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| mitecie Cenzury. Wilno, dnia 30 Maja 1842 r.

Cenzor, Professor b. Uniw, Wilen.
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PRZEMOWA.

„Nie mając zamiaru wydania tak ob-

szernego pisma, jakie dziś przedstawuję
uczonćj publiczności, chcialem poczat=ę

kowie ograniczyć się na szczegółowóm
opisaniu ptaków w zbiorze moim na-
gromadzonych. Zważywszy wszakże

iż ta praca nie odpowiadalaby ogólne-
mu pożytkowi; a mając pod ręka wy-

borne i najnowsze ornitologiczne dzie-

Ta, powodowany owym urokiem pracy,

który się zwiększa w miarę pokonywa-

Orn. T. L a



il

nych trudności; pomimowolnie wciaą-

gnięty zostałem do wypracowania, we-

dlug dzisiejszego stanu wiadomości,

najkompletniejszćj Ornitologii. Jakoż

umieszczone w nićj będa nietylko

wszystkie ptaki opisane przez Buffon'a

i współczesnych jemu autorów; lecz

i te, które poźnićj odkryte, wielkie-

mu Naturaliście nie były jeszcze zna-

jome, słowem: że co tylko w dawnych

i najnówszych dzielach, ogólnie w tym

przedmiocie, czy szczegótowie pisanych

epewnego znalazlem, to się wszystko tu

w jednę całość zebranćm znajduje. Pra-

wdziwie uczeni Ornitologowie znając

dzisiejszy popęd do tworzenia nowych

systematów, do odmiany nazwisk, do

przenoszenia gatunków. dla lada błahćj

cechy z jednego rodzaju w drugi; oce-

nić potrafią mozolną pracę, jakićj to

dzieło wymagało. |
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Ukiad przyjąłem Temminck'a, je-
dnego z najznakomitszych dziś żyjących

Ornitologów. Synonimia, acz nader
potrzebną, lecz ogromna, ile możności
skrócić staralem się, wskazując tych tyl-
ko autorów, bez których powagi obejść

się nie bylo podobna, tak dla okazania
wielowykladnych nazwisk (double em-
ploi), jako teź dla oszczędzenia czytel-
nikowi uciążliwćj, pracy szperania po
dziefach, które nawet nie zawsze po-

siadać może. Wnomenklaturze polskićj

z pracy poprzedników moich w bardzo

malćj skorzystałem części, dzieła ich
bowiem w ograniczonćj liczbie, najczę-
ścićj elementarne, obejmujące w krót-

kości całą history przyrodzenia, w o-
gólnych ledwo rysach tę obszerną
przedstawują naukę. Z tych jedna tyl-
_ko Zoologija Prof. Jarockiego, zawiera

opisanie wszystkich glównych podzia-
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dów całćj klassy ptaków, bez Żadnej

wszakże o gatunkach wzmianki. Je-

żeli więc na liczbie kilku tysięcy na-

zwisk przezemnie nowo utworzonych

poważylem sie niektóre z dawnych od-

mienić, to jedynie albo dla sprzeczno-

ści ich z prawidłami glossologii, albo

z powodu odmiennego w tćm dziele u-

kladu; popularne zaś od dawna przy-

jęte święcie zachowałem i nowemi sta-

„ralem się pomnożyć, tych jednakże nie-

wielka ilość prawie wylacznie .do sa-

mych krajowych ptaków należy.

Znaczniejsza część opisów moich

wzięta jest z natury, reszta zaś z naj-

dokładniejszych rycin, jakiemi są ta-

blice kolorowaneBuffon'a,Temminck'a,

Le Vaillant'a, Vieillol'a, Lesson'a, Spix'a,

Borkhausen'a, tablice litografowane

Werner'a i wielu innych, albo z opi-

sów Autorów, na których rzetelności

 



v

śmiało polegać moglem; wszakże zu-

pelnie wątpliwe gatunki wyłączylem,

a mnićj pewne znakiem zapytania o0-

znaczylem. Nie szczędziłbym zachodu

i koszlu na ozdobienie tego wydania nie-

odbicie potrzebnemi rycinami, te bo-

wiem byłyby wielką w rozpoznaniu

cech rodzajowych i postaci (habitus).

ptaków pomoca; lecz od śmierci Prof.

b. Un. Wil. Rustema, mTodzież tak pię-

knie przez niego ksztalcona, pelna na-

/dziei i talentu, straciwszy przewodni-

ka i wszelkie sposoby dalszego w sztuce

malarskićj i sztycharskićj doskonalenia

się, do innych przedmiotów skierowaw-

szy swoję zdolność, pozbawiła mnie

możności wykonania pierwiasikowego

przedsięwzięcia: za granicą zaś do od-

sztychowania posylane rysunki bez dy-

rekcyi i pilnego dozoru znawcy, nigdy

pożądanćj nie odpowiedzą nadziei.

Gw. T, 1. b
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Mając na przyszłość zamiar wydać

bardzo szczegółową Ornitologią sa-

mych wyłącznie ptaków krajowych, o-

pisanie ich w dziele niniejszćm do ogól-

nego teraz zastosowalem planu. W za”
sadach Ornitologii r. 1841 wydru-

kowanych, oswoiłem już czytelnika
z wyrazami niezbędnie w nauce tćj
potrzebnemi i obeznałem go ze skła-

dem części zewnętrznych ptaka: orga-

nizacyą zaś wewnętrzną, ogólny rys o0-

byczajów i inne okoliczności tyczące się
Życia tćj wielce ciekawćj źwierzat pa-

cierzowych klassy, znajdzie czytelnik

we wstępie choć pokrótce, lecz wiernie
do dzisiejszego stanu nauki zastoso-

wane.

283%
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W STĘP.
cho

"Z pomiędzy wszystkich na kuli ziemskiej

ożywionych tworów, Ptaki zaiste, najpierwćj

i najsilnićej uwagę człowieka zająć musiały, już

to rozmaitością kształtów i barwy, już zadzi-

wiającą własnością latania w powietrzu, pły-

wania po wodzie, nurzania się w głębinach, już

rozległością i melodyą głosu; gdyż człowiek przy-

patrujący się z zachwyceniem wdziękom przy-

rodzenia, we wszystkich innych klassach źwie-

rząt nie postrzegł tyle urozmaicenia i nie mógi

zauważyć tyle co w ptakach zjednoczonych

przymiotów. Chęć poznania z bliska tych uro-

czych istot, śledzenia bardzo zajmujących oby-
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czajów, nadania poznanym gatunkom rozróżnia-

jących je nazwisk, a następnie uszykowania na-.

bytych wiadomości w pewnym porządku, dała

początek nance. Początki tćj nauki, już wy-

łożone zostały w osobno wydanych zasadach

Ornitologii. A teraz nim przystąpię do szczegó-

lowego. jćj rozwinięcia, krótkim rysem objaśnię

wnętrzną organizacyą, czynności organów u

ptaków i ich obyczaje.

„© Piakach w ogólności.

1. Ptaki, są to źwięrzęta pacierzowe, jajo-
rodne, dwuskrzydłe, dwunożne, 'ciało mają pió-
rami przyodziane, dziób nagi rogowy, i właści-

wą im kość widełkową; płucami oddychają,
krewich jest ciepła czerwona, serce dwukomór-

kowe, dwuuszkowe; kanały odchodowe w jeden

złączone. 3

2. Ponieważ budowa każdego źwierzęcia
zawsze z potrzebami Życia i obyczajami jego
w ścisłym zostaje związku; z tego więc ogól-
nego prawa wynika: iż ptaki, do latania w po-
wietrzu przeznaczone, stosowną od przyrodze-

nia i właściwą sobie otrzymały organizacyą.

*
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3. Ciało ptaka gęstóm i lekkićm okryte jest

pierzem, które go chroni w życiu powietrznóm

od szkodliwego zewnętrznych przyczyn działa-

nia. Nadto całe upierzenie u płetwonogich prze-

jęte tuszczem,bynajmnićj wody nieprzepuszcza.

4. Skóra pod oponą czyli upierzeniem zaw-

sze cienka, czasem bardzo delikatna; w miej-

scach obnażonych, to jest pierzem nieodzianych, *

bywa gruba, brodawkowata, lub pomarszczona;

na nogach zaś zamienia się w rogowe różno-

kształtne łuski i tarcze.

5. Ptaki mają kształt ciała mnićj więcćj

wysmukły, z obu końców zeszczuplony. Os-

trym lub kończatym dziobem przerzynają w by-

strym locie powietrze; a ogonem, jakby styrem

u łodzi, nadają swym obrótom kierunek.

Organa ruchu.
6. Skrzydła, (członki piersiowe), są u pta-

ków głównćm narzędziem lotu.Osadzone w rów-

nowadze ciała, mocą potężnych muskułów pier-

siowych, cały ptaka w powietrzu dźwigają cię-

Żar; i wartkim, okiem niedoścignionym ruchem,

W miejsca najodleglejsze, wa0 go chwili

Przenoszą.
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7. Kształt skrzydeł, ich długość, lotek sprę-

Żystość, wszystko to stanowi większą lub mniej-

szą doskonałość lotu, i odpowiada w każdym

gatunku ogólnym organizacyi potrzebom.

8. Ptaki, które swoję żywność w powietrzu

ścigają, jak naprzykład Jaskółki, Jerzykii So-

koty, najlepićj są do lotu usposobione; a prze-

* ciwnie ptaki grzebiące, jak Kury, Cietrzewie i

Dropie, karmiąc się roślinami i ziarnem, lot mają

ciężki, poziomy. |

9. Najgorzćj zaś w tym względzie upośle-

dzone, bo zupełnie pozbawione lotek, wynagro-

dzone są przymiotami sobie właściwemi. Jed-

ne obdarzone rączością biegu, np. Struś i Ka-

zoar, mieszkańce pustyń, z daleka groźnego

nieprzyjaciela mogąc spostrzedz, cale. swe bez-

pieczeństwo w silnych i diugich pokładają no-

gach. Inne, jak Alki i Bezlotki, na przestrzeni

oceanu z połowu ryb żyjące, mają członki skrzy-

deł bezpiórne, łuskami okryte, nogi w samym

tyle ciała mieszczone, do piywania i doskona-

iego nurzania się jedynie służące. Są to, iż tak

rzckę, upierzone płazy, które w łańcuchu istot

ożywionych, klassę ptaków, ostatnićm ogniwem,

z prawdziwemi iączą piazami.
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10. Ogon nadaje ptakom kierunek lotu; zbyt

długi jak u Pawia, staje się prawie przeszkoda,

bardzo Krótki, nie znamionuje bystrego lotu:

z wyjątkiem wszakże ptaków błotnych, u któ-

rych podczas lotu wyciągnięte w tył nogi zdają

się krótkość ogona wynagradzać. Miernoogono-

we ptaki, a zwłaszcza widłowatym obdarzone

ogonem, najzwinniejszym odznaczają się lotem*).

11. Nogi u ptaków czyli członki podbrzu-

chowe, narzędzia do chodzenia, biegania, łaże-

nia lub pływania służące, bardzićj jeszcze od

skrzydeł różnokształtne i charakterystyczne, ró-

wnie jak te ostatnie, dostarczają wiele cech głó-

wnych w systematycznym ptaków układzie. ©

12. Wbudowie nóg ptaszych tę szczególną

postrzegamy własność: iż ścięgna, mające po-

czątek przy samóm wczłonkowaniu nóg domie-

%) Ile postrzegamy rozmaitości w kroju skrzydełi
kształcie ogona, tyle też różnicy w locie ptaków

zauważyć możemy. Różnica ta tak jest charakte-

rystyczną, tak wyraźnie w gatunkach odrębną, że

wprawne oko niemylnie rozpoznać zdoła, w znacz-

nóćm nawet oddaleniu, nietylko rodzaj, lecz i gatu-

nek lecącego ptaka; jakoż niema cokolwiek do-

świadczonego strzelca, któryby z samego lotu nie
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dnicy, przechodzące nad kolanem i przegubem,

wzdłuż goleni i skoku, przedłużone aż do pal-

ców, samym ciężarem ciała wszystkie razem

palce ściągają do kupy. I ta-to jest właśnie

przyczyna, dla którćj ptaki, nawet podczas snu

na jednćj mogą się utrzymać nodze.

__18. Niemnićj od skrzydeł, nogi są zastoso-

wane do obyczajów ptaka: u drapieżnych mier-

ne lecz silne, u brodzących szczupłe a długie, u

pływających błoną palce tączące spięte it. d.

14. Nadto za prawidło prawie ogólne po-

dać możemy, że skrzydła mają się w stosunku

do nóg odwrótnym; to jest: ptaki długoskrzydie

mają nogi krótkie, ptaki zaś długonogie krót-

szemi skrzydłami są obdarzone; za przykład

pićrwszych stawiamy Jerzyki, Kolibry i Jaskól-

ki; przykładem zaś drugich Strusie, Kazoary LI:

wszystkie prawie podkasale ptaki.

 

potrafił osądzić, jaką ujrzał źwierzynę. Ruch skrzy-

deł, kierunek, postać względna ciała i członków,

sam szelest skrzydłami wzruszonego powietrza, ka-

żdemu gatunkowi jest właściwy, i gdyby lot ptaszy

dobornemi wyrazami dostatecznie mógł być opisa-
nym, to jeżeliby nie do nowego trybu klassyfika-

cyt posłużył, to przynajmniej śielią w " piaede

miocie przyniosłby korzyść,
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15. Dziób ważnćm jest także w organiza-
cyi ptaka narzędziem; on odpowiada zębom

źwierząt ssących *) i we wszystkich je zastę-
puje funkcyach, on niedostatek łap przednich
nad podziw wyręcza tak w budowaniu gniazd
jako i czepianiu się po gałęziach: czego na Pa-
pugach i Krzyżodziobach widoczne mamy przy-
kiady,

16. Rozmaitość kształtów dziobai wszyst-

kich jego części, (w Zasadach Ornitologii od N.

9—106 opisanych), stanowi główną charaktery-

stykę ptaka, i we wszystkichpodziałach stoi

na czele cech najważniejszych.
17. W dziobie mieszczą się organa trzech

zmysłów: dotykania, powonienia i smakowania.
Pićrwszy objawia się na powierzchni w błonie .

nazwanćj woskówką (Ceroma), do drugiego pro-

 

*%) Biegłemu - Zootomowi P. Geoffroy de St. Hilaire
zdawało się, że postrzegł na brzegach dzioba, jesz-

cze u niewylęgłych z jaja Papuziąt, ślady zarod-
ków zębowych. Poźniejsze atoli prace uczonych

przekonały, iż te mniemane zarodki są tylko po-

BR
I

czątkiem kształcącej się pochwy rogowej (Rampho-

teca), dziób okrywającćj, j

Or. T. 1. ©
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wadzą otwory nozdrzy, a trzeci wewnątrz dzio-

ba jest położony. :

18. Kości ptaków są białe, kruche, tward-

sze niź u źwierząt ssących; niektóre wewnątrz

czcze, komórkowate, powietrzem wypełnione.

Cienkie ich ściany, mianowicie w kości ramie-

niowćj i przedramieniowćj, umocowane są we-

wnętrznemi kryżującemi się podpórkami. Sło-

wem, cała kostńa ptaków budowa lekkością i

kształtem, odpowiada przeznaczeniu napo-

wietrznego ich życia.

19. Pacierze grzbietowe, (vertebrae dorsa-

les), i lędźwiowe (rertebrae lumdałes), są nie-

ruchome; a u ptaków starych prawie zrosłe; pa-

cierze zaś szyjowe, (vertebrae collares) z tatwo-

ścią wychylać się mogą na wszystkie strony,

jednakże tatwićj na przód lub w tył niź na boki.

Liczba pacierzy w każdym gatunku odmienną

bywa; szyjowych wynosi 10—23, grzbietowych

7—11, ogonowych 6—8. U ptaków niemających

ogona, kość pojedyńcza stóżkowata, kończy stós

pacierzowy.

20. Kość mostkowa (Sżernum),potężna, sze-

roka, Z pięciu części złożona, ma kształt czwo-
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robocznćj tarczy, z krawędzią na środku wzdłuż

stćrczącą. Do nićj są przytwierdzone silnemi

ścięgnami dwa potężne piersiowe muskuły ruch

skrzydłom nadające.

21. Szerokość kości mostkowćj, wyniosłość

krawędzi, tudzież nieobecność obszernych o0-

tworów i pobocznego łukowatego jój w niższćj

części wycięcia, oznaczają wptaku większą po-

tęgę lotu. Ptaki zaś, u których kość mostkowa

- jest wązka, krawędź nizka lub żadna jak u Stru-

sia, a poboczne wycięcia wielkie, najgorzćj są

do lotu usposobione,

22. Żebra (costae), w połączeniu z pacierza-

mi wsparte są przy osadzie wyrostkiem kostnym

(processus), tychże pacierzy. Nadto, długie wy-.

rostki, ukośnie w dół z każdego żebra idące, łą-

cząc Żebro jedno z drugićm, wiażą klatkę pier-

siowączylikadłub, i nadająjój moc odpowied-

nią działaniu muskułów do nićj przyczepionych.

Liczba żeber nie jest jednostajna; pospolicie

bywa 7—8 par, a rzadko 11 dochodzi. U pta-

ków pływających żebra są najliczniejsze, z po-

Wodu przedłużenia kości mostkowćj. W ksztal-



xvI

cie zaś żeber, między rozmaitemi gatunkami,

mała się napotyka różnica.

23. Kość widełkowa albo widełki (furcuła),

leżąca z przodu nad piersiami, nie jest według

Cuvier'a jedynie ptakom właściwa. On ją mia-

nuje obojczykiem (cłavicuła), a tę, którą po-

wszechnie za obojczyk uważają, nazwał wyrost-

kiem krukowym czyli kotewkowym, (processus

coracoideus). Tak widełki jak i obojczyki są

mocniejszćj budowy i bardżićj sprężyste w pta-

kach górnego lotu i zawsze do siły skrzydet

zastosowane.

24. Łopatki (omoplatae), są bardzo wązkie,

leżą nad grzbietem wzdłuż z obu stron stosu

pacierzowego, u spodu wolne pospolicie zao-

strzone , w górze stykają się z obojczykami,

kośćmi ramieniowemi i wideikami, z któremi

razem służą za podporę skrzydłom.

25. Do kości skrzydłowych należą: ramie

(brachium), kość gruba, pojedyńcza, wewnątrz

czcza; przedramie, z kości łokciowćj (ułna) i

sprychowćj (radius), złożone; ręka (manus),

składająca się z pięści (carpus), z dloni (meta-

carpus) i z trzech palców.
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26. Kości miednicy. pacierze lędźwiowe i

kość krzyżowa (os sacrum), tak u ptaków starych

z sobą sązrosłe, iż razem wzięte zdają się sta-

nowić jednę całość.

27. Miednica (pełets), jest Gktkią skieletu u-

legającą najliczniejszym kształtom. Bywa sze-

roka lub wązka; dluga lub krótka, a to wmiarę

rączości biegu lub niemożności chodzenia. Naj-

dłuższą i najwęższą miednicę mają płetwonogie

nurzające się, a przeciwnie szeroką i krótką pod-

kasale ptaki.

28. Kości w skład nóg wchodzące są: kość

udowa (femur) najkrótsza i najgrubsza; kość go-
leniowa (ziżia), z piszczelową (fibula) zewnątrz

przyrosłą; skok (tarsus), z czterech kości złożo-

ny, u spodu ma wklęste krążki do przyjęcia
stawów palcowych służące.

29. Liczba stawów w palcach, poczynając

od ksiuka, coraz się zwiększa, aż do palca ze-

wnętrznego. I tak, u czteropalcowych ptaków
_ksiuk ma dwa stawy, palec wnętrzny trzy, środ-
kowy cztóry, skrajny zewnętrzny pięć; u trzy-
palcowych, jak np. u Kazoara i Dźdżownika
ksiuk żaden, palec jo = ni cztćry,   
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skrajny 5-stawowy; nakoniecStruś dwupalcowy,

ma palec wnętrzny o 4, a skrajny 05 stawach

30. Przewody czyli kanały powietrzne o-

kazują się mnićj więcćj wyraźne: w kościach

stosu pacierzowego, w kościach czaszki, w ko-

ści mostkowćji w kościach skrzydeł. Kości

członków podbrzuchowych, wypełnione szpi-

kiem, zdają się tćj własności nie posiadać. U

młodych jeszcze nielatających ptaków, znajduje

się w kościach skrzydłowych substancya płynna,

do szpiku podobna, która wkrótce niknie.

31. Muskuły (mtusculi) ptaków, odznaczają

się na pićrwszy rzut oka większą czerwonością

jak u źwierząt ssących; co pochodzi od przy-

śpieszonego krążenia krwi bardzo ciepłćj i

w kwasoród obfitującćj. Ńcięgna zaś, muskuly

do kości przytwierdzające, są białe z połyskiem

perłowym,

32. Muskuły głowę na stosie pacierzowym

poruszające są nad inne więcćj wykształcone;

szyjowe najdłuższe, grzbietowe prawie żadne;

piersiowe przeznaczone do władania skrzydła-

mi, a u ptaków biegających udowe i goleniowe,

najpotężniejsze.

j
a
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Orzana czucia.

33. Mozgi (Encephalon), organa do których

odnoszą się przez nerwy wszystkie wrażenia,

zewnętrzne, tak u ptaków jak u źwierząt

pacierzowych jajorodnych, jednostajnie są u-

kształcone i te same objawiają cechy; lecz sto-

sunkowąwielkością i większćm nawet niź u nie-

których źwierząt ssących rozwinieniem celują.

31. Cały systemat mozgowy dzieli się: na

mózg (cerebrum), możdżek (cerebellum) i szpik

pacierzowy (medulla spinalis). Pićrwszy zajmuje

część przednią czaszki, drugi ku tyłowi jćj po-

łożony, a trzeci wypełnia cały kanał stosu pa-

cierzowego, "Ten ostatni zaczyna się od szpiku

podłużnego (medulla oblongata) połączonego z

możdżkiem, a kończy się w ostatnich ogono-

wych pacierzach. i > !

35. Z mozgu i Szpiku. pacierzowego , do

wszystkich części ciała czuciem obdarzonych,

rozchodzą się nerwy pod postacią włókien co-

raz delikatniejszych. Jedne Z nich do samego

czucia, inne wspólnie. do ruchu i czucia służą,

A tak massa mozgowa, mającą w glowie swoje
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ognisko, rozpościera się po całóm ciele i pra-

wie wszystkich jego punktów sięga.

_ 36. Nerw sympatyczny wielki, rozciąga się

z obu stron stosu pacierzonego i przy kaźdym

pacierzu tworzy węzel (ganglion). 4 tych węz-

łów wychodzą włókna nerwowe jedne do przy-

ległych węzłów tegoż nerwu, drugie do trze-

wów, a trzecie doszpiku pacierzowego. Nerw

sympatyczny tworzy systema osóbne od wra-

Żeń zewnętrznych całkiem niezawisłe.

37. Doskonałość zmysłów, wmiarę przy-

rodzonych potrzeb mnićj lub więcćj rozwinię-

tych, wyraźną jest skazówką sposobu życia i

obyczajów ptaszych. I nawzajem, z obyczajów

_ i sposobu życia o doskonałości zmysłów sądzić

możemy.

38. Ze wszystkich zmysłów, wzrok bez

wątpienia u ptaków jest najdoskonalszym; gdyż

nie dość że budowa oka, wielkość stosunkowa

i wykształcenie: składających go części, w wyż-

szym Są stopniu rozwinienia, niż u innych źwie-

rząt; ałe nadto zawiera on kilka organów jedy-

nie sobie właściwych, z których dwa najważ-

niejsze są następujące:
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39. Grzebień (pecten), jestto błona naczyń-

kowata, z dna oka powstająca, prawie czworo-

boczna, przezroczysta, wachlarzowato pofałdo-

wana, czarną farbą pokryta, w płynie szklistym

ku kątowi wnętrznemu oka umieszczona, w górę

do soczewki sięgająca; liczba fałd rzeczonej

błony w różnych gatunkach różna, pospolicie
do szesnatu dochodzić zwykła, u Strusia, Ka-

zoara i Puhacza ma mieć kształt lejkowatego

worka. Organ ten u samych tylko ptaków do-

śledzony, *) jest jeszcze pod względem działa-

nia swego w ogólnym składzie oka nierozstrzy-

gnionćm zagadnieniem. Jedni mniemają iż ma

władzę posuwania soczewki wstecz lub naprzód,

a następnie natężania wzroku w miarę odległo-
ści przedmiotów: inni twierdzą iż pochłaniając

zbyteczne światła promienie, przyczynia się
szczególnie do bystrości wzroku.

40. Migawka (membrana nictiżans); tak się

zowie błona cienka, przezroczysta, pod powie-

ką umieszczona, z kąta wnętrznego dowolnie

 

*) P. Blainville mniema, iż ów organnie tylko w oku» 8 )
ptaszćm, lecz i u innych Źwierząt może się znaj-

dować, ale w mniejszym rozwinięcia stopniu.

Orn. T. L d



XXII

się wysuwająca, przeznaczona do ochrony or-

ganu widzenia od silnego wrażenia promieni

światła, a razem do utrzymania w czystości po-

wierzchni oka. Jóćj to przypisać należy, że pta-

ki drapieżne bezkarnie naslońce patrzeć mogą.

41. Bez tak dzielnego organu widzenia pta-

ki nie mogłyby z bystrości lotu korzystać, bli-

skie bowiem przedmioty, migając się im tylko

przed oczyma, nie byłyby ani rozpoznane, ani

nawet postrzeżone.Kto doświadczył przejazd-

ki po kolejach żelaznych, łatwo to sobie wyo-

brazić może. Wszakże prędkość wagonów nie

wyrównywa i połowie prędkości ptaszego lotu,*)

która zaiste przekonywającym jest zadziwiają-

cój bystrości wzroku dowodem. Jaskółka np.

M iaatwo

%) Prędkość czyli droga przez rozmaite Źwierzęta i

wagony w jednćj sekundzie czasu przebieżona, pod-

ług najnowszych doświadczeń jest następująca:

Człowieka miernie idącego, stóp + + . 4.

Konia w kłusie « «+ « e » *« » 12—14.

Konia rasowego w ozwale 6: + „2, 43.

Wagonu czyli parowozu na kolei żelaznćj . 44.

Zająca i Łosia ruszonego Zmiejsca, do 50.

; Ptaka w locie umiarkowanym . » » . 80.

Ptaka w locie bardzo natężonym . „ 120.
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lecącą muszkę w największym pędzie dostrzega

i chwyta. Ptak drapieżny z wysokości podo-

błokowćj doskonale widzi mysz w trawie, lub

kryjącego się ptaszka. Nie dziw więc, że ptaki

przelotne, ogromną przestrzeń kraju obejmując

wzrokiem, łatwo ją mogą rozpoznawać (orien-

ter). * r

42. Nie wszystkie wszakże ptaki równie

są doskonałym obdarzone wzrokiem. Te, co o

zmroku i w nocy żćrują, lubo mają oczy sto-

sunkowie od dziennych większe, jednakże świa-

tla znieść nie mogą; podobnież i źle do lotu u-

sposobione wzrokiem nie celują. Smiało więc

wyrzec można, iż lot bystry tylko najwyższćj

doskonałości wzroku towarzyszy.

43. Po wzroku słuch u ptaków najdoskonalej

wykształconym jest zmysłem. Lubo nie postrze-

gamy u nich zewnętrznego widzialnego ucha, lu-

bo otwór słuchowy zawsze pierzem jest okryty,

lubo wewnętrzna organu tego budowa daleko

mnićj jest rozwinięta jak u źwierząt ssących;

wnioskując jednak z rozmaitości ich śpićwu i

zwzajemnego w znacznych odległościach wa-

bienia się, wątpić nie możemy o doskonałości
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ptaszego słuchu. Własność zaś naśladowania

słyszanych tonów i sama naturalna melodya ga-

tuńkom niektórym właściwa, raczćj wrodzonój

ich pojętności przypisaćby się powinna, ponie-

waż Sowy, mające konchę zewnętrzną ucha bar-

dzo wykształconą, a zatóm słuch najdelikatniej-

szy, huczącym swym krzykiem bynajmnićj się

nie zalecają.

| 44. Zmysł powonienia był dotąd i jest jesz-

cze niezgodnych opinij przedmiotem. Jedni, nie

widząc w organach węchu tak wysokiego wy-

kształcenia jak u źwierząt ssących, zaledwo mu.

stopień czucia najsłabszy przyznają. Inni prze-

ciwnie, przywodzą fakta z prawdopodobień-

stwem niezgodne; np. że Kruki zdaleka proch

wietrząc, strzelcowi zejść się nie dają,i t. p. Jak-

kolwiek bądź, zmysł powonienia uważać można

za bardzo ograniczony, przynajmnićj u większćj

liczby gatunków, a nawet ptakom nieprzydatny,

gdy węchem nie śledzą pokarmu swego, jak nie-

które źwierzęta ssące. Lis np. dochodzi tropem

- źwierzyny; przeciwnie Kot, ze słabym węchem,

nie wierzy, Jecz z zasadzki napada. Psy lega-

we i Gończe, im doskonalszy węch mają, tćm
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lepićj wietrzą źwierzynę; a rączy Chart, z ogra-

niczonym bardzo zmysłem powonienia, okiem

i biegiem ją Ściga. Koń, każde nawet bydle,

wprzód pokarm obwącha, nim go jeść pocznie,

Tego wszakże nigdy ptaki nie czynią. *).

45. Zmysłu smakowania nie są pozbawione

ptaki. Owszem, lubo organizacya podniebienia

i języka zdaje się nie okazywać zewnętrznego

czucia, rzekłbym, że zmysł smakowania u pta-

ków przewyższa węch pod wielą względami,

nawet u tych co w całku ziarna połykają. Zgłod-

niała, np. Kura, pochwyci „zrazu sól posypaną,

lecz niepołkniona odrzuca. Żóraw samym koń-

cem dzioba doświadcza sniaku pokarmów i tyl-

ko upodobane pożywa. Wreszcie, gdyby ptaki

od przyrodzenia opatrzone nie były zmysłem.

smakowania, widzielibyśmy aż nadto częste

 

%*) Doświadczenia P. lz. Geoffroy uczynione na Sę-

_ pach w Menażeryi paryzkićj, podobnież dowodzą

słabości węchu ptaszego. Wygłodzone bowiem Sępy

nie czuły ani świćżego, ani mocno już trącącego

mięsa, które w klatce pod cienką warstą piasku u-
kryto. Równie nikt nie widział, aby się Kruki lub

Wrony zbierały na miejsca, gdzie padło zakopane

było. ś
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przykłady otrucia się jadowitemi nasionami, ja-

godamii t. p.; albowiem sam jeden instynkt bez

pośrednictwa zmysłów, nie byłby dla nich do-

stateczną w tym względzie przestrogą.

46. Zmysł dotykania zaledwo się okazuje

na bardzo ograniczonej liczbie gatunków. U tych

tylko istnieć on może w wyższym stopniu roz-

winienia, które maja dzioby powleczone błona

mnogiemi nerwami opatrzona, jak np. caly ro-

dzaj Kaczek i Bekasów, które w szlamie i bło-

cie, omackiem, iż tak powiem, pokarmu szu-

kają. Reszta ptaków, ani w rogowćj pochwie

dziobu, ani w łuskowatym nóg obówiu i chra-

powatćj podeszwie palców, delikatnego zmysłu

dotykania posiadać nie może. Język muskular-

ny niektórych ptaków zdaje się, iż nie jest czucia

pozbawionym. |

47. Zmyst popędu płciowego (sens du tou-

chergónital), najpićrwćj od Buffon'a wniosko-

wany, pomimo silnych zaprzeczeń, dzisiaj od

większćj części naturalistów uznany, ptakom i

wszystkim źwierzętom jest wspólny. Istnienie

jego do pory parzenia się zupełnie uśpione, za

nadejściem zaś onćj, tak gwałtowne na całe sy-
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stema nerwowe wywiera wrażenie, iż zdajesię
w tych krótkich chwilach, nad innemi przema-

gać zmysłami. Jemu współtowarzyszy systema

wyprężenia, (sysżema erectile), które u ptaków
się objawia nietylko w częściach rodnych, ale
i w rozmaitych wyrostkach mięsnych i skór-
nych, wyłącznie porze godowćj właściwych.

Wyrostki te z przypływu krwi tworzące się,

jedne z czasem nikna, a drugie trwale Pozostają.

Orgama odmowy.

48. Proces oddychania i krążenia krwi po-

dwójny; a następnie i organa oddechowe więcćj

są rozwinione i bardzićj skomplikowane u pta-

ków niż u wszystkich innych źwierząt pacie-

rzowych. ł

49. Obszerne, na szmaty niepodzielone płu-

ca, Z obu stron stosu pacierzowego jakby do

żeber wgniecione, powleczone są błoną podziu-

rawioną, otworami przeznaczonemi do prze-

puszczania powietrza, nietylko do próżni jamy

piersiowćj, (która nie jest jak u źwierząt ssących

przeponą (diaphragma), 6d jamy brzuchowćj

oddzielona), lecz do całćj wnętrznćj objętości
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tułowia, do wszystkich naczyń, do mnogich pod-

skórnych komórek, do próźni kości głównych,

a nawet aż do piór samych tak, iż całą budowę

ptaka uważać można za zupelnie powietrzem

wypełnioną *). Oddychanie uskutecznia się już

za pośrednictwem nozdrzy, krtani, rurki po-

'wietrznćj i płuc, już działaniem znaczniejszych

naczyń płucnych i sercowych; w miarę spoży-

tego powietrza podnosi energią i drażliwość

całego systematu naczyń krwionośnych. Po-

wietrze zaś wypełniające całą objętość ptaka,

rozizedzone wysokim stopniem ciepia wewnętrz-

nego, staje się Iżejszćm od powietrza, w któ-

SJK oai

*) Nadymając płuca ptaka całkiem w wodzie zanu-

rzonego, następne objawiają się fenomena. Naprzód

wznosi się cała próżnia piersiowa i brzuchowa, po-

tóm w końcach stawów skrzydlnych okazują się

bęble powietrza; przez uczyniony otwór wczaszce

powietrze gwałtownie się wydobywa, a przez prze-

łamanie kości ramieniowej jeszcze obficićj, Otwory

zaś uczynione w kości uda, pod tym względem zu-

pełnie są obojętne. Doświadczenie więc to prze-

konywa, że kanały powietrzne rzeczywiście się

znajdują w kościach, lecz tylko w górnćj części szkie-

Jetu ptaszego, to jest: w czaszce, stosie pacierzowym,

w kości mostkowćj i w kościach skrzydeł,



XXIX

róm ptak się unosi i o tyle zmniejsza ciężar jego

gatunkowy, iż przy pomocy skrzydeł i ogona,

z łatwością w różnych warstach atmosfery w

rozmaitych szybować może kierunkach.

50. Niemnićj godną jest zastanowienia bu-

dowa rurki powietrznćj (źrachea). Kształci je

szeręg chrząstkowatych , sprężystych , wza-

jemnie z sobą połączonych, prawie skostnia-

łych obrączek. Rurka ta, spód szyi przez całą

jej długość zajmująca, zakończona jest dwiema

krtaniami (Jarynz). Krtań dolna, przy rozdwo-

jeniu się rurki powietrznćj na gałęzie (bronchi)

umieszczona, do górnćj mnićj więcćj podobna,

jest organem głosu właściwym jedynie samym

ptakom. U niektórych ptaków podkasałychi

płetwonogich,mianowicie u samców, budowa

tćj rurki przybiera nadzwyczajne i zadziwiające

kształty, które w ciągu dziela przy szczegól-

nych gatunkach opisane będą.

51. Serce potężnie uorganizowane, w sto-

sunku do ciała większe u ptaków niź u źwie-

rząt ssących, leży po środku, nad płucami, pod

samą krawędzią kości mostkowćj,ikońcem się-

ga wątroby. Pod względem zaś kształtu, we-

Orn. T. 1. > e
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wnętrznćj budowy i funkcyi, prawie się od serca

ludzkiego nie różni. |

52. Żyły i arterye małą w swym składzie

okazują różnicę od naczyń krwistych innych

źwierząt, oprócz Żyły czczćj (vena cava), która

u ptaków nurzających się, równie jak u Fok,

Bobrów i wielu płazów, znacznie jest grubszą.

53. Naczynia lymfatyczne chociaż w nie-

których częściach ciała ptaszego dość są rozwi-

nione, w niczóm atoli nie zasługują na szcze-

gólną uwagę. a

54. Lubo głównym organem trawienia u

ptaków jest żołądek, jednakowoż stosownie do

rodzaju pokarmów, któremi się żywią, przyro-

dzenie ich obdarzyło organami, iż tak powiem

przygotowawczemi,czyli usposabiającemi tward-

sze pokarmy do dalszego w żołądku trawienia;

te zaś najwyraźnićj wykształcone u ziarnoja-

dów, są następujące:

55. Wole (ingluvies), piórwsze rozszerzenie

kanału pokarmowego, biorącego początek pod

gardzielem, umieszczone jest w niższej części

„szyi; ma kształt worka błoniastego, z władzą

dowolną Ściskania się lub rozszerzania w po-
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trzebie. Wole przeznaczone do objęcia uzbie-

ranego pokarmu, mogłoby być nazwane torbą

zapaśną; a przez analogią odpowiada pićrwsze-

mu żołądkowi źwierząt przeżuwających zwa-

nemu żwaczem.

56. Odwilżacz (venżricule succenturić); dru-

gie rozszerzenie kanału pokarmowego , ponad

samym żołądkiem umieszczone, z grubych bion

wykształcone, wysłane jest wewnątrz mnó-

stwem brodawkowych gruczołków *) czerwo-

nych, wyrabiających płyn przeznaczony do od-

wilżania i zmiękczania pokarmów,

57. Żołądek (ventriculus), pospolicie pępkiem

zwany, wewnątrz wysłany kutnerowatą prawie

chrząstkowatą błoną, zewnatrz zaś opatrzony

dwóma grubemi, silnemi, brunatno czerwonemi .

muskułami, objętemi i połączonemi przez ścię-

gna promieniste. Tym to potężnym organem,

odbywa się mechaniczne mełcie pokarmów; naj-

twardsze ziarna, pestki nawet, silnemu działaniu

ruchu perystaltycznego wspomnionych musku-

 

%*) U młodych Gołębiąt, według postrzeżeń Hunter'a,

w tych gruczołkach wyrabia się płyn mlóczny, mo-

gący przez dni kilka zaspokoić potrzebę pokarmu.
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łów, oprzeć się nie mogą. Ziarnojady, połykając

rozmaite drobne kamyki, ostremi ich krawędzia-

mi, skutki tarcia jeszcze bardzićj zwiększają”).

58. U mięsożernych i rybożernych ptaków

muskuły Żżolądka tak są wątłe, iż odwilżacz

z żołądkiem zdają się być jedną tylko błonia-

stą, cokolwiek w połączeniu zwężoną torbą;

wole zaś jest prawie do niepostrzeżenia.

59. Położenie żołądka bywa rozmaite. Zaw-

sze leży na kiszkach w niższćj części jamy brzu-

chowój,.ujednych po samym środku, a u in-

nych ku lewemu bokowi.

60.Wątroba i gruczoł KG Gzy ię

sze są u ptaków jak u źwierzat ssących, a mniej-

sze pęcherzyk żółciowy i śledziona. Wątroby

szmat prawy większy od lewego ma przy so-

bie u spodu pęcherzyk żółciowy; oba zaś razem

wypełniają caly przód i boki kadłuba.

61. W kiszkach u ptaków nie postrzegamy

takićj rozmaitości jak u źwierząt ssących; nie

 

*) Doświadczenia Spalanzaniego okazały, iż połknione
Szkło, monety, ostre nawet lancety, po niejakim cza-

sie, albo pokruszone, albo zupełnie oszlilowane
w żołądku zostają.
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można w nich dostrzedz wyraźnego podziała

na kiszkę dwunastocalową (duodenum), na ki-

szki cienkie, grube i t. d. Tak nazwane kiszki

ślepe (coeca), u ziarnojadów podwójne, i bar-

dzo przedłużone, u mięsożernych krótkie, a czę-

sto zaledwo widzialne. Długość kiszek nie jest

w każdym jednostajna gatunku: u jednych bo-

wiem 6, a u innych 14 razy dłuższe są od ciała.

62. Nad samym otworem odchodowym u-

mieszczone sionki *) (cłoaca), utworzone z

przedłużenia kiszki odchodowćj, wyobrażają

torbę zdwóma otworami z błon muskularnych

złożona. Do nićj schodzą się razem, w części

wyższćj: od kiszek kanał odchodowy; od nerek

moczotoki; od jąderusamców kanały nasienne;

a od jajecznika u samic jajowód; w części zaś

miższćj, jeden tyłko jest wspólny otwór od-

chodowy, do wyjścia tychto sekrecyj i exkre-

mentów,

 

*) Cuvier, Meckel i wielu immych, organ ten nazwali

kloaką. Lecz Geoffroy St. Hilaire zauważywszy, że

exkrementa w nim się nie nagramadzają, jak mnie-

mano, lecz tylko przezeń przechodzą, i Że on zaw-

sze w stanie zupełnej czystości zostaje, odmienił

nazwisko cloaque, na vestibule commun,
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63. Nerki przeznaczone do oddzielania u-

ryny, leżą z obu stron stosu pacierzowego w głę-

bokich wklęsłościach miednicy. Kształt maja

bardzo rozmaity, całkiem zależący od kształtu

miednicy, która w różnych gatunkach, różnie

ukształconą bywa. Pęcherza urynowego ptaki

nie mają; przeto uryna prosto z nerek kanałami

właściwemi spływa.do sionek i razem z exkre-

mentami się mięsza, które zawsze dla tćj przy-

czyny mnićj więcćj są płynne; z wyjątkiem Stru-

sia, uktórego w sionkach oddzielnie się zbiera,

64. Wszystkie w ogólności trzewa połączo-

ne są błoną wspólną, dzielącą się na rozmaite

części, obejmującą poszczególnie każdy organ

zosóbna, i kształcącą w miejscach próżnych ko-

mory powietrzem tylko wypełnione,

Organa rodme.

65. Jądra (żesżes), części rodne samców, po-

łożone niżćj płuc, nad nerkami, blisko stosu pa-
cierzowego, mają kształt jajowo zaokrąglony;
zimą małe są do niepostrzeżenia, na wiosnę

Zaś W porze godowćj znacznie nabrzmiewają.

Wyrobiony w nich płyn nasienny spływa do

sionek kanalem od każdego udzielnym.
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66. Członek samczy (penżs), zawsze w sion-

kach ukryty; u Strusiów zaś, Kaczek, Bocianów

i u niektórych innych gatunków, wczasie spół-

kowania wyraźnie na zewnątrz postrzegać się

daje.

67. Jajecznik (ovarium), u samic z lewćj

strony stosu pacierzowego nad nerkami umiesz-

czony, ma kształt grona złożonego z mnóstwa.

jaj drobnych, cienką naczyńkowatą błoną obję-

tych. Jaja wmiarę zapiodnienia nabrzmiewają

i po kolei do jajowodu wstępują, w nim coraz

się więcćj wykształcają inakoniec przez sionki

na świat wychodzą.

68. Organ wysiadywania (organum incuba-

Łionis), niedawno dostrzeżony przez P. Barkow

na podbrzusiu samic, właśnie w tćmmiejscu,

gdzie u źwierząt ssących znajdują się cyce. Jest

to splot (plewus), czyli siatka naczyńkowata,

z mnóstwa drobnych żył iarteryj nawzajem się

krzyżujących i w wielu miejscach z sobą spo-

jonych, złożona. Powiększony przypływ krwi

do naczyń w skład tego organu wchodzących

w porze gnieżdżenia się, utrzymuje stopień cie-

pła nieodbicie potrzebny do wyklucia się piskląt,
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i dostatecznie tłumaczy owa chęć wysiadywania

jaj, która się u samic tak gwaltownie objawia,

a którą przed kilkunastą lat niedoścignionćj

przypisywano przyczynie.

69. Jaje zaraz po odłączeniu się od jajeczni-

ka, będąc jeszcze w tym okresie samym tylko

żółtkiem, wchodzi do jajowodu. W wyższćj

części tego organu napawasię biaikiem, a w niż-

'szój okrywa się skorupą wapiennćj substancyi,

licznemi otworkami powietrze przepuszczają-

cemi podziurawioną.

"70. Jaja ptasze, co do kształtu i wewnętrz-

nego zafarbowania, wielką rozmaitość przed-

stawują; lecz zawsze tak są nacechowane ana-

logią charakterów, iż oko wprawne, gatunek

do którego należą, z łatwością rozpoznać może.

Fałszywe jest mniemanie, że światlo wpływa.

na kolor jaj zewnętrzny; a następnie, że jaja

białe należą do ptaków, gnieżdżących się w dziu-

plach, gdzie promienie słońca nigdy nie docho-

dzą. Jestto wniosek wynikły wwyobrażeniu

tych, którzy nie wiedzą, że skorupa jaj we

wnętrznościach matki, już doskonale jest zafar-

bowaną; że jaja bocianie i gołębie, lubo w gniaź-
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dzie na światło wystawionem, zupełnie są białe;

Że nakoniec jaja Gajówki białoczelnćj, w glę-

bokich dziuplach wysiadywane, turkusowym

błękitem są ubarwione.

71. Ilość jaj w rozmaitych gatunkach jest

różna. Niektóre ptaki wodne znoszą po jednćm

tylko dużćm jaju, a niektóre do 12; błotne 5—

10; drapieżne 2—8; owadożerne 4—6; a nie-

które Ńikory około 18. Najmnożniejsze ptaki

grzebiące, bo od 9 do 20; kilku jaj znoszą; a

w domowćj hodowli, przy obfitym pokarmie,

jeżeli się jaja odbierają, Kura do 60 znieść może.

Wielkość jaj tak jest rozmaita, iż od objętości

małego ziarna grochu u Fruczków, do objęto-

ści półgarcowćj u Strusi dochodzi.

72. Natychmiast po zbudowaniu gniazd sa-

mice nieść się poczynają; a po zniesieniu wia-

ściwćj liczby jaj swojemu gatunkowi, pilnćm

wysiadywaniem utrzymują taki stopień ciepla,

jakiego tworzące się pisklę, od zarodka aż do

wyklucia się, nieodbicieiprawie bezprzeryw-

nie wymaga. Starożytni Egipcyanie, a za ich

przykładem i poźniejsze narody, wywodzili pi-

sklęta z jaj kurzych ciepłem sztucznóćm bez wy-

Orn. TE £
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siadywania matek. Dziś nawet są zakłady w Pa-

ryżu, gdzieza pomocą ciepla sztucznego do. 229

Róaumur'a dochodzącego, po kilka tysięcy kur-

cząt otrzymują *).

738. Nie wszystkie ptaki równy przeciąg

czasu do wyklucia się piskląt od natury mają

przeznaczony, i nie wszystkie się trudnią wy-

siadywaniem swojego potomstwa. Fruczek nie

, potrzebuje więcćj nad dni 12, Kanarek 16—18,

Kura 21, Kaczka 25, Łabędź około 40 it. d.
Strusie w nocy tylko jaja ogrzewają, bo afry-

kańskie słońce w ciągu dnia wyręcza ich od tćj

uciążliwćj pracy. Są ptaki, które podściełając

i okrywając swe jaja grubą warstą suchych

traw i liści zostawują je do wyklucia się wpły-

wowi wzbudzonego ciepła przez fermentacyą,

 

*) WEgipcie od niepamiętnych czasów zaprowadzo-

ny jest. sposób wylęgania kurcząt za pomocą cie-

pła sztucznego, wpiecach tak nazywanych Mama/,

umyślnie w tym celu zbudowanych. Mieszkańcy
wsi Bermć mają być najbieglejsi w tej sztucei

* w porze kiedy Kury nie dają się zmausić do siedze-
nia, rozchodzą się po kraju i zajmują się wylęga-

, niem kurcząt. W Europie początkowe próby i

doświadczenia Rćaumur'a nie odpowiadały swo-

r
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lub gnicie nagromadzonych części roślinnych.

Nareszcie Kukułka, nie tylko że nie buduje

gniazda, lecz w cudzezniosłszy jedno jaje, wy-

siadywanie i wykarmienie swojego potomstwa

innym powierza matkom. Kaczki i rozmaite

wodne ptastwo, zmuszone w celu pożywienia:

się opuszczać gniazdo na chwiłę, aby jaja nie

stygły, własnym je puchem okrywają.

74. Podczas wysiadywania, biorąc za przy-

kład jaje kurze, następujące postrzegamy feno-

mena: Jaje tylkoco zniesione, jest pelne. 0d

chwili zaś zetknięcia się z powietrzem, płyny

w nićm zawarte, przez delikatne otworki sko-

rupy zaczynają się zpowietrzać i w objętościsię

zmniejszać, skutkiem czego w jednym końcu.

jaja, błona wewnętrzna bezpośrednie je obej-

 

jemu celowi. Poźniej dopićro P. Bonamin, śledząc

wszystkie okoliczności towarzyszące wylęganiu się

naturalnemu, dopiął najpożądańszych wypadków. Po

nim P. Darcet w r. 1828, ciepło wód mineralnych

w kąpielach Chandes-Aigues i Vichy, dowcipnie i

z pomyślnym zastosował skutkiem. W Indyach zaś

ubogiej klassy ludzie najmują się do ogrzewania

własnóm ciepłem jaj, w skrzyniach szczególnie do

tego urządzonych,
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mująca, od skorupy odstaje i tworzy się coraz

większa próżnia, po którćj o dawności jaja są-

dzić możemy; toż samo się dzieje podczas wy-

siadywania. Żółtek wolno dotąd w jaju pły-

wający, po 12—15 godzinach siedzenia, staje się

od białka gatunkowie lżejszym, i w każdem po-

łożeniu jaja, jako już potrzebujący bliższego

zetknięcia się z powietrzem, ku skorupie dąży.

W tćj porze się okazuje na błonie żółtkowćj

blizna (cicatricula), czyli pićrwszy znak zarod-

ka pisklęcia, którym to żółtek zawsze do góry

się zwraca. Blizna gołóm okiem widziana, ob-

jawia się wyrażnie w kształcie białawćj soczew-

ki; przez drobnowidz zaś dają Się w nićj po-

strzegać pólprzezroczyste kulki, punkt środ-

kowy mnićj przezroczysty, otaczające. Po 24

godzinach już dojrzeć można początek kształce-

. nia się pacierzy, pod postacią trzech punkcików

od innych wyraźniejszych, których liczba

wkrótce się powiększa. Około 30 godziny, two-

rzy się śiatka naczyńkowata na bliźnie, krew

się rozdziela na prawo i lewo i przechodzi w ga-

ięzie naczyń włosowych, łączących się w jedno

glówne, krew do serca przewodzić przeznaczo-
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ne. Po 48 godzinach okazuje się punkt drga-
jący, (punctum saliens), tym jest serce. Około

72gićj godziny widzieć się dają gołćm okiem

dwa pęcherzyki krwią napełnione, ruch pulso-

wy wyraźny mające; jeden z nich jest lewym

brzuszkiem serca, drugi początkiem aorty.

Czwartego dnia rozpoznać można skrzydła,

oraz dwie wypukłości mózg i dziób zawiera-

jące. Piątego wykształcają się uszka serca i o-

kazuje się wątroba. Na początku szóstego, po-

strzega się ruch dowolny zarodka. W siedm

* godzin poźnićj widocznemi są Żołądek i płuca.

Siódmego dnia objawiają się kiszki, nerki i

szczęka wierzchnia. Osmego dziób się otwiera

i muskuły piersiowe się tworzą. Dziewiątego

żebra występują z pacierzy grzbietowych. Dzie-

siątego żółć zielenieje, a ptak mógłby się ruszać,

gdyby go błony nie więziły. Jedenastego pióra

poczynają wyrastać, czaszka kostnieje. Dwu-

nastego postrzedz można oczy, a Żebra już są

wykształcone. Trzynastego śledziona zbliża się

ku żołądkowi, a cztórnastego i piętnastego zwię-

ksza się jej objętość. Szesnastego dziób naprze-

mian się otwiera i zamyka. Okoio ośmnastego
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pićrwszy głos kurczęcia slyszeć się daje. Na 24

godzin przed wykluciem się cały żółtek do ki-

szek przechodzi i służy pisklęciu za dostateczny

pokarm przez pićrwsze 30 godzin Życia ze-

wnętrznego. Nakoniec, wykształcone zupelnie

pisklę rodziera błony wnętrzne, przebija sko-

rupę za pomocą wyrostka na końcu szczęki,

wkrótce potóm znikającego, rozsadza ją robiąc

silnie członkami i na świat wychodzi. 'Tempe-

ratura cieplejsza przyśpiesza, zimniejsza opa-

źnia opisane zjawiska.

75. Postrzeżenie, że jaja kurze z końcami

zaostrzonemi wydają samców, a z zaokrąglone-

mi samice, oddawna wiejskim gospodyniom zna-

jome, świeżo licznemi doświadczeniami przez

PP. Geoffroy de St. Hilaire i Prevost spraw-

dzonćm zostało.

76. Nie wszystkie ptaki w pićrwszych

chwilach wyklucia się równie są usposobione

do brania pokarmu i nie wszystkie równie mają

członki wykształcone. W ogólności to o nich

powiedzieć można: iż z tych, co na ziemi się

gnieżdżą, grzebiące, zaraz po opuszczeniu sko-

rupy, umieją biegać za matką i pokarm przez
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nią wskazany pożywają; wodne zaś natychmiast

są w stanie pływać i doskonale się nurzać *),

a tak jedne jak drugie rodzą się gęstym przyo-

dziane puchem. Przeciwnie pisklęta ptaków na.

drzewach się gnieżdżących, słabe, niedołężne,

nagie, przez kilka tygodni bez rodziców pilnego

starania i karmienia obejść się nie mogą, a wtedy

dopićro gniazdo na zawsze opuszczają, * kiedy

im wszystkie pióra zupelnie wyrosną i kiedyjuż

do lotu są zdolne.

Upierzenie i wypierzanie się

Ptaków.

77. Upierzenie (pźilosis), pokrywające całe

ptaka ciało, składa się z piór krzyżującemi się

rzędami ze skóry wyrastających i od głowy aż

do ogona dachówkowato ułożonych tak, iż rzęd

pićrwszy leży na drugim, drugi na trzecim i t. d.

*) Przyrodzona moc instynktu tak silnie u ptaków
działa, iż wodnego ptastwa pisklęta, nie tylko zaraz

po wykluciu się, ale nawet z całego jajka wyjęte

i na wodę puszczone, jeżeli okres wylęgnienia się
nie był dalekim, pływają i nurzają się doskonale,

To postrzeżenie nie jednokrotnie sprawdziłem.
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gdyż w każdym innym układzie, przeciwiłoby

się bystrości lotu. Nadto ptak meże podług

woli pióra swe do ciała przytulać lub napu-

szać, za pomocą muskularnego skóry wzrusze-

nia. s

| 78. Wypierzanie się ptaków, równie jak

linienie źwierząt sierścią odzianych, corocznie

odbywać się zwykło. Towarzyszy mu często-

kroć znaczna odmiana barwy, a czasem nawet

i samego piór kształtu. Większa liczba ptaków

pojedyńczemu do roku, reszta dwukrotnemu u-

lega pierzeniu się. Pojedyńcze pospolicie od-

bywa się pod koniec lata lub w jesieni, bez

Żadnćj wyraźnćj w barwie odmiany i właściwą

jest większemu ogółowi ptaków. Różnica zaś,

jaka u tych, co tylko raz się pierzą, między

jesienną a wiosenną czyli godową okazuje się

barwą, pochodzi jedynie z użycia, to jest z wy-

tarcia się samych brzegów piór, które pospoli-

cie jaśniejszego są koloru od samego środka; i

dla tego to w godowćj barwie postrzegamy

ciemniejsze, więcćj jednofarbne w oponie od-

cienia. Małe owadożerne i ziarnojade ptaszki,

szczególnićj ma wiosnę, takićj ulegają zmianie.
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79. Pora godowa u ptaków, czyli czas ich

parzenia się, zawsze do pory wiosennćj jest

przywiązany. Wówczas najozdobniejszćm upie-

rzeniem i najświetniejszą barwą się odznaczają.

Prócz tego, u Kormoranów na szyi, u Dropi

pod dziobem, a u niektórych Grubodziobów w o-

gonie i t. d., w tćj któtkićj chwili wyrastają

pióra ozdobne, od zwyczajnych dłuższe, pod

rozmaitemi nazwiskami znajome i samym tylko

samcom właściwe; lecz skoro ta pora przeminie;

wszystkie ozdoby nikną.

_ 80. Podwójne pierzenie się statecznie od-

bywa się raz na wiosnę, a drugi raz w jesieni;

i bywa zupełne, albo cząstkowe. Lotki zaś i stć-

rówki wypadają w jesieni tylko,i to nie wszyst-

kie razem, lecz pojedyńczo od czasu do czasu.

Samce dwukrotnie pierzących się ptaków, po

wiosennćj piór zmianie, do samic podobnesię

stają; a tak przetrwawszy około pięciu miesię-

cy, za odnową piór jesienną, do pierwiastko-

wego stanu ubarwienia powracają. Takiemi są

Bławatniki, Tanagry, Piliki i Wszystkie prawie

płetwonogie ptaki. Samce znacznćj liczby nad-

brzeżnych i błotnych ptaków, nie różnią się

Orn. T. 1 E
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w ubarwieniu od samic i z niemi razem jedno-

stajnym barwy ulegają odmianom.

81. Częściowa zmiana barwy. w porze go-

dowćj objawia się u Pliszek, Swiergotków,Po-

morników it. p. na niektórych tylko częściach;

w jednych gatunkach u samych samców, w in-

„mych pospołu: w płciach obu. Ptaki drapieżne,

dopićro po upływie lat kilku a nawet i kilku-

nastu, doskonałą czyli zmianom niepodpadającą

otrzymują barwę; jeżeli stare mają pręgi po-

przeczne, u młodych podłużne będą; jeżeli bar-

wa starych jest jednostajną, młodych pospolicie

pręgowana lub upstrzoną bywa. U Pawia za-

ledwo w trzecim roku wyrastają owe piękne

pióra szybowe, pospolicie ogonem zwane. Z re-

sztą o nadzwyczajnych odmianach upierzenia

i barwy, opisując gatunki wymieniać będę.

82. Zastanawiając się nad skutkami pie-

rzenia się ptaków, postrzegamy: 1) Że ubar-

wienie samców z małemi bardzo wyjątkami,

prawie zawsze jest świetniejsze, i Z Wyraźniej-

szą rozmaitością kolorów połączone. 2) że

skromna samic barwa, wielce im jest użyteczna;

bo mając upierzenie jaskrawe i w oczy bijące,
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łatwoby siedzące na jajach od drapieżnych pta-

ków lub innychnieprzyjaciół postrzeżone być

mogły. 3) Ozdoby piórne, czy to trwałe, czy

to przemijające są raczćj samców niż samic

udziałem. 4) Miode samce w pićrwszoletnićj

barwie aż do następnego wypierzenia się, są do

samic podobne. 5) Upierzenie ptaków mieszka-

jących w krajach polarnych, z powodu zbyt

srogiego klimatu, bardzo jest zbite, puszyste i

gęste. Naostatek, przypadkowe odmiany czyli

wyrodki, zupełnie lub po części białe, z przy-

czyn dotąd niewiadomych pochodzące, są nie- .

zaprzeczonemi albinosami; gdyż oprócz białego |

pierza, mają czerwone oczy i mnićj więcćj

blado czerwonawe nogi. Najczęścićj Kruki,

Wrony, Wróble, czasem Słonkii Jaskółki al-

binizmu przedstawują przykłady.

83. Powyższe szczegóły pierzenia się i bar-

wy, odnoszą się jedynie do ptaków Żyjących

w stanie dzikości, czyli przyrodzonćj swobody.

Chowane zaś w klatce nie mogą służyć do

pewnych w tym względzie postrzeżeń; bo nie-

dostatek ruchu i różne okoliczności z niewoli
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wynikające, przeciwią się, a pospolicie spoźnia-

ja peryodyczne piór zmiany.

84. Wielka częstokroć, jak widzieliśmy,

w jednym gatunku rozmaitość barwy i taka nie-

stałość upierzenia, utrudniają naukę, zwłaszcza

poczynającym. Nie dziw więc, że w Ornito-

logii więcćj jak w innych historyi naturalnćj

gałęziach, wielowykładnych namnożyło się na-

zwisk. Biegłemu nawet znawcy z trudnością

niekiedy przychodzi oznaczenie gatunku, z sa-

mój tylko przystanćj mu skórki, bez objaśnie-

nia płci, wieku i pochodzenia, zwłaszcza iż czę-

sto się zdarza, że przychodzące drogą handlu

gatunki, jakiemiś barbarzyńskiemi nazwiskami

opatrzone bywają; albo, co gorsza, z różnorod-

nych części przez handlarzy utworzone. Cóż

dopićro powiedzieć o niedokładności rysunków

i nierzetelnych opisach, które, po lepszych na-

wet dziełach, mnóstwo fałszywych wyobrażeń

rozsiały ?

Nnstynkt, Pokarm i Obyczaje.

85. Instynkt jestto władza, czyli wrodzone

natchnienie pobudzające źwierzęta bezrozmyśl-
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nie do działania, które łącznie z pojęciem kie-

rowane zmysłami, służy do zachowania źwie+

rzęcego rodu i utrzymania gow granicach mno-

Żenia się od przyrodzenia postanowionych.

86. Dla rozróżnienia instynktu od pojęcia,

trzeba mieć wzgląd na dwa oddzielne systemata

"nerwowe: pićrwszy mozgowy przyjmujący ze-

wnętrzne wrażenia czucia i potrzebujący spo-

czynku dla ulgi zmysłów, to jest snu; drugi

sympatyczny czyli węzłowaty, siedlisko in-

stynktu, do utrzymania funkcyj żywotnych

przeznaczony, ten ciągle jest czynnym i roz-

mnażaniu się gatunków przewodniczy.

87. Zwierzęta długowieczne, mające mózg

wielki i bardzićj rozwiniony, w działaniach

swych postępują dowolnie, a to w miarę wyż-

szego stopnia pojęcia i nabytych doświadczeń;

źwierzęta zaś bezpacierzowe, posiadające jeden

tylko systemat nerwów sympatyczny, jak np.

owady, wszystkie swoje działania pod prze-

wodnictwem samego instynktu odbywają. Nie

mając bowiem systematu mozgowego, nie mogą

mieć żadnych wiadomości nabytych czyli do-

świadczeń, które w krótkim okresie ich Życia
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na nicby się im nie przydały, zwłaszcza iż prze-

obrażając się kilkakrotnie, coraz innego są przy-

rodzenia. |

88. Instynkt znajduje się zawsze. w sto-

sunku odwrótnym z pojęciem. Zwierzęta dzia-.

łające z popędu tćj pićrwszćj władzy, oddalają

się od drugićj i nawzajem. Dla tegoto ptaki

domowe, opływające we wszystkie wygody

Życia, zapominają słać gniazda i wyraźne w in-

nych nawet okolicznościach osłabienie instynktu

okazują.

89. Lubo niektórzy Filozofowie i uczeni

nie przyznają źwierzętom wyższych władz u-

mysłowych jako to: imaginacyi, rozumowania,

pojętności it. d. zostawując im tylko wudziale

instynkt, kierujący ich wolą i wszystkiemi spra-

wami; wszyscy wszakże jednomyślnie się zga-

dzają na to, iż większe lub mniejsze rozwinie-

nie czucia, nadaje źwierzętom wyższy lub niż-

| szy w szeregu istot organicznych stopień. Ptaki

więc, mające po człowieku mózg, Źródło po-

jęciai wszelkich czuć, nadto wzrok i słuch,

dwa najważniejsze zmysly, doskonalćj jak u

innych źwierząt wykształcone, nie podobna, aby
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zupełnie pozbawione były władz wyższychi

niepośiadały ich choć bardzo w ścieśnionych gra-

nicach. Jakoż, jeżeli się nie godzi przypisy-

wać im wyobraźni, nie można im atoli zaprze-

czać pamięci, zastosowania się do miejscowych

okoliczności, przewidzenia niebezpieczeństw i

innych tym podobnych przymiotów. Wątpli-

wości nie podpada , że ptaki w budowaniu

gniazd ten sam wybor materyałów i ten sam

kształt zachowują, jaki im przyrodzenie prze-

znaczyło od stworzenia świata; lecz niemnićj

pewną jest rzecza, iż w tóm działaniu postę-

pują z niejakićmś przemysłowćm coraz odmien-

nóm zastosowaniem. Jeżeli Wróbel, współdo-

mownik człowieka, pod gniazdem bocianićm,

swoje zakłada; czyż w tym wyborze nie oka-

zuje wyraźnie przenikliwości, zabezpieczając

potomstwo od napadu Pustułki i innych dra-

pieżnych swoich nieprzyjaciół, których bliska

obecność Bociana odstrasza. Ostróżność, uni-

kanie sideł, zasadzek i t. p. Nie jest-że skut-

kiem doświadczenia? Najlepszy dowód pamięci

dają nam ptaki wędrowne, które do tychże

samych okolic i do gniazd swoich za powró-
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tem trafiają. Łączenie się ptaków zkądinąd nie-

towarzyskich w celu napadnienia wspólnemi

siłami większego od siebie źwierza, lub zapę-

dzania ryb do zatoki, jak to czynią Sępy, Kru-

ki i Kormorany, nie jest-że wypadkiem wła-

dzy sądzenia? Mówiąc o obyczajach, pokar-

mach, wędrówkach i gnieżdżeniu się będziemy.

mieli nie jednę zręczność przekonania się o tćj

niezaprzeczonćj prawdzie.

90. W całćm przyrodzeniu organizacya ka-

Żdego jestestwa zosobna, zastosowana jest do

funkcyj, a funkcye do potrzeb Życia, które są

główną obyczajów przyczyną. Najważniejszą

potrzebą wszystkich ożywionych tworów jest

pokarm; lecz tćm konieczniejszy dla ptaków, że

_ poznawszy ich wewnętrzną budowę, jesteśmy

w stanie sądzić, jak prędko się w nich przy-

swaja materya odżywna *) i jak częstćj wy-

*) Każdemu wiadomo, jak rychło się ukarmia ptastwo
domowe. Godni wiary pisarze przytaczają przy-

kłady utuczenia Drozdów, przy stosownym pokar-

mie i wszelkich ku temu sprzyjających okoliczno-

ściach, w przeciągu dni 4—5; a drobniejszych

owadożernych ptaszków z rodzaju Gajówek, nie

więcćj jak we 24 godzinach,
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magają odnowy. Pokarm będąc źródłem utrzy-

mania źwierzęcego Życia, wpływ swój wywie-

ra na całą jestestwa budowę; inne przeto or-

gana, a następnie inne kształty i narzędzia ma

każdy z tych istot oddział. Ztąd, na pićrwszy

rzut oka, z ególnćj postaci sądzić możemy; iż

ów ptak, mający dziób i nogi przedłużone, bro-

dząc po błotach, pożywieńia szuka; ten z krót-

kim słabym dziobem, z paszczą obszernąi

zbardzo długiemi skrzydłami, w lot chwyta o0-

wady; tamten o płetwowych nogach, z dziobem

na krajcach nasiekanym, slizką rybę pożera:

krótkie twarde i silne dzioby, cechują ziarnoja-

dów, a haczyste i ostre oręże drapieżnych,

świadczą, iż się krwawym łupem Żywią.

91. Wszystkie prawie ptaki, w pićrwszych

chwilach zewnętrznego Życia, biorą pokarm

źwierzęcy; składa się on nawet u ziarnojadów

z gąsienic, robactwa i owadów; gdyż tak pręd-

kie rozwijanie się organizacyi, tak prędki wzrost

piór i ciała, w kilkotygodniowym odbywający

się czasie, wymaga bardzo odżywnego pokar-

mu. Dopićro, w miarę coraz doskonalszego

wykształcenia, ptaki używać zaczynają grub-

Om T. 1 h
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szych pokarmów, do mocniejszćj już budowy

zastosowanych. |

92. Żórowanie czyli karmienie się ptaków,

przypada w różnćj dnia porze; jednakże pra-

wie wszystkie spoczywają około trzech godzin

w samóćm południu. Większa część błotnych,

nadbrzeżnych i wodnych, o zmroku porannym

i wieczornym zćruje, adzień cały ukryta w si-

towiu lab trawie przepędza. Owadożerne, dzien-

nym owadem żyjące, najczynniejsze są w sa-

mo południe; a karmiące się zmierzchnicami,

dopićro po zachodzie słońca, z kryjówek swych

wylatują. Nareszcie, drapieżne nocne ptaki,

"zmrokiem i o świetle księżyca w nocy, na łowy

występować zwykły.

93. Jeżeli u źwierząt ssących postrzegamy

przezorność w robieniu na zimę zapasów, jak to

czynią Susły, Wiewiórki, Chomiki iniektóre

myszy; niemnićj też i ptaki umieją w dziuplach

drzew nagromadzać orzechy i żołędzie, np. Soj-

ka i Orzechówka. Ta ostatnia opatrzona jest

błoniastą torbą, z otworem do nićj pod języ-

kiem umieszczonym, w którćj kilkanaście orze-

chów od razu schować może.
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94. Od wyboru pokarmów pobyt ptaków

zależy. W lasach mieszkają żywiące się jago-

dami, pąkami drzew i owadem; przy wodach

muszlami i rybą; na polach otwartych ziarno--

jady. Jaskółka około domóstw zwija się chyżo,

aby uchwycić natrętną muchę; Bocian krokiem

poważnym chodząc po łące wypatruje węże i

Żaby; a ptak drapieżny, krążąc pod oblokami,

z góry na zdobycz swoję pogląda.

95. Łatwiejszy lub trudniejszy sposób za-

dość uczynienia pierwszym jestestwa potrze-

bom, jest główną pobudkąi bezpośrednim wply-

wem, towarzyskiego lub odosobnionego Życia.

Ptaki drapieżne i rybożerne, zmuszone do ści-

gania żywćj zdobyczy, nie cierpią bliskiego po-

dobnych sobie sąsiedzwa i żyją pojedyńczo

z wyjątkiem gatunków, które ścierwem się

karmią. Przeciwnieziarnojady, znajdując wszę-

dzie dostatek, w stada połączone żyją. Słowem:

obfitość pokarmu tak dalece wplywa na oby-

czaje, iż ptaki, w krajach ubogich w źwierzynę

i rybę, pojedyńczo mieszkające, w krajach do-

statnich w towarzyskim utrzymują się związku.

96. Materya odżywna pokarmów działając



LVI

bezpośrednio na organizacyą źwierzęcą nietylko

Że udziela mięsom jego pierwiastków karmią-

cych, lecz je przenika właściwą sobie wonią.

„I tak, ptaki drapieżne, żyjące wyłącznie mię-

sem lub rybą, mają woń odraźliwą całkiem je

przejmującą, dla tego też mięso ich i jaja nie-

zdatne są do kuchennego użycia. Jaja Petrelów,

karmiących się scierwem wielorybićm, tak są

przejęte wonią tranu, iż wypróżnione skorupy,

pokilkunastuletnićm przechowaniu, jeszcze nim

trącą. Mięso niektórych owadożernych ptaków,

zwłaszcza tych, co się Żukami żywią, dla nie--

znośnćj piżźmowćj woni, równie nie jest jadal-

nóćm, przeciwnie zaś ziarnojady i roślinożerne

ptaki, najsmaczniejszóm mięsem oraz dobrocią

jaj się zalecają.

97. Niedostatek żywności najgłówniejszą

jest przyczyną przelotów tak nazwanych wę-

drownych ptaków (ares migratoriae). Każdego

toku dwie odbywają podróże: w jesieni z pól-

nocy na południe, a na wiosnę z południa na

północ. W strefach północnych, mrozy i Śniegi

ścinając wodę i pokrywając całą powierzchnię

"ziemi, a w południowych od skwaru obumarła
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natura, wyschłe strumienie i rzeki, znaglają do

przenoszenia się w krainy obfitsze. Lecz oprócz

tego, u ptaków wędrownych, dalekie odbywa-

jących podróże, pod tym względem moc in-

stynktu tak jest wielka, iż zamknięte i przy

obfitym pokarmie trzymane, za nadejściem pe-

ryodycznćj pory, nadzwyczajną chęć wędrów-

ki okazują. Przepiórka np. z jajka nawet wy-

chowana, ustawicznie podlatując bije się o

szczeble klatki i w ciągłćj najgwałtowniejszćj

zostaje niespokojności, póki czas jćj zwykłego

przelotu nie minie.

98. Przeloty te, dla niektórych gatunków,

prawie do dnia są przywiązane, tak, że w spoź-

nionćj wiośnie, na ziemi śniegiem jeszcze po-

krytćj, postrzegamy pićrwszych onćj zwiastu-

nów. Do nas najwcześnićj przybywają ptaki

z rzędu różnożernych; już w Marcu okazują się

Szpaki, tak trafnie w całój Siawiańszczy znie

Skorcami nazwane, Gawrony i Kawki; cokol-

wiek poźnićj ziarnem żywiące się Gołębiei

Skowronki, a z błotnych Czajki i Siewki. Za-

raz po puszczeniu lodów, od połowy do końca

Marca, wcześnićj lub poźnićj, łtumem przyby-
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wają Tracze, Nury, Łabędzie; po nich Kaczki

1 Gęsi; dalćój większa część ptastwa wodnego i

błotnego oraz ziarnojady, a za nićmi ciagną

wszystkie drapieżne ptaki. Pićrwszych dni

Kwietnia przybywa Pliszka, Gajówka pier-

„wiosnka, Rudzik i niektóre inne owadożerne:

z błotnych Bociany, Żórawie, Czaple, Bekasy

około połowy Kwietnia Słowiki, Jaskółki, Pieg-

że, Muchołówki,i dalsze owadożerne ptaszki,

a po nich Kukułka i Bojowniki. W Maju zja-

wiają się Dudki i Kozodoje; pod koniec Wilga,

Grzechotki, Rybołowki, Kraski i Żółny, i tak
przelot wiosenny trwa około trzech miesięcy.

99. Po wyhodowaniu potomstwa, ptaki o-

wadożerne i niektóre błotne najpierwćj odlaty-

wać zaczynają; po nich ziarnojady, poźnićj jesz-

cze błotne, a naostatku wodne, bawiące u nas

aż do większych przymrozków. Pora odlotu

od poczatku Sierpnia przeciąga się aż do pićrw-

szych dni Listopada, i trwa prawie równie dła-

go jak poprzedzająca. W połowie Listopada,

śmiało ręczyć można, Że juź wszystkie wędrow-

ne ptastwo nas opuściło, z małym wyjątkiem

niektórych wodnych i błotnych na oparzelistych
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miejscach pozostałych. Kawki i Gawrony zwy-

kle na samym ostatku przeciągają, kiedy już

ziemia śniegiem okrywać się poczyna. W ogól-

ności liczba powracających ledwo jest czwartą

lub piątą częścią liczby odlatujących ptaków.

100. Wędrówka ptaków co do pory ikie-

runku, rozmaicie odbywać się zwykła. Jedne

jak Żórawie i Gęsi, lecą dwóma dlugiemi szere-

gami, stykającemi się pod kątem ostrym:

w takim szyku opór powietrza łatwićj poko-

nywać się daje. Inne, jak Bociany, Kaczki i

Siewki, początkowie familijami, poźnićj w mia-

rę dłuższćj podróży, W coraz większe zbierają

się stada. Bekasy ciągną cugami czyli familija-

mi, lub pojedyńczo; drapieżne nigdy się w sta-

da nie łączą, lecz zawsze pojedyńczo ptastwo

wędrujące ścigają. Drobne ziarnojady gromad-

nie, owadożerne po jednemu, iż tak powiem

niepostrzeżone, od krzaczka do krzaczka prze-*

latując ku południowi się udają. Wszystko-

żerne, jak Szpaki, Gawrony i Kawki, licznemi

stadami lecą. Jedne wędrują śród dnia, inne o

zmroku porannym i wieczornym, a inne jesz-

cze w nocy przy świetle księżyca. Ptaki la-



Lx

dowe zwykły się trzymać północno-południo-

wego kierunku; wodne zaś i błotne, z powodu

położenia rzek wielkich i jezior, niestale pro-

stćj pilnują się drogi, lecz z północy-zachodu,

na południe-wschód dążą. Zauważano także, iż

stare nie lecą pospołu z młodemi, lecz na osobne

rozdzielają się stada: te atoli postrzeżenie chy-

ba w krajach południowych miejsce mieć może,

bo u nas stare zwykle w odlocie młodym prze-

wodniczą, w powrócie zaś stare pierwćj się

okazują i dawne siedliskai gniazda zajmują,

zmuszając młodych do udania się dalćj na pół-

noc. Nadto, niezaprzeczoną jest rzeczą i mno-

giemi doświadczeniami wspartą, iż ptaki do

swych miejsc rodzinnych zawsze powracają:

co nie może być, jak skutkiem zadziwiającym

„instynktu i niepojętą władzą pamięci, zwłasz-

cza u ptaków niskiego lotu.

101. Nie wszystkie ptastwo wędrujące ró-

wnie daleko odlatuje. Przepiórki, a mianowi-

cie owadożerneptaki, przebywają morze śród-

ziemne, i nietylko się na brzegi, lecz i w głąb

Afryki przenoszą, Inne ku wschodowi do naj--

odleglejszych Azyi południowćj krajów zala-
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tują. Inne jeszcze, jak np. Stonki i Drozdy,

w znacznćj liczbie w Europie południowej zi-

mę przepędzają. Są jeszcze ptaki nie każdego

roku odbywające wędrówki; np. Jemiołuszki i

Snieguły, rzadko Klęski, abardzo rzadko Sikora

błękitna. Zjawienie się ich u nas przypisać

wypada tęższym mrozom i głębszym śniegom

krain polarnych, gdzie zwykle mieszkają.

102. Do ptaków tułających się (aves erra-

żicae) policzamy te gatunki, które nie będąc

przelotnemi np. Mewy, na czas bardzo krótki

m miejsca na miejsce się przenoszą. Przymusza

je do oddalenia się w głąb lądu, kilkodniowe

oceanu wzburzenie. Lecą wtedy ponad rzeka-

mi,i szukając pożywienia, dość odlegle jeziora

odwiedzają. Inne znowu gwałtownym wichrów

pędem z dalekich krajów uniesione, po nieja-

kim wypoczynku do właściwych sobie klimatów

powracają: takiemi S4 u nas Żólny, niektóre

wodne i błotne ptaki. :

103. Nareszcie miejscowemi ptakami (aves

statatoriae s. locales) nazywamy te, które nig-

dy od rodzinnego miejsca się nie oddalają. Z po-

między nich Wrony, Gile, Poświerki, Czyże i

Orn.'T. 1. . i
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niektóre inne, stosownie do rozmaitych potrzeb

i okoliczności, z gór w doliny, z lasów na pola

się przenoszą, lub do mieszkań ludzkich się

zbliżają. U nas liczba ptaków miejscowych

dość jest ograniczona, a wszystkim prawie na-

dano gatunkowe nazwisko, pospolity: np. Wro-

na pospolita, Wróbel pospolity it. p.

104. Mniemania popularne: że Jaskółka pod

wodą, Skowronki pod kamieniami, a Słonki

*'w dziuplach drzew w odrętwieniu zimę prze-

pędzają; że Kozodój ssie mleko u pasącćj się

trzody; że Kukuika pod koniec lata zamienia

się w drapieżnego ptaka; że Pliszka na grzbie-

cie Bociana wiosną do nas przybywa; Że Żóraw

strzegący bezpieczeństwa całego stada, aby nie

zasnął, kamień w palcach trzyma, i wiele tym

podobnych, dziś już nie potrzebują zbijania i

w liczbie rzeczywistych przesądów się mieszczą.

105. Wiosna, całe przyrodzenie ożywiają-

ca, jest wyłączną porą parzenia się ptaków;

same powietrze w tym czasie i inne towarzy-

szące mu wpływy, obudza w nich konieczną

potrzebę zadość uczynienia nieodzownym pra-

wom natury, ł jakoż ptaki miejscowe naj wcześ-
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nićj, wędrowne zaraz po przybyciu, różnemi

wabią się głosy, tokująlubnawzajem się szu-

kają. Samce upędzają się za samicami i pomię-

dzy sobą © posiadanie ich walczą.

106. Ptaki w jednożeństwie Żyjące, (aves

monogamae) zbierają się w pary nierozłączne

aż do zupełnego wychowania potomstwa. Sa- |

mice z samcami wspólnemi siłami budują gnia-

zda; samce nietylko że siedzącą na jajach sa-

micę żywnością opatrują, lecz częstokroć na-

przemian tych trudów są uczęstnikami; male

zaś pisklęta wspólnie karmią, strzegą, bronią i

aż do zupełnego wzrostu starannie hodują.

107. Ptaki wielożenne (aves polygamae),

z natury swojćj do bojów skłonne i więcćj ros-

koszy jak przywiązania szukające, nie dzielą

z samicami trudów w wychowaniu potomstwa;

owszem, jeżeli odkryją jaja wysiadywane, tlu-

ką je zmuszając samice do uczynienia zadość

swym niepohamowanym  Żądzom. Cietrzewie

zlatują się w brzegi lasów na tak nazwane to-

kowiska, to jest miejsca otwarte i wzgórko-

wate; tam samce głosem donośnym i tentnią-

cym równo ze dniem zwołują samice i między
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sobą walczą, albo raczćj w śmiesznych podlo-

tach i podskokach przed niemi się popisują.

W innych zaś rodzajach przeciwnie, samice zwa-

biają do siebie samców; jak to czynią Przepiór-

ki, Kaczki i niektóre błotne gatunki. W tym

razie kilku współzalotników do jednćj przyby-

wa samicy; wszczyna się walka, a słabszy moc-

niejszemu ustępuje.

108. Z pewnością twierdzić nie można, aby

pomiędzy ptakami żyjącemi w wielożeństwie, sa-

mice wyradzały się w większćj od samców licz-

bie. Ptaki żyjące gromadnie, a mianowicie te, u

których barwa płci zdaleka rozróżnioną być

może, np. Cietrzewie, służą do przekonania, że

liczba samców jest równa, a wniektórych latach

liczbę nawet samic przewyższająca. Innychwięc

przyczyn i zamiarów przyrodzenia w tym

względzie badać należy 90

 

%) W pewnćm dziele sławę europejską mającóm, za
główną przyczynę wielożeństwa położono: „iż w kra-

„jach północnych więcej się samic od samców

„wyradza; dalej, że między ptakami dzieje się jak

„między ludźmi; gdy samice łatwiejsze są albo licz-

„niejsze, samce. despoty zazdrośne, cenią się przez

„samę nawet rzadkość; kiedy znowu samice są
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109. Instynkt rodzicielskiego przywiązania

wyższym jest u ptaków niż u wszystkich in-

nych zwierząt. Piękny ten przymiot, tylekroć

wierszem i prozą uwielbiany, nie wymaga przy-

—nnn NN ,

„rzadsze, albo, co ma jedno wychodzi, surowsze

„i bardzićj unikające, samce zostają ich niewolni-

„kami.* Lecz ktokolwiek miał zręczność przypa-

trzenia się obyczajom ptaków, zwłaszcza, kiedy

pobudzone siłą popędu płciowego, samice i samce

nawzajem się szukają lub głosem wabią; ten tylko

przekonanym być może, że ptaki nie ulegają salo-

nowym ustawom. Wszystkim żyjącym istotom przy-

rodzenie , dla zabezpieczenia ich bytu, nazna-

czyło prawa stałe i nieodzowne, którym jeden tyl-

ko człowiek ulegać nie chce. Niedorzecznością

więc jest porównywać obyczajez dwóch oddziel-

nych całkiem pochodzące źródeł—obyczaje mody

i kaprysu z obyczajami czystego przyrodzenia—

obyczaje odmieniające się, z obyczajami wiecznie

trwałemi.

' Nadto, w rodzaju ludzkim moc tylko umysłu

potęgą swą bierze górę nad istotami sobie podob-

nemi; u źwierząt przeciwnie siła muskularna i kształt

oręża, stanowi przewagę mocniejszego nad słab-

szćm. | tak wiadomo, że samce ptaków drapież-

nych o 3 od samic mniejsze, w porze godowej

po kilku razem za samicą latają, Na własne oczy

widziałem, jak w końcu Marca, potężna orlica,
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kładów, jako każdemu dobrze wiadomy i zaw--
sze do sprawdzenia łacny. Przywiązanie obo-

jćj płci do potomstwa, ma miejsce tylko u pta-
pków w jednożeństwie żyjących; u najmniej-

krążąc ponad  obłokami w towarzystwie trzech
samców, spuściła się na wzgórek jeszcze śniegiem o-
kryty. Po krótkim namyśle, jeden z nich się zer-
wał, i powoli do nićj się zblizał; ale źle przyjęty,
oddalić się musiał, Drugi z większą jeszcze nie-
śmiałością dokoła ją obleciał, usiadł, i silnym u-
derzony dziobem po utracie piór kilku na drzewo
powrócił. Nareszcie trzeci, szczęśliwszy czy Śmiel-
szy, w prostym ku nićj kierunku lot swój zmie-
rzył i z najżywszą poufałością przyjętym został,
Po chwilowej zabawie, odtąd już oboje w nieroz-
łącznej w głąb puszczy pociągnęły parze; zapewne
dla wybrania dogodnego miejsca, gdzieby na za.
łożonćm gnieździe wspólnie czuwać mogły nad
bezpieczeństwem przyszłego potomstwa.

Przeciwnie u ptaków, gdzie samce są większe

od samic, inaczej dziać się zwykło. Weźmy za

przykład Głuszca, owego lasów Padyszacha, który,
lubo pała miłością ku swym odaliskom, atoli nie
chce poniżać się pospolitym zalotników trybem.
Na obranem więc wśród mchów obszernych drze-
wie, na noc z wieczora zasjąda i uprzedzając ju-
trzeńkę rozpoczyna swe miłośne pienia. Te, z kle-
kotania i szepietliwego kszykania w strofy złożone,
lubo dla ucha ludzkiego żadnej nie mają harmonii,
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szych najsilnićj się objawia, u ziarnojadów i

owadożernych więcćj niż u drapieżnych. Po-

między drapieżnemi, nocne w wyższym je stop-

niu od dziennych posiadają. Wielożenne samce,

nie mając Żadnych z potomstwem stosunków,

zupełnie są obojętne. Przeciwnie ich samice,

którym caty ciężar wychowania dzieci dostal

się w udziale, ślepe do nich, z narażeniem.

 

w Głuszycach atoli tak silną miłości wzniecają

potrzebę, iż na głos ten przylatują z miejsc cza-

sem na półmili odległych. A kiedy całe przyro-

dzenie, słabym ledwo przebijającego się światła

blaskiem, zdaje się nadawać urok tej tajemniczej

scenie; wtenczas samice; niedoścignione okiem, by-

strym lotem, z szelestem do racy kongrewskićj

podobnym, jedna po drugiejnie opodal od samca

przeciągają. On ich nie widzi , lecz słyszy; nadzieją

„ więc bliskiej roskoszy namiętnie rozpalony, z po-

stacią wyprężoną, z roztoczonym ogonem, Z o-

puszczonemi skrzydłami, coraz rzęsiścićj i śpiesz-

nićj miłosne powtarza strofy. Im zaś więcej dnieje,

tóm gwałtowniejsze iprawie konwulsyjne są jego

wzywania. Nareszcie, ujęta niemi samica, jęcząc

i kwokając podchodzi pod drzewo, w tem rozo-

gniony samiec spada na nię z łoskotem po całym

rozlegającym się lesie i nie jednokrotnóm związ-

kow powtórzeniem, energicznej dowodzi miłości.
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własnego życia, okazują przywiazanie. Większa

część ptaków blotnych, tępemi zmysłami ob-

darzonych, obojćj płci obojętnością się: odzna-

'cza; jak gdyby, zajęte wyłącznie własną exy-

stencyą, wyższych uczuć zupelnie pozbawione

byty.
110. Instynktłączenia się w pary indywi-

 duów zawsze tegoż samego gatunku, równie

jest silnym u ptaków, jakju źwierząt pacierzo-

wych, i tym samym prawom podlega. W nie-

woli tylko i to rzadko, otrzymać można mie-

szańców (hydrida), z połączenia bardzo bliskich

gatunków, np. Szczygła, Czyża lub Dzwońca

z Kanarzyczą. Wątpię wszakże, czy są tego

przykłady w innych otrzymane rodzajach; tem

bardzićj nie przypuszczam, aby w stanie wol-

ności podobne wypadki dobrowolnie przytra-

fiać się mogly. Mniemania zaś niektórych na-

turalistów, jakoby Cietrzewie i Wrony z bliż-

szemi sobie gatunkami parzyły się, do rzędu
tych baśni załączam, które się dość długo, na-

wet pomiędzy uczonymi, utrzymywały. Biędy

łatwo się rozsiewają, lecz raz wkorzenione,

trudne są do wyplenienia.
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111. Budowanie gniazd jest skutkiem nie-

zawodnie instynktu. Większa część ptaków

gnieździ się na drzewach, a mianowicie w je-

dnożeństwie żyjące. Samce znoszą materyały,

a samice, za pomocą nóg i dzioba, jedne ścielą

gniazda z suchych traw lub gałązek; inne

z sierści, pierza lub włókien roślinnych uwi-

jają, inne lepią z ilu, inne jeszcze tczą z włó-

kien delikatnych i z puchu kwiatów niektórych

roślin, zadziwiającą sztuką Współubiegając się,

Że tak powiem, z wyrobami ludzkiemi; a

wszystkie w ogólności zachowują pierwiastko-

we właściwe sobie kształty i materyały. Ptaki

łażące, o niezgrabnych dwuparzysto palcowych

nogach jak Dzięcioły i Papugi, nie trudząc się

budowaniem gniazd sztucznych, składają jaja

„na próchnie w dziuplach cokolwiek dziobem

rozszerzonych.

112. Samice ptaków wielożennych nie są

w stanie bez samców pomocy zbierać materyały

i ukształcać gniazda: z tego więc powodu, grze-

biące, w lada jakim doiku, z lichą trawy suchćj

i pierza własnego podściałką, jaja wysiadują;

" wodne zaś i błotne równie niedbale gniazda ro-

Orn. T. 1. k
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bią w trawie, na ziemi lub kępach, czasem na

urwistych skałach, niekiedy pływające na wo-

dzie; a bardzo ograniczona liczba w głębo-

kich norach przez się wygrzebanych, gnieździć

się zwykła.

113. Oprócz instynktu, sąd o niebezpieczeń-

stwie,wynikający z doświadczenia i miejscowych

okoliczności, zmusza ptaków do wyboru bez-

piecznego miejsca na gniazdo. Tam, gdzie do-

znają swobody, gdzie mają pokarm obfity, nie-

tylko że się gromadnie gnieżdżą rozmaite po-

społu gatunki; lecz za zbliżeniem się człowieka

_najmniejszćj nie okazuja bojaźni tak dalece, że

w lIslandyi mieszkańcy podbierają corocznie

część jaj i puchu z pod siedzących matek. Lecz

te same ptaki w krajach zaludnionych, gdzie

człowiek srogo je prześladuje i hukiem strzel-

by przeraża, przeciwne zupelnie mają obyczaje;

już nie mieszkają tlumnie, ale na wszystkie

rozpierzchają się strony; już między sobą wspól-

ną okazują nieufność, jakby się wzajemnej o-

bawiaty zdrady. Każde więc indywiduum po-

osobno jak może gniazdo swe kryje; każde

w ciągłćj zostając bojaźni zawsze do ucieczki
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gotowe tak, iż z daleka nawet postrzegłszy prze-

śladowcę, ulatuje, a częstokroć i jaj się wyrze-

ka. Nie bez przyczyny więc Kruk do założe-

nia gniazda najwyższą i najgładszą wybiera

sosnę; nie bez przyczyny Remiz swoje na gięt-

kićj ponad wodą zawiesza gałązce; nie bez

przyczyny nakoniec Bocian w bezpieczeństwie

przez doświadczenie wiely pokoleń nabyte za-

ufany, na mieszkaniu ludzkićm się sadowi.

114. Większa część ptaków raz się do roku

gnieździ. Drobne zaś ptastwo, a mianowicie

w ciepłych mieszkające krajach, kilkakrotnie

w ciągu lata wyprowadza potomstwo.

115. Przeczuwanie odmian atmosfery przy-

pisują zwykle instynktowi ptaków. Jakoż rze-

czywiście niektóre z nich przepowiadają dószcz

lub pogodę pićrwćj kilką godzinami. Częste

pianie Kura o niezwykićj porze, tułanie się

Wron do poźna po zachodzie słońca; niskie la-

tanie Jaskółek, kąpanie się w piasku Wróbli,

niemylnie dószcz zapowiada. Zięba na wiosnę

wesołóm śpiewaniem ciepło i pogodę, smutnóm

zaś ćwićrkaniem zimno niezawodnie zwiastuje.

W zimie na zawieruchę Trzynadle do domóstw
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gromadnie się cisną i t, p. Lubo sama wewnę-'

trzna ptaków budowa, wnajściślejszym związ-

ku z powietrzem będąca, dostatecznie nam tlu-

maczy tę wygórowaną na wszystkie zmiany

atmosfery, ich czucia drażliwość; jednakże lot

Jaskółki górny lub poziomy od wpływu na nie

powietrza całkiem nie zależy, lecz jest skut-

kiem upędzania się za owadami, za pokarm jćj

służącemi, które przed deszczem lub burzą wyż-

sze warsty atmosfery wcześnie opuszczają. Po-

dobnież Wróbel w czasie upałów przed deszczem

nadchodzącym kąpie się w piasku nie z powo-

du własnego instynktu, ale skórnych swoich

nieprzyjaciół, najbardzićj mu wówczas doku-

czających. Nie wszystkie więc zjawiska ptasze,

z burzą, pogodą lub deszczem połączone, są skut-

kiem bezpośredniego na nie wpływu atmosfery; '

znaczna ich część, może delikatniejszemu jesz-

cze pod tym względem instynktowi owadów

przypisaną być powinna.

Wrzymioty, Pożytki i Szkody,

116. Głos ptaków, co do rozciągłości i mo- |

cy, silniejszym jest od głosu innych źwierząt
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pacierzowych, tak dalece,iż podług doświadczeń,

w odlegtości cztćry razy większćj słyszanym

być może; pod względem zaś dźwięku i roz-

maitości, w całóm przyrodzeniu pićrwsze bez

wątpienia zajmuje miejsce. Najlepsze śpie-

waki znajdują się pomiędzy małemi gatunkami

owadożernych, różnożernych i ziarnojadych pta-

ków. Drapieżne przeraźliwym krzykiem, grze-

biące kwokaniem albo belkotaniem, błotne i

wodne przenikającym piskiem, gwizdaniem, gę-

ganiem lub krakaniem, nawzajem się wabia, o

niebezpieczeństwie ostrzegają i porozumiewają

w różnych potrzebach. Samo zaś właściwe śpie-

wanie, przywiązane jedynie do uroczystości

godowćj, z większą lub mniejszą melodyą tlu-

maczy miłosne i namiętne popędu płciowego

uczucia. W innych porach roku, niewola tylko,

postawione w klatce źwierciadło, lub pozba-

wienie wzroku, rozwijają konieczną potrzebę

objawienia głosem radości lub tęsknoty i Żału,

Nie jestże to dowodem, że miłość i smutek,

dwa przeciwne uczucia, są dla ptaków pobudką

śpiewania? a następnie Że ptaki z instynktem

łączą wyższe umysłowe władze? Obdarzone
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pojętnością, naśladują nietylko śpiewy sobie

podobnych jestestw, lecz tony instrumentów,

głós źwierząt czworonogich, a co większa,

mowę ludzką, ale to tylko w stanie niewoli,

i prędko zapominają czego się nauczyły, jeżeli

pamięć ich codziennćm powtarzaniem odświć-

Żana nie będzie. Są ptaki tyle mające w swym.

„głosie urozmaicenia i łatwości, iż zdaje się, że

śpiewy gatunków obcych przejmują, nawet

w stanie przyrodzonćj swobody; jak Drozd

wielogłos, Opocznik przedrzeźniacz, Srokosz .

cierniokręt. Nadto niektóre ptaki, tak w stanie

wolności, jak i niewoli żyjące, głos swój zdają

się doskonalić, - wielka albowiem jest różnica

między śpiewaniem Słowików młodych, a sta-

rych; tych glos jest pełny, melodyjny i uroz-
maicony, tamtych zaś daleko mnićj rozwinięty.

Bechstein, znakomity Ornitolog niemiecki, w cią-

gu jednćj pieśni Słowika starego, oprócz wielu

odcieni, około 24 całkiem oddzielnych strof na-

liczył. W ogólności o głosie ptaków to powie-

dzieć można, że głos samców jest donośnie:y
niż samic, że dar śpiewania prawie wyłącznie

samcom właściwy i że organa głosu u tych o-

statnich szczególnićj są wykształcone,
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117. Wiadomo, że wiek każdego ssącego

źwierza, jest 5—6 razy dłuższy od peryodu

jego zupełnćj dojrzałości; a Życie źwierzęce

im powolniejsze, tóm dłuższe. Ptaki więc

mające proces oddychania, a następnie krąże-

nie krwi, bicie serca, stopień wewnętrznego

ciepła, stowem wszystkie okoliczności sprzyja-

jące rychiemu rozwijaniu się i życiu, znacznie

przyśpieszone; zdaje się, iż krócćj od źwierząt

ssących żyćby powinny: tymczasem dzieje się

zupełnie przeciwnie. Bardzo częste mamy przy-

kiady zadziwiającćj długowieczności ptaków

drapieżnych utrzymywanych w Menażeryach i

Papug zapisywanych kilkakrotnemi testamenta-

mi. Orły, Kruki i Łabędzie, według licznych

postrzeżeń stuletniego wieku sięgają; Paw i

Kogut żyje od 20—25 lat. Male ziarnojady jak

np. Kanarki i Makolągwy nie więcćj jak lat

10—15. |

118. Porównywając ptaki ze zwierzętami

ssącemi, zauważono w nich analogią i tak: Lin-

neusz porównał ptaki drapieżne (accżpitres),

z ssącemi drapieżnemi (ferae); dzięcioły (picae),

z naczelnemi (primates); wodne (anseres), z be-
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styami (belluae); podkasałe (grallae), z szczer-

batemi (bruta); grzebiące (gallinae) z bydlętami

(pecora); wróblowate (passeres) ze szczurami

(glires). Liecz uważając je pod względem or-

ganizacyi, sposobu Życia i obyczajów, i postę-

pując drogą analogii, postrzegać się w nich dają

przymioty konstytucyonalne, lub co na jedno

wychodzi, charakterystyczne temperamenta.

119. Do temperamentu krwistego należą

prawie wszystkie ziarnem i owadem karmiące

się ptaki; obyczaje mają łagodne, niestałe, czyn-

ne,pojęcie łatwe, ruchy ożywione, skład ciała

subtelny, ubarwienie bardzo urozmaicone, a u

większćj części świetne. Wesołość i skłonność

do miłości objawiają przyjemnćm częstokroć

melodyjnóćm śpiewaniem; częstego karmienia się

mając nieodzowną potrzebę, głodu wytrzymać

nie mogą. Żyją pojedyńczo lub gromadnie, lecz

zawsze W jednożeństwie, gniazda robią sztucz-

ne, potomstwo pielęgnują długo z wielkićm

przywiązaniem a płodność ich mierna.

120. Temperament żółciowy, ptakóm drapie-

Żnymjest właściwy. Samotne i do gniewu skłon=

ne, wzrok mają bystry, postać śmiałą prosto-<
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padłą; barwę posępną, pstrą, lub pręgowaną;

głos mocny krzykliwy, rzadko wydawany;

wstrzemięźliwość wielką oraz możność wy-

trzymania najdłuższego głodu. Żyją w jedno-

żeństwie, mało są płodne; gniazda z traw su-

chych i gałęzi zakładają, pospolicie płaskie na

najwyższych skałach łub drzewach, potomstwo

niedołężne długo pielęgnują, w niewoli płodzić

się nie chcą. Obdarzone są wielką muskularną

siłą, potęgą lotu i długowiecznością.

121. Temperament, a raczćj konstytucya at-

etyczna objawia się u najpotężniejszych Drabów

i grzebiących ptaków. Odznaczają się bardzo mię-

sistemi muskułami, postacią ciężką, zdolnością do

lotu małą lub żadną, lecz dobróm do biegu uspo-

sobieniem. Pokarm biorą wyłącznie roślinny;

- dzielny ich żotądek trawi najtwardsze ziarna.

Samce są bardzo załotne i do bojów skłonne.

Głos mają kwoczący lub do bełkotania podobny;

barwę najwięcćj brunatną i rozmaicie upstrzo-

ną. Żyją gromadnie, w wielożeństwie, naj.

płodniejsze ze wszystkich, gniazda Żadne, lub

niedbale usłane. Pisklęta zaraz po wykluciu

się z jaja, biegając za matką, wskazany przez

Om. T. 1. l
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nią pokarm same zbierają. Lubo z przyrodze-.

nia trwożliwe, z łatwością jednak oswajać się

dają i w stanie niewoli się płodza: trwałość

ich życia mierna.

122. Temperamentu limfatzecnego są nie-

mal wszystkie wodne i błotne ptaki. Żyją po

większćj części w wielożeństwie, żywią się rybą,

robactwem, płazem, a niektóre do tych pokar-

mów lączą trawy lub ziarna; postać mają gnu-

śną, ospałą, spójrzenie głupowate. Całkiem ob-

Żarstwu oddane, a tyle tylko używają ruchu, o

ile konieczność ich zmusza; a stąd tak tyją, iż

słoninowatym tłuszczem często jakby oblane

bywają. Wszystkie w potrzebie pływać mogą,

nawet i te, u których palce nie są bloną połą-

czone. Głos u jednych krzykliwy, u innych

gwiżdżący lub trąbiący, bardzo donośny. Do

łotu prawie wszystkie dobrze usposobione, o0-

prócz małćj liczby tych, którym przyrodzenie

daru tego zupełnie odmówiło. Ubarwienie mają

rozmaite, najwięcćj brunatne lub ciemne, u

wodnych kolor biały przemaga. Tych ostatnich

potomstwo zaraz po wykluciu się, pływać, nu-

rzać się i pokarmu szukać może; błotnych nie-
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prędko chodzić i latać poczyna, a więcprzez

rodziców karmionćm bywa. Płodność stoso-

wnie do gatunków, albo na jednćm ogranicza

się jaju, albo jak u poprzedzających do kilku-

nastu dochodzi. Gniazda ścielą po większćj

części na ziemi i przy wodzie, niektóre zaś na

drzewach lub skałach.

123. Jeżeli ptaki nie przynoszą tak bezpo-

średnich pożytków jak np. wół, koń, pies i

owca; jednakże przypuszczając ogólne mnie-

manie, że człowiek prawie zupełnie pozbawio-

ny instynktu, to jedynie w pierwiastkowećj rodu

swego cywilizacyi zdołał naśladować, czego mu

przyrodzenie przedstawiało wzory; wówczas

przyznać wypada, że ptaki swym przykładem,

obudzając w nim pomysł zadość uczynienia

pićrwszym życia potrzebom, główną wyświad-

czyły przysługę; wskazały bowiem pierwiast-

kowe materyały, budowli kształty i środki

postępowania w samóćm działaniu; gdyż pod tym

względem w technice źwierzęcćj zaiste pićr-

wsze zajmują miejsce. Z gniazd więc ptaszych

człowiek mógł powziąć nietylko wyobrażenie

chroniącego od zimna i słoty mieszkania, lecz
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poniekąd możność wyrobienia dla siebie o-

dzieży; bo czyż w tćj potrzebie, gniazdo np.

Remiza nie mogło być wzorem pierwiastko-

wych tkanin? Wszakże wojłoki i burki, bez

osnowy i wątku, przez samo plątanie i zbija-

nie wełny lub sierści i dziś jeszcze są wyra”

biane na wschodzie. Podobnym sposobem Z ro-.

ślinnych włókien niewiasty wysp morza połu-

dniowego, odzienie swoje fabrykują, a kształt

starożytnych naw domyślać się każe, iż ptaki

wodne za wzór im służyły.

124. Wnajodleglejszćj starożytności,wszyst-

kie społeczeństwa ludzkie, czując potrzebę pew-

nych zasad cnót i moralności, starały się na-

wet w źwierzętach upatrywać ich wzory. Stąd

wynikła jeżeli nie cześć oddawana jestestwom

stworzonym, to przynajmnićj zachowanie przez

odwieczne podania od pokolenia do pokolenia,

owych dla niektórych ptaków, pierwiastkowćj

<ciemnoty bałwochwalczych uprzedzeń. Ileż to

nauczających porównań mówcy, poeci i bajko-

pisarze w utworach swoich do przymiotów

ptaszych zastosować potrafili! Mitologia sta-

rożytnych narodów każdemu niemal ze swych
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bogów jakiegoś ptaka za godło dała, i tak: gro--

mowładnemu Jowiszowi Orła, dumnćj Junonie

Pawia, Minerwie jasnowidzącą wśród ciemno-

ści Sowę; Wenerze, bogini wdzięków i miłości,

nadobnego Łabędzia i lubieżnych Gołębi; Mar-

sowi, czujnego i zawsze do boju gotowego Kura

it.p. Dziś jeszcze wyobrażenie potęgi w po-

staci Orła na herbach państw emblematycznie

figuruje; a ów wielki czasów naszych wojo-

wnik, wskrzeszając pamiątkę rzymskich legio-

nów, nadał swym walecznym zastępom znamie

Króla ptaków, którego broniąc, lub za nim po-

stępując do chwały, nie jeden bohatćr ozdobił

laurem swe skronie.

125. Gdy z wiekami wyobrażenia ludzkie

zmieniać się zwykły, lubo przyrodzenie jedno-

stajności swćj bynajmnićj nie zmienia, już dziś

to, co było urokiem wdzięku dla naszych po-

przedników, obróciło się w śmieszną i mdlą

przysadę; już dzisiejszy poeta wstydziłby się

wprowadzić do swojego utworu czułe Filomeli

jęki, Skowronka radośne powitanie wiosny, lub

wzdychania Synogarlicy; wyobrażenia te znikły

ze sceny świata razem z Damonami, Filidami,
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«z fontaziami zdobiącemi ich ubiory; i ze znie-
wieściałego ducha pisarzami. Dzisiejsi enexrgi-

czni Bardowie, silnóm wrażeniem oddziaływa-

jąc na umysły i namiętności ludzkie, innych jęli
się przedmiotów. U nich Puszczyk skrzypią-

„cym grobowym głosem śmierć młodćj piękno-

Ści zwiastuje; u nich plugawy Sęp ze zbroczo-

nym dziobem we krwi skrzepłćj trupa, uno-

sząc się nad głową szalonego Beduina, mime-

wolny dreszcz wzbudza. Niestałość ludzkich

wyobrażeń zawsze żądać będzie nowości, lecz
nigdy w bogatych przyrodzenia wzorach po-

równań swych czerpać nie przestanie.

126. Niemamy żadnego śladu, kiedy w wyż-

szym już stopniu cywilizacyi ludzkićj niektóre
ptastwo przyswojone zostało. Najodleglejszćj

sięgając starożytności, zawsze Gołąb', Kur, Gęśi

Kaczka do hodowli domowćj należały, Paw*

zaś za czasów Aleksandra wielkiego z Indyi,

Indyk daleko poźnićj z Ameryki, sprowadzone

były.

127. Pożytki z jaj *) ptaszych, z mięsa, piór

 

%) Podług statystycznego wyrachowania okazało się: iż
Francya w ciągu roku 1835, oprócz wewnętrznego
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i puchu, wszystkim są dostatecznie wiadome;

a że niektóre stały się kosztownym zbytkowe-

go handlu materyałem, takie więc przy opi-

sach gatunków szczegółowie pojaśnione będą.

Nadto ptaki, jedne świetnością barwy i świe-

gotliwością lub wdziękiem głosu uprzyjemniają

samotność ludzka; inne przed wynalezicniem

prochu powszechnie do łowów  słażyły i dziś

jęszcze wschodnim służą narodom; inne, jak

Kormorany, z głębi wód wynosząc złowioną

rybę, wyręczają uChińczyków rybackie narzę-

dzia; inne jeszcze,jakGołębie używane były do

przenoszenia ważnych korrespondencyj w miej-

sca niedostępne i t. d. Któż nareszcie nie zna

wiejskiego zegaru, który nietylko że głosem wie-

śniakowi nocnćj pory wskazuje godziny, lecz

go jeszcze i o zmianach powietrza ostrzega.

128. Jeżeli ptaki wyrządzają jakie cząst-

 

upotrzebienia, wywiozła za granice swojejaj ku-

rzych: do Anglii 76,091,120; do Belgium 60,800;

do Hiszpanii 34,800; do Ameryki 49,696; do Szwaj-

caryi 42,960; w różne strony 306,304; w ogóle

76,585,676, za summę 3,829,284 franków. Sam

Paryż spożywa na rok górą 100,000,000.
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kowe szkody w plonach gospodarskich, w ogro-

dach, w domowym drobiu, w źwierzynie i za-

| rybku; wszakże te szkody są niczćm w porów-

naniu przysług, jakie czynią w gorących krajach

Sępy, a u nas Wrony i Kruki, pożerając ścier-

wa i wszelkie nieczystości; jakie czynią ptaki

wygubiające nadzwyczajne mnóstwo szkodli-

wych owadów, gąsienic i wszelkiego robactwa,

które za zwiększeniem się liczby, niewyracho-

wane 'rolnictwu zadałyby klęski; jakie czynią

karmiące się myszami, szczurami, wężami, Ża-

bami, kretamii t. p., uwalniając ziemię od tych ©

plugawych istot, których liczba nieznośną stać-

by się mogła. Nadto ptaki spelniają ważną

czynność w ogólnćj ekonomii przyrodzenia ,

rozsiewaniem rozmaitych nasion, przenoszeniem

rybićj ikry w najodleglejsze jeziora, użyznia-

niem własnym pomiotem wysp skalistych, na

które pośród oceanu tłumnie się gromadzą,

129. Żadnego jadowitego ptaka dotąd nie

znamy; również nie dostrzeżono, aby w stanie

wolności podlegały wściekliźnie, ale karbunku-

towym chorobomulegają.

130. Tenkrótki wykład zaledwo daje sła-
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be wyobrażenie o rzeczy w nim traktowanej.

Jestto raczój osnowa obszernego dziela, w któ-

rćmby talent znaleść mógi źródło rozpostrze-

nienia pelnćj powabu nauki i pole do kraso-

mówczego popisu. lecz w tym przedmiocie

piszący, częstokroć z prawdą się rozminie, je-

żeli sam go nie zgłębi i bez krytyki przyjmie

wiadomości z różnych mnićj pewnych źródeł

czerpane, wówczas stanie się podobnym do

prawnika usilującego pozor rzeczywistości ma”

jaca sprawę, obronić przed publicznym sądem

jedynie kwiatami wymowy. Wszakże przyro-

dzenie samo się tłumaczy, nie cierpi fałszu, nie

potrzebuje panegiryków, ale jasnćj prawdy.

Zbiór więc faktów zauważonych okiem bez-

stronnych i rzetelnych badaczy, większym jest

skarbem nad wymówną a częstokroć powierz-

chowną kompilacyą, choćby ta stylem najozdob=

niejszym skreślóną była; obejmuje pasmo prawd.
i cudów, któremi Najwyższa Istność tak hoj-

nie obdarzyła świat, w pośród którego Ży-

jemy. ”

Orn. T. I. m
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© Zbiorach i Gabinetach.

Dla uzupełnienia zasad ornitologicznych,

nie od rzeczy będzie uczynić wzmiankę o spo-

sobach zbierania, przesyłania i utrzymania pre-

paratów, czyli jak się pospolicie mówić zwy--

kio, wypchanych ptaków.

Wszystkie zbiory historyi naturalnćj, tćm

większą wyświadczają nam przysługę, im są

bogatsze, im dokładnićj do stanu obecnego nau-.

ki zastosówane, im przystęp do nich dla publi-.

czności, a szczególnićj dla uczonych łatwiejszy,

i im są częstsze, to jest więcćj po kraju Fo

wszechnione.

Przy każdym zbiorze znaczniejszym być

powinien katalog czyli spis systematyczny

exemplarzy w nim się znajdujących, biblioteka

'i preparator dobrze usposobiony, dla utrzyma- i

nia i pomnażania ciągle poruczonego sobie Ga--

binetu.

- Właściciel lub zawiadujący (Conservateur),

starać się powinien: © utrzymanie korrespon-

dencyi z innemi tego rodzaju zakładami, o wia-
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domość najnowszych odkryć, a następnie o do-

pełnienie zbioru swego drogą zamiany lub ku-

pna.

Zbiory mogą być: albo ogólne, tojest po-

siadające rodzaje i gatunki wszystkich części

świata; albo szczegółowe, mające na celu zgroma-

dzenie ptaków jednego wyłączniekraju. W tym

ostatnim ptaki zagraniczne, za przedmiot do-

datkowy raczćj ku ozdobie służący, uważać się

powinny. Niemnićj zbiór jaj i gniazd ptaszych

przy gabinetach ornitologicznych jest nieodbi-

cie potrzebny, bo dla nauki konieczny.

Z krajów zamorskich otrzymujemy droga

handlu preparata niewykończone, to jest z pta-

ków należycie zdjęte i wewnątrz mydłem arse-

nikalnćm albo solucyą nadsolnika żywego srebra

(sublimatu) napojone. Z tych łatwo preparator,

jeżeli są w dobrym stanie, wystawić, czyli jak

to mówią, wypchać ptaka potrafi *). lecz po-

 

*) Dawniej przestawano na niezgrabnych tego rodzaju

robotach , wykonywanych bez zachowania przy-

zwoitego kształtu; lecz teraz więcej się od pre-

paratora wymaga, jak prostego skórki pakułami

lub sianem napchania. Już dziś ta sztuka, ze zna-
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nieważ nie każdemu łatwo przyjść może do-

kładne zdjęcie skórki, radziłbym przeto, aby

w przypadku zdobycia jakiego rzadkiego ptaka,

zawinąć go w płótno, włożyć do naczynia sto-

sownćj wielkości i nalać gorzałką: w takim bo-

wiem stanie bezpiecznie przesyłać można w naj-

odleglejsze strony i rok cały trzymać bez zep-

sucia. |

Ptaki dobrze urządzone, zachowane być

mają za szkłem w szafach szczelnie się za-

mykających, i zabezpieczone od przystępu świa-

tła okienicami i storami czarnemi. Oprócz tego

trzeba pomiędzy nićmi stawić miseczki z olej-

kiem terpentynowym dla odrażenia molów, i

kilka razy do roku pilnie je, sztuka po sztuce

przebierać, pod względem ocalenia od szkodli-

wych owadów.

Nie dość jest mieć samca i samicę każdego

gatunku; w zbiorach, mianowicie szczegółow ych,

 

jomością rysunku, plastyczności i obserwacyi źwie-
rząt w stanie życia połączona, na greckie nazwisko
Tawidermia zasłużyła. W ojczystym języku po-
siadamy krótki jej wykład przez Laupmann'a b,
Wileńskiego Uniwersytetu Prosektora,
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ile możności starać się potrzeba, 0 wszystkie

przejścia wieku i barwy płci obojćj. Skielety

pięknie wyrobione, przynajmnićj głównych od-

działów, dla korzyści nauki, bardzo się zalecają:

Pomieszczenie powinno być suche, światłei

z największą czystością utrzymane; nagromadza-

nie się albowiem pyłu, szpeci preparata. War-

szawski zoologiczny Gabinet,oprócz powyższych

warunków, łączy zaiste wytworność urządzenia,

wykwintność salonową i owe okazałe wejrze-

nie, którćm się szczególnićj od innych na stałym

łądzie Europy odznacza *).

 

ik) Gabinet zoologiczny w Warszawie winien swe ist-
nienie gorliwym i umiejętnym zabiegom, niezmor- -

dowanćj pracy i niepospolitemu gustowi P. Jaroc-

kiego Profes. b. Warszawskiego Uniwersytetu, a

dzisiejszego Muzeów tej stolicy, konserwatora.U-

czony ten naturalista, pomimo liczne naukowe za-

trudnienia, z zadziwiającym pośpiechem otworzył

piękny ów zbiór dla publiczności; która, coraz go

liczniej odwiedzając, dowodzi; iż coraz go więcej

cenić i szanować umie; stąd wynika, że chcąc

wzniecić zamiłowanie w jakiejkolwiek nauce lub

kunszcie, trzeba nietylko pięknemi przedmiotami,

lecz stosownym układem, ogólną harmonią wszyst-



XG

Ptaki w gabinecie podług układu najlep-

szego uszykować należy; mając baczność, aby

gatunki większe stały na policach najwyższych

i najniższych, a mniejsze na środkowych, ile to

z porządkiem systematycznym pogodzić się mo-

Że. Przy każdym exemplarzu znajdować się po-

winien napis wyrażający nazwisko, pieć, wiek

i numer ptaka. Ojczyznę kolorowa obwódka

wkoło napisu dana dostatecznie oznaczać będzie;

np. gatunków europejskich zielona; azyatyckich

żółta; afrykańskich czerwona; amerykańskich

błękitna i t d. Znaki oddziałów głównych, jako

to rzędu, rodzaju i t.p., na osóbnych tablicz-

kach charakterami większemi wyrażać potrzeba.

'W katalogu zaś, oprócz powyższych szczegó-

łów, pojaśnia się nadto: jaką koleją wszedł

exemplarz w posiadanie gabinetu; czy jest prze-

lotnym, czy miejscowym ptakiem i t. d., sio-

wem wyłuszczają się wszystkie do niego od-

noszące się okoliczności.

 

kich wpływów działających na umysł, obudzić cie-
kawość, uwagę i interes ludzi, *
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Naostatek wypada jeszcze uczynić wzmian-

kę o szczątkach kostnych przedpotopowych

w stanie skamieniatości Ornitholites zwanych.

Uczeni XVII wieku dokładną już o ich istnieniu

podali nam wiadomość; w liczbie tych Blu-

menbach świadczy” iż w okolicach Oeningen znaj-

dują się skamieniałe kości ptaków nadbrzeż-

nych; Camper i Lamanon wspominają o znale-

zionym w r. 1782 wycisku całego ptaka, w ko-

palniach gipsu w Montmartre, niedaleko Paryża.

Poźnićj Cuvier z tychże samych okolic wydo-

byte szczątki kości praszych rozpoznał i do ro-

dzajów dziś żyjących ptaków zastosował. We-

dług jego postrzeżeń, znajdują się gatunki po-

dobne Bekasom, Kulikom, Pelikanom, Sowom

i niektórym drapieżnym z rodzaju Sokoła pta-

kom. Schmerling odkrył w pieczarach nieopo-

dal od Leodium (Ziege), kości wielkiego dra-

pieżnego ptaka, inne należące do rodzaju Kru-

ka, Skowronka, Gołębia, inne do rzędu kurzego

i do ptaków płetwonogich. Postrzeżono także

w  pieczarach brazylijskich w składy kostne

obfitujących, nie małą liczbę podobnych skamie-

niałości. Wątpliwości więc Żadnćjistnienie
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przedpotopowych ptaków, różnych od dziś ży-

jących gatunków, nie ulega; a że w małćj ilości

się znajduja, przypisać to jedynie wypada de-

likatniejszćj budowie i substancyi łatwićj roz-

kładowi. podpadających samycłiże kości pta-

szych.

a
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OBJAŚNIENIE

nazwisk i wyrazów skróconych.

4

Aun.

Aż.

Ang.

BeEcusr,

Bes.

Bzw,

BLaAiNvV.

Bonar.

BeLL.

BonraT.

Bon.

BoRCKH,

Ba.

OM T. 1.

ÓW

Audebert.

Azara,

Angielski.

Bechstein.

Beseke.

Bewick.

Blainville.

Bonaparte.

Bellon.

Bonnaterre.

Bonelli.

Borckhausen.

Brandt.

n



BREH,

Bnis,

Briin.

Burr.

Bvnca,

CALY.

(er.

QRETSOH.

-Cvv.

QzeENP,

Cz.

D'atz.

Daw.

JDrsw. .

Du.
D'oss,

Dus.

Duw.

Dor.

Enw.

Frcaw.

JVERs.

Fa,

F1scu.

FORSK.

FoRsr.

Fr.

Garv.

Gan.

GE0FŁ..

GERARD.

XCIV

Brehm.

Brisson,

Briinnich.

Buffon.

Burchel.

Calvi.

Cetti.

QCretschmer.

(uvier.

Czenpiński.

Czeski.

D'aubenton.

Daudin.

Desmaret.

Diard.

D'orbigny.

Dubus de Ghisigni.

Dumćril.

Dupuis.

Edwards.

Eichwald.

Fversmann.

Faber.

Fischer.

Forskhał.

Forster.

Francuzki.

Gaimard,

Garnot. ,

Geoffroy Saint-Hilaire.
Gćrardin



GueEL,

Goss,

GiiNTu.

Hanvw.

Henerr.

Hew.

HorsE,

Hvve.

HorFne.

JAR.

I,
Juvnspz.

Is.

KiErL,

Ki,

KoLe,

LacźP.

LAFR.

Lara.

Less.

Lrss.

LucHr.

Lisy.

Lew.

Mann.

Mess.

MENETR.

Mey.

Móms.

Mosr.

MiiLL.

XCY

Gmelin.

Gorski.

GiNTHER.

Hardwich,

Hemprich.
Hewiton.

Horsfield.

Humboldt.

Hoffmanseg.

Jarocki,

Tlliger.

Jundziłł..

Isert.

Rietlitz.

Kluk.

- Kolbe.
Lacćpede.

Lafresnay.

Latham,

Leissler,

Lesson.

Lichtenstein.

Linneusz.

Lewin.

Marmora,

Merrem.

Menćtries.

Meyer.
Mohring.

Montagu.

Miiller.
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NarT.

Nav.

Neuw. albo Wreb albo

P.Max.

"NiLs.

Niem,

PALL,

PAYR.

Pax.

P. la PzYn.

Qv.

Rerz.

FRernw.

Riipp. '

Rzącz.

Ross.

"Saw.

SAB.

SAV.

SAVIG.

Scn.

Scop.

SEiz.

SIER.

SoNNER..

SoNN.

STRICĘ, | z

"Tzenm.

'TAIEN,

VAL.

VaAlLL,

Natterer.

Naumanne

Książe Maxymilian

Neuwied.

Nilson.

Niemiecki.

Pallas,

Payreaudeau.

Paykull.
Picot la Peyrouse.

Quoy.

Retzius.

Reinwardt.

Riippell.
RzącZYŃSKE.

Rossyjski.

Shaw.
Sabine.

Savi.

Savigny.
Schintz.

Scopoli.

Selby. -
Siebold.
Sonnerat.

Sonnini.

Strickland.

Temminck.

Thienemann.

Valenciennes.

Le Vaillant.
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ś WIEIL. Wieillot.

Vi. Vigors.

WaGL. W_agler.

WALT. Walter,

Wils. Wilson,

Was, Wirsing,

Wł. Włoski,
YAR. Yarell.

Znaki.

8 Samiec,

9 Samica.
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SYSTEWATYCZNE WYLICZENIE

wszystkich rodzajów Ptaków według
układu Tesmaminckh'a:

Sa

RZĘD PIERWSZY.

PTAKI DRAPIEŻNE, RAPACES.

RODZAJ 1. Sęp. Vultur.

2. Scierwnik. Cathartes:

3. Orłosęp: Gypaaćtos.

4, Żórawiosęp. |. Gypogeranus.
5. Sokoł. Falco:
6, Sowa Strix;

 

RZĘD DRUGI.

ŻARŁOCZNE. OMNIVORES,

RODZAJ 1, Kośnik: Opisthocomiis:

2, Dzioborożeć, Buceros;

3, Piłodziób, „ Prionites.

4, Kruk; -_ Gorvus.

Orn, ©. 1 6



5. Orzechówka. Nucifraga.

6. Wrończyk. Pyrrhocorax.

1. Dzierzbowron. Barita.

8. Kurobrod, Glaueopis.

9. Gwarek. Gracula.

10. Bąkojad. Bupkaga.

11. Jemiołaucha. Bombycilła.

12. Jedwabnica. Kitta.

13. Kraska. Coracias.

14. Kraskówka. Colaris.
15.Wilga. Oriolus.

16. Wilgowron. Quiscala.

11. Żółtaczek. łeterus.
18. Szpak. Sturnuse

19. Pasterz. Pastor.

20. Latawiec. Paradisea.

21. Błyszczak. Lamprotornis.

RZĘD TRZECI.

OWADOŻERNE. 1NSKCTIVORES.

RODZAJ 1. Drozd. Turdus.

2. Dzierzbokos. - Croclas.
3. Pluszcz. Cinelus.

4. Lyrogon. Maenura.

5. Gruhokos. Myiophoneus.

6. Kurtodrozd. "Dimalia.

"1. Kurtaczek. Pitta,

8. Pieszak. Eupetes.

CXIR
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9. Mrówkołów.

10..-Chronka.

14. Dzieczba.

412. „Dzierzbik,

13. «Dziobacz.

14. Ostrolote

15. Szczeciak.

16. Dławik.

17. Gąsienicznik.

18. rKruczyna.

19. Bławatnik.

20. 'Miękkodziób.

*21. Jaskólnik.

22. Szerokopaszcz.

23. Skalnik.

24. "Tangorzyk. :

25. 'Pierzyk.

26. 'Górzyk.

21. Drobik.

28, Pstruzka.

29. Płaskodziobek.

30. Płaskodziób.

'31. Muchodławka.

32.:Lasunek.

33. Muchołówka.

34, Chwostka,

35. Prostodziubeke

36. Ogończyk.

31. Gajówka.

38. Krolik.

39. Strzyzyk.

Myiothera.

'[amnophilus,

Lanius,

Allotrius.

"Psaris

Ocypterus.

Trichophorus.

Edolius.

Ceblepyris.

'Coracjna.

Amrpelis.

Casmarhynchus,

'Proenias.

Furylaimus.

Rupicola.

Phibalara.

Hypothymis.

Pipra.

Psałtria.

Pardalotus,

'Lodus.

 Płatyrhinchus.

*Muscipeta.

Deymophila.
Muscicapa.

Malurus.

Orthotomuse

Synallaxis.

Sylvia.

Regulus.

4

"Troglodytes.



460. Opocznik. Saxicola.
41. Płochacz. Aecentor+

42. Widłogon. Enicurus.

43. Pliszka. Motacillaą

44, Swiergotek. Anqthus.

 

RZĘD CZWARTY:

ZIARNOJADY. GRANIVORES.

RODZAJ 1. Skowronek. |. Alauda.
2. Gajowiec. -  Hylophilus,
3, Sikora. : Parus.

4. Poświerka. z Emberizaą

5. Sternał. Chlorion,

6. 'Tanagra, 'Tanagrą.

7. Wikłącz. Ploceus,

8. Krzyżodziób. Łoxia,
9, Papuznik. Psittirostrą.

10. Gil. : Pyrrhula.

11. Łuszczak. . Fringilla.

ł 12. Zębacz. ci Pbytotoma,

13. Czepiga. : Colius.

RZĘD PIĄTY.

DWUPARZYSTOPALCOWĘ. ZYGODACTYLAE,

RODZAJ 1. Turako. Musophaga.

"2, Miodowód. Indicator.
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3. Kukułka, Cuculus.
4. Kukawik, Coccyzus+

5. Ciernioszpon, Centropus.
6. Poskocz. Calobates.

7. Barwica. Phoenicophaus.
8, Graniastodziób, Leptosomus.

9, Żłobkodziób, Scythrops.

10. Pieprzojąd. © Pteroglossus.
11. Tukan. Ramphastos,
12. Kleszczojad. Crotophaga,
43. Pilik. : 'Trogon.

14. Drzym. Capito.

" 15. Smętek, Monasa.

16. Krotkowąs; Micropogon.
ł. 47. Brodacz. Bucco.

38. Wąsal. Pogonias.

19. Papuga. i 'Psittacus.
20. Dzięcioł, Picus.

21. Dzięciur. Picumnus,

|. 22. Złotka. Galbula.
23. Krętogłów. Yunx.

 

RZĘD SZÓSTY.

PRZYROSŁOPALCOWE. ANISODACTYLAK,

RODZAJ 1. Ostrodziób, Oxyrhynchus,
2. Bargiełł. Sitta.

3. Prostoszpon, Orthonyx.

4. Tęgoster. Dendrocolaptes,
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5. Barglik.

6. Łazęga.

1. Szydłodziób.

8. Pełzacz.

9. Cukrzyk.

10. Kolibr.

11. Nektarnik.

12. Czerwonka,

13. Pajęcznik.

14. Pełzaczka.

15. Pomórnik.

16. Dudek.

17. Ozdobnik.

18. Sierzpodziób.
19. Łęczak.

20. Miodojad.
21. Zieleniec.

RZĘD SIÓDMY.

Xenops-

Anabates.

Opetiorhynchus.

Certhia.

Coereba.

Trochilus.

Nectarinia.

Dicaeum.

„Arachnothera.

Climaeteris.

'Tichodroma.

Upupa.

Epimachus.
„Drepanis.

Pomatorhinus.

Meliphaga,

Phyllornis.

ALCYONY. ALCYONES.

RODZAJ. 1. Żółna.
2. Rybaczek.

3. Alcyon.

4, £owiec.

Merops»

Ceix.

Alcedo,'

Daceło.
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RZĘD ÓSMY.

JASKÓŁKI, CHELIDONES.

RODZAJ. 1. Jaskółka. Hirundo.

2, Jerzyk. Cypselus.
"3. Kozodoj. Caprimulgus.

4, Zmrocznik. Podargus.

RZĘD DZIEWIĄTY.

GOŁĘBIE, COLUMBAE.

RODZAJ. 1. Gołąb. Columba.
2. Pióropusznik. - Lophyrus.

 

RZĘD DZIESIĄTY.

KURY. GALLINAE,

RODZAJ 1. Paw. "Pavo.

2. Kur. Gallus,

3. Bazant. Phasianus.

4. Kiściec. Lophophorus.

5. Rogacz. 'Tragopon.

6. Indyk. Meleagris

1. Wieloszpon. - Polyplectron.
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8. Argus.
9. Perlica.

10. Guzacz.

11. Czubacz:

12, Czubatka.

13. Głuszec.

14. Stepówka,

15. Pustynnik,

16. Kuropatwa.

17. Bezszpon.

18. Nogal.

19. Kusak,

20. Przepiórnik:

 

Argiis.
Numida

Ourax.

Ćrax.

Penelope.

- Tetrao.

Pterocles.
Syrrhaptes.
Perdix.
Cryptonyx.
Megopodius.
"Tinamus.

Hemipodius,

RZĘD JEDENAŚTY.

RODZAJ 1. Gruchacz.

2, Dwuczub.

3. Zwirowiec.

4. Skrzydłosżpoń.

 

ALEKTORY czyli KURODZIOBY.. ALKCTORIDES,

Psophia.

Dicholophus.

Glareola.

Palamedea.

RZĘD DWUNASTY.

DRABY. CURSORKS.

RODZAJ 1. Struś: :

2. Rea..

3. Kazuar.

Struthio:

Rhea.

Casuariug,



4.

RODZAJ 1.

2.

3.

, 4.

iR

6.

%

8.

9.

10.

11.

12.

13;

14.

15.

16.

17,

18.

19.

20.

21:

22.

23.

24.

25,

26.

Orn. T. t,

CXXVE

Drop”. Otis.

RZĘD TRZYNASTY.

PODKASAŁE.

Rączak.

Kulon.

Piaskowiec.

£ukodziobek.

Szczudłak.

Ostrygojad,

Dzdżownik,

Czajka,

Kamusznike

Żóraw”,

Bekaśnica.

Czapla.

Bocian.

Kleszczak.

Waruga.

Kłusak,

Czerwonak.

Szablodziób.

Rakojad.

Waczęcha.

Dławigad.

Kulig.

Biegus.

Bojownik.
Brodziec.

Szlamnik.

GRALLAE.

Cursorius.

Oedicnaemus.

Calidris.

Falcinellus.

Himantopus,

Haematopus.
Charadrius.

Vanellus.

Strepsilus.

Grus.

" Aramuse

Ardea.

Ciconia.

Anastomns,

Scopus.

Dromas.

Phoenicopterus,

Avocetta.

Cancroma.

Platalea.

Tantalus,

Numenius,

Tringa.

Machetes.

"Potanus.

Limosa.

p



RODZAJ 1.

2.

3.
"4.

CXXVII

. Bekas.

. Dziobówka.

„ Płaskorzytka.

. Chrościel.

. Kurka.

2. Długoszpon,

. Modrzyk.

Ścolopax.

Rynchaea.

Eurypyga.

Rallus.

Gallinula.

Parra.

Porphyrio,

RZĘD CZTERNASTY.

PŁTKONOGIE. PINNATIPEDES.

Tyska.

Perkołysk.

Płatkonóg.
Perkoz.

Fulica.

Podoa.
Phalaropus.

Podiceps.

RZĘD PIĘTNASTY;,

PLŁETWONOGIE. PALMIPEDES.

RODZAJ 1.

o
o

N
O
N
A
Z

©

1

Kapodziob.

. Pochwodziób.

„ Brzytwodziób.

Rybołówka.
. Mewa.

Wydrzyk.

. Petrel.

„ Nawałnik.

. Gęstopiór.

Burzyk.

Cereopsis.

Chionis.

Rhbynchops.

Sterna.

Larus,

Lestris.

Procellaria.

Thalasidroma.

Pachyptila.

s Haładroma.



41. Albatros. Diomedea.

12. Kaczka. Anas.

13. Tracz. Mergus.
14. Pelikan.  Pelecanus;
15. Kormoran. Carbo,

16. Fregata. "Tachypetes.

17. Gap.. Sula.
18. Nur. Colymbus.
19. Wężówka. Plotus.
20. Faeton. =, Phaćton.

21. Nurek. Uria.

22. Białowąs. Phaleris.

23. Maskonur. Mormon.

24. Alka. Alca,

25. Klinodziób. Spheniscus.
26. Bezlotek. Aptenodytes.

RZĘD SZESNASTY.

NIEDOŁĘŻNE. INERTES.

RODZAJ 1. Nielot. Apteryx.

2, Dronta. Didus,

—oiEBkEi——



 



RZĘD PIERWSZY.

PTAKI DRAPIEŻNE. RAPACES Duu., MEYFR.,
TEMM.

Accipitres, LINN., LATH., CUV., VIEILL.

Raptatores, LIG.

Praepeies, PALL.

Dziób mierny, haczysty, mnićj więcćj ści-
śniony, przy nasadzie woskówką powleczony,

Nozdrza otwarte, u niektórych szczecia-

mi przykryte.

Nogi krokowe lub chwytne, potężne, silne,

czteropalcowe, trzy palce z przodu, jeden zty-
łu; podeszwa mięsista, chropawa; pazury czyli

szpony łukowate, potężne, zakrzywione, bardzo
ostre.

Qrn. T. 1. Ł :



4 PTAKI DRAPIEŻNE

Ptaki drapieżne jako przeznaczone w ogól-
nćj przyrodzenia ekonomii do zmniejszania istot

Żyjących czyli raczćj utrzymywania w ich

rozmnażaniu się równowagi, obdarzone są

większą stosunkowie do wielkości siłąi orę-
żem zaczepnym, potężnym. Haczystym swym

dziobem i ostrómi szponami zabijają i rozdzie-

rają łup żywy; a pożarte niestrawione części,

jako kości, sierć i pióra zwinione w kłęby z sie-
bie wyrzucają. Lot mają wyniosty, silny, zwin-
ny; wzrok bystry, głos donośny, przeraźliwy.

Wszystkie są bardzo ostróżne, żyją w jedno-

Żeństwie, gniazda budują na niedostępnych ska-
tach, lub na wierzchołkach drzew najwynioślej-

szych. Większe gatunki niosą dwa jaja, małe
cztćry do sześciu. Samice od samców zawsze
znacznie większe;wniektórych rodzajach o część
trzecią wymiarem ich przewyższają. W dwóch
głównych podziałach ptaków drapieżnych, na

dzienne i nocne, postrzegamy tę różnicę: iż

dzienne mają pióra lotowe tęgie, sprężystćmi

chorągiewkami nasadzone; nocnych zaś lotki i

stćrówki są wietkie, a chorągiewki z miękkich

promyków złożone. Dla tego też lot tych o-

statnich jest cichy i nie wyniosły, Ptaki dra-
pieżne lubo się łatwo oswajają, jednakże w sta-
nie niewoli płodzić się nie chcą. Mięso wszyst-

kich jest niejadalne; a nawet jaja trącą odraźli-
wą, właściwą sobie wonią.
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PIERWSZY GŁÓWNY ODDZIAŁ.

PTAKI DRAPIEŻNE DŻIENNE., Rapaces Diyrni.

Oczy mierne na bokach głowy umieszczone.

RODZAJ PIERWSZY.

SĘP Rzacz. Vultur, ILiG. et AUCTOR. Kopuyns,

Ross— Sup, Cz.—Geier, Niem— Vaztour, Fr.—
Vulture, Ang-—dctoltojo, Wi.

Dziób mierny, silny, gruby, prosty, wyż- -

szy niź szćrszy; szczęka przy końcu ściśniona,

haczysta, przy nasadzie woskówką opatrzona.

Nozdrza nagie, poboczne, na przestrzał 0-

twarte, na przednim brzegu woskówki ukośnie

umieszczone; język w końcu dwudzielny.

Glowa i szyja naga, lub krótkim puchem

przyodziana, z kołnierzem u spodu pierzastym.

Nogi mierne, chwytne, silne; skok odśrod-

kowego palca krótszy; obówie skoku siatko-

"wato łuskowate; palcogrzbiety tarczowate; pa-

zury siabo zakrzywione.

Skrzydła długie, lotka czwarta od innych

dluższa; w ogonie stórówek cztćrnaście.

Postać Sępów jest pochyła, ociężała i smę-

tna; oczy wypukie na bokach głowy osadzone,

mają wyraz obżarstwa i nienasyconego głodu,
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a razem nieznośnćj głupowatości. Przeznaczone

od przyrodzenia do oczyszczania ziemi z trupów
i ścierw rozmaitych, o żywą zdobycz nie dbają,

lecz najobrzydliwszą obżerają się pastwą; któ-

- ra, zwłaszcza w klimatach gorących, do pręd-
kiego przywiedziona rozkładu, zupełnie ich od-

rażającą przenika wonią. Z nozdrzy ciągle im

płynie ciecz smrodliwa. Nogi i szpony mając
słabe, by najmniejszćj części. ścierwa unieść nie

zdołają; pospołu więc i na miejscu pożerają

padlinę; a nasycone odlatują do upodobanego

siedliska, albo do swych gniazd dla odrzygnienia

pisklętom pożartćj strawy. Sępy żyją groma-

„dnie; gnieżdżą się na najwyższych skałach, lub
na wierzchołkach drzew niebotycznych; wnaj-

wyższe szranki powietrza wzbijają się lotem
kołującym, i tak samo zgóry na ziemię spusz-

czać się zwykły; raz się tylko do roku pierzą,

a różnica barwy między płcią jest mało znaczna.
Wzrok Sępów ostry, jest im wielką w wynale-

zieniu żywności pomocą. W wielu krajach Sępy,

jako zastępujące grabarską siużbę, opieki praw
doświadczają.

Żaden rodzaj nie uległ tak licznćj syno-

nimii jak rodzaj Sępów. Dla wyobrażenia tćj
gmatwy dosyć będzie przytoczyć za przykład

Sępa popielatego, Vulżur arrianus, którego sy-

nonimy są: cinereus, rulgaris, niger, cristatus:
Z kolei opiszemy pokrótce gatunki, dawnićj i
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teraz poznane, tak jak je po ścisićj krytyce i
niejednokrotnćj przemianie, ostatecznie Uszy-
kował Temminck.

1. SĘP ŻAUSZNIK, m. Fzłtur auricularis, Dauv.
__ et AucT.

„Le Vautour Oricoy, VAILL; Ois, d? Afr., pl. 9.
ó (stary).

Vautour Oricou ou Aegypius, Temu. pł. col.
407. 44

Za uszami fałd skórny do połowy szązyż prze-
dłużony; pod karkiem kołnierz ż piór krót-
kich zaokrąglonyych.

Całe upierzenie tego Sępa jest czarniawo
brunatne, części nagie głowy i szyi cielistego
koloru, dziób i nogi żółte. Dlugością do cztćrech,
siągiem (*) skrzydeł do dziewięciu stop wymie-
rza: największy z całego rodzaju. Mieszka
w Afryce południowćj; są domniemania, iż do
Grecyi zalatuje. Koloniści Przylądka Dobrćj
Nadziei, zowią go Zwarte-aas- Vogel, to Je |
Czarny Scićrwojad.

 

©) Siąg (Envergure) czyli wymiar rozpostartych u
ptaka skrzydeł,
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2. SĘP BIAŁOPIERSISTY, m. Fultur pondice-
rianus, LATH, |

'Fautour royal, TEMu. pł. coł. 2,

Z obu stron szyi płatek skórny wązki; skrzy”
dła od ogona Krótsze.

Śniado brunatny; nad piersiami przepaska

szćroka biała; dziób siny, woskówka i nogi żółte,

części nagie cieliste; wielkość gęsi domowej.

Dlugość stop 2, cali5. Ojczyzną Indye Wscho-

dnie, niedawno na wyspach Jawa i Sumatra od-
kryty.

3. SĘP CESARSKI, m. Vzltur tmpertalis, Teu.

Vultur monachus, LATH.

Vautour imperial ou le Chincou, TEuu. pł.
coł. 246,

Le Chincou, VAILL. pł. 12. (młody).

Na tyle głowy fałd skórny poprzeczny; w o-
gonie sterówki zaostrzone.

Części nagie białawe, . zrzadka puchem o-

kryte; dziób potężny i nogi żółte; upierzenie
brunatne, przez które przebija się puch biały;

wielkością prawie wyrównywa Sępowi Zausz-

nikowi Ojczyzną Indye Wschodnie.
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4. SĘP RASZTANOWATY, m. VulturPe

Pic. LA PEYR.

Fultur cinereus, L1NN.

Vautour, Burr. enl. 425.

Tył głowy i karku nagi; szyja okapturzona
pierzem zadzierzystćm.

Ciemno kasztanowaty; dziób czarny, wos-

kówka i nogi sine. Długość stop 3 cali 6. Ojczy-
zną Azya i Europa.

5. SĘP PŁOWY, m. Fultur fulvus, BRIsS.

Vautour Griffon, Temu. Man. v. I. p. 4.
Le Percnoptere, Burr. enł. 426.

BORKH. Vóg. Teutschł. taf. I. (figura dosko-
nała).

Głowa i szyja gęstym białym puchem okryta,
u spodu szyt kilka rzędów piór długich za-

ostrzonych.

Całe ciało płowego koloru; lotki i stórówki

czarniawe, dziób żółtawy, nogi popielate. Gnieź-

dzi się na wysokich dębach; jaje składa jedno
lub dwa białozielonawe, chropowate. (Thienem:

Foripfl. der Vóg. Eur., Heft I, taf. I.). Mie-

szką w Europie południowćj, w Afrycei Azyi
„Tatarowie zowią go Kartall.
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6. SĘP SZAGUN; m. Vałtwr indicus, LATH.

Vautour indou ou Chagoun, Teu. pł. col. 26.

Kotnierz pod karkiem mały, x krótkich piór

złożony.

Części nagie głowy i szyi sine, dziób i

nogi czarne; izabellowato płowy, od spodu

świetlejszy; wielkości Indyka. Długość stop 3

cali 3. Ojczyzną Indye Wschodnie. Gdzie miesz-

kańcy nie zachowują zwyczaju zagrzebywania

po śmierci źwierząt a naweti ciał ludzkich, lecz
je wprost do rzeki wrzucają—widziano nieraz
Szaguna siedzącego na trupie, i pomimo bystro-

ści prądu, silnym go ruchem skrzydeł kierują-

cego do brzegu, aby na lądzie spokojnie mógł

i bezpiecznie zdobycz swoję pożerać.

7. SĘP GNOJOWIEC, m. Vulżur Kolbii, Lan.

Vautour chasse—fiente, VAL. Ois. d' Afr.
- pł. 10.

Stront —jdger, Kolbe,

Kołnierz złożony Z piór dlugich, wązkich,

szydłowato zaostrzonych. Długośćstop3, cali 2

Ojczyzną Afryka, Indye Wachadąie i Rud
poludniowa.
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8. SĘP MUCETOWY, m. Vz/żzr occipźzalis, BURCH.

Pautour a calotte, TEMM. pl, col. 13. (mlody) (*).

Na czalu czub krótki, puszysty, nakształt mu-
cetu; kołnierz wysoko na karku osadzony.

Głowa, szyja, brzuch, spód cały i lotki
białe; reszta upierzenia, to jest, kołnierz, piersi,
skrzydła i ogon brunatno ciemne; dziób i nogi

u starych czórwone. Ojczyzną Abissynia i Kaf-
frerya.

9. SĘP DŁUGONOGI, m. Fultur bengalensis, GMEL.

Dziób szczupły, długi; skoki (ARGROŃ

nagie.

Z wierzchu brunatny, wszystkie pióra ru-'

dawo obrzeżone; spód biały, części nagie głowy

i szyi czarniawo sine, czarnego dziobu szczyt

Żółty, kołnierz suty. Najmniejszy w rodzaju.

Długość stop 2, cali 6. Mieszka w Indyach

Wschodnich.

(*, U Lćssona (Trad/e © Oruithologi, p. 23), pod myl-

nóm nazwaniem Vullur gałericulatus, Temu. u-

mieszczony,

©rn. T. 1, A
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10. SĘP SCIERWNICZEK, m. Vulżur angolensis,
LATH.

Vautour cathartotde, TEuw. pł. coł. teste.

Biały, obwody oczu nagie, cieliste; pokry-

wy skrzydeł i stćrówki czarne, wkońcu białe.

Kształt i cechy stawią go na przejściu do ro-

 dzaju Ścierwników. Ojczyzną tei część za-

chodnia.

RODZAY DRUGI.

ŚCIERWNIE, m. Cathartes, ILLIG.

Vultur, LINN; Sarcoramphus, IDUMER.

Aas-Voge/, NIEM; Neophron, Sarcoramphe, Zo-

pilote, Catharte, FR.

Dziób mierny, gruby lub szczupły, zawsze
ściśniony, prosty; szczęka od nasady aż do po-

iowy woskówką w wyrostek mięsny różno-

ksztaltny przechodzącą okryta; tum wyraźny,

_sklepisty, ściśniony, hakiem zakończony.

Nozdrza przyszczytne, jajowate, na prze-
strzał otwarte, w brzegu woskówki umieszczo-

ne; język rynienkowaty, po brzegach karbo-
wany.

Głowa podlużna spłaszczonai część wyż-
sza szyi nagie, niekiedy wyrostkami brodawko-
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watćmi okryte; u spodu szyi częstokroć bryża

czyli kołnierz, pierzasty.

Nogi chwytne, mierne lub szczupie; oŻówie
skoku łuskowato siatkowate; palec środkowy

najdłuższy; palcogrzbiety tarczyste; pazury krót-

kie, zakrzywione, słabe.

Skrzydła długie, lotka 3a i 4a najdłuższa,
ogon mierny, równy.

Ścierwniki, obdarzone wzrokiem i węchem

doskonałym, dla wielu przymiotów wspólnych,

w jednym rodzaju z Sępami, przez dawniej-
szych autorów, mieszczonómi były. Lubo są
przykłady, że mniejsze i słabsze napastują źwie-
rzęta, lecz zawsze gromadnie; większe zaś chy-

ba zdychające stają się obżarstwa ich iupem.
Scierwniki w dwóch następujących geografi-

cznych opiszemy oddziałach:

ŚCIERWNIEI AMERY KAŃSKIE.

ik. ŚCIERWNIK. RONDOR, m. Cażhartes Gryphus,

TEmv.

Vultur Gryphus, AUCcroRUM.
Gypagus Gryphus, VIEILL.

Catharte Condor, TEvu. pl. coł. 133. 6.408 9,

Na głowie wyrost grzebieniasty, chrząstkowa-

ty, zajmujący do połowy wierzchnią część

dziobu i czoło; pod dziobem płachta skórna
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w dół szyt zwisła; u spodu szyi wyrost so-
plowaty, nagi.

Skóra na głowie i szyi naga, sino czerwo-
nawa, w rozmaite glistowate fałdy pomarsz-
czona; z koloru i kształtu przypomina na pićrw-
szy rzut. oka też same części nagie, u naszych
Indyków domowych koralami zwane. Grzebień

„i przodkująca część płachty poddziobowćj cie-
mno fioletowe. Tył i boki spodu szyi obejmuje
_bryża z puchu białego; z przodu zaś nagość skóry
daleko na piersi zachodzi. Całe upierzenie, prócz
białych skrzydlnych pokryw i lotek drugiego

rzędu, jest czarno popiełatawe. Samica grzebie-
nia na głowie nić ma; skrzydła jćj nie są białe,
lecz siwo popielate; aczarność upierzenia w ru-
dawą barwę przechodzi.

. Wińniśmy sławnemu Ilumboldowi dokład-
ne Kondora opisanie i oczyszczenie ż podań ba-
jecznych historyi ptaka tego. Powieści o ogro-
mie Kondora, mówi on, równie jak o olbrzy-
mich Patagonach, zmniejszyły się w miarę bliż-
szego ich poznania: 0 czćm łatwo przekonać się
można z objaśnienia następującego. Dlugość
Kondora stop 3, cali 6; siąg skrzydeł stop 9; skok
cali 10; dziób cali 2, linii 10; pazur tylny cal 1.
Wymiar ten, z największego wzięty exempla-
rza, nie odpowiada wielkości niektórych stare-
go lądu Sępów; łubo pomiędzy drapieżnemi
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Ameryki ptakami, Kondor pićrwsze niezawod-
nie zajmuje miejsce.

Kondory' mieszkają w Ameryce południo-
wćj, w pasmie gór Andyjskich, na wysokości
wiecznych śniegów, więcćj jak na 2,000 sążni
nad poziom morza wyniesionćj. Lot ich jest

potężny i wspaniały. Cały dzień krążą w po-
wietrznćj wysokości okiem niedoścignione, a za

ujrzeniem ścićrwa, spuszczają się niespodzianie
i pożerają zdobycz w obec patrzących się lu-

dzi. Amerykanie chcąc łowić żywych, wywle-

kają wołu lub konia zdechłego, na miejsca od

nich uczęszczane. Wkrótce z różnych stron

przypadają Kondory i z taką obżerają się żar-

łocznością, iż obciążone, przy pewnćj ostróż-

ności i wprawie, łatwo pojmane być mogą.

Samica, bez usposobionego gniazda, w lada

wklęsłości, na najwyższych skałach, niesie dwa

jaja: takowa liczba postrzegać się daje i w na-
stępnych współrodzajowych gatunkach. U mło-

dych wszystkie części nagie puchem są okryte.

Co do porywania dzieci,cieląt, owiec it. d.,

Humbold pomimo usilne na miejscu badania, nic

takiego nie dowiedział się, czemby się dawniej-

sze potwierdziły baśnie. Z Europejskich zbio-
rów, jeden tylko gabinet wiedeński, posiada

wypchanego samca i samicę; a przed kilką lat,

Menażerya paryzka, dwóch żywych Kondorów
nabyła.
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2. ŚCIERWNIE SĘPIASTY, m. Catkartes vul-
turinus, TEMM.

Vultur californianus, LATH.
Catharie vautourin, Temu. pl. col. 31.

Głowa i szyja naga, gładka, bez żadnych wy-
rostków.

Kolnierz jak u Sępów, z kilku rzędów,
bardzo długich piór złożony; skrzydła znacznie
od ogona dluższe; całe upierzenie śniado czarne;

w ogonie stćrówek dwanaście; części nagie

czarne, dziób gruby, żółty; nogi czarne. Dlugość

stop 3, cali 3. Ojczyzną Kalifornia.

3. ŚCIERWNIK PAPA, m. Caćartes Papa, ILuic.
Vaultur, LINN.

L'Urubu ou roż des vautours, Burr. RE 428.

Na dziobie w róż grzebieniasty, wycinanąY,
żółty.

Piękny ać, Ameryki południowćj między-
zwrótnikowćj mieszkaniec, odznacza się między
wszystkićmi drapieżnómi ptakami dziwną roz-

-, maitością barwy: głowę mu zdobią wyrostki
różnokolorowe; szyja naga, żółta, na karku czer-
wona, u spodu piękną popielatą otoczona bryżą;
grzbiet żółto rdzawy, spód bialy; lotkii stórów-
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ki czarne, dziób i nogi czórwone.Wielkość gęsi
domowej. Zywi się jak wszystkie współrodza-

jowe, ścierwem; łowi szczury i jaszczurki.

4. ŚCIERWNIE CZARNY, m. Cażharżes Aura,
VIEILL.

VIEILL. Ożs. d'4m. pl. 1.

Czarny, wielkości kapłuna. Mieszka wBra-

zylii gromadnie, po wsiach i miastach, gdzie
wszelkiego rodzaju nieczystości uprząta: jego

zabicie surowo karanćm bywa. :

5. ŚCIERWNIK ŚNIADY, m. Cathartes atratus,
TEMM.

| Vautour du Bresil, Burr. enł. 187.

Sniado szary, czasem czarniawy; głowa i

szyi część wyższa popielatym puchem porosła;

dziób białawy, nogi sine. Długość stop 2,cali2.

Ojczyzną Ameryka południowa i północna.

ŚCIERWNIKRI STAREGO LĄDU.

6. ŚCIERWNIK BIAŁY, m. Catharies peronop-

terus, TEMM.

Vultur Meleagris, PALL. Zoog. T. 1. p.377.

Vautour de Norcege, BUFF. enl. 429.

.sgabąd alimoche, Temu. Man. V. 1.p. 8. Atl.
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Dziób szczupły, wierzch głowy i przód szyi
nagi, ogon stopniowany.

Biały; części nagie Żółte, lotki czarne.

W Europie północnćj rzadki, w południowej
zwiedza górzyste kraje. W Afryce pospolity,
towarzyszy stadami dużemi karawanom przez

pustynie ciągnącym; gdzie zdychające wielblą-

dy, rozmaite obozowe pozostałości, nawet ex-

krementa ludzkie pożera. Długi stop 2, cali3.

7. ŚCIERWNIK MNICH, m. Cażkartes Mona-
chus. TEMM.

Catharte moine, TEuu. pl. coł, 222.

Dziób od głowy dłuższy,szczupły, ogon równy.

Wierzch głowy i wyższa część przodu szyi
naga, czerwonawa; potylica i kark niskim gę-

stym puchem okryte; pod karkiem bryża mała.

Całe upierzenie czekoladowo brunatne; dziób

czarny; nogi żółte. Dlugość stop 2, cali 2. Miesz-
ka na pobrzeżu zachodnićm Afryki. Nowo od-

kryty.

Dwa niepewne gatunki, jako Cażharzes Me-
leagrides TEvu., znajomy tylko z odrysowanćj
glowy, i Fultur sacra Bartrami, miejsca tu nie
mają. Dotąd nie mamy żadnego podania, aby
jakikolwiek gatunet Sępa albo Scierwnika u nas
był spostrzeżonym; te zaś, o których Rzączyń-
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ski (Aucłuarium. p. 429), namienia, do naszych

większych Orłów niechybnie odnieść się po-

winny. .

RODZAJ TRZECI.

RR m. GYPAETUS, STORR.

Cunopeab, Ross.; Wno RGG Geier-Adler,
Greif, Niem.; Gypaćte, Griffon, Phóne, Fr.; Vul-
tur-eagle, ię. ; Avoltojo barbato, WŁ

Dzió6 potężny, od głowy dłuższy; tum wy-

pukło wzniesiony, hakiem zakończony; przy na-

sadzie włosy szczeciaste wsteczne szczękę o0-

krywają; pod żuchwą kiść z takichże włosów
kształci brodę.

Nozdrza poboczne, jajowate, w szczeciach

ukryte; język chrząstkowaty, dwudzielny.

Głowa i szyja krótkićm, gęstćm, przyodzia-

na pierzem.

Nogi chwytne, mierne, silne, aż do palców
upierzone; palec środkowy najdłuższy; palco-
grzbiety tarczyste; pazury silne, miernie za-
krzywione, ostre.

W skrzydłach druga i trzecia lotka naj-
dłuższa; ogon długi, stopniowany.

| Orlosęp sam jeden od Ścierwników do So-
kotów stanowi przejście; jakoż nietylko cechy
i kształt, lecz i obyczaje obu tych rodzajów
w sobie łączy. U dawniejszych autorów razem
ze Ścierwnikami do rodzaju Sępów należał; wielu

Om. T. 1. 3
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z dzisiejszych nawzajem kilka gatunków Orło-
sępa w dziełach swych wymieniają, które są

tylko odmianami wieku i ubarwienia. Ptak ten

naj większy z drapieżnych europejskich, mieszka
w górzystych cieplejszych starego lądu krajach.

ORŁOSĘP BRODATY, m. Gypaćżus barbatus,
w Cuv..

Vultur et Falco, AUCTORUM.
Gypatte barbu, TEM. pł. coł. 431.
Der bartige Alpen-Geieradler, BORKH. Teut.

Orn. XIX. Heft, taf. I. (stary) taf. 2

(miody), figury dokładne.
Nisser, czyli złoty Orzeł, BRvce. pł. 31.

Głowa, wierzch szyi i spód ciała białawy;
pręga czarna ciągnie się od nasady dziobu po

nad okiem i w górę ku wierzchołkowi głowy

dąży: przód szyi i wyższa część piersi rdzawa,
wierzch ciała, skrzydła i ogon, ciemno popielate;

środki piór na grzbiecie i pokrywach skrzydl-
nych, białą krósą wzdłuż stosin oznaczone; nogi

sine, tęcze pomarańczowe, powieki czerwone.

Dlugość stop 4, cali 7. Mlode pićrwszoletne
mają głowę i szyję czarno brunatną, całe upie-

rzenie śniade z białómi na grzbiecie plamami,

(W takićm ubarwieniu Fuliur niger, LArn., Gy-
, padłus melanocephalus, MŁYER., Tasch. B. I. 8. 13.)

Lot ma od Sępów bystrzejszy i ztaką gwałtow-
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nością uderza na mnięjsze ssące źwierzęta, iż
je z wierzchołków skał strąca, zabija, i na miej-

scu pożera. Głodem przyciśniony i padliną nie
gardzi. Samica łącznie z samcem, na opokach

niedostępnych, z gałęzi grubych, z podscieiką
traw suchych i szczątków źwierzęcych, obszćr-
ne buduje gniazdo; w nićm wysiaduje dwa du-
że, białe, chropowate jaja.

Orłosęp juź dziś rzadkow Europie postrze-
gać się daje. Przed laty, Alpy szwajcarskie,
wysokie góry Tyrolu, i Karpaty, były jego po-
mieszkaniem; lecz za wyrządzane szkody w

Żwierzynie i domowym drobiu prześladowany,

został już prawie wytępionym. Pan Michachel-

les czyni wzmiankę o strzelcu Andreas Durner,
który 65 Orlosępów własną zastrzelił ręka; i o

wielu innych, w zabijaniu tych ptaków, równie
szczęśliwych i zręcznych. Jednakże w Sardynii

dosyć jeszcze często widywanym bywa. Pallas

i poźniejsi pisarze twierdzą, iż nie jest rzadkim
na górach Dauryi i Altaju. Afrykańskie Orto-

sępy niczćm się od europejskich nie różnią. Zo-

łądek Oriosępa trawi nie tylko sierść, pióra, lecz

i kości same; gdyż niestrawionych części w kształ-
cie kiębów, jakto czyni inne drapieżne ptastwo,

nigdy nie odrzuca. Owszem Pallas świadczy,-
że w Nerczyńsku samćmi kośćmi karmiony; zu-
pełnie one trawił; a białe wówczas stwardniałe

pomioty jego, dla niedostatku prawdziwćj kró-
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dy; której w całej Syberyi dotąd nie postrze-

Żóń0; przez krawców tamecznych używane były.

Mnogie podania 6 porywaniu dżzieci, baranów,
kóz dzikich it. d. przez Ortosępów, nie uważam
nawet za prawdopodobne; przekonałem się bo-

wiem nie jednokrotnćm doświadczeniem, że ża.
den najsilniejszy ptak, nie jest wstanie tiiiieść
w. powietrzu ciężaru przechodzącego własną je-

go wagę; największy zaś Orłosęp nad funtów

20 nie zaważy: wnośić więc z pewnością mo-
Żna, iż ledwoby dzićcię od miesięcy kilku po-
dźwignąć zdołał. Zdaje mi się, że to postrzeże-
nie dostatecznie zbija przesadzone powieści,
jakie niedawno jeszcze w pismach peryodycz-
nych, o porwaniu przez Orłosępa ośmio-letnićj
w Szwajcaryi dziewczyny, ogłaszane były.

" RODZAJ CZWARTY.

ŻÓRAWIOSĘP, JAROC. GYPOGERANUS, Iiuic.

piA Teuu. ()

Serpentarius, CUV., LACEP.

Secretarius, DAUD.

Ophiotheres, VIEILL.

Falco, LINN.

 

(*) U Pana Lesson pomieszezony w oddziale Acci-
piłres Gallinaces. Onctrostres, Pieżll.
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Sżelzengeier, Niem.; Messager ou Sćcretaire,
Fr.; Secretary or Sagittarius, Ang.

Dztóć od głowy krótszy, silny, ściśniony,
haczysty. |

Nozżdrza poboczne, w brzegu woskówki u-
kośnie otwarte; język szydłowato zakończony.

Głowa gęstćm pićrzem odziana, nad oczy-
ma brew rzęsowata, uzdy nagie.

Nogi chwytne, długie, szczupłe, aż do prze-
gubu upierzone; haski tarczyste, pazury słabo
zakrzywione, ostre, zwykle od biegania przy-
tępione. |

Skrzydta długie, na zgięciu trzema sęczka-
mi kościstómi uzbrojone; pięć lotek pićrwszego
rzędu od innych dłuższe; w ogonie stopniowa-
nym dwie środkowe stćrówki bardzo przedłu-
Żone.

Żórawiosęp dla nóg wysokich i dosyć dłu-

gićj szyi, przenoszonym był od systematyków
z rodzaju do rodzaju; już do Podkasałych, Gra/-
lae, już do Sępówi Sokołów. A że cliaraktery-
styka jego z pomienionćmi wyżćj ptakami ma
mnićj więcćj styczności, przeto, nie mogąc go
nigdzie z dostateczną umieścić ścisłością, zgo-
dzono się, aby w rzędzie drapieżnych, jako ro-
dzaj udzielny pozostał.
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ŻÓRAWIOSĘP WĘŻOJAD, GoRs., Gypogeranus
| serpentarius, ILLIG.

Messager du cap de Bonne Espćrance, BUrF.
enł. 721.

Gtowa, kark i cały wierzch ciała ciemno

popielaty, na skrzydłach w rudawy kolor prze-
chodzący; przód szyi, piersi i wyższa część brzu-
cha, białawe; w ogonie końce stórówek białe

plamiste; nogi czarniawe. Pęk piór tęgich na

potylicy utkwionych ksztalci czub rzadki, na

sześć cali długi, w dół zwisły; owe to pióra,

jakby przez podobieństwo do biuralisty z pió-

rem za ucho wetknionćm, powodem były do
nazwania go Sekretarzem. Zórawiosęp mieszka

w Afryce południowej; postać jego przypomina

prędzej Żórawia, jak ptaka drapieżnego. Sto-

jący wysokością stop 3, cali 6 wymierza; ściga-

ny woli się ratować rączym biegiem niż lotem.

Samce do upadlego o samicę walczą. Gniazdo
budują na niskich, gęstych krzewach, z gałęzi
suchych, tak płaskie i obszerne, jak gniazdo

orle: to służy jednćj parze przy corocznych po-

prawkach przez lat wiele. Samica niesie jaj
dwa do trzech, wielkości gęsich. Młode przez

kilka miesięcy gniazda nie opuszczają, i karmio-

ne Są przez rodziców, póki same w bieganiu,

łowieniu wężów i różnego płazu, zupelnie się
wydoskonalą. W kolonijach amerykańskich sta-
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rano się rozmnożyć tego pożytecznego ptaka,
w celu wytępienia mnóstwa jadowitych wężów,

kryjących się w plantacyach trzciny cukrowćj;

niewiadomo wszakże, czy się to przedsięwięcie

szczęśliwie powiodło. Prócz rozmaitych pła-
zów, większe owady, a mianowicie szarańcza,
za pokarm mu służą.

RODZAJ PIĄTY.

SOKOŁ,RZĄCZ.; FALCO, LINN. et AUCTORUM.

Coxoab, Ross., Sokał, Cz., Falke, Niem., Faucon,

Fr., Falcon, Ang., Falcone, Wi.

Dziób mierny, silny, haczysty, przy nasa-

dzie woskówką opatrzony.

*' Nozdrza poboczne, na przedzie. woskówki
umieszczone, okrągławe, otwarte; język chrząst-

kowaty, nie zawsze w końcu dwudzielny.
Głowa upierzona; nad oczyma wystawa

kostna.
Nogi chwytne, silne, a lub do poło-

wy upierzone.
Sokoły na e: wejrzenie od Sępów :

Ścićrwników rozróżniać się dają: postawą har-

dą prostopadłą, wzrokiem srogim, oczyma głę-

boko osadzonćmi i cokolwiek na przód zwró-

conćmi. Niemnićj się szlachetniejszćmi odzna-

czają obyczajami; śmiałość, waleczność, Soko-
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dów. są udziałem. Głodne w stanie.nawet wol-

ności na padło się nie kwapią; a konieczność

wlana im od natury zdobywania żywego łupu,

podniecając energią, wpływa bezpośrednio na

ich organizacyą i wytrwałość zawsze czynnego

Życia. Ta trudność w zadość uczynieniu pićrw-

szym potrzebom, czyni ich nietowarzyskićmi,.

zwłaszcza w krajach na źwierzynę ubogich.

Wiosną tylko samiec z samicą pary się trzymaja;

a po wyprowadzeniu potomstwa, gdy młode

dość już są silne, aby same wyżywić się mogły;
cale rodzeństwo rozprasza się i nie cierpi bliz-

kiego podobnych sobie sąsiedztwa. W rodzaju

sokolim postrzegamy: lód, iż wypierzanie się

jest pojedynczóm czyli jednokrotnćm w ciągu

roku; Źre, że doskonale stałą barwę, ledwo po
upływie lat kilku lub kilkunastu, stosownie do
wielkości gatunków, otrzymują. Orzeł Bielik,
F. albicilla, którego od lat 20 hoduję, ledwo po
skończonym 14 roku Życia swego, corocznym

prawie, acz mało pod koniec znacznym odmia-

nom, ulegać przestal..
Dawniejsi Ornitologowie, wielki Linneusza

rodzaj Falco, na kilkanaście podzielili rodzajów,
a te na części jeszcze drobniejsze; dzisiaj atoli

w całości go zachówano i dziewięć tylko osta-

tecznie przyjęto w nim oddziałów (*%). W tych

 

(*) Jeden z najnowszych pisarzy P. Lósson, potrafił
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opiszę, trzymając się układu Temminck'a, ob-

szernie nowo odkryte gatunki, pokrótce oddawna

znajome, awymieniając tylko charaktery główne

litewskich; którym mam zamiar, da Bóg, osóbną

poświęcić kartę.

ODDZIAŁ PIERWSZY.

ORLIKI, m. GYMNOPS, Spix.

Daptrius Ibycter. Polyborus, VIEILL.
 Caracara, VAILL.

Dziób trochę przedłużony, od nasady pro-
sty, z woskówką obszerną; źwarz u niektórych

i podbródek nagi; skokt nie upierzone, gładkie;

obówie nóg tarczowate; pazury tępe; w skrzy-

dłach lotka 3a, lub 4a najdłuższa.

Wszystkie mieszkają w Ameryce południo-

wćj, żyją pojedynczo lub parami, na padlinę
zbierają się gromadnie: są to ptaki zuchwałe i

w większćj części łupem się żywym karmiące.

 

wszakże rodzaj Sokoła, na cztćrdzieści pięć róż-
nego tytułu i nazwania oddziałów rozdrobnić; nie
mniemam aby tym obciążającym pamięć trybem,

wielką przysługę położył w Ornitologii.

Orn. T. 1 4
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1. SOKOŁ BIAŁOBRZUCHY, m. Falca aquilinus,
LINN.

Petit Aigle YAmćrique, BUFF. enl. 417.
Ranconca 4 centre Glanc, LESs., Orn. p. 33.

Czarny; bruch i pokrywy podogonowe bia-

łe; obwody oczu i część naga szyi czerwone;

nogi żółte; długość cali 21. Mieszka w Brazylii.

2. SOROŁ RKARAKARA, m. Falco Śrastliensis,

LINN.

Brudno kasztanowaty; brzuch biało pręgo-

wany, wierzch głowy czarny, na tyle glowy
czub mały; ogon na spodzie pręgowany, z szć-

roką brunatną na końcu stćrówek przepaską;

woskówka, twarz i nogi żółte. Długość cali 20.
Ojczyzną Paragwaja.

3, SOROŁ ŻAŁOBNY, m. Falco Novae Zelandiae,
LATH. |

Caracara funebre, TEM. pl. coł. 192. (stary).

224. (młody).

_ Czarny; dziób i końce stórówek biale; no-

gawice rdzawe; woskówka i nogi pomarańczo-

wo żółte. Długość cali 22. Mieszka w nowćj

Zelandyi na ziemi Van-Diemen i na wyspach

Maluińskich. PP. Quoy i Gaimard, którzy go
na tych ostatnich w wielkićj postrzegali liczbie,
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świadczą, iż tak jest zuchwały, że myśliwym
ubitą źwierzynę z pod rąk chwyta i dla pożarcia
na stronę unosi. Do tego gatunku należą, Falco

formosus i deneger, Illigera.

4. SOROŁ CZARNY, m. Falco aterrimus, TEMM.

Caracara noir, TEMM. pl, col, 37. (stary), 342.
(młody).

Daptrius ater, VIEILL.

Czarny;twarz naga czerwonawa; nasada
ogona biała. Długość cali 145. Ojczyzną Gujana.

ODDZIAŁ DRUGI.

—-—SOKOŁYWŁAŚCIWE, FALCONES NOBILES.

Dziób krótki, gruby, od nasady w dół za-
krzywiony; krajce wierzchnie przy końcu w je
den lub dwa zęby wycięte; wycięcie w Żżuch-
wie zębom przeciwległe. Nogi mierne; palce
silne, dlugie; pod palcami brzuśce wysokie, chro-

pawe; pazury potężne łukowato zakrzywione,
bardzo ostre; skrzydła długie, w nich lotka 2a
najdluższa.

Do tego oddziału należą Sokoły szlachetne,
we wszystkich językach tak nazwane, czy to
z powodu, że Żyjącym tylko karmią się łupem,
czy że przed laty do fowów usposobione ku za-

|
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bawie panującym i szlachcie wyłącznie służyły.

To tylko o nich z pewnoscią powiedzieć można,
Że ze wszystkichwspółrodzajowych najwalecz-
niejsze, że daleko większe od siebie ptastwo

zawsze z góry piersiami zuchwale uderzają, że

padliny nie jedzą, nawet głodem morzone, że
wszystkie większe, mogą być z pożytkiem do
łowów układane. Zupełnie małe gatunki drob-
nćm tylko ptastwem, a więcćj jeszcze chrzą-

szczami, żywić się zwykły.

5. SOROŁ DWUZĘBY, m. Falco bBidentatus,

LATA.

„Faucon bidentć, TEMM. pł. coł. 58. (stary),

_ 228. (młody).

Dwa zębyzkażdćj strony szczęki wkraj-
cach wycięte, dobrze Sokoła tego charakteryzu-

ją. Z wierzchu ołowiasto siny, od spodu rdzawo

falisty; przód gardzieli biały. Długość cali 13—

14. Ojczyzną Brazylia i Gujana.

6. SOKOŁ DWUSZCZERBY, m. Falco diodon,

TEM.

Faucon diodon, TEMM.

Od poprzedzającego o dwa cale mniejszy,
dziób ma stosunkowie grubszy,zdwóma giębo-
kiemi na krajcach szczerbami; z wierzchu czar-
no, ze spodu swiatło popielaty; nogawice i po-
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krywy pod skrzydłami rdzawego koloru. Nowo
odkryty w Brazylii przez Księcia Maxymiliana

Neuwied.

7. SOKOŁ BIAŁOŻOR, Rzacz. Falco Gyrfalco,
PALL.

_PALL. Zoogr. Tom. I. p. 324.

Gerfaut blanc, BuFF. enł. 446. (stary), 210.
(dwuletni), 462. (roczniak).

Falco Islandicus, candicans, = fuscus,

AUCTORUM.

Kpezems, Ross.

Biały,z wierzchu i na ogonie w poprzek

śniado pręgowany, na spodzie śniado kropko-

wany; woskówka, obwody oczu i nogi żólte.

Diugość samca stopa 1, cali 10, samicy stop 2,

cali 3. Mniejsza lub większa ilość i obszerność

plam śniadych, pochodząca od wieku i klimatu

w którym Sokoły żyją, stała się powodem do

licznych synonimów wyżćj przytoczonych. U

młodych kolor biały tylko gdzieniegdzie się prze-

bija. Mieszka na całój północy w Europie, w A
zyi aż po Kamczatkę i bez wątpienia w Ame-

ryce. W okolicach górzystych; w Litwie, lubo

bardzo rzadko, przelotem widzieć się daje. Bia-
łozor u Cuvier'a stanowi podrodzaj Hierofalco.
(Regne animal. T. 1. p. >
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8. SOKOŁ RAROG, Rzacz. Falco laniarius, BELLON.

JFaucon lanier, Temu. Man. V. I. p. 20, Ażl.

Falco lanarius, stellaris et a AUCTORUM.
Banaaóans, Ross.

Skrzydła od ogona znacznie krótsze, dziób
i nogi błękitnawe. Wierzch głowy rudawy, bru-
natno plamisty; nad okiem szeroka brew biała;
wszystkie wierzchnie części brunatne, każde z o-
sobna pióro rdzawo brzeżyste; wąs brunatny
ciągnie się od nasady dziobu przez policzki; cały
spód biały, na szyi, piersiach i brzuchu płomy-
kowato upstrzony; na stćrówkach plamy szeląż-
kowate, rudawe. Długość samca stopa 1, cali 73,
samica o trzy cale większa. Mieszka na wscho-
dzie.Europy, w Azyi; na Podolu dosyć pospo-
lity, i stąd często Sokołem podolskim zwany;
w Litwie przelotny (*).

 

(*) Dotąd trwa wątpliwość, czy wyrazy BiałozoriRa-
rog oznaczają ptaka jednego wróżnćj barwie, płci
lub wieku, czyli też do dwóch osobnych gatunków
odnieść się powinny. Niewiadomośći krytyki nie-
dostatek są obojętności tćj przyczyną. Najstarszy
bowiem z Naturahstów naszych Rzączyński, żyjący
właśnie w wieku, w „którym ptaki drapieżne po-
wszechnie do łowów używane, a następnie kazdemu
dobrze znajomebyły, Białozorem, nazywa systema-
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9. SOKOŁ WĘDROWNY, JAR. Falco peregrinus,
7 LINN.

Lanier, Burr. en/. 430 (bardzo stary), Fax-

con, 421. (stary nie wypierzony), Favcon

passager, 469 (dwóletni), Faucon sors, 470.
(roczniak);

Falco gentilis, communis, abietinus, AUCT0-
RUM.

Skrzydła długości ogona, palec środkowy prze-
dłużony, na policzkach szeroki wąs czarniawy.

Z wierzchu czarno popielaty, od spodu bia-

ły; na szyi i piersiach podłużne wązkie plamki,

na brzuchu w poprzek falisto pręgowany; tęcza

i nogi żółte. Długość samca stopa1, cali5. Mie-
szka w górzystych Europy kajach; w Łitwie

przełotny czasami się gnieździ.

 

tyczny gatunek Hałco Gyrfalco, u Rossyan wedlug

Pallasa Kretschet, Rarogiem zaś, Accżpiier Cyano-

pus. (Auctuariump. 352 4382); i prócz wieln cha-

rakterów, nogami błękitnemi Raroga od Białozora

"gruntownie rozróżnia. Statut litewski, zabytek naj-

wyższćj u nas starozytności, przepisując kary za gra-

bież lub zabicie ugłaskanych i pożytecznych domo-

wych Źwierząt, na karcie 333, za Krzeczota czyli

Białozora naznacza 5, a za Raroga 4 kop groszy.

Czacki, krytyk guntownością zdań celujący, w dziele
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10. SOROŁ RDZAWOCZELNY. m. Falco pere-
geod, TEuk.

Faucon peregrinoide, TEMM. pł. = 479.

Nowy ten Sokoła gatunek, do poprzedza-
jącego podobny lecz mniejszy, czoło i całą po-

„ tylicę ma koloru rdzawego, na wierzchu glowy

plamę czarną w kształcie podkowy przodem do

czoła obróconćj; płaszcz światlo popielaty, ciem-

nićj pręgowany; spód rudawy, na bokach ciemno

cętkowany; w końcu ogona dwie czarne prze-

paski; nogi żółte. Długość cali 13. Ojczyzną

Afryka.

11. SOKOŁ BIAŁOGARDLISTY, m. Falco deiro-

leucus, TEMM.

Faucon a gorge blanche, TEMM. pł. coł. 348.
(stary).

Głowa i: cały wierzch ciała czarny, cokol_

 

o Prawach polskich t ltewskdch, na karcie 245, tuk

się wyraża: Ptak Rarog, po włosku Łanżero, po
niemiecku Scheymer, po francuzku Lanier, Lanue-
rei, należy do największych osobliwości w innych

krajach: u nas Rarogi z blękitnym dziobem i no-

gami, używane były do polowania od czasu żniwa
aż do poźnćj jesieni. Opaliński, nauczyciel Zyg-

munta Augusta, usprawiedliwia niedawanie pozwo-

lenia wychowankowi swemu polowania Rarogiem,
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wiek modro mieniący; gardziel biała; boki szyi,

piersi i nogawice, ciemno rude; brzuch i boki

naprzemian rdzawo i czarno pręgowane. Dlugość
cali około 16. Nowo odkryty w Brazylii.

12. SOROŁ WASACZ, m. Falco biarmicus, TEMM,

Kaucon biarmique, TEMM. pł. col. 324,

Obwódka wkoło oczu naga, szćroka, żółta,

Dwie czarne, wązkie, równoległe pręgi, jed-

na od oka, druga od kąta paszczowego w dół

szyi idące, dobrze Sokoła tego charakteryzują,

Czoło ma biale, ciemie czarne, potylicę rdzawą,

płaszcz ciemno popielaty; spód bialawy, na brzu-

chu i udach blado rudawy; nogi żółtawe. Diu-

gość cali 15. Nowo odkryty w Afryce połud-

niowćj.

 

że ten ptak najdrapieżniejszy w swoim rodzaju, por-

wane ptaki rozdziera; a tak samego tylko okrucień-

stwa w tóm polowaniu uczyć się można. Nakoniec

Ks. Jundziłł, bardzo trafnie nazwiska Rarog i Bia-
łozor do nazwisk systematycznych zastosował. Na

tych więc zasadach, pomimo wbrew przeciwne zda-

nie wielu dzisiejszych pisarzy, Białozora i Raroga

uważam za dwa całkiem oddzielne j niezaprzeczone

gatunki.

Ben: T. 1. 5
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13. SOROŁ DŁUGOCZUB, m. Falco lophotes, Cuv.

Faucon huppart, TEMM., pł. coł, 10.

Dziób bardzo zakrzywiony, na bokach szczęki
brózda podłużna; nogi, palce i pazury krótkie,

szczupłe (*); obówie nóg puklerzykowate.

Jedyny exemplarz w Europie, niedawno

przysłany z Pondichery przez P. Lechenault do

Muzeum paryzkiego, mana tyle głowy czub dtu-

gi, aż do grzbietu sięgający, 4 wązkich piór zło-
Żony; czub ten, glowa, szyja, cały wierz ciała,
ogon i podbrzusie, czarne, błękitno mieniące.

Szćroka biała przepaska nad piersiami, skrajne

chorągiewki barkówek i lotek, przy końcubiało
plamiste, same zaś.końce czćrwono kasztanowa-

te. Piersi ciemno kasztanowate; na brzuchu szó-

rokie, poprzeczne, na przemian żółto rdzawe

i brunatne pasy. Wszystkie pióra na głowie i

szyi wązkie, długie, zaostrzone. Długość cali 134.

14. SOKOŁ ALDROWANR'A, m. Falco Aldro-

_candii, REINw.

JFaucon Aldrotandin, Teu. pł. coł. 128.

Falco severus, EIORSsF.?

Obwodysoczu nagie; wielkość Drzemlika,

Głowa i płaszcz ołowiasto czarny; w lot-

kach, na wnętrznych chorągiewkach, plamy ja-

 

4 .t . .

(*) Z powyższych cech wnosić można, iż wkrótce

gorliwi systematycy, z tego Sokoła nie zaniedbają
, .

utworzyć rodzaju nowego.
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jowate rude; gardziel światło, cały spód jaskra-

wo rudy; obwody oczu, woskówka i nogi żólte.

Długość cali 103. Nowo odkryty przez P. Rein-

wardt, na wyspie Jawie.

15. SOKOŁ RDZAWOSPODNI, m. Falco femora-

lis, Teu.

Faucon «4 culotte rousse, TEMM. pl. col. 343,

(stary), 221. (młódszy).

Kształt i wielkość Pustutki; skrzydła na cał
jeden od zaokrąglonego ogona krótsze. -

Wierzch głowy, płaszcz cały i wąs na policz-

kach, biękitnawo popielate; nad okiem brew biała,
w przedlużeniu swćm w dół karku rdzawa; gar-
dziel i przód szyi białawy; na piersiach podłużne

pręgi rzadkie, brunatne; brzuch i boki czar-

nawe; podbrzusie, nogawice i pokrywy podogo-

nowe, jasno rdzawe; nogi żółte. Długość cali 12.
Barwa młódszego: z wierzchu i ze spodu

ciemno brunatny; brew, gardziel, szrank skrzy-

deł, nogawice i pióra podogonowe, żólto rudawe;

nogi sine. U pićrwszoletnich wszystkie pióra
brunatne, rdzawo brzeżyste. Gatunek nowy, nie-

dawno z Brazylii przez P. Natterer przysiany.

. 16. SOKOŁ MODRAK; m. /alco concolor, TEMM.

Faucon concolore, 'TEMM. pl. col. 330.

Skrzydła od ogona cokolwiek dłuższe , lotka
skrajna, przy końcu na cał wycięta.
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Całe upierzenie jednostajnie biękitnawo si-
we, stosiny piór ciemniejsze, dziób i lotki czar-

ne, woskówka i nogi żółte: barwa młodych je-

szcze niepoznana. Długość cali 123. Ojczyzną

Afryka północna.

17, SOKOŁ KOBUZ, Rzacz., Falco Subbuteo, LINN,

Hobereau, BUFF. enł, 432,

Z wierzchu śniady, od spodu białawy, po-

dłużnie śniado plamisty; nogawice i pokrywy

podogonowe ciemno rdzawe. Długość cali 14.

U nas pospolity.

18. SOROŁ DRZEMLIK, RzACZ., Falco Aesalon,

001 «TEM.

Le Rochier, Burr. enl. 447, (stary); !Eme-
rillon, 468. (młody).

Falco caesius, lithofalco, AUCTORUM.

Skrzydła znacznie od ogona krótsze; lotka
pićrwsza i czwarta jednostajnćj długości.

Z wierzchu siwo modry, od spodu rudawy,

piomykowato nakrapiany; gardziel biała. Dłu-
gość cali 11. U nas od poprzedzającego rzadszy;
pace niepospolity.
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19. SOKOŁ PUSTUŁKA, Rzacz., Falco Tinnun-
- culus, LINN.

La Cresserelle, Burr. enl. 401. , 471 9.

Skrzydła od ogona krótsze, szpony czarne,

Giowa i ogon siwo popielate; przy końcu
sterówek szeroka przepaska czarna, same końce
biale; grzbiet i skrzydła ceglasto rdzawe, czar-
no plamiste. Dingość cali 14. Samica czerwo-
nawo. rdzawa z wierzchu czarno w poprzek prę-

gowana, na spodzie podłużnie plamista, na ogo-

nie 9—10 wązkich czarnych przepasek. Mieszka
w gajach i po miastach na wysokich opuszczo-

nych wieżach; u nas bardzo pospolity, nawet

częstokroć zimuje,

20. SOROŁ PLAMISTY, m. Falco punctatus, CvvV.

'Faucon cressellicolore, TEM. pl. col. 45.

Z wierzchu jaskrawo rudy, na grzbiecie i

skrzydłach czarno plamisty; na spodzie białym,

duże, sercowate, brunatne plamki; na ogonie 7

przepasek czarnych. Dlugość cali 10. Odkryty

na Wyspie Francuzkićj.

21. SOKOŁ PUSTUŁECZKA, m. Falco tinnuncu-
loides, MEISNER.

Faucon cresserellette, TEuu. Man. V. 1. p.

31. AU.
Falco zantonyc, NATI.
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Skrzydła równej z ogonem długości; szpony
żółte.

Wierzch głowy i kark siwy; grzbiet iskrzy-

dła ciemno rude, bez najmniejszćj plamki; ku-

per, ogoni część barkówek, sino popielate; w koń-

cu ogona szeroka przepaska czarna, same końce

sterówek białe; gardziel biaława; cały spod ciała

"rudawo czćórwonawy,podłużnie czarno cętkowa-

ny; nogi i pazury żółte. Długość cali 11. Mie-
szka na wschodzie i południu Europy; w Li-

twie bardzo rzadko przelotem widywany.

29, SOKOŁ KOBUŻER, m. Falco rufipes, BESEKE.

Varićtć du hobereau, BUFF. enl. 431.

Falco vespertinus, AUCT.

Skrzydła od ogona dłuższe, szpony białe.

Olowiasto popielaty, bez odmiany; noga-
wice i pokrywy podogonowe ciemno rdzawe;

zewnątrz chorągiewki lotek biało popylone; wos-

kówka i obwody oczu minijowo czerwone; nogi
czerwono Żółtawe. 'Długość cali 107: samica

miode w różnym stanie upierzenia od samca się

różnią. Żywi się wyłącznie owadami; w żolłąd-

ku jego nigdy innćj strawy, prócz żuków i

pszczół, nie znajdy walem. Gnieździ się w lasach

litewskich; mieszka w Azyi i w zachodnich kra-
jach Europy. a
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23. SOKOŁRYBAK, m. Falco Piscażor et Chiquera,
Larn.

Tanas ou faucon pócheur, BUFF. enł. 478.

Dziób i tęcze Żółte, głowa rdzawa, płaszcz

popielaty, spód bialawy, wzdłuż stosin na
wszystkich piórach cętki brunatne. Długość cali
103. Ojczyzną Afryka.

24. SOROŁ MODROSKRZYDŁY, m. Falco Spar-

terius, LINN.

Emćrillon de Cayenne, BvFF. enł. 444. Ó.
Emćrillon de St. Domingue, 10. 465. $.

Przód głowy, plama za uszami i pod okiem

wąs czarny, skrzydła siwo modre, grzbiet i o-

gon czerwono rudy, spód białawy; na grzbiecie

pręgi, na spodzie plamki okrągławe, czarne; nogi

Żółte. Długość cali 85. Ojczyzną Ameryka po-

łudniowa.

25. SOKOŁ WRÓBLOWATY, m. Falco coerules-

cens, LINN.

Faucon moineau. TEuN. pł. col. 97. 0. 9.

Najmniejszy z całego Sokolego rodzaju, le-

dwo cali 6% długością wymierza. Czoło, brew,

boki szyi, piersi i brzuch, białej dluga przez oko

przepaska, wierzch głowy, kark, płaszcz i boki
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ciała czarne, z błękitnym połyskiem; cztćry biale

przepaski na spodzie ogona; części białe u samic

i młodych są mnićj więcćj z rudawym kolorem

pomięszane; dziób i nogi popielato biękitnawe.

Ojczyzną Indye Wschodnie. |

ODDZIAŁ TRZECI.

ORŁY. AQUILAE.

Aqmila, BRiss., Cuv., PALL., MEYER., VIEILL.

Falco, LINN. eż AUCTORUM.

Orzeł, RZACZ.; Opeav, Ross.; Oreł, Cz.; Adler,

Niem.; Aigle, Fr.; Eagle, Ang.; Aquilo, Wi.

Dziób mierny, silny, Ściśniony, od nasady

prosty, w końcu prawie pod kątem prostym na-

gle w hak zakrzywiony; krajce gładkie; głowa i

szyja gęsto pokryte piórami lancetowato zao-

strzonemi; nogi potężne calkiem lub do półowy

upierzone; odówie nóg siatkowato łuskowate;

palcogrzbiety tarczowate, szpony wielkie, ostre,

w półkole zakrzywione; sźrzydła dlugie szćro-

kie; lotka 4ta i 5ta najdłuższe.

Orty oprócz wspólnych z Sokołami obycza-

jów, odznaczają się wielkością, poważniejszą

postawą, sroższym jeszcze wzrokiem, a razem

potęga, siłą i tym wyrazem przemocy, który od

najstarożytniejszych zauważony narodów, po-
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stawił ich na czele ptaków tak, jak Lwa nad
czworonogie wyniosł źwierzęta. Mytologia Gre-

ków i Rzymian przeznaczyła Orła za godło naj-

wyższćj władzy, mieszcząc w szponach jego
pioruny i sadząc u nóg gromowładnego Jowisza.

Dotąd jeszcze, w herbach panujących mocarstw
wyobrażony, tęż samą godność zachował. Nie
wszystkie Orły krew źwierząt chłepcą; niektó-

re bowiem gatunki wyłącznie rybą, a mniejsze

gadem lub owadem się Żywią.

A. Skokt aż do palców upierzone.

26. S. ORZEŁ STELLERA, m. Falco Szellert, m.

Aquila pelagica, PALL. Zoogr.T. I. p. 343.
Falco leucopterus, TEMM.

Aigle leucoptere, TEM. p/, coł, 489. $.

Śniado brunatny; czoło, pokrywy skrzydeł,

kuper, ogon i nogawice, białe; dziób potężny;
nagie okolice oczu, wystawa nad okiem i nóg,-
żółte. Długość stop 3, cali 2.

Lubo Temminck zwiastuje nam Orła tego

za nowe odkrycie Doktora Siebolda, który

niedawno z Japonii go przysłał, nie uczyniwszy

żadnćj o obyczajach wzmianki; jednakże wZo-
ografii sławnego Pallasa daleko wprzódy wy-

danćj, następne napotykamy opisanie co do bar-
wy i wymiaru, w najdrobniejszych szczegółach,
nie tylko z textem Temminck'a,alei z piękną pta-
SR T. 1 » 6
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ka tego ryciną, doskonale się zgadzające. Zna-
komitego Orła tego, mówi Pallas, pićrwszy raz

postrzegł i w notach swoich opisał, godzien lep-

szego losu Steller; piękny zaś exemplarz, z któ-

rego niniejsze zrobiłem opisanie, przysłanym mi

został odBillings'a starannego mórz północnych:

badacza. Wielki ów ptak, pospolity między Kam-
czatką a stałym lądem Ameryki, zwłaszczana

wyspie sławnćj rozbiciem się i śmiercią Berin-
ga, do brzegów samćj Kamczatki rzadko zala-

tuje. Gniazdo zakłada na urwistych nadmorskich

skałach z gałęzi z odległych stron przyniesionych,

którego średnica wynosi stop cztóćry, a wklęsły

środek trawą suchą wyściełanym bywa; samica

znosi w nićm dwa jaja lub jedno, z kształtu,

wielkości i koloru do łabędzich podobne. Pis-

klęta w początku Czerwca puchem okryte są bia-
łym. Gdy się takowemu gniazdu ostróżnie przy-

patrywał Steller, rodzice niespodzianie z taką

nań uderzyły natarczywością, iż © mało co

w przepaść strąconym nie został. Po strzeleniu

do samicy, oddaliły się oboje. A lubo często,

jakby się żaląc, na odlegićj usiadały skale; jed-
nakże przez dwa dni, w ciągu których z oka ich

nie spuszczano, żaden do gniazda nie wrócił.
Ptak ten jest śmiały, chytry, ostróżny, w rodzaju

swoim najdrapieżniejszy, i bardzo bystrego
wzroku. Foki młode wśród morza porywa
ina skały unosi. Śteller widział, jak pochwy-
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ciwszy Lisa białego (Lagopus,) z wysokości po-

wietrznćj rzucił o skałę, zabił i na nićj go po-

żerał. Prócz łupu Żywego, na brzegach wysp,
karmi się ścićrwem i różnómi wyrzutami morza.

Chociaż nazwisko Falco leucopterus, na-

dane mu od Temminck'a dobrze jest zastoso-

wanćm; jednakże dla uczczenia pamięci pićrw-

szego Orła tego wynalazcy, przemiana na Fa/co

Stelleri może naganioną mi nie będzie.

27. S. ORZEŁ GESARSKI, m. Falco imperialis,
TEMM.

Aigle imperial, Temu. pł. coł. 151. (stary),

152. (młody).

Falco Mogilnik, GMEL.

Kąt paszczowy sięga aż po za tylny kąt oka;
na środkowym palcu tarcz 5, licząc od pazura;

na pobocznych po 3 lub 4, stosownie do wieku.

Brunatno czarny; wierzch głowy i tył szyi
płowy, u bardzo starych białawo płowy; wyż-

sza połowa barkówek biała; ogon ciemno szary,

falisto pręgowany; na końcu stćrówek szćroki
pas czarny, dziób czarniawy, woskówka i palce

żółte. Długość samca stop 24, samicy do stop 3

dochodzi. Całe upierzenie młodych jest płowe,

świetlejszemi płomykami oznaczone; płaszcz i

ogon rudawy , lotki czarne. Ojczyzną Afryka
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północna, Turcya, Węgry, Dalmacya; u nas bar-

dzo rzadki, lecz czasami się gnieździ.

28. S. ORZEŁ PRZEDNI, Rzacz., Falco fulvus,

LiNN. | |

Grand Aigle, ou Aigle royal, Burr. enł, 410,
| Aigle commun, 409. (młody).
Aquila nobilis, PALL. Zoogr. T. I. p. 338. 4.

(młody). |
Falco fulvus 6, chrysaćtos , canadensis et

albus, AUCTOR.

Ogon słabo zaokraglony, prawie równy, cokol-
wiek od skrzydeł dłuższy; po trzy tarcze na o0-
statnim stawie każdego palca.

Wierzch głowyikarku rudo płowy; całeu-
pierzenie brunatne, mnićj więcćj stosownie do
wieku czarne; na goleniach i na skokach część

wnętrzna swiatlo brunatna, u młodych biała; o-

gon z wierzchu popielaty, falisto czarniawy, u

młodych biały, zawsze szćrokim czarniawym

pasem zakończony; dziób sino czarny, tęcza

brunatna, woskówka i palce żółte. Samica ru-

dawo kasztanowata: Falco chrysaćtos, Linn. Dłu-

gość samca stop 2, cali 8—10, samicy Stop 3, cali
4—6. Ojczyzną Europa i Azya; w Litwie się
gnieździ. Po tatarsku zowie się Bźrkut. Orzet
przedni ulega przypadkowym odmianom barwy,

w części lub zupelnie białej; Falco a/bus, Gmel,,
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Cygneus, Lath., Aigle blanc, Briss. I nasz Rzą-
czyński namieńnia o białym Orle: (in Auctuario
p. 362:) sub tempus electionis Michaelis I Regis,

Respublica congregata in campis ad Farsaviam
spectavit Aquilam albam supra se volantem.

29. S. ORZEŁ RDZAWY, m. Fałco fucosus, Cv.

Aigle 4 queue ćtagee, TEMV. pł. coł. 32.

Ogon mierny długi, klinowato stopniowany.

Rdzawo kasztanowaty; głowa i szyja złoto

płowa, gardziel brunatna, końce stćrówek rdza-

wo obrzeżone. Długość stop 2, cali 7—8. Oj-
czyzną Oceania i nowa Hollandya.

30. $. ORZEŁ DZIERSKI,m. Falco rapaz, TEMM.

Aigle ravisseur, TEMM. pł. coł. 455,

Dziób silny, palce i pazury szczupłe, noga-

wice przedłużone.

Barwa tego nowo odkrytego Orła, cała jest

jednostajnie izabellowato rudawa, na grzbiecie

a skrzydłach ciemniejsza; lotki i stćrówki bru-

natne, te ostatnie óśmią pręgami wązkiemi ozna-
czone. Długość cali 22. Mieszka w lasach Afry-
ki południowćj.
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31. $. ORZEŁ BONELLI, m. Falco Bonelli, Teu.

Aigle Bonelli, TEwm. pł. coł. 288.

iób mały, palec i szpony potężne, nogawice

krótkie. | Ra

Od poprzedzającego o 4 cale większy; gli-

niasto rdzawy,ciemno płomykowaty, z wierzchu

brunatny; woskówka i palce żółto zielonawe.

Mieszka w Afryce; niedawno odkryty w Sardy-

nii przez P. Marmora, a poźnićj postrzeżony
w lesnych okolicach Paryża.

32. S. ORZEŁ CZARNY, m. Falco małlayensis,

RE1Nw.

Aigle małais, Teu. pł. coł. 117.

Palec i pazur skrajny od wszystkich najmniej-

Szy.

Czarno brunatny, prawie czarny, bez od-

miany; ma stćrówkach ośm plam bialawych; pal-

ce Żółte. Długość cali 14. Nowo odkryty na

Archipelagu Indyjskim.

33. S$. ORZEŁ KRZYKLIWY albo PLAMISTY, m.
Falco naevius, LINN.

Falco maculatus, LATA.
Aigle criard, Tem. Man. V, I. p. 42, Atl.
Aquila cłanga, PaLL. Zoogr. p. 351.
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Dziób słaby prawie prosty, nogi długie, ogon

od skrzydeł krótszy. |

Ciemno brunatny, głowa i szyja świetlejsza;

młode pićrwszoletne, prawie czarne, z plama-

mi dużemi rudawemi na barkówkach, z małemi

kroplistemi na lędźwiach i nogawicach, które
z wiekiem zupetnie nikną. Długość cali 22. Mie-

szka w Europie; u nas w lasach nad wodami

bardzo pospolity.

34. $. ORZEŁ WŁOCHATY, m. Falco pennatus.

LINN.
Aigle bottć, Tewu. Man. V. I. p. 44. Atlas,

(figura doskonała); p/. coł. 33. (mnićj do-
kładna).

Orzeł ten najmniejszy z oddziału, od 17—
18 cali długością swą wymierza. Głowę ma szaro

popielata, potylicęikark płowy, spod ciala bia-

ły, na wszystkich piórach wzdłuż stosin plamkę
wązką, brunatną, płaszcz i ogonciemno brunatny

bez plamek, czoło i szrank skrzydeł czysto biały,

Jotki czarne, woskówkę i palce żółtawe. Ojczy2-

ną Europa zachodnia i południowa; u nas prze-

lotem widziany.

B. Skoki do połowy upierzone lub gładkie.

35. S. ORZEŁ ŁOMIGNAT, RZĄCZ., Falco leuco-
cephalus, LINN.

Aigle a tćte blanche, Teuu. Man. P. 1. p..
52. All.



50 PTAKI DRAPIEŻNE

Ogon okrągławo klinowaty, cokolwiek z skrzy-
det dłuższy.

Głowa, szyja, stćrówki i pokrywy ogoneo-
we biale, reszta upierzenia ciemno brunatnego
koloru; dziób, woskówka, tęcza i nogi białawo
żółte. Długość samca stop 2, cali 8; samicy stop 3.
Stare w barwie doskonałćj. Miode mają dziób
czarny, barwę niejednostajnie ciemno i swiatło
brunatną jakby popstrzoną, i w tym stanie ubar-
wienia z trudnością dają się rozróżniać od pićrw-
szoletnich następującego gatunku. Ojczyzną kraje
polarne; mieszka na skalistych morza brzegach
i na wyspach; po większćj części żywi się rybą,
Na Podolu ma być pospolitym: czy się u nas
przelotem ukazuje, z pewnością twierdzić nie
mogę.

36. S. ORZEŁ BIELIK, Myś/. Ptas. (*) Falco
Albicilla, LiNN.

Aigle pygarque, Teuv. Man. V. I. p. 49. Atł,
Falco albicaudus, Melanaetos, Ussifragus,

AUCTORUM.

Ogon zaokrąglony, prawie równy tćj samćj co
skrzydła długości.

(*) Myslistwo Pasze, zabytek xv1 wieku, około 10
arkuszy druku charakterem gotskim zawierające,
którego dokładne bardzo fac-simtle gorliwy ba-
dacz przyrodzenia P. Stronczyski wr. 1836 wydał.
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Światło kasztanowaty; glowa, szyja i barki

płowe, spód ciała ciemniejszy; sterówki białe;
dziób, uzdy, naga wystawa nad okiem, tęcze i

nogi żółte. Dlugość samca stop 2, cali 6, samicy

stop 2, cali 10. Powyższe opisanie odnosi się
do bardzo starych; młodych barwa w pićrwszym

roku prawie czarna, z plamką rudawą na końcu

każdego pióra (Falco melanoetos, Linn). Mieszka

w Europie, w lasach nad wodami; ze wszyst-

kich Orłów prócz krzykliwego, najpospolitszy
u nas gnieździ się i zimuje.

37. S. ORZEŁ BIAŁY, m. Falco leucogaster,

LATH.

Aigle oceanique, TEMM. pl. coł. 49.

Snieżysto bialy; płaszcz i nasada klinowato

stopniowanego ogona, ciemno popielate; dziób

czarny, nogi żółte. Długość stop 2, cali 5. Oj-

czyzną Nowa Hollandya i wyspy Archipelagu

morza indyjskiego.

38. S. ORZEŁ CZUBATY, m. Falco. coronażus,

AZARA.

Aigle couronnć, TEMM. pł. coł. 234.

Czub na tyle głowy,obówie skoku puklerzy”

kowate.

Caly wierzch ciała i czub cztćrocalowy modro
popielaty; spód cakolwiek świetlejszy piowo

a
Urn T. 1, 4
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mieniący; na ogonie czarnym dwie przepaski
biale; dziób czarny, szyja biała, podtużnie u-
pstrzona, nogi żółte. Długość stop 2, cali 8.
Mieszka w Brazylii.

39. S. ORZEŁ BIAŁO-GARDLISTY, m. Falco
Maceż, Cuv.

Aigle de Macć, Teu. pł. coł. 8. (stary); 223.
(młody).

Na gardzieli pióra długie zaostrzone, obówie
skoku tarczyste.

Z kształtu i wielkości do naszego Bielika
podobny; twarz i cały przód szyi bialy, piersi
rdzawe, spód i płaszcz ciemno brunatny, na o-
gonie szćroka biała przepaska, nogi żółte. Dłu-
gość stop 2, cali 2—4. Przypisany P. Macć, który
go odkrył w Indyjach Wschodnich.

40. S. ORZEŁ ŚNIADY, m. Falco Aguia, Teu.
Aigle Aguia, TeuM. pl, coł. 302.

Sniady, od spodu biaty, końce stórówek białą
plamką oznaczone,dziób biękitnawy, nogi żółte.
Diugość cali 22. Zyje parami w Brazylii.

41. S. ORZEŁ RYBITW, m.Falco Haliaeżus, LIxv.
Aigle Balbuzard, Teu. Man. V. Lp. 47. Atl.

(rysunek mierny); See-Adler BoRKHAU-
SEN. Teutsch. Orn.Heft. 9.6 i 9. (dokładny).
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Burr. enł. 414. (najgorszy).
Accipiter Haliaetus, PALL. Zoogr. T.I.p. 355.

Csona, Ross., Pandion, SAV., Cuv., LESs.

Obówie nóg siatkowato łuskowate, łuski

szorstkie; na ostatnich stawach palców od strony
wnętrznćj kolce ostre cierniste, największe na
palcu środkowym i na ksiuku (*). Skrzydła od

ogona znacznie dłuższe; na tyle głowy i na karku
piórka wązkie, nitkowato zakończońe, białe, ze

stosinami czarnemi; od oka wzdłuż szyi czarnia-
wa smuga łączy się z płaszczem brunatnego ko-

loru; cały spód biały, woskówka i nogi biękit-

nawe. Długość cali 22—24. Mieszka w połu-

dniowćj Europie, u nas nad wodami pospolity.

Wyłącznie karmi się rybą.

42. $. ORZEŁ KRÓTROSZPON, m. Falco bra-
chydactylus, WoLF.

Jean le blanc. TEmu., M. d'Orn. 46.

Aquila leucamphomma, BORKU. Teutsch. Orn.

Heft.9

Accipiter h;ypoleucos, PALL., Zoogr. r 1. p.
354.

Palce krótkie, obówie nóg siatkowate, obwody

oczu białym niskim puchem okrążone.

(*) O tym charakterze, w żadnem dziele Ornitologicz-

nćm nie wspomniano, prócz Kjch. Zool. special,

do którego autorowi postrzeżenie to udzieliłem.
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Duża głowa, szyja i cały spód biały, mniej

więcćj plamisty; płaszcz i wspomniane plamy
księżycowate, szaro gliniastego koloru; nogi u

starych żółtawe, u młodych sine; dziób czarny,

woskówka błękitnawa, tęcza żółta. Dlugość

stóp 2. Mieszka w Europie zachodnićj i w Azyi.
Wediug zdania Ornitologów żywić się ma pła-
zem, lecz to chyba w krajach na ptastwo ubo-
gich, u nas albowiom bije Cietrzewie i Kuropa-

"twy; a gdziekolwiek po nad knieją krąży, bez

zawodu tę źwierzynę natrafić tam można.

43. 8. a. PÓŁBIAŁY, m. Faleo pondiceria-

nus, BRiss.

Aigle des grandes Inmdes, ox sacre, BUFF. enł.

416.

Rdzawo gniady, po stosinach brunatno pla-

misty; głowa, szyja i wierzch brzucha, białe,

dziób białawy, nogi żółte. Długość cali 20. Oj-

" czyzną Indye Wschodnie.

ODDZIAŁ CZWARTY.

KOBUŻY, RUTEONES, Meytn.

Buteo, BEcHsTr., Cuv. Pernis, Cuv., Fałco,

AUCTOR.

Capvtca, Ross., Korotwar, Cze., Bussard, Niem.,

Buse, Fr. Buzard, Ang,
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Dziób mały, słaby, od nasady nagle zgięty;
krajce gładkie, nogi mierne, w pół lub aż do pal-
ców upierzone; w skrzydłach lotka czwarta naj-
dluższa. ł

Ptaki w tym oddziale umieszczone mają lot
ciężki; zdobyczy swćj w powietrzu nie ścigają,
łecz na wierzchołku drzewa siedząc cierpiliwie

na nią ezatują. Nie mają ani postaci, ani bystro-

ści, ani siły Sokołów właściwych; same więc

małe ptastwo lub drobne ssące źwierzęta, oraz

owady, za pokarm im slużą.

44. S. KOBUZ BIAŁAWY, m.Falco ałbidus, (uv.

Buse blanchet, TEMM. pl. coł, 19.

Białawy; na tyle głowy czub suty i dlugi,

na płaszczu czarniawym pióra siwo brzeżyste,

na ogonie trzy przepaski czarne, dziób i nogi
sine. Długość cali 19, Niedawno przysłany z Pon-

dichery.

45. S$. ROBUZ RDZAWY, m. Falco ruttlans,

LICHT.

TEM. pł. col, 25. :

Rdzawy; na głowie i karku podłużnie cętko-
wany, na calym spodzie w poprzek pręgowany,
ogon szćroką czarną przepaską oznaczony; nogi

długie, żółte. Wymiar cali 18—20, stosownie do

plci. Ojczyzną Ameryka południowa.
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46. S. KOBUZ LUSTROWY, m. Falco ptilono-
rynchus, TEMM.

Buse ptilonorhynque, Teu. pł. coł. 44.

Czubaty, brunatny; przód głowy ina lotkach
drugiego rzędu lustro, popielate; nogi żótte. Dlu-
gość stop 2, cali 4. Ojczyzną Indye Wschodnie.

47. S$. ROBUZ PSTRO-GRZBIETY, m. Falco

poecilonotus, Cuv.

Buse 4 dos tachete, TEMM. pł. col.9.4. (stary).

Biaty; plaszcz czarny, na końcu każdego
pióra plama księżycowata biała; ogon czarny,
szćroką białą przepaską zakończony; nogi cieli-
ste. Długość cali 19—20. Nowo odkryty w Gu-
janie.

48. S. ROBUZ DŁUGO-SKRZYDŁY, m. Falco pte-
rocleś, TEMM.

Buse aailes longues, TEMM.pł. co/, 56. (stary),
_139. (mlody).

Brunatno czarny; czoło i spód biały, na brzu-
chu i łędźwiach pręgi wązkie rudawe, nogi żółte.
Dlugość cali 18—20. W Brazylii pospolity.
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49. S. KOBUZ PŁASZCZOWY, m. Falcopalliatus,
P. Max.

Buse mantelee, TEMM. pl. col. 204. ?. (stary).

Biały, tył głowy i płaszcz ciemno brunatny;
na ogonie przepasek cztćry; nogi krótkie, żółte,
nogawice obszerne. Długość cali 19. W Guja-
nie pospolity.

50. S. KOBUZ, POPIELATOGRZBIETY, m. Falco
lacernulatus, TEMM.

Buse lacernulće, TEM. (*) pl. coł. 437. Ó.
(stary).

Biały; płaszcz modro popielaty, w końcu
stćrówek przepaska czarna, dziób czarny, nogi
wysokie, żółte. Dlugość cali 15. Swićżo przy-
wieziony z Brazylii przez P. I.alande.

51. S. ROBUZ TRZMIELOJAD, Goss. Falco api-
torus, LINN.

Buse bondree, Teuu. M. d'Orn. p. 67. Ażl,
Accipiter lacertarius, PALL. Zoogr. T. 1. p.

359.

Pernis communis, CUV., LESS. Tr. POrn. p. 75.

(*) Wtexcie i na tablicy przez omyłkę nazwisko po-
przedzającego gatunku (Buse manlelee) powtó-
rzono.
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Przestrzeń między dziobem a okiem drobne-
mi łuskowatemi pióreczkami nasadzona; wierzch

głowy siwo popielaty; z wierzchu brunatny, od

spodu białawy, brunatno podłużnie nakrapiany;

na ogonie trzy czarńiawe przepaski; dziób we-

wnątrz, tęcza i nogi żółte, Dlugość około stop 2.
Odmiany białawe i zupełnie biale, nie są rzadkie.
Prócz drobnych czworonożnych źwierząt, Osy i
Trzmiele służą mu za pokarm. Ojczyzną Euro-

pa i Azya; u nas się gnieździ.

52, S. KOBUZ MYSZÓŁÓW, JuNDZ., Falco Buteo,
ż * LINN.

La Buse, BUFF., en/ł. 419.

Falco: communis, variegatus, glaucopis, al-

bidus, versicolor, AUCTORUM.

Brunatny, szyja i brzuch świetlejsze, roz-
maicie upstrzone; na ogonie 12 wązkich prze-
pasek; dziób czarniawy; woskówka, tęcza i nogi

żółte. Długość cali 20—22. Prócz odmian wieku,
barwa tych ptaków tak jest niestałą, iż trudno

byłoby dobrać dwóch zupełnie do siebie podob-

nych; ta rozmaitość nawet w ksztalcie, wielko-
ści i upstrzeniu jaj, postrzegać się daje. Mieszka

w Europie; u nas najpospolitszy,

53. $. KOBUZ WŁOCHATY, JAnoc., Faico lagopus,
Lisy.

Buse pattue, Teu. Man. F/F, 1. p. 65.
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Raulfissiger Busard, BORKA. Teutsch. Orn,
Heft. 2. e

Butattes Buteo, LEss. Orn. p. 83.

Konrozcs, Ross.

Bialy, brunatno płomykowaty; płaszcz bru-
natno piowy, na brzuchu znaczna przestrzeń
czarno brunatna, nogi aż po palce gęsto upie-
rzone, woskówka i palce żółte. Długość stop 2.
Mieszka w Azyi północnćj; u nas na początku
zimy w otwartych polach często postrzegany,
lecz rzadko się gnieździ.

54. S. ROBUZ SIWOLICY, m. Falco poliogenys,
TEMM.

Buse 4joues grises, TEMM. pł. coł. 325.

Rdzawy, policzki siwe; od spodu biały rdza-
wo pręgowany, na ogonie trzy czarne przepa-

ski. Długość cali 15—17. Odkryty na wyspie Lu-
zon, jednćj z wysp ać przez P. Dus-
sumier.

55. S. KOBUŻZ PŁOWY, m. Falco livenier, Tentu.

„Buse pale ou livide, TEMM. pl. col, 458.

Płowy, na głowie i piersiach blado popiela-
ty; ogon rudy, czterćma wązkiemi przepaskami
oznaczony; dziób tęcza, i nogi żółte. Długość

cali 16—18. Ojczyzną Indye Wschodnie.

Om. T: 1 8
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56. S$. KOBUZ SINIAK,m.Falco cayanensis, LATH.

Petit autour de Cayenne, Burr. enl, 473.

(stary). |

© Buse Cymindoide, Teu. pł. coł. 270. o.

(młoda). d

Siwy; na głowie i szyi ciemniejszy, płaszcz

modrawy, na ogonie stopniowanym cztćry prze-

paski białe; dziób mocno haczysty i nogi sine.

Długość cali 18—19. Mieszka w Gujanie i Bra-

zylii.

ODDZIAŁ PIĄTY.

KOZUBY. CYMINDIS, Cuv.

Dziób mierny, od nasady zakrzywiony, z koń-

cem szczęki w hak przedłużonym; nozdrza wąz-

kie, uzdy nagie, wogź słabe krótkie, skok w trze-

cićj części na przodzie tylko upierzony; skrzydła

zaokrąglone, znacznie od ogona krótsze.

Oddział ten od Cuvier'a ustanowiony, składa

się z samych amerykańskich gatunków, które

w obyczajach mało się różnią od poprzedzają-

cych Kobuzów.

57. S$. KOZUB HACZYSTY, m. Falco uncinatus,
ILLiG. i

Cymindis bec en croc., TEMM. pł. coł. 103.ó,

104. ?, 115. (młody).
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Żelazisto popielaty; na ogonie szćroka biała

przepaska, woskówka i uzdy pomarańczowe,

tęczai nogi żółte. Starćj samicy to samo ubar-

wienie, lecz cały spód żółtawo w poprzek prę-

gowany; u młodćj obróżka na karku szćroka,

rdzawo żólta; cały spód białawy; szórokiemi ru-

demi pręgami gęsto oznaczony; wierzch czarno

popielaty. Łatwo domyślić się można, ile takowa

barwy różnica, w rozmaitym stanie upierzenia,

tworzy odmian. Długość około 15 cali. Mieszka
w okolicach Rio-Janeiro i w calćj Brazylii.

58. S. KOŻUB WĘDŻISTY, m. Falco hamatus,

| ILLIG.

Cymindis bec en hamecon, TEMM. pl. col. 61.

(stary), 231. (roczniak).

, Rostrhamus niger, Lesson. Orn. p. 56.

Dziób szczupły, z więcćj zakrzywionym i
z bardzićj przedtużonym hakiem od poprzedza-

„jącego; całe upierzenie biękitnawo popiełate; wo-

skówka, nagie okolice oczu i nogi pomarańczowe;
tęcze czerwone. Długość cali 14—15. Ojczyzną

Brazylija.

ODDZIAŁ SZÓSTY.

RANIE. MILVI, BECHST., MEYER.

Kana, Ross.; Lunak; Cz.; Pethe, Niem.; Milan,

Fu., Kite, Ang.
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Dziób al krajce szczęki w tępy ząb przy

końcu wykrojone; nozdrza ukośne; nogł krótkie,
cokolwiek niżćj przegubu upierzone; skrzydła

dlugie, lotka 3a i 4a najdłuższa; ogon widłowaty.

Kanie liczą się, jak i poprzedejące Kobuzy,

do ptaków drapieżnych, podłych; Żywią się my-

szami, płazem, rybą martwą i owadami; czasem

na młodzież domowego ptastwa uderzają. Lot
mają powabny, piywającyi piękne w powietrzu

obróty toczą.

59. S. RANIA, Rzacz., Falco Milcus, LINN.

Milan royał, Burr. enł. 422.
Accipiter regalis, PALL.

Z wierzchu brunatno rdzawa, od spodu

rdzawo ruda; głowa biała; każde pióro wzdłuż

stosiny brunatno plamiste; ogon długi, bardzo

_ widłowaty, jasno rdzawy, z pręgami niewyraź-

nemi. Długość cali 26 i więcćj. Mieszka w Eu-

ropie umiarkowanćj; u nas w niektórych okoli-

'cach pospolita, w innych nigdy nie widziana.

60. S. KANIA CZARNA, m. Falco ater, LINN.
Le Milan noir, ou etolien, Temu. Man. V,

III. p. 30. Ażl.
„Accipiter Milvus,PALL.

Falco Aegyptius et Forskahlii, Aucr.

O kilka cali od poprzedzającćj mnićjsza,

z barwą ciemniejszą brunatną, 4 ogonem mnićj
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widłowatym, z woskówkąinogami pomarańczo-

wego koloru. Ojczyzną Europa południowa; u

nas nie rzadka. Gatunek ten trzyraa się w oko-

licach lesnych nad wodami; poprzedzający wpo-

lach otwartych rad przebywa.

61. S$. KANIA POPIELATA, m. Falco płumbeus,
LATH.

Ictinia plumbea, Viel.

Milan cresserelle, TEuu. pł. coł. 180, (młody).

Popielata, na grzbiecie ciemniejsza; dziób
czarny,wkońcu szczęki ząbkiem opatrzony; ogon

równy. Z powyższego opisu nie mnićj z ksziałtu

i obyczajów wypada, iż ptak ten niesłusznie od
Ornitologów do oddziału Kani przyłączony, po-

winienby się mieścić przy Sokołach właściwych.
Długość cali 123. Ojczyzną Ameryka.

ODDZIAŁ SIÓDMY.

KANIUKI. EZANUS, SAVIGNI, TEMM.

Elanoides, VIEILL., Nawuclerus, VIGORS.

Dziób krótki, nagle od nasady zakrzywiony,

długo haczysty; woskówka szczeciami gęstemi

odziana; nogi krótkie, do polowy upierzone;

w skrzydłach długich lotka pićrwsza prawie ró-

wna drugićj najdluższćj; ogon dlugi, mnićj wię-

cej widlowaty.



64 PTAKI DRAPIEZNE

Ptaki tym małym oddziałem zajęte, nie sta-

nowią wyraźnego od Kani do Jastrzębiów przej-

Ścia i snadnićj :4 piórwszemi mogłyby zostać po-
łączone, lubo cechy powyższe przemawiają za

tą nowością. Wszystkie żywią się owadem, a
mianowicie żukami; lot mają zwinny, do lotu
Jaskółek podobny.

62. S. KANIUR BIAŁY, m. Falco furcatus, LATH.

Snieżysto biały, grzbiet, skrzydła i stórówki

czarne, z połyskiem purpurowym. Ojczyzną A-

meryka południowa.

63. $. RANIUK CZARNOSKRZYDŁY, m. Falco
melanopterus, LATH.

Elenion Blac, Teuu. Man. V. III. p. 33.ALL,

Z wierzchu popielaty, ezoło i spód biały;

dziób, obwódka w koło oka, uzdy i pokrywy

skrzydeł, czarne; w ogonie słabo wyciętym, dwie

środkowe stćrówki popielate, wszystkie po-
boczne białe; tęcza i nogi pomarańczowe. Dłu-

gość 12—14 cali. Ojczyzną Afryka, Azya, Indye,

Nowa Hollandija; przypadkowo ubity r. 1828

w okolicach Darmsztatu.

64. S. KANIUR RIOCOUR'A, m. Falco Riocurii,
TEMM.

Milan Riocour, TFMM. pł. coł. 85.
Z wierzchu siwo popielaty, czoło i spód

biały; ogon bardzo widłowaty od skrzydeł zna-
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eznie dłuższy; dziób czarny, tęcze i nogi żółte.

Długość cali 13—14. Ojczyzną Afryka.

95. S. KANIUK NIERÓWNOSTERNY, m. Falco
dispar, TEMM.

Milan a queue irreguliere, TEMM. pł. coł.
319. (młody).

Starego barwa z wierzchu jest siwa, od
spodu biała; obwody oczu i dziób czaray; w o0-
gonie stćrówki nierówno stopniowane, zewątrz

białe; pokrywy wnętrzne skrzydeł czarne. Żyje

gromadnie w Paragwai. Długość cali 1:3—14.

66. S. RANIUR ORULAROWY, m. Falco missisi-
płensis, WIrs.?

Wiis. Amer. Ornith. pl. 23. f. I. 8. (stary).
Ictinia ophiophaga, VIEILL.

Dziób woskówkai szerokie obwody oczu

czarne, głowa i szyja białawe, grzbiet i brzuch

sinawo popielate, lotki i stćrówki czarne, rzyć

biała, nogi czerwone. Ojczyzną Ameryka północ-

na. Mniemam iż ten Kaniuk jest tylko odmianą
barwy F. dispar.

ODDZIAŁ ÓSMY:

JASTRZĘBIE. ASTURES, M:YER.

Astur, BECHST. eż Cuv., Misus, Cuv., Dae-
dalion, SAV., Sparrius, VIEILL.
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cmpeóz, Ross.; Gestrab, Cz.; Habicht, Niem.;

Autour, Fr. Hawk, Ang.; Sparviere, Wł.

Skrzydła krótkie, długością połowy ogona

nie dochodzące, lotka trzecia i czwarta najdłuż-

sze; ogon równy lub zaokrąglony, nogi nagie lub

do pazurów upierzone, obówieskoku siatkowato

łuskowate, palce długie, palcogrzbiety tarczyste,

pazury bardzo zakrzywione i bardzo ostre.

Oddział ten zawiera ptaki mające z postaci

i obyczajów wielkie podobieństwo do Sokołów

właściwych; równie są odważne i do łowów

zdatne, równie krwawym łupem żyjące, a rze-

telnie mówiąc, w układzie systematyczym mię-

dzy Oxlikami i Sokołami mieścićby się powin-
ny. W ogólności Jastrzębie więcćj w gęstych la-

sach jak w polach otwartych trzymać się zwy-

kły; krótkie nawet ich skrzydła zdają być zasto-
sowane do bystrego w gęstwinach lotu. Niemy-

mównie przemyślne i chytre, już z zasadzek

czatując, już wstępnym bojem, niszczą źwie-

rzynę i ptastwo domowe.

A. Nogi aż po same palce upierzone,

67. S. JASTZĄB DZIERSKI, m. Zalco tyrannus,
P. Max.

Autour tyran, TEMM. pl. coł. 73.

4

Na głowie czub szćroki; całe upierzenie

czarniawo brunatne, jakby okopciałe; nogawice
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biało upstrzone; na ogonie przepaski białawe
cztćry, tęcze pomarańczowe, palce żółte. Dłu-
gość cali 26—28. Mieszka w lasach Brazylij-
skich.

68. S. JASTRZĄB OGORZAŁY,m. Falco limnae<
tus, EIORSF.

Autour wnicolore, TEMM. pl. coł. 134.

Okopciało czarny, bez żadnćj odmiany;
woskówka i tęcze żóltawe, palce błękitnawe.
Mieszka na wyspie Jawie; ma się żywić rybą.
S. Jastrząb snieżysty, Falco niveus, Temm. pł.col:
127, miody w dwuletnićj barwie.

693: 8. JASTRZĄB CZUBATY, m. Falco crista-
tellus, TEMu.

Autour cristatelle, Teu. pł. col. 282,

Z wierzchu ciemno rudawy, od spodu biały,
rdzawo nakrapiany; w tyle głowy piór kilka
czarnych, przedłużonych, czub kształci. Długość
samca cali 22, samicy 24, Nowo odkryty w In-
dyach Wschodnich przez P. Lechenault.

70. $, JASTRZĄB CZARNOGŁOWY,m. Fa/co atri-

capillus, Cuv.

Autour a caloite noire, TEMM. p/, coż. 79,

Biały; dziób, uzdy, tył głowy i płaszcz czar-
ny; woskówka, tęcza i palce żółte. Długość cali
18. Ojczyzną Ameryka południowa.

Ozn. T. L. AL



68 PTAKI DRAPIEZNE

B. Skoki nagie, mnićj więcćj przedłużone,

71. S. JASTRZĄB HARPIJA, m. Falco destructor,
Davp.

Autour destructeur, Teu. pl, col. 14. 4.
Falco Jacquini, GMEL.
La grande harpie d'Amerique, CUVIER.Regn.

anim. p. 317.
Harpia feroz, LEss. Tr. ©Orn. p. 50.

Giowa tego wielkiego Jastrzębia długim czu-
bem w tyi zwisłym ozdobiona i szyja ciemno po-
pielata z obrożą u spodu szćroką czarną; wierzch
ciała i trzy przepaski na ogonie czarne; pokry-
wy skrzydlne popielato plamiste, spód biaty, no-
gawice czarno pręgowane; nogi potężne, zółte,

dziób czarny, tęcze pomarańczowe. Wymiarem
przechodzi największych Orłów. Długość stop

(3, cali 6, a często i więcćj. Temminck zaprze-
cza synonimom: Vultur harpia Linn., Vultur
coronalus Jacquin, Falco korpóci thaurus Latha-
mi, dającza przyczynę, iż pomienione ptaki
różnią się od F. destructor, Daud., mniejszym
wymiarem i szczuplejszćmi nogami? Mieszka
w Ameryce południowćj; żywić się ma więk-
szćm ptastwem i źwierzętami ssącómi, a mia-
nowicie z rodzaju leniwców.
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72, S. m": Rzącz. Falco palumóbarius,
Linn.

L'Autour, Burr. enl. 418. (stary ),416.(młody).

Z wierzchu Śniado popielaty, od spodu biały,

śniado pręgowany;nad okiem szćroka brew biała,

dziób siny, woskówka zielonawa, nogi żólte,

tęcza żółta, u niektórych czćórwono pomarańczo-

wa; na ogonie cztóry przepaski czarniawe. Młode

pićrwszoletne płowo szare, od spodu podlużnie

cętkowane, tęcze mają biało zielonawe, nogi si-

ne. Długość samca cali 20, samicy 24. Mieszka

w Europie i Syberyi umiarkowanćj. Z calego

oddziału najwalecznićjszy, dobrze u nas znajo-

my ze szkód w ptastwie domowćm i źwierzynie

wyrządzanych. W Litwie gnieździ się i zimuje.

73. S$. JASTRZĄB KRÓLEWSKI,m. Falco peza:

lis, TeMM.

Autour royal, 'TEMM. pł. coł. 495.

Od poprzedzającego wielkością tylko się
różni. Długość cali 26. Ojczyzną Ameryka pół-

nocna. Jedyny exemplarz znajduje się w Mu-

zeum paryzkićm.

74. S. JASTRZAB WIELOPRAG, m. Falco niti-
dus, LATH.

Adutour multiraie, Temu. pł. coł. 87. (stary),

294. (mlody).
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-_ Biękitnawo popielaty, z wierzchu ciemniej-

szy, eałkiem pręgowany; na ogonie czarnym prze-

paskaipokrywy podogonowe białe; dziób czar-

niawy; woskówka, tęcza i nogi żółte. Dlugość

| samca cali 14, samicy 16. Mieszka w Brazylii.

Miody biały, brunatno pstry, na ogonie ma>]

- białe przepaski.

75, S, JASTRZĄB SIWOBRŻUCHY, m. Falco po-

liogaster, NATTERER.

Autour 4 ventre gris, TEMM. pl. col. 264.

Brzuch i cały spód siwy; policzki, wierzch
głowy i całego ciała czarniawy, na ogonie trzy

białe pręgi; woskówka, nagie okolice oczu i nogi

Żółte, Długość cali 15—16. Przysłany do Mu-

meum wiedeńskiego z Brazylii przez P. Natterer,
stanowi zupełnie nowy gatunek.

76. 5. JASTRZĄB CZARNOBIAŁY, m. Falco me-

lanops, LATH.

Autour melanope, TEMM. pl. col. 105.

Biały; dziób, pręga szćroka przez oko, płaszcz

i ogon czarny; na głowie i karku plamki pęzel-

kowate czarne; barkówki i pokrywy skrzydei

biało plamiste; na ogonie przepaska biała; wos-

kówka i nogi czćrwonawe, Dlugość cali 14—15.

Mieszka w Gujanie.
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77. S. JASTRZĄB CZARNOPRĄC, m. Falco mo-

 nogramicus, TEMM.

Autour monograme, Tes. pł. coł. 314.

Popielaty; pośród białej gardzieli, od pod-
bródka aż po same piersi, ciągnie się szćroka
pręga czarna; brzuch i nogawice na tle białym
popielato wpoprzek pręgowane; na ogonie prze-
paska biaława, dziób czarny; woskówka, obwo-
dy oczu i nogi czćrwone. Długość cali 13—14.
Ojczyzną Senegal.

C. Skoki przedłużone nagie.

78. S. JASTRZĄB URIBITINGA, m. Falco Urt-
bitinga, LATH.

Autour Uribitinga, Teu. pł. coł. 55
Morphnus, Cvv. Spizaćtos, VIEILL.
Rudawo brunatny; na głowie i bokach szyi

biało rudawy, czarno plamisty; negawice w po-
przek pręgowane; spód stćrówek białawy, czar-
no upstrzony i szćrokim brunatnym pasem za-
kończony; woskówka i długie nogi żółte. Dłu-
gość stop 2, cali 3. Mieszka wBrazylii.

79. S. JASTRZĄB NAGOLICY, m. Falco gyumno-
genys, TEMM.

Autour 4 joues nues, TEMM. pl. coł. 307. 4.

Gymnogenys madagascariensis, LESS.

Woskówka, wielka naga przestrzeń w koło
oczu i skoki nagie, żółte; głowa, szyja i plaszcz
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biękitnawo siwe; piersi i cały spód ciała bialy,

czarno pręgowany; lotki i stórówki czarne, biało

zakończone, na środku ogona przepaska biała.

Długość 21—23. Ojczyzną wyspa Madagaskar

i Afryka południowa.

80. $. JASTRZĄB KRÓTROPALCOWY, m. Falco
hemidactylus, TEMM.

Aulour 4 doigts courts., TEMM. p/. coż. 91, 8;

Kabrcę

Z wierzchu blękitnawo popielaty, od spodu

biały, czarno pręgowany; pokrywy podogonowe

rudawe; stćrówki czarne, białawo zakończone;

naogonie przepaska biaława. Samica popielata,

m ogonem jak usamca. U tego i u poprzedza-

jącego Jastrzębia palec skrajny o połowę od

środkowego krótszy. Długość cali 16—18. Mie-

szka w Brazylii.

81. S. JASTRZĄB RDZAWOGOLENIOWY, m.

Falco pileatus, P. Max.

Autour chaperonć, Temu. pł. col. 205.
Nisus pileatus, LESs.

Siwo popielaty; na głowie i grzbiecie czar-

niawy; nogawice rdzawo rude; na dlugim ogo-

nie cztóry białe przepaski; nogi szczupłe, prze-

dłużone, żółte. Długość samca cali 13—14. Od-

kryty przez IKsięcia Neuwied w Brazylii,
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'82. S. JASTRZĄB RDZAWOPRĘGI, m. Zalco pen-
syłtanicus, WILSON.

Autour a bec sinueux, TEMM. pł. coł. 67.
(młody).

Z wierzchu popielaty, na każdćm piórku
wzdłuż stosiny strych czarny, od spodu biala-
wy, rdzawo pręgowany; na ogonie cztćry bia-

ławe przepaski. Długość cali 11—12. W Sta-
nach Zjednoczonych i w Kanadzie pospolity.

83. S. JASTRŻAB BIAŁOCZELNY, m. Falco u-

nicincius, TEMM.

Autour « queue cerelće, TEM. pł. coł. 313.
(młody).

Brunatny; na czole dwie białe plamy; boki

szyi białowo strychowane, nogawice rdzawe,
nasada i końce stórówekbiaławe. Długość cali
19. Ojczyzną Brazylija.

84. S. JASTRZĄB STRYCHOWANY, m. Falco ra-

diatus, LATH.

Autour radieua, TEMM. pł. coł, 123. (młody).

Rdzawy, czarno strychowany; na ogonie

dlugim dziewięć przepasek czarnych; woskówka

1 nogi biękitnawe. Długość cali 18. Ojczyzną

Nowa Ilollandija. : ;
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85, S. JASTRZĄB KRÓTKOSKRZYDŁY, m. Falco
brachypterus, TEMM.

,Autour brachyptere, TEMM. z col. 141, Ć,

116. $.

W ubarwieniu doskonałóm ma wierzch gło-

wy i płaszcz czarny; cały spód, obróż na szyi,

cztćry przepaski na długim ogonie i końce stć-

rówek białe; woskówka, wystawa nad okiem,

oraz długie nogi, żółte: barwa tego ptaka bar-

dzo jest zmienną. Długość 18—20 cali. Mieszka

w Brazylii.

86. S. JASTRZĄB ŚPIEWAK, m.Falco WERE,

DaAuvD.

Faucon Chanteur, VMmLL. Ois. ©Afr. pl. 27.

Nisus canorus, LESS. Tr. d'Orn, p. 62.

Zwierzchu popielaty, od spodu białawy, fa-

listo czarnym kolorem pręgowany; lotki czarne,

ogon cokolwiek stopniowany, nogi czćrwone.

Wielkości prawie naszego Jastrzębia pospeli-

tego. Mieszka na przylądku Dobrćj Nadziei.
W całym rzędzie ptaków drapieżnych jeden, któ-

ry się odznacza śpiewaniem melodyjnćm.

87. S JASTRZĄB PÓŁRDZAWY, m Falco xan-

thotoraz, TEMM.

Auiour 4 poitrine rousse, TEM. pl. col. 92.

,_ Głowa, szyja, kark i piersi rdzawe, płaszcz

ciemniejszy; spód piersi i caly spód ciała bia-



JASTRZĘBIE. 25

ławy, czarno falisto pręgowany; w ogonie stop-
niowanym stćrówki na wnętrznych chorągiew-.
kach biało plamiste. Długość cali 13—14. Oj-
czyną Gujana. Temminck 0 tym gatunku pićrw-
szy uczynił wzmiankę.

88. S. JASTRZĄB BIAŁOUŻDY, m. Falco Tachi-
-ro, IDAUD.

Autour Tachiro, Temu. pł, coł. 377. ó, 440.
ę (młoda).

Z, wierzchu kóói uzdy białe, cały spód
siwy, sniado pręgowany, na spodzie ogona siedm
czarnych przepasek. Długość cali 16—17. Mie-
szka w lasach Afryki poludniowećj.

89. S$. JASTRZĄB  KOŁNIERZYSTY, m. Falco.

torquatus, Cuv.

Autour 4 colier roua, TEMM. pł, coł. 45. 6
(stary), 93. (młody).

Z, wierzchu fioletowo popielaty; pod kar-
kiem kołnierz szćroki rdzawy; gardziel siwa;

spód ciała biały, rdzawo pręgowany. Długość
cali 14—16. Mieszka w Nowej Hollandii i na:
wyspach Moluckich.

90. S. JASTRZĄB WIELKODZIÓB, m. Falco ma-
gntrostris, LuATH.

Epervier 4 gros lec, BUFF. enl. 464. (stary).
Orn. T. 1. 10
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Autour © gros dec, TEMM. pl. coł. 86. Q.

(młoda).

Z wierzchu brunatny, pióra rudawo brze-

Żyste; ze spodu bialawy, rudawo pręgowany;po-

krywy podogonowe biale; na spodzie ogona

cztćry przepaski brunatne. Długość cali 14—15.

Ojczyzną Gujana.

91. S. AA KROGULEC, Rzącz.„ Falco Ni-

sus, LINN.

L'Epervier, Burr. enl, 412. $, w. Tiercelet
hagard d'Epertier, 467. 4, (miody).

Accipiier nisus, PALL.

Ilepenenemnuxs, Ross.

Caty wierzch otowiasto popielaty; na poty-
licy plamka biała; spód biały, u samca rdzawo

u samicy popielato pręgowany; na ogonie pięć

przepasek czarniawych; woskówka zielonawa,

tęcza i nogi żółte. Mniemanie Borkhauzena o
większym gatunku Krogulców jest bezzasadne.

Długość samca cali 12, samicy 14—15. Mieszka
w Europie i Azyi, u nas pospolity.

92. S. JASTTZĄB PÓŁSIWY, m. Falco Gałar,
| Daup.

Autour Gadar, TEMM. pł. coł. 122. (stary),
140. (miody).
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Wyższa część ciała aż do połowy piersi siwo
modra, na płaszczu ciemniejsza, spodnia biała,

czarno pręgowana; na ogonie stopniowanym

cztćry czarne przepaski; woskówkai nogi czćr-

wone. Długość cali 12—13. Ojczyzną Senegal
i przylądek Dobrćj Nadziei.

93. S. JASTRZĄB BIAŁORARCZYSTY, m. Falco

leucauchen, TEMM.

Autour nuque blanche, 'TEuu. pł. coł. 306.

Z wierzchu brunatno rdzawy; od spodu bia-

ły, czarno pręgowany; czoło, brew, na karku

księżycowata plama i gardziel biała; naezarnia-

wym bardzo stopniowanym ogonie cztóry rzędy

plamek białych. Długość cali 13—14. Przysłany

do Wiednia z Brazylii przez P. Natterer.

94. S. JASTRZĄB RURUŁECZKA, m. Falco cz-
cułożdes, TemM. 5

Autour coucoide, TEMM. pł.coł. 129.8, 110 9,

Falco soloćnsis, ELORSF.

Z wierzchu błękitnawo popielaty, na skrzy-

dlach czarniawy, od spodu białawy; piersi blado
różowe, ogon stopniowany jednobarwy. Dłu-
gość cali 103. Mieszka na wyspie Jawie.



78 ©. PTAKI ORAPIEZNE

95, S. JASTRZĄB DUSSUMIER*A, m. Falco Dus-
sumierii, TEMM.

dutour Dussumier, 'TEum. pł. coł. 308. $,
(stara) 336. (młoda),

Do naszego Krogulca podobny; z wierzchu

śniady, ze spodu biały, gęsto rdzawo pręgowany;

przód twarzy biaty; na stórówkach cztćry rzędy

plamek czarnych. Długość cali 13. Z Indyi

Wschodnich przez P. Dussumier do Muzeum pa-

ryzkiego niedawno przysłany.

96. S.JASTRZĄB TRZYPRĘGOWY, m. Falco tri-
virgatus, 'FEMM.

Autour 6 trois bandes, TEuu. pł, coł. 303.

Wierzch brunatny, spód biały, na szyi trzy
czarne smugi, dwie z boków od kąta paszczo-

"wego zaczynają się, trzecia zaś środkiem gar-

dzieli aż po piersi sięga; na piersiach i brzuchu
pręgi szćrokie ciemno rude; dziób czarny, nogi

żółte. Długość cali 14. Odkryty przez P. Diard

na wyspie Sumatra.

97. S. JASTRZAB GARDŁOPRAG, m. Falco vźrga-

tus, REINWw,

„Adutour Longibande, Temu. pł. col. 109. 6.

Na środku biatćj gardzieli, szereg plam bru-

natnych, w połączeniu ksztalci pręgę, od pod-
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bródka aż do piersi przedłużoną. Wierzch czar-
no popielaty; spód biały, plamisty; boki rdzawe;

ogon trzema szćrokićmi przepaskami oznaczony.
Długość cali 91. Z wyspy Jawy.

98. S. JASTRZĄB DROBNY, m. Falco ewilis,TEM.

Autour menu, TEmM. pł, col. 496. Ó.

Mały ten Krogulczyk 12 cali dlugi, z wierz-
chu jest czarniawo popielaty, ze spodu żółto rudy;

gardziel, środek brzucha i pokrywy podogonowe

białe; na ogonie pięć czarnych przepasek. czy”

zną Afryka południowa.

Oprócz tu wymienionych, znajduje się jesz-

cze kilka, po zbiorach zagranicznych, nowo od-

krytych i dotąd a:nie zadeterminowanych

gatunków.

ODDZIAŁ DZIEWIĄTY.

BŁOTNIAKI, JARoCcki. CIRCI, BECHSTEIN.

Jlyns, Róss.; Polkanet, Cz.; IVeihe, Niem.; Bu-

sard, Fr.; Buzzard, Ang.; Albanello, Wi.

W około źwarzy szlara z piórek drobnych,

odmiennych; zogź szczupie, długie; skoki nagie;

skrzydła dlugie, lotka czwarta najdłuższa.

Blotniaki, chociaż od Jastrzębi mnićj drapie-
> . : 3 | a7 . . jo.

Żne, jednakże przed Kobuzami, co do ZWinności
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lotu i chytrości w staraniu się o zdobycz, pićrw-

sze trzymają miejsce. Iiot mają niski, poziomy;

więcćj przesiadują na ziemi i niskich krzewi-

nach, jak na drzewach; trzymają się zwykle

pól otwartych lub błot obszernych; gniazda ścielą
na ziemi między trzciną, albo na kępach; żywią

się małem i młodćm ptastwem wodnćm, szczu-

rami, a mianowiciewszelkim plazem.

99. S. BŁOTNIAR BŁOTNY, JuNDz., Falco rufus,

LINN.

Le Busard de marais, Bvrr. enl. 460. (figura

dokładna), 424. (młody).

Accipiter ctrcus, PALL.

Falco aeruginosus, arundinaceus, Crameri,

circus, rufus, AUCTOR.

Glowa, szyja i piersi biało rudawe, podłuż-
nie brunatno strychowane, barki i pokrywy

skrzydeł szarawo rude; lotki drugiego rzędu i

stórówki popielatawe; spód ciała rdzawy, dziób

i lotki czarne, nogi żółte. Dlugość cali 20. Mtode

pićrwszoletne, brunatno kasztanowate, mają tył
głowy, podgardle i na skrzydłach plamy żółto
rdzawe. Mieszka na błotach nad wodami trzciną
zarosłómi w Europie i Azyi; u nas pospolity.
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100. S. BŁOTNIAK BIAŁOBRWISTY, m. Załco
palustris, P. Max.

Busard 4 sourcils blancs, TEMM. pl. coł. 22.6,

Stalowo czarny; brwi, podbródek i spód
biały; nogi żólte. Dlugość samca cali 18, samicy
20. Ojczyzną Brazylija.

101. SSBŁOTNIAR OKOPCIAŁY, m. Falco mau-
rus, TEMM.

Busard maure, TEMM. pl. coł. 461.

Brunatno czarny jakby okopciały; uzdy, ze-
wnętrzne chorągiewki w lotkach i pięć przepa-
sek na ogonie popielatych; woskówka i nogi żółte.
Diugość cali 18. Ojczyzną jego przylądekDobrćj
Nadziei.

102. S. BŁOTNIAK ZBOŻOWY, m. Falco cyaneus,
_ MoNraGu.

L'oiseau St. Martin, Burr.enl. 459.6. (stary);
Soubuse, 443. ?. (młoda); 480. 6. (młody).

Accipiter variadilis, PALL. Zoog. T. I. p. 764.
Falco Bohemicus, albicans, Pygargus, rubi-

ginosus BUFFON., eż ranirorus, AUCT.

Skrzydła od ogona znacznie krótsze, lotka 3a
i 4a równćj długości

Siwo popielaty; części spodnie białe, lotki
czarne; woskówka, tęcze i nogi żółte. Dlugi od
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18—19 cali. Samica z wierzchu brunatno szara,

od spodu rudawa, podłużnćmi brunatnćmi pło-
mykami upstrzona; kuper biały; długa cali 20, a

często więcćj. Młode w pićrwszoletnćj barwie

do samicy podobne; poźnićj samce mnićj więcćj

piór siwych nabywają. Mieszka i gnieździ się

między zbożem na kępach w Europiei Azyi; u

nas pospolity. Kałmucy uważają go za ptaka

złój i dobrćej wieszczby i nigdy go nie zabijają.

103. S. BŁOTNIAR POPIELATY, JAROC., Falco

cineraceus, MONTAG.

Busard Montagu, Teu. M. d'Orn. p. 76. Atl.

Biękitnawo popielaty; na lotkach drugiego

rzędu dwie czarne przepaski; brzuch, nogawice
i pokrywy podogonowe białe, pęzelkowatćmi

rudómi plamkami upstrzone; na ogonie kilka nie-
wyraźnych rudawych przepasek; tęcze i nogi

żółte. Długość cali 17—18. Samica zupełnie po-

dobna do samicy poprzedzającego gatunku. Po-

byt ma w tych samych krajach i miejscach co

-poprzedzający.

Gatunki wątpliwe: Falco ranirorus, Acoli,

SHav. łe Tchoug, VAILL., F. melanoleucos, SHAv.,

Circus histrionicus, QU0Y., Circus albescens, LESS.

| GRE
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DRUGIE GŁÓWNY ODDZIAŁ.

PTAKI DRAPIEŻNE NOCNE. Rapaces Nocturni,

RODZAJ.SZÓSTY.

SOWA, Rzacz., STRZX, INN. eż AUCTOR.

Coea, Ross.; Sowa, Cz.; Eule, Niem.; Chouette;
Hibou, Fr.; Owl, Ang.; Strigge, Wi.

Dziób mierny, od nasady wdół. schylony,

gruby, ściśniony, ostrohaczysty, szczeciami

wstecznćmi otulony.

Nozżdrza poboczne, okrągławe,w brzegu nie-

wyraźnćj woskówki otwarte, w szczeciach u-

kryte; język dwudzielny.

Nogi mierne, silne, włochate; palec skrajny

zwrótny; pazury słabo łukowate, bardzo ostre.
W. skrzydłach lotki skrajne zadzierżysto

pilkowate; lotka trzecia i czwarta najdłuższe.

Postać pionowa, napuszona, głowa duża,
oczy wielkie na przód patrzące, twarz mnićj

więcćj płaska, długićmi promienistćmi strzępia-
stćmi piórami okrążona, dostatecznie Sowy od
ptaków dziennych rozróżniają. Otwory ich słu-

chowe mieszczą się pod oponą twarzy w obszćr-

nym fałdzie skórnym, połowę prawieszlary z ka-

żdćj strony zajmującym. Fałd ten, wewnątrz

nagą i bardzo czułą wysłany błoną, jest wyraź-

Gm, T. 1: h 11
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nóćm zewnętrznóm uchem, które się dowolnie

otwiera i stula. Przyrodzenie tą szczególniejszą

uszu budową słabość ich waroku wynagrodziło.

Sowy bowiem, z powodu zbyt obszernćj Źre-

nicy, blasku dziennego nie znoszą i przed nim

starannie się ukrywają; w nocy ciemnćj, równie

jak inne ptaki, mało widzą: o zmroku więc tylko

wieczornym i porannym, lub przy świetle księ-

Życa z kryjówek swych wylatują i na uśpione

napadają ptastwo. Wszakże czułość ta wzroku

nie u wszystkich w równym stopniu objawia

się gatunków; Sowa mszarna S$. microphthal-

nos; Ś. biała, S. nycteae ikilka innych, wśród

dnia Żćrują; owszem niektóre, jak np. Sowa blo-

tna, S. brachyożos, bynajmnićj światiem słońca

nieoćmiona, w powietrze wysoko się wznosi (*).
| wiece dA

©) Lubo przyrodzenie nie cierpi prawideł ogólnych,

jednakże zauważyłem, iż Sowy, u których tęcze są

zólie, lepićj w dzień widzą od tych, co mają tęcze

pomarańczowe; Sowy zaś z tęczami ciemnćmi, jak

Puszczyk (Aluco), na światło są bardzo czułe. Nie

wiem wszakże, czyby to postrzeżenie zastosować

się dało do wszystkich Sów w ogólności; gdyż dzieła
Ornitologiczne pod tym względem żadnego nie dają,

objaśnienia. I dla tego to podział na własnościach

wzroku oparty, nie zdaje mi się trafnym, zwłaszcza

iz w liczbie tak nazwanych Sów dziennych (Chou-

eltes Accipiirines) postrzegam Sowę długoogonową,

S$. macroura, któwa z tęczami prawie czarnćmi bla-
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Sowy żyją pojedynczo lub parami, a nigdy gro-
madnie. Lot mają cichy; budowę kości wewnątrz

czczą, jakby dętą, z delikatniejszćmi jak u pta-

stwa dziennego ściankami. Większe gatunki

w źwierzynie i ptastwie domowćm znaczne wy-

rządzają szkody; mniejsze łowią szczury, krety

i drobne ptaszęta: stąd zdają się być użytecz-

nómi: padliny i gadów zupełnie nie jedzą. Zkry-

jówek dziennych wypłoszone, z powodu oćmie-

nia, a następnie największćj w locie nieśmiałości,

rozmaite śmieszne na siebie przybierają postaci;

ptastwo naówczas drobne, tą ślepotą ośmielone,

jakby się mszcząc za wyrządzane w nocy ro0z-

boje, otacza je kupami i wrzaskiem wielkim

prześladuje (*). Głos Sów zwyczajny jest hu-

czący i donośny, często za godło złćj wieszczby,

od zabobonnego pospólstwa uważany; rozgnie-

wane syczą i szczękami klaszczą. Gnieżdżą się,
jedne na wysokich drzewach lub opuszczonych

wieżach, inne w dziuplach ałbo pod dachami,

inne jeszcze na ziemi i w norach. Jaja niosą

białe, okrągławe, Pierzą się raz do roku, azmiana

co do płci i wieku małą stanowi różnicę, tylka

OZ ENZO

sku dziennego znieść nie może; w czćm, oprócz
moich własnych obserwacyj, jest mi Pallas rękojmią.

(*) Na tem to postrzezeniu zasadza się po wielu kra-:

jach sztuka łowienia na lep drobnego ptastwa.
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u młodych pićrwszoletnich okolice oczu i twarz

bywają czarniawe, co było powodem dla nie-

których Ornitologów nazwania maskowanómi
młodych Sów, w takim ubarwienia stanie.

Najnaturalniejszy Sów podział jest nastę-

pujący (*).

ODDZIAŁ PIERWSZY.

SOWY DŁUGOOGONOWE, STRIGES MACRO-

URAL.
e

Ogon zaokrąglony, lub klinowato stopnio-
wany, zawsze od skrzydeł znacznie dłuższy.

1. SOWA MSZARNA, m. Sźriz microphthalmos,m.

Twarz płaska, oczy małe, ogon od skrzydeł
złożonych dłuższy; lotha czwarta najdłuższa.

Głowa nader wiełka, twarz obszerna po-
pielata, czarniawćmi współśrodkowćmi kręgami

 

*

(*) Niezbędna ochota dzielenia dawnićjszych i two-

rzenia nowych rodzajów, szczególnićj okazała się

na Sowach. W. piętnastu albowiem europejskich

gatunkach, dwanaście utworzono poddziałów, jako

to: Surnina, Noctua, Slrie, Glaucidium, Athene,

Nyctale, Syrnium, Ketupa, Bubo, Otus; Oli syl-

vatici, Oli terrestres i Scops.  llezbyto rodzajów.

dla Sów wszystkich Świata części, utworzyć potrzeba?
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pręgowana, szlarą z piórek gęsto skupionych bia-

tych brunatno prążkowanych okrążona; na pod-

bródku, jak u wielu innych Sów, pióra cokol-

wiek przedłużone, białe, wzdłuż stosin brunatne,

przy nasadzie rudawe, ciemno nakrapiane ; a

młodych czarne, z białćmi gdzieniegdzie plam-

kami; przed oczyma plama księżycowata czarna,.

nad tą obszerniejsza biała; wierzch głowy i ca-

łego ciała szaro popielaty, ciemno i białawo u-

pstrzony. (Ta ogólna barwa pochodzi stąd, że

koniec każdego z osobna piórka jest białawy, na

stosinie brunatny i kilku poprzecznómi prążkami

gzygzowato oznaczony). Na barkówkach i na po-

krywach skrzydeł plamy białe obszerne zajmują

pole; piersi i wyższa część brzucha świauo po-

pielata, płomykami jasno brunatnemi w podłuż

cętkowana; na spodzie brzucha, lędźwiachi u-

dach, pióra długie, strzępiaste, bialawe, w po-

przek małoznacznie pręgowane; lotki na prze-

mian brunatno i białawo pasowane i upstrzone;

na ogonie 5—6 przepasek falistych, brunatnych,

i tyleż szarych ciemno popruszonych; końce stć-

rówek brunatne; nogi szarawo faliste, gestćm,

miękkićm, włosistćm pierzem aż po pazury o0-

dziane; pazury czarniawe przy nasadzie brudno

żółtawe; dziób żółty całkiem szczeciami wstecz-

nćmi okryty, sam tylko koniec widzialny; tęcze

złoto żółte: taka jest barwa wiosenna starych

płci obojćj. Wymiar samca: od końca dziobu po
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koniec ogona stop 2, cali 2, do końca szponów

stopa 1,cali 10; palce krótkie, długość środkowe-

go cal 1, linii 3, jego pazur cal 1; siąg skrzydeł

stóp 4, cali 6; ogon cali 113. Samica bardzo stara

od samca większa, bardzićj jeszcze puszysta i

świetlejszćj barwy; wymiar ma nąstępujący:

długość stop 2, cali 4—6; ogon cali 12—13; siąg

- skrzydeł stop 5. |

(Strix laponica, RETzivs, Fauna Suecica, p.

79, N. 30. Chouette laponne, Temm. M. d'Orn.

p. 8. Atl. Opisanie dobre lecz figura zupełnie nie-

dokładna; ogon skrócony o 4, nic niezaokrąglony;

środek głowy, okolice oczu i szczecie dziób 0-

krywające nadto czarne, przy oczach zaś czar-

ność przeciwnie umieszczona; twarz nie popie-

lata lecz białawo żółta; plamy na piersiach i brzu-

chu nadto symetryczne i zbyt czarne. La grańde

Chouette grise de Suede, Cuvier, Regn. Anim. V..

1. p. 329).
Młode w pióćrwszoletnćj barwie całkiem cie-

mno szare; na twarzy ciemno popielatćj kręgi

prawie czarne; okolice oczu i pióra na podbród-

ku zupełnie czarne; pióra na lędźwiach i na u-

dach w blado rudawy kolor przechodzą. Takićmi

są: Stria barbata, Pallas, Zoogr. T. I. p. 318. —
Striz barbata,Eichwald. Zool. special. P.posterior,

7. 268. (*). Stria litturata, Retzii, Fauna Suecica.
upozozzinicikcakchpizzctznwzi.

(*) Gdy w roku 1831, przed wydaniem trzeciego tomu
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7: 79, N, 29; Strix nebułosa, Linnei; Chouette

nebuleuse, Temm. M.d'Orn. p.88. pł. kith. Młoda
pićrwszoletnia na przejściu do barwy doskona-

tćj; figura podobniejsza ze kształtu do tćj, która

wyobraża Sowę mszarną.
Rzadka ta Sowa, nietylko w Grenlandyi, La-

ponii i polarnych Azyi krajach, jak dotąd mnie-
mano, lecz i u nas się znajduje; lat przeszło 20

jak ją w Litwie raz pićrwszy postrzeglem, a
w r. 1829 monografiją i rysunek wielkości na-
turalnćj do byłego Towarzystwa Warszawskiego
Przyjaciół Nauk posłałem. Mieszka w głębi puszcz

na mchach rozległych błotnistych, kilkadziesiąt

włók przestrzeni obejmujących, od ludzi nie-

uczęszczanych: tam raz obranego ostępu zimą i

latem stale się trzyma, a w brzegi lasu ku po-

Jom lub zaroślom nigdy się nie zapędza. Wszyst-

kie exemplarze, które w zbiorze moim posiadam,

 

 

Zoologii specijalnćj Profes. Ei ch wa 1d, dla prze-

konania się o Ptakach litewskich, odwiedzał zbiór

mój w Postawach, miałem rzetelne ukontentowa-

nie okazania mu Sowy tej exemplarzy siedmiu w roz-

maitóm barwy przejściu, oraz udzićlenia postrze-

zeń, jakie o niej do owego czasu zgromadziłem,

Uczony ten Naturalista, nietylko że zaszczytwą dla

mnie uczynił wzmiankę, lecz nawet synonimy moje

ta wyszczególnione za rzeczywiste uznałi w dziele

swojćm zamieścił.
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i ten, który Gabinetowi warszawskiemu ofiaro-

wałem, pochodzą z Lasów postawskich, w Po-
wiecie Dziśnieńskim Gubernii Mińskićj położe-

nych. Dotąd, pomimo usilne badania, wyśledzić

nie zdołalem, aby gdzie indzićj w Litwie postrze-

żoną była. Pokarmem jćj są: zające bielaki, ró-

Żne małe źwierzęta, głuszce, pardwy i t. p. Po-

luje nie tylko przy wschodzącćj lub zachodzącćj

zorzy, ale i wsród dnia jasnego, gdyż przy świe-

tle sionecznóm widzi doskonale. Zawsze ostóż-

na i baczna, za ukazaniem się strzelca wcześnie

ucieczką ratować się umie, i tylko z zasadzki

w lot ubitą być może. Gniazdo z gałęzi suchycl.*
szćrokie, płaskie, na wierzchołku miernie wy-

sokich sosen, wyścieła mchem i własnómi pió-

rami. Jaj dotąd jeszcze w zbiorze moim nie-
posiadam, pomimo największćj usilności. Pióra

starych, wedlug niejednokrotnych postrzeżeń,

na początku wiosny, daleko wyraźnićjszą barwę
mają, niż jesienią, lub zimą.

Sowa ta, z dotąd nam znajomych ńajwięk-

sza, uważaną być powinna za rzadką osobli-

wość, nietylko w kraju naszym, lecz w ca-

ićj nawet Europie. Według świadectwa Tem-

mincka trzy. jćj ledwie znajdują się exemplarze

w główniejszych europejskich gabinetach. Ai
z tych, exemplarz gabinetu wiedeńskiego, nie

umieszczony tam pod nazwaniem Stria laponi-
ca, lecz Szriy grisea i pochodzący z Ameryki
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północnej, lubo na pićrwszy rzut oka wielkie
ma podobieństwo do Sowy lapońskićj Retzius'a,

jednakowoż zbyt odróżnia się barwą, kształtem

głowy, i wielu innćmi cechami, aby z poprze-
dzającą za jeden gatunek Sowy mszarnćj mógł

być uważany, o czćm w r. 1829 naocznie się prze-

konałem.

2. SOWA BIAŁA, JuNpz., Sżria Nyctea, LANN.

Le Harfang, BuFF. enł. 458.

Głowa mierna, ogon od skrzydeł złożonych nie

wiele dłuższy.

Snieżysto biała; dziób i szpony czarne, oczy

duże, tęcze Żółte z czarną do koła obwódką:

jest to barwa indywiduów płci obojćj bardzo
starych. Młode po całćm ciele śniado w poprzek
pręgowane, po każdćm wypierzeniu się coraz

więcćj bieleją. Długość około stop 2; siągskrzy=
det stop 4. Mieszka w krajach polarnych Eu-
ropy, Azyi i Ameryki, u nas poźną jesienią zja-

wia się coroeznie, bawi przez zimę, wiosną od-

latuje. Są przykłady ubitych latem; stądby wno-

sić można, iż się czasami w Litwie gnieździ.
"Trzyma się wyłącznie kniej niskich, chróstem

zarosłych. Pallas wspomina o odmianie mniej-

szej, zupelnie białćj, zrzadka matómi czarnómi
cętkami upstrzonćj i mającćj 4 tylko wagi po-

Orn. T. 1. 12
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przedzającćj. Podobną odmianę zdarzyło mi
się widzieć w dwóch exemplarzach ubitych w po-
wiecie Zawilejskim w majątku kapitulnym Ho-

duciszkach; oba były od zwyczajnćj białćj zna-
cznie mniejsze, oba jak śnićg biale, z drobnćmi
koloru krwi spiekłćj cętkami, gdzie niegdzie do-

syć symetrycznie po całćóm ciele rozproszonćmi.

(Nieszczęściem zawieszone nad gumiennćmi wro-

tami, przez upały lipcowe i robactwo tak się

popsuły, iż nie mogłem szczątków nawet zacho-

wać tych rzadkich ptaków, które nietylko od-

mianą, lecz może są udzielnym, dotąd jeszcze

niepoznanym gatunkiem).

Sowa ta, podług Pallas'a, w wielkićm jest

poszanowaniu u Tatarów mogolskich; mają bo-

wiem podanie: że, gdy w początkach zawodu
swego; sławny ich dowódzca Dźyngis-Han ści-

gany od nieprzyjaciół ukryć się musiał w sito-
wiu, w bliskości siedząca nakrzaku Sowa biala,

jako lubiąca samotnośći miejsca odludne, odjęła

wszelkie szukającym podejrzenie i była powo-

«dem ocalenia jego. Odtąd Kniaziowie mongol-

scy przyjęli ją za godło władzy monarchicznćj
ido dziś dnia jeszcze nad bramą twierdzy Pe-
rekop, widzieć się daje na kamieniu wyryta, jako

_ godło Chanów, zekrwi Dźyngis-Hana pochodzą-
cych.
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3. SOWA DŁUGOOGONOWA, m. Sżris macroura,

NATTER.

Stric uralensis, PALL.

Chouette del Oural, Teu. M.v.1.p. 84. Atl.

IDEM. pł. coł. 27. Obie figury niedokładne,
tęcze mają pomarańczowe, ogon krótki

równy, barwę młodego wieku.

Głowa wielka; tęcze brunatne, prawie czarne;

ogon stopniowany, klinowaty, od skrzydeł o 4%
cala dłuższy. acęói

Biaława; z wierzchu i ze spodu płomyko-

wato plamista, płomyki wązkie na przedzie pra-

wie czarne; na ogonie siedm ciemnych przepa-

sek; dziób u żyjących morelowo żółty; pazury

przy nasadzie żółte, w końcu czarniawe. Dłu-

gość samicy cali 21—22. Siąg skrzydeł stop 3,

cali 7; ogon cali 11. Samiec cokolwiek mniejszy.

Ojczyzną Europa północna i Azya, mianowicie

pasmo gór Uralskich; u nas pospolita. Mieszka

w borach i ogrodach, gdzie są stare jodiowe
szpalery lub opuszczone mury; w dzień się u-

krywa. Młode szarawe mnićj wyraźnie plami-

ste.

4. SOWA JARZĘBATA, m. Sżriz funerca, LINN.

Le Caparacoch, ou Chouette 4 longue queue

de Siberie, BUrr. enł. 163,
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Strie canadensis, hudsonia, ulula, doliata,
misoria, AUCTOR.

Surnia dorealis, LESS,

Glowa spłaszczona, mata; szlara czarna; ogon
stopniowany, przedłużony,

Z wierzchu śniada, na głowie drobnćmibia-
łćmi plamkami upstrzona, od spodu białawaczar-
niawo pręgowana; twarz i podbródek biały;
grzbiet i skrzydła biało plamiste; na ogonie 12

„ białych przepasek; dzióbi tęcze żółte. Długość
cali 14 i więcćj, Barwa samicy mnićj wyraźna,
cokolwiek na spodzie ciała w rudawą przecho-
„dząca, Mieszka na Północy starego lądu; w Li-

twie pospolita w każdćj roku porze; w dzień
widzi doskonale.

ODDZIAŁ DRUGI.

SOWY KRÓTROOGONOWE, NIEUSZATE. STRI.-
GES BRACHYURAE INAURITAE.

Ogon krótki, od skrzydeł albo krótszy, albo

© nićmi równy; wtedy tylko od nich dłuższy,
kiedy te nie dochodzą dlugości nóg wyciągnię-
tych. : j

5. SOWA PAGODOWA, m. Ś/riey pagodarum,
'PEMM,

Chonette des pagodes, Teuu. pł. coł, 230.
Stria selo-puto, LlORSF,
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_7 wierzchu kasztanowato ruda, biało na-

krapiana; od spodu biała z pręgami czarnćmi;

twarz i pięć przepasek na skrzydlach złoto

rdzawe. Długość 17—19 cali. Piękna ta Sowa

mieszka i gnieździ się w indyjskich pagodach;
Malabarczykowie zowią ją Ume-Kotan.

6. SOWA PUSZCZYK, JUNDz., Sźria Aluco, MEYER.

Chouette Hulotte, TEMM. Man. V. I. p. 89.

Atl.

Stria stridula, GNEL. ?.

Syrnium Aluco, LESS.

Głowa duża, napuszona; tęcze ciemno bru-

natne, na barkówkach szereg plam białych; całe

upierzenie brunatne, szaro, biało i czarno u-

pstrzone. Długość cali 14; samicy barwa wię-

cćj rudawa, czasem w rdzawą przechodzi.U nas

najpospolitsza, najczęścićj w gumnach przemie-

szkiwa; na północy rzadka, w Syberyi niepo-

strzeżona.

7. SOWA PRĘGOWANA, m. S/rżz Jeptogramnica,

TEMM.

Chouette leptogramme,TEM. pł. coł. 525.

Sowa ta nowo odkryta na wyspie Borneo

przez P. Diard, jest ciemno kasztanowata, czar-

no pręgowana, prócz bialawćj glowy i pól ob-

róży żółtawej, kark tylko obejmującćj; dziób

mą sinawy, palce u nóg czarne. Długość cali 14.
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$. SOWA GAJOWA, m. Striz hylopkiła, Ten.

Chouette hylophile, Tewu. pł. col. 373.

Z kształtu podobna do naszćj Sowy gumien-
nćj (puszczyk), lecz cokolwiek mniejsza. Gtowa,
 

karki piersi żólto rdzawe, czarno pręgowane; na

twarzy cztóry wązkie czarne kręgi; brzuch po-

pielaty, księżycowatómi rdzawómi plamami u-

pstrzony. Mieszka w Brazylii, skąd ją PP. De-
lalande i Natterer przywieźli.

9. SOWA MOŻER'A, m. Sźrir Maugeii, Temu.

Chouette Maugć, Feu. pł. col. 46.
Noctua Maugeii, LESs.

Szaro rdzawa, na spodzie gęsto białemi pla-

mami upstrzona; na ogonie 7 przepasek biala-

wych. Dlugość cali 103. Ojczyzna wyspy An-
tylskie. : ,

10. SOWA SZCZECIASTA,m. Szrże hirsuta, TEMM.

Chouette hirsute, Temu. pł. colł. 289,

Z wierzchu ciemno brunatna, od spodu biała,
kasztanowato plamista; palce nagie, po bokach

osadzone rzędami krótkich twardych szczecin.
Długość cali9: samca, Il samicy. Nowo odkryta
przez PP. Leschenault i Diard, na wyspie Cej-
lan i w Kochinchinie.
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11. SOWA GNIADOSKRZYDŁA, m. S/rże casta-
nopiera, HOksr.

Chouette spadicee, TEMM. pł, coł. 98.

Głowa, szyja, kark i piersi, żółtawo i bru-
natno na przemian pręgowane; płaszcz purpu-
rowe gniady; na ogonie i na lotkach drugiego
rzędu pięć żółtych przepasek; palce nagie szcze-
ciami rzadkiemi okryte. Długość cali 74. Nieda-
wno odkryta na wyspie Jawie i Sumatrze.

12. SOWA SONNERAT'A, m. Striz Sonnerati,
TENMM.

da Sonnerat, TEMM. pl. coł.2

Twarz szczeciastćmi piórami okryta; cały
wierzch brunatno rdzawy, biało cętkowany; spód
biały, zrzadka rdzawo pręgowany. Długość cali
11. Jedyny exemplarz w muzeum paryzkićm
przez Sonnerata z Pondiszery przysłany.

13. SOWA OCZROWATA,m. Sżria occzpitalis,
TEMM.

Chouette occipitale, TEMM. pl. col. 54.

Z wierzchu rudawo szara; na skrzydłach
plamka białe oczkowate, czarną obwódką okrą-
żone; twarz, płama na potylicy i cały spód, biale,
piomykowato upstrzone. Długa cali 7. Mieszka
nad rzeką SenegaliGambią,
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14. SOWA BRAMIN, m. Sźrży Brama, TEMM.

Chouette Bróme, 'TEuM. pł. coł. 68.

Z wierzchu popielato szara, białawo cętko-

wana; ze spodu biaława, szaro plamista; nakar-

ku przepaska biaława z zakończeniem piór sza-

róm. Długość cali 7—8. Ojczyzną Indye Wschod-
nie.

15. SOWA SÓWKA, Rzacz., Sźriv passerina, LANN.

Chouette Chevćche, Temu. Man. VF, I, p.92.
Atl. (rysunek mierny.)

Ciemno szara, biało kropkowana i plamista

z wierzchu; spód rudawo białawy, brunatno pla-

misty; tęcze żółte; nogi krótkićmi włosami odzia-
ne. Długa cali 9. Mieszka w Europie południo-
wćj i umiarkowanćj; u nas rzadka.

16. SOWA PODKASAŁA, m. Ś/ria grallaria,
TEMM.

Chouette echasse, Temu. pł. coł. 146. Ć.
Striv cunicularia, GMEL.

Wierzch głowyi kark światło rdzawy, bru-
natno pręgowany; grzbiet i skrzydła brunatna

rdzawe, biało plamiste; spód białawy; na pier-

siach poprzeczne pręgi popielato rdzawego ko-

loru; tęcze żółte; skoki wysokie rzadko upie-
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rzone; palce nagie, czórwonawe. Długość cali 9.
Mieszka w Ameryce poiudniowćj; w dzień do-
brze widzi.

17. SOWA PÓJDŹKA, m Striz Tengmalmi, Livv.

Chouette Tengmalm, Teuu. Man. VF. I. p.
94. Atl. |

Strie dasypus et noctua, AUCTORUM.

Nogi aż posame pazury gęsto upierzone; dziób
wewnątrz i język czerwonawy.

Wierzch brunatno rudawy w. zielonawo
przechodzący, na głowie i karku biało kropko-
wany; spód biały brunatno plamisty; dziób i tę-
cze Żólte; upierzenie nóg czysto białe. Długa cali
8. Mieszka w Europie północnćj; u nas pospo-
lita. Tćj to Sowie pospólstwo nasze przypisuje
wywoływanie duszy umierających; odzywając

się bowiem, zdaje się wymawiać wyraz pójdź!
pójdź! Biada choremu z tym przesądem, jeśli
o północy wabić się zacznie na dachu mieszka-
nia jego! :

18. SOWA SOWECZRKA, m. S/rix passerinoides,
j TEMM. |

Chouette chevechoide, Temu. pl. col. 344.

. Szaro popielata z wierzchu; głowa drobniu-
chno biało kropkowana; na karku przepaska bia-

Orn. T. 1. 13
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ława czarno nakrapiana, na lotkach i stórówkach
przepaski białawe wązkie; spód ciata białawy,

płomykami szarómi upstrzony; dziób, tęcza i
palce nagie, żółte. Długość cali 63. Nowo od-
kryta w Brazylii.

19. SOWA KRARLICZKA, JAROC., Śźriw acadica,

GuEL.

Chouette chevechette. Teu. Man. V. 1. p. 96.

Atl. (rys. mierny, nadto ciemny, z ogonem

zbyt długim).

Striepusilla, passerina, pygmea, AUCTORUM.

Wierzch ciemno szary, biało plamisty i krop-
_kowany; od spodu biaława, brunatno ptomyko-
wata; na ogonie cztóry wązkie biate przepaski;
nogi po same pazury upierzone; dziób sinawy,
tęcze Żółte. Długość cali 6. Mieszka w północ-
nćj i umiarkowanćj Europie; w litewskich la-
sach nierzadka, mianowicie w starych ogrodach

dość często widywaną bywa.

20. SOWA RDZAWKA, m. Śżrie ferruginea,
P. Max.

Chouette rousserolle, Temu. pl. col. 199.

Piękna ta żółtawo rdzawa Sówka, mieszka
na pobrzeżach Brazylii; na karku ma kołnierzyk,
a na stćrówkach siedm przepasek czarnych;
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skrzydła bardzo krótkie; lotki brunatno pręgo-

wane; spód ciała białawy, długićmi rdzawćmi
piomykami upstrzony. Długość cali 65. Nowo

odkryta przez Księcia Neuwied; prócz Temmin-

cka, nikt jćj jeszcze nie opisał.

21. SOWA DROBNIUCHNA, m. Sżrix pumila,

ILLIG.

Chouette Cabourć, Temu. pl. col. 39.

Najmniejsza z dotąd znajomych; wielko-

ścią nie dochodzi Gila, a dlugością tylko 54 cali

wymierza. Wierzch głowy i kark ma tabaczko-

wego koloru, drobnćmi biatćmi kropkami upstrzo-

ny; płaszcz ciemno rdzawy; na ogonie trzy białe

przepaski; boki i piersi światło rude; pod spo-

dem długie pęzelkowate brunatno rdzawe plamy,

na dnie białym ciągnącym się od podbródka aż

do ogona; tęcze, dziób i nagie palce, żółte. Mie-

szka w Paragwai. Sowę tę Don Felix Azara

pierwszy opisał. Według tego naturalisty Ka-

bure się zowie. Usiada zwykle na gałęziach ni-

skich, ludzi się nie obawia, owszem niezmier-

nie odważna i zręczna, na wszelkie domowe

ptastwo, nawet na Indyka, z zajadłością się rzuca,

pod skrzydła uczepia, bok mu wygryza i za-

bija; co większa, zuchwałość tę nawet czę-

stokroć do ptaków ma posuwać drapieżnych.

Wszakże trudno jest zupełną dać wiarę tak prze-

sadzonćj powieści.
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22. SOWA PŁOMYKOWATA, m. Śżriw flammea,
LINN.

Chouette effrayće, TEmu. Man. V. I. p. 91.
Atl. (rys. mierny).

Der Schle wą BORKH. 7. Dre Heft.
XXI, tab 4, 5,6.(figury dobre).

Z wierzchugliniasto żółta, rzędami drob-
nych białawych płomyczków upstrzona; od spo-

du biaława, brunatnómi cętkami nakrapiana;

twarz czysto biała, tęcze żółte, dziób żółtawy,

nogi rzadkim puchem odziane. Długa cali 13.

Mieszka-na północy starego i nowego lądu, wię-

-cćj w murach opuszczonych i kościołach, jak

w lasach.

23. SOWA WIDŁOWATA, m. Śżrie furcata,

" 'TEMM.

Chouette a queue fourchue, TEMM. pł. coł.
432.

Z barwy zupełnie do poprzedzającćj podob-
na; różni się wielkością, ogonem widłowatym i

diuższćmi skokami. Mieszka wkrajach między--

zwrótnikowych nowego lądu. Dluga cali 14.

24. SOWA FALISTA, m. Sżrie cayennensis, GNMEL.

Chathuant de Cayenne, BUFF. enł. 442.

Rdzawa, brunatno falista; twarz bialawa,
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tęcze żółte. Długość cali 12. Ojczyzną Ameryka
południowa. M

25. SOWA GNIADA, m. Sżrie Badia, HORSF.

Chouette calong, Temu. pl. cół, 318.

Złotawo gniada, z wierzchu biało upstrzona;
twarz popielata; wierzch glowy i spód ciała, o- -
raz nagie palce cielistego koloru; na piersiach i
brzuchu małe płomykowate brunatne plamki;
dziób białawy, tęcze żółte. Długość samicy cali
t1;, samiec cokolwiek mniejszy. Mieszka na
wyspie Jawie w lasach głuchych, a mianowicie
trzymać się ma legowiska Tygrysów. Indyanie
prawią, jak świadczy Horsfield, iż Kalongwiwe,
(nazwisko indyjskie tój Sowy), zwykł bezkarnie
usiadać na grzbiecie Tygrysa, tak jak to u nas
kruki i szpaki dla wybierania liszek owadów
skórnych,na bydle czynią domowćm? Lecz przy-
czyną rzeczy wistą pobytu jój w bliskości tygry-
siego legowiska, zdaje mi się, iż Są jedynie ostatki
obfitego tam zawsze łupu, które w nocy bezkar-
nie zjadać może. 8.

ODDZIAŁ TRZECIL.

 PUHACZEczyliSOWY USZATĘ. STRIGES AU-
RITAE.

Czuby z kilku piór mnićj więcćj przedlużo-
nych na czole umieszczone, uaksztalt uszu stór-
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czą, z dowolną podnaszania się i opuszczania

władzą; ogon krótki, równy lub zaokrąglony.

26. S$. PUHACZ BŁOTNY, m. Sźriz drachyotos,

LATH.

Hibou brachióte, Temm. Man. V. I. p. 99. Atl,
(rys. mierny).

Strix ulula, accipitrina, aegolius, stridula,

palustris, arctica, AUCT.

Dwa bardzo krótkie czubki z dwóch lub trzech

piórek złożone na przodzie czoła; ogon od skrzy-

deł krótszy.

Czubki tylko u żyjącego ptaka są widzial-

ne; z wierzchu brunatno czarniawy, każde pióro

szćroko żółtawym kolorem obrzeżone; od spodu

rudawo białawy, podlużnómi wązkićmi plamka-

mi upstrzony; na dwóch średnich stćrówkach

plamy oczkowate; dziób i obwody oczu czarne,

tęcze złoto żółte. Długość cali 12—13. Barwa

samic świetlejsza, u młodych okolice oczu ob-

szerną obwódkąokrążone. Mieszka na calćj kuli

ziemskićj; u nas na biotach torfowych pospelity.

Gnieździ się na kępach i ze wszystkich krajo-

wych Sów,ta jedna u nas nie zimuje; wśród dnia

doskonale widzi i do wysokości okiem niedości-

gnionćj w powietrze się wzbija.

Niedawno kapitan Portlak dostrzegł, iż Pu-
hacz błotny mieszka także w norach przez Kró-
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lików opuszczonych, na piaszczystćm pobrzeżu
morza, przy ujściu rzeki Lovg-PFoyle,w Irlandyi;

gdzie corocznie w jesieni siedzące przed norami

widywane bywają, a za zbliżeniem się człowieka

natychmiast się kryją.o:DUZI e 359,

an. 1838.)

27, S. PUHACZ WŁAŚCIWY,Rzącz., Sźri Bubo,
LINN.

Hibou Grand-duc, Teu. Man. V. I. p. 100.

Adl. (figura z ptaka źle wypchanego wzię-
ta, z uszami jak u wilka).

Der Uhu, BORKA. T. Orn. Heft XII. tab. 1.6,
2. ?, (figury dokładne).

Czuby nagłowie długie; z wierzchu płowo

i czarno pstry; podbródek biały; ze spodu ru-

dawo płowy, czarno podłużnie plamisty, na czę-

ściach niższych falisto pręgowany; nogi po same
pazury wetnisto upierzone; dziób czarny, tęcze

pomarańczowe. Długość stop 2. Samica większa,

barwy świetlejszćj i bez białego podbródka. Oj-
czyzną Europa, Azya i Afryka; mieszka w la-

sach i opuszczonych murach.

28. S$. PUHACZ BIAŁAWY, m. Śżrie lactea,
TEMM.

Hibou łacte, Tewm. pł. coł, 4.

Bardzo mało od Puhacza mniejszy; nszy
czyli czuby ma krótkie, twarz icaly spód ciała
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biały, szaro falisty; wierzch ciemniejszy w ru-

dawy kolor przechodzący, nad oczyma brew i

w koło policzków szlara czarna; tęcze żółte;

dziób, nogi i palce sine; szpony potężne, czar-

niawe. Jedyny exemplarz, w gabinecie Barona

Laugier znajdujący się, przywieziono z Kolonij

francuzkich, z nad rzeki Senegal.

29. 8. PUHACZ GŁOŚNY, m. Sźriz strepitans,
TEM.

Hibou bruyant, Teuu. pl. coł. 174. (stary),

229. (bardzo młody).

Czuby szerokie nizko za oczyma osadzone; pa-

lec skrajny od innych krótszy.

Lubo od Puhacza właściwego o pięć cali

mniejszy, lecz dziobem i szponami potężniejszć-

mi uzbrojony. Czuby płaskie, z piór czarnych i

białych czarno pręgowanych złożone, leżące na

bokach głowy, szczególną nadają mu postać.

Z wierzchu czarniawy, z obrzeżeniem piór czór-

wono rudawćm i rozmaicie upstrzonćm; ze spo-

du biały, czarno pręgowany; dziób i nagie palce

Żółte, tęcze pomarańczowe. Nazwany głośnym

od przeraźliwego głosu, którym w lasach z da=

leka słyszeć się daje. Przysłany z wyspy Su-

matry przez P. Diard. Mlody biaty, brunatno

pręgowany. |
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30. S$. PUHACZ LESZENOLT'A,m. Sźrże Lesche-

naultii, TEMM.

Hibou Leschenault, Tem. pł. coł. 20.
Kketupa Leschenaultii, LEss.

Skoki nagie, skrzydła od ogona krótsze.

Czuby prawie na środku głowy umieszczo-
ne; szaro rudawy, czarnćmi płomykami upstrzo-
ny; obwody oczu białe; dziób i tęcze żółte, nogi

sine. Długi cali 193. Indyanie zowią go Perun-
rotan.

31. S. PUHACZ KRÓTKOUCHY, m. Sźriz ascala-
phus, SAVIGNY.

Hibou a huppes courtes, TEM. pł. coł. 57.

Czubki krótkie, daleko za oczami ku tyłowi gła-
wy umieszczone; skoki długie; po dwie tarcze na-
gie w końcu każdego palca.

Biało rudawy, rozmaicie brunatno upstrzo-

ny; spód ogona białawy, pięcią lub sześcią wą-
zkićmi przepaskami oznaczony; gardziel i środek

. piersi biały, dziób czarny, tęcze żółte. Dlugość
cali 175. Ojczyzną Egipt; przypadkowo zalatuje
do Sycylii i Sardynii.

Orn. T, L. 14
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32. S. PUHACZ WIELKODZIOBY, m. Sźrże ma-

crorhyncha, TEMM.

Hibou « gros bec, TEMM. pł. coł. 62.

Palce z wierzchu upierzone, pod spodem nagie

jedna tarcza na końcu palców widzialna.

Dziób potężny, czuby ku tyłowi głowy po-

sunione; twarz popielata, czarną szlarą obwie-

dziona; z wierzchu płowy, brunatno pstry, ze

spodu biały, czarno pręgowany; dziób czarniawy,

tęcze Żółte. Długi około 19 cali. Mieszka w A-

meryce północnej.

33. SSPUHACZ FALISTY, m. S/rixz tirginiana,
LATH.

Hibou des terres Magellaniques, BuFF. enł.
385.

Twarz biaława, czarną szlarą otoczona; dziób

inad oczyma brwi czarne; rudawo płowy, bru-

natno i popielato falisty; z wierzchu czarno po-

pruszony i nakrapiany; na ogonie 4 przepaski

czarne. Długość blisko stop 2. Ojczyzną Ameryka.

34. $. PUHACZ HOTTENTOCKI, m. Sżrżz afri-

cana, 'TEMM.

Hibou africain, TEMM. pł. co/. 50.

Czuby dlugie, twarz popielata czarną szlarą

okrążona; gardziel biała; całe upierzenie brunat-
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ne,jakby zadymione, od spodu świetlejsze, wszę-

dzie rozmaicie pręgowane i upstrzone; na ogo-

nie cztćry przepaski czarne; dziób czarny, tęcze

żółte. Długi cali 16—18. Mieszka w okolicach

przyłądka Dobrćj Nadziei.

35. S. PUHACZ RDZAWY, m. S/rże ceylonensis,
BzowN.

Hibou Ketupa, TEMu. pł. col, 74.
Ketupa Javensis, LiSs.

Oprócz białćj gardzieli całe upierzenie ja-
skrawo rdzawe, z wierzchu czarno plamiste, od

spodu brunatno płomykowate, na lotkach i stć-

rówkach przepaski czarne; dziób siny, tęcze i

nogi żółte. Diugość od 15 — 16 cali. Mieszka
w Indyach wschodnich, na wyspach Cejlan, Ja-
wa i Sumatra.

36. S. PUHACŹ USZATY, JUNDZ., Sźrięy Otus,

LINN.

Hibou moyen duc, Burr. en/. 29. (ie. naj-
gorsza).

Die mittlere Ohreule, Bokku. T. Orn. Heft
1II. taf. 1.

Z wierzchu rudawy, brunatno i popielato

plamisty; pióra na czubach czarne, żółtawo i bia-

iawo obrzeżone; od spodu Żółtawo białawy,

podłużnie plamisty; dziób czarny, tęcze poma-
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rańczowe; u samicy gardziel biała. Długość 12—
14 cali. Mieszka na starym lądzie w lasach; u

nas pospolity.

37. S$. PUHACZ BIAŁOLICY, m. Striw leucotis,

Temu.

Hibou © joues blanches, TEMM. pł. coł. 16.

Czuby nad oczyma bardzo przedłużone i
szczecie dwa razy dłuższe od dziobu z obu stron

nićmi okrytego, niepospolitą postać mu nadają.

"Twarz ma białą, czarną szlarą ograniczoną;

wierzch szary, spód żółtawy; na całćm upierze-

niu wzdłuż stosin czarno plamisty, falisto prę-

gowany; przez barki ciągnie się smuga dluga,

biała; na lotkach i stćórówkach gęste czarne prze-

paski. Długość cali 10. Obyczaje tego nowo

odkrytego Puhacza nad brzegami Senegalu, jesz-

cze nie są poznane.

38. S. PUHACZ NOCNIK, m. Sźróe noctuła, REINW.

Hibou Noctule, TEMM. pł. coł. 99.

Za uszami czuby długie i całe z wierzchu

upierzenie szaro płowe, żółtawo i brunatno fali-
ste: na karku przepaski świetlejsze, od spodu

blado rudawe, zrzadka strzałkowatćmi plamami

upstrzone; tęcze i palce nagie, Żółte. Długość
cali 8—9. Mieszka na wyspie Jawie i Sumatrze.
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39. S. PUHACZ SYCZEK, m. Srże Ścops, LINN.

Hibou Scops, TEmM. Man, V. I. p. 103. Atl.

(rysunek mierny).

Le petit duc, BUFr. enł. 436.

Ścops europaeus, LESS.

8. Zorca et carniolica, AuCT.

Czubki krótkie na przodzie głowy i wierzch

glowy, brunatne, czarno kropkowane; wierzch

ciała popielato rudawy, falisty, czarno i brunat-

no upstrzony; spód świetlejszy, w poprzek fa-
łisto pręgowany, po stosinach strychowany; pal-

ce nagie, dziób czarny, tęcze żółte. Długi cali 7.
Mieszka w Europie. W niektórych krajach ma
być przelotnym, w innych miejscowym ptakiem;

u nas lubo rzadko, w każdćj porze rokusię znaj-
duje, lecz znacznie mniejszy i mało co wymia-

rem S. Karliczkę, Szrie acadica, przewyższający.
Czy więc jest udzielnym gatunkiem, czy tylko

odmianą od miejscowości zawisłą, z pewnością

wyrzec jeszcze nie mogę. To moje postrzeże-

nie, jako i wiele innych odnoszących się do pta-
ków litewskich, zasłużyło na uwagę Professora -

Eichwalda i zostało umieszczonćm w Zoologii

jego. Temminck zaś przeczy istnieniu Syczka
na północy.
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- S. PUHACZ POPIELATY, m. Sźrż. Asio, LATH.

- Hibou Asio, TEMM. pł, col. 80. 6.
Scops Asio, 1.ESS.

Ciemno popielaty; z wierzchu falisty, od

spodu świetlejsży, podłużnie upstrzony; na bar-

kówkach rząd plamek biatych; nogi aż do pazu-

rów upierzone, Dlugość cali 9—10. Samica ru.

da, bez falistych prążków, tylko na spodzie po-

dlużnie plamista; ona to jest, jak Temminck

twierdzi, S. Naevza, Lathami. Mieszka w lasach

i ogrodach Stanów Zjednoczonych.

41. S. PUHACZ CZARNOGŁOWY, m. Śźrtw aźrt-

: - capilła, NATTER.

Hibou Chaperonnć, TEuu. pł. col. 145.

Wierzchołek głowy aż po sam kark, szlara

i przepaska od oka w tył idąca, czarne; twarz i

spód ciała siwo popielaty, czarno pręgowany;

na potylicy szćroka przepaska biała; wierzch

ciała płowy, falisto pręgowany i rozmaicie czar-

niawo upstrzony; tęcze i krótkie szczupie nagie

palce, żółte. Długość cali 95. Ten nowy gatunek

odkryty w Brazylii przez P. Natterer, znajduje

się tylko w Gabinecie wiedeńskim.

Kilku nowo odkrytych gatunków tu nie u-

mieściłem, z powodu obojętnych opisów.

—ME———
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„ŻARŁOCZNE. OMNIVORES.

Picae et Passeres, LINN., LATA.

Ambulatores, ILLIG.

Passereauz, Cuv.

Dziób mierny, silny lub potężny; krajce
ostre, mnićj więcćj przy końcu. wyszczerbione
albo nacięte; nogł cztćropalcowe, poskoczne lub
pochodowe; sźrzydła mierne, lotki zaostrzone.

Do tego rzędu należą ptaki żartoczne, czyli.
wszystkożerne; większa ich część żyje gromad-
nie, wielkićmi stadami, lecz w jednożeństwie.
Gnieżdżą się na drzewach i opuszczonych wie-
Żach, lub w rozpadlinach skał wysokich; jedne.
sztuczne budują gniazda, inne w dziuplach drzew
Wypróchniałych jaja swe skladają, Pożywienie
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ich jest bardzo urozmaicone; pożerają zarówno
padlinę , małe ssące źwierzęta, pisklęta ptasie,

rybę, owady, owoce i różne nasiona. Chyżością

lotu bynajmnićj się nie odznaczają. Obyczaje

mają mnićj więcćj towarzyskie; niektóre chy-

tre są i krzykliwe, niektóre do naśladowania

głosu ludzkiego skłonne. W mięsie i jajach w o-

gólności żadnego człowiekowi nie przynoszą po-
Żytku.

RODZAJ PIERWSZY.

KOŚNIK, m. OPISTHOCOMUS, IoFrMANSEC.

Schopfhuhkn, Niem.; Sasa, Hoazin, Fr.

Dziób mierny, gruby, stóżkowaty, ściśnio-

ny, przy nasadzie nagi; szczyt okrągławy, w dól

zgięty, z końcem haczystym, żuchwa ściśniona,

z końcem ukośnie ściętym, kątowatym.

Nozżdrza poboczne, okrągławe; kantar szcze-

ciami do połowy dziobu sięgającómi nasadzony;
policzki nagie.

Nogi mierne, cztćropalcowe; palce długie,

wolne, obrzeżone; ksiuk od palca środkowego
krótszy; obówie skoku łuskowate; palcogrzbiety
tarczyste.

Skrzydła mierne, lotka 6a najdiuższa; ogon

długi, plaski, stopniowano zaokrąglony.
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KOŚNIK CZUBATY, m. Opisthocomus cristatus,
ś TLLIG.

Phasianus crisłatus, GMEL.

Hoazin ou Faisan huppć de Cayenne, Burr.
enl. 337.

Natyle głowy kita z piórwłosistych; z wierz-
chu brunatny, z obwódkami piór białćmi; spód
ciemno rdzawy; przód szyi i piersi biało rzda-
we; ogon czarny, z końcami stórówek płowćmi.
Dlugość cali 23. Jedyny ten w całym rodzaju
gatunek mieszka w Gujanie na miejscach wodą
zalanych. Karmi się rośliną Arum ardorescens,
więc gdziekolwiek ona rośnie, tam prawie zaw-
sze znajdowanym bywa. Do hodowli domowej
szczególnie zdolnym się zdaje, ludzi bynajmniej
się nie obawia; mięso ma niejadalne, nieznośnie
wonią stroju bobrowego trącące i tylko za przy-
nętę do łowienia ryb używane.

RODZAJ DRUGI.

DZIOBOROŻEC, JAROC., BUCEROŚ, Lisy.

Hornvogel, Niem.; Calao, Fr.; Horn-bill, Ang,

Dziób wielki, gruby, czczy, nożowaty, tu-
kowato zgięty; u niektórych przy nasadzie wy-
rost tćj samćj co dziób substancyi, różnokształ-
tny i rozmaitćj wielkości; krajce nierówno ząb-
kowane.

Oran: T.-$: 15
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Nozdrza podlużno zaokrąglone, przy nasa-

dzie wyrostku blisko wypustek czołowych u-

mieszczone; język krótki, wązki, kończaty.

Nogi pochodowe, mierne, silne; palce po-

boczne równe, skrajny aż po staw pazurowy
ze środkowym zrosły, wnętrzny w osadzie przy-

rosły; podeszwa rozszćrzona; haska tarczowata.

Skrzydła mierne, trzy pićrwsze lotki stop-

niowane, 4a lub 5a najdłuższa.
Dzioborożców na początku rzędu umie-

szczono właściwie, gdyż żadnym nie gardzą po-

karmem; owoce, robactwo, płazy, drobne czwo-

ronogie, ptaków pisklęta, a nawet padlina za stra-

wę im służy. Ptaki te bardzo są ostróżne, zawsze

siadają na wierzchołkach drzew najwyższych;

rzadko kiedy na ziemi zejść się dają. Podzie-

lono je na Dzioborożce hełmiaste, Ca/aos a cas-

que, i Dzioborożce bez helmów; lecz takowypo-
dział, jako zasadzony na helmach, które młodym

ledwo w drugim roku na dziobach wyrastać po-

czynają, przyjętym być nie może: nadto, dzio-

by młodych tak są wszystkich innych cech cha-

rakterystycznych pozbawione, iż mnóstwa dwu-

wykładanych nazwisk staty się przyczyną.

1. DZIOBOROŻEC NOSOROŻEC, Buceros Rhino-
ceros, LINN.

Calao Rhinoceros, Burr. enł. 934. (dziób
wielkości naturalnćj).

Stalowo czarny, podbrzusie i stćrówki bar-
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dzo białe, na ogonie przepaska czarna; dzióh na

12 cali dlugi i róg na nim, czyli heim óśmio-

, calowy w górę zakręcony, żółte, przy nasadzie

czćrwone. Długość stop 4. Ojczyzną Indye
wschodnie, a mianowicie wyspy Jawa i Suma-
tra.

2. DZIOBOROŻEC JEDNOROŻEC, Buceros Mo-
noceros, SHAV.

Calao des Philippinnes, BUFF. enł. 873. (młody)

VAILL. pł, 9—10. (stary).

Czarny; dziób i róg żółtawy, tego ostatniego

półowa od przodu czarna; spód ciała, plama za

oczyma i sterówki skrajne biale. Długość stop

2, cali 8. Ojczyzną Indye wschodnie i wyspy

Filippińskie.

3. DZIOBOROŻEC KSIĘŻYCORÓG, m. Buceros
lunatus, TEMM.

Calao a casque en croissant, TEM. pł. coł,

546.

Dziób biały; róg księżycowaty, pomarań-

czowego koloru, cale upierzenie czarne, prócz

kupra, ogona i podbrzusia, które są biale; na stć-

rówkach przepaska szćroka czarna. Długość stop

3, cali 10. Ojczyzną wyspa Jawa i Banda.



118 PTAKI ZARŁOCZNE

4. DZIOROROŻEC HEŁMIASTY, m. Buceroscas-
stdic, TEMM.

Calao 4 cimier, Temu. pł. coł. 210.

Czarny; szyja żółta, ogon biały; dziób złoto
żółty przy nasadzie czćrwono rygowany; róg
czćrwony. Długość stop 3, cali6. —— wy-

spa Celebes.

5. DZIOBOROŻEC RDŻAWOSZYJ, m. Buceros

, ruficollis, VIEILL.

Calao de Waigdjou, TEmM. pł. coł. 557.

Róg mierny grzebieniasty; ciało i skrzydła

czarne; szyja czerwono rdzawa; podgardziel i

ogon biały; naga okolica oczu błękitna; nogi czar-

niawe. Długość stop 2, cali 7. Ojczyzną nowa

, Gwinea i wyspy Moluckie.

6. DZIOBOROŻEC WZNIOSŁORÓG. m. Buceros
elatus, TEMM.

Calao 4 casque ćlece, TEemw. pł. coł. 521.

Jig. 1. (dziób).

Znajomy tylko z zasuszonćj głowy.

7. DZIOBOROŻEC WALCOROG, m. Buceres cy-
lindricus, TEM. :

Calao a casque en rouleau, TEMM. pł. coł.

521. fig. 2. (dziób).

Tak jak poprzedzający z głowy tylko zna-

ny; oba pochodzić mają z Afryki.
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8. DZIOBOROŻEC DWUROŻNY, m. Buceros bi-
cornis, ILLINN.

Calao bicorne, VAILL. Ois rares pl. 7. (Ay)
pl. 4. (młody).

Czarno popielaty; szyja biaława, dziób czćr-
wony z rogiem na przodzie rozdwojonym. Dlu-
gość stop 2, cali 8, OjczynąSumatra, wyspy Fi-
lippińskie i Afryka.

9. DZIOBOROŻEC CZARNORÓC, m. Buceros a-
tratus, TEMM.

Calao a casque noir, TEuu. pł. col. 558.

Dziób i róg czarny; tył głowy długićmi i
szćrokićmi piórami odziany; na przodzie szyi
wisi torba naga, czóćrwona; całe upierzenie czar-
ne z połyskiem purpurowo zielonawym; stórów-
ki prócz dwóch środkowych do połowy białe.
Długość stop 2, cali 10. Ojczyzną kraj Achanti,
w Gwinei północnej.

10. DZIOBOROŻEC CZARNY, m. Bacpros:Abys-
sinicus, GMEL. ę

Grand Calaod'Abyssinie, Burr. ant. 779.

VAILL. pł. 230, 231,
Calao caronculć, LESS. Tr. dOrn. 2; 256.
„Abbagumba, BRUCE.

Czarny bez odmiany; części nagie około o-
czu i gardzieli czarnofioletowe; na lotkach pla-
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my białe. Długość stop 3, cali 2. Ojczyzną Afry-
ka a mianowicie Abissynija.

11.DZIOBOROŻEC CZERWONODZIÓB, m. Bu-
ceros hydrocorax, GMEL.

Calao a casque: płat, TEMM. pł. coł. 283.
(stary).

Calao des Moluques, BuFFr. enł. 283. (młody).

Róg z wierzchu jakby przygnieciony i dziób,
czćrwone; twarz czarna, szyja rdzawa, płaszcz

szarobrunatny, brzuch czarniawy, spódciała i

ogon płowy. Długość stop 22—3; u młodych bar-

wa ciemna a dziób czarny. Ojczyzną wyspy Fi-
lippińskie. z

12. DZIOBOROŻEĆ PRZYŁBICOWY, m. Buce-
ros galeatus, GMEL.

Calao 4 casque rond, BVFF. en/, 933. (dziób).

Dziób mierny, róg wzniesiony, wypukły,

przodu równo ścięty, żółtawe czórwono pla-
misty; u samca dwie środkowe sterówki cokol-
wiek przedłużone. Ojczyzną Malakaiwyspa
Borneo.

13. DZIOBOROŻEC FAŁDZISTORÓG, m. Buce-
ros plicatus et undulatus, SuAw.

Calao a casquefestonnć, TEM. pł. coł. teste.
Calao Javan, Vailt. 0is. CAfr. pl. 239. Ó.
(stary).
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Dziób wielki; róg wypukły pięcią fałdami
oznaczony, żółty; gardzieł i część szyi naga, tu-
dzież całe upierzenie czarne; ogon biały. Ojczy-

zną Jawa, Timor, Waigdjou i nowa Gwinea.

14. DZIOBOROŻEC NASTROSZONY, m. Buceros
galeriła s, TEM.

Całao largoup, TeuM. pl. coł. 520.

Głowa gęstćmi dużćmi piórami nastroszona,
naksztatt peruki; brudno zielony; na ogonie przy

końcu pas szćroki, czarny; części nagie fioleto-

we. Dlugość stop 2, cali 4. Ojczyzną Sumatra.

15. DZIÓBOROŻEC WĘGLARZ, m. Buceros an-
thracicus, TEMM.

Całao charbonier, TEMM. pł. coł. 529.

Całkiem carny; dziób i róg białawy; dwie

średnie stćrówki czarne, wszystkie zaś inne do

połowy białe. Dlugość stop 2, cali 7. Ojczyzną

wyspa Borneo.

16. DZIOBOROŻEC BRUZDOWANY, m. Bzceros
cerrugatus, TEMM.

Calao rigolaire, Teus. pł. coł. 529.

Czarny, przód szyi izabellowato żółtawy;

półowa ogona żółto rdzawa, dziób żółty; obwo-

dy oczu nagie, fioletowe; torba poddziobowa

czćrwona. Długość stop Ż, cali 6. Ojczyzną In-

dye wschodnie.
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17. DZIOBOROŻEC SZCZUPŁORÓG, m. Buceros
gracilis, TemM.

Calao a casque grele, Teuu. pł. coł. 535.

Czarny; ogon do półowy płowo rudawy,

dziób żólty, części nagie błękitnawe. Długość

stóp 2, cali 2. Ojczyzną wyspa Borneo.

18. DZIOBOROŻEC BANIASTORÓG, m. Buceros
contewus, TEMM.

Calao a casque bomóć, TEM. pł. coł. 530.

Dziób i róg żółty, z przodu czarniawy;

okolice bezpiórne cieliste; głowa, szyja i płaszcz

czarny; końce lotek, brzuch iniższa część ciala,

białe. Długość stop 2, cali5. Ojczyzną Jawa
i Sumatra.

19. DZIOBOROŻEC RYTOWANY, m. Buceros sul-
całus, TEMM.

Calao 4 casque silonnć, TEuu. pł. coł. 69.

Róg cztórą lub pięcią żlobiastemi rowkami
glęboko z boków rytowany; trzy glębokie rygi
przy nasadzie żuchwy.

Czarny z połyskiem zielonym, szyja i ogon
bialo rudawy, końce stćrówek czarne; dziób ró-

_Żowy. Długość stóp 2, cali 4. Ojczyzną Archipe-
lag wysp Maryańskich.
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20. DZIOBOROŻEĆ TRĘBACZ, m. Buceros Buc-
- cinator, TEMM.

Caluo trompette, TEmv. pl. col. 284.

Czarny z połyskiem zielonym; spód, końce
lotek drugiego rzędu i stórówek białe. Długość

cali 22. Ojczyzną przylądek Dobrćj Nadziei. -

21. DZIOBOROŻEC ŻŁOBIASTORÓG, m. Buce-
ros ecaratus, REINVv.

Calao a cannelures, TEmM. pł. coł. 211.

Czarny, zielono błyszczący; dziób żółtawy;

róg z każdćj strony trzema żłobkami podłużnie

oznaczony; nagie części blękitnawe. Długość

cali 19. Ojczyzną wyspa Celebes.

22. DZIOBOROŻEC STROJNY, m. Buceros co-
małus, RAFFL.

Calao coiffć, Temm. pł.coł. teste.

Na głowie i szyi pióra białe, wązkie, zao_

strzone, Zzadzierzyste, nakształt pióropusza róg

okrywają; ten i szczęka podłużnie bruzdowane;
całe upierzenie ciemno brunatne; końce łotek i

stórówek białe. Ojczyzną Sumatra.

23. DZIOBOROŻEC UWIEŃCZONY, m. Buceros
malayanus, RAFFL.

Calao malais, TEmu. pl. col. teswte.

Czarny, przepaska przez oczy biała otacza

Orn. T. 1. : 16
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„dokoła głowę; wielkość kruka. Mieszka w oko-

licach Malakki i na wyspie Sumatra.

24.  DZIOBOROŻEC RYGOWANY, m. Buceros
panayensis et manillensis, GmEL.

Calao de Disle Panay, Burr. enł. 781. Ć

780. Q.
1p. Całao de Mantlle, 891. (młody).

Czarno zielonawy; dziób czarniawy, poprze-

cznie rygowany, na rygach pomarańczowy; na

ogonie przepaska rdzawa. Długość caii około

20. Ojczyzną wyspy Filippińskie.

25. DZIOBOROŻEC POPIELATY, m. Buceros
cineraceus, TEMM.

Calao cendrillard, TEMM. p/. coł, tezte.

Dzióh czerwony; całe upierzenie popielato

szare, lotek i stórówek skrajnych końce biale.

Ojczyzną Indyi wschodnich kraina Nepaul.

26. DZIOBOROŻEC BIAŁODZIÓB, m. Buceros
maładaricus, LATH.

Buceros albirostris, SHAV.

Calao a bec Glanc, TEM. pl. col. terte.

Z wierzchu czarny, od spodu biały; letki,
rzyć i stćrówki skrajne, białe. Dlugość stop 2,
cali 6. Ojczyzną Indye wschodnie.



DZOBOROŻCE. 125

27. DZIOBORÓŻEC NOSATY, m. Buceros nasu-
tus, LATH.

Calao 4 bec nożr, Burr. enl. 890.

Dziób bez rogu czarny, glowa czarna, nad
okiem brew biała; całe upierzenie brudno szare,
od spodu świetlejsze; końce stćrówek skrajnych
białe. Diugość cali 18—19. Ojczyzną Afryka, Se-
negal i Gwinea.

28. DZIOBOROŻEC BIAŁY, m. Buceros erythro-
rhynchos, LATH.

Całao a bec rouge, ou le Toc, Burr. enl. 260.

Dziób gladki, czerwony, takiego koloru i
nogi; całe upierzenie białe, na grzbiecie i skrzyd-
łach czarniawe; dwie średnie stćrówki czarne.
Długość cali 16—17. Ojczyzną Afryka i Gwinea.

Do powyższych dodać jeszcze trzeba:

29. Buceros violaceus, Teu. Calao violat. TEmM.,
VAILL. (is. rares pł.19. Mieszka na wy-
spie Cejlan.

30. Buceros ginginianus, LATH. Całao de Gingi,
TEM. p. c.łeat. VAllL. Ois. rares pl, 15.
Ojczyzną Indye wschodnie.

31. Buceros fasciatus, SHAW. Calao longihaude,
TEMM., VAILL. źóżd, pł. 233. Ojczyzną A-
fryka.
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32. Buceros coronatus, SHAW. Calao courońnć,

TEMM., VAILL. żóćd. pł. 234—-235. Ojczyzną
Afryka południowa.

33. Buceros gingalensis, Suaw. Calao gingala,
TEMM. VAJLL. zdźd. p/, 25. Ojczyzną Indye
wschodnie.

Gatunki Lathama: Buceros albus, orienta-
lis, griseus i viridis, w zbiorach Europejskich
nie były dotąd widziane.

Jako nienależący do Dziaborożców, Corbi-
Calao Vaillant'a, Ois. rares, pł. 24, do rodzaju
Miodojadów (Meliphaga) przez Temminck'a od-
niesionym został.

RODZAJ TRZECI.

PIŁODZIÓB, m. PRIONITES (*), IuLic.

Ramphastos, "Lin.

Momotus, BRISS.

Baryphonus, VIEILL.

Siger, Niem.; Momot, Fr.; Motmot, Ang.

Dziób mierny, gruby, nożowaty; krajce ró-
_ wno ząbkowane, przy końcu gładkie.

 

(*) Z greckiego mie,, Piła.
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Nozdrza nasadowe, poboczne, przymknięte,

szczeciami rzadkiemi pokryte; język wązki, pie-

rzasty.

Nogi pochodowe, mierne, palec skrajny ze

środkowym po ostatni członek zrosle.

_ Skrzydła krótkie; pićrwsze trzy lotki sto-

pniowane, 4a i 5a najdluższe; w ogonie długim

dwie środkowe stćrówki od innych dłuższe.

W ogólności Piłodzioby mają glowę i wierzch

ciała gęsto miękkiemi roztrzępionemi okryty

piórkami; skrzydła małe zaookrąglone, źle im

do tyłu posługujące; dla tego też miejsca rodzin-

nego prawie nie opuszczają. Mieszkają w naj-

gęstszych lasach międy zwrótnikami, a stąd 0-.

byczaje ich nie są dostatecznie poznane. Azara

świadczy, że zarówno żywią się mięsnym jak

roślinaym pokarmem; łowią owady i myszy, do-

bywają z gniazd małe ptaszęta, niemnićj mięk-

kie zjadają owoce. Po ziemi lub niskich gałę-

ziach skaczą z rozkraczonćminiezgrabnie nóga-

mi; żadnego gniazda nie budują, lecz w doiku

na ziemi jaja swe składają. Głos ich gruby, wrza-

skliwy, do nazwiskaukrajowców Tutu i Hutu

był powodem. Następujące gatunki mieściły się

u Linneusza w rodzaju Pieprzojadów Rampia-

słos.
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1. PIŁODZIÓB MODROGŁOWY, m.Prionites
brasiliensis, ILLIG.

Momot du Brćsil, Burr. enł. 370.

Zielony; przez oko plama czarna biękitno
obrzeżona, na tyle głowy plama szafirowa, na
wierzchu czarna, na czole jasno błękitna; na
piersiach zaś piór kilka czarnych z końcami sza-
firówćmi. Stćrówki stopniowane, biękitno fio-
letowo; dwie środkowe bardzo przedłużone,
często, czy przez naturalne wytarcie, czy >
myślnie przez handlarzy, w końcach chorągiewki
wycięte mają. Dlugość razem x ogonem wynosi
cali 18. Mieszka w lasach Brazylijskich.

2. PIŁODZIÓB RDZAWOGŁOWY, m. Prionites
ruficapillus,Duu.

Od poprzedzającego różni się piękniejszą
zielonością , wierzchem głowy rdzawym, wy-
rażniejszym na skrzydłach biękitem, oraz tćm,
że cztóry środkowe stćrówki w ogonie, równćj
są długości. Momotus Cyanogaster, Vieillot'a zda-
je się być tylko odmianą tego gatunku. Azara
niektóre postrzeżenia o nim przytacza, a miano-
wicie: iż jest bardzo dziki a razem ciekawy, że
glos jego jest częstćm powtarzaniem syllaby
tu—tu—łu; że chowany w domu ma się żywić
surowćm mięsem i chlebem; że rzucone pokar-
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mów tych kawałki chwyta i jakby je chciał ży-
cia pozbawić o ziemię tłucze; że z myszami i
drobnćm ptastwem naprzód podobnież postę-
puje, a potćóm w całku zaczynając od głowy po-
lyka. Długość wynosi cali 14—15. Pobyt ioj-
czyzna taż sama co poprzedzającego.

3. PIŁODZIÓR LEVAILLANT"A, m. Prionites
Levaillantii, TEMM.

Momot Oran-roux, VAILL. pł. 39.

Z wierzchu zielony, głowa czćrwona, policz-
ki i na piersiach plama czarna; nad brzuchem
przepaska pomarańczowego koloru; brzuch bia-
ławy. Mieszka w Brazylii.

RODZAJ CZWARTY.

KRUK, Rzącz., CORVUS, List.

Coraces, TLLIG. M:

Cultirostres, Corbeauz, Cuv.

Praedatrices, PALL.

Bopora, Ros.; Krkaweć, Cz.; Rabe, Niem.; Cor-
deau, F'r.; Raven, Ang.; Corro, Wt.

Dziób silny, mierny lub długości głowy, od
nasady prosty, gruby, nożowaty; krajce gładkie,
osure, wierzchnie niekiedy przy końcu zacięte.
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Nozdrza nasadowe, okragle, otwarte; wstecz-

pa zadanszczeciastemi piórkami okry-

; lub zupełnie nagie. Język krótki, w oopydROSĄ

waty, zaostrzony, dwudzielny. ROG

'*Nogi podskoczne, mierne, silne; skok od

palca środkowego dluższy; obówie nóg tarczo-

wate, pazury silne, miernie zakrzywione. |

Skrzydła xaostrzone, prawie z ogonem ró-

wne; łotka 4ta najdłuższa. Rodzaj kruczy za-

wiera w sobie ptaki z przyrodzenia swego chy-

tte, ostróżne, wybornemi zmysłami obdarzone (*),

oraz śmiałei do kradzieży skłonne. Niektóre

gatunki Żyją gromadnie, inne samotnie, parami

lub familijami, a wszystkie w ścistćm jednożeń-

stwie. Pokarm mają bardzo rozmaity. Większą

ich część zlatujesię licznie na padlinę i onę po-

społu z innemi mięsożernćmi ptakami i czworo-

nożnómi źwierzętami pożera, bynajmnićj silniej-

szym nie ustępując; owszem tłumnym napadem

wrzaskiem częstokroćje od ściórwa odpędza

to zwykle na miejscu aż do kości objada. Nadto,

często wyrządzają szkody w młodóm ptastwie

domowómi dzikićm; wypijają jaja,łowią króliki,

młode zajączki i rozmaite nale źwierzęta. Za po-

i

i

 

(*, Popularne mniemanie, że Kruki proch myśliwski

wietrzą, niewarte jest powtórzenia, chyba w celu

w:yśmiania tak niedorzecznego przesądu, .

kę
wę”
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Żyteczne uważać sięmogą jedynie pod tym tylko

wględem, że oczyszczają ziemię od padła i ro-

bactwa; które np. Wrona, w świćżo otwartych

brozdach,w stanie gąsiennic i poczwarek wy-

bierają. -Mięso ich twarde i odraźliwą wonią

przejęte, jest niejadalne. Wszystkie bez wy-

jątku do roku raz się tylko pierzą. Niektóre od-

bywają coroczne wędrówki, większa zaś liczba

nie opuszcza rodzinnego miejsca. Wszystkie w 0-

gólności są mnićj więcćj pojętne i do naślado-

wania głosu ludzkiego zdolne. W dawniejszych

mnićj oświeconych wiekach, mianowicie Zacza-

sów potęgi Rzymian, tak z lotu jak i z glosu

Kruków, umieli wieszczkowie (augures) roko-

wać przyszłość w najważniejszych sprawach

krajowych, z ową bezczelną pewnością, która

zawsze szarłataniamowi towarzyszyć zwykła,

tak, że wypowiedzenie wojny narodom ościen-

nym, owszem los samćj bitwy, zawisł od zmian

rozmaitego tych ptaków lotu i krakania; o

czćm w dziełach = częste napotykamy

wzmianki.

'Linneusz, a zanim Latham i wielu poźniej-

szych pisarzy wcisnęli do Kruków wątpliwe

gatunki, mianowicie ptaków większych, które

dziś do udzielnych należą rodzajów, jako to:

'Barita, Edolius, Ceblepyris, Muscicapa, Tyran-

nus, lcterus, Nucifraga, Pyrrhocoraz, Piita, Me- i

liphaga, Glaucopis, Coracina, Quiscala i t. d.

Orn. T. 1. > 17
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Z tego to powodu widzimy w rodzaju Corczs
Latham'a, 51 przysporzonych gatunków, a w Zo-

ologii P. Jarockiego na karcie 84. pokrewieństwo

Dziwokrzyków złcżone z rodzajów: Gracula,

Corvus, Toenia? (oracias, Colaris, Garrulłus i
Caryocatacies.

ODDZIAŁ PIERWSZY.

KRUKI WŁAŚCIWE.

Dzióń silny, gruby; sźrzydła dlugości ogona;
ogon zaokrąglony lub równy, miern '.

1. KRUK WŁAŚCIWY, m. Corczs Coraz, LINN.

Corbeau noir, TEMM. Man. p. 106. dzi,

Cały czarny z połyskiem zielono piurpuro-
wym, ogon klinowato zaokrąglony. Długość sam-
ca cali 24, samicy cokolwiek mniejsza. Mieszka
w Europie w lasach i gajach, ostatnich dni Marca
pisklęta już ma wyklate; u nas pospolityi wszyst-
kim dobrze znajomy.

Roku 1837, dnia 8 Sierpnia, na sessyi To-

warzystwa Zoologicznego w Londynie, P. Gould,
pomiędzy innćmi przedmiotami, przedstawił no-
wego Kruka, pochodzącego z Mexyku pod na-
zwaniem Corcws nodźlis. Piękny ów gatunek jest
bez wątpienia rzeczywistym Krukiem. Oder*o-
pejskiego i od tego, który mieszka w Stanach
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Zjednoczonych, różni się: wyższym metallicz-

nym połyskiem, szczuplejszym i nieco dłuższym

dziobem, dtuższćmi lotkami i ogonem więcćj kli-

nowato stopniowanym. (Journal de IInstitut. T.
VI. p.311.)

2 RRUK SRORATY, m. Corrcus leucophaeus,

VIEILL.

Corleau lencophee, Viet. gall. p. 100.

Glowa, gardziel, podbrzusie i większa część

skrzydeł, biale, reszta upierzenia czarna. Diugi

stop 2, cali 2. Zdaje się tylko być stałą miej-
scową odmianę naszego czarnego Kruka; albo-

wiem prócz wyspy Ferroe, nigdzie więcćj nie

był postrzeżonym, tćm bardzićj, że według Asca-

niusa, mają się tam znajdować Kruki zupelnie.

białe. |

3. KRUK BIAŁOSZYJ, m. Corcus ałbźcollis, DAUD.

Corbean coróiceau, VAILL. Ois. Afr. pł. 50.
Corculiur, LESS. Fr. d!Orn. p. 327.

Czarny z białą obrożą na szyi, cokolwiek

od naszego mniejszy. Ojczyzną Afryka polud-
niowa. Lesson z tego gatunku od wspólnego po-

dobieństwa do KrukaiSępa, tworzy podrodzaj
Corcultur. Piaki te są Żarłoczne, wrzaskliwe,

Żyją gromadnie, gnieżdżą się w październiku.
Koloniści przylądka Dobrćj Nadziei nazywają
je Ring-hals-kraey, to jest Kruki obrożne.
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4. KRUK GÓRNY, m. Corvus monianus, TEMM.

pł. coł. tezte.

Grand Corbeau, VaitL. Ois. d'Afr: pl. 51.

Ojczyzną Afryka południowa.

5. KRUR BIAŁOBARCZYSTY, m. Corvus scapu-

- łatus, TemM.

Corneille du Sćnćgal, Burr. enl. 327.

Czarny z białćómi barkówkami, mylnie u

Gmelina pod nazwiskiem Corvus dauricus umie-

szczony. Ojczyzną Afryka, Przylądek Dobrćj

Nadziei, Senegal i Egipt.

6. KRUK ZBOŻOWY, m. Corvus segetum. TEM.

Corneille desmoisson, VAL. Ois.d'Afr. pl. 52.

Dziób przy nasadzie spłaszczony, całe upie-
rzenie czarne z polyskiem brązowym. Ojczyzną
Afryka południowa.

7. KRUK DŁUGODZIÓB, m. Corvus australis,
| LATH.

Corbean a long bec, TEM. pó. col, teste.

Czarny bez odmiany. Długi cali 18. Żyje
na wyspach Archipelagu Indyjskiego.
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8. KRUK WRONIEC, m. Corvus Corone, LiNN.

Corneille noire, 'TEum. Man. V. 1. p..108:

PE. IL 58. Att. :

Czarny, z połyskiem fioletowym; tęcze o-
rzechowego koloru. Długi cali 18. Mieszka w E-

uropie południowćj i umiarkowanćj; u nas mnićj

od innych współrodzajowych częsty, w Szwe-

cyi i na całćj Północy nie widziany; odmiany

białawe i rudawe dosyć często napotykać się

dają. Mniemanie zaś Autorów, aby z Wroną po-
spolitą połączone, w stanie dzikim mieszańców

wydawać miały, jedynie się wspiera na tćm,

ih w niektórych okolicach Wrona pospolita,

Corvus Cornic, ciemnićj jest ubarwioną; jak o
tem łatwo w Czechach, mianowicie w okoli-

cach Karlsbadu i Tóplitz, przekonać się można.

9. KRUK GRUBODZIOBY, m. Cortusnasiczs,TENN.
Corleau nasique, TEuM. pl. col. 413.

Czarny bez połysku, z dziobem potężnym.

Długi cali 15. Odkryty na wyspie Kuba, przez

P. Pópping, lecz obyczaje nieznajome.

10. KRUK BIAŁOPUSZYSTY, m. Corcns leuco-
gnaphalus, DAUD.

Corbeau a duvet blanc., TEMM. pł, coł. tescie.

Czarny z puchem świetno białym. Ojczyzną

Ameryka. Przywieziony z Porto-Rico przez P.

Maugć. i
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11. KRUR CZERNIEJAĄCY, m. Cortus Enca, TEMM.

Fregilus Enca, HoRSr. . 5

Pospolity na wyspie Jawie.

i2. KRUR WRONA, Rzacz., Corez s Cornżx, LsNN.

Corneille mantelce, Burr. enl. 76.

U nas pospolita i wszystkim dobrze znajo-
ma; latem mieszka w gajach, na zimę do miast
się gromadzi i tam wszelkiemi kuchennemi wy-
rzutami Żyje. W krajach Europy południowećj
lato i zimę na wsi przepędza. W Japonii zaś
ma się w wielkićj znajdować liczbie.

13. KRUK BŁYSZCZĄCY, m. Corcus splendens,
VIEILL.

Corbeau ćclatant, Tewu. pl, coł. 425.

O dwa cale od naszćj Wrony mniejszy, lecz
ze kształtu bardzo jćj podobny; twarz igardziel
ma czarną, głowę, kark i piersi popiełate; płaszcz
czarny fioletowo i zielono Iśniący. Kruka tego
widują często siedzącego na Sępie Szagun zwa-
nym i wybierającego właściwe mu skórne owa-
dy. Mieszka w Indyach wschodnich.

14. KRUR KOLUMBIJSKI, m. Cortus Columbia-
nas, WILS.

Wirs. Americ. Urn. V. 3. pł. 20 fig. 2.

Ojczyzną Ameryka północna.
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15. KRUK GAWRON, Rzacz., Corvus frugilegus,
IaNN. e? AUCT.

Le Freuv, Burr. enl. 484.

Nasada dziobu i przód głowy obnażony, cale
upierzenie czarne z połyskiem szafirowym. Dłu-
gość cali 18. W przelocie wiosennym i jesien-
nym wielkiemi stadami u nas się okazuje, lecz
w malćj liczbie i nie wszędzie się gnieździ. Są,
iż tak powiem, gaje uprzywilejowane, w któ-
rych te ptaki gromadnie, owszem na jednóm drze-
wie po kilkanaście gniazd zakładają; takowe gaje
niegdyś w testamentach i prawach przedażnych
„ma własność dziedziczną poczytywane byly, a
młode Gawronięta na biesiadach za przysmak zja-
dano. Mięso ich, jako nie żywiących się padliną,
lecz rozmaitym owadem, płazami i roślinną stra-
wą, mnićj jest odrażające od innych do:tego ro-
dzaju należących ptaków.

16. RRUR ŁOMIGNAT, m. Corrus ossifragns,
WILS. :

Wirs. Americ. Orn. Vol. 5. pł. 37. fig. 2.

BIGORNE nadmorskie pobrzeża Ameryki pół-
nocnćj.

KRUR KAWKA, Rzacz., Corvus Moneduła,
Liwy.

Choucas, BuFF. enl, 523..

Czarna, z wierzchu słabo fioletowo mienią-
ca; czal i wyższa część karku siwa, tęcze białe.
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Długość cali 135. Wjesieni i na wiosnę razem

z Gawronami gromadnie przelotem u nas się o0-

kazujej w innych krajach europejskich po mia-

stach zimuje, nawet na wysokich opuszczonych

wieżach gnieździć się zwykła. Padlem się nie

Żywi, a mięso jćj równie jak Gawronów od u-

bogićj tylko klassy ludu jadańćm bywa.

18. KRUK RAWKA CZARNA, m. Corvus sperma-
logus, FRISCH.

Choucas notr, BUFF. enl, 522.

Corbeau Chouc, Temu. Man. F. II. p. 61.

Ad

Czarna bez odmiany, na grzbieciei piersiach

z połyskiem purpurowo zielonym, w koło oczu
drobniuchne plameczki białe, za oczyma plama

księżycowata bardzo czarna: o cal jeden od Kaw-

Ki zwyczajnćj mniejsza. Mieszka na wieżach

w Europie południowćj pospołu z poprzedza-

jąca i zdaje się być tylko odmianą od miejsco-

wości lub klimatu pochodzącą.

19. KRUK KAWKA BIAŁOKARCZYSTA, m. Cor-
tus dauricus, PALL.

PALLAS. Zoogr. T. I. p. 387.

Czarna, potylica siwa, kark i piersi białe,

tęcze orzechowe. Długość cali 13. Mieszka w Dau-

ryi nad rzeką Leną, dokąd co wiosna odChin ;
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Mongolii wielkiemi przylatuje stadami; gnieździ
się w głębokich dziuplach drzew wypróchnia-
tych, jaj niesie około cztórech światło zielonych,
od grubszego końca gęsto zmyrztbiy upstrzo-

nych kolorem.

Do tego oddziału dodają się dwa nowe ga-

tunki Lessona, które wszakże potrzebują, spraw-
dzenia: Corvus torqualus, z Nowej Hollandyi,

Corvus ruficollis, z głowąiszyją rudawą, z o0-

gonem długim. Ojczyzna niewiadoma.

ODDZIAŁ DRUGI, ()

SROKA. PZCA, Burss.

Garrulus, BRIss., TEMM.

Skrzydła krótkie lub mierne; ogon dlugi stop-

niowany, częstokroć klinowaty. |

 

(*) Niektórzy dzisiejsi Autorowie rozdzielają ródzaj

Kruka na trzy następujące: Corvus Kruk, Pica

Sroka, Garrulus Sojka. Temminck w drugićm wy-

daniu M. Górn. w rodzaja Corvus, uczynił trzy

podziały; Kruki właściwe, Sroki i Sojki, w poźniej-

szych zaś wydaniach połączył Śroki razem z Soj-'
kami pod nazwaniem Garrtlis, jako nie mające do-

statecznych charakterów do utrzymania pewnej mię-

dzy oddziałami graniey. Według zaś mojego zda-

nia, najwłaściwićj byłoby zostawić Kruki w jed-

nym rodzaju tak, jak je Linneusz pomieścił,

Orn, T. I. 18
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20.KRUR SRORA, Rzacz. Corvus Pica, LINN.

La Pie, Rur. enł. 488.

Garrule Pie, Tewm. Man. V. II. p. 63. Atl.

Głowa, szyja, piersi i grzbiet czarne; ogen

bardzo stopniowany, czarny, zp pur-

purowo brązowym; barki, |niższa część piersi i

brzuch biały. Dtugość cali 18. Wcałćj Europie

pospolita; te które żyją w Ameryce północnćj,

niczćm od naszych różnić się nie mają.

21. K.SROKA SENEGALSKA, m. Corvus Senega-

lensis, GMEL., LINN.

JPie du Senćgał, Burr. enl. 538.
Garrule Piapiac, TEM. pł. coł. teste.

Z wierzchu czarna z fioletowym połyskiem,

od spodu czarniawa, lotki i stćrówki po brze-

gach rudawo fioletowe; ogon klinowaty, prze-
dłużony. Długość cali 14. Mieszka nad brzega-

mi Senegalu.

22. K. SROKA CZERWONODZIOBA, m. Corvus
erythrorhynchus, GMEL., LINN.

Geai de la Chine, Burr. enl. 622. (fig. nie-
dokładna.) A

VAILL. Ois. d'Afr. pl. 37.

Z wierzchu fioletowo czarniawa, od spodu
biała; czoło, gardziel i piersi czarne; lotki przy
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nasadzie fioletowe, w końcu białe; ogon klinowa-
ty, dwie stćrówki przedłużone; dziób i nogi czór-

wone; od Sojki cokolwiek większa. Mieszka
w Chinach. !

23. R. SROKA ŁYSA, m. Corvus gymnocephalus,
j TEMM. |

Garrule chauve, TrMM. pl. col. 327.
Picathartes, LEss. Pr. d'Orn. p. 330.

Głowa zupełnie naga, kraina uszu pokryta

skórką czarną, zaokrągloną; kark nagi, szyjai
spód ciała biale, grzbiet ciemno popielaty, lotki

i stćrówki czarne; dziób czarny, nogi dlugie żółte.

Dlugość cali 15. Ojczyzna wątpliwa; zdaje się
iż pochodzi z Afryki.

24. R. SROKA ROMANDOR, m. Corvus gudberna-
źriz, 'TEMM.

Garrule commandeur, TEMM. pł. coł. 436.

Czub na czole wysoki, spód ciała biały,

wierzch błękitny; struga czarna ciągnie się z obu

stron głowy poza uszami wdluż szyi i piersi
w swóm połączeniu się obejmuje, w ogonie stć-
rówki długie, środkowe całkiem, skrajne do poło-

wy ultramarynowego koloru. Długość cali 18—

19. Ojczyzną Mexyk.
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25. K. SRORA OBROŻNA, m. Corczs torquatus,

TEMM. :

Garrule torqućole, Teu. pl. col. 444.

Czarna z połyskiem szafirowym, szyja biała,
ogan stopniowany, Długość eali 17, Ojczyzną
Nowa Kaledonija i Borneo.

26. R. SRORA SZĄFIROWĄ, m. Corczs azwreus,

AZABA.
Garrule bleu de ciel, TEuu. pł. col. 168.

Szafirowo błękitna; głowa,przód szyi i spód

egona czarny. Długośc cali 14. Mieszka w gó-

rach Brazylii, łatwo się oswaja.

27, R. SROBA GZUBATKA, m. Corvus cristatella,
Teu.

Garrule houpette ou piom, TEMM. pł. coł. 195.

Na samćj nasadziedziobu czubek z piórw tył
zakręconych, głowa i szyja aż po piersi okop-
ciało czarna, spód ciała i ogon do połowy biały,.
płaszcz szafirowy. Diugość cali 13. Mieszka
w Brazylii. |

. 28. R. SRORA MODRA, m. Corvus cyanus, PALL.

PALLAS Zoogr. T. I. p, 394.

„Pie Turdoidę, Temu. Man, V, 3. p. 64, Atl.

Popielata, kark czarny, skrzydła i bardzo

dlugi klinowaty ogon modre. Dlugość cali 143.
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Bardzo ostrożnaiwrzaskliwa. Mieszką w Dau-

ryi, Krymie, Hiszpanij i Japonij, gdzie ją Ona-

gateri zowią.

29. K. SROKA STELLERA, m. p"m
PALL,

PALLAS Zoogr. T. I. p. 393.

Czubata, z wierzchu czarna, skrzydła nie-

bieskie w poprzek czarno pręgowane; spód ciała
i długi stopniowany ogon niebieski; końce stćró-

wek pręgowane. Dlugość cali 13%. Mieszka w A-

meryce rossyjskićj, na przylądku św. Elijasza
i na wyspach przyległych.

30. K. SROKA BŁĘKITNOBRWISTA, m. Corvus
pileatus, ILLIG.

Garrule acahć, TENM. pl. col. 58. R.

Czub na głowie niski i eały przód szyi axa-
mitno czarny; nad okiem brew szćroka, pod 0-

kiem plama i caly wierzch ciata blękitno modre;
brżuch i końce stćrówek białe. Długość cali 131.

Qjczyzną Paragwaja i Brazylija.

31. K. SRORA MODROWĄS, m. Cortus cyanopo-
gon, P. Max.

Garrule ging, TEMM. pl. co/. 169.

Czub gęsty , wysoki, na przodzie głowy;

twarz i przód szyi czarne, pod okiem szćroki
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"wąs modry, nad okiem plamka biała, grzbiet

brunatny; kark, brzuch i końce sterówek białe.

Długość cali 12. Nowo odkryta w Brazylii przez

Księcia Maxymiliana de Neuvied.

| ODDZIAŁ TRZECI.

SOJKA. GARRULUS (), Teu.

Ogon mierny, równy; pierze wielkie.

32. KRUR SOJKA, Rzącz., Corvus głandarius,

LiNN.

Geai, BUFF. enł. 481.

Czubata, ogólne upierzenie popielato czćr-

wonawe, przy zgięciu skrzydeł dwa rzędy pió-
rek błękitnych czarno wpoprzek pręgowanych;
tęcze niebieskie. Diugość około t3 cali. Mieszka
w Europie i Azyi aż do Kamczatki, u nas w la-

sach i gajach zimuje.

(*) Nowy gatunek: Garrulus Krynickij. przez Prof.

'Kaleniczenko opisany i ryciną objaśniony w Bul-

letin de la Soc. Imp. d. Natur. de Moscon. 1339

1I. p. 241, zdaje się być tylko odmianą cokolwiek

mniejszą naszej zwyczajnej Sojki; z piórami na czu-

_ bie nieco przedłużonćmi, czarniawemi, ojczyzną jćj

ma być Tauryja i Kaukazu strony.
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33. R. SOJRA FIOLETOWA, m. Corvus cayanus,

GuEL., LINN.

Blanche coiffe ou Geat de Cayenne, BvFF.

enl, 373.

Czarniawa, fioletowo mieniąca, od spodu
biała; kantar, czoło, policzki, gardziel i przód —

szyi czarne; potylica, kark i końce stórówek

biate. Długość około 13 cali. Ojczyzną Kajenna.

34. R. SOJKA ŻÓŁTOZIELONA, m. Corvws pe-
rutianus, GMEL., L1NN.

Geai du Perou, BUFF. enl. 625.

Z wierzchu zielona, od spodu żółta, czoło i

policzki biękitne, czupryna biała; gardziel i przód

szyi czarne, wzy skrajne stćrówki z obu stron

klinowatego ogona Żółte. Ojczyzną peruańskie

kraje.

35. K. SOJKA BŁĘKITNA, m. Corcus cristatus,
LiNN.

Geai bleu du Canada, BurF. enł. 529.

Biękitna, czub na głowie wysoki, pokrywy

skrzydet czarno pręgowane, przez oko przepas-

ka czarna; policzki, gardziel białe, z czarną ob-

wódką; grzbiet błękitno czerwonawy, ogon dlu-

gi cokolwiek klinowaty czarno pręgowany, koń-

ce stórówek białe. Długość cali 11. Ojczyzną

Ameryka północna.
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36. R. SOJRA ULTRAMARYNOWA, m. Corvus
uliramarinus, BONAP.

" Garrule outre-mer, 'DEMM. pł. coł. 439,

Z wierzchu najpiękniejszego ultramaryno-

wego błękitu, na grzbiecie nieco w popielatość

przechodzącego; gardziel i spód ciała białawy,

końce lotek czarne. Długość cali 13. Nowo od-

kryta w Mexyku. Drugi gatunek Garrulus flo-

, ridanus, namieniony od Księcia Musignano (Ka-
rol Bonoparte), od poprzedzającego mniejszy,

„barwą mnićj świetną,zogonem cokolwiek stop-

niowanym, mieszka we Florydzie. Obyczaje obu

tych Sojek jeszcze nie dostrzeżone.

37. R. SOJRA ZŁOWROGA, m. Corcus mimus,
PALL.

Garrula infausta, Biss.

Garrule imitateur, Teuu. Man. V. III. p. 66
Atl.

Geai de Sibćrie, BUFF. en/. 608.  *

Głowa czubata, wierzch ciała szarawy, spód

ciała i ogon rdzawy, na skrzydłach plamka ruda,
dwie środkowe stćrówki popielate. Długość cali

11. Ojczyzną Europa północna; w Norwegii po-
spólstwo zowie tę Sojkę Pzakiem mieszczęścia
(Olyks-fogel). W całćj Syberyi półnoenćj pospo-

lita, mianowicie w lasach, gdzie rosną Pinus
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Cemóra i Pinus Laryc; jednakże w Kamczatce

się nie znajduje. Jest to ptak chytry, głos zwie-

rząt i innych ptaków przedrzeźniający; ludziom

przez las idącym drogę zabiega, i w milczeniu

blizko podlatując, od gniazda lub kryjącego się

potomstwa zręcznie odwodzi.

38 KR. SOJKA BRUNATNA, m. Corvus canaden-

| sis, LINN. —

Coracias mescicana, AUCTOR.

Geai brun du Canada, BUFF. enl. 530.

Czarniawo brunatna, na czole przepaska,

spód ciała i końce sterówek białawe. Dlugość

cali 11. Ojczyzną Ameryka północna.

Na tóm się kończy wyliczenie gatunków Kru-

ka do dziś dnia poznanych prócz kilkunastu

wątpliwych np. Corvus caledonicus, Corvus Ja-

maicensis, Corvus olivaceus, Pica rufwentris, Pica

fuliginosa i t. d., łub odnoszących się do zupeł-
nie innych rodzajów.

RODZAJ PIĄTY.

ORZECHÓWKA, Rzacz., NUCIFRAGA, Bniss.

Corvus, AUCTORUM.

Ke4poexa, Ros.; Ore$nik, Cz.; Nuss-rabe, Niem.;

Cassenoiz, Fr.; Nutkraker, Ang.; Nucifraga, WI.

Dziób od głowy dłuższy, prosty, w końcu

zeszczuplony, tępy, cokolwiek Ściśniony; szczę-

Qrn. T. L. 19
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ka od żuchwy dłuższa; reszta jak w poprzedza- |

jącym rodzaju.
Anatomia. Pod językiem ma otwór wiodący do szeze-

gólnego błoniastego worka, w którym kil-

kanaście orzechów pomieścić się może.

Prócz kształtu dziobu, wszystkie inne cechy

charakterystyczne odnoszą Orzechówkę do ro-

dzaju kruczego,w którym ją był umieścił Linne-

usz. Obyczaje nawet w ogólności ma do kru-

czych podobne, prócz że orzechy i inne twarde

drzew nasiona, ująwszy w palce, silnym dzio-

bem kując, otwićra, a uzbierane w zapas w bło-

niastćj swćj torbie przenosi i w dziuplach drzew

kryje. Jedyna w calym tym rodzaju Orzechów-

ka jest ptakiem prawie miejscowym, a raczćj

tulającym się; u nas i w pólnocnćj Europie fa-

milijami, w Azyi zaś, gdzie w lasach sosnowych

Pinus Cemóra obfity żćr daje, w wielkie łączy

się stada. W porze kiedy orzechy nie są jeszcze

dojrzałe, żywi się rozmaitóm robactwem i po-

czwarkami, które z pod kory drzew ostrym swym

wydobywa dziobem. Orzechówki raz się do roku

pierzą i w ubarwieniu żadnćj z wiekiem odmia-

nie, nawet we względzie płci, nie ulegają. Mięso

mają jadalne.

ORZECHÓWKA STRYSZEK, m. Nacifraga cary-
ocatactes, BRISS.

 Cassenoix, BUFF. enl. 50.

Brunatny, trojkątnemi białemi plamkami gę-
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ste upstrzony; wierzch głowy, lotki, ogon, dziób
i nogi czarne; końce stórówek białe. Długość cali
12—13. Mieszka w gęstych lasach krajów pół-
nocnćj Europy i Azyi, aż po samą Kamezatkę.

RODZAJ SZÓSTY.

WROŃCZYK, m. PYRRHOCORAX, Cuv.

Alpenkróhe, Niem.; Choquard, au Chocard, Fr. ;
Alpincrow, Ang.; Corto corallino, Wi.

Dziób mierny, szczupły, słabołukowaty,ści-
śniony, przy końcu zaostrzony; krajce wierzch-
ne słabo wyszczerbione.

Nozdrza nasadowe, okrągławe,. otwarte,
szczeciami wstecznemi pekryte..

Nogi mierne, silne, skok od-palca środkowe-
go dłuższy, palce prawie wolne, obuwie nóg.tar-
czowate.

Skrzydła mierne;lotka 4ta i 5ta najdłuższe.
Obyczaje Wrończyków tak europejskich jako

i zamorskich niczóm od: obyczajów kruczych się

nie różnią. Żyją gromadnie; ruchy, wrzaskli-
wość, lot nawet zupełnie do Kawek naszych
zbliżony mają. Są-to, iż tak powiem, Kawki
górne, mieszkające. na. wierzchotkąch Alp:euro-
pejskich, w krainie wiecznych lodów; w niedo-
statku tylko żywności spuszczają się w-doliny,
gdzie wszelkie nasiona, jagody, owady, owszem
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| padlina i pomioty, wybornym są dla nich pokar-

"mem. Gnieżdżą się w rozpadlinach skał, pierzą

się raz do roku, odmiany barwy w płci żadnćj

nie okazują. Miode pićrwszoletneróżnią się od

starych czarnym dziobem i nogami, które dopić-

ro z wiekiem pięknie czerwienieją. Nie dziw

więc że Linneusz załączył je do rodzaju kru-

czego; lecz dla czego Cuvier i jego naśladowni-

cy we 2ch nowych rodzajach od siebie bardzo

odległych, ptaki te mieszczą, trudno dojść po-

wodu.

1. WROŃCZYK ŻÓŁTODZIOBY, m. Pyrrhoco-
raz pyrrhocorax, CUYV.

Choucas des Alpes, Burr. enl. 531.

Czarny, z połyskiem purpurowo zielonym,

dziób żółto pomarańczowego koloru, nogi czer-
wone, stopy czarne, ogon zaokrąglony. Długość

cali 14. Gatunek ten znajdujący się u Cuvier'a

pomiędzy Drozdami w oddziale Zężodziobów,

_ (Dentirostres); mieszka na najwyższych Alpach,

na Jura, Apeninie i t. d.

2. WROŃCZYK CZERWONODZIOBY, m. Pyrrho-
corax graculus, TEnM.

JLe Coracias des Alpes, BuFF. enł. 255.

Skrzydła dlugości ogona, ogon równy; dziób

dlugi iukowaty, czerwony takież i nogi; całe u-



WROŃCZYKI. 151

pierzenie czarne, z połyskiem fioletowo purpu-

rowym. Długość cali 16. Mieszka razem z po-
przedzającym, często w jedne stada z nim się

mięsza, i z innemi współrodzajowemi rad prze-
bywa. Cuvier umieścił go obok Dudka w od-
dziale Ciękodziobów (Tenuirostres), pod nazwi-

skiem Fregilus. Na wysokich Kaukazu górach
mnićj pospolity, niż u podnoża gór ku rzece Je-

nissćj.

3. WROŃCZYK BIAŁOSKRŻYDŁY, m. Pyrrko-
coraz leucopterus, TEMM.

Corcorazc australis, LESS.

Czarny, w lotkach chorągiewki wnętrzne

białe; ogon od skrzydeł diuższy, zaokrąglony,

dziób i nogi czarne. Długość cali 53. Ojczyzną
Nowa Hollandya. j

4. WROŃCZYR SZEŚCIOWŁOS, m. Cortcus cri-
nitus, Daub.

Le Sicrin, VanL. Ois. d'Afr. pl. 82.

Odznacza się od współrodzajowych sześcią

grubemi szczeciastemi włosami, długości ciała,

które mu po trzy z każdćj strony głowy z po-

między piór naduszowych wyrastają. Niektórzy

naturaliści o istnieniu Ptaka tego wątpią.
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RODZAJ SIÓDMY.

DZIERZBOWRON, m. BARITA, Cvv., Teu.
Craciicus, VIEILL.

Barita et Pllonygama, LEss.
Corvus, AUCTORUM.

Cassican, Fr.

Dziób od głowy dłuższy, prosty, gruby, twar-

dy; szczyt wypukły na czoło zachodzący, w koń-

cu nagle zgięty, czasem haczykowato zakończo-

ny; krajce wierzchne przy końcu w ząb zacięte.

Nozdrza poboczne podłużne, trochę od na-
sady oddalone, błoną rogową przymknięte, szcze-

ciami okryte.

,_ Nogi mierne, silne; skok od palca środko-

wego dłuższy; palec skrajny od środkowego po

pićrwszy stawprzyrosły; obuwie nógtarczowate.

Skrzydła mierne, czasem długie, lotka 6ta

lub 5ta najdłuższa.

Rodzaj ten przez Cuvier'a utworzony; stoi

na przejściu od Kruków do Dierzb; jakoż i oby-
czaje obudwóm ma wspolne. Niektóre gatunki
z powodu błyszczącćj najświetniejszćj barwy
umieszczone pomiędzy Ptakami rajskiemi, inne

zaś. rozproszono w rodzajach: Cortus, Coracias
i Graculus. Wszystkie mieszkają na wyspach
Morza indyjskiego i Oceanie. Ź resztą jeszcze
nie dość są poznane, abyśmy o ich obyczajach

_coś powiedzieć szczegółowie mogli.
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ODDZIAŁ PIERWSZY.

Szczył wyraźny daleko na czoło zachodzący;

skrzydła zaokrąglone, lotka 6ta najdluższa.

1. DZIERZBOWRON ŻELAŻISTY, m. Barita

chalybea, Temu. w.

Le Calybć de la nouvelle Guinće, Rurr. en. .

634.
Paradisea viridis, GMEL.

VAILL. Parad. pł. 23.

- Ciemno zielony; grzbiet, brzuch, rzyć i ogon

Żelazisto modre, z połyskiem fioletowym i złotą
popruchą; dziób czarny, pióra na głowie ipier-

siach kędzierzawe. Długość cali 15—16. Ojczyz-

ną Nowa Gwinea.

2. DZIERZBOWRON RERAUDREN'A, m. Barta

et Phonygamma Keraudrenii, LESS.

Cassican Keraudren, LESS. Zooł. de la Coq.

pl. 13. ?

Ciemno zielony, słabo pozłocisty, dwa czub-

ki zaostrzone na bokach czalu, pióra okrywające

głowę, policzki i nozdrza kutnerowato jedwab-
ne; dziób i nogi czarne. Mieszka w nowćj Gwi-

nei, W tym to gatunku dostrzegł P. Lesson szcze-
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gólne ukształcenie krtani dwukrotnie zwiniętćj

naksztalt wałtorni; zwoje te są oparte na kości

mostkowćj i pod samą skórą leżą. Skutkiem tak
skomplikowanego organu głos tego ptaka ma

mieć niejakie podobieństwo do brzmienia wal-
torni, z własnością przechodzenia wszystkich to-

nów gammy harmonicznćj, co powodowało P.

Lessona do nadania mu greckiego nazwiska P/o-

nygama. O drugim gatunku Phonygama ater Less,

z krótkićj bardzo wzmianki wnosić można, że

jest tylko odmianą ubarwienia Dzierzbowrona

Żelazistego, zwłaszcza iż w opisach tego Natu-

ralisty, wymiaruwielkości nigdy nie postrze-
gamy.

ODDZIAŁ DRUGL

Szczyt gładki, skrzydła mierne, lotka4ta lub
5ta najdiuższa.

3. DZIERZBOWRON POPIELATY, m. Bartita a-

naphonensis, TEMM.

©oięP GRONA TEMM. pl. col, tezie.

Ciemno popielaty; pokrywy oe
końce lotek i stórówek białe; ogon równy. Oj-

czyzną Nowa Hollandya i pobliższe wyspy.
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4. DZIERZBOWRON NOCNY, m. Barita Śtre-
pera, TEMM.

Cassican róveilleur, TEmw. pł. col. tesrte.
Grand Całybć, VAILL. Parad. pl. 24.
Coracias Strepera, LATH.
Corvus Strepera, LESS.

Czarniawy: z białym lustrem na skrzydłach,
nasada skrzydeł i ogona biała, wielkość Wrony.
W nocy bardzo ruchawy i często się odzywa
glosem wrzaskliwym. Ojczyzną Oceanija; po-
spolity na wyspie Norfolk.

5. DZIERZBOWRON GWIŻDŻĄCY, m. Barita
tabicen, TEMM.

Cassican fiuteur, Tewu. pł. col. tegte,
Coracias tibicen, LATA.

Ojczyzną Oceanija,

6. DZIERZBOWRON PSTRY, m. Barżta varia,
'TEuu.

Cassican de la n. Guinće, Burr. enł. 628,
Cracticus, VIEILL.

Coracias, LATH,

Czarny, głową i szyja z połyskiem szafiro-
wym, pokrywy skrzydeł i ogonowe, oraz spód
ciała biały. Ojczyzną wyspy filippińskie i zie-
mia Papuanów.

Om, T. 1 20



156 PTAKI ZARŁOCZNE

7. DZIERZBOWRON ŁYSY, m. Barita gymnoce-

/.. phała, TEM.

Cassican gymnocćphale, Teu. pł. col. 572.

Czarny, dziób potężny, haczykowaty; gło-

wa łysa; gardziel, kark, piersi i nogawice kar-

mazynowo pąsowe. Długość caii 8—9. Świeżo

z wyspy Borneo przez P. Diard przywieziony.

8. DZIERZBOWRON ROŻBOJNIK, m. Żuitodb

structor, TEMM.

Cassican destructeur, TEuM. pł. coł. 273.

Popielaty; głowa, lotkii ogon czarny; uzdy,

gardziel, na skrzydłach lustro i końce stćrówek

białe; dziób siny. Długość cali 10. Ojczyzną No-

wa Hollandya. Gatunek ten u Vieillot'a i Tem-

- minck'a, Man. d'Orn. T. I. p. 58, stał na czele

rodzaju anga; lecz dziś caly ten rodzaj unik-

czemnionym został.

9. „DZIERZBOWRON QUOY'A, m. Barita Quoyft,

Less.

Cassican de Quoy, LESS. Zooł. de la Coq.

„pl. 24.

Dziób białawy z końcem czarnym,całe u-

pierzenie lśnące, czarne bez odmiany. Długość

cali 13. Ojczyzną Nowa Gwinea; nie dawno od-

kryty.
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Niektórzy Naturaliści wciskają jeszcze do
tego rodzaju ze wspomnionych przez Latham'a
gatunków, następujące: Corvus pacificus, cyano-

„ leucus, melanoleucus i tropicus, tćm wątpliwsze

iż dobrze wiadomo, że Lathama opisy wielu
nowych indyjskich Ptaków: oparte SĄ jedynie

na obojętnych rysunkach.

RODZAJ ÓSMY.

KUROBRÓD, JakR., GLAUCOPIS, FORST.

Callaeas, VIEILL.

Temnurus, LESS.

Lappen-vogel, Niem.; Głaucope, F't.; Watlie-
bird, Ang.

Dziób mierny, gruby, mocny; szczęka wy-
pukła; szczyt równy, na czoło zachodzący, łuko-

wato zakończony; żuchwa wgięta, krajce gład-

kie, wierzchne otulają spodnie.

Nozdrza nasadowe, poboczne, wgniecione, -

łuską sklepistą przymknięte, piórkami kutnero-

watemi wypustek czołowych okryte. Język
chrząstkowaty, ucięty, po brzegach rząsowaty.

Nogi poskoczne, silne; skok od palca środ-
kowego dłuższy; wszystkie palce prawie równo

dlugie, skrajny do środkowego przyrosły; haski
tarczowate.
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Skrzydła krótkie, stopniowane, lotka Sta naj-
dłuższa; ogon długi, klinowato stopniowany; stć-

rówek 12.

Rodzaj ten nie dawno 4ma nowómi gatun- _

kami pomnożony, zajmuje Ptaki wyłącznie na

lądzie stałym i na wyspach wschodnio-indyj-

skich mieszkające, których obyczaje jeszcze pra-
wie Naturalistom nie wiadome, prócz że pokar-

mem rozmaitym się Żywią; a stąd do rzędu
wszystkożernych słusznie wcielonćmi zostały.

1. KURODRÓB PŁATROWY, m. Glawcopis cine-
| ea, GMEL.

Czarno popielaty, pod dziobem płatki pa-

rzyste, okrągławe, koloru żółto pomarańczowe-

go, przy nasadzie biękitne; dziób i nogi czarne.
Długość cali 15. Odkryty w Nowćj Zellandyi
przez sławnego Forstera, i opisany pod nazwa-
niem Callaeas,

2. KUROBRÓD BIAŁOSKRZYDŁY, m. Glaucopis
leucoptera, TEMM.

Glaucope dailes blanches, Teuu. pł. col, 265.

Czarny, z białóm na skrzydłach lustrem i
ogonem stopniowo zaokrąglonym; pod dziobem,
wmiejscu płatków wiszących jak w poprzedzają-
cym gatunku, skóra naga, czarnawa; dzióbinogi

. czarne. Długość cali 14. Nowo odkryty na wy-

spie Sumatra.
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3. RUROBRÓD OGOŃCZYR, m. Glaucopis tem-
nura, TEMM.

Glaucope temnure, TEMM. pł. co/. 337.

Czarny bez połysku, ogon długi bardzo stop-

niowany, wszystkie stórówki ukośne, wycięte,

tęcze żółtawe. Dlugość cali 12. Świóżo przysła-

ny z Kochinchiny przez P. Diard.

4. KUROBRÓD TEMMIA (*), m. Głazcopis varians,
TEMM.

Pie Temmia, VAILL. Ois. d'Afr. pl. 56.
Corvus varians, LATH. supp. Ind. Vol, 2. sp. 9.

Temtia, Cuv.

Cripsirhina, VIEILL.

Phrenotrix, HORSF.

Ciemno zielony z połyskiem bronzowym,

głowa czarna. Długość cali 94. Ojczyzną Jawa,
Banda i Sumatra. Cuvier go mylnie do ptaków
afrykańskich odnosi.

(*) Le Vaillant przypisał go ojcu sławnego Ornitologa
Temminck'a posiadającego na ówczas najpiękniej-

szy Zbiór Ptaków wHollandyi.

W Zoologii P. Jarockiego Kurobród ten, za-

pewne przez omyłkę drukarską, kilkakroinię riazwa-
nym jest Toenża.
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5. RUROBRÓD NAJCZARNIEJSŻY, m. Glaucopis
aterrimus, TEMM.

Glaucope nigre, TEMM. pl. col. tezte.

Szafirowo czarny, bez najmniejszćj odmia-

ny; czubek na przodzie głowy z piórek szóro-

kich, tęgich; nasada dziobu twardemi szczeciami

pokryta; skrzydła cokolwiek od skrzydeł poprze-

WAB Kurobrodów dłuższe, zaostrzone. Dłu-

gość cali 131. Mieszka na wyspie Borneo; od=

kryty przez P. Diard.

RODZAJ DZIEWIĄTY.

GWAREK, Jako. GRACULA, LiN.

Eulabes, Cuv.

Mainatus, BRIss.

Mino, Less.

„Atzel, Niem.; Mainate, Fr.; Grakle, Ang.

Dziób mierny, silny, prosty, nożowaty, wy-
soki, ścićśniony; obie szczęki w końcu w dól zgię-

te, krajce gładkie. A

Nozżdrza poboczne, przyśrodkowe, otwarte,

okrągławe, po części okryte piórkami naczel-

nemi; język chrząstkowaty, zaostrzony.

Głowa po części naga, w tyle płatkami grze-

bieniastemi ozdobiona.



GWARKI. ; 161

Nogi poskoczne, mierne, silne; haski tarczo-
wate. |

Skrzydła mierne, lotka 3a najdłuższa.
W.trzynastćm wydaniu Linneusza, dwana-

Ście postrzegamy gatunków w rodzaju Gracula;

dziś z liczby tćj jeden tylko w tym rodzaju po-
zostal, reszta odniesiona na właściwe im miej-

sca. Gwarki z obyczajów Krukom są podobne,
do kradzieży przedmiotów błyszczących równie

skłonne, w naśladowaniu zaś głosu ludzkiego do-

skonalsze; same nawet Papugi w pojętności i

gadatliwości przewyższać mają, a stąd u Chiń-
czyków i Malajczyków bardzo są cenione. Prócz
tego, śpiew ich przyrodzony, czyli gwizdanie,

nie jest bez wdzięku. Żywią się owocami, ja-

godami, nasionami, owademi robactwem róż-

nóm; latają stadami licznemi, odwiedzają zarów-

no lasy, pola i ogrody; bardzo są Żarioczne i

snadnie pokarm pożyty trawią.

GWAREK GRZEBIENIASTY, m. Gracula reli-

: giosa, LINN.

Grand Mainate, Burr. enl. 268,

Czarny, z fioletowym połyskiem, na skrzy-

dłach plama biała, na czalu przepaska naga, żólta;

płatki grzebieniaste, żółte, z obu stron głowę na-

kształt kaptura obejmujące, były zapewne po-
wodem do nazwiska łeligiosa (Mniszka) od Bon-
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tius'aPtakowi temu nadanego; dziób czórwony

z końcem żóltym, na głowie piórka krótkie, kut-
nerowate, Długość około cali 11. MieszkawIn-

dyach wchodnich i na wyspach morza indyjskie-

go. Z tego jedynego gatunku, dla bardzo mało

znacznćj indywidualnćj w kształcie dzioba róż-

nicy, utworzono dwa następujące; Eulades java-

nus, i Eulabes indicus, AUCTORUM.

Nadto PP. Garnot i Lesson czynią wzmian-
kę o nowym gatunku Gwarka pod nazwiskiem
Mino Dumontii (Gracula Dumoniii Wagler),
z upierzeniem czarno lśniącćm,na głowie, szyi

i grzbiecie zielonćm, z plamą na podbrzusiu żółtą,
Mieszkać ma w Nowćj Gwinei. Wszakże jest
podejrzenie, iż ów Ptak należeć może do rodzaju
Pastor (*). i

RODZAJ DZIESIĄTY.

 BĄKOJAD, JUNDZ. BUPHAGA, LINN. eż AucT.

Madenhakker, Niem.; Pique boeuf, Fr.; Beef-

eater, Ang.

Dzio6mierny, gruby, silny, walcowato czwo-

rograniasty, ostro zakończony; żuchwa od szczęki

grubsza, obie przy końcu zgrubiałe, krajce gładkie.

(*) W Zoologii Prof. Jarockiego, Gwarek stoi na czele

pokrewieństwa Dzawokrzyków (Coraces); w którym

mieści rodzaje: Corvus, Toenia? Coracias, Colaris,

Garrulus i Caryocatacies.
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Nozdrza nasadowe, jajowate, w pół błonką
przysklepione.

Nogi mierne, skok od palca środkowego
dłuższy, palce poboczne równe, skrajny w osa-
dzie przyrosty; pazury przyczepne ściśnione.

Skrzydła mierne, lotka pićrwsza krótka, 3a
najdłuższa; ogon stopniowy, klinowato zaokrą-
glony. j

Dwa gatunki rodzaj ten składające mie-
szkają wyłącznie w Afryce; żywią się poczwar-
kami i gąsiennicami wylęgłemi pod skórą dzikich
Bawołów, bydła domowego, Antilopów i Wiel-
blądów, które, uczepiwszy się na grzbiecie ostrć-
mi pazurami, silnym swym dziobem przebijając
skórę, zręcznie wydobywać umieją. Bardzo są

ostróżne, malemi za bydlem latają gromadkami.
O gnieżdżeniu się ich dotąd żadnćj nie mamy
wiadomości.

1. BĄKOJAD ŻÓŁTODZIOBY, m. Buphaga afri-
cana, ILINN.

Pique boeuf, BUFF. enl. 293.

Dziób żółty, z końcem czórwonym, u mło-
dych czarny; upierzenie z wierzchu brunatno
czarniawe, od spodu żółtawe. Ojczyzną Afryka
zachodnia, nad brzegami rzeki Senegal. Długość
cali 83.

Orn, T, 1. 24

—
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2. BĄKOJAD CZERWONODZIOBY, m. Buphaga
erythrorhyncha, TEM.

Pique boeuf-lec-corail, Teu. pł. col. 465.

Dzióbiobwódka oczu koralowo czórwone,

głowa popielata; z wierzchu szaro żółtawy, ze.

spodu rudawo żółty. Długość cali 7. Tento od
lat kilku dopićro znajomy Bąkojad, mieszkający

na brzegach zachodnich Afryki i na wyspie Ma-

dagaskar, towarzyszy pospolicie karawanom, u-

siada na szyi lub grzbiecie odpoczywająch Wiel-

blądów i wybiera z pomiędzy wełnistój ich szer-

ści poczwarki much z rodzaju Hypopopus; ow-

szem same te nawet Wielbłądem uprzykrzone

owady pożera.

RODZAJ JEDYNASTY.

JEMIOLUCHA, Rzacz.; BOMBYCILLA, Bniss.

Ampelis, LINN.
Bomdycivoca, Bombyciphora et Bombycicora,

AUCTOR.

Ceupucmeav, Ros.; Brdosław, Cz.; Śeiden-

schwantz, Niem.; Jaseur, Fr.; Chaterer, Ang.;

Garrulo, WL.

Dziób krótki, prosty, przy nasadzie rozszć-

rzony; szczyt wzniesiony, siabo ku końcowi zgię-

ty; krajce wierzchnie przy końcu szczęki wyraź-
nym ząbkiem opatrzone.
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Nozdrza  przynasadowe , okrągłe, na prze-

strzał otwarte, szczeciami wstecznemi pokryte,

albo zupełnie nagie.

Nogi poskoczne, krótkie; obówie tarczowate.

Skrzydła mierne, pićrwsza i druga lotka

najdłuższe.

Niedostatecznie poznane obyczaje Jemiołuch
wymagają pod wielu względami dokładniejszych

postrzeżeń. Ta, która corocznie nas odwiedza,

do krajów południowćj Europy bardzo rzadko
zalatuje; skąd zaś przybywa, a mianowicie gdzie

się gnieździ, z pewnością niewiemy. Mniemanie

iż Norwegija z Laponiją są jćj właściwą ojczy-
zną, okazalo się błędnóm; bo i tam peryodycz-

nie tylko i w małćj okazuje się liczbie. Wątpli-

wości nie ulega, iż ta sama Jemiolucha znajduje
się w Japonii i w Ameryce północnćj, gdzie

jćj bytność niezawodna przezKsięcia Musignano

(K. Bonaparte) i P. Vigors sprawdzoną została.

O obyczajach udzielnego gatunku, właściwego

Ameryce pólnocnćj,inowo odkrytego w Japonii,

równie mało wiemy. W ogólności wszystkie

Jemiołuchy żywią się jagodami, pąkami drzew,

a bez wątpienia owadem w czasie pielęgnowa-

nia piskląt. Są to ptaki towarzyskie, żarloczne,

świegotliwe, nieostróżne, a przeto do łowienia

najłatwiejsze. Linneusz umieścił Jemiołuchy w ro-

dzaju Ampelis; Pallas zaś, zgadnąć trudno, z jakie-

go powodu z Sikorami (Parus) je zmięszał.
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1. JEMIOŁUCHA JEDWABNICZKA, Rzącz., Bom-
bycilla garrula, 'TEuu.

Jaseur de Bohćme, RUFF. enl. 261.

Czubata, od spodu czerwonawo popielata,

z wierzchu ciemniejsza; uzdyi podbródek czar-

ne, lotki czarne, plamką żółtą i białą zakończone;

7 lub 8 lotek drugiego rzędu zakończonych prze-

dłużeniem stosiny płatkowatóćm koloru pąsowe-

go; stórówki czarne, z żółtą plamą na końcach,

u bardzo starych postrzegałem końce stosin pą-

sowe; pokrywy podogonowe kasztanowato rdza-

we, nadogonowe popielatawe; tęcze ciemno czer-

wone, nogiidziób czarne. Długość cali 74. Cale

upierzenie gęste, puszyste, jedwabisto miękkie.

Jemiołucha ta, pospolicie u nas Jemiołuszką zwa-
na, przybywa do nas corocznie, jak wszystkim

wiadomo, w poźnćj jesieni licznemi stadami,
mianowicie do miejsc w jarzębinę i jałowiec ob-

fitych, i tam całą zimę bawi; przed wiosną do-
pićro podkoniec Marca, a niekiedy nawet w po-

czątkach Kwietnia, w zmniejszonćj znacznie licz-

bie na północ powraca. Mięso, acz małego ptaszka,

wyborną daje źwierzynę, stąd rynki, mianowi-

cie miasta Grodna, w czasie ich jesiennego prze-

lotu, Jemiotuszkami są przepełnione, O gnież”

dżeniu się Jemioluszek zupelnćj dotąd nie mamy

pewności, lecz wnosić można zopisów Pallasa,

który je często latem w Syberyi po lesnym szlaku
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pasma gór Uralskich parami widywat, że tam
mnożą się niezawodnie. W Japonii Jemiołuszka

nie jest rzadka i pod imieniemHżrenzjak kra-
jowcom znajoma.

2. JEMIOŁUCHA CZERWONOSKRZYDŁA., m.

Bombycilla phoenicoptera, Teu.

Jaseur phoenicoptćre, Teuu. pl. coł. 450, Ó.

Nowo odkryta w Japonii przez Doktora
Siebold'a. Różni się od naszćj mniejszą wiel-
kością, nagiemi nozdrzami, czarnemi pod czub-
kiem piórami i niedostatkiem owych pięk-

nych pąsowych płatków, które u naszćj Jemio-
iuszki zdobią końce lotek drugiego rzędu; z resztą

ogólna jćj barwa jest dosyć podobna, prócz kar-
mazynowćj na skrzydłachiw końcu ogona prze
paski, oraz bialo żółtawega podbrzusia. Długość
cali 63. O obyczajach wzmianki żadnćj. Dotąd
dwa tylko exemplarze w Europie się. znajdują,
jeden w Muzeum niderlandzkićm, drugi u barona:
Blomhof'a, byłego w Japonii Niderlandów ajenta.

3. JEMIOŁUCHA CEDRÓWKA, m. Bombycilla

cedrorum, VIEILL.

Jaseur du Cćdre, VIEILL. Ożs, dAm.pł. 57.

Od obu poprzedzających mniejsza, sześciu.
cali długością nie wymierza; ubarwienie ma od
naszćj ciemniejsze, brzuch żólty. Mieszka w A-
meryce północnej,
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RODZAJ DWUNASTY.
JEDWABNICA, m. KITTA, TEM.

Piilonorhynchos, KUHL.

Piroll, F'r.

Dziób mierny, gruby, silny, przy nasadzie
spłaszczony, w końcu łukowato zgięty; krajce

wierzchne wyszczerbione;żuchwa silna pośrodku
zgrubiała.

Nozdrza nasadowe, okrągie, otwarte, nagie,

w jednym tylko gatunku kutnerowatym puchem

okryte.
Nogi poskoczne, mierne; skok od palca środ-

kowego diuższy; pazur tylny duży, zakrzywiony.

Skrzydła mierne, trzy pićrwsze lotki stop-
niowane, 4ta i 5ta najdłuższe; ogon mierny, mnićj

więećj stopniowany.
Uprzednie nazwisko Pzilonorhynchos Pu-

chonos, pod którćm rodzaj ten był znanym, zmie-

nionćm zostało; ponieważ znaczeniem swojćm

do jednego tylko gatunku i to jedynie do samca

odnosić się mogło. Błąd ten nieżyjący juź na-
turalista Kuhl, z jednego exemplarza stanowiąc
rodzaj nowy, mimowolnie popelnił; poźnićj zaś

odkryte gatunki do odmiany upoważniły Tem-

minck'a. Wszystkie Jedwabnice mieszkają na

Oceanie; obyczaje ich dotąd zgola nie są po-
znane. Upierzenie wszystkich w ogólności ma

pozor jedwabisty.
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1. JEDWABNICA ATŁASOWA, m. Każta holo-
. sericea, TEMM.

Piroll velocetć, TEuw. pł. coł. 395. ó, SBĄ 9.

Samiec fioletowo czarny z połyskiem, są-
"micaziełonawa, na szyi biało nakrapiana, na

piersiach i brzuchu czarno pręgowana; dziób,
tęczeinogiżółte. Dlugośćcali 13. W nowej
Hollandyi gdzie ją odkryto zowie się Satindird,
atlasowy ptak. U samca nozdrza przykryte pu.
chem kutnerowatym wypustek czołowych, u sa-
micy nagie.

2. JEDWABNICA ZIELONA, m. Kżźża cirescens,

TEMM.

Piroll verdin, Teuw. pł. coł. 396. 8.

Z wierzchu majowo zielona, od spodu prze-
chodząca w kolor żółtawy, na skrzydłach dwa
szeregi plam biatych, cały spód biało nakrapiany,

dziób i tęcze żółte, nogi sine. Długość cali 124.

Ojczyzną Oceanija.

3. JEDWABNICA CZUBATA, m. Kiżża źhalassina,
3 TEMM.

Piroll thalassin, Temu. pl. col. 401.
:

Na głowie czub puszystyi całe upierzenie

zielono seladynowe, świetne; od kąta paszczo-
wego ciągnie się przez oko w tył głowy prze-

I
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paska czarna; lotki ciemnordzawe; dziób, tęcze

i nogi czerwone. Długość cali 113. Ojczyzną

wyspy Jawa i Sumatra.

4. JEDWABNICA CHIŃSKA, m. Kitta sinensis,
s TEMM.

Rollier de la Chine, Burr. enł. 620.

Coracias sinensis, AUCT.

Czubata, modrawo zielona, od spodu bia-
ławo żółtawa, przez oko przepaska i skrzydła

czarne, lotki drugiego rzędu biało zakończone,

ogon klinowato stopniowany , końce stćrówek

białe, dziób i nogi czerwone. Diugość cali 11.
Ojczyzną Chiny.

5. JEDWABNICA GRUBODZIOBA,m. Kitta buc-
coides, TEMM.

Piroll buccoide, Teu. pł. col. 575. p.

Wierzch głowy oliwkowo brunatny, policz-

ki białe; grzbiet, skrzydła i ogon majowo zielo-

ny, spód Żżółtawo gliniasty, czarno upstrzony;

dziób i nogi czarniawe. Długość cali 8—9. Sa-
miec dotąd niepoznany. Nowo odkryta na po-
brzeżach nowćj Gwinei w zatoce Lobo.
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RODZAJ TRZYNASTY,

KRASKA, Rzacz., CORACIAŚ, LiNN., Cuv.

Galgulus, BRiss., VIEILL.

Cunosoponxa, Ros.; Mandlik, Cz.; Racke, Man-
delkrche, Niem.; Rollier, Fr.; Roller, Ang.; Ghian-
daja-marina, Wi.

Dziób mierny, nożowaty, ściśniony, w końcu
zgięty; kąt paszczowy, tęgićmi szczeciami nasa-
dzony.

Nozdrza nasadowe, poboczne, wązkie, na-
gie, w rówku podłużnym otwarte, z wierzchu
w pół przymknięte. Język chrząstkowaty, wąz-
ki, zaostrzony, w końcu strzępiasty.

Nogi poskoczne, mierne, obówie tarczo-
wate. c «

Skrzydła długie, lotka druganajdłuższa.
Wszytkie KKraski odznaczają się pięknćm

biękitnóm ubarwieniem, mnićj więcćj wzielono
seladynowy kolor wpadającóm, u samców świet-
niejszóm; wszystkie Żywią się żukami, swier-
szczami, robactwem, drobnym płazem, ślimaka-

mi it. d.; wszystkie mieszkają na starym lądzie
parami lub familijami; bardzo są gwarliwe, chy-

tre i ostróżne; raz się tylko do roku pierzą, gnia-

zda na drzewach wysokich budują, jaj od 4—7
niosą, białych, zaokrąglonych.

Orn. T. 1. ż 2%
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1. KRASRA GWARLIWA, m. Coraczas maa
LINN.

Rollier AEurope, Burr. enł. 486.

Głowai szyja światlo błękitna z połyskiem
seladynowym; grzbiet i barkówki gliniasto rdza-
we; pokrywy skrzydeł i naramniki świetno błę-
kitne, z odcieniem fioletowym ; spód ciała selady-
nowy; lotki z wierzchu czarne, od spodu wzzęd
rowe, fioletowo mieniące; stćrówki skrajne o
cala od innych dłuższe, dziób czarny, GogSl.
Diugość cali 124. Kraski w Maju przylatują i
gnieżdżą się u nas, a po wyprowadzeniu potom=
stwa, w czasie Żniwa, to jest w miesiącu Sierp-
niu, na powrót odlatują. Pożerając gąsiennice
Nocnic: Phalena Monachus et Phalena quadra,
od innego ptastwa nietykane, w gospodarstwie
lesnćm nie małą przysługę czynią. Mniemanie
Zaś, iż się Żywią żolędziami i ziarnem, stąd po-
chodzące, Że często na mędlach zbożowych u-
siadać zwykły, zupełnie jest bezzasadnóm.

2. KRASKA BENGALSKA, m. Coracias dengalen-
sis et indica, LINN.

Rollier de Mindanao, Burr. enł. 285,

Wierzch głowy i wyższa część szyi sela-
dynowo zielone, naczole przepaska ruda, grzbiet
malżowaty, piersi rude z fioletowym po brzegach
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piór połyskiem, naramnikiipokrywy ogonowe

ciemno modre, skrzydła błękitno zielonawe, dziób

czarny, nogi popielate. Długość cali 12. Ojczyz-

ną Indye wschodnie, wyspy Mindanao i Cejlan.

Coracias caudata, LINN., Rollier d'Angola, BUFF.

enł. 88, którą Buffon z niniejszą połączył, wedlug
opinii Temminck'a, wzięta jest z exemplarza

sztucznie podrobionego i w naturze nie istnie-

jącego ptaka.

3. KRASKA ZIELONA, m. Coracias viridis, Cuv.

Rollier vert, VAL. Parad. pl. 31:

Zielona, czoło i policzki rdzawe, przez oko
przepaska czarna, Końce skrzydeł i stćrówki sza-

firowe. Ojczyzną Indye wschodnie.

4. KRASKA SENEGALSKA, m.Coracias senegala,
LAT.

Rollier du Sćnćgal, Burr. enl. 326.

Głowa, skrzydła, widłowaty ogon i spód

ciała, seladynowo błękitne; czoło i policzki białe;

grzbiet ciemnordzawy, dziób czarny, nogi czćór-

wonawe. Długość cali 12—13. Mieszka w Afryce

na brzegach rzeki Senegal. ;
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5. BRASRA ABISSYŃSKA, m. Coracias abyssinica,
GMEL.

Rollier d'Abyssinie, Burr. enl. 628.

Zielona, policzki białe, kark, grzbiet i bar-

kówki jasno rude, pokrywy skrzydeł i kuper

błękitne, skrajne sterówki przedłużone. Ojczyzną

Abissynia,

6. KRASKA TEMMINCE'A, m, Coracias Tem-
minckii,

Tylko z tablicy LE VAILLANTA, (is. de Pa-
radis, T. 1II. pł. G. znajoma, ma mieszkać w In-

dyach wschodnich.

RODZAJ CZTERNASTY.

KRASKÓWKA, m. COLARIS, Cvv.

Galgulus, BRIss.
Coracias, AUCTOR.

Eurystomus, VIEILL.

Rolle, "r.

Dziób krótki, gruby, silny, przy nasadzie

spłaszczony, rozszórzony; szczyt zaokrąglony,

wkońcu trochę haczykowato zgięty; krajce gład-

kie, wierzchnie otulają spodnie.
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Nozdrza nasadowe, wązkie, ukośne, błoną

kutnerowatą przymknięte; głowa duża gęsto u-

pierzona.

Nogi poskoczne krótkie; skok od palca środ-
kowego krótszy; palce przednie.w osadzie zro-
słe; obówie tarczowate.

Skrzydła dlugie ostre, lotka 2anajdłuższa.
Ogon równy, sterówek 12.

Z powodu wyszczególnionych charakterów,
Cuvier wyłączył Kraskówki z rodzaju Krasek,
gdzie je dawniejsi mieścili naturaliści. Ptaki te

pięknie ubarwione, do Krasek z pićrwszego wej-

rzenia podobne, wszystkie mieszkają pod strefą

gorącą starego lądu. O sposobie ich Życia i

obyczajach podróżujący sann= żadnćj nie.

czynią wzmianki.

1. KRASRÓWKA FIOLETOWA, Cołaris mada-
gascariensis, CUvV.

Rolle du Madagascar, Burr. en/ł. 501.

Rolle violet, Tzmu. pl. coł. teste.

Fioletowo rdzawa, purpurowo mieniąca; 0-

gon i pokrywy ogonowe seladynowe; na stórów-

kach przepaska fioletowa, same końce błękitne;
dziób żółty, nogi ciemnoczerwonawe. Dlugość
cali 8. Ojczyzną wyspa Madagaskar.



176 PTAKI ZARŁOCZNE

2. KRASKÓWKA MODROGARLISTA, m. Co/aris
orientalis, (uv. :

Rollier des Indes, Burr. en/ł, 619.

Rolle ć gorge dleue, Temu. pl. coł, texte,

Zielona, gardziel szafirowa; końce stćrówek

czarne, dziób różowy, nogi żółtawe. Dlugość

cali 11. Ojczyzną Indye wschodnie.

3. KRASRÓWKA BŁĘRITNA, m. Colaris Affra,
luv.

VAILL. Parad, pł. 35.

Całe upierzenie purpurowo rdzawe, gar-
dziel błękitna, lotki czarne z chorągiewkami ze-

wnętrznómi szafirowćómi; w ogonie widłowatym
sterówki seladynowe, czarno zakończone. Ojczy-

zną Etyopija.

RODZAJ PIĘTNASTY.

WILGA, Rzacz., ORIOÓŁUŚ, LivN.

Heonea, Ros.; Gardnik, Cz.; Pirol, Niem.; Lo-

riot, Fr.; Wiitwale, Ang.; Rigogolo, Wt.

Dziób mierny, prosty, zgrubialy, rogowy,

przedłużono stóżkowaty, w końcu szydłowato

ściśniony; szczyt prosty, nieodznaczony, lekko

zgięty, na czoło zachodzący; krajce szczęki przy

końcu wyszczerbione.



WILGI 177

Nozdrza nasadowe, poboczne, łuską zwierz-

chu w pół przymknięte, blisko krajców umiesz-
czone, Język w końcu trzydzielny.

Nogi poskoczne, mierne; palce poboczne od
środkowego krótsze; ksiuk środkowemu równy;

obówie nóg tarczowate.

Skrzydła mierne, lotka 3a najdłuższa.
Rodzaj ten dawnićj przeszło 50 zawiera-

jacy gatunków, dopićro z powodu przeniesienia

wielu do rodzajów: Icterus, Turdus, Sturnus,

Ploceus, Tanagra, Pastor i Dendrocolaptes, z no-

wo odkrytómi i przywróconćmi do Wilg właści-

wych, zaledwo 9 obejmować będzie. W pięknćj .

barwie Wilg panującym jest kolor żółty; u sa-
mic zaś i młodych, zamiast świetno żółtego, wi-

dzimy tylko żółtawo zielone ubarwienie. Pie-

rzenie się Wilg jest pojedyńcze, to jest, jedno-

razowe w ciągu roku; wszystkie żyją w lasach
i zaroślach zawsze parami, a po wyprowadze-
niu potomstwa, cugami czyli familijami wciep-

lejsze wędrują krainy. Gniazda budują sztucz-

nie na wierzcholkach drzew najwynioślejszych,

w samym końcu gałęzi; żywią się owadami, ja-
godami i miękkim drzew rozmaitych owocem,

szczególnie wiśnie są im ulubione. Wszystkie.

na starym mieszkają lądzie; wyłączone zaś z ro-

dzaju Oriolus,Żólłtaczki (Icterus), jedynie mie-

szkańcami są Ameryki.
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1. WILGA ZŁOCISTA, m. Ortołus aureus, LINN.

Loriot de Paradis, Vat. 0is, de Parad, pl.
18—19. :

Paradisea, AUCTOR.
Sericulus, SWAINS., LESS,

Żółta, głowa i szyja pomarańczowo złota-
wa; kantar, gardziel, pokrywy skrzydeł i końce
stćrówek czarne; dziób czarniawy. Długość cali
85. Ojczyzną Indye wschodnie. Przez czas dlugi
Wilga ta liczoną była do Ptaków Rajskich.

2. WILGA ZŁOTOGŁOWA, m. Oriolus regens,
GAlu.

Loriot prince regent, Temu. pł. coł. 320.

Czarna; wierzch głowy, kark, wyższaczęść
grzbietu i lotki rzędu drugiego, pomarańczowo
żółtej dziób żóltawy, tęcze białe, nogi czarne,
całćj głowy upierzenie kutnerowate z pozorem

axamitnym. Długość cali 9. Mieszka w gęstych
zaroślach nad rzeką Paterson w Nowćj Hollan-

dyi. Levin pićrwszy Wilgę tę odkryłi opisał
pod nazwiskiem Melliphaga chrysocephala,

3. WILGA ŻÓŁTA, m. Oriolus Galbula, Iaxx.

Loriot, Burr. enl. 26.

Turdus Oriołus, BRiss., PALL.

Ztoto żółta; uzdy, skrzydła i ogon czarny;
końce sterówek złote; dziób brunatno czćrwony;
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nogi sine. Długość cali 10. Samica z wierzchu o0-
liwkowo zielona,ze spodu białawo żółtawa, po-

dłużnie czarniawo nakrapiana (*); młode przed

pićrwszćm wypierzeniem się do samicy podobne.

Wilgi te kaźdorocznie przybywają do nas wMaju,

dobrze są wszystkim znajomez głosu gwiżdżą-

cego, niemnićj ze szkód, które wyrządzają obja-
dając w ogrodach dojźrzałe wiśnie.W końcuLipca
opuszczają nas, a wędrując od gaju do gaju, prze-

noszą się w coraz cieplejsze kraje; zimę przepę-

dzają w Afryce północnej. Mięsoich jest jadalne.

4. WILGA POZŁOCISTA, m. Oriolus auratus,
VIEILL.

Loriot d'Or, VAilL. Ois. d'Afr. pl. 260.

Ubarwienie i wielkość poprzedzającćj; za

okiem plamka czarna. Mieszka w Afryce podej

niowćj i na zachodnich pobrzeżach.

5. WILGA CZARNOGŁOWA, m. Orżołws melano-
cephalus, GMEL.

Loriot rieur, VAILL. Ois. ©Afr. pl. 263.

Burr. enł. 79.

 

(*) Oriolus varians, Prof. Andrzejowskiego, jako nowy

gatunek ogłoszony w Bul/.de Mosc. (R. 1839. Spo-

szyt |. karta 16), z dokładnego opisania barwy o-

kazuje się być samicą zaszćj Wilgi żółtej, a przeto

wymaga jeszcze naocznego sprawdzenia.

Orn. T. 1. 23



180 PTAKI ZARŁOCZNE

Żółta; głowa, gardziel, część. wyższa piersi,

lotki i końce średnich stórówek, czarne. Długość

cali 85. Ojczyzną Indye wschodnie.

6. WILGA RUDUGAN, m. OrtolusCudugan, TEMM.

Loriot Coudougan, VAILL. pł. 261. i 262.

Mało od poprzedzającćj różna, lecz za ga-

tunek udzielny uznana. Mieszka w Afryce po-

łudniowej,

7. WILGA. CHIŃSKA, m. Ortolus cochinchinnen-
sis, BRISS.

Loriot Couliavant, BuFF. enł. 570.

Żółta; od oka do oka przez tył głowy prze-

paska czarna, skrzydła i nogi czarne, dziób żółty,

wielkość Wilgi naszćj. Mieszka w Kochinchinie
i nawyspach Filipińskich.

8. WILGA ZIELONA, m. Oriołus vźridis, VIEILL.

Loriot verdet, TEM. pł. col, tezte,
Gracula viridis, LATA. Ind. supp.

Zielonawa; z wierzchu czarno plamista, od

spodu biaława, czarniawo upstrzona. Długość

cali 10. Ojczyzną Oceanija.
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9. WILGA BIAŁOBRZUCHA, m. Orżofus ranth0-
nołus, ELORSF.

Loriot 4 rentre blanc, Teuu. pl. col. 214,
fig. 1.4, 2. Z:

Glowa, szyja, piersi, skrzydła i ogon czar-
ny; grzbiet, kuper i pokrywy ogonowe żółte;
spód Żółtawy, czarno upstrzony; dziób i tęcza
czerwone; nogi popielate; u samicy te same czę-
ści, które są czarne u samca, zieloną barwą ozna-
czone. Najmniejsza z calego rodzaju. Długość cali
63. Mieszka na wyspie Jawie. i

Gatnnki od Autorów wspomniane, a w Ża-
dnym europejskim zbiorze się nie znajdujące, są:
Oriolus annulatus, Brasiliensis, Jacapani, cine-
reus, nidipendulus, Jamacaji, furcatus, coeru-
leus, dnalaschkensis, caudacutus, radiatuset Car-
tagenensis,

RODZAJ SZESNASTY.

ŻÓLTACZEK, Juxbz., ICTERUS, Davbiy.

Cassicus, lcterus, Xanthornus, AUCTOR.

Psarocolius, WAGL.

Gilbvogel, Niem.; Troupiale, Cassique, F'r.;
Oriole, Ang.

Dziób dlugi, lub długości głowy, rzadkokiedy
od nićj krótszy, prosty, stóżkowaty, bardzo ostro
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zakończony, lekko ściśniony, szczyt równy, na

czoło zachodzący; krajce gładkie, nieco do środ-

ka wgięte; żuchwa przy nasadzie zgrubiała.

Nozdrza poboczńe, nasadowe, przykrajco-
we, okrągławe, łuską rogową z wierzchu przym-

knięte. Język chrząstkowaty, krótki, ostro za-

kończony.

Nogi poskoczne, mierne; palce poboczne,
prawie równe, od środkowego krótsze.

Skrzydła długie, lotka 3a i 4ta najdłuższe.
Terazniejsi Ornitologowie tworzą w tym

rodzaju kilka poddziałów, jako to: Cassicus, Ic-
terus, Ploceus (*), Xanthornus, Dacnis, Quiscala
i t. d., niektóre z tych dzisiaj nawet za udzielne

są uważane rodzaje. Z liczby zaś właściwych
około 24 Żółtaczków, oddzielił Temminck jesz-
cze pięć, i z nich ustanowił rodzaj Chalcopha-
nus (Quiscala Vieill.), na czele którego położył

Chalcophanus magnus (Gracula Quiscala, AucT.);
lecz ponieważ nie mamyjeszcze szczegółowych
opisów ani rycin tego nowego rodzaju, zosta-

wimy go więc tak, jak był dotąd, przy Żółtacz-

kach. W ogólności wszystkie Żółtaczki mieszkają,
jak się już wyżćj rzekło, na stałym lądzieiwys-

pach nowego świata, żyją gromadnie, gnieżdżą

 

(*) Najniewłaściwiej dawniej do Zółtączków wmięsza-

ny, dziś udzielny stanowi rodzaj.
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się w towarzystwie, gniazda budują bardzo kun-

sztowne i różnokształtne , żywią się owadami,

na ziarno bardzo są Żarłoczne, a stąd w usianych

polach srogie rolnikom zadają klęski. W barwie
ich, kolor żółty zawsze mnićj więcćj przema-
gający, do polskiego był powodem nazwiska.

Pierzą się raz do roku; młode różnią się odsta-
rych, póki w czwartym roku nie otrzymają zu-

pełnie doskonałćj rodzicielskićj barwy. Mięso

ich czarne, twarde, przykrćj woni, nie jest ja-

dalne. (*)

ODDZIAŁ PIERWSZY.

WILGOWRON, m., QUISCAZA, VIEILL., TEMM.

Chaliophanus, TEMM.

Dolichonyc , SWAINs.

Dziób długości głowy lub krótszy; szczyt

spłaszczony; ogon długi, klinowato zaokrąglony.

 

(*) Przestroga: Rodzaj Teterus, poźniejszćmi czasy

od P. Daudin ustanowiony i od dzisiejszych Orni-

tologów przyjęty, mieścił się po większćj części

w rodzaju Oriolłus Linneusza, przeto wszystkie cy-

tacye gatunków poniżćj wymienionych lubo są po-
łożone po nazwisku rodzajowóm ITcżerus, jednakże

odnoszą się w xnr wydaniu dziełą Linneusza przez

Gmelina, do rodzaju Ortolus.
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1. Ż. WILGOWRON SROKATY, m. Qużscała lu
dovictana, TEMM.

Le Cassique de la Lousiane, Burr. enł. 646.
Oriolus ludovicianus, GMEL.

Czarny; głowa, szyja, brzuch i kuper białe;

skrzydla i ogon z fioletowym połyskiem; stć-

rówek brzegi zewnętrzne białe. Długość cali 10.

Ojczyzną Ameryka południowa.

2. Ż. WILGOWRON WĘDROWNY, m. Quiscala

vulgaris, TEMM.

Pie de la Jamaique, Burr. Ois. V. 3, p. 97

Gracuła Quiscala, GNEL.

Gracula Pica, Biss.

Czarny, miedzisto mieniący, samica brunat-

na. Długość cali 134. Mieszka w Ameryce pół-

nocnćj, gdzie jest ptakiem z północy na połud-

nie wędrującym; ogromnómi stadami napada na

zboża i wielkich strat w gospodarstwie przy-

czyną bywa.

3. Ż. WILGOWRON CZARNY, m. Qużscala nigra,
TEMM.

Troupiale nożr, BUFF. en/. 534.
Oriolus et Turdus, AUCTOR.

Czarny, z wierzchu zpołyskiem zielonawe

fioletowym. Długość do cali 10. Ojczyzną Ame-
ryka północna.

r
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Dwa jeszcze gatunki wątpliwe można tu
załączyć: ae

4. Ż. WILGOWRON OGONIASTY, m. Qwuiscala
Zanoe, którego Buffon z opisów Fernan-
desa do Kruków wmięszal. (Corvus Zanoe,
AUCTOR.)

5. Ż. WIŁGOWRON MEXYKAŃSKI, m. Quiscała
mesicana, także z opisu Buffon'a, pod naz-

wiskiem Hocisana, lecz nie figurowany.
(Corvus meswicana, GMEL.)

ODDZIAŁ DRUGI

ZIARNOJAD, JaRoc., CASSICUS, Cvv.

Dziób od głowy diuższy, ramiona żuchwy
spłaszczone, ogon mierny zaokrąglony.

6. Ż. ZIARNOJAD CZUBATY,m. /cżerus crista-
tus, GMEL.

Le Cassique huppć, BUrF. enł.. 344.

Czarny, na głowie kilka piór cienkich, dłu-
gich, w tyt zwisłych nakształt czuba; kuper i
pióra podogonowe kasztanowate, ogon żółty,

dwie średnie stćrówki czarne, dziób biały jakby
_kościany. Samica oliwkowata. Długość cali 18.

Ojczyzną Ameryka południowa, Surinam, Ka-

jenna.
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7. Ż. ŻIARNOJAD ZIELONY, m. Icżerus Inca,
TEMM.

Cassique vert, BUFF. enł, 328.

* Oriolus cristatus. F/ar. 4. GMEL.

Zielony, kuper i rzyć rdzawo kasztanowate,

dziób czórwony, nogi czarne. Długość cali 14.

Ojczyzna z poprzedzającym wspólna.

8. Ż. ZIARNOJAD PIĘKNODZIÓB, m. Icżerus ca-
liorhynchus, TEMM.

Cassique 4 dec peint, TEMM. pl. coł. 547.

9.Ż. ŻIARNOJAD KRWAWY, m Iożerzs hemor-

rhous, LINN.

Cassique rouge, Burr. enł. 482.

Czarny, kuper i pokrywy ogonowe pąsowe;

dziób żółtawy. Długość cali 11. Ojczyzną Bra-

zylija.

10. Ż. ZIARNOJAD GRARNOŻÓŁNE, m. Icterus
i persicus, LINN. |

Cassique jaune ou Yapou, BuFF. enł. 184.

Czarny; kuper, rzyć, nasada stórówek i pla-

"ma na skrzydłach złoto żółte. Długość cali 10.

Zółtaczki te budują gniazda mające kształt hel-
mu alembikowego, z włókien roślinnych, sier-

ści bydlęcćj, włosów, a mianowicie z rośliny
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Totlandsta usneoides zwańćj. Takich to gniazd
po kilkaset, na jednóćm. drzewie, na samym koń-
cu cienkich gałęzi zawieszają, zabezpieczając sie-
bie i potomstwo od napaści wężów licznie prze-
bywających w lasach Ameryki południowej; pta-
ki te bowiem, lubo im od Linneusza nadane na-
zwisko persicus, bynajmnićj się w Persyi nie
znajdują.

11. Ż. ŻIARNOJAD ŻÓŁTOCZUBY, m. Icteryś
melanicterus, BONAPARTE.

Cassique melanictere, BONAP. Jowrt. Acad.
Philad. T. IV. p. 38,

Czarny; czub, poktywy skrzydeł, kuper i
ogon żółty. Długość cali 74. Ojczyzną Mexyk.

Do tego oddziału możnaby załączyć jeszcze
dwóch Ziarnojadów, opisanych przez PP. Quoy
i Gaimard, gdybyśmy dostateczne o iż prze-
konanie mieli.

"ODDZIAŁ TRZECI.

ŻÓLTACZKI WLAŚCIWĘ. ZCTERUS, Bniss.

Dziób mierny, szczyt osttym klinem na czoło

zachodzący.

12. ŻÓŁTACZER GZARNOŁBISTY, m. Icterus

mesicanus, LINN.

Troupiale 4 calotte notre, Burr. enl, 538;
Otń, T. I. 5 24



188 PTAKI ZARŁOCEZN

Żółty, wierzchółek głowy, plaszcż i ogón

czarny; dziób czerwony. Długość okolo 8 cali.

Ojczyzną Ameryka pełudniowa.

13. ŻÓŁTACZER WILGA, m. Icterus Giolua,

TEMM.

Troupiałe, Burr. enł. 532.

Czerwono żólty; głowa, przód szyi; Skrzży-

dła i ogon czarne, na skrzydłach dwie przepas-

ki białe. Długość cali 95. Gniazdo kształtu wal-

 cowatego na końcach gałęzi zawiesza. Mieszka

w Ameryce południowej. >)

14. ŻÓŁTACZER PONSOWOSKRZYDŁY, JAROCKI,
| feterus phoeniceus, LINN.

Troupiale d ailes rouges, BUFF., enl. 402.

w. Trowpialłe tachetć de Cayenne, end. 448.

(młedy),

Oriałus melancholicus, Gu.

Sturnus praedatorius, WILS.

Czarny, pokrywy skrzydeł pąsowe; tęcze

białe. Długość cali 8—9. Gatunek teh niezliczo-

nemi orszakami na usiane ryżem pola napada i

prawdziwą jest dla mieszkańców klęską lowią

go sieciami, jedynie dla zmniejszenia liczby, mię-

so bowiem jeśt niejadalne. Gnieździ się w trzci-

nach nad brzegami morskiemi, corocznie wędruje

ż poludnia na północ. Ojczyzną Ameryka.
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15. ŻÓŁTACZER GWIŻDŻĄCY,im.„terus ame-
ricanus, /GuEL.

Troupiale de Cayenne, Burr.enl. 236. fig. 2.6.
m. Froupiale deSt.Tlomiuguc, 236. fig. 1.

' (mtody); Treupialede Guyanę, 536. $.
Oriolus Guyanensis et Tauagra asda

GEL: ŁC

ban podbrodek, gardziel, piersi i zgięcie
skrzydła czerwone. Długość: cali 7. Ojczyzną
Gujana i Kajenna. Glos ma przyjemnie gwiżdżą-

cy i do naśladowania innych ptaków skionny.

16. ŻÓŁTACZER BALTIMOR'A, m. fcterus Bal.
ena, LĄNN: © 8

aaoć Burr. enł,506, (8 stary).
. Baltimore tótard, Orialus spuriys (młody)

LINN.

Żóltopomarańczowy; głowa,gardziel,kark,
skrzydła i ogon czarne; łotki piórwszego rzędu

biało brzeżyste, stórówki prócz dwóch środko-
wych, pomarańczowo, zakończone. Długość cali
7. Gniazdo workowate zawieszą na galęziach
drzew najwyższych, mianowicie na Zyrioden-
dron Tulipifera, z otworem na boku umieszczo-
nym. :

ł
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17. ŻÓŁTACZER ZŁOTOGŁOWY, m. Icterus
chrysocephalus Ś, cayannensis ©, LINN.
Carouge de UIsle de St. Thomas, BUFF. enl,

535. f. 2.
Czarny; wierzch głowy, naramnikii ogon

złoto żółte. Długość cali 8. Mieszka w Kajennie.

18. ŻÓŁTACZER BASZTANOWATY,JAR. /cżerus
Bonana et' castaneus, LINN.

Carouge de Cayenne, Burr. enl. 607. f. 1.

(stary); du Cap de Bonne Esper. f. 2.

(młody).
Oriolus varius et capensis, GM.

Czerwono kasztanowaty; głowa, szyja, grze
biało brzeżyste, lotki i ogon czarne. Miody z

wierzchu oliwkowe zielony,od spodu żółty. Dłu-

gość cali 7. Mieszka w Ameryce południowej.

Gniazdo z włókien roślinnych, mające kształt

czwartćj części kuli, utwierdza pod ogromnym

liściem palmy Pisang, (Musa sapienttum).

19. ŻÓŁTACZER CZARNOBRODY, JAR., Icżerus
Xanthornus (*), LINN.

Carouge de Measique, Burr. enł. 5. fig. 1.

Żółty; podbrodek, skrzydła i ogon czarne.
Długość cali 73, Ojczyzną Jamaika.

(*) Kilku naturalistów przyjęło za podrodzaj te Żół-
taczki, które Francuzi zowią Carouges, podnazwi-
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20. ŻÓŁTACZEK ŻÓŁTOSPODNI, m. Icterus do-
mminicensis, LINN.

Carouge de St. Domingue, BUFF. enl. 5.fig. 2.

Czarny, na skrzydłach plama icaty zad żól-
ty. Długość cali 8. Ojczyzną Nowa Hiszpanija
i wyspa St. Domingo. i

21. ŻÓŁTACZER ŻÓŁTOGŁOW, m. /cterus ic-

terocephalus, LINN.

Carouge de Cayenne, Burr. enl. 343.

Czarny; glowa, wyższą część szyi i gardziel

aż po same piersiżółte. Długość cali 7. Mieszka

w kKajennie.

22, ŻÓŁTACZEK CZARNOGARDLISTY, m. Icże-

terus jugularis, TEMM.

Merle a gorge notre, Burr. enl. 559.

Turdus jugularis et ater, AuCT.

Rudawy; spód zielonawo żółty, czarno na-

krapiany; dziób, twarz i gardziel czarne. Dlugość

cali 73. Ojczyzną wyspa St. Domiugo.

 

skiem Xanthornus; Pallas zaś utworzył rodzaj Xan-
thornus, najniewłaściwićj mieszcząc w nim Remiza,

Parus pendulinus = Xanthornus pendulinus, PALL.
i Tanagra mełanieiera, LATHu—=Xanthornus cau-

castcus, PALL.
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„gość cali 103. Mieszka na zachodzie Ameryki pół-
nocnćj, a pobrzeża południowej zwiedza.

Prócz wyszczególnionych gatunków, kilku
zupelnie obojętnych nie umieścilem.

RODZAJ SIEDMNASTY.

SZPAK, Rzacz-— STURNUS, LINN.

Cxeopezz, Ros.; Spacek, Cz.; Staar, Niem.;Etowr-=

neau, Sansonet, Fr.; Staare, Ang.; Storno, Wł.

Dziób mierńy, prosty, ciągły, przedłużono

stożkowaty, przy końcu spłaszczony, tępy; kraj-

ce gładkie. ,

Nozdrza poboczne, rasadowe, błonką skle-

pistą z wierzchu przymknięte, w rówku po-

dlużnym otwarte; język chrząstkowaty, na końcu

rozszarpany.
Nogi poskoczne, mierne; palce poboczne

równe, od środkowego krótsze; obówie nóg tar-

czowate. ,

Skrzydła długie, lotka 3cia najdłuższa.
W XIII wydaniu Linneusza umieścił Gme-

lin Szpaków 17 gatunków, których atoli część
większa do innych należy rodzajów. Te, które
się dziś w rodzaju tym utrzymały, obyczaje ma-
ją bardzo podobne; wszystkie żyją gromadnie,

- latają stadami dużemi, bydlu pasącemu się to-
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warzyszyć lubią. Gnieżdżą się w gajach i ogro-

dach , częstokroć po kilkanaście par na jednóćm

drzewie, czasem w rozpadlinach skał, lub na da-

chach domóstw ludzkich, stosownie do miejsco-

wości. Niektóre gatunki wędrują, inne miejsca

rodzinnego nie opuszczają; pokarmem ich są o-

wady, robactwo i rozmaite nasiona. W ogólno-

ści są to ptaki ostróżne, świergotliwe; mięso ma-

ja wonią piźmową trącące,imianowicie starych

do jedzenia niezdatne. Zmianie barwy ulegają

nie w skutek pierzenia się dwukrotnego, lecz je-

dynie ścierania się czyli zużycia końców promy-

ków piórnych, co na Szpaku naszym najdokład-

nićj spostrzegać się daje. Pstra jesienna Szpa-

ków barwa stopniami przez zimę niknie, a na

wiosnę całe prawie upierzenie staje się czarne

z połyskiem miedzistym; niemnićj i kolor dzio-

bu peryodycznćj podpada odmianie. Samice od

samców mało co różne, młode ledwo w lat kil-

ka doskonałćj nabywają barwy.

1. SZPAR SKORŻEC, m. Szurnus varius, MEY.

S. vulgaris, LINN.

Sansonnet ou Etourneau, BUFF. enł. 75.

Czarny, z połyskiem purpurowo miedzistym

i zielonym; z wierzchu wszystkie piórka białą

plameczką zakończone; pokrywy podogonowe

biało brzeżyste, dziób żółty, nogi ciemno cieliste,
Om. T. I. 25
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Diugość cali 81. Młode jesienią przed wypierze-
niem szarobrunatne; pióra lotowe mają rudawo
obrzeżone. Mieszka na starym lądzie; do nas ze
wszystkich wędrownych ptaków najwcześnićj
przybywa, stąd Skorcem zwany. Wygubianiem
wszelkiego owadu i robactwa w gospodarstwie
nie malą przysługę czyni, a szkód żadnych nie
wyrządza; niesłuszny więc zarzut, że stadami
na winnice napada, nie do Szpaka tego, lecz do
Drozda rdzawobocznego, Turdus iliacus, zasto-
sować się powinien. Pojętność Skorca;w naślado-
waniu gwizdania i głosu ludzkiego, wszystkim
„dobrze wiadoma.

2. SZPAR JEDNOFARBNY, m. Sternas umicolor.

MaRM.

Etourneau unicolore, Teuu. pl. coł. 111.

Cała opona, skrzydła i ogon czarne z poły-
skiem mało znacznym purpurowo zielonawym;
dlugie i wązkie piórka pod gardzielą na pićrwsze
spójrzenie rozróżniają go od poprzedzającego,
z którym niekiedy w porze odłotu do Afryki w
jedne stada się łączy, lecz północy nigdy nie
odwiedza; dziób żółty, nogi żółtawe. Dlugość

„cali 8. Niedawno od P. Marmora, naturalisty
_ włoskiego, w Sardynii odkryty; poźnićj w Egip-
cie postrzeżony, gdzie jest pospolitym.
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. SZPAR. SZAROŻÓŁTY,m. Sżęrnas łudowicia-

nus; LANN.

Etourneau de la Louisiane, Burr. esl. 256.

Z wierzchu szaro i brunatno upstrzony, na

grzbiecie rudawy, od spodu Żółty; brwi biale,

przód gardzieli czarny, dziób biały z końcem czar-

nym. Diugość cali 94, Ojczyzną Ameryka pól-

nocna.

4. SZPAK MUNDUROWY, m. Sfurnus militaris,
LINN.

Etourneau des terres Magellaniques, BUFF.

enl. 113.

Z wierzchu czarniawy z piórami rdzawo
brzeżystemi; spód cały, okolica oczu i naramni-

ki pąsowe, brwi białe, boki szyi, rzyć i ogon czar-
ny; samica mnićj świetna. Długość cali 112. Oj-

czyzną wyspy Falklandzkie, Chili i Peru.

5. SZPAR CZERWONY, m. Sżurnus pyrrhoce-

phalus, LiCHT. :

Oriolus ruber, GMEL. | ie

Amblyramphus tricolor, LExCH. Zo00. mise.

PL. 36. |

Minijowo czerwony, skrzydła, brzuch, ogon,

dziób i nogi czarne. Ojczyzną PRRePOA i Para-

gwaja.
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6. SZPAK POPIELATY, m. Sfurnus cinereus,
TEMM.

Etourneau cendrillard, TEMM. pl. coł, 556.

Szaropopielaty, czoło, policzki, gardziel i

kuper biały; lotki drugiego rzędu po brzegach i
stórówki w końcach białawe; dziób czerwono

pomarańczowy, przy nasadzie żuchwy czarny;

nogi żółte. Długość cali 8. Nowo odkryty przez

Siebold'a w Japonii, gdzie go Wakatori zowią.
,

RODZAJ OŚMNASTY.

PASTERZ, m. PASTOR, Teuu., Mzvin.

Gracula, Cuv.
Gracula, Sturnus paradisea, LiNN.
Acridotheres, VIEILL.

Martin, Fr.

Dziób stóżkowaty, zeszczuplony, ściśniony,

ze szczytem gładkim, cokolwiek łukowato zgię-

tym; krajce wierzchnie przy końcu słabo wcięte,

kąt paszczowy nagi.
Nozdrza poboczne, nasadowe,jajowate, błon-

ką rzęsowatą przymknięte.
Nogi poskoczne, mierne, silne; skok od palca

środkowego krótszy.
Skrzydła mierne, lotka 2a i 3a najdłuższe,
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Z podobieństwa obyczajów i cech charak-
terystycznych 'Temminck tu pościągał ptaki roz-
proszone w rodzajach Gwarek, Szpak, Drozd i
Latawiec Autorów. Pasterze, równie jak Szpaki
Żyją w towarzystwie, dużemi stadami latają za
bydłem, a dla wybierania kleszczów i rozmai-
tych z pomiędzy sietści owadów jeszcze czę-
ścićj od Szpaków na nićm przysiadują. Poży-
wienie ich jest prawie wyłącznie owadzie, lubo
niektóre nasiona i jagody za żćr im służą; mnićj
są pierzchliwe, owszem za zbliżeniem się czło-

wieka bojaźni nie okazują; łatwo się oswajająi
dla wrodzonćj szczebietliwości, tudzież, dla łat-
wości, z jaką się uczą powtarzać słowa, wIn-
dyach z upodobaniem chowane bywają. Pierze-
nie się tych ptaków jest jednokrotne; różnica
między płcią zasadza się mianowicie na ozdobach
dodatkowych jako to: czubach, wyrostkach skór-
nych i płatkach na głowie lub pod gardzielą wi-
szących. Młode różnią się do lat kilku od starych
barwą i niedostatkiem wyżej rzeczonych ozdób.
Dotąd nie postrzeżono Pastćrzy ani w Amery-
ce, ani w Nowćj Hollandyi. (*)

 

(*) Z ptaków tym rodzajem objętych, Prof. JAROGKI

utworzył nowy rodzaj Szczebioż (Graculea) Zool.
T. II., k. 126, z wyłączeniem Pasterza różowego;

którego przy Drozdach zostawił,
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74

1. PASTERZ ŁYSY, m. Pastor całvus, TEMM.

Le Goulin ou Merle chauce des Philippines,

Burr. en/. 200.

Gracula calva, LINN. eż (uv.

Popielatawy; boki głowy nagie, przez Śro-

dek tba ciągnie się przepaska czarna, upierzona;

części nagie czerwienieją, gdy ptak jestgniewem

poruszony; dziób i nogi żółte. Długość około 9

cali. Barwa tego ptaka jest bardzo zmienną itru-

dno dwóch zupełnie podobnych dobrać. Prócz

owadów żywić się ma nasionami bawelny i róż-

nemi jagodami. Mieszka na wyspach Filippiń-

skich.

2. PASTERZ CZUBATY, m. Pastor cristatellus,

TEMM.

Merle huppć de la Chine, BuFF. ŻA. 507.

Gracula, AUCTOR.

Czarny, cokolwiek szafirowo mieniący, na

czole czubek mały, nasada lotek i stórówek koń-

ce białe; dziób, tęcze i nogi żółte. Długość cali

81. Ojczyzną wyspa Jawa.

7 re

3. PASTERŻ RÓŻOWY, m. Pastor roseus, TEMM.

Merle couleur de rose, BUFF. enl. 251.

Turdus, Sturnus, AUCTOR., Boseis, BREHM.

Czubaty; głowa, szyja, wyższa część piersi,

skrzydła i ogon czarne, z połyskiem fióletowym;
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cały spód i grzbiet ciemno różowego koloru; po-
krywy skrzydeł blado różowe, dziób z wierzchu

żółtawy, żuchwa czarna. Długość cali 8. U sami-

cy czubek mało znaczny i ubarwienie przyćmio-

ne; młode pićrwszoletnie szaro rudawe, bez śla-

du czuba na głowie. Ptak ten mieszka w Afryce

i Azyi, a mianowicie na stepach Sągarskich od

rzeki Donu aż do pasma gór Aitajskich, ogrom-

nemi stadami ściga szarańczę i mnóstwo jćj nisz-

czy; w Europie południowćj w przelotach się
okazuje, w Węgrzech i u nas na Podolu i
Ukrainie nie rzadki, na północy prawie niewi-
dziany. Gnieździć się ma według Pallasa w roz-

padlinach skalnych; są przykłady gnieżdżenia

się we Włoszech. Pastor peguanus, ILESSONA, zda-

je się być młodym w niedoskonałćj barwie wyż

opisanego ptaka.

,

4. PASTERZ STRORATY, m. Pastor capensis,

TENMM.
U

Ktourneau pic du Cap de Bonne Esp. BvFF.

enł. 280.

Sturnus capensis, LINN.

Czarny; policzki, kuper, spód ciała biały,

końce barkówek biało brzeżyste; dziób i nogi

Żółte. Dlugość cali 8. Mieszka w Afryce polud-
niowej.
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7 ,

5, PASTERZ CHINSKI, m. Pastor sinensis, TEMM.

le Kink de la Chine, Burr. en/. 617.
Sturnus dawricus, PALL. Zoogr. T. 1. p. 422.
Sturnus sinensis et Gracula sturnina, GMEL.

Siwy; na łbie i grzbiecie plama Żelazisto

fioletowa, z połyskiem na głowie; piórka wąz-
kie, zaostrzone, jak u wszystkich współrodza-
jowych; lotki i stćrówki czarne z połyskiem zie-
lonawym; na skrzydłach przepaska biała, szćroka;
cokolwiek od Kosa mniejszy. Ojczyzną Chiny,
oraz skaliste okolice Dauryi, między rzekami 0-
non i Orgon, dokąd z Chin co wiosna przybywa.
Gnieździ się w rozpadlinach skał, jaj niesie 5—6,
pięknego zielonego w gryszpanowy wpadającego
koloru; żywi się osami, pszczołami i innym o-
wadem.

7 a

6. PASTERZ ZŻARŁOCZNY, JuNDz.,Pastor irisiis,
TEuu.

Merle des Philippines, Bvrr. enł. 219.
Paradisea tristis, LINN.

Brunatno czarniawy, za oczyma plama naga
trójkątna, dziób i nogi żółte; lotki pićrwszego
rzędu od nasady do połowy i podbrzusie białe;
stćrówki oprócz dwóch średnich biało zakoń-
czone. Dlugość cali 95. Mieszka na wyspach Fi-
lippińskich.
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Wyspa Bourbon winna tym ptakom oswo-
bodzenie plonów swych od szarańczy. W tym
bowiem celu sprowadzono z Indyi wschodnich
par kilka; które tak się prędke rozmnożyły, iż
nietylko wytępiły szarańczę, lecz same napa-
dając na ogrody i pożerając co tylko głód ich za-
spokoić mogło, nową dla Kolonistów stały się
klęską.

ró

T. PASTERZ BRAMIN, m. Pastor pagodarum,
TEMM.

Martin Bróme, Van. Ois. ©Afr. pl. 95.
Turdus pagodarum, GuEL.
Czub, wierzch i przód głowy Iśniąco czarne;

szyja i cały spód ciała rudawy; grzbieti pokry-
wy skrzydeł popielate; dziób żółty, od nasady
do połowy czarny; nogii pazury żółte. OdSzpa-
ka mniejszy. Mieszka po wieżach pagod Indyj-
skich w Malabarze i Koromandelu.

8. PASTERZ STARZEC, m. Pastor malabaricus,
TEMk.

Turdus malabaricus, LATA.

Martin vieillard, SONNERAT. śł. 2. p. 195.

Siwo popielaty; piórka głowy i szyi WĄąZ-
kie, zaostrzone, z białemi stosinami nadają mu
wejrzenie osiwiałego starca; spód ciała ciemno
rudy, koniec dziobui nogi żółte, Dlugość cali 8.
Ojczyzną Malabar.

om. T. 1. 26
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9. PASTERZ GRZEBIENIASTY, m. Pastor ca-
| runculatus, TEMM.

Gracula carunculata, GNEL.

Sturnus gallinaceus, DAUD.,VIEILL, Ois. d'_Afr.

pł. 93. add

Popielaty; ogon i skrzydła czarne, głowa z

tyłu i pod brodą piatkami grzebieniastemi ozda-

biona. Dlugość całi 6. Ojezyzną Afryka polud-
niowa.

10. PASTERŻ JEDWABISTY, m. Pastor sericeus,
Sturnus sericens, GMEL.

Światło popielaty, skrzydła i ogon czarne,
głowa żółtawa, na skrzydłach przepaska biała,
pióra jedwabiste; dziób i nogi czerwone; wiel-

„kość Szpaka zwyczajnego. Ojczyzną Chiny.

11. PASTERZ BIAŁOGŁOWY, m. Pastor Iónc0-
| „ cephalus, TEM.

Turdus leucocephalus, GMEL.

Popielaty, na głowie i szyi bielejący; skrzy-

dla i ogon zielone z połyskiem fioletowym; dziób

w końcu czerwono żółtawy, nogi żółte. Długość

cali 10 do 11. Ojczyzną Chiny; zdaje się być ten

sam co poprzedzający.

Do tego rodzaju należeć jeszcze mogą na-

stępujące gatunki: !
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12. Martin gris defer,VAILL.

13. Turdus ginginianus, LATU.

14. Pastor auricularis, DRAPIER.

15. Cossyphus minutus, i16. striatus, Duiu. 20)

RODZAJ BZEB RO TY.

LATAWIEC, moż, PARADISEA, LINN.

Manucodiata, Bniss.

Pańckaa TImuya, Ross.; Paradies- Vogel, Niem.;

Oiscau de paradis, Er; Paradise-bźrd, Ang.

Dziób mierny lub od głowy dłuższy, noż0-

waty, ściśnieny, w końcu słabo zgięty; szczyt co-

kolwiek .wypukły Ba czoło zachodzący; krajce

gładkie lub bardzo. nieznacznie przy końcu za-

cięte; żuchwa prostą zaostrzona; kantar i część

przednia głowy mike pierzem kutnerowatóm.

Nozdrza okrągławe, błonką rogową.przy-

sklepione, z otworem dużym.okrągiawym,piór-

kami kutnerowatemi wypustek czołowych cal-

kiem pokrytym. |

Nogi poskoczne, mierne, silne ; ohóxtie tar-

czowate. |

Skrzydła mierne, pićrwsze lotki stopniow a-
1

 

(*) Szezególniej do zagmatwania rodzaju tego przyczy-

nili się Latham, Shawi Daudin. '
.
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ne, 6ta i 7ma najdłuższe; pióra szybowe lub wit-

ki kuprowe, bardzo przedłużone.
Ptaki rajskie, oddawna przez stosunki han-

dlowe z Indyami wschodniemi Europie znajome,
jako towar kosztowny, ubiory płci pięknćj zdo-

biący, a tćm samćm dla zwiększenia materyalnćj

wartości, urokiem bajecznego pochodzenia co do

swćj natury zobojętniony, dziś pod względem

obyczajów i sposobu życia dostatecznie są po-

znane, mieszkają pod strefą gorącą na stalym

lądzie, i naArchipelagu wysp morza indyjskie-

go; żyją gromadnie, gnieżdżą się na drzewach.

w towarzystwie; pokarm w robactwie, owadach
i rozmaitych aromatycznych owocach wybierać

umieją. Niektóre gatunki pięknością piór, inne
świetnością barwy, zasłużyły na nazwisko P£a_

ków boskich (Manuco Dewata) u mieszkańców
Indyi. Szybowe Latawców pióra długie, strzę-
piaste, z pod skrzydeł na słabiznach wyrastające,

nietylko że im do lotunie pomagają; lecz za lada

przeciwnym silniejszego wiatru powiewiem plą-

cząc się, żeglugę powietrzną do tego utrudzają
stopnia, iż częstokroć na ziemię upadać muszą.

W cóż się więc obróci bezzasadne niektórych
mniemanie,jako Ptaki rajskie na owych to wspar-
te piórach tćm bezpiecznićj wędrówki coroczne
odbywać mogą, lubo te od wyspy do wyspy,

przestrzeni mil kilkunastu przechodzić nie zwy-
kły. Wszakże widzimy, że prawdziwie wędrow-



LATAWCE. 207

ne ptastwo jak Bociany, Szpaki, Przepiórki i t. p.
bez tak nazwanych piór wspiernych obchodzi

się i ogromne przestrzenie morskie w porach kie-

dy najsilnićj dmą wiatry, przebywa. Możnaby

nawet za ogólne w przyrodzeniu położyć pra-
widło, że najlotniejsze i na długie wystawione
podróże ptaki, nie mają żadnych piórnych ozdób,
jako to: czubów, piór szybowych, kołnierzy, bar-

dzo przedłużonych ogonów i t. d.; wszystkie te

bowiem dodatkowe pióra czynią opór w po-

wietrzu, a tćm samćm lot ptaka utrudniają. O

pierzeniu się Latawców azali jest pojedyńcze

lub dwókrotne w roku, pewnych wiadomości

jeszcze nam brakuje, lecz przez przybliżenie

wnosić można, że jednorazowe być powinno.

1. LATAWIEC PTAK RAJSKI, JUNDZ., Paradisea

-'  apoda, LINN.

Oiseau de Paradis, BuFF. enł, 254.

Kasztanowaty; wierzch głowy i szyi żółty,

twarz i podgardle axamitno zielone; u samca pió-

ra szybowe długie, jedwabiste, żółtawe; dziób

i nogi czarne; wielkość Drozda. Dlugość cali 13.

Ten to jest sławny oddawna gatunek z piękno-

ści pierza jako i z mnóstwa o nim natworzonych,

a w poźniejszych czasach ze zdrową krytyką o0-

pisanych bajek. Wiadomo wszystkim, iż drogą

handlu przesyłane Ptaki rajskie, pozbawione byly
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nógi skrzydel, skąd najdziwaczniejsze powstaiy

domysły. Ojczyzną ich jest Nowa Gwinea. Caią

porę zachodnich wiatrów ezyli porę suszy prze-

bywają na wyspach Arrou, a dła przepędzenia

pory dźdżystćj z wiatrem wschodnim do Nowćj
Gwinei wracają,Wędrują gromadniepo30—40 ra-
zem, jakoby pod przewodnictwem jednego? Diu-

gie pióra szybowe dozwałają im wznosić sięwy=

soko i zdają się nawet ułatwiać powietrzną że-
glugę, lecz tylko w czas pogodny i cichy; dćszcz

bowiem, wiatr z boku lub: tyłu wiejący, we wiła-

sne wikla je pióra i spadać na ziemię przymusza.

'Tak napróżno wałczącezburzą,nie mogące wzbić

się w powietrze, stają się zdobyczą Indyan włas-
nym ich wrzaskiem ostrzeżonych. Paradisea

minor, Autorów, nie może być uważanym za

udzielny gatunek, lecz tyłko za rasową odmianę,

o dwa cale od wyżćj opisanego mniejszą.

2, LATAWIEC CZERWONY, m. Paradisca rubra,

VIEILL.

Paradister rouge, VAIEL. pł. 6.

Pióra szybowe pąsowego koloru, głowa i

gardziel szmaragdowo zielona; szyja i grzbiet

żółte; brzuch i skrzydła kasztanowate; witki kup-

rowe szćrokie, powychylane.
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3. LATAWIEC KRÓLEWSKI, m. Paradisea regia,
LINN.

Manucode, Burr. enl. 496.

Cicinnurus regins, VIEILL.

Kasztanowato purpurowy, brzuch biały, na

piersiach przepaska, końce piór szybowych i spi-

ralnie skręcone chorągiewki bardzo przedlużo-

nych witek kuprowych szmaragdowo zielone,

wielkość wróbla. Mieszka na wyspach Arrou;

mnićj od poprzedzającego pospolity, żyje sa-

motnie.

4. LATAWIEC ORAZAŁY, m. Paradisea magni-

fica, L:NN.

Le Magnifique, Burr. enl. 631.

Z wierzchu czerwono kasztanowaty, ze spc-

da zielony, z obu stron karku kiść piór blado

Żółta; niżćj po nad zgięciem skrzydła wiązka

z piór dłuższych złożona równie jak lotki złoto

żółtego koloru; z po nad ogona wychodzą dwie

witki bardzo przedłużone zielone wpółkole za-
gięte; dziób i nogi żółte. Dlugość prócz witek

cali 9. Mieszka w Nowćj Gwinei.

5. LATAWIEC PYSZNY, m. Paradisea superda,

| LINN.
Le supórde, Burr. enl. 632.

Lophorina superba, VIEILL., LESS.

Czarny; gardziel fioletowa; głowa, kark i

piersi zielono błękitne z połyskiem metallicznym;
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barkówki długie .ponad grzbietem nastroszone, i

pióra na piersiach nakształt karaceny na bae'

zwisićj, odznaczającą się nadająmupostać; dzi »

i nogi czarne. Mieszkańcy Nowćj Gwineitak ten,
jakoi inne Latawców gatunki, po odjęciu nóg,

skrzydeł i wypatroszeniu wnętrzności, na kiju

w dymie wędzą, atak przyrządzone i w trzcinę

bambusową wetknięte na przedaż do Salawar
dostarczają.

6. LATAWIEC SZEŚCIOWITKOWY, m. Paradi-

sea se.csetacea, SHAW.

P. aurea, GMEL.

Parotia sevsetacea, VIEILL.

Le sirfilet, Burr. enl. 633.

 Czubaty, axamitno czarny; na głowie iszyi
połysk fioletowy, na czubie. gardzielii piersiach

złoto zielony; z każdćj strony głowy po za uchem

wychodzą trzy witki na sześć cali długie, nagie,
piatkiem złoto zielonym zakończone. Wielkość
Kosa. Mieszka na wyspie Nowćj Gwinei.

U Autorów, którzy w rodzaju tym około
10ciu wymieniają gatunków, zamieszczone zo0-

stały ptaki należące do rodzaju Oriolus, Prome-
rops i Turdus. Cztóry zaś podziały oparte na

długości piór szybowych i witek, lub ich niedo-
statku, opuściłem, jako w tak matćj liczbie gatun-
ków nie stanowiące Żadnćj w determinowaniu
pomocy.
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RODZAJ DWÓDZIESTY.

BLYSZCZAK, m. ŁAMPROTORNIS, Teu.

Stourne, Fr.

x466 mierny, wypukły, przy nasadzie roz-
szerzony, w końcu Ściśniony; szczyt na „czeło
zachodzący; krajce wierzchnie zacięte.

Nozdrza nasadowe, poboczne, okrągławe,
bionką rogową przysklepione, w piórkach kut-
nerowatych naczelnych ukryte; paszcza bez żad-
nych szczeci i włosów.

Nogi poskoczne, mierne; skok od palca środ-
kowego dłuższy; obówie tarczowate.

Skrzydła mierne; lotka 1sza bardzo krótka,
3cia i 4ta najdluższe.

Gatunki tym nowym Temminck'a rodzajem
zajęte, a u autorów dawniejszych po rodzajach
Turdus, Paradisea, Tanagra it. p. rozproszone,
obyczajami i sposobem Życia stanowią przejście
z rzędu wszystkożernych, do rzędu owadożer-
nych ptaków.Połysk barwy metalliczny na pióćrw-
szy rzut oka od Drozdów je odosobnia, lubo
kształtem dziobu z niemi się łączą; obyczajami
zaś więcćj do Szpaków zbliżone; pierzenie się
nawet tą samą odbywają koleją. Wszystkie na
starym mieszkają lądzie, a większćj części ga-
tunków Afryka jest stałą ojczyzną.
© TL 27
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1. BŁYSZCZAR BRĄZOWY, m. Zamprożornis
aeneus, TEMM.

Merle 4 longue queue du Sćnćgal, Rurr.
enl. 220.

Turdus aeneus, LINN.

Juida, LEss.

Ciemno zielony z połyskiem brązowym; o-
gon bardzo przedłużony, stopniowany. Długość
cali 18. Ojczyzną Senegal.

2. BŁYSZCZAR POZŁOCONY, m. Lamprożornis
auratus, TEMM.

Merle violet de Juida, Burr. en/. 540.
Durdus auratus, GMEL.

Jutida, LESS.

Błyszczący, fioletowy, skrzydła i grzbiet
zielono złociste, dziób czarny, tęcze złote. Dłu-
gość cali 104. Ojczyzną Afryka.

3. BŁYSZCZAR LŚNIĄCY, m. Lamprotornis ni-

tens, TEMM.

Merle verd d'Angola, Burr. en. 561.
Turdus nitens, GMEL.

Zielony, lśnący z połyskiem metallicznym;
dziób i nogi czarne. Długość cali 93. Mieszka w
Angola i przylądku Dobrćj Nadziei.
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4. BŁYSZCZAKR CZARNY, m. Lamprożornis Mo-
"rio, TEMM.

Merle du cap de Bonne Espćr., BUFF. enl.
199.

Turdus, GMEL.

Czarny, błyszczący, lotki pićrwszego rzędu
rdzawe, dziób i nogi czarne. Długość cali 11.
Ojczyzną przylądek Dobrćj Nadziei.

5, BŁYSZCZAK ZIELONY, m. Zamprotornis
mauritianus, TEMM.

Merle vert det Isle de France, BuFF. enł. 648.
Turdus, GMEL.

Zielono modry, błyszczący; dziób czarniawy,
nogi sine. Długość cali 7—8. OjczyznąIslede
France.

6. BŁYSZCZAR BIAŁOBRZUCHY, m. Lampro-
tornis leucogaster, TE.

Merle violet 4 ventre blanc de Jutda, Burr.

enl. 648.

Fioletowy, brzuch biały, lotki i stórówki
czarniawe; dziób i nogi sine. Długość cali 7. Oj-

czyną Afryka.
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7. BŁYSZCZAR DWUBARWNY, m.pop

bicolor, TEMu.

Merle brun du cap, Burr. Ots. 7.3. p. 378.

Czarniawy zielono mieniący; spód ciała i
rzyć białe. Długość cali 10. Ojczyzną przylądek

Dobrćj Nadziei.

8. BŁYSZCZAR ŻŁOTOBRZUCH, m. Lamproior-
mis chrysogaster, TEMM.

Merle 4 ventre orange du Senćgal, BUFr. en.
358.

Ciemno zielony, żólto mieniący; brzuch po-
marańczowy, dziób i nogi czarniawe, brzegi lo-

tek białe. Długość cali8. Mieszka nad brzegami
rzeki Senegal.

9. BŁYSZCZAR DŁUGOSKRZYDŁY, m. Zampro-

tornis dominicanus, 'DEMM.

Merle dominicain, Burr. enl. 627. fig. 2.

Brunatny, gdzie niegdzie szafirowo błyszczą-
cy; ogon z wierzchu zielono mieniący; wierzch

głowy i spód ciała białawy, Długość cali 6. Oj-

czyzną wyspy Filippińskie.
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10. BŁYSZCZAK RDZAWOGŁOWY, m. Łempro-
żornis philippensis, TEMM.

Le Grand Troquet des Philippines, Burr.
enl. 185, fig. 2.

Motacilla philippensis, GMEL. .

Czarny fioletowo mieniący; głowa, spód ciała
i skrajne stćrówki, białawo rdzawe; na skrzyd-
łach trzy białe plamy, na piersiach przepaska
niebieskawa. Długość cali 63. Ojczyzną wyspy
Filippińskie.

11. BŁYSZCZAR GOŁĘBNIKOWY, m. Lampro-
żornis columbinus, TEMM.

Merle des colomóiers, Burr. Ois. F.3. p. 381.

Zielony z różnobarwnym połyskiem. Dłu-
gość cali 8. Gnieździ się w domówstwach ludz-
kich, a mianowicie w gotębnikach, stąd jego fran-
cuzkie pochodzi nazwisko. Ojczyzną wyspy Fi-
lippińskie.

12. BŁYSZCZAR METALLICZNY, m. Lamprożor-

mis metallicus, TEMM.

Stourne bronzć, Teu. pł. col. 266. Q.

Czarny, zielono i purpurowo mieniący z po-
tyskiem metallicznym; na głowie i szyi piórka
wązkie, kończate; ogon klinowato stopniowany.
Diugość cali 83. Niedawno odkryty na wyspie
Timor i Celebes,
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13. BŁYSZCZAR ŚPIEWAK, m. Lamprotornis
Cantor, TEMM.

Stourne chanteur, TEMM. pł. coł. 149.fig. 1.

0, fig. 2. .
Turdus Cantor, GMEL., chałybeus, EIORSF.

Czarno zielony, szafirowo ipurpurowo mie-
niący z blaskiem metallicznym; tęcze żółte; dziób
i nogi czarne. Długość cali73. Uczęszcza do go-
lębników, za trzodami lata gromadnie, dla uroz-
maiconego i wdzięcznego śpiewania wielce u Ja-
wańczyków ceniony. U samicy spódł ciała biały,
ciemno zielono upstrzony. Od gołębnikowego
i zielonego Błyszczaka do rozpoznania trudny,
wielkością wszakże i rozszerzeniem dziobu przy
nasadzie różny.

14. BŁYSZCZAK CZERWONOBRWISTY, m. La-

protornis (*) erythrophrys, TEuu.

Stourne 4 sourcils rouges, TEuM. pł. col. 267.

Żelazisto popielaty; od samych nozdrzy po
nad okiem ciągnie się aż w tył głowy brew pą-
sowa, drobnych łuszczkowatych pióreczek uło-

—=———LLMrrne

(*) Gatunek ten poźnićj przez Temminck'a na nowy
rodzaj zamieniony został pod nazwaniem Knodes ery-

throphrys. (Obacz, Tableau mćthodique; additions

et correcitons,)
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Żona; okolice oczu czarne; skrzydła i klinowato

stopniowany ogon żółto zielone; końce średnich

stórówek białe; kuper złoto żółty. Długość cali 9.
Nowo odkryty przez P. Reinwardta na wyspie

Celebes. Malajczykowie zowią go Katupź.

15. BŁYSZCZAR CIEMNY, m. Lamprotornis ob-
scurus, IDUBUs.

Z wierzchu ciemno szary; głowa, przód szyi
i piersi czarniawe, zielono lśnące; dziób, nogi,
skrzydła i ogon czarne. Długośćcali 63, W roku
1839 przysłany z Nowćj Zelandyi do muzeum
paryzkiego przez P. Dubus de Ghisignies.

—DKBO—=
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OWADOŻERNE. INSECTIVORES, Teu.

Dziób mierny lub krótki, prosty, nożowa-
ty, mnićj więcćj zaokrąglony lub ściśniony, za-

ostrzony albo haczykowato zakończony, z kraj-

cami szczęki w słaby ząb zaciętemi lub tylko

wyszczerbionemi; nozdrza najczęścićj nagie;

szczecie przy kącie paszczowym rzadkie, twar-

de; nogi poskoczne, rzadko kiedy pochodowe;

obówie tarczowate.

Ptaki rzędu tego wyłącznie żywią się owa-

dami i robactwem, wszelki zaś inny pokarm

np. jagody, za dodatkowy ledwo uważać się

może. Jedne samotne, inne towarzyskie wiodą
Życie, a wszystkie bez wyjątku praw jednożeń-
stwa nie odstępują. Samice łącznie z samcami
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na niskich krzewach sztuczne budują gniazda,
wysiadują naprzemian, i wspólnie potomstwo
swe karmią. Wszystkie odznaczają się śpiew-
nością glosu, a niektóre w wysokim stopniu do-
skonatością melodyi. W ogólności caly ten rzęd
składa się z ptaków przelotnych, małych, wymia-

rem Wrony pospolitćj niedochodzących. Wkli-
macie naszym z powodu niemożności wyżywie-

nia się, żaden na zimę nie pozostaje. gatunek.

RODZAJ PIERWSZY.

DROZD, Rzacz., TURDUS, LINN. eż AUCTOR.

/lposz20, Ross.; Drosd, Cz.; Drosseł, Niem;

Merle, Grive, Fr.; Thrust, Ang.; Tordo, Wt.

Dziób. mierny, nożowaty, w końcu ściśnio-
ny, słabo w dół zgięty; międzynozdrze ściśnio-

ne; krajce wierzchnie przy końcu wyszczerbione.

Nozdrza poboczne, przynasadowe, jajowate,

nagą bionką z wierzchu przysklepione, od spo-

du otwarte.

Nogi poskoczne, mierne; skok od palca środ-

kowego dłuższy; obówie tarczowate.

Skrzydła mierne; lotka la zbyt krótka, 3cia

albo 4ta najdłuższa.

Rodzaj Drozdów dawnićj przeszło 150 li-
czący gatunków, dziś po wyłączeniu znacznćj
ich części do rodzajów: Pastor, Cinclus, Meli-
om. T, [. 28
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phaga, Lamprotornis, Myiothera, Sylvia i t. p.;
jeszcze z nowo odkrytemi około 100 zawierać

będzie. Drozdy w ogólności w czasie tylko gnież-

dżenia się żyją parami, poźnićj zaś w ogromne

połączone stada odbywają coroczne wędrówki;

są atoli gatunki, co prócz godowćj pory zawsze

samotne w miejscach odludnych prowadzą ży-

cie. Wszystkie są bardzo ostróżne, o zbliżaniu

się nieprzyjaciela nawzajem się glosem ostrze-

gają; wiosną Żywią się owadami i robactwem,

jesienią rozmaitemi jagodami, stąd w winnicach

niemałe zadają klęski. Raz się tylko do roku

pierzą; różnica płcii wieku prócz niewielu wy-

jątków, jest prawie do niepostrzeżenia. Niektóre

gatunki odznaczają się świetną barwą, inne przy-

jemnćm śpiewaniem i naśladowania pojętnością.
Mięso zaś wszystkich uchodzi zazdrową i smacz-

ną źwierzynę.
Dla zmniejszenia pracy w oznaczeniu tak

licznego rodzaju, Ornitologowie rozmaite powy-

myślali poddziały; jedni dzielą go na Drozdy

właściwe Grives i Kosy Merles, inni na Lesne

„i Skalne; inni zaś mnóstwo wprowadzają pod-

„działów. Z tćm wszystkiem, ponieważ trudno

charakterystycznie ograniczyć na którym gatun-

ku ma się poddział kończyć pićrwszy a poczy-

nać następny, zwłaszcza opisując Drozdy calego

Świata; zaczniemy od właściwych czyli Lesnych,

potóćm przejdziemy do Skalnych, a nakoniec do
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trzeciego i ostatniego poddziału z Drozdów
mniejszych złożonego, których Temminck pod

nazwiskiem 4vos, do rodzajewćj podnosi god-
ności. |

ODDZIAŁ PIERWSZY.

DROZDY WŁAŚCIWE.

1. DROZD PSTRY,m. 7urdus varius, PALL.,HIORSF.

Turdus Withei, GOULD.

, Merle varić ou de Withe, TEMM« Man. Poł.

1V. Appen, p. 602.

Z wierzchu czarno i żóltawo wpoprzek prę-
' gowany; każde piórko zosóbna wzięte czarnia-

we, szeroką pręgą żółtą oznaczone, z plamą na

samym końcu księżycowatą czarną; pokrywy

skrzydeł ciemno brunatne, plamiste, żółto glin-

kowym kolorem obrzeżone; cztóry Środkowe

stćrówki oliwkowo żółtawe, następne czarne,

dwie skrajne na samym końcu światlo brunatne;

gardziel, środek brzucha i pokrywy podogono-

we białe; na piersiach, bokach i na całym ciała

spodzie, pióra brunatną księżycowatą plamą za-
kończone, nadają ogólnemu upierzeniu wejrze-
nie łuski rybićj; dziób i nogi brunatne. Długość

cali mnićj więcćj 10. Od Gmelina starego jeden
exemplarz postrzeżony w ŃSyberyi w okolicach
8órzystych Krasnojarska nad Jenisseją, drugi
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przez Stellera okoio Bargusina. Opisanie powyż-
sze zupełnie zgadza się z opisaniem Temminck'a,

prócz mało znacznćj różnicy w oznaczeniu końca
ogona. Temminck Drozda tego jako przypad-

kowo zwiedzającego kraje Europy zachodnićj
do europejskich załącza ptaków i powiada, że

jednego ubito w Anglii, dwóch w okolicach Iam-
burga, dwóch nad Renem, jednego nie daleko

Metz, a kilku bez oznaczenia miejsca. W Ja-
ponii ma być pospolitym; słusznie więc Tem-

minck wnosi iż powinien znajdować się w Azyi,
skąd do Europy zalatuje, lecz żadnćj w syno-

nimach nie czyni o Pallasie wzmianki. Inna rasa

zupelnie tego samego ubarwienia % dziobem co-
kolwiek dłuższym i grubszym, przez Goulda

za osóbny poczytana gatunek, mieszka na wys-

pach Sondzkich i w Nowćj Hollandyi. |

2, DROZD JEMIOŁOWY, m. Turdus viscivorus,

Lin.

Draine ou Drenne, Burr. enl, 489.

Z wierzchu śniadawy, uzdy popialatawe,

spód żółtawo biały; na gardzieli strzalkowate-
mi, na piersiach i brzuchu okrągławemi brunat-

nemi plamkami upstrzony. Długość cali 11. Mie-

szka w Europie w lasach, mianowicie w borach
sosnowych, w Syberyi dotąd niepostrzeżony; u

nas nie zimuje. Dawniejsi pisarze nasi zowią
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go Jemiołuchą; w wielu miejscach i pospólstwo
tak go mianuje, z powodu iż z upodobaniem ja-
gody Jemioiy zjada. A że i nasiona tój pasoży-
tućj rośliny po gatęziach drzew starych rozno-

nosi, stąd poszło przysłowie, iż Jemiołucha sama

sobie zgubę rozsiewa; wiadomo bowiem że lep,
którym Drozdy i inne ptastwo łowią z Jemioty
się wyrabia.

3. DROZD KWICZOŁ, Rzacz., Turdus pilaris,

LiNN.

Litorne, Burr. enł. 490.

Wierzch głowy, kark i kuper siwo popielate;

uzdy czarne, grzbiet kasztanowaty; gardziel i

piersi światło rude, brunatno surzalkowatemi
plamkami upstrzone; brzuch biały, ogon czarny.
Dlugość cali 10. Drozd ten poźną jesienią ogrom-

nemi stadami z północy Europy na południe

przelatuje i w tćj to porze rozmaitemi sposo-
bami iowiony bywa. Mięso jego przejęte wonią

jalowcu, którego jagody nad wszelkie inne prze-

kiada, oddawna, bo jeszcze za czasów Rzym-

skich, jako stołowy przysmak używane było.
Wiosną w bardzo zmniejszonćj liczbie do nas
powraca; gnieździ się w gajach i ogrodach na
drzewach niskich i na płotach, gniazdo lepiz błota
ilowatego, a stąd Drozdem Łepikiem czasem
mianowany bywa. Lecz pod nazwiskiem Kwi-
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czoł, od głosu kwiczączego znajomy jest wszę-
dzie, a mianowicie na Podgórzu i w Krakow-

skićm, skąd niezliczone mnóstwo Kwiczołów

corocznie Wisłą do Warszawy górale dostar-

czają. Kwiczoły acz w matćj liczbie zimują u
nas w miejscach w jałowce obfitujące. Drozd
ten nietylko w Europie lecz w całćj Azyi aż po

Kamczatkę jest pospolity i ze wszystkich współ-
rodzajowych wszędzie najliczniejszy.

4. DROZD ŚPIEWAK, m. Turdus musicus, LINN.
Grive des vignes, .BUFF. enł, 406.

Z wierzchu szady, nad oczymabrew i gar--
dziel biała, boki szyi i piersi żółtawo rudawe,
trójkątnemi plamkami upstrzone; na brzuchu
bialym plamki jajowate brunatne, wnętrzne po-
krywy skrzydeł blado rudawe. Długość cali 83.

Drozd ten, od przyjemnego i urozmaiconego

śpiewania nazwisko mający, w niektórych pro-
wincyach Paszkotem mianowany, wiosną do nas
wcześnie przybywa, jesienią zaś gromadnie od-
latuje. Usiadiszy na wierzchołku młodćj sosenki
lub jodty, przodem do słońca obrócony, o sa-

mym wschodzie i zachodzie do poźna pieniem
melodyjnóm z kilku strof złożonćm wiosnę wita

i gaje rozwesela. W sposobie życia od innych

Drozdów prawie się nie różni; Winogrona doj-
rzałe nad wszelkie jagody przeklada, a przeto
winnicom szkodliwy: do Syberyi nie zalatuje.
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5. DROZD RDZAWOBOCZNY, JAR., Turdus ilia-
cus, LINN.

Grice Mauvis, BUFF. enł. 51.

Turdus illas, PALL.

Z wierzchu oliwkowo szady, brwi szero-
kie białawe, pokrywy skrzydeł spodnie i boki
ciała ciemno rdzawe; spód biały, na szyi i pier-
siach czarniawemi podłużnemi cętkami upstrzo-
ny. Długość cali 8. I ten Drozd gromadnie, lecz
wcześnićj od innych, strony nasze opuszcza;
winnicom ogromne zadaje klęski. Francuzi
pod względem gastronomicznym nad innych
go przekładają Drozdów i w czasie winobra-
nia, kiedy są najtlustsze, mnóstwo różnemi ło-
wią sposobami. W Syberyi pospolity.

6. DROZD OŁOWIASTY, m. Turdus plumbeus,
LINN.

Merle cendrć d'Amerique ou le Fily, BvrF.
enl. 560. fig. 1.

Otowiasto modry, pod skrzydłami plama
żółta, lotki czarne białobrzeżyste, gardziel, pod-
brzusie i końce stórówek białe; ogon cokolwiek
klinowaty czarny; dziób, tęcze i nogi czerwone.
Dlugość cali 10. Ojczyzną Ameryka.
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"7. DROZD WĘDROWIEC, m. 7urdus migrato-
rłus, LINN.

Grive du Canada, BuFF. enl. 556. fig. 1.
Merle erratique, TEM. Man. Atl.

Głowa czarno popielata; uzdy, powieki i
podbródek biały; wierzch ciała brunatno okopcia-
ły, spód rdzawo ceglasty, z brzegami piór bia-
lawemi; gardziel biała czarno plamista; chorą-
giewki wnętrzne stćrówek skrajnych przy koń-
cu biale; dziób żółty, nogi brunatne. Długość
cali 8$ do 9. Mieszka w lasach Ameryki pół-

nocnćj, do Europy przypadkowo zalatuje.

8. DROZD OLIWKOWY, m. Tzrdus olivaceus,
LINN.

Merle olive du Cap., Burr. Ois. V. IL
Pp. 381.

Z wierzchu ciemno oliwkowy, od spodu
płowy; uzdy czarne; gardziel żółtawa, czarnia-
wo upstrzoną. Długość cali 8. Ojczyzną przy-

lądek Dobrćj Nadziei.

9. DROZD CZERWONONOGI, m. Turdus rubri-

pes, TEMM.

Merle 4 pieds rouges, Temu. pł, coł. 409.

Modro popielaty; dziób, uzdy, przód szyi,
skrzydła i ogon czarne; gardziel biała, podbrzu-
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sie rdzawe, nogi czerwone, pokrywy skrzydeł

i lotki popielato brzeżyste; ogon stopniowany,
trzy skrajne stćrówki z każdćj strony ogona do

półowy białe. Długość cali 93. Nowo odkryty

na wyspach Antylskich.

10. DROZD GLINIASŚTY,m. Turdus Daultas,

Merle Daulias, TEMM. pł. coł, 515.

Z wierzchu gliniasty, głowa i przód szyi

czarniawo popielaty, na uzdach plama czarna,
lotki i sterówki czarne, tych ostatnich trzy skraj-

ne białą plamą zakończone; spód ciała biały;

nogi i dziób przy nasadzie żółty, w końcu czar-
ny. Długość cali83. Należy do nowo odkrytych
w Japonii.

11. DROZD BIAŁOBRZUCHY, m. Turdus Cardźżs,
TEuk.

Merle Carde, TEuM. pł. coł. 518.

Żelazisto czarny; brzuch biały, na bokach

czarno upstrzony; tęcze, dziób, nogi i pazury

Żółte. Długość cali 8. Samica popielata. Odkryty

przez Siebolda w Japonii.

12. DROZD RUDOBOCZNY, m. Turdus chryso-
| laus, TEMM.

Merle chrysolaus, Temu. pł. coł. 537.

Szady, na przodzie szyi i piersiach Świet-

Qrn, T. 1, 29
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lejszy; środek brzucha, podbrzusie i pokrywy
podogonowe białe; boki złotawo rude.Diugość

cali 74. Ojczyzną Japonija.

13. DROZD OBROŻNY, m. Turdus torquatus,
TEMM.

Merle 4 plastron blanc, Burr. enl. 516.

Merle de montagne, BUFF. enl. 182. (młody).

Czarniawy, wszystkie pióra popielato brze-

Żyste; nad piersiami pół obróż biała; dziób czar-

ny, wewnątrz żółty. Długość cali 104. Mieszka

w Europie umiarkowanćj w lasach, niemnićj

w Azyi południowćj; u nas jeszcze niepostrze-

żony; w Norwegii na skalistych górach według

P. Bojć ma przemieszkiwać; na Ukrainie i Po-

dolu może się znajdować.

14. DROZD KOS, Rzącz., Turdus Merula, LINN.

Merle noir, Burr. enl. 2. 0, 555. $.

Czarny bez odmiany, dziób i obwody oczu

żółte. Długość cali 93. Samica i mlode pićrwszo-

letnie brunatne, na gardzieli i piersiach rudawe,

ciemno upstrzone; w takićj barwie u naszych

ptaszników pod nazwiskiem Drozdów moskiew-

skich znane. Mieszka w Europie i Azyi w lasach

i ogrodach; wszystkim znajomy z pojętności w

naśladowaniu gwizdania ludzkiego.
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15. DROZD RDZAWY, m. Turdus rufus, LINN.

Moqueur roux, Grive de la Caroline, Burr.
enl, 645.

Jasno rdzawy, od spodu białawy, boki szyi
i brzucha brunatno plamiste; na skrzydłach dwie
przepaski białe, ogon zaokrąglony. Długość cali 9.
Ojczyzną Ameryka.

16. DROŻD WIELOGŁOS, m. Turdus połygłot-
tus, LiNN.

T. Orpheus et dominicensis, GMEL.
Merle cendrć de St. Domingue ou Moqueur

cendrć, Burr. enl. 558, fig. 1.

Ciemno popielaty od spodu świetlejszy;
lotkiiogon cokolwiek stopniowany czarne, brwi, '
przepaska na skrzydłach i trzy skrajne stćórów-
ki białe; dziób i nogi czarniawe. Dlugośćcali 92.
Rozmaitość w śpiewaniu i dar naśladowania gło-

su innych ptaków we wszystkich prawie języ-

kach stosowne mu nadały nazwisko. Dawniejsi

i terazniejsi pisarze, nie szczędząc pochwał nad

słowikiem pierwszeństwo mu dają; pieśniom

swym bowiem, bezprzestannym towarzyszy ru-

chem, już umiarkowanym, już badzićj ożywio-

nym, a zawsze do strof stosownym; podlatuje,

bije skrzydłami, po nad drzewem koluje, jakby
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w zachwyceniu pełnćj wyrazu melodyi; i do

poźna w noc roskoszne swe przedłuża pienia.

Ojczyzną tego skrzydlatego artysty jest Jamai-

ka iinne lesne Ameryki kraje.

17. DROZD CZARNOGARDLISTY, JAR., Turdus

atrogularis, TEMM.

Merle 4 gorge notre, TEuu. Man. V. I. p.

| 169. Atl.
Turdusfuscatus, PALL.?

Z wierzchu oliwkowo szary; twarz aż po

za uszami, przód szyi i wyższa część piersi czar-

ne; pióra popielato brzeżyste; spód ciała biała-

wy, na bokach blado rudawy drobnemi pęzel-

kowatemi plamkami upstrzony; pokrywy pod-

ogonowe rudawe, dziób czarny, nasada żuchwy

żółta, nogi czarniawe. Długość cali 105. Samica

nić ma czarności na twarzy i szyi; gardziel ru-

dawa, podłużnie czarno upstrzona; na piersiach

księżycowata plama czarna. Synonimy tego

"Drozda niedostatecznie rozpoznane, są powe-

dem do sporów jeszcze nierozstrzygnionych.

Mieszka w Azyi i w zachodnich Europy krajach,

mianowicie w Węgrzech; nie wątpię aby wnie-

zwiedzonych dotąd przez Żadnego Ornitologa

Podolu, Wołyniu i Ukrainie, także się nie znaj-

dował, równie jako i wiele innych ptaków, 0

których pobycie w tych prowincyach nie wiemy.
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18. DROZD NAUMANN'A, m. Turdus Naumannii,
] TEMM.

Merle Naumann, Teu. Man. V. 1. p. 171,
V. IL. p. 96. Atl,

w. Merle eunome, pl. col. 514.

Turdus ruficollis, PALL. Zoogr. rarietas B.

Z wierzchu brunatno szady, kolor ten prze-

chodzi w rudy na bokach szyi, na kuprzei na
„brzegach pokryw skrzydlnych; uzdy czarniawe,

na uszach plama brunatna, brwi i podbrzusie

białawe; wszystkie pióra na szyi, piersiach i

brzuchu rdzawe, z obrzeżeniem białawćm; lotki

i dwie średnie stćrówki ciemno brunatne, po-

boczne rdzawe, spód ogona rudy; dziób i nogi

Żżółtawo brunatne. Długość cali 9. Mieszka w gę-
stych górzystych lasach Dauryi, szczególnićj nad
rzeką Kondoma; do wschodnio południowych

krajów Europy przypadkowo zalatuje. O gnież-
dżeniu się tego i poprzedzającego Drozda nie
mamy Żadnćj wiadomości.

19. DROZD BLADY, m. Turdus pallens, PALL.

PALL. Zoogr. ross. T. 1. p. 457.

Merle Blofard, Temu. Man, V, III. p. 97.
(roczn.)

Z wierzchu żółtawo szary, ze spodu biała-

wy; nad okiem brew szeroka i pod okiem kresa,
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Żżóltawo białe; na uszach plama popielata; spód
szyi, boki ciała pod skrzydłami i sam spód skrzy-
det, słomiasto żółte; skrzydła brunatne, lotki ze-
wnątrz popielatawe, ogon brunatno popielaty,
końce dwóch skrajnych stórówek białe, dziób
czarny, nasada żuchwy żółta, nogi czarniawe.
Dlugość około 10 cali. Mieszka w zaroślach nad
rzekami w Dauryi i nad jeziorem Bajkat wla-
sach górzystych. Roku 1823 ubito jednego w Sa-
xonii niedaleko Ierzbergu. Umieszczenie Drozda
tego w rzędzie ptaków europejskich polega na
3ch exemplarzach w różnym czasie i miejscu
złowionych. |

20. DROZD BIAŁOBRWISTY, m. Turdus leuco-
cillus et sibiricus, PALL.

PALL. Zoogr. T. I. p. 450.
Merle 4 sourcils blancs, TEM. Man. V. III.

2. 98.

Żelazisto czarny, na przodzie szyi zupełnie
czarny, brwi szerokie białe, poczynają się od
nasady dziobu i iączą się w tyle glowy na kar-
ku; rzyć biało pstra; nasada lotek biała, kształci
na skrzydle przepaskę; dziób czarny; tęcze i pa-
szcza wewnątrz żólte. Długość cali 91, Samica
czarniawa, gardziel ma białawą, upstrzoną i brwi
mnićj wyraźne; mlode szaro oliwkowe, na
skrzydłach szyi i piersiach brunatne, upstrzone;
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środek brzucha biały. Mieszka w gęstych i gó-

„rzystych lasach Syberyi nad Leną i Jenisseją.

21. DROZD PŁOWY, m. Tzrdus auroreus, PALL.

PALL. Zoogr. T. I. p. 448,

Z wierzchu ciemno szary, brew żółtawa,

od spodu rdzawo płowy, ku ogonowi świetlej-
szy; ogon czarniawo rudy, końce skrajnych stć-

_rówek białe; dziób przy nasadzie żółty, nogi
żółtawe. Długość blisko 9 cali. Mieszka na wy-

spie Kadiak na zachodzie Ameryki północnej.

22, DROZD CZARNOGŁOWY, m. Turdus atrt-

capillus, LINN.

Merle a tćte notre, BUrF. enł. 392.

Brunatny; głowa czarna, podbrzusie i ku-

per rdzawy, na skrzydłach plama biała. Dłu-

gość cali 8—9. Ojczyzną przylądek Dobrej Na-
dziei. |

23. DROZD CZERWONOSKRZYDŁY , m. 7%r-

dus erythropterus, GNMEL.

Podobć du Sćnćgal, Burr. enl. 354.

Czarny; skrzydła ceglasto rude, pokrywy

podogonowe i końce sterówek skrajnych białe;

ogon przedłużony, zaokrąglony; dziób czarny,

nogi brunatne. Długość cali 10. Mieszka w la-
sach nad rzeką Senegal.
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24. DROZD ŻEŁAŻISTY, m, Turdus mindanen-
sts, GMEL.

Merle de Mindanao, Burr. enł, 627.
Gracula Saularis, AUCTOR.

Czarno żelazisty z połyskiem; spód ciała i
przepaska na skrzydłach biała, ogon zaokraglo-
ny. Dlugość cali 7. Mieszka na wyspie Mindanao.

25. DROZD UROWANG, m. Turdus Urovang,
Gut.

Merle Ourovang, Burr. enl. 557, fig. 2

Ciemno popielaty, na wierzchu głowy zie-
lonawo brunatny; popielatość na grzbiecie i
piersiach cokolwiek w oliwkowy a na podbrzu-
siu w żółtawy kolor przechodzi; dziób żółty
z końcem brunatnym; nogi ciemne. Długość
cali 85. Ojczyzną wyspaMadagaskar.

26. DROZD ZŁOTOGON, m. Turdus madaga-
- scariensis, GMEL.

Merle de Madagascar ou Tanaombć, Burr.
enlł. 557. fig.1.

Brunatny, barkówki i kuper zielone; ogon
zielono pozłocisty, lotki i stórówki skrajne ze-
wnątrz białe; piersi rdzawo brunatne, lotki fio-
letowo mieniące; na lotkach 2go rzędu plama
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żółta, spód ciała biały. Długość cali 71. Ojczyz-
ną Madagaskar.

27. DROZD GNIADY, m. Turdus spadiceus et
fuscns? GMEL.

Maucis de la Caroline, BUFF. enl. 556. fig. 1.

Ciemno gniady; na piersiach żółtawy, czar-

no upstrzony, spód biały, dziób czarniawy, no-

gi sine. Długość cali 7. Ojczyzną Ameryka.

Mieszka w lasach, z południa na północ wę-
druje.

28. DROŻD ŻIELONAWY, m. Turdus indicus,

0 GMEL.

Merle olive des grandes Indes, Burr. enł. 564.

fig. 1.

Zielonawo oliwkowy, od spodu świetlejszy,
choragiewki wnętrzne lotek brunatne, dziób i

nogi czarniawe. Długość cali 8. Ojczyzną In-

dye wschodnie.

29. DROZD PALMOWY, m. 7Tzurdus pałmarum,
LINN.

Le Palmiste de Cayenne, BvFF. en. 539. fig. 1. |

Oliwkowo zielony; głowa czarna, z obu stron

trzema biatemi plamkami oznaczona; podbró-

dek biały, kark i spód ciala popielaty. Dlugość

cali6,. Mieszka w lasach palmowych w Kajennie.

30Orn, T, IL.
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30. DROZD CZARNOZŁEOCISTY, m. Turdus ni-

gerrimus, GMEL.

Le Merle dorć de Madagascar, ox Soui-

Jala, BurF. enł. 539. y.

Czarny; wszystkie pióra złoto żółtym ko-

lorem obrzeżone oprócz gardzieli i policzków,
które są axamitno czarnemi kutnerowatemi pió-

reczkami odziane; dziób i nogi czarniawe. Dłu-

gość cali 53. Ojczyzną Madagaskar.

31. DROZD OLIWAREZ, m. Turdus hispaniolen-

sts, GMEL.

Merle de St. Domingue ou Olivarex, BUFF.

enl. 273. fig. 1.

Z wierzchu oliwkowaty, od spodu oliwko-

wato i szaro pstry; lotki i pokrywy skrzydeł,

oraz stćrówki brunatne, zewnątrz oliwkowe,

wewnątrz białawe. Długość cali 6, Mieszka na

wyspie St. Domingo.

32. DROZD ZDROBNIAŁY, m. Turdus dimidia-

i tus, TEMM.

Merle olive de Cayenne, BOFF. enł, 558.fig. 1.

Z wierzchu oliwkowo szary, od spodu bia-

ły, na bokach szyi i brzucha żółto upstrzony;

dziób i nogi czarne. Długość około 6ciu cali.

Ojczyzną Kajenna.
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33. DROZD ŻÓŁTOBRZUCHY, m. Turdus guia-
nensis, GMEL.

Grive de la Guyanne, BuFF. enł. 398.

Z wierzchu zielonawo brunatny, od spodu

białawo żółty, czarnemi podlużnemi plamkami

upstrzony; dziób i nogi czerwonawe. Dlugość

cali 7, Mieszka w Gujanie.

ODDZIAŁ DRUGI.

DROZDY SKALNE.

Petrocossyphus, BOJE.
Petrocincla, VIG0RS.

Mieszkańcami są gór najwyższych, skali-
stych; żyją samotnie, karmią się owadami; u

większćj liczby w ogonie pióra rdzawe.

34. DROZD MODRAK, JAR. Turdus cyanus et
solitarius, LINN.

Merle solitaire ou bleu, Burr. enł. 250. 6.

- Modry, od spodu świetlejszy; piórka całćj
opony wyjąwszy glowę i szyję zakończone
plamką wązką księżycowatą, czarną, na samym

brzegu białawą; skrzydła i ogon czarne, stćrów-

kii pokrywy skrzydeł modro brzeżyste, dziób

i nogi czarne. Dlugość cali83. Samica przy mnićj
czystćj barwie, ma na gardzieli plamy rudawe.
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Mieszka pojedynczo w krajach Europy połud-

niowój i na wschodzie; najwyższe góry skali-

ste są jego upodobanćm siedliskiem. Stare samce

na wiosnę są czysto modre bez najmnićjszego

śladu księżycowatych plamek.

35. DROZD SIWOMODRY, m. Turdus manillen-

| sżs, GMEL.

Merle solitaire de Manille, Burr. en/. 636.

6, 564. $. SE,

Siwo modry, na kuprze niebieski, piersi i

spód ciała żółto pomarańczowe, modremi ibia-

łemi plamkami upstrzone; lotki i stćrówki czarne,
' te ostatnie rdzawo brzeżyste. Długość cali 8.

Mieszka na skalach wyspy Luson. Samica szaro

i brunatno upstrzona nie okazuje śladu pięknćj
samca barwy.

36. DROZD PUSTELNIK, m. Turdus Eremita,
GMEL.

Merle solitażre des Philippines, BUFF. enł. 339.

Z wierzchu brunatny, każde pióro czarnym

i białlawym prążkiem zakończone; wierzch gło-
wy zielonawy, obwody oczu białe; spód rudawy

brunatno w poprzek prążkowany; kuper i ogon
popielate. Dlugość cali 74. Ojczyzną wyspy Fi-

lippińskie.
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37. DROZD WABIARŻ, m. Turdus Revocator,

'TEMM.

Le Recłameur, VAILL.

„Merle du Cap, BuFF. pł. enl. 221.

Ołowiasto popielaty z wierzchu, od spodu

żólto rdzawy, lotki czarne, dzióbinogi brunatne.

Długość cali 8. Mieszka na przylądku Dobrćj Na-

dziei.

38. DROZD SKALNY, m. Turdus sawatilis, LATH.

Lanius infaustus, GMEL.

Le Merle de roche, BUFF. enł. 562.

Głowa i szyja modro popielate, wierzch |
ciała brunatno popielatawy; na grzbiecie obszer”

na plama biała; spód ciała i ogon jaskrawo

rdzawy; dwie środkowe stćrówki brunatne; bar-

wa samicy świetlejsza i mnićj wyraźna. Diu-
gość cali 75. Mieszka na najwyższych skalis-
tych górach Europy południowej, a wedlug świa-

dectwa Pallasa w Azyi na górach Altajskich
ma być pospolitym. Gnieździ się w rozpadli-

nach skalnych i tam się od napaści nieprzyjaciół
chroni.

39. DROZD PODGORZAŁY, m. Turdus canorus,

LINN.

Le Baniachbou, Bvrr. Ots. /. III. p. 379.

Brunatno rdzawy, od spodu świetlejszy;
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brwi białe, ogon.stopniowano zaokrąglony; dziób
i nogi żółte. Długość cali 9. Ojczyzną kde
wschodnie i Chiny.

40. DROZD ŻÓŁTY, Turdus citrinus, LATH.

Merle citrin, Temu. pł. coł. 445.

Rdzawożółty; płaszcz błękitnawo popielaty.
na skrzydlach przepaska, rzyć i pokrywy pod-

ogonowe biale; dziób czarny, nogi żółte. Diu-

gość cali 81. Pospolity na: wyspach Jawa i Su-

matra.

41. DROZD DROGOMAN, m. Turdus lnterpres,
KUHL.

Merle Messager, TEM. pł, col. 458.

, Czarny; wierzch giowyi kark ciemno rdza-
wy; spód ciała, na skrzydlach dwie przepaskii

na skrajnych stórówkach plamy, biale; brzuch
czarno upstrzony, dziób czarny, nogi żółte. Dlu-

gość cali 65. Przez podróżujących naturalistów
van HASSELT i DUVAUCEL odkryty na wyspie Ja-

wa i Sumatra,

42. DROZD ŻÓŁTOGŁOWY, m. Turdus ochro-
 cephalus et zeylanicus, GMEL.

Merle ochrocephale, Teu. pł. coł, 136.

Glowa żółta; przez oko przepaska i pod o-

kiem wąs czarny; wierzch ciała i stopniowany
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ogon, zielone; boki szyi i piersi popielate, z białą
na każdćm piórku wzłuż stosiny plamką; spód
ciała rudawy; dziób i nogi czarne. Długość cali
10. Ojczyzna wraz z poprzedzającym.

43. DROZD ZAUSZNIK, m. Turdus amaurolis,

TEMM.

Oreillon-brun, TEuu. pł. col. 497.

Głowa, szyja, kark i piersi, modro popielate,
świetlejszą plamką na każdćm piórku oznaczo- *

ne; ciemno kasztanowata struga ciągnie się od
kąta paszczowego z obu stron głowy pod oczy-
ma, obejmuje otwór słuchowy i łączy się na przo-
dzie szyi; środek brzucha biały, boki rudawe;
skrzydłaiogon czarniawe. Długość cali 92. No-
wo odkryty w Japonii przez Doktora Siebold'a.
Samica od samca niczóm się nie różni.

44. DROZD CZARNOLICY, m. Turdus melano-

tis, TEMM.

Merle oretllon- notr, Ten. pł. coł. 498.

Ten nowo odkryty w Ameryce północenćj

gatunek, ma całe upierzenie modro ołowiastego

koloru z podłużnemi świetlejszemi na szyi plam-
kami; policzki, lotki, dziób i nogi czarne; tęcze
Żółte, ogon zaokrąglono stopniowany. Długość

cokolwiek większa od cali 8. Przywieziony

z Mexyku.
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45. DROZD ZBROCZONY, m. Turdus caroli-

nensts, TEMM.

Cat-bird, VIEILL. pł. 67.

Muscicapa, AUCT.

Brunatny, od spodu świetlejszy; wierzch

głowy czarny, rzyć czerwona. Długość cali 8.

Ojczyzną Ameryka północna. Anglicy zowią go

Cat-bird, z podobieństwa glosu do kociego miau-

"| czenia.

--_ Polegając na opisach Buffona, umieszczamy

tu jeszcze gatunków kilka rycinami nieobja-

śnionych:

46. DROZD KRÓTKONOGI, m. Tzrdus darbari-

cus, GMEL.

Grive Bassette, Burr. Ois. V. III. p. 313.

Zielony z połyskiem; piersi biate foremnie

upstrzone; kuper, końce pokryw nadogonowych

i skrzydlnych żółte; nogi krótkie grube. Mieszka

w Barbaryi.

47. DROŻD ŻÓŁTAWY, m. Tzurdus tripolitanus,

GMEL.

Merle de Barbarie, Burr. Ois. V. III, p. 404.

Oliwkowo żółty, od spodu białawy; lotki i

stórówki czarne, tych ostatnich końce żółte.

Ojczyzną Barbarya.
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43. DROŻD CHIŃSKI, m. Turdus sinensis, LINN.
Hoamy de la Chine, Burr. 0is. P, II. p. 316.
Z wierzchu brunatno rudy, od spodu rdza-

wo żółty; głowa fi szyja ciemno upstrzona, brwi
białe, dziób i nogi żółte. Długość cali 73.
Mieszka w Chinach.

49. DROŻD RDZAWOSZYJNY, m. Turdus płi-
lippensis, GMEL.

Petite Grive des Philippines, Burr. Ots. V.
1IL. p4 316. |

Z wierzchu oliwkowy; szyja i wyższa część
piersi rdzawe, biało nakrapiane; cały spód ciała
gliniasto żółty. Długość cali 9. Mieszka nawy-
spach Filippińskich.

50. DROZD POPIELATY, m. Turdus cinereus,
'GMEL.

Merle cendrć des Indes, Burr. Os. P, LIL,
p. 385.

Popielaty; pokrywy skrzydeł czarne, po-
pielato brzeżyste; dwie średnie sterówki popie-
late, następne czarne, popielato bramowane,
skrajne zupelnie czarne, Długość cali 74. Ojczy-
zną Indye wschodnie. |

Ora. T. 1. 31
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51. DROZD RASZTANOWATY, m. Turdus am-

boinensis, (MEL.

" Merle d'Amboine, Burr. Ois. V. III. p. 394, |

"Z wierzchu kasztanowaty, od spodu żółty,

lotki drugiego rzędu od nasady do połowy żólte,

ogon klinowaty, ze spodu piowy. ZA cali

6—7. Ojczyzną Amboina.

52, DROZD ŻÓŁTOPLAMISTY, m. Turdus su-

rinamus, GMEL.

Merle de Surinam, Burr. Ots. V. III. p. 339.

Lśniąco czarny; na głowie, kuprze i bokach

piersi plamy «wielkie żółte, pokrywy skrzydet

wnętrzne białe; ogon klinowato stopniowany,

Dlugość cali 63. Ojczyzną Surinam.

53. DROŻD CZERWONODZIOBY , m. Turdus

aurantiius, GMEL.

„Merle brun de la Jamaique, Burr. is.V.

III p. 391.

Czarniawy, gardziel i brzuch biały; dziób*

i nogi pomarańczowo czerwone. Długość cali 93.

Ojczyzną Ameryka południowa.

54. DROZD MNISZEK , m. Turdus aka,

GEL.

Moloxita ou la Rdligieuse, Burr. Ois. P.

III. p. 405.
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Z wierzchu okopciało żółty, ze spodu żół-
tawy; głowa czarna; pokrywy skrzydeł i sterów-

ki czarne, żółto brzeżyste. Długość cali 9. Mie-
szka w Abissynii.

55. DROZD CZARNOGRZBIETY, m. Turdus me-

lanotus, IDUBus.

Wierzch głowy, szyja ibarki światło błę-
kitne; szeroka przez oczy przepaska, boki szyi,
grzbiet, krzyże, dziób i nogi, czarne; skrzydła i
ogon także czarne z brzegami piór błękitnemi;

na skrzydlach lustro białe, spód ciała rdzawy.

Długość cali 7. Odkryty w nowćj Zelandyi przez

P. DuBvs DE GHIsiGNIES roku 1829. (Journal de
UlInsiitut. T. VII. p. 409.)

ODDZIAŁ TRZECI.

DROŻDZIK, m. 1X08, Tux.

Dziób od głowy krótszy; nogź słabe, krót-
kie; sźrzydła krótkie, zaokrąglone; lotki stop-

niowane, Ata i 5ta lub 6ta najdłuższe.

Oddział ten, z pomnożeniem się nowo przy-
bywających gatunków na udzielny rodzaj bez
wątpienia zamienionym będzie; jakoż Temminck
od Drozdów go odłączając Wyraźnie do tego

już zmierza, lubo jeszcze w dziełach swych nic
stanowczego nie objawił. Droździki mieszkają

na najwyższych górach samotnie lub familijami,
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w stada'się duże nie łącząc; niektóre wszakże
gatunki przebywają w dolinach i aż do miesz-
kań ludzkich się zbliżają. Żywią się jagodami,
owocami, rzadko owadem; a stąd do lasów i za-

rośli zawsze uczęszczają. Pierzenie się i budo-
wa gniazd zupelnie nam jeszcze niewiadome.

56. D. DROŹDŻIE CIEMNY, m. 7%0s odscurus,
TEMM.

TEuy. Man. d'Orn. V. I”. p. 668.

Wierzchołek głowy, policzki i gardziel cie-
mno brunatne; kark i płaszcz cały ciemno szady

z połyskiem acz słabym na samych tylko skrzyd-

łach; spód ciała światło brunatny, na podbrzu-
siu i pokrywach podogonowych w biały prze-

chodzący; dziób i nogi czarne. Długość cali 8.
Samica ani wielkością ani barwą się nie odróż-

nia. Odkryty przed kilku laty w Andaluzyi, gdzie

ma być dość pospolitym; wnioskować stąd mo-
Żna, że się i w krajach Afryki pólnocnćj znaj-

dować może.

57. D. DROŹDZIE LAZUROWY, m. Ixos (*)
azureus, TEMM.

Turdoide azurin, TEuM. pł. coł. 274.

Ciemno szafirowy, na głowie, po brzegach

*) Oreias azureus , Temm. Tabl. method, add, et

correct.
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piór skrzydłowych i ogonowych świetlejszy;

z przodu od nasady dziobu aż do połowy brzu-

cha śniado brunatny; dzióbi nogi czarne; za o-

czyma nie wielka przestrzeń naga. Długość cali

81. Postrzeżony na wyspie Jawa, Banda i Su-

matra; pod względem wczajów i pokarmu Zu-

peinie nieznajomy.

58. D. DROŹDZIE CZERWONOSKRZYDŁY, m.
lvos phoenicopterus, Temu.

Turdotde ad epaulettes —— TEmu. pł.
coł. 71.

Czarny z blaskiem szafirowo niebieskim;

brzegi piór skrzydlnych i ogonowych zielone

z polyskiem metalicznym; pokrywy skrzydeł
pasowe; dziób i nogi czarne. Długość cali 65.

Żyje nad brzegami Senegalu.

59. D. DROŹDZIE LEVAILLANT"A, m. Iros Le-
waillantiii, TEMM.

Merle 'cuł-jaune, BUFF. enl. 317.
Turdus capensis, var. £. GNEL.

Brunatny; głowa igardziel czarna, pod-

brzusie szarawe, rzyć żółta, dziób i nogi czar-

ne. Długość cali 7. Mieszka naRP ra Do-

brój Nadziei.
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60. D. DROŻDZIK BRUNATNY, m. Iros capen-
sis, TEMM.

Brunet du cap de Bonne Ksper. Burr. Ois.

'V. III. p. 390.
Ciemno brunatny, na brzuchu blado żółta-

wy, rzyć złoto żółta, ogon od spodu prawie czar-

ny; dziób i nogi czarne; wielkość Skowronka.

Ojczyzną przylądek Dobrćj Nadziei.

| 61. D. DROŹDZIE RAŹNY, m. 1zos jocosus,
Temu.

Merle huppć de la Chine, Burr. enł. 508.

LIanius jocosus et Emeria, GMEL.

Czubaty, z wierzchu rudawo szary, pod o-

kiem plama i pokrywy podogonowe karminowo

czerwone; spód ciała, skronie, gardziel i końce

czterech skrajnych stćrówek, białe; przód glo-

wy, dziób i ogon czarne. Długość cali 74. Oj-

czyzną Chiny.

62. D. DROŹDZIR CZUBATY, m. JIwos cofer,
TEMM.

Merle huppe du capde Bonne Ksperance,
Burr. enl. 563. fig. ż,

Turdus cafer et Muscicapa  hemorrhous,

GMEL.

Czubaty, czarniawy; głowa, gardziel, piersi

iógon przy końcu czarne, purpurowo mieniące;
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brzuch i kuper biały, rzyć różowa; końce stó-

rówek białe. Długość cali 8. Mieszka w Chi-
nach i na przylądku Dobrćj Nadziei,

63. D. DROŹDZIE SROKATY, m. 7w0s orientalis,
"LEMM.

Merle des Indes, Burr. en/. 273. Jig. 2:

Z wierzchu czarny; policzki, cały spód i trzy

skrajne stćrówki z każdćj strony klinowatego

ogona do połowy zewnątrz białe, kuper popie-

laty, dziób i nogi czarne. Długość cali 63. Mie-
szka w Indyach wschodnich.

64. D. DROŹDŻIE KRWAWY, m. /wos dispar,
"TEM.

Turdoide ensengłanić, TEMM. pł. coł. 137. Q.

Głowa i kark czarne z połyskiem szafiro-
wym; na gardzieli piórka łuskowate czerwone,

nakształt tych, które postrzegamy na końcach

lotek u naszych Jemiołuszek; wierzch ciała o-

liwkowo żółtawy, spód złoto żołty na piersiacb

w czerwonawy przechodzący; dziób czarny.
Długość cali 63. Młodym w pićrwszoletnićj bar-
wie braknie pąsowych na gardzieli piórek. Mie-
szkańcy wyspy Jawy zowią go Chiching-golong.
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65. D. DROŹDZIR CZARNOGŁOWY, m. Iros
atriceps, "TEMM.

Turdoide cap negre, TEuu. pł. coł. 147.

Lanius melanocephalus, GMEL.

Głowa czarna, czarność ta mieniąca poły

skiem purpurowym, i zielonym, przedłuża się aż

na gardzieli; całego ciała upierzenie jasno zielo-

ne; na skrzydłach, kuprze, podbrzusiu i ogonie

piękny żółty kolor postrzegać się daje; dziób,

nogi, lotki pićrwszego rzędu i szeroka na ogo-

nie przepaska, czarne. Długość cali 61. Przy-

słany do Europy z wyspy Jawyi e przez

PP. REINWARDT i DIARD.

66. D. DROŹDZIE MODROGŁOWY,m, Zz0s chał-
cocephalłus, TEM.

Turdoide cap-bronzć, Teu. pl. coł. 453.f. L.

Popielaty; głowa i część szyi z przodu czar-

no modra, z połyskiem metalicznym, podobnym
do szafirowego na stali szmelcu; piersi ciemno

popielate, na ogonie szeroka przepaska czarna;

końce stćrówek białe. Długość cali 67. Van-

HassELr odkrył go w lasach wyspy Jawy.

_ 67. D. DROŹDZIE PANCERNIK, m. 720s squam=
matus, [EMM.

Turdoide ćcailić, Tem. pł. col, 453. fig. 2.

Wierzcholek głowy, kark i boki szyi sza-
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firowo czarne, gardziel i przód szyi białe; na

piersiach i wyższćj części brzucha pióra czarno
szafirowe, bialo brzeżyste, wyobrażają karacenę

albo pancerz; boki popielate; podbrzusie i po-

krywy podogonowe świetno żólte, wierzch ciała

i skrzydła zielonawo żółte. Długość cali 6. Przy-

słany z wyspy Jawy do Muzeum niderlandzkie-

go przez PP. KUHL i Van HASSELT.

68. D. DROŹDZIE ZIELONKA, m. Ixcos viresceńs,
TEmm.

Turdoide Verdin, Teuu. pł. coł. 382. fig, 1.

Wierzch głowy i kark popielatawo oliw-

kowy, płaszcz cały i wierzch ogona oliwkowo

zielony, cały spód ciała biały z obrzeżeniem

piórek zielonawćm; dziób czarny w porównaniu

do innych współgatunkowych zbyt długi. Dłu-

gość cali 63. Mieszka w najgęstszych lasach na

wyspie Jawie.

Do tego oddziału wypadałoby dołączyć:

Muscicapa psidii, LATH., Turdus cochinchinnen-
sis, LATH.; oraz kilka nowo odkrytych, lecz jesz-

cze niedostatecznie zadeterminowanych gatun=

ków.

kOMTL | : 32
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RODZAJ DRUGI.

DZIERZBOKOS, m. CROCIAS, Teuu. -

Crocias, Fr.

Dziób gładki, od głowy krótszy, zeszczu-
plony, prawie prosty, zlekka ku końcowi zgię-

ty;krajce wierzchnie mało znacznie wyszczer-

bione; żuchwa prosta.

Nożdrza nasadowe, poboczne, jajowate, oh-

szerne, nagą błonką przykryte, z przodu otwartc.

Nogi poskoczne, krótkie; palce poboczne
równe, skrajny wolny, wnętrzny w osadzie

przyrosty; ksiuk silny od palców dłuższy; pa-

zury krótkie zakrzywione.

Skrzydła krótkie, zaokrąglone; pićrwsza

lotka zbyt krótka, 2ga, Żcia i 4ta równo stop-
niowane, od 5tćj, 6tćj i 7mćj krótsze ; ogon
dlugo stopniowany.

„Nowy ten rodzaj przez Temminck'a wpro-

wadzony, z jednego detąd składa się gatunku,

który mieszkańcem jest wyspy Jawy; Żywi się
owadem, trzyma się małemi gromadkami gęstych .

zarośli i brzegów lesnych; kształt ma Dzierzby,
a głowę do Drozdów podobną; obyczaje jeszcze
dokladnie niepoznane,
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1. DZIERZBOKOSNAKRAPIANY, m. Crocśas gut-
tałus, TEMM.

Crocias 4 gouitellettes, TEwu. pł. coł, 592,

Głowa, skrzydła i ogon czarne; lotki biało
brzeżyste, stćrówki białą plamką zakończone;
kark, grzbiet i kuper śniado kasztanowaty, biało:
nakrapiany; spód ciała białawy, dziób i nogi”
czarniawe. Długość cali 8. Samica i młode mało:
się w. barwie różnią.

RODZAJ TRZECI.

PLUSZCZ, JAROC., CINCLUS, BEcHsr.

Hydrobata, VIEILL.
Sturnus, Merula, Motacilla, Aucr.

BoZ2anoi eopoóeń, Ross.; Kos-wodnt, €z.; Schwó-
tzer, JVasseramsel, Niem.; Merle d'eau, Fr.;.
IWater-ouzel, Ang.

Dziób mierny, nożowaty; szczęka przy na-
sadzie z obu stron spłaszczona, z końcem -ha-
czykowatym; międzynozdrze łódkowato wznie-_
sione; krajce wgięte, dolne i wierzchnie dro-
bniuchno nasiekane, przy końcu wierzchnich
szczerb wyraźny.

Nozdrza nasadowe, poboczne, wklęsłe, przy-
sklepione, kutnerem okryte.



254 PTAKI OWADOZERNE

Nogi poskoczne, mierne; obówie skoku gład-
kie, u spodu tarczowate.

Skrzydła mierne, zaokrąglone, lotka 1sza

bardzo krótka, 2ga krótsza od 3cićj i 4tćj naj-

dłuższćj; ogon krótki.

Lubo Pluszcze nad wodami mieszkają, lubo
gęste i że tak powiem zbite upierzenie zdaje

się ich do wodnych zbliżać ptaków, jednakże
z organizacyi swćj do lądowych należą. Głos

mają przyjemny i dość urozmaicony; żywią się

owadem, liszkami motylów PAryganea, ikra ry-

bią i t. p., Żćrują pod wodą na dnie strumieni,

gdzie nie pływając, lecz po ziemi chodząc zbie-

rają do kamieni przyczepione poczwarkii tak

zanurzone przebywać mogą przestrzeń od 20
do 30 kroków. Pomimo zaś częste powtarza-

nie tych podwodnych przechadzek, zbite ich

pierze nigdy nie przesięka i wodą się by-

najmnićj nie zwilża. Zimą miejsca oparzyste,

strumyki bystre nie zamarzające, ulubionym są

Pluszczów pobytem; wszędzie atoli samotne i

rzadkie. Wiosną dopićro w pary się łączą i
wspólnie samiec z samicą gniazdo budują, ze

mchu i liści sztucznie uwite, sklepiste, w roz-

padlinach skał, a czasem wszparach fundamen-

tów młynowych, po nad samą wodą; jaj niosą

4 do 5.
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1. PLUSZCZ WODNY, JAR. Cinclus aqualicus,
BECHST.

Je Merle d'eau, Burr. enł. 940.

_". Ptak ten, pospolicie Szpakiem wodnym

zwany, Z wierzchu czarniawo brunatny, pe-

pielato popruszony; gardziel, przód szyi i piersi
ma białe; brzuch ciemno rudy, tęcze perłowo

białe; dziób i nogi czarniawe. Długość cali 7.

Mieszka w Azyi i Europie północnćj i umiarko-
wanćj; wszędzie ma być ptakiem miejscowym,

u nas jednakże zimą niezauważony.

2. PLUSZCZ PALLASA, m. (Cincłus Pallasit,
TEMM.

Cincle de Pallas, Temu. Man, V. III. p. 107.
Atl.

Okopciało. czarny, czyli koloru sadzy bez

Żadnćj odmiany; na grzbiecie tylko brzegi pió-
rek czarne, a lotki i stćrówki czarno popielata-

we; tęcze blękitnawe. Długość cali 8. Według

Pallasa, który go tylko za odmianę poprzedza-

jącego poczytuje, ma się często postrzegać nad

jeziorem Bajkaliw Kamczatce, oraz na wyspach

przyległych. Nieoświecone pospólstwo północ-
nych azyatyckich narodów, wiele zabobonnych

i śmiesznych przypisuje mu wlasności; w Nor-
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wegii naprzykład, w piecu ususzony i na proch
utarty, jako lekarstwo od świerzbu koniom da-

wany bywa, a tłustość i krew sama ochraniać

ma od odmrożenia.i bolów artrytycznych. Ta-

tarowie zaś Krasnojarscy twierdzą, Że pióra

rzucone na wodę, te, które na dno nie opadają,

szczególną mają własność pobudzania w nie-

wiastach wzajemnćj miłości, jeżeli w odzienie

ich tajemnie ukrytemi zostaną, i t. d.

Trzeci gatunek Cincłus melanogaster,P astora

Brehma, Tewm. Man. F. 1II. p. 106 ż F. IV,

p. 609, okazał się być wątpliwym; Temminck

zaś mniema, iź to są bardzo stare Pluszcze zwy-
czajne, u których zwiekiem barwa coraz ciem--

niejszych nabywa odcieni.

RODZAJ CZWARTY.

LYROGON, m. MENURA, SuAw.

Megapodius. WAGL. |

Schweżfhuln, Niem.; Lyre,'Fr.; Mentura,Ang.

_ Dziób mierny, prosty, przy nasadzie roz-
szerzony, w końcu zaostrzony; szczęka lekko

zgięta, cokolwiek od: żuchwy dłuższa, szczer-

bata, szczyt wyraźny; nasada dziobu i podbró-

dek rzadkiemi szczeciami opatrzone.
Nozdrza poboczne, przyśrodkowe, jajowate, -
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wkięsłe, błoną przymknięte, wrowku przedlu-

Żonym etwarte.

Nogi poskoczne, silne, potężne; pazury pra-
wie długości palców, szerokie, wypukłe, tępe,
tylny od ksiuka o połowę dłuższy; obówie tar-
czowate.

Skrzydła krótkie, zaokrąglone; lotki pićrw-

sze stopniowane, następne: 6a, 7a, 8a, 9a jed-

nostajnćj długości.

Ogon u samca bardzo dlugi z 16 śóódwek
złożony, w roztoczeniu kształt lutni wyobraża;

u samicy prosty, klinowaty, z tąż Astóró-

wek liczbą.

Naturaliści po dziśdzień zgodzić się nie mo-
gą na stanowisko, jakie ma zająć Lyrogon po-

między innemi ptakami; tak jego cechy charak-

terystyczne zawodzą, iż jedni go do rzędu ku-

rzego, pod nazwiskiem Bażanta lyrowego, gor-

nego, pysznegoi t. p., inni do wróblowatych, Pas-

seres, odnoszą. CUVIER i TEMMINCK przez wzgląd
na kształt nóg i dziobu do tych ostatnich go

policzyli, naznaczając mu obok Drozdów miej-

sce. Może bliższe poznanie obyczajówLyrogo-
na posłuży do rozstrzygnienia tych sporów. Je-

dyny w.całym rodzaju gatunek:
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LYROGON WSPANIAŁY, m. Menura superba,
SHAW.

SHaw. Misc. pł. 577. Menure Lyre, Less.
T. dOrn. Atlas pl. 88.

Menura Novae Hollandiae, LATH.

Wielkości Bażanta, rudawo popielaty; oko-
lice oczu nagie, na szyi i skrzydłach rdzawo

brunatny; w ogonie dwie skrajne stćrówki bar-

dzo dlugie, esowato wygięte, takim prawie

kształtem jak u naszego Cietrzewia, z chorą-
giewkami wnętrznemi w poprzek brunatno i ru-

dawo-żólto pręgowanemi, przeciwko światła jak

gaza przeświecającemi, plamą czarną zakończo-

nemi; następne wliczbie 12 od skrajnych dluższe,
powiewne, strzępiaste, rzadko promykowe; dwie
środkowe z jednostronnemi wązkiemi chorą-
giewkami nawzajem się krzyżując w półkole
na boki się rozwijają: tak osobliwego kształtu

ogona pićrwszy przykład na tym postrzegamy

ptaku. Mieszka w Nowćj Hollandyi, na tak na-
zwanych górach modrych, w lasach, gdzie pra-

wie inne nie rosną drzewa prócz Kazuarynyi

Eucalypty; Anglicy portu Jackson nazywają go
Bażantem lesnym. Wieczorem tylko i rankiem
zwykł na żćr wylatać, cały zaś dzień przepędza
w ustroniu na drzewach; juźcoraz rzadszym
się staje, a obyczaje jego dotąd jeszcze nie są
dokładnie poznane.
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i RODZAJ PIĄTY. |

GRUBOKOS, m. MYIOPHONEUS, Tzn.

Myiophone, Fr.

Dziób silny, gruby, twardy, przy nasadzie

rozszerzony, wyższy niż szeroki; szczyt wyraź-

ny na czoło zachodzący, kukońcowi nagle zgięty;

krajce wierzchnie wyszczerbione, żuchwa pro-
sta; zaostrzona. SĘ

Nozdrza nasadowe, w szćrokim rówkuu-

mieszczone, błonką w pół przymknięte, kutne-

rowatćm pierzem naczćliych Ea calkiem
okryte. i

Nogi silne, skoki dlugie; palec środkowy

najdluższy, poboczne równćj diugości, skrajny

w osadzie przyrosły; obówie tarczowate.
Skrzydła mierne, pićrwsza lotka prawie

Żadna, 2a od 3cićj i 4tćj najdluższćj krótsza,
Ptaki tym nowym Temminck'a rodzajem

objęte, mogące się uważać za Drozdy lub Kosy

większego wymiaru i grubszego kształtu ciała,

mieszkają wszystkie pod strefą gorącą starego
lądu, żyją pojedyńczo pemiędzy skałami na 4
do 7miu tysięcy stóp wzniesionemi nad poziom
morza, gdzie się żywią jagodami i różnym owa-

dem. Sposob ich życiai obyczaje dotąd jeszcze-
przez podróżujących nie zbadane. Znajome ga-
tunki następujące:

Orn.,T._ 1 33
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1. GRUBOKOS LŚNIĄCY, m. Myiophoneus me-
| tallicus, TE.

Myiophone luisant, Teu. pł. coł. 170.
Turdus fiavirostris, EIOkSF.

Szafirowo czarny z połyskiem metalicznym

do szmelcu na stali podobnym; dziób żółty, ze
szczytem czarnym, tęcze żółte, nogi czarne. Dłu-

gość cali 12. Odkryty na wyspie Jawie przez
Prof. Reinwardta,

2. GRUBOKOS SZAFIREK, m. Myiop honeusglau-
cinus, TEMM.

Myiophone bluet, TEuw. pł. coł. 190.
Turdus cyaneus, EIORSF.

Z wierzchu czarno szafirowy, od spodu
czarny, szafirowo mieniący; naramniki ultrama-
rynowo błękitne, tęcze białe, dziób i nogi czar-
ne, pod pierzem puch biały. Długość przeszio
cali 9. Mieszka na Sumatrze i Jawie, Jawań-
czykowie zowią go Arreng-arrengan,

Dwa gatunki niedostatecznie opisane, My-
tophoneus Temminckii i Myiophoneus Horsfiel-
dii GRar., mieszkają w Indyach na górach Hi-
malaja,
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RODZAJ SZÓSTY.

KURTODROZD, m. TIMALIA, Host.

Timalie, Fr.

Dziób od głowy krótszy, silny, ściśniony,
wyższy niż szćrszy, lekko nachylony; szczyt
zaokrąglony na czoło zachodzący; żuchwa ści-
śniona, prosta.

Nozdrza nasadowe, poboczne, okrągłe, błon-
ką kutnerowatą przymknięte.

Nogi poskoczne, silne; ksiuk silny, mierny,
obówie tarczowate.

Skrzydła krótkie, zaokrąglone; lotka pićrw-
sza krótka, trzy następne stopniowane, 6ta i7a
najdłuższe; ogon krótki lub mierny.

Nowy ten rodzaj Horsfielda, łączący Droz-
dów zKurtaczkami, tak z cech charakterystycz-
nych jako i z upierzenia przed Mrówkotowami

naturalnićjsze zajmowalby miejsce. Obyczaje
tych ptaków nie są dostatecznie poznane; mie-
szkają pod strefą Borącą na Archipelagu morzą
indyjskiego.
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1. KURTODROŻD BIAŁOSZYJKA, m. Timalia
. thoracica, TEMM.

Timalie thorachique, TEuM. pł. coł. 76. Ó.*)

Ciemno kasztanowaty; gardziel czarna, na

przodzie szyi szeroka biała przepaska, tęcze po-

marańczowe, dziób i nogi czarne. Długość cali

63. Ojczyzną wyspy JawaiSumatra.

2. RUJRTODROZD PLAMISTY, m. Timalia ma-

culata, TEMM.

Timalie tachetóe, TEuu. pł. col. 593. fig.1.
+

Nawierzchu głowy, naszyi, piersiachibrzu-

chu plamki czarne, biało obrzeżone; tyl głowy,

kark, grzbiet i skrzydła brunatno zielonawe;

kuper okryty długiemi jedwabistemi pióramija-

skrawo rdzawego koloru; dziób, twarz i nogi

czarne. Długość cali 6. Wyspy Borneo i Jawa

|. sąjego dotąd wiadomą ojczyzną.

3 KURTODROZD POPIELATOGŁOWY, m. 7£-

|. malia poliocepkala, TE.

Timalie poliocephale, "euu. pł. col. 593.f. 2.

Brunatno rdzawy; głowa popielata; na gar-

dzieli plamki biale, podłużne; dziób i: nogi sina-

we. Długość cali53. Mieszka wraz z poprze-

dzającym.

 

*) Ostrzeżenie. Tak w tekscie jakoi na tablicy mia-

sto Timalia, mylnie wydrukowano Pitta thoracica,
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4. RURTODROŻD SZYBIKC, m. Timalta trichor=
rhos, TEMM.

Timalie pori-crin, TEMM. pł. col. 594. f. 1.

Ten Kurtodrozd odznacza się długiemi tę-

giemi szybowemi piórami, które mu z pod skrzy-

del, na lędźwiach, grzbiecie i kuprze wyrastają;

pióra te są strzępiaste, blisko na 3 cale długie,

w górę łukowato zagięte. Wierzch głowy ma

rdzawy, całe upierzenie brunatne rudawe; gar-

dziel, skrzydła i ogon czarne; na bokach gar-

dzieli dwie plamki i stosiny piór szybowych

białe. Długość cali 53. Samicy równie ozdob-

nćj nie dostaje dwóch białych na szyi plamek.

Mieszka z poprzedzającemi.

5. RURTODROŻD CZARNOSZYJRA, m. Timalia

nigricollis, TEMM.

Timalie a gorge noire, TEMM. z. cał, 594.

fig. 2.

Wierzch głowy czarny, bialemi kreskami
wzdłuż stosin upstrzony; tył głowy, boki szyi

i spódciała ciemno popielaty; gardziel i przód
szyi czarne, z białą wązką obwódką; za okiem

prążek, pod okiem plama biała; płaszcz rdzawo

kasztanowaty, dziób i silne nogi czarniawe, na-

sada żuchwy Żółta. Długość cali 5. Ojczyzną
wyspa Borneo.
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6. KURTODROZD RUDOGŁÓWKA, m. Timalia
pileata, HoORSF.

Timalie chaperonnće, TEeuu. pł. coł. teste.

Giowa jaskrawo ruda, wierzch ciała bru-

natno popielaty; spód białawy, na przodzie szyi

cokolwiek upstrzony; uzdy białe. Ojczyzną wy=

spy Jawa i Sumatra.

RODZAJ SIÓDMY.

KURTACZEK, m. PITTA, VIEILL.

Myiothera, ILLIG., CUV.
Corvus, Turdus, AUCTOR.

Breve, F'r.

Dziób mierny, silny, twardy, ściśniony, lek-

ko od nasady nachylony, przy końcu zgięty, wy-

szczerbiony; szczyt przy nasadzie wzniesiony;

krajce trochę wgięte.

Nozdrza nasadowe, poboczne, w obszernym

i głębokim rówku umieszczone, wpół przyskle-

pione błonką rząsowatą.

Nogi poskoczne, długie, szczupłe; przegub

mnićj więcćj obnażony; obówie tarczowate.
Skrzydła krótkie, zaokraglone; trzy pićrw-

sze lotki równo stopniowane, 4a i 5a najdłuż-
sze.
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Ogon bordzo krótki, równy lub zaokrą-
glony.

Kurtaczki, niedawno przez VIEILLOTA z licz-
nego rodzaju Mrówkolowów wyłączone, mie-
szkają w krajach międzyzwrótnikowych sta-
rego i nowego lądu, biegają chyżo, żywią się o-
wadem, robactwem, a mianowicie Termittamt,
które, wytępiając wielką dla mieszkańców przy-
slugę czynią; mrówki te bowiem są tam za rze-
czywistą uważane klęskę. Postać Kurtaczków
dla głowy wielkićj, nóg długich i zbyt krótkie-
go ogona, nie jest kształtną; ubarwienie jednakże

rozmaitością i pięknością farb, wady te choć po
części wynagradza.

Temminek dzieli Kurtączki na dwa nastę-
pujące geograficzne oddziały:

ODDZIAŁ PIERWSZY.

KURTACZKI STAREGOLĄDU.

1. KURTACZEK OLBRZYMI, m. Pźźża Gigas,TEuM.

Breve Geant, Temu. pł. coł. 217. ,

Największy z całego rodzaju; wielkością
Sroce naszćj wyrównywa; głowę ma ogromną,
w trójnasób w stosunku do ciała za wielką;
kolor ogólnćj barwy szaro gliniasty; wierzch
głowy, długa za okiem pręga, tyt karku i pół-
obróż, czarne; płaszcz błękitny, ogon równy,
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na cal długi; od końca dziobu do końca ogona

cali 9. Niedawno przysłany z wyspy Sumatra

do paryzkiego Muzeum przez P. Diard; u sa-

micy miejsce błękitu kolor brunatny zajmuje.

2. KURTACZEK CHROBOTEK, Pizza strepitans,
TEMM. i

Breve revetlleur, Ten. pl. col. 333.

Prawie tego samego wymiaru, lecz kształt-

niejszy od poprzedzającego. Głowa, przód szyi,

karki środek brzucha, czarne; dosyć długie pu-

szyste na wierzchu głowy pióra purpurowo ka-

sztanowaty czub tworzą; płaszcz świetno zie-
lony, naramniki i pokrywy ogonowe ultrama-
rynowo biękitne z połyskiem; boki szyi, piersi
i brzuch, glinkowo żółte; podbrzusie, pokrywy
podogonowe i tęcze, miniowo czerwone; dziób
czarny, nogi Żóltawe. Jedyny z tego rodzaju
gatunek, który się okazał w Nowćj Hollandyi,
znajduje się w zbiorze P. Leadbeater w Lon-
dynie.

3. RURTACZEK MODROCHWOSTEK m. Pita
cyanura, VIEILL.

Breve azurin, Temu. Merle de la Guiane,
Burr. en/. 355. 6.

Trzy pasy czarne, jeden przez środek gło-
wy a dwa przez oczy, przedzielone żółto po-
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marańczowóm polem, łączą się na karku; gar-
dziel żółta; na piersiach przepaska szeroka i o-
gon, jasno błękitne; cały spód ciała błękitno i.
żółto naprzemian wpoprzek pręgowany; grzbiet,
barkówki i kuper rdzawo brunatne; na skrzyd-
iach plama dluga, wycinana, biała; dziób i nogi

- ezarniawe. Długość cali 83. Nie mieszka, jak
uprzednio mniemano w Gujanie, lecz na wy-
spach Sandzkich.

4. RURTACZER MODROSKRZYDŁY, m. Pitta
cyanoptera, TEMM.

Breve cyanoptere, TEuw. pł. coł. 218.
Merle des Moluques, Burr. enl, 257. (fisura
mnićj dokładna).

, Głowa, kark, lotki i stórówki czarne; na
środku lotek plamy białe, końce stórówek bię-
kitne, nad oczyma szeroka brew żółtawa, takie-
goź koloru wązka przepaska, kark od grzbietu
oddzielająca; grzbiet.i barkówki zielone; pokry-
wy skrzydeł i kuper ultramarynowo błękitne,
gardziel bialawa, cały spód ciała pięknego glin-

kowego koloru; środek brzucha, podbrzusiei

pokrywy podogonowe pąsowe; dziób czarny,
nogi żółte. Długość cali 7. Mieszka na wyspie
Jawie.

Orn. T. 1. Ę 34
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_5, RURTACZER KUSY, m. Piłża brachyura;
VIEILL.

Breve brachyure, Temu. Merle deah
Bvrr. enł. 258.

Corvus brachyurus, GMEL.

Wierzch ciała zielony, cały spód, naśrodku
głowy kresa, i brwi żółto-płowe; głowa czarna,

na lotkach plama biała; pokrywy skrzydlne i

ogonowe błękitne. Długość cali 7. Ojczyzną

Indye wschodnie, ląd stały i przyległe wyspy.

6. KRURTACZER CZARNOGŁOWY, m. Piźża a-

tricapilla, TEM. :

Breve a tóte noire, Temu. p. OWĄ tezte.

Merle des Philippines, BUFF. enł, 89.

Corvus phalippensis, GMEL.

Głowa i szyja czarna, płaszcz zielony; na-

ramniki i kuper jasno błękitne, lotki i stórów-

Ki czarne, tych końce zielone; spód ciała zielo-

nawo Żółty, podbrzusie czerwone. Długość cali
6—7. Ojczyzną wyspy Filippińskie i Borneo.

7. KURTACZER KRASNOBRZUCHY, m. Pitta
erythrogaster, TEMM.

Breve 4 ventre rouge, TEMM. pł, coł, 212.

Głowa i wyższa część szyi kasztanowato
rdzawe, gardziel i przód szyi czarne; pośród tćj
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czarnćj przestrzeni plama różowa; u spodu szyi

obróż, skrzydła i ogon lazurowo błękitne; lotki

pićrwszego rzędu czarnez białą na środku plam-

ką; grzbiet, boki i piersi zielone, cały spód ciała

pasowy; dziób i nogi czarniawe. Długość cali

67. Ojczyzną wyspa Luson i inne Filippińskie.

Odkryty przez P. Dussumier; jeden exemplarz

znajduje się w muzeum paryzkićm, a drugi

w zbiorze barona Laugier.

8. RURTACZEK MACKLOT"'A, m. Piźża Macźhłotdi,

. TEMM.

Breve Machlot, Temu. pł. col, 547.

Kurtaczek ten przypisany naturaliście ni-

derlandzkiemu Macklotowi, nowo odkryty w No-

wćj Gwinei przy zatoce Lobo, ma wierzch glo-
wy i kark ceglasto kasztanowaty, twarz czer-

wonawo czarną; gardziel i przód szyi czarne;
szeroka błękitna przepaska czarnym prażkiem
od spodu ograniczona, okrywa mu piersi; grzbiet

ciemno zielony, skrzydła i ogon modro popiela-

tawe, caly spód ciała pąsowy; dziób czarny,

nogi brunatne. Długość okolo 7 cali. Samica

jeszcze niepostrzeżona.

9. KURTACZEK OZDOBNY, m. Pźźta venusła,

Temu. |

Brćre gracieua, TEuu. pł. coł. 590. 8.

Głowa, szyja, piersi i caly wierzch ciala
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ciemno purpurowo kasztanowaty w czarno prze-
chodzacy; spód zacząwszy od piersi ciemno
czerwony; od oka ciągnie się w tył głowy aź

w dół karku długi niebieski prążek; takimże

kolorem obrzeżone są pokrywy skrzydlne; dziób
czarny, wewnątrz czerwony; nogi sine. Długość

cali 63. Nowo odkryty, w gęstych lasach ną

skalistych górach wyspy Sumatra.

10. RURTACZEK DWUPRĘGI, m. Pźźźa Irena;
TEM.

Brćve Irćne, TEMM. pł. coł. 591.

Silny dziób i głowa aż po szyję czarna,
dwie wązkie pręgi nad oczyma żółtawe i środek
brzucha karmazynowo czerwony, dostatecznie

go odróżniają od Kurtaczka kusego, z którym
ma wielkie podobieństwo w dalszćm ubarwie-

niu; nadto i wymiarem go cokolwiek przewyż-

sza. Odkryty na wyspie Timor przez PP. Mack-

lot i Miiller.

11. KURTACZER ELEGANT, m. Piźta elegans,
TEMM.

Breve ćlćgant, Tex. pł. col. tezte,

Bardzo podobny do Kurtaczka Modrochwost-
ka; odznacza się żywszćm ubarwieniem amia-

. nowicie szerokićmi pomarańczowemi brwiami
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i żółtemi na bokach piersi poprzecznemi prę-
gami; zresztą wielkość i kształt są zupełnie
„w obu jednostajne: samiec tylko znajomy. Mie-

szka wlasach północnćj części wyspy Sumatra.

12. KURTACZER GRANATOWY, m. Pięta gra-
natina, TEMM.

.

Brćce grenadin,Teu. pł. coł. 506. .

Najpiękniejszy ze wszystkich wspólrodza-
jowych; oprócz swietności barwy. cale jego u-

pierzenie posiada ów blask mieniący grękolo-
rów w rozmaitćm położeniu i względnóm na-

- chyleniu do promieni światła; czysty karmazyn

zdobi wierzchołek głowy, i naksztalt czuba część
karku żajmuje, czerwoność ta z obu stron ograni-
czasię turkusowo blękitnym paskiem; ćzoło, oko-
lice dziobu i oczu, czarne; szyja, piersi, grzbiet ca-

ły i barkówki lśnią się blaskiem granatu wschod-

niego na tle ciemno szafirowóm; pokrywy skrzy-

det niebieskie, purpurowo mieniące; spód ciała

czerwony, dziób i nogi czarniawe. Długość cali
53. Dwa exemplarze, znalezione przez P. Diard
na zachodzie wyspy Borneo w okolicach Pon-
tianak, należą do muzeum niderlandzkiego.
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ODDZIAŁ DRUG1:

PPRTAGZER AMERYKAŃSKIE.

13. KURTACZEK: PODKASAŁY, m. Pittagral-

laria, TEMM.

Bręve roi, Tewm. Le Roi des Jourmiellers,
Burr. en/. 702:

Turdus rev, GMEL. *) ©

Rudawo czarniawy; od spodu świetlejszy,

"na czału plama, popielata; od kąta paszczowego

"spływa struga biała w dół szyi, takaż plama.

trójkątna na piersiach; dziób, lotki i ogon czar-

ne; nógi czerwonawe, nad przegubem nagie. Diu-

gość cali 73. Ojczyzną Gujana i Brazylija.

14. KURTACZEK BRZMIĄCY, m. Pittatinniens,

TEMM.

Bróve tćffroi, Temu. Bćffroi de Cayenne,

BoFr. ezł, 706.

Turdus tinniens, GNEL.

Z wierzchu śniady, od spodu biały, na pier-

siach czarno plamisty; dziób z wierzchu czarny,
Żuchwa biala, nogi sine. Długość cali 65. Głos

w oddaleniu ma być podobnym do brzmienia
lekko uderzonego dzwonu. Mieszka w Gujanie.

*) Postawiony na czele nowo utworzonego przez Vicil-

lota rodzaju Grallaria.
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15. KURTACZER PLAMISTY, m. Pitta macu-
laria, Tien.

Bróve mouchaść, TEwu. pł. coł.:tezte.

Nowy ten gatunek nie jest jeszcze- obja-
śniony ryciną, treść więc tylko opisu Temmin-
ck'a dostównie się tu załącza. O połowę prawie
od Kurtaczka podkasałego mniejszy, część prze-
gubu naga, skoki bardzo przedłużone; skrzydła
iegon krótki, wierzchołek główy: popielaty, na
czele przepaska rdzawa, wierzch ciała ciemno

* oliwkowego koloru, nasada lotek i boki ciała
jasno rdzawe, gardziel i środek brzucha biały,
piersi białe dużemi czarnemi plamami upstrzone,
 Dlugość cali 5. Ojczyzną Brazylija.

RODZAJ ÓSMY.

PIESZAK, m. KUPETES, Tex.

-Eupcte, Fr. :

Dziób od łosi dłuższy, ciągły, prosty,
Ściśniony; szczyt zaostrzony na czóło zacho-'
dzący; szczęki równe, krajce wierzchnie przy
końcu wyszczerbione.

Nozdrza poboczne, obszerne, przyśrodkowe,
blonką kutnerowatą wypustek czołowych przy-
mknięte.

«

Nogi poza; długie; skok znacznie dluż-
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szy od palca środkowego; ksiuk na wnętrznćj
„stronie skoku osadzony; obówie tarczowate. '

Skrzydła bardzo krótkie, ledwo do nasady

ogona sięgają; cztóćry piórwsze z rzędu lotki
stopniowane, 5ta od 6tćj krótsza, 7ma z smą.
równćj długości.

Ogon przedłużony, stopniowany.

Ksztalt nóg Pieszaków:do biegu usposobio-
nych powodował Temminck'a do ustanowienia

rodzaju nowego. z nazwiskiem przymiot ich

główny wyrażajacóm. Wszystkie gatunki skrzy-

dia mają zbyt krótkie, do lotu ciągłego niezdat- ,
ne, nogi długie, krótkopalczaste, cechy rączości

w biegu posiadające, do Kurtaczków bardzo ich

zbliżają; wszystkie równie jak Kurtaczki mrów-

kami i Termittami się żywią; słuszna więc aby
przed Mrówkołowami zajęły miejsce. W ga-
tunkach dotąd poznanych pióra kuprowe są roz-

strzępione, OSA nie mamy , żadnćj wia*
domości. a :

/1. PIESZAR OGONIASTY, m. Dupeżes macrou-
rus, "TEMM.

Eupcte d large queue, Teuu. pł. coł. 516.

Jaskrawo żółto rdzawy, na grzbiecie i o-
gonie ciemniejszy; z. obu stron głowy od oka

w dół szyi ciągnie się smuga biała z połyskiem

srebrzystym, druga aksamitno czarna dwa razy
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szórsza poczyna się od kąta paszczowego, prze-
chodzi pod okiem i połączonaz pićrwszą cały

bok szyi zajmuje, a wąziuchny, nagi smużek

z przodu ją ogranicza; gardziel i przód szyi

czerwonawo kasztanowaty, środek brzucha cie-

mno popielaty, nogi sine, dziób czarny. Długość

cali 103. Ogon szeroki, długi cali 42. U młodych

nagi smużek na szyi znacznie szćrszy i pod-

gardziel białe. Ojczyzną Sumatra.

2. PIESZAR AJAX, m. Eupetes Ajaxc, TEMM.

Eupcte Ajax, Teu. pł. coł. 573.

Z wierzchu brunatny, nad oczyma brwi dłu-

gie bialawe, przez oczy przepaska czarna do

połowy szyi schodząca; przód szyi, gardziel i

brzuch białe; podlice, piersi i boki rdzawe zrzad-

ka brunatno upstrzone; stćrówki czarne, trzy

skrajne biało zakończone; nogi żółtawe, dziób

czarny. Długość cali 8—9. Opis samicy; samca

bowiem jeszcze nie postrzeżono. Świeżo od-

kryta przez P. Macklot w Nowćj Gwinei.

3. PIESZAR MODRACZER, m. Eupeies coeru-

lescens, TEMM.

Eupete bluet, Teuu. pł. col, 574.

Znacznie od poprzedzającego mniejszy, z 0-
gonem zaokrąglonym; całkiem modry, prócz gar-

Orn. T. L 35
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dzieli i przodu szyi, które są białe, z obrzeże-
niem wązkićm, czarnćm; tęcze żółte, nogi bru-
natne, dziób czarny. Długość cali 63. Jednocza-

sowie odkryty z P. Ajaxem w Nowćj Gwinei

przy zatoce Lobo.

RODZAJ DZIEWIĄTY.

MRÓWKOŁÓW, Jakoc.; MYTOTHERA, Tic.

Myrmothera, VIEILL.
Drymophila, SWAINs.

Turdus, LINN.

„Ameisenjaeger, Niem.; Fourmilier, Fr.

Dziób mierny, prosty, mnićj więcćj nożo-

waty; szczyt nieco wypukły, w końcu nagle

'zgięty; krajce szczęki przy końcu wyszczerbio-

ne; żuchwa od szczęki krótsza, stożkowata,

sztabka cokolwiek zadarta.

Nozdrza nasadowe , poboczne, jajowate,
błonką przymknięte.

Nogi poskoczne, szczupłe; mierne, lub diu-
gie; palce poboczne prawie równe; obówie tar-

czowate.

Skrzydła krótkie, zaokrąglone; trzy pićrw-
sze lotki stopniowane, 4ta i 5ta najdłuższe; ogon

albo krótki równy, albo długi stopniowany.
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Rodzaj ten zawierający z nowo odkrytemi
kilkadziesiąt gatunków, ustanowiony przez

Illiger'a, składa się po większćj części z ptaków

wyłączonych z rodzajów: Turdus, Motacilla,

Pipra, Muscicapa i t. d. Wszystkie Mrówko-

łowy mieszkają w gorących międzyzwrótniko-

wych starego i nowego lądu krajach. Opatrzne

przyrodzenie przeznaczyło je łącznie z wielu

innemi do utrzymania równowagi w zbytecznóm

rozmnażaniu się niezliczonych pod tą strefą mró-

wek i szkodliwych Termeżtów; przed któremi

rodzaj ludzki niezawodnie ustąpićby musiał,

gdyby karmiące się nićmi ptaki codziennie licz-

by ich nie zmniejszały. Mrówkołowy źle do

lotu usposobione, prawie ciągle na ziemi bawią,

rzadko na gałęziach przysiadają i nieustannym

biegiem swój ulubiony pokarm ścigają; Żyją sa-

motne,a czasem w małe familijne stadka polą-

czone; gnieżdżą się na nizkich krzewach, czę-

ścićj pod krzakami na gołćj ziemi, zaraz po po-

rze dżdżystćj, w miesiącu Sierpniu lub Wrze-

śniu. Pisklęta wyklute natychmiast biegają za

matką tak, jak kurczęta za kurą, a po dwu ty-

godniach, mogąc się już obejść bez macierzyń-

skićj opieki, w rozmaite rozpierzchają się stro-

ny. Ubarwienie Mrówkołowów jest posępne,a

kołor brunatny i szary nad innemi przemaga-

jacy. *)
*) Tak bogaty w gatunki rodzaj koniecznie uledz mu-



278 PTAKI OWADOŻERNE.

Przystępujemy do wyszczególnienia pew-
nych dobrze zadeterminowanych, z dwóznacz-

ności oswobodzonych i geograficznie podzielo-

nych gatunków:

4) MRÓWKOŁOWY AZYATYCKIE.

1. MRÓWKOŁÓW ANDROMEDA, m. Myiothera
Andromeda, TEMM.

Fourmilier Andromede, TEM. pł. coł. 392.

Popielato modrawy, na skrzydłach przebija

się kolor oliwkowy; uzdy, podgardle i środek
brzucha biaty; okolice oczu nagie z przedłuże-

niem tćj nagości ku tyłowi głowy; na bokach

pióra białe czarno obrzeżone; dziób czarny, no-

gi brunatne. Dlugość cali 83. Z kształtu i wiel-

kości podobny do naszego Drozda rdzawobocz-
nego. |

 

siał ze względu na kształty charakterystyczne, roz-

maitym w podziałach odmianom, między innemi

P. Menetries utworzył pokrewieństwo Mrówkoło-

wów (Mytotherinae), które na siedm rodzajów ro-

zebrał: 1. Mytoturdus Boje; 2. Myrmothera Vieil-

lot; 3. Kormicivora Swainson (w tym umieszcza

pięć oddziałów);4.Leptorhynchus Meuetr; 5. Ocy-

pyga Menetr; 6. Malacrorkynchus Menetr, i 7
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2. MRÓWKOŁÓW CZUPRYNIASTY, m. Myio-
thera capistrata, TEMM.

Fourmilier capistrate, TEMM. pł. coł. 185.

fig. 1.

Czupryna czarna aż na kark posuniona
z obu stron brwią żółto rudą ograniczona; gar-
dziel biała, policzki popielate; wierzch ciała

brunatno oliwkowy, spód jasno rudy na bokach

ciemniejszy; dziób i nogi brunatne. Długość cali

51. Z wyspy Jawy.

3. MRÓWKOŁÓW UPSTRZONY, m. Myiożhera
gularis, TEMw.

Fourmilier gulatre, TEuu. pl. col. 442.f. 1.0.

Z wierzchu rdzawo brunatny, przód szyi

biały; spód ciała popielate żółtawy, zacząwszy

ed nasady dziobu aż do niższćj części brzucha

brunatnemi płomykowatemi plamkami nakra-

piany, na szranku skrzydła kilka kropek białych;

 

Conopophaga Pieżll.; aby zaś okazać przejście, wy-

kreślił genealogiczną iż tak powiem;tabellę czyli

obraz pokrewieństwa z gałęziami do spowinowaco-

nych rodzajów sięgającemi. Życzący szczegółowie

poznać ten rozbiorowy układ, znajdzie go w Mo-

nografii Mrówkołowów wspomnionego Autora,
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dziób i nogi czarniawe; ogon długi, klinowato

stopniowany. Długość cali 5. Mieszkańcy wy-

spy Sumatry zowią go Burung-puding.

4. MRÓWKOŁÓW RDZAWOLICY, m. Myżożkera
pyrrhogenis, TEMM.

Fourmilier «4 joues drulćes, TEMM. pł. coł.

442. fig. 2.

Policzki, uzdy, szyi i piersi boki, jaskrawo

rude; przód szyi i spód ciała czysto białe, z

_ wierzchu rudawo brunatny, ogon mierny cie-

mno rdzawy, dziobu sinego nasada długiemi

szczeciami osadzona, nogi mierne, brunatne. Dłu-

gość cali 6:. Pospolity na wyspie Jawie.

5. MRÓWKOŁÓW BIAŁOGARDLISTY, m. Myżo-
thera leucophris, [EMM.

| Fourmtilier leucophris, TEMM. pł. coł. 448.

fig. 1. |

Policzki, szyja, piersi i boki szaro-rudawe;

gardziel i środek brzucha białe; cały wierzch,

od czoła do ogona, brunatno oliwkowy; ogon

krótki, brunatno czerwonawy; nogi dlugie, żół-

tawo brunatne. Dlugość cali 5. Ojczyzną Jawa.
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6. MRÓWKOŁÓW ŁUSROWATY, m. Myiożkera
epilepidota, 'TEMM.

Fourmilier epilepidoie, TEMM. pł. coł. 448.

fig. 2.

Brunatno czerwony z wierzchu, żóltawo

brunatny od spodu; brew długa nad okiem i

przód szyi białe; policzkiiboki szyi czarno tu-

skowane; na grzbiecie podłużne, na skrzydłach

trójkątne plamki biatawe; piersi i brzuch ozna-

czone długiemi białawemi strychami; ogon krót-

ki, zaokrąglony; dziób żółtawy. Dlugość cali 45.

Ojczyzną Jawa i Sumatra.

7. MRÓWKOŁOW PSTROGŁOWY, m. Myiożhera

grammiceps, TEMM.

Fourmilier grammiceps, TEMM. pł. coł. 448

fig. 3.

Na wierzchu głowy piórka czarne biało

brzeżyste; policzki, kark i boki ciała błękitnawo

popielate; gardziel i środek spodu ciała białe;

podlice czarnemi oznaczone kropkami; płaszcz

czerwonawo rdzawy; dziób i nogi czarne; ogon

mierny, klinowato stopniowany. Dlugość cali 43,

Gatnnek ten i trzy poprzedzające, niedawno od-

kryte zostały na wyspie Jawie przez PP. Kuhl'a

i Van Hasselt'a; którzy, prócz że się mrówkami

Żywią, żadnćj o obyczajach wiadomości nie po-

dali.
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8. MRÓWROŁÓW CZARNOPIERSISTY, m. My-
tothera melanothoraa, TEMM.

Fourmilier Hausse-coł. TEMM. pł. coł. 185.

fig. 2.

Wierzch głowy brunatno rudawy, brew

podwójna, pićrwsza nadokiem biala, druga nad

nią czarna; policzki, przód szyi i środek piersi

białe; boki popielate; na piersiach plama księ-

Życowata, na boku szyi plam kilka i dziób czar-

ne; płaszcz oliwkowo szary, pokrywy skrzydlne

czerwono rdzawe, podbrzusie rudawo szare;

nogi popielate. Długość cali5. Ojczyzną Jawa.

B) MRÓWROŁOWY AMERYKAŃSKIE.

9. MRÓWKOEŁÓWRDZA WOGRZBIETNY, m. My-
tothera Colma, TEMu.

Le FourmilierColma, BuFF. en. 703. ?.fig. 1.
Turdus Colma, GMEL.

Szaro brunatny, na brzuchu popielaty,

grzbiet rdzawy, uzdy białe, gardziel biała, szaro

nakrapiana. Dlugość cali 65. Ojczyzną Kajenna.

10. MRÓWKOŁÓW TETEMA, m. Myżożhera Te-
tema, TEMM.

Le Tetćma de Cayenne, BUFF. enł, 821.
Turdus Colma, var. p. GMEL.

Brunatny; gardziel, piersii brzuch brunatno

czarniawy, kark rdzawy, dziób czarny, nogi

żółtawe. Długość cali 7. Mieszka w Kajennie.
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1l. MRÓWKOŁÓW MRÓWNIE, m. Mytotkera
Jformicivora, TEMM.

Fourmilier Palikour, BUFF. enł. 700. fig. 1.

Turdus formicicorus, GMEL. kę

Z wierzchu rdzawo śniady, od spodu po-
pielaty; gardziel i piersi czarne, biało obrzeżo-

ne; środek grzbietu i skrzydło czarne, ogon

krótki, rudy, obwódka w koło oczu naga; żu-

chwa i nogi błękitne. Długość cali 6. Ojczyzną

Kajenna.

12. MRÓWKOŁÓW NAKRAPIANY,m. Myiotżera
lineata, TEuM.

Fourmilier gricelć de Cayenne , Burr. enł,
823. fig. 1.

Turdus, AUCTOR.

Ciemno oliwkowy; gardziel i piersi białe,

czarno nakrapiane; na bokach szyi sztrychy po:

dłużne, białe, pokrywy skrzydeł rudawo sztry-

chowane, nogi i dziób brunatne. Długość cali

74. Ojczyzną Kajenna.

13. MRÓWKOŁÓW RDZAWY, m. Myiożśera cin-
namomea, TEMM.

"Merle 4 cravate, BUFF. enł, 560. f. 2.

Cynamonowo rdzawy, od spodu świetlej-

szy; twarz, gardziel, boki szyi, piersi i pokry-

Orn. T. 1: 36



284 PTAKI OWADOŻERNE

wy skrzydeł czarne , tych ostatnich końce białe;
na szyi smuga biała od oka aż w dół piersi się-

gająca, dziób i nogi czarne. Długość cali 7.
Ojczyzną Kajenna.

14. MRÓWROŁÓW RDZAWOCZELNY, m. My-
tothera rufifrons, TEMM.

Merle roux, Burr. enł. 644. fig. 1.

Turdus rufifrons, GMEL.

Z wierzchu brunatny; czoło, boki głowy,

gardziel, piersi i brzuch pomarańczowo rude ;

pokrywy skrzydeł czarne , żółto brzeżyste;

dziób, ogon i nogi popielate, Długość cali 63.
Ojczyzną Kajenna.

15. MRÓWKOŁÓW GRACZ, m. Myżożżera Arada,
TEMM.

Fourmilier Musicien, Burr. enł. 706. fig. 2.

Turdus cantans, GMEL.

Śniado rudawy, poprzecznie czarno pręgo-

wany; podbródek, policzki i gardziel pomarań-

. czowego koloru; z obu stron szyi plama czar-

na, biało upstrzona; spód ciala białawy, dziób

czarny, nogi żółtawe. Długość cali 44. Miesz-

ka w ciemnych lasach Kajenny; odznacza się

bardzo przyjemnćm śpiewaniem.
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16. MRÓWKOŁÓW SZARY, m. Myżotkera grisea,
TEMM.

Le Grisin de Cayenne, Burr. enl, 643. f. 1. 0,
£2.2,

Motacilla, AUCTOR.

Popielato szary; wierzch głowy, gardziel

i piersi czarne; nad okiem brew, spódciała i
końce stćrówek białe; dziób czarny, brzegi lo-

tek i nogi popielate. Długość cali 45. Ojczyzną

Kajenna.

17. MRÓWKOŁÓW BIAŁOCZELNY,m. Myiożhera
albifrons, TEmM.

Le Manicup, BvFF. enł. 707. fig. 1.
Pithys leucops, VIEILL.

Pipra, AUCTOR.

Żółto rdzawy; na glowie czubek biały;

twarz i gardziel biała z czarną obwódką; kark,

środek grzbietu i skrzydła czarniawe; dziób

czarny, nogi żóltawe. Długość okolo cali Gciu.

Mieszka w Ameryce południowej.

18. MRÓWKOŁÓW BAMBLA,m. Mytożhera Bam-

bla, TEMM.

Le Bambla, BUFF. enl. 703. fig. 2.

Turdus, GMEL.

Z wierzchu czarniawo rudy, od spodu po-

pielaty, czarno pstry; na czarnych skrzydłach
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przepaska poprzeczna biała; dziób i krótki ogon
czarne; nogi brunatne. Długość cali 53. Ojczy-

zną Kajenna.

19. MRÓWKOŁÓW KARZEŁ, m. Myiothera py-
gmea, TEMM.

Fourmilier pygmee, Temu. pł. col. tezte.
Peiit Gobemouche tachetć de Cayenne, BurFF.

enl. 831. fig. 2.

Muscicapa pygmea, GMEL.

Głowa i kark rudy, czarno upstrzony; na
grzbiecie pióra popielate, zielonawo brzeżyste;
spód ciała stomiasto żółty; barkówki i kuper po-
pielate; dziób i ogonek czarne, nogi czerwone.

Długość nie dochodzi 8 cali, Ojczyzną Ka-

jenna.

20. MRÓWKOŁÓW RDŻAWOGARDLISTY, m.
 Myiothera pectoralis, TEMM.

Fourmilier pectoral ou petit Merle 4 gorge
rousse, BUFF. enl. 644. fig. 2.

Rdzawo brunatny, gardziel, przód szyi i

wyższa część piersi, żółto rdzawe; dziób czar-

niawy, nogi żółtawe. Długość cali 5. Ojczy-

zną Kajenna.
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21. MRÓWKOŁÓW DZWONEK, m. Myżotkera
campanella, TEMM.

Fourmilier carilloneur, BUFF. enl. 700.fg. 2.
Turdus tintinnabulatus, GMEL.

Międzyuszei policzki białe, czarno upstrzo-

ne; brwi czarne, gardziel biała, piersi różowe

czarno nakrapiane; grzbiet, skrzydła i ogon,

śniade; podbrzusie i rżyć żółto rdzawe; dziób

i nogi czarne. Długość cali 4. Głos jego do
dźwięku dzwonka podobny, a w kilku razem
śpiewając, ten sam skutek sprawują, co kurant

z kilku dzwonków złożony; stąd mu francuz-

kie nazwisko Carilloneur nadano. Mieszka
w ciemnych lasach Ameryki południowej.

22, MRÓWKOŁÓW PLAMISTY, m. Myiothera
naeria, TEMM.

Fourmilier tachetć de Cayenne, BurF. enl.
823. fig. 2.

Pipra naevia, GMEL.

Brunatny, gardziel czarna; piersi, wierzch

brzucha, na skrzydle dwie przepaski i końce
stórówek białe; podbrzusie i rżyć żółto rdzawe,

piersi czarno upstrzone, na grzbiecie i na skrzy-

dłach plamki białe; dziób czarny, nogi bruna-

tne, Długość cali 4. Ojczyzną Ameryka polu-
dniowa.
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23. MRÓWKOŁÓW BIAŁOUCHY, m. Myiothera
aurita, 'TEMM.

Fourmilier ć4 oretlles blanches, Burr. enl.

822. fig. 1. 0. 2. 9.
Turdus, AUCTOR.

Wierzch głowy ciemno rdzawo brunatny,
twarz i gardziel czarna; od kąta oka zewnętrz-

nego schodzi środkiem boku szyi, przepaska

lśniąca, biała, złożona z piórek dłuższych i szer-
szych od tych, co całą odziewaja głowę; wierz-

chu ciała ubarwienie jest mięszaniną rudego i

oliwkowatego koloru; piersi rdzawe, brzuch

białawy, podbrzusie popielate, dziób i nogi czac-

ne. Długość cali 5. Ojczyzną Kajenna.

24. MRÓWKOŁÓW RUDY, JAR. Mpoza” Co-

raya, TEMM.

Fourmilier Coraya, BuFF. ed. 701, fig. 1.

Turdus, AUCTOR.

Głowa czarna, wierzch ciała rudo bruna-

tny, ogon szary, czarno w poprzek pręgowany,

gardziel i przód szyi białe, kilka bialych kre-

sek pod okiem, spód ciala popielatawy. Dlu-
gość cali 55. Ojczyzną Ameryka poludniowa.
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25. MRÓWKOŁÓW BIAŁOGRZBIETY, m. My-
tothera Alapi, "Tem.

Fourmilier Alapi, Burr. enl. 701, fig. 2.

Turdaus, AUCTOR.

Oliwkowo brunatny, gardziel i piersi czar-
ne , u samca na grzbiecie plama biała, skrzydła
ciemne popielate, pokrywy biało pstre, ogon
czarniawy klinowato stopniowany, spód ciała
popielaty. Długość cali 6. Mieszka w gęstych
lasach Gujany.

26. MRÓWKOŁÓW DŁUGOSTERNY, m. Myio-
thera malura, TEMM.

Fourmilier malure, TEuv. pl. coł. 353. 6.ż9.

Czarniawo popielaty, od spodu świetlejszy,

czarno nakrapiany, końce pokryw skrzydlnych

biate, podbrzusie i pokrywy podogonowe po-

pielato oliwkowe; ogon czarny przedłużony,

bardzo stopniowany. Długość cali 53. Sami-

ca brunatna, oliwkowo drobniuchno nakrapiana,

od spodu świetlejsza. Nowo odkryty przez P.
Natterer w Brazylii.

27. MRÓWKOŁÓW RDZAWOLOTKA, m. Myio-
thera rufiunarginata, TEM.

Fourmilier G ailes rousses, TemM. pl. coł,

132. fig. 1. 0, 2. 9.
Wierzch głowy czarny, wąziutka czarna

kreska od oka ciągnie się w tyt głowy aź do
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karku, twarz i gardziel biała, popielato łusko-

wana; grzbiet i barkówki popie!lato zielonawe;

pokrywy skrzydeł i stćrówki czarne, z końca-

mi piór białćmi; skrajne chorągiewki w lotkach

jasno rdzawe; spód ciała żółto popielatawy.

Dlugość cali 4;. ŃŚamica z mnićj żywą barwą,

ma wierzchołek głowy rudawy i o pół cala jest

mniejszą. Mieszka w Brazylii.

28. MRÓWKROŁÓW RDZAWY, m. Myiotżerafer-
ruginea, TEMM.

Fourmilier chdtin, Temu. pł. col. 132. f. 3.

Głowa, skrzydła , grzbiet i ogon czarne;

brwi, plama pod'okiem, plamki okrągle na koń-

cach pokryw skrzydlnych , oraz końce stćró-

wek białe; kuper i spód ciala rdzawo kaszta-

nowaty, na podbrzusiu podżółkły; dziób i no-

gi czarniawe. Dlugość cali 5. Mieszka w Bra-

zylii.

29. MRÓWROŁÓW PIEGOWATY, m. Myżożhera
strictothorac, 'TEMM.

Fourmilier tachć, TEuv. pl. coł. 179.fig. 1. ó,

Jig. 2. P. *)
Głowa czarno popielata, na policzkach li-

czne białe plamki, wierzch ciała ciemno popie-

 

*) Przez omyłkę kolorytując, nadano samcowi fig. 1,

barwę samicy; a przeciwnie samicy fig. 2, barwę

samca.
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lato zielonawy, pokrywy skrzydeł biało obrze-
żone, spód blado żółty, szyja i piersi drobniu-
chnćmi śniademi plamkami upstrzone; u sami-
cy wierzch głowy rudy; zresztą mało od sam-
ca się różni; dziób silny przy nasadzie zgrubia-
ły, czarny; nogi brunatne. Długość cali 44. Oj-
czyzną Brazylija.

30. MRÓWKOŁÓW GARLISTY, m. Myiożhera
mentialis, TEMM.

Fourmilier gorgeret, Temu. pł. col. 179, f.3,

Glowa ciemno popielata, na uszach plama
czarna, gardziel: srebrzysto popielata, wierzch
ciała popielatawo zielony; pokrywy skrzydet
czarniawe, biało brzeżyste; szrank biały, spód
ciała żólty, dziób czarniawy, nogi sine. Dłu-
gość cali 4. Samica dotąd niepoznana. Przy-
słany do Muzeum wiedeńskiego z Brazylii przez '
P. Natterer.

Zmuszony byłem ograniczyć się w opisa-
niu Mrówkołowów figurowanćmi w tablicach
Buffon'aiTemminck'a gatunkami, chociaż licz-

ba wszystkich z nowo odkrytómi daleko jest
- większa. W opuszczonych bowiem tyle panu-

je dwuwykładności, iż częstokroć pod nowóm

nazwaniem dają się widzieć oddawna już zna-
jome gatunki; pewniejsze z nich następujące:

Orn. T. 1. 37
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31. Myiothera cinerea, P. Max.
32. Myiothera awillaris, VIEILL.
33. Myiothera adscondens, LichT.
34. Myiothera ardesiana, P. Mix.
35. Myrmothera unicolor, MENETR.
36. Formicivora nigricollis, SYAiNs.
31. Formicicora Delouzae, MENETR.
38. Brachypterys sepiaria et montana, FIORSF.
39. Leptorhynchus guttatus, M6NERT.
40. Owypyga scansor, MENERT.
41. Malacrorhynchus alticęntris, MENŚTR.
42. Conopophaga nigrigonys, Lkss. i wiele in-
nych z nowćm nazwiskiem rodzajowóm, które
wszakże do Myżothera niewatpliwie należą. *).

Nowe gatunki.tu opuszczone, w tomie do-
datkowym opisane będą. Tymczasowie podzia-
iem geograficznym dostatecznie Mrówkołowów
rozgatunkować można.

RODZAJ DZIESIĄTY.

CIIRONKA, m. TAMNOPHILUS, VIEM1.
Batara, AZARA; Lanius et Vanga, AUCTOR.
Batara, Fr.

Dziób krótki, gruby, silny, cokolwiek wy-
pukły, przy nasadzie rozszerzony, przy końcu

 

%) Nowy rodzaj Merulais Lessona, na dwóch gatun-
kach oparty Mer. ater i Mer, rutżlus do Mrówko-
łowów wcielonym być powinien.A JP
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ściśniony; koniec tępy haczysto zakrzywiony,

wyszczerbiony; żuchwa od szczęki krótsza, wy-

pukła, ostro zakończona.

Nozdrza poboczne, od nasady odległe, 0-

krągławe , otwarte.

Nogi poskoczne, długie, szczupłe; obówie

tarczowate.

Skrzydła bardzo krótkie, zaokrąglone; trzy

pićrwsze lotki stopniowane, 4ta, Sta i óta naj-

dluższe.

Wszystkie Chronki mieszkańcami są kra-

jów międzyzwrótnikowych starego i nowego

lądu; w Ameryce pobyt.ich od Kanady na pól-

noc aż do Paragwai na południe się rozciąga.

Kryją się zawsze w najgęstszych chróstach, ży-

ja w jednożeństwie, Żywia się owadem. Sam-

ców barwa w ogólności jest czarniawa, samic

zaś rudawemi mieni się odcieniami. O wyłącze-

niu z rodzaju Dzierzb, w którym się dawnićj

Chronki mieściły, pićórwsza myśl podał Azara,

z tych Vieillot utworzył dwa rodzaje Vanga i

Tamnophilus, Temminck zaś zjednoczywszy oba,

dodał do nich nowo odkryte gatunki, nie zmie-

niając ostatniego rodzajowego nazwiska,

1. CHRONKA KRYŻODZIOBA, m. Tamnophilus
curvirostris, [EMM.

Batara Vanga, Burr. enł. 228. 8.

Biała; grzbiet, skrzydła i klinowaty ogon
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czarne; w skrzydle pięć pićrwszych lotek bia-

łą plamą oznaczonych, końce stórówek białe,
dziób czarniawy; koniec żuchwy w górę zagię-

ty, krzyżuje się z końcem szczęki. -Dlugość cali

10. Ojczyzną wyspa Madagaskar.

2. CHRONKA PRĘGOWANA, m. Tamnophilus
striatus, VIEILL.

Pie-grićche rayće de Cayenne, Burr. enl.297.
figai 2,

„Lanius doliatus, GMEL.

Cała w poprzek czarno i biało pręgowana;
na głowie cokolwiek pióra dłuższe nakształt
czuba podniesione; ogon zaokrąglony, dziób i
nogi czarniawe. Długość cali 63. Ojczyzną Ka-
jenna.

3. CHRONRA CZARNOGŁOWA, m. Tamnophi-
lus atricapillus, Teu.

„Lantus, AUCTOR.

Wierzch głowy, kark, skrzydła ji klinowa-
to stopniowany ogon, czarne; grzbiet ciemno ,
spód ciała siwo popielaty; pokrywy skrzydeł
biało brzeżyste; stćrówki prócz dwóch środko-
wychbiało zakończone. Diugość cali 51. Ojczy-
zną Surinam.
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4. CHRONRA PLAMISTA, m. Tamnopźilus nae-
nius, TEMM.

Lantus naerius, GMEL.

Z wierzchu czarna od spodu popielata, na
grzbiecie i pokrywach skrzydlnych plamy po-

dłużne białe, w lotkach brzegi biale, stćrówki
biało zakończone. Dlugość cali 53. Ojczyzną Ka-

jenna. |

5. CHRONKA RUDOZIELONA, m. Tamnophilus
guianensis, TEMM.

Le cerderoux, BurF. Ois. V. IF. p. 272.

Tanagra, AUCTOR.

Zielona, na gardzielu i piersiach żółtawa,
głowa popielata, czoło i brwi rude. Długość ca-

li 53. Mieszka w lasach GujanyPk

6. CHRONKA RDZA WOGRZBIETNA, m. Tamno-

philus palliatus, ViEILL.

Czarna, biało pręgowana; płaszcz i ogon
ciemno rdzawy, dzióbi nogi czarne. Długość ca-

li 6. Ojczyzną Brazylija.

7. CHRONKA JARZĘBATA, m. Tamnophilus 2
gorsii, SUCH.

Batara rayć, LEss. Tr. d'Orn. p.347.

Czubata, rdzawo pręgowana, samiec; Śnia-

do pręgowana samica; odkryta wr. 1817 przez

P. Langsdorffa w Mandiocca.
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Dla niedostatku dokładnych opisów wymie-
nim tylko cztćry następujące gatunki. Tamno-
philus Swainsonii, T. Leachii, T. niger SUCH.i
T. Othello LESs., wszystkie z Brazylii.

RODZAJ JEDENASTY.

DZIERZBA, Rzącz., LANIUS, *) Lisy, eż Aucr.
Copokony2b, **) Ross.; Strakapann, Cz.; Wr-

ger, Niem.; Pie-grieche, Fr.; Schrike, Ang.; Fe-
lia, Wi.

- Dziób mierny, silny, prosty, nożowaty, bar-
dzo ściśniony; szczyt równy, przy końcu łuko-
wato schylony; nosek haczysty; krajce wierz-
chnie przy końcu w ząb wycięte, dolnewy-
szczerbione.

Nozdrza nasadowe, poboczne, okrąglawe,
błonką sklepistą w pół przymknięte, przeciw
krajcom otwarte, po części szczeciami nasado-
wemi przykryte.

 

*) P. Lesson podzielił rodzaj Lantus na dziewięć
następnych podrodzajów: Corvżnella, Kalcunculus,
Tchagra, Lanius, Schetba, Notodela, Pitohut,
Taraba i Lanton.

**) Pallas przez niewyrozumienie sławiańskiego wyra-
. zu Sorokopud, znaczącego Śrok przesladówca, po-
wiada iż nazwisko czterdziesto - pudowy jest nie-
właściwe.
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Nogi poskoczne, mierne; wszystkie palce
wolne; pazur palca tylnego od innych większy,

zakrzywiony; obówie tarczowate.

Skrzydła mierne, lotka trzecia i czwarta

najdłuższe.
Ogon długi, mnićj więećj zaokrąglony lub

klinowato stopniowany.

W dżielach Linneusza i współczesnych je-

mu autorów, Dzierzby do rzędu ptaków dra-

pieżnych należały, poźnićj Illiger i Cuvier inne

im przeznaczyli miejsce; a naostatek Temminck

przeniost je do owadożernych. Dawnićj liczba
gatunków do sześćdziesięciu dochodziła, dziś

po wyłączeniu większćj części, z których po-

wstały rodzaje: Tamnophilus, Vanga*), Psaris,
Sparactes, Ocypterus, Edolius i t. d. znowo od-
krytćemi, zaledwo dwadzieścia kilka zawierać

będzie. Dzierzby mieszkają na całćj kuli ziem-

skićj, prócz Ameryki poludniowćj, gdzie jak

się zdaje Chronki i Dziobacze miejsce ich za-

stąpiły. Wszystkie śmiałe są aż do zuchwałości

i nierównie większe od siebie napastują pta-
stwo: sroki, wrony, drapieżne nawet ptaki od

 

%) Dziś rodzaj Vanga, jak się wyżej namieniło do

rodzaju Tamnophtilus wcielonym został, Rodzaj

"zaś Sparacies liligera, na jedynym spoczywający

exemplarzu, jako sztucznie z różnych podrobionym

ptaków, już nie istnieje,



298 PTAKI OWADOZERNE

piskląt swych przepędzają daleko, a to z taką

natarczywością i krzykiem, iż napadnięte nie

myślac o obronie częstokroć po utracie piór kil-

ku, natychmiast się unoszą. Większe Dzierzb

gatunki nie tylko, że mniejsze prześladują pta-

szęta, lecz je z okrucieństwem zabijają i poże-

rają; nie dziw więc, Że dawnićj do drapieżnych

ptaków się liczyły. Dzierzby zwykle żyją po-

jedyńczo, parami lnb familijami; głównym ich

pokarmem są owady, a mianowicie z klassyżu-

ków (Coleoptera); niektóre dość przyjemnie

śpiewają i zdaja się nawet glos innych naśla-

dować ptaków; lot mają nierówny przerywany;

siedzące na galęzi bezprzestannie ogonem wró-

Żne wykręcają strony. O dwukrotnćm Dzierzb

wypierzaniu się z pewnością twierdzić nie mo-

Żna; lecz to pewna, że niektóre gatunki corocz-

nćj barwy zmianie ulegają. Samice od samców

mnićj więcćj w ubarwieniu różne, młode pićr-

wszoletnie do samic podobne.

A) DZIERZBY EUROPEJSKIE.

1. DZIERZBA SROKOSZ, Rzacz., Lanius Excu*

|. bitór, LINN.

Pie-grieche grise, BuFr. enl. 445.

Z wierzchu siwo popielata, od spodu bia-

ła; nad okiem brew biaława, pod okiem szćro-

ka przepaska, ogon, dziób i nogi czarne; na



DŻIERZBY. 299

skrzydłach plama biała; dwie środkowe stóćrów-
ki zupełnie czarne, następne aż do skrajnych
calkiem białych, stopniami białość przybierają,
Diugość cali9. Ojczyzną Europa, u nas nie rzad-
ka i częstokroć zimuje.

2. DZIERZBA POPIELATA,m. Lanius meridio-
nalis, TEM.

Pie-grióche meridionale, Teu. Man. /F. 111.
p. 80. £/. Lp. 143. Atl,

Z wierzchu ciemno popielata; spód światło
popielaty z odcieniem na piersiach i brzuchu
czerwonawym; przez oko długa przepaska,
skrzydla i ogon czarne; kilka lotek drugiego rzę-
du biało zakończonych; w ogonie cztćry stó-
rówki środkowe czarne; reszta jak u poprze-
dzającćj. Długość cali 9. Ojczyzną Europa po-
łudniowa i pobrzeże północne Afryki.

ya DZIERZBA CZARNOCZELNA , JAR., Lantus
i minoT, LINN.

Pie-grieche a poiirine rose, Teu. M, V. I,
p. 144. Atl.

Pie-grićche d'ltalie, BUFF. enł. 32. f. 1.

Wierzch popielaty, czoło, szeroka plama
przez oczy, skrzydła i ogon czarne; lustro na

lotkach i gardziel biała, cztery środkowe stć-

Orn. T. 1. 38
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rówki czarne, reszta jak u poprzedzających;
piersi i boki brzucha różowe. Długośćcali8. Oj-
czyzną Europa południowa; na północy wedlug
Pallasa nad Wołgą i Rymnikiem ma być pospo-
litą: sławny Śteller twierdzi, iż w Kamczatce
żaden się gatunek Dzierzby nie znajduje.

4. DZIERZBA RDZAWORARCZYSTA, m. Laniys
rufus, BRISS,

Lanius rutilus, LATH.

Pie grieche rousse, Temu. Man. 7. IL. ?P.
146. Al.

Czoło, okolice oczu i uszu, wyższa część
grzbietu i skrzydła czarne; czal i kark rdzawy;
barkówki, lustro na lotkach i cały spód ciała
biały; sterówki skrajne biate z plamą czarną,
dwie następne z plamą podwójną, dalsze białe
przy nasadzie i na końcu środkowe całkiem
czarne. Dlugość cali 7. Mieszka w Europie po-
tudniowćj i umiarkowanćj; u nas niepostrzeżona,
lubo ją Retzius w Faunie Szwedzkićj umieścił.

5. DZIERZBA CIERNIOKRĘT, JAR., Lanius Col-
: lurio, BRiss.

_Pie grićche Kcorcheur, Burr. enl. 31.6 ; z
Lanius spinitorquus, BECHST.

Wierzch głowy, kark i kuper siwo popie-
late; dziób i przepaska przez oko czarne, grzbiet
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łącznie z pokrywami skrzydeł kasztanowato

rdzawy, piersi i brzuch rudawo różowe, gar-

dziel, podbrzusie i ogon białe z szeroką na koń-

cu przepaską czarną i dwóma czarnemi środ-

kowemi stćrówkami. Dlugość cali 6. Sami-

ce z wierzchu rudawe, na karku i kuprze po-

pielatawe, na piersiach i brzuchu falisto pręgo-

wane; młode pićrwszoletnie do samicy podo-

bne. Najpospolitsza ta Dzierzba mieszka w En-
ropie, Azyi i Ameryce poładniowćj; ona to żu-
ki zwykła wbijać na ciernie, nie dla tego aby

wygodnićj spożywać, lecz w zapas na dni sło-

tne. Często się zdarza po kiłkanaście znajdo-
wać żuków na gałązce głogu lub tarniny utkwio-

nych; wszakże Cuvier iinni Ornitologowie zda-

ją się o tóm powątpiwać. Głos ma dosyć przy-

jemny i urozmaicony, stąd popularne mniema-

nie, iż zwabia drobne dla pożarcia ptaszęta.

B) DZIERZBY AZYATYCKIE-

6. DZIERZBA HEŁMIASTA, m. Zanżus fronta-
tus, TEMM. A>

Pie grieche 4 casque, TEuM. pl. col. 77. f. 1.8,
f. 2. 9.

Falcunculus frontatus, VIEILL., LEss.

Giowa ozdobiona czubem gęsto puszystym;

środek wierzchu głowy i karku, przepaska

przedzielająca białość głowy ciągnąca się w dól
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szyi, oraz gardziel i wyższa część szyi, czar-

ne; grzbiet i kuper popielatawo zielone,

skrzydła i ogon popielate, zewnętzna chorą-

giewka skrajnych stćrówek biała, piersi i spód

ciała żółte, dziób i nogi ciemno popielate. Diu-
gość cali 63. Samica ma czub mniejszy i mnićj
wyraźną barwę. Mieszka na wschodzie Nowej

Hollandyi.

7. DZIERZBA ŻÓŁTOBRODA, JAR. Lanius zcy-
lonus, 'TEMM.

Pie grićche bachakiri, Tex. pl. col. teste,
Merle d collier du Cap de Bonnę „Ksp.,

Burr. enł. 272. Ó.

Turdus, AUCTOR.

Z wierzchu oliwkowo zielona, ze spodu
Żółta, nagłowie popielatawa; od kata paszczo-

wego przez oczy wzdłuż szyi, ciągną się duże

wązkie smugi, które łącząc się na piersiach,

ksztaleą szeroki czarny napierśnik i obejmują
żółto pomarańczowego koloru gardziel; brwi

nad oczyma żółte, takimże kolorem zakończo-

ne są czarne stćrówki, prócz dwóch środkowych

oliwkowo zielonych; dziób i nogi czarne. Dłu-

gość cali 74. Mieszka na wyspie Cejlan i przy-
lądku Dobrćj Nadziei.
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8. DZIERZBA CZARNOPRĘGA, m. Lanżus cirga-
tus, TEMM.

Pie grićche bridee, TEM. pł. col. 256.f. 1. .

Ta nowo odkryta na wyspie Jawie Dzierz-

ba zbliżona jest do muchołówek kształtem dzio-

bu, krótszemi nogami i ogonem równym; bar-

wa jćj z wierzchu ciemno popielata, na czole
i spodzie ciała biaława; od nasady szczęki cią-

gnie się przez oko aż po za uszy szeroki prąg

czarny, dziób i nogi czarniawe. Długość cali 54.

C) DZIERZBY AFRYKAŃSKIE.

9.DZIERZBA BIAŁOBARCZYSTA, m. Lantus coł-

laris, LINN.

Pie grieche du cap de B. Esp., Bvrr. enł.
477. f. 1.

Czarniawa; od spodu biała ; Ki na-

sada lotek pićrwszego rzędu i końce stćrówek,
prócz cztćrech środkowych , białe; dziób i nogi

czarne. Długość cali 83. Ojczyzną przylądek

Dobrćj Nadziei. i

10. DZIERZBA BIAŁOCZELNA, m. Lanżus per-
sonatus, [EMM.

Pie grieche masquće, TEMM. pł. coł. 256.f. 2.
Notodeła, LESS.

Czoło, brew, barkówki i cały spód biały,
na bokach brzucha rudawy; cały wierzch, skrzy-
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dla i sześć środkowych stórówek czarne, skraj-
ne caikiem białe; ogon długi, klinowato stopnio-

wany; dziób i nogi czarne. Dlugość cali 62. Oj-

czyzną Arabia, Nubia i Egipt. Obyczaje jeszcze

niepoznane, odkryta przez P. Riippel.

11. DŻZIERZBA CZARNOBIAŁA, m. Lanżus ae-

thiopicus, TEMM.

Pie-grićche boubou, VAlLL. pl. 68. f. 1. 6,
FP.

Turdus Abyssynicus, AUCTOR.

Z wierzchu czarna, od spodu biała; na
skrzydłach poprzeczna biała plama, w ogonie
zaokrąglonym stćrówki równo ucięte, dziób i
nogi czarne. Dlugość cali 8. Ojczyzną Etyo-
pia i Abissynija.

12. DZIERZBA CZARNOGŁOWA, m. Lanius ery-
ihropterus, SHAW.

Pie-grićche rousse « tete noir du Senegal,

Burr. en/, 479. f. 1.

Wierzch i tył głowy i dziób rudawo brze-
żyste, lotki drugiego rzędu i ogon czarne, grzbiet
oliwkowo rudawy, skrzydla rdzawe, twarz,
naramniki, cały spód ciała i końce stórówek
białe. Długość cali 84. Ojczyzną Afryka.
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13. DZIERZBA RUDA, m. Zanius rutilans, TEMM.

Pie grieche rousse du Senegal, Bvrr. en/.

TJ. £-2.

Ż wierzchu ruda, na skrzydłach ciemniej-

sza, nasada lotek pićrwszego rzędu i spód cia-

ła biały, na brzuchu w blado różowy kolor

przechodzący. Długość cali 63. Mieszka nad

brzegami rzeki Senegal.

14. DŻZIERZBA MURZYNKA, Lanżzs madagasca-

riensis, BKIS,

Lanius rufus, GNEL.

Pie-grićche Śchetbć, Tem. pł. col. tezte,

Pie-grieche rousse de Madagascar, BuFF.
enl. 298. f. 2.

Z wierzchu ruda, od spodu biaława, głowa

i szyja aż po piersi czarne, zielono mieniące;

dziób i nogi czarniawe. Długość cali 8. Ojczy-

zną Madagaskar.

15. DZIERZBA CZERWONOBRZUCHA, m. La-

nius barbarus, LINN.

Pie-grieche Gonolek, TEMM. pł, coł. żezte.

Pie-grieche du Sćnegal, Burr. enl. 56.

Z wierzchu czarna, od spodu czerwona;

głowa, kark, uda i rżyć, żólte; dziób i nogi czar-

ne. Długość cali9. Ojczyzną Senegal.
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16. DZIERZBA SŻEŚCIOPRĘGA, m. Zanius se-
negalus, LINN. .

Pie-grićche 6 bandeau noir, TEMM. pł. col.

tewie.

Pie-grićche grise du Sćnegal, Burr. enł. 297.

NAŁA

Popielata; środek wierzchu glowy, przepa-

ska przez oczy i ogon, czarne; chorągiewki ze-

wnętrzne w lotkach rude, spód ciała białawy;
na ciu środkowych stćrówkach sześć prag bru-

natnych, reszta biało zakończona. Dlugość ca-

li do 9. Ojczyzną Senegal.

17. DZIERZBA BIAŁOGŁOWA, m. Zanius leu-
cocephalus, LINN.

Pie-grićche Tcha-chert-be, Temu. pł. coł.

tezie.

Pie-grieche verdatre deMadagascar, Brrr.

enl. 374.

Głowai spód ciała biały, z wierzchu zie-

lono czarna, spód ogona czarny, dziób i nogi

sine. Długość cali 8. Mieszka na wyspie Ma-

dagaskar.

18. DZIERZBA BŁĘKITNA, m. Zanżus bicolor,

Liny.

Pie-grićche tleue, Burr. en/. 298. f. 1. d.

Biękitna; spód biały; kantar, ogon, dziób

i nogi czarne; dwie stćrówki i chorągiewki ze-
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wnętrzne lotek, tudzież 4ch przyśrodkowych
stórówek, błękitne. Długość cali 64. Ojczy-

zna wspólna z poprzedzającćmi.

19. DZIERZBA RDZAWOSTERNA, m. Lanius
ruficaudus, LINN.

Pie-grićche Cali-calik, Teu. pł. coł. tezte,
Petite Pie grieche de Madagascar, Burr.

enl. 299. f. 1.6, f. 2. 9.

Z wierzchu popielata, ze spodu biaława;
uzdy, gardziel i przód szyi czarne; pokrywy
skrzydeł i stćrówki rdzawe. Długość cali 5.
Ojczyzną Madagaskar.

D) DZIERZBY AMERYKAŃSKIE.

20. DZIERZBA SIWA, LŁanius ludovicianus,
GuEL.

Pie grieche de la Louisiane, Burr. enl. 397.2

Siwo popielata; pod okiem przepaska i
skrzydła czarne; lotek drugiego rzędu końce hiałe;

w ogonie sześć stćórówek środkowych czarnych;
reszta przy nasadzie i w końcu białe, Długość
cali 74. Ojczyzną Luiziana.

Orn. T. 1 39



308 PTAKI OWADOZERNE

21. DZIERZBA CZUBATA, m. Lanius canaden-

sis, LINN.

Piegrieche a huppe rousse du Canada, Burr.
enł. 479. f. 2.

Czub czerwonawo rudy; wierzch oliwkowo

rudawy; policzki brunatne biało upstrzone; szyja

i piersi Żżółtawo rude; podbrzusie popielate;

dziób, nogi, skrzydła i ogon czarne; pokrywy

biało brzeżyste. Dlugość cali 6ż. Pobyt w Ka-

nądzie,

RODZAJ DWUNASTY.

DZIERZBIK, m. ALLOTRIUSŚ, Teux.

Allotrie, F'.

Dziób krótki, gładki, wyższy niż szerszy,

trójgraniasty; szczęka lekko zgięta, z końcem

nieco łódkowatym; żuchwa prawie jednego ze

szczęka kształtu.

Nozdrza nasadowe, poboczne, nagie, błonką
nagą przymknięte, z przodu otwarte.

Nogi poskoczne, mierne, palec skrajny po

drugi staw, wnętrzny tylko w osadzie przyrosły;

ksiuk tćj samćj co palec skrajny długości.

Skrzydła krótkie, zaokrąglone; lotka pićrw-

sza bardzo krótka, druga od kzech następnych
krótsza.

Ogon krótki.
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Ten nowo ustanowiony rodzaj przez Tem-
minck'a, obejmuje drobne owadożerne ptaszki,
któreby należało na przejściu między Dzierz-

bami a Mrówkołowami umieścić; dwa dotąd od-

kryte gatunki pod względem obyczajów i spo-

sobu życia zupelnie są nam nieznajome.

1. DZIERZBIR ŻÓŁTOBARKI, m. Al/otrius fia-
tiscapis, TEMM

Allotrie ailes jaunes, Temu. pł. coł. 589.
g. 1. :

Wierzch czarny z połyskiem metalicznym,

spód srebrzysto biały, takaż przepaska szeroka

poczynająca się nad okiem i wtyłgłowy zmie-

rzajaca; barkówki w większćj połowie złoto-

Żółte, dziób sinawy, nogi żółtawe. Długość cali5.

Odkryty na wyspie Jawie i Sumatrze przez

PP. Bojć i Macklot. e

=, DZIERZBIE ZIELONOŻÓŁTY, m. a”

aenodarbus, TEMM.

Allotrie aenobarbe, 'TEu. pł. col. 589. fig. 2.

Z wierzchu trawiasto zielony; czoło i cały

spód ciała świetno żółty; plama kasztanowata

zajmuje podbródek i gardziel, plamka za okiem

i obwódki oka białe; pokrywy skrzydeł, łotki

i stćórówki czarne; na skrzydle poprzeczna prze-
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paska i skrajne stćrówki białe, dwie następne
z białą w końcu plamką; dziób czarny, nogi
żółtawe. Diugość cali 3:9. Mieszka na wyspie

Jawie.

RODZAJ TRZYNASTY.

DZIOBACZ, m. PSARIS, Cvv.

Tylira, VIEILL.
Pachyrhynchus, SPIx.

Bćcarde, Fr.

Dziób gruby, silny, walcowato zaokrąglony,

przy końcu stóżkowaty, ściśniony, przy nasa-

dzie spłaszczony, szczyt okrągławy, prosty, na

końcu haczykowaty ;; krajce wierzchnie wy-

szczerbione.

Nozdrza poboczne, od nasady odległe, o0-
krągie, otwarte.

Nogi poskoczne, silne; skok od palca środ-
kowego krSzy Raicę w osadzie zrosłe, skrajny
przyrosły aż po stawo obówie tar-
czowate.

Skrzydta mierne, lotki 2ga 3cia i Ata naj-
dłuższe.

Nieliczny ten rodzaj przez Cuvier”a z ro-
dzaju Dzierzb wyłączony, ledwo jeszcze czte-

ry znajome posiada gatunki; wszystkie miesz-
kańcami są Ameryki południowćj, a z obycza-
jów do Dzierzb naszych podobne być mają.
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1. DZIOBACZ SZARY, m. Psaris cayanus, CUV.

Bócarde grise, TEM. pl. col. teate.

Pie-grieche grise de Cayenne, Burr. enl. 304.

(stary). i

Pie grićche tachetć de Cayenne. W. 377.

(młody).

Popielaty; głowa, lotki i stćrówki czarne,

dziób od nasady czerwony z końcem czarnym,

nogi popielate. Długość cali 84. Miode szare

podłużnie czarno cętkowane. Ojczyzną Kajenna.

2. DZIOBACZ POMARAŃCZOWY, m. Psaris ax-

rantius, [EMM.

Becarde oranga, TEm. pł. coł. tezte,

Gobemouche 4 poitrine orangće de Cayenne,

Burr. enł. 831. fig. 1.
Muscicapa, AUCTOR.

Z wierzchu zielony, piersi pomarańczowe,

brzuch biały, dziób czarny, nogi żółtawe, u sa-

micy miasto zielonego panuje kolor rudy, gdzie-

niegdzie z zielonym pomięszany. Dlugość cali 47.

Mieszka w lasach bagnistych Gujany.

3. DZIOBACZ CZARNOGŁOWY, m. Psaris atri-

capillus, TEMM.

Bócarde calotte polie, TEwv. pł. coł. tezie.

Manakin cendrć de Cayenne, RuFF. enl. 687.

fig. 1. 0.

Popielaty; spód popielatawo biały; dziób, |
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głowa, skrzydła , brzegi zewnętrzne lotek, po-

pielate; czoło i policzki biale, wierzch głowy

czarno lśniący, nogi sinawe. Dlugość cali 6.

Ojczyzną Brazylija.

4. DZIOBACZ CZARNOŁBISTY, m. Zsaris pilea-
łus, NATT.

Łeb czarny z szafirowym połyskiem; grzbiet,
skrzydła i ogon czarne: na pokrywach skrzydl-
nych plamki biate; trzy skrajne sterówki z każ-

dćj strony ogona białą plamką zakończone; lot-

ki drugiego rzędu zewnątrz białej na uzdach

wązka plamka biała, policzki, gardziel, szyja,

obróż kark obejmująca i cały spód ciała błękit-

nawo popielate; dziób i nogi czarne. Długość

cali 5, Mieszka w Brazylii.

RODZAJ CZTERNASTY.

OSTROLOT, m. GCYPTERUS, Cvv.

Leptopteryx, EIORSF. Artamus, VIEILL.
Lanius et Turdus, AUCTOR.

Krihenjdger, Niem.; Langrayan, Pie grieche

hirondelle, Fr.

Dziób mierny, przy nasadzie trochę spła-
szczony, w końcu ściśniony, zaostrzony; szczyt

zaokrąglony, przy końcu słabo zgięty; krajce

wierzchnie wyszczerbione,
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Nozdrza poboczne, od nasady oddalone,

małe, z przodu otwarte, .szczeciami rzadkiemi

okryte.
Nogi poskoczne, szczupłe; palce krótkie,

skrajny do środkowego przyrosły, obówie tar-

czowate.

Skrzydła długie; lotki zaostrzone, pićrw-

sza prawie żadna, druga i trzecia najdłuższa.

Cuvier, z dwóch do Dzierzb przedtćm na-

leżących garunków ustanowił rodzaj pod cha-

rakterystycznóm nazwahiem Ocypżerus,Ostrolot;

ptaki albowiem, długiemi ostremi opatrzone lot-

kami, mają lot Jaskólek z zuchwałą Dzierzb

śmiałością połączony. Wszystkie mieszkają w go-

rących Afryki, Indyi wschodnich i Australii kra-

jach; upędzają się ciągle za owadami, które głów-

nym sa ich pokarmem, i uporczywie napastują

większe od siebie ptastwo.  Niedawnemi czasy

cztćry nowe przybyły gatunki, lecz bez żad-

nćj o przyrodzeniu ich wzmianki.

1. OSTROLOT BIAŁOBRZUCHY, m. Ocypźerus
: leucogaster, VALENC.

Langrayen leucorinqnue, TEMM. pł. col. tezte.

Pie grićche de Manille, Burr. enl.9.fig. 1.

Lanius leucorhynchos et Dominicanus, AUCT.

Z wierzchu popielatawo czarny, ze spodu

białawy, kuper i brzuch czysto białe, skrzydła
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od ogona dłuższe i ogon cokolwiek widłowaty,

czarniawe; dziób sinawy, nogi czarne. Długość

cali 7. Ojczyzną wyspy SW Jawa i

"Timor.

2. OSTROLOT POPIELATY, m. Ocypierus cine-
reus, VALENC.

wyjŚcjyen gris, Pa). aĘ pł. 9.

Jig.2

Popielaty; przez oko przepaska czarna; lot-

ki i stćrówki czarne, te ostatnie oprócz dwóch

środkowych białą plamą zakończone; dziób błę-

kitnawy, nogi czarne. Długość cali 8. Ojczyzną

Timor i pobrzeża północne Nowćj Hollandyi.

3. OSTROLOT BIAŁOLOTNY, m. Ocyypterus albo-
wiltatus, VALEN.

Langrayen 4 lignes blanches, Cuv. Beg.

anim. pl. 6. fig. 6.

Brunatny, skrzydła i ogon czarne, chorą-

giewki zewnętrzne czterech lotek skrajnych
oraz końce stórówek białe, dziób białawy, nogi

czarne. Ojczyzną wyspa Timor i Nowa Hol-

landya



OSTROLOTY. 315 '

4. OSTROŁOT OROPCIAŁY, m. Ocypierus fu-
scatus,,,VALENC.

Langrayen enfumć, VAL. Monog. pl. 9. f. 1.

Brunatno okopciały; twarz ciemno kaszta-

nowata; skrzydła, ogon i nogi czarniawe. Naj-

mniejszy z calego rodzaju, wielkością zięby na-

szćj nie przechodzi. Ojczyzną wyspy Moluckie.

5. OSTROLOT RDZAWOBRZUCHY, m. Ocypte-

rus ruficenter, VALENC.

Langrayen Q ventre roux, VAL. Monog. pl.
7.f.1.

Giowa popielata, wierzch ciała szarawo

brunatny, spód rudawy, brzuch rdzawy, skrzy-

dła i ogon czarne, stćrówki białawo zakończo-

ne. Ojczyzną ląd stały Indyi wschodnich.

6. OSTROLOT ZIELONY, m. Oczpeżru: viridis,
VALENC.

Pie-grićche DS art, TEMM. pia col.tezte,
Pie-grićche de Madagascar, BUFF. en, 32,

g. 2.

Lanius viridis, GMEL.

Gtowa, skrzydła i wierzch ciała ciemno zie-

lony; spód biały, ogon czarny Z dwóma środko-

Orn. T. 1. 40
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wemi stćrówkami i z brzegami wszystkich cie-

mnozielonego koloru; dziób siny z końcem bia-

łym, nogi czarne. Długość cali 73. Ojczyzną

Madagaskar.

7. OSTROLOT CZERWONOBRZUCHY, m. Ocy-

pierus sanguinolentus, TEMM.

Langrayen sanguinolent ,TEMM. pł. col. 499.6.
Leptopteryc cruenta, WAGL.

Lśniąco czarny, gdzieniegdzie .z metalicz-

nym połyskiem; brzuch i plamka na skrzydle

_ pąsowa, dziób siny, nogi czarne. Długość cali73,

Ojczyzną wyspy Sumatra i Borneo, *)

RODZAJ PIĘTNASTY.

SZCZECIAK, m. TRICHOPHORUS **) Teu.

Trichas, GLOGER.

Crinon, Fr. TEMM.

Dziób krótki, silny, stóżkowaty, przy na-

sadzie trochę rozszerzony, w końcu ściśniony;

 

/ %) Ten ostatni gatunek dla krótkości skrzydeł nie długo
się tu utrzyma i w pokrewieństwie Dzierzbowatych

(Laniadćs) udzielny oddział stanowić będzie; jakoż
zdaje się iż P. Izydor Geofiroy przenosi go już
do swojego nowego rodzaju Artamia.

**) W uprzednich dziełach Temminck'a nazwisko ro-

dzaju było Crtiniger, :
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szczyt ku końcowinieco zgięty; krajce wierzch-

nie lekko wyszczerbione; żuchwa od szczęki

krótsza. |

Nozdrza od nasady cokolwiek oddalone, ja-

jowate, otwarte; nad otworem paszczy bardzo

grube szczecia zrzadka wyrastają, lecz nozdrzy

nie okrywają.

Nogi poskoczne, krótkie; skok od palca

środkowego krótszy, palec skrajny po pićrwszy

staw przyrosły; obówie nóg tarczowate.

Skrzydła mierne albo krótkie; trzy pićrw-

sze lotki stopniowane, 4a, 5ta i 6ta najdłuższe.

Ogon mierny, zaokrąglony.

Ten nowy Temminck'a rodzaj składa się

z pięciu gatunków przez nikogo jeszcze|nieopi-

sanych; obyczaje ich, równie jak kraje w któ-

rych mieszkają, pod względem: historyi natu-

ralnćj nie są dótąd poznane.

SZCZECIAK BRODATY, m. Trichophorus bar-

batus, TEMM.

Crinon barbu, TEMM. pł. coł. 88.

Na podbródku i gardzieli broda zpiórek

dlugich, zaokrąglonych, nastroszonych, żółtych,

odróżnia go od innych współrodzajowych; ośm

lub dziesięć grubych, tęgich na cal długich szczeci

wyrasta nad samym karkiem na czalu, osobliw-

szy ten czub dowolnie od ptaka rozwijanym i
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stulanym bywa. Całe ubarwienie jest oliwko-
wo zielone, popielatawo mieniące, z wierzchu

ciemniejsze, na ogonie z odciehiem rudawym;

'na policzkach wązkie żólte stryszki,na piersiach

środek każdego piórka popielatawy; dziób i nogi
„czarniawe. Długość cali 8. Samica równie bro-

data i czubata, po świetlejszćj poznaje się bar-

wie. Ten gatunek odkryto na zachodnim po-

brzeżu Afryki w Sierra-Leone.

RODZAJ SZESNASTY.

DŁAWIK, m. EDOLIUS, CvvIER.

Dicrurus, VIEILL.

Irena, HoRsSF.

Corvus, Coracias, Lantus, Muscicapa, Auct.

Drongo, Fr.

Dziób mierny, twardy, silny, gruby, przy

nasadzie rozszerzony, na bokach cokolwiek wy-

pukły, w końcu ściśniony; szczęka sklepista, ku

końcowi zakrzywiona, haczykowata, wyszczer-

biona; żuchwa prosta z brodka zadartą; nasada

szczęki szczeciami długiemi twardemi osadzona.

Nożdrza nasadowe poboczne, blonką przym-

knięte, nasadowemi szczeciami przykryte.

Nogi poskoczne, krótkie, słabe; palec skraj-
ny po pićrwszy staw Zrosły; obówie tarczo-

wate.
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Skrzydła mierne; trzy pićrwsze lotki stop-
niowane, 4ta, Sta, 6ta najdluższe.

Ogon prawie zawsze przedłużony, mniej

więcćj widłowaty.

W rodzaju tym, przez niektórych natura-
listów za oddział tylko Muchołowek uważanym,

liczymy około 14 gatunków; wszystkie mieszkają

na starym ladzie, żywią się owadem, a po czę-

ści jagodami i różnemi nasionami; lasy od mie-

szkań ludzkich oddalone mają być upodobańćm
ich siedliskiem. Niektóre odznaczają się przy-

jemnćm śpiewaniem, inne świetnością barwy,

inne jeszcze niezmiernie przedlużonemi w ogo-
nie piórami. |

1. DŁAWIK SZĄFIROWY, m. Edolius puellus,

— REINW
Drongo azurć, TEMM. p col. 70. ó, 225. P:

476. Ć (młody).

Irena, ViG. Coracias, AUCTOR.

Z wierzchu szafirowo błękitny, lśniący, ta-
kiegoż koloru i pokrywy podogonowe, czoło i

cały spód, oraz skrzydła i stćrówki aksamitno

czarne. Dlugość cali 83. Samica szafirowo po-
pielata, skrzydła i ogon ma czarniawe; młode

czarniawo zielone, gdzieniegdzie szafirowemi

piórami odziane. Ojczyzną Jawa i Sumatra.

Temminck czyni uwagę iż exemplarze pocho-

dzące zSumatry są o cal większeidaleko świet-

niejszćj od Jawańskich barwy.
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2. DŁAWIK SZCZECIASTY, m. Edolius =
sins, TEMM.

doo Balicasse ou Choucas des Philippi
nes, BUFF. enl. 603. $. Cortus, AUCTOR.

Czarny z połyskiem zielonym metalicznym;

ogon widłowaty, dziób i nogi czarne. Długość

cali 9. U samca na tyle głowy szczecie dlugie;

samicy barwa mnićj świetna.

3. DŁAWIE CZUBATY, m. Edolius forficatus,

TEM.
Drongo huppe. 'TEuv. pł. coł. tezte.

Gotemouche hLuppć de Madagascar, Burr.

enł. 189.

Lanińs, AUCTOR.

Czarny, zielono mieniący, przy samćj na-
sadzie dziobu na czole czub wysoki, złożony

z piórek bardzo wązkich, blisko na dwa cale

dlugich, naprzód odgiętych; ogon długi mocno

widłowaty. Długość cali 10. Przyjemnością

glosu ma się odznaczać. Ojczyzną Afryka po-

łudniowa i Madagaskar.

4. DŁAWIK BŁĘRKITNAWY, m. Edolius coeru-
lescens, TEMM.

Drongo Fingah, VAL. pl 17.
Dicrurus coerulescens, VIEILL.

Lanius, AUCTOR.

Czarny z połyskiem szafirowym; piersi cie-

mno popielate, brzuch i pokrywy podogonowe
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białe, dziób i nogi czarniawe, ogon widłowaty,
Długość cali 73. Ojczyzną Indye wschodnie.

5. DŁAWIK ZIELONY, m. Edolius paradiseus,
TEMM.

Coucou Q meżcy. Bvrr. Ois, F, PI.
fp. 387.

Cuculus paradiseus, AUCTOR.

Ciemno zielony, czubaty, ogon dlugi; dwie
skrajne stćrówki od innych o sześć cali dłuższe,
nagie, przy końcu chorągiewką opatrzone; dziób
czarny, tęcze biękitne, nogi popielate. Długość
od końca dziobu do nasady ogona cali 6!, do
końca stćrówek cali 17. Mieszka w Indyach
wschodnich.

6. DŁAWIR DWUWITKOWY, m. Edolius setifer,
TEM.

Drongo a Prażóbonj VAIL. pł, 175.

Dicrurus platurus, VIEILL.

Lanius, AUCTOR.

Czarny, w ogonie widłowatym dwie skraj-
ne sterówki witkowate, nagie, prawie dwa razy
od ciała dłuższe, przy końcu tylko krótkiemi
promykami osadzoneiessowato zakręcone. Dlu-
gość oprócz witek cali 113. Ojczyzną Malabar
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7, DŁAWIE WIOSŁOSTERNY, m. Zdolixs re-

mifer, TEMM.

Drongo 6rames, TEMM. pł. col. 178 d.

Czarny z połyskiem metalicznym szafirowo

zielonym; w ogonie równym dwie skrajne stć-

rówki witkowate, nagie, dwa razy od ciaładłuż-

sze; wiosłowatym kształtem chorągiewek, przy

końcu na trzy cale długości stosinyfzajmujących,

od poprzedzającego różny. Długość oprócz wi-

tek cali 9. Samice obu tych gatunków pozba-

wione są piór dlugich w ogonie, lecz barwą od

samców się nie różnią.

8. DŁAWIK WĄSAL, m. Edolius hottentotus,
Temu.

Drongo Moustache, TEMM. pl. col. tezte.
Choucas du cap de Bonne Ksperance, Burr.

enl. 226. -
Corvus, AUCTOR.

Zielonawo czarny; nad nozdrzami przy sa-
mćj nasadzie dziobu wyrastają szczecia na trzy

cale dlugie, w różnym kierunku rozpierzchłe,

przy kącie paszczowym krótsze, tęgie; na karku

długie wązkie pióra kształcą grzywę, ogon mier-

ny, równy, wielkość IKosa. Ojczyzną przylądek

Dobrćj Nadziei.
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Dławik ten, nie był dotąd w żadnym zbio-

rze ani w naturze widzianym; exemplarz zaś,

z którego rytowano tablicę powyższą, w muzeum

paryzkićm już nie istnieje.

Tu jeszcze o kilku gatunkąch Levaillant'a

namienić wypada: Le Drangear, Dicrurus mu-

sicus, Vieill.; Vailł. Ois. d'Afr. pl. 169. Drongie,

Vaill. pł. 170; Drongo bronze, Vaill. pł. 176 t. d.

W ogólności wyrzec można, iż historya natural-

na Dławików nie jest jeszcze dostatecznie wy-
pracowaną i że wiele w nićj obojętności nie-
rozwiązanych pozostaje do sprawdzenia dla po-

zniejszych badaczy. |

RODZAJ SIEDMNASTY.

GĄSIENICZNIK, m. CEBLEPYRIS, CuviER.

Campephaga, VIEILL.

Echeuilleur, Fr.

D:iób mierny, silny, gruby, przy nasadzie

rozszerzony, trochę wypukły, w końcu ściśnio-
ny; szczęka sklepista; szczyt mało odznaczony,

łukowato przy końcu zgięty; krajce szczęki
szczerbate; żuchwa prosta, cokolwiek od szczę-

ki krótsza.

Nozdrza nasadowe, poboczne, jajowate, o-

twarte; w piórkach wypustek naczelnych ukryte.

Ga. LT. 1 41
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Nogi słabe, krótkie; palce w osadzie zro-

słe, obówie tarczowate.

Sźrzydła mierne; lotka pićrwsza krótka,

dwie następne stopniowane, 3a i 4ta lub 5ta

najdłuższa.

Ogon szeroki; pióra kuprowe gęste, tęgie,

częstokroć ością zakończone.

Gąsieniczniki Żyją gromadnie na najwyż-

szych i najcienistszych drzewach; żywią się pra-

wie wyłącznie gąsienicami, lubo poczwarkami

i owadem skrzydlatym nie gardzą. Ten wybor

pokarmu powodowal Levaillant'a do nadania im

nazwiska francuzkiego Kchenilleur, jemu win-
niśmy pićrwszą dokładną o tych ptakach wia-

domość. Spokojnych i cichych są obyczajów,
lataią mało i na ziemię nigdy się nie spuszczają.
Niektóre gatunki mieszkają wAfryce,inne w In-
dyach wschodnich na statym lądzie lub na wys-
pach archipelagów morza indyjskiego i Oceanii.

Gatunki afrykańskie, lubo z cech i kształtu do
indyjskich podobne, różnią się atoli kolczystćm

zakończeniem stosin piór kuprowych. U da-

wniejszych pisarzy porozrzucane byty po ro-

dzajach: Corvus, Museicapa i Turdus, Cuvier
w jeden zjednoczył je rodzaj, dziś z nowo

odkrytemi, około 12 gatunków zawierający.
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1; GĄSIENICZNIE SIWY, m. Ceblepyris canus,

Cuv.

Echenilleur Kinkimanou, TE. pł. coł..
teate.

Le grand Gobemouche cendrć de Madaga-

scar, BUFF. enł. 541.

Compephaga cana, VIEILL.
Muscicapa, AUCTOR.

Popielaty; głowa, kark, gardziel, dziób, lot-

ki, ogon i nogi czarne; brzuch błękitnawy, rzyć

biała, lotki zewnętrzne, stćrówki środkowe i

końce skrajnych popielate. Długość cali 85.

Ojczyzną Madagaskar.

2. GĄSIENICZNIK POPIELATY, m. Ceżlepyris
Leraillantii, TEMM.

Echentilleur gris, VAILL. pł. 162, 163.

Z wierzchu czarniawo popielaty, od spodu
świetlejszy; kantar, czoło i policzki czarne.

Długość cali 8. Ojczyzną Afryka południowa.
Ten z poprzedzającym u wielu pisarzy za jeden

gatunek był poczytany.

3. GĄSIENICZNIE CZARNY, m. Ceblepyris niger,
TEM. :

Echenilleur noir, Val. Ots. d'Afr. pl. 165.

Czarny, brązowo łśniący; pokrywy podogo-

nowe zielone. Długość cali 7. Ojczyzna tamże.
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4. GĄSIENICZNIE ŻÓŁTY, m. Cedlepyris flavus,

TEMM.

- Echćnilleur jaune, Vit. Ois. d'Afr. pł. 164.

Żółty, czarno łuskowany z wierzchu, po-

pielety od spodu, piersi i boki żółte. Ojczyzną
Afryka południowa. *)

5. GĄSIENICZNIE MASROWANY, m. Cedlepyris

personatus, m.

Rollier d masque noir, VAILL. Ois. de Par.
pł. 30. :

Corcus, AUCTOR.

Popielaty, przód głowy czarny, u samicy

tylko przepaska czarna przez oko. Ojczyzną

Oceanija.

6. GASIENICZNIE PŁATKOWIEC, m. Cedlepyris
lobatus, TEMM.

Echenilleur a barlallons, TEM. pł. col. 279. ó,

280. P.

Nad kątem paszczowym pod okiem płatek
skórny nagi, czerwony; głowa i szyja ciemno

%) Według PP. Geoffroy i Lesson, ten gatunek jest

samicą ptaka opisanego przez Temmipck'a pod na-

* zwaniem [ros phoenicopterus, którego oni do ro-

dzaju Gąsiemicznika wcielają. Obacz rozprawę P. J.

- Geoffiroy w Magazynie zoologicznym.
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zielona z połyskiem metalicznym, spód i kuper

rdzawy, grzbiet i pokrywy skrzydeł żółto zie-

lone, podbrzusie i pokrywy podogonowe żółte,

czarnego ogona skrajne stórówki żółto zakoń-

czone, dziób i lotki czarne. Długość cali 7. Sa-

mica bez płatków z głową i szyją czarną, ze

spodem ciała żółtym. Ojczyzną GwineaiCongo.

7. GĄSIENICZNIE CZARNOPRĄG, m. Cedlepyris
pepuensis, *) TEMM.

Echenilleur a bandeau, TEwM. pł. coł. tezte.

Le Choucari de la Noutelle Guinće, Burr.

enl. 630.

Corcus, AUCTOR.

Ciemno popielaty z wierzchu, świetlejszy

od spodu, podbrzusie i rzyć białe, kantar i sze-

roka przez oko pręgaczarna; lotki czarne, stć-

rówki czarniawe, dziób żółtawy. Długość cali

11. Ojczyzną, Nowa Gwinea, ziemia Papuanów.

Gatunek wątpliwy.

8. GĄSIENICZNIK DWUBARWNY, Cedlepyris
bicolor, Temu. **)

Echćnilleur bicolore, TEms. pł. coł. 278.

Z wierzchu czarny, ze spodu biały; kuper

 

*) Z tego i z gatunku Nm 6. oznaczonego, utworzył

Cuvier rodzaj Graucalus z dodaniem Jedwabnicy

(Kilta) za gatunek trzeci.

%**) Według Lessona i ten gatunek należeć powinien de
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i nasada stćrówek biała; dziób siny, nogi czarne.
Długość cali 11+. Mieszka na wyspie Sumatra;
nowo odkryty; jedyny exemplarz znajduje się

w muzeum niderlandzkićm.

9. GĄSIENICZNIE OŁOWIASTY, m. Cedlepyris

Novae Guineae, TEMM.

„Echćnilleur plomdć, Temu. pl. col. tegte.
Choucas de la Nouvelle Guince, Burr. enł,

629. (młody).

Otowiasto popielaty bez odmiany; cały przód
głowy, lotki i stćrówki czarne, dziób czarny,
nogi sine. Długość cali 12, u samicy i młodych
kantar i pręga przez. oko czarna, podbrzusie i
kuper biało i czarno pręgowane. Ojczyzną Nowa
Gwinea.

10. GĄSIENICZNIE OKULAROWY, m: Ceblepy-
ris perspicillatus, TEMN.

Echenilleur 4lunettes, TEMM. pł, coł. tezte.
Merle de la Chine, BuFr. enl. 604.
Turdus, AUCTOR.

Glowai szyja popielata; czoło i plama na-
kształt okularów oko obejmująca czarna; z wierz-
EPC

rodzaju Cuvier'a Graucalus—Temm. Tabl. meik.,
addit. et corrections, Artamia bicolor.
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chu rudawo brunatny, ze spodu gliniasty; rzyć

Żółta; w ogonie klinowatym dwie środkowe stć-

rówki rudawe, dziób czarniawy, nogi Żółte.

Diugość cali 83. Ojczyzną Chiny.

11. SA) CZARNY, m.Cedlepyrisfien-
briatus, [EMM.

Echenilleur frangć, Teu. zcol. 249. Ó,
250. 7.

Glowa, szyja i wierzch ciała czarny, spód
czarniawy; na skrzydłachi ogonie połysk brą-

zowy, końce dwóch skrajnych stórówek popie-
late, tęcze żółte, dziób i nogi czarne. Długość

cali 74. Samica popielata; cały spód biało, czarno

ipopielato w poprzek pręgowany. Ojczyzną

Jawa, Banda i Sumatra.

12. GASIENICZNIE RDZAWOBRZUCHY, m. Ce-

blepyris aureus, TEMM.

Echćnilleur oranga, TEMM. pł. coł. 582.
fig. 2. 0.

Z wierzchu czarny, z połyskiem purpuro-

wo-szafirowym , uzdy czarne, nad okiem brew,

podbródek, boki szyi i szerokie bramowanie po-

kryw skrzydlnych, czysto białe; przód szyi,

piersi i cały spód pomarańczowo rdzawy; końce

dwóch skrajnych stćrówek biale, dziób i nogi
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czarne. Długość cali 7. Mieszka w lasach na
wysokich górach; odkryty w okolicach bezlu-
dnych wyspy Timor przez Reinww Samica
niepoznana.

Dwa gatunki odkryte w Nowćj Hollandyi
Ceblepyris, lineatus i Cetlepyris tricolor S%aAlns,
dla niedostatecznych opisów tu się nie mieszczą.

RODZAJ OŚMNASTY.

KRUCZYNA, m. CORACINA, VIEILL., TEMM.

Coronis, GLOGER. Cephalopterus, GEOFr.
Gymnoderus, GEOFF., Cuv.

Coractne, Fr.

"Dziób mierny lub od głowy dłuższy, gruby,
silny, nożowato graniasty, trochę przy nasadzie
spłaszczony; koniec szczęki zgięty, śrónipny,
z krajcami wyszczerbionemi lub gładkiemi; żu-
chwa prosta z brodką spłaszczona; nasada SZcze-
ciami krótkiemi tęgiemi osadzona.

Nozdrza nasadowe, poboczne, okrągławe,
z tylu błonką rzęsowatą przymknięte.

Nogi poskoczne, mierne, silne; palce przed-
nie prawie wszystkie równćj długości, skrajny
ze środkowym po pićrwszy staw zrosłe, wnę-
trzny w osadzie przyrosiy; obówie tarczowate.

Skrzydła mierne, dlugie; lotka 3a, Ata i 5ta
najdłuższe.
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Vieillot tworząc ten rodzaj, zgromadził

w nim ptaki w rodzajach: Corvus, Coracias,

Muscicapa, Gymnocephalus, Cepkhalopterus i

Gracula rozproszone; Temminck zaś dodał jesz-

cze niektóre do rodzaju Ampelis dawnićj nale-

Żące. Obyczaje ich dotąd nie są poznane; po-

karmem bez wątpienia po większćj części owa-

dy. Wszystkie mieszkają w klimatach gorących

starego inowego lądu. Niektóre pięknóm ubar-

wieniem, inne strojnością upierzenia oko zadzi-

wiaja.

1. KRUCZYNA STROJNOCZUB, m. Coracina ce*

phaloptera, VIEILL.

Coracine cćphaloptere, TEww. pł. col. 255.

Cate upierzenie czarne; na głowie czub wy-

rastający przy samćj nasadzie dziobu, złożony

ze stosin gęsto u spodu skupionych białych, któ-

rych wierzchołki chorągiewkami opatrzone roz-

taczają się dokoła naksztatt rozpiętego parasola,

lub z większćm jeszcze podobieństwem do ka-

pelusza grzybów Bedłhami zwanych; szyi część

niższa naga, okryta osobliwszą bawetą z dlugich

piór ukształconą, na przodzie szyi aż po brzuch

wiszącą: ta i pióra czubowe odznaczają się po-

łyskiem szafirowo metalicznym; dziób i nogi

czarne. Długość cali 18, Ojczyzna dotąd wąt-

pliwa. Jedyny exemplarz muzeum paryzkiego

Orn' T. I. 42
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póchodźi z Ameryki poludniowćj, lecz bez pew-

nego óznaczenia kraju. Prof. Izydor Geoffroy

de St. Hilaire przywiozł go z Lizbony i pićrw-

sżą o nim podał wiadomość w Rocznikach mu-
"żeum paryzkiego pod nazwaniem Cephalłopterus
ornótus.

2. KRUCZYNA TARCZYSTA, m. Coracina scz-

tata, TEMM.

Coracine ignite,'[EuM. pł. coł. 40.
Ampelis sanguinicollis, LiIcHt.; Coracias,

AUCTOR.

Czarna, pióra wielkićj pasowćj tarczy przód
szyi i piersi IC błyszcza jakby lakie-

rem powleczone; tęcze ŻŻółte, dziób i nogi czar-

ne. Wielkość naszćj wrony pospolitćj. Długość

cali 16. W Brazylii nie rzadka.

3. RRUCZYNA CZERWONOGARLISTA, m. Cora-

cina rubricollis, TEMM.

Coracine Piauhau, Temu. pł. coł, teste.
Grand Gobemouche 4 gorge pourpre de

Cayenne, Burr. en. 381.
Querula purpurea,VIEILL.; Ampelis, Aucr.

Czarna,na podbródkui gardzieli plama pur-

purowo pąsowa, dzióbi nogi czarne. Długość

cali 12. Ojczyzną Ameryka południowa. U Fran-

- cuzów gatunek ten i przeprzedzający pod ogól-

nóm imieniem Z%aukhau jest znany.
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4. KRUCZYNA ŁYSA, m. Coracina cała, TEMM.

Coracine chauve, Temu. pł. coł. teste.
Choucari chauce de Cayenne, BuFF. end. 521,
Gymnocephalus capucinus, GEOFFR.; Cor-

tus, AUCTOR.

Rdzawo brunatna z wierzchu; czoło i
wierzch głowy nagi, spód ciała ciemno rdzawy,

skrzydla i ogon czarne; dziób czarniawy, nogi

sine. Długość cali 13. Ojczyzną Kajenna.

5. RRUCZYNA NAGOSZYJNA, m. Coracina nuda,

TeMmM.

Coracine col-nud, TEMM. pł. coł. tezte.

Le col-nud de Cayenne, Burr. enl, 609.
Gymnodernus, GEOFFR.

Corvus nudus et Gracula foetida, AucT.

Czarna; głowa okryta puchem kutnerowa-

tym axamitno czarnym; szyja ztyłu i z boków

naga, z przodu cokolwiek upierzona, skrzydła

popielatawe, dziób siny, nogi czarne. Długość
około cali 13. Ojczyzną Kajenna.

6. RRUCZYNA PĄSOWĄ,m. Coracina phoenicea,

TEMM.

„Ampelis et Coracias phoeniceus, SHAW.
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Cotinga rouge, VAL. pł. XXV,

Piauhau pourpre, LESS,

Dziób i całe upierzenie świetno pąsowe,

Ojczyzna Kajenna.

7. KRUCZYNA SZARA,m. Coracina cinerea,TEMM.

Cotinga cendrć, VMLL. pl, XLIV,

Ampelis cinerea, GNEL.

Piauhau cendrć, LESS,

Szaro oliwkowa, białemi wązkiemi płomy-

kami gęsto upstrzona. Ojczyzną Brazylija.

RODZAJ DZIEWIĘTNASTY.

BŁAWATNIK, m. AMPELIS, LiNN:, Cuv.,ILLIG.,

TEMM,

Schmach-vogel, Niem.; Cotinga, Fr.; Chat- :

terer, Ang.
Dziób krótki, prosty,twardy, przy nasadzie

rozszerzony, trójgraniasty; szczyt zaokrąglony,

nosek nagle zgięty; krajce wierzchnie przy koń-

cu wyszczerbione,

Nozdrza nasadowe; poboczne, błonką w pół
przymknięte, szczeciami nasadowemi okryte,

paszcza obszerna,

Nogł mierne; palce poboczne po pićrwszy

staw do środkowego przyrosłe; obówie tarczo-

„wate.

Skrzydła mierne; lotka pićrwsza krótka,

druga najdiuższa.
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UL inneusza rodzaj Ampelis.obejmowat
Jemioluchy Bombycilla, Kruczyny Coracina,

Glistowniki Casmarhynchos i Jaskólniki Zroc-
nias, które dziś za udzielne .uważają się ro-

dzaje. Właściwe zaś Blawatniki w rodzaju
Ampelis pozostałe, mieszkańcami są krajów A-

meryki południowćj; żyją w lasach bagnistych

nie gromadnie; dwa razy do roku uczęszczają

na miejsca otwarte, anawet do mieszkań ludz-

kich się zbliżają; żywią się owadem, robactwem

i jagodami; w porze godowćj odznaczają się

najświetniejszćm ubarwieniem; poźnićj żywość

kolorów stopniami się zmniejsza, a całe upie-

rzenie staje się posępne i ciemne. Barwa samic

i pićrwszoletnich szarawa, samców zaś ledwo
po trzykrotnćm wypierzeniu się doskonałą się

staje. ;

1. BŁAWATNIER CZERWONY, m. Ampelis car-
nifec, LINN. .

Cotinga ouetie, TEMM. pł. co. tezte.

Cotinga rouge de Cayenne, Bvrr. en/, 378. Ó.

Wierzch głowy puszysty, prawie czubaty,

brzuch i kuper pąsowy, reszta upierzenia czer-

wono rudawa; przepaska przez oczy, końce lotek

i stćrówek, czarne; gardziel czarno purpurowa;
dziób i nogi brunatne. Długość przeszło cali 8.



336 © PTAKI OWADOŻERNE

Ojczyzną Nowa Hiszpanija, Gujana iinsze A-

meryki południowćj kraje.

2. BŁAWATNIK PURPUROWY, m. Ampelis Pom-

padora, LiNN.

Cotinga pacapaca, TEMM. pł. col. tezte.

Pompadour ou Cotinga pourprć de Cayenne,

Burr. enl. 279.6, 699. (młody); Lanius Nen-

gela, GMEL.

Karminowo purpurowy z połyskiem piór

jedwabistym, prócz lotek białych brunatno za-
kończonych i takichże pokryw skrzydlnych, któ-

re są tęgie, rynienkowate, łukowato w dół zgięte;

dziób i nogi czarne. Długość cali 74. Mieszka

w lasach Gujany; w marcn i wrześniu lasy 0-

puszcza, a do pól uprawnych i domówstw ludz-

kich się zbliża.

3. BŁAWATNIEK KOMANDOR, m. Ampelis Co-

tinga, LINN.

Cotinga cordon óleu, TEmv. pł. coł. tegte.

Cotinga du Brósil, BUFF. enl. 188.d.

Ultramarynowo błękitny, cały spód purpo-

rowo fioletowy, szeroką na piersiach przepaską

błękitną, jakby wstęgą orderową ozdobiony;

kilka płam pąsowych na gardzieli; lotki i stć-

rówki błękitno brzeżystey czarne. Dlugość cali

9. Ojczyzną Brazylija. |
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4. BŁAWATNIR NIEBIESKI, m. Ampelis coe-
rulea, 'TEMM. .

Cotinga bleu, TEuw. pł. coł. texte.
Le Cotinga, Burr. en/. 186. 8.

Podobny do poprzedzającego, lecz mnićj
świetny bez blękitnćj na piersiach przepaski i

- bez plam pasowych; czy nie odmiana barwy?
Mieszka tamże.

5. BŁAWATNIK JEDWABISTY, m. Ampelis
Maynana, LINN.

Cotinga des Maynas, Burr. enł, 229. Ó,

Cala opona tego Blawatnika składa się z piór
rozstrzępionych, włosienkowatych, do jedwab-
nćj peli podobnych, wszystkie od nasady są
biale, a od połowy do końca błękitne; ogólna
więc barwa jego jest jasno btękitna, zielonawo
lśniąca, w którćj gdzieniegdzie tylko przebija
się białość spodnićj piór części; gardziel purpu-

rowa, lotki i stćrówki czarniawe. Długość cali
-73. Ojczyzna Ameryka południowa.

6. BŁAWATNIK CZERWONOSZYJNY, m. Am-

pelis cayana, LINN.

Cotinga Quereiva, TEMM. pł. coł. żezte.

Cotinga de Cayenne, BUFF. enl, 624. Ó, Grice
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de Cayenne, 515. (miody); u GWELINA Tur-
dus Cayennensis.

Błękit w seladqynowy kolor wpadający sta-

nowi ogólną ptaka tego barwę, nasada wszyst-

kich piór czarna, gardziel i przód szyi purpu-

rowy, z fioletowym połyskiem, skrzydła i ogon

czarne z obrzeżeniem piór seladynówóm, dziób

i nogi czarne. Długość cali 83. Ojczyzną Ka-

jenna.

7. BŁAWATNIKR ZÓŁTY, m. Ampelis cucullata,

TeEuM.

Cotinga Coqueluchon, Teu. pł. coł. 363.
 Procnias melanocephale, SWAILNS.

Żółty; kaptur czarny obejmuje głowę, szyję

i wyższą część piersi; grzbiet kasztanowaty,

lotki i stćrówki czarne zielono brzeżyste, dziób

sinawy, nogi brunatne. Dlugość cali 8. Samica

zielonawa. Mieszka w-Brazylii.

RODZAJ DWUDZIESTY.

MIĘKKODZIÓB,m.CASMARIHYNCHOS, Teuu.

Arapunga, P. Max.

Adverano, Fr.

Dziób od głowy krótszy, przy nasadzie sze-
roki, bardzo spłaszczony, miękkii giętki, w koń-
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cu ściśniony, rogowy, twardy; krajce wierzchnie
przy końcu wyszczerbione; krajce żuchwy wąz-

kie, miękkie; bródka rogowa, twarda.

Nozdrza wielkie, jajowate, przy” samym
końcu dziobu umieszczone; błonka przykrywa-,

jąca rowek nozdrzowy rzęsowata.

Nogi poskoczne, mierne; palce w osadzie

zroste, poboczne równćj długości; obówie tar-
czowate.

Skrzydła mierne; dwie pićrwsze lotki stop-
niowane, 3a i Ata najdluższe.

Rodzaj ten, z rodzaju Ampelis wyłączony,
trzy tylko dotąd posiada gatunki: wszystkie
mieszkają w lasach w głębi Brazylii położonych;
Żyją samotnie; karmią się owadem, robactwem
i miękkiemi owocami, które słabym swym dzio-
bem pokonać mogą; odznaczają się mięsistemi
różnokształtnemi wyrostkami, lub nagością gar-
dzieli.

1. MIĘKKODZIÓB SOPLOWATY, m. Casmarhyn-
chos carunculatus, TeuM.

Averano caronculć, TEM. pł. co. tezgte,
Cotinga blanc de Cayenne, BUFF. enł, 793,8k

(stary), 794. (młody).

„Ampelis, AUCTOR.

Samiec snieżno biały; nad dziobem wyrost
soplowaty, białym puchem porosty, zwisiy, z

Orn. T. 1. , 43
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władzą dowolna erekcyi, w tym stanie dlugo-
ścią do 2ch cali dochodzi; dziób i nogi czarne,
Samicaz wierzchu oliwkowo:zielonawa, od spo-
du żółta, czoło i policzki ma białe. Długość
cali 12. Mieszka w Brazylii. Buffon opisał ptaka
tego pod nazwiskiem Guira-panga ou Cotinga
blanc.

2. MIĘKKODZIÓB GLISTOWNIK, m. Casmarżyn-
chos variegatus, TEMM.

Averano Guira-panga, Teu. pl. coł. 51.6.
Atcerano carnobarba, LESS.
Procnias melanocephalus, P. Max.

„. Głowa i kark szaro rdzawe; całego ciała
upierzenie i ogon siwo białe; skrzydła, dziób i
nogi czarne; u samca gardziel i przód szyi nagi,
pod dziobem i podbródkiem wisi wiązka wy-
rostków glistowatych, na póltrzecia cala długich,
koloru zsiniałego; samica zielonawa nić ma szyi
nagićj ani rzeczonych glistowatych sopli. W o-
pisach Buffona nazwany Cotiaga Averano. Oj-
czyzną Brazylija; od innych współrodzajowych
rzadszy.

3. MIĘKKODZIÓB NAGOSZYJNY,m. Casmarhyn-
chos nudicollis, TEMM.

„Averano Ara-panga, Tewu. pl. coł. 368. z
383. .

Procnias nudicollis, P. Max.

Bialy; twarz, gardziel i przód szyi nagie;
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nagość ta w żyjącym ptaku zielona zrzadka
czarnemi szczeciami osadzona; dziób czarny,

nogi czerwonawe. Długość cali 10. Samica zie-

lonawo szara, z wierzchu świetlejsza, ze spodu

Żółtawo pstra, wierzch głowy ma czarny, części
nagie jak u samca. Odkryty w Brazylii przez
Księcia Max. Neuwied. Ptak ten samotny sie-

dząc na wierzchołku suchćj gałęzi wyniosiego

drzewa, wydaje glos krótki, do silnego uderze-

nia młotem po kowadle podobny.

RODZAJ DWUDZIESTY PIERWSZY.

JASKÓLNIK,m. PROCNIAS *), ILLIG., HOFFMG.,
TEMk.

Tersina, VIEILL.

Procnć, F'r.; Schnapper, Niem.

Dziób krótki, rozszerzony, od czoła szer-

szy, trójkątny, silny, twardy, rogowy, przy na-

sadzie spłaszczony; szczyt zaokraglony z nos-

kiem zgiętym, w końcu ściśnionym; krajce wy-
szczerbione.

Nozdrza nasadowe, przy samćm czole do

 

R . . . . . s g ,
%) Miano mitologicznej Proknż, zamienionćj w Jaskół-

kę, do rodzaju tego zastosowane, z powodu wiel-

kiego do Jaskółki na pićrwszy rzut oka podobień-

stwa,
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szczytu zbliżone, z obwódką wystawną, piórka-

mi osłonione.

Nogi poskoczne, mierne; palce w osadzie
zrosłe, poboczne równe, obówie tarczowate.

- Skrzydła mierne; lotka lsza cokolwiek od

2gićj krótsza, Ża i 3cia najdłuższe.
Iiliger ustanowił ten rodzaj; widzimy w nim

u poźniejszych pisarzy niektóre Bławatników

gatunki, a mianowicie Ampelis carunculata i

variegata, mylnie zamięszane. Dziś, po utwo-

rzeniu przez Temminck”a rodzaju poprzedzają-

cego, dwa tylko właściwych Jaskólników pozo-

stają gatunki. I lubo o ich obyczajach Żadnćj
dotąd nie mamy wiadomości, jednakże z silnćj

budowy dziobu wnosić śmiało można, że się
Żywią Żukami, a mianowicie z gatunków więk-

szych, których w Brazylii, ojczyznie Jaskólni-

ków, nieprzeliczone znajduje się mnóstwo. Pta-
ki te wedlug ostatnich postrzeżeń dwukrotnemu
pierzeniu się ulegają.

1. JASKÓLNIK NIEBIESKI, m. Procnias ventra-
lis, ILLIG.

Procnć Thersine, Teuu. pł. coł. 5. f.1. Ć,
2-2.

Tersina coerulea, VIEILL.
Ampelis, AUCTOR.

Biękit błyszczący stanowi ogólną barwę
samca: piękny ten kolor na exemplarzach długo
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na światło wystawionych przechodzi stopniami
w seladynowe odcienia; środek brzucha i po-

krywy podogonowe białe, boki w poprzek czar-

no pręgowane; dziób, twarz i nogi czarne, tęcza

czerwona. Długość cali 6. Samica zielona. Mie-

szka w lasach Brazylijskich.

Drugi gatunek, nowo odkryty w Peru.

RODZAJ DWUDZIESTY DRUGI.

SZEROKODZIÓB, m. EURYŁAIMUS,Hoksr.,
"TEn.

Erolla *) eż Corydon, LEss.

Eurylaime, Fr.

Dziób od głowy krótszy, silny, twardy, ro-

„.gowy, bardzo spłaszczony, przy nasadzie nie-

zmiernie rozszerzony, od czoła szerszy; szczyt

wyraźny, zaokraglony, fukowato zgięty; krajce
esowato wychylone, wydatne, aż poza oczy prze-

dlużone, całkiem żuchwę obejmujące, w końcu

„wyszczerbione. :

Nozdrza przynasadowe, na powierzchni

dziobu umieszczone, nagie, jajowate, otwarte;

nasada dziobu szczeciasta.

*%*) Dwa gatunki w tym rodzaju z dziobem cokolwiek
mnićj spłaszczonym powodowały P. Lesson do u-

tworzenia udzielnego rodzaju Krolla,
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Nogi poskoczne, mierne, niesilne; skok od

palca środkowego krótszy; palce poboczne nie-

równej długości, skrajny palec po staw drugi,

wnętrzny po pićrwszy, przyrosłe; obówie tar-

czowate.

Skrzydła krótkie; pićrwsza lotka od drugićj

krótsza, trzecia najdłuższa.

Ogon zaokrąglony lubdługi, stopniowany.

Winniśmy nowy ten rodzaj naturaliście
angielskiemu P. ITorsfield; w nim wszystkie pra-

wie gatunki liczą się do nowo odkrytych, a

z barwy do ozdobnych ptaków. Szerokodzioby

zdają się zastępować w Indyach wschodnich pod

tą samą szerokością geograficzną Jaskólników i

Piłaskodziobów Ameryki południowćj; z cech

zaś charakterystycznych wielką mają styczność

ze Zmierzchnikami (Podargus) starego lądu.

Wszystkie gatunki mieszkają na wyspach morza
indyjskiego w lasach bagnistych; żywią się o-

wadem i robactwem, które łowią lub zbierają

na ziemi; gniazda swe zawieszają na końcach

giętkich galęzi drzew po nad wodami rosnących.

Samica niesie dwa jaja, od samca barwą się nie

różni. |

1. SZERORKODŻIÓB CZERWONODZIOBY, m. Zu-
rylaimus Corydon, Teu.

Eurylaime Corydon, TEMw. pł. coł. 297.

Dziób potężny szeroki i okolice oczu nagie,
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czerwone, suty czub na głowie i całe upierze-

nie czarne, podgardziel i przód szyi rudawy,

na lotkach lustro, na ogonie szeroka przepaska

biała, na barkach pod czarnemi piórami ukryta

diuga plama płomienisto czerwona. Długość cali

73. Ojczyzną wyspa Sumatra.

2. SZEROKODZIÓB PAPUGOWATY, m. Zurylai-
mus psittacinus, MiiLL.

Eurylaine psittacin, TEus. pl. coł, 598.

Głowa aksamitno czarna; wierzch głowy,

przepaska na karku i nasada lotek turkusowo

błękitne; czoło, uzdy, okolice oczu, na czalu krót-

ki czubek, tudzież podgardle i przód szyi cy-

trynowo żółte; wierzch ciała ciemno, spód jasno
zielony; lotki i wązkie sterówki przedłużonego

ogona, szafirowe; dziób czarniawy żółto obrze-

Żony. Długość cali 103, samego ogona cali 51.

Dotad tylko na wyspie Sumatra postrzeżony

przez P. Miiller'a.

3. SZEROKODZIÓB BIAŁOBARCZYSTY, m. Zx-
rylaimus nasutus, TEMM.

Eurylaime nasique, TEMM. pł. coł, 154,

Erolla nastca, LESS,

Todws, AUCTOR,

Głowa, kark, piersi, grzbiet, skrzydła i o0-

gon czarne, z połyskiem brązowym na głowie
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i grzbiecie; baweta na przodzie szyi, cały spód
ciała i kuper purpurowo karmazynowe, pięć

wązkich barkówek ostro zakończonych tworzą
nad skrzydłami długą smugę białą; szrank skrzy-

deł żólty, dziób czarniawy z Żółtemi krawę-

dziami, nogi czarniawe. Długość cali 8. Ojczy-

zną wyspy ŃSondzkie.

4. SZEROKODZIÓB HORSFIELD'A, m. Eurylai-
mus Horsfieldii, TEM.

Eurylaime Horsfield, Teu. pł. col. 130. ó5

131. 9.
Eurylaimus javanicus, EIORSF.

Wierzch głowy, całego ciała i ogon, czarne;

na głowie czarność mieni się purpurowym ko-

lorem, który na bokach szyi nad czerwonością

górę bierze; spód ciała czerwonawy, na przo-

dzie szyi z popielatym, na podbrzusiu z żółtym

kolorem pomięszany; szrank, lustro na lotkach,

część barkóweki pokrywy podogonowe żółte;

dwie średnie stćrówki czarne, u reszty biała

plama przy końcu; dziób jak u poprzedzającego;

u niektórych samców plama na piersiach księ-

Życowata czarna; samica czarniawa Żółte u-

pstrzona. Odkryty przez P. Horsfielda w naj-

dzikszychi najniedostępniejszych okolicach wy-

spy Jawy.
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5. SZEROKODZIÓB KAPTURNIE, m. Euryłai-
mus cucullatus, TEMM.

Euryłaime 4 capuchon, TEuM. pł. col. 261.

Głowa i płaszcź czarny, na szyi biała ob-
różka, piersi i brzuch, różowe; grzbiet, barków-
ki, szrank, brzegi lotek drugiego rzędu, kuper
i podbrzusie żólte; ogon krótki, zaokrąglony;

na każdćj stćrówce przy” końcu plama okrągła

biała. Dlugość cali 55. Ojczyzną Sumatra.

6. SZERORODZIÓB BLAINYILIA, m. Furylat-
„ mus Blainvilli; GARN.

GARNOT. Zooł. de la coq. pł. 19, f. 2.
Erolla Blainvili, Less. Tr. d'Orn. pł. 260.

Czarny; od oka wzdłuż szyi smuga, na kar-

ku igrzbiecie plama, białe; kuper, rzyć i pokry-
wy ogonowe jak krew czerwone. Dlugość cali6.

Nowo odkryty przez P. Garnot i Lesson w No-

wćj Gwinei. |

7. SZEROKODZIÓB KSIĘŻYCOWATY,m. Eury-
laimus lunatus, GOULD.

Wierzch głowy i policzki brunatno rdzawe,

brwi i podgardle pópielate, piersii brzuch sine,
grzbiet kasztanowaty, po bokach szyi plamki
księżycowate biale, skrzydła lazurowe, czarne-

go ogona trzy skrajne stórówki biało zakończo-

GmT. 1. 44
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ne. Długość cali 6. Ojczyzną Indyi wschodnich
stałego lądu sam przylądek. Samicy plam księ-

Życowatych na szyi brakuje.

RODZAJ DWUDZIESTY TRZECI.

SKALNIK, m. RUPICOŁA, BRiss., Cvv.

Pipra, AUCTOR.

Coq-de-roche,Rupicóle, Fr.

Dziób mierny, silny, sklepisty; szczęka przy

końcu nieco zakrzywiona; krajce wierzchnie i

spodnie w końcu wyszczerbione. *

Nozdrza nasadowe, poboczne, jajowate,

całkiem piórami czuba grzebieniastego przy-

kryte. ż
Nogi pochodowe, mierne, silne; skok z wierz-

chu upierzony; palec skrajny więcćj niż po pićrw-

szy staw, wnętrzny w osadzie przyrosty; ksiuk

gruby silnym pazurem uzbrojony, obówie tar-

czowate.
Skrzydła mierne, pićrwsza lotka wązka

nitkowato zakończona, czwarta i piąta najdiuż-

sze; ogon krótki, szeroki, równy.

Lubo Brisson rodzaj ten odosóbnił pod naz-

wiskiem Rupicoła, poźniejsi wszakże naturali-

ści najniewłaściwićj pomięszawszy go Ż Gorzy-

kami, Muchołowkami, Mrówkolowami i t. d. do

rodzaju Pipra wiączyli. Skalników dotąd trzy
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mamy gatunki. Dwa dawnićj poznane mieszkają
w Ameryce południowćj na górach skalistych

w rozpadlinach lub głębokich pieczarach; tam sa-

mica w gnieździe z gałązek suchych usposobio-
nćm, niesie dwa jaja białe, okrągławe. Skalniki

Żywią się owocami, jagodami, ziarnem i owadem;

ziemię grzebią jak kury i w piasku się kąpią.

O trzecim nowo odkrytym gatunku tyle tylko

wiómy, że Indye wschodnie są jego ojczyzną,

a wyniosłe lasy mieszkaniem: naturalnym geo-

graficznym podziałem możnaby go od poprze-

dzajacych odosobnić.

1. SKALNIR POMARAŃCZOWY, m. Rupicola
aurantia, BRISS.

Rupicole orange, TEuw. pl. col. tezie.

Coq-de-roche, Burr. enl. 39. Ś. Tar. B.-

Pipra rupicola, AUCTOR.

Swietno pomarańczowy; na głowie czub

wachlarzowaty pół okrągły, z boków spłaszezo-

ny na dziobie oparty; lotki czarniawe od polo-

wy biate; pokrywy podogonowe dlugie z koń-

cami równo uciętemi, ogon jak u kur domowych

w górę podniesiony; wszystkie sterówki od na-

sady pomarańczowe, dalej czarniawe z końcami

białawemi. Samica i samce pićrwszoletnie bru-

natno okopciale, ze śladem gdzieniegdzie koloru

pomarańczowego. Dlugość okolo 12iu cali, co-
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kolwiek od gołębia swojskiego mniejszy. Mie-
szka wGujanie na skalach po nad rzeką Ogapock;

w liczbie atoli coraz się zmniejsza, albowiem

chciwi koloniści przedając drogo skórkę, bar-
dzo go wytępiają.

2, SKALNIK PERUAŃSKI, m. Rupicola peru-
viana, TEMM.

Rupicole pórucien, '[Eus. p/. coł. tezte.

Coq de-roche du Perou, Burr. enł. 745. d.

Od poprzedzającego większy i jeszcze świet-

niejszćj barwy, z czarnemi skrzydłami, siwym

grzbietem i dluższym ogonem; samica jeszcze

nieznajoma. Ojczyzną Peru.

3. SKALNIK ZIELONY,m.Żupicola viridis, TEMM.

Rupicole verdin, Teu. pł. col. 216. d.

€alyptomena tiridis, EOxsF.

Malachitowo zielony, za uchem plamai trzy
przepaski na skrzydłach aksamitno czarne; na

głowie u samca czubek zaokrąglony, niewysoki;

tęcze błękitne, ogon od skrzydeł krótszy, dziób

i nogi czarniawe. Długość cali 6. Barwa samicy
swietlejsza, jednostajna, bez czuba i plam czar-

nych. Mieszka w najgłębszych lasach na wys-

pie Sumatra. Malajczykowie zowią go Burong-
tampo-pinańg; dwa pićrwsze exemplarze do Eu-

ropy przysłane były przez P. Duvaucel.

e
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RODZAJ DWUDZIESTY CZWARTY.

TANGORZYK, m. PHIBALURA, VIEILL,

Tanmanak, Fr.

. Dziób bardzo krótki, przy nasadzie szeroki,

cokolwiek stóżkowaty, gruby, silny; szczyt wy-

raźny, łukowato zgięty; krajce przy: końcu gię-

boko wcięte; żuchwa prosta od szczęki krótsza,

zaostrzona.

Nozdrza nasadowe, each mało znaczne,

błonką przymknięte.

Nogi mierne; palec skrajnyiwnętrzny wo-
sadzie tylko do środkowego przyroste.

Skrzydła mierne, pićrwsza i druga lotka
najdłuższe.

Ogon długi, mocno widłowaty.
Rodzaj ten od Vieillova ustanowionyi po-

wszechnie przyjęty, na jednym tylko gatunku o-
party. Kształtem nóg, dziobem, ijnaturą pierza,
zbliżony do Gorzyków Pipra; lecz krojem skrzy-
det, stopniowaniem lotek i kształtem ogona zu-

pełnie odmiennym, znacznie się od nich oddala.

Nazwisko jego francuzkie okazuje iż z Tana-
grami i Gorzykami w równym jest stopniu pe-
krewieństwa. Obyczaje zupelnie nam niezna-

jome. '
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TANGORZYK ŻÓŁTODZIORY, m. Zńibałurafla-
virostris, VIEILL.

Tanmanak 4 bec jaune, TEuu. pł. coł. 118.6.

Z wierzchu żółty, czarno plamisty, od spo-

du biały, żółto i czarno upstrzony; na głowie

«czubek czarny, z nasadą piór czerwoną; czoło,

szeroka przez oko przepaska, skrzydla i ogon,

czarne; podbrodek i gardziel żółte; w stórów-

kach chorągiewki zewnętrzne, dziób i nogi żół-

tawe. Dlugość cali 8. Mieszka w Brazylii.

RODZAJ DWUDZIESTY PIĄTY.

PIERZYK, m. HYPOTHYMIS, LicHr., TEMM.,

Less.

Hypotime, Fr.

Dziób bardzo krótki, przy nasadzie rozsze-

rzony, w końcu ściśniony; szczyt wyraźny lek-

ko nachylony; krajce szczęki nieco wyszczer-

bione żuchwę otulające; żuchwa prosta, trochę

od szczęki krótsza.

Nozdrza przyśrodkowe, okrągle, otwarte,

w rówkach obszernych umieszczone, pokryte

kutnerem wypustek naczelnych.

Nogi poskoczne, bardzo krótkie; skok od

palca środkowego krótszy, palce poboczne ró-
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„wne, skrajny przyrosty po staw pićrwszy, wnę-

trzny w samćj osadzie; obówie tarczowate.

Skrzydła mierne; lotka pićórwsza mato zna-
czna, 2ga, Ścia, 4ta stopniowane, Sta i 6ta naj-

diuższe.

Ogon przedłużony, równy.

Rodzaj nowy Prof. Lichtenstejna, między

Tangorzykami a Gorzykami pośredni, % nieja-

kićmś do Muchołówek podobieństwem; lecz

kształt ogólny i pierze jedwabiste gęstym pu-

chem podbite, są dostatecznemi choć docześnie

do utrzymania tego rodzaju charakterami *), Je-
dyny gatunek znaleziony w Mexyku przez po-

dróżujących Naturalistów pruskich, jest:

PIERZYK ŻÓŁTOBORI, m. Hypothymis chry-
sorhoea, LICHT. i

Hypotime cul-d'or, Teuu. pł. coł. 452.

Modrawo popielaty, czubaty; czoło, uzdy,

środek brzucha i nogawice, białe; lotki, ogon,
dziób i nogi czarne; wszystkie stćrówki oprócz

dwóch środkewych, na środku plamą białą ozna-

 

*) Wszystkie wyżćj pomienione charakterystyczne ce-
chy, kształt i ogólna postać (kabitus) przy Jemio=

„łuszkach (Bombycilla) właściwsze wskazują mu

miejsce.
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czone; boki brzucha i pokrywy podogonowe
Żółte. Długość cali 74. Płeć jeszcze nierozróż-

niona, obyczaje niepoznane.

RODZAJ DWUDZIESTY SZÓSTY.

GORZYK, JAR. PIPRA, Lisy.

Ziervogeł, Niem.; Manakin, Fr.; Manakin, Ang.

Dziób krótki, nożowaty, trójgraniasty, ści-
śniony, przy nasadzie trochę rozszerzony; szczę-

ka haczykowata, z krajcami przy końcu wy-
szczerbionemi, żuchwę okrywającemi,zszczecia-
mi nasadowemi wstecznemi.

Nozdrza nasadowe, poboczne, jajowate,

błonką upierzoną w pół przymknięte.
Nogi pochodowe, mierne; skok od środko-

wego palca dłuższy, obówie tarczowate. !
Skrzydła krótkie; lotka Isza i 2ga od 3ćj

lub 4tćj najdluższćj krótsze.

Ogon krótki.
Wszystkie Gorzyki mieszkają w ciepiych

Ameryki południowćj krajach. Lasy mokrei
cieniste ulubionym ich są pobytem. Tam o wscho-

dzie słońca w male gromadzą się stadka i z roz-

maitćóm drobnóm ptastwem żerują pospołu, ło-

wią owady, zbierają jagody i robactwo aż do

10tćj godziny przed południem; resztę zaś dnia

w gęstwinach ukryte przepędzają pojedyńczo
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w samotności i milczeniu; nigdy ku polom 0-

twartym,a bardzićj jeszcze do mieszkań ludzkich

się nie zbliżają. Bardzo są ostróżne i dzikie,
i pomimo najusilniejsze starania ani się oswoić,

ani z gniazda wzięte wyhodować nie dają. Lot

mają bystry lecz krótki, gnieżdżą się-w krzewi-

nach niskich, jaj niosą 5—6.

1. GORZYK MODROGRZBIETNY, JAR. Pipra

parcola, LINN.

Manakin noir. huppć de Cayenne, Burr. enł.

687. 0.
10. Manakin verd huppć 303. (młody).
Manakin Tigć ou Ttjć, TEMM. pł. col. tegte,

Czarny, czubek czerwony, grzbiet i pokry-

"wyskrzydel niebieskie, dziób czarny, nogi czer-

wone. Długość cali 43. Ojczyzną Ameryka po-
łudniowa; samica i młode zielono oliwkowe.

2. GORZYK CZERWONY, m.Zzpra aureola,LINN.

Manakin rouge, BUFF. enł. 34. f. 3. 0, Ma*

nakin orange, 302. f. 2. (odmiana).

Płaszcz czarny, głowa i piersi pąsowe, gar-

dziel i naramniki żółte, dziób czarny, nogi bru=

natno żółtawe; młode oliwkowo zielonawe, zpla-

mami czerwonemi na głowie i piersiach. Długość

blisko 4ch cali. Ojczyzną Gujana..

Om: I.4-' 45
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3. GORZYR ZŁOTOGŁÓW, JAR. Pipra erythro-
cephala, LINN.

Manakin a tćte d'or, BvFF. enł. 34. f. 1.

Czarny, purpurowo mieniący; głowai pod-

kaski plowo żółte, dziób żółtawy, nogi cieliste,

Długość cali 34. Ojczyzną Brazylija.

4, GORZYK BIAŁOGŁOWY, m. Pipra leucoca-
pilla, LINN,

Manakin a tóte blanche, Burr.enl, 34. f.1.

Czarno żelazisty, łeb biaty, dziób czarnia-

wy, nogi czerwone, Długość cali 3:. Mieszka

w sitowiach i gęstych krzewinach po nad wo-
dami w Gujanie.

5, GORZYK BIAŁOGARLISTY, m. Pipra gutiu-
ralis, LINN.

Manakin a gorge blanche, Burr. enl, 324,
fig. 1

Czarny, gardziel biała, szczękaczarna, żu-
chwa biaława, nogi i pazury czerwcene. Dlu-
gość cali 34. Ojczyzną cieplejsze kraje Ame-

ryki południowej.

6. GORZYK BIAŁOCZELNY, m. Z%zpra serena,
LINN.

- Manakin 4 front blanc, Burr. enl. 324. f. 2,

Czarny, czołobiałe, na głowie wierzchołki
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piór błękitne, kuper modry, brzuch rdzawo pło-
wy, rzyć pomarańczowego koloru, dziób i nogi

czarne. Długość cali 32. Mieszka w Gujanie.

7. GORZYK CZERWONOGŁOWY,m. Pipra ru-
brocapilla, Bniss.

Manakin atćte rotge, TEuM. pł.coł, 54.f.3.
Pipra erythrocephala, car, b. GMEL.

Głowa pomarańczowo czerwona, reszta upie-

rzenia czarna; podkaski białe, od spodu czerwo=

ne, dziób i nogi brunatno żółtawe. Długość cali
35. Ojczyzną Brazylija.

8. GORZYK RUBINER, m. Zipra strigillata
P. Max.

Manakin Rubis, TEmM. pł. coł. 54. f. 1.ó,

J 2. P

U samca głowa czubkiem rubinowo czer-

wonym ozdobiona; z wierzchu zielony, od spo-

du żóltawo rudawy podłużnie strychowany, lot-

ki brunatne, ogon popielatawy, nogi żółte. Dłu

gość cali 27, Samica prócz czubka zupełnie tćj

samćj co samiec barwy. Odkryty przez Księcia

Max. Neuwied w głuchych Brazylijskich lasach.

9. GORZYK MNISZEK, JAR. Pipra Manacus,LiNN.

Manakin cassenoisette, TEMM. pł. coł. tezie.

Manakin du Brest, Burr. enł. 302. f. 1.

Z wierzchu czarny; spód, plamka na karku
i na skrzydłach białe; dziób czarny, nogi żółte.
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Dlugość cali 4). Mieszka w Gujanie; głos jego
ma mieć podobieństwo do łuskania orzechów.

10. GORZYK CZARNOŁBISTY, m. Pipra pileata,
INATTER.

Manakin chaperonne. TEMM. pł. col. 172.f.1.

Głowa przykryta jarmułeczką czarna, brwi

i policzki żółto rdzawe; kark, grzbiet, pokrywy

skrzydeł i ogona, rdzawo kasztanowate; spód
ciała, dziób i nogi żółtej lotki i stćrówki czarne,

piórwsze ziełonawo, drugie rdzawo brzeżyste,
Długość cali 43, Swieżo odkryty przez P. Nat-
terer w Brazylii.

11. GORZYR ZIELONKA,m. Z?%pra chłoris, NATT.

Manakin verdin, Teu. pł, coł, 172. f. 2.

Z wierzchu żółto zielony, ze spodu żółty;
na uszach plamka popielata; skrzydła czarne,
oznaczone dwóma przepaskami białawemi; stó-
rówki czarniawe zielono brzeżyste, dziób i negi
sine. Długość cali 5. Samicą niepoznana. Ojczy-
zną Brazylija.

12. GORŻYK CZERWONOCŻZELNY, m. Pipra
militaris, SHAW.

Manakin d deus brins, Fr.

Ciemno brunatny z wierzchu, białawy od
spodu, czoło czerwone, głowa czarniawa, dwie
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środkowe stćrówki znacznie przedłużone, dziób
inogi czarne. Długość cali 3*. Ojczyzną Ame-
ryka południowa.

13. GORZYK OGONIASTY, m. Zipra caudata,

LATH.

Manakin a longue queue, LEss.

Z wierzchu błękitny, łeb czerwony, skrzy-

dła i ogon czarne, dwie środkowe stćrówki prze-
dłużone. Ojczyzną Ameryka południowa.

14. GORZYK LAPLAC'A, m. Pipra Lapłacet,
GieRV.

Manakin Laplace, Foy. de la Favorite. pl. 81.

Nowo odkryty przez PP.Eydoux i Gervais

w Ameryce południowćj. Rrunatno rudawy, od
spodu świetlejszy, na środku brzucha i na ku-
prze biały, skrzydla i ogon czarniawe, na boku

przy skrzydle plama fioletowa, dzióbi nogi
czarniawe. Długość cali 45.

Do wątpliwych liczą się: Pipra rubrifrons,
plumbea, longicauda, cyanocephala,  VIEILL.;
Pipra nigricollis, coerulea, Cinerea, pectoralis,
capensis, hemorrhoa, LArH.; Pipra Desmaretii,

LEACH.; Pipra Wiedii, LEss.; Pipra superba, LINN.,
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jest odmianą Gorzyka modrogrzbietnego; Pipra

striata, punctata i gułaris, LATH., należą teraz

do rodzaju Pardalotus, VIEILLOTA.

RODZAJ DWUDZIESTY SIÓDMY.

DROBIK, m. PSAŁTRIA, Teuu.

Psaltrie, Fr.

złób bardzo gruby, wypukły, tępy; szczyt

wyraźny, łukowato zgięty; szczęka trzygra-

niasta; żuchwa cokolwiek krótsza, wypukła.

Nozdrza nasadowe, poboczne, całkiem w wy-

pustkach czołowych ukryte.
Nogi poskoczne, skoki dlugie, ksiuk od pal-

ców dluższy.
Skrzydłą krótkie, zaokrąglone; lotka 1sza

miernćj dlugości, dwie następne od dalszych

krótsze.

Ogon przedłużony, cokolwiek stopniowany.

„Jedyny w tym rodzaju gatunek, po naj-

mniejszym z Fruczków (0iseau mouche) naj-
drobniejszy ptaszek, całą swą dlugością trzech

cali nie wymierza, a wielkością samego ciala,

chrząszcza zwyczajnego nie dochodzi; mieszkań-

cem jest Indyi wschodnich, trzyma się zwykle
małemi stadkami w brzegach zarośli. Niepo-
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wabna barwa jego nierychło ściągnęła uwagę
ludzi ubiegających się za blaskiem i świetnością

kolorów, któremi inne skrzydlate odznaczają się

pigmejczyki; dla tćj przyczyny zaledwo dopićro ,

poznanym został. Obyczaje zbliżają ge do Sikor,
a kształt do Pstrużek (Pardalotus).

DROBIE MALUTKI, m. Zsałźria extlis, TEMM.

Psaltrie mignone, TEuM. pł. coł. 600. f. 4. |

Brunatno szary, grzbiet i spód ciała popie-
laty, tęcze białe, nogi Żółte; samica od samca

niczćm się nie różni. Ojczyzną wyspa Jawa,
Nowo odkryty.

RODZAJ DWUDZIESTY ÓSMY.

PSTRUŻKA, m. PARDALOTUS, Viel.

Pardałote, Fr.

Dziób bardzo Krótki, przy nasadzie zgru-

biały; szczyt odrębny, wyraźny; obie szczęki

równo długie i grube, obie wypukie i tępe; kraj-

ce wierzchnie w końcu mocno wyszczerbione.

Nozdrza nasadowe, poboczne, małe, nagą

błonką przymknięte.

Nogi pochodowe, mierne, szczupłe, obówie

tarczowate. .

Skrzydła długie; lotka pićrwsza równa

z drugą lub od nićj dłuższa, czyli najdłuższa.
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Pstrużki Vieillota mieściły się u Lathama
w rodzaju Gorzyk Pipra. Większa ich część

pochodzi z Nowćj Hollandyi; poźniejszemi czasy

odkryto dwa gatunki w Brazylii, lecz obyczaje

tych pięknych drobnych ptaszków zgoła nam

są nieznajome.

1. PSTRUŻRA KROPROWANA, m. Pardałotus
punctatus, VIEILL.

Pardaloie pointille, TEuM. pł. coł. 78. f.1. ó,

i J. > F :

Czubek na głowie, skrzydła i ogon czarne,

białemi okragłemi płameczkami nakrapiane, na

karku i grzbiecie wszystkie piórka rudawo szare,

czarno bramowane; kuper i pokrywy ogonowe

czerwone, przód szyi żólty; policzki i boki szyi

popielate, czarno kropkowane; nad okiem brew

biata; brzuch biato rudawy; dziób czarny, nogi

sinawe. Długość cali 32. Ojczyzną Nowa Hol-

landya.

2. PSTRUŻKA OZDOBNA, m. Pardalotus orna-

tus, TEMM.

Pardalote parć, Temu. pl. col. 394. f. 1.

Wierzch głowy, skrzydła i ogon czarne,

grzbiet zielonawy; uzdy, gardziel, piersi i boki

ciała żółte; brwi, sztrychy na glowie, brzegi lo-

tek i brzuch biały; na brzegu skrzydeł piórka,
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z których się składają przylotki (Aluła) pąso-
we; nasada niektórych lotek rudo czerwona,

boki szyi popielate, dzióbi nogi czarne. Długość

cali 33. Niedawno odkryta w Nowćj Hollandyi.

3. PSTRUŻKA ZBROCZONA, m. Fardałotus per-
cussus, TEMM.

Pardalote poignardć, 'TEuM. pł. coł. 394,
fg. 1. d.

7 wierzchu ciemno modra, ze spodu żółta,

na środku głowy struga wązka i na piersiach

plama krwawego koloru; na podlicach wąs biały;

dziób i nogi czarne. Długość cali 3. Nowo od-
kryty na wyspie Jawie.

4. PSTRUŻRA CZERWONOPIERŚ, m.Pardałotus
thoracicus, TEMM.

Pardalote płastronć, 'Teum. pł. coł. 600.
aś,

Głowa, szyja, piersi, skrzydła i ogon czar-

ne, reszta upierzenia żółta; na glowie plama, a

na piersiach wielka tarcza pąsowa, dziób i nogi

czarne. Długość cali 35. Samica zielonawa, z pla-

mą na piersiach i na głowie pomarańczową,

Ojczyzną wyspa Borneo. Nowo odkryty.

Orn. T. 1. 46
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5. PSTRUŻKA PLAMISTA, m. Pardalotus ma-

culatus, TEMM.

Pardalote gricelć, TEM. pl. coł. 600. f. 3.

Z wierzchu zielony; na środku głowy czu-

bek z piór cokolwiek przedłużonych pomarań-
czowych, wąsy białe ograniczają policzki; szereg

plam czarniawych ciągnie się od dziobu z obu

stron wzdłuż piersi i szyi; spód żółtawy zielo-

no plamisty; dziób czarny, nogi brunatne. Dłu-

gość cali 33. Opisanie to zdaje się należeć do
samicy jeszcze nie poznanego samca. Ojczyzną

Borneo,

RODZAJ DWUDZIESTY DZIEWIĄTY,

PŁASKODZIOBEK, GoRs. TODUŚ, LiNN.

Plattenschnadel, Niem.; Todier,F'r.; Tody, Ang.

Dziób mierny, szeroki, delikatny, z wierz-

chu i ze spodu płaski, równoległoboczny, w koń-

cu zaokraglony, ze szczytem okrągławym, wy-

raźnym; krajce wierzchnie wyszczerbione.

Nozdrza nasadowe, na wierzchu dzioba ot-

warte, okrągławe, szczeciami nasadowemi przy-

kryte.

Nogi pochodowe, mierne.
Skrzydła krótkie, lotka 3a i 4ta najdłuższe.
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Z szesnastu u Gmelina wyliczonych gatun-
ków, dwa tylko w rodzaju tym pozostały, re-
szta stosowne do cech charakterystycznych po-
zajmowała miejsca. Drobne te ptaszęta mie-
szkają w Ameryce, żyją owadem, gnieżdżą się
na ziemi pod krzakami. Swiergotanie ich w po-
rze godowćj ma być dość przyjemne.

1. PŁASKODZIOBER ZIELONY, GORS.Todus tt-
rtdis, LINN.

Todier vert, Teuu. pl. coł. teste,
Todier de St. Domingue, Burr. enł. 585, 3.
1.12,

Zielony; z wierzchu niebieskawy, brzuch
popielaty, podbrzusie żółtawe, na gardzieli pla-
ma czerwona zbiałą obwódką; dziób z wierzchu
ciemny, żuchwa szafranowożółta, Długość cali 4.
Mieszka w Brazylii i na wyspach Ameryki po-
łudniowej.

2. PŁASRODZIOBER POPIELATY, m. 7odus ci-

nereus, LINN.

Todier de Cayenne ©u Tic-tic, Burr. enl.

565. f. 3.
Oliwkowo popielaty, ze spodużółty, czoło,

skrzydlai ogon czarniawe; pokrywy i lotki żółto
brzeżyste, stćrówki bialo zakończone, nogi cie-

liste. Długość od poprzedzającego mato co więk-
sza. Mieszka w Gujanie.
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RODZAJ TRZYDZIESTY.

PŁASKODZIÓB, m. PŁATYRHYNCHOS, Des-
MAR., VIEILL., TEMM.

Todus, GuEL., Muscipeta, Cuv.

Platyrhynque, Fr.

Dziób mierny od czoła szerszy, dwa razy

szerszy niż wyższy, aż do końca spłaszczony;
szczyt płaski mało znaczny, ostrym zgiętym ha-

czkiem zakończony; krajce wierzchnie wy-

szczerbione, nasada długiemi rzadkiemi szczecia-

mi osadzona.

Nozdrza na wierzchu ku środkowi dzioba

umieszczone, okrągle, otwarte, błonką kutnero-

watą przysklepione.

Nogi pochodowe, skok od palca środkowego
dłuższy, pazur tylny największy, zakrzywiony,
obówie tarczowate,

Skrzydła mierne, lotka 3a i 4ta najdłuższe.
Płaskodzioby u Linneusza i Lathama mie-

ściły się w rodzaju Todus, poźniejsi zaś z Mu-
chodławkami je pomieszali. W ogólności ptaki
te mają głowę dużą, ksztalt niezgrabny, zgru-

biały,zogonem krótkim; mieszkają w lasach A-
meryki poładniowćj; żywią się owadem skrzy-
dlatym, nie ścigają swćj zdobyczy, lecz ją z za-
sadzki napadem iowią. Niektóre mają śpiewać
przyjemnie.
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1. PŁASKODZIÓB ŻÓŁTOBRZUCHY, m. Pł/aty-
: rhynchos pitangua, DESM.

Platyrhynque Bentaveo, Teu.pl. coł, tezte.
Tyran du Bresil, Burr. enl, 212.
„Lanius, AuUCTOR.

Z wierzchu brunatny, od spodu Żółty; na

środku głowy pręga pomarańczowa dwóma czar-

nemi smugami wzdłuż ograniczona; przez oko
przepaska czarna, nad okiem brew i podgardziel

biała, dziób i nogi czarne. Długość cali 9. Oj-

czyzną Brazylija.

2. PŁASKODZIÓB ŻIELONY, m. Z/ażyrhynchos
olicaceus, TEMM.

Platyrhynque olivótre, 'TEuM. pł. coł. 12.
Zk

Zielony; z wierzchu ciemniejszy oliwko-

wato mieniący, na gardzieli jasno zielony; na
podbrzusiu żółtawy; pióra w skrzydłach i ogo-
nie czarniawe, żółtawo brzeżyste; dziób z wierz-
chu czarny, od spodu biaty; nogi czarne. Dlu-

gość cali 5. Ojczyzną Brazylija. |

3. PŁASRODZIÓB CZUBATY, m. Płatyrhynchos
cancromus, TEMM.

Platyrhynque cancrome, TEus. pł. coł. 12.

f.,2.
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Muscicapa cancroma, ILLIG.

Todus, AUCTOR.

Piękny zólty czubek zdobi tył głowy, a

ciemno brunatne pióra naczelne i po bokach

głowy dodają mu blasku; wierzch ciała brunat-
no oliwkowy; uzdy i gardziel białe, spód ciała

_rudawo żółtawy, dziób czarny; nogi brunatne.

Dlugość cali 34. Ojczyzną Brazylija.

RODZAJ TRZYDZIESTY PIERWSZY.

MUCHODŁAWKA, m. MUSCIPETA, Cuv.,

"TEM.

Fliegenschndpper, Niem; Moucherolle, F'.

Dziób mierny, bardzo spłaszczony, rozsze-

rzony; szczyt wyraźny haczykiem zakończony;

krajce wierzchnie u większćj liczby wyszczer-

bione; żuchwa płaska ostrokończysta; nasada

szczeciasta, szczecie częstokroć od dzioba dluż-

sze.
Nozdrza nasadowe, przyszczytne, szczecia-

mi przykryte.

Nogź poskoczne, mierne, lub krótkie, słabe,

obówie tarczowate.

Skrzydła mierne; trzy pićrwsze lotki stop-

niowane, 4ta lub 5ta najdłuższa.

Muchodławki, wyłączone dzisiaj z licznego

Muchotowek rodzaju, a od niektórych natura-



MUCHODŁAVYKI. 369

listów za oddział tylko uważane, mieszkają pod

strefą gorącą starego i nowego lądu, żywią się

owadami, które jak Muchołówki z zasadzek

w lot chwytają. Niektóre gatunki nader piękną

odznaczają się barwą.

1. MUCHODŁAWKA KRÓLEWSKA, m. Muscż-
peta regia, Cuv.

Moucherolle roi, TEMv. pł. col. tezie.
Tyran huppć de Cayenne, BuFF. en/. 289.
Todus, AUCTOR.

Na głowie czub wysoki, wachlarzowaty,
zaokrąglony, jaskrawo rdzawy, z cztćrech rzę-

dów coraz dluższych piór złożony; wszystkie

te pióra są czarno zakończone. Z wierzchu bru-

natna, ze spodu rudawa; brwi, gardziel i piersi
białe, te ostatnie w poprzek ciemno pręgowane;

ogon rdzawy; dziób czarny, nogi cieliste. Dłu-

gość cali 7. Ojczyzną Ameryka południowa.

2. MUCHODŁAWKA SZCZECIASTA, m. JMusci-
_ _ peta barbata, 'TEuM,

Moucherolle Barbichon, Teu. pl. col. tezte,

Baródichon de Cayenne, BuFF. en/. 830. Ź

18.4:
Muscicapa, AUCTOR.

Z wierzchu brnnatno oliwkowa, od spodu

zielonawo żólta, kuper złoto Żółty, na środku
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fba plama pomarańczowa, dziób całkiem dlugie-

mi szczeciami okryty. Długość cali 5. Ojczyzną

Kajenna.

3. MUCHODŁAWKA OBROŻNA, m. Muscipeta
collaris, TEMM.

Moucherolie gorge-rousse, Rvrr. enl. 567.
J- 3 p.

Z wierzchu brunatno popielata, od spodu

rudawo biała, łeb rudy; długa brew, gardziel i

przód szyi białe; uzdy i nad piersiami przepaska

czarna; dziób i nogi czarne; u samicy gardziel

kasztanowata czarnym prążkiem od spodu ogra-

niczona. Długość cali 33. Ojczyzną Ameryka

południowa.

4. MUCHODŁAWKA GNIADA, m. Muscipeta bor-

bonica, TEMM.

Moucherolle Bourbonien, Teu. pł. coł.
teate.

Gotemouche huppć de Disle de Bourlon,
Bvrr. en/. 573, f. 1.

Muscicapa, AUCT.

Głowa czarna, z połyskiem zielono fioleto-

wym; grzbiet, pokrywy skrzydłne i ogon, gnia-

de; cały spód i kuper popielaty, dziób i nogi
czarniawe. Długość cali 53. Ojczyzną Ameryka

południowa i wyspa Bourbon.
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5. MUCHODŁAWRĄ CZUBATA, m. Mauscipeta
cristata, TEMM.

Moucherolle Tcheitrec, VAiLt. pł. 142.
Gobemouche huppć du Sćnćgal, Burr. enł.

573. J. 2.

Muscicapa cristata, LINN.

Czub, głowa i gardziel czarne z zielonym
połyskiem, płaszcz kasztanowato rdzawy, spód
ciała popielaty, lotki i stćrówki czarne kaszta-

nowato brzeżyste; dziób i nogi popielate. Dłu-
gość cali 83. Mieszka nad brzegami rzeki Se-
negal.

6. MUCHODŁAWKA KLEJNOT, m. Muscipeta
princeps, TEMM.

Moucherolle Principal, TEeuM. pł. coł, 584.
fowi

Na glowie czubek piękny, długi, lekki; szyja

i piersi fioletowo czarne z połyskiem stalistym;

grzbiet, barkówki i pokrywy skrzydet koloru
i blasku granatu wschodniego; ogon czarny fio-

letowo mieniący, brzuch biały. Długość cali 7,

oprócz dwóch środkowych stćrówek przeszło
na stopę od ogona dłuższych. Samiea bez żad-

nych ozdób, barwy z wierzchu czerwono rudćj,
z głową i szyją ciemno popielatą, z brzuchem

białym. Mieszka w północnej Japonii i Korei.

Ormn, T. 1. 47
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Japończykowie, według Doktora Siebold”a,
mianują go San-Kowo, od nazwania jednego

z trzech klejnotów, które u ważniejszych boż-
ków Budaizmu, w ręku znajdować się mają, a
to na dowod, ile tego pięknego cenić umieją

ptaka.

7, MUCHODŁAWKA BIAŁOSTERNA, m. Musci-
peta mutata, Teu.

Moucherolle Schet-notr, VAILL. pł. 48,
Gobemouche 4 longue queue, 4 venire blanc
de Madagascar, Burr. enł. 248. f, 2.

Muscicapa mutata, GMEL.

Czubata, czarna z zielonym połyskiem;
brzuch, na skrzydłach smuga i środkowe prze-

dłużone stćrówki, białe; te ostatnie w końcu

plamką czarną oznaczone; tęcze żółte, powieki

niebieskie. Długość od końca dziobu do końca

ogona cali 115, samych stórówek cali 74. Oj-

czyzną Madagaskar.

8. MUCHODŁAWEA RUDOSTERNA,m. Muscipeźa
holosericea, TEMM. .

Muscicapa mutata, var. g. GMEL.
Schet-all, Schet-vouloulou, Gobe-mouche 4

longue queue de Madagascar, BUFr. enł.
248. f. 1.

Czub, głowa, szyja i piersi czarne z poły-

skiem szafirowym,reszta upierzenia aż do dwóch
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bardzo przedłużonych stórówek jaskrawo rude;
pokrywy skrzydeł biało brzeżyste; lotki czarne
z połyskiem zielonym na zewnętrznym brzegu.
Diugość cali 12. Ojczyzną przylądek Dobrćj
Nadziei.

9. MUCHODŁAWKA BIAŁA, m. Muscipeta pa-
radisti, TEMM.

Gobemouche blanc huppe, Burr. enl, 234, f. 2.
Moucherolle tscheittrechć-blanc, VM. pł.

145. i
Czubata, biała; głowa,szyja, skrzydła iogon

czarne, z połyskiem zielonym; pokrywy skrzydl-

ne i lotki biało brzeżyste, dwie środkowe stć-

rówki na 15 cali przedlużone. Dzióbi nogi sine.
Diugość samego ptaka po koniec klinowatego
ogona cali 85. Ojczyzną Afryka południowa i
Madagaskar.

10. MUGHODŁAWKA -RASZTANOWATA, m. Mu-
scipeia castanea, TEmM.

Gobemouche huppć du cap de Bonne Esp.
BvFF. en/ł, 234, f. 1.

Moucherolle  Tschcittróchć -roux, VAILL,
pl. 146. :

Upupa paradisea, LINN.

Czub na dwa cale dlugi; głowa i szyja aksa-
mitno czarna; płaszcz i ogon Światło kasztano-
waty; piersi, brzuch i pokrywy podogonowe,
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'popielate; dwie średnie stćrówki 14, a pobocz-

ne 4 cale długie; całego ptaka długość razem

wzięta cali 19. Ojczyzną Indye wschodnie,

Do powyższych Muchodławek niektórzy

Ornitologowie dodają jeszcze następujące: Mu-

scicapa flavicollis et deserti, LATH.; Todus plum-

beus et maculatus, LINN; Muscicapa fłavigastra

i fialellifera, AUCTOR.

RODZAJ TRZYDZIESTY DRUGI.

LASUNEK, m. DRYMOPHILA, Tes.

Drymophile, Fr.

Dziób silny, gruby; szczęka prawie trzygra-

niasta, szczyt wyraźny, przy końcu nagle zgięty;

krajce wierzchnie wyszczerhbione, żuchwa od

szczęki krótsza, kątowata,

Nożdrza nasadowe, poboczne, jajowate, wy-
pustkami czołowemi osłonione, nasada szcze-

ciasta.

Nogi poskoczne, krótkie, szezupie; palce

krótkie, skrajny do środkowego w osadzie przy-

rosły, pazur tylny mocno zakrzywiony.

Skrzydła mierne; pićrwsza lotka bardzo

krótka, 2ga od 3cićj i 4tćj krótsza,
Ogon mierny, równy lub stopniowany, kli-

newaty.

Nowy rodzaj Temminck'a utworaony dla
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ptaków nowo odkrytych na archipelagu morza
indyjskiego i w Nowćj Hollandyi. Obyczaje ich
calkiem nieznajome, lubo z prawdopodobień-
stwem wnosić można, iż z Muchołówkami mu-

szą być wspólne. Z dziewięciu gatunków już
poznanych znakomitsze są:

1. LASUNER MASKOWANY, m. Drymopńila ve-
łata, 'TEMM.

Drymophile voilć, 'TEeuu. pł. coł. 334.

Modro popielaty; przód i boki głowy, tu-
dzież wyższa część gardzieli, czarne z połyskiem;

przód szyi i piersi purpurowo kasztanowate,

dziób i nogi czarne. Diugość cali 7. Ojczyzną
wyspy Moluckie.

2. LASUNER RDZAWOBRZUCHY, m. Drymo-
phila carinaża, TEMM.

Drymophile militaire, TEMM. pł. coł. 418.
f.2.

Modro popielaty, czoło i gardziel aksamitno

czarne, brzuch i cały spód ciała żółto rdzawy,
tęcze żółte, dziób siny, nogi czarne, Długość
cali 63. Ojczyzną wyspa Timor.
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3. LASUNER TRZYPRĘGOWY, m. Drymophila
tricirgata, TEMM.

Drymophile tribande,'TEMM. pł, coł, 418. f. 1.
Muscipeta, SWAINS.

Czoło, uzdy, przepaska przez oko i gar-
dziel, aksamitno czarne; lotki i ogon czarne, boki

szyi i piersi żółto rdzawe; z wierzchu ciemno

popielaty, brzuch i końce stórówek białe. Dłu-

gość cali 5. Odkryty przez P, Reinwardta wla-

sach wyspy Timor.

4. LASUNER POPIELATY, m. Drymophila cine-
rascen$s, TEMM. -

Drymophile cendrillard, Temu. pł. coł. 430.
J. 2

Światło popielaty; brzuch i pokrywy pod-
ogonowe kasztanowato rdzawe; ogon czarny.
Diugość cali 51. Ojczyzna razem z poprzedza-
jącym.

5. LASUNER CZARNY, m. Drymophiła Alecto,

z $ TEMM.

Drymophile Alecto, Teu. pł. col. 430.f. 1.

Czarny z połyskiem fioletowym; kantar

„aksamitno czarny, ogon długi stopniowany, dziób

i nogi czarne. Długość cali 6. Odkryty na wy-
spie Celebes przez Prof. Reinwardta.
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RODZAJ TRZYDZIESTY TRZECI

MUCHOŁÓWKA, Kruk; MUSCICAPA, Liny. et
AUCTOR. *) |

Terpstphone, GLOGER.

Mysxoaoeka, Ros.; Muchopłaska, Czes.; Fliegen-
fdnger, Niem.; Fłycatcher, Ang.; Gole -mouche,
Fr.; Aliuzza, Wt.

Dziób mierny, silny, daszkowaty, graniasty,
przy nasadzie spłaszczony, przy końcu ściśnio-
ny; nosek haczykowaty, krajce wierzchnie gię-
boko wyszczerbione, nasada szczeciami długie-
mi, tęgiemi osadzona.

Nozdrza nasadowe, poboczne, jajowate,
otwarte, szczeciami pokryte.

Nogi poskoczne, mierne lub krótkie; palce
krótkie; pazur tylny łukowato zakrzywiony.

Skrzydła dlugie; lotka Żciai4ta najdłuższe,
Ogon różnokształtny.
Z calego rzędu po Gajówkach (Syłria) naj-

liczniejszy rodzaj Muchotówek, zajmuje ptaki
małe, wyłącznie owadem skrzydlatym Żyjące,
Wybor takowy pokarmu jest przyczyną, iż Mu-

 

. ł

%) Muchołówki u P. Lesson'a podzielone są na 27
podrodzajów, oprócz oddziału Tyrannus, który u

niego jest osobnym rodzajem.
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chołówki w ciepłych mieszkają krajach, a zi-
mniejsze tylko w porze letnićj odwiedzająi

to w bardzo ograniczonćj liczbie gatunków.

Z tego więc powodu geograficznie najlepićj da-

łyby się uporządkować; w dziś bowiem używa-

nych poddziałach charakterystyczne cechy nie-

dokładnieje rozróżniają. Gatunki należące do od-
działu Tyranów, są dzikie, samotne, od Dzierzb

jeszcze zuchwalsze, na największe drapieżne
ptaki z natarczywością napadają i od swych
gniazd daleko przepędzają.

ODDZIAŁ PIERWSZY. *)

TYRAN, JAR. TYRANNUS, Cuv., VIEILL., TEMM.

Pitangus et Nengetus, SWAINS.

Drymonaz, GLOGER.—Gudernetes, SUCH.

Tyran, Fr.

Dziób silny, szerszy niż wyższy, prosty,
zaokrąglony, daszkowaty.

 

*) Temminck wyznaje iż wyłączając Tyrany (Tyran-
nus) i Tyranki (Tyrannulus) od Muchołówek, po-

szedł torem kilku terazniejszych systematów; jed-

nakże trwa w przekonaniu, że te nowe podziały

nie mając ścisłych naturałnych między sobą granic,

nie zasługują na miano rodzaju,
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1. M. TYRAN SIARCZYSTY, m. Tyrannns suł-

phuratus, TEMM.

Pie-grićche jaune de Cayenne, BUFF. enł, 296.

1D. Geai a tenire jaune. 249.

Tyran ticticć, VIEILL. pł. 47. —Pitangus,

SWAINS.

Lanius, AUCTOR.

Z wierzchu brunatny, od spodu siarczysto

żółty; głowa czarna, nad oczyma brew dluga,

szeroka; czoło, gardziel i przód szyi, biale; skrzy-

dła i ogon brunatny z obrzeżeniem piór ruda-

wćm; dziób czarny, nogi popielate. Długość cali9.

Ojczyzną Kajenna.

2. M. TYRAN OKRÓTNY, m. Tyrannus żtliri,
„TEMM.

Le Tyran, Burr. enł. 537.

Lanius Tyrannus, MUCTOR.

Popielaty, od spodu białawy; na środku

czarnego łba smuga pomarańczowa podłużna

w piórach czarnych ukryta, którą ptak w gnie-

wie nakształt czuba wznosi; 0g0n czarniawy,

lotki i stórówki rudo brzeżyste, dziób i nogi

czarniawo brunatne. Długość cali'8, Ojczyzną

„ Ameryka północna:

Orn. T. 1. 48
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3. M. TYRAN CZARNOPOPIELATY, m. 7yran-

nus carolinensis, TEMM.

Tyran pipźri, VIEILL. pł. 46.

Gobe-mouche de la Caroline, Burr. enl, 676.
Lanius, AUCTOR.

Do poprzedzającego podobny; z wierzchu

i na piersiach czarno popielaty, od spodu biały,

podbrzusie żółtawe, na czarnym łbie smuga czer-
wono pomarańczowa, końce stórówek białe.

Długość blisko 8miu cali. Ojczyzną Jamaika i.
St. Domingo.

4. M. TYRAN ŚMIAŁY,m. Tyrannus audaz, TEM.

Gobe-mouche tachtć de Cayenne, Burr. enł.
453. f. 2.

Muscicapa audazx, LINN.

Z wierzchu czarny, z brzegami piór rudo-

brunatnemi; od spodu żółtawy, na piersiach i
brzuchu czarno upstrzony, środek łba żółty,
przez oko przepaska czarna, twarz i gardziel
biała, kuper i ogon rdzawy, dziób czarny, nogi
ciemno sine. Długość cali 8. Mieszka w krze-
wistych zaroślach w Kajennie.
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5.M. TYRAN RUDY, m. 7yrannus rufescens,
— TE.

Gobe-mouche roux de Cayenne, Burr. enl.
453. f. 1.

Muscicapa, LINN.

Z wierzchu jaskrawo, czasem blado rudy,
wierzch głowy brunatny, caty spód biały; lotki,

dziób i nogi czarne. Długość cali 54. Ojczyzną
Gujana.

6. M. TYRAN ZIELONOGŁOWY, m. Tyrannts

crinitus, TEMM.

Gobe-mouche huppć de Virginie, Burr. enl.
569. f. 1. |

Petit Tyran de Cayenne, Burr. enl. 571,
J. 1. (młody).

Muscicapa crinita, LiNN. *)

Czubek, głowa, kark i grzbiet, niebieskawo
zielone; przód szyi i piersi popielate, brzuch

złoto żółty, skrzydła i ogon brunatne z piórami
gniado brzeżystemi. Długość cali 8. Mieszką
przez lato w Wirginii; na zimę do cieplejszych
odlatuje krajów.

 

*) W XIII wydaniu Linneusza przez widoczną druku

omyłkę zamiast criniia położono citarin. Tamże

młoda dwukrotnie nazwana M. feroz i M. ludo-

viciana.
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7. M. TYRAN ŻÓŁTACZEK, m. Tyrannus cay-
anensis, TEMM.

Gole-mouche 4 ventre jaune de Cayenne,
BuUFF. end. 569, f. 2.

Muscicapa Cayanensis, LINN.

Z wierzchu brunatny, pióra oliwkowo brze-
Żyste; cały spód żółty, na środku tba smuga po-
marańczowa, brwi białe, brzegi lotek i stóró-
wek rdzawe, dziób i nogi czarne. Długość cali
74. Ojczyzną Kajenna i wyspa St. Domingo.

8. M. TYRAN WIDŁOWATY, m, 7yrannus for-
ficatus, TEMu.

Gobe-mouchet queue fourchue du Mesique,
Burr. en/. 677.

Muscicapa Tyrannus, AUCTOR.

Zwierzchu popielaty z odcieniem słabo czer-
wonawym; od spodu biały, na bokach pod skrzy-
diami obszerna przestrzeń czerwona; ogon na
5 cali dlugi, widłowaty, czarny; dwie skrajne
stórówki zewnątrz do połowy białe, tęcze czer-
wonę, pokrywy skrzydeł białawo brzeżyste,
dziób i nogi czarne. Dlugość cali 10. Ojczyzną
Mexyk i Nowa Hiszpanija.
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9. M. TYRAN OGONIASTY, m. Tyrannus Savana,

TEMu.

Tyran 4 Queue fourchue de Cayenne ouSa-
vana, BUFF. enł. 571. f. 2.

Muscicapa Tyrunnus, LINN.

Głowa czarna, pióra na środku łba od na-
sady żółte; kark, grzbiet, kuper i barkówki po-

pielate; cały spód biały; lotki i stórówki bar-
dzo przedłużonego widłowatego ogona czarne,

dwie skrajne zewnątrz do połowy białe, na 9
cali długie. Dlugość całego ptaka cali 14.

Mieszka nad rzeką la Plata i w lasach Monte-

Video,

10. M. TYRAN BIAŁOGARDLISTY, m. Tyran-
nus Cuninghamii, LESS.

Gubernetes Cuninghamii, SucH.

Tyran 4 queue fourchue, LEss.

Popielaty; gardziel, szrank i pokrywy pod-
ogonowe białe, przepaska przez oczy, obejmu-

jaca białą na gardzieli przestrzeń ciemno kaszta-
nowata; dziób, nogi, skrzydła i długi widłowaty

ogon czarniawe. Długość stórówek skrajnych

cali 8, całego ptaka cali 125. Ojczyzną Brazylija.
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ODDZIAŁ DRUGI.

MUCHOŁÓWKI WŁAŚCIWE *), Gobe-mou-
ches, Fr.

Dziób krótki lub mierny, prosty, cokolwiek

od swćj wysokości szerszy.

11. MUCHOŁÓWKA SZARA, JAR. Muscicapa gri-
: sola, LINN.

Gobe-mouche gris, Temu. Man. d'Orn. V.1.
p. 152. Atl.

Z wierzchu brunatno szara, gardziel i śro-
dek brzucha białe, boki szyi i brzucha brunatno

upstrzone. Długość cali 53. Mieszka w lasach
i ogrodach nawet wśród miasta położonych; kraje

Europy i Azyi umiarkowane są jóćj właściwą

ojczyzną. [Do nasi dalćj na północ wiosną przy-

bywa, a po wyprowadzeniu potomstwa w Sierp-

niu odlatuje.

 

*) Muchołówki właściwe porządkiem geograficznym

szykujemy, stawiąc na czele Europejskie, po nich

Azyatyckie, Afrykańskie i Amerykańskie gatunki.
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12. MUCHOŁÓWKA BIAŁOSZYJKA, m. Musci-
capa ałbicollis, TEMu.

Gobe-mouche 4a collier, TEmM, Man. d'Orn.'
V. I. p. 153. Atl, |

Wierzch głowy, policzki, grzbiet, skrzydła
i stćrówki czarne; czoło, obróżka na karku, cały
spód, lustro na lotkach i pokrywy skrzydeł białe,
Długość cali 5. U samicy i młodych pićrwszo-
letnich czarność w popielaty kolor przechodzi,
Ojczyzną Europa umiarkowana; u nas się gnieź-
dzi i wcześnie odlatuje.

13. MUCHOŁÓWKA ŻAŁOBNA, m. Muscicapa
luctuosa, TEMM.

Gobe-mouche tec-figue, Temm. Man, dOrn.
EMR p. 155. Atl.

Motacilla ficedula, AUCTOR.

Z wierzchu czarna; czoło, spód i pokrywy

skrzydeł drugiego rzędu białe. Długość cali 5.
Ojczyzna wspólna z poprzedzającą. Tai bia-
łoszyjka, za jednę uchodziły u dawniejszych pi-
sarzy pod nazwiskiem Muscicapa atricapilla.

14. MUCHOŁÓWKA RDZAWFEA, m. Muscicapa
parva, BECHST.

Gobe-mouche rougeatre, TEMM. M. d” Orm
V. I. p. 153. Atl,

Wierzch ciała popielato rdzawy, za uszami
czysto popielaty, cztćry środkowe stćrówki czar-
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niawe, wszystkie skrajne białe, czarniawo za-

kończone; gardziel, przód szyi i piersi jasno

rdzawe; spód ciała biały, boki rudawe, szczecia

nasadowe bardzo dlugie. Długość cali 4;i linii 8.
Samica o 4 cala mniejsza z barwą mnićj wy-
raźną. *)

15. MUCHOŁÓWKA MODRA,m. Muscicapa hya-
ciniina, 'TEMM.

Gole-mouche 4 gorge bleue, Teuu. pł. col.
30.1.8,2 2.

Biękitno modra, na szyi i piersiach świet-
niejsza; kantar i uzdy czarne, brzuch i spód

ciala rudy; samica z wierzchu zielonawo popie-

lata, cały spód ma rudy, sam tylko ogon błękitny.
Długość cali 6. Ojczyzną wyspy archipelagu
morza indyjskiego.

 

-*) Naturaliści dotąd mniemają, iż ta Muchołówka wła-

ściwą jest wyłącznie krajom niemieckim; ponieważ

tylko w okolicach Wiednia i na pogranicza Wę-

gier postrzeganą była. Lecz roku 1836 pod koniec

Sierpnia, udało mi się zabić samca i samicę w gu-

bernii Mińskićj w Postawach. Mieszka w zaroślach

sosnowych, bardzo jest ruchawa i ostróżna, na strzał

zejść się nie daje; lecz na wabik Sowi pospołu

z Sikorkami i Rudzikami z zapalczywością przyla-
tuje. O gniezdzeniu się jej atoli u nas z pewnością
twierdzić nie mogę.
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16. MUCHOŁÓWKA NADOBNA, m. Muscicapa
elegans, 'TEMM.

Gobe-mouche ćlegant, TEM. pł. col, 596.
f. 1.6.

Z wierzchu modra; czoło, brwi, podbro-
dek i kuper ultramarynowo błękitne; piersi rude,

brzuch biały; dziób, nogi i spód ogona czarny.

Długość cali 51. Nowo odkryta na wyspie Su-

matra; samica nieznajoma.

17. MUCHOŁÓWKA RDZAWOSKRZYDLNA, m.

Muscicapa pyrrhoptera, TEM.

Gobe-mouche pyrrhoptere, TEuu. pł. coł.
596. f. 2. Ó.

Głowa, szyja, piersi i grzbiet, modro po-

pielate; brzuch i długie pokrywy podogonowe,

rudawo białawe; skrzydła i ogon ciemno rdza-

we, dziób czarny, nogi sinawe. Długość cali 6.
Mieszka w lasach od strony południowćj wysp
Borneo i Sumatra. Nowo odkryta.

18. MUCHOŁÓWKA ŚPIEWACZKA,m. Muscicapa
cantatrig, TEMM.

Gole-mouche chanteur, TEMM. pl. coł. 226.
TA4.4,37.

Z wierzchu modra, od spodu: żółto rdzawa,

czoło i brwi ultramarynowo biękitne; kantar,
Orn. T. 1. 49
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uzdy i policzki, tudzież spód ogona czarne; sa-
mica z wierzchu oliwkowo popielata, od spodu

-_ rudawa, czoło i okolice oczu białawe. Długość

cali 53. Ojczyzną wyspa Jawa. Głos ma mieć

bardzo przyjemny.

19. MUCHOŁÓWKA CZERWONOCZARNA, m.
Muscicapa miniata, TEMM.

Gobe-mouche vermillon, 'TEMM. pł.coł, 156,
KŁÓ KE

Parus peregrinus et malabaricus, AucT.

Glowa, szyja i wyższa część grzbietu czar-

ne z połyskiem szafirowym; skrzydła i cztćry
stćrówki środkowe czarne bez połysku; niższa

część grzbietu, kuper, skrajne stórówki, obszer-

na przestrzeń na skrzydłach i cały spód minio-
wo czerwone; dziób i nogi czarne, ogon długi
równy, stopniowany. Samicy niedostaje czar-
ności na szyi i grzbiecie, reszta jak u samca.
Dilugość cali 7. Mieszka w okolicach górzystych
wyspy Jawy.

20. MUCHOŁÓWKA PŁOMIENISTA, m. Musci-
capa flammea, FORST.

Gobe-mouche fiammea, TEMM. pł. coł, 263.
Tbsdz Sch

Podział kolorów co domiejscowości zupełi-
_nie ten sam jak w poprzedzającym gatunku, ztą
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tylko różnicą iż u płomienistćj czerwoność za-
stąpioną jest jasno pomarańczowym kolorem,

przeciwnie zaś samicy barwa zupełnie różna:

czoło, przód szyi, cały spód ciała, plamy na

skrzydłach i skrajne stóćrówki, cytrynowo żółte;

tył głowy, kark i grzbiet popielate; ogon co do

kształtu jak w poprzedzającym. Długość cali
63. Ojczyzną wyspy Jawa, Banda, Sumatra i

Cejlon.

21. MUHOŁÓWKA JASKÓŁROWATA, m. Musci-
capa hirundinacea, REINw.

Gobe-mouche vóloce, TEMM. pł. coł. 119. f.
.4,ŻY7.

Z wierzchu czarna z połyskiem szafirowym;

spód, kuper i brzeg zewnętrzny skrajnych stć-

rówek, białe; dziób i szczupłe krótkie nogi czar-
niawe. Długość cali 5. Samica z wierzchu czar-

niawa, od spodu popielatawo biała. Mieszka w la-

sach na wyspie Jawie.

22, MUCHOŁÓWKA BŁĘKITNA, m. RE :

coerulea, LATH.

Gobe-mouche petil-azur, VIEILL. pł, 153.
Gote-mouche óleu des Philippines, Burr. ent.

666. f. 1.

Błękitna, na czalu i piersiach plama czarna;

brzuch i rzyć biale; lotkiistćrówki czarne, po
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brzegach biękitno popielate; dziób czarny, nogi
brunatne. Dlugość cali 5. Ojczyzną wyspy Fi-
lipińskie.

23, MUCHOŁÓWKA ŚNIADA, m. Muscicapa phi-
lippensis, LATH.

Moucherolle des Philippines, Burr. Ots. T.
„XIP. p. 345.

zwierzchu szaro śniada, zejoke biaława,

nad okiem brew biała, wielkości Słowika. 0j-

czyzną wyspy Filipińskie.

24. MUCHOŁÓWKA PŁOMYKOWATA, m. Mó-
scicapa papuensis, TEMM.

Le Manikor, Burr. enl. 707. f.2.
Pipra papuensis, AUCTOR.

Czarna, zielono mieniąca; spód biały, na
piersiach plama płomykowata pomarańczowego
koloru: dwie średnie stórówki przykrótkie, dziób
czarny; nogi sine. Długość cali 31, Ojczyzna
Nowa Gwinea. Ten i poprzedzający gatunek
uważać się mogą zą wątpliwe, ponieważ w zbio-
rach zoologicznych oba się nie znajdują.

25, MUCHOŁÓWKA SZAFIROWA, m. Muscicapa
cyanomelana, TEMM.

Gole-mouche bBleu-noiret, Tewu. pł. col.
470. Ó,

Wierzch: cały świetno lazurowy; kantar;
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uzdy, przód szyi i piersi czarne; brzuch i na-

sada stćrówek, oprócz dwóch środkowych, białe;

dziób i nogi czarne. Długość cali 6. Odkryta

w Japonii przez Doktora Siebold'a.

26. MUCHOŁÓWKA ŻÓŁTOBRWISTA, m. Mu-
scicapa narcissina, TEMM.

Gobe-mouche narcisse, TEMM. pł. coł. 577.

f.1. 8.

Samiec cokolwiek czubaty, długa brew nad

okiem, gardziel, piersi i kuper złoto żólte; brzuch

żółtawy, pokrywy podogonowe i plama na

skrzydłach,biale; reszta całego upierzenia, dziób

i nogi czarne. U samicy i młodych wierzch zie-

lono popielaty; spód białawy. Długość cali 45.

Znajoma w Japonii pod nazwiskiemKibitaki.

M MUCHOŁÓWKA MUGIMAKI, m. Muscicapa

Mugimaki, TEMM.

Gobe-mouche Mugimaki, Temu. pł. col. 577.

Ja 2

Ze kształtu do poprzedzającego podobna;

różni się cokolwiek widłowato wyciętym ogo-

nem i barwą: z wierzchu czarna, na skrzydłach

szeroka przepaska biała,spód Żółto rdzawy,

dziób czarny, przy nasadzie żółty. Długośćcali 5.

Mieszka w Japonii; we wszystkich językach

zachowano jej japońskie nazwisko,
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28. MUCHOŁÓWKA CZARNIAWA, m. Muscicapa
pistrinaria, TEMM.

Gobe-mouche du capde Bon. Espćr., Burr.

enl. 572. f. 1.
Gobe-mouche Molenaar, VAILL. pł. 160.

LAIF
Muscicapa capensis, AUCTOR.

Od spodu biaława; wierzch głowy, piersi i

ogon czarne; gardziel i końce stćrówek białe;

grzbiet rdzawo brunatny; na skrzydłach przepa-

ska rdzawa, dziób czarny, nogi żółtawo bru-

natne. Mieszka na przylądku Dobrćj Nadziei.

29. MUCHOŁÓWKA UWIEŃCZONA, m. Musct-
capa senegalensis, LINN.

Gobe-mouche «4 bandeau blanc, BuFF. enl,
567. f. 1. i 2.0.

Szara; dziób, policzki, ogon i nogi, czarne;

brwi białe poczynają się przy nasadzie dziobu
i uwieńczają głowę łącząc się w tyle; grzbiet,

kuper i barkówki czarno popielate, te ostatnie
biało upstrzone; na piersiach tarcza biala prze-

©. chodzi z obu stron w smużę sięgającą aż do kąta
paszczowego; pod nią szeroki pas czarny; brzuch,

rzyć, przepaska na skrzydłach i końce stćrówek

pobocznych, białe. Długość cali 43. Mieszka

nad brzegami rzeki Senegal.
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30. MUCHOŁÓWKA FALISTA, m. Muscicapa
undułata, LATH.

Gobe-mouche de U'lIsle de France, Burr. Os,
T. IV. p, 527.

Głowa czarniawa, skrzydła i ogon rudawo

brunatne, reszta upierzenia biało i brunatno fa-

lista. Długość cali 43. Ojczyzną wyspa Isle de
France.

31. MUCHOŁÓWKA RDZAWORZYTKA,m.Mxsci-
capa rt.ficentris, LATH.

Gole'mouche de Vlsle de Bourbon, Burr.
enl. 512. f. 3.

Czarna, rzyć ipokrywy podogonowe żółto

rdzawe, dziób i nogi czarne. Długość cali 44.
Mieszka na wyspie Bourbon.

32, MUCHOŁÓWKA KARMAŻYNOWA, m. Mu-
scicapa coronata, LATH,

Gobe-mouche Rubin, TEMM. pł. coł. tezte.

Gobe-mouche rouge huppć, BUrr. enł, 675,
FLE

Najpiękniejsza z całegorodzaju,mana glo-

wie czubek okrągły w kształcie wieńca rozsze-

rzony, świetno karmazynowego koloru, tenże

sam kolor zajmuje cały spód od nasady dziobu



394 PTAKI OWADOŻERNE

aż do końca pokryw podogonowych; wierzch

brunatno popielaty, pokrywy skrzydeł i lotki

białawo brzeżyste; nogi czerwonawe. Długość

cali 5y, Mieszka po nad brzegami rzeki Ama-

zońskićj.

33. MUCHOŁÓWKA KUREK, m. Mauscicapa Alec-
tor, P. Max.

Gobe-mouche petit-coq, TEMM. pł, co. 155.
LR

Alecturus, VIEILL.

Głowa, kark, grzbiet, boki piersi, skrzydła

i ogon, czarne; spód białawy, naramniki i nasa-

da lotek biała; dwie środkowe stćrówki od in-

nych dłuższe z bardzo szerokiemi strzępiastemi

chorągiewkami, przedłużeniem na 4 cala stosin

nagich zakończone: wszystkie stoją w kierunku

prostopadiym do ciala i kształcą ogonek, jak u

naszych kur domowych z dwóch płaszczyzn zio-

żony. Azara postrzegał ptaszka tego między 269

a 279 szerokości geograficznćj w Paragwai. Kur-

ki według niego trzymają się okolic błotnych

trzciną zarosiych, a nigdy w lasach; pokarm

swój z niewymówną chyżością w lot chwytają.

Samiec w porze godowćj zwykł się wzbijać pro-

stopadle w powietrze, z ogonkiem w górę za-

dartym; (a wówczas podobniejszym ma być do

motyla niżeli do ptaszka), z wysokości stóp trzy-
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dziestu kilku, nagle w ukośnym kierunku spada

i usiada na trzcinie, a po krótkićj chwili znowu
w górę się wznosi. Samica brunatno rudawa,

z ogonkiem poziomym, równym, ze wszystkie-

mi stćrówkami kolczysto zakończonemi. Długość

samca cali 53, samicy cali 43.

34, MUCHOŁÓWKA DŁUGOSTERNA, m. Musci-
capa psalura, TEMM.

Gobe-mouche Yetapa, Ten. pł. coł, 286.0.

Dwie skrajne stćrówki bardzo przedłużo-

ne, łukowato zgięte, z chorągiewkami jedno-

stronnemi; lotka pićrwsza naprzód odstająca,

łukowata, z chorągiewką wnętrzną wyciętą; te

dwa ważne charaktery jedynie temu gatunkowi

służą. Wierzch głowy, plama za uszami, kark,

wyższa część grzbietu, szeroka przepaska na

piersiach, skrzydła i ogon, czarne; czoło, uzdy,

brwi, gardziel, przód szyii brzuch, białe; po-

krywy skrzydeł i stćrówki szeroko biało brze-

Żyste; barkówki i spód grzbietu popielate; dwie

przedlużone sterówki czarne na cali 8, ogon wi-

dłowaty na 2 całe długi; ogólna długość cali 112.

Samica z wierzchu brunatna, z Ghreżenieśń

piór i przepaską na piersiach rudawa, przód

szyi i brzuch ma biały, skrajne stćrówki nagie,

przy końcu krótką i wązką chorągiewką o0pa-

trzone; długość stćrówek cali 4, a ogólna dlu-

Orn. T. 1. | ŻW:
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gość cali 71. Odkryta w Paragwai iBrazylii

przez hiszpańskiego naturalistę Azara. Amery-

kanie zowią ją Guirayetapa to jest Ptak noży-

cowy.

35. MUCHOŁÓWKA ŻELAŻISTA, m. Muscicapa
coesia, P. Max.

Gobe-mouche plomóć, TEMM. pł. coł. 17.

f.1.6, 2.9.

Żelazisto czarna bez odmiany; tęcze czer-

wone, nogi popielatawe, ogon zaokrąglony stop-

niowany. Samica brunatna, skrzydła i ogon cie-

mno rdzawe, podbrzusie rudawe. Długość cali

51. Odkryta przez Księcia Max. Neuwied w Bra-
zylii.

36. MUCHOŁÓWKA RDZAWOPLAMISTA, m.
Muscicapa petechia, LINN.

Gobe-mouche bruno, ou petechia, LEM. pł,
coł. teste,

Gobe-mouche run de la Martinique, BuFF.

enl. 568. f. 2.

Z wierzchu brunatna, od spodu popielata

rdzawo upstrzona, gardziel i rzyć rdzawe, stć-

rówek skrajnych brzegi białe. Długość cali 63.
Ojczyzną wyspa Martynika.
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37. MUCHOŁÓWKA -BIAŁOCZUBNA, m. Musci-
capa martinica, LINN.

Gobe-mouche huppe de la Martinique,Burr.
enl. 568. f. 1. .

Na głowie czubek biały, z wierzchu bru-

natna, od spodu popielata, boki szyi i zewnę-

trzne chorągiewki lotek białe, dziób czarny, nogi

sine. Dlugość cali 53. Mieszka na wyspie Sgo

Marcina.

38. MUCHOŁÓWKA DWUBARWNA, m. Muscż-
capa bicolor, LATH.

Gobe-mouche pie de Cayenne ouFARA BvFF:

enl. 675. f. 1.

ID. Gode-mouche 4 centre ólanc, 566. f. 3.

Czarna; czoło, okolica oczu, gardziel, ku-

per, przylotki, przepaska na skrzydłach, końce

stćrówek i spód ciała, białe, Długość cali 44.

Samica popielata. Ojczyzną Gujana.

39. MUCHOŁÓWKA ŻÓŁTOSTERNA, m. Musci-
capa ruticilla, LINN.

Gobe-mouche petit noir-aurore, TEMM. pł.
col. tezie.

Gobe-mouche d'Amćrique, Burr. enł. 566.
R toby M $

Czarna; piersi, plama na zgięciu skrzydeł

nasada lotek, podbrzusie, rzyć i ogon pomarań-
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czowo żółte, dwie środkowe stćrówki i końce

skrajnych czarne, dzióbi nogi czarniawe. Na-

mica z wierzchu zielona, od spodu biała, pla-

my na skrzydłach i na ogonie żółte. Ojczyzną

Jamaika; przez lato bawi w Ameryce północnej,

w lasach cienistych.

40. MUCHOŁÓWKRA DZIERZEA, m. Muscicapa
rapac , WILS.

Gobe-mouche Ravisseur, Wits. pł. 13. f. 2.

Muscicapa virens et acadica, AUCTOR.

Zielono czarniawa, od spodu żółta; brwi

białe, skrzydła i ogon czarniawe, brzegi lotek

białe, w dziobie szczęka czarna, żuchwa żółta-

wa,nogi czarne. Dlugość cali 55. Ojczyzną Ka-

rolina,

41. MUCHOŁÓWKA CZARNIAWA, m. Muscicapa
fusca, LATH.

Gobe-mouchenoiratre de la Caroline, BUFF.

Qis. T. IV. p. 541.

Muscicapa atra et phoebe, AUCTOR.

Z wierzchu czarniawa, od spodu blado Żół-

tawa, wierzch głowy i nogi czarne, ogon co-

kolwiek widłowato wycięty. Długość cali 61.

W Karolinie bawi przelotem.
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42. MUCHOŁÓWKA ŻARŻYSTA, m. Muscicapa
virgata, LATH.

Gote-mouche fiamboyant, TEMM. pl. col. 144.

f. 3.0.
Gobe-mouche 4 poitrine tachetć de Cayenne,

BuFF. enl. 574. f. 3. $.

U:'samca czubek na głowie suty, Żarzysto

czerwony; z wierzchu ciemno rdzawy, uzdy i

cały spód slomiasto biały, na piersiach wązkiemi

sztrychami brunatno upstrzony; skrzydła i ogon

brunatno czarniawe, na skrzydłach dwie rudawe

przepaski. Długość cali 4. Ojczyzną Brazylija.

Samica czarniawa z czubkiem Żółto i popielato

upstrzonym. :

43. MUCHOŁÓWKA ŻWAWA, m. Muscicapaja-
gilis, Lara.

Gobe-mouche olive de Cayenne, BurF. en,
574. f. 2.

Oliwkowo brunatna, ze spodu biaława; gar-

dziel ruda, lotki i stórówki czarne oliwkowo

brzeżyste; ogon długi, dziób i nogi czarniawe.

Długość cali 4. Ojczyzną Kajenna.

44. MUCHOŁÓWKA OKOPCIAŁA, m. Muscicapa
fuliginosa, LATH.

Gobe-mouchefuligineux, TEMu.pl. col. żezte,
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Gobe-mouche brun de: Cayenne, BurF. enł,
574. j. 1.

- Z wierzchu okopciało czarna, ze spodu bia-
ława, na piersiach brunatna, brzegi lotek i stć-

rówek białawe, dziób i nogi czarne. Długość

cali 4. Ojczyzną Kajenna.

45. MUCHOŁÓWKA BIAŁOUZDA, m. Muscicapa
diops, TEMu.

Gobe-mouche double oeił, 'TEmu. pł. col.
144. f. 1.

Z wierzchu blado zielona, ze spodu popie-
łata, na uzdach plamka okrągtawa, piersi i pod-

brzusie białe, nogi i szczęka brunatne, żuchwa

biaiawa. Długość cali 4. Na pićrwsze spójrze-
nie wiełkie ma. podobieństwo do naszćj Gajówki
pierwiosnki (Sylvia Trochilus), Mieszka wBra-
zylii. :

46. MUCHOŁÓWKA PRZEŚLICZNA, m, Musci-
capa esimia, 'TEMM.

Gole-mouche distinguć, Temu. pl. col, 144.
f.2

- Jasna majowa zieloność panuje na całym
wierzchu ciala i nią są obrzeżone wszystkie

pióra skrzydeł i ogona; wierzch głowy biękit-

nawo popielaty, nad okiem brew dluga i uzdy
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białe, spód cały żółto cytrynowego koloru, dzio-

bek i nógi brunatne. Długość cali 4. Samica
ma cokolwiek bladsze ubarwienie, Mieszka

w Brazylii.

47. MUCHOŁÓWRA RUDOSŻZYJKA, m. Musci-
capa gułaris, NATT. ,

Gobe-mouche Gorgeret, TEum. pł. coł, 167.
fl

Wierzch głowy i kark czarno popielaty,

boki twarzy i szyi od dziobu aż po skrzydła

Żółto rude, grzbiet i brzegi lotek ziełonawe,

brzegi pokryw i stćrówek żółte, spód popiela-

tawo biały. Długość cali 3%. Odkryta w Brazylii.

48. MUCHOŁÓWKA WĄZKOSTERNA, m. Musci-
capa sienura, TEMM.

Gobe-mouche 6 Queue grćle, TEM. pl. col.

167. f. 3. Ó.

Rdzawa; szeroka przepaska przez czoło,
uzdy, oczy w tył głowy idąca, gardziel, środek

brzucha i pokrywy podogonowe, biale; na wierz--
chu głowy i karku piórka biało brzeżyste, grzbiet

i skrzydła czarno plamiste, ogon dlugi klino-

waty, stćrówki wązkie stopniowane, biało obrze-

Żone. Dlugość cali 4. Ta Muchoiówka krótkie-
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mi skrzydłami i kształtem ogoną oddala się od
form temu rodzajowi właściwych i docześnie

tylko przez Temminck'a umieszczoną tu zostala,
Ojczyzną Brazylija.

49. MUCHOŁÓWKA SŁOMIASTA, m. Muscicapa
straminea, NATT. '

Gobe-mouche paille, Teu. pł. coł, 167. f.2,

Z wierzchu ołowiasto popielata, na glowie

czubek polożysty, przepaska przez oczy i obrze-

żenie piór skrzydlnyeh biale, gardziel i piersi

siwe, spód ciała słomiasto żółty; ogon, dziób i

nogi czarne. Długość cali 3z. Mieszka w Bra-

- zylii.

ODDZIAŁ TRZECI.

MUSZKOŁÓWKA, m, TYRANNULUS, VIElL.,
TEuu.

Gobe-moucheron, Fr.

Dziób krótki stożkowaty, ogon prawie ró-

wny.

50. M. MUSZROŁÓWKA OLIWKOWA, m. 7%-
rannulus oliwaceus, TEMM.

Gole-moucheron gris verdótre, Temu. pł.

col, tewte.
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obe-mouche de la Caroline, Burr.Ożs. T. IV,
p. 539.

Muscicapa olivacea, GMEL.

Oliwkowata, ze spodu bladsza, przez oczy
pręga czarna; nad oczyma brew, brzegi lotek i

stórówek białe, dziób siny, nogi czarniawe:

Długość cali 54. Przelotna, przez lato bawi w Ka-
rolinie, na zimę do Jamaiki odlatuje.

51. M. MUSZKOŁÓWKA POPIELATOCZELNA,m.
Tyrannulus griseus, TEMM.

Gobe-moucheron gris olive, TEMu. pł. coł.
. tezte.

Tangara gris olive, BUFF. enł, 714. f. 1.
Tanagra grisea, AUCTOR.

Oliwkowo popielata z Wierzchu, czoło i cały

spód popielaty; skrzydła, ogon, dziób i nogi,

czarne. Długość cali 5. Ojczyzną Gujana i Lui-.

zyana.

52. M. MUSZKOŁÓWKA SZEŚCIOPLAMISTA, m.
Tyrannulus veniralis, TEMM.

Gole-moucheron ventru, TEMM. pł, coł, 275.

f.2
Muscicapa tentralis, NATTER.

Z wierzchu jasno zielona, od spodu brud-
no żólta; kantar, okolice oczu, dwie przepaski

Orn. T. 1. 51
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na pokrywach skrzydlnych żółtawe; trzy lotki

w każdóćm skrzydle okrągłą plamką białawą za-
kończone; brzegi lotek i stórówek zielone, dziób
czarny, nogi czerwonawe. Długość cali 44. Oj-

czyzną Brazylija. |

53. MUSZROŁÓWKA POPIELICZRA, m. Zyran-
nulus odsoletus, TEMM.

Gobe-moucheron passe-gris, TEMM. pl. coł.
275. f. 1.

Muscicapa obsołeta, NATT.

Wierzch glowy i kark popielaty, płaszcz

popielatawo zielony, skrzydła czarniawe, po-

krywy i lotki białawo obrzeżone, spód ciała

białawy, na piersiach przechodzi w popielaty,

a na brzuchu w blado żółty kolor. Długość

cali 4. Odkryty przez P. Natterer w Brazylii.

54. M. MUSZKOŁÓWKA ZIELONAWA, m. Ty-
rannulus virescens, NATT.

Gobe-moucheron verdin, TEMM. pł. col.275,
f. 3.

Tyrannulus, TEMM.

Z barwy zupełnie do poprzedzającćj po-
dobna, różni się tylko niedostatkiem trzech pla-

mek białawych na końcu lotek, krótszym dziob-

kiem i wymiarem. Długość cali 43. Ojczyzną
Brazylija. !
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55. M. MUSZROŁÓWKA ŻÓŁTOCZUBNA, m. 7y-
rannulus Regulus, m.

Gobe-moucheron Roitelet, Roitelet Mesange,
BuFF. enł, 708. f. 2.

Tyrannulus elatus, TEM.pl. col. tezte.
„Motacillą et Sylvia, AuCToR.

Na tyle głowy czubek złoto żotty, szeroki,
głowa zielono brunatna; wierzch ciała, dwie
średnie stćrówki i brzegi piór lotnych, oprócz
lotek pićrwszego rzędu, zielonawe; gardziel i

przód szyi popielate, piersi i brzuch blado zie-
*"lonawe, podbrzusie i pokrywy podogonowe
żółtawe, dziób czarny. Długość cali 31. Ojczyzną
Ameryka południowa.

Muchotówki: M. albicapilla, novaeboracen-
sts, fumigata, cucullata, luteorenter, telescopk-
thalma, auricapilla, nigerrima, longipes, annu-
lata i wiele innnych, jako mnićj pewne opu-
szczone zostały.

RODZAJ TRZYDZIESTY CZWARTY.

CHWOSTKA, m. MALURUS, VIEiLL., TEM.

Cisticola et Stypiturus, 'LESS,

Drymoica, SŚWalns.

Merion, F'r.

Dziób mierny, szczupły, trochę wyższy niż
szeroki, ściśniony, lekko zgięty; szczyt wyraźny
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na czoło. zachodzący, ku końcowi cokolwiek za-
krzywiony; krajce nieznacznie wyszczerbione,

nasada krótkiemi szczeciami osadzona.
Nozdrza nasadowe, poboczne, do połowy

bionką przymknięte.
Nogi poskoczne, długie, szczupłe; obówie

tarczowate.

Skrzydła bardzo krótkie zaokrąglone; trzy

pićrwsze lotki stopniowane, trzy lub cztćry na-
stępne równćj długości od innych dłuższe.

Ogon przedłużony mocno stopniowany, kli-

nowaty; stćrówki wązkie częstokroć strzępiaste.

W rodzaju Chwostek postrzegamy po więk-
szćj części ptaszki małe, wysmukie, z ogonami

diugiemi, klinowato zaostrzonemi; niektóre z nich

niebacznie wcielonemi były do rodzajów Tur-

dus, Muscicapa, Sylvia i Parus. Obyczaje ich są
mało dotąd poznane; to tylko wićmy, iż mie-

szkają na bagnach trzciną porosłych, że po si-

towiu czepiają się z niewymówną chyżością, że
nie są skłonne do lotu i że po ziemi z szybko-

ścią biegać mają. Wszystkich w ogólności owady
i robactwo jedynym są pokarmem.

1. CHWOSTA OKRIEŁZANA, m. Małurus frena-
tus, TEMM.

Mćrion bridć, Teu. pł. col. 385, 6.

Wierzch głowy, kark i grzbiet popielaty;
każdego piórka środek czarny; przód szyi, skrzy-
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dła i ogon czarne; od kąta paszczowego w dół

po bokach szyi spływa pręga biała; skrzydła i

końce stórówek, prócz dwóch środkowych, biało

płamiste; piersi, brzuch i kuper rdzawo kaszta-

nowate; dziób i nogi czarniawe. Długość cali 9.

Z postaci i kształtu zbliża się do Drozdów?

Ojczyzną Afryka południowa.

2. GCHWOSTKA RUDAWA, m. Malurus galłacto-

: des, TEMM.

Mćerion gałactote, TEuM. pł. col. 65. f. 1.

Megalurus, EIORSF.

Z wierzchu Żółto rudawa, płomyk czarny
zajmuje środek każdego piórka, brzegi lotek'i
stćrówek żółto rdzawe, gardziel i przód szyi
białe, piersi i brzuch rudawo białawe. Długość

cali 53. Ojczyzną Nowa Hollandya.

3. CHWOSTKA BRAMOWANA, m. Malurus mar-

głnalłis, REINw.

Merion longibandes, [EmM. pł. col. 65. f. 2.

Megalłurus, HoRSF. et V1GORs.

Wierzch głowy i kark brunatno rudawy,

czarno sztrychowany; grzbiet i skrzydła czar-

- niawo brunatne, wszystkie pióra szeroko żólta-

wo rudym kolorem bramowane; uzdy, brwii

cały spód ciała, białe; na piersiach małe bru-

natne cętki, podbrzusie blado rudawe, 0g0n bar-
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dzo długi mocno stopniowany; stćrówki skrajne

najkrótsze dlugie na 1$ cala, środkowe najdłuż-

sze do 41 cala dochodzące; całego ptaka dlugość

przeszło cali 8. Odkryta przez P. Reinwardta

na wyspie Jawie.

4. CHWOSTRKA WYSMURŁA, m. Malurus gra-
cilis, RiipP.

Mćerion grele, TEMM. pł. coł. 466. f. 2.
Cisticola, LEss.

Z wierzchu blado czerwonawo rudawa; na

glowie drobniuchne plameczki czarne; pokrywy

skrzydet czarne, biało brzeżyste; spód biały,

brzuch żółtawy; ogon bardzo dlugi, wązki, po-

pielaty, na każdćj stćrówce przyłkońcu szeroka
czarna przepaska, same końce białe. Długość

cali 4 lin. 55 Winniśmy odkrycie ptaszka tego
niespracowanemu Naturaliście frankfurtskiemu

P. Riippell. (Odważny ten badacz przyrodzenia,
poświęcający zdrowie i dochody swoje na ko-

rzyść naukową, niedawno z Nubii i Abissynii do

miasta rodzinnego powrócił. Lecz tylko na czas

krótki zdjął z siebie strój narodów afrykańskich;

usposobiwszy się bowiem na wyprawę dłuższą,

znowu się wybrał do krajów niezwiedzanych
jeszcze, a następnie posiadających pod wzglę-

dem zoologicznym skarby nieprzebrane.)
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5, CHWOSTRA WRZASKLIWA, m. Małurus
cłamans, RiiPP.

Merion criard, TEMM. pl, coł. 466. f. 1.
Cisticola, LESS.

Tej samćj wielkości co poprzedzająca; bla-
do szara z wierzchu, biaława od spodu; ogon

długi stopniowany szary; stćrówki przy końcu

przepaską czarną i końcem białym oznaczone.

Oba gatunki mieszkają w lasach nubijskich nad
brzegami Nilu.

6. CHWOSTKA SZARA,m. Malzrus połychrous, |
TEMU.

Mćerion połycre, TEuM. pł. coł. 466. f. 3.
Cisticola, LESS.

Z wierzchu szara, na glowie czarne wąz-

kie płemyki; skrzydła rudawo brzeżyste; ogon
dtugi, popielato szary; w końcu stórówek wąz-
ka czarna przepaska, same białawe; twarz i
przód szyi białawe; spód ciała rudawy; dziób
i nogi światło brunatne; wielkością naszćj Pliszce
się równa. Długość blisko cali 6ciu. Przysłaną

z wyspy Jawy przez PP, Kuhl i Van-Hasselt.
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7. CHWOSTRA CZARNA, m. Malurus_afeżcaimo,
TEMM.

Fauvette tachetće du cap, Burr. des iQOis.
Voł. V. p. 160.

Merle fluteur, VAiLL., pł. 112. f. 2.
Synallaxis cantor, LESS.— Dasyornis, Vic.

Motacilla et Sylvia, AUCTOR.—Turdus ti-
bicen, VIEILL.

Czarna; z wierzchu pióra rudawo brzeży-
ste; gardziel biała, Z obu stron kresą czarną o-

graniczona; spód ciała rudawo biały; skrzydła

i stćórówki brunatne, te ostatnie z chorągiewka-

mi strzępiastemi; ogon długi klinowaty, dziób i

nogi czarniawe. Długość cali 73. Mieszka na
przylądku Dobrćj Nadziei; głosi
dobny.
 

8. CHWOSTKRA OGONIASTA, m. Malurus ma-

crourus, TEMM.

Petite Fauvetie tachetće, Burr. enł. 752.
f..%.8.

Le Capocier, VAILL. pl. 129—130.
Motacilla et Sylvia, AUCTOR.

Brunatna; od spodu gliniasto żółta, czarno

' nakrapiana, brwi białe; ogon dlugi, klinowato

stopniowany. Długość cali 6. Ojczyzną Afryka

południowa, przylądek Dobrćj Nadziei.
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9. CHWOSTKA FALISTA,m. Malurus undatus,
TEMM.

Merion tachet, TEMM. pł. coł. tezte.
Figuier tachetć du Sćnegal, Burr. enł, 582,
f. 2.
Motacilla et Sylvia, AUCTOR.

2, wierzchu czarna, pióra rudo brzeżyste;
ze spodu biała; na kuprze rdzawa; lotki i stć-
rówki czarniawe, z chorągiewkami zewnętrzne-
mi rudawemi; dzióbinogi czarne. Dlugość cali 4.
Mieszka nad brzegami rzeki Senegal.

10. CHWOSTKA STRZĘPIASTA, m. Malurus
malachurus, VIGORs.

Queuegazće,Vxltl.pł.130. f. 2.
M. pałustris, VIEILL.

Muscicapa malachura, LATH.

Z wierzchu brunatno rdzawa; stosiny piór
czarne; brwi, gardziel i przód szyi popielato-

błękitnawe, środek brzucha biały, boki i podbrzuż
sie rudawe; lotki brunatne, rdzawo brzeżyste,

w ogonie stćrówek sześć, chorągiewki rzadkie
z włosowatych promyków złożone. Mieszka
w okolicach bagnistych Nowćj Hollandyi.

Orn. T.1. 52
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11. CHWOSTKA RUDOGŁÓWKA, m. Malurus
longicaudus,m

Figuier a longue queue de la Chine, S0N-
NERAT. żł. 2. p. 206.

Motacilla et Sylvia longicauda, AuCTOR.

Oliwkowo brunatna, wierzch głowy rudy,

sterówki wązkie, ogon długi klinowaty. Ojczy-

zną Chiny.

12. CHWOSTKA MODRA, m, Małurus cyaneus,
VIEILL.

Gobe-mouche a tóte Bleue, SONNERAT. tt. p. 58.
Motacilla cyanea, GNEL.

Czarno modra, od spodu biała; na głowie
czub z piórek wietkich rozkrzewiony; czoło,
policzki, na szyi obróż, ultramarynowo biękitne;

dziób, przepaska przez oko, podbródek, skrzy-

dłaiogon czarne. Długość cali 54. Ojczyzną
ziemia Van-Diemen, wyspa LusoniNowa Hol-

landya.

13. CHWOSTRKA STRYCHOWANA, m. Malzrus

teatilis, Galum. |

Mćrion naitć, QuoY et GAIM. Foy. pł. 25.

f.1.
Brunatno ruda, Z wierzchu świetlejszymko-

lorem wzdłuż strychowana; okolice oczu biala-
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we; przód szyi, pokrywy skrzydeł i rzyć żólł-

tawe;ogon przedłużony, klinowato stopniowany;

dziób czarny, nogi popielate. Długość cali 6.

Ojczyzną Nowa Hollandya.

14. CHWOSTRA BIAŁOSKRZYDLNA, m. Malu-

rus leucopierus, GAIM.

Mćrion leucoptere, QuoY et Gaim. Voy. pł. 23.

Z wierzchu modro czarna, pokrywy skrzy-

deł białe, brzegi lotek żółtawe. Długość cali 35.

Ojczyzną Nowa Hollandya?

Wątpliwe, a u niektórych pisarzy w tym

rodzaju umieszczone są: Możacilla superba,SHAW;

Sylvia brachyptera i Bluscicupa melanocephała,

LATH. |

RODZAJ TRZYDZIESTY PIĄTY.

PROSTODZIOBEK, m. ORTHOTOMUS,HORSF.,

"TEMM.

Edeła, |.ESS.
Prinia, HORSF.

Orthotome, Fr.

Dziób od głowy dłuższy, prosty, szydło-
waty, przy nasadzie spłaszczony, z boków aż

"do końca ściśniony; szczyt Wyraźny, słabo ku

końcowi nachylony; żnchwa prosta, zaostrzona.
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Nozdrza nasadowe, obszerne, w błonce na-
gićj otwarte. |

Nogi poskoczne, długie, szczupłe; ksiuk od
palców dłuższy i grubszy, poboczne prawie

równe; obówie tarczowate.

Skrzydła bardzo krótkie, zaokrąglone; cztć-

ry pićrwsze lotki stopniowane, cztćry następne

równćj dlugości.
Ogon długi, stopniowany; stórówki waązkie.
Drobne owadożerne ptaki tym rodzajem

„objęte zbliżają się postacia i poniekąd obycza-
jami do małych z oddziału nadbrzeżnych Ga-

jówek, kształtem dziobu do Szydłodziobów a-

merykańskich Opetiorhynchos, a z Pelzaczami

tę mają wspólność, iż po drzewach czepiająe

się w różnych łażą kierunkach. Poznane do dziś

dnia gatunki mieszkają na wyspach morza in-

dyjskiego w lasach górzystych, trzymają się pa-
rami lub familijami, lot mają krótki przerywa-

ny, żywią się owadem, miejsca rodzinnego ni-

gdy nie opuszczaja, a w żywości ruchów nie u-

stępują Piegźom europejskim.

1. PROSTODZIOBEK RDZAWOGŁOWY, m. Or-

thotomus sepium, EIORSF.

Orthotome sepium, Temu. pł. col. 599, f. 1.

Głowa rdzawa, z wierzchu popielato zie-

lonawy, szyja ciemniejsza; piersi i środek brzu-
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cha żółtawy, ogon długi stopniowany, na stó-
rówkach od spodu przy końcu wązki prążek
czarny, podkaski rdzawe, dziób i nogi żółtawe.
Diugość cali 4. Ojczyzną wyspy Jawa i Suma-
tra; z MI ostatnićj pochodzące exemplarze cie-
mniejszćj są barwy.

2. PROSTODZIOBER BIAŁOSPODNI, m. Ortho-
iomus Edela, Temu.

Orthotome Edele, Teu. pl. coł. 599. f. 2.
Edela ruficeps, LEss.

Wierzch głowy rdzawy; kark, grzbiet, po-
krywy skrzydlne i stopniowany ogon, zielona-
we; lotki popielate rudawo brzeżyste; cały spód
biały, podkaski rude; dziób i nogi żółtawe. Dłu-
gość cali 3ż. Na wyspie Jawie pospolity.
O sztucznym sposobie gnieżdżenia się tego Pro-
stodziobka, pićrwszy P. Lafresnay następną po-
dał nam wiadomość: „Pomiędzy. dwóma liścia-
mi za brzegi włóknem roślinnćm sposzytemi-
samica uwija gniazdeczko z delikatnych wió-
kien roślinnych, wyścieta je wewnątrz miękką
pakulista rudawą substancyą, a w wielu miejć
scach, przez dziurki w liściach dziobkiem wy-

wiercone przewleka baweiniczne włókna za-
kończone strzępiastemi kutasikami, któremi całą
budowę mocno utwierdza; w nićm niesie dwa
podiużne czerwone jaja; takowe gniazdzo znaj.
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dujące się u P. Lafresnay, ma dwa cale głęboko-

ści, a cal 13 średnicy. Rzeczony autor nie wąt-

pi, że tak nazwana Gajówka szwaczka (Syleia

sutoria), która podobnież ma się gnieździć w spo-

szytych liściach, jest zupełnie innym ptakiem;

o czóćm acz krótkie opisanie Gmelina dostatecz-

nie przekonywa, ,

3. PROSTODZIOBEK ŻÓŁTOBRZUCHY, m. Or-
thotomus cucullatus, TEMM.

Orthotome chaperonnć, 'TEMM. pł. coł, 599.

f.3.

Wierzch głowy świetno rudy; policzki, kark

i szyja, popielate; piersi białe; brzuch i pokry-

wy podogonowe żółte; grzbiet, skrzydła i ogon
z wierzchu oliwkowo zielone; spód dziobui nogi

Żóltawe. Długość cali 4. Nowo odkryty w o0-
kolicach górzystych wyspy Jawy i Sumatry.

4. PROSTODZIOBEK JEDWABISTY, m. Orżho-

tomus sericeus, TEMM.

Orthotome soyeux, Temu. pł. coł, tezte.

Wierzch głowy, policzki, podkaski i cały

egon, kasztanowato rdzawe; gardziel i plama nad

uszami czysto biała; pod uchem przestrzeń bez-

piórna puchem popielatym okryta; wierzch ciałai

"skrzydła ciemno popielate; piersi i cały spód ciała
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biały z lustrem jedwabistćm. Długość cali 45,
Nowyten gatunek dotąd tylko namae Borneo

postrzeżono.

5. PROSTODZIOBER CZARNOGARDLISTY, m:

Orthotomus nigricollis, TEuM.

Orthotome a gorge noire, Temu. pł. col.

teate.

Najmniejszy ze współrodzajowych, tylko 35
cala długością swą wymierza, wierzch głowy

ma jaskrawo rdzawy, płaszcz majowo zielony,

'ogon zielono żółtawy, przy końcu żółty; pod-
brodek, gardziel, piersi i boki, czarne; środek

brzucha biały. Ojczyzną Malaca i Borneo.

6. PROSTODZIOBER DŁUGOOGONOWY, m. Or-
thotomus Prinia, TEMM.

Orthotome Prinia, Teuw. pl. col. teste,
Prinia familiaris, HoRsF.

Głowa iszyja popielata; grzbiet zielonawy;

skrzydła brunatne, dwóma bialemi prążkami o-

znaczone; ogon prawie jak ciało dlugi, popielato

zielonawy, Z szeroką przy końcu przepaską

czarną, sam koniec białawy; gardziel i środek

piersi białe, reszta spodu złoto żółta. Długość

cali 55 W Jawie pospolity.
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7. PROSTODZIOBEK BENNETT"A m. Ortkoto-
mus Bennettii, SIKES.

Brunatno oliwkowy z wierzchu, od spodu
białawy. Długi na cali 53. Z ogonem krótszym,

opisany przez Półkownika Sikes, za pewny ga-

tunek jeszcze się nie podaje.

RODZAJ TRZYDZIESTY SZÓSTY,

OGOŃCZYK, m. SYNALLAXJS, ViElut., Teu.

Parulus, SPIx.

Synallaxe, Fr.

Dziób szczupły, ostry, bardzo ściśniony;

krajce szczęk obu nieco wgięte; szczęka trochę

łukowata, żuchwa prosta; nasada bez szczeci.

Nozdrza nasadowe, podłużne, błonką skle-

pistą kutnerowatą przymknięte.

Nogi poskoczne, mierne; palce poboczne
'równe, w osadzie ze środkowym zrosłe.

- Skrzydła bardzo krótkie, zaokraglone; 1sza

otka zbyt krótka, następne stopniowane, 4ta

najdłuższa.

Ogon bardzo przedłużony, Stopniowany;

stórówki szerokie ostro zakończone.
Ogończyki mieszkają wyłącznie w wilgot-

nych łasach i zaroślach Ameryki południowej,
zacząwszy od Brazylii aż do ciasniny Magiel-
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lańskićj; na polach otwartych nigdy się nie oka-
zują; obyczaje ich dotąd niesprawdzone; żywić
się wszakże mają owadem skrzydlatym. Ptaszki

te zdają się zajmować miejsce pod tą samą sze-

rekością geograficzna co Chwostki starego ladu:

takowe zbliżenie podobieństw, w krajach na kuli

ziemaciej prawie przeciwległych, godne jest

zwrócenia uwagi na kształti cechy M tych ro-

dzajów.

1. OGOŃCZYR RDZAWY,m. Symallai rutilans,
TEM.

Synallaze ardent, Teu. pl. coł. 227. f. |,

Jaskrawo rdzawy, z wierzchu w kasztano-

waty kolor przechodzący; na gardzieli podłużna
plama czarna; dziób przy nasadzie srebrzysto

biały, w końcu czarny; nogi brunatne. Długość

cali 54. Ojczyzną Brazylija.

2. OGOŃCZYR BIAŁOSZYJNY, m. Synallasis
ć albescens, Temu.

Synallaxe albane, Temu. pł. coł. 227. f. 2,

Z wierzchu popielato oliwkowy, ze spodu

białawo rudawy; uzdyi gardziel biała; tył glo-
wy i naramniki jasno rdzawe; ogon dlugi, sze-

roki, brunatne rudawy. Długość cali 54. Ojczy-
zną Brazylija.

Orn. T. 1 53
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3. OGOŃCZYK POPIELATY, m. Synallaziś ci-
nerascens, 'TEMM.

Synallaxe grisin, TEMM. pl. coł. 227.f.3.

Popielaty; z wierzchu cokolwiek w oliwko-

„waty odcień przechodzący; na przedzie gardzieli

plama biała czarnemi prążkami upstrzona; u

spodu szeroka pręga czarna; skrzydła i ogon

rdzawe; stórówki szerokie, przedłużeniem acz

niewielkićm stosin zakończone. Długość cali 5.
Ojczyzną Brazylija.

4. OGOŃCZYK WARCABNIR, m. Syzallasis tes-

sellata, TEMM. *

Synallaxce Damier, TEM. pł. coł. 311.„f. F.

Cztćry plamy różnobarwne prawie równo-

boczne, w warcabnicę uszykowane, powodowały

do nazwania ptaka tego Warcabnikiem; jakoż
plama na podbrodku żółta, niżćj na przodzie
szyi czarna, a z obu stron dwie białe szyję o-
bejmują. Wierzch głowy i na zgięciu skrzydła
plama, ciemno rdzawe, całe upierzenie z wierz-
chu Żżóltawo szare, brunatnemi piomykami na-
krapiane; piersi, boki i podbrzusie rudawe, śro-

dek brzucha bialy; ogon bardzo przedłużony
klinowaty, cztćry cale długością swą wymierza-
jący. Calego ptaka długość cali 7. Nowo od-

kryty w Brazylii i do Muzeum paryzkiego przy-

wieziony przez P. A. St Hilaire.
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5. OGOŃCZYK CZUBATY, m. Synal/asgis setaria,
"TEuM.

Synallaxe afilets, TEMM. pł. col. 311. f. 2.

Czub i cały wierzch głowy czarny, kark

czarniawo rdzawy, wszystkie pióra wzdłuż sto-

siny biało oznaczone; piaszcz i ogon rude; na

przodzie szyi i piersiach pióra białe wąziuchno

brunatno brzeżyste; brzuch rudawy; w długim

ogonie dwie środkowe stćrówki © 15 cala od

innych dłuższe. Długość cali 7. Niedawno od-

kryty w Brazylii i przywieziony przez P. A.

Saint Hilaire do Muzeum paryzkiego. |

6. OGOŃCZYR TUPINIER'A, Synallazis Tupi-
nierii, LESS. |

Synallaxe de Tupinier, Less. Zooł. sz la Coq.

pł. 29.

Głowa i kark czarne; czoło i brwi prze-

dłużone wdół szyi, rdzawe; płaszcz i skrzydła

brunatno rudawe; ogon dlugi rudy; stćrówki

nagą stosiną zakończone; cały spód biały. Ojezy-

zną Chili.
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RODZAJ TRZYDZIESTY SIÓDMY.

GAJÓWKA, m. SYŁYVJA, LATH., BECHsr., TEMM.,
MEYER.

Motactlla, LINN.
„Zosłerops, EIORSF.

Arundinaceus, LiES8.

Sdnger, Niem.; Bec-fin, Fr.; Waróler, Ang.;

Jecca-fico, Wi.

D:-iób mierny, prosty, szydłowaty, przy

nasadzie wywyższony, wyższy niź szćrszy, 0-

krąglawo szczytny; krajce wierzchnie przy koń-

cu wyszczerbione; żuchwa prosta; szczecią na-

sadowe albo krótkie albo żadne.

Nozdrza nasadowe, poboczne, jajowate,

bionką w pół przymknięte.

Nogi poskoczne mierne; palec skrajny wo-

sadzie przyrosły; pazur tylny od ksiuka krót-

szy; obówie skoku niewyraźnie tarczowate, czę-

stokroć z przodu gładkie, tylko na palcach wy-

raźne.
Sźrzydła mierne lub krótkie; lotka 1sza bar-

dzo krótka lub żadna; 2ga od 3cićj mało co krót-

sza lub równa; barkówki znacznie od lotek

krótsze.
_ Ogon mierny, równy lub stopniowany, kli-

nowaty.
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W XIII wydaniu dzieł Linneusza, pod 0-
gólnćm rodzajowóm nazwaniem Możaci//a, mie-
ściło się przeszło 176 gatunków; po utworzeniu
z nich rodzajów Syleia, Accentor i Sażicola,
właściwych Pliszek niewielka pozostała liczba;
przeciwnie zaś wyłączone Gajówki przez nowe
odkrycia do znacznćj liczby gatunków pomno-
żonemi zostały; samych europejskich 42 liczą.
Bechstein, ponim Meyeri Temminck, oczyszcze-
niem rodzaju tego z dwuwykładności, jaka do
opisów dawniejszych się wkradła, szezególnićj
co do europejskich gatunków, wielką uczynili
przysługę. Pan Savi, Gajówki w jednóm z Droz-
dami mieści pokrewieństwie. Zdaje się nawet,

iż do zdania jego niektórzy pisarze wyraźną o-

kazują skłonność, twierdząc, że cechy charak-
terystyczne i kształty obu tych rodzajów są
do siebie zbliżone, a mianowicie iż przejście od
Drozdów malych do większych Gajówek bar-
dzo jest nieznaczne. Niedawnemi czasy odłą- :
czono jeszcze od Gajówek, Królików i Strzy-
Żyków, pićrwsze stanowią odtąd udzielny ro-
dzaj Złegułus, a drugie Troglodytes.

W ogólności rodzaj ten obejmuje ptaszki
małe, mnićj więcćj wdziękiem melodyjnego głosu
obdarzone. Niektóre, a zwłaszcza klimatów cie-

płych gatunki, odznaczają się świetnością ubar-
wienia; wszystkie mają skład ciała subtelny,
ruchy ożywione. Zywią się owadem, gasien-
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nicami, robactwem i poczwarkami; stąd w kra-
jach północnych tylko czasowemi są gośćmi i po

wyprowadzeniu potomstwa w południowe od-

latują strony. Gniazda budują sztuczne, z suchćj

trawy na niskich krzewinach uwite, po więk-

szćj części niedbale; te zaś, które należą do od-
działu Sitówek, zręcznością i sztuką odznaczają

się zadziwiającą, a mianowicie w zastosowaniu

budowy do opadania i podnoszenia się wody.

Miejscowie w południowych żyjące krajach dwa

razy do rokusię gnieżdżą. Pierzenie się wszyst-

kich jest jednokrotne; samica i młode z samca-

mi staremi w ubarwieniu prawie żadnćj nie 0-
kazują różnicy. | !

Gatunki europejskie dość dobrze w trzech

dają się mieścić oddziałach; lecz ponieważ od-

działów tych cechy oparte są raczćj na sposo-
bie życia wiele od miejscowości zależącóm, niż

na charakterach stałych, z trudnością przeto do

nich Gajówki zamorskie zastosować się mogą:

w następnóm więc wyszczególnieniu gatunków

porządkiem geograficznym je opiszemy.

GAJÓWKI EUROPEJSKIE.

ODDZIAŁ PIERWSZY.
_TRZCIONKI, m. CALAMODYTAE, MEYER.

Głowa spłaszczona, skrzydła krótkie zao-

krąglone, ogon dlugi stopniowany; mieszkają

nad wodami w trzcinach.
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z. GAJÓWKA DROŻDÓWKA, m. Sylvia turdoi-

des, MEYER.
*

La Rousserolle, BUFF. enl. 513.
Turdus arundinaceus, GMEL. T. junco, PALL.

Z wierzchu brunatno rdzawa, ze spodu ru-
dawo biaława; brew i gardziel białawe; dziób

przy nasadzie żółty, w końcu brunatny; obwód-

ka w koło tęczy czerwona, ogon zaokrąglony.

Długość cali 8. Mieszka w Europiei Azyi nad
wodami gęstą trzcinąi sitowiem zarosłemi, wio-

sną przez noc cała glosem donośnym, gwarli-

wym dosyć urozmaiconym bez przestanku śpie-

wa. Nazwisko jćj u Hollendrów Kerrefiet, na-

śladuje dobrze chrapliwą strof śpiewu tego me-

lodyą. U nas w Pińszczyznie pospolita.

2. GAJÓWKA OLIWNA, m. Sylvia A,
STRICKLAND.

Bec-fin des oliviers, Tewu. Man, V.1V. p.611.

Z wierzchu brunatno popielata, oliwkowym
kolorem lekko pociągnięta; skrzydła i 'ogon za-

okrąglony ciemno brunatny; dwiestćrówki skraj-
ne z brzegu, dwie następne w końcu, białe; spód
popielato białawy na bokach ciemniejszy; pod-

brzusie i pokrywy podogonowe błado żółtawe;
nasada dziobu pomarańczowo żółta, koniec bru-
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natny,nogi sine. Długość cali 6. Odkryta roku 1806

na wyspach Jońskich przez P. Strickland. Oby-

czaje i gieżdżenie się niewiadome.

!3. GAJÓWKA STRUMIENIOWA, m. Syłcia fu-
wiatilis, MEv.

Bec-fin riverin, TEuM. Man.V.III. p. 111.

Z wierzchu oliwkowo szara, brunatno od-

cieniowana, od spodu biaława oliwkowato mie-

niąca; gardziel biała drobniuchno upstrzona; na

piersiach plamki większe strzatkowate; środek

brzucha biały, ogon zaokrąglony stopniowany,

pokrywy podogonowe sute, cokolwiek od stć-

rówek krótsze, na stórówkach gęste poprzeczne

prążki pod pewnćm nachyleniem do światła wi-

dzialne. Długość cali53. Mieszka nad strumie-

niami w gęstych łozach; do nas nie każdego roku
przybywa; czasem zaś w tak wielkićm znajduje

się mnóstwie, iż w spokojnych a ciepłych majo-

wych nocach, ciągłym iczęsto powtarzanym gło-

sem zł zł zł, inne ptastwo głuszy.

4. GAJÓWKA SWIERSZCZAK, m. Sy/cia Locu-
stella, LATH.

Bec-fin Locustelle, Teu. Man.V. III. p. 112.
La Fautcette tachetće, BvFF. enł. 581. f. 3.

Do poprzedzającćj podobna; rozróżnić się
daje po ciemnych na wierzchu ciala plamkach,
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nieupstrzonćj bialćj gardzieli i po znacznie krót-

szych rudawych pokrywach podogonowych, któ-

re wzdłuż stosin są oznaczone brunatną pęzel-

kowatą płamką. Diugość cali 5. U nas od tam-

tćj rzadsza; mieszka nad wodami.

5. GAJÓWKA STRZAŁKA, m. Sylvia Certhiola,
'TEMM.

Bec-fin trapu, Temu. M. VI. p. 186. Atl.

Motacilla certhiola, PALL.

Z wierzchu oliwkowa brunatno plamista,

brew biaława, gardziel i szyja biale, na gardzieli

mnóstwo drobnych plamek brunatnych, spód

ciała białawo szary, ogon zaokrąglony, stórów-

ki od spodu czarniawe z końcami bialemi. Dlu-

gość cali 5. Mieszka w Rossyi południowej,

w Krymie; nie wątpię iż się znajduje u nas na

niezwiedzanym jeszcze Podolu i Ukrainie pod

względem . ornitologicznym.

6. GAJÓWKA WODNICZKA, m. Syleia aquatica,
LATH.

Bec-fin aquatique, TEuM. Man. V. I. p. 188.

Atl.

- Szara, brunatno plamista; wierzch głowy

czarniawy, brwi i prążek na środku łba biało

żółtawe, kuper Żółtawo rudy, spód białawy,

ogon zaokrąglony , stćrówki zaostrzone, dwie

Orn. T. I. '54
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skrajne zewnątrz białe brzeżyste. Długość cali

43. Ojczyzną Europa południowa.

7. GAJÓWKA RORITNICZKA, m. Sylvia phrag-
miiis, BECH.

* Bec-fin phragmite, TEmM. Man. V. I. p. 139. Ażl.

Z wierzchu oliwkowo szara, na głowie

czarniawa, nad oczyma brew szeroka biaława,
kuper i pokrywy nadogonowe rudawe, ogon co-

kolwiek zaokrąglony, stćrówki okrągławe, gar-

„dziel biała, reszta spodu białawo żółtawa. Dłu-

gość cali 43. Mieszka nad wodami trzciną ob-
qgostemi; u nas pospolita.

'8. GAJÓWKA TRZCIONKA, m. Syłcża arundina-
cea, LATH.

Bec-fin Effarvate,Teu. Man. V, I,p. 191. Atl.

Szaro rudawa, jednofarbna bez żadnych

płam; uzdy białawe, gardziel biała, spód ruda-

wo białawy, egon długi zaokrąglony, dziób od

nasady aż do końca ściśniony. Dlugość cali 57.

Ojczyzna Europa umiarkowana.

' 9. GAJÓWKA ŁOZÓWKA, m. Sylvia palustris,
BECHsT.

Bec-fin Verderolle, Teus. Man. V. I. p. 192.
Atl. i

Zielonawo oliwkowo brunatna; nad oczy-
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ma brew wązka biaława, reszta jak u poprze-
dzającćj; dziób spłaszczony cokolwiek przy na-

sadzie rozszerzony, wewnątrz pomarańczowo

Żółty; żuchwa biaława, nogi żółtawe. Długość

cali 54. j

10. GAJÓWKA CETTI, m. Syłeia Ceżżi, MAnwOR.
Bec-fin Bouscarle, TEmm. Man. V. I. p. 194.

Atl.
La Bouscarle de Provence, BuUFF. enł. 655
f.2.

Z wierzchu brunatna, gdzie niegdzie ruda-

wa, uzdy popielate, lotki i stćrówki czarniawo

brunatne, cały przód biały, kuper rudy, stćrów-

ki zaokrąglone szerokie, dziób słaby, krajce

wgięte, nogi brunatne. Długość cali 5. Ojczyz-

ną Sardynija, przypadkowo w innych południo-
wych krajach Europy.

11. GAJÓWKA WIERZBÓWKA, m.-Syleia.lu-

scinioides, SAVI.

Bec-fin des Saules, TEMM. Man. V. III, p. 119.

Roux. Orn. proc. pł. 211.

Z wierzchu kasztanowato oliwkowa, na
kuprze i na pokrywach ogonewych blado fali-
sta, od spodu rudawa, na bokach szyi i piersi

plamki strzałkowate; lotki i stćrówki rudawo
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brnnatne, dziób czarny przy nasadzie cielisty.

Długość cali 43. Ojczyzną Włochy.

12. GAJÓWKA CZARNOUZDA, m. Sylvia mela-
nopogon, IIECKEL.

Bec-fin «4 moustaches notires, TEMM. oe col,

245. f. 2.

Z wierzchu brunatno rudawa, wszystkie pió-

ra na środku czarną plamką oznaczone; wierzch

głowy i uzdy czarne; szeroka brew, gardziel i

Środek brzucha białe, reszta spodu ciala żólta-
wo rudawa, ogon mierny stopniowany, dziób

szczupły z krajcami wgiętemi. Diugość cali 45.

Ojczyzną Dalmacya i Włochy, tam na bagnach

trzciną zarostych zimuje. *)

13 GAJÓWKA CHWASTÓWKA, m. Syletacistt-

coła, TEMM.

Bec-fin cisticole, Teu. pł. coł. 6. f. 3.

Temu. Man, V. I. p. 228.
1. V. III. p. 123. Atl. (fig. niedok.)

Na całym wierzchu pióra brunatne szaro

brzeżyste, od spodu biało rudawe, na bokach

ciemniejsze; ogon krótki, stopniowany; stćrówki

*) Na tab. Temw. (pł. coł.) kolory ma zbyt czerwone,
litografowana lepsza.
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brunatne. Długość cali 4. Ojczyzną Europa po-

łudniowa; nie jest wędrująca. *)

14. GAJÓWKA NAKRRAPIANA, m. Syleża Janceo-
lata, TEMM.

Bec-fin lancćolć, TEŃM. Man. V. IV. p. 614.

Z wierzchu oliwkowo szara, ze spodu bia-

ławo żółtawa, podbrzusie i pokrywy podogo-

nowe szare, wszystkie spodnie części wyjąw-

szy środek brzucha gęsto upstrzone plamkami

strzałkowatemi czarniawemi; dziób krótki, gru-

by, brunatny; ogon klinowaty, stopniowany.

Długość blisko cali 4. Nowo odkryta w okolicach

Moguncyi przez P. Bruch.

ODDZIAŁ DRUGI.

PIEGŻEczyli GAJÓWKI WŁAŚCIWE, CUR-
RUCAE, MevER.

Skrzydła mierne, ogon równy niestopnio-
wany; mieszkają w gajach i ogrodach, nie trzy-

mając się wyłącznie nad wodami; ten oddział

posiada najdoskonalszych śpiewaków.

 

%) Lesson z tej Gajowki z dodaniem najniewłaści-

wićj kilku Chwostek (Malurus), utworzył rodzaj

Cistieola. (Traiić WOrn. p. 415.)
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15. GAJÓWKA SŁOWIE RDZAWY, m. Sylcia
Luscinia, LATH.

Le Rossignol, BvrF. enl.615. f. 2.

Z wierzchu rudawo szary, od spodu bia-
ławy, piersi i boki popielatawe, ogon rdzawy.

Długość cali 61. Dla lepszego rozróżnienia z na-

stępującym dodaje się, Że pićrwsza lotka jest

krótka, druga krótsza od trzecićj o 4 cala, a

z piątą równa. Ojczyzną Europa i Azya. Spić- ż

wa więcćj w dzień jak w nocy; na zimę odla-

tuje do Syryi i Egiptu.

16. GAJÓWKA SŁOWIK SZARY, m. Sylvia Phi-
lomela, BECHST.

Bec-fin Philomele ou grand Rossignol, TEM.

Man. V. V. p. 196. Atl.

Z wierzchu brunatno szary, od spodu po-

pielatawy, gardziel biaława, ogon szaro ruda-

wy, lotka Isza zbyt krótka, 2ga prawie z 3cią

równa od 4tćj dłuższa. Długość cali 65. Spie-

wa w nocy, rzadko kiedy w dzień, chyba w po-

chmurny czasem się odzywa. Oba te gatunki,

bez różnicy u nas Siłowikami zwane, nie trzy-'

mają się tych samych okolic; Słowik rdzawy

uczęszcza na miejsca suche, szary zaś tylko bli-

sko wód przebywa. Głos szarego jest donos-

niejszy i strofy więcćj urozmaicone; u nas od
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rdzawego pospolitszy; w południowych krajach

Eurcpy bardzo rzadki, a wHollandyi niepo-

strzeżony.

17. GAJÓWKA JEDWABISTA, m. Syłcia sericea,
NATT.

Bec-fin Soyeux, TEMM. Man. PF. I. p. 197.

Atl.

Z wierzchu brunatno szara, od spodu ru-

dawo szara, boki szyi popielate; brwi, okolice

oczu, gardziel i środek brzucha białe; ogon lek-

ko stopniowany. Długość cali 54; niewiadomo

dla jakićj przyczyny jedwabistą nazwana. Mie-

szka w Europie południowćj mianowicie nad

rzeką Brenta we Wloszech; niedawno przez P.

Natterer odkryta.

18. GAJÓWKA LUTNICZKA, m. Sylcia Orphca,
'TEMM.

Bec-fin Orphće, TEMM. Man. V. I. p. 198.

Atl.

Wierzch głowy i okolice oczu czarne; kark,
grzbieti skrzydla popielate; lotki i stórówki

czarniawe, dwie skrajne zewnątrz biale, wszyst-

kie biało zakończone; gardziel i brzuch biale,
piersi i boki blado różowe, dziób silny, szczęka
czarna w końcu mocno wyszczerbiona, żuchwa
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biaława. Długość cali: 6:. Ojczyzną Europa
poludniowa. Pięknie śpićwa.

19. GAJÓWKA JARZĘBATA, m. Sylvia nisoria,
BECHST.

Bec-fin rayć, TEM. Man. F. I. p. 200. Atl,

Popielata, od spodu świetlejsza; gardziel
i przód szyi białawe, cale upierzenie w poprzek

„ciemno popielatym kolorem wązko pręgowane,

środek brzucha biały, ogon ciemno popielaty,

skrajna stćrówka biało brzeżysta z białą w koń-

cu plamą; następne Żga, 3cia, 4ta biało zakoń-

czone; tęcze siarczysto żólte. Długość cali 62.
Ojczyzną Europa północna; u nas nierzadka, na

południu przypadkowo widywana. Gajówka ta

szczególniejszćm przywiązaniem do potomstwa

swego od wszystkich wspólrodzajowych się od-

znacza; zbliżającego się człowieka od gniazda

ciągle cwirkając odwodzi, już podlatując, już

po ziemi biegając, już kładąc się na boku jakby

postrzelona, prawie rękami chwytać się daje, j

tak uwodząc daleko w przeciwną stronę zapro-

wadzić usiłuje. U młodych z gniazda wyjętych

już poprzeczne prążki postrzegaćsię dają; Tem-

minck więc niewłaściwie (w 7. £LI. Man.) po-

wiada, że mlode w pićrwszoletnićj barwie są

popielate, bez Żadnego śladu rzeczonych prąż-

ków.
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20. GAJÓWRA RDZAWOCZERWONA, m. Syleia
rubiginosa, et gałactotes, TEM.

Becfin rubigneuxc, TEMM. pł. coł. 251,f.1;
Man. F.1.p. 182; VF. II, p, 129;V.1II.
2. 615.

Z wierzchu blade rdzawo czerwona, ze
spodu biaława, cokolwiek rudawo odcieniona;
uzdy brunatne; nad okiem brew biała, na stć-
rówkach przy końcu plama okrągła czarna, koń-
ce białe, cztćry środkowe, aż do końca jędno-
farbne; nasada żuchwy i nogi żółrawe. Długość
cali 63. Ojczyzną Hiszpanija, Egipt, Kaukaz;
gnieździ się w gęstych oleandrowych krzakach,
ma się odznaczać melodyjnym głosem.

21. GAJÓWKA RUPPELI"A, m. Syria Rzżppellźć,
TEMM.

Bec-fin Rippell, Teu. Man. F.II. p. 129;
pł. coł. 245. fr 2.

Z wierzchu ciemno popielata, od spedu
biała, na bokach popielatawa, na brzuchu blado
różowa, wierzch głowy, gardziel i przód szyi,

czarne; skrzydła i ogon czarniawe, stćrówki
skrajne i smuga od nasady dziobu na boki szyi

spływająca biala; dwie następne z bialą długą

plamą w końcu, reszta zupelnie czarna. Dlugość
cali 4:—5ciu. Mieszka na pobrzeżach merza czer-
wonego, na wyspie Kandyi i Archipelagu.

Om.T.1. 55
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22, GAJÓWKA CZARNOŁBISTA, m. Sylvia atri-
capilla, LATH.

| Fauvelte a tćte noire, BUFF. enł. 580. f.1.0,
2 2.

Z wierzchu oliwkowo popielata, szyja i
piersi czysto popielate,wierzch głowy czarny,
gardziel i brzuch białawe, silny dziób i nogi
czarne. Długość cali 55. Samica i młode pićrw-
szoletnie mają wierzch głowy rudy. Mieszka
w Europiei Azyi aż do Japonii; do nas wcze-
śnie na wiosnę przybywa, a odlatuje pod ko-
niec Sierpnia.

23. GAJÓWRA CZARNOGŁOWA, m. Syleia me-
lanocephala, LATH.

Bec-fin melanocćpkhale, Temu. M, VF. 1, 2
203. Atl,

Obwody oczu nagie, czerwone; głowa czar-
na, z wierzchu ciemno popielata, spód biały, pod-
brzusie i boki popielate; lotki i stćrówki czar-
niawe, dwie skrajne zewnątrz białe, dwie na-
stępne białą plamką zakończone. Dlugość cali 5.
Ojczyzną Europa południowa.



GAJÓWKI WŁAŚCIWE. 437

24. GAJÓWKA CZARNIAWA, m. Sylvia sarda,
MARM.

Bec-fin sarde, Teu. F, L „P. 204. pł. coł.

24. f. 2.0.

Obwody oczu nagie, pąsowe; całe upierze-

nie czarniawe, na głowie i szyi czarne, na pier-

siach popielatawe, na brzuchu w rudawy kolor
przechodzące, nasada żuchwy żółta. Długość
cali 5. Samica świetlejsza. Ojczyzną Sardynija
i bez wątpienia Włochy południowe.

25. GAJÓWKA OGRODOWA, m. Sy/cia hortensis,
BECHST.

Bec-fin Fautette, Temu. M. V. I, 206. Ażt.

La Fauvette, RUFF. enł. 579. f. 1.

Z wierzchu ciemno szara z lekkim odcie-
niem oliwkowego koloru; obwód oka biały, boki

szyi popielate, gardziel biaława, piersi i boki

brzucha blado szarawo rudawe, nasada żuchwy
żółtawa. Długość cali 51. Ojczyzną Europa po-
łudniowa i umiarkowana; u nas nie rzadka,

gnieździ się w agrestowych krzakach, śpiew ma

dość przyjemny.

26. GAJÓWKA POPIELATA, m. Sylvia cinerea,
LATH.

Bec-fin grisette, Teuu. Man. F. I. p. 207.

Atl,
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La Fauvette grisette, BUFF. enł. 579. f. 3;

iD. 581. f. 1. (mloda)..

Wierzch głowy i uzdy popielate, całe upie-

rzenie szare, skrzydła czarniawe, pokrywy rdza-

wo brzeżyste, gardziel i środek brzucha biały,

piersi blado różowe, ogon ciemno brunatny;

wszystkie stćrówki równe, oprócz dwóch skraj-

nych znacznie krótszych, zewnątrz białych, dwie

następne białą plamką zakończone. Długość ca-

Ji 54. Ojczyzną Europa; u nas pospolita.

27. GAJÓWKA PIEGŻA, Rzącz. Sylvia curruca.
LATH.

La Fauvette Babillarde, Burr. en. 580.f. 3.
(niedok.)

Bec-fin babillard, TEmM. Man, F. I. p. 209.
Atl. (fig. mierna.)

Wierzch i tył głowy popielaty, uzdy ipla-

ma nad uszami ciemno popielate; kark, grzbiet

i skrzydła szarawo popielate; obwódka około

oka i gardziel biała, spód ciała białawy blado
rudawym kolorem pociągnięty; ogon czarniawy;

skrajne stórówki popielate biało brzeżyste, dwie

następne białą plameczką zakończone, nogi sine.

Diugość cali 5. Ojczyzną Europa umiarkowana
d Azya; u nas najpospolitsza.
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28. GAJÓWKA OKULAROWA, m. Sylvia conspi-
cilłata, MaRM.

Bec-fin 4 lunettes, TEMM. pł. coł. 6. f. 1.0.
10. Man. V. I. p. 210; V. IL. P. 134; 7”, III,

p. 617. Ażl,

Wierzch głowy ciemno popielaty, uzdy
czarne, płaszcz czerwonawo rudy, skrzydła
czarniawe, pokrywy rdzawo brzeżyste, obwody

oczu nagie, gardziel popielata, spód ciała blado

czerwonawy, środek brzucha biały, ogon zao-
krąglony czarniawy, dwie skrajne stórówki cał-
kiem, dwie następne do połowy białe, nogi żół-
tawe. Długość cali 43. U samicy obwody oczu
nie są nagie, całe ubarwienie świetlejsze, gar-
dziel biała, czoło rudawe. Mieszka we Włoszech.

29. GAJÓWKA CZERWONOBRZUCHA, m. Sył-
via provincialis et Dartfordiensis, LATH.
Le Pitte-ohou de Provence, Burr. ent. 655.
ja

Bec-fin pilie-chou, Teuu. Man.7.I. p. 211;
V. II. p. 137. Atl.

Z wierzchu ciemno popielata, ze spodu szar-
łatnawo rudawa, na gardzieli świetlejsza; ogon
długi równy, dwie stćrówki skrajne białą plam-
ką zakończone, nogi żółtawe. Długość cali 5.
U samicy i młodych na gardzieli białe prażki.
Ojczyzną Europa poiudniowa, a mianowicie po-
brzeża środziemnego morza.
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30. GAJÓWKA BIAŁOWĄSA,m. Sylvia leucopo-
gon *), IIECKEL.

Bec-fin subalpin, Temu. M. /. TI. p. 214.pł.
col. 251.f. 2. 8,3. $:; ID. pł.6.f. 1. (mloda).

Bec.fin passerinette, Teus. M. Z, I. p. 213;
Z. II. p. 138. pł. coł. 24.f. 1. Q.

Sylvia passerina et subalpina, AUCTOR.

Głowa, cały wierzch ciała, barkówki i po-

krywy skrzydlne, modro popielate; gardziel,

piersi i boki ceglasto rude, w purpurowe fiole-

towy kolor przechodzące; od kąta paszczowego

wąs w dół szyi dążący, szrank skrzydła i brzuch,

białe; skrzydlaiogon czarniawe; stórówek skraj-

nych chorągiewki zewnętrzne i półowa wnętra-

nych, białej na dwóch następnych przy końcu

plama biała; obwody oczu czerwone, dziób czar-

ny, nasada żuchwy cielista, nogi cielisto żólta-

we. Dlugość cali 5 nie spełna. Samica z wierz-

chu siwo popielata, od spodu biaława, nić ma

 

%*) Gajówka ta wcale niedawno dokładnićj poznana,
vprzednio u Autorów rozmaitym uległa nazwiskom.

Sam Temminck dwuwykładnie ja opisał i pięciu

objaśnił rycinami; z tych dwie tylko wyobrażają

samca w doskonałćj barwie, ale z podpisami wbrew

przeciwnemi; lecz omyłkę tę w 15 lat poźnićj

w Tomie III Man. d'Orn. rzeczywiście poprawił.

Wolałem wszakże przywrócić nazwisko Leucopo-
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ani obwódek czerwonych wkoło oczu, ani bia-
łych wąsów. Jesienna barwa samca, lubo jest

mnićj wyraźna, jednakże nieobojętna i zawsze

charakterystyczna. W Egipcie pospolita, skąd
wędrując po krajach Europy poludniowćj, aż

do Szlązka zalatuje.

31. GAJÓWKA RUDŻIK, m, Sylvia Rubecula,
LATH.

La Gorge-rouge, BUFF. enl. 361. s RA
Bec-fin Rouge-gorge, Temu. M.7. 1. pł. 215.

Z wierzchu szaro oliwkowy; czoło, gar

dziel, przód szyi i piersi pomarańczowe rudawe;

przestrzeń ta ruda, popielatym kolorem jest o0-

graniczoną; brzuch biały, oko wielkie czarne.

Długość cali 53. Mieszka w lasach i ogrodach,

daleko na północ wędruje; w Europie pospolity,

w Azyi rzadszy.

 

gon nadane jćj przez P. Hecker wiedeńskiego Mu-

zeum Inspektora, ato z powodów: że on pićrwszy

te synonimy rozróżńił, ze on ją odkrył w Szlązku

. pomimo mniemań jakoby się tylko we Włoszech

znajdować miała; ze Leucopogon, nazwisko jest

prawdziwie charakterystyczne. W roku 1829 otrzy-

małem od P. Hecker piękny exemplarz samca w

barwie godowćj, z którego powyższy umieściłem

"tu opis.
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32. GAJÓWKA MODRA, m. Sy/rża suecica, LATA.

Bec-fin Gorge-bleue, TEM. Man. F, I. p. 216.
La Gorge-lleue, Burr. enl. 610. f.1. 6, 2. ,

3. (młoda); enł. 362.f. 2. 0.

Z wierzchu brunatno szara; gardziel i przód

szyi lazurowo błękitny, na środku tćj modrćj

przestrzeni tarcza okrągła srebrzysto biała; na

piersiach trzy przepaski, pićrwsza w górze czar-

na, druga niżćj wązka biała, trzecia szeroka
rdzawa; brwi i brzuch biały; ogon rdzawy sze-

roką czarną przepaską zakończony; dziób czarny

przy nasadzie żółtawy, nogi brunatne. Diugość

cali 53. U bardzo starych samie cokolwiek błę-
kitu na szyi postrzegać się daje. Pobyt razem

z poprzedzającą, lecz mnićj pospolita; - odmiana

stała z tarczą na przodzie szyi rdzawą, Sylvia

cyanecula, AUCTOR., ma mieszkać na północy;

jednakże dotąd jćj u nas nie widziałem; w A-
zyi zaś Pallas innych niepostrzegał.

33. GAJÓWKA KOPCIUSZKA,m. Sylvia Tithys,
ŃCOPOLI..

Bec-fin Rouge-queue, TEemm. Man. 7. I. p.
218. Atl.

Modro popielata; uzdy, policzki, gardziel i
piersi czarne; podbrzusie białawe; pokrywy pod-

ogonowe, kuperi stćrówki, oprócz dwóch środ-
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kowych, jaskrawo rdzawe; barkówki biało brze-
Żyste, dziób i nogi czarne. Dlugość cali 52. Oj-

czyzną Europa umiarkowana i Azya;'u nas nie-
postrzeżoma. *)

34. GAJÓWKA PLESZKA, m. Syłvia Phoenicu-
rus, LATH.

Bec-fm de murażlles, TEMM. Man. VF. I. 7-220.
Rossignol de murailles, Burr. enł. 351. f.1.6,
KH

Kantar, uzdy, gardziel i wyższa część szyi,
czarne; czoloibrew białe; z wierzchu popielato

błękitnawa; piersi, nadbrzusie, boki i stćrówki

rdzawe, dwie środkowe brunatne. Długość cali

51. Samica do samicy poprzedzającego gatunku

bardzo podobna, z wierzchu szaro rudawa, gar-
dziel biała, piersi i boki rudawe, ogon blado
rdzawy, dziób i nogi czarne. W Europiei A-

zyi pospolita; mieszka w ogrodach i blisko do-
mówstw.

ODBZIAŁ TRZECI.

MUCHARKI, MUSCI/ORAE, Muyir.

Ogon równy lub cokolwiek widlowato wy-

cięty; skrzydła dlugie więcćj jak do pólowyo-
Glasbę

*) Liczne tej Gajówki synonimy są: Motacilla atrala,

gibraltariensis, Phoenicurus, Krithacus, ochrura,

Gus. i wiele innych,

Orn. T. L. 56
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gona sięgające; żywią się drobnemi muszkami,
mszycą i t.p., które na liściach z niewymówną
zbierają chyżością. 'Ten oddział najmniejsze
zawiera gatunki.

36: GAJÓWKA SZCZEBIOTLIWA, m. Sylwia hyp-
połais, LAtn.

Fauveite de roseaux, BUFF. enl. 581. f. 2.
Beczfin 4 poitrine jaune, Teuu. M. F. I.
p. 222. Atl.

Z wierzchu popielato zielonawa; uzdy, ob-
wody oczu i cały spód blado żółty; skrzydła i
ogon brunatne; barkówki białawo, lotki i stć-

rówki zielonawo brzeżyste; dziób silny przy na-
sadzie rozszerzony, Żuchwa biaława. Długość
cali 55. Ojczyzną Europa umiarkowana i pół-
nocna. Mieszka w gajach zielonych i ogrodach
w bliskości wód; głos ma szczebiotliwy dosyć
przyjemny.

36. GAJÓWKA ŚWISTUNKA, m. Sy/vża sibilatriz,
BEcHsr.

Bec-fin siffieur, TEM. pł. coł. 245. f. 3.6.

2, wierzchu jasno zielona, od spodu biala;
czoło, brew szeroka, policzki, gardziel, przód
szyi, zgięcie skrzydeł i podkaski, cytrynowo
Żółte; lotki i stćrówki czarniawe zielono brze-
Żyste; ogon cokolwiel widtowaty, na7 linii od
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skrzydeł dłuższy; nogi cielisto brunatnawe. Dlu-

gość cali 43. Ojczyzną Europa. Mieszka w ga-

jach zielonych, u nas nie rzadka.

37. GAJÓWKA ŻÓŁTACZKA, m. Sylvia icterina,
VIEILL.

Bec-fin icterine, TEMM. Man. F.1II. p. 150.

Z wierzchu oliwkowa; policzki, boki szyi,

piersi i boki brzucha, blado Żółte; brwi i szrank
skrzydła cytrynowo żółte; gardziel i środek

brzucha, białe; skrzydła i ogon widlowaty, bru-

natne, oliwkowo brzeżyste; dziób spłaszczony

krótki, brunatny, wewnatrz szafranowo żółty

Długość cali 5. Mieszka nad wodami wEuro-

pie? Nowo odkryta przez P. Vieillot.

38. GAJÓWKA PIERWIOSNKA, m. Sylvia Tro-
chilus, LATH.

Bec-fin Pouillot ou chantre, BurF. enł, 651.
f.1

,.... 'Najpierwćj ta ze wszystkich współrodza-
jowych wiosną do nas przybywająca Gajówka»

slusznie na nazwisko Pierwiosnki zasługuje,
światło oliwkowa z wierzchu, brew i cały spód.

ciała blado słomiasto żółtawy; lotki i stórówki:

brunatno szare, oliwkowato brzeżyste; ogon sła-
bo widłowaty, o cal jeden od skrzydeł dłuższy:
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Długość cali 44. Mieszka w Europie, Azyii

Ameryce, w gajach brzozowychi ogrodach; na

pólnoc daleko zalatuje.

39. GAJÓWKA RUDAWA, m. Sylvia rufa, LATN.

Beczfin veloce, TEMM. Man. 7. 1. p. 125, Atl.

Słomiasto rudawa, z wierzchu szaro oliw-
kowa; gardziel i brzuch biały, nad okiem brew
3-7 , .

Zółtawa; ogon równy na cal jeden od skrzydeł

dluższy. Długość cali 4;. Ojczyzną Europa.

Mieszka w borach sosnowych; na samym wierz-

chołku drzew przebywać lubi.

40. GAJÓWKA NATTERER'A, m. Sylvia Natte-
rerii, TEMM.

Beczfin Natterer, Temu. M. 7, 1. p. 227.
pl. col. 24. f. 3.

Wierzch głowy i kark szarawo popielaty,

grzbiet i pokrywy skrzydeł szaro oliwkowe, od

nasady dziobu szeroka brew i cały spód białe;

lotki i stórówki czarniawe, zielono brzeżyste;

Żuchwa biaława. Dlugość cali 44. Ojczyzną kraje

południowe Europy. Odkryta przez P. Natterer
w Hiszpanii. *)

 

*) Dwa gatunki Sylvia mactllensts i maeulata, Laru.
wyobrażone na tablicy Buffon'a, en/. 654. na f.

1. 2, pod nazwiskiem 1) Hist de Provence, 2) Pi-
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Następują Gajówki innych części świata,

które dla niewiadomości obyczajów i dla niedo-

statecznych cech, porządkiem geograficznym u-

mieszczamy. :

41. GAJÓWKAŚNIADA,m. Sylvia fuscata, LAT.

Bec-fin bruno, TEMM. pł. coł. tezte.

Figuier brun du Sćnćgal , Burr. enl. 584.

1. 1.
Motacilla fuscata, GMEL.

Sniada, od spodu popielatawa, boki szyi
rdzawe, dziób czarny, nogi żółtawe, ogon ró-

wny. Długość cali 6. Mieszka nad brzegami Se-
negalu. :

42. GAJÓWKA SŁOMIASTA, m. Sylvia subfłaca,
| LATH.

, Beczfin blondin, Tens. pl. coł. tezte.

Figuier tlond du Sćnćgal, Burr. enł. 584,

£2 :

Z wierzchu rdzawo brunatna, od spodu po-
pielatawa, słomiasto żółtym kolorem nakrapiana;

dziób czarny, nogi żółte. Długość cali 44. Prze-

bywa nad brzegami rzeki Senegal.

 

wożle ortolane, nie zostały tu umieszczone; al-
s i h g 5

bowiem nie dały się sprawdzić, a exemplarze, które

za model służyły, juz nie istnieją,
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43. GAJÓWKA POPIELATOBRZUCHA,m. Syłcia
liventer, TEMM.

Bieczfin grisin, TEMu. pł. col, tezte,
Figuier Q tentre gris, BUFF. enł. 584. f. 3.
Var.f, Motacilla subtus grisea, GMEL.

Z wierzchu brunatna, brzuch popielaty, lot-

ki i stćrówki zielonawo brzeżyste. Ojczyzna

tamże.

44. GAJÓWKA ŻÓŁTAWA, m. Sylvia flavescens,

LATH.

Figuier du Sćnćgal, Burr. enl. 582. f. 3.

Z wierzchu zielonawo brunatna, cały spód

żóltawy, na skroniach i gardzieli plama biała,
lotki i stćrówki rdzawo brzeżyste, dziób i no-

ni czarne. Długość cali 44. Ojczyzną Senegal.

45. GAJÓWKA RDŻZAWOBRZUCHA, m. Sylvia
rufigastra, LATH.

Figuier du Śćnćgal, Burr. enł. 582. f. 1.
Far. 8, Motacilla subtus ex rufescentefiava,

GMEL.

Spód rdzawo żółtawy, reszta jak u poprze-
dzającćj. Ojczyzna tamże.
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46. GAJÓWKA MODRAWA, m. Sylvia mauri-
tiana Ó, borbonica 9, LATH.

Bec-fin petit Simon, TEmw. pł. coł. teate.

Figuier bleu, Burr. enł. 705. f. 1. dd £.

Modrawo popielata, od spodu biała; lotki

i sterówki czarne, białobrzeżyste; dziób czar-

niawy, nogi błękitnawe. Długość cali 3%. Sami-
ca brunatno popielata, ze spodu brunatno żół-
tawa. Ojczyzną Isle de France. e,

47. GAJÓWKA SINA, m. Sy/rża livida, LAT.

Bec fin livide, TEMM. pł. col. tezte.

Figuier bleu de Madagascar, BUFF, enł. 705.

f. 3.

Sinawo popielata, lotki czarniawe biało
brzeżyste, stćrówki czarne, dwie skrajne białe,

rzyć biała, dziób i nogi sine. Długość cali 434.

Mieszka na wyspie Madagaskar.

48. GAJÓWKA ZIELONAWA, m. Sy/ria mada-

gascariensis, LATH.

Bec-fin chćric, VAlLL. pł. 132.

Z wierzchu zielonawa, od spodu bialawa,

powieki biale, gardziel i rzyć żółte, lotki i stć-

rówki brunatne zielono brzeżyste; dziób czar-

niawy, nogi popielate. Dlugość cali 33. Ojczy-

zną Madagaskar.



450 PTAKI OWADOŻERNE

49. GAJÓWKA BIAŁOORA, m. Sy/rża palpebrosa,
Teu.

Bec-fin cerelć, TEuM. pł. coł. 293. f. 3.

Żółta, obwody oczu białym gęstym puchem

porosłe, uzdy czarne, brzuch biaty, dziób i nogi

czarne. Dlugość eali 34. Odkryta przez P. Dus-

sumier na stałym lądzie w Indyach wschodnich.

50. GAJÓWKA KOMADORI, m. Sy/via Komadori,
TEMM.

* Bec-fin Komadori, Tex.pl. col. 570. f.1.8,

2. $.
Tył głowy, boki szyi, kark, ace i ogon

jaskrawo rdzawe; twarz, przód szyi i piersi,

czarne; brzuch, podbrzusie i pokrywy podogo-

nowe białe; na bokach plamy księżycowate czar-

niawe; dziób czarny, nogi żółtawe. Dlugość ca-

li5. Samica z wierzchu ceglasto rdzawa, od

spodu biaława, popielato falista. Mieszka w la-

sach górzystych przylądka Korai, (Coree). Od-

kryta przez P. Siebold'a. Nazwisko jćj japoń-

skie we wszystkich zachowane językach.

51. GAJÓWKA SZAFIRKA, m. Syleża scalis, LAT.

La Gorge-rouge de la Caroline, Burr. enl.

396. f. 1. 6, 2.9.
7, wierzchu szafirowo błękitna, od spodu

czerwonawo rdzawa, podbrzusie białe; dziób i
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nogi czarne. Samica mnićj świetna. Długość ca-
li 53. Mieszka przez lato w Ameryce północnćj,

zimuje na wyspach Bermudzkich.

52. GAJÓWKA RUDOGARLISTA, m. SyłriaAka-
hige, TEMM,

Bec.fin Akahige, TEMM. pł. col. 571. f.1.6,

4.

Twarz, przód szyi i piersi pomarańczowo

rude; pod piersiami przestrzeń ruda ogranicza

się prażkiem czarniawym, reszta spodu ciała
siwo popielata; z wierzchu oliwkowato ruda,

ogon klinowato stopniowany, brunatno rdzawy;

dziób brunatny, nogi żółtawe. Długość cali 5.
Odkryta przez P. Siebold'a, na wyspach Liukiu

na południa Japonii położonych.

53. GAJÓWKA UPSTRZONA, m. Sylvia novae-
. boracensis et itigrina. rar, LATH.

Fautette tachetće, BUFF. enł.752. f. 2.

Z wierzchu popielato i brunatno upstrzona,

od spodu żólta, czarno strychowana; brwi białe,

dziób czarny, nogi czerwonawo brunatne. Dlu-

gość cali 53. Ojczyzną Luizyana.

On. T, 1. 57
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54. GAJÓWKA UWIEŃCZONA, m. Sylvia coro-
nata *), LATH.

Bec-fin couronnć, TEM. pl. col. tezte.

Fauvette tachetće de la Louisiane, BuFF.

enl. 709. f. 1; i. 701. (młoda). f. 2.

Wierzch ciałaipiersi błękitnawo popielate,

czarno plamiste; na środku iba okrągła plama,

boki ciała i kuper złoto żółte; przepaska przez

oko i gardziel czarne; skrzydła i ogon czarnia-

we; na skrzydłach dwie białe poprzeczne pręgi»

w ogonie trzy skrajne sterówki białą plamą o-

znaczone. Długość cali 53. Wędrowna, w Ame-

ryce północnćj przebywa lato, na zimę w ciep-

lejsze kraje odlatuje.

55. GAJÓWKA ŻÓŁTOPIERSISTA, m. Sylvia
Trichas et marilandica, LATA.

Fauveite 4 poitrine jaune, BUFF. enl. 709.

f.2
Turdus Trichas, GMEL.

Wierzch ciemno oliwkowy; gardziel, przód

szyi i piersi żółte; brzuch blado żółty, między-

 

*) Synonimy tćj Gajówki u Buffon'a i Autorów są

następujące: Hatwvette tachetee de la Loutsiane;

Figuier du Missistpi, Figuier couronnć d'or; Mo-

| tacilla coronata, Gmet.; Fauvetie ombree de la

Louisiane; M.umbria, Gm.; Figuier grasset; M.

pinguis, Gm.; Figuier 4 ceiniure, M. cincta, Gu.
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usze popielate; szeroka przepaska od nasady

dziobu przez oko idąca czarna, lotki i sterówki

Żółto brzeżyste, nogi cieliste. Długość cali 5.

Lato przebywa w Pensylwaniii Maryland, na
zimę odlatuje ku południowi.

56. GAJÓWKA RDZAWOCHWOSTKA, m. Sylvia
ruficauda, LATH,

Fauvette « Queue rousse, BUFF. Ois. = Vv.
p. 163.

Brunatna; ze spodu biaława, na grzbiecie
rudawa, gardziel biała brunatno upstrzona; brze-
gi lotek, pokrywy skrzydeł i ogon rdzawe. Dłu-
gość cali 53. Ojczyzną Kajenna.

57. GAJÓWKA ŚNIADOSZYJKA,m. Syłtia fusci-
collis, LATH.

Bec-fin Gorge-brune, Teu. pł. eol. tezte.
Głowa, szyja i cały wierzch. śniado zielo-

nawy; piersi i spód ciała żółte, skrzydła bru-
natne z obrzeżeniem piór rudawćm. „Długość

cali 44. Ojczyzną Kajenna.

58. GAJÓWKA BŁĘRITNAWA, m. Sylcia eoerz-
lescens, LATA. .

Figuier cendre du Canada, Burr. enl. 685.
f.2.
Biękitno popielata, od spodu biała, gardziel

i skronie czarne, lotki i stćrówki czarniawe,
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pićrwsze przy nasadzie plamką białą oznaczone,

brzegi stćrówek niebieskawe, nogi żółte. Dłu-

gość cali 44. Ojczyzną Ameryka północna.

59. GAJÓWKA RDŻAWOBOCZNA, m. Śyłcta a-

mericana, LiATH.

Bec-fin a collier, TEuv. pl. coł. tezte.
Figuier cendrć de la Caroline, Burr. enł.

731. f. 1.
Parus americanus, GMEL.

Wierzch głowy, kark, kuper i pokrywy

skrzydlne popielate; grzbiet zielonawy; policzki,
przód szyi i piersi żółte; na słabiznach plamy

purpurowo rdzawe, na spodzie szyi półobróż

czarniawa; okolica oczu, na skrzydlach dwie

przepaski i brzuch białe; szczęka brunatna, żu-

chwa biała, nogi żółtawe. Długość cali 55. Mie-

szka w Ameryce pólnocnćj iaż do Kanady za-

latuje.

60. GAJÓWKA ŻÓŁTOSZYJKA, m. Sylvia pen-
silis, LATH.

La Gorge jaune de St. Domingue, BUFr. enł,
SABRT EL

Głowa czarno popielata, wierzch ciała i po-

krywy skrzydlne popielate, przód szyi i piersi

Żółte, brwi i spód ciała biate, boki szyi i sła-

bizny czarno plamiste, pod oczyma plama i na
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pokrywach skrzydlnych przepaska podwójna
czarna i biała. Długość cali 43. Mieszka na wy-
spie San-Domingo.

61. GAJÓWKA RDZAWOSKRZYDLNA, m. Syłcia
gujanensis, LATH.

Le Rouge-queue de Cayenne, Burr. enł. 686.
s. h

Z wierzchu szaro rudawa, od spodu biała,
szaro falista, skrzydła i ogon czerwono rdzawe,
dziób brunatny, nogi cieliste, Długość cali 53.
Ojczyzna Gujana.

62. GAJÓWKA ZŁOTOGŁOWA, m. Sylvia Black-
durniae et chrysocephala, LATH.

Bec-fin Blackhóurn, Teu. pl. col, tegte,
Figuier ćtranger, BUFF. enl. 58. f. 3.

Głowa i szyja pomarańczowa, przepaska
nadi pod okiem czarniawa, wierzch ciała i
skrzydla gniade, ogon czarny, piersi i brzuch

żółtawy, sterówki zlotobrzeżyste, pokrywy
skrzydeł czarno i biało upstrzone, dziób czarny,
nogi żółte. Ojczyzną Gujana.

63. GAJÓWKA CZUPRYNIASTA, m. Sylvia mi-
źrata, LATH.

Bec-fin mitre, VIEILL.

Gobe-mouche citrin, BUFF. enl, 666. " SZA

Czoło, policzki, piersi i brzuch cytrynowo
Żółte; wierzch i tył głowy, tudzież tarcza za-
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okrąglona na piersiach, czarne; wierzchciała i

pokrywy skrzydeł popielato zielonawe, dziób

czarny, nogi brunatne. Długość cali 5. Ojczyzną

Luizyana i Karolina.

64. GAJÓWKA CZARNOPLAMISTA, m. Sylvia
petechia, LiATH.

Bec-fm a tete rouge, TEMM. ceę. pl. tezte.
Ebw. Tab. 256.

Z wierzchu zielono oliwkowa, ze spodu
świetno Żółta; wierzchołek głowy i plamki na

piersiach i brzuchu czerwone, skrzydłai ogon

brunatne, dziób czarny, nogi czerwonawe. Dłu-
gość cali 53. Przelotna w Pensylwanii.

65. GAJÓWKA PSTRA, m. Sylvia auricapilla,
LATH.

Bec-fin griceletie, TEMM. pł. coł. tezte.

Petite Grive de Pa Burr. enł.

398. f. 2.

Zielonawo oliwkowa, od spodu biała, mię-

„dzyusze złotożółte, brwi czarne, piersi i brzuch

czarno upstrzone, dziób brunatny przy nasadzie

czerwonawy, nogi żółtawo brunatne. Długość

cali 53. Latem mieszka w Pensylwanii; na zimę

odlatuje do Jamaiki i St. Domingo.
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66. GAJÓWKA NAKRAPIANA, m. Sylvia aestira
et albicollis, LATH.

Figuier tachetć de Canada, Burr. enł. 58,
/.2. 4; Figuier de la Caroline, w. f. 1.9.

Bec-fin citrinelle, Temu. pł. coł, tezte,

Cytrynowo żółta, z wierzchu oliwkowo

zielonawa; szyja i piersi czerwonemi pęzelko-
watemi plamkami nakrapiane, lotki i stćrówki
brunatne, dziób i nogi czarne. Dlugość cali 47.

Z Gujany do Kanady na lato przelatuje.

67. GAJÓWKA ZIELONAWOBIAŁA, m. Sylvia
chloroleuca, LATH.

Figuier verd et blanc, Burr. Ots. V. 5. p, 289.

Oliwkowo zielonawa, od spodu żółtawo
biała, skrzydła i ogon brunatne, głowa popielata,
dziób i nogi czarniawe. Długość cali 4. Ojczyz-
ną St. Domingo; gatunek wątpliwy.

68. GAJÓWKA ZŁOTOGARLISTA,m. Syłzia ax-
ricollis, LATH. *

Figuier Qa gorge orangee, BUFF. Ots, Y, 5,
p. 290.

Z wierzchu oliwkowa, gardziel i piersi żół-

to pomarańczowego koloru, brzuch żółtawy,

rzyć biała. Długość cali 5. Ojczyzną Kanada.
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69. GAJÓWKA POPIELATOGŁOWA, m. Śylvia

maculosa, LATH.

Figuier 6 tóte cendree, Burr. Ois. V. 5.

p. 291.

Wierzch oliwkowy czarno plamisty, głowa,

i skrzydła popielate; brzuch, rzyć i dwie prze-

paski na skrzydłach białe; gardziel, piersi i ku-

per żółte, czarno nakrapiane. Dlugość cali 57.
Ojczyzną Pensyłwanija.

70. GAJÓWKA BRUNATNA ,m. Sy/cia ost

LATH.

Figuier brun, Burr. Ois. V. 5. p. 292.

Brunatna, od spoduczarniawo i szaro pstra;

gardziel i przepaska przez oko czarniawe. Dlu-

gość cali 5. Ojczyzną Jamaika; gatunek wątpliwy.

71. GAJÓWKA CZARNOGARLISTA, m. Syłvża vi-
rens, LATH.

Figuier Q cravate noire, Burr. Ois, V. 5.

p. 320.

Wierzch zielono oliwkowy, boki głowy i

szyja świetno Żółta, gardziel i przód szyi czar-

ne, piersi żółtawe, spód ciała biały, na skrzyd-

łach dwie białe przepaski, trzy skrajne stćrów-

ki na wnętrznćj choragiewce białą plamką ozna-

czone. Długość cali 53. W corocznćj wędrówce

z południa na północ Pensylwaniją zwiedza.
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72. GAJÓWKA KROPKOWANA, m. Syłeta żigrt-
na, LATH.

Figuier tachetć de jaune, Burr. Ois. P. 5.

p. 293.

Głowa i cały wierzch ciała zielono oliwko-

wy; brwi, gardziel, przód szyi, piersi i spodnie

pokrywy skrzydeł świetno żółte; piersi czarne-

mi kropkami upstrzone, brzuch blado żólty,

dwie skrajne stćrówki zewnątrz do półowy białe.

Dlugość cali 43. Ojczyzną wyspa św. Dominika.

73, GAJÓWKA ŻÓŁTOUZDA, m. Sylvia dominica,
LATH.

Figuier cendrć Q4 gorge jaune, BUFF. Ois.

V. 5. p. 300.

Wierzch popielaty; uzdy, przód szyi i piersi

żółte; pod okiem plama czarna, za okiem biała;.

na brunatnych skrzydłach dwie przepaski biale,

dwie zewnętrzne stćrówki białą plamką zakoń-

czone, spód ciała białawy. Diugość cali 45. Oj-

czyzną Jamaika.

74. GAJÓWKA KARŁOWATA,m. Sylvia pumila,

_ VIEILL.

Figuier brun etjaune, Burr. Ożs. V. 5. p.311.

Brunatno zielonawa; ze spodu jasno zólta,

na bokach głowy przepaska ciemna, na skrzydle

Orn. T. 1. 58
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jasno oliwkowa podwójna; lotki żółto brzeży-
ste, dziób i nogi czarne. Ojczyzną Ameryka.

Wędruje z południa na północ. *

75. GAJÓWKA RUDOGŁOWA, m. Sylvia rufica-
pila, LATH.

Figuier a tóte rousse, Burr. Ots, Z. 5.

p. 306.

Z wierzchu oliwkowo zielona; ieb rudy,

od spodu żółta, na szyii piersiach rudo upstrzo-

na, lotki i stórówki zielonawo brzeżyste, dwie

skrajne w końcu plamką żóltą oznaczone; dziób
brunatny, nogi popielate. Długość cali 4, Ojczyz-

ną Martynika.

76. GAJÓWKA ŻELAZISTA, m. Sylvia coerulea,
LATA.

Figuier 4 tóte noire, RUFF. enł. 704. f. 1.
Figuier gris de fer, Burr. Ois. /. 5. p. 309.

Żelazisto popielata z wierzchu, biała od
spodu; nad oczyma Z obu stron głowy przepa-

ska czarna; z każdćj strony ogona dwie skrajne

sterówki białe, następna białą przy końcu plam-
ką oznaczona, Przez lato bawi w Pensylwanii.
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77, GAJÓWKA ŻÓŁTOSKRZYDLNA, m. Sylęia
chrysopiera et flavifrons, LATH.

Figuier a ailes doróćł, Burr. Ożs. r. 5. 2. 307.

Z wierzchu ciemno popielata, od spodu bia-
ła; czoło, wierzch głowy i wielką plamą na po-

krywach skrzydlnych złoto żółte; boki głowy
biale; przepaska przez oko, gardziel i przód szyi,

«czarne. Przebywa w Pensylwanii.

78. GAJÓWKA CZUBATA, m. Syłeia cristata,
Larn. A

Figuier huppć, Burr. Ots. V. 5. p. 314; enł.

391. f. 1. |

Z wierzchu brunatno zielono brzeżysta, ze

spodu popielatawa, na głowie czubek z piór
czarnych białobrzeżystych złożony, dziób i no-

gi żółtawo brunatne. Długość cali 4. Ojczyzną
Kajenna.

79. GAJÓWKA WIELOBARWNA,m. Syleża muł-
icolor, LUATH.

Figuier noir et jaune, Burr. Ois. P. 5, p.
314; enł. 391. f. 2, »

Czarna; boki szyi, piersi, końce pokryw
skrzydlnych i ogon do połowy rdzawe; brzuch

i rzyć białawo popielate; dziób i nogi żółtawa

brunatne. Długość cali 5, Mieszka w Kajennie.ł
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80. GAJÓWKA OLIWKOWA,m. Sy/cia aequtnoc-
tialis, LATA.

Figuier olive de Cayenne, BuFr. enł. 685.f. 2.

Wierzch brunatno oliwkowy, czoło popie-

late, spód glinkowo żółty, gardziel i piersi żół-

tawe; skrzydła, ogon, dziób i nogi brunatne o-

liwkowo brzeżyste. Długość cali 43. Ojczyzną
Kajenna.

81. GAJÓWKA SIWOKUPRZYSTA, m. Sylvia Pro-

tonotarius, LATH.

Figuier Protonotaire, BuFF. enł, 704. f. 2.

Złoto żółta; kuper siwy, skrzydła i ogon

czarniawe; rzyć biała; dziób i nogi czarne, Dlu-

gość cali 43. Mieszka w Luizyanie.

82. GAJÓWKA PÓŁOBROŻNA, m. Sylvia semi-
torquata, LATH.

Figuier 4 demi collier, Burr. Ots, F. 5. p. 316.

Swiatło popielata od spodu, nad piersiami
przepaska żólta, wierzch głowy żóltawo oliw-
kowy; nad uszami plama popielata; skrzydła

brunatne; pokrywy żółto brzeżyste; stćrówki

ostro zakończone, dziób z wierzchu czarniawy;

żuchwa biaława; nogi czarniawe. Długość cali

43. Ojczyzną Luizyana.?
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83. GAJÓWRA PŁOWA, m. Sylvia fułva, LAru.

Figuier agorgejaune, BuFF. Ots. V. 5. p. 317.

_. Z wierzchu oliwkowo brunatna, od spodu

płowa; na gardzieli żółta; lotki i sterówki bru-
natne oliwkowo brzeżyste; dziób i nogi brunatne.
Ojczyzną Luizyana.

84, GAJÓWKA POPIELATOGARLISTA, m. Sy/-
wia griseocollis, (stara); Sylvia fusca,

LATH. (młoda).

Beczfin u gorge grise, VIEILL. p. 87.

Oliwkowo brunatna; gardziel popielata;

brzuch glinkowo żółty; dwie skrajne stćrówki

zewnątrz przy końcu białe; wszystkie popielato

brzeżyste. Ojczyzną Luizyana i Porto-Rico.

85, GAJÓWKA SIWA, m. Sylvia cana, LATH.

Figuier cendre 4 gorge cendrće, Burr. Ois.
Z.5.p.319.

Bec-fin gris de fer, VIEILL. p. 88.

Siwo popielata, od spodu świetlejsza; lotki

biało brzeżyste; stćrówki czarne, skrajna pra-

wie całkiem biała, następne do półowy, trzecia

biało zakończona; dziób czarny; żuchwa popie-

lata. Mieszka w. Luizyanie w lasach, mianowi-

cie gdzie rosna Magnolie i drzewa Tulipanowe,
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86. GAJÓWKA PALMOWA, m. Syleia Palmarum,
LATH. a

Figuier Bimblć, Burr. Ois. P. 5. p. 330.

Z wierzchu brunatna; kuper oliwkowo zie-
lony; od spodu brudno żółtawa; podbrzusie bla-

do żółte; dwóch skrajnych stćrówek końce białe.

Długość cali 5. Mieszka i gnieździ się na pal-
mowych drzewach. Ojczyzną wyspa ś. Dominika.

87. GAJÓWKA CZARNA, m. Sylvia bonariensis,
ę LaATH.

Demi-fin noir et roua, BuFF. Ois. F.5. p. 328.

Czarna; gardziel i słabizny rdzawe; twarz,

środek brzucha, i skrajne stćrówki białe, dziób
czarniawy. Długośc cali 53. Mieszka na wyspie

Bonaria.

"Ta ostatnia i wszystkie gatunki znakiem
zapytania oznaczone, do wątpliwych należą,nie-

mnićj Sylvia bananivora, campestris, Fringilla

cyanomelas, LATHAWA i t. d.
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ODDZIAŁ CZWARTY. *)

GAJÓWKI LESNE, HYLOPHILAE.

Dacnis, Cuv.; Sylvia, TEmM., VIEILL.

Dacnis, Fr.

Dziób stosunkowie krótszy i grubszy, lecz

bardzo ostro zakończony; skrzydła prawie krót-
kie; ogon równy, mierny.

88. GAJÓWKA RÓŻNOBARWNA, m. Syłeża Ve-
lia, LATH. :

Pitpit bleu de Surinam ou varić, RUFF. en.
669. f. 3.

Dacnis Velia, TEuu. pł. coł. tezte.

Czoło żółto zielone; wierzch głowy, kark,

grzbiet, skrzydła i ogon, czarne; lotki i stórów-

ki blękitno brzeżyste; kuper złocisto zielony;

gardziel fioletowo biękitna; spód szyi i piersi
fioletowo i czarno upstrzone; brzuch i.rzyć rdza-

we; dziób czarny; nogi popiełate. Długość cali
53. Ojczyzną Surinam.

 

*%) Gajówki mieszczące się w IVtym Oddziale u Cu-

vier'a stanowią podrodzaj Żółtaczków Icterus, pod

nazwaniem Dacnis. Niektórzy dzisiejsi Ornitologo-
"wie oddzielając zupełnie od Gajówek, wcielają je

do rodzaju Hylopktlus, :
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89. oo BŁĘRITNA, m. Sylcia cayana,
LATH.

Pitpit bleu, BUFF. enł. 669. f. 1, 2.

Swietno błękitna; kantar, czoło, grzbiet,

skrzydła i ogon czarne; dziób czarniawy; nogi

popielate. Długość cali 4ż. Ojczyzną Kajenna.

90. GAJÓWKA BŁĘRITNOGŁOWA, m. Sylcia
cyanocephala et lineata, LATA.

Pitpit vert et4 coiffe bleue, BUFF. Ois. V.5.

9. BRA.
Dacnis cyanocepkhale, TEuu. pł. col. tezie.

Zielona; głowa i pokrywy skrzydeł biękit-

ne, gardziel popielata, lotki i stćrówki czarne,

zielono brzeżyste. Dlugośc cali 4;. Ojczyzną

Kajenna.

91, GAJÓWKA ZIELONOGRZBIETNA, m. Sylvia
venusta, [EMM.

Dacnis mignon, TEM. pł. coł. 293. f. 1.

Sylvia plumbea, torquata et pusilla, AUCTOR.

Z wierzchu modro popielata; na grzbiecie

Poz» trójkątna żółtawo zielona; od spodu zioto

żółta; dwie przepaski na skrzydle i rzyć, biale;

pićrwsza i druga skrajna stćrówka białą plamką

przy końcu oznaczone; dziób czarny, żuchwa

biała. Długość cali 32. Pospolita w Brazylii.
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92. GAJÓWKA RUDORZYTKA, m. Sy/via spe-
ciosa, P. MAx.

Dacnis cul roux, TEMM. pł. coł. 293. f. 2.

Siwo-modra z wierzchu, błękitnawo siwa

od spodu; lotki i stćrówki czarne, modro brze-
Żyste; rzyć i pokrywy podogonowe rudo kaszta-

nowate, dziób i nogi czarne. *Długość cali 34.

Ojczyzną Brazylija, dosyć pospolita w okoli-
each Rio-Janeiro.

Niektóre nowo odkryte Gajówki tu nieu-

mieszczone, w Tomie dodatkowym opisane będą.

RODZAJ TRZYDZIESTY ÓSMY.

KRÓLIK, Rzącz., REGULUS, Ru., Cuv.

Sylvia et Motacilla AuCcTOR.

Dziób krótki, bardzo szczupły, prosty, szy-

dłowaty; krajce wierzchnie delikatnie przy koń-

cu zacięte.

Nozdrza jajowate, zupełnie w pióreczkach

nasadowych ukryte.

Nogi mierne, bardzo szczupłe; palec skraj-

ny w osadzie do środkowego przyrosły, wnę-

trzny wolny, ksiuk od palców dluższy i grubszy.

Skrzydła mierne; piórwsza lotka bardzo

krótka, 2ga i $ma równćj długości, 4ta i Sta

najdłuższe.

Orż T. 1.
59
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Wcale niedawno od Gajówek odłączone

Króliki, mieszczą się w rodzaju udzielnym przez

'Temminck'a ustanowionym. Kształt ich dziobu,

oraz nozdrza piórkami okryte, zbliżają je do

Sikor, z któremi skąd inąd wiele wspólności
mają, i częstokroć pospołu żyją. Najdrobniej-

"sze te ze wszystkich europejskich ptaszęta, mie-

szkają w lasach sosnowych małemi stadkami, pa-

rami lub pojedyńczo; czepiają się na wierzchołko-

wych gałęziach sosen z niewymówną chyżością;

zbierają drobne owady, ich liszki i poczwarki;

na zimę nie odlatują nawet z najzimniejszych

polarnych krajów; gniazdeczka zakładają na koń-

cach gałęzi drzew najwynioślejszych , w któ-

rych samica znosi jaj 8—11 wielkości grochu,
zaokrąglonych, białych, cielisto nakrapianych,

z małą co do gatunków odmianą; wszystkie
z głosu i upierzenia większą mają styczność

z Sikorami aniżeli z Gajówkami.

1. KRÓLIK CZUBATY, Rzacz. Regulus cristatus,

RzACz.

Roitelet ordinaire, TEuM. Man. 7”. I. p. 229;
V.2. p. 156. 444

Wierzch oliwkowo żółtawy; na głowie czu-
bek złoto żółty, z obu stron wzdłuż łba czar-

nym prążkiem ograniczony; kantar, policzki, boki

szyi i spód ciała, popielatawe z lekkićm prze-
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bijaniem się rudawo oliwkowatego koloru; na
skrzydłach dwie przepaski białe, dziób czarny,
nogi czarniawe. Długość cali 31. U samicy czu-
bek cytrynowo żółty. Mieszka w borach; pospo-
lity u nas i w calćj prawie Europie.

2. KRÓLIR ZNICZEK, m. Regulus ignicapillus,
BREHM. *)

Le Souci ou le Poule, Burr. enl. 651. f. 2.
Roitelet triple bandeau, TEM. Man. V. 1.

p. 231. Atl,

Z wierzchu zielono oliwkowy, na bokach

szyi zielono żółty; czubek na głowie wyższy niż

u poprzedzającego, pomarańczowo płomienisty,

dwóma czarnemi prążkami łączącemi się nad

czołem ograniczony; przez oko prążek czarnia-
wy, nad ipod okiem przepaska biała, czeło ru-

dawe, na skrzydle dwie przepaski białe, reszta
jak w poprzedzającym. Długość cali 34, lub

cokolwiek więcćj. Pobyt i obyczaje te same
jak u Królika czubatego; u nas rzadszy.

%) Pastor Brehm twierdzi, iż zna w Niemczech 6 ga-

tunków Królika charakterystycznie rozróżnionych.
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3. KRÓLIK BEZCZUBNY,m. Regulus modestus *)
_Goutb.

Roitelet modeste, Temu. Man. V. III. p. 618.

Motactlla proregulus, PALL. Zoogr. T. I.
p. 499.

Ani śladu czubka na głowie; z wierzchu

blado zielonawo oliwkowy, coraz zbliżając się
do kupra bladszy; na skrzydłach dwie przepa-
ski żółtawe, środek łba żółtawo zielony, brwi

nad oczyma jasno żółte, spód ciała biało zielo-

nawy; dziób i nogi brunatne. Długość cali3 lub

mało co większa. Gatunek ten, jako europejski,

spoczywa na jedynym exemplarzu ubitym w Dal-

macyi przez Półkownika Feldegg, a opisanym

przez P. Gould. (Bźrds of Europa. Voł. 2.) Pallas

częste w Dauryi na pobrzeżach rzeki Ingoda
tego Królika postrzegał.

4. KRÓLIK PROMYCZEK, m. Regulus rubineus,
VIEILL.

Roitelet rubis, Burr. Ots. 7. 5. p. 373.

Roitelet Rubis, VIEILL. pł. 104.

Motacilla calendula, AuCcToR.

Z wierzchu oliwkowo popielaty, nad ku-
prem świetlejszy, od spodu żółtawy; czubek

*) Nie wątpię iż Pallas'a Motaciłla Proregulus supra
virescens, subtus pallida, vitlis superciliaribus coa-
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zaokrąglony płomienisto czerwony, bez czar-
nych z boku prążków; od Królika czubatego

znacznie większy. Długość cali 43. Ojczyzną A-
meryka północna. ;

5. KRÓLIK RÓŻNOBARWNY, m. Regulus omni»
color, VIEILL.

Roitelet omnicolore, Vi. pł. 166.

Zielonawy z wierzchu, żółtawy od spodu,
czubek czarny, z piórkami żóltemi i czerwone-

mi na środku; na bokach głowy błękitne i czarne

plamy, gardziel biala, Mieszka wBrazylii w la-

sach nad rzeką Rio-grande.

RODZAJ TRZYDZIESTY DZIEWIĄTY.

STRZYŻYK, Rzącz., TROGLODYTES, Cvv.,
TEMM.

Motacilla ęt Sylvia, AUCTOR.

Schliipfer,Niem.; Troglodyte,F'r.; Sericciolo,Wt.

zł66 mierny, szczupły, słabołukowaty;
końce szczęk równo dlugie, krajce zupełnie
gładkie.

Nozdrza nasadowe, podlużne, nagie, blonką
w pół przymknięte,

 

dunalis flavis, linea verlicis nallida, jest tym

samym a nie innym Królikiem.
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Nogi poskoczne, nadmierne; palce długie,
pazury krótkie.

Skrzydła bardzo krótkie; pićrwsza lotka
miernćj długości, Ata i 5ta najdłuższe.

Ogon krótki, w górę zadarty.

Skutkiem przewagi nowości, Strzyżyki jed-

noczasowie z Królikami od Gajówek odlączo-

nemi zostały. Drobne te ptaszki, z postacia nad-

stawną, z ogonkiem zadartym, z dzióbkiem

w górę podniesionym, ciągłym i bezprzerywnym

oży wione ruchem, żyją pojedyńcze w miejscach

ocienionych, w lasach lub w rozpadlinach skał;

światła zawsze unikają. A lubo się kryją, wrodzo-

na Strzyżyka ciekawość górę nad ostróżnością

bierze; częstokroć ośmiela się do człowieka, dla

przypatrzenia się mu, o parę przybliżyć się kro-

ków, lecz po chwili znowu do gęstwiny zmyka

i w oka mgnieniu w przeciwnćj najniespodzia-
nićj zjawia się stronie, i już krótkim bystrym

połotem, już prędkim po ziemi biegiem, co

chwila, to się ukaże, to z oczu niknie. Wszyst-

kie żywią się więcćj robactwem aniżeli owada-

mi; gnieżdżą się na ziemi między korzeniami

drzew, w rozpadlinach skał, lub w szparach o-
puszczonych domóstw. Gniazda budują wielkie,
nieksztaltne, kuliste, zewnątrz mchem powle-
czone, wewnątrz miękkićm pierzem i włosem -
wysłane, z otworem na boku; w nich samice

składają jaj okolo 7—11 białawych, na grubszym
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końcu czerwono kropkowanych. W porze godo-

wćj, zwłaszcza wtenczas kiedy samica jaja wy-

siaduje, samiec piosnkę swą nuci dość przyjem-

nym i donośnym głosem.

1. STRZYŻYK WOŁOWE OCZKO, RzACz. Tro-
glodytes vulgaris, Teu.

Le Trogłodyte, BUFF. enl. 651. f. 2. *).

4 wierzchu brunatny, wąziuchno w poprzek
pręgowany; ogon brunatno rudawy, czarno prę-
gowany; w lotkach chorągiewki zewnętrzne

czarno i białawo naprzemian brzeżyste: nad o-

czyma brew biaława, gardziel i piersi siwe, spód
ciała popielatawy pręgami białawemi i brunat-

nemi falisto oznaczony; dziób i nogi żóltawo

brunatne. Długość cali 3. W barwie samicy ko-

lor rudy przemaga, prążki zaś są mnićj wyraź-

ne. Mieszka w Europie i Azyi aż do pasma gór

kaukazkich; na północ aż do koła polarnego się

zbliża, w krajach umiarkowanych zimuje; u nas
wcześnie wiosną się zjawia i do listopada bawi.

2. STRZYŻYRK OKOPCIAŁY, m. Trogłodytesfu-
migatus, TEMM.

Troglodyte enfumć, Teum.Man.V. III, p.161.

Większy od poprzedzającego, ciemno bru-

natny itak samo pręgowany, lecz ciemniejszym

 

*) Na tablicy mylny podpis: Że Rożtelet,
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odcieniem; gardziel, przód szyi i piersi, brunatno

okopciałe bez żadnych prag; na policzkach plam-
ki rudawe; na spodzie ciała prążki czarne, na

dnie rudawo brunatnćm, bez śladu koloru bia-

łego; dziób i nogi brunatne. Długość cali 34.

Ojczyzną Japonija, gdzie go zowią Missosat.

Wnioskują iż w Europie południowćj ma się

znajdować.

_8. STRZYŻYR ŚPIEWACZER, m. Trogłodytes
Aedon, VIEILL.

Roitelet de la Louisiane, Burr. en/. 730.f.1.

Motacilla Troglodytes, car. +, GMEL.

Z wierzchu zupełnie tak ubarwiony jak
Wołowe oczko, od spodu rudawo żółtawy, za

okiem kresa biaława. Dlugość cali 43. Ojczy-

zną Luizyana; mieszka w sitowiach, głos ma

mieć przyjemny.

4. STRZYŻYK WIELOPRAG, m. Trogłodytes
platensis, LA.

. Roitelet deBuenos-Ayres, BUFF. enl. 730.f. 2.

Światło rudawo brunatny, czarno pręgo-

wany, bez śladu brwi bialćj. Mieszka nad brze-

gami Rio de la Plata.
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RODZAJ CZTERDZIESTY.

OPOCZNIK, m. SAX7COŁA, BECHST., TEMM.

Motacilła, LINN.

Oenanthe, VIEILL.

Sasicola, SWAINS.

Ilonymzukó, Ross.; Steinschmdtzer, Niem.;

Traquet, Cul-blanc, Fr.; Wheatear, Ang.; Sal-

tinselce, Cul-biaco, Wi.

Dziób od głowy krótszy, prosty, szczupły,

przy nasadzie cokolwiek rozszerzony, spłasz-

czony; szczyt wyraźny na czoło zachodzący;

krajce wierzchnie wyszczerbione; przy otwo-

rze dziobu wąsy szczeciaste, rzadkie.

Nozdrza nasadowe, poboczne, jajowate,

błonką w pół przymknięte.

Nogi poskoczne, mierne; skok dlugi; palec

skrajny w osadzie przyrosły; ksiuk mierny z pa-

zurem krótkim, łukowatym; obówie tarczowate.

Skrzydła mierne, lotka 3ciai4ta od innych

diuższa i szersza.

Ogon mierny e kródki, eczęścićj od cz

deł krótszy.

Opoczniki z rodzaju „Motacilla, LiNN. wy-

„łączone, stanowia rodzaj udzielny; wszakże nie-

którzy naturaliści np. Savi, wcielają je do Ga-

jówek. W ogólności Opoczniki mieszkają na

Om.TL + 60



476 PTAKI OWADOŻERNE

starym lądzie, w miejscach otwartych;.w Ame-

ryce zaś dotąd jeszcze ani jednego nie odkryto
gatunku. Upodobanćm ich siedliskiem są pola

kamieniste, zwaliska murów, opoki i skały; nie-

które atoli gatunki trzymają się nizin wilgot-

nych, kępiastych, a rzadko w zaroślachlubla-

sach prebywać zwykły. Są to ptaszki ostróżne;

lot mają krótki, poziomy, spioszone siadają zaw-
sze na kamieniach lub kępach nad ziemię wznie-

sionych; biegają chyżo i ustawicznóm ogona po-

trzasaniem dobrze się charakteryzują; żywią się

owadem i robactwem, a przeto na północy są

tylko czasowemi przez lato gośćmi. Gnieżdżą się
na ziemi w dołkach między kamieniami, wgru-

zach murowych, w rozpadlinach skalnych lub
pod mostami a często i w kretowinach; samice
w niedbale ukształconćm gnieździe niosą jaj o-
koło sześciu, mnićj więcćj zielonawo błękitna-
wych. Lubo się raz do roku tylko pierzą, bar-
wa jednakże samców bardzo się różni od barwy
samic i młodych pićrwszoletnich.

1. OPOCZNIE SMIESZEKR, m. Saxicola cachin-
nans, TEMM.,

Traquet rieur, TEuu. Man, V. I. p. 236. Atl,
Oenanthe Leucuro, VIEILL.

Turdus leucurus, GMEL.

Czarny, na skrzydłach brunatnawy; kuper,

rzyć i ogon białe; dwie środkowe stćrówki czar-
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ne, tylko przy nasadzie białe, wszystkie wązką
czarną przepaską zakończone, Długość cali 7.
Samica okopciało czarna, z resztą ubarwienia
jak u samca; barwa młodych i gniazdo dotąd
niepoznane. Ojczyzną Europa południowa, a
mianowicie Hiszpanija, za i wyspy Ar-
chipelagu.

2. OPOCZNIE BIAŁORŻYTKA, m. Sasicola Oe.
nanthe, BECHST.

Le cul-blanc, Witrec ou Motteuc, Burr. enł.

354. f, 1.6.2. 9.
Motacilla vitifiora, PALL. Zoogr. T. 1. p

472.

Motacilla, AucT.

Wierzch sinawo popielaty, spód biały, brwi
i większa połowa stćrówek od nasady białe,
przez oko szeroka przepaska, skrzydła, dwie
środkowe stćrówki całkiem, reszta w trzecićj
części, czarne; przód szyi blado rudawy:=Dłu-
gość cali 5, lub cokolwiek więcćj. Sainica
z wierzchu brunatno szara, od spodu białawo

-rudawa, na szyi i piersiach ruda; młodych bar-
wa do samicy podobna, z tą różnicą iżiż jest bru-
natno upstrzona. Ojczyzną Europa ii'Azya; u
nas latem pospolity.
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3. OPOCZNIE CZARNOGARLISTY, m. Sawicola

Stapazina, TEMM. |

Traquet stapazin, Teu. M. V. I. p. 239. Atl.

Biały, na karku i grzbiecie blado rudawy;

uzdy, okolice oczu, gardziel, skrzydła, dwie śred-

nie stćrówki i przepaska wązka na końcu ogona,

czarne. Długość cali 54. Samica ruda, wierzch

glowy szaro brunatny, policzki i gardziel szaro

brunatno upstrzone, pióra skrzydlne brunatno

brzeżyste. Ojczyzną Europa południowa; pospo-

lity w Dalmacyi i na POBZEZACH skalistych mo-

rza śródziemnego.

4. OPOCZNIE CZARNOSKROŃ, m. Sacicola au-
. rata, TEMM.

Traquet oreillard, Temu. Man. V. I. 7. 241.
pł. col. 257.f. 1.

Motacilla strapazina, PALL. Zoogr, T. I.
P. 447.

Biały, wierzch ciała blado rudawy; uzdy,
przepaska przez oko i skronie, tudzież skrzydła,
dwie środkowe stórówki i koniec ogona, czarne.
Długość cali 5;. Samica brunatno ruda z ku-
prem biatym. Ojczyzna jak poprzedzającego, lecz
cokolwiek więcćj ku północy posuniona. Pallas
w Dauryi pospolitym go być mieni.
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5. OPOCZNIE ŁYSAKR, m. Sazicola leucomela,
TEMM.

Traquet leucomele, Temu. M. V. I. p. 243,
pl. col. 257. f. 3.

Motacilla leucomela, Par. Zoogr. T. L. p.
479.

Muscicapa melanoleuca, AUCT.

Twarz, przód i boki szyi, aksamitno czar-
ne; wierzch głowy, kark i ogon, białe; płaszcz,

dwie średnie stćrówki i szeroka przepaska
w końcu ogona, brunatno czarne; spód ciała po-
pielaty, środek brzucha biały. Długość cali 54.
Samica, jak prawie wszystkie współrodzajowe,
szaro rudawa. Mieszka na wschodzie Europy
południowej. *) W Azyi nad Woigą południową,
na urwiskach skalistych pasma gór Altajskich
ma być pospolitym; niemnićj w Egipcie i Syryi:

nie wątpię aby się nie najdował na. Podolu
w okolicach skalistych nad-dniestrzańskich.

 

%*) Temminck mylnie kraje północneprzeznacza mu

za ojczyznę; w tomie pierwszym Man. d'Orn. opi-

sany pod nazwiskiem Traquet Pótre; nazwisko to

należy do Opocznika afrykańskiego, Le Vaillant.
pl. 180, którego Temminck za oddzielny gatune
uwaza.
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6. OPOCZNIE BIAŁOBRWISTY, JAR. Sasicola
Rubetra, BECHST.

Le Tarier, Burr. enł, 678. f. 2.
Traquet Tarier, TEMM. Man, VF. I. p. 244.

Atl.

Z wierzchu ciemno brunatny, wszystkie

piórka rudawo obrzeżone; brew szeroka, gar-

„dziel, plama na skrzydłach i ogon, białe; przód

szyi, piersi i brzuch, jasno rude; przepaska na

końcu ogona i dwie średnie -stórówki ciemno

brunatne. Długość cali 43. Mieszka w Europie
i Azyi, aż po pasmo gór Uralskich; u nas po-

spolity. Gnieździ się w rzadkich zaroślach, na
kępach błotnistych.

7. OPOCZNIR CZARNOGŁOWY, m. Saxżcoła ru-

bicola, BECHST.

Le Traquet, BuFr. enł. 678. f. 1..
Traquet rubicole, TEus. Man. F, III. p. 168.

Atl. |

Głowa, wyższa część szyi, grzbiet i naram-
niki czarne; przepaska na boku szyi, plama na

skrzydłach i kuper, białe; piersi ciemno rdzawe,

brzuch blado rudawy, skrzydłai ogon brunatne,

nasada wszystkich stćrówek biała. Długość cali

41. Ojczyzną Europa południowa i umiarkowa-

na; w Azyi około gór Uralskich pospolity, u

nas dotąd niepostrzeżony.
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8. OPOCZNIE MNISZEK,m. Saxvicola Monacha,
RiiPP.

Traquet Moine, Teuu. pł. coł. 359. f. 1. 8.

Czarny; wierzch głowy, potylica, brzuch i

ogon białe; dwie średnie stćrówki i plama na

końcu dwóch następnych, brunatno czarne. Dłu-

gość cali 63. Nowo odkryty w Nubii przez P.
Riippell. Samica nieznajoma.

9. OPOCZNIE PUSTYNIOWY, m. Sasżicoła de-

sertt, RiiPP.

Traquet des dćserts, TEMM. pl. col, 359.f.2. 8.

Przestrzeń obejmująca uzdy, okolice uszu,

gardziel i wyższą część przodu szyi czarna;

smuga od nasady dziobu po nad okiem i brzegi
barkówek czysto białe; wierzch głowy, kark,

grzbiet i rzyć szaro izabellowatego koloru;

skrzydła i ogon czarne; piersi, brzuch, kuper,

nasada stórówek i brzegi pokryw skrzydlnych,
białawe. Długość cali 6. Ojczyzną Egipt. Na-
leży do nowo odkrytych przez P.Riippell afry-

kańskich ptaków. .

10. OPOCZNIK DWUPRĄG,m. Sasżicola bifasciata,
TEMM.

Traquet bifascie, TeuM. pł. coł, 172. f. 2.

"Z wierzchu rdzawo brunatny, czarno u-

pstrzony, spód i kuper żółto rdzawy; gardziel,
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spód twarzy, przód szyi, pokrywy skrzydeł i

ogon, aksamitno czarne; brew biała nad okiem

ciągnie się od nasady dziobu aż w dół szyi, smu-

ga biaława nad skrzydłami, lotki brunatne. Diu-

gość cali 61. Ojczyzną Kaffrerya.

11. OPOCZNIK PŁOWY, m. Sastcoła isabellina,

TEMM.

Traquet isabellin, TEM. pł. coł. 172. j. 1.

Izabellowato płowy, nad uszami plama ciem-

niejsza, gardziel, podbrzusie i nasada stórówek,

białawe; skrzydła brunatne, większa połowa o-

gona brunatno czarna. Długość cali 5. Przy-

wieziony z Nubii do Muzeum frankfurtskiego
przez P. Riippell. ?

12. OPOCZNIE CZARNOSTERNY, m. Sasicoła
melanura, TEMM. |

Traquet 6 queue noire, TEuM. pł. coł. 257.
J. 2%:

I tego nowego Opocznika odkrycie winni-

śmy P. Riippell. Ogon zupełnie czarny, cokol-
wiek zaokrąglony, dobrze go od innych współ-

rodzajowych odróżnia; całego ciała opona jest
popielatą z wierzchu, cokolwiek świetlejszą od
spodu, z odcieniem brunatnym na skrzydłach.

Dlugość cali 53. Ojczyzną Arabija.
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13. OPOCZNIEBIAŁORUPRZYSTY, m. Sazicola
leucorhoa, TEMM.

Cul-blanc du Sćnćgał, Burr. enł. 583. f. 2.

Traquet leucorhon, TEuM. pł, coł. tezte.
Motacilla et Sylvia, AucT.

2 wierzchu brunatno rdzawy, od spodu
Zółtawo rudy, kuper, pokrywy ogona i nasada
stćrówek białe, skrzydła i ogon ciemno brunatne,

rdzawo brzeżyste. Długość cali 7. Mieszka nad
brzegami rzeki Senegal.

14. OPOCZNIE PRZEDRZEŹNIACZ, m. Sazicoła
piłeata, TEMM.

Traqnuet Imitateur, VAlLL. pł. 181—182.

Oenanthe imiiatrig, VIEILL.

Campicola, SPIx.

Wierzch glowy czarny, na czole biała prze-

paska przediużona po nad oczyma spływa na

boki szyi, druga czarna ed otworu dziobu skie-

rowana przez oko ciągnie się środkiem boków

szyi i łączy się w jednę szeroką plamę nad pier-

siami; spód ciała biały, wierzch rdzawo brunatny;

kuper jaskrawo rudy; pokrywy nadogonowe i

stórówki białe; dwie środkowe calkiem pobocz-

ne tylko na końcu czarne. Długość cali 6. Naz-

wiske Przedrzeźniacz nadane mu od skłonności

nadzwyczajnćj naśladowania wszystkich głosów,

jakie tylko usłyszy; szczekanie Psa, gdakanie

Orn. $.1. 61
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kury, beczenie owieczeki t. d. wybornie udaje.

Przewieziony do obcego kraju wnet przejmuje
tryb śpiewania miejscowych ptaków; naślado-

wanie to tak jest doskonałóćm, iż ucho ludzkie
hywa nićm złudzone. Właściwy zaś śpićw Prze-
drzeźniacza ma swoję przyjemność i rozmaitość,

zwłaszcza w porze godowćj. Przedrzeźniacz

mieszka w Afryce poludniowćj; pospolitym jest
na przylądku Dobrćj Nadziei. Żyje w miejscach

od ludzi uczęszczanych, bo ich się bynajmnićj

nie obawia. DLevaillant świadczy, że do tego

stopnia jest niebacznym, iż sam widział, jak
koloniści biczem ich zabijali.

15. OPOCZNIĘ HOTTENTOCKI,m.Sazicola hot-
żentota, TEMM.

Grand Motteux du cap, Burr. (is. V. 5.

p. 248.

Brunatno płowy; na kuprze przepaska rdza-

wo Żółta, pokrywy nadogonowe i nasada stć-

rówek aż do połowy biała, druga połowa czar-
na białawo zakończona, dwie środkowe zupei-

nie czarne z końcami rudawemi; spód ciała bia-
ławy; na piersiach i bokach brzucha szaro ru-

dawy. Długość cali 53, Ojczyzną przylądek Do-
brój Nadziei.
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16. OPOCZNIE POMARAŃCZOWY, m. Sazicoła
aurantia, TEMM, .

Cul-blanc brun=verdótre, Burr. Os. P. 5.
Pp. 248.

Motacilla et Syłvia, AucT.

Z wierzchu brunatna zielonawy; pokrywy
skrzydlne i ogonowe białe; gardziel biaława, u
spodu czarno upstrzona; piersi pomarańczowe,

kolor ten na brzuchu ku spodowi blednieje; o-
gon czarniawy, stćrówki skrajne biało zakoń-
czone. Długość cali 6, Mieszka na przylądku
Dobrćj Nadziei.

17. OPOCZNIR ZIELONY, m. Sasżcoła sperata,

TEMM.

Traquet familier, VAL. pł. 183.

Z wierzchu ciemno zielony; kuper rdzawy,
spód ciała popielato rudawy; skrzydła brunatne,
ogon rudawy, dwie środkowe stórówki czarnia-
we, poboczne ukośną plamą czarniawa zakoń-
czone. Długość cali 6. Ojczyzną przylądek Do-
brćj Nadziei.

18. OPOCZNIE CZARNY, m. Sastcola fulicata,
TENMM.

Traquet notr des Philippines, Burr. enł. 185,
A.

Traquet 4 Queue ćtriće, VAILL. pł. 188,r
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| Czarny z fioletowym połyskiem; na skrzydłe
plama biała, dziób i nogi czarne. Dlugość cali 6.

Miesżka ra wyspach Filipińskich.

19. OPOCZNIK OKOPCIAŁY, m. Saażcoła cap-

, rata, TEMM.'

Traquet de Luton, Burr. enl, 235. f. 1. 8,

Y.
Motacillła caprata, GMEL.

Okopciało czarny, na pokrywach skrzydl-
nych plama biała, podbrzusie bialawe. Długość

cali 43. Samica rdzawo brunatna. Mieszkańcy

wyspy Luzon zowią go Marta-capra.

20. OPOCZNIE DWUPLAMISTY,m. Sazżcołafer-

vida, TEMM.

Traquet du Sćnćgal, Burr. enl. 583. f. 1.

Z wierzchu czarniawy z piórami rudo bra-

mowanemi, lotki białawo brzeżyste, na skrzy-

dłach plama biała podwójna, ogon czarny, piersi

rudawe, gardziel i podbrzusie biale. Długość

cali 43. Mieszka w Senegambii.

Obojętne gatunki: Sasicola Coromandelica,

perspicillata, magna, Motacilla et Sylvia, AUCT.,

według zdania T"emminck'a nie dały się dotąd

zadeterminować. Prócz tych niektóre nowo od-

kryte nie zostały jeszcze ani dobremi opisami,

ańi rycinami óbjaśniońe.
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RODZAJ CZTERDZIESTY PIERWSZY.

PLOCHACZ, JAR. ACCENTOR, BECHsT. Ten,
MEYER.

Motacilla, LINN.

Fliierogel, Niem.; Accenteur, Fr.;; Parbler,Ang.;
Passera o Sordone, Wi.

Dziób mierny, prosty, szczupły, szydło-

waty, przy nasadzie wywyższony, wyższy niż
sżeroki, okrągiawo szczytny, daszkowaty; kraj-
ce wgięte, wierzchnie przy końcu wyszczerbio-
ne; żuchwa prosta.

Nozdrza nasadowe, poboczne, jajowate, w
pół blonką przymknięte.

Nogi poskoczne, mierne, silne; palec skraj-
ny w osadzie przyrosły; pazur tylny od ksiuka
krótszy, lukowaty.

Skrzydła mierne, barkówki krótkie; lotka

pierwsza ledwo widzialna, trzecia najdłuższa,
Ptaki te, porozrzucane przedtćm u Autorów

w rodzajach Szurnus, Turdus, Motacilla i Syl-
via, znajdują się teraz połączone w rodzaju 4c- .
centor; liczba albowiem gatunków znajomych

dotąd bardzo jest ograniczona. Wszystkie mie-

szkają w klimatach umiarkowanych lub zim-

nych. Pożywienie składające się zarówno Z 0-

wadów, ziarn i jagód nie zniewala ich, jak te,
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które wyłącznie owadem się karmią, do corocz-

nych wędrówek. Możnaby je nawet z tego wglę-

du uważać za ptaki miejscowe, gdyżjeden tyl-

ko gatunek Acc. młodularis, co wiosna do nas
przybywający, temu ogólnemu prawu nie ulega.

W krajach górzystych trzymają się przez lato

samych wierzchołków gór, zimują zaś w doli-
nach i na miejscach otwartych. Pierzą się raz

do roku; samice i młode pićrwszoletnie samce

mało się od starych różnią.

1. PŁOCHACZ ALPEJSKI, JAR., Accentor alpinus,

BECHST.

Fautette des Alpes, BUFF. enł. 668. f. 2.
Accenteur Pegot, Teuw. Man, V. 1. p. 248.

Atl.

Motacilla alpina, Sturnus collaris et mo-
ritanus, (MEL.

Głowa, szyja, grzbiet i piersi, popielate; na
grzbiecie plamki brunatne; gardziel biaława bru-
natno upstrzona; brzuch i boki szarawe, rdza-

wo plamiste, skrzydła i ogon czarniawe, popie-

„lato brzeżyste; pokrywy skrzydlne plamką biatą
zakończone; nasada dziobu i nogi żółtawe. Dłu-

gość cali 63, Mieszka na Alpach, niemnićj w o-

kolicach górzystych Niemiec, Szwajcaryi i Fran-
cyi: dla przyjemnego śpićwu po domach w klatce

chowanym bywa.
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2. PŁOCHACZ CZERWONOGARLISTY , m. Ac-

centor Calliope, TEuu.

Accenteur Calliope, TEuu. Man. V. III. p.
172. Atl.

Motacilla Calliope, PAL. Zoog. T. I. p. 483.
Turdus Camschatkensis, GuEL.
Curruca, LESS.

Rudawo szary; uzdy czarne, brwi i na podli-
cach krćsa biała, gardziel i przód Szyi jasno pąso-
wy; cała taczerwona przestrzeń ograniczona jest
czarniawą obwódką, która się na szyi i na pier-
siach w popielaty kolor rozpływa; skrzydła i
ogon brunatne, rdzawo brzeżyste; brzuch i po-
krywy podogonowe rudawo białe; dziób brunat-
ny, nogi potężne popielate. Długość cali 6. U sa-
micy czerwoność tylko pod samym dziobem, re-
szta przestrzeni blado różowa, u młodych biała.
Mieszka w Syberyi aż po Kamczatkę i w Ja-.
ponii: najgęstsze lozy są jego upodobanćm sie-
dliskiem, w okolicach Krasnojarska po nad Je-
nisseą ma być pospolitym; przybywa tam w Ma-
ju a we Wrześniu odlatuje. Głos ma bardzo
wdzięczny do słowiczego podobny, śpićwa o
wschodzie słońca i w południe, a nawet i o pół-
nocy słyszeć się daje. Do nas przypadkowo
i to bardzo rzadko zalatuje, raz tylko w lesie
Antokolskim blisko Wilna, miałem zręczność
widzenia tego pięknego ptaszka,
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3. PŁOCHACZ PORRZYWNICA, JuNDz. dAccentor
; modułlaris, Cuv.

'Accenteur Mouchet, Burr. enł. 615. f. 2.
Motacilla et Sylvia, Aucr.

Wierzch głowy popielaty, brunatno nakra-

piany; szyjai piersi ciemno popielate, na karku,

grzbiecie i skrzydłach pióra brunatne, rudawo

obrzeżone; końce pokryw drugiego rzędu żółta-
"wą plamką oznaczone, środek brzucha biały, 0-
gon brunatny. Długość cali 51. Pospolity we

wszystkich Europy krajach, do nas w końcu

Marca przylatuje, a pićrwszych dni Września

na powrót w cieplejsze przenosi się strony.

4. PŁOCHACZ GÓRNY,m. Accenżor monianellus,

TEMM.

dccenteur montagnard, Temu. Man. Z. I,
p. 251. Atl.

_ Motacilla et Sylcża, AvcT.

Wierzch głowy, uzdy, przepaska pod okiem
w szeroką plamę na uchu przechodząca, czarne;
szeroka brew, gardziel, szyja i spód ciala, sło-
miasto rudawe; na piersiach i brzuchu prążki
księżycowate czarniawe, na bokach podłużne,
rudawe; kark, grzbiet i barkówki szaro rudawe
z plamą ceglastą na środku każdego pióra; skrzy-
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dła szaro brunatne, rudawo brzeżyste; końce
pokryw białawe kształcą dwie poprzeczne prze-
paski na skrzydle; ogon brunatny, nasada dzio-
bu i nogi żółtawe. Długość cali 52. Odkryty
przez Pallasa w Syberyi południowej, zimuje
w Krymie, wiosną zalatuje do Węgier i Dal-
macyi; przypadkowo zwiedza Włochy połud-
niowe.

RODZAJ CZTERDZIESTY DRUGI

WIDŁOGON, m. ENICURUS, Temu.

Turdus, ViElLL. Motacilla, Host.
- Enicure, Fr.

Dziób od głowy dłuższy, prawie prosty, sil-
ny; szczęka trójgraniasta przy nasadzie nieco
rozszerzona, szczyt ostry z końcem cokolwiek
zgiętym; krajce lekko przy końcu wyszczerbio-
ne; zuchwa od szczęki krótsza, prosta, zgru-
biała, z brodką zadartą; kąt paszczowy krót-
kiemi szczeciami nasadzony.

Nozdrza poboczne od nasady oddalone, ja-
jowate, z wierzchu obrębione, otwarte w rówku
przymkniętym błonką od nasady do półowy ku-
tnerowatą.

Nogi poskoczne, mierne, skok od palca środ-
kowego dłuższy; obówie tarczowate.

Skrzydła bardzo krótkie, lotki stopniowa-
ne; pićrwsza krótka, piąta i szósta najdłuższe,

Orn. T. 1. 62
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Ogon długi, widłowaty, stopniowany; dwie

środkowe sterówki najkrótsze,

Tennowo utworzony przez Temmińck'a ro-

dzaj zawiera trzy tylko gatunki na wyspie Ja-

wie odkryte. Wszystkie żyją pojedyńczo w ja-

rach skalistych, po nad brzegami potoków i

strumieni; miejsca przepaściste i urwiska skał

w gęstych zaroślach, są ich upodobanćm siedli-

skiem. Tam upędzają się ciągle za skrzydłatemi

owadami, które szybkim śćigają biegiem, po-

trząsając często jak nasze Pliszki ogonem.Wię-

cćj o ich obyczajach nic dotąd nie wićmy.

1. WIDŁOGON UWIEŃCZONY, m. Enicurus co-
ronatus, [EMM. c

Enicure couronnć, TEMM. pl. col. 113. 0.

Motacilla speciosa, IIORSF., Lanius, REINw.

Czarny; pokrywy skrzydeł, kuper, brzuch
i dwie skrajne stćrówki zupełnie białe, dalsze

białą plamką zakończone; tęcze i nogi zólte;

dziób czarniawy. Długość cali10—11. Jawań-

czykowie zowią go King-King. Mieszka w po-

tudniowych prowincijach Pazitani Karanbollong,

mianowicie na górach Prahu.

2. WIDŁOGON RDZAWOGŁOWY, m. Enicurus
ruficapillus, TEMM.

Enicure rousse-cap, TEwM. pł. coł. 534.

Czarny; czoło, przepaska na skrzydle, koń-
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ce lotek drugiego rzędu i stćrówek, oraz dwie

skrajne stćrówki i kuper, białe; międzyusze,

czal i kark, czerwono rdzawe; piersi i brzuch
popielatawo białe, czarniawo w poprzek pręgó-

wane; dziób czarny, nogi żółte. Długośćcali 7.
Ojczyzną Sumatra i Jawa. Ostróżny i dziki,

trudnićj jeszcze od poprzedzającego na strzał
zejść się daje.

3. WIDŁOGON ŻELAŻISTY, m. Enicurus vela-
tus, TEMM.

Enicure voilć, Teu. gt. col. 160. ja 4.

2. .
Żelazisto czarńy, czoło, końce lotek i ste-

rówek, kuper, dwie skrajne stćrówki, wyższa
część przodu szyi i cały spód ciała, białe; dziób

czarny, nogi cieliste. Długość cali 53. Samice
wszystkich trzech gatunków bardzo mało od

samców się różnią *).

RODZAJ CZTERDZIESTY TRZECI

PLISZKA, Rzacz, MOTACIEŁA, LATH., TEMM.

Tpacoeycka, Ross.; Pliska, Cz.; Bachstełze,
„e Bergeroneite,Hochequeue, Lavandiere, Fr.;5
Jogtóń, Ang.; Cutretiola, Wi.

.

 

%*) Między powyższćm opisaniem a figurą na tablicy

wyobrażoną zachodzi różnica: na figurze wierzch
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Dziób od głowy krótszy, prosty, szczupły,

walcowato szydlowaty; szczyt między nozdrza-

mi graniasty; krajce wierzchnie przy końcu lek-
ko zacięte, dalćj wgięte.

: Nozdrza nasadowe, poboczne, okrągławe,

nagie, błonką w pół przymknięte.

Nogi nadmierne, skok od palca środkowe-
go dwa razy dłuższy; pazur ksiuka lekko łuko-

waty, od krótkich pazurów palców przednich

dwa razy dłuższy.

| Skrzydła mierne, lotka druga najdłuższa,
pióra barkowe tej samćj co lotki długości.

Ogon dlugi, równy, poziomy.
W nielicznym teraz rodzaju Pliszek zau-

ważmy to, iż wszystkie dotąd poznane gatunki
należą do starego lądu; w Ameryce bowiemjesz-

cze nie były postrzeżone, a M. hudsonia, LATHAWA
zdaje się do innego należeć rodzaju. Pliszki lu-

bią miejsca otwarte, nie mieszkają ani w lasach

ani w sitowiach, trzymają się zwykle na past-

wiskach nad wodami i w bliskości domóstw

ludzkich; gdzie wytępiając mnóstwo much, bą-

ków i innego skrzydlatege owadu, nie małą lu-

dziom i bydłu przysłagę czynią. Wszystkie bę-

ddąc wyłącznie owadożerne w północnych nie

zimują krajach. Wszystkie lot mają krótki, prze-

 

i tył głowy jest rdzawo brunatny, o czem Tem-

minck żadnćj nie czyni wzmianki. -
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rywany, biegają chyżo; a ustawicznóm piono-
wćm ogona potrząsaniem należycie się charak-
teryzują. Jedne się gnieżdżą na ziemi, inne na
krzewinach, w stosach kamieni, lub w ladaja-
kich budynkowych dziurach. Dwukrotne pierze-
nie się Pliszek w ogólnćm ubarwieniu małą sta-
nowi różnicę między samcami a samicami; po
jesiennćm wypierzeniu się, gdy u starych sam-
ców plamy barwiste na gardzieli znikną, trud-
ne są do rozpoznania od młodych i samic.

1. PLISZKA ŻAŁOBNA, m. Możacilia lugubris,
PALLAS.

Bergeronette lugubre, Temu. Man. V. LII.
p. 175. Atl. (figura niedokładna).

Farietć de la Lavandićre, Burr. enł. 652.
J. 2. (barwa zimowa).

Wierzch głowy, uzdy, policzki, szyja, pier-

si, grzbieti ośm średnich stórówek, zupełnie

czarne; czoło, brwi, średnie pokrywy skrzydeł,
środek brzucha, dwie skrajne stćrówki i większa

połowa lotek, białe; tęcze żółte, dziób i nogi
czarne. Dlugość całi 73. W Europie południowćj
rzadka, w Krymie pospolita, a najpospolitsza
wJaponii, gdzie ją nazywają Sekirei. Mieszka
nad strumieniami w wąwozach krajów górzy-

_ stych. O gnieżdźeniu się dotąd jeszcze żadnćj

nie otrzymano wiadomości.
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2. PLISZKA BIAŁA, JUNDZ., Możacilla alba et
cinerea, LINN.

La Lavandićre, Burr. enl. 652. f. 1.
Bergeroneite grise, ID. 674. J. 1. (młoda

w barwie zimowćj).

Czoło, twarz, boki szyi i spód ciała, białe;

czal, kark, pizód szyi, piersi i dwie środkowe

stórówki, czarne; grzbiet i boki ciała popielate;
skrzydła czarniawe, biało brzeżyste; dwie skraj-

ne sterówki białe. Długość cali 7. Barwa godo-
wa samca i samicy. W. zimie czarność na szyi

tiiknie ina tóm miejscu biały kolor się objawia,
na piersiach tylko pozostaje czarna szeroka księ-
Życowata plama. Najpospolitsza ze wszystkich.
Mieszka w Europie, w całćj Azyi, Syberyi, aż

do Kamczatki, niemnićj w Indyach i Afryce.

3. PLISZKA YARELL'A, m. Możacilla Yarellii,

BONAPARTE.
Bergeronette Yarell, Temu. Man. PF. IV.

p. 620. |

Gardziel, przód szyi, wierzch głowy, kark,
grzbiet, skrzydła i środkowe stórówki, doskonale

czarńe; wszystkie pokrywy skrzydeł biało trze-

żyste; czoło, twarz, brzuch, podbrzusie i dwie

skrajne stórówki, czyste białe. Mieszka w An-

glii, SzkocyiiIrlandyi. Te czarne Pliszki raczćj

©za stałą rasę niź za gatunek „uważać należy;
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oprócz Anglii, gdzie nasza Pliszka biała nigdy się -
nie okazuje, przypadkowo tylko na stałym lą-
dzie w północnych proWwincych Francyi postrze-
gane bywają.

4. PLISZKA WOLARKA, m. Możacilla-Boarula*)
Lin.

Bergeroneiie jaune, TEuu. Man. F. 4 m
257. Atl. 0.

Bergeronette de printemps, Burr. enł. 674.
J/.2. (barwa wiosenna na przejściu).

 Bergeronette Jaune, BUFF. enł. 28. f. 1.
(barwa zimowa).

Meotacilla Melanope et campestris, PALL.
Budytes, CUv.

Glowa, karki grzbiet popielate; kuper żółto
oliwkowy, brwi i na bokach szyi smugi, białe,
gardziel czarna, cały spód blado żółty; skrzydła
i środkowe stćrówki czarne, białawo brzeży-
ste; trzy skrajne-białe, pićrwsze zupełnie białe,
dwie „następne zewnątrz czarne, ogon przedłu-
żony. Długość cali 71. Czarna u samca na gar-

Sk

*) Niewłaściwie Temminek w nocie 4tćj, Tab. method,
na karcie 34. twierdzi: że Boarula Linneusza nie

jest tą samą Pliszką, którą dzisiejsi Ornitologowie
tóm nazwiskiem mianują, kładnąc za przyczynę iż
nie znajdując się na północy, nie była mu znajomą.
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„ dzieli plama, tylko w porze godowćj widzialna,

jesienią u samców i samic część ta przybiera
biało czerwonawą barwę. Mieszka nad strumie-

niami bystro płynącemi w Europie południowej

, 1 umiarkowanćj, nie dalćj wszakże jak do Czech

i Szlązka; u nas się nigdy nie zjawia; w Indyach

wschodnich i w Japonii dosyć pospolita.

5. PLISZKA CYTRYNOWOŻÓŁTA, m. Możacilla
citreola, PALL.

Bergeronette citrine. Temu. Man. PF. I. p.
259. 4tl* 0.

Motacilla citrinella, PALL. Zoogr. T. I. p.508.

Głowa i cały spód cytrynowo żółty; na

czalu szeroka księżycowata plama czarna; kark,

grzbiet i pokrywy skrzydlne olowiasto popie-
late; te ostatnie biało brzeżyste; skrzydła i ogon

czarniawe; dwie skrajne stóćrówki z każdćj stro-

ny ogona, białe; dziób i nogi brunatne; pazur

tylny od ksiuka dłuższy. Długość cali 7. Mie-

szka w Azyi, mianowicie w Syberyi i Kamczatce,

niemnićj w Indyach wschodnich.

6. PLISZKA ŻÓŁTA,Kruk. Motacillafiava, LINN.

'" Bergeronette printanićr, Tem. Man, V. I,
1II, IV, p.260, 181, 622. Atl. 0.

Głowa i kark siwo popielate; płaszcz zie-

łono oliwkowy ;brew, kresa na policzkach i dwie
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skrajne stórówki, białe; cały spód świetno żółty;
skrzydła i ogon czarniawe, białawo brzeżyste;

pazur tylny długi słabo łukowaty. Długość cali 6.

Mieszka na łąkach otwartych nad wodami; w ca-

łćj Europie pospolita. Do nas znacznie poźnićj
od Pliszki białćj przybywa i wcześnićj odlatuje;
zarówno brzegi Afryki północnćj, Indye wschod-
nie i Japonija są jćj wspólną ojczyzną. W tym
gatunku postrzegamy jeszcze kilka odmian sta-

iych czyli ras oddzielnych, od niektórych na-

turalistów za osobne gatunki poczytanych, a te

są: a) Motacilla cinereo capiłla, BoNAP. Z gło-
wą popielatą, gardzielem bialym, bez śladu brwi,

reszta jak u poprzedzającćj. Ojczyzną Włochy.
b) Motacilla melanocephała, Bonar. Głowa czar-
na, brew Żadna, spód żółty. Ma mieszkać w Dal-
macyi, na Kaukazie i w Egipcie; we Włoszech

rzadka. Tćj samćj Pliszki opisanie i rycinę po-

strzegamy w Bul/. de Mosc. 1839.(Sposz. II.k. 229.

N.39.) pod nazwiskiem Możacilla Kaleniczenkii,

przez Prof. Krynickiego za nowo odkryty gatu-

nek policzonćj. c) Motacilla Feldegii, EIECKEL.

Uzdy i policzki czarne; brew żadna, cały spód

złoto żółty, jedna tylko biała stórówka z każdćj

strony ogona; reszta jak u Pliszki żółtćj. Oj-

czyzną Dalmacya. Ta jedna mogłaby ujść za
udzielny gatunek, lubo Temminck uważa ją jako

pochodzącą z połączenia się dwóch poprzedza-

jących odmian.
Om 4, 63
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7. PLISZKA ŻÓŁTAWA, m. Motacilla flaveola,
TEMM.

Bergeronette fiavćole, Temu. Man.F. III.

p. 183.

Motacilla fiava, GOULD. Birds of Eur. p.3.

RDW AN
Z wićrzchu blado zielono oliwkowa, na

grzbiecie ciemniejsza, nad oczyma dluga i sze-

roka brew Żółta, lotki czarniawe żółtawo brze-

Żyste; w ogonie czarniawym dwie skrajne stć-

rówki na zewnętrznćj chorągiewce, białe; cały

spód świetno żólty. Ojczyzną Anglija.

8. PLISZRA BRUNATNA, m. Możacilla capen-

sis, LINN.

Bergeroneite du cap, BUFF. en/. 28. f. 2,

Bergeronette brune, VAiLL. pł. 177.

Wierzch brunatno kasztanowaty; spód biały,

na piersiach przepaska czarniawa; brwi i stć-

- rówki skrajne w czarnym ogonie, ukośnie białe;

lotki popielate biało brzeżyste. - Długość cali 7.
Ojczyzną przylądek Dobrćj Nadziei.

9. PLISZKA POPIELATOSZYJNA, m. Motacilla
Javensis, BRiss.

Bergeronette de Java, Bvrr. 0is.7. 5. p. 272.
 Motacilla Boarula, LArn. Syst. Orn. g. 42.

sp. 4.

Brunatno oliwkowa, ze spodu żólta; szyja
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i piersi popielate;stćrówki skrajne całkiem białe,

dwie następne pośrodku ina końcu białe; Mie-

ska na wyspie Jawie.

RODZAJ CZTERDZIESTY CZWARTY.

SWIERGOTEK, JAR. .4VTHUS, BEChsT.,

Corydala, V1G., Alauda, LINN.

Pieper, Niem.; Pipit, Fr.; Pipit, Ang.; Pispo-
lada, Wi.

Dziób od głowy krótszy, prosty, walco-

waty, szydlowato zaostrzony; między-nozdrze

cokolwielk wzniesione; krajce obu szczęk po-

środku trochę wgięte, wierzchnie przy końcu

wyszczerbione.

Nozdrza nasadowe, poboczne, błonką w pół
przysklepione. !

Nogi mierne, palec skrajny w osadzie przy-

rosły, pazur tylny od ksiuka dłuższy cokolwiek

łukowaty; obówie skoku gładkie, u spodu pu-
klerzowate.

Skrzydta mierne, lotka 3cia i 4ta najdluż-

sze; dwie barkówki równćj z nićmi długości.

Rodzaj ten przez Bechstein'a ze Skowron-

ków wyłączony, obejmuje ptaszęta drobne, o-

gólnym kształtem i sposobem Życia do Pliszek,

a podobieństwem barwy i tylnemi pazurami do

Skowronków się zbliżające. Swiergotki, jako
owadożerne, w krajach północnych są tylko
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chwilowemi gośćmi. Miejsca nizkie wilgotne,

brzegi wód, łąki, z rzadka chróstem zarosie pa-

stwiska, są ich upodobanym pobytem; tam się

gnieżdżą na ziemi lub w krzakach nizkich, raz

się do roku pierzą, a barwa, lubo cokolwiek

zmieniona, małoznaczną płci i wieku stanowi

różnicę. W rodzaju tym wielka dotąd trwała
gmatwanina; zaledwo Temminck w Tomie IV.
Man. d'Orn. ostatecznie go wyjaśnił i z dwu-
wykładnych synonimów oczyścił,

1. SWIERGOTER RYSZARD'A, m. Anżhus Ri-

chardii, VIEILL.

Pipit Richard, Teu. Man. V. III, p. 185.
Atl. |

ID. pł. coł, 101. (młody).

Wszystkie pióra na wićrzchu ciała brunatne,
rudawo obrzeżone; nad uszami plama brunatna;
od oka w tył głowy smuga, gardziel, przód szyi

i spód ciała, biały; na bokachipokrywach pod-
ogonowych rudawo pociągnięty; piersi rudawe,

brunatno upstrzone; skrzydła i ogon czarniawe,

rudawo brzeżyste; dwie skrajne stórówki ze-
wnątrz białe; w pierwszćj stosina biała, w na-
stępnćj brunatna; nogź długie cieliste; tylny pa-
zur od ksiuka dłuższy: Dlugość cali 64. Mieszka
w Europie południowćj i w niektórych okolicach
nad Renem; w Grenlandyi i Japonii ma być po-
spolitym.
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2. SWIERGOTEK GARLISTY, m. Anthws capen-
sis, TEMM.

Cravate jaune, ou Calandre du cap, Burr.
enl. 504. f. 2.

Alouette Sentinelle, VAILL. pł. 195—196.

Maćronyc, SVWAINS. Ałauda, AUCT.

Caly wierzch szaro brunatny ze środkami
piór ciemniejszemi; gardziel żółto pomarańczo-
wa z obwódką czarną, tegoż koloru brwi, pla-
my na pokrywach i szrank skrzydeł; spód ciała
rudo pomarańczowy, na piersiach brunatno, sza-
ro i żóltawo upstrzony; ogon brunatny; cztóry
skrajne sterówki biało brzeżyste i plamą białą
zakończone, Długość cali 8. Ojczyzną paz:
dek Dobrćj Nadziei

3. SWIERGOTER NADWODNY, JAR. Anthus a-
quaticus, BECHST.

„Alouette Pipi, Burr. enl. 661. f. 2.
Pipu spioncelle, Temu. Man. V. IV. p. 265.
UM. BU:

Alauda campestris et spinoletta, GMEL.

Z wierzchu całe upierzenie brunatno szare,

ze środkiem każdego piórka ciemno brunatnym;

nad okiem brew długa, szeroka, biała; cały spód
biały, na szyi i piersiach, a mianowicie na
bokach brzucha, podlużnemi brunatnemi plam-
kami nakrapiany; pokrywy skrzydeł biało brze-
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-_Żyste; w ogonie dwie średnie stćrówki brunatno

szare, reszta czarne, skrajne zewnatrz białe,

wielką białą plamą zakończone, na następnćj

plama mniejsza; dziób i nogi czarno brunatne

Dlugość cali 53. W krótkotrwałćj godowćj po-
rze, u samca objawia się na szyi i piersiach ko-

lor żółtawo różowy, który poźnićj niknie. Mie-

szka nad wodami w Europie, Ameryce pólnoc*

nćj i Japonii; u nas się gnieździ.

4. SWIERGOTEK NADMORSKI, m. Anthus ob-

scurus, TEMM.

Pipit obscur ou maritime, TEMM. Man. 7.
1V, p. 628.

Alauda obscura, GMEL.

Cały wićrzch oliwkowo zielonawy, środek

każdego piórka brunatny, nad okiem wązka brew

i pod uchem prążek żółtawy, skrzydła i ogon

czarniawe oliwkowo brzeżyste, na skrajnych

stćrówkach ukośna plama i zewnętrzne brzegi

popielate, same końce białawe; cały spód ciała

blado żółtawy, na szyi i piersiach plamkami

podłużnemi oliwkowatemi gęsto upstrzony. Dlu-

gość. cali 6, lub cokolwiek więcćj. Mieszka w Eu-

ropie umiarkowanćj aż do polarnćj szerokości
geograficznćj, zawsze nad brzegami morskiemi.

.
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5, SWIERGOTEK RUDAWY, m. Anthys rufes-
e cens, 'TEMM.

„Alouette des marais, Burr. enł. 661, f.1.

Pipit Rousseline, Temu. Man. V. I, 2. 267.
Atl.

A. campestris, BECHST., Sylcia, Motacilla et
Alauda, AucCr.

% wićrzchu izabellowato szary, na środku
piórek brnnatny, szeroka brew i gardziel biała-
wa; cały spód rudawo biały, na bokach szyi
kresa czarniawa, piersi kilkunastu mało wyraź-
nemi plamkami upstrzone, skrzydła i ogon bru-
natno czarniawe, rudawo brzeżyste; stćrówka
skrajna biala z białą stosiną, następna zewnątrz
rudawo biała z brunatną stosiną. Długość cali 51.
Ojczyzną Europa, u nas przelotny.

6. SWIERGOTEKR ŁACZNY, JAR. Anthus praten-
sts, BECHST.

Le Cujelier, Burr. enł., 660. M.
Pipit Farlouse, Teuu. Man. V, I, p- 269. Al,
Alauda pratensis et mosellana, GMEL.

Wićrzch ciała oliwkowo popielaty czarnia-
wo plamisty; spód białawo żółtawy; na bokach
Szyj, brzucha i na piersiach czarno upstrzony;
stćrówki czarniawe, dwie skrajne zewnątrz
białe, ukośną białą plamą zakończone, dwóch
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następnych końce białe; nogi cieliste; pazur tylny

od ksiuka dłuższy. Długość cali 53, w porze

godowćj u samca gardziel rudawo różowa. Mie-

szka przez lato w Europie na błotach, zimuje

w Afryce północnćj. W tym gatunku liczą do
dwunastu odmian stałych.

7. SWIERGOTER RDZAWOGARLISTY, m. An-

thus rufogularis, BREHv.

Pipit a gorge rousse, TEuM. Man. V. III,
p. 192.

Motacilla certina, Pai. Zoogr. T. I.p.511.

Caty wićrzch ciała szary, podłużnie czarno

pręgowany; brwi i gardziel czerwonawo rdza-

we, kolor ten naszyi blady, na piersiach w bia-

ławy przechodzi; piersi, wyższa część brzucha

i boki pęzelkowatemi plamkami czarno upstrzo-
ne; środek brzucha biały; ogon czarniawy; stć-

rówki skrajne zewnątrz ukośnie białe, dwie na-

stępne klinowatą białą plamą oznaczone, dwie

środkowe szaro brzeżyste; nogi brunatnawe;

pazur tylny szczupły, długi, słabo łukowaty.

Długość cali 5+. Mieszka przypadkowo we Wło-

'szech i Dalmacyi, bardzo rzadki w Niemczech,

pospolity w Syryi, a według Pallas'a niemnićj

w Syberyi, Kamczatce i na wyspach przyległych.
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8. SWIERGOTER DRZEWNY, JAR., Anthus ar-

|, boreus, BECHST.

La Farlouse, BvFr. enł, 660. 1. 6.

IDEM. Płvotte ortolane pl. 654. f. 2.

Pipit des buissons, TEuu. Man. F. I. p. 271.

Atl.

Motacilla maculata, GMEL.

Alauda trivialis, Aucr.

Wierzch szary cokólwiek oliwkowato od-
cieniowany; środek piór brunatny; rudawo żól-

tawe obrzeżenie pokryw skrzydlnych kształci

dwie poprzeczne przepaski, gardziel biała; szyja

i piersi glinkowato żółte, na piersiach plamki o-

Krągławe, na bokach podłużne czarne; środek
brzucha biały, stćrówki skrajne biało brzeżyste
z białą na końcu plamka; nogi cielisto żółtawe,
pazur tylny od ksiuka krótszy łukowato zakrzy-

wiony. Długość: cali 53: Mieszka w Europie,
Azyi i Japonii na miejscach wzgórzystych za-

rosłych: u nas dosyć pospolity,

9. SWIERGOTEK RDZAWY, m. Anthus rufus,

TEMM.

Alouette de Buenos-dyres, Burr. enł. 738,

f.1.
Pipit variole, TEmM. pł. coł, tezte.
„Alauda rufa, GMEL.

Z wierzchu brunatny, wszystkie pióra sze-
roko rdzawo obrzeżone; od spodu biały, lotki

Qrn. T.1. 64
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rudo brzeżyste, ogon czarniawy, stórówki ze-

wnątrz rude, skrajnych brzegi białe; nogi Żżół-

tawe. Długość cali 51. Ojczyzną Buenos-Ayres

i brzegi rzeki Rio de la Plata.

10. SWIERGOTEK RUDY, m. Anthus fulvus,

TEMM.

„Alouette notre de la Encćnada, Burr. enł.

Z38/ fa 3. ł
Pipit Encćnadien, Tem. pł. col. tezte.

„Alauda, Aucr.

Czarniawy, na karku i grzbiecie rudo po-

marańczowy, pokrywy skrzydeł płowo brzeży-

ste; brzegi skrajnych stórówek rdzawe. Długość

cali 5. Ojczyzna tamże.

11. SWIERGOTER GNIADY, m. Anthus ruber,
TEMM.

Alouette de Pensylvanie, Burr. Ots. V. 5.

p. 58.
Pipit Farlousane, TEuM. pl. col, tezie.

„dlauda, AuCT.

Sniady, od spodu czerwono gniady, czarno

„upstrzony; okolice oczu czarne, nad okiem pla-

ma kasztanowata, dwóch skrajnych stórówek

brzegi białe; nogi brunatne, pazur tylny cokol-
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wiek zakrzywiony.- Długość cali 63. Mieszka

w Ameryce północnej.

Kilku gatunków odkrytych w Nowej Hol-

landyi, dla niedostatecznych opisów umieścić

"tu nie mogłem.

KONIEC TOMU PIERWSZEGO.
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