Gternfpfobeí. ée.
Héjjá tornyos, sima, farka árforma, ajaka fogasd

A"1 Veres Tengerben, hossza 3. szele 3. hüvelyk,
barna v;igy sárgás, a* lőve kérésziül tsíkos.

i.Faj. K ö s z v é n y e s Ts, S. chiragra, bfe Xtüftté*
flaue. Héjjának ajaka 6. ujjú., újjái görbék, farka
Jiálra gÖrbedt.

Az Indiai Tengerben. Tsigája nagy, néha eggy
lábnyi, farka fejsze módjára meghajlott.

3. Faj. S z e p l ö s Ts. S. leuliqinufus. Me ©ommee»
fVroffe. Héjjának ajaka elöl 3. karélyos , vastago-
dott, háta bíbirtsos, koronás, farka tompa.

JJéliAsiában és Afrikában; minteggy nyári szep-
lökkel rakott. Fedele hajdan Patikai füstölő szer volt.

59. Nem. TÜSKÉSTSIGA, Bársony Ts. Murex.
(SMcíjeffcfjn. ^uvpurfcfjn. Állatja hazátlan Tsi-
ga. Héjjá eggy kávás, pereczes, háríyás, for-
radásokkal darabos, nyílása egyenes, nagy,
felfelé menő, egéfz tsatornán végződő.

Jegyz, Murex a1 régi Rómaiaknál a1 Bársony
festő Tsiga; de ma tobfa is nevezetes ezen tulaj-
dousá^ról mint Buc : Lapilius* c'e.

C c S i.Faj.
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1. Faj. S n l y o m Ts. Pókfej fi Ts. M. TribuJus. tec

(Spiimenfcpf. Héjjá lojásforma, hármas serte szá-
lú tüskékkel, farka elnyúlt árforma egyenes tüskés.

Az Asiai és Amerikai Tengerben, Tsigája fejé-
TeslÖ, vagy verkenyő, keresztül tsfkos.

2. Faj. A 5 szú kör tv é l j Ts. AJ. l'rrum. ble \)f
focfnetí 35frn. Héjjá gerézdes, tojásforma., keresz-
fül barázdás, tsomós, farka hosszabb, hajtásos
árforma.

AT Déli Indiai Tenderben. Tsigája fejér, néha
barna- tarka vagy gestenye színű.

3.Faj. B á r s o n y Ts. M. Loco.
Héjia visszás tojásforma, elül tsproós, nyílása fo-
gatúin , majd kerekített.

A' Chili Tengerben. 4 -5. hüvelyknyi, lakossá
nyakán való hólyagjábati bársony nedvet tart, húsa
megehelö, jó íaü,

4. Faj. B a b i l o n i T o r o n y . M. Babylonius. fcet
35ah;Ip.nffd)e tl)Hrm. Héjjá tornyos hegyes,, babos
övekkel, farka egyenes, ajaka hasadt.

Indiában, eggy újnyi fejér övének négyszegü fe-
kete foltjai eggy Torony, ablakjaihoz hasonlók.

5.Füj, T r o m b i t a Ts. M. Triton, bie tritonfrttt.
Héjjá hnsas, hosszúka, sima, t^kervényeikerekek
jiyílása fogas, farka rövid.

A'' Földközi ée. Tengerekben, ló. hüvely knyi ?
az Indusok ee. Trombita 's pásztori kürt gyanánt él-
nek vele,

60. Nem. F O R G Ó S Z É L Ts. Fodor Ts. Trochus.
StMelfcfjU. Állatja hazátlan Tsiga, héjjá. i.
kávás, pereczes, majd kúpos, nyílása majd
4. lapu , szegletes vagy kerekílett, felül ke-
resztül való, Üszvpázorűlt, oszlopotskája gör-
bített.

IX. R. A'Férgekről. Hóiduiga. 407

\, Faj. N é 2 ÖÍ t s ö Ts. T. fjerfpectivus. bíe ^ f p
' febnerfe. Héjjá domború, tompa, parkányos, köl-

döke lyukas, tsipkézelt.
Asiában és Afrikában , jeles tekervényeível '&

liillsérí'ormq, köldökével igen mesterséges Tsiga.

s.Faj

2. Faj. Mágus Ts. T. Mágus, bet
Héjjá rézsűit köldökös, domború, tekervéuyei tom-
pán tsomósok.

A'Földközi és Veres Tengerben. Hamuszín,vagy
veres ködös, tsomói hússzinük, gombformájú.

^. Faj. M e s s z e l á t ó Ts. Tompa Ts. T. Tclefcopium.
fcie €jectoiine.

Héjjá lyukatian, tsíkos, oszlopotskája pereczes. \
Indiában, hossza 4. széle alól majd két kiivelyk,

és hasonló eggy kihúzott messzelátó tsöiioz.

4. Faj. S z i v á r v á n y Ts. T. Iris.
Héjjá felső bőre alatt sírna , kékellő , szivárvány
színeivel tündöklő , szegletes és habos , veres li-
neákkal tarka, tsíkos.

í Üjj Zelandiában, arany és zöld eleven színnel
ragyogó szép tsiga.

j . Faj. S z e m e t e s Ts. T. conckylhphortu. fcff JrS'
belfĉ n- Tekervényei gömbölyűk, kopott, ránezo-
sok, első p^erecze és nyílása öszvenyomoU , bar-
uálska, szája öble, és tőre; öblös barna.

Déli Amerikában, hossza két, széle 2 I hüvelyk,
gyakr.in hozzá nőtt követsekkel, tsiga, kláris dara-
bokkal ée, rakva, mellyek ripatsossá teszik.

61. Nem. HóuJTSiGA. Turbo. 9ftout>fcf)!U
Állatja hazátlan Tsfga. Hcjja eggy kávás,
pereczes fomött. Kyílása szoros Kerekített
épszélü,

í.Faj. P a r t i H. 7̂  llttoreus. Me ©tranbmonfcfcfcn.
Héjjá majd lojásforma , hegyes , r^íkos.

Az Északi partokon, a1 köszikUra mászásával
nagy szelet, leszállásával tsendességel jövendöl, eggy
jó Mogyorónyi, Húsvét 's Piinköst közt kosarakkal
hordják főve a' Piaczra , gombos tővel kiszedegelik
's eszik.

s.Faj. E z i i s t s z á j ú H . T. Cochlus. ble Síblcingeu&aut.
Héjjá tojásfonna , .roválkos, hátáuak 1. rovátka
vastagabb.

Indiában, zöld, nyílása ezüst szín. Ennek és
némelly Fajtársainak borítékja ama hajdan Patikai
Pé köLdökőt Stfíjcc&otjní.

C e 4 3, Faj.
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3. Faj. F o rg ó %rú <i i rs, T. fcalnrh. bf<? Ürit

beítrpppí Héjj i kúpíorma, tekervcnyei távol áll-ik.
Barbáriában Coromandelben. 2 \ hiivelyknvi

fejér, és pirosló, drága, a' nagyját 1 '- 2. ezer" Tal-
léron veszik.

4. Faj. R o s t é l v Ts. T. Clathrus. utsü^te «SR?nMtr.
>'éjja tornyos, köldöktelen, tekervényei eggymást
árok, simák.

A'1 földközi ée. Tengerekben, alig két hüvelyk-,
nvi hosszú, leginkább fejér; a1 Régieknek viola szín
bársony festéjek ebbö'l került.

5,Fa), V i s s z á s Ts. T. perverfus. baS SinFőfjSrndjeK.
Héjjá által látszó , tekervényei ellenkezők , nem
tsipkcsek, nyílása három fogas.

Európa erdejejben, és Mohai között , | Mivelyk-
. nvi. a' rágí Füz, Körös, ée. fa1 tuskókou. Balra
. tekéredik, .

•6a. Nem. TSIGABIGA. HdLx. fi
Állatja hazátlan Tsiga.

Héjjá es>gy lc/ivás, pereczes, majd által lát-
szó, töredéken)1", nyílása szoros, bein! Hóid*
forma , vagy kerekded , pereczének fél karélya
lujja, — Szárazi és édes vízi Tsigák.

i.Faj. B o r z a s Ts. H. hi/pida. bf? ^aíicíotfc.
Héjjá köldökas, domborű, borzsí, által látszó,
tekervénye 5, nyílása kerekded hóklforma.

Európa mezeiben és kertéiben, igen feítsiny rb'-
vid szőrökkel borzas, a* virágokon , NÖvevényeken.

».Faj, K e r t i Ts. H. Pomatia, ©íit'tenfcbn^ ée.
Héjjá majd kőldökos, majd tojásfonna tompa, szí*
netTen ; nyílása kerekded holdí'orma.

Egész Ktirópában, l.ikossait megfiszik, és Böjt
idején nagy kereskedést űznek véle, — Vissza szer-
ző ereje igen na^y. Télre házát mésznemü boríték-
kal bezárja, és aluszik. Párzáskori szerelem nyílók-
TÓl láss íellyebb, a1 i$f. §,

3,Faj. B o k o r i Ts, II. arbujiorum. b(e SBíiumfĉ n.
Héjjá koldökös, domború, hegyes, nyílása majd
kerek, 2. párkányos , elöl kinyílt.

Európának berkeiben fovenyjeiben, világos
, fejér, tarka, eres, márványozott, ée.
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4. Fai. B á r s o n y Ts. //. ianthina. bfc $Urpttrftftn.

Héjjá majd jukailan, kerekded ( tompa , által lát-
szó, igen töredékeny, nyílása hátúi kiszélesedett,
ajaka kitsípett széh'i.

A' Földközi ée. Tengerekben, az állat bársony
nedvet ád,. és éjjel fénylik.

r.Faj. E l e v e n t s z ü l ö ' T s . S.vivipara. betr ^uujiiyerfcr.
Héjjá lyukatlan majd tojásforma, tompa, szarune-
mü, övei barnák, nyílása kerekded.

Európa'édes álló vizeiben, 1 Í Jiüvelyknyi,nem-
zo tagja a' szarván vagyon.

6. Faj. B e r e k i Ts. H. nemoralis.. fc(e ^Baíbftfttt.
Héjja lyukatlan kerekded , sírna által látszó , vo-
násos, nyílása kerekded hóid fonna.

Európa fajain , legkó'zt>í!Scge.';ebb , mind lakosá-
ra , raind tsigájának füstősére nézve igen sokféle.

2- £íém. NéRlTA. Nerita. <Sr^lí)immfcí)tt.

Átlátja HázatJantsiga, H^jja t%%y kávás ?

pereczes, púpos, alól jíiposatska. Nyílása fél-
Lóldforma , ajaka oszlopotskájának ellenéhen
istínka, laposotska.

1. Faj. P ú p o s k Ö 1 d ö k ü N. -A' Caarsna. tipr ,„,,„-
tentio&ft. Héjjá síma, pereeze majd toros , köldö-
ke púpos, kétfelé hasadt.

Az Óceánban, színének, festésének, £s nagysái
gának számtalan különbségeivel,

2. Faj. F o l y ó v í z i N. N.fluviatilis. bíc ^íufnevííe.
Hcjja bársony színű, fejér foltokkal koczkás. ráuezos.

Európ.i' friss vizeiben, 4. lineányi, igen jelcsen,
czifrázott Tsiga, melly fajzatit a1 Héjján hordozza.

3. Faj. F i j a h o r d ó T s . JST. pulUgera. hev 3"ungt}̂ ííC-
Héjja sima pereczetskéje ki váj ott szemefcskés, bel-
ső ajaka sírna , tsípkézett.

Indía' folyóvizeiben szinte 235. fajzatit Tsigáj^I a oyóvizeiben szinte 2
liátán hordozzíi, húsát megeszik.

C c 5 64. Nem.
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64. Nem. TENGERIFÜL. Haliotis. Wíeeroíjt,

Áltatja hazátlan Tsiga- Héjjá fülforma, ki-
nyílt, oldalt való perecze rejtett, tányérja hosz*
szára lyukgatott. — Ezek erőssen SL kövekhez
szívódnak, ehetők.

t . Faj. B i b i r t s o s Ts. ff. tuberculata. bítá fnotfge 3ft.
Héjjá majd tojásforma, hátakeresztűi ránczos, bi-
birtsos.

Az Európai ée. Tengerekben, 4-$%hüvelyknyi,
zöld és veres fényes, gyöngy házu emu ée.

2. Faj. S z i v á r v á n y Ts. ff. Irts, bűé Hífü
frfje 9K. Héjjá liasas , barna sárgás, keresztül va-
ló és hosszára bibirtsos ránczokkal darabos. Belbl
szivárvány színnel tsÜlogó.

Üjj Zelandiában, hossza 4 f, széle g. hüvehk,
Jkülönbb külÖnbb legszebb színekkel pompásan ragyo-
gó , drága tsiga. Sok mívekre' készítitíik.

IX) Határozatlan tehervényü, eggy he'r/'á Tsigdkt vagy
Tscd'ze ér Tjö/orma Tslgák,

•65. Nem. TsészETsiGA. FateUa, 9?ítpffc(;necfe»
Állatja hazátlan Tsiga.

Héjjá eggy kávás, majd kupforma, pe-
reczteleu.

i.Faj, Ver esa jak ú Tfi. P. neritoidea. bfe Síot^tippe.
Héjjá tojásforma, hegye majd pereezes, ajaka ol-
dalt lévő.

Asíában, eggy Lscresznye nagyságú, más Tsigák-
ra ra»aj.ló, kívül verts búbos, ajaka belől piros.

a.Faj. "Közöns égés Ts. P.vulgata. tie geíitcfne 9í.
Héjjá majd szegeletes, szegelete 14. avult, széle ki-
szélesedett, hegyes.

Európa és India köszálain, magassága kéf, széle
4. hüvelyk, fekete széiú sokféle.

$, Faj. M o t s á r i Ts. P. lacufiris. bic 3)?crúíî atcIIf.
Héjjá épszéli'í tojásforma, liártyás , teteje toros ,
vissza hajlott.

Az Európai erekben, Tavakban , a' vízi nőve-
vényekre ragadva, 2^ liueányi fejér, gyenge, ál'al
látszó. * 4- F aJ-

•
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4. Faj. H a s a d t Ts. P. Fijjura. ble Spafte.

Héjjá tojásforma, rovátkos, reezés, teteje vissza
gÖrbedt, elöl hasadt.

Az Algíri és -Angliai partokon, Tsigája sárgálló,
belbl fejér sima, lakpssa fejér., a' köszalakhoz ée.
ragad.

. Faj. K e t s k e s z e r a ü T s . P.graeca. b<i$
Héjjá tojásforma domború , széle befelé tsipkézett.

Az Arcliipelagus' Szigetein bőséggel eszik, Tsi-
gája elől széLesebb , fejér, hainuszín , vagy sárga,
sokszor foltos.

66. Nem. TENGEBIFOG. Bentalium. Sftmjaljm ée.
Állatja Fúcóféreg.

Héija eggy kávás, tsöves egyenes,
hajlékú mindenik vége kinyílva.

í.Faj, K u t y ^ f o g . I). E.iiaUs. bgr ^mibéjciEjn.
Héjjá gömbölyű, majd boltos, eggy végbe nyúló, sima.

Az Európai és Indiai Tengerben, fél hüvelyk-
nyi , fejér sírna, és kitsinyben az Elefánt' fogítoz
hasonló.

2. Faj. K i s d e d T . D. minutum. baé $á[}n<feiti.
Héjjá gömbölyű, felnyúlóbbatska , síraa, kitsinke.

Az Adriai Tengerben, a' Rimini fövényben. Tsak
aerte száüiyi éá olly tsekély, hogy isupa szemmel
alig láthatni.

67. Nem. TsövpsTSiGA. Serpula, SÍQ^cnfcÖneí?.
Állatja Fúróféreg.

Héjjá eggy kávás, tsőves valamihez ragadó
(gyakran pus.ztás közökkelj Tapogatója tollas.

i.Faj. F i l e g r á n T s . Fonatékos Ts. S. Filograna*
ble 3'pífcrf- Wéjja hajszál forma falkás ágas bogas ,
gombolyagos, és rostélyos.

Az Adriai Tengerben, 4- hüvelyknyi hosszú, sok
hajszálnyi tsövekböl Össze fonva.

a. Faj. JVlaclárbél Ts, S. glomerata. bee 25ogelbaritl.
Héjjá gömbölyű, keresztül kasul ránczos , gomba-
ivagqs.

As
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Az Európai Tengerekben, igen jeles alkotása va-

gyon, árkusra hajtott és össze éró 7. tagokból , és
hö rövid szálakból.

3, Fnj. Ö n t ö z Ö k a n n a. S. penis. ( ali1? perforata )
tfe@iefifaniic.ee. Héjjá gömbölyű eggyenes, széle
sugáros, tányérja hengerforma lyukatsos.

Az Indiai Tengerben, 6. hüvely knyi, fígen drá-
ga, vastagabb végén van esgy koronája, a' között
rostélyos lyukgatott, mint aMoisoló , széle kurta tso-
vekkel iniuteggy gyíirövel körül vétetett.

6g. Nem. FAFÜRDANTS. Teredo.
•£)0l$(>OÍ)rec. Állatja Fúrórérejí, kávája két
mósznemü , félgolyóbis elöl kimeczve és két
lantsa forma, héjjá gömbölyű hajlásos, a' fát
által járó.

i.Faj. H a j ó f ú r ó F. T. navoüs, Ut ©cfsifftBUrm (
SPfaíjíto. ée. Héjjá igen gyenge, hengerforma, sima.

Indiában régen esmereles veszedelmes állat, on-
nan Európába hozatott, a' hajóknak terméken, tsapá-
sa, azt és a' Tengeri czölöpöket tőkéseket, megfur-
dalja, elrágja, eggy újnyi vastag utakat fúrván, 4 •
6. liüvelyknyi hosszú.

IV. Rend. Állatplánták. Zoopkyta,

Növevéjiyek módjára kihajtó, öszvetett,
(compo/ita) Állatok. Ezek kétfélék, úgymint
més/nemii kemény tÖrzsÖki'ik , ( Litkophyta )
mellyek különös , erossen álló mozdúlhatallan
házakban laknak, a? Kor állok vagy Klarisok;
és lágyabb Lörsukük, hová aT Habarniczák is
tartoznak. Ismét némellyek legyökeredzett, má-
sok szabad törsökük. Összve tett állatok; mert
tápláltatások, szabad mozgások, és érzések, ál-
lati; de külső formájok, tenyéazések 's nevelke-
dések novevény, sokakból gyakran tetejeken tíjj
állatok származnak, mellyek eggy ideig vélek
élnek , azután elválnak. Sokak több részekre

mettzet-
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mettzetvén , ugyan annyi ujj állatokká nőnek ,
sokak mint eggy virágzanak, magtok formát hoz-
nak, melJyben vagyon az iljj íajzat.

* Mészntmü Tűrzsökük. Lithojthyta.

5o. Nem. TSÖKOHALL. Tabipora. Siofcvíttcoeal!.
Állatja Nereis. Henger, üres, eggyenes,

mellesleges, falkás tsővü Korall.
i.Faj. O r g o n a Ts. Tt Mtifica. fcoő ŰrgehuerF.

Tsöveí falkások , öszvefoglaltak , rekeszei keresz-
tül valók, hártyások , széjjel állók.

Az Amerikai, Indiai, és Veres Tengerben, más
Koralíokra 'a kuszálakra ragadva, bársony szín, né-
ha eggy embeTÍunyi, isbvti "eggy czérna száltól, fog-
va eggy nádszál vastagságúk.

70.Nem. TsiLLAGKOR AlL.il'iadrepora.
Állatja Medusa. Fléhes, tsillagos üregű

Korall.

1. Faj. S p o n g i a k o r a l U M.fungites. bic Sd6iüaiíli»'
covüü, Szánitlan , kerekített, tsilla^ja donib&rú,
1 1

lapjai eggy esek hosszasok, alól üreges.
A' veres és Indiai Tengerben, szürke 8« hüvelyk-

uyi széles.
3.Faj. L a b i r i o f k o r a l l . M.'lahyrinthica, bet* ;Jrr«

flűrtett. Szárallan , tsillagja széjjel álló , labirint
íorma, foglalása tompa.

A' két Lniáiában ol.ly bö,' hogy gyakran meszet
égetnek belőle, álralmércije sokszor 2. láb és több is.

5. Faj. A n a n á s z K. M. jtnanas, ber ©efötiauaé.
Tsillagjai szegelelesek domborűk, tányérral öblösök.

A' Földközi és Araérikai Tengerben, többnyire
félgolyóbis, eggy dió nagyságtól fogva eggy Ököl-
nyiig, fejér, sár\ja ée.

4.Faj. T s i l l a g k ö K. M. ajtrtitcs. lev ©t?rníle(n.
Tömött tsiiíagai Öblös ixengerforma tányérjába me-
rüllek.

Az Amerikai kősziklákon, gyakran rakásokkil
az Ásványok kúzölt is, fejér, tömött, kívül balo-
váuy szürke, 5- Faj.
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5.Faj. T ü s k é s K: M. muriőata. b

Öszve lettt majd tserepes, tsíllagai rézsűit tsoakák,
kiállók, felmenők.

Indiában és Amerikában , két , 's 3. lábnyi
magasságra is no, és majd fa, majd tsemete, majd
kalász ée. forma.

6.Faj. F e j é r K. M. oculata, Me wel&e £oralí. ée.
Tsöves sima, liajláso:; kajátsál t (oblitjua) rovat,
kos, ágai másoltak, isiilagai elmerültek, két rendűk.

Az Indiai Tengerben, két Ubtiyira is no. Ez a'
Patikai fejér Klárizs; ásványul is találtatik.

7. Fáj. L e á n y K1 M virginea. bie f̂uiigfci'forilUe.
Majd két két ágas, egyenes, merO, tsillagai vál-
tólag kiállók.

A'Földközi ée. Tengerekben, téjszíni'i, eggy kis
fijnyi vastagságú, hasonlít az elébbenihez; de'solt-
ka L szebb. ée.

71. Nem. P O N T K O R A L I . . Millepara,
Állatja Hydra (többnyire) ágas bogas, visz-
szás ktípíorma, gömbölyű, lyukatos Korall.

Olly apró töltsér forma pontokkal , vagy
gödrökkel rakott , hogy tsup'a szemmel nem
láthatni.

i.Faj. Kö s z e p l ö f or ma K. M. licheroides. bfe
5JÍ0D6»5J?tllepoii. Szárhozó, el trn'lít, kéts/^ercseu
két két ágú; ágai fogasok, kettősök, lyukalosok s
dombosok.

A' Földközi és Norvégiái Tengerben, leragad-
va, eggy újuyt, tejszín, töredékeny.

2.Faj. G a l a n d o s P . M. fajU<ilist bie Sankocdfe.
Hányás ágas bogas, hajtásos, mindenfelől lyukatos.

A' Földközi Tengerben- ée. vékony levelű, min-
denik oldala pontozött,sokképpea ránczos és fodros,ée.

j . Faj. C e l l á s vagy M a n t s é t E. M. celluhfa, bie
Üifptuntia • 9)íaii|d)ette. hartyás , reczés, köidÖkos,
viaszáíi kúpos, habos, imieu lyukatos, szörölskés.

Az Adriai ée. Tengerekben, papiros vékonysá-
gú, töitaér, vagy Hantiét formájú.

4. Faj.

415IX. R. A' Férgekről,
4. Faj. S o k f o r m á j ú K. M. patymorpha. bie ,S?acft

cotőííc. Kérges, sokformájú merő, lyukai nimsenek.
Minden Tengerben, fejér, a1 Gipsznél keményebb.

Norvégiában mésznek égetik. Angliában trágyára
fordítják.

2. Nem. C E L L Á S K O R A L L , SejtVcrall. Ceí/apara*
gcííencotflU. Állatja Hydra. Tsuporforma lyu-
ka tos, majd hányás korall. Ezek gyakran
más Koraílokat, köveket, Tengeri plántákat
kéreg gyanánt bevonnak.

i.Faj, S p o n g i a k ö . C.Spongües. bee
(Lapis Sponqia? offic.) Lapjai eggyesek, habos visz-
8zás kúposok , falkások, cellátskái elrendeltek, szá-
ja párkányos.

K földközi .és Északi Tengerben , szürke, sá-
fránszín, lyukai szitaformák.

•7$. Nem. TSKMETEKORALL. Jfis.
Állatja plántamódra növő.

Törzsöké köves, ízes, ízei, hosszára T«O-
vptkosok, spongíás, vagy szarunemii substan-
tiával öszveibglalva, puha lyukatos, cellás hús-
sal bévan vonva, szájatskái tojást szülő Hy-
clráklól elfoglalva.

i.Faj. K i r á l y k o r a l l . T.
Törzsöké korall nemű , ízei rovátkosok, bótyköi
vékonyodónak.

Minden Tengerekben, a' kősziklákhoz ragadva,
tsiga neműket ée. zárván magokban, keik többnyi-
re fejéresiók.

X. Faj. T e n g e r i p á l m a K. /. Jtf$*ria. bie p
mê  ber ©ternttamm. Törzsöké héjjas, ízes,5.sze-
gü , ágai gyt'mtsök, végződő tsillaga két két ágú.-

Az Óceánban Barbados kerül, eífélék legiöbb-
szor az Európai hegyekben kővé vált, úgy nevezeti

á

Ld*
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* • Lágyabb t ö r a s ö k ti t .

74. Nem. A N T I P A T H £ S . Antipatlucu
Állatja plánta színben növő. Torzsoké belől
szaruneznü, apró tüskékkel rakott, töve ki-
szélesedett, ki'viÜ kotsonyás, húsú, Habarni-
cza termo, szümöltsökkel bevonva.

i.Faj. P e r e c z e s A. A.fpiraüs. bee (Seefifitf.
Legeggyesebb, pereczes, darabos, (az előtt Gor*
goniüi ísis J.

A' földközi ée. Tengereken. Eggy neme a' fe-
kete Klárisnak, fekete, töredékeny, eggy író-toll
vastagságú.

s.Faj. C i p r u s A A. Cupreffus. @ecci)príffe, ©eetanné.
Eggyes, darabos, ágbogas, ágai hátra hajlottak.

Az Indiai tengerben, hossza kér. láb, vastagsága
eggy Hattyúlolí, belől igen. fekete, koronája, tüskés, ée.

75. Nem. SzARVKoRALL. Gorgonia. )̂OCHCOCotI-
Állatja plánta színben növő.

Törzsöké börnemü , parázs, fás, szaru -
tsont- tserépnemü, üveg rojtokból öszveszott,
vagy köves , rovátkos, sugár, töve elterüli,
lágyabb, eres, és cellás hússal fedett, melly
megszáradva spongyiás , morsolható. Szájats-
kája Habarnicza termő^ tápláltatást szívó , és
tojás szülő.

í.Faj. S z a r v n ö ve vény. G. ceratophyta. bíi
r̂ Dtil. Majd két két ágú , hónallyai széjjel állók,
ágai vesszö.sok , két barázdáaok, kérge veres, lyu-
kai két rendúk.

A' földközi ée. Tengerekben, eggy lábnyí, ve-
res píros.

2. Faj. S z ü m Ő l t s ö s Sz. G. verrucofa. tet ©eeíteffR.
Kettős , ágai aajlásosok s kérge mésznemú" , fejéi %
lyukai kiállók.

A' földközi és Amerikai Tengerekben, többnyi-
re kősziklához ragadva, magassága 1 £, széle 3 -4 láb.

. * Faj.

IX. R. A'Férgekről. Tcngená^n. 4 1 ?

aj. F e k e t e K l á r i s. G. Antipathcs. bff fcfctDüne
Prolii. Agbogas, fája kívül i.ajlásoson ísíkos '

Ú ^ } é l á i T többA' földközi és Indiai Tengerekben, 2.
lábnyi, fekete fénye.1*. Ez a'Patikai fekete ív
mellyel az Indusok holmi mívekre is készítnek.

4..Faj. V e r e s K l á r i s. G, nobilis, bie cotíje tüoraffe,
SÖÍJtcotMlIe. Rétkét ágú, vékonyodott, húsa mini-
dm szín, síkos, puha, veres ; kűpforma, majd nyílt,
szájatükain fejér Habarniczák nyúlnak ki t tsontja
kőnemfi, veres.

A' földközi é~s Veres tengerben, holott mésznek
égetik, és sokformákra dolgozzák. Ez a'Patikai ve-
res Kláris, meüynek eggyedúl vala hajdan ez a' tie-
ve, és részszerént ékességbe, részszerént orvosságra,
a' Legrégibb időktől fo^va éltek vele; eggy íábnyi
magos. A' MarsiÜai készítéseket Indiába is hordják.ée.

£. Faj. Légy e z ö k 0 r a l i . G, Flabellum, betr (QttiuS*
Blegenioebcf. Reczés, ágai belől öszverryomííltak
hegye sárga.

Minden tengerekben. Nagyobb ágai j a pp ró bak-
kal reczéseu eggy be köttetve. Legyező formát mű-
tatnak , széle hossza j . láb.

?ö. JNem. TííWGEíUDUGÓ. Altyonium* (Sétfor?-
Állatja plánta formáía növő. Törzsöké

helyt álló, húsos, kotsonyás , vagy bőrnemü f

leláö bőre cellás, tsillagos, lyukakkal, vagy
szájatskákkal Jyukgatott » mcllyék Upogatós i
tojást szülő, Hidrákat nyújtanak ki.

i.Faj. Kézúj j T. A. exos. fcfé ^ieBáíjanb, ber Sítr-
gti'forf. Törzsöké fává való, borneraü, skárlat-

szín, felül ágas , tsillsígos bíbirtsókkal.
A' földközi Tengerben, eggy tsonka ííjjú tson-

íta karhoz hasonlít, újjá 5 - 9. veres, vagy fakó.
2. Faj. T e n g e r i F i g e , A. Ficus: D(e

Tojásforma, pépes, kékellő.p p ,
A' földközi és Angüai Tengerben , kívül olaj-

, bolól setéiebb t rósz szagú, su Astáayök kj-

Qrsz J> h Faj.
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3. Faj. K o t s o n y á s T. A. gelatinofum. tte

Sok formájú kotsonyás.
Az Európai Tengerben , zöldes vagy hnmuszín ,

által látszó, vaLamivel erossebb , raint a' Békanyál,
többnyire ágas.

??. Nerti. SPONGTIA. Spongia. (*űu<Jí!(d)TOOfflttf~
Állatja helyt álló , sok formájú renyhe;

vagy reezés rojtokból, vagy eleven kotsonyá-
val beborított, tüskékből öszveszött, Felületé-
nek lyukaival vagy szájatskáival vizet szívó.

i.Faj. T s ö v e s S. Sp.flftularis. bet íltSfjrenfdjittamttt,
Tsöves, barna, eggyes tö'redékeny, lassanként tágult.

Az Indiai Tengerben, 3*4- lábnyi, megszáradva
tÜzSzín feketéllö, alól keskenyebb, mint felöl.

P a t i k a i vagy Mosó S. Sp. offiicinalis. t)CE
S f d ' • •

[. A'Férgekről. t*né

Lyukatos, formátlan, ágas, szivos, mohos.
Á1 földközi ée. Tengerekben, fakó, belől ts<S-

ves, barlangos, néha tsigátskákkal, Korallokkal, és
iöveny szemekkel rakva.

3. Faj. Folyóvízi S. Sp.fluviatiHs.fy* ^_._,
Ü5at>aja. Egyenlő, felálló, toredékeny, sokformájú.

Európának édes vizeiben, leginkább a' partokon,
fákon; homályos zöld, halszagú, állati életnek nyo-
mait alig rautató.

78. Nem. T E N G E K I K É R E G , Teng. Héjj. FluJIra.

©eettnbc.
Állatja néha gyökeres, tsövéhez ragadott.

Törzsöké hártyás leveles, celláinak sok águ,
és széjjel álló rendéből szőve fonva. Cellái
feszesek , fenekéhez nőtt ; Hidrákat majmoló
Fejeket kidugó , Tojás fészkei buborékotsskák
a' Cellák felett.

i.Faj. L e v e l e s T. F.foliacea. W 35!átteretnbe.
Leveles ágas, rojtjai ékformák , kerekítettek.

Az Északi és Földközi tengerben. Míg nedves,
eggy puha spongyiás szövet ; niegszáradva feszes,
szaruiiemU vékony mint a' papiros.

'2: Faj, Szőrös T.
419

F. piiofo. Me ^űacríH&e.
Leveles ^ kíilönbb kü.lönbb mótíra ágas, lyukai el-
só fogán serte formák,

Áz Északi é*s Földközi Tengerben. Bevonja aT

íéngeri Mázhinatokat, {Fucus) nedvesen kézbe.tárt-1

va egész éjjel tsillámlík.

>9. Nctri. TEEÍGKftiTEOKZ. 'Tubuiaria. <g>«fífdj*k
Állatja zöldélénk (vegetans) gyökeres, feje
tapogatókkal Earéjos, tojásokat szülő*

Törzsöké tsöves., szaruuémü* eggyfcs, v&gy
ágas, tövével leragadt, hegyén az állatot kidugó.

Ez a' Nem foglalja bé a' többek között a'
Bokréta Habarniczákat ( Stbetbufcíjpöíljpétt )
mellyek eggj igen jeles tollbokrétához hason-
lítanak; de legkissebb megrettenésre, vagy ha
meghalnak magokat behúzzák. Tokjok eleinte
kotsonya nemii; de idővel megkeményedik, éö
gyakran ugyan azon fajban különböző formájú.

;.I'aj. Kerigertegez. Ttindlvifat bet gt»íínbetfic^ccí
8zárai eggyesek, ízetskéi öszVeíekeredettek.

Az Európai Tengerben, eggy xabs'zalma szárnyi
vastagságú 2^ liuvelykim hosszú, alól vékonyabb,

s.Faj. KtíldÖfetegez. T. dutubuluni. bet Üfia&ef*
íőrtjer. Szárai ezérna szálúk, végső tsútsja tsíkos,
súgáros, mesznemű.

A' földközi és Amerikai Tengerben,- a' köszik-i
Jakon, fejér puha, tö'redékeny, tsövei eggy ezérna
szálúk, 2. hüvelykuyik.

j . Faj. Harangtegez. T, campanuláta. ber ©íoifenfócíjep*
Taréjjá hóldforma , tokjának szája gyürüs , teste
hüvelyében elrejtve.

Európának álló vizeiben. Bokrétájának miati
éggy óo. tagja vagy szála van, törzsöké kékellö.

4. Faj. S z u l t á r í t e g e z . T. Sultana.
Taréja töHséres, a1 töve szemszöros.

Gottingd Árkáibatí egsy fekete furtSa teremtéí,
30, karjai, irriiit eggy ííis Uokrt'ta ígea ies^uiásaa ái-

• . - $ 4 * fc. Wein.
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80, Nem. KOBALLMOH. Corallina,

Állatja plánta termetben uövö.
Törzsöké helyt álló , a1 mésznemü lyuka-

tos kérgen magokat kiadó, hajszálforma tövek-
ből öszverakott.

Ágai gyakran ízesek , mindenkoT ágboga-
sok széjjel állók, öszve enyveztek, és foglaltak,

1. Faj. F i g e m o h . C. Opuntia. lat ^etgenmooő.
Három három ágas, ízei öszvcnyomultak , [majd
veseí'ormák.

A1 földközi és Amerikai Tengerben, fejér vagy
zöld, és egésszeu eggy eggy lentse szemnyi tagokból
áll, magassága £ lábnyi.

2.Faj. P a t i k a i K. C. oficinalis. íjdő Slpotíjefer £or.
Majd kétszer szárnyalt, ízei majd visszás kúpformák.

Az Óceánban és Földközi Tengerben. 4. ̂ s több
hüvelyknyi, eggy czérna szál -vastagságú, veres zöld,
hamuszín és fejér,

g.Faj. V e r e s K. C, rúbens. tai ©QítmenmoDS.
Két két ágú, hajszálforma tetézett; felső ízei fel.

LÍ; emelkedtek.
A1 földközi és Angliai Tengerben ; két hüveüyk-

rryi hosszú, veres, felső kiálló tagjai minteggy mag-
szemet mutatnak.] j

4. Faj. E n y v e z e t t K. C, conglutinata.
Torzsoké eggyes, majd héjjal bevont, ágaí ketlö-
kettö, mind öszve enyvezve, levele legyező for-
ma, tsupasz.,

A' Baltami Szigetek' partjain , 1 x hüvelyknyi
magas, tengerszín.

3.Faj. P e n z e l m o h . C. PenieWus, boőj
Szára eggyes, ágai falkások ( tetézettek , két két
ágúk, hajlók , gots nélkül.

Közép Amerikában, felül eggy fal ka serléi vágy-
nak , mellyek minteggy liússzínü, vagy fejér zúld
pénzelt tesznek. v f

fii. JSem. K K H K L Y F O G . Serlularia. (SíttUÍOtiC.
Állatja plánta termetben növő,

Tör-

IX. R-, A'Férgekről. Kehety/og. 421

Törzsöké állaiból, vagy Kehely forma fo-
gaiból Hidrákat kibotsátó. 77. Fajokból álló
kiterjedett Nem. Sok fajok a" közönséges, en-
nivaló Oslreán találtatnak. Többnyire.törzsö-
kök igen fáin, de minden szépségek tsupa szern-
mei alig látható.

Holyagok által szaporodnak , mellyeket
Tojás fészkekhez lehet hasonlítani.

i.Faj. F e d e l e s K . S, operculata. 6(e ©íffeícocoFfíne.
Fogatskái ellenesek, torosok, ^e^w állók, hójag-
jok visszás lojásforma, fedett, ágok másolt.

Az Európai és Amerikai Tengerekben, 5. lábnyi
ágai fogasok ellenesek.

2. Faj. F e n y ő K. S, abietina. bie XantirncovalNnf,
Fogatskái majd ellenesek, tsovesek, hójagjai tojás-
formák, ágai szárnyalt másolnak.

Az Európai ée. Tengerekbea, 5. hüvelyknyi, a'
Faprágyhoz , vagy Fenyőfához hasonlít.

3. Faj. S e r t é s K. S. thuja. fcie 33íirílencororíinf.
Fogatskái két sorosok , lenyomúltak, hójagotsbá-
iok visszás tojásforma, párkányosok, torzsoké két-
két ágú, két soros.

A' Földközi és Északi Tengerben, hasonlít eggy
drótra kötött pohár keféhez, fel lábnyi hosszú.

4. Faj. S a r l ó s K. S. falcata. bfe etdjercoraflftie.
Fogatskái gráditsosok, tserepesek, tsonkák, hója-
gotskái tojásformák , ágai szárayalttak , másoltak.

Az Óceánban India Tengerben ée. hajszáiforma
tsovei gyökerek gyanánt vágynak.

£.Faj. Öves K. S. polyzonias. &i? ©ucteícorcitíitie.
Fogatskái másoltak, majd fogatskások, hójagots-
hái visszás tojásformák , sok övesek, törzsöké ágas.

Majd minden Tengerben ; tojás fészkei Övesek ,
vagy igen tsíkosok. Trembley ezen Kehelyfognak
lakóit, (sokkal kissebb termeteket kivévén) az Ö édes
Vízbeli Kézhabarniczáíhoz tokélletesen hasonlóknak
találta.

P ti 3 82. Nem.
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82 Jíem. T E N G E R I T O L L . Peunatula. ©cefebn*.

Állatja úszó, szabad, sok formájú tsontotská-
val gyámolított , töve tsupasz : felül súgáros
tapogatója, tojást szülő Hidrákat kibotsátó.

Ezekben a' megjegyzésre méltó Tengeri Ál-
latokban, valamint a'MaHártollban mind a' két
írt részeket meglehet különböztetni, a' Szárat
t. i. és a' Zászlót, Az utolsó 20 , 30. vagy
még- több boltoson hajlott karokból áll , mel-
Jvekkel a' szárnak felső fele, mind két részről
rakva van. Minden illyen karokon ismét J O ,
iá. és több igen szép apró fogas széli'í tokok
vágynak, mellvekben mindenikben eggy kotso-
nyás gyenge £. karú Habarnicza ül; úgy hogy
eggy arasznyi Tengeri tollan legalább 5 száz-
nál több illy apró Kézhabarniczákat lehet szám-
láJni,

j .Faj . S z ü r k e T. P, grifeH, 6ie
Törzsöké húsos, tollgertncze sima, szárnyai tsere-
pesek, ránezosok tüskések.

Az Adriai Tengerben ; 8- hüvelyknyi hosszú a
börnemü kemény, cjjeí fény lik, oldalának tüskés ka-
rélyain sok Kehely forma üregetskék vágynak, rn.pl-
lyekfaöl Habarniczák bújnak ki. ~*

2. Faj. F é n y l ő T. P, phofphorea. fcic
Törzsöké liúsos , tollgerincze darabos , szárnyai
tserepesek.

A^ Óceánban, 4. hüvelyknyi. Olly erüssen fény-
lik <C seiétbeu, liogy ha a' halászatban éjjel a1 Ten-
gerből kihúzzák, ennek világánál a1 hálóban minden
Halakat megesmérhetni. 24. *s több sugara közzüfc,
mindenik között van eggy eggy fügas tegez, abból
kinyúló Habarniczával.

^. Faj. V e r e s T. P. rubra. %u rotfje geber.
Törzsöké húsos, tollgerincze tollas, szárnyai ts?-
repesek, simák.

A'Földközi Tengerben", 6. hüvelyknyi, fejér.x
Teres pontokkal, és sárga lineakkal tarka.

IX. R. A'Férgekről. Habarnicza. 423

83. Nem. HABARNICZA, Kéz H. H/dra. *ífctn=

Állatja helyhez ragadó, Össze húzható. Szá-
ja végződő tapogatókkal (szálas rojtokkal)
korul véve.

Ezek az olly közönségesen nevezetes Álla-
tok kotsonya nemük majd által látszok, és az-
ért a' gyakorlatlan szemek Őket nem minden-
kor, 's mindjárt esmérlietik meg. Nyugvások-
ban testek és karjaik kinyújtva vágynak ; erő-
szakosan illettéivé pedig, vagy a' vizén kívül,
magokat formátlan tsomóvá öszvehúzzák.Vágy-
nak Tengeriek és Édesvízbelícsk. Ezek az első
meleg tavaszi napoktól fogva Őszig a' tsen-
desen folyóvizekben és tokban találtatnak , és
hátulsó végekkel a' vízi plántákon, tsigákon ée.
erössen állanak.

Gyakran százanként eggy rakáson, aT mi-
kor tagjaik mint az öszvebomlott czérna eggy-
másra keresztbe látszanak, és még is.minden
magános áilat az ö öveit > a' nélkül hogy a'
másikába belé nyűgöződuék (kötődnék) Há-
gához húzhatja. Az ö egész testek, tulajdoni-
képpen tsnpán tsak e^y fogó karokkal megra-
kott megelégíthetetlen gyomor. Nyáron által
szaporodnak, a* midőn eleven Fajzatjaikat,mint
új jövéseket testekből kihajtják, mellvek gva-
korta akkor válnak ei Anyjoktól, mikor az ő
Fajzatjaik ismét kinőttek. A' Télnek elközel-
getésekor pedig , a' Bokréta és Virág Habar-
niczáktól , következést tsinálva , tojásokat toj-
nak , mellyekböl Tavasszal az njj Fajzat kibú-
vik. Igen tartós életek és nagy vissza szerző
erejek vagyon. Ellehet 6. 's több részekre met-
szeni, és minden darab kevés Nipok alajt is-
mét ujj Habarnicza vá nevelkedik. Jftlleheí fe-

D d 4 jeket
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jeket vagy hátúljokat hasítani hosszára, és így
több fejű vagy több farkií Habarníczákat szer-
zeni. Lehet több Habarniczákat is eggymásba
dugni, vagy tsuda öszvefoglalásokat is eg-tyii-
vé forraszlaní. Kilehet fordítani mint a* kesz-
tyűt, vagy hosszára kihasítani, 's kiterjeszteni
mint eggy darab pántlikát , rs még is élnek.
Lehet, a' mint Rösel elsőben megjegyzette, töb-
beket mint egy elnyeletni eggymássa!, vagy tu-
lajdonképpen, egybe olvasztani. Lehet a'Lich«
tenberg megjegyzésre méltó próbái szerént szőr-
szál hurkokkal által szorítani, és míg a' Fiurok
fíket lassanként általvágja , az alatt az elvolt

k ismét Össze nőnek, ée.

y A'Fő-Író a1 Habarniczákról miig mind
ez ideig Trambley , a' ki azokat nem maga látta
ugyan először ; de Ö elmélkedett rólok elsőben.
Ö utánna közelebb a' íigyelmetes Rösel is, sok
megjegyzésre méltó tapasztalásokat adott elo,
szinte úgy ezekről, mint a' finíg és Bokréta
Habarniczákról i.s.

i.Faj. Z ö l d Kéz H. H.viridis. \rt grtine 9írmpoli)pe.
Tapogalói minteggy tíz, rövidebbek.

E;i2'ópa tsendes allé Vizeiben . a' vízi plánfák
alatt, kiváii tavasszal és ősszel látható , tapogatója
g- io . Eggy szára vagyon . melly kinyílása által
hosszabbodik, öszve vonódása által vastagodik, fe-
je tsiilag fürmán széjjel álló, sok karú, mellyekkel
eledelét fogdossa, eledele az apró vízi bogarak. Ügy
látszik, hogy ez a1 Faj, tagjainak erejére, hosszúsá-
gáraTés karjaira nézve inkább különbözik mint a"1 többi.

g. Faj. B a r n a Kéz H. H.fufca. ber&i!oune21rnipoli)pe.
Tapogatói minteggy 8- igen hosszak.

Európának édes vizeiben, barna szürke, elől vé-
konyodott, tapogatói igen vékonyak, öszve vonód-
\a.k\ serte S7alúk, fejéreslők. . Hosszú farkokkal sok
formában i'tlnek más testeken. Tagjaikat igen el-
nyújthatják, úgy hogy ollyanok lesznek , mint a'
legfáinabb Pókháló, és ismét öszye húzzák. Ez ieg^

bb . . - - • •
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3. Faj. S á r g a Kéz H. H.grifba. bér §ÚU, ci?í5rf*Rvöue,

áDríingegeíbe J?i. Tapogatója minit-ggy 7. hosszabbak.
Európának ereiben, 's tisztább álló vizeiben,

a' vízi pláulákra, mint p. o. a' vízi Bobnnyüya, (Sirtm)
ragadva. Majd világos sárga, majd narants szín,
majd'veres; és a' legközönségesebb. Minteggy 7. ék-
forma kinyujtott karjai vágynak; de néha 13, is, és
rojlos farka, karjai majd fel annyik, mint a' teste.
Élete' módja a' többekével rnegedgyez.

V. Rend. Ázalékférgek. hfuforia.

Ezen utolsó Rend a' legkiBsebb eo-gyes Al-
latokat foglalja magában. A' Figyelmetes vizs-
gá!á eggy ujj Világot talál ezekben. Ezeknek
Azaiék ra^y Nedvesség Férgek a' Nevek. As
Ázalék vagy" Nedvesség Férgek alatt értjük tu-
lajdonképpen azon Teremtéseket , mellyék ak-
kor fejtodnek ki, és ionéit világosságra, a' miHön
bizonyos Állati vagy Plánta részekre vizet tölte-
nek. Mindazonáltal egyszersmind azon apró, és
jobbára tsnpa szemmel nem látható Teremté-
seknek számtalan serege is ezalatt foglaltatik be,
mellyek az álló tsendes vizekben , a' savanyú
Nedvességekben, az Állati nyálkában, belső ré-
szekben, és Magvakban is, ée. találtatnak. Ezek
különböze; és gyakran jeles alkotásuk, magokae
szabad aknrat szerént mozgatják, vagy lassan,
vagy gyorsan.

Xenyészések vagy részekre osztás, vagy ele-
ven fajzatoknak szíílése által esik, némellyektq-
jásokat is tojnak.

Legtöbbnyire által látszok , úgy hogy belsf5
részeiket is meglehet esmerni. JPÍémelJyekbeii
semmi kiilső Műszerek nem láttatnak. Elede-
lek a' víz, és abban elolvadt Állati, és Plánta
részek ée.

D d 84' Nem, .
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S4. Nem. VIRAGHABARNICZA. Brachionur. £Mu#
Teste öszvehúzható, héjjal fe-

pQV
dett, pillái forgók (keren^Ök).

Ezeknek vizsgálások igen felfegyverkezett
szemeket kíván. A1 Virág H^.barniczák eggy
közönséges törzsökön élnek, mint Ágak, holott
eggy illy lakos társaság a tsupa szemnek, tsak
úgy tetszik mint eggy kis Penész golyóbis; de
a' melly az üvegnek legkissebb megbillentésé-
re is , eggy szempillantásban egészen öszvefutP
és eltűnik.

J.Faj. BÖgre V. B, urceolaris. fcoS
Héjjá sok fogas hegyií, töve tsonka, farka eggy es.

Európának álló vizeiben , kivált Augus tusban ,
a' tsupa szemnek, mint eggy fejéreslő pont, tojást és
elevent szülő.

85. Nem, ÖuvfcNYKE. Vortlcella. liftetpoít)i>e.
Teste öszvehúzható , csupasz ; pillái forgók

,-' (kerengok).
Nagyobbára az örvénykék társaságban él-

nek , úgy hogy gyakran ezerén öszvegyülve
vágynak, és akkor majd penész tekintetek
vagyon. Néha egész falkástúl más eleven ál-
laton telepednek meg. Magokat öszve is húz-
hatják , és rojtjaikkal Örvényt tsmáliiatnak, Né-

h mellyek a' Tengerben , mások az édes vizek-
ben élnek. ée.

i,Faj. H a r a n g o s Ö . V.Anüjiatica,. SBufctjpofupe.
Öszve tett, hosszúka, kajátsúl tsonka, száratskája
pikkelyes , feszes.

Európának édes vizeiben , más tsiganemükb'n és
plántákon ül, kivált a' békalentsén. Tsak másfél li-
iieánnyi, fejér, áltaL látszó; de kiterjeszti magát, és
harangos virágú, fa íoEmája vagyon. Oszlatás ál-
tal tenyészik.

s.Faj. T ó l t s é r e s ö. Kfíentorea. 3£5<lfTcttcfĉ tec*
Trombita forma, száte pillás.

pumpának édes vizeiben, által látszó, minteggy
hosszú kürtté, vagy trombitává nyúlva.
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,•3.Faj. Kerek e a f or gó ö. F. rotatoria, bűé í i

Hengerf'orma, kerengettető Műszerei keuősÖk.
Európának álló vizeiben. Ez a' felette igen kü-

lönös, és tsak nagyító üvegen látható Allataikká, ta-
lálta lik többnyire minden álló vizekben" Aztutá.-iok-
ban {Infujio)> igen seráayen úszik, azomban majd
minden Mzeinpillantásban változtatja forrnáját.

Egész esztendeig elheverfiet halva a7 szárazon,
azután még is minden tsepp víxbea rs,mét megélediiet.

J^zen Állatnak szívét és Eledel tsoíét, mellyen
nimellyek igen vetélkednek, jól iuegheli küiönböaLeLni,

§6. SzoRHABABNICZA. Trichoda. ^ílírpoíppe.
Tstipa szemmel láthatatlan Féreg, által látszó,
eggyfelöl hajas.

Most e,^g/ majd mind a' két oldalon szÖ"-
rös, részszerént farkas, reszsaerent farkatlan
férgek.

1. Faj. N y ú l Sz. T. Lepus*
TojásTorma, teteje hajas, töve sertés,

A' Ganéjokban, és miud Állati, mind növevény
áztatásokbsii, széle mindenfelől felhajlott , lassa,a
mozgó ée.

%y> Nem. EVICZK. Vihriot .
Tsupa szemmel láthatatlan Féreg,, eggyűgyü
gömbölyeg, elnyúlt.

1. Faj. C s i r i z E. K gtutinis. JKeiíirűale.
Fonalforma, háta pajzsa homályos, fejéreslő gyff*
rüvel kerített, fej&'bunkós.

A' könyvkötők Csirizében , és más gabona ne.mi5
jiyulángos eszközökbea, keményítőkben ée. meliyeÍE
a' Levegő érdeklésének kitétettek.

2. Faj. E c z e t E . V. aceti. bfe fffifgűftíe.
Majd feszes, farka hosszabb gyengébb } Uegyzstt,
toros vége vissza húzliató, a3 tövei kiállók.

AL Eczelben , és más szelídebb savanyúságok-
ban , mellyek a' levegő viszontagságainak kilétet.
tek. Ha ez megfagy, megmerevedik, h.a megenged
fejéled, Tojást szüld 3 termékeny.

88. Nem.
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Síi. Nem. KUKLIFÓREG. Volvax.

Tsupa szemmel láthatatlan , egpyes, alial
látszó, golyóbis forma féreg. Kotsonya nemük,
tagok néikúl , kereken ürögnek, forognak, és
fajzatjaikat magokkal hordozzák.

i . Faj. G ö r g ő K. Ghbator. &ec SHSSíjcr.
Golyóbis forma, hártyás.

Európának Álló vizeiben , tavasszal , és nyár-
ban, igen bövséges. Eggy sárga, zöld, és más" szí-
nű kis golyóbisolska, melly a' vízben minden látha-
tó mozgató Miiszerek nélkül görög forog, hengereg,
következendő marat!ékit a1 már Felnőtteknek teste-
ben szinte negyed ízig megesmérhetni.

gc>. Nem. PARÁNY. Monas.
Tsupa szemmel láthatatlan, eggyes, által

látszó, eggy pontnyi féreg.
i . Faj, L e n t s e P . M. Lens.

Által látszó , üveg szín.
Minden vízben Milliárdonként, ritkább a* tiszta

Tízben, még a' fogaknak szenjeiben is.
3.Faj. T e r m o P. M. Termo.

Kotsonyás.
Az Allatokra vagy NöVevényekre öntött vízbeo

hamar megjelenik, még büzhödése eLött, minden ál-
latok között, legeggyügyübb, legkissebb ! és utolsó ! !

r '

Az Állati tulajdon Nevek Lajstroma,

A,
A.

'•frodíta 3S2.
Agár 79.
Aguti 70.
Agyagfúró 3S0.
Ajaklial 254.
Alka 2i 1.
Almaszípoly 29,3.
Ainíitrite ^82.
Ámia 238

k 3
Augolna.Fajai243
AnJiinga 205.
Auomia 2>97-
Antilopa 92.
Antipaihes 4.16.
Aplizia 381-
Arauybegy 159.
Aranybogár 294.

345-
Argali 94.
Argó 326.
Argonaula 4°°-
Arnyékhal 254.
Ai'i-nkás 245.
Altidia 383-
AiplS 25J.
Atteláb 301.
Atka g6i.
AÍSA 338.
Ázalékléreg 25.
Avozelta aoo.

B.

Bábaszárka i4t-

Babiloni torony
406.

Babirussza $g.
Bábuk 152.
Bagoly. Fajai 138
Bagóts 3,56.
Bak 91.
Baiéna. Fajai 107.
Balha. Fajai 361.
Bálin 269.
Bálvány kígyó 231
Banka 151.
Barátka 173.
Bárkatsiga 396.
Bársonytsiga 405,

409.
Basiliskus 227.
Béka. Fajai 223.
Békahal 273.
Belény , Bölény ,

Bölöny. ' ; í

izédben,
Bélgiliszta
Bevkész gjju.
Belüzöbogár 295.
Bíbicz 196.
Bíborlsiga 399.
Bika 87-
Billegető.Faj. 171
Bimbóbogár 342.
Birha 296.
Bitskahal 272.
Bivaly 89.
Bodobáts 307,
Bo garas *

E őrse vő 144.
Borsózsúzsok^oo.
Borz. Fajai. 74.
Borzashal 271.
Bostrik 295.
Bögöly 351.
Eöktse $ij6.
Briliáni bogár 301
Buboréktsiga
Burzó 255,
Bukkó 159.
fíúvár 205.
íiüdösfereg 51
Büzbogár 307.

C CA.

Czakó 193.
Czápa 275.
Cebra 87.
Celláskurall
Cépola 249.
Cerkóf. 53.
Cibét 73.
Cibik ÜUO.
Cicza 84-
Ciczkány 6^.
Cigányhal 266.
Cincinbogár 302̂
Cintzúr 357.
Cinege, v. Cinke,

Fajai. 176.
g 347.

Cingoláuy 305.
CzeUial 107.

Caóbel/

Cinger



Az Állati tulajcL Nev.Laistroma.
Czóbelv.Czoboly

^72.
Czomnó u66.
Császármadár 184
Csímaz. Fajai. 3Í5
több Cs lásdTs.

D.

Damasz ioo.
Dámvad 94.
Darázs. Fajai.346.
Daru 193.
Delfin 109*
Denevér 110,
Dermeszt 295+
Dévér 265.
Dioméd 208,
Dióne 394.
Disznó. Fajai. 98.
Dobatits 2Ó8.
Doboka %]•?•.
Dongó 353.
Dongótska 2,§]t

Dóris 3S2.
Dors 247.
Dúbír 25Ó.
Dúdii 139.
Durbants 256*
Durda 269.

E.

Eb. Fajai. ;
Eblég.y 3,53.
Eczelíéreg
Egér, Fajai. 02.
Zgnézohal 246,
Egri S67.
Egynapéllü 340,
Elefánt 100.
Elopsz 2Ó3. [
Ember 45.
Emberevciczápa

Empis s55.
Ennival-.tsiga 393

397. S99-
Eperián 261.
Eskarap 251.
Eszelény 301,
Esztrág 193.
Eziistlial 263.
Evet 58.
Eviczk 427.

F.

Táczán 185,
Faéton 206,
Fafürdants 412.
Fajd. Fajai. 153.
Fajdtyúfc .183.
Fakusz 152,
Falangya 362.
Falmászó 152.
Farkas 79.
Farkashal 245.
Fátyolká 340,
Favágó 149,
Fellegifetske 151.
Félszegúszó 252.
Fénybogár 303,
l'cnyköTtö 307.
Fcuyökár 293.
Fenyömadár 1Ó3.
Fetske. Fajaí, \jy.
* etskehal 257.
Fetskeadezö 253.

38o.
Figemadár 172.
Fijahordó.Faj. 67

40 ÍJ.
Fizéter 10S.
Flunder 252,
Fodorfsiga 406.
Fogas 2ö2.

| Fogoly 1S4.
Fojtókígyó
Fóka io4.

Fonal férés; $JJ.
Forgógiádits 403.
Foreószélisica

406.
Fövenyhal 245.
Fúh 199.
Furdants 295.
Furia 379,
Fúró 72.
Fúróféreg 3%S.
Fuiotsiga 39^.
Futrinka 306
Fii ggö madár 177.
Fülem ász v. Fül-

bemászó 309.
Fülemüle j 71.
Fürészbogár 344,
Fürészhal 27Ő.
Fürj iS4-
Fürkész 344.,
Fi'rtfogú 25^.
Füskata 297,
Füstfarkú
Füzike. 17

riadócz 247.
Oatamb.Fajai í
Galandíereg
Gaiócza 2Ö0.
Gályagánts 249.
Gályatsiga 400.
Ganéjbogár 292.
Garda 264.
Gazella ()g.
Gé bús. Fajai. 140.
GtíkkA 228.
Gém. Faj. 192.194.
Gercnczlsiga 395.
Gerlicze igs.
Giliszta 380.
Giraíta «5.

Gnw

Az Állati tulajd. Nev. Lajstroma.
Gnú 93.
Goblial 250.
Gólicz 211.
Gólya 193.
Gödény £oo\
Görérry 72.
Görgötse 266.
Görlshal 276.
Gőte 2-27.
Gozű 66.
Grif 132,
Gubóbogár.Fajai,

342.
Gubatsbogár 343.
Guvat 198.
Gyek 22Ő.
Gyekén vhaí 246:
Gyékhal 263.
Gyepitsirke 196.
GyeplÖshal 253.
Gyöngyhal 261.
Gyön gy termo tsi-

ga 39 2 ' 398.
Gyöngytyúk 18,5,
Gyöngyvér 191.
Gyurgyalag 151.
Gyülevésztsiga

Gyűrüskígyo 234.

H.

Habarnicza. Fa-
jai 423.

Hajófúró 412.
Hajókár 304.
Hajszálfejü ^J-J.
Halálmadár 139.
Halászmadár 210.
Halormóscet 108-
Hangya.Fajai.349
Hangyales 340.
Hangyász 55.
Hanyattugró 504.
Haris 19 ÍJ.

Harkály .Fajai 147
Háromszegütsiga.

394-
Hartsa. Fajai. 259.
Hattyú 202.
Házatlantsiga.Fa-

jai 381.
Hegyesfarű 303.
Héjjá 137.
Hengertsiga 4°3-
Hering 264.
Herjó, v. Herjó-

ka 321.
Hernyász 345-
Hernyó 321.
Hidrakna 362.
Hiéna 81.
Hispa 299.
Hiszter 296.
Hiúz 83-
Hcd 103.
Hóda 199.
Hojsza 207.
Hókó 187-
Hóldbogár 291.
Hókltsiga 407.
Holló. Fajai. 154.
Hólyagfarkú 309.
Hólyagíéreg 303.
Hólyaglábú 320,
Hómadár 166.
Hontmadár 173*
Hölgy 72.
Hörtsök ói.
HÖts 148.
Hötsik, v. HÖtsi-

ke i48-
Huhogó 139.
Hummer 3Ó6.
Húrosmadár. Fa-

jai 1Ó2.
Hü velyféreg 392.

.T.
Jakapa
JanóE 7

Jász 2Ó8.
Jászkeszeg 26$.
Jávor 93.
Ibis 200.
Jégmadár 143.
Jerboa 69.
Iloncza 334.
Iram 94.
Iszákos Ó7,
Juh 90.
Jupujaba 160.

Kab6cza.Faj.313.
Kagyló 392.
Kajmán 227.
Kakadu 143.
Kakas 185.
Rakerlák 318".
Kakuk 145.
Kalános 192,. 200,

204.
Kalászhal 2Ó3.
Kallió 246.
Kalló 276.
Káma 395.
Kaméleon 229.
Kanakúcz 140*
Kanári 169.
Kandits 307.
Kanguru ó#.
Kaiitaris 304.
Kánya 135.
Karakatna 208.
Kárász s6y. 3S5,
Kard hal 246.
Kardinál 166.
Kardorrú 200.
Karett 222.
Karoly , v. Kar-

voly 137.
Kaszás 362.
Kásztor 103.
Katsa, Katsa 204,
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Kazuár 189.
Kávia 70.
Kehelyfog 420.
Részbegy ü 174.
Kenderike 170.
Keudermagkígyó

, - *&Kereaz 338.
Keresztorrú. 163.
Keretsen 137.
Kermes 317.
Kerra 137.
Kertiballia 299.
Keselyű. Faj. 132.
Keszeg 2Ó3.
Kétfogúcet 107.
Kétméliü 6y.
Kétsége 274.
Ketske. Fajai. 90,
Kclskefejo 179.
Kézhabarnieza

423.
Kígyó. Nemei é;

Fajai. 230.
Kiméiahal Q75.
Királyka 175.
Kirits, v. Krits 211
Kiton 390.
Klárizs 41 ó.
Klio 38Ó.
KÓICE 255.
Kolibri 149.
Rollants. Kaj, 361.
Kóky 250.
Komondor 78.
Rompos 400.
Rotnpasz 396.
Kopaszhátúhal

,'.44-I\.opotyóí'éreg 385
Koppó 78.
KoraUmoU 4-0-
Korgó tyS.
Korhány 050.
Korinoráu 107.

Korpaféreg 316. '
Kosártsiga 394. [
Kosenilla 319.
Koszperdorrú 24Ó
Kótástsigu. 404.
KÓLsag 193.
Kófúró 3581 399-
Kölesmadár 166.
Kórösbogár 308.
KöszirlJial stéo.
RÖvihal 253.
Krokodil 226.
Kukliféreg 428-
Kukljhal 271.
Kukoriczakúr 157
Kúptsiga 401.
Kurasszó 187.
Kurtak.alapat.s149
Rurukuru J59.
Kutya.Hasonr'ajai

77-
Kuvasz 78.
Kuvik 139.
Kiilld L48.
KLirtt.Hj'ga 404.
Kiiaz 264.

L.

Lábfarkú ^58.
Lábliii velyk
Labiriutkorall4i pj
J^aílkabogár 330.
Lajhár 55.
Lakma 96.
Lámpáslíordó^ig
Lángmadár 201.
Laiitlial-240.
Lappantyú 179*
Lazacz 260.
Láva rét 261.
Légy. Fajai. 35 -.
Légyián 227.
Légykapó 170.
L é ú

Leming 62.
Leopárd 82-
Lepke. Fajai, 327.
Levélbogár 298.
Levelész 316.
Levélmoly 33CÍ.
Levélsodró 334,
Li bu ez. Fajai. 196.
Lidércz 110.
Likaon 80.
Lile. Fajai. 101.
Liliornbogár 299.
Lisztbogár 307.
Ló. 8.5-
Lóbogár g n .
Lódarázs 346.
Logóiial 264.
Ló nyelvű 252.
Lotska 164.
Lúd. Fajai. aoj.

M.

Madái'béltsigá
411.

Magbogár, LSZÍH-
bogár

Magfúró 300.
Maguyitó.Faj. itíj
Magló rÖ 156.
Magustsiga 407.
Mdjbal zóo.
MajmOQ 53.
Majom. Bajai. 4f.
Maki 54.
Malinké 159.
Malombogár 307.
Malotuköiial 271,
Maiy v ányf ekvó4

140.
Mánát 106,
Manó 310.
Marha. Kajái. 87-

á

Márna
Maróka ti;og.
Mslska 8»-
A T a t & a j
Medúza 387
ATeduzafiJ ^88-
Medve. Fajai. 76
jVléh. Fajai 34.7.
Menyét. Faj. 71
Meny hal 243.
Meríáng 243.
Messzelátótsiga

407.
Métely 378,
JMézkalaúz 46
Mia. Fajai. 39
Midásiule 404.
Mitil 398
Mogyorobogár

301.
JMókus Fajai, 53
Moly 335,
JMongósz 54.
Alopsz yy,
Morinell 191.
Mormon 52.
Murmutér 60.
Idurrogóhal 270,
Muslicza 354.
Mutilla 350,

NyálkaTéreg 379
Nválkahal 2.13.
Nvargalócz 94,
Nyércz 104.
Nyeregtsiga 397
N b á

Nadály Faj. 380.
Kádibika 194,
^Jádiveréb 167.
Náis 383.
^ag j agyúhal 2Ó3
Marautshal 249,
Jíarvál 107.
Necidál 303.
•Népa 314.
JMéreis 383.
ííérita 409,
ííiinüke 308
Nyaktekerts

yg
Nyest 72.
Nyúl. Fajai 60
Nyurganyak ao
Nyuszt 71
Nyüvész 153.

O.

Olajratsiga 404.
Ollóbogár 309.
Ollósbogár, lásd

Tsajkó,
Onka 83.
Orangután 50.
Óriáskígyó 231,
Oriástsiga 395,
Orka 109.
Orondi 192.
Oro.sz'án 81.
Orrbogár 300.
Orrszarvú 145 ,

291,
Orsófark 245.
Orsóféreg $76.
Orsóhal. Faj. 277.
Orsótsiga 405.
Osztrea. Faj. 39(5.
ökle 2Ó8.
ökör 57.
ökörszem 175.
ökörszí vtsiga39t5
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— gavbeniiUjncSctj

293.
1 ©dja&e 309.
1 ©cfcabffifer 295.
j e.toPai HL
1 © fjaclaiijnMirm

V9-I ©cbattínffifír 307.
1 | | n ff\ % 11 H Í 11111 *• n i 1 Í 4
1 CujtjiinillMl "11 314

©^eibtífit 259.
©cbíílMifd) 247.
©d)ieí 253.

1 ©djíjféböűt 40a.
I ©ífjííbMfcf) 2 47«
1 — fófer 297.

— íaué 318.
1 . Grtfange 229.

| ©djíafigdtttf^ 245.
| — fopf 205.

©djteí[)e 26Ő.
©cf)[fimiifcö 248.
— murin 379.
©cftlapffűfet 307.

1 — jeefpe 344.
©cbmci'Itnq 258.

1 ©íbndfe ^5=.
©it}fiapci J Ó I . .

1 ©cfinarrent? 2^4.
C Line>amiitec 166.
©^iteííjuí}!! 133.

S*nelbeci>oge[i75

ö-ajnEUiDüli 0 l -
©cljiiípfe 195-

űdjotlíj'cí)? SaitS
2 O L 1 ) .

©cbubut 138.
<3$«P 75-
©ctjuppenKbíattge

234-
— tfjser 5t5.
— íMetífeen 358

©rttoíilbe 177.
©íí?roan 202.
Sc^iiMráfeíiIcöett

'73-
C'ítwefifíleflí 357.
(sémiin 9K.

— fjirfcb 99.
6cf)icerbttífd) 246
Scbuiimmf.tnecfe

40 9.
ScoÍDpenber 369.
©fcret'ir 134.
tjeeanttnuns jo4*
— bár 105.
— biafe 384.
— Braffe 253.
— bracfie 272,275
— ffafrfjc 27t.
— feber 422.
— l)áhn 2^7,
— í)Jfe 3Bi, 384-
— Imnb LO^.
— tgií 3«8Í.
— fflíb 105.
— Fflfjcfeei] 270.
— fírtjer 4r9.
— forF 417.
— FrMie 254.
— ÍPi>er 24Ő.
— I5ioe 105.
— l í i n q í [ n i .
— moo§fc&n?<fe

3Ü5-
— papaöei) 212,

r • •

Nevei.
©eepfírbcfcen 271.
— 1* nme 2H2.
— rinbe 4'8-
— facibe sS3-
— |d)ioaiL»e 210.
— Ifítm 3^7*
— t.mfenbbeine 3S3
— telifel 273.
— louff 245.
iSíibíitííbiuaiiS 164

— tDiírm 331.
©eitcnfdiipiitiinev

(Scníio 146.
igertuíalie 420-
Slrfiltüii 269.
6ícbenfd>láf« 59.
eiíbftítfd) 2Ő5.
Sforpion 365*

— fTiegc 341.
©fíttfl Í42.

©omtmrFáfec 297.
époniídje '$lUde

©panuer 333.
©PQJ 170.
(ttpedbt 147.
©pedfSfir 295.
€perltna 170.
iapt?í)ílftfcí) 251.

— üogeldjeti 174
©pievliiifl 268.
Spinrie 363^
6pititietiHfrfJ 246.

— \tíd)?v 344.
©pigmauő 65.
— fcbivan} 244,

249-
©pornflngel 197*
©ptfn^bofe óy.
— fáfer 304.
íOínrí KTttli f ITi 2^ÍO*
őpuliüurtu 376.
<St. ^etfcüf* 25f.
ÖtaflC 1Ő2.

©racfjet-
*

Az Állatok* német Nevei.
£írtfÍ!fl&íivfc& 256,'

j 270.
— ff* 27 i.
— fAfec 299.
— fcbnecfc 405.
— fcfciorín 57.
— thict 56.

e b f í 3
— mufdiil syy-
€tíin&ei§« 259.
— 6otf 92.
— boíji-er 3S3-
— butte ? 5 ' Í .
— euítf i^y.

174.
l

^ 256.
Stü-r 87.
etilig 163.
©tf'if 229
©tistEee 307.

e 248.

193.
274.

pr.tftír 191.
ftbiupf? 196-

é 189.
255.

©ti-ömííug 2Ö4.
© t l í 304

404.
207.

Saptr ico.
94.

3"aa6e 1S0.
laubeiifalfe i?S.

e 205.
é 205.

393.
338.

£ M Hí/ 84.
íljunnfífcb 257.

45,
297.

p 190.
'íorrcan 145,
iofer 224.

p

XcDinpeftláer yó.
Xcoíiipetenöogeí

Sroptfep 206.
I 187-

Ubu

401.

U.

338.

254.
Ungemtttertsogeí

207.
Uge 224.

23.

f^ 75.
93ie(fu§ 369.

394.

28.

217. /
SCadjt-.i 104.

fl 189.
183.
50.

— rabé 156.
f p f 9S

SBolferroc^e 276.
U j 258.

107,
ro§ 106.

f 403
'Ü3ampi)f u o . ,.
SB 315.

F5i> 504.
— fopf 247.

f f f D 330.
3

— frofdi 225.
•— ÍJUÍÍII 199.

ú

228.
miibe 362,
motte 339,
fáttícr 200.

228.

3S3-

314.
301.
175.

l)e 135.
éíífd 261.
fc&ieaiu 173.

259.

QBetttí



Az Állatok1 német
aSetterfífd) 253.

ttoflí! igs.
SRtebeEjopf 151.
36 te fel 71.
3S5>i»ttert>al &ítite

204,
SBiper i\i.
E3Ul;ng 24%.
56utice 167.
5Cc(f 79.
S^urfting 26S.
•SEíifíier 140.
SKurmfitíaiige 234

3- 1
3ftfinmaití ^62.
§angenf-ifír 309.
3a 11 ber£(":£» 251.
^ai.uiféntg 175*
3íbco S7-
3«iíbnec 2.95.
3?iötjín 169.
3>[[encoratf 4*5*
3t?(is 90*
3tf;ieí 2^5-
5Ugenmeífet 179.

Nevei. ,
3'fabe 313.
gtmmevmann 303.
ir.icfclfopf sgi-
^incraul 244.

— COCfoí 2?6.
— teelé 259.

Bubel 72.
3ope 267.
Sotrenfífcb. 272.
§ufferíe<fer 358.
3iyeccitrappe 188.
3toitterfafec 3°i>

Az Állatok' Deák Nevei.

Az Állatok' Deák Nevei.

A.

Lcanthls 275-
Acarus 561.
Acipenfer 273.
Actinia 334.
Aedilis 302.
Aeglefinus 247-
Alauda IŐO.
Albula 261.
Alburnus 2Ó9.
Álca 211.
Alcedo (48.
Alces 93.
Alcyoaiurn 417-
Alector 187.
Aligator 227.
Aloi'a 265.
Am.mdfiva 169-
Aaiia 258-
Ammodytes 145.
Ampelis 1Ó4.
Amphitrite 332.
Anableps a^3.
Anas 202.

villa 244.

Angvis 234*
Anhinga 205.
Anornia 397.
Aníherus 97.
Antilopa 92.
Antipater 416.
Anfer 203.
Aphrodiu 382.
Aphya 268.
Apliis 316.
Apiarius 302.
Apiafter 1,51.
Apis 347-

lf i
p 3

Apterodytes 212.
Aquila 134.
Aquitus 207.
Aranea 363.
Arca 396.
Arcticus 209.
Ai'dea 192.
Argonauta 400.
Argeotina 2f>j.
Annadill 56.
Ar^uata iyj.

Artarichas 045.
Athénná 263.
Atricapilla 173.
Atropos 232.
Attelabus 301.
Avozetta 200.
Auricularia 309.
Aí'caris 370.
Afcidia
Ai'cita
AtUus
Afínus
Aiper 255.
Áspis 233.
Afterias 387.

B.

BabiruíTa 99.
Bacchus 301.'
Baleua 107.
Balifter 272.
Ballerus 269.
BarbatuLa 258*
Barbus 266.

Bafilifcus 227.
Baílaou's 206.
Belőne 263.
Bernicla 203.
Birrhus 296.
BÍÍOD.
Elatta 309.
Blennius 248.
Boa 531.
Bombina 224-
fíombylius 2,57-
Bonafia 184.
Booasus.
Bos 87.
Bofchas 204.
Bofirichus 295.
Bracliionus 426.
Brama 16$.
Bradypus 55.
Bruchus 300.
Eubalus 89.
Eubo 138-
Buccinum 404.
Bucco 159.
Buceros 145.
Bufo 214.
Bulla 403.
Buphaga' 15 j .
Bupreítis 305.

. C.

Csecilia 2̂ 4-
Callarias 247-
Calidris igö.
Callyonimus Q46
Camaeleon 229.
Cameleopardalis
„ , 9 5"Camelus 95.
Cannabina 170.
Canaria i6y.
Ciincroma 192.
Cauc«r jó 3.

Caois 77.
— volans 1 rí.

Cantharis 304.
Ca;ra 50.
Capreolus JS*
Caprimulgus 179.
Carabus 306.
Carbo 207.
CarasQus 2^7-
Carcharias 276.
Cardiuin 39"1.
Cardinalis l6f).
Carduelis lóg.
Caretta 032.
Cariocatactes 156
Carpio :66.
Cafpida 297.
Cafiiarius 189.
Caftor Io}

c-59
Cavia 70.
Cella-pora 415.
Centrifcus 272.
Cephalus 264,267
Cephalotes 294,
Cepola 249.
Ceraftes 232.
Cerattibyx ^02.
Cercopithecus 5
Cerdo 303.
Cernua 256.
Cervicornis 302.
Cervus 93, 294.
Certhia 15a.
Chaetrfdon 253.
Chama 595.
Charadrius 191.
Chavaria 197.
Chermes 317.
Chimeera 275.
Chiton 390.
Chloris 166.
Crypto cephalus

299.
Cliryua 345.

Chryfomela 598-
Cb-rylbftigma 305
Cicade 31 .
Cicindela :̂
Ciconia 193.
Cictmna 97-
Cimex 315*
Citellus 61.
Cilrinella 167*
Clangula 204.
Clio 386.
Clupea 264.
Cobitis 259.
Coccus ^iy.
Coccinella 297.
Coccothrauíles

,65-
Cochlearia I92-I
Colibri 149.
Collurio I4T.
Coluber 232.
Columba 180,
Colymbus 2OÍ,
Conus 4O£.
Conops 355.
Conftrictor 231-
Coracias 156,
Corralioa 420.
Coiax 154.
Comix 155.
Corvus 154.
Coryphsena 249,
Cottus 250.
Coturnix 134.
Crabro ^46.
Crax 197.
Crex i9g,
Cricetus 6t.
Cvocodilus a
Crotalus 230.
Crotophaga 153,
Cyclopterus 272.
Cygnus 202.
Cyuips 34a.
Cynocephalus 51.
Cynomulgus 52.



Az Allatok* Deák Nevei.
Cypn-ea 402.
Cvprmoides
Cyprinus 265.
Cticiilus 145,
Culex ÍJ55.
Cuaiculus 70.
Curculio 300.
Curruca 172.
Curucuru 159

D.

Daraa Q^
Relpliinus iog.
Dentalium 411.
Dentex 262.
ftermefles 295.
Piodon 107, 271
DiHelphis 67.
r)idus 1̂ 9.
Diomedea 208-
Pobula 2fiS-
PomicelJa 233.
Donax 594.
Dorcas 93.
Doris 382.
P r a t o 16.
Dromedarius 96".
Dytií'eus 30Ö;

E;

Echeneis 249.
Echinus 388.
Echynorynchus

3 1-0/o*
Elater 304.
Electrícus 244 ,

259.
Elephas 100.
Elops 263.
Emberiza t66.
Erapis 355.
Encrafieohis 265.
Eperlanus 261.
Éphentera

Fpops 152.
tquus 85.
Frin.iceus 57
Eruliacus 14
Erniiuea 72.
Eíox 262.
Éxc.ítbitar 14L
Exocoetus 264.

F.
Faber z% r.
Falco 133.
Fario 261,
F"alciola 378-
Felis fii.
Ficedula 172.
Filaria 377.
FiniítarJus 292.
FiLtularia 2Öa.
Flcfus 252.

í
Forficuía 309̂
Formica 349.
FalTor 292.
Fringilla 168.
Fulgora 312.
Fulica 199.
Fuligula 205.
Fnllo 293.
Fur 2 0 .
Fiuia 379.
Furo 72*

G.

Galbula 159.
Gallinago 195.
GaBinula 196.
Gallopavo 187*
Gammarus 366.
Garrula 15Ő.
Garzetta 193.

Gecco 2
Gcneita

Geomeír.ie 333.
GibelÜo 26
Gigas 310.
Giraifa 95.
Gladius 246.
Glama 95.
Glauis 259.
Glareala 199.
Clis 59.
Gloiíis 195.
Gnu 93.
Gobio 2511 166.
Gobius 250.
Gordius 3H0,

416.
Gracula 157.
Gracnlus i§5,
Griphiis 132.
Grunniens 25ft-
Grus 193.
Gryllotalpa 311.
Gryllus ^lí .
Gu'lo 75J
Gymnotus 244.
Gyrinus 29*Í.

H.

Haematopus 191
Halcion 143.
Haliotis 410.
Harengus 264.
Heléna 24\.
Helix 408.
Hemerobius 540
Hepatus 2öOi
Heplelus 2ÖJrf
Hercules 291.-
Hiaticwla 191.
Himantopus roí
Hippoboíca 357
Hippoeampus27p p p
Hippoglollus 25
Hippopoiamus

102.
Hippurus 25a.'
) iürud#

Az Állatok' Deák Nevei.
Hirndo
Hifpa 299.
Ril'pidus 271.
Hircus 91.
Hirundo 177.
Hifter 29Ő.
Hololhuria

45.
Horticola 29^.
Hortulana 167.
Hufo 275.
Hyaena Hl.
Hvdra 42^,
Hydraciina 362.
Hydrophilus 306.
Hyftiix 56, 271.

J.

Jaccapa i6g.
Jacco 52.
Jacchus 53.
Jaculus fifi.
Ibex Q2.
Ibis 2D0.
I elmen mon 74,344
Idus afig.
Jerboa dg.
Jeles 268-
Iguana 227.
Indicator 14Í.
íníidialor 254.
Kis 4r5.
Iulis 254,
Julus 269.
Jynx 14Ö.

L.

Labrus 254.
La cm a 96.
Lacata 225.
Lagocephalus^o
Lagopus
L r i 303

/

Lardarius 295.
Larus 209.
LavarelHis 261.
Lemmus 62.
Lemur 54.
Lencordia 200.
Leo 8í-
Leopardus £2.
Lepas 390.
Lepisma 358-
Lepus 69.
Leptura 30?.
Leuciíciis 263.
Lernzea 'j85-
Libellula 338.
Ligula 377.
Lirnanda 252,
Liinax 381.
Limol'a 196.
Linaria 170.
Lopliius 273.
Lompus 272.
Longimanus 302*
Loricaria aóa
Loía 248.
Loxia 165.
Lucanus 245.
Lucioperca 255.
Lucius 262.
Lnmbricus 380.
Lunalis 291.
Lupus 79, 245.
Lufcinia 17Í.
Lntra 103.
Lynx 83*
L 2 6

Lytta 308.

M.

Macrocephalus
10H.

Macrolepidotus
25 >

Mactra 3^'*.
Aladrepora 413.

Makaó r43-
Mandril ^3.
Mdnis 56.
Mdntis 310.
MargaritiferA 39*

39*.
Marrnota 60.
Martes 71.
Maxillofus 309.
Medufa 387.
Melolonlha 293.
Meleagris ifi?-
Meles 74.
Meüivorus 75.
Melóé 308.
Merganfer 205.1'
Mergus 205.
Merlangus 248.
Merons 151.
Meruía 164.
Miliaria 166.
Miliepora 414.
Milvus 135,
Mola 271.
Molilor 307. .
Monas 4^8-
Mouedula 155,
Moügoz 54.
Monoculus 367.
Monodon roy.
Monitor 227.
Morhua 248.
Mordella 303.
Morinellus 19 r»
Mormon 52.
Munnyrus 270.
Molchata 204.
Moíchus 97.
Motacilla ijt.
Mugil 263.
Mulius 257.
INhiTEena 243.
Murex 405.
Murraea 297.
Wus 62.
Muíca

Mufci-



Az Állatok' Deák Nevel.
Mnfrirapa 170.
Muítela 71.
Nutilla 3S0.
>Iya 392.
Mycteria rga.
Mydas 222.
Myrmecophaga

Myrraeleon 540.
IVlytilus 398.
Myxine 379.

líais 3 3
Jflaficornis 2
Jíafus 269.
Nautilus 100.
líecidalis 303.

3 3
Nfcrita 409.
Keuftria 331.
Noctilucus 304.
Notovecta ^14.
Numida 105.

O,

Oenanthe 173,
Oenas iyo.

.Oelfrus 35c
Onca 83.
Onií'cus 3.fifí.
Onocrotalus 206.
Ophidium 245.
Orca 109.
Orfus 2Ó8-
Oriolus 159.
Orifivora 166,
Oílracioo 270.
OLtralegus 192.
OH re a 396.
Otis 188.
ŰYis t̂ o.

p.

Paca 7r.
Pa cos g7>
Pahiinedea 199.
Palumbus i$2.
Panifcus 5-5.
Panthea K3-
Panorpa ^ 1 .
Papa 1̂ 2.
Papilio ,21.
Papio 52-
Paradifea {$$.
Paraplecticus 301
Pardus 83-
Párra 197.
Parus 176.
Pairer 170.
Patti naca 277.
Patella t\ 10.
Pavo ÍJÍ7-
Pegafus 272.
Pelecanus 2o5.
Pellio 293.
Pediculus 560.
Pendulinus 177.
Fennatula 422.
Perca 254.
Perdix 84-
Petromyzoa 27".
Plireopus 19 .̂
Phaelon 205
Ph.il ingiuin^ö-1.
Plialeeua 329.
PhaiL.iius löj-
Phoca 104.
Piiocoena 109.
Piioemcopterus

201.
Phoenicurus 173
PhoUs 391.
Phoxinus 2Ő7.

yg
Ptn íalus

Picus r^5, t47-
Kiuia 2)6
Pilularius 293,
Pimelia 307.
Pin a 399.
Fipa >24.
Pipra 155.
Platalea 200,
Plateffa 2^2.
Pleuronectes 25*,
Plotus 9-5.
Po^ura :5a.
Poiyglotms iő>
Polynemus 2Ó4.
Porcéllus 70.
P ,ftis ?7Ó.
P>-' ct'Uvia I

y
Pica ijő.

Psittarus 1^1,
Psopiua î -i-
Ptinus 295-
PugtMX 197.
Pulex 361.
PungiLi'is' 256-
Putorius 7--*.
Pvgmaeus 93.
Pyralidés 334.
Pyrrlmla 165.

Q-

Querqnedula 204.
QuiTcuLa 157.

R.

Raja 276.
Rallus 193.
Ramphalios X44
Ranü 22;.
Raphidia 341.
Ratttts 64.
Recurviroftra
Regulus 175̂
Reraora 249.
Rhinoceros

Rky*-

Az Allatok1 E>eák Nevel
Rfiyochops 211.
l^iloria 1S2.
Rubecula 174.
Jíubeta 224.
•Ruptcapra 92.
Rupicula 175.
Kuflicola 195.
R-utilus 268.

s.
Salamaodra 228-
Salar 260.
Salicaria 17a,
.Salmo 260.
Kargus 254-
Salyrus 50,
Sdurus 263.
Scaber 247.
Scaraba?us 291.
Kcia?ua 254.
.^cinrus 58.
Scolopax 105,272
Scolopendra 6
íícomber 256.
Scops 139,
Scorpa?na 251.
Scorpio 365.
Scropha 98.
Scylleea 385*
Senator 205.
Sepia 386.
Septurus 244.
Serpens 229.
Kerpula 41X.
Sertularia 420.
Sicurus 259.
Silplia 297.
Simia 49.
Sipunculus ggo.
Sirex 344.
Sitta 149.
Solen 392.
Solfntialis 254,
JSorex 6%.
Sparus 253.

Spectrum no.
Sphex 345.
Spbinx 327.
Sphyra&na 263.
Spinachia 25Ó.
gpirus 169.
Spondilus 395.
Spongia 418.
S.praltus aófj.
Kqualus 2/5-
Staphylinui. 309.
Stercorarius 292.
Sterna 210.
Stincus 229.
Storaoxys 556.
Strcpeva 204,
Strix 138.
Stromatheus 246-
Stroinbus 405.
Sirutbio 189.
Suirio 273.
S turnus 162.

ÍHIS 98.
Sutoria 175.
Sycophauta 507.
Syugnathus 271.

Tabacaria 262
Tabanus 354.
Tabularia 419.
Taenia 240, 258)

37 v
Taiassu 99.
Talpa 67.
Tanagra 167-
Tantalus 200̂
Tapir 100.
Tarandus 54.
Tarantula 364.
Tatu 56.
Taurus 87.
TeJlina 353.

J'ötái, Allatok Országa. F f

Tenebrio $07. .
Tenthredo 343.
Terebella 385.
Tert:d 0 412.
Termes 3^9.
Teíiiiíio 22Í*
Tethis 3S4.
Tetrao 183*
Telrax 188-
Tetrix 1R3.
Tetrodon 270̂
Teuthis 3ío.
Thimallus 262*
Tiirips 320.
Tigris 82.
Tinca 266.
Thiea 335.
Tinrms 257*
TipoLa 352.
Tobianus 245.
Todus 149.
Torda 212.
Torpedó 2-6,
Tortríces 334.
Totanus 196.
Tradiiuus ^47.
Tricliocephalus

577-
Tnchecus J06.
Tritíüiirus £44,
Trrcjhoda 427.
Trigla 257.
Tringa j.96.
Triquetor 220.
Triton 385,
Tiothilus I49,

J75-
Troí-lius 40Ó.
Troglodylesgo,

Trogon 159,
Troile sog.
TruUa a60.
Tubipora 413.
Tukauus 145.
'1 uibo 407.

1 B



Az Állatok' Deák Nevei.
Turdtis 162.
Turtur ig2.
Typhlus 62.
T h

ü .

ülula 139.
Umbla 260.
Umbra 254*
ITpupa 151.
Uranofcopus 346,
Urinator 309.
Urogallus 103.
Urfus 76.

V.

Vacca 87*
Vanellus 197*
Venus 394.
Velicatoria 30$.
Vcfpa 346.
Vefpertilio 110.
Velpillo 297.
Vibrio 427.
Vipera 232.
Viverra 73.
Voluta 403.
Volvax 42g.
Vomer 251.
VorticelU 426.

Vuttur 132.
Vulpes tfo.

X.

Xiphias 146.

2.

Zebra 87*
Zeus 25í.
Zibellina 72,
Zingel 255.
Zygaena 276. i

AZ

ELHIBÁZTAK t$ AZ ELMARADTAK.

A' körömtöve felszálkásodásait kiki Ietsiphetí:
az aprólék Orthographiai, az Accentus , a*
betű kevesítés vagy többítés, néha a* Com-
ma és Punctum hibákat is, a* másszor job-
ban előforduló Analógia, és a1 jobb értelem
eligazíthatja: de némellyeken , mint egész
értelem elforgatásán, Neveken ée. jobbítást
tenni szoros kötelességünk.

Old. Lin. Olvasd.
<£. 19.^ r 5. g.
formálódás, ofo. a formálódás.
Állatok kozzül, arfdA. határozatlanul.
Antemnes, oh. Antennáé,
résúlt, olv. résult, az az oblique.
tsak nem, O/Ü. tsaknem. — egy szó.
Irárnszarvasnak, olv. Iramszarvasnafc, min*

denütt az egész könyvben, ex rejiituta ra~
dice: iramodni.

29. pedig bÖndöje bősén/, olv. Nagy böndöje,
bosény.

u . tag, olv. tág.
27. bőlts E. olv. okos E.
13. Hyosajamus, olv. Hyosciamua.
6. folgyomat, olv. foglyomat, az az CaptU

vum meum.
lg. a' Nyustnál, olv. a' Nyusztokénál.
utolsó, uddh. A' Marháknak már feliyebb emlí-

tett eredeti Vadjai, ezen három nevezetes Hason-
fajok, vagy különbségek : úgymint

«.) B e l é n y , Bölény, Bölöny, Európai vad Ökör,erdei
ÖkÖr. T.ferus. a.) (Jrus. 5Uetod)g.

Szarvai vastagok, rövidek, felfelé hajlottak,
homloka bodor.

1 2 ,

28.
33-
3«.

3y.

2 2 .
23,
29.

2.
34.

1.

8.

45.
—
64-
67.

84.
88.

F f 2 Északi



Északi Európában. Magyar és Erdély Ország
között, Bihar Vármegyének eegv derék mező Vá-
rossá erről hívatik még ma is Balényesnek., melly
jele, hogy hajdan ott is volt.

fi.) S e r é n y e s Ö k ö r , Afrikai VadÖkör. T. ferus. b.)
Bonasus. ílffrtfanifcber rotlöer £)djfe.

Szarvai egymásba hajlottak le felé , a* nyakán
igen hosszú serényje.

Afrikában, Asi^ban ée. Szarvai feketék, fé-
nyesek, serénvje sárga, több szőrei felállók, Jia-

, múszíni'ik; igen égetői1, és távol lökhető ganéjjával
oltalmazza magát, melly ha a' kutyát éri, annak
szőreit leperzseli.

y.) P ú p o s Ö k ö r , szakállas Ökör, vad Bivaly. 71
ferus. c ) B'JO.'I. &ec 39uif eloíofe.

Sznrvai széllyelál'ók, felhajlottak, háta púpos,
serényje és szakálla igen hosszú.

Európában Lithva Országban, Moldvában ée.
Szörok szürke, fekete foltos. Scotiában pedig tsu-
pa fejérek. De meg kell vallani, hogy a7 Magya-
rok, mind ezen három eredeti Vadökröknek mind
öszveségget és különbség nélki'íl adják ezen Neve-
ket: Belén?* Bölény, Höíöny, és hony vau még
eggy Amerikai serényes, púpos Vadökör is, B»s
americanus Linrt. melly hasonlóképpen némellyek-
töl Bison amrricanujnak neveztetik. Eggy szóvaj
a1 Marhák neme igen nehéz, és Fajai bizonyos ha-
tárok közzé alig szorítódhatoak.

Old. Lin. Olvasd.

97- 14- Cicunna, olv. Vicunaa,
98- 2. természeti, olv, termése.
*— g. addh. Ez lehet az oka annak is , hogy a*

múlt Századnak kezdőében , a' Pésma sz:ig ka-
pós , és gyönyörködtető volt, a* végén kellet-
lenné, és megvetette lett Miehela/.zí II. pag.259*

ros. g. Madár forma, olv. Madár orr forma.
^04. 36. E' tájon találna helyet eggy újonnan esme-

retessé lett Emlősállati új Nem, melly ez:
*) Nem. KATSAszáJÚ. Qrnithorhynctts. bűé ©(^ua6fítí)(er.

I. Faj. K é p t e l e n K. ' brtS ©*f>Tia*ettt)ter. l'j Hol-
landiában, Botanibay mellett v.slatnelly t/íban. Az
orra t.ökélteteseii ollyan, rnint a' Katsának v.igy
Ruczáuak ée. hossza 1 i láb. Teste a1 Vidrához
hasonlít.
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Old. Lin. Olvasd.
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19. addh. Orvosságok ez: azon fejér, fa kemény-
ségű börötskét le kell mettzeni, *s a' szájába
eggy kis darab írósvajat kell tenni. — Vagy :
savanyú Tököt, Répát, ée, kell eledele közzé
keverni, és azt etetni.

5. Kapczéjos, olv. karéjos.
33. lágy szaru, olv. felettébb lágy, szarunemü,

fjorrtortig.
19. Déli Amerikában, olv. Déli Afrikában.
8. Ez nem, olv. Ez a' Nem.

35. énekel, olv. énekéhez kezdvén.
— tető pontos, olv. tetőpontos, az az VertifiaHs.
22. Boros Húrosmadáruak, addh. Szölö Rigónak.

, 37. szavai, olv. szavát.
1. af hol, olv. alól.

52. legelső , olv. legszélső,
i í . mivelvén, addh. Kiváltképpen párját szereti?,

párostul jár, és párja nélkül ritkán láttatik,
utolsó. 45. olv. 4 £.
7. caudattts, olv. ecaudatiu.

39. Chilisokakban, olv. Chili, sokakban.
26. y/. Jiellmtris t olv. jt. fielliiris.
Io. hasonlóbb, olv. hasonlóbbak.
22. hupas antifern , olv. Lepas anatifgrm,
39. Egder, olv. Eyder, az az Aider.
23. Sctnator, olv. Serratar.
38. ellopni, olv. elkapni.
Sí. Bási, olv. Bász.
16. melly, oh. melly.
lg. házakeliek , olv. hazabeliek.
ío. fíabia, o\v. Bubia.
34. TekenÖsök, olv. TekenÖjÖk,
13. esmeretességek, olv. esmeretségek,
17. ovipera.^ olv. ovtpara.
o« ( 29. filv. 19.

50. Stinkérének, olv. Stiakorénak,
42. é l , és , olv. élés.
15. hátafelé, olv. hátrafelé.
2, boríttatott, olv. bé boríttatott.

32. Zörgök, olv. ZÖrgő K. az az Kígyó.
5. kevésbé, olv. kevéssé,
8. Umakk, olv. Umak K. az az Kígyó.

27. Kopótyó, addh. a' Kopótyó.
23. cathereplateum. olv. Kathstoplateum.
_/j. Chartádon, olv. Chantodon.

14. BUmnius f olv. Blenrtius*

24a.
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az, olv, azt.
akármellyik, o/ü
Potrosz, olv. Potosz.
Tumhalnak, olv. Tunnlialnak.
EUetö , olv. Ehető.
Artarikás , olv. Anarikás , Anarricaas.
Pazu Gy. S, Pazu, olv. Paru mindenütt.
Sicurus, olv. SUurus.
olv. Hátormója, az ágyékán, távol, szálak
nélkül, 's a11.
Botorgó, olv, Botárgó.
5 szál, olv. g szál.
nyulyhaló , olv. nyulyiható.
addh. Hal enyve ennek is van, a1 Vizáénál
nem alább való.
Telea, olv. Teleo.
mindenikben, olv. mindeniktől,
Hasonfaj. Nálunk, olv. Hasonfaj nálunk.
feje alsó és alsó, olv. első, és alsó.
ferde, négy szegforma , olv. ferde négy szeg
forma.
mind a* Nadály, otv. mint a' Nadály.
Sok, iilv. Sokak.
megékesítették, olv. megékesítenék.
Kétzés, olv. Retzés.
szálkás , olv. szakállas.
addh. Koniisbogár.
kétszer, olv. hétszer.
szélek vonásos, olv. szélek fekete vonásos.
megverésednek, olv. megveresetlnek,
hereng, olv, kereng.
el, olv. él.
orrformák, olv. orsóformák.
kékek, olv, fakók.
addh. Melly fénylés párzások után elvész,
és ez kétségkívül arra való, h.ogy egymást
feltalálják.
nocticula, olv. n&ctiluoa.
Szoktser, olv. Szöktsér.
felszökő, olv. felszökő.
Cucugo, olv. Cucuyo, alább Cucujóval.
lába, olv, lábai.
Rejteny, olv, Rejtóny.
szundékokban, olv. szurdékokban.
ÖsivegyÖngyÖlödÖtt, olv. öszvegöngyolödÖtt,

311.

Old. Lin. Olvasé.
. fonó", olv. forró.

*y?*yo?, o/f. •yíVtxw
A'otovecta , olv ,
Sc#lsrant/iuj, ŐW. Scleranthttf. "
PáfafiJvÖn, olv. Pápafi'ívön.
hutúljóknak, olv. hátúljoknak,
lábai, olv. szárnyai.
szanyarübb, oh. sanyarúbb.
nőstény, addh, éjjel.
Ki rekeszterű, olv. kivesztem.
veíetti. olv. vetteti.
Bogaraknál, olv. Bogarakénál.
és festéknek, olv, és fekete festéknek.
Teutred, olv. Tentréd, Virágbogár. Jcnthredo.
grunum t olv. granella.
és Bogarat, vlv. és a* Bogarat.
ez, olv. az.
kinyúlt, olv. kinyílt,
enyves, olv. enylies.
lábai 6. addh. futók.
fonnál, olv. formálnak,
vagynak,n-rfrf//.sÖU egynek több is eggy fajnál.
sálya, olv, zászpa.
JVlartinikában, oiv. Martinikében.
bal&num, olv. balcenarum.
4-dik lábai, olv. 4-dik pár lábai.
Sa.lopondra t olv, Scolopcndra.
test állásúk , olv, test alkotásuk.
Vertinelta, olv. Vorticella.
sebbesítes,. olv. sebesítés.
Nyalka féreg, olv. Nyalka féreg,
sárkával, olv. farkával.
novevény, olv. novevényi.

Á* többit bízzuk az Olvasóknak jó izívüsé'gekrff,
*•) ^e- c ' könyvben annyi mint : és egyéb, és

egyebet, és egyebek, és egyebütt, vagy közönsé-
gesen, A' hol az jobban hangzik, annyi mint: aa

hosszú *sa' t.
2.) Tsomó, TOfios, Tomus, Tome, Tomo,Tom 'sa't,

hangái közelítők, jelentéssel eggyezöks azért még
alkalmatosabb fel v«tt szó lehet mint : KöLttt ,
EóUet, ée,

j£ Kiadó.
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