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RZĘD CZWARTY.
a

ZIARNOJADY,GRANIVORAE, Teu.

Passerini, ILLIG.

Dziób krótki, zgrubiały, stóżkowaty, ze
szczytem gładkim mnićj więcćj spłaszczonym,
na czoło zachodzącym; szczęki u niektórych

skrzyżowane; krajce u jednych gładkie, u in-
nych wyszczerbione; zogź poskoczne, kształtne;
skrzydła mierne.

Lubo wporze wiosennćj tym rzędem ob-_
jęte ptaki, żywią się i swepotomstwo wykar-
miają owadem, jednakże w każdćj innćj ziarna
stanowią główny ich pokarm. Zwykle żyją pa-
rami, wędrówki odbywają gromadnie, lecz tyl-

ko te gatunki, które znieść nie mogą mroźnćj
Orn. T. II. l
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północnych krajów temperatury. Gnieżdżą się

kilka razy.do roku, gniazda niektórych nader

sztucznóm wykonaniem zadziwiają ; prawie

wszystkie ulegają wypierzaniu się dwókrotne-

mu; u większćj liczby samce odznaczaja się

w porze godowćj ozdobniejszą barwą, która

przed nadejściem zimy tracą i stają się zupeł-

nie do swych samic podobnćmi. I w tym rzę-

dzie same tylko małe się mieszczą ptaszki,

w liczbie których są także dobre śpiewaki.

RODZAJ PIERWSZY.

SKOWRONEK, Rzącz. ALAUDA, Linx.

iiaeoponoxb, Ross.; Kriwan, Cz.; Lerche, Niem.;

Alouctte, Fr.; Lark, Ang.; Lodela, Wi.

Dziób mierny, prosty lub łukowato zgięty,

stóżkowato zeszczuplony; szczyt zaokrąglony

mnićj więcćj zgięty, cokolwiek daszkowaty ;

szczęki prawie równe, krajce gładkie.

Nozdrza nasadowe, zaokraglone, w pół

błonką przysklepione, piórkami wstecznemi nie-

ce przykryte.

Nogi poskoczne mierne, pazur palca tyl-

nego prosty, U innych cokolwiek zakrzywiony,

zawsze od tego palca dłuższy.
Skrzydła mierne długie; lotka pićrwszą

prawie żadna, druga od trzecićj najdłuźszćj co-
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kolwiek krótsza; barkówki prawie tak jak lotki
długie.

Skowronki łubo podobne do ŚwicrkotkóW:
łatwo od nich rozróżnić się dają po małćj o-
krągławćj niby czubatćj głowie i po widlowa-
tym prawie zawsze ogonie; mieszkają w po-
lach, gnieżdżą się na goićj ziemi; lubia się ką-

pać w kurzawie; żywią się ziarnem i owadem;

w porze wędrówek gromadzą się, lecz stadami
nie lecą; pierzą się raz do roku, a skromna

szarawa w obu płciach barwa żadnym nie ulega

odmianom; niektóre gatunki prostopadle wzbi-
jając się w powietrzu przyjemnie śpiewają.
Mięso wszystkich dobrą daje źwierzynę.

ODDZIAŁ PIERWSZY.

Dziób od głowy dłuższy cokolwiek łuko-

wato zgięty.

| Certhilauda, GOvLD eż SWAINSON.

1. SKOWRONEK AFRYKAŃSKI, m. Ałauda
africana, LINN.

Le Sirli du Cap de B. Esp., Burr. enł. 712.
(młody.)

VAILLANT Ośs. d'Afr. pl. 92. (stary).

Wierzch ciała, lotki, pokrywy skrzydeł i
sterówki rudawo brunatne, biało brzeżyste;

1
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spód białawy czarniawo podłużnemi plamkami
upstrzony; dziób czarny. Dlugość cali 8. Mie-

szka Ww Afryce.

2. SKOWRONEK DUPONT'A, m. Alłauda Du-
pontii, VIEILL.

Alouette Dupont, Tewu. M. d'Orn. V. III.
p. 197. Atlas.

Z wierzchu brunatno i rudawo pstry, gar-

dziel biała; przód szyi, piersi i brzuch ruda-

we, podłużnemi pęzelkowatemi czarnemi plam-

kami upstrzone; skrajne stórówki białe % czar-
nemi wewnątrz brzegami, dwie następne czarne

z białemi zewnątrz brzegami, dalsze zupełnie

czarne, cztćry środkowe brunatne; dziób dłu-

gości glowy, szczupły, czarny; nogi cieliste.

Długość cali 8. Mieszka w Syryi i na pobrze-

Żach morza Środziemnego w Afryce, przypad-
kowo widziany w Prowancyi.

3. SKOWRONEK DWUPRĘGOWY, m. A/auda
bifasciata, LICHT.

Alouette bifasciće, Tewu. pł. co. 393. Ó.

Popielatawo izabellowaty z wierzchu, ze

spodu białawy, na przodzie szyi drobniuchne-

mi plamkami upstrzony; pióra otwór słuchowy

pokrywające wdłluż czarno prążkowane; od

kąta paszczowego wązki czarny prążek prze-
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chodzi pod okiem; lotki i stórówki czarne, z
tych ostatnich dwie skrajne brzeżyste; dziób
od głowy dluższy, przy nasadzie trzygraniasty,
rozszerzony, żóltawy. Długośćcali 82. Pospo-
lity w Nubii i na pobrzeżach afrykańskich; do
krajów Europy poludniowćj rzadko zalatuje.

ODDZIAŁ DRUGI.

Dziób od głowy krótszy, szczupły , pra=
wie prosty.

4. SKOWRONEK ROLNY, m. Alauda areensis,
: LINN.

L'Alouette, Burr. enł. 363.

Rudawo szary z wierzchu, każde piórko
czarniawe pośrodku, nad oczyma brew biała-
wa; gardziel biała; przód szyi i piersi strzał-
kowato brunatno upstrzone; poboczne stórów-
ki czarniawe, skrajne i następna zewnatrz
białe. Dlugość blisko 7 cali. Mieszka w po-
lach uprawnych zacząwszy od Afryki pólnoc-
nćj aż do Syberyi. Tento jest właściwie ga-
tunek, który nam przyjemnóm śpiewaniem wio-
snę zwiastuje (*),

 

*) La Girole, Burr. Alauda iłalica, Guru. za od-
mianę poczytać można,
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'5. SKOWRONEK BOROWY, RzAcz. Ałauda
arborea et nemorosa, GMEL.

Petite Alouette huppóe, Burr. enl. 503.

fig. 2

Alouette Lulu, Temu. M. d'Orn. V. I. pag.

282. Atl.

Na głowie pióra cokolwiek nakształt czub-

ka przedłużone; z wierzchu barwa do poprze-

dzającego podobna; nad okiem brew biaława

aż w tył głowy sięga; ze spodu słomiasto biały,

na szyi i piersiach brunatno upstrzony; stćrów-

ki skrajne popielate, biało brzeżyste, trzy na-

stępne czarne biało zakończone. Długość cali 6:

Mieszka w całćj Europie w borach', siada na

drzewach; wiosną samiec przede dniem śpie-

wać poczyna.

6. SKOWRONEK DZIERLATKA, Rzacz. 4Ałau-

da cristata, LINN.

Ie Cochecis, Bvrr. pi. enl. '503. f. 2,
La Coquillade, 10. pł. 662. (odmiana state-

czna).

Na głowie czubek wyraźny z piór zaostrzo-

nych złożony, Z wierzchu popielatawo szary;

każde pióro brunatnemi plamkami wdłuż sto-

sin oznaczone; na skrzydlach i ogonie rudawy;

stórówki czarniawe, skrajne rudawo brzeżyste;
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spód białawy, na piersiach brunatno upstrzony.
Dlugość cali 63, Mieszka w Europie i Azyi, u
nas zimuje w wioskach na śmietnikach, stad
u pospólstwa Śmieciuchą zwany, daleko na pół-
noc nie zalatuje, Dźwina zdaje się być jego
geograficzną granicą.

7. SKOWRONEK POPIELATY, m. Alauda se-
negalensis, LATH.

La Grisette ow Cochevis du Sćnćgal, RuFF.
enl. 504. f- 1.

Popielato szary, środki piór brunatne, na.
głowie mały czubek, spód ciała popielatawy,
takież dziób i nogi; dwie stćrówki skrajne bia-
ławo brzeżyste. Długość cali 63. Mieszka w A-
fryce, na drzewach siada. :

8. SKOWRONEK RDZAWOGŁOWY, m. dAlau-
i da cinerea, Guet.

La Cendrille, Burr. ed. de Sonnini, T. XIr.
?- 364.

Aloueite ć tćte rousse, VAILL. 0is. ©Afr.
pl. 199. .

Wierzch głowy rdzawy, czubaty, nad o-
kiem brew długa, biała; boki szyi rude z prąż-
kiem czarnym; płaszcz Popo aa; lotki i stć-
rówki czarne. Długość cali 53.Ojczyzną przy-
lądek DobrćjNadziei.
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9. SKOWRONEK GÓRNICZEK, KLUk; Alauda
| alpestris, LINN.

Alouette de Sibćrie, Burr. enł. 680. f. 2. P.

Alouette Hausse-col noir, TEmm. M. d?Orn*

V.L. p. 279. Ażl. 9 *).
Alauda nivalis, PALL. Zoogr. V. I. p. 519.

Czoło, dwa po nad oczami wązkie czubki

jak różki w górę zagięte, uzdy, przepaska pod

okiem i księżycowata na piersiach plama czar-

ne; twarz, brwi i gardziel żółte, spód ciała

blado żółty, wierzch czerwonawo popielaty;

stórówki poboczne czarne, skrajnych chorągiew-

ki zewnętrzne białe; dziób i nogi czarniawe.

Długość cali 63. Ojczyzną Syberya, skąd w gię-

 bokie bardzo zimy w Europie razem ze Śnie-

gułami się zjawia, zarówno mieszka i w Ame-

ryce półnoenćj. (Alouette de Virginie, Burr.)

Ptasznicy nasi zwykle go Filistynkiem zowią.

'10. SKOWRONEK DWUCZUBNY, m. Alauda

bilopha, Teu.

Alouette bilophe, Teu. pl. coł, 244. f. 1.

Nad każdóm okiem wiązka piór czarnych,

 

*) Obietablice niedokładne , bez czubków nad oczy-

ma, lecz rzecz dziwna że oprócz Pallas'a, nikt o

tych czubkach wzmianki nie czyni, lubo są bardzo

wyrażne.
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wązkich, ku tyłowi głowy skierowanych, z koń-
cami w górę zagiętemi, wyobrażają dwa osob-
ne czubki; przód głowy, szyi i cały spód ciała
biały; przepaska przez oko, tarcza na piersiach
i stórówki czarńe, oprócz dwóch środkowych,
które są jak cały wierzch ciała czerwonawo
rdzawe, i dwóch biało brzeżystych skrajnych,
dziób czarny, palce u nóg bardzo krótkie. Dłu-
gość cali 53. Świeżo odkryty przez P. Riippell
na pustyni Akaba w Arabii.

li. SKOWRONEK KRÓTKOPALCOWY, m.
Alauda brachydactyla , TEMM.

„Alouette 6 doigts courts ou Calandrelle,
Teuu. M. d'Orn. V. I. p, 284. Atl,

Alauda arenaria, VIEILL. F, fr. pl. 74.
Kurzzehige Lerche, Leiss. Wet. An, v. 3.
P. 357. pl. 19, |

Szaro rudawy z wierzchu, brew i gardziel
białe, spód ciała białawo rudawy;na boku szyi
plamka z kilku drobnych centek brunatnych zło-
żona; stćrówki czarne, dwie skrajne biało brze-
Żyste, środkowe rudawo szare. Długość cali 51.
Nogi i palce krótkie, Mieszka w Europie po-
łudniowćj, do nas razem ze Skowronkiem po-
spolitym przybywa, lecz nie we wszystkichmiejscowościach postrzegać się daje. |

Orn. T. It.
2
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12. SKOWRONEK WĄSALEK, m. Alauda Kol--
j lyi, TEMM.

Alouette Kolly, Teuu. M. d'Orn. V. III.
p. 202. pł. coł. 505. f. 1.

Rudo szary z wierzchu, środki piór bru-
natne; twarz, boki szyi i piersi izabellowato
żółtawe, Środek brzucha biały, czarny prążek
na uzdach przy samćj nasadzie dziobu ciągnie

się i rozszórza na podlicach nakształt wąsów;

stórówki czarne, środkowe szare, skrajne ru-
dawo brzeżyste; dziób i nogi żółtawe. Dłua-
gość cali 6. Ten nowy gatunek spoczywa na

jednym exemplarzu w okolicach Diżonu zło-

wionym.

13. SKOWRONEK IZABELLOWY, m. Alauda

tsabellina, TEM.

Alouette isabelline,TEuu. pł. coł. 224. f. 2.

Alauda deserti, Licir.1

Żółtawo rudy, na gardzieli białawy; przód
szyi drobniuchnemi brunatnemi plamkami u-
pstrzony; lotki i stćrówki brunatne rudawo

brzeżyste; nogi żółtawe, pałce krótkie. Dłu-

gość cali 5 i linii 7, Odkryty sra78 P. Riippell
w Arabii. .
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ODDZIAŁ TRZECI.

Dziób gruby silny, wyższy niż szerszy.

Mirafra, HORSF. Brachonyz, SWAINS.

14. SKOWRONEK KALANDRA, KLuk,; Alauda
Calandra, LATH.

,Całandre, Burr. enł. 363.

„Alauda Calandra, mongolica et leucoptera?
PALL. Zoogr. p. 516—518.

Z wierzchu popielato rudawy, ze środ-
kiem piór brunatnym; gardziel i spód ciała

biały, na bokach szyi plama duża czarna; piersi
strzalkowato upstrzone; boki żółtawo gliniaste;

dwie skrajne sterówki prawie całkiem białe,

dwie następne biało brzeżyste. Długość cali 7.

Ojczyzną Afryka północna, Europa południowa
i Azya. U nas nigdy niepostrzeżony.

15. SKOWRONEK KRÓTKOSTERNY,m.Alau-
da mirafra, TeEmM.

Alouette Mirafre, TeuM. pi. col. 305. f.2.
Mirafrajavanica, HoORSF.

Brunatno szarawy z wierzchu, wszystkie
pióra izabellowato brzeżyste; brzegi lotek rdza-

we; okolice oczu białawe, spód ciała Żółtawo

rudy; piersi drobnemi plamkami upstrzone;
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w krótkim ogonie stóćrówki skrajne po większćj
części białe, dwie następne biało brzeżyste;

dziób i nogi żółtawe. Mieszka w polach na

wyspie Jawie,

16, SKOWRONEK CZARNY, m. Alauda tatarica,
PALL.

Alouette Negre, Temu. M.dOrn. V. I. Atl.
(młody).

Alauda tatarica et mutabilis, GMEL.

Yeltoniensis, FORST.

Czarny, pióra na karku i kuprze siwobrze-

żyste; dziób żółtawy z końcem czarnym, ogon

cokolwiek widłowaty; nogi czarne. Długość
cali 74. Samica i młode mają pióra szaro brze-

Żyste; na piersiach i brzuchu czysto czarne.

Mieszka w Azyi na stepach wielkićj Tartaryi,

między Borystenem i Irtyszem niemnićj w Ge-

orgii; zimą po nad Woigą i Tanain. Podczas

wielkich śniegów do wsi i miasteczek się ciśnie.

Do tego oddziału policzyć jeszcze można.

17. Alauda crassirostrtis, VIEILL., LE VAILL. pł,

193. i

18. La Batelleuse, LE VAlLL. pł. 96. Oba z przy-
lądka Dobrćj Nadziei.
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RODZAJ DRUGI.

GAJOWIEC, m. HYLOPHILUS, Teuu.

Dziób mierny, prosty, stóżkowaty, ostro

zakończony, szczyt wyraźny na czoło zacho-

dzący; krajce nieco wgięte, w końcu lekko

wyszczerbione,

Nożdrza nasadowe,jajowate, w rówkach
obszernych otwarte, z tylu naczelnemi piórka*
mi przykryte.

Nogi mierne, silne, palce poboczne równe,
pazur ksiukowy największy, bardzo łukowaty.

Skrzydła mierne lub krótkie, lotka druga
i trzecia najdłuższa,

Ogon równy lub oława cokolwiek

stopniowany.

Do tego nowego przez Temminck'a utwo-
rzonego rodzaju, odnoszą się małe gatunki nie-

dawno odkryte w Brazylii i niektóre z rodza-

jów Certhia, Parus, Sylvia i Tanagra wytą-
czone. O sposobie ich Życia i obyczajach ża-
dnych jeszcze szegółowych wiadomości nie po-

siadamy; to tylko zauważano, że w kształcie
i ruchachdo ŃSikor wielkie mają podobieństwo.
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1. GAJOWIEC KADŁUBEK, m. Hylopńhiłus tho-

racicus, TEMM.

Hylophile thorachiqte , TEMu. pł.coł. 173.

f.1

Wierzch głowy, płaszcz i ogon jasno zie-

lone; kark i gardziel popielate; piersi i boki

tudzież spód skrzydeł żółte, brzuch białawy,

dziób i nogi sine. Długość cali 45. Samica od
samca się nie różni. Odkryty przeź P. Natterer

w Brazylii.

2. GAJOWIEC RDZAWOGŁOWY, m. Hyło-

philus potcilotis, TEMM.

Hylophile oreillon-tachetć, TEMM. pł. coł.
173. f. 2.

Wierzch głowy rdzawy; gardziel i szyja

popielate; nad otworem słuchowym czarne dro-
bne prążki; płaszczi ogon zielony, spód ciala
Żółty. Diugość cali 4i linii 5. P. Natterer przy-

słal go z Brazylii do Muzeum wiedeńskiego.
1

3. GAJOWIEC SOSNÓWKA, m. Hylopkilus pi-
nus, TEMM.

Hylophile du Sapins, TEMu. pł. coł, tezte.

 Pine-creaper, EDw. pł. 277,
Certhia pinus, GNEL.

Głowa, szyja i cały spód ciała złoto żółty;

przez oczy czarna przepaska; płaszcz żółtawo
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_ zielony, na kuprze świetlejszy; lotki i stórów-
ki niebieskawe, na skrzydle biała przepaska,
samica brunatna. Mieszka w Ameryce północ-
nej.

4. GAJOWIEC DWUBRWISTY, m. Hylophilus_
vermivorus, TEMM.

Hylophile vermivore, Teu. pł. col. tezte,
Motacilla Ficedula et Sylvia, Aucr., Wits,

pl. 24. f. 4.
Giowa, gardziel i piersi pomarańczowego

koloru, ten na spodzie ciała przechodzi w coraz
bladsze odcienie; czarna przepaska przez oko,
nad okiem brew żółta, nad tą druga brew ezar-
na, która aż w tył głowy się przeciąga; wierzch
ciała i ogon oliwkowo zielony; szczęka bru=
natna, żuchwa i nogi cieliste, Długość blisko
Gciu cali. Ojczyzną Pensylwanija,

5. GAJOWIEC LUSTERKOWY, m. Hylophilus
 speculiferus, TEM.

- Tangara 4 miroir, Teu. pl. col. 36. /. 1.6,
2.7.7) |

Tanagra, Aucr.

Z wierzchu czarny; przód szyi, grzbiet,
kuper i rzyć złoto żółte; na skrzydle białe lu-

 

*) Przez omyłkę tak na tablicy jak i w texcie za»
miast Hylophile umieszczono Tangara.
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sterko; samica Żółtawo oliwkowa z wierzchu,
żółta od spodu. Dlugość cali 43. Ojczyzną Bra-
zylija. |

6. GAJOWIEC MASKOWANY, m. Hylophdlus
Guira, TEMM.

Tangara olive 4 gorge noire, Burr. enl. 720.
YE,

Tanagra, Motacilla et Sylvia, Aucr.

Wierzch głowy i ciała zielono oliwkowy;
twarz czarna, okolice uszuipokrywy podogo-
nowe żółte; przód szyi, piersi, środek brzucha
i kuper żółto rdzawe, boki brzucha popielata-
we. Długość cali 44. Mieszka w Ameryce po-
dudniowćj.

7. GAJOWIEC CZARNOGŁOWY, m.Hylopht-
lus pileatus, TEMM.

Tangara 4 cotffe nożre, BUFF. enł. 720.JA2.4. |
Tanagra pileata, Aucr.

Z wierzchu modro popielaty, ze spodu sre-
brzysto biały, wierzch głowy, skronie i boki
szyi czarne, uzdy białe, dzióbi nogi czarne.
Diugość cali4 i linii 10, Samica nie ma czar-
ności na głowie. Ojczyzną Brazylija.
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RODZAJ TRZECI.

SIKORA, Rzacz. PARUS, LINN.

Cunuua, Ross.; Sykora, Cz.; Meise, Niem.;
Mósange, Fr.; Titmuse, Ang.; Cinciallegra, WI.

Dziób krótki, prosty, silny, stożkowato
ściśniony, zaostrzony; szczyt równy ku koń-
cowi spadzisty; krajce gładkie. |

Nozdrza nasadowe okrągławe, pióreczkami
położystemi zakryte,

Nogi poskoczne mierne, silne; pazur tylny
od innych dłuższy, zakrzywiony; obówie tar-
czowate. |

Skrzydła mierne, pićrwsza lotka mierna
lub żadna, czwarta i piątanajdłuższa,

Ogon mierny wycięty, albo diugi stopnio-
wany.

W ogólności rodzaj Sikor zawiera same
małe ptaszki, największa z nich Wróbla wiel-
kością nie dochodzi, Wszystkie są śmiałe, rucha-
we,nieostróżne,ciekawe, żyją małemi stadkami,
częstokroć w towarzystwie zinnemi małemi po-
dobnych im obyczajów ptaszkami; jedne w la-
sach, inne tylko nad wodami w sitowiach; żywią
się ziarnem różnem, którego z łupiny nie tuskają,
lecz ująwszy palcami, kując ostrym dziobem dla
wyjęcia jądra przebijają; owady, Żuki, gąsien-
nice równie im za pokarm służą, mianowicie

"3Orn. T. II.

4633
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gatunkom nadwodnym; zapasy Żywności cho-

wają w kryjówkach, w których najczęścićj noc
przebywać zwykły. W klatkach chowane za-
palczywością swą większych od siebie ptaków

np. Gilów, Trznadli, pokonywają, czaszkę im

przebijają i mózg zjadają. Gnieżdżą się jedne

w dziuplach drzew, inne najsztuczniejsza tka-

niną gniazd swych zadziwiają. Wszystkie są
bardzo mnożne, jaj niosą od 6ciu do 20tu. Lot
ich jest krótki, przerywany; po gałęziach i si-

towiu z niewymówną Żwawością czepiają się
w różnych kierunkach; w dzień na Sowę leca
z najżywszą natarczywością i skoro jedna ją
ujrzy,natychmiast szczególnym głosem zcałćj

okolicy wszystkie gatunki Sikór zwołuje. Pie-

rzą się raz do roku; samce,samice i młode nic

się prawie w barwie nie różnią.

ODDZIAŁ PIERWSZY,
SIKORY LESNE. -

Lotka pićrwsza miernćj długości; żyją
w lasach, zaroślach, ogrodach; gnieżdżą się

w dziuplach drzew wypróchniałych.

1. SIKORA WIĘKSZA, JvNDz. Parus major,
LINN..

Grosse Móesange ou Charbonnićre, Burr.
enl. pł. 3. J. 1.

Głowa, przód szyi i pręga ciągnąca się
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wdłuż środkiem brzucha czarne; policzki białe;-
płaszcz zielonawo oliwkowy, brzuch żółty; na
skrzydłach poprzeczna przepaska biała, lotki
i stórówki czarniawe popielató brzeżyste. Dłu-
gość cali 53. Mieszka w łasach i ogrodach w
Europie i Azyi północnćj, nawet w Japonii.

2. SIKORA CZARNA, JvNbz. Parus ater, LINN.

Mesange petite Charbonnićre, Temu. M,
dOrn. V. I. p. 288, Atl,

Gtowa, kark, gardziel i przód szyi czarne;
_ wielka plama na bokach szyi i plama okrągła
na potylicy biale; płaszcz siwo popielaty, na
skrzydle dwie bialawe przepaski, brzuch blado
żółtawy. Długość cali 4. Ojczyzną Europa i
Azya.

3. SIKORA MODRA, Rzacz. Parus coeruleus,
: Linn.

Mósange błeue, Teuu. M, d'Orn. V. I. p.
289. 4żl.

Wierzch glowy, przepaska przez oczy, ob-
różka na szyi, skrzydła i ogon błękitne; gar-
dziel i struga przez środek brzucha czarniawo
biękitne; piersi i brzuch żółte; czoło, brwi,
policzki i przepaską na skrzydle biala, grzbiet
oliwkowo zielony. Długość cali 43. - Qjczyzną
Europa i Azya. ty a
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4. SIKORA DWUBARWNA, m. Parus bicolor,
LINN.

Mósange bicolore, Temu. M. dOrn, VF. LI.
p. 210. Atl, |

Na przodzie głowy wązkie zaostrzone piór-

ka nakształt czuba wzniesione, czoło czarne;

wierzch ciała ołowiasto popielaty, spód biała-

wy; na bokach rudawy, na podbrzusiu czer-

-wonawo rdzawy; dziób i nogi sine. Długość

cali 53. Mieszka w Ameryce północnćj i Grón-

landyi, Szwecyą i Danią czasowo zwiedza.

5. SIKORA CZUBATA, Rzacz. Parus cristałus,

LiNN. i

Mósange huppee, Burr. enl. pl, 507. fig. 2.

Na środku głowy czubek wysoki, kończaty

z piórek wązkich czarnych białobrzeżystych

złożony; policzkii piersi białawe; plamka na

skroniach, obróżka i gardziel czarne, płaszcz

szaro rudawy, spód blado rudawy. Długość

cali 43. W Europie południowćj i w Azyi rzad-

ka, w Syberyi się nie okazuje; u nas i na pół-
nocy dosyć pospolita.
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6. SIKORA POPIELATA, Rzącz.Paruspałus-
rts, LINN.

MesangeNonette, BvFF. enł. pl.2, Jig. 3.

Wierzch głowy i potylica, oraz wyższa
. część gardzieli czarne; płaszcz brunatno szary,
policzki białe, spód białawy. Długość cali 4:.
Mieszka w lasach błotnistych s zonie i wA-
zyi, nawet w Kamezatce.

7. SIKORA ŻAŁOBNA, m. Parus lugubris, NATT.

Mćsange lugubre, 'TEMM. M, d'Orn. V. I.
P. 293. Atł,

Wierzch głowy i szeroka na gardzieli plama
czarne, potylica, kark i płaszcz brunatno po-
pielate, skrzydła i stćrówki popielato brzeżyste
policzki i spód ciała popielatawe. Długość cali 6,
Mieszka na wschodzie Europy , w Węgrzech i
Dalmacyi pospolita,

8. SIKORA SYBIRSKA, m. Parus stbiricus,
GuEL.

Mesange 4 ceintyre blanche, Temu. M. d' Orn.
V. I. p. 294, Aż.

Z wierzchu brunatno szara; gardziel, przód
szyji i wyższa część piersi czarne, od kąta pa-
szczowego ciągną się pod oczyma ź obu stron
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szyi białe smugi, które się na piersiach łączą;

podbrzusie i pokrywy podogonowe popielatawo

rude; ogon cokolwiek klinowany. Dilugość cali

5. Ojczyzną Syberya, jakoby północne kraje E-

uropy zimą zwiedza.

9. SIKORA LAZUROWA, m. Parus cyants,

PALL.

'Mesange azurće, Temu. M. d?Orn. V. 1.

2. 293. Atl,

Głowa, cały spód i plama na karku biała,

uzdy wązkie czarne przedlużają się prążkiem

modrym przez oczy 'aż do szerokićj tegoż sa-
mego koloru przepaski ksztalcącćj półobróż na

potylicy; grzbiet blado, kuper lazurowo błękit-

ny; pióra pokryw nadogonowych plameczką

białą zakończone; ogon zaokrąglony z wierzchu:

czarniawo błękitny, od spodu biały; na końcu

dwóch średnich stórówek plamka biała, na po-

bocznych białość stopniami ukośnie się zwięk-

sza tak, Że skrajne prawie całkiem zajmuje;

na piersiach podlużna smuga modra; skrzydła
lazurowo biękitne, końce pokryw, lotek dru-

giego i brzegi lotek piórwszego rzędu biale;

dziób gruby czarniawy, język chrząstkowaty

czterma szczeciami zakończony, nogi czarno si-

nawe. Długość cali 44. Siąg skrzydeł cali 7;.

Mieszka w łozach i gajach za Wolgą po całćj



SIKORY. 23

Syberyi, do północnych krajów prawie co zimę
przybywa, u nas nader rzadko w tęgie i śnież-
ne zimy się zjawia *) W roku 1823w Powie-
cie oszmiańskim do ogrodów i domóstw zgłod-
niale cisnęły się, lecz po dniach: kilku w cie-
płych izbach zdychały. Głos tćj Sikory do glosu
Jemiołuszki bardzo jest podobny.

10. SIKORA OGONIASTA**), JvNDz., Parus cas-

3

datus, LINN.
Mósange 4 longue queue, TEMN. M, d'Orn,

V. I. p. 296. Ażl.

Biała, środek grzbietu, kuper i Średnie stć-
Wdniu 24 Kwietnia 1843 roku, ujrzałem w ogro-
dzie moim postawskim dwie Sikory lazurowe u-
wijające się pomiędzy gałęziami krzaku agresto-
wego, które acz dosyć ostróżne, dały mi się po-
dejśći zastrzelić; 'niezawodnie w bliskości mu-

„siały mieć gniazdo. A więc teraz Śmiało do liczby
ptaków krajowych policzone być mogą. Samiec
od samicy ani wielkością ani barwą bynajmniej się
nie różni; u samicy zarodki jaj w jajeczniku już
były wyraźnie nabrzmiałe; w żołądku same tylko
Owadzie jaja i drobniuchne muszek poczwarki zą-
uważyłem, Zresztą opisanie Pallas'a tej Sikory
tak jest dokładnćm pod względem barwy, wy-
miaru i anatomii , iż nie ani dodać, ani ująć nie
możemy; przecjwnie zaś u Meyer'a i Temminch'a
długość o cal jęden jest za wielka.

**) Z powodu zbyt wczesnego gnieżdźenia się' (wpo-



24 , PTAKI ZIARNOJADY

rówki dlugiego stopniowanego ogona czarne,
skrajne białobrzeżystei biało zakończone; boki,
podbrzusie i barkówki czerwonawe, wierzchnia
powieka Żółta; dziób i nogi czarne. Długość
cali 53. Ojczyzną Europa i Azya,

11. SIKORA CZARNOGŁÓWKA, m. Parus a-

tricapillus, BRiss.

Móćsange 4 tóte noire duCanada, BvFF. ed.
Sonn. T. 16. p. 240.

Zupełnie do Sikory czarnćj podobna oprócz
białćj plamy na potylicy, którćj ani śladu nić ma.
Długość cali 43. Ojczyzną Ameryka północna.

12. SIKORA CZARNOGARDLISTA, m. Parus
z atrogularis, Temu.

Móesange 4 gorge notre, Burr. enł. " 502.
Jet.

Cokolwiek większa, lecz ze kształtu i bar-
wy do Sikory popielatćj zbliżona; plama czar-
na na gardzieli obszerniejsza sięga aż po piersi,
wierzch głowy brunatny. Długość cali 4;. Oj-
czyzną Luiziana,

 

okie Marca), Sikorę tę w niektórych okolicach
Raniuszką zowią.
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13. SIKORA ŻÓLTOKUPRZASTA, m. Parus
virginianus, Bniss.

Móesange 4 croupion jaune, Burr. Ois. P. 5.
p. 453.

Z wierzchu ciemno oliwkowa, ze spodu
popielata, kuper żółty. Długość około cali 5ciu.
Ojczyzną Wirginija.

14. SIKORA LUBIEZNA, m. Parus SRWECĄ,
Lari

Mesange amoureuse, RUFF. ed. Sonn. T XVI,
p. 310.

Popielatawo czarna, na skrzydłach plama
podlużna żółta i ruda; dziób przy nasadzie
czarny z końcem żółtym. Dlugość cali52, Oj-
czyzną Chiny?

15. SIKORA BIALODZIOBA, m. Parus Cela,
LiNN.

Mesange noire ow Cela, Burr. Ois, V, 5.
Pp. 458.

Czarna, plama na RZdiach i nasada 0-
ona żólte, dziób bialy, Ojczyzną Gujana?

Orn, T. It. 4
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16. SIKORA STARUSZKA , m. Parus senilis,

DuB.

Móesange Vieillard, DUBUS DE GHISIGNIES.

, Głowa, szyja, piersi i środek brzucha białe,

grzbiet i pokrywy skrzydeł popielato brunatne;

ogon żóltawo brunatny. Długość cali 54. Nowo

"odkryty w.Nowćj Zelandyi.

17. SIKORA BIAŁOSKRZYDŁA, m. Parus ni-

ger, VIEILL.

Mesange notre, VAILL. Ois. d'Afr. pł. 137.

Czarna, naramniki białe, lotki i stćrówki

biało brzeżyste. Długość cali 53. Ojczyzną przy-

lądek Dobrćj Nadziei. |

18. SIKORA POPIELICZKA, m. Parus capen-
SS, LATH.

Mesange petit-deuil, Burr. Ois, Vol. V. p.
445. za

| Mesange grisette, VAILL. Ois. ©Afr. pl. 138 ?

Popielata, lotki czarne biało bhrzeżyste; o-

gon czarny % wierzchu, od spodu biały; dziób

i nogi czarne. Ojczyzną przylądek Dobrćj Na-

dziei.
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19. SIKORA MURZYNKA, m. Parus atriceps,
HoRsSF.

Mćsange Cap-Negre, TEM. pł.col. 287. f.2.

Głowa, szyja i piersi modro czarne, plama

biała od nasady dziobu zajmuje policzki i część

boków szyi; reszta upierzenia modrawo popie-

lata; pokrywy skrzydeł biało brzeżyste, środek

brzucha czarny. Długość cali 5;, Mieszka na
wyspie Jawie.

20. SIKORA CZERWONOSKRZYDŁA , m. 7a-

rus furcatus, TEMM.

Móćsange 4 qucue fourchue, TEMM. pł. coł.
287. f. 1.

Mesange de Nankin, SONNERAT. V. 2. pł. 114.

Gardziel cytrynowo Żółta, kolor ten na

piersiach w ciemno czerwony przechodzi, Śro-

dek brzucha, pokrywy podogonowe i przepaska
kutnerowata przez oko żółtawo rudawe; wierzch

"i spód ciała ciemno popielate; czoło i grzbiet

oliwkowo zielone; nasada lotek czerwona,
brzegi zewnętrzne ciemno żółte; ogon czarnia-

wy głęhoko wycięty przeszło pięć cali długi.

Ojczyzną Chiny; przywieziona z Manillii przez
P. Dussumier.
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"ODDZIAŁ DRUGI:

SIKORY SITÓWKI.

Lotka pióćrwsza żadna, lub prawie żadna.

Mieszkają nad wodami w sitowiach i gęstych

ozinach, gniazda zawieszają na trzcinie.

21. SIKORA WASATKA, JAR.; Parus biarmi-

cus, LINN.

| Mesange moustache, TEMM. M. d*Orn. V. I.

p. 298. Atl.

Głowa siwo popielata, przy nasadzie dzio-

bu wyrasta wiązka piór wązkich, długich, czar-

nych, które Ścieląc się pod okiem wzdłuż szyi

mają kształt wąsów; gardziel i przód szyi białe,

ta białość na piersiach i na brzuchu przechodzi

w kolor różowy; grzbiet, kuperi środkowe

sterówki żółto rdzawe, lotki białobrzeżyste ;

pokrywy podogonowe czarne; 050n „dlugi mo-

cno stopniowany; stórówki skrajne popielato

obrzeżone; tęcza i dziób żółte. Długość cali 64.

Ojczyzną Europa i Azya.

RODZAJ CZWARTY.

REMIZ, Rzacz; REMIZ, Cvv.

Xantornus, PALL; Parus, AUCT.

pemesb, Ross.; Maudicek, Cz.; Beutel-metse,

Niem.; Rómiz ou Penduline, Fr.; Pendulino, Wt.
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Dziób od głowy krótszy, szczupły, stóżko-
waty, ostrokończysty, krajce gładkie.

Nozdrza nasadowe okrągie, włosistemi piór-
kami przykryte.

Nogi mierne, silne, Pep grube, pazury
ostre zakrzywione.

Skrzydła nadmierne, ogon krótki.

REMIZ RZEMIEŚLNIK *) m. Remiz penduli-
nus, Cuv.

Le Rómiz, BuFFr. enł. pł. 618, f. 3. m.
Mósange de Languedoc pł. 708. J 1:
(młody).

Mesange Remiz, Ten. M. d'Orn. V. I. p.
300. Atl. Ó.

Parus narlonensis, GMEL.
Parus lithuanicus, polonicus etpenduligea,.

AucT.

Głowa i kark popielate, czoło, uzdy, oko-
lice oczu i piórka przykrywające otwory słu-
chu czarne; piaszcz szaro rdzawy, kuper siwy,
gardziel i sKód ciała biały, na piersiach kolor

ciemno różowy w plamkach się objawia, na

brzuchu blednieje i więcćj ma jednostajności;
wyższa część grzbietu i pokrywy skrzydeł ka-
sztanowate; lotki, stórówki czarniawe białawo
SOeinakiśch

aż, Staropolskie nazwisko Remiza , obacz Myslistwo
Pilasze.
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'brzeżyste; te ostatnie biało zakończone , dziób

czarniawy, tęcze żółte, nogi sine. Długość cali

1, Barwa samicy mniej wyraźna, u młodych

śladu czarności na głowie nić ma. Mieszka wla-

sach nad rzekami powolnie płynącemi, jezio-

rami, stawami, gęsta łoza i sitowiem obrosłe-

mi, mianowicie w Pińszczyźnie nad Prypecią,

JesiołdaiPiną, niemnićj na Wołyniu nad Słu--

czą i Styrem, a według Rzączyńskiego w Ku-

jawskićm nad Natecią, na Pokucia i t. d., tu-

dzież w Europie południowćj i w Azyi nad

Wołgą i Rumnikiem. Drobny ten ptaszek gnia-

'zdo swe okrągławo workowate zawiesza na

cienkićj gałązce łozowćj nad wodą. *)
o.o

*) Remizowe gniazda słynące dawniej w całej Eu-

rop'e tak lekarskiemi jako i od piorunów chronią-

cemi skutkami, lubo już dziś znacznie utraciły na

swćj handlowej wartości; jednakże dla badaczy

przyrodzenia zawsze są i będą podziwienia godnym

przedmiotem. Kształt tych gniazd bywa dwojaki,

jedne większe z pojedyńczym wybrzeżonym otwo-

rem przy wierzchołku; iane mniejsze, pospolitsze,

z dwóma przeciwległemi gładkiemi otworami. Oba

z jednostajaych materyałów są utkane; puch kwia-

tów wierżb różnych, Trzeiny (Arundo calama-

grostis), Pałki wodnćj (Typka), niektórych ga-

tunków Ostu, przetykany włóknami roślinnemi,

stanowi tkaninę gniazda; wewnętrzna zaś podfja-

jami podściałka ani z sierści źwierzęcej, ani z piór

||
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RODZAJ PIĄTY.

POŚWIERKA, Rzącz.; EMBERIZA, Iny,
Ocuxnuxd, Ross.; Strnad, Cz.; 4mmer, Niem.;

 Bruant Ortolan, Fr.; Bunting, Ang.; Zdwoło, Wł.

Dziób krótki, gruby, stóżkowato ściśniony,
ostry; szczęka od żuchwy węższa i szczuplej-
sza, jedna do drugićj przy nasadzie nieprzy-

 

jak u Sikor, lecz z samego puchu wspomnionych
roślin się składa. "TarznemaN (Kortpflauzung der
Vogel Europ. 3 Abthetl.) wnioskuje iQ większe sąte, które Remizy na początku wiosny budują;mniejsze zaś powtórnema gnieżdżeniu się przypi-
suje; dla czegożby się odmienną budową różnić
miały? to wszakże pewna, iż nie należy jak mnie-
mano do Sikory Wąsatki lub Ogoniasićj, gdyż ich
gniazda ksźtałtem, zawieszeniem oraz wyborem
materyałów bardzo się różnią. Mieszkańcy Pińsz-
czyzny i Polesia wołyńskiego mogliby wyśledze-
niem różnych okoliczności gniezdżenia się Remizów,
Pożyteczną uczynić dla nauki przysługę. Pallasświadczy iż widywał, lubo bardzo rzadko, i sam
posiadał gniazda Remizowe z otworem pojedyń-
czym zupełnie zaszytym, a w nićm uduszone po-
tomstwo; tudzież przytacza jź takowe należeć mają
„według powieści Rossyan do zazdrośnego Remiza
(PeBnneoii Peme3), stóry tym sposobem niewierną
karze małżonkę,
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stająca; krajce gładkie, wgięte, wierzchnie wy

chylone; na środku podniebienia wyrostek ko-

stny zęboksztaltny

Nozdrza nasadowe, okrągławe, piórkami

wstecznemi przykryte.
Nogi poskoczne, mierne, pazur tylko od

przednich nie większy łukowato zakrzywiony,

w niektórych gatunkach, długi prosty; obówie

tarczowate.

+ Skrzydła mierne, lotka 2gai 3cia dan...

Ogon nadmierny, najczęścićj widłowaty.

Większa część ptaków tym rodzajem ob-

jętych należy do tak nazwanych wędrownych

i tułających się (aves migratoriae et erraticae).

Poświerki żywią się ziarnem i nasionami roś-

lin,owadom wszakże, zwiaszcza wiosną, nie

przepuszczają; gnieżdżą się nisko w krzewi-

nach lub na ziemi; mieszkają „w lasach, zaro-

ślach; europejskie gatuńki raz do roku się pie-

rzą, zamorskie dwókrotnemu wypierzaniu się .

ulegają ; u tych ostatnich różnica barwy wpo-

rze letniej jest wyraźną; zimą stare samce,

samice i młode nie mogą być rozpoznane.Mięso

wszystkich lubo drobną jajo źwierzynę, jest

tluste i smaczne *).

 

_*) Dzisiejsi Ornitologowie niektóre gatunki Poświćrek

poodłączali do rodzaju Fringilla, umieszczając je
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„ODDZIAŁ PIERWSZY.

POŚWIĘRKI WŁAŚCIWE.

Pazur tylny krótki, zakrzywiony. Mie-

szkają w lasach, ogrodach i nad wodami w si-
towiu.

1. POŚWIERKA CZUBATA, m. Emżertza gu-
bernatriz et militaris, TEMM.

ł '

Bruant Commandeur, Temu. pł. coł. 63. 8,
64. 2.

Parvare, LESS. Tr. d'Orn, 2. 438.

Na głowie wysoki czubek, podgardziel'i
średnie stćrówki czarne; z wierzchu zielonawa,
u spodu żółta, nad oczyma plama szeroka i
skrajne stćrówki żółte; samica zielonawa, na.
piersiach popielata, nad i pod oczyma plama
biała, nad otworem słuchu popielata, dziób siny,
Nogi silne brunatne, największa w całym ro-
dzaju. Dlugość cali 8. Mieszka w okolicach Bue-
nos Ayres pod 29*% szerokości jeograficznćj w
Ameryce południowej. SU

NN

w nowo powtórzonych podrodzajach: Onyx, Par-
vare, Pyrgitta, Cuv., Dolichonyz t t. d.

Om. T. 11. 5
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2, POŚWIERKA CZARNOGŁOWA, JAR. Em-
beriza melanocephala, Scop.

Bruant crocotte, Temu. M. dOrn. V. 1.

p. 303. Atl. 6, Q.
Tanagra melanictera, LATH., GULDENST.

Xanthornus caucasicus, PALL. Zoog. V. I.

p.428.

Fringilla crocea, VIEILL. eż LESS.

Z wierzchu ciemno rdzawa, od spodu cy-

trynowo żółta, wierzch glowy aż po za oczami

czarny, ogon brunatny, dwie skrajne stóćrówki

białobrzeżyste. Długość cali 67. Mieszka w E-

uropie poiudniowćj ku wschodowi, mianowicie

w okolicach Tryestu w Dalmacyi, w Azyi na

Kaukazie i w Gruzyi. Ma śpiewać przyjemnie.

3. POŚWIERKA PROSOWA, m. Emżeriza mi-
liaria, LINN.

Łe Bruant de France ou le Proyer, Burr.

enl. 233,

Poświćrka ta w niektórych okolicach Świer-

szczakiem i Trzeszczakiem zwana, Z wierzchu

jest szara, ze spodu biaława, czarno podłużne-

mi plamkami gęsto upstrzona; gardziel, środek

brzucha i podbrzusie ma białe; pokrywy skrzy-

dei, lotki i stćrówki czarniawe, białawo obrze-

żone. Długość cali 73. Mieszka w Europie i

Ażyi południowćj; w krajach północnych nie

zimuje.
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4. POŚWIERKA TRZNADEL, Rzacz. Emżeriza
citrtnella, INN.

' Bruant de France, Burr. enl. pł. 30. Ó,

(młod).

Bruant jaune, Temu. M. d'Orn. V. I. p.304.
Atl. 6, (star). ;

Głowa, szyja, piersi i brzuch cytrynowo

Żółte, na bokach plamki rude, wzdłuż stosin

czarniawa, na grzbiecie pióra czarniawe ruda=

wo obrzeżone; kuper rdzawy, lotki i stćórówki
czarniawe, na skrajnych ukośno biała plama.

Długość cali 63. U samca pióra na głowie na-

kształt czubka dowolnie się podnoszą. Mieszka
w gajach, ogrodach, zaroślach, zimą do gumien

i domóstw się ciśnie, nigdy nie wędruje.

5. POŚWIERKA MASKOWANA, m. Emżeriza
personata, TEMM.

Temu. M. d'Orn, V, III. p. 219.

, Zupełnie do poprzedzającćj podobna, różni
SIĘ tylko czarną w koło dziobu plamą i krótszym

zaokrąglonym ogonem. Mieszka wJaponii.

6. POŚWIERKĄ POTRZOS, Rzacz. Emberiza
Schoeniclus, LINN.

LOrtolan de Roscaus, Burr. enl. pl. 247.
Ó, 497. p. |
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Bruant de roseau, TEMM. M. dTOrn. V. 1.

p. 307. Alt, 8. (wypierzony).

Wierzch głowy, policzki, gardziel i przód
szyi czarne; na podlicach biała kresa, kark,

boki szyi, piersi i brzuch białe, na bokach
plamki podłużne czarniawe, płaszcz rudy, na

środku każdego piórka czarna plamka; ogon

czarniawy, dwie skrajne stćrówki białe z bru-
natną w końcu plamką, dwie następne czarne

z białą plamką, dziób czarny. Długość cali 53.
Samica nić ma nic czarnego na głowie i gar-
dzieli. Mieszka nad błotami w Europie, w brze-

zinach.

7 POŚWIERKA GRUBODZIOBA, m. Emóe-
riza pyrrhuloides, PALL.

E. palustris, SAVI.
Bruant des marais, Temu. M. d'Orn. /.11I.

p. 220. Atl.

Różni się od poprzedzającćj znacznie grub-
szym i wypukłym dziobem, oraz cokolwiek

wielkością; prócz tego więcćj ma podobieństwa

z postaci i kształtu dzioba do Wróbla domowe-

go, jak w ogólności do Poświćrek. Mieszka w

Europie poiudniowćj na błotach trzciną poro-
stych. Długość cali 63. Nad morzem Kaspij-
skiem pospolita i tam zimuje.
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8. POŚWIERKA BIAŁOŁBISTA, m. Emberiza
Pithyornus, PALL.

Bruant 4 couronne lactće, TEMM.M. ©Orn.

Z, I. Atl.

Wierzch głowy czarny, łeb śnieżysto biały,

okolice oczu i gardziel kasztanowate; policzki,

szyja i środek brzucha białe; piersi i boki rdza-

wo upstrzone, płaszcz rdzawy, grzbiet czarno-
plamisty; lotki i sterówki czarniawo rdzawo
brzeżyste. Długość cali 63. Ojczyną Syberya,

zimą zjawia się w Węgrzech i Czechach.

9. POŚWIERKA OGRODNICZEK, Rzącz. Em-
beriza hortulana , LINN.

Bruant Ortolan, Teum. M. d'Orn. Z. I.

„Atl.

Gardziel, obwody oczu i podlice żółte; gło-

wa i szyja popielatawe, gdzieniegdzie plamiste;

piersi i brzuch ciemno rdzawe, na grzbiecie

piórka czarne rudawo brzeżyste, ogon czarnia-
wy, na skrajnych stórówkach plama ukośna
biała; dziób i nogi cieliste. Długość cali 63.

, Mieszka w Europie południowćj, we Wioszech
Rajpospolitsza, w Syberyi rzadka.



38 PTAKI ZIARNOJADY

10. POŚWIERKA MODRA, m. Emżeriza caesia,

KRETSCH.

Bruant cendrillard, Teu. M. d'Orn. Z.

111. p. 225. Atl.

Głowa, szyja i wyższa część piersi śliwo

modra, kantar i gardziel jasno rdzawy, cały

spód ciała ciemno rdzawy; płaszcz rudawy ze

środkiem piór czarnym, ogon czarniawy, dwie

skrajne stórówki białą plamą oznaczone, na

trzecićj mała biała plamka przy końcu, dziób

i nogi czerwone. Dilugość cali 5, linii 2. Ojczy-

zną Syrya i Egipt, przypadkowo w Europie po-

łudniowćj. Nowo odkryta, obyczaje jeszcze

niepoznane.

11. POŚWIERKA PRĄŻKOWANA, m. Hamabde-

riza striolata, RiiPP.

Bruant striolć, TEmm. M, d'Orn. F.1F.

fp. 640.

. Głowa, szyja i piersi popielate, na środku
każdego piórka prążek dlugi czarny; płaszcz
czerwonawo rudy, czarno prążkowany; lotki i

stórówki czarniawe rdzawo brzeżyste; szczęką
brunatna, Żuchwa i nogi żółtawe. Długość
cai 5. Mieszka wkrajach Europy południowej,

mianowicie w Andaluzyi, zimuje w.Alryce;

odkryta przez P. Riippel.
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12. POŚWIERKA ŚWIERSZCZAK, m. Emże-
: riza Cirlus, LINN.

Bruant de Haye ou Zizi, Burr. enl, pl. 653,

f. 1.8, f. 2. (mtod.) |

Gardziel i przepaska przez oczy czarna;
brwi, policzki, przód szyi i spód ciała żólte;
piersi oliwkowato popielate; płaszcz i na bo-
kach plamy rdzawo kasztanowate; na środku
piór grzbietnych plamka czarna. Długość prze-
szło 6 cali. U samicy i młodych czarności na
głowie nić ma śladu; głos ma podobny do ćwir-
kania Świćrszcza. Ojczyzną Europa południowa,

13. POŚWIERKA GŁUSZEK, RzACz. Emberiza
Cia, LINN.

/lypaxó, Ross. k
Bruant fou ou de prć, Temu. M. d'Orn.
Z.I.p. 315. Atl. |

Emieriza lotharingica, GuEL.

Przód głowy, szyi i piersi popielaty; uzdy,
przepaską przez oko i prażek od nasady dzio-
bu ograniczający policzki, czarne; wierzch gło-
wy popielaty czarno plamisty; nad oczyma brew
biała; wierzch i spód ciała ciemno rdzawy, na
grzbiecie plamki podłużne czarniawe. Długość
cali 6. Ojczyzną Europa południowa i Azya,
lubi miejsca otwarte górzyste. A
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14. POŚWIERKA TRZYPRĘGOWA, m. Emże-

riza rustica, PALL.

 Bruant rustique, Temu, M, d'Orn. F. III.
p. 229.

Czarny wierzch głowy trzema białemi prę-
gami oznaczony, dobrze tę Poświerkę charakte-

ryzuje i od innych współrodzajowych rozróż-

nia; gardziel i przód szyi biale czarnym ogra-

niczone prążkiem; obróż cielisto rdzawa roz-
szerza się aż na piersi, środek spodu ciała
biały, na bokach rdzawo plamisty; płaszcz rdza-

wy z czarnemi piór środkami; ogon czarny,
dwie zewnętrze stćrówki biało brzeżyste. Dłu-

gość cali 53. Mieszka w Azyi, Kamczatce i

Japonii. Japończykowie zowią ją Kauradake.—
Emberiza chrysophrys, PALLASA, zdaje się być

odmianą tego gatunku.

15. POŚWIERKA ZŁOTAWA, m. Emżeriza
aureola, PALL.

Bruant aureole, TEMu. M. d'Orn. 7”. II.
p. 232. Atl,

Czarna na twarzy maska, tył głowy, kark,

płaszcz i obróż na szyi kasztanowato rude; spód

cytrynowo Żółty, na bokach kasztanowate, wąz-
kie plamki; naramniki białe; lotki i sterówki

brunatne popielatawo brzeżyste, na dwóch ze-
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wnętrznych białe ukośne plamy; szczęka czar-
na, żuchwa czerwonawą. Długość cali 54. Oj-

czyzną Syberya północna i Kamczatka; czasem
przybywa do Krymu. Gnieździ się na ziemi,

niesie jaj około pięciu zielonawo błękitnawych,
brunatno upstrzonych.

16. POŚWIERKA CZARNA, m. Emżeriza hy-
emalis, LINN.

Bruant jacobin, Temu. M. m: V, III.
p. 234. Atl.

Emteriza hypertorca, PALL. Z0óg <VE
p. 35.

Czarna; dziób, brzuch i brzegi trzech ze-
wnętrznych stćrówek białe; nogi żółtawe. Oj-
czyzną Ameryka północna, przelotem widywa-
na w Islandyi.

17. POŚWIERKA CZERWONAWA,m. Emderiza
rutila, PALL.

Głowa, szyja, grzbiet i kuper czerwono'
rude, cały spód cytrynowo żółty; lotki i stć-

rówki czarniawe, na dwóch skrajnych ukośna
biaława plama. Długość cali51, Mieszka w Dau-
ryi.

Qrn, T. it. 6
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18. POŚWIERKA SIWOGŁOWA, m. Emżeriza
spadocephala, PALL.

Głowa i szyja siwo popielate; kantar i ob-

wódka oczu czarna, spód ciała i skrzydeł blado

żółte, na bokach prążki podłażne brunatne;

grzbiet szary brunatno prążkowany, dwie środ-

kowe sterówki szare, skrajne z plamą ukośną

biała; końce białe pokryw skrzydlnych kształ-

cą dwie poprzeczne naskrzydle przepaski; dziób

białawy ze szczytem czarnym. Długość cali 53.

Ojczyzną Daurya.

19. POŚWIERKA NAKRAPIANA, m. Emżeriza
Lesbia, LINN.

Le Mitilene de Provence, Burr. enlł. 656.

f.2
Emieriza pusilla, Aucr.

Głowa i kark popielate, drobnemi czarnemi

plamkami upstrzone; płaszcz popielato rudawy

czarne plamisty; plamka nad uszami, kuper i

"naramniki rdzawe; uzdy rudawe; gardziel ;

przód szyi białe, trzy rzędy czarnych plamek

z każdćj swony głowy, piersi rdzawo plamiste;

środek brzucha biały. Długość blisko 5 cali.

Ojczyzną Azya, Japonija; przypadkowo w E-

uropie południowej.
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20. POŚWIERKA UWIEŃCZONA, m. Emżert-

za coronałta, PALL.

Wierzch i tył głowy czarny , środek cie-

mienia złoto żółty, kark popielaty, brunatno
pręgowany, na grzbiecie piórka czarne szaro
brzeżyste; przód szyi i kuper popielaty, w o-
gonie zaokrąglonym wszystkie stóćrówki czar-

niawe; wielkości Potrzosa. Mieszka na wyspie

Kadiak, w Syberyi niepostrzegana.

21. POŚWIERKA ZŁOTOBRWISTA , m. Em-

beriza chrysops, PALL.

Le Bruant des isles Sandwich, SONNIN. Ois.

T. XIII. p. 150.

Embderiza Sandwichensis et arctica, AuCr.

Na wierzchu głowy piórka czarne żółto i
białawo brzeżyste, brwi żółte, boki głowy Zól-
tawe czarniawo upstrzone, grzbiet popielaty

czarniawo prążkowany; na płaszczu pióra czar-
ne szaro brzeżyste; cały spód biały, gardziel

z obu stron czarnemi plamkami oznaczona; 0-
gon czarniawy, brzegi skrajnych sterówek bia-

tawe; nogi silne żóttawe, Wielkość od Potrzosa

cokolwiek mniejsza. Mieszka na wyspie Una-
laszka. i
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22. POŚWIERKA PODKÓWKA, m. Zmżeriza
ludovittana , LINN.

Ortolan de Loustane, BuFF. en/, 158. f. 1.

Na wierzchu głowy plama czarna w ksztat-
cie podkowy, płaszcz rudawy ze środkami piór

czarnemi, spód białawy, piersi rdzawo plami-

ste; dziób rudy czarno plamisty. Długość cali 51.

Mieszka w Luizyanie.

23. POŚWIERKAPOMARAŃCZOWOŻÓŁTAm.
Emieriza fiavigaster, IKRETSCH.

Ortolan 4 ventre jaune du Cap, BurF. enł,
pl. 664. f. 2.

Emberiza capensis, GMEL. var. B.

Głowa czarna pięciu białemi kresami ozna-
czona, spód żółty, na piersiach pomarańczowy;

płaszcz ciemno rudy, pióra Żółtawo brzyżyste;
_ naramniki, kark i kuper, oraz dwie średnie
stćrówki: popielate; na skrzydłach przepaska

biała; lotki i cokolwiek stopniowane stćrówki
czarne biało brzeżyste, Długość cali 61. Ojczy-

zną Afryka.

"24, POŚWIERKA RDZAWOSKRZYDŁA,m. Em-
beriza erytlroptera, Teu.

TeMM. pł. coł. żezte.
Ortolan du Cap. Burr. enl. 664. f. 1.

Z wierzchu szara ze środkami piór czar-
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nemi, nad i pod okiem kresa czarna, skrzydła
ciemne rdzawe, kuper popielaty, spód białawy.
Diugość cali 53. Ojczyzną przylądek Dobrćj
Nadziei.

25. POŚWIERKA RUDOKARCZYSTA, m. Em-
beriza nuchalis, TEMM.

TEemM. pł. coł, tezte.
Bruyant du cap, BUFF. enl. pł. 386. f. 2.

Bonjour-commandeur, SONN. (is. T. XIII.
Pp. 105.

Wierzch głowy i dwie szerokie kresy na
policzkach czarne; boki i środek glowy popie-
late; na karku półobróż ruda; płaszcz brunat-
ny czarno plamisty, spód popielatawy. Diugość
cali 5. Ojczyzną Brazylija.

26. POŚWIERKA ŻÓŁTOGŁOWA, m. Emóe-
rżza megicana, GMEL. |

- Bruyant du Mesique, Burr. enł. pł. 386.
f1

Thórćse jaune, Soyy. Ots. T. XIII. p. 85.

Gtowa, gardziel i przód szyi szafirowo
Żółte, wierzch rudawo brunatny, spód białawy
brunatno podłużnie upstrzony. Dlugość cali 63.
Ojczyzną Mexyk.



46 PTAKI ZIARNOJADY

27. POŚWIERKA OSTROSTERNA, m. Fmbe-
riza oryzivora, LINN.

Ortolan de la Caroline, Burr. enł. pł. 386.
f. 1. (star.)

Agriperme ou Ortolan de ris, 1D. Sonn. Ois.

T. XIII, p. 41.
Dolychonyx. ŚW. et LESS.

Czarna, kark zielonawo rudawy; na głowie,

grzbiecie i podbrzusiu piórka rudawo brzeżyste;

pokrywy skrzydeł i ogona białawe; lotki biało

obrzeżone, stórówki ostremi nagiemi stosinami

zakończone, dziób czarniawy. Dlugość cali 64.

Samica na grzbiecie ruda. (Ł'Ortolande Louisia-

ne, enl, 386. f. 2. jest tylko odmianą ubarwie-
nia). Przelotna z południowćj do północnćj A-

meryki. ,

28. POŚWIERKA KASZTANOWATA, m. Em-
beriza cinerea et canadensis, GMEL.

Le cul rousset, BUFF. ed. Sonm, QOis. T. XIII,

p. 101.

Brunatno kasztanowatazwierzchu, z brze-

gami piór szaremi, na kuprze czysto kaszta-

nowata, od spodu biaława, na szyi i piersiach

kasztanowato plamista, dziób i nogi brunatne.

Długość cali 55. Ojczyzną Kanada.
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29. POŚWIERKA WRÓBLOWATA, m. Zmóże-
riza canadensis, TEMM.

Le Moineau du Canada, BvFr. enł. pł. 223,

PE >
Le Soulciet. SONN. T. XI. p. 186.
Fringilla canadensis et tnonticola, AuCT.

Wierzch głowy rdzawo kasztanowaty, na

czole plama jasno ruda; policzki, szyja i ku-

per popielate; przód szyi, piersi i brzuch po-

pielatawe; grzbiet szaro i kasztanowato pla-
misty; na skrzydłach podwójna biała pręga;

dziób żótty. Długość cali 63. Ojczyzną Ame-
ryka północna.

30. POŚWIERKA ŻAKARINI, m. Emżeriza Ja-
carini? VIEIL., TEMM.-

Moineau de Cayenne, BuFF. enł, 224,f.3.
Fringilla nitens, var. b. GuEL.

© Czarna z połyskiem bez żadnćj odmiany;

wnętrzne pokrywy skrzydeł białe, samica szara.
Diugość cali 4, Mieszka w Gujanie, gdzie ją

Zakarini zowią.

31. POŚWIERKA BRUNATNA, m. Zmóeriza
pecoris,WILs.

Le Brunet, Burr. ed. Sonn. T. XII. p. 31.
Dolychonya, SW. et Less.

"

Brunatna, od spodu świetlejsza, dziób czar-
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niawy; ogon widłowaty, nogi brunatne. Dłu-
gość cali 63. Ojczyzną Ameryka północna.

32. POŚWIERKA ZMIENNA, m. Znżeriza va-
riabilis, TEMM.

Bruyant variable, TEM. pł, coł. 583. f, 2.

Żelazisto czarna, na grzbiecie czarno pla-

mista, na spodzie ciała popielata; zimą wszyst-

kie pióra wierzchu ciała, skrzydeł i ogona są
rudawo obrzeżone; dziób i nogi żółto czerwo-
nawe. Długość cali 6. W Japonii gdzie odkrytą
została zowie się Kurosttoto.

33. POŚWIERKA CZARNOPIERŚ, m. Emżeriza
elegans, TEMM.

Bruant ćlćgant, TEuM. p/, col. 583. f. 1.

Głowa i obszerna na piersiach plama czar-
na; długa brew nad okiem od nasady dziobu

biała, dalćj Żólta; gardziel siarczysto Żółta,
przód szyi biały; brzuch białawy podłużnie bru-

_natnemi wązkiemi plamkami upstrzony; wierzch
ciała ciemno popielaty, środki piór brunatne;

ogon czarny, dwie skrajne stćrówki biale, dwie

- następne białą ukośną plamą oznaczone; dziób
szczupły czarny, tęcze czerwone. Długość
cali 53, Mieszka w Japonii, pięknćm śpiewa-
niem się odznacza. *)

 

*) Do wątpliwych należą: Kmberiza famtliaris, fla-
veola, provincialis ; amazona, coerulea , Calfat,
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ODDZIAŁ DRUGI.

POŚWIERKI SZPONIASTĘ, PLECTROPHA.
NES, MEy.

Pazur tylny od przednich dłuższy prawie
prosty; skrzydła nadmierne, pióćrwsza i druga
lotka najdłuższa; żyją w polach otwartych.

34. POŚWIKRKA SNIEGUŁA, Rzącz.; Emóbe-
riza niralis, LINN.

Ortolan de neige, Burr. enł, 497. f. 1. (barw.
letn.)

Ortolan de passage, 10. enl, 511. f.2, (barw.
zim.)

Emteriza mustelina, glacialis, montana ,
AUCT, (MI. bar, jesien.)

Śnieżysto biała; grzbiet, przylotki, niższa
połowa lotek, trzy lotki drigiego rzęduiwnę-
trzne stórówki czarne, trzy zewnętrze białe
z czarną kresą na końcu, czwarta z plamą białą
przy nasadzie; dziób żółty; nogi czarne: ta-
kićm jest ubarwienie godowe samca. Diugość
cali 63. Samica na głowie, na piersiach i na

 

grisea, passerina, autumnalis. Emberiza luctuosa,
GueL., jest niezaprzeczoną MuchołówkąMuscicapa
luctuosa, TEMw., nadto, znaczną część ptaków
z rodzaju Fringilla, Gmziun do swych Poświćrek
zamieścił,

O T. i R.
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innych częściach białych rdzawo jakby popla-

miona; stare i miode samce jesienią i przez calą

zimę do samic są podobne. Mieszka w krajach

polarnych obu lądów, zimą przylatuje do Eu-

ropy, do nas przybywa ostatnich dni Listopada,

a w połowie Marca odlatuje. Trzyma się dróg

publicznych. dla wybierania ziaren z końskiego

pomiotu. (W najliczniejszych stadach na go-

ścineu pocztowym mińskim między Smorgonia-

mi i Raduszkowiczami każdój zimy przebywa.)

35. POSWIERKA SKOWRONKOSZPON, JAR.
"| Emberiza calcarata, TEM.

Bruyant montain, Teu. M. dOrn. v. Ill.

p. 239. ó, (barw. god.) 1. V. 17. i Atl.

Ó. (barw. jes.) R

Friugilla calcarata et laponica, AvCT.

Passer calcaratus, PALL. Zoogr. T. II. p. 18,

- Głowa, gardziel, przód szyi i piersi czarne,

kark jaskrawo rudy, nad okiem brew i na skrzy-

dle dwie białe przepaski; płaszcz i ogon ciemno

brunatny Z obrzeżeniem piór rudawćm; spód

ciała biały czarno plamisty; dziób przy nasa-

dzie żółtawy. Długość cali 63. Mieszka w kra-

jach przybiegunowych ; górzyste okolice Euro-

py czasami zwiedza; u nas niepostrzeżona.
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RODZAJ SZÓSTY.

STYRNAL *) m. CHŁORION, TeEuu.

Tardivola, ŚW., LEss.; Fringilla, AucT.

Dziół miernie gruby, stóżkowaty, ze szczy-
tem wypukłym, na czoło nieco zachodzącym;
szczęka od żuchwy węższa, krajce gładkie ku
końcowi wgięte, na środku cokolwiekwypu-
kle.

Nozdrza nasadowe, przyszczytne, okragła-
We, piórkami naczelnemi z tyłu przykryte.

Nogt mierne, skok od palca środkowego
dłuższy, palce poboczne równe, pazur tylny.
slabolukowaty.

Skrzydła krótkie zaokrąglone, lotkapićrw-
sza od 2gićj i Zcićj krótsze, te obie są równe
i najdłuższe.

Ogon diugi lub przedłużony, stórówki za-
ostrzone, stopniowane, dwie sredkowe najdłuż-
sze.

1. STYRNAL CZARNOUCHY, m. Chłorion me-
lanotis, Teu.

Emierizoide oreżlon 5 Ten. pł. col. 114,
fan.

 

*) Styrnal uGórali krakowskich, równie jak Chlorion
w greckim języku, jest nażwiskiem Trznadla,
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Plama czarna zajmuje otwór słuchowy, po-
liczki i uzdy; brwi białe, wierzch głowy czar-
niawy, kark ciemno popielaty, grzbiet brunatno
plamisty, szrank skrzydeł Żółty, pokrywy i
lotki brunatne zielonawo brzeżyste; ogon cie-
mno popielaty, trzy poboczne stóćrówki czarne
biało zakończone; spód białawy, boki piersi
czarne. Długość cali 51. Ojczyzną Brazylija.
i Paragwaj.

2. STYRNAL OGONIASTY, m. Chlorion mar-
gtnalis, 'TEMv.

Emkćrizoide longibande, Teu. pl. col. 114.
f. 2.

Fringilla macroura, LATH.

Z wierzchu ciemno szary, środki piór
czarniawe; nad okiem krótka brew biała, skrzy-
dła brunatne z obrzeżeniem piór wszystkich żółto
zielonóm; ogon przedłużony, stórówki bardzo
stopniowane, spód ciała światio popielaty; dziób
zółty z końcem szczęki czarniawym. Długość
cali 7. Ojczyzną Brazylija.

RODZAJ SIÓDMY.

WDZIĘCZKA, JakR.; BETHYLUS, Cvv., Less.

Tanagra, ItL., TEMM.
Cissopis, VIEILL.
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Cortus et Lanius, Aucr.
Bethyle et Pillurion, Fr.

Dziób od głowy krótszy silny, gruby, wy=
pukły, przy końcu ściśniony, szczyt lukowato
zgięty, szczęka od żuchwy trochę dłuższa, z kraj-
cami wyszczerbionemi; żuchwa zaokrąglona.

Nozdrza nasadowe, poboczne, cokolwiek
do szczytu zbliżone, okrągławe, otwarte, nagie,
Przy nasadzie dziobu szczecia krótkie, rzadkie.

Nogi poskoczne, mierne, silne; obówie
tarczowate.

|| Skrzydła mierne; lotka 3cia najdłuższa.
Ogon dlugi, równy, mocno stopniowany,

sterówek 12.

Niezgodność zdań, jaka z powyższych sy-
"nonimów się okazuje; powodowała mnie do
trzymania się opinii Cuvier'a, zwłaszcza iż ma-
jąc pod ręką doskonały ptaka tego exemplarz *),
mogiem z przekonania własnego to uczynić;
Jakoż bez wątpienia cechy charakterystyczne
wymagały. aby w udzielnym rodzaju umiesz-
czonym został. ;

ny,

*) Rzeczony exemplarz pochodzi ze zbioru JW. Jene-
rała Hr.Kossakowskiego w Wilnie, do którego

każdy miłośnik nauk przyrodzenia a sztuk pię-
knych, wolny mając przystęp, nie małą korzyść
odnosił.
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WDZIĘCZKA STROKATA, m. Bethylus Leve-
riamus, Cuv.

Bethylus picatus, Liss. Tr. d'Orn. pl. 46.
f. 2

Pie Pie-grićche, Vat. 0is. d_Afr. pł. 60.

Z postaci i ubarwienia bardzo do naszćj
Śroki podobna, lecz znacznie mniejsza; czarna
z połyskiem Żelazistym na głowie, szyi, pier-
siach i grzbiecie; pokrywy skrzydet, kuper,
brzuch i końce wszystkich stórówek białe. Dłu-
gość cali 10. Ojczyzną Ameryka południowa,
Obyczaje jćj dotąd nie są nam wiadome.

RODZAJ ÓSMY.

TANAGRA, JAR. Tanagra, LINN. et AUCT.

Pericalles, VIEILL.

Spatz, Sy; Tangara, Fr.; Tanager, Ang.

Dziób od głowy krótszy zgrubiały, stóżko-
waty, ściśniony, szczyt tępy, tódkowaty, przy
końcu zgięty; krajce wgięte, wierzchnie wy-
szczerbione; żuchwa przy nasadzie zgrubiała.

Nozdrza nasadowe poboczne, okrągławe,
otwarte, czasem piórkami naczelnemi przykryte.

Nogi poskoczne, mierne; obówie tarczo-
wate. węż dą

Skrzydła mierne, lotka 2ga i 3cia najdłuższe.



TANAGRY. 55

Wszystkie Tanagry mieszkają w Ameryce
południowćj; są to ptaki male, z obyczajów

do Wróblów podobne; żywią się ziarnem, o-

wadem, jagodami, pakami drzewi t. d. Skrzy-

dla i lot mają krótki, ruchy żwawe, trzymają
się w brzegach lasów lub zaroślach, jedne Żyją

samotnie, inne w liczne gromadzą się stada;
niektóre lubią odwiedzać pola zasiane, ogrody,
i do samych nawet domóstw ludzkich się zbli-
żają. Większa część odznacza się bardzo świet-
nćm ubarwieniem, wszakże mała liczba przy-.
jemnością głosu zalecić się zdoła. Pierzenie się
Tanagrów raz tylko w roku ma miejsce i Ża-
dnych odmian barwy nie objawia; samice kilka
razy do roku niosą jaja, lecz w matćj ilości; bar-
wą nietylko że mnićj ozdobną, lecz zupełnie
od samców odmienną się różnią,

ODDZIAŁ PIERWSZY.

TANAGRY GRUBODZIOBE, TANGARAS
GROS-BECS, Cvv.

Habia, AzAn.; Saltator, VIEl.; Spermagra,
SWAINS.

Dziób gruby, silny, wypukły, ze szczytem
zaokrąglonym; skoki od innych współrodzajo-
wych dłuższe. Oddział ten zajmuje największe
gatunki, które według D'AzaRA obyczaje mają
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podobne Drozdom, trzymają się wierzchołków
drzew najwyższych, żyją parami lub pojedyń-
czo.

1. TANAGRA OGNIOGŁOWA, m. Tanagra fiam-
miceps, P. Max.

Tangara orifiamme, Teuu. pl. coł. 177. 8.

Ceglasto czerwona; u samca na wierzchołku
glowy czubek położysty pąsowy; okolice oczu»

policzki i tyt głowy czarniawo czerwone; dziób
czarny; nogi brunatne. Długość cali 7. Samica

rudawo brunatna, na grzbiecie brunatność w o-

liwkowy kołor przechodzi. Niedawno odkryta
w Brazylii przez Księcia Maxymiliana Neuwied.

2. TANAGRA MITRA, m. Tanagra diademata,
NATT.

Tangara diademe,Teu. pł. coł. 243, 8.

Modra z połyskiem lazurowym na grzbie-
cie i skrzydłach; czoło, boki ciała, lotki i stć-

- rówki czarne; te ostatnie modro brzeżyste; śro-
dek łba pąsowy; na czalu piórka białe mały
czubek kształcą; dziób i nogi czarne. Dlagość
cali 63. Ojczyzną Brazylija, skąd ją P. Natte-
rer najpićrwszy do Muzeum wiedeńskiego,do-
stawił.
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3. TANAGRA WIELKA, m. Tanagra magna,
GuEL.

Tangara des grands bots, RUFF. enł. 205.
' Saltator olivaceus, Viet. galł. pł, 77.

Oliwkowo brunatna z wierzchu, czoło i
policzki modrawo popielate; spód ciała żółtawo
czerwonawy; gardziel i pokrywy podogonowe
rdzawo czerwone; podbródek biały, dziób
czarniawy, nogi sine. Długość cali 8. Ojczy-
Zną Gujana i Kajenna.

4. TANAGRA MASKOWANA, m. Tanagra atra,
GuEL.

Tangara 4 camail owu cratate, Burr. enł.
714. f. 2,

Tanagra melanopsis, LATH.

Popielata; twarz, gardziel, środek piersi i
dziób czarny; nasada szczęki biała. DługośćUZ OMieszka W Gujanie.

z TANAGRA CZARNOGARDLISTA, m. 7x.-
nagra jugularis, LICHT.

Habia a Sorge notre, Az.
Tanagra atricollis, SP1x.

Z wierzchu brunatna , ze spodu blado ru-dawa; gardziel: i Przód szyi czarne, rzyć rdza-

8
Orn, T, IL.
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wa, dziób żółty ze szczytem czarnym. Długość

cali 8. Mieszka naarchipelagu wysp Baham-

skich. (Habia 4 bec orange, Az.; Faus grand

Tangara, LEss. zdaje się być Amor wieku

tćj samój Tanagry.)

W tym oddziale umieścić jeszcze aissho ga-

tunki nieoznaczone nazwiskiem systematycznćm

LESSONA: Tangara 4 poitrine orangóe; Tangara

double croissant; Tangara roux i Tangara 4

gorge blanche, tudzież LICHTENSTEINA Tanagra

Porphyrio i loricata; niemnićj VIEILLOTA Sał-

tator cyanopterus, melanoleucus i ruficapillus:

gatunki przez SPiX'A podane większćj ulegają

wątpliwości.

ODDZIAŁ DRUGI.

SZCZUPŁODZIOBE, TANGARAS- LORIOTS,
Cuv.

Tachyphonus, VIEILL., LESS.

Dziób szczupły, stóżkowaty, cokolwiek
zgięty; krajce szczęk obu wgięte.

6. TANAGRA CZUBATA, m. Tanagra cristata,
GMEL.

Tangara houpette, Burr. enl. 301. f. 2.
Tachyphonus eristatus , VIEILL.

Czarna;. czub na głowie, kuper i szrank
skrzydełżółto płowe, na czubie kilka prąg czar-



TANAGRY. 59

nych podłużnych; dziób i nogi czarniawe. Dłu-
gość cali 61. Mieszka w Gujanie.

7. TANAGRA OGNIOCZUR, m. Tamagra gu-
bernatrie, TEMM.

Tangara huppć de Cayenne, Burr. enl. 7.
f=2 :

Tanagra cristata, GMEL.

Cokolwiek od poprzedzającćj mnićjsza,
czarna, z czubkiem pomarańczowym; na gar-
dzieli i kuprze blado żółta; szrank skrzydeł
biały. Ojczyzną Brazylija. :

8. TANAGRA NAJCZARNIEJSZA, m. Tanagra
nigerrima, GNEL. :

Tangara noir, Burr. enl. 179. 3:2.
Tachyphonus leucopterus, VIEILL.
Oriolus, AucT.

Czarna; pod skrzydłami plamka biała; sa-
rdzawą, dziób i nogi brunatne. Długość
3. Ojczyzną Brazylija.

mica

cali 6

RA TANAGRA STALISTA, m. Tanagra bona-
riensts, GMEL. :

Le Tangowia, BvFF. enł. 710.
Czarno fioleto

skrzydłach i ogoni
Bość cali 8.

wa z połyskiem stalistym na
e zielono mieniącym. Diu-

Mieszka w Paragwaj.
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10. TANAGRA SUCHA, m. Tachyphonus Su-

chii, Św.

Tachyphone de Such. LEśs. Tr. dOrn. p.

463.

Oliwkowo zielona z wierzchu, od spodu

blado płowa; czubek żółty. Mieszka wBrazylii.

11. TANAGRA WIGORS'A,m. Tachypkonus Vi-
gorsiż, ŚW.

Tachyphone de Figors, LEss. Tr. d'Orn.

p. 463. Ę

Czarna z połyskiem fioletowym, na środ-

ku łba mały czubek pąsowy. Długość cali 7.

Ojczyzną Brazylija. Zdaje się że Tanagra co-

ryphaea LICHTENSTEIN'A, do tego należy gatunku,

12. TANAGRA WSPANIAŁA, m.Tachyphonus
summptuosus, LESS.

Tachyphone somptueuz, LEss. Tr. d'Orn.

p. 463.

Axamitno czarna z wierzchu, żółta od spo-

du, wierzch głowy złoto żółty, naramniki sza-

firowe, lotki i sterówki zielono brzeżyste.
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13. TANAGRA KRWAWA, m. Tachyphonus/
sanguinolentus, LESs.

Tachyphone sanguinolent, LESS. Cent. zool.
pł. 39.

Czarna; tył głowy, szyja, piersi i kuper
czerwone. (Ojczyzną Mexyk.

ODDZIAŁ TRZECI.

TANAGRY ZĘBODZIOBE, TANGARAS.CAR.
DINALS, Cvv.

Pyranga, VIEILL., LESS.

Dziób stóżkowaty, cokolwiek wypukły,
krajce szczęki przy końcu w ząb tępy wycięte.

"4 TANAGRA CZERWONKA, m. Tanagra
missistpiensis, GEL. |

ORA żu liwisipi Bute nl 141
Suagrą aestiva et variegata, AuCrY.

Samiec ; R ż -Miec czerwony bez żadnój odmiany;mło
i żóltć i

: de CZE!TWone z upstrzeniem żóltóm; samicadeo oliwkowa, od spodu żólta. Długośćca i . z
k % w . 00 Wz. Mieszka nad brzegami rzeki Missisipi:
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15. TANAGRA CZERWONA, m. Zanagra ru-

bra, GMEL.

Tangara du Canada ou Scarlatte, Burr. enl.

156. f. 1.

Czerwona; skrzydła i ogon czarne, końce

stórówek białe, dziób czarniawy. Długość cali 64.

Ojczyzną Ameryka północna.

16. TANAGRA DROZDÓWKA, m. Tanagra do-
" minica, LuNN.

Tangara Esclave, BUFF. enl. 156. f. 2.

Z wierzchu brunatna, od spodu biaława,

brunatno upstrzona. Długość cali 63. Mieszkać

ma na wyspie St. Domingo; znajoma z ryciny

Buffon'a, lecz dziś w zbiorach ornitologicznych

,. niewidziana.

17. TANAGRA CZARNOGŁOWA, m. a:

atricapilla,GMEL.

Tangara mordorć, BUFF. enł. 809. f. 2.

Kasztanowato żółtawa, na szyi i piersiach

ciemniejsza ; głowa, skrzydła i ogon połysku-

jaco? czarne. Długośćcali 7. Ojczyzną Gujana.

Cuvier do Dzierzb ją policzył.

/W tym oddziale jeszcze jeden gatunek u-

mieszcza Lesson: Tangara 4 gorge rayce,
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z wierzchu brunatna, ze spodu żtoto żółta, na
gardzieli czarno strychowana. Z Ameryki pół-
nocnćj.

ODDZIAŁ CZWARTY.
TANĄAGRY ŻUCHWIAKI, Jak.; Ramphocelus,

VIEILL.

Tangaras ramphocćles, Cuv.

„Krajce Żuchwy przy nasadzie zgrubiałe,
otulają krajce szczęki; nasada żuchwy biała
perlowo lśniąca.

18. TANAGRA PURPUROWA, JAR. Tanagra
Jacapa, LINN.

Tangara bec dtrgent, Burr. enl. 128. fi.1.ó,
2. P.

Ciemno purpurowa, grzbiet, skrzydła i o-
50n czarne, w tych ostatnich pióra purpurowo
brzeżyste. Diugość cali 63. Samica brunatna
z wierzchu, ciemno rdzawa ze spodu. Ojczy-zną Ameryka południowa.

19. TANAGRA PĄSOWA
GuEL.

Tangara Cardinal, ów” enl. 127. F. l.

„m. Tanagra brasilia,

Świetno Pąsową; skrzydła i ogon czarnesamicą brunatno Zielonawa z wierzchu, żólta-
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wa od spodu. Długość cali 64. Mieszka w A-

meryce południowćj.

20. TANAGRA PŁOMIENISTA, m. Tanagra

tgnescens, LESS.

Tangara fiamboyant, LESS. Cent. zo0ol.

pł. 24.

Żarzysto czerwona; twarz, grzbiet, ogon,

skrzydła i środek brzucha aksamitno czarne.

Ojczyzną Mexyk.
Niektórzy ornitologowie dodają do tego

oddziału Tanagra nigrogularis, SPIx.

ODDZIAŁ PIĄTY.

TANAGRY WŁAŚCIWE, TANAGRA, Lisx.

Tangaras proprement dits, Cuv.

Tanagra et Aglaia, ŚW.

Dziób stóżkowaty od głowy krótszy, rów-

nie wysoki jak szćroki; szczęka cokolwiek

zgięta z końcem zaostrzonym.

21. TANAGRA CZERWONOGŁOWA , m. 732-

nagra gularis, LINN.

Tangara rouge-cap, BUFF. enl. 155. £2.

Czarna z wierzchu, od spodu biała, głowa

czerwona, na gardzieli plama czarna purpuro-
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wo nakrapiana; dziób brunatny; żnchwa przy
nasadzie biała; nogi sine. Długość cali 63, Mie-
szka w Gujanie,

22. TANAGRA MODRAWA, m. Tanagra Epi-
scopus, LINN,

Tangara Bluet ou BHceque, BUFF. enł, 178.
f.1.8 *). |

Popielato biękitnawa; jasny błękit na brze-
ach lotek i stórówek; na zgięciu skrzydeł fio-
letowego nabiera koloru; dziób czarniawy, nogi
czarne. Długość cali 7. Samica oliwkowo bru-
natna, z wierzchołkiem głowy zielono żólta-
wym. Ojczyzną Kajenna.

23. TANAGRA SIWOMODRA, m. Tanagra
Praelatus, LEss.

Tangara Prćlat , Less. Tr. d'Orn.p. 462.
Tanagra coelestis, SPix.?

Siwo biękitnawa; na podbrzusiu świetlej-
sza zielonawo mieniąca; skrzydła blado zielo-
nawe; dziób i nogi czarne. Samica oliwkowo
rudawa, mniejsza od poprzedzającćj, Mieszka
w Brazylii.
aan

*) Na tćj samej tablicy fig. 2, nie samicę jak pod-
pisano Tanagry modrawćj; lecz samca Tan. Sayaca
wyobraża,

Orn, T. il.
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24. TANAGRA FIOLETOWA, m. Tanagra Ar-
chiepiscopus, DESM.

Tangara Archevćque, LESS. Tr. d'Orn. p.

462.

Tanagra ornata, LATH.

- Lazurowo fioletowa; naramniki żółte; skrzy-

deł i ogona czarnego pióra zielono brzeżyste.
Długość cali 73. Ojczyzną Brazylija.

25. TANAGRA ZIELONAWA, m. Tanagra Sa-
yaca, LATH.

Tangara Sayacou, TEMM. pł. coł. teate.
Tangara ćvćque, Q, BUFF. enł. 178, f. 2.
Tanagra olivascens, LICHT.

Popielato zielonawa, na grzbiecie ciemnićj-

sza, lotki i stórówki błękitnawo obrzeżone; po-
 krywy skrzydeł drugiego rzędu białawo oliw-
kowe; całe upierzenie jedwabiste, dziób czarny.

Długość cali 7.

26. TANAGRA PRĘGOGŁOWA, m. Tanagra
striata, LATH.

Tangara Onglet, Burr. Otis. T. IV. p. 256.
Lindo-bleu dorć, Az. N, 94.

Głowa błękitno i czarno naprzemian prę-
gowane; grzbiet czarniawy, kuper pomarań-

czowy; skrzydła i ogon czarne, biękitno brze-
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Żyste, spód ciała żółty. Długość cali 63. Ojczy-
zną Ameryka południowa, Monte-Video.

27. TANAGRA TURKUSIK, m. Tanagra bra-
siliensis, LINN.

Tangara Turquin, Burr. enł. 179. f, 1.

Turkosowo błękitna; kantar, wierzch ciała,
skrzydła ogon i przepaska pod piersiami czarne.
Długość cali 63. Brazylija jest jój ojczyzną.

28. TANAGRA MODRACZKA, m. Tanagra bar-
badensis, BRiss.

Tangara bleu, Burr. enł. 155. Jf 1
Tanagra mesicana, var. $. GuEL.
Lazurowo biękitna, kantar, kark, grzbiet,

lotki i ogon czarne; piersi i brzuch białe; boki
biękitno i czarno upstrzone. Długość cali 52.
Ojczyzną Nowa Hiszpanija.

v

*. TANĄGRA AMAZILLY, m. Tanagra me-
sicana, LINN.

Tangąrą Diable-enrhumć, Burr. enl. 290.

Szafirowo biękitna z połyskiem fioletowymna głowie, SZyj ; kuprze; wierzch ciała, skrzy-dia i ogon czarne, naramniki i 'brzegi lotek 'skrajnych turkusowęgo koloru; spód ciała bladożółty, Diugość cali 5, Ojczyzną Mexyk, Kajen-
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na i wyspy Antylskie. Lesson mylnie mniema

iż poprzedzający gatunek jest tylko edmianą

tćj Tanagry.

30. TANAGRA CZARNOPRĘGA, m. Tanagra
vittata, TEMM.

Tangara 4 bandeau, TEMM. pł. col. 48.f.1. 8,

2. 9.
Wierzch głowy, kark, kuper, naramniki,

brzegi piór skrzydlnych i ogonowych szafirowo

błękitne; grzbiet, skrzydłai ogon ciemno modre;
dziób i szeroka pręga przez oczy czarne; gar-

dziel blodo żółta, cały spód ciała rdzawy. Na-

mica z wierzchu popielato oliwkowa, ma brwi

i naramniki szafirowe; obrzeżenie skrzydeł zie-
lonawe, z reszty upierzenia do samca podobna.

Dlugość cali 53. Ten nowo odkryty gatunek

mieszka w Brazylii.

31. TANAGRA CZARNOSPODNIA, m. Tana-

gra flava, GMEL.

Tangara beau-lindos, Az. N. 76.

Tangara ć ailes vertes, LESS. Tr. d'Orn.

"p. 462.

Słomiasto żółta; policzki, gardziel, środek

spodu ciała, skrzydła i ogon czarne; pióra tych

ostątnich zielono brzeżyste. Dlugość cali 5. Mie-

szka w Brazylii.
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32. TANAGRA RUDOGŁOWA, m. Zanagra
Gyrula, LINN. :

Tangara Rouaz verdin, BvFF. enł. 133, f. 2.

Zielona; głowa ciemnoruda; na zgięciu
skrzydła plama żółta; piersi jasno błękitne. Dłu- -
Sość cali 44. Ojczyzną Ameryka południowa.

33, TANAGRA ZIELONA, m. Tanagra viridis,
VIEILL.

Zangara Vert-jaunet, Tem. pł.coł. 36.f. 3.

Wierzch głowy zielonawo żółty, szyja ja-sno zielona, takimże kolorem obrzeżone są pió-
ra skrzydeł i ogona; grzbiet ciemno zielony;
obwódki oczu, spód karku i grzbietu i pokrywy
nadogonowe błękitne; piersi i brzuch żółte. Dlu-
gość cali 4. Mieszka w Ameryce południowćj.
Samica jeszcze niedostatecznie rozpoznana.

34. TANAGRA. NAKRAPIANA, m. Zanagra
Punctata, LINN.

Tangara verd tachetć, BuFr. enl. 133. 0.301. 9. |
Tangara Sayacou 8 ; Tamngara petit Sa-
yacou ©; Less, 7y. d'Orn. p. 462,

Z wierzchu Zielona, ze spodu biaława, na
Sardzieli i piersiach czarno nakrapiana; samica
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żółtawo zielona; skrzydła i ogon błękitnawe,

dziób i nogi brunatne. Długość cali 4. Ojczyzną

Kajenna *). :

35. TANAGRA ZŁOTOPIERSISTA, m. Zana-
gra thoracica, TEMM.

Zangara 4 plastron, TEMM. pl. coł. 42. f. 1.

Jasno zielona; całe upierzenie pod pewnóćm
nachyleniem do światła błyszczące złotym poły-

skiem; gardziel, piersi i naramniki złoto żółte;
kantar, plama na środku gardzieli i dziób czar-
ne; wierzch głowyi okolice oczu błękitne; pod-

brzusie i pokrywy podogonowe żółtawe. Dłu-

gość cali 57. Samica tylko mnićj świetnóm u-
barwieniem od samca daje się rozpoznać. PP.

Lalande i Natterer winniśmy odkrycie tćj pięk-
nćj Tanagry w Brazylii.

36. TANAGRA PSTROBARWNA, m. 7anagra

Zena, VIEILL.

Tangara Zena ou multicolore, VIEILL.
Fringilla Zena, AucT.

Z wierzchu czarna, od spodu biała; na gar-

dzieli plamażółta, kark i kuper czerwony, piersi

 

%) Gmelin w I3tćm wydaniu dzieł Linneusza, mylnie

do synonimów T. Sayaca umieścił tablicę Buffon'a
301, która wyobraża samicę 'Tanagry nakrapianej.
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rudawe; brwi, kresa pod oczyma i przepaska
na skrzydłach biała. Dlugość cali 6. Ameryka
południowa jest jćj ojczyzną

37, TANAGRA ŻÓŁTA, m. Zanagra citrinella,
"TEuu.

Tangara citrin, TEMM. pł. coł. 42. f 2. d.

Głowa i wierzch ciała złoto żółty; kantar,
plama na gardzieli, środki wszystkich piórek
grzbietowych, dzióbi nogi czarne; piersi i brzuch
biękitne; czarnych skrzydeł i ogona pióra jasno
zielonym kolorem szeroko obrzeżone; przez śro-
dek brzucha ciągnąca się pręga biaława wZie-
lonawy kolor na podbrzusiu przechodzi. Wiel-
kość, kształt i ojczyzna wspólna z poprzedza-
Jąca.

38. TANAGRA RDZAWOŁBISTA, m. Zanagra
cayana, LINN.

_Tangara passe-verd, BUFF. enl. 201.8. 290 9.

Z wierzchu zielona, od spodu płowa, łeb
rdzawy, policzki czarne, kark i kuper żółto
zielony z połyskiem jedwabistym, spód szyi zie-
łonawy. Długość cali 41. Samicy barwa mnićj
świetna jakby okopciała, tę Lesson za udzielny
Podał gatunek pod nazwiskiem Tangara 4 ca-
łotte rousse. Ojczyzną Ameryka południowa.
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39. TANAGRA MODROGŁOWA, m. Tanagra
cyanocephala, BRis.

Tangara ć tćte bleue, BvFr. enl. 33. f.2.0.

td. TEM. pl, coł, 215. f. 2. $.
Tanagra trichroa, LICHT.

r

Świetno zielona; kantar i grzbiet czarny;
wierzch głowy i gardziel turkusowo błękitne;

policzki, boki szyi i kark czerwone; przepaska

na skrzydłach pomarańczowa; pokrywy pod-

ogonowe żółte; dziób i nogi czarne. Długość
cali 4. Mieszka w Kajennie. .

40. TANAGRA TRÓJBARWNA, m. Zanagra
tricolor, GMEL.

Tangara tricolore, Burr. enl, 33. f. 1. Ó,
żd. TEMM. pł. coł. 215. Q.

Głowa świetno seladynowa, kark złocisto

zielony; kantar, gardziel i grzbiet czarny; ku-

per jasno pomarańczowy; naramniki turkuso-

wo, piersi światło błękitne; brzuch ipióra lo-

towe po brzegach majowo zielone. Cokolwiek
od poprzedzającćj większa. Ojczyzną Brazylija
i Peru. Ta i poprzedzająca Tanagra przez Buf-
fon'a i innych przepisujących go dosłównie, za
odmianę jednego gatanka poczytane były.
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41. TANAGRA SIEDMIOFARBNA , m. Tana-

gra Tatao, LINN.

Tangara septicolor, Bvrr. enl. 127. Ó.

Głowa żółto zielona; kantar, tył głowy,

kark, boki szyi, wyższa część grzbietu, skrzy-

dła, dziób i nogi czarne; spód grzbietu minio-

wo czerwony; kuper pomarańczowo żółty; gar-

dziel, przód szyi, pokrywy skrzydeł i brzegi

lotek fioletowo szafirowe; naramniki i cały spód

ciała błękitne z seladqynowym połyskiem; po-

pielaty spód ogona dopełnia liczbę siedmiu ko-

lorów, które były nazwiska jój powodem. Diłu-

gość cali 43. Ojczyzną Gujana i Kajenna.

ODDZIAŁ SZÓSTY.

TANAGRY KRÓTKODZIOBE, EUPHONIA,

: DeEsSM.

Les Euphones ou Tangaras Bouvreuils, CUv.

Dziób krótki przy nasadzie rozszerzony;

szczyt łukowato zgięty; ogom krótki.

"42. TANAGRA ORGANISTA, m. Tanagra "nu-

sica, SONN.

Tangara Organiste, BuFF. enl. 809. f. 1.

Pipra et Parus, AvcT.

Ptaszek ten od głosu, którym poczynając

Om, T. 11. : 10
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od tonów niższych, gammę całóćj oktawy prze-

biega, nazwanym został Organistą. Głowę z

wierzchu i kark ma błękitne, policzki, gardziel,

przód szyi, grzbiet, skrzydła i ogon czarne;

czoło, spód ciała i kuper żółto pomarańczowego

koloru. Długość cali 4. Samica z wierzchu o-
liwkowa, ze spodu świetlejsza, gardziel ma po-
pielatą. Ojczyzną wyspa St Domingo.

43. TANAGRA ZŁOTOBRZUCHA,m. Tanagra

chlorotica, LINN.

Tangara chlorotique, Burr. enł. 114. f. 1.

Czarna z połyskiem; cały wierzch głowy,

piersi i spód ciała złoto żółte; na wnętrznćj

chorągiewce skrajnych stórówek plamka biała.
Długość cali 34. Ojczyzną Brazylija, Surynam,
Gujana.

44. TANAGRA ZŁOTOCZELNA, m. Tanagra
j wiolacea, LINN.

Tangara violet ou Teitć, Burr. enl. 114.f. 2.

Fioletowo czarna; czoło i cały spód ciała

złoto żółty; © ćwierć cala od poprzedzającćj
większa. Buffon obie za jeden gatunek uważa.
Mieszka w Kajennie.
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45. TANAGRA ŻÓŁTOBOKA, m. Zanagra ca-
yanensis, LATH.

Tangara negre, BUrr. enl. 114. f. 3.

Czarna z połyskiem modrym; pod skrzy-
dlami na bokach piersi plama i wnętrzne po-
krywy skrzydeł żółte. Długość cali 43. Ojczy-
zną Brazylija. =

46. TANAGRA RDZAWOBRZUCHA, m. 72-
nagra rufiventris, LICHT.

Euphone 4 ventre marron, VIElLL. Gall. pł.
sup. |

Żelazisto czarna; boki piersi złoto żółte;
brzuch ciemno kasztanowaty. Dlugość cali 42,

- Samica oliwkowo zielona, czal i środek brzucha
siwy, rzyć kasztanowata. Mieszka w Brazylii.

Tanagry, które dla obojętności charakte-
» niedostatku rycin lub braku nazwisk sy-
atycznych w powyższych oddziałach nie
na było z pewnością zamieścić:

47. TANAGRA KSIĘŻYCOWATA, m. Tanagra
lunuląta, Du.

Aksamitng czarną; piersi, boki brzucha i
za oczyma plamka księżycowata żarzysto czer-
wona. Nowy ten gatunek Tanagry przed kilku
laty odkrytym Został w zatoce Honduras przez
P. Dubus.

rów

stem

moż
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48. TANAGRA MILCZĄCA, m. Tanagra sżlens,

LATH.

Arremon stlens, VIEILL., TEMM.

Tangara de Guiane, Burr. enl. 742.

Ciemno oliwkowa z wierzchu, siwaze spo-

du; boki głowy i półobróż nad piersiami czarne;

brwi białe; szrank i naramniki żółte. Długość

cali 5. Ojczyzną Brazylija. Vieillot dla tego
ptaka utworzył udzielny rodzaj, lecz prawie

wszyscy dzisiejsi Ornitologowie przy Tanagrach

, go zostawili.

49. TANAGRA POKRZEWKA, m. Zanagra

dumicóla, LESs.

Icteria dumicola, V1IEILL., TEMM.

Zielono oliwkowa z wierzchu; cynamono-
wo ruda od spodu; obwody oczu żółte. Oj-
czyzną Brazyłija. Nowy rodzaj VWieillot'a.

50. TANAGRA SIWA, m. Zanagra leucophaea,

LICRT.

Siwa; kantar czarny; kark, gardziel, piersi

i rzyć rdzawe; środek brzucha biały. Długość

cali 6. Ojczyzną Brazylija.

Bł. TANAGRA RDZAWOGARDLISTA, m. 7a-

nagra ruficollis, LICHT.

Czarna; gardziel rdzawa ku piersiom coraz
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świetlejsza, brzuch, dwie plamy na skrzydłach

i krzyże białe. awg cali 6. Ojczyzną St.

Paulo.

52. TANAGRA ŁUSKOWANA,, m. Tanagra
loricata, LICHT.

Czarna; wszystkie pióra aksamitne czarno

obrzeżone. Długość cali 8. Ńamica z wierzchu

cynamonowo ruda, ze spodu rdzawa. Mieszka

w Brazylii.

Dalsze: Zanagra Aauricollis, Por-

phyrio, dentata, dominicana, punicea, LICHT.;

Tangara Hirondelle? a gorge RÓ 4 połe

trine orangće, 4 gorge blanche, a lunettes, rouz,

a epaulettes bleues, ombilical, «4 gorge rayće,

Less.; Pyranga cyanictera, Saltator validus,

VIEILL.; Tanagra igniventris,D'ORBIGNY.; 7, auri--

capillą, P. Max. i kilkasagiój pewnych gatun-

tunków SPIX'A.

RODZAJ DZIEWIĄTY.

WIKŁACZ, JAR; PLOCEUS, Cvv. et TEM.

Ploceus ez Alecto, LRSs.; Fringilla, LICHT.
riolus, Icterus, Locia, AUCT.

Ttsserin, Fr.

Dziób mierny, silny, stóżkowaty, prawie

Prosty, wypukły, w końcu zaostrzony, słabo
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zgięty, ze szczytem na czoło zachodzącym;
krajce gładkie, wgięte.

Nozdrza nasadowe, przyszczytne, jajowate,
otwarte.

ANogł mierne, palce przednie w osadzie zro-
słe; obówie tarczowate.

Skrzydła mierne, lotka pićrwsza krótka,
4ta najdłuższa.

| Ogon mierny, zaokrąglony.

Ptaki tym rodzajem objęte, są mieszkań-

_ cami starego lądu, a po większćj części Afryki
zachodnićj i południowej. Lubo kształtem dzio-
bu zbliżają się do Łuszczaków (Fringilla), jed-
nakże tćm się mianowicie od nich różnią, iż nie
pożywają ziaren, lecz się żywią owocamimięk-
kiemi, jagodami i owadem; żyją gromadnie,

gniazda budują sztuczne, różnokształtne, na ga-
łęziach zawieszone. Ponieważ wszystkie w o-
gólności gatunki do takowćj budowy używają
włókna roślinnego, suchćj trawy, wełny i t. p.

które zadziwiającym sposobem wikłać w moc-

ną tkaninę umieją; przeto całemu rodzajowi
greckie nazwisko Mex, 7kacz, nadano. Samice

od samców cokolwiek mnićj świetnćm ubar-

wieniem rozróżnić możemy; lecz © wypierze-

niu się i odmianach z tego powodu barwy, pe-
wnych jeszcze niepowzięto wiadomości.
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1. WIKŁACZ CZARNY,m. Ploceus Alecto, TEM.

Zisserin „Alecto, TEM. pł. coł. 446.

Ten nowojodkryty gatunek na zachodnich
pobrzeżach Afrykiżw Galam, odznacza się od
Wwspółrodzajowych trzema wyrostkamirogowe-

Mi, umieszczonemi na dziobie; największy po-
tożony przy samćj nasadzie między nozdrzami,
a dwa mniejsze z obu stron szczęki przy sa-

mym kącie paszczowym.  Teto właśnie wy-
rostki powodowały Lesson'a do wyilączenia go
od Wikłaczów i utworzenia osóbnego rodzaju
Alecto. Całe upierzenie tego ptaka jest czarne
ze słabym połyskiem i nasadą piór białą; na
piersiach i na bokach ciała postrzegać się dają
białe płomykowate plamki, dziób czarniawy,
wyż] namienione wyrostki i nasada dziobu żół-
tawe. Długość cali 9;.

2. WIKŁĄCZ ZŁOTOCZELNY, m. Płoceus au-
rifrons, TEMM. A

Tisserin 4 front d'or., TEuu. pł. coł. 175.8,
176. Q.

Zielonawo żółty; czoło i wierzchołek głowy
© żółte; boki szyi cytrynowego koloru, u-

zdy i] Środki piór grzbietowych brunatne, dziób

CZACNY, nogi brudno Żólte. Długość cali 61. Sa-
Mica zjelonawa. Ojczyzną Afryka południowa.

Yczaje niepoznane.

złot
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3. WIKŁACZ CZUBATY, m. F/oceus cristatus,

VIEILL. |

Le Malimie, Sosnm. Ois. 7. II. p. III. pl.
CXVII. f. 2.

Czarny; czub na głowie, policzki, przód

szyi i wyższa część piersi pąsowe; dzióbi nogi

czarne, tęcze czerwone. Samica czarna bez od-

miany. Długość cali 61. Odkryty przez P. Perrin

w kraju Malimbo na zachodnich brzegachAfryki.

4. WIKŁACZ TKACZ, m. Płoceus żestor, Cuv.

Le Cap-More, Burr. enł. 375.ó, 376. P.

Oriolus teztor, ' AUCT.

Ciemno żółty; dziób, głowa i przód szyi

czarne, lotki i pokrywy skrzydeł czarne, Żółto

brzeżyste, nogi czerwonawe. Długość cali 63.

Ojczyzną Senegambija i Nubija.

'5. WIKŁACZ CZARNOGARDLISTY, m. Z/o-
ceus philippensis, CUv.

Le Toucnam- courvi, BUFF. en. 135. f. 2.
Losia philippina, Aucr.

Żółty; dziób, policzki, gardziel i środek -
piór na grzbiecie czarno brunatne; skrzydła bru-

natne z białóm piór obrzeżeniem; nogi czerwone.
Długość cali 53. Gniazdo workowate % otworem

na boku, przedłużonym w długą w dół zwislią



WIKŁACZE. 81

szyję na końcu gałęzi drzew ponad wodą ros-
nących uczepia. Ojczyzną wyspy Filipińskie.

6. WIKŁACZ MASKOWANY, m. Płoceus abys-
sinicus, TEMM.

Ttsserin 4 masque noir, TEMM. Tab. meth.
PATERSON, /'oyage. pł, 19.-
Le Rópubdlicain, Cvv. Regn, an. T. 1. 7-384.
Losria, Aucr.

Żółtawy ; dziób, wierzch giowy, policzki,
gardziel i piersi czarne; lotki i stćrówki bru-
natne żółtobrzeżyste; tęcze czerwone, nogi
czerwonawe. Długość cali 64. Gniazdo kształtuprawie piramidalnego zawiesza jak poprzedza-jący nad wodami, lecz budowa tóm się różni,iż wewnatrz przedzielone jest przegrodą; wnij-ście do gniazdą przez poboczny otwór zwykle
u wscliodowi obrócone, służy tylko do przed-sionków czyli do pićrwszego przedziału; dru-
im zaś otworem umieszczenym w przegrodzie„Pak wchodzi do właściwego gniazda, w któ-tem swe jaja wysiaduje. Ojczyzną Afryka.
7. WIKŁACZ ŻÓŁTOGŁOWY, m. Płoceuspen.

stlis, VIR1LL.

Le Nelicourti, SONN. Ożs. T II. D. 69.
Łosia, Aucr. |
Głowa i gardziel żółta; przez oczy prażek

cały wierzch ciała zielony; brzuch szary; rzyć
RER 1i
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ruda; dziób, nogi, lotkii stćrówki czarne, tych

ostatnich brzegi zielone. Długość około ciu cali.

8. WIKŁACZ TOWARZYSKI, m. Ploceus so-

cłus.

Tisserin Republicain, Davv. Orn. T. 1II. p*

597.

Losxia socia, AuCT.

7 wierzchu szaro rdzawy, od spodu Żót-

tawy; dziób i czoło czarne. Długość cali 55.

Towarzyskie te ptaszki w liczne do 500 par po-

łączone stada wspólnemi siiami na wierzchoł-

kach drzew budują ogromne ogólne gniazdo,

podzielone wewnątrz na osóbne dla każdćj pary

przegrody czyli właściwe gniazda. Le Vaillant

świadczy iż pewien gatunek małćj Papużki, u-

- stawiczną z niemi o posiadanie tych gniazd to-

czy wojnę i pospolicie po wygnaniu prawych

mieszkańców, swoje tam wyprowadza potom-

stwo. Afryka południowa jest ich ojczyzną.

9. WIKŁACZ CZARNOGŁOWY, m. Płoceus

melanocephalus.

Tisserin « tóte noire, Less. Tr. POrn. p.

434.

Lovie melanocephala, AUCT.

Z wierzchu zielonawy; głowa, przód szyi

i wyższa część piersi czarne, brzuch żólty;
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dziób i nogi sine. Długość cali 61. Ojczyzną
Afryka.

Uwaga: Niewiadomość o zmianach barwy
Wikłaczów być może przyczyną dwuwykładno-
ści, zdaje się albowiem że P. teztor, abyssini-
cus i melanocephalus są synonimy jednego pta-
ka, a że tylko ?. testor jest w stanie dosko-
nałego ubarwienia.

Do tych dołączyć jeszcze można: 10. Frin-
gilla vitellina,Licur.1 11. Ploceus aureus, LESS*
12. Malimbus aurantius, VIElt.; 13. Le gros-bec
4 gorge blanche et ceinture noire, MUS. DE PARIS.;
14. Ploceus haematocephalus, 15. subaureus i
16. Teztor erythrorhkynchos, SMITH.

RODZAJ DZIESIĄTY.

KRZYŻODZIÓB, Goks.; LOXZA, BRis.

Crucirostra, DAub., MEYER., LEss,

Kaecmó, Ros.; Kriwka, Cz.; Kreuzschnabel,
iem.; Bec-croisć, Fr.; Cross-Bill, Ang.; Crostaro,

Dziób mierny, gruby, ściśniony, ostre koń-
ce szczęk obu jednostajnie zakrzywione nawza-
jem się krzyżują.

Nozdrza nasadowe, zaokrąglone, piórkami
Wstecznemi włosistemi przykryte.
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Nogi poskoczne, mierne, palce wolne; 0-

bówie tarczowate. |
Skrzydła mierne, lotka pićrwsza najdłuższa.
Ogon cokolwiek widiowaty.
Krzywodzioby są mieszkańcami krajów pół-

nocnych, lubo z obyczajów wielkie mają po-
dobieństwo do Grubodziobów i Łuszczaków;

wszakże tak jak Papugi czepiając się po galę-
ziach, włażeniu dziobem sobie pomagają. Żyją
w jednożeństwie, w porze rozmnażania się pa-
rami, w każdćj innćj familijami po borach się
rozpraszają. Czas ich gnieżdżenia się bywa nie-

tylko na wiosnę w Kwietniu i Marcu, lecz na-
wet w najtęższe mrozy w Lutym, a nawet i

Styczniu. Przez lato bawią w krainach przy-

biegunowych, a w Październiku przybywać do
nas zaczynają. Nasiona drzew iglastych, pąki

krzewiów i rozmaite ziarna służą im za po-
karm; głos mają dosyć przyjemny, a chowane

w klatce z innemi ptakami, z łatwością śpićw
ich przejmują. Pierzą się dwa razy do roku;
samce pićrwszoletnie do samic podobne, szaro

zielonawe; po drugićj lub trzecićj piór zmianie,

stałćj czerwonćj nabywają barwy.

1. KRZYŻODZIÓB PAPUŻKA, Goks. Losta py-
thiopsilaccus, BECH.

Bec-croisć perroquet , Temm. Atl. du Man.

Losta curtirostra major, GMEL.



KRZYŻODZIOBY. 85

Mnićj więcćj czerwony, stosownie do wie-
ku; łotki i sterówki czarniawe, czerwonawo

brzeżyste; stare samice i młode samce z wierz-
chu zielonawo popielate, brunatno plamiste;

ze spodu światło popielate brunatnemi płomy-

kowatemi plamkami upstrzone; na grzbiecie i

_ pokrywach ogonowych kolor żółtawy się prze-

bija. Diugość cali 7. Mieszka w krajach północ-
Rych starego i nowego lądu; w Litwie rzadki,
w okolicach lesnych Królestwa Polskiego do-
syć pospolity.

2. KRZYŻODZIÓB KRZYWODZIÓR, Rzącz.; Lo-
wia curvirostra, LINN.

Bec-croisć commun, BuFF. eni. 218.

Ceglasto czerwony, gdzieniegdzie zielona-
wo i żółtawo pociągnięty; lotki i stórówki czar-
ne zielonawo brzeżyste; pokrywy podogono-
we białe, brunatno plamiste; dziób sinawy, nogi
brunatne. Diugość cali 6. Stare samice i młode
zr" zielonawo Popielate, na głowie i kuprze
żółtawe; spód ciała białawy, brunatno wązkie-
mi plamkami upstrzony, Ojczyzna wspólna z po-
przedzającym. W p;twi ospolity, w Polsce
rzadki. +40 a3aęfJapończykowie zowią g0 Isuga.
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3. KRZYŻODZIÓB BIAŁOSKRZYDŁY, m. Zo-
sia leucoptera,GMEL.

Bec-croisć leucoptere, TEuM. Man. V. III.

p. 243. Atl. i

Wiśniowo czerwony; na karku i grzbiecie

pręga czarniawa; czoło i przepaska przez oczy
czarna; na czarnych skrzydłach dwie białe prę-
gi; dziób i ogon czarne. Długość cali 54. Sa-
mica popielato zielonawa, na kuprze światło
żółta, z dwóma białawemi przepaskami na
skrzydłach. Mieszka w Ameryce północnćj: są
przykłady iż przypadkowo do Europy północ-
nćj zalatuje; w okolicach Norymbergu i w An-
glii kilka otrzymano exemplarzy.

RODZAJ JEDENASTY.

PAPUŻNIK, m. PSITTACIROSTRA, Temv.

Losia psittacea, AuCT.

Dziób krótki, haczysty, cokolwiek przy
nasadzie wypukły, szczęka przy nasadzie pro-
sta z końcem przedłużonym mocno zakrzywio-
nym; żuchwa rozszerzona w końcu zaokrąglona,
tępa.

Nozdrza nasadowe, poboczne, błonką kut-
nerowatą w pół przymknięte.
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Nogi mierne, palce wolne, poboczne rów-

nój długości; obówie tarczowate.

Skrzydła krótkie; lotka la prawie żadna,

trze cia najdłuższa.

Rodzaj ten od Temminck'a ustanowiony ,

dotąd na jednym się ogranicza gatunku. Jeżeli

kształt dziobu zbliża go do Papug, skądinad

krój skrzydeł i dalsze cechy równie go od nich,

jak od Grubodziobów oddalają, z temi tylko

' w nogach daje się postrzegać podobieństwo; są

to słuszne powody, które upoważnity odosób-

nienie tego ptaka, nie dającego się przyłączyć

"do Żadnego z dziś przyjętych rodzajów. Nie

dosyć iż obyczaje Papu źnika nie są jeszcze wia-

dome, lecz ojczyzny jego nawet z pewnością

oznaczyć nie można.

PAPUŻNIK ŻÓŁTOGŁOWY, m. Psittacirostra
icterocephala, TEMM.

Psittacin icterocephale, TEMM. pł. col. 457. ó,

Papużasto zielony; głowa, gardziel i wyż-
sza część szyi cytrynowo Żółte; skrzydła i o-
gon brunatne zjelonawo brzeżyste; dziób i nogi

Żółte. Diugość cali 63. Barwa samicy oprócz

popielato zielonawćj głowy, zupelnie do samca

podobna; co się zaś tycze ojczyzny tego rzad-

kiego ptaka, dawniejsi mienili Nową Zelandyą,
inni twierdzą że pochodzi z Nowćj Holandyi.
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PP. Quoy i Gaimard niedawnemi czasy odkryli

go na Archipelagu wysp towarzyskich;! być

może, iż się we wszystkich pomienionych kra-

jach zarówno znajduje.

t

RODZAJ DWUNASTY.

GIL, Kruk. PYRRHUZA, BRiss.

PALL., Cuv., TEMM.; Zosta,LINN.; „Fringilla,

ILLiG.

Cwseupó, Ros.; Heyl, Cz.; Domptaff, Gimpel,

Niem.; Bouvreuil, Fr.; Bull.finch, Ang.; Ciufo-

łotto, WŁ |

Dziób krótki, gruby, stóżkowato wypukły,

szczyt zaokrąglony na czoło zachodzący; szczę-

ka zakrzywiona od żuchwy dłuższa; żuchwa

mnićj więcćj zaokrąglona, krajce gładkie.
Nozdrza nasadowe, poboczne, okrągławe;

najczęścićj piórkami nasadowemi przykryte.

Nogio palce wolne, obówie tarczo-

wate.
Skrzydła krótkie, trzy pićrwsze lotki stó

niowane , czwarta najdłuższa.

Ogon nadmierny, ZYD lub cokolwiek
zaokrąglony.

A Gile mieszkają na całćj kuli ziemskićj,'wię-

cćj się jednak trzymają strefy umiarkowanej i
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zimnej, aniżeli gorącćj. Z obyczajów i wyboru
pożywienia, do Krzyżodziobów są zbliżone;
silny ich dziób pokonać może najtwardsze na-
siona, które wyłuszczając same tylko jądra spo-
Żywają. Stosownie do pory roku, karmią się
też jagodami, pąkami drzew i t. p. Wszystkie
prawie Gile dwukrotnemu pierzeniu się ulegają
bez Żżadnćj zmiany w barwie. Samice różnią
się ubarwieniem od samców; młode zaś samce
od pićrwszćj piór zmiany do starych już są
podobne. Gnieżdżą się tylko wiosną na drze- '
wach; liczba jaj od 4 do 6 dochodzi. Wszyst-
kie należą do ptaków tułających się i miejsco-
wych.

Uwaga. U dawniejszych jako i tegoczes-
nych ornitologów, nie widzimy zgody w klas-
syfikacyi ogromnego pokrewieństwa Łuszcza-
ków Fringilla. Jedni w nićm. tworzą zby-

teczną liczbę rodzajów, inni włączają zupełnie

odrębne, jak np. rodzaj Poświerki, Emżeriza a,

Cechy charakterystyczne u nich tak są jedno-
stajne, tak mało między licznemi oddziałami
różne, iż llliger wszystkie razem pod jeden ro-

dzaj Fringilla podciągnął. Jakoż zacząwszy od
grubego zaokraglonego dziobu Giłów, tak jest
niewidzialne i nieprzerwane przejście do pro-

 

*) Lesson, Traitć dOrnit.

OM TH: 12
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stychi zaostrzonych dziobów Szczygłów i Czy-

żów, iż niepodobna ściśle ograniczyć rodzaje, a

bardzićj jeszcze drobnostkowe oddziały, które

w niektórych systematach postrzegamy: wszakże

trzymając się układu Temminck'a, tryb jego

przewodniczyć nam będzie.

1. GIL KLĘSK *), m. Pyrrhula enucleator,

TEM.

Bouvreuil dur-bec, Temu. Man. V. 1. p. 333.

Atl.

Corythus, Cuv.; Strabilophaga, VIEILL.

Losia psittacea, PALL.

Amarantowo czerwony; całćj opony pióra

od nasady popielate, czerwono zakończone; środ-

ki piór grzbietowych, skrzydła i ogon czarne,

czerwonawo brzeżyste; na skrzydłach dwie

białe przepaski; dziób i nogi sinawe. Dlugość

cali 74. Mieszka na północy starego i nowego

lądu; u nas w Listopadzie się zjawia, lecz nie

każdego roku. Stare samice i młode samce sza-

 

*) U Rzączyńskiego (ob. Auctuarium), pod nazwiskiem

Klęsk postrzegamy dwuwykładne opisanie naprzód

Orzechówki Nuctfraga, niżej Łuszczaka Grubodzio-

ba, którego on Grubołuskiem mianuje; u Rossyan

zaś Klęsk zowie się Szczur albo Hinskoj Papagai;

Grubodziób Coccothraustes zowie się Dubonos lub

Kostokryz; a Krzyżodziób Crucirostra Klest.
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rawe, £ obrzeżeniem piór żółto pomarańczo-
wćm na głowie, piersiach i brzuchu.

Uwaga. Wbrew przeciwnóm jest twier-
dzenie, iż pićrwszoletnia barwa tego ptaka i po-
przedzających Krzyżodziobów z czerwonćj na
szarą lub zielonawą przechodzi.

2. GIL KARMAZYNOWY, m. Pyrrhula rosea,
TEuu.

Bouereuil Pallas, Teuv. M, V. I. p. 335. Atl.
Passer roseus, PALL. Zoogr. T. IL. P. 23.

Głowa, kark, kuper, naramniki i cały spód
ciała jasno karmazynowy; czoło i gardziel 0-
kryte pióreczkami sróbrzystemi; pióra grzbie-
towe i barkówki czarne karmazynowo obrze-
żone; skrzydła i ogon ciemno szare; na skrzy-
diach dwie przepaski, podbrzusie i pokrywy
podogonowe blado różowe; wszystkie stórówki
karmazynowo brzeżyste; dziób i nogi jasno
brunatne. Długość cali 53;. Młode samce szaro
czerwonawe, brunatnemi płomykami upstrzone.
Q samicy i gnieźdżeniu się tegoptaka żadnój
nie posiadamy wiadomości. Ojczyżna Syberya,
gdzie w gęstych lasach nad brzegami rzek prze-
bywa, w tęgie zimy zjawia się w południowo-
Wschodnich Europy krajach. :
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3. GIL DZIWONI *), m. Zyrrhuła ery m

PALL.

Bouvreuil cramoisi, Teu. M, V. I.7.536.

9. Atl.
Fringilla erythrina, Mer. Vóg. Liv. und

Esthl.

Losia, AUCT.

Szary; wierzch głowy, podbródek, szyja

aż po same piersi karminowo czerwone; kolor

ten na piersiach bladszy zupelnie na białym

brzuchu niknie; na grzbiecieipokrywach skrzy-

dlnych kolor czerwony gdzieniegdzie słabo się

przebija; lotki i stćrówki.czarniawe, czerwo-

nawo brzeżyste; ogon widłowaty, dziób i nogi

jasno brunatne. Długość cali 54. Samica co-

kolwiek mniejsza, szara, brunatno podłużnie

upstrzona, środek brzucha biały. Samce cho-

wane wklatce świetność barwy tracą. Mieszka

w krajach północnćj Europy i Azyi; u nas nie

zimuje, lecz wiosną w zaroślach górzystych

okolic Wilna, Gile te gnieździć się zwykły i tam

są dosyć pospolitemi ptakami.

 

*) Nazwisko popularne, pod któróm tego Gila znają
strzelcy i ptasznicy; niektórzy go też zowią Dzwoń-

cem czerwonym.
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4. GIL WŁAŚCIWY, m. Pyrrhula vulgaris,
Biss. ł

Boutreuil commun , Burr. enł. 145. ó, 9.
Losia Pyrrhula, Guet.

Wierzch głowy, gardziel, skrzydła i ogon
czarne z połyskiem; płaszcz popielaty; policzki,
przód szyi i spód ciała pasowy; biaława prze-
paska na skrzydłach; kuper i podbrzusie białe;
dziób czarny, nogi brunatne. Długość cali 62.
U samicy spód ciała czerwonawo popielaty.
Mieszka w Europie północnćj, zimą południo-
we Europy kraje odwiedza. Długo w klatce
ziarnem konopi karmiony, piękną czerwoność
traci. Odmianom rozmaitym ulega , całkiem lub
po części biały, z płaszczem czerwonym bardzo
rzadki.

5. GIL DŁUGOOGONOWY, m. Pyrrhula cau-
data, PALL.

Boutreuil 4 longue queue, Temu. M.F.1.
Pp. 340. Atl. :

Łosia Sibtrica, PALL. Itin, II, P.711. NV. 24.

Kantar pąsowy ; pióra na wierzchu głowy,
na gardzieli i szyi zaostrzone bladoróżowe, po--
łyskujące; piersi, brzuch i kuper karmazyno-
wo czerwone; Środki piór grzbietowych czarne,
% obrzeżeniem karmazynowóm; na skrzydłach
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dwie szerokie przepaski, w ogonie trzy pobo-

czne stórówki białe; lotki czarne biało brzeży-

ste; ogon równy długi cali 3. Całkowita dłu-

gość cali 52. Samica popielato zielonawa, skrzy-

dia i ogon jak u samca. Ojczyzną Syberya, zimą

kupołudniowi aż do Węgier zalatuje.

6. GIL POPIELATY, m. ZPyrrhula cinereola,

TEMM.

Bouvreuil cendrillard,Teu. pl. col.11.f.1.

Głowa i płaszcz sino popielate, skrzydła

i ogon ciemniejsze; na skrzydłach plamka biała,

spód biały; dziób koralowo czerwony; nogi

sine. Długość cali 43. Ojczyzną Brazylija.

7. GIL ŻUCHWIAK, m. Fyrrhula falcirostris,

TEM.

Bouvreuil perroquet, TEMM. pl. col. 11. f. 2.

Zuchwa od szczęki szersza, wypukła, wgięte

krajce szczęki obejmująca; szczęka więcej

niż w innych gatunkach tego rodzaju ża-

krzywiona.

Ciemno popielaty, oliwkowym kolorem lek-

ko pociągnięty z wierzchu; skrzydła i ogon

czarniawe; gardziel żółtawa, piersi popielate,

środek brzucha biały. Długość eali 5. Nowo

odkryty w Brazylii.
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8. GIL BIAŁODZIOBY, m. Pyrrhula torrida,
TEuu.

Bouvreuil Q bec blanc, Burr. Ois. T. IV.
p. 388. |

Łosia, AUCT.

Czarny; piersi i brzuch ciemno kasztano-

wate; na skrzydłach plamka i dziób biały. U sa-

micy nić ma białej na skrzydłach plamki. Dła-
gość cali 43. Mieszka w Gujanie.

9. GIL OKULAROWY, m. Pyrrhuła diops, TeMM.

Grivelin a cravate, SONN. Ois. T. II. p.63.
Burr. enł. 659. f. 2.

Losia collarta, car B. GMEL.

Z wierzchu zielonawo modry, spód i ku-

per rudawy, napierśnik i ogon czarny, przy
oku plamka rudawa, skrzydła rudo, Żółto i

czarno upstrzone, dziób czarny, nogi czarniawe;

dlugość cali 43. Ojczyzną Angola.

10. GIL CZARNY, m. Pyrrkhula nigra, Teu.

Bouvreuil notr, Burr. Ois. T. IF. p. 394.
Losia, AUCT.

Czarny; na brzegu skrzydeł małe lusterko

biate. Długość cali 5. Ojczyzną Nowa Hiszpania.
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11. GIL BIAŁOCZELNY, m. Pyrrhuła lineola,

VAILL.

Biorg Bouveron, BuFF. ed. Sonn. T.

XIII. p, 184. ;

Losia fusca et lineola, GMEL.

Głowa i wierzch czarny z połyskiem sza-

firowym; od spodu biały; na czole i na skro-

niach kresy białe; nasada lotek piórwszego rzę-

du biała. Długość cali 47. Ojczyzną Kajenna,

Pyrrhula buvronoides, LESSON'A zdaje się być

odmianą tego gatunku.

12. GIL KĘDZIERZAWY, m. Pyrrhuła crispa,

VIEILL.

Bouvreuil 6 plumes frisćes, Sh enl. 319.
f.1. |

Ubarwienie i wielkość poprzedzającego,

lecz pióra na grzbieciei podbrzusiu, tudzież

pokrywy podogonowe kędzierzawe. Od Les-

son'a poczytany za ten sam gatunek co poprze-

dzający.

13. GIL DWUBARWNY, m. ZFyrrhula bicolor,
TEMM.

Bouvreuil Brunor, Burr. Ois. T. 1V. p. 137. i

Losxia, AuCT.

Wierzch głowy, kark, grzbiet, skrzydła i

ogon brunatne; krzyże, kupex i cały spód rdza-
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wo czerwone; dziób i nogi białawe. Długość
cali 33. Ojczyzną Indye wschodnie.

14. GIL DROBNY, m. Pyrrhula minuta, TEMN.

Bouvreuil a venire rouz, BUFF. enl, 319.f. 2.
Lozsia minuta, AuCT.

Ciemno szary; spód i kuper ciemno rdzawy;
nasada lotek biała, dziób i nogi czarniawe;

mniejszy od poprzedzającego. Ojczyzną Ame-

ryka południowa.

15. GIL RDZAWOGARŁISTY, m. Pyrrhula

nocźis , TEMM.

Bouvreuil Pere-noir, BUFF. enl. 201. fig. 1.

Fringilla noctis et martinicensis, GuEL.

Czarny; gardzieliuzdy rdzawe, tęcze czer-

wone, nogi brunatne. Długość cali 44. Ojczy-

zną Ameryka paw
H i

16. GIL FIOLETOWY, m.Pyrrhula violacea,

Teu.

Bouvreuil 3 soureśls rouges, Brr. 0is. T. IV.
p. 396.

Losia, AuCr.

Ciemno fioletowy; brwi, gardziel i rzyć
czerwone; dziób czarny, nogi czarniawe. Dłu-
gość cali 4!. Mieszka na wyspach Ameryki po-
ludniowećj.

UCP" TA. 13
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17. GIL TOWARZYSKI, m. Pyrrhula synaica,

TEMM.

Bouereuil social, TeuM. pl. col. 375. Ó, $.

Fringilla, LICHT.

Kantar karmazynowo pąsowy, głowa czer-

wono kasztanowata, na czole końce piórek sre-

brzyste , wierzch ciała popielaty z blado różo-

wym odblaskiem, cały spód i kuper karminowo

różowy, lotki i stćrówki brunatne popielato

brzeżyste, dziób żółtawy, ogon słabo wycięty.

Długość cali 5;. Samica % wierzchu brunatna-

wa, od spodu świetlejsza, brunatno zrzadka

upstrzona. Niedawno przez P. Hemprich od-

kryty w Arabii na podnożu góry Synai.

18. GIL RÓŻOWY, m. Zyrrhula githaginea,

TeMmM.

Bouvreuil githagine, TEM. pl, col. 400. 4,9.

Fringilla, LICHT.

Z wierzchu szaro popielaty; na karkui

grzbiecie ciemniejszy; kuper, brzegi łotek i stć-

rówek blado różowe; spód blado popielaty, ja-

sno różowym kolorem pociągnięty; dziób i no-

gi koralowo czerwone. Dlugość cali 43. U sa-

micy spód ciała nie różowym, lecz izabello-

watym kolorem się mieni. Ojczyzną Syrya i

- Nubija, przypadkowo w niektórych krajach E-

uropy południcwćj widziany. :
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19. GIL KRÓTKOSKRZYDŁY, m. Pyrrhula
órachyptera, TEMM.

Bouereuil brachyptere, BUFF. enl. 204.f.1.

Losia aurantia, ó, GMEL.

Ciemno pomarańczowy; wierzch głowy,
skrzydła i ogon czarne; lotki i stćórówki po-

marańczowo brzeżyste. Długość cali 43. Oj-

czyzną Brazylija.

Pyrrhula fuscescens, P, Mysia, VIEILL.; 2,
Fraterculus, viridis t Telasco, LESS., być mogą
przy Gilach zamieszczone. i

RODZAJ TRZYNASTY.

ŁUSZCZAK, m. FRINGILŁA, ILLiG., TEM.
LICHT.

Fringilla, Losia, Corythus, Pitylus, Cocco-
thraustes, Estrilda, Pyrgitta, Vidua,
Coeleós, Carduelis, Linaria, AucT.

_Gros-bec, Pinson, Fr.; Finch, Kernbeisser,

Niem.

Dziób krótki, gruby, prosty, wypukło stóż-
kowaty,- szczyt cokolwiek na czoło zachodzacy,
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szczęki równodługie, ostrozakończone; krajce
gladkie, wierzchnie otulają spodnie *;.

Nozdrza nasadowe, przyszczytne, okrą-
glawe, piórkami naczelnemi przysłonione.

Nogi poskoczne, mierne; obówie tarczo-

wate. "R22R
Skrzydła mierne, lotka 3cia lub 4ta naj-

dłuższa. i
Ogon c.

Łuszczaki należą do liczby ptaków drob-
nych, rozproszonych na calćj kuli ziemskićj.
Wszystkie Żyją w jednożeństwie; są bardzo
mnożne, bo kilka razy do roku wyprowadzają
połówka gnieżdżą się na drzewach, licznemi
gromadami wędrują; karmią się różnemi nasio-
nami, dając pierwszeństwo tym, które w jądrze
tluszcz olejny zawierają: a ponieważ wszyst-
kie bez wyjątku z łupin je wyłuszczają, ziaren
całych nie połykając; przeto nazwisko rodzaju
Łuszczak , właściwićj od wielu innych im słu-
ży. Życie tych ptaków towarzyskie; łatwość,
z jaką się zwykle oswajają i niewolą ZNOSZĄ,
glos niektórych przyjemny, upierzenie wielu
r

%) Nieraz wspomniane w mianowaniu charakterów
krajce wgięte, dają się częstokroć postrzegać na
exemplarzach wypchanych, gdzie przez samo za-
suszenie tego nabrały kształtu.
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gatunków świetne, są zaiste przyczyną bliższego
poznania ich obyczajów. Większa część zagra-
nicznych i kilka europejskich dwukrotnemu u-
lega pierzenin się; u takichto samce na zimę
przybierają barwę samiczą; młode zaś pićrw-
szoletnie samce po powtórnćj piór zmianie, od
starych już się niczćm nie różnią.

Mówiąc o Gilach uczyniliśmy uwagę otru-
dności odrębnego podziału między gatunkami.
tego licznego rodzaju. Temminck za najprost-
szy sposób podaje uszykowanie wszystkich
Luszczaków w trzech głównych oddziałach zo-
stawując do wolnego przenoszenia bliższych ga-
tanków, bez naruszenia ogólnćj onych klassy-

fi kacyi.

ODDZIAŁ PIERWSŻY.

GRUBODZIOBY; ZATICONES, Teux.

Coccothraustes et Pitylus, Cuv., Less.

„ly6onoch, Ross.; Dlask, Cz.; Kerndeisser,
Niem.; Gros-bec, Fr.; Grosteak, Ang.

Dziób bardzo gruby mnićj więcćj rozsze-
rzony.

I. ŁUSZCZAK SZAROZIELONY, m. Fringilla
cayana , TEMM.

Gros-bec gris-verd, Burr. en, 616. 2.
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Coracias, LATH., GMEL.
Tanogra decumana, LICHT.

Szaro zielony; brew i gardziel biała, ta

ostatnia z obu stron dwóma czarnemi prążkami
odznaczona; przód szyi, piersi i brzuch popie-
latawe; dziób czerwonawy, nogi sinawe, ogon

zaokrąglony. Długość cali 9. Ojczyzną Kajen-

na, San-Paulo.

2. LUSZCZAK MODRY, m. Zringilla grossa,
TEMM.

Gros-bec bleu, Burr. enl, 154. Ó.
Losia, Aucr.

Popielato modry; kantar, przód szyi i stć-

rówki czarne; gardziel biała; dziób czerwony,

nogi sine. Długość cali 8, Ojczyzną Ameryka

południowa. |

Uwaga. Fringilla gnatho, Prof. LICHTEN-
STEIN'A podobnćj barwy i wymiaru, bez gar-
dzieli białćj, z mnićj czerwonym dziobem, czy

nie jest odmianą płci lub wieku? niemnićj Zo-

sia fuliginosa, DAuD. 7. II. p. 372.

3. ŁUSZCZAK GRUBODZIÓB, Joxbz.; Fringilla
Coccothraustes, TEMM.

Gros-lec commun, Burr. en/, 99. 6, 100. $.
Losia, AuCGr.

Glowa i kuper kasztanowato rudawe, na
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czole świetlejszy, kantar, uzdy i gardziel czar-
ne; kark siwy, grzbiet ciemno kasztanowaty;
na skrzydłach smuga biała, lotki drugiego rzędu
tępo zakończone jakby ucięte; dziób czarniawy,
spód ciała popielato czerwonawy, ogon krótki.
Długość cali 7. Samica mało się różni od samca.
Mieszka w północnćj Europie i Azyi, u nas
się gnieździ, lecz przed mrozami wcześnie od-
latuje. Wszystkim wiadomo, że silnym swym

dziobem krusząc pestkę dojrzałych wiszeń, sa-
me jądra tylko zjada.

4. TUSZCZAK DZWONIEC, Rzącz.; Fringilla
Chloris, TEM.

Gros-bec Verdier, Burr. enl. 267. Pp
Losia, Avcr.

Zółtawo zielony; szrank skrzydeł, nasada
lotek i większćj części stćórówek cytrynowo
Żółta; dziób i nogi cielistego koloru. Długość
cali 553. Ojczyzną Europa. U nas pospolity ;
zimą licznemi stadami trzyma się w zaroślach,
mianowicie w jałowiec obfitujących. Dzwońca

w niektórych słowiańskich dyalektach Żeglotką

nazywają.

5. ŁUSZCZAK LESNY, KLUK.; Fringilla petro-
nia, LATH.

Gros-bec Soułcie, Burr. enł. 225.
Fringilla stulta, leucura, bononiensis, Aurc.
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Szaro brunatny z wierzchu, świetlejszy od

spodu, brwi białe, nad brwiami przepaska czar-

na obejmująca prawie caly wierzch glowy; na

przodzie szyi plama żólta, dziób z wierzchu

brunatny, żuchwa Żółtawa, nogi ciemno cieliste.

Długość cali 53. Mieszka w okolicach lesnych
tylko krajów południowćj Europy; u nas nie-

postrzeżony. Pallas o nim żadnćj wzmianki nie

czyni.

6. ŁUSZCZAK WĄTPLIWY, m. Fringilla in-

cerża, RISSO.

Gros-bec incertain, TEMM. M. V. III. p.254.

' Fringille incertaine, Rovx. Orn. pr. tab.

78. P. >

Erythrospiza incerta, CH. BONAP. Faun. iżal.

Jasc. 24.

Oliwkowo zielony na grzbiecie, brunatno

wdłuż stosin nakrapiany; spód białawy, stć-

rówki brunatno brzeżyste, dziób i nogi szarawe.

Długość cali 53. Niedawno odkryty we Wio-

szech i Francyi południowćj, gdzie się tylko

w przelotach okazuje.

7. ŁUSZCZAK SZEROKOSTERNY, m. Frin-
gilla fiabellifera, TEM.

Gros-bec dvantail, BuFF. enł. 380.

Losia, AUCT.

Z wierzchu rdzawe brunatny, ze spodu
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ciemno rdzawy; lotki, stćrówki, dziób i nogi

czarniawe, Dłagość cali5. Ojczyzną Wirginija.

8. ŁUSZCZAK RÓŻOWOGARLISTY, m. Frin-
gilla, ludoviciana, TEMM.

Gros-bec de ła Louisiane, BuFF. enl. 153.

f. 2 |
Coccothraustes, BR1ss.; Łosia, AuCT.

Czarny ; gardziel różowa; piersi, brzuch,

przepaska na skrzydłach, kuper i końce stćró-
„ wek białe. Długość cali 63. Ojczyzną Ameryka
północna. :

9. ŁUSZCZAK BŁĘKITNY, m. Fringilla coe-
rulea, TEMM.

Gros-bec Bec-rond, Burr. Ois. T.1V. p. 292.

Losia coerulea et cyanea, AuCT.

Blękitny; kantar czarny, skrzydła, ogon,
dziób i nogi czarne; na skrzydłach dwie prze-
paski kasztanowate. Dlugość cali 6. Ojczyzną
Ameryka południowa. Odmianę tego gatunku
z czołem i plamą na policzkach biękitną Lich-

tenstein opisuje pod nazwiskiem Frźngilla Brii-
: sonii,

10. ŁUSZCZAK MASKOWANY, m. Pringilla
canadensis, TEMM.

Gros-bec fłacert, BUFF. enl. 152. j. 2.

Loxia et Pitylus, ACT.

Z wierzchu zielono oliwkowy, ze spodu
orm AE 14
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oliwkowo żółty, kantar i podbródek czarny,

dziób i nogi sine. Długość cali 63. Mieszka

w Ameryce północnćj.

11. ŁUSZCZAK UPSTRZONY, m. Fringilia do-
minicensis, TEMM.

Gros-bec Verdin, Burr. enł. 341. fig. 2.

Losia, Aucr.

Wierzch brunatno zielony, spód rudawy

brunatno upstrzony, okolice oczu i pokrywy

podogonowe białe, lotki czarne. Długość cali 53-

iMeszka na wyspie św. Dominika.

12. ŁUSZCZAK POPIELATY, m.Fringilia gri-

sea, TEMM.

Gros-bec Grisalbin, Burr. eni, 393. f. 1.

Loxia grisea et cana, AUCT.

7 wierzchu błękitnawo popielaty, czoło i

szyja białe, spód białawy, nogi czerwonawe.

Długość cali 4. OjczyznąWirginija.

13. ŁUSZCZAK PURPUROWY, m. Fringilla

| purpurea, LATH.

Gros-bec violet, WiLs. T. I. pl. 7. 8.

Ciemno fioletowy; brzuch biały, na skrzy-

dłach i ogonie fiolet brunatnym kolorem przy-

ćmiony. Długość cali 53. Samica brunatna na

piersiach upstrzona. Ojczyzną Karolina.
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14. ŁUSZCZAK MODRAWY, m. Fringilla ja-

"maica, LATH.

Gros-bec Bonana, Bvrr. Ois. T. IV. p. 139.

Fringilla et Passer, AUCT.

Z wierzchu modry, ze spodu świetlejszy,

brzuch żółto plamisty, lotki i stórówki czarne

błękitnawo brzeżyste. Długość cali 5. Ojczyzną

Jamaika. i

15, ŁUSZCZAK KATOTOL, m. Fringilla mezi

cana et Catotol, I.ATH.

Gros-bec Acatóchili et Catotoł, Burr. Ois.

z. 4 P. 234.

Wierzch zielonawo brunatny, spód żółtawy,

skrzydła i ogon brunatne zielonawo brzeżyste.

Długość cali 44. Ojczyzną Mexyk.

16. LUSZCZAK KARDYNAŁ, m. Fringilla car-

dinalis, TEMM.

Gros-bec Cardinal, Burr. enł. 37. 6.

Losia et Coccothraustes, AUCT.

Czub na głowie zaostrzony, całe upierze-

nie, dziób i nogi czerwone; kantar, uzdy igar-

dziel czarne. Długość cali 74. Śpićwa przy-

jemnie. Ojczyzną Ameryka północna, Stany

Zjednoczone.
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17. ŁUSZCZAK CZERWONOCZUB, m. Frin-

gilla cucullata, TEuu. '

. Gros-=bec Parcare huppć, BUFF. enl. 103.

Losia dominicana coronata, var. g. GMEL.

Płaszcz, skrzydła i ogon popielate, spód

ciała białawy, czub, głowa, przód szyii śro-

dek piersi czerwone; dziób i nogi czerwonawe

Dlugość cali 63. Ojczyzną Brazylija.

18. ŁUSZCZAK KARDYNAŁEK, m. Fringilla

dominicana, TEMM.

Gros-bec Parvare, Burr. enl, 55.

Losia dominicana, AuCT. .

Biały; głowa i gardziel czerwone, grzbiet,

skrzydła i ogon czarne, lotki i stćrówki bialo

brzeżyste; cokolwiek od poprzedzającego mniej-

szy. Ojczyzną Brazylija.

19. ŁUSZCZAK BRAZYLIJSKI, m. Fringilla
brasiliensis, TEMM.

Gros-bec Gutrnegat, Burr. enł. 321. f. 1.

Bmberiza, AUCT.

Wierzch głowy, szyja, pó ciała żólty ;

grzbiet, skrzydła i ogon brunatne żółtobrzeży+

ste, dziób „czarny. Długość cali 5. Mieszka

w Brazylii.
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20. ŁUSZCZAK GNIADY, m. Fringilla borto.
nica, TEMM. :

Gros-bec mordorć, Burr. enl. 321. fi 2.
Emóderiza, AUCT.

Czerwono gniady; pióra skrzydei i ogona
brunatne rdzawo obrzeżone; dziób czarny, nogi
czerwonawe. Długość cali 54. Ojczyzną wy-
spa Burbon.

PŁATY są v5%553 1 ;

21. ŁUSZCZAK ŻÓŁTOGRZBIETY, m. Frin-
gilla capensis, Temu.

Gros-bec noir et jaune, BurF. enł. 101. żę
1. Ó. (barw. letnia),

tachetć, IDEM. 659. J. 1. (barwa zimowa).
Łosia capensis et aurea, AUCT., Orże, Liss.

Samiec w barwie letnićj czarny; grzbiet,
naramniki i brzegi lotek żółte, pokrywy skrzy-
del rdzawo brzeżyste; dziób i nogi carnez.
Długość cali 6. Samiec w barwie zimowćj Żót-
tawy brunatno upstrzony, kuper i naramniki
żółte; w takióćm upierzeniu Fringilja phaterata,
ItLIG., Zosia nacvia, GyeL. Ojczyzną Afryka po-tudniowa.
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22. ŁUSZCZAK ŚWIETNY, m. Fringilła Oriz,
TemM. *).

Gros-bec Oriz ou Cardinal, BuFF. enł. 309,
f.2

Losta, AUCT.

Świetno pąsowy; czoło, policzki, podbró-

dek, piersi i brzuch axamitno czarne; pióra
skrzydeł i ogona brunatne szaro brzeżyste. Dłu-

gość cali 6. Samica szara. Ojczyzną Afryka.

23. ŁUSZCZAK PŁOMIENISTY, m. Fringilla
tgnicolor, VIEILL.

Gros-bec tgnicolor, BUFF. enl. 134. f. 1.
Fringilla ignicolor, HeMPR. Symó. D. 1.

tab. 11.
Łosia, AUCT.

Płomienisto pąsowy; dziób, czoło, skronie
i brzuch czarne, skrzydłai ogon szaro brunat-

ne; pokrywy ogonowe pąsowe przedłużone, aż

po koniec ogona sięgają, a stąd się zdaje iż
cały ogon jest czerwony. Taką jest barwa le-

tnia; zimą samice, samce i miode z wierzchu

szare, od spodu białawe. Długość cali 43. Oj-
czyzną Afryka północna.

'%) Temminck i Lesson zdaje się- że mylnie cytują ta-

blicę 6 Buffon'a jako synonimę Fring. Orir; rze-
czywiście fig. 2. pod nazwiskiem Cardinal rouge

1
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24. ŁUSZCZAK BRUNATNO ZIELONY, m.
Fringilla butyracea, LINN.

Gros-bec Vert-brunet, BurFF. enl. 341.ZE
Losia, AuCT.

Z wierzchu brunatno zielony:; czoło, brwi,
cały spód ciała i kuper żólte, dziób i nogi bru-
natne. Długość cali 44. Ojczyzną przylądek Do-
brój Nadziei.

25. ŁUSZCZAK RYŻOJAD, m. Fringilla ory-
zivora , 'TEMM.

Gros-bec Podda, Rurr. enł. 152. f. 1.
Coccothraustes, BRIsS.; „Łosia, Aucr.

____ Błękitnawo popielaty; głowa, gardziel i
o50n czarne, policzki białe, brzuch różowy;
dziób, powieki i nogi czerwone. Długość cali 5.
Ojczyzną Indye wschodnie, Afryka. Łosia ja-
vensis, LATH. jest młodym Ryżojadem.

26. ŁUSZCZAK CZERWONOGŁOWY,m. Frin-
gilla erythrocephala, Teu.

Gros-bec Gricelin, Burr. enł. 309. Jody
Losia brasiliana et erythrocephała, Aucr.

du Cap, z głowy ma podobieństwo do Fring. Ortiz,
z czerwonego zaś ogona do Hrin. ingnicolor, a
więc jako obojętną nie powinna być do cytacyi
użytą,
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Głowa, gardziel i środek brzucha czerwo-

ne, płaszcz brunatny, skrzydła i ogon fezarne;

na szyi obróżka, dwie przepaski na skrzydłach

i końce stórówek białe, cały spód ciała białe-

mi czarno obwiedzionemi kroplami upstrzony;

dziób i nogi różowe. Długość cali 53. Ojczy-

zną pobrzeżap. Afryki.

27. ŁUSZCZAK CZERWÓONODZIOBY,nm. Frin-

gilla Quelea, TEMM.

Gros-bec Dioch, VIEILL.; pł. 22, BUFF. en/, 223.

f.1. JD. 183. f. 2. (odm. barw.)

Emberiza, Losia et Passer, AUCT.

Rdzawo popielaty ; płaszcz i ogon bru-

natny; czoło policzki i gardziel czarne; dziób i

nogi czerwone. Długość cali 44. Ojczyzną Se-

negal.

3. ŁUSZCZAK ŻÓŁTOŁBISTY, m. Fringilla

bengalensis, TEMM.

Gros-bec Orchef, Burr. enl. 393. f. 2.

Losia, AuCT.

Brunatny; wierzch głowy żółty, policzki

białe, brzuch białawy brunatno upstrzony; dziób

i nogi różowe. Długość cali5:. Ojczyzną Indye

wschodnie.
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29, ŁUSZCZAK OBROŻNY, m. Fringilla colla-
ria, 'TEMM.

Gros-bec Nonette, Burr. enł. 393. f. 3, Ó.
Losia, AUCT.

Z wierzchu stalisto zielonawy; czoło, oko-
lice oczu, gardziel i obróż żółtawa, dziób, na
piersiach pręga księżycowata i ogon czarny;

* brzuch i kuper rudawo biały. Długość cali 43,
Ojczyzną Afryka.

30. ŁUSZCZAK SZAFIROWY, m. Fringilza uł-
tramarina, LATHU.

Gros-lec outremer, Burr. Ois. T. IV. 2.56.

Ciemno błękitny; dziób biały, nogi czer-
wone; wielkość Kanarka. Ojczyzną Abissynia.
Miode pićrwszoletnie szare.

31. LUSZCZAK KROPKOWANY,m. Fringilla
punctularia, TEMM.

Gros-bec Domino, Burr, enl. 139. f. 1.
Losta, AuCT.

Ciemno gniady; brzuch popielaty; boki i
podbrzusie białemi czarno obwiedzionemi krop-
kami gęsto upstrzone; nogi czerwonawe. Dłu-
B8ość cali 41. Mieszka na wyspie Jawiei Timor.

OBR n.-. 15
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32. ŁUSZCZAK KAPTUROWY, m. Fringilla
molucca, 'TEMM.

Gros-bec Moine, Burr. enl. f. 2.
Losia, Aucr.

Brunatny; dziób, głowa, przód szyi i stć-
rówki czarne, spód biały czarno falisty. Dlu-

gość cali 4. Mieszka na wyspach Moluckich.

33. ŁUSZCZAK CZARNOGŁOWY, m. Frin-
gilla malacca, 'TEuu.

Gros-bec jacobin, BUFF. enł. 139. f. 3.

Friugilla atricapilla, VIEILL.
Losxia thalacca,GMEL.

Głowa, szyja i podbrzusie czarne, płaszcz

i ogon ciemno gniady, brzuch biały, dziób i

nogi sine. Długość cali 44. Ojczyzną wyspa

Jawa.

34. ŁUSZCZAK POMARAŃCZOWY, m. Frin-
gilla aurantia, Teu.

Gros-bec bouteret, Burr. enl. 204. f. 2. .

Losia aurantia, Q, GMEL.

Głowa, szyja i wyższa część piersi czar-

ne, płaszcz i ogon Żołtawo pomarańczowe,

skrzydła brunatne żółto brzeżyste; spód ciala

biały. Długośćcali 4:. Ojczyzną Afryka po-
łudniowa.
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35. ŁUSZCZAK STRYCHOWANY, m.Fringilla

striaia, TEMM,

Gros-bec centre blanc, Burr. enł, 153. f. 1.
Losia, AUCT.

Brunatny; drobnemi rdzawemi strychami
gęsto upstrzony, spód ciała biały, gardziel i
dziób czarniawe.  Diugość cali 33. Ojczyzną
wyspa Jawa.

36. LUSZCZAK BIAŁOGŁOWY, m. Fringilla

Moja, TEuv.
Gros-bec Majan, Burr. enł. 109. /Ł
Losia, AucT.

Glowa, szyja, lotka 2gai 4ta białe, płaszcz
kasztanowaty, ogon ciemno rdzawy, skrzydła
krótkie, dziób białawy. Długość cali 4. Ojczy-
zną Indye wschodnie.

37. ŁUSZCZAK PRZEPASANY, m. Fringilla
terguata, 'TEMM.

Gros-bec 4 collier interrompu, Rutr. enł,
109. f. 2

Fringilla Maja, Gutt,

Kasztanowato czerwonawy z wierzchu,
spód białawy, na piersiach przepaska kasztano-
wata, gardziel czarna. Długość cali 33. Ojezy-
Zną wyspa Kuba *, Timor.
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38. ŁUSZCZAK BIAŁOGRZBIETY, m. Frin-

| gilla leuconota, TEM.

Gros-bec leuconote, TEM. pł. coł. 500.f. 1.

Twarz, przód szyi, piersi i ogon czarne

fioletowo mieniące, na brunatnym grzbiecie sto-

siny piór białe, kuper i brzuch czysto białe, o0-

gon klinowato przedłużony. Dlugość cali 4. Nie-

dawno w Bengalu odkryty.

39. ŁUSZCZAK JARZĘBATY, m. Fringilla ni-
sorża, TEMM.

'Gros-bec ćpervin, TEM. pł. coł. 500. f. 2.

Kantar, gardziel i przód szyi ciemno ka-

sztanowate; płaszcz brunatno rudawy, ogon

szaro popielaty; piersi i brzuchbiałe czarniawo

w poprzek pręgowane, dziób błękitnawo czar-

ny. Dlugość cali 34. Odkryty przez Kuhla na

wyspie Jawie.

40. LUSZCZAK BIELIK, m. Fringilla Maya-

notdes, 'TEMM.

Gros-bec maynoide, TEuu. pł. coł; 500. f. 3.

Głowa i kark biale, płaszcz, boki i ogon

ciemno kasztanowate, pokrywy ogonowe błysz-

czą jakby lakierem pociągnięte; przód szyi;

piersi, brzuch i pokrywy podogonowe czarne.

Długość cali 35, Ojczyzną Jawa.
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41. LUSZCZAK KLINOSTERNY,m. Fringilia
sphecura, TEMM.

Gros-bec longicone, TEuu. pł. coł. 96. 1.ó,

3..P; i
Gros-bec de Java, BurF. enł, 101. f. 2.
Embieriza quadricolor, GMEL.

Czoło, policzki, przód szyi, błękitne;
wierzch głowyi płaszcz ciemno zielony, spód

ciała rudawo szary; na brzuchu szeroka prze-

paska, kuper i dwie środkowe bardzo przedłu-

Żone stćrówki pąsowe; dziób czarny. Dlugość
cali 6. Samica rudawo szara, ma tylko trochę
czerwoności na kuprze i przy nasadzie ogona,
który jest o cal jeden krótszy niż u samca. Mie-
szka na wyspach Jawie i Sumatrze.

42. LUSZCZAK CZARNOBRZUCHY, m. Zrin-
gilla melanogastra,. TEMM.

Gros-bec Worabec, VieltLr. Ożs. ch. pł. 28.
Losvia afra, GMEL.; Fringilla abyssinica,

LATH.

Wierzch i rzyć żółte, spód czarny, na kar-
ku czarna przepaska, brzegi stćrówek zielona-
we; wielkość Kanarka. Ojczyzną Senegal.
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43. ŁUSZCZAK JAPOŃSKI, m. Fringilla Ka-
warahiba, TEMM.

Gros-bec Kawarahiba, Temu. pł. col. 588.

g. 1.

Głowa i szyja popielate, grzbiet purpuro-

wo kasztanowaty, kuper zielony , spód zielono

purpurowy , lotki i stćrówki czarne przy nasa-

dzie żólte; silny dziób i nogi brunatno żółtawe.

Długość cali 6. Ojczyzną Japonija.

44. ŁUSZCZAK RDZAWY, m. /ringilła rus-

sata et rutilans, TEMM.

Gros-bec roussard, Teu. pl. col. 588. f. 2.

Z wierzchu ceglasto rdzawy,, od spodu bia-

ławo popielaty; skrzydła i ogon brunatne, na

skrzydłach przepaska biała; przód gardzieli

czarny z obwódką białą. Długość cali 5. Oj-
czyzną Japonija.

45. ŁUSZCZAK WRÓBEL, m. Zringilla dome-
stica, LINN.

Gros-bec Możneau, Burr. enł. 6. f. 2. 8
(niedokładny). iv. 55.f. 1. (młody).

Pyrgitta, Cuv.

Wierzchi tył głowy popielaty, brew ka-
sztanowata; uzdy, gardziel i przód piersi czar-

ne; spód ciała białawo popielaty, pióra grzbie-
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towe i pokrywy skrzydlne czarne, kasztano-
wato obrzeżone, na skrzydłach przepaska bia-
ia. Dlugość cali 5. Samica szaro popiełata. Od-
miany białawe, zupelnie białe, z głową bialą
it. d. dosyć są pospolite. Ojczyzną Europa.

46. LUSZCZAK PRZEDALPEJSKI, m. Zrin-
gilla cisałpina, Temu.

Gros-bec cisałpin, Temu. M. Z, I. p. 351,
Al. ©.

Pyrgitta, Cuv.

Wierzch głowy ikark kasztanowaty, z re-
sztą w niczćóm od poprzedzającego się nie różni.
Mieszka w krajach górzystych Europy polu-
dniowej.

47. LUSZCZAK POŁUDNIOWY, m. Zringilla
hispaniolensis, TEMM.

Gros-bec Espagnol, Teu. M. 7. I, p. 353,
Atl. 4.

Pyrgitta, Cvv.

Wierzch głowy i kark ciemno kasztanowa-
ty, płaszcz czarny, wszystkie pióra rdzawo
brzeżyste; gardziel, przód szyi i wierzchołek
piersi czarne, Cczarność ta się rozchodzi na boki
ciała w dlugie płomykowąte plamki tak, iż
Środek brzucha tylko jest biały; brwi i poli-
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czki białe, dziób czarny silniejszy i dłuższy

jak w obu poprzedzajacych gatunkach. Ojczy-

zna kraje południowe Europy; Hiszpanija, Sy-

cylija; tudzież Egipt, Indye wschodnie i Japo-

nija.

48. ŁUSZCZAK MAZUREK, Rzącz.; Fringilla
montana, LINN.

Gros-bec Friquet, BUEF. enl. 267, f. 1. (nie-

dokładny).

Pyrgitta, Cuv.

Wierzch i tył głowy czerwono kasztano-

waty; brwi, plama nad uszami, gardziel i przód

Szyi czarne; policzki i półobróż na karku biale,

grzbiet i barkówki czarne z obrzeżeniem piór

kasztanowatćm; dwie białe przepaski na skrzy-

dle i piersi popielate, brzuch białawy. Dłu- .

gość cali 5. Ojczyzną Europa, Azya pólnocna;

w Japonii zowią go Zuzume.

49. ŁUSZCZAK ISLANDZKI, m. Fringilla ts-

landica, FABER.

Gros-bec islandais, Temu. M. V, IV. p.642.

7 wierzchu popielatawo zielony, brunatno

podłużnie upstrzony; policzki rudawo brunatne;

gardziel, przód szyi i wierzchołek piersi żół-

tawe brunatno nakrapiane, spód ciała' biały,

stćrówki zaostrzone brunatne, zewnątrz zie-
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 lonawo, wewnątrz biało brzeżyste; dziób silny,
gruby, czarniawy. Długość cali 5. Świeżo od-
kryty w Islandyi przez P. Faber.

50. LUSZCZAK PODKOWIEC, m. Fringilia ar-
- €uata, GMEL.

Gros-bec croissant,Burr. enł. 230. f. 1.Ć.
Pyrgitta, Cuv.

Głowa, szyja i ogon czarne, płaszcz gnia-
dy; skrzydła, dziób i nogi brunatne; pręga ma-
jąca kształt podkowy obejmująca szyję aż po
same oczy, przepaska na skrzydłach i spód
ciała białe. Długość cali 6. Ojczyzną Przylą-
dek Dobrćj Nadziei.

51. ŁUSZCZAK SKROMNY, m. Fringilla sim.
płez, LicHr.

Gros-bec simple, Teuu. pł. coł. 358, FLŚ,
J. 24.

Z wierzchu popielaty, ze spodu białawy;
uzdy, gardziel i przód szyi czarne, lotki i stć-
rówki czarne popieląto brzeżyste; policzkibiałe,
dziób czarniawy przy nasadzie biały. Długość
cali 53. Ojczyzną okolice Embukohl w Nubii.

Orn. T. it. 16
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52, ŁUSZCZAK CZTEROPRĘGI, m. Fringilla
matutina, LICHT.

Gros-bec Chingolo, AzAR. 135. Rosty colla-

| redfinch, LATH.

_Gros-bec Moineau de la Terre defeu]SONN.

Qis. 12. p. 250.

' Głowa popielata cztćórma pręgami czarne-

mi oznaczona; kark, szyja i piersi czerwono

rdzawe, gardziel biała, z dwóma u spodu plam-

kami czarnemi, brzuch popielaty, grzbiet bru-

/ natno strychowany. Młode na piersiach stry-

chowane. Długość cali 6. Ojczyzną Brazylija.

53. ŁUSZCZAK KRZYŻAK, m. Fringilla cru-
cigera, '[EMM.

Gros-bec croisć, Teu. pł. coł. 269. f. 1. 8.

Popielaty; dziób, głowa i obrzeżenie piór

skrzydlnych białawe, przez oko. przepaska i

smuga ciągnąca się na spodzie ciała od dziobu

.aż do ogona czarna; smuga ta rozszćrza się

nad piersiami aż na boki szyi w kształcie krzy-

Ża. Długość cali 4). Mieszka w Bengalu.

54. ŁUSZCZAK BIAŁOUCHY,m. Fringilla oto-

leuca, TEMM.

Gros-bec oreillon blanc, TEuu. pł. coł. 262.

f. 2, 3.9..

Czarny; policzki, półobróż na karku, bo-
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ki ciała i naramniki białe; grzbiet i barkówki

ceglaste, lotki i stórówki rudawo brzeżyste,

dziób białawy. Długość cali 4, Ojczyzną Ne-
negal.

55 ŁUSZCZAK ŻÓŁTY, m. Fringilla lutea,
LichT.

Gros-bec Jaunet, Teu. „i col. 365. f. 1.ę

2. $.

Cytrynowo żółty; grzbiet kasztanowaty,

skrzydła i ogon brunatne kasztanowato brzeży-
ste, na skrzydłach dwie białe przepaski, Dłu-
gośc cali 5. Niedawno odkryty przez P. Riippell
w Nubii.

56. LUSZCZAK CZERWONOOKI, m. as

erythrophthalma, Ten.

Gros-bec erythrophthalme, Was. pł. 10.
FE SĘ.

JEmóeriza, Aucr.

Czarny z odblaskiem czerwonym; brzuch
rudawy, na skrzydłach plama biała, lotki biało
brzeżyste, tęcze czerwone, Długość cali 8. Oj-
czyzną Ameryka północna,
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57. ŁUSZCZAK ŚPIEWAK, m. Friugilla can-
tans, IuICHT.

Gros-bec Gris, VIEILL. Ots. ch. pl. 57.

Łosia, AUCT.

Śniady; czerwono strychowany z wierzchu,

spód biały, ogon zpRÓWic: Diugość cali 4.

Ojczyzną Afryka.

58. ŁUSZCZAK BIAŁOPIERŚ,m. Fringilla me-
lanoleuca, GMEL.

Gros-bec haussecol, BUFF. enł. 224. f. 2.

Czarny; pod gardzielą napierśnik biały;
dziób i nogi czerwonawe. Długość cali 4. Oj-

czyzna niewiadoma.

59. LUSZCZAK CZARNOSTERNY, m. Frin-
gilla melanura.

Gros-bec de la Chine, SONN. Ots. 7. Il. p. 67.
Losia, AUCT.

Giowa, skrzydła i ogon czarne; lotki biało
zakończone, gardziel i kuper popielate; brzuch
rudawy, rzyć biała, dziób, tęcze i nogi żółte.
Długość cali 73. Ojczyzną Chiny.
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60. ŁUSZCZAK RDZAWOSKRZYDŁY,m.Fria-
gilla melaniciera, Gul.

Gros-bec notr-rousset,BUFF. enl. 224. fig. 1.

Czarny; na podbrzusiu biało plamisty,

skrzydła i ogon brunatne rdzawo brzeżyste,
dziób i nogi brunatne. Dlugość cali 43. Ojczy-

zną Makao.

61. ŁUSZCZAK MODROGŁOWY, m. Fringilla
cyanopis, 'DEMM.

Gros-bec toupet bleu, SONN. (is. T. 12. p.
116.

Emberiza, Aucr.

Z wierzchu zielony,od spodu i na kuprze
rudy, czoło, policzki i gardziel błękitne, środek
brzucha czerwony, stórówki czerwono brzeży-
ste. Dlugość cali 4. Ojczyzna wyspa Jawa.

62. ŁUSZCZAK GARDLISTY, m. Fr.ingilla gut-

żuralis, LICHT.

Gros-bec «4 gorge noire, EDWARDS, pl. 362.

Glowa, szyją; piersi czarne; płaszcz, skrzy--
diaiogon oliwkowo popielate, spód ciała blado
żółtawy. Dlugość cali 42. Ojczyzna Ameryka
południowa.
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63. ŁUSZCZAK ŚCIĘTY, m. Fringilla detrun-
cata, LICHT.

Gros-bec cou coupć, BROWN. pł. 27.

Losia fasciata, AuCT.

Brunatnawy czarnemi księżycowatemi plam-

kami upstrzony; lotki, policzki i ogon śŚniade;

nad szyją przepaska czerwona z obwódką czar-

ną u spodu; dziób siny, nogi cieliste. Długość

cali 453. Ojczyzną Senegambija.

64. ŁUSZCZAK OGONIASTY, *) m. Fringilla

longicauda, 'TEMM. |

Gros-bec Veuve 4 ćpaulettes, BUFF. enl. 635.

Emberiza, Aucr.; Vidua, BRIs., Cuv., LESS.

Czarny; naramniki czerwone, lotki dru-

giego rzędu białą kształcą na skrzydle przepa-

„02 ABIADE

" *) Wielu ornitologów nietylko oddział , lecz osóbny

rodzaj ustanawiają Wdówka (Vidua). Rzeczywi-

ście samce tych Grubodziobów ozdobione są bardzo

przedłużonemi stórówkami, lecz tylko w krótkiej

porze godowćj; ponieważ te do stałych cech po-

liczonemi być nie mogą, zostawujemy Wdówki

w naturalnym porządku przyjętym przez Tem-

minck'a. Samce po wypierzeniu i samice z kształtu

i zbarwy-szarawćj, mnićj więcćj czarno upstrzo-

nćj, bardzo są do niektórych gatunków Poświerki

podobne; co. zaiste było powodem umieszczenia

ich w rodzaju Hmbertza.
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skę; sześć stórówek środkowych do 16 cali
przedłużonych względem ogona prostopadle po-
łożonych. Dlugość całego ptaka około 20 cali.
Samica szara z ogonem zawsze krótkim. Oj-

czyzną Przylądek Dobrćj Nadziei.

65. ŁUSZCZAK RAJSKI, m. Fringilla paradi-
sea, TEMM.

Gros-bec Veuve 4 collier d*Or., Burr. enł.

194. f. 1. ó, (w barwie godowej),f. 2.8,
(wypierzony).

Passer et Emberiza, AuCT.

Czarny; na karku półobróż żóltopomarań-
czowa, piersi rudawo pomarańczowe; brzuch
biały; w ogonie cztóry stórówki przedłużone,
dwie środkowe na cali 5 bardzo szerokie nitko-
watóćm przedłużeniem stosiny zakończone, dwie
następne essowato wygięte, na cali 15 do 17
długie. Długość samego ptaka cali 47. Ojczyzną
Afryka południowa, Kafrerya.

66. ŁUSZCZAK CZTEROWITKOWY, m. Frin-
gilla regia, Teu.

Gros-bec Veute 4 quatre brins, Burr. enl, 8.
J.1.

Emberiza, AuCT.

Rudawo różowy; wierzch głowy, płaszcz
i ogon czarne, cztćry Środkowe stórówki wit-
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kowate, nagie, przy końcu chorągiewkami opa-

trzone, około 10 cali długie. Długość samego pta-

ka oprócz ogona cali 44. Dziób i nogi czerwo-

ne. Ojczyzną Afryka.

67. ŁUSZCZAK BIAŁY, m. Fringilla serena,
TEMM..

Gros-bec Veuve dominicaine, Burr. enl. 8,

f. 2. 6, Ip. 291. f. 2. .

Emberiza serena, vidua et principalis,

Guet.

Biały; na głowie i szyi cokolwiek rudawy,

szeroka przepaska nad oczyma w tyle głowy

złączona, grzbiet, skrzydła i ogon czarne z pió-

rami biało brzeżystemi, cztóry środkowe stćó-

rówki długie cali 8 lub 9; dziób czerwony, nogi

sine. Długość ptaka cali 54. Ojczyzną Afryka,

pobrzeża Angolskie.

68. ŁUSZCZAK TARCZYSTY, m. Fringilla

panayansis, TEM.

| Gros-bec Veuve en feu, Burr. enl. 647.

Emberiza, AUCT..

Czarny; na piersiach tarcza okrągła pąso-

wa, cztóry środkowe stórówki równe ostro

zwężone, długie cali 9—10. Długość ptaka cali 5.

Ojczyzną Przylądek Dobrój Nadziei i wyspa

Panay jedna % wysp Filipińskich, lecz nie Pa-
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nama jak u Lesson'a. Nadto ten naturalista
przytacza nowy gatunek Vźdua lenocina, LESs.

barwy czarnćj % półobrożą żółtą na przodzie
szyi, ze skrzydłami szaro brzeżystemi, który

uważać można za odmianę ubarwienia poprze-

dzającego gatunku.

69. ŁUSZCZAK ŻÓŁTOSKRZYDŁY, m. Brin.
gilla fiavoptera, VIEILL.

Gros-bec Veuve chr;ysoptere, BuUFF. enl. 183.
Eh.

Losia macroura, GMEL:; longicauda, LaAru.

eż AUCT. y

Czarny; przepaska, skrzydłai grzbiet obej-
mująca, rudawo żółta, ogon przedłużony stop-
niowany. Długość cali 7. Ojczyzną Afryka,
Senegal.

70. ŁUSZCZAK DWUWITKOWY, m. Fringilia
superciliosa, VIEILL.

Gros-bec Feute eteinte, Burr. Ożs, T" 4,
P. 168.

Veute a deuc brins, Less. Tr. dOrn, p. 437.
Emóeriza psittacea, AuCT.

Szary; kantar czerwony, skrzydła płowe;
"dwóch bardzo przedłażonych środkowych ste-
rówek końce gniade. Gatunek ten uważać mo-
żna zą wątpliwy. |

Orn. T. Il. 17
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71. ŁUSZCZAK KULCZYK* m. Fringilla Se-
rinus, GMEL.

Gros-bec Serin ou Cini, BuFF. enł. 658. fig. 1.

Zielonawo żółtawy; z wierzchu czarno pla-

misty; piersi i kuper żółte, brzuch białawy, po-

diużnie brunatno upstrzone; lotki i stćrówki czar-

niawe białawo brzeżyste; na skrzydłach dwie

żółte przepaski, dziób z wierzchu czarniawy,

od spodu białawy. Długość cali 43. Ojczyzną

Europa południowa, nad Renem pospolity, u

nas dotąd niepostrzeżony.

72. ŁUSZCZAK CZERWONY, m. Fringźlla ru-
bra, TEMM.

Gros-bec Foudis, Burr. enl. 134. f. 2.0.

Losia madagascariensis, GMEL.

Ten sam niewypierzony,BUFF. en/. 665.faul.

Kmieriza rubra, GMEL.

Czerwony; przez oko kresa czarna, grzbiet

czerwonawo upstrzony, lotki i stóćrówki bru-

natne zielonawo brzeżyste, dziób czarny, nogi

brunatnawe. Długość cali 53. Barwa tego ptaka

jest bardzo zmienna i od stanu upierzenia za-

wisła. Ojczyzną Madagaskar.
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73. ŁUSZCZAK ARAGUIRA, m. Fringilla cri-
stała, GMEL. :

_Gros-bec huppe-rouge, Burr. enł, 181. fig.

1. 6
Passerina, VIEILL.; Spżza, BONAP.; Pyrgitta,

Cuv. zy

Czub na głowie, cały spód, kuper i dziób
czerwone, kark płaszcz i ogon kasztanowato

czerwonawe. Długość cali 53. Ojczyzną Bra-
zylija,

74. ŁUSZCZAK CZERWONOGNIADY,m.Frin-
gilla carolinensis, LATH.

Gros-bec face notre, Burr. enl. 181, fig. 2.

Z wierzchu czerwonogniady, szyja i kuper
czerwone; twarz, przepaska na piersiach i lot-
ki pićrwszego rzędu czarne. Długość cali 61.

Ojczyzną Karolina ?

75. LUSZCZAK MODROGŁOWY, m. Fringilla

Ciris, TEMM.

Gros-bec Pape, BUFF. enł. 159. figot 4,
JW Z:

Emberiza, Aucr.; Pyrgitta, CUY.

Giowa i kark modro błękitne, cały spód
ti kuper czerwony, płaszcz zielony, ogon czer-
Wwonawo brunatny. Długość cali 52. Samce led-
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wo w trzecim roku otrzymują doskonałą barwę.

Samica zielonawa. Ojczyzną Ameryka umiar-

kowana , Luiziana.

76. ŁUSZCZAK MODRAWY, m. Fringilla cya-

nea,TEMM.

Gros-bec Ministre, BUFF. enl. 203. fig. 2.
Hmberiza cyanea, GMEL.
Tanagra coerulea, BRISS.

' Btękitny; z wierzchu modrawy, lotki i stć-

rówki czarniawe błękitno brzeżyste, dziób czar-

iawy, nogi brunatne. Długość cali 5. Ojczyzną

Luiziana, Karolina, Brazylija.

SZ LUSZCZAK BIAŁOSZYJKA, m. Fringilla

albicollis,GMEL.

Gros-bec a gorge blanche,WILS. pl. 22.f. =

Gniady; spód i policzki siwe, brwi poma-

rańczowe, gardziel biała, dziób i przepaska
przez oczy czarne, nogi cieliste. Długość cali 55

Ojczyzną Stany z badacz

«78. ŁUSZCZAK LĄKOWY, m. "pal gra-

minea, GMEL.

Gros-bec des pratries. i

Jmberiza, WiLs. pl. 31. fig. 5.

> Z wierzchu popielato, rdzawo i czarno

upstrzony , spód bialy, gardziel brunatno stry-
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chowana, skrzydla i ogon czarne, naramniki
kasztanowate. Ojczyzną Stany Zjednoczone.

79. LUSZCZAK DWUBARWNY, m. Fringilla
bicolor, LATH.

Gros-becVerdintre, SOoNN. Ois. T. 12. p. 123. -

Zielony; głowa, dziób, szyja i piersi czar-
ne. Długość cali 4. Ojczyzną Jamaika ?

ODDZIAŁ DRUGI.

KRÓTKODZIOBY, BREVICONES, Teu.

Dziób doskonale stóżkowaty, krótki, prawie
mierny.

80. LUSZCZAK ZIĘBA, Rzacz.; Fringilla coe-
lebs, LINN., GMEL.

Gros-bec Pinson, Burr. enł. 54. Jig. 1.

Wierzch głowy i kark błękitnawo popie-
laty, grzbiet kasztanowaty, kuper zielony, spód
brudno czerwonawy , podbrzusie białe, skrzy-
dia i ogon czarne, na skrzydłach dwie biate
przepaski; dwie skrajne stórówki z każdćj stro-
ny ogona plamą białą oznaczone, dziób ciemno
siny. Długość cali 63. Samica szarawo popie-
lata. Mieszka w Europie, w krajach południo-
wych miejscowym jest ptakiem, od nas nazimę
odlatuje.
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81. ŁUSZCZAK JER, m. Fringilla monttfrin-

gilla, GMEL.

Gros-bec d'Ardennes, BurF. enl. 54. fig. 2.

Głowa, kark i wyższa część grzbietu czar-

- ne; gardziel, piersi, barkówki i naramniki po-

marańczowo rdzawe; spód ciała i kuper biały,

skrzydła i ogon czarne, wszystkie lotki biało

brzeżyste oprócz trzech skrajnych, dziób latem

czarniawo siny, zimą Żółty z czarnym końcem.

Długość cali 63. Ojczyzną Europa i Azyja pół-

nocna, w Japonii pospolity, u nas od poprze-

dzającego rzadszy.

82, ŁUSZCZAK ŚNIEŻEK, KLuk; Fringilla ni-
walis, LINN.

Gros-bec Niverolle, Temu. M. V. 1. p. 362.

Atl.

Głowa i kark popielate , grzbiet i barków-

ki brunatne, światlejszym kolorem obrzeżone;

skrzydła, ogon i spód białe; lotki środkowe i

końce pobocznych stórówek czarne, zimą dziób

żółty, mogi czarne, latem dziób czarny, nogi

brunatne. Długość cali 7. Mieszka na najwyż-

szych górach Europy.

83. ŁUSZCZAK MAKOLĄGWA, RzACz.; Frin-

gilla cannabina et Linota, LINN.

Gros-bec Linotte, BuFr. enl. 151. fig. 1, 2;
485. f. 1.
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Kolor piór na czole i piersiach ciemno ró-
Żowy, w cyńobrową czerwoność przechodzący,
gardziel i przód szyt białawy podłużnie brunat-
mo upstrzony *). Łeb, kark i boki szyi popie-
late, płaszcz czerwonawo kasztanowaty, środek
brzucha biały, lotki i stórówki czarne biało
brzeżyste; dziób czarniawy. Długość cali 5.
Samiec przed zimą traci kolor czerwony aż do
następnćj wiosny. Ojczyzną Europa, u nas w
każdćj porze roku pospolity.

84. ŁUSZCZAK DROBNY, m. Fringilla pusilla,
WILsS.

Gros-bec Linotte des champs, Wiuts. pl. 16.
J: 4.

Szary; łeb rudy, spód rdzawo siwy, skrzy-
dła krótkie, ogon przedłużony. Długość cali 5,
samego ogona cali 25. Ojczyzną Ameryka pół-
nocna.

85. ŁUSZCZAK GÓRNICZEK, m. Fringilla
montium, LATH. |

Gros-bec de montagne, Temu. M. V. 1. ?.
368. Azł,

ny,

*) Cecha rozróżniająca Makolągwę w barwie zimowej
od Górniczka, w takimże stanie upierzenia; albo-
wiem te dwa gatunki częstokroć za jeden policzo-
nćmi bywają.
*
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Fringilla Jlavirostris *), AucT.

Gardziel, przód szyi, brwi szerokie, szyja,

piersi i boki blado rudawe, piersi brunatnemi

podiużnemi plamkami upstrzone; na wierzchu

glowy i całego ciała pióra czarne, szeroko rdza-

wym kolorem obrzeżone; kuper ciemno różo-

wy, środek brzucha biały, dwie białawe prze-

paski na skrzydłach, dziób żółty, nogi czarne.

Długość cali 43. Mieszka na północy , latem

pospolity w Norwegii, Szwecyi i Szkocyi; je-

sienią przelotem w krajach niemieckich widy-

Wa u nas dotąd niepostrzeżony.

86. LUSZCZAK MILY, m. Fringilla lepida,

GMEL.

Gros-bec petit chan$etugga SoNN. Ożs. T. LI,

p. 331.

Brunatno zielonawy; brwi, przepaska pod

oczyma i gardziel płowe; piersi czarniawe,

brzuch popielato czerwonawy, 0 połowę pra-

wie od Kanarka pospolitego mniejszy. Ma śpie-

wać przyjemnie. Ojczyzną wyspa Kuba.

 

*) Passer arciuus, PaLL., Zoogr, T. 2. p. 21, któ-

remu za synonimę autor ten daje Fring. flaviro-

stris LINN., jest niezawodnie oddzielnym gatunkiem

różniącym się barwą 1 wielkością, cali 6ż, szczegól-

nićj zaś odmiana Y z wyspy Unalaszki.
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87. ŁUSZCZAK KWILNY, m. Fringilla melo-
dia, Wils.

Gros-bec Linotte chanteuse, WiLS. pł. 16,
Fringilla ferruginea, GMEL.

Brunatny; skrzydła i ogon oliwkowego ko-
łoru, piersi i brzuch białe brunatnemi wązkie-
mi plamkami upstrzone, rzyć brunatno strycho-

wana, dziób czarniawy, nogi białawe, palce
bardzo długie. Diugość cali 53. Ojczyzną Ame-
ryka północna.

88. LUSZCZAK KRESKOWANY, m. Fringilla
striolata, LICHT.

Grzbiet rudawy czarno strychowany, skrzy-
dla i ogon czarne z piórami rudo brzeżystemi;
glowa, szyja i piersi siwe czarno króskowane,
brwi białe, brzuch żółtawy. Długość cali 5.
Samica niczóm się od samca nie różni. Ojczy-
zną Nubija.

89. LUSZCZĄK OLIWKOWY, m. Fringilla si-
ż nica , LINN.

Gros-bec Olivette, BUFF. enł. 157. fig. 3.

Rudawo oliwkowy, Z wierzchu ciemniejszy,
skrzydia i 05g0n cząrne, Nasada piór lotowych
"rzyć żółta, dziób ; nogi żółtawe. Długość
cali 5. Ojczyzną Chiny.

Orn, T. 1. 18
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90. ŁUSZCZAK KĘDZIERZAWY, m. Fringilla
crispa, LATH,

Gros-bec frisć, EDWARDS, Tab. 271. fig.1.

Na grzbiecie i spodzie ciała niektóre pióra

zadzierzyste; głowa i szyja czarne, płaszcz o-

liwkowo brunatny, spód żółtawy. Dlugość

cali 5,. Ojczyzną Brazylija ?

91. ŁUSZCZAK KANAREK, Kruk. Fringilla

canaria, LINN. et butyracea, LATA.

Gros-bec Serin de Canari, Burr. enl. 364.

(dziki). 202. fig. 1. (swójski).

Serinus suprafuscus, var $. GMEL.

Złoto żółty; wierzch głowy, przepaska

przez oczy, pręga na policzkach, kark, grzbiet,

skrzydła i ogon szarawo zielone, pokrywy

skrzydeł i brzegi stćrówek zewnętrzne żólta-

we, końce białe. Długość cali 44. Swójski

wszystkim dobrze znajomy, skutkiem domowej

hodowli wielu odmianom w ubarwieniu ulega.

Ojczyzną wyspy Kanaryjskie i pobrzeża za-

chodnie Afryki.

92. ŁUSZCZAK RDZAWOSZARY, m. Fringilla
angolensis , LATA.

Gros-bec Vengaline , Burr., EDw. pl. 129.

f%2
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Wierzch szaro i brunatno upstrzony, spód
rdzawo pomarańczowy, na podbrzusiu ciem-

niejszy, kantar i gardziel czarne, policzki i bo-
ki gardzieli białe, kuper Żółty. Długość cali
5. Ojczyzną Angola. Ma być najdoskonalszym

spiewakiem ze wszystkich Afrykańskich pta-
ków.

93. ŁUSZCZAK ŚNIADY, m. Fringilla obscura,
LATH.

Gros-bec Łinotte brune, BuFFr., Ebw. pł. 270.

Czarniawy; obrzeżenie wszystkich piór
śniade, na piersiach i kuprze popielatawy. Dłu-
gość cali 4. Ojczyzną Angola.

%4. LUSZCZAK NADOBNY, m. Fringilla ele-
gans et melba, LATH.

Gros-bec beau-marquet, BuFF. enł. 203.fig. 1.

Z wierzchu zielony, kark popielaty; kan-
tar, gardziel, kuper i ogon czerwony, piersi
żółte; brzuch na tle zielonóm plamkami białemi
księżycowatemi upstrzony, podbrzusie białe,
dziób A nogi czerwonawe. Długość cali 5. Oj-
czyzną Senegal.
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95, ŁUSZCZAK GRANATEK, KLuk; Fringilla
granatina, LATH.

Gros-bec grenadin, BUFF. enl. 109. Jig. 3. 8.

Czerwonawo kasztanowaty; policzki, ku-
per i rzyć modrofioletowe, gardziel i ogon
czarne, dziób i nogi czerwone. Długość cali 54.

Ojczyzną Afryka poludniowa.

96. ŁUSZCZAK BENGALSKI, m. Fringilla ben-
galensis, LATH.

Gros-bec Mariposa, BuEF. enl. 115. fig. 1.

Świetno błękitny; z wierzchu rudawo po-
pielaty, na policzkach plama księżycowata kar-

minowo czerwona, dziób i nogi cieliste. Dłu-

gość cali 43. Częstym odmianom barwy ulega.

Ojczyzną Bengal.

97. ŁUSZCZAK KROPKOWANY, m. Fringilla
Amandava, LATH.

Gros-bec Amandava, BUFF. enł. 115. fig. 3.

Czerwonawo rudy, na grzbiecie ciemniejszy;
skrzydła i ogon brunatne, skrajne stćrówki

czarne, na bokach szyi i ciała tudzież na po-
krywach skrzydeł i ogona drobnemi plamkami

_ białemi nakrapiany; dziób czerwony, nogi żółte.

Długość cali 4. Odmiana tego gatunku śniada,
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na skrzydłach tylko biało nakrapiana, Bengalus
Juscus, BRiss., BUFF. enł. 115. fig. 2. Ojczyzną
Indye wschodnie.

98. LUSZCZAK JARZĘBATY, m.FringillaAs-
trild, Teu.

Gros-bec rayć ou Astrild, Burr. enł, 157.
fig. 2.

Losia, Aucr.

Rudawo szary z wierzchu, świetlejszy od
spodu; całe upierzenie brunatno delikatnie prę-
gowane; przepaska przez oczy, środek piersi
i brzucha, dziób i nogi czerwone. Długość cali 43,
Ojczyzną Afryka.

99. LUSZCZAK RUBINEK, m. Fringilla senć-
gala, LATA.

Gros-bec Sćnegali rouge, Burr. enł. 157.

fig. 1. |
Ametystowo czerwony; kark, grzbiet,

skrzydła i ogon brunatno zielonawe; dziobu
czerwonawego krajce czarniawe. Diugość cali 43.
Ojczyzną Senegal.

100. ŁUSZCZAK PSTROCZELNY, m. Fringilla
frontalis, m.

Gros-bec a front Pointillć, SONN. Ots. T, 1I.
p. 370.

Losia frontalis, Daup.
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Z wierzchu brunatny, pióra biało brzeży-

ste, od spodu biały; czoło czarne biało nakro-

pione, białe kresy pod oczyma; wierzch i tył

głowy rudawe, dziób biały. Długość cali 45.

Ojczyzną Senegal.

101. ŁUSZCZAK POPIELATY, m. Fringilla
cinerea, VIEILL.

Gros-bec Bengali cendrć, BurF. enl. 230.

Jig. 2.

Lowia Astrild, var, Y, GMEL.

Z wierzchu błękitnawo popielaty, od spodu

i na kuprze białawy różowym kolorem pocią-

gnięty; rzyć czarna, dziób, przepaska przez

oko i nogi czerwone, skrzydła brunatne, 050n

czarny. Dlugość cali 43. Ojczyzną Afryka.

102. ŁUSZCZAK. CZERWONAWY, m. Fringilla

Serevan , TEMM.

Gros-bec Serevan, BUFF. enl. 230. fig. 3.

Losia Astrild, var. P. GMEL., LATH.

Wierzch szaro brunatny, spód białawy ró-

żewo pociągnięty; kuper czerwony, 0g0n czar-

niawy, dziób i nogi czerwonawe, Długość cali 4.

Ojczyzną Isle de France.
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103. ŁUSZCZAK PAŁAJĄCY, m. Fringilla
gnita, LATH.

Gros-bec Bengali onflammć, SONN. Ois. T.

"AL p. 373.

/BRowN. Il/, 2, pł. 11.

Czerwono gniady z połyskiem; skrzydłai
ogon czarne, stćórówki cokolwiek stopniowane;

dziób czarniawy przy nasadzie żółty, nogi cie-

liste. Długość cali 43. Ojczyzną Afryka.

104. ŁUSZCZAK ŚPIEWAK, m. Fringilla mu-
sżca, VIEILL,

Gros-bec Senćgali chanteur, VIEILL. Ots. ch.

pl. 6.

Z wierzchu szary, na środku każdego piór-

ka kilka plamek podłużnych, spód białawy, na
piersiach i brzuchu popielaty, skrzydła i ogon

brunatne. Dfiugość cali 4. Ojczyzną przylądek

Dobrćj Nadziei.

ODDZIAŁ TRZECI.

OSTRODZIOBY,. LONGICONES, Teuu.

Dziób prosty gtóżkowaty, prawie mierny,
ostro kończysty.
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105. ŁUSZCZAK OSETNIK, Jan.?  Fringilla
- citrinella, GMEL.

Gros-bec Venturon, BUFF. enl. 658. fig. 2.

Zielonawo popielaty; czoło, łeb, okolice

oczu, gardziel, przód szyi, piersi, środek brzu-

cha i kuper zielonawo żółte, skrzydła i ogon

czarne, pióra zielonawo brzeżyste. Długość

cali 43. Ojczyzną Europa południowa, u nas

nie widziany.

106. ŁUSZCŻZAK BŁYSZCZĄCY, m. Fringilla
nitens, LATH.

G.ros-bec Combassau, ou Moineau du Brósil,

Burr. enl. 292. fig. 1. 6.

* Modroczarny z połyskiem stalistym, dziób

i nogi cieliste. Długość cali 43. Ojczyzną Bra-

zylija. (Tój samćj tablicy fig. 2, nie jest jego,

lecz Ł. żóltoskrzydłego samicą.)

107. ŁUSZCZAK CZARNOUCHY, m. Zringilla
melanotis, TEMM.

Gros-bec melanote, TEMM. pł, coł. 221. fig. 1.

Głowa i szyja sino popielate, w koło oczu

i nad uszami plama, tudzież ogon czarne, ku-

per pąsowy, płaszcz oliwkowo zielony, gar-

dziel i piersi białe, brzuch blado rudawy, szczę-

ka czarna, żuchwa czerwona. Długość cali 33.

Ojczyzną Kafrerya. |
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108. ŁUSZCZAK KRWAWY, m. Zringilla san-
gutnolenia, TEMM.

Gros-bec sanguinolent, Tess. pł. col. 221.
fig. 2

Z wierzchu brunatno szary, dziób; brwi,
środek piersi i spodu ciała,i pokrywy nad-
ogonowe czerwone; stórówki poboczne, szczyt
dziobu i spód żuchwy czarne. Dlugość cali 33.
Ojczyzną Senegal i pobrzeża Gwinei.

109. LUSZCZAK WIELOPRĄG, m. Zringilla
/. połyzona, TEMM.

Gros-bec muliizone, TtMM. pl. coł. 221.
fig. 3. P.

Głowa i gardziel czarne; z wierzchu bru-
natno popielaty, na piersiachi bokach gęste
białe, brunatne i czarne poprzeczne prążki;
środek brzucha rudawy; na dwóch skrajnych
sterówkach plama strzałkowata; szczęka czar-
na, Żuchwa czerwona, nogi popielate. Dła-
BOŚĆ cali 31. Ojczyzną pobrzeża zachodniej
Afryki ż Gambia.

110. ŁUSZCZAK OZDOBNY. m. Fringilla or.
mata. P. Max. Nio.

Gros- bec elegant, Teu. pl. col, 208.

Czubaty; wierzch głowy, kantar, piersi,
Smuga na brzuchu czarne; wierzch ciała pa-

Orn, T. m. 19
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 pielaty, skrzydła czarne, pokrywy popielato

brzeżyste, stćrówki od nasady białe, w wię-

kszćj połowie do końca czarne; boki żółtawo

rudawe, podbrzusie jasno kasztanowate. Diu-

gość cali 4. Ńamica również jak samiec czu-

bata; głowę ma ciemno rdzawą, wierzch cia-

ła popielato rudy, spód rudo białawy, skrzy-

dła i koniec ogona brunatne. Nowo odkryty

w Brazylii przez Księcia Maxymiliana Neuwied.

111. ŁUSZCZAK ŻÓŁTACZEK, m. Fringilla
icterica, LICHT.

Gros-bec Gafarron, AzAR. 134.

Żółty; głowa, gardziel, lotki i stćrówki

czarne, od nasady do polowy żólte; grzbiet

i pokrywy skrzydel oliwkowo zielone, dziób

czarny. Długość cali 4. Ojczyzną Brazylija.

119. ŁUSZCZAK CZYŻ, Rzacz.; Fringilla Spi-
nus, LINN.

Gros-bec Tarin, BUFF. enl. 485. fig. 3. d.

-- Zielonawy; wierzch głowyi gardziel czar-

"ne, okolice oczu, szyja, piersi, brzuch, nasa-

da lotek i stćrówek Żółte, grzbiet zielono po-

pielatawy czarno plamisty; na skrzydłach dwie

przepaski, wyższa czarna, niższa żółtawa ;

końce lotek i stórówek czarne żółtawo brze-

żyste; boki i brzuch białawe czarno podlużnie

r
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upstrzone. Długość cali 43. Ojczyzną Euro-
pa, Azya północna i Japonija oprócz Syberyi.

113. LUSZCZAK PÓŁNOCNY, m. Fringilla żo-
realis, TEMM. :

Gros-bec boreal, TEuw. M. V. 3. p. 264.
Stzerin borćal, Viet. G. t. 1. pł. 65. Q.

Gardziel i uzdy czarne, czoła i wierzchu
glowy czerwoność koloru krwi, przód szyi,
piersi i kuper różowo czerwone, brzuch, pod-_
brzusie i boki białe, kark i grzbiet na dnie
białawóm czarniawo upstrzony; wszystkie pió-
ra skrzydełi ogona czarniawe, szeroko biało
brzeżyste; dziób żółty, szczyt brunatny. Taką
jest barwa wiosenna starego samca; barwa zi-
mowa biaława, wierzch głowy brudno czer-
Wwony, czoło białawe, uzdy i gardziel czarnia-
we, spód i kuper czysto białe, boki mnićj wię-
cćj płomykami brunatnemi upstrzone. Długość
cali5, Ojczyzną kraje przybiegunowe, Grón-
lanqya, Japonija, w północno europejskich kra-
jach bardzo rzadko ma się zjawiać.

114. LUSZCZAK CZECZOTKA, m. Zringilla
linaria, LINN.

Gros-bec Sizerin, Burr. enl. 485. fig. 2.

Kantari gardziel czarne, wierzch glowy
"emno karmazynowe, brzuch bialy różowo po-
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ciągnięty, wierzch ciała szary płlomykowato

czarno plamisty, skrzydła i ogon czarne, pióra

szaro brzeżyste; na skrzydle dwie przepaski i

dziób żółty z końcem czarnym. Długość blisko
cali 5. Mieszka na północy w Europie, Azyi»
Japonii i w Ameryce północnćj; u nas zimą
tylko przebywa; w przelotach swych zwiedza

Francyą i inne południowe kraje.

115. LUSZCZAK SZCZYGIEŁ, Rzącz.; Frin-
- gilla Carduelis, Liny.

Gros-bec Chardonneret, Burr. enł. 4. fig. 1.

Kantar, czal, kark, skrzydła i ogon czar-

ne; policzki, przód szyi i środek spodu ciała

białe, płaszcz brunatny, lotki od nasady do pó-

łowy żółte z końcami białemi, sterówki biało

zakończone, na wnętrznych chorągiewkach po-

diużna plama biala, dziób białawy, koniec czar-

ny. Długość cali 51. Ojczyzną Europa i Azya,

116. ŁUSZCZAK MAGELLAŃSKI, m. Frin-
gilla magellanica, VIELL.

Gros-bec Olivarez, VIEILL. pl. 30.
Fringilla Spinus, var, 3. GMEL.

Z wierzchu oliwkowo, ad spedu cytryno-

wo żółty; głowa, lotki i stćrówki czarne, te

ostatnie Żżółtawo brzeżyste, na skrzydle prze-

paska żółta. Długość cali 43. Ojczyzną Buenos-

Ayres, pobrzeże ciaśniny Magellańskićj.
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117. LUSZCZAK SMĘTNY, m. Fringilia tristis,
LINN.

Gros-bec triste, BUFF. enl. 202. fig. 2. d.
(stary), 292. fig. 1. (młody).

Żółty; czoło, skrzydła i ogon czarne, na
skrzydłach dwie przepaski białe, stórówki biało
zakończone; dziób i nogi cieliste. Dlugość cali 41.
Ojczyzną Kanada.

Prócz opisanych, do Łuszczaków należą
jeszcze: Fringilla rufa; Fr. passerina, Fr. pu-
silla, Wits.; Fr. cocrulescens; Fr. quinticolor;
Fr. erytkronotos, Fr. leucocephala; Losxia gut-
tata, Low. furcata, Lox. haematina, Loz. cya-
nea, Low. ostrina, VIEILL.; Fr. Lathami, Fr. tem-
poralis, Fr. Bichenovii, V1GORS.; Losia fulgens?
Los. gularis, Lox. fiavigula, LEss; Fringilla au-
ricollis, Fr. Pusio, Fr. gutturalis, Fr. buccalis;
Fr. petronella, Fr. lepidopiera, Fr. capistrata,
Fr. urypigialis, LICHT.; Pyrgitta cinerea, Car-
duelis obscurus, CUV. i wiele innych mnićj pew-
nych gatunków.

Całkiem wątpliwe są: Fr. capsa, longiros-
tris, Eustachii, variegata, syriaca, panicivora,

coronata, bonarius et africana, AuCT.
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RODZAJ CZTERNASTY.

ZIOŁOSIEK albo ZĘBACZ, m. PHYTOTOMA,

MOLINA et AUCT.

Zdknler, Niem.; Phytotome, Fr.; Plant-cut-

ter, Ang.

Dziób krótki, gruby, stóżkowaty; zaostrzo-

ny, krajce mianowicie szczęki drobno ząbko-

wane, prawie do niepostrzeżenia w dziobie stu-

lonym.

Nozdrza nasadowe, jajowate, nagie.

Nogi poskoczne, cztćro lub trzypalcowe;

obówie tarczowate.

Skrzydła mierne lub krótkie, zaokrąglone.

Rodzaj ten przez wielu naturalistów za o0-

bojętny uznany, egókna Cuvier'a zupełnie opu-

szczony, dziś - żadnćj wątpliwości nie ule-

ga; obyczaje zaś tylko jednego gammku dotąd .

są z bliska poznane.

1. ZIOŁOSIEK CHILIJSKI, m. Zhytotoma

Rara, GMEL.

Phytotoma rutila, VIEILL.; Phyt. dentata,

AZAR.

Phyt. Blaxhamii, W. JARDINE.

7% wierzchu ciemno oliwkowy, rudawo

mieniacy; każde piórko na środku ciemniejsze,

 Jeb cynamonowo rdzawy, skrzydlai ogon czar-
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nawe, na skrzydłach dwie białe przepaski, na
ogonie jedna szeroka rdzawa; przód szyi ru-
dawo biały; piersi i spód ciała popielatawo
rudy. Samica oliwkowo szara z końcami lotek
i stćrówek czarnemi. Ten Ziołosiek już za cza-
sów Moliny, który go najpićrwszy w historyi
kraju Chilijskiego opisał, był rzadkim ptakiem,
a to z powodu iż go koloniści ciągle wytępiają;
jako zasiewom szkodliwego; w plantacyach
albowiem i ogrodach młoderoślinki po nad sa-
mą ziemią ścina lub je z korzeniem wyrywa;
a to bardzićj jeszcze z jakiegoś, iż tak powiem
nalogu, aniżeli dla potrzeby Żywienia się. Je-
żeli dotąd zupełnie go jeszcze wytępić nie po-
trafiono, to jedynie z przyczyny że się na naj-
wyższych gnieździ drzewach. Ojczyzną Chili,
Paragwaj i Peru. Nazwisko łacińskie Rara od.
jego głosu pochodzi.

2. ZIOŁOSIEK TRZYPALCOWY, m. Phytoto-
ma tridactyla, Daub.

Le Guifso-balito, Burr. Ots. T. 3. p. 471.
Losia tridactyla, GuEL.; Phytotoma abys-

sinica, AUCT.

Ten gatunek różni się od poprzedzającego
liczbą palców których ma dwa tylko z przodu,
a jeden z tyłu, niemnićj barwą. Głowę maczer-
woną, takiegoż koloru gardziel i przód szyi;
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czerwoność ta się przeciąga wązką smugą przez

cały spód ciała aż do ogona; reszta upierzenia

czarniawa, grzbiet, skrzydła i ogon czarne, po-

krywy skrzydeł zielonawo brzeżyste , nogi

ciemno czerwone. Odkryty w Abissynii przez

sławnego wędrownika Anglika BRucE.  Mie-

szkać ma w lasach, gdzie się żywi jądrami pe-

stkowych owoców.

3. ZIOŁOSIEK WĄTPLIWY, m. Phytożoma
rostro ferreo, LEADBE.

Phytotome Bec-de-fer, LEss. Tr. d'Orn.

Pp. 449. .

Dziób potężny, krajce nierówno ząbkowane.

Brunatny; głowa, gardziel i ogon z wierz-

chu rdzawe, skrzydła brunatno szare, dziób

czarny. Długość cali 5z. Ojczyzna niewiado-

ma. Lesson sądzi go być miodym poprzedza-

jącego gatunku w pićrwszoletnićj barwie.

RODZAJ PIĘTNASTY.

CZEPIGA, JAR.; COLIUSŚ, Guet.

Klammertogel, Niem.; Coliou, F'r.; Coły, Ang.

Dziób króki, gruby, sklepisto wypukły;

szczyt niewyraźny od nasady łukowato schy-

lony, ściśniony.  Krajce gładkie, wierzchnie
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etulają spodnie. Żuchwa prosta cokolwiek od
szczęki krótsza.

Nozdrza nasadowe, poboczne, w błonie po-
krywającćj rówki nozdrzowe otwarte, piórkami
nasadowemi przysłonione. ć

Nogi krótkie, palce wolne, przednie pra-
wie równćj długości; ksiuk zwrótny, pazury
bardzo ostre zakrzywione, tylny najkrótsży.

Skrzydła krótkie, lotka trzecia najdłuższa,
ogon bardzo przedłużony, stóżkowato stopnio-
wany; stosiny stćrówek tęgie.

Wszystkie Czepigi mieszkają wyłącznie w
Afryce, a z 5—7 gatunkówwymienianych przez
autorów, ledwo trzy w tym się rodzaju utrzy-
mały. Wszystkie żyją gromadnie, czepiają się
po gałęziach nakształt Papug; karmią się owa-
dem i jagodami różnemi. Mniemanie iż Czepigi
śpią z głową w dół zwieszona, jedna przy dru--
gićj stulone, sprawdzenia jeszcze wymaga. U
wszystkich pióra nieco przedłużone na głowie
niejako czubek ksztatcą.

1. CZEPIGA BIAŁOGRZBIETA, m. Colius leu-
conożus et capensis, LATH.

Coliou a dos blanc, Burr. enl. 282. Jig. 1.
Colius erythropus, GMEL.

Siwo popielata; brzuch białawy, spód
Srzbietu biały, kuper ciemno rdzawy, nogi czer-

Om, T. Il. 20
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wone, Wielkość Zięby. Długość cali 12. Oj-
czyzną Przylądek Dobrćj Nadziei.

2. CZEPIGA BLĘKITNAWA, m. Cołius sene-

galensis, LATH.

Coliou 4 nuque bleue, BUFF. enł. 282. fig. 2.

Czerwonawo popielata; czoło rdzawe, czu-

bek, kark i ogon seladynowo błękitnawe, lotki

brunatne, dziób przy nasadzie biały z końcem

«czarnym. Długość cali 125; same średnie ste-

rówki cali 8. Ojczyzną Senegal.

3. CZEPIGA PRĘGOWANA, m. Colius stria-
tus ei panayensis, LATH.

Coliou mułtiraie Burr. Os. T. 4. p. 405.

Rudawo popielata; piersi i brzuch rude

czarno pręgowane , dziób biały, z wierzchu

czarny. Długość cali 13. Środkowe stćrówki

cali 83, Ojczyzną Przylądek Dobrćj Nadziei.

GAZ
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mL

DWUPARZYSTOPALCOWE, m. ZYGODAC-
TYLI *) VIElLL., Teu.

Picae, LINN.; Scansores, ILL.; Prehensores,
BLAINY.

Grimpeurs, Cuv.

Dziób różnokształtny , mnićj więcćj iuko-
wato zgięty (w rodzaju Papug bardzo zakrzy-
wiony) lub prosty, graniasty.

 

*) Cuvier, nie zważając iż wielka liczba ptaków tym
rzędem objętych nie czepia sięi nie łazi po drze-
wach, jako to: Kukułki, Źłobkodzioby, Tukany,

Piliki i wiele innych, niewłaściwie im rzędowe

nazwisko ptaków łazących Grimpeurs w układzie
swym nadał.
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Nogi łażne dwuparzystopalcowe, z dwó-
ma palcami na przód a dwóma w tył obróco-
nemi, skrajny tylny częstokroć zwrótny.

Takowy kształt nóg nadaje rzędowi temu
nazwisko, lecz wszakże nie bez wyjątku; są

albowiem ptaki mające nogi z palcem skrajnym
zwrótnym albo z dwóma tylko palcami z przo-

du a jednym z tyłu, które jednakże dla innych

cech ważnychw tym rzędzie pozostać muszą,

Dwuparzysty skład palców posługuje szczegól-
nie jednym do pełzania po drzewach, jak np,

Dzięciołom; innym do czepiania się po gałęziach

oraz do ujęcia pokarmu i podnoszenia go aż do

dziobu, jak to czynić zwykły Papugi. Rodzaje

mieszkające w klimatach umiarkowanych i zim-

nych, Żywiące się robactem, gąsiennicami j
liszkami, dziób mają prosty, język długi wysu-

walny , kończaty; te zaś, których ojczyzną są

strefy gorące, opatrzone potężnym zakrzywie-
nym dziobem, przekładają owoce miękkie nad

wszelki inny pokarm: z pomiędzy tych mające

język gruby, mięsisty, mowę ludzką i głos

Źwierząt doskonale naśladować mogą. Wszyst-

kie prawie gnieżdża się w dziuplach drzew
wypróchniałych, wszystkie latają miernie, a

stąd do liczby ptaków miejscowych należa;
jedna z całego rzędu Kukuika jaj swych nie
wysiaduje i coroczne wędrówki odbywa, znacz-

niejsza część świetną barwą jest obdarzona.
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PIERWSZY GŁÓWNY ODDZIAŁ.

Dziób mnićj więcćj taukowato zakrzywiony.
Nogi: dwa palce z przodu, dwa z tyłu, czasem
palec skrajny tylny zwrótny.

, RODZAJ PIERWSZY.

TURAKO, m. MUSOPHAGA, IsERT.

Helm-Vogel, Niem.; Touraco, Musophage, Fr.;
Plantain-eater, Ang.

Dziób krótki, gruby, przy nasadzie rozszó-
rzony, w końcu ściśniony; szczyt wyniosły na
czoło zachodzący łukowaty; krajce przy końcu
szczęk obu ząbkowane, sztabka wgórę zagięta.

Nozdrza poboczne, przyszczytne, jajowate,
otwarte, częstokroć piórami położystemi przy-
kryte.

Nogi łażne, mierne, silne, palcewypustką
skórną obrzeżone i w osadzie połączone, palec
skrajny tylny zwrótny, obówie tarczowato siat-
kowate.

Skrzydła krótkie, wypukłe, trzy pićrwsze
lotki stopniowane, 4ta i 5ta najdłuższe.

Ogon długi stopniowany, stórówek dzie-
sięć.

Ptaki w tym rodzaju umieszczone mie-
szkają w Afryce, żyją w jednożeństwie, lot
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mają ciężki, krótki, przerywany, skaczą zręcz-

nie po gałęziach, żywią się owocami miękkiemi

a mianowicie Bananasami (Musa sapientium),

skąd nastało ich rodzajowe nazwisko. Gnieżdżą

się w dziuplach drzew, 'głos ich donośny ,

krótki, zbliska słyszany zdaje się z głębi

brzucha pochodzić; barwa samic prawie się

od samczój nie różni, lecz zawsze jest mniej

świetną; młodych zaś pićrwszoletnich pospoli-

cie brunatnawa. Czy się dwa razy do roku

pierzą, nie jest nam dotąd wiadomo. Rodzaj

ten uległ kolejom nieporozumienia się autorów;

dawniejsi wmięszali go do Kukułek i Bażan-

tów, poźniejsi na dwa oddzielne rodzaje Mauso-

phaga i Corythaix podzielili; lubo w nich cha-

rakterystyczne cechy ledwo są dostateczne do

oznaczenia dwóch wyraźnych oddziałów.

ODDZIAŁ PIERWSZY.

Krajce przy końcu drobno ząbkowane, noż-

drza nasadowe piórkami naczelnemi wsteczne-

mi przykryte.

1. TURAKO ZIELONY, m. Musophaga persa,

TEMM.

Towuraco de Guinće, BUFF. enl. 601.

Corythaiz, ILL., CUV., LESS.; Cuculus, AucT.

Majowo zielony; na głowie czub z piór

jedwabistych z dwóch płaszczyzn złożony, ści-
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śniony, ruchomy; końce tych piór białe, nad i
pod okiem kresa biała; grzbiet, pokrywy skrzy-

del, kuper i ogon ciemno oliwkowe modrawo

mieniące; pięć lotek w skrzydle karmazynowo

purpurowych, podbrzusie brunatno czarne. Dlu-

gość około 17 cali. Ojczyzną Gwinea.

2. TURAKO PAULINA, m. Musophaga Pau-
* lina, TEn.

Musophage Pauline, TEMM. pł. col. 23.
Opaethus erythrolophus, Vieitt.; Corythaiz,

AUCGT.

Świetno zielony z połyskiem miedzistym;

na grzbiecie, skrzydłach i ogonie ciemniejszy;
czub pąsowy; nasada czuba i policzki białe;

lotki skrajne fioletowo, średnie czerwono brze-
Żyste; dziób żółty, obwody oczu czerwone,

nogi popielate, wielkość Gołębia swójskiego.
Długość cali 14—15. Mieszka w Afryce połu-
dniowej.

3. TURAKO PSTRY, m. Musophaga variegata,
_ VIEILL,

Touraco Musophage, VAiLL. pl. 20.
Phasianus africanus, LATH.

Czoło, przód szyi, piersi brunatno kaszta-

nowate; brzuch biały. brunatnemi płomykami
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upstrzony , na czalu czub zwisły z piór rzad-

kich, popielatych, brunatno pręgowanych zło-

Żony; grzbiet brunatny czarno pstry, dziób

żółty, ogon brunatny zaokrąglony. Ojczyzną

Senegal. |

4. TURAKO PURPUROWY, m. Musophaga pur-
purea.

TRóRÓGo d'Abyssinie, BuFF., VAILL. pł. 17.
Opaethus Buffonii, VIEILL.

Corythaic, CUYV., LESS.

Czub czarniawy w dół zwisły na czalu,

pod okiem plama czarna; czoło, szyja, wierzch

i spód ciała majowo zielone, skrzydła i ogon

biękitno fioletowe, wszystkie łotki karmazy-

nowe, podbrzusie i kuper purpurowego "e

Ojczyzną Afryka południowa.

ODDZIAŁ DRUGI:

Krajce nierówno ząbkowane; nozdrza przy-

środkowe piórami nieprzykryte.

5. TURAKO SZYSZAK, JAR. Musophaga viola-
: cea, LATH.

Musophage violet, VIEILL. G. pl. 47.
Phimus violaceus, WAGL.

Całe upierzenie czarno modre z połyskiem
fioletowym, dziób żółto czerwony, obwody
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oczu nagie czerwone, na czalu przepaska bia-
ła z obu stron aż po tylny kąt oka sięgająca;
lotki pierwszego rzędu czarne, drugiego czer-
wone; ogon długi zaokrąglony, nogi popielate.
Długość cali 18. Ojczyzna Senegal.

6. TURAKO OLBRZYMI, m. Musophaga gi-
ganiea, VIEILL.

Touraco geant, VMIL. pł, 19.
Chtzaerhis, WAGL.

Na glowie czub złożony z piór szerokich
modro szafirowy, czoło zielone; szyja, grzbiet,
piersi i skrzydła seladynowo zielone, brzuch
i boki oliwkowe; podbrzusie i pokrywy podo-
gonowe brunatno rude; w długim klinowatym
ogonie stćrówki szerokie, środkowe od poło-
wy biękitne, skrajne żółte, w drugićj połowie
czarne modroblyszczące; wszystkie od spodu
żółto oliwkowe, wielkość Bażanta. Ojczyzną
Afryka. ę

RODZAJ DRUGI,

MIODOWÓD, JaR., ZNDICATOR. Vat.
h et TEMM.

Cuculus, Aucr.

Honig-weiser, Nieu.; Indicateur, FR.

Dziób krótki, stóżkowaty, prawie prosty,
słabo zgięty; w końcu nieco zgrubiały; szczyt

Ora, T. II. 21
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wyraźny cokolwiek spłaszczony, krajcewierzch-

nie przy końcu wyszczerbione.

Nozdrza nasadowe, przyszczytne, zaokrą-

glone, obrębione.

Nogi łażne, krótkie, palce przednie w osa-

dzie zrosłe, obówie tarczowate.

Skrzydła mierne, lotka trzecia najdłuższa.

Ogon wycięty o 12 stćrówkach.

Miodowody rozróżnione od Kukułek przez

Le Vaillanta, mieszkają w Afryce na wyspach

morza Indyjskiego. Jemu winniśmy dokładną

wiadomość o ich obyczajach. Ptaki te żywią-

ce się owadem i miodem pszczół dzikich, opa-

trzone są od przyrodzenia nader grubą skórą,

która ich od żądła pszczół broni, wszakże czę-

stokroć w oczy ugodzone, giną. Głos Miodo-

wodu usłyszany w lesie , jest niemylną dla

Hottentotów. skazówka do znalezienia pnia, w

którym pszczoły mieszkają; jakoż zawdzięcza-

jąc, część wydartego miodu zostawują ukazicie-

lowi i nie cierpią aby ten ptak dla nich tak po-

żyteczny był zabijanym. Miodowody żyją w

jednożeństwie ; mieszkają w lasach parami lub

pojedyńczo, gnieżdżąc się W dziuplach drzew *).

 

%) Mniemanie iż Miodowód gniazdo uwija z włókien

róślimych w kształcie retorty, zupełnie jest myl-

nóm, takiego kształtu gniazda należą do ptaków

z rodzaju Wikłaczów, Płoceus. |
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Samice i młode samce niczćm się w ubarwie-
niu od starych samców nie różnia,z czego
wnosić możemy iż się raz do roku pierzą.

1. MIODOWOD BIAŁODZIORY, m. Indicator
albtrostris, TEMM.

Indicateur 6 bec blanc, Teuu. pl. coł, 367.6.

Brunatno popielaty z wierzchu, |szarawo
biały od spodu, gardziel czarna z obwódką
białawą; naramniki żółte, pokrywy skrzydet
biało brzeżyste, brzuch brunatno upstrzony ,
ogon brunatny, trzy skrajne stćrówki białe
brunatno zakończone, dziób biały, nogi bruna-
tne. Długość cali 75. Ojczyzną Senegal, E-
gipt. i

2. MIODOWOD WŁAŚCIWY, m. Indicator
major, VIEILL.

Grand lndicateur, VAiLL. Ois. d' Afr. pł.
241.3. 9.

Cuculus, AuCT.

Z wierzchu brunatny, od spodu rudawo
żółtawy, środkowe stórówki brunatne, skrajne
białe czarno plamiste, dziób i nogi czarne.
Długość cali 63. Ojczyzną Przylądek Dobrej
Nadziei. | |
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3. MIODOWOD WYSPIARZ, m. Indicator ar-

chipelagicus, TEMM.

Indicateur archipelagique, Teu. pł. col.

542. f. 1.
Pod upierzeniem puch biaty, ogon stopnio-

wany.

Cały wierzch, skrzydła i dwie środkowe

stórówki brunatne z obrzeżeniem piór zielona-

wóm, naramniki żółte, spód białawy, piersi po-

pielate, na brzuchu wązkie płomykowate bru-

natne plamki, skrajne stćrówki biale z końca-

mi brunatnemi , dziób kończaty ściśniony, z

wierzchu czarniawy. Długość cali 61. "Ten no-

wy gatunek odkryty przez P. Diard, mieszka

w okolicach Pontiniak na zachodnim brzegu

wyspy Borneo.

4. MIODOWOD NAJMNIEJSZY, m. Indźcator

minimus. VIEILL.

Indicateur minime, Teu. pł, col. 542. fig. 2.

Petit Indicateur, pl. 242.

Pod upierzeniem puch ciemno popielaty, ogon
prawie równy.

Z wierzchu szaro eliwkowy, kołor ten na

grzbiecie bardzićj żółtawy, lotki czarniawe zie-

lonawo brzeżyste, pod oczyma was czarniawy,

spód zielonawo szarawy, brzuch białawy, trzy
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skrajne stćrówki białe brunatno zakończone,
dziób tępy, nogi żółtawo brunatne. Długość
cali 53. Ojczyzną Afryka południowa.

Lesson namienia jeszcze o piątym gatun-
ku: Indicator variegatus, lecz ten się zdaje być
samicą Miodowoda właściwego.

RODZAJ TRZECI.

KUKUŁKA, Rzącz.; CUCULUS, Lux. eż Auct.

Kywyuxa, Ross.; Kukawka, Żezulka, Cz.; Kuk-
żuk, Niem.; Cou-cou, Fr.; Cuckow,Ang.; Cucuło,
WŁ :

Dziób długości głowy lub nieco krótszy,
przy nasadzie cokolwiek spłaszczony, z boków
trochę ściśniony, okrągiawo szczytny, słabo
iukowaty, paszcza obszerna.

Nozdrza przynasadowe, obrębione, w pół
bionka przymknięte, otwory jajowate, nagie.

Nogi tażne, krótkie , nad przegubem upie-
rzone; palce skrajne od wnętrznych dłuższe,
tylny skrajny zwrótny, obówie tarczowate,
pazury miernie zakrzywione.

Skrzydła mierne, lotka 3cia najdłuższa.
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Ogon długi mnićj więcćj stopniowany, stć-

rówek 10—12.
Rodzaj Cucułus dawniejszych naturalistów

obejmował mnóstwo ptaków, które dziś w u-

dzielnych umieszczono rodzajach, jako to: Mu-

 sophaga, Indicator, Coccyzus, Centropus, Calo-

bates, Phoenicophaus i Leptosomus. Odosobnione

prawdziwe Kukułki mieszkają rozproszone po

całćj kuli ziemskićj, po większćj części pod

strefą gorącą, Wszakże niektóre gatunki wę-

drujące zwiedzają corocznie w porze letnićj

klimata umiarkowane, a jedna tylko Kukułka

właściwa Cucyłus canorus, aż do krajów pól-

nocnych przybiegunowych zalatuje. W ogól-

ności Kukułki mają kształt wysmukły, lot krót-

ki, nogi słabe, dla tego też po ziemi nie chodzą.

Żyjące w jednożeństwie same gniazda budują,

potomstwo swe wysiadują i z równą innym

ptakom  troskliwością pielęgnują; przeciwnie

zaś te, które do cudzych gniazd jaja składać

zwykły, nie trzymają się stałe pary, lecz u nich

jedna samica w porze godowćj do kilku sam-

ców wspólnie należy. Wszystkie Kukułki są

wyłącznie owadożerne, gąsiennice atoli główny

ich pokarm stanowią. Raz się tylko do roku

pierzą; różnica barwy między płcią prawie ża-

dna, a młode po pićrwszćj piór zmianie od sta-
rych niczem się nie różnią.
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1 KUKUŁKA WŁAŚCIWA *), m. Cuczłus
canoruś, LINN.

Coucou vulgaire, BUFF. enł. 811.

Z wierzchu błękitnawo popielata, na szyi
i piersiach cokolwiek światlejsza; brzuch, pod-
brzusie i pokrywy podogonowe białawe bru-
natno pręgowane, na wnętrznych chorągiewkach
lotek plamy jajowate biale; na czarniawych
stćrówkach plamki białe wdłuż stosin, wszyst-

 

*) Kukawka, Gżegżołka, Zieziulka, są to nazwiska
Kukułki prowincyonalne, właściwą mianowanej
z powodu jćj głosu. Ta to jest właśnie Kukałka
znajoma i sławna już za czasów Arystotelesa ze
szezególnego przymiotu znoszenia jaj w cudzegnia-
zda; o nićj to gminne podania po całym świecie
rozpowszechnione, tylu niedorzecznych baśni stały
się dotąd niewyczerpanćm źrzódlem; o nićj nie-
mal w każdćm ornitologiczćm dziele czytamy wnio-
ski i odgadnienia przyczyny, dla czego Kukułka
zmusza obce matki do pielęgnowania jej potom-
stwa. Dawniejsi naturalisci jednomyśłnie przypi-

' sywali niemożność wysiadywania wnętrznej organi-
zacyi, to jest szczególnemu żołądka położeniu; po-
źniejsi wpadali na domysł, że zbytnia żarłoczność
Kukułek nie mogłaby być zaspokojoną przez jednę
matkę w zaopatrzeniu pokarmem licznego potom-

(stwa; inni składają przyczynę owej niezdolności
na wybór pokarmu, twierdząc, że odęcie żołądka
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kie stćrówki biało zakończone, dziób czarnia-

wy, tęcze i nogi żólte; taka jest barwa dosko-

nała płci obojćj. Długość cali 12—13 lub co-

kolwiek więcćj; samica od samca nieco mniej-

sza.
Mtode pićrwszoletnie w porze odlotu maja

cale upierzenie rudawo brunatne, czarno i bialo

pręgowane, na czalu wielką plamę biała; brzuch

i niższe części jak u starych. Ojczyzną Euro-

pa, Azya i Afryka. Wszędzie jest ptakiem prze-

 

„pochodzące z karmienia się włosistemi liszkami

ćmów, trudnemi do strawienia, wyraźną jest prze-

szkodą w wysiadywaniu. Najnówsze wszakże po-

strzeżenia zdają się być więcej prawdopodobnemi.

Kukułka jak wiadomo znosi jedno jaje na ziemi,

ujęte dziobem połyka, ulatuje i w gardzieli prze-

nosi do wcześnie napatrzonego gniazdeczka Piegzy,

Pliszki lub innego małego owadożernego ptaszka,

i tam je pomiędzy cudzemi umieszcza; w dni kilka

znosi drugie i podobnież w obce składa gniazdo.

Po odbyciu tego pićrwszego niesienia się, powraca

do lasu, a przebywszy czas niejaki z samcami, po-

wtórnie nieść się poczyna. 'Tak postępując w u-

pływie sześciu lub siedmiu tygodni, około dziesiątka
jaj w różne rozposaża gniazda, w których zarówno

tak w Kwietniu, jak pod koniec Lipca znajdowane

„bywają świeżo wylęgłe Kukułczęta. Tak długa

przerwa między jednóm a drugićm jaj znoszeniem,

zdaje się być przyczyną owćj konieczności; pićrw-
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lotnym, do nas w Kwietniu przybywa, w Sier-
pniu odlatuje,

2. KUKUŁKA RDZAWA, m. Cuczlłus rufus,
BECHsT.

| Bothbrauner Kukuch, MEvEk, Zie. und Est.
Vóg. p. 54.

Z wierzchu rdzawa czarno pręgowana, cały
spód od dziobu do ogona biały, wązkiemi czar-
nemi prążkami falisto pręgowany; ogon rdzawy
czarnemi kątowatemi przepaskami i białemi
plamkami wdłuż stosin oznaczony; ogon i dłu-
gie pokrywy ogonowe jaskrawo rdzawe podłu-

 

sze albowiem jaja uległyby zepsuciu, nimby się
ostatnie wykluło.

Zastanówmy się jednak nad tą samą okolicz-
nością zinnego stanowiska; widzieliśmy że Kukuł-
ka pomiędzy owadożernemi ptakami jedynym jest
przykładem połyandryt (wielómęztwa), a wiemy
skądinąd że same tylko ptaki w jednożeństwie ży-
jące, w wysiadywaniu i karmieniu potomstwa ko-.
lejno się wyręczają. Ta uwaga, gdyby się nawet
powyższe postrzeżenia sprawdzić nie dały, dosta-
tecznie tłumaczy macierzyńską obojętność Kukułki.

Wtym przedmiocie szczegółowo i obszernie
pisali: Le Vatllant, Temmiauckh, Gaspard, Schle-
geł, Blachwał i Prevost.

GROT. 1: 22
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Żnie strzałkowatemi plamkami nakrapiane; dziób

czarniawy, krajce, obwody oczu, nogi i pazury

Żółte, tęcze czarniawe. Długość cali 115. Sa-

mica cokolwiek mniejsza z mnićj wyraźną bar-

wą. Śynonima Cuculus canorus rufus, GNEL.,

Cuculus hepaticus, LATH., nie do tćj, lecz do

poprzedzającćj w miodocianćj barwie należą.

3. KUKUŁKA ŻOŁĘDZIÓWKA, m. Cuculus
glandarius, LINN., LATH. :

Coucou Geai, Teu. pł. col. 414. $.

10. M. Atl. 8.

Edolius, Liss., €. Andalousiae, BRiss. $.

C. pisanus, GMEL. (młoda).

Czub i głowa popielate, przepaska czar*

niawa z obu stron głowy łączy się na karku i

aż do grzbietu sięga, grzbiet i pokrywy skrzydl-

ne brunatna popielate z odblaskiem zielona-

wym, końce wszystkich piór białą plamką ozna-

czone, lotki istćrówki popielato brunatne z biaią

na końcu plama; spód białawo rudawy, dziób

czarny, nogi zielonawe. Długość cali 15—16,

Ojczyzną Afryka północna, Andaluzya; przy-

padkowo w innych krajach Europy południo-

wój postryegana. Niektórzy twierdzą iż ta Ku-

kutka potomstwo swe wysiaduje?
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4. KUKUŁKA KUKEL, m. Cuczłus or. >
LATH.

Coucou Coużeel, Burr. enł. 274.fig. Fa
ID. Żachetć des Indes, 771. Q.

C. punctatus, LATH. C. poReaaos LATH.
(młoda).

Eudynamis, VIGORS et HORSF.

Czarna, zielono błyszcząca; skrzydła czar-
ne bez połysku, spód ogona fioletowy, dziób
1 nogi brunatne. Długość cali 16. Ojczyzną
Indye Wchodnie.

5. KUKULKA CZARNA, m. Czcułus niger, LINN.

Coucou Gros-bec, VAiLL. Qis. d'Afr. pl. 214.
Ó, 216. P.

Cuculus orientalis, var. q. GMEL.
Cuculus maculatus et mindanensis, LATH.
C. tachetć de la Chine, Burr. en/. 164. i 277,

(mł.)

Czarna modro błyszcząca; dziób żółty,
nogi czerwonawo brunatne. Długość cali 9. -
Ojczyzną Bengal.

6. KUKUŁKA UPSTRZONA, m. Cuczłus scoło-
paceus, LATH.

C. Bouisallik, BUFF. en/. 586, (młoda).

Brunatnawa, brunatno upstrzona z wierz-
chu, od spodu szarawa, biało, pomarańczowo
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i czarno pręgowana; skrzydła krótkie, ogon
diugi klinowaty; lotki i stćrówki brunatno prę-

gowane, dziób i nogi żółtawe. Długość eali 14.

Ojczyzną Indye Wschodnie. P. Lesson mylnie

sądzi ją być samicą poprzedzającego gatunku.

7. KUKUŁKA OTAICKA, m. Cucułus Taitensis,

LATH.

Coucou IWercroa, Burr. Ois. T. 6. p. 376.
Coucou de Tatti, IiEss. Tr. d'Orn, p. 151.

Z wierzchu brunatna biało nakrapiana, od
spodu rdzawa czarnemi płomykami upstrzona;

ogon wązki klinowaty na przemian czarno i

rdzawo pręgowany; dziób czerwonawy, nogi

zielonawe. Ojczyzną wyspy Towarzyskie. Od-
kryta przez sławnego Żeglarza Cook'a i za

wątpliwą uważana; teraz P. Lesson nowoprzy-

wiezionemi z Otaity exemplarzami wszelką o0-

bojętność usunął.

. 8. KUKUŁKA RDZAWOBRZUCHA,m. Cucułus
rufiventer, LESS.

Coucou 4 tenire roux, LESS. Tr. d'Orn.
p. 150. |

"Z wierzchu brunatna; głowa i grzbiet czar-

ne z połyskiem modrym, kuper rudawy, przez
oczy w dół szyi przepaska biała; piersi, brzuch,
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boki i pokrywy podogonowe rdzawe, brunatno
niewyraźnie upstrzone, dziób czarniawy, nogi
czarne. Długość cali 13. Ojczyzną Nowa Gwinea.

9. KUKUŁKA CZCZONA, m. Cucułus konora-
łus, LATH.

Coucou Coutl, Burr. enl. 294.

Z wierzchu czarniawo popielata biało na-
krapiana, od spodu biaława czarniawo pręgo-
wana; dziób i nogi czarniawe. Długość cali 11;.

Ojczyzną Malabar. Gatunek wątpliwy.

10. KUKUŁKA KRZYKLIWA, m. Cuculus cla-
mosus, LATH.

Coucou solitatre, Vail. Ois. d'Afr. pl. 206.
ip. 204, 205.

Coucou du Cap de Bonne Esper., BUFF. enl.
390. (młoda).

Czarna z połyskiem; pióra rudo brzeżyste,
ogon mierny czarny, słabo stopniowany; dziób

brunatny, nogi Żółte; od Kukułki właściwej
cokolwiek mniejsza. Młoda zielonawo ruda,
spód ciała białawy brunatno pręgowany, końce
sterówek białe. Ojczyzną Przylądek Dobrćj
Nadziei. Żó!
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I. KUKUŁKA SIWOGŁOWA, m. Cuculłus po-

liocephalus et radiatus, LATA.

Coucou 6 centre rayć, BUFF. Otis. T. 6.

p. 379.

Cuculus tenuirostris, LEss. Tr. dOrn. p.

146?

Głowa popielata, wierzch ciała brunatno.

popielaty, gardziel biaława, piersi rude, brzuch

biały brunatno pręgowany; dziób szczupły czar-

ny. Długość cali 134. Ojczyzną Indye Wschod-

nie.

12. KUKUŁKA OBRÓŻNA, m. Czculus coro-
mandus, LATH.

Coxucou Qacollier blanc, VAILL. pł. 213.ó,

(stara).

C. huppć de Coromandel, BuFF. enł. 221.
fig.2. (odmiana). :

Na głowie czub położysty i głowa stalisto
czarne, kark i płaszcz czarny , na karku pół-

'obróż biała, skrzydla jasno rdzawe, stćrówki .

szerokie czarne wązkim białym brzeżkiem za-
kończone; gardziel, przód szyii wierzch piersi
jaskrawo rude; brzuch biaty, dziób i nogi czar-

ne. Długość cali 11. Ojczyzną pobrzeże Koro-
mandelu. |
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13. KUKUŁKA ŻARŁOCZNA, m. Cuculus edo-
lius, Cuv.

Coucou Edolio, VAILL. pl. 207. 0.

Cuculus serratus et ater, melanoleucus,

AuCT.

Le Jacobin huppć, Burr. enl. 872. 9.

Czubek krótki położysty i całe upierzenie
czarne, poiyskujące, z odblaskiem rudawo zie-

lonym, ogon długi stopniowany czarny, dziób
inogi czarne. Długość cali 11. Samica z wierz-

chu czarna; spód, lustro na skrzydłach i końce
stórówek białe. Ojczyzną Indye Wschodnie i

Przylądek Dobrćj Nadziei.

14. KUKUŁKA BIAŁOZADNA, m. Czcułus te-

nebrosus, LATH.

Coucou tenćbreux, BUFF. enl. 505.

Czarna; zad, to jest niższa część grzbietu,

kuper, pokrywy ogonowei podbrzusie białe; na
brzuchu pas szeroki rudo pomarańczony, dziób
czarny, nogi żółte, ogon zaokrąglony. Długość
cali 8. Ojczyzną Kajenna.

15. KUKUŁKA ŻÓŁTOBRZUCHA, m. Cuculus
Jlavus et Sonnerati, LATH.

Coucou 4 tóte grise, BuFF. enł. 814. Ó,

Głowa, szyja i piersi popielate; płaszcz
zielonawo brunatny, brzuch, podbrzusie i -po-
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krywy podogonowe gliniasto żółte; ogon czar-

ny białemi plamkami pręgowany, nogi żólte.

Długość cali 84. Ojczyzną wyspa Panay. Bac

wa tćjKukułki jest dosyć zmienną.

16. KUKUŁKA POPIELATA, m. Czcułus cine-

rosus, BUFF.
Coucou cendrillard, Burr. enl. 816.
Cuculus americanus et dominicus, LATH.

Piaya americana, LESS.; Coccyżus, BONAP.

Z wierzchu popielata z połyskiem meta-
licznym rudawo zielonawym; od spodu biaiawa,

pokrywy skrzydeł ciemno rude, dwie średnie

stćrówki popielate, reszta czarne z dużą białą
na końcu plamą; dziób z wierzchu brunatny,

nogi czarne, ogon mocno stopniowany. Długość
cali do 11. Ojczyzną Ameryka północna, przy-

padkowo w Europie. P. Yarell świadczy o 4

ubitych w Anglii i Irlandyi. Kukułka ta nieza-

wodnie buduje gniazdo i swe potomstwo pie-
lęgnuje.

17. KUKUŁKA DIDRYK albo POZŁOCISTA, m.

Cuculus auratus, GMEL. |

Coucou Didric, Vall. Ois. d”Afr. 210. 8,
WIRE Ą

C. verd du Cap., BurF. enl. 657. 6.

Z wierzchu zielona z połyskiem złoto mie-

dzistym; cały spód, pięć prażków podlużnych
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na głowie, plamy na skrzydłach i na stórówkach
białe, na bokach i na nogawicach pręgi zielone,
pozłociste; dziób zielonawo brunatny. Dlugość
cali 7. Odkryta przez Le Vaillanta i nazwana
Didric od podobieństwa głosu, którym wyraź-
nie powtarza syllaby di-di-didrik. Ojczyzną
Przylądek Dobrćj Nadziei.

18. KUKULKA KŁASS'A, Cuculus Klassii, Cuv.

Coucou de Klaas, VAiLL. Ois. d'Afr. 212. Ó.

Z wierzchu zielona brazowo biyszcząca;
va okiem kresa, gardziel, przód Szyi, piersi i
środek brzucha biale, boki brunatno pręgowane,
ogon pod spodem biały czarno pręgowany. Dłu-
gość cali 7. Ojczyzną Przylądek Dobrćj Na-
dziei. Zdaje się być odmianą ubarwienia po-
przedzającćj. |

19. KUKUŁKA ŚWIETNA, m. Czculus lucidus,
LATH.

Coucou eclatant,TEuw. 102. fig. 1.0.

Z wierzchu zielona z połyskiem brązowym,
cały spód od nasady żuchwy aż do ogona, ko-
lorem białym i złocisto zielonym falisto pręgo-
wany, środek brzucha czysto biały, Długość
cali 6—632, |

Orn, T. IL. 23
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90. KUKUŁKA BRĄZOWA, m. Cuculus chałci-
żes, ILLIG.

Coucou chalcite, Teuu. pó. col. 102. fig. 2. .

Głowa z wierzchu ruda z polyskiem brą-

zowym; płaszcz brazowo zielony bez połysku,

ogon przy nasadzie rudy, pośrodku zielony, na

końcu biały; przód szyi i piersi białawe bru-

natnawo upstrzone, brzuch biały; na pokrywach

podogonowych pręgi zielono brązowe; dziób

szczupły czarny, skoki nagie długie. Długość

cali 53, Ojczyzną Nowa Hollandya.

21. KUKUŁKA MIEDZISTA, m. Cuculus cu-

preus, LATH.

Coucou cuivrć, VIEILL. Gall. pł. 42.

7 wierzchu na szyi i piersiach wszystkie

pióra łuskowate szmaragdowo zielone z bla-

skiem najświetniejszym i połyskiem złotym, ta-

kież skrzydła i ogon; brzuch śnieżysto bialy,

pokrywy podogonowe ziełono pręgowane; na

brzegach skrajnych stćrówek biale pręgi. Dlu-

gość cali 6? Ojczyzną Przylądek Dobrćj Nadziei.

W exemplarzach wypchanych białość brzucha

z czasem w żólty kolor się zmienia.
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RODZAJ. CZWARTY.

KUKAWIK, m. COCCYZUS, Vieilt.

Macropus, SPIx.; Coccyzon, GLOG.; Cucułus,
AUCT.

Coua, Coulicou, Fr.

Dzióó mierny, silny, ściśniony, szczyt wy-
raźny, wypukiy, od nasady Jekko spadzisty,
w końcu nachylony; obie szezęki równe, żu-
chwa prosta w końcu schylona.

Nozdrza nasadowe, poboczne, gładkie, do
połowyblonką przymknięte. - dk:

Nogi łażne, szczupie; skok od palca skraj-
nego znacznie dluższy, nagi; obówie tarczowate;
pazury krótkie stabo łukowate.

Skrzydła krótkie, zaokrąglene, letki od
pićrwszćj do piątćj stopniowane.

Ogon długi stopniowany, stórówek 10.
Le Vaillant w opisaniu ptaków afrykań-

skich najpićrwćj zwrócił uwagę naturalistów
na konieczną potrzebę odłączenia Kukawików
od Kukułek właściwych, zwłaszcza że oprócz
cech zewnętrznych, ptaki te się różnią obycza-
jami, mianowicie w tóm, że budują gniazda
już to na drzewach, już w dziuplach i że sa-
me wysiadująi pielęgnują swoje potomstwo.
Wszystkie mieszkają w lasach lub w cienistych
zaroslach; ruchy ich są ożywione, chyże; kar-
Mmią się gąsienicami, jagodami i owadem.
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ODDZIAŁ PIERWSZY.

Dziób od głowy krótszy, krajce i gładkie,

"skoki wysokie.

1. KUKAWIK GEOFFREGO, m. Coccyzus Geof-

froyi, TEMM. i

Coua de Geoffroy, Teu. pl. col. 7. Ó. (stary).

Czub na głowie błękitno stalisty; czoło,

policzki, przód szyi i piersi okryte piórami łu-

skowatemi, w tych środki są brunatne zruda-

wćm obrzeżeniem; na piersiach poprzeczna
wstęga czarno błyszcząca; spód ciała szarawo

rudy; grzbiet skrzydła i dwie skrajne stćrówki

zielone brązowo złociste; ogon długi stopnio-

wany purpurowo rudawy; dziób i pazury żółte,

nogi zielonawe. Dilugość cali 18—19. Ojczyzna
Brazylija.

2. KUKAWIK DELALAND'A, m. Coccyzus De-
lalandei, Tek.

Coua Dełalande, 'TEMM. pł. col. 440.

Uzdy i policzki nagie; Z wierzchu fiole-
towo modry, z połyskiem brązowym; od spodu

biały, podbrzusie i pokrywy podogonowe rudo

kasztanowate; dziób gruby, szeroki, czarny, nogi:

długie sine, ogon długi stopniowany fioletowe
czarny z połyskiem brazowym i odblaskiem
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brązowym i odblaskiem zielonym, końce stóró-
wek białe. Długość cali 21. Ojczyzną wyspa
Madagaskar.

3. KUKAWIK ZIELONAWY, m. Coccyzus ma-
dagascariensis, VIEILL.

Coua verdatre, Burr. enl. 815. Ó.

Ciemno oliwkowy, brunatno nieznacznie

falisty, gardziel żóltawo oliwkowa, piersii

brzuch brunatno rdzawe, podbrzusie brunatne,

ogon długi stopniowany, kilka skrajnych stćró-
wek białą plamą zakończonych; dziób czarny,
nogi czerwonawe. Długość cali 21—22, Ojczyzną
Madagaskar. ,

4. KUKAWIK CZUBATY, m. Coccyzus crista-
łus, VIEILL.

Coua huppe, BuFF. enl. 589. $, (stary).

Z wierzchu popielaty zielono mieniacy,
czub położysty z wązkich długich piór złożony;
przód szyi i piersi pomarańczowo rdzawe, spód
ciała biały, ogon stalisto modry, stćrówki biało

zakończone, dziób i nogi czerwone. Długość
cali 14. Ojczyzną Madagaskar.
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5 KUKAWIK KASZTANOWATY, Coccyzus

cayanus.

Coua piaye, Burr. enl. 211.
Piaya cayana, LESS.

Purpurowo kasztanowaty; gardziel i szyja
popielatawo różowe; piersi, brzuch i pokrywy
podogonowe popielate, ogon przedłużony mocno
stopniowany, Wszystkie stćrówki biało zakoń-
czone, dziób i nogi czarne. Długość cali 16.
Ojczyzną Kajenna.

6. KUKAWIK CZERWONODZIOBY, m. Coccy-
zus erythrorhynchus, CUv.

Cuculus cayanus, GMEL: var, Y.

Dziób czerwony, głowa popielata, gardziel
i piersi rdzawe; brzuch i spód ciała czarniawo
popielate; z wierzchu jak poprzedzający, Zda-

je się iż Macropus coizana SPIX'A, jest syno-
nimą tego ptaka.

7. KUKAWIK MNIEJSZY, m. Coccyzus minor.

Cuculus cayanensis minor, GMEL. var. ę.

Z wierzchu purpurowo kasztanowaty, od
spodu brunatno popielaty, spód szyi i piersi ja-
sno purpurowo kasztanowate, stćrówek końce
biale. Długość cali 103. Ojczyzna tamże.
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$. KUKAWIK CZERWONOOKI, m. Coccyzus
erythrophtalmus, RONAP.

Piaye aux yeux rouges, LESs,, WILs. Am.
orn. pl, 28. fig. 2.

Brudno popielaty; spód biaty, obwody oczu
czerwone. Ojczyzną Stany Zjednoczone.

9. KUKAWIK BLADY, m. Coccyzus Guira,
TEMM.

C. Guira cantara, Burr, Quov. eż Gai.
Zool. Ur. pl. 26.

Crotophaga, VIEILL.

Czubaty rudawo biały; grzbiet i skrzydła
brunatne biało i rudawo upstrzone; spód biały,
na środku ogona szeroki pas czarny; dziób czer_
wonawy,| nogi żółte. Długość cali 15.

10. KUKAWIK PLAMISTY, m. Coccyżzus nae-
tius, VIEILL.

Coua tachetć, Burr. enł. 812.

Czubaty, z wierzchu brunatny z obrzeże-
niem piór światlejszćm; gardziel biała, przód
szyi płomykowato upstrzony, brzuch białawy,
ogon czerwonawo brunatny, w końcu białawy.
Diugość cali 11—13 i do 16. Ojczyzna Brazy-
lija, Gujana.
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11. KUKAWIK STARUSZEK, m. Coccyzus se-

niculus, VIEILL.

C. des paletuviers, BUFF. enł. 813.

Cuculus minor, GMEL.

Z wierzchu siwo popielaty, za okiemw dół

szyi pręga czarniawa; gardziel i przód szyi

żółtawe, spód ciała rudy, stórówki stalisto po-

pielate oprócz dwóch środkowych biało zakoń-

czone, szczęka czarna, żuchwa żółta. Długość

cali 12—13. Ojczyzną DAISAA i wyspa Porto-

ricco.
Do tego oddziału dolączyć można: 12. Z%ż- -

aya chrysogaster, 13. melanorhynchus, 14. Coccy-

cua monachus, 15. Tuccocua Leschenaultii, LES-

SON'A.

ODDZIAŁ DRUGI.

Dziób od głowy dłuższy, wypukły; szczęka

z końcem haczykowatym; krajce szczęki nasie-

kane lub gładkie, skoki mierne. Kukawiki tym

oddziałem zajęte oprócz owadów i gąsienic,

pożerają małe jaszczurki, żabki i nawet drobne

Źwierzęta ssące.

16. KUKAWIK WRÓŻYK, JAR. Coccyzżus plu-

wialis, TEMM.

Ć. Tacco dit le Vieillard, BvFF. enl. 772.



KUKAWIKI. 185

Saurothera Vetula, VIElLL. G. pł. 38.
„ Cuculus Vetula et pluwialis, AucT.

Głowa, wierzch ciała i skrzydła szaro po-
pielate; spód siwo popielaty; podbrzusie, po-
krywy podogonowe, oraz lotki pićrwszego rzę-
du rdzawe; ogon bardzo przedłużony, stórówki
stałisto modrawe, biało zakończone; dziób bru-
natny, żuchwa światlejsza. Długość cali 16.
Ojczyzną Gujana, wyspa St. Domingo. Częste
odzywanie się tego ptaka ma słotę przepowia-
dać.

17. KUKAWIK RĄCZY, m. ©. Saurożthera Bot-
£ae, BLAIN.

Tacco de Botta, Less. Tr. d*Orn, P. 145.

 MKrajce gładkie, skoki długie silne.

Na czalu czub ciemno modry, pióra wiet-
kie rudawo brzeżyste; głowa, szyja i piersi
rdzawo białe i brunatno plamiste, wierzch ciała
zielono, szaro i biało upstrzony; pokrywy nad-
ogonowe przedłużone zielone biato obrzeżone;
brzuch, boki i rzyć siwo popielate, stórówki
stalisto modre biało zakończone, dziób i nogi

_ sine. Ten ostatni gatunek Kukawika odkryty
w Kalifornii przez P. Bożża, biegać ma rączo,
Żywi się jaszczurkami, małóm ptastwem,idrob-
nemi ssącemi źwierzętami. Jedyny exemplarz
znajduje się w zbiorze Księcia Rivoli.

Orn, T. Il. 24
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Nowy rodzaj Lesson'a Bubużus włączony

do pokrewieństwa Kukułek, nadto jeszcze jest

wątpliwym, abyśmy dwa gatunki B, Duvaucelli

i B. Isidorii do tego rodzaju dopisać mogli.

RODZAJ PIĄTY.

PROSTOSZPON, JAR. CENTROPUS, ILLIG.

Corydoniz, V1IEILL.; Cuculus, AuCT.

Spornfuss, Niem.; Coucał, Fr.

Dziób od głowy krótszy, gruby, silny, ści-

śniony; szczyt wysoki łódkowaty tfukowato

zgięty; krajce gładkie.

Nozdrza nasadowe, żokasi » ukośne, wąz-

kie.

Nogi łażne, silne, diugie, dwa palce przed-

nie w osadzie przyrosłe, tylne wolne; trzy pa-

zury zakrzywione, pazur ksiuka długi, prawie

prosty szydłowaty. .

Skrzydła krótkie zaokrąglone, e pićrw-

sze lotki stopniowane, 4ta i 5ta najdłuższe.

Ogon długi stopniowany.

Z rodzaju Kukuiek Prostoszpony przez Łe

Vaiłlanta wyłączone, otrzymały od illigera grec-

kie nazwanie Kerperws, Ostrogonog czyli noga

ostrogą uzbrojona; jakoż rzeczywiście nazwi-

sko to nosi cechę najważniejszego charakteru

tych ptaków. Wszystkie mieszkają w krajach
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najgorętszych starego lądu, żywią się owadami

" miękkiemi jak np. świerszczami, szarańcżzą i
t.p.; lot mają słaby, krótki, przerywany, gnież-
dżą się na drzewach i pisklęta swe troskliwie
pielęgnuja; barwa ich z wiekiem zmienna, dała

powód do wielowykładnych nazwisk.

1. PROSTOSZPON GNIADOSKRZYDŁY, m.

Centropus philippensis, Cvv.

Coucal des Philippines, Burr. enl. 824.
Centropus bubutus, EIORSF.

Cuculus aegyptius, var. B. GMEL. (stary),
affinis et lepidus, GMEL.

Czarny; skrzydła i grzbiet ciemno gniade,

stosiny piór tęgie połyskujące, ogon przedłużo-
ny stalisto mieniący, dziób i nogi czarne. Dłu-
gość cali 15. Ojczyzną wyspy Filipińskie i Jawa.

Uwaga. Odmiany nietylko barwy lecz i
, Wielkości są bardzo rozmaite, do tych Tem-

minck odnosi Centropus pumilus Muzeum pa-

ryzkiego, który wymiarem się równa naszemu

Kosowi.

2. PROSTOSZPON RDZAWOSKRZYDŁY, m.
Centropus nigro-rufus, Cuv.

Coucal noirou, VMILL., Ois. d'Afr. pl. 220.
Cuculus aegyptius, GMEL. sp. 43.

Czarny z połyskiem zielono fioletowym,

skrzydła jasnordzawe, dziób czarny, nogi bru-
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'natne; od poprzedzającego mniejszy. Ojczyzną ©

Przylądek Dobrćj Nadziei.

* 3. PROSTOSZPON RUDOBIAŁY,m. Centropus

, senegalensis, Cuv.
Coucal houkou ou Rufalbin, Burr. enl. 332.

(młody).

Z wierzchu szary, dziób, wierzch głowy,

kark i nogiczarne, skrzydła rdzawe, spód biało

rudawy, ogon brunatny zaokrąglony, tęcze czer-

wone. Długość cali 14—15. Ojczyzną Afryka.

4. PROSTOSZPON CZARNOSTERNY, m. Cen-
tropus Tolu, TEMM.

Coucał Toulou, Burr. enł. 295.

Brunatno rudy, na głowie, szyi, piersiach

i pokrywach skrzydlnych rudawo strychowany;

brzuch jasno rdzawy biało strychowany; pod-

brzusie, ogon i nogi czarne. Długość cali 14.
Ojczyzną wyspa Madagaskar. Temminck mnie-
ma iż Centropus affinis i lepidus, HORSFIELD'A
są odmianą barwy stosownćj do wieku wyżćj
opisanego ptaka.

5. PROSTOSZPON BŁĘKITNY, m. Centropus
coeruleus, TEMM.

Coucal Tait-sou, BUFF. enł. 295.

Coccyżus, LEss.

Biękitny z odblaskiem zielono fioletowym
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-___naskrzydłach, czysto fioletowym na przedłużo-
nym ogonie; dzióbinogi czarne. Długość cali 17.
Ojczyzną Madagaskar; i ten gatunek odmianom
barwy, lecz szczególnićj wymiaru ulega.

6. PROSTOSZPON CZARNOBIAŁY, m. Cen-
tropus ateralbus, LEss.

Coucal atralbin, LESS. Zooł, de la Coq.pl. 34.

Głowa, szyja, piersi i lustro na skrzydłach
białe; czoło, uzdy i brwi ciemno brunatne biało
kreskowane; pióra okrywające policzki dlugie
strzępiaste; dziób, nogi i reszta całego upierze-
nia cząrne z fioletowym na piórach połyskiem.
Diugość cali 18. Odkryty przez Lesson'a wNo-
wćj Zelandyi.

7. PROSTOSZPON ZIEŁONY, m. Centropus
Menebikt , GARN.

Coucal iMenebiki, LEśs. Zooł. de la Coq.
pl. 33.

Ciemno zielony modro mieniący, na gło-
wie pióra długie wązkie, dziób czarniawy, nogi
sine. Mieszka w lasach Nowćj Gwinei. Papu-
anie zowią go Menedikt.

Do tego rodzaju należą jeszcze: 8. Pro-
stoszpon Łowiec, Centropus tenatorius, TEMM.;.

* 9. Prostoszpon krzykliwy, Centropus cachinnans,
TEemu.; 10. Prostoszpon Olbrzym, Centropus
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gigas, Cuv., VAILL., pł. 223.; 11. Prostoszpon

śniady, C. aethiops, Cuv., VAILL., pł. 222; 12. Pro-

stoszpon rdzawy, m. Cenżr. rufinus, CUV., VAILL.,

| pl. 221. Oprócz tych Lesson namienia o świćżo

odkrytym w Nowćj Gwinei przez PP. Quoy i

Gaimard, ma być największym z całego rodzaju;

ubarwienie ma czarne % połyskiem szafirowo

purpurowym bez żadnćj odmiany. Dotąd jesz-

cze drukiem nieogłoszony. |

RODZAJ SZÓSTY.

POSKOCZ, m. CALOBATES, Teu.

Calobate„z:

Dziób od głowy diuższy, gruby, silny, stóż-

kowaty, ściśniony, lekko ku końcowi nachylony;

szczęka cokolwiek zgięta, żuchwa prosta.

|, Nozdrza przyśrodkowe, podłużne, bardzo

wązkie, przykryte i prawie zamknięte blaszką

chrząstkowatą.

Nogi łażne bardzo dlugie, obówie skoku

z tarcz szerokich złożone, palec zbyt krótki;

pazury krótkie lukowate.

Skrzydła krótkie. zaokrąglone, pićrwsze

pięć lotek stopniowane, 6ta od 7mćj najdluż-

szćj krótsza.
Nowy ten rodzaj zawiera dotąd jednego

tylko ptaka odkrytego przez P. Diard w prowin-
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cyi Pontianak, na pobrzeżach wschodnich wyspy
Borneo. Z krótkićj bardzo o nim wzmianki,
wiemy Że Poskocze samce nierównie świetniej-
szą mają barwę od samic, a ogon we dwoje
dluższy; że się różnią od Barwic (Phoenico-
phaus) tóm, iż na drzewach rzadko siadają i
pożywienie swe owadzie zawsze na ziemi cza-
tują; w ucieczce zaś chronić się mają szybkim
poskocznym biegiem.

POSKOCZ BŁYSZCZĄCY, m. Całobażes radia-
ius, TEMM.

Całobate radieua, Teu. pł. coł. 538. Q.

Wierzch glowy fioletowy z połyskiem zie-
lono-mefallicznym, gardziel czarna, szyja po-
pielato fioletowa, skrzydła i ogon zielone z po-
iyskiem brązowym i odblaskiem purpurowo
mieniącym najświetniejszym; grzbiet pręgowa-
ny naprzemian czarnym i brunatnym kolorem,
spód ciała białawy czarniawemi prążkami o-
Znaczony, okolice oczu nagie czerwone, dziób
i nogi zielone. Długość cali 21, sam ogon cali 12.

RODZAJ SIÓDMY.

BARWICA, m. PHOENICOPHAUS, Viitt.

Melias, GLOGER.; Cuculus, Aucr.

Malcoha, Fr. ;
Dziób od glowy dluższy, gruby, silny, za-
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okrąglony, bardzo gładki, od nasady zgięty, przy

końcu zakrzywiony, krajce gładkie.

Nozdrza poboczne przykrajcowe, wązkie,
od nasady oddalone; kraina oczu naga bro-

dawkowata. | |
Nogi tażne, mierne, skok od palca skrajne-

go dłuższy, pazury krótkie słabe.

Skrzydła bardzo krótkie zaokrąglone, trzy

pierwsze lotki stopniowane, 4ta lub 5ta naj-

dłuższa. ż

Ogon długi stopniowany; stórówek 10.

Ptaki tym rodzajem objęte, naprzód przez

Le Vaillanta od Kukułek oddzielonemi zostały

'pod indyjskiem nazwiskiem Małcoka; poźnićj

Vieillot od ubarwienia nadał im greckie miano

Phoenicophaus; a nareszcie Gloger, Nimfami les-

nemi Melias je nazwał. Obyczaje Barwic nie

są dotąd poznane, to tylko o nich wiedzą, iż się,

jagodami i owocami żywią.
 

1. BARWICA OGNIOGŁOWA, m. Phoenico-

phaus pyrrhocephalus,

Malcoha «4 tóte rouge, VAILL. Ois. d'Afr.

pl. 224.

Cuculus, FORSTER eż AUCT.

Wierzch głowy i część policzków płomie-

nisto czerwone, z białą obwódką; kark ciemno

zielony biało upstrzony, przód szyi, grzbiet,

skrzydła i ogon ezarne, stćrówki biało zakoń-
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czone; piersi i brzuch białe, dziób żółty, nogi
sine. Długość cali 15—16. Ojczyzną Ceylan.
Odkryta przez siawnego żeglarza Forster'a.

2. BARWICA KRASNODZIÓB, m. Phoentco-
phaus całyorhynchos, Teu.

Malcoka «4 bec peint, Teuu. pł. coł. 349.

Szczęka przy nasadzie żótta, dalój czarna,
w końcu biała, żuchwa karminowo czerwona;
wierzch głowy popielaty; szyja, grzbiet, po-
krywy skrzydeł i piersi czerwono kasztano-
wate, lotki i przedłużony ogon szafirowo i fio-
letowo mieniące. Dlugość cali 19. Odkryta
przez Prof. Reinwardt'a na wyspie Coelebs.

3. BARWICA ZIELONA, m. Zźoentcophaus vi-
rtdis, VIEILL.

Malcokha routerdin, VAlL. Ois. A'Afr, pl, 223.

Z wierzchu ciemno zielona z połyskiem zło-
tawym; od spodu ciemno rdzawa, skrzydłai

ogonmodre,dwie skrajne stćrówki rude, szczęka

popielata, żuchwa czarna, policzki nagie po-
pielate. Długość cali 144. Ojczyzną Bengal i

-__wyspa.Jawa.

4, BARWICA CZERWONOBARWISTA, m.
Phoenicophatus superciliosus, Cuv.

Małcoha © sourcils rouges, Cuv. Gał. d. M.

Brwi czerwone, Z wierzchu czarna ź po-

Orn T. It. 235
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łyskiem fioletowym, od spodu biaława, stćrówki
biało zakończone, dziób biały, nogi popielate.

Ojczyzną wyspy Filipińskie.
Mnićj pewne są jeszcze: 5. ZA. jacanicus,

HoRsr.; 6. Ph. melanognathus, HoRsr.; 7. Me-

lias tristis iMelias Diardii, Less.

RODZAJ ÓSMY.

GRANIASTODZIÓB,m. ZEPTOSOMUS,VIEILL.

Cuculus, AUCT.

Courol ou Vouroudriou, Er.

Dziób mierny, trzygraniasty, przy nasa-

dzie spłaszczony, w końcu ściśniony, szczyt

wyraźny wązki; szczęka słabo przy końcu schy-

lona, żuchwa prosta, krajce gładkie, przy końcu

lekko wyszczerbione.

Nożdrza poboczne, przyśrodkowe, ukośne,

wązkie nieco wgięte.

Nogi łażne, mierne, skok rozszerzony, o0-

bówie tarczowate, szorstkie.

Skrzydła długie zaostrzone, trzy pićrwsze

lotki stopniowane, Ata najdłuższa.

Ogon dlugi prawie równy, stćrówek 12.

Vieillot wyłączył te ptaki z rodzaju Kukul-

ki, Buffon zaś i poźniejsi naturaliści biąd po-

pełnili poczytując za samicę oddzielny gatunek

Graniastodzioba. Oba gatunki dziś dobrze zna-

jome ten rodzaj składające mieszkają na wyspie
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Madagaskar, Żywią się owocami i jagodami,
gnieżdżą się w lasach; kształt mają pośredni
między Kukułkami i Kraskami, a stąd im skła-
dane nazwisko francuzkie Cow-rolle nadano. 0-
byczaje nie są dotąd dobrze poznane.

1.  GRANIASTODZIÓB ZIELONY, m. Zepżoso-
mus viridis, VIEILL.

c. Vouroudriou vert, VIEILL., pl. 40.
Gr. Coucou de Madagascar mdłe, Burr.

enl. 587. d.
Cuculus afer, AuCT.

Ciemno popielaty od spodu światlejszy, na
brzuchu prawie biały; dziób i uzdy czarne; czal,
grzbiet, skrzydła i ogon ciemno zielony z po-
tyskiem miedzistym, nogi cieliste. Długość cali 15.
Mieszkańcy Madagaskaru zowią go Wurong-
driu,

2. GRANIASTODZIÓB RDZAWY, m. Zepto-
somus Crombus, LEss.

C. Vouroudriou cromb, LESS. Z'r. ru
p. 134.

Femelle du Gr. Coucou deMadagascar,Burr.
enl. 586. Ó.

Leptosomus viridis, P, VIEILL.
Cuculus afer, var. 8. GMEL. *).

*) Do tych synonimów dołączyć należy nowy rodzaj
Cromba, Piof. Jarockiego, Zooł. T.2. k. 43.
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Z wierzchu rdzawy, na głowie i na szyi

brunatno prążkowany, na grzbiecie brunatno

plamisty, spód blado rdzawy, wszystkie pióra

czarniawo brzeżyste kształcą księżycowate u-
pstrzenie, lotki pićrwszego rzędu brunatno zie-
łonawe, ogon równy brunatno rudy, dzióbi
nogi Żółtawo brunatne; ptak ten prawie we
dwoje od poprzedzającego większy, ma-prócz

tego stosunkowie dziób dłuższy i grubszy, no-

gi i ogon krótsze i całą postać więcćj ociążała.

Kromób jest jego ojczyste nazwisko.

RODZAJ DZIEWIĄTY.

ŻŁOBKODZIÓB, JAR; SCYTHROPS, LxTu.

Rinnenschnabel, Niem.; Scythrops, Fr.; Chan-

nel-bill, Ang.

Dziób znacznie od głowy dłuższy, potężny,
nożowaty, wyższy niż szćrszy, szczyt wypukły

w końcu zgięty, boki szczęki wdłuż wyzłobio-
ne u starych, gładkie u młodych; krajce niena-
siekane. *). A :

Nozdrza nasadowe poboczne, ukośne, gład-

ką błonką z wierzchu przysłonione.

 

*) Jeden tylko Lesson utrzymuje iż krajce u Złobko-

dzioba są drobniuchno nasiekane:
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Nogi łażne, krótkie, silne, palce tylne w o-
sadzie zrosle.

Skrzydła długie, dwie pićrwsze lotki stop-
niowane, 3cia najdłuższa.

Ogon przedłużony, zaokrąglony, stćró-
wek 10.

Dotąd jedyny w calym rodzaju Złobko-
dziób lubo z kształtu i postaci ma niejakie po-
dobieństwo z poprzedzającemi, lubo z budowy
dziobu jest zbliżonym do Pieprzojadów, jednak-
Że kraj skrzydeł i inne pomniejsze cechy tak
od pićrwszych jako i drugich wyraźnie go od-
osobnia. Nadto obyczaje i wybor pożywienia
więcćj go jeszcze od nich oddalają, karmi
się albowiem wyłącznie owadami i drobnemi
muszlami. Żłobkodziób jest dziki i ostróżny,
w czasie pogody kryje się w gęstwinachimil-
czy , przed nadchodzącą zaś słetą w ciągićj zo-
staje niespokojności, a głosnym krzykiem burzę
zwiastuje, Malajczykowie zowią go Amdaro
(przepowiadacz deszczu), dla tego to przymiotu
wielce jest u mieszkańców wyspy Coelebs po-
ważanym. W październiku Żtobkodzioby zbli-
Żżają się do portu Jackson parami lub po kilka
razem, zdaje się to być porą ich przelotu z wysp
do wielkiego lądu, jakoż w północnćj stronie
Nowój Follandyi gnieździć się zwykły.
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ZŻŁOBKODZIÓB WIESZCZEK, m. ŚScythrops
Novae Hollandiae, LATH.

 Scythrops presageur, TEM. pł. coł. 290.

Perroquet-Calao, SONN.

Głowa i szyja popielate, płaszcz czarno

popielaty, spód biały, pokrywy podogonowe ł

stórówki pręgowane, na końcu ogona przepaska

czarna z brzeżkiem białym, dziób czarniawy,

nogi sino brunatne. Długość cali 22—25 sto-

sownie do wieku.

„RODZAJ DZIESIĄTY.

TUKAN, JuNDZ.; RAMPHASTOS, LiNN.

Tucana, BRiss.

Grosschnabel, Niem; Z'oucan, Fr.; Toucan,

Ang.

Dziób od głowy dłuższy, ogromny, gruby,

czczy, przezroczysty, nożowaty, przy nasadzie
zgrubiały; szczyt wyraźny od czoła wyższy

lekko ku końcowi nachylony; krajce nie ró-

wno ząbkowane.

Nozdrza nasadowe, okrągłe, otwarte; język

wązki rogowy pierzasty.

Nogt łażne, mierne, silne, obówie tarczo-

wate.

Skrzydła mierne, wklęsłe.
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Ogon mierny, równy, stćrówek 10.
Niestosowna wielkość dziobu do objętości

ciała nadaje Tukanom i Pieprzojadem postać
różną od wszelkich innych ptaków. Dziób o-
gromny stanowi prawie drugą połowę calego
ptaka, a lubo czczy i lekki, jednakże w ruchach
a szczególnićj w locie wyraźną jest zawada.
Tak potężne narzędzie zdaje się na pióćrwszy
rzut oka być orężem silnym zaczepnym; lecz
przeciwnie tak jest slabe, że najmiększych pokar-
mów, owoców, jaj, świćżo wylęgtych piskląt
przeżuć nie mogąc, w górę podnosi i w całku po-
łyka. Wszystkie gatunki Tukanów mieszkają w A-
meryce południowej; odznaczają się barwą ogól-
nie czarną z podgardlem białóm lub żółtćm.

4) Tarcza na gardzieli biała,

1. TUKAN BIAŁOGARDLISTY, JAR. Rumpha-
stos Toco, GMEL.

Toucan Taco, Burr. enl. pł, 82.

Czarny, przód szyi biały z obwódką różo-
wą u spodu, rzyć czerwona, kuper biały, okolice
nagie oczu cieliste, dziób żółty, nasada i plama
na końcu szczęki czarne; największy z całego
rodzaju. Długość cali 22, sam dziób ma blisko
7miu cali wymiaru. Ojczyzna Ameryka połu-
dniowa.
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"2 TUKAN CZERWONODZIOBY, m. Rampha-

stos erythrorhynchos, GMEL.

Toucan Tocan, BuFF. en/. 262.

Czarny; przód szyi biały, obwódka u spo-

du czerwona, pokrywy podogonowe czerwone;

kuper Żółty, dziób czerwony; szczyt i nasada

dziobu biaława, okolice oczu popielate. Diu-

gość cali 21. Ojczyzną po

3. TUKAN VAILLANT'A,m. Ramphastos Vail-

lantii, WAGL. ?

Toucan 4 collier jaune, VAILL. pł, 4.

Czarny; dziób pomarańczowy, szczyt i

nasada szczęki żółte, przód szyi żółtawo bialy

z obwódką uspodu rdzawą, pokrywy ogonowe

kasztanowate. Ojczyzną Brazylija.

4. TUKAN MODRODZIÓB, m. Ramphastos pi-
scitorus; GMEL.

Toucan piscicore, LESS. Tr. dOrn. p. 111.

EDWARDS, pł. 64.

Czarny; gardziel i kuper białe, przepaska

na piersiach i rzyć czerwone; dziób żółty w

końcu czerwony, żuchwa błękitna przy nasa-

dzie biaława, nogi sine. Długość cali 21. Oj-
czyzną Brazylija.
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5. TUKAN CZARNOSZCZYTNY, m. Złampóas-
żos Tocard, VIEILL.

Toucan Tocard, VAILL. Parad, pł. 9.

Czarny; przód szyi biały czerwonym prąż-
kiem od spodu ograniczony, pokrywy ogono-
we wierzchnie i spodnie czerwone, dziób bru-
natno oliwkowy, środek szczytu czarny. Oj-
czyzna niewiadoma dotąd.

6. TUKAN CUVIER'A, m. Hamphastos Cuvieri,
WAGL.

Toucan de Cutier, LEss, Tr. d'Orn. p. 171.

Czarny; szyja biała % paskiem czerwonym
u spodu, kuper pomarańczowy, dziób czarny
ze szczytem żółtym. Ojczyzną Brazylija, po-
brzeże rzeki Amazońskićj.

B) Tarcza na gardzieli żółta,

7. TUKAN CZARNODZIOBY, m. Aamphastos
Tucanus, LINN.

Toucan a gorge jaune, BuFF. enl. 307.

Czarny ; przód szyi i kuper pomarańczowo
Żółty, pas na piersiach i podbrzusie czerwone,
dziób czarny przy nasadzie popielaty. Diugość
cali 18. Ojczyzna Ameryka południowa.

Orn. F. I. 26
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8. TUKAN ŻÓŁTODZIOBY, m. Ramphastos di-
« cołorus, LINN.

Toucan 4 bec jaune, VAILL. pł. 8., BUFF,
enl. 269.

T. pectorałis, SHaw.; T. Tucai, LICHT.

Czarny; przód szyi żółty, piersi, brzuch,

podbrzusie i kuper czerwone, na brzuchu pas

szeroki czarny; dziób żółtawo oliwkowy, przy

nasadzie czarny, okolice oczu cieliste. Długość

cali 17. Ojczyzną Brazylija i Kajenna.

9. TUKAN MODROLICY, m. Ramphastos vitel-

linus, ILLIG.

Toucan Pignancoin, VAILL. pł. 7.

Czarny ; tarcza na przodzie szyi biała, po-

środku pomarańczowo żółta czerwono obrzeżo-
na, kuper i rzyć czerwone, okolice oczu i na-

sada dziobu błękitne; dziób czarny przy nasa-
dzie biało oznaczony. Ojczyzną Gujana.

10. TUKAN CZERWONOBRZUCHY, m. Ram-

phastos picatus, LINN.

Toucan GQ ventre rouge, Burr. (Ots. T. 7.

p. 122.

* Pteroglossus Aldrocandi, SHAw. Albin. pl. 25.
Ramphastos Temminckii, WaGL. sp. 10.

Czarny; gdzieniegdzie popielato mieniący;

tarcza pomarańczowego koloru; piersi, brzuch;
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podbrzusie i końce sterówek czerwone, dziób
oliwkowo żółtawy. Długość około 20 cali. Oj-
czyzną Brazylija.

Dalsze: 11. R. mawimus, Cvv.; 12. R. Forste-
rorum, WAGL .;13. Z. carinatus, SWAINS.; 14. R.
sulphuratus, LESS., zdają się być odmianami bar-
wy, wieku i płci wyżćj poszczególnionych ga-
tunków; GWELINA zaś Hamphastos torquatus,
pavoninus, coeruleus i luteus do zupełnie wąt-
pliwych policzyć można.

RODZAJ JEDENASTY. -

PIEPRZOJAD, JAR.; PTEROGLOSŚSUS, ILLic.

Ramphastos, LINN.

Federzingler, Niem.; Aracari, Fr.

Dziób od głowy dłuższy, wewnątrz czczy,
komórkowaty, nożowaty, przy nasadzie zgru-
biały, łukowato zgięty, w końcu zakrzywiony;
krajce równo ząbkowane.

Nozdrza nasadowe przyszczytne, okrągłe,
otwarte; język rogowy, wązki, zadzierzysto
pierzasty,

Nogi łażne, mierne, dwa palce tylne po staw
drugi zrosłe.

Skrzydła krótkie, wklęsie, lotka 5ta lub 6ta
najdłuższa.



204 PTAKI DWUPARZYSTOPALCOWE.

Ogon długi stopniowany, stórówki zao-

strzone.
Rodzaj ten niepotrzebnie przez Iiligera od

Tukanów, Złamphastos Linneusza, oddzielonym

został, pomimo że główne cechy charaktery-

styczne, obyczaje, wybór pokarmów w obu ro-

dzajach są jedne i też same. W ogólności

wszakże Pieprzojady mają dzioby mniejsze i

szczuplejsze, z pochwą (ramphotheca), tward-

szćj niż u Tukanów substaneyi; wymiar ciała

mniejszy, i ogólną barwę po większćj części zie-

loną; tak mało znaczna różnica ledwoby na

wartość podziału zasługiwać mogła. Wszyst-

kie Pieprzojady mieszkają w krajach między-

zwrótnikowych Ameryki południowej; żyją

gromadnie w lasach, żywią się miękkiemi owo-

cami, jajami i pisklętami ptaszemi, niemnićj

_owadem w porze kiedy swe potomstwo hodują.

Pomimo nieksztattnćj) wielkości, dziób ich jest

tak słaby, iż nie żując pokarm w całku poiyka-

ją; gnieżdżą się w dziuplach drzew wypróchnia-

tych; różnica między płcią tylko w barwie po-

_strzegać się daje.

1. PIEPRZOJAD ŻŁOBIASTY, m. Pzeroglos-
sus sulcatus, SWAINS.

Aracari sillonnć, Teu. pl. col. 356.

Ten nowo odkryty gatunek umieściłem na

czele, z powodu głębokiego podłużnego wyżło-
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bienia szczęk obu, ta albowiem cecha stawi go
na przejściu od rodzaju Scythrops. Całe upie-
rzenie ma jasno zielone, na grzbiecie ciemniej-
sze; wierzch głowy i nagie okolice oczu bię-
kitne, gardziel popielata, dziób ciemno czerwo-
ny czarno falisty. Długość cali 123. Ojczyz-
ną Peru. *

2 PIEPRZOJAD PRZEPASANY, m. Pteroglos-
sus Aracart.

Aracari Grigri ou 6 ceinture rouge, Burr.
enl. 166.

Giowa i szyja czarne, płaszcz i ogon zie-
łone, piersi i brzuch żółte, okolice oczu, szeroki
pas na brzuchu i kuper czerwony, szczęka biała,
żuchwa czarna. Długość cali 16—17, sam dziób
cali 23. Ojczyzną Gujana.

3. PIEPRZOJAD ZIELONY, m. Pieroglossus
viridis, ILLIG.

Aracari vert, BUFF. enl. 727, Q, 728. P.

Z wierzchu zielony, przód szyi czarny,
piersi i spód ciała siarczysto żółte, kuper czer-
wony, dziób żółty, żuchwai linija wzdłuż
szczytu czarna. Dlugość cali 14. U samicy
przód szyi kasztanowaty. Ojczyzną Kajenna.
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4. PIEPRZOJAD WŁAŚCIWY, m. Pzeroglossus
piperivorus, ILLIG.

Aracari Koulik, Burr. enl. 577. Q, 729. $.

Giowa, szyja i piersi czarne, płaszcz i
brzuch zielony, pokrywy nad i podogonoweczer-
wone, okolice nagie oczu sine; na uszach plama
i półobróż na karku złotożółte, czarnego dziobu
nasada Żóltawa, stórówki czarne z końcami
rdzawemi. Długość cali 13. Ojczyzną Gujana.

Uwaga. Pieroglossus Reinwardtii i Pt.
Langsdorfii, WAGLER'A, z tóm samćm ubarwie-
niem, lecz z krótszym cokolwiek dziobem, nie
powinny być za oddzielne gatunki od Pieprzo-
jada właściwego poczytane; są to bez wątpie-
nia dwie odmiany wieku; pićrwszy z bardzo
krótkim rudawym dziobem, młody; drugizdłuż-
szym czarniawym zielono przy nasadzie pla-
mistym, starszy.

5. PIEPRZOJAD PLAMISTODZIOBY, m. Pte--
roglossus maculirostris, WAGL.

Aracari Q bec tachetć, Koulik du Brósil,
VAILL. pł. 15.

Dziób sino czarniawy, szczęka 3ma lub 5ciu
plamami czarnemi oznaczona; głowa, szyja i
piersi aksamitno czarne, policzki żółto poma-
rańczowe, boki ciała złoto żółte, pokrywy pod-
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ogonowe czerwone, końce stćrówek ciemno rude;

te same części, które są czarne u samca, u sa-

micy kasztanowato rdzawe. Ojczyzną Brazylija.

6. PIEPRZOJAD AZARA, m. Zźżerogłossus 4-
zarae, WAGL.

Aracari d'Azara, VAL. pl. A. 0.

Tył głowy czarny, szyja kasztanowata, na

przodzie półobróż czarna, piersi czerwone, na

brzuchu pas czarny, podbrzusie żółtawe, płaszcz

zielony, kuper czerwony, dziób żółtawy wdłuż

z obu stron brunatno oznaczony. Ojezyzną Bra-

zylija.

7. PIEPRZOJAD BAILLON'A, m. Pieroglos-
sus Baillonii, WAG.

Aracari Batllon, VAILL. pł. 18.

Z wierzchu Żółtawo zielony, od spodu

czysto żółty, dziób czarniawy, nasada popielata.

Mieszka w Brazylii.

8. PIEPRZOJAD PSTRODZIÓB, m. Pteroglos-
sus scriptus, TEMM.

Aracari 4 bec sillonnć, SwWatNs. pł. 90.

Dziób żółtawy czarno upstrzony, na kraj-

cach gzygzowato jąkby popisany, głowa bru-
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natna, przód szyi czarny , płaszcz czarniawo

zielony, spód słomiasto żółty, kuper czerwony.
Ojczyzną Gujana.

Za mnićj pewne i wątpliwe uważać trzeba:
Pteroglossus Humboldii, WaGL.; Pteroglossus
bitorquatus, VIGORS.; Pt. ambiguus i Pt. brevi-

rostris, ILESS., oraz Tucanus luteus i coeruleus,
e

RODZAJ DWUNASTY. :

KLESZCZOJAD, JvNnz.; CROTOPHAGA, Liv.

Crotophagus, BRISs., BROWN.

Schneiden- Vogel, Niem.; Ani, Fr.; Ani, Ang.

Dziób mierny, nożowaty, bardzo ściśniony,

szczyt bardzo wysoki, łukowaty, bruzdowany,
ostry; krajce gładkie.

Nozdrza nasadowe, poboczne, jajowate, o-

„twarte.
Nogi łażne, mierne, obówie tarczowate.,

Skrzydła krótkie, trzy pićrwsze lotki stop-
niowane, 4ta i 5ta najdłuższe.

Ogon długi zaokrąglony, stćrówek 8.
Kleszczojady mieszkają pod najgorętszą

strefą Ameryki południowćj. Są to ptaki bardzo

towarzyskie, żyjące gromadnie i zgodnie, wspól-
nemi siłami budują jedno wspólne obszerne gnia-
zdo i w nićm, jak o tćm mówiąi pisza, pospołu
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bezwzględnie do którćj pary należeć mogą wy-

klute pisklęta, są karmione i pieczołowicie pielę-

gnowane od ogułu rodziców; a co nawet jeszcze

trudniejszćm jest do wierzenia, wszystkie żyć

mają we wspólnożeństwie. Zwykle się trzymają

- miejsc otwartych mokrych i lasów woda zala-

nych, żywią się płazami, owadem, częstokroć

jak nasze Kruki lub Śroki usiadają na bydle

dla wybierania Kleszczów do skóry bydlęcia

przyczepionych, stąd ich rodzajowe nazwisko

wzięło początek. Samice od samców mniejsze,

jakoby trzy razy do roku nieść się mają; młode

z gniazda wyjęte łatwo się oswajają i równie

dobrze jak Papugi do powtarzania słów kilku

przyuczać się dają. Barwa ich jest stałą zmia-

nom nie ulegającą.

1. KLESZCZOJAD LESNY, m. Crotophaga ma-
jor, LiNN., BRIss.

Ani des paletuviers, BuFF. enł. 102. fig. 1.

Czarny z połyskiem fioletowym, na lot-

kach zielonym; stórówki szerokie. Długość

cali 18. Ojczyzną Gujana i Brazylija. Mieszka

w lasach nad brzegiem morza.

2. KLESZCZOJAD BŁOTNY, m. Crotophaga

Ani, LINN,

Ani des Savannes, Burr. enł. 102. fig. 2.

Tćj samćj barwy jak poprzedzający, lecz

Orn. T. It. ż 27



210 PTAKI DWUPARZYSTOPALCOWE

mniejszy. Długość cali 13. Mieszka na iąkach

błotnistych otwartych w Kajennie i Brazylii.

3. KLESZCZOJAD LAS CASAS'A, m. Crożo--

phaga Casasii, LEss.

Ani de Las Casas, LESs., Cent. Zool. pł. 9.

_ Od poprzedzającego mniejszy i szczuplej-

szy , czarny z połyskiem stalistym, szczyt dzio-

bu tępy głęboką bruzdą oznaczony.  Dlugość

całego ptaka cali 12, ogona cali 7. Przypisany
obróńcy Amerykanów Laskazasowi.

RODZAJ TRZYNASTY.

PILIK,JaR.; TROGOM, Lisx.

Nageschnabel, Niem.; Couroucou, Fr; Curu-

cut, Ang.

Dziób od głowy krótszy, gruby, stóżko-
wato nożowaty, wypukły, przy nasadzie roz-

szerzony, szćrszy niż wyższy; krajce ząbko-
wane lub gładkie, w końci wyszczerbione, pasz-

cza obszerna, szczecia nasadowe długie, rzad-
kie, położyste.

Nozdrza nasadowe, poboczne, okrągte, o-

twarte, szczeciami przysłonione.
Nogi łażne bardzo krótkie, słabe, palce

przednie w osadzie zrosłe, palec skrajny tylny

zwrótny, wnętrzny tylny najdłuższy.



Skrzydła mierne, lotka 4ta i 5ta najdłuższa.
Piliki mieszkają w krajach międzyzwrót-

nikowych starego i nowego lądu; hojne przy-

rodzenie tćj gorącćj strefy, świetnością barwy

zdało się wynagrodzić niedostatek innych przy-

miotów. Jakoż © ile rozmaitość i blask kolo-

rów zdobi wszystkie rodzaju tego gatunki, o
tyle ksztalt ciężki, niezgrabny, puszystość upie-

rzenia, szerokość zwisłego ogona i niestosowna

nóg małość, nieprzyjemną postać przedstawia.

Piliki w czasie upałów dzień cały w lasach cie-

nistych w ciągłóm milczeniu przebywają sie-

dząc bez poruszenia na gatęzi; dostrzeżone nie

ulatują, a tóm łatwićj się stają zdobyczą my-
śliwych , starających się o wyborną z nich źwie-

rzynę. Kilka razy do roku gnieździć się zwy-
kły, samica bez usposobionego gniazda w dziu-

plach drzew jaja swe na próchnie składa. Głos
samców w porze tylko godowćj słyszanym by-

wa i ogranicza się na smutnóćm powtarzaniu

jednobrzmiennego tonu  Hurukuu. Żywi się

owadem i miękkiemi owocami żćrując o zmro-
ku i o świcie. Świetność barwy Pilików bar-

dzo jest nietrwałąina wypchanych prędko ni-

knie tak dalece, że w zbiorach chowane w prze-
ciągu lat kilku płowieją, a ta własność nie raz
dała powód do dwuwykładnych opisów, tćm
bardzićj iż samice znacznie się od samców
różnią.
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© ODDZIAŁ PIERWSZY.
PILIKI STAREGO LĄDU.

Krajce szczęk obu gładkie.

1. PILIK PASOWANY, m. 7rogom fasciatus,

LATH.

Couroucou Kondea, Teux., pl. col. 321. 6,

(stary).

T. Kassumba, RAFFL. Cat. Trans. Lin.

T. XILI. p. 282.

Głowa, przód szyi, piersi i skrzydla czar-

ne; pokrywy skrzydeł biało pręgowane, wązka

biała przepaska naksztait obróżki oddziela czar-

ny kolor szyi od przepysznego pąsu calego spo-

du ciała; przepaska pąsowa obejmuje kark i

kończy się pod oczyma; grzbiet, barkówki i

dwie średnie stórówki ciemno rude, skrajne

czarne biało zakończone, dziób i obwody oczu

błękitne. Długość cali 115. Odkryty przez For-

stera na wypie Ceylan i Sumatra.

2. PILIK DIARD'A, m. Trogon Diardii, Tes.

Couroucou Diard, 'TEMM. pl. coł. 541.

Do poprzedzającego podobny, lecz większy

i nie mający na piersiach białćj przepaski; prze-

paska na karku różowa. Długość cali 12. Oj-

czyzną Sumatra i Borneo.
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3. PILIK DUVAUCELI"EGO,m.. Trogon Du-
vaucelli, TEMM.

Couroucou Duraucell, TEMM. pł. coł. 291.

Głowa, kark i skrzydła czarne, pokrywy
skrzydeł biało pręgowane; grzbiet i dwie śred-
nie stćrówki rdzawe, caty spód i kuper czer-
wone, nogawice FORÓWSŁ. Diugość cali 84. Oj-
czyzną Sumatra i Borneo. (Pilik ten nosi imie
młodego naturalisty, który niedawno w Indyach
Wschodnich od Nosorożca napadnięty i strato-
wany, nauce poświęcone Życie zakończył).

4. PILIK RDZAWY, m. Trogon ardens, TEM.
Couroucou rowusseau, Temu. pł. coł. 404, Ć,

Wierzch głowy brunatny, gardziel czarna,
płaszcz szaro rdzawy, pokrywy skrzydeł biató
rdzawo i czarno prążkowane, spód żółtawo
rdzawy, skrajne stćrówki czarne biało zakoń.
czone. Dlugość cali 111. Ojczyzną wyspa Min-
danao. Płeć niestwierdzona.

5. PILIK NARINA, m. Trogon Narina, VIEILL.
- Couroucou Nartna, VAliL., Cour. pł. 10 i 11.

Zielono złocisty; piersi, brzuch i pokrywy
podogonowe karmazynowo czerwone, ogon
czarny, stćrówki skrajne białe, dziób żółty:
Przypisany przez Le Vaillanta Hottentotce Na-
rinie. Ojczyzną Przylądek Dobrćj Nadziei.
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6. PILIK CYNAMONOWY, m. Trogon cinna-
momeus, TEMM.

Couroucou Canelle, VAILL. Cour. pl. 14.

Z wierzchu cynamonowo rdzawy, głowa

i szyja brunatno zielone, skrzydła brunatne,
w nich pióra biało brzeżyste, pokrywy skrzy-
det popielato faliste. Długość około 12 cali.

Ojczyzną Indye Wschodnie.

7. PILIK GÓRNY, m. Trogon Oreskios, TE.
Couroucou montagnard, TEuu. pł. col. 181.

Głowa i kark oliwkowo zielone, płaszcz
i dwie środkowe stóćrówki czerwono kasztano-

wate, poboczne czarne, skrajne biało zakoń-
czone; spód pomarańczowo żółty, skrzydła i
nogawice czarne, pokrywy skrzydeł biało prę-

gowane. Mieszka w lasach górzystych na wy-

spie Jawie.

8. PILIK RUDY, m. Trogon rufus, LINN., GMEL,

Couroucou © queue rousse, BUFF. enł. 736.

Rudy; brzuch, rżyć i nogawice żółte, po-
krywy skrzydeł biało i czarno prążkowane,

końce dwóch średnich stćrówek czarne, skrajne
czarne biało pręgowane. Długość cali 9. Mie-

szka według Vaillanta na wyspach Moluekich,
inni autorowie Kajennę za ojczyznę mu nazna-
czają. Czy nie samica ?
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9. PILIK REINWARDT'A, m. Trogon Rein-
wardttii, TEMM.

Couroucou Reinwardt, TzMM. pł. col. 124.
ó, (stary).

Głowa, szyja i szeroki pas na piersiach 0-
liwkowo zielone; gardziel, brzuch i pokrywy
pedogonowe złoto żółte; na bokach plama po-
marańczowa, płaszcz ciemno zielóny; pokry-
wy skrzydeł żółto prążkowane, wszystkie stó-
rówki zielone z połyskiem stalistym, trzy skraj-
ne biało zakończone; dziób czerwony, nogi po-
marańczowe. Długość cali 11—12. Ojczyzną
Jawa.

10. PILIK OLBRZYM, m. Trogon Gigas, TEM.
Couroucou Geant, VAILL. pł. 12.

Gatunek ten na jedynym exemplarzu znaj-
dującym się w Muzeum Niderlandzkićm spo-
czywa.

ODDZIAŁ DRUGI.
PILIKI AMERYKAŃSKIE.

Krajce drobno piłkowane. -

11. PILIK PAWIK, m. Zrogon pavoninus, SPIX.
Couroucou pavonin, TEMM. pł. col, 372. 8.
Bogactwo barwy czyni gowspółzawodni-

kiem Pawia; brzuch ma pąsowy, reszta całego
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upierzenia i dwie przedłużone średnie stórówki

najpiękniejszćj szmaragdowćj zieloności z po-

łyskiem pozłocistym , szczególnićj na strzępia-

stych brzegach piór, które czystćm iż tak po-

wiem, złotem błyszczą; lotki i poboczne stć-

rówki czarne, dwie skrajne biało zakończone.

Wielkość Gołębia Grzywacza. Długość cali 19.
Pióra tego ptaka są poszukiwane w Peru jako

cenny przedmiot strojów dam krajowych.

12. PILIK FALISTY, m. 7rogon Curucuż, LINN.

Couroucau rocou, BUFF. enl, 452, 8 NE

Złocisto zielony modro mieniący, brzuch i

caly spód ciala pąsowy, skrzydła czarne, po-

krywy popielate falisto czarno pręgowane, no-

gawice czarne, dziób czarniawy. Diugość cali

105. Ojczyzną Ameryka południowa.

13. PILIK ŻÓLTOBRZUCHY, m. Trogon viri-
dis, LAN.

Couroucou 4 centre jaune, Burr. enł. 765, 0.
C. riołaceus et strigillatus, AvCT.

Czarno zielony, fioletowo i stalisto mię-
niący z połyskiem brązowym; brzuch i spód
ciala żólty, u młodych pokrywy skrzydet prę-
gowane. Dlugość cali 11—12. Ojczyzną Bra-
zylija. T. albiventer, Couroucou ałbane, VAitL.
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pl. 5. exemplarz wypłowiały z białym brzu-
chem; do tego należeć może 7, auranttus, Spix.
pł. 36. : :

14. PILIK PAZIK, m. Trogon rhodogaster ,
Ten.

Couroucou Damoiseau, VAILL. pł. 13.

Czarno zielony stalisto mieniacy z poły-
skiem złocistym na grzbiecie i kuprze; spód
brzucha i nogawice czerwone; skrzydła czarne,
trzy lotki biało plamiste, trzy skrajne stórówki
zewnątrz białe z białą na końcu plamą. Ojczy-
zną St. Domingo.

15. PILIK OBRÓŻNY, m. Trogon collaris,
VIEILL.

Couroucou Rosalba, VAILL. Cour. pl. 6. B
T. castaneus, SPix. Av. sp. nov. pł. 37. Q.

Zielono złocisty; czołoi gardziel czarne,
pokrywy skrzydeł popielate czarno prażkowane
po środku plama białą oznaczone, na piersiach
pas bialy, brzuch różowo czerwony, lotki czar-
ne biało brzeżyste , spód ogona biały czarno
pręgowany; samicą kasztanowata. Ojczyzną

Ameryka południowa.

Qrn. T. 1. j 28
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16. PILLIK CZARNOGARDLISTY, m. Trogon a-

tricollis, VIEILL.

Couroucou Oranga, VAILL. pl. 7.ó, (stary),

8. (młody), pł. 15. splowiały pod nazwa-

niem C. Aurora.

Zielony z połyskiem złotawym, czoło czar-

ne, brzuch żółty, spód ogona biały czarno prę-

gowany, biało zakończony, dziób siny. Oj-

czyzną Brazylija.

17. PILIK PIŁOGON, m. 7rogon temnurus,

'TEMu.

Couroucou Temnure, TEMM. pł. coł. 326. 8.

Końce sterówek w półksiężyc wycięte na-
dają stopniowanemu ogonowi ptaka tego kształt
obosiecznćj piły; Z wierzchu jest metaliczno

zielony, przód szyi, piersi i wierzch brzucha

popielate, podbrzusie i żuchwa pąsowe. Dłu-

gość cali 10. Ojczyzną Kuba i Hawana.

»

Do wątpliwych należa gatunki SPix'A: 7ro-
gon aurantius, pl. 36; Tr. variegatus, pl. 38; Tr.
sułphuratus, pł. 38. fig. 1. £ 2; oraz Tr. asta-

ticus i Tr. indicus, LATHAWA.
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RODZAJ CZTERNASTY.

DRZYM, JAk.; CAPITO, Temu. et WaGt.

Cyphos, Spix.; iMystactes (drzymiący), GLo-
GER. |

Bucco et Alcedo, Avcr.

Tamatia , Fr.

Dziób od głowy dłuższy, gruby, prosty,
w końcu haczykowato zakrzywiony, ściśniony;
szczyt gładki zaokraglony; krajce gładkie, żu-
chwa od szczęki krótsza ostro zakończona.

Nozdrza nasadowe, poboczne, szczeciami
krótkiemi przykryte. :

Nogi łażne, krótkie, słabe; obówie tarczo-
wate.

Skrzydła krótkie, lotka 4ta i 5ta najdłuż-
sza.,

Ogon mierny, stćrówek 10.
Drzymy, z rodzaju Bucco Lineusza wy-

łączone, są ptaki miernćj wielkości, lecz kształt
ich jest ciężki, głowa duża, postać napuszo-
na, smętna; wszystkie mieszkają w Ameryce
południowćj, w lasach ciemnych ; Żyją w sa-
motności i milczeniu, żywią się owadem, sło-
wem, Drzymy ani powabem barwy, ani rzez-
wością ruchów, ani przyjemnością głosu bynaj-
mnićj na uwagę nie zasługują.
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1. DRZYMWIELKODZIÓB, m. Capi£o macro-
rhynchos, WAGL.

Tamatia 4 gros-bec, RUFF. enl. 689.

Bucco, Auc!.

Z wierzchu czarny; czoło, półobróż na kar-

ku ispód biały, na piersiach szeroki pas i dziób

potężny czarny, końce stórówek białe, Długość

cali 7. Ojczyzną Brazylij.

2. DRZYM OBRÓŻNY, m. Capito collaris,
i WAGI.
Tamatia a collier, BuFF. enł. 395.

Bucco capensis, strigillatus et rufus, AUCT.

Z wierzchu żółto rdzawy brunatne prążko-

wany, spód biały, półobróż na karku płowa,

na piersiach pas szeroki zwęża się ponad grzbie-

tem w wązką przepaskę czarną; dziób czerwo-

nawy, nogi żółte. Długość cali 73. Ojczyzną

Gujana.

3. DRZYM CZARNOUCHY, m.Capitomelano-
żis, TEMM.

Tamatia 4 oreilles noires, Temu. pł. coł. 94.

Le Chacuru, AZARA, Ois. du Par. T. 11. p. 18.

Z wierzchu rdzawy, czarno prążkowany;

cały spód, okolice oczu i półobróż na karku

białe; na uszach obszerna plama czarna, dziób

czerwony. Długość cali 73. Ojczyzną Brazylija.
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4- DRZYM PLAMISTY, m. Capito maculatus,
ł WAGL. |

Tamatia Tamajac, VAILL. Guep. pl. F.
Bucco somnolentus, LicHT.; Ałcedo, AuCT.

Z wierzchu czarniawy brunatno plamisty,
od spodu biały brunatno upstrzony, gardziel
rdzawa, ogon w poprzek pasowany, dziób prze-
dłażony czerwony. Długość cali 8. Ojczyzną
Brazylija.

5. DRZYM PSTRY, m. Capito Tamatta, WAGL.

Tamatia 4 gorge rousse, VAILL. pł. 41.
BuUFF. en/. 746. Jig. 1, Bucco, Aucr.

Wierzch brunatny, spód rudawo biały czar-
no upstrzony, gardziel pomarańczowo rdzawa,
nad uszami plama i dziób czarny. Długość cali 7.
Ojczyzną Brazylija.

6. DRZYM CZARNOPIERŚ, m. Capito melano-
leucos, WAGL.

Tamatia ć plastron noir, Burr. en, 688,
fig. 2.

Bucco melanoleucos, GMEL.

Dziób, wierzch ciała, szeroki napierśnik i
ogon czarne, czoło biało upstrzone, kresa za
okiem, cały spód i końce stćrówek białe, Dłu.
gość cali 5. Ojczyzną Kajenna.
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7. DRZYM ŚNIADY, m. Capito fuscus?

Tamatia brun, LESS. Zr. d'Orn. p. 168.

Bucco fuscus, GMEL.

Sniady, na piersiach plama wielka trójkąt-

na biała, dziób czarniawy, przy nasadzie żółty,

nogi brunatne. Długość cali 7. Ojczyzną Gujana.

8. DRZYM DŁUGOPALCZASTY, m. Capiżo

Cyphos, WaGL.

Tamatia «4 grands doigts, LESs. Tr. *Orn.

p. 168.

Cyphus macrodactylus, SeIX.

Głowa ciemnokasztanowata, grzbiet rudy,

dziób i smuga z obu stron głowy przez policzki

w dół szyi sięgająca czarne; brwi, strychy na

karkui piersi białawe, spód ciała rudawy. Mie-

szka przy ujściu rzeki Amazońskićj.

RODZAJ PIĘTNASTY.

SMĘTEK, m.; MONASA, VIEILL., TEM.

Cuculus, LINN.; Bucco , LATH.; Łypornia,

WAGL.

Barbacou , Fr.

Dziób mierny, ściśniony, stóżkowaty, gładki,

_ szczęka w końcu zakrzywiona, kończata, koniec

żuchwy w dół zgięty, krajce gładkie, kąt'paszczo-
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wy aż pod oko sięgający, szczecia nasadowe

gęste rozpierzchie.

Nozdrza nasadowe poboczne, okragławe,

otwarte, szczeciami nasadowemi przysłonione.

Nogi łażne, mierne, obówie tarczowate.
Skrzydła mierne, szerokie, lotka pićrwsza

bardzo krótka, 3cia i 4ta najdłuższa.

W ogonie stćrówek 10.

Smętki z obyczajów Drzymom podobne,

równie jak ane mieszkają w Ameryce poludnio-

wej, więcćj o zmroku niż w dzień żćrują,

gnieżdżą się w dziuplach drzew wypróchnia-
tych; pierze tych ptaków jest gęste, strzępiasto

jedwabiste, lecz bez połysku.

1. SMĘTEK CZERWONODZIOBY, m. Monasa
tranqutlla, VIEILL.

Barbacou Q bec rouge, VAILL. pł. 44.
Coucou noir de Cayenne, BUFF. enł. 512.
Bucco cinereus et calcaratus, (ortus au-

stralis et tranqutllus, AucT.

Okopciało czarny; naramniki popielate,

dziób i tęcze czerwone, nogi brunatne. Dlu-

gość cali 11. Ojczyzną Gujana.

2. SMĘTEK BIAŁOLICY, m. Monasa perso-

nata, VIEILL.

Barbacou 4 face blanche, VIENL. Gal, V. 1.

pl. 36. a
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Bucco leucops, ILLIG., LiCHT.; Lypornix,
WAGL.

Popielatawo czarny; kantar biały, dziób
czerwony, nogi czarne. Długość cali 103. Oj-
czyzną Brazylija.

3. SMĘTEK MROCZ, m. Monasa tenebrosa,
VIEILL.

Barbacou tćnebreux, Teuu. pł. col, 323. f. 1.
Cuculus tenebrosus, AvCT.

Żelazisto czarny; podbrzusie rdzawe, rżyć
i kuper biale, tęcze żółte, ogon krótki równy.
Długość cali 6. Ojczyzną Gujana.

4. SMĘTEK RUDAWY, m. Monasu phaiołeu-
cos, TEMM.

Barbacou rufalbin, Teuu. pł. coł. 323. f, 2.
Bucco et Lyporniz rubecula, Aucr.

Szaro rudy z wierzchu, żółtawo rudy z
przodu; uzdy i środek brzucha białe, skrzydła
krótkie, ogon stopniowany, dziób czarniawy
diugiemi szczeciami okryty, nogi czarne. Dłu-
gość cali 5. Ojczyzną środkowe prowincye
Brazylii.

P. WAGLER w Monografii tego rodzaju, wy-
licza jeszcze trzy gatunki; tę są: Lypornix u-
nicolor, L. torquata i L. rufa.
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RODZAJ SZESNASTY.

KRÓTKOWĄS, m, MYCROPOGON, Ten.

Cucupicus, LESs,; Bucco, AucT.

Barbion, Promepic, F'r.

Dziób mierny wyższy niż szórszy, w końcu
ściśniony,;zeszczuplony,' szczyt łukowaty na
czoło zachodzący; krajce gładkie, żuchwa pro-
sta kończata, szczecia bardzo krótkie przy sa-
mych nozdrzach.

Nozdrza nasadowe, poboczne, podłużne,
błonką kutnerowatą przymknięte.

Nogi łażne, krótkie, palce przednie w o-
sadzie zrosłe.

Skrzydła mierne, lotka p: bardzo
krótka, 4ta najdiuższa.

Ogon mierny zaokrąglony.

Nowy ten rodzaj przez Temminck'a usta-
nowiony, sześć tylko gatunków obejmuje, zktó-
rych cztćry są wyłączone z rodzaju Bucco, LINN.,
a dwa nowo odkryte. Ptaki te się znajdują
w krajach międzyzwrótnikowych starego i no-
wego lądu; obyczaje nam nie są jeszcze znajo-
me; postać ich jest raźniejsza i kształt mnićj
ociążały jak poprzedzających Smętków.

Orn, T. IL 29
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1. KRÓTKOWĄS ŻÓŁTOBRZUCHY, m. My-
cropogon cayanensis, TEMM.

Barbion gorge rouge, BUFF. enł. 206. fig. 1
Bucco cayanensis, GMEL., LESS.

Czarny; czoło i gardziel czerwone, brwi

białe, piersi i brzuch żółte, podbrzusie czarno

upstrzone; dziób, nogii ogon brunatne. Dłu-
gość cali 7. Ojczyzną Gujanai Surinam.

2. KRÓTKOWĄS PSTRY, m. Mycropogon nae-

: vius, TEMM. ;

Barbion mouchetć, VAILL. pł. 25.

Bucco punctatus, LESS.

Głowa oliwkowego koloru; policzki, grzbiet,

skrzydła i ogon czarne, nad policzkami smuga
żółta w dół szyi skierowane; żółte na grzbie-

cie plamki; gardziel pomarańczowa, spód ciała

blado żółty, na bokach czarno upstrzony, wiel-
kość poprzedzającego. Ojczyzną St. Domingo.

3. KRÓTKOWĄS POMARAŃCZOWY, m. My-
cropogon aureus, TEMM.

Barbion gorge orange, VAILL. pł. 27.
_Bucco auro-virens, CUV.

Brunatno okopciały; wierzch głowy, przód

szyi, piersi i brzuch czerwono pomarańczowe,

pod dziobem płamka biała, podbrzusie oliwko-

wo.popielate; dziób i nogi brunatne. Ojczyzną

Peru.
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4. KRÓTKOWĄS PERLISTY, m. Mycropogon
margaritatus,: TEMM. |

Barbion perle, Teu. pl. col. 490. 6.
Cucupicus cafer, LEss. *) Tr. d'Orn. pł. 166.
Bucco et Picus, AUCT.

Wierzch głowy i plamka na gardzieli sta-
listo czarne; głowa, szyja i piersi siarczysto
Żółte; kark czarno nakrapiany, pod piersiami
przepaska z plamek czarnych i czerwonych;
plaszcz, skrzydła i ogon umbrowo brunatny,
cały grzbiet plamkami białemi jakby perłami
osypany, skrajne brzegi loteki stórówek żółto
plamiste; dziób, tęcze i pokrywy ogonowe
wierzchnie i spodnie pąsowe, spód ciała żołta-
wy, nogi popielate. Diugość cali 7, Krótkowąs
ten mieszka w lasach na drzewach wyniosłych,
kryje się w gęstych wierzchołkach między li-
ściami, lecz przyjemnym lubo krótkim śpiewem
sam zwyki się zdradzać. Odkryty na zachodnićj
stronie gór Abissynii przez P. Riippell.

5. KRÓTKOWĄS OKOPCIAŁY, m. Mycropo-
gon fuliginosus, TEMM.

Barbion fuligineuz, 'TEMM. pl. col. tezte.

Brunatno okopciały; gardziel i przód szyi
ceglastego koloru, środek brzucha biały, nogi

 

*) Powtórzony na karcie 230. Tr. dGOrn. w rodzaju
Dzięcioła.
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pasowe. Długość cali 53. Mieszka na wyspie
Borneo.

6. KRÓTKOWĄS PRZEPASANY, m. Mycro-
pogon cinctus, TEM.

Barbion 4 ceinture rouge,V AL. Barb. pl. 37.

Z ryciny tylko Le Vaillanta znany, w ża-

dnym europejskim zbiorze niewidziany.

RODZAJ SIEDMNASTY.

BRODACZ, Juxspz.; BUCCO, Liv.

Capito, VIEILL.

Bart-Vogel, Niem.; Barbu, Fr.; Barbet, Ang.

Dziób nadmierny, silny, gruby, prawie pro-

sty, słabo łukowaty, ostro zakończony, obie

szczęki równe; krajce gładkie; paszcza obszerna.
Nozdrza nasadowe, poboczne, otwarte,

rzadkiemi bardzo długiemi szczeciami przysło,
nione,

Nogi łażne, krótkie, obówie tarczowate.

Skrzydła mierne, lotka pićrwsza bardzo
krótka, 4ta, Sta lub 6ta najdłuższa.

Ogon krótki, stćórówek 10.
Brodacze są mieszkańcami Azyi, Afryki i

Ameryki; ksztait mają ciężki, giowę dużą, lecz
ubarwienie tak samców jako i samic świetne»

zwykle żyją parami w porze godowej w lasach,

gnieżdżą się w dziuplach, samice niosą dwa jaja



BRODACZE. 229

białe do golębich podobne. Po wyprowadzeniu
potomstwa łączą się w duże stada i w pola u-
prawne wylatują. Żywią się owocamimiękkie-
mi, a mianowicie różnemi Figami licznego ro-
dzaju Ficus, jagodami i owadem; lot ich jest
krótki, ciężki; głos silny, donośny; niebaczne
na niebezpieczeństwo łatwo się dają podcho-
dzić i nigdy się nie oddalają od miejsc rodzin-
nych. Dzielimyjena dwa podziały jeograficzne:

4) BRODACZE STAREGO LADU.

t BRODACZ ZŁOTOWĄS, m. Bucco chryso-
pogon, TEMM.

Barbu ć moustaches jaunes, TEMM. pl. col,
285.

Majowo zielony z wierzchu, od spodu se-
ladynowy, czoło i gardziel srebrzysto popielate,
spód gardzieli szafirowy; od nasady żuchwy
przez lica wąs złoto żóły, brzeg czoła i plam-
ki na wierzchu głowy pąsowe, te ostatnie na
tle szafirowóm rozproszone;okoliceoczu, dziób
i nogi czarne. Długość cali 11. Ojczyzną Su-
matra.

2. BRODACZ BIAŁODZIÓB, m. Bucco grandis,
GEL. |

Barbu. Barbacarie, VAILL. pł. 20.
Grand Barbu de la Chine, Bvrr. enł. 871.

Zielony z połyskiem szafirowym na głowie;
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kark, grzbiet i pokrywy skrzydlne rudawe, po-

krywy podogonowe czerwone, dziób białawy
w końcu szczęki czarny , nogi żółte. Długość

cali 11. Ojczyzną Chiny.

3. BRODACZ NOSOCZUB, m. Bucco pyrrko-
lophus, TEMM.

Barbu 4 toupet, TeMM. pł. col, 597.
Psilopogon, MiiLLER.

Zielony, od spodu jaśniejszy, czoło i przód

głowy czarne, przez środek iba od oka do oka

przepaska popielato mieniąca, tył głowy ciemno

czerwony, brwi jasno zielone, plama popielata

zajmuje boki głowy i szyi, nad piersiami pół-

obróż żółta, niżćj czarna; nad dziobem między

nozdrzami wyrasta kiść włosów szczeciastych

wstecznych koloru pąsowego; dziób białawy,
czarną na środku szczęk obu plamą oznaczony,

ogon nadmierny stopniowany ciemno zielony,

nogi czarniawe. Długość cali 10—11. Niedawno

odkryty w okolicach lesnych na wyspie Suma-

trze przez P. Miiller'a.

4. BRODACZ KRUCZEK,m. Bućco corvinus,

TEMM.

Barbu corvin, Temu. pł. co. 522.

Z wierzchu ciemno zielony, światlejszy od

spodu; wierzch głowy i kark brunatnawe, pióra
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na głowie popielato, na karku żółtawo obrze-
żone , gardziel i przód szyi ciemno kasztano-
wate; potężny dziób, okolice oczu i nogi czar-

ne. Długość cali 11. Ojczyzną Sumatra, Jawa
i Borneo.

5. BRODACZ RÓŻNOBARWNY, m. Bucco ter-
stcolor, RAFFL.

Barbu bigarrć, TEMM. pł. col. 309.

Ciemno zielony z połyskiem; dziób, prze- -
paska przez oko i nogi czarne; wierzch głowy,
kark, plamka pod okiem i plama z obu stron

piersi cynobrowo czerwone; szeroka brew, gar-

dziel i przód szyi szafirowo błękitne; szczecia

nasadowe długości dziobu. Długość cali 8. Oj-
czyzną Sumatra.

6. BRODACZ SZCZECIASTY, m. Bucco my-

stacophanos, 'TEMM.

Barbu mystacophane, TEuu. pł. coł. 315.

Zielońy z wierzchu, żółtawo zielony od
spodu, uzdy, Wierzch głowy, gardziel i dwie

plamki u spodu szyi pąsowe; czoło złoto Żółte,

pod okiem przepaska i pod gardzielą półobróż
biękitne, dziób i nogi sinawo czarne; szczecia
nasadowe bardzo przedłużone. Długość cali 8
Odkryty przez PP. Diard i Duvaucel na wyspie

Sumatra. |
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7. BRODACZ OBRÓŻNY, m. Bucco Henricit,

TEMM. | |

Barbu Henrici, TEuw. pl, col. 524.

Ciemno zielony, czoło i wierzch głowy

zółte, na czalu wielka plama, gardziel i przód

szyi błękitne; na karku obróż wąska szyję obej-

mująca czerwona, spód ciała żółto zielony, dziób

i nogi czarne. Długość cali 75. Odkryty przez

Majora Henrici na wyspie Sumatra.

8. BRODACZ UPSTRZONY, m. Bucco Kotorea,

: TEMM.

Barbu Kotorea, VMLL. Barb. pl. sup.fig. .

Zielonawy, głowa szyja i piersi brunatno

rude białawemi płomykami upstrzone; na grzbie-

cie wdłuż stosin strychy białe, podbrzusie ja-

sno zielone, dziób czarny, nogi żółte. Ojczyzną

Jawa.

9. BRODACZ ZIELONY,m. Bucco viridis, GuEL

Barbu vert ou de Mahć, Burr. enl. 870.

(młody).

Trawiasto zielony, głowa i szyja szaro

brunatna, obwody oczu biate, lotki brunatne,

dziób białawy, nogi popielate. Długość cali 65.

Ojczyzną Jawa. -
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10. BRODACZ MODROGARDLISTY,m. Bycco
cyantcollis, TeuM.

Barbu 4 gorge azuree, VAnL. Barb. pł. 21.
$,3%.P.

Bucco cyanops, Cuv.

Zielony, wierzch głowy czarny; czoło,
czal i dwie plamki na bokach szyi: czerwone,
okolice oczu, policzki, gardziel i przód szyi
szafirowy; dziób czarny, nogi popielate. Oj-
czyzną Bengal.

11. BRODACZ DROZDOWATY, m. Bucco faio-
striatus, TEMM.

Barbu grivelć, TEuu. pł. col. 327,

Wierzch głowy, kark i szyja białawe gę-
sto plamkami brunatnemi upstrzone, pod oczy-
ma przepaska jasno zielona, płaszcz i ogon cie-
mno zielone; spód ciała świadą zieloneścią się
odznacza; wszystkie pióra na stosinach brunat-
no plamiste, dziób brunatny, żuchwa pośrodku
żółtawa. Długość cali 73. Ojczyzną Kochin-
china.

12. BRODACZ NAPIERŚNIKOWY, m. Bucco
armillaris, TEMu.

Barbu souci-col, TEMM. pł, coł. 89. fig. 1.

Zielony; czoło, wierzch głowy i napier-
śnik u spodu szyi szafranowo żółty, wielka

Orn, T. 11. ę —*--30
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błękitna plama czal i wyższa część karku obej-
muje; dziób, uzdy, nogi i lotki czarne, te ostatnie

zielono brzeżyste. Długość cali 7. Ojczyzną
Jawa.

13. BRODACZ ZŁOTOCZELNY, m. Bucco au-
rifrons, TEMM. |

Barbu a front d'or, VAILL. pł. 55.
B. fiavifrons, CUV.

Zielony; czoło, wierzch głowy i wąsy

żółte, okolice oczu i gardziel jasno błękitne,
pod szyją półobróż biało i zielono pstra, dziób
i nogi czarniawe. Ojczyzną Ceylan.

14. BRODACZ RÓŻOWOGARDLISTY,m. Buc-
co roseus, CUvV.

Barbu rose-gorge, VAL. Barb. pł. 33.

Z wierzchu zielony, ze spodu światlo żólty,

zielono falisty, czoło i gardziel różowe czer-

wone, nogi czarniawe, policzki i boki szyi

czarne, nogi czaąrniawe. Jeden Z najpospolit-
szych na wyspie Jawie.

15. BRODACZ LATHAMW'A, m. Bucco Latharmi,
LATH.

Barbu de Latham, Arn. Syn. V. 2. pł. 22.

Oliwkowo zielony; lotki i stórówki bru-

natne, twarz i gardziel ciemno rdzawe, dziób
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białawy , nogi żółte. Długość cali 6. Ojczyzną
Indye Wschodnie.

16. BRODACZ PLAMISTY, m. Bucco philippi.
nensis, GMEL.

Barbu 4 plastron rouge, Burr. enł. 331.
(stary).

Bucco parvus, GNEL.,„, Burr. 746. fig. 2.
(młody).

Zielony z wierzchu; czoło, połową cie-
mienia i spód gardzieli pąsowe, okolice oczu

i gardziel żółte; piersi, brzuch i pokrywy pod-
ogonowe żółtawe zielonemi plamkami upstrzo-
ne; dziób czarny, nogi żółte. Długośćcali 52.
Ojczyzną wyspy Filippińskie i Afryka połu- .
dniowa.

17. BRODACZ BŁĘKITNOGARDLISTY, Buc-
co gularis, RHEINW.

_ Barbu gorge dleue, Tem. pł. coł. 89,fig. 2.

Zielony; czoło, brwi gardziel i szrank skrzy-
dta turkusowo błękitne, na przodzie szyi pół-
obróż czarna i żółta, pod okiem żólty prążek,
dziób i nogi czarne. Długość cali 5. Ojczyzną
Jawa.
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18. BRODACZ CZARNOCZELNY, m. Bucco
frontalis, TEuM.

_ Barbu frontal, Teu. pł. coł. 556.
Barbu Duvaucel, Less. Tr. d'Orn. p. 164.

Z wierzchu błękitnawo, ze spodu żółtawo
zielony, tył głowy i gardziel szafirowe; dziób,
czoło, policzki i napierśnik czarne; z każdćj
strony głowy trzy podtużne pąsowe plamy. Diu-

gość cali 53. Pospolity w Sumatrze.

18: BRODACZ CZERWONOCZELNY, m. Bucco
rubrifrons, TEMM. :

Barbu Barbion, VAL. pl. 32.

Czołoi wierzch głowy czerwone,zwierz-

chu żółto i czarno pstry, gardziel Żółta, spód
ciała brudno żółty, trzy plamy białe z każdej
strony głowy, nogi brunatne. Ojczyzną Afryka
południowa.

20. BRODACZ CZERWONOGRZRIETY, m.
Bucco erythronotos, Cuv.

Barbu 4 dos rouge, VAILL. pł. 57.

Z wierzchu czarny ; czoło, brwi, wąsy i

gardziel żółte, skrzydła żółto upstrzone, dziób

czarny, nogi żółte. Ojczyzną Afryka, Gwinea.
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21. BRODACZ ZŁOTOPRĄG, m. Bucco chry-
i zozonus, TEMM.

Barbu 4 bandeau d'or., Teu. pł. coł. 536.
f. 2.

Z calego rodzaju najmniejszy. Zielonawy
z wierzchu, czarno upstrzony; na spodzie żół-
tawo zielony; na środku łba pręga szeroka,
złoto żółta, czarno ograniczona; dziób i nogi
czarne. Diugość cali 33. Ojczyzną Afryka, Galam.

B) BRODACZE AMERYKAŃSKIE.

22. BRODACZ ŻÓŁTOZIELONY, m. Bucco
auro-tirens, CUvV.

Barbu oranvert, VAlLl. Baró, sup. pl. E.

Z wierzchu brunatno okopciały, czoło i
czal pasowe, gardziel biała; przód szyi, piersi
i środek brzucha pomarańczowo żółte, podbrzu-
Sie zielonawe, dziób i nogi brunatnawe. Ojczy-
zną Brazylija.

23. BRODACZ BARWISTY, m. Bucco elegans,
GMEL.

Barbu ćlćgant, VAILL. pl, 34,
Barbu de Maynas, Burr. en/. 330.

Z wierzchu zielony, głowa i gardziel pą-
sowa, policzki szafirowe, przód szyi i piersi
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złotożółte, brzuch karmazynowo różowy, pod-
brzusie zielono i brunatno upstrzone, dziób i

nogi popielatawe. Długość cali 6. Mieszka nad

rzeką Amazonką w prowincyi Maynas.

Do wątpliwych policzyć można Zucco ru-

bricapillus, indicus i zeylanicus, BROWNA, oraz
Bucco Gerini, LATHAWA.

RODZAJ OSMNASTY.

WĄSAL, m. POGONIAŚ, ILLiG., Cvv., Teu.

Bucco, LINN., LATH.

Schnur-Vogel, Niem.; Barbican, Fr.

Dziób mierny lub od głowykrótszy, silny,

szczyt wyniosły, łukowaty, wyraźny; krajce

szczęki w jeden lub we dwa zęby przy końcu

wycięte, szczęki gładkie lub Żłobiaste.
Nozdrza nasadowe, poboczne, okrągławe,

szczeciami tęgiemi, rzadkiemi przysłonione.

Nogi łażne mierne. *

Skrzydeł lotka 1lsza, bardzo krótka, 2a,
3cia, 4ta stopniowane, 5ta najdłuższa.

Illiger Wąsalów z rodzaju Bucco, LINN.
wyłączyi dla wyżćj wymienionych cech cha-

rakterystycznych, z których wnosić można, że

te ptaki obyczajami i wyborem pokarmu od
Brodaczów się różnia, lecz dotąd w tym wzglę-
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dzie naturalistów ciekawość nie jest zaspoko-
jona. Wąsale wyłącznie mieszkają w Afryce,
w innych częściach świata jeszcze zauważone
nie były.

1. WĄSAL ŻŁOBIASTODZIÓB, m. ,Pogontas
sulcirostris, Lech.

Barbican a bec siłlonnć, Burr. enl. 602.
Bucco > GMEL.

Dziób ;żółty wyżłobiony upierzenie z wierz-
chu czarne, przód szyi cynobrowo czerwony,
na piersiach szeroka przepaska czarna, brzuch
pośrodku czerwony, na bokach:żólty; podbrzu-*
sie czarne, nogi żółte. Długośćcali9.Ojczyzną
Afryka, Senegal.

2, WĄSAL MASKOWANY, m.1 Pogoni per-
sonatus, TEMM.

Barbican masquć, 'TEMM. pł. coł. 201. 6.
(stary).

Wierzch głowy, twarz, gardziel i przód
szyi pasowe; kark, boki szyi i piersi aksamitno.
czarne, płaszcz i ogon koloru umbry, lotki i
sterówki żółtobrzeżyste; dziób, nogi i brzuch
żółtawy, podbrzusie zielonawe. Długośćcali 7.
OjczyznąAfryka południowa, Kafrerya.
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3. WĄSAL VIEILLOT'A,m.Pogonias Vieillotti,

LEACH.
Barbican rubicon, VAILL. Barb. fig. D.

Pogonias rubescens, Teu. P. senegalensis,
LICHT.; Bucco niger, GMEL.

Głowa, przód szyi i środek brzucha czer-

wone biało plamiste, płaszcz brunatny biało u-

pstrzony, na skrzydłach rdzawe plamy, spód

ciała żółtawy, dziób i nogi brunatne. Ojczyzną

Senegal.

4. WĄSAL CZARNOGARDLISTY, m. Pogonias

niger, TEMM.

Barbican 4 gorge noire, BuFF. enł, 688.
Pogonias Stephensii, LEACH.; P. unidentata,

LICHT.

Bucco niger, GMEL.

Czoło czerwone; głowa, szyja, piersi i

płaszcz czarne, nad oczyma brwi aż w pół szyi

przedłużone siarczysto żółte, tymże kolorem
cały płaszcz nakrapiany; od nasady Żuchwy
w dół szyi smuga i cały spód ciała białe, lotki

i stórówki brunatne, dziób i nogi czarne. Dłu-

gość cali 6. Mieszkaw Afryce południowej.

5. WASAL SZCZECIASTY, m. Pogonias htrsu-

ius, SWAINS.

Barbican crinon, SWAINs. Zool. tll. pl. 72.

" Żółtawo zielony, brunatno plamisty; dziób,

głowa i przód szyi czarne; dwie .białe kresy
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za oczyma, lotki i stćórówki brunatne żółto brze-
Żyste, na przodzie szyi wyrastają diugie czarne
szczecia.  Qjczyzną Sierra Leona na zacho.
dnich brzegach Afryki.

6. W. DWUPRĘGI, m. Pogonias za,
 [EMu.

Barbican bibande, Teu. tezte.
Bucco btfrenatus, HElMPR. żaż, 7.

Brunatno czarny, głowa szyja i gardziel
czarne, nad i pod oczyma dwie pręgi biale, na
kuprze końce piór siarczysto żółte, lotki i stć-
rówki żółto brzeżyste, brzuch biały; dlugość
cali 43. Ojczyzną Abissynia. ;

7. WĄSAL CZERWONOCZELNY, m. Pogonias
rubrifrons, SWAINS.

Barbican 4; front rouge, TEMM.,SWAINS. Z007.
dll. pl. 68.

Pog. frontalis, Licir. ?

Ojczyzna Afryka i Gwinea,

8. WĄSAL GŁADKODZIORY, m. ania lae-
vtrostris, LEACH..

Słrkickia unibec, VAILL. Barb. pl. K, (stary),
ID. a centrerose, Supl. pl. A, (młody).

Ojczyzną a" po nad rzeką Gambia.
Orn. T; Ir, 31
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RODZAJ DZIEWIĘTNASTY.

PAPUGA, KLuk. PSZTTACUŚ, LINN.

Tlanyeań, Ross.,Papagey, Sittich, Niem., Per-

roquet, Fr., Rarzyiket, Ang., Papagallo, Wi.

Dziób mierny, gruby, trochę ściśniony;

szczęka wypukła, haczysta, szczyt wysoki, od

samćj nasady łukowato zgięty, nasada małąwo-

skówką opatrzona, krajce przy końcu wycięte,

"na podniebieniu karb poprzeczny, 0 który ko-

niec żuchwy się wpiera; Żuchwa od szczęki zna-

cznie krótsza, wypukła, w górę łukowato zagięta.

Nozdrza nasadowe, okrągławe, otwarte;

w woskówce umieszczone.

Nogi łaźne, krótkie, silne, podeszwa pal-

ców rozszerzona, obówie mapa pazury

miernie zakrzywione.

Skrzydła mierne lub nadmierne, trzy lotki

piórwszego rzędu stopniowane od innych dłuż-

sze.

Ogon różnoksztaltny.

Jak wszystkich prawie ptaków barwą o0z-

dobną przyodzianych, tak i licznego Papug ro-

dzaju strefa gorąca właściwą jest ojczyzną. Pa-

pugi mieszkają w okolicach lesnych czterech czę-

ści Świata, jedne pod samym równikiem, inne

po za zwrótnikami, Ameryka posieda właściwe
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sobie gatunki; w Azyi i na Archipelagu morza
indyjskiego żyją najpiękniejsze Papugi; Afryka
ma także swoje, lecz tam są rzadkie, a na całćj
przestrzeni od rzeki Senegalu, aż do Przylądka
Dobrćj Nadziei żadnćj jeszcze dotąd nie po-
strzeżono; Papugi zaś Nowćj Holandyi, Nowćj
Zelandyi i wysp morza południowego nacecho-
wane są charakterystyką źwierzętom tych kra-
jów właściwą. Wszystkie Papugi bez wyjątku
żyją wjednożeństwie i gromadnie; gnieżdżą się

kilka razy do roku w dziuplach, jaja na próch-
nie składają, niektóre tylko gatunki niedbałe na
drzewach budują gniazda. Dzikie, złośliwe,

krzykliwe i niewymównie ruchawe, dają się
jednakże z łatwością oswajać, a pojętność Pa-

pug w naśladowaniu mowy ludzkićj każdemu
dobrze wiadoma *). Lot Papug, mianowicie
większych gatunków niezgrabnyi niewytrwały,

nie dozwala im w odległe przenosić się kraje,
i tak dalece są miejscowemi ptakami, że pra-
wie każda większa wyspa posiada swoje udziel-
ne gatunki. Nogi Papug niezgrabnego kształtu,
służą im tylko do łażenia po gałęziach, w czóm
jeszcze czepiając się dziobem zwykły sobie po-

 

*) Łatwość, z jaką Papugi wymawiać mogą niektóre

słowa, zależy mianowicie od kształtu ich mięsi-

_ stego, grubego języka, oraz od większćj ruchawo-

ści szczęki niż u innychw ogólności ptaków.
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magać; na ziemię zaś rzadko kiedy zstępują, a

jeżeli chodzą, te ukośnie i zawsze z wyraźną

trudnością. W sposobie życia, obyczajach.i ru-

chach wiele mają z malipami wspólności lub po-
dobieństwa tak, iż rzecby można Że to są mał-

py ptaszego rodu; jak one karmią się owocami»
migdałami, orzechami i różnćm ziarnem, pokarm

ujęty palcami do dzioba podnoszą, na drzewach
dzień i noc przebywają, dużemi stadami na pola

zasiane i plantacye kawą zasadzone napadając,

srogie kolonistom wyrządzają szkody i t. d.
W stanie niewoli przywykają do wszelkiego
jadła, jedzą nawet mięso gotowane i surowe,

doświadczono wszakże że migdały gorzkie i ko-
rzenie pietruszki są dla nich śmiertelną trucizną.

Kąpać się w wodzie lubia, zimna się boją, czują

ustawiczną niezbędną potrzebę gryzienia wszyst-

kiego, co je otacza, w lasach ogryzają gałązki,
w domu chowane to wszystko, co tylko swym

silnym dziobem dosięgnąć zdołają. Lubo upie-

rzenie Papug odznacza się świetnością barwy,

jednakże nie posiada ani gry kolorów, ani me-

tallicznego połysku, którym jaśnieje wielka

liczba innych strefy gorącćj ptaków. Samice

mnićj więcćj od samców się różnią, a młode

lat kilka potrzebują do osiągnienia doskonaićj

barwy; prócz tego wymiar wielkości w jedno-

stajnych gatunkach bywa bardzo różny , co.

wszystko razem wzięte przyczyniło się do na-
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mnożenia wielowykładności w opisach tak bo-
$atego w gatunki rodzaju. Dawniejsi naturali-
Ści znając ledwo ograniczoną bardzo liczbę Pa-
pug, dzielili cały rodzaj Psittacus na dwa tylko
oddziały, na długo i królkoogonowe Papugi;
dzisiejsi w miarę przysporzenia nowych gatun-
ków, uznali potrzebę pomnożenia podziałów,
mianowicie PP. Horsfield, Vigors i Lesson, ten
ostatni dzieli rodzaj Papug na siedmnaście pod-
rodzajów i trzynaście sekcyj; unikając tak roz-
drobionego trybu, trzymać się będziemy po-
rządku zbliżonego do metody Cuvier'a i Tem-

_minck'a. i

ODDZIAŁ PIERWSZY.

PAPUGI DŁUGO0OGONOWE.

A. ARA, JuNbz. ARA, BRIsS., KUHL.

Macrocerus, VIEILL.; Psittacus, LiNN. et AucT.

Ara, Fr.

Policzki nagie, ogon przedlużony, stopnio-
wany. :

W tćj sekcyi mieszczą się największe ga-
tunki, w handlu Krukamiamerykańskiemi zwa-
ne; nazwisko Ara od ich własnego głosu po-
chodzi. Wszystkie mieszkają w Ameryce po-
iudniowćj,
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1. P. ARA CZERWONA,Juwpz. Psiźżacus Macao.

Ara rouge ou Macao, VAILL. pł. 1.

Karmazynowo czerwona; lotki i stćrówki

skrajne z wierzchu błękitne, od spodu rude; bar-

kówki błękitnoizielono mięszane, szczęka biała,

Żuchwa czarna, policzki nagie, pomarszczone,

białe; wielkość kury domowej. Długość cali 36.

Sam ogon cali 20.0jczyzną Ameryka południowa.

2. P.ARA ARAKANGA, m. Psitżacus Aracanga,

'GMEL.

A. Aracanga, VAILL., pł. 2; BUFF. enl. pł. 12.

Czerwona; barkówki żółte zielono zakoń-

czone; lotki błękitne, stórówki czerwone, od

spodu ciemno czerwone; policzki biale, szezęka

Żółta, żuchwa czarna, mniejsza od poprzedza-

jącćj. Długość całi 30. Ojczyzną Brazylija.

3. P, ARA TRÓJBARWNA, m. Psiżżacus £rico-

lor, VAIL.

Ara tricolore, VAILL. pł. 5.

Petit Ara rouge, Burr. enl. 641.

Czerwona; tył głowy i kark żółty; na

grzbiecie i na podbrzusiu pióra ciemno czerwo-

ne z obrzeżeniem zielonćm; lotki i skrajne stć-
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rówki błękitne, pokrywy skrzydeł fioletowe;
policzki białe, szczęka i dziób czarne. Długość
cali 18—20. Ojczyzną Brazylija..

4. P. ARA BŁĘKITNA, m. Psitżacus Ara-rauna,
LINN. | i

Ararauna, VAILL. pł. 3.
„Ara-bleu et jaune, BUFF. en. 36.

Z wierzchu błękitna, od spodu żółta, na
gardzieli szeroka przepaska czarna, na policz-
kach białych szwy wiosiste czarne, pokrywy
podogonowe biękitne, spód stórówek żólty, dziób
czarny. Długość cali 28—30. Ojczyzną Bra-
zylija. *) 4

5. P. ARA FIOLETOWA, m. Psiźtacus hya-
cinthinus, KUHL.

Psittacus augustus, SHAVW., Mur. Lev. pl. 14.

Biękitno fioletowa, na głowie i szyi jas-
niejsza; okolice oczu i niższa część policzków
przy żuchwie naga, żółta; dziób potężny bru-

——————-.---...„„)„).

*) Niedawnemi czasy stwierdzono we Francyi, iż Ara
błękitna nietylko że się niesie w niewoli, lecz że
pilnie jają swe wysiaduje i wylęgłe potomstwo
łącznie z samcem troskliwie wykarmia,
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natny, spód stćrówek czarny, nogi silne czarne,
pazury wielkie. Dlugość około 27 cali. Ojczyz-
ną Brazylija.

6. P. ARA CZERWONOCZELNA, m. Psiżżacus
militaris, GMEL.

„Ara militaire, VAILL. pł. 4—6,

Zielona; czoło i ogon czerwone; skrzydła,
kuper i końce stórówek błękitne, policzki białe
czarno szramowate, dziób czarny.Diugość cali 30,

Ojczyzną Ameryka południowa.

7. P. ARA POWAŻNA, m. Psittacus severus,
„ GuEL. var, 8.

Ara Maracana, VAiLl. pł. 8. 6,9. 9,10. (odm),
Ara vert du Brćsil, BUEF. en/, 383.

Zielona; czoło kasztanowato czerwone, po-
liczki białe czarno szramowane, szrank skrzy-
deł czerwony, lotkiikońce stćrówek błękitne,
spód ogona ciemno czerwony, dziób czarny, nogi
brunatne. Długość cali 16. Ojczyzną Gujana
i Brazylija.

8. P. ARA CZERWONOSPODNIA, m. Zsiżta-
cus Makawuanna, GMEL.

"Ara Makawuanna, VAILL. pł. 7.

Perruche Ara, BUFF., enł. 864.

Macrocerus severus, LESS.
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Ciemno zielona z wierzchu ,głowa błękit-

nawo zielona; gardzieli wyższa część piersi
„rudawe, policzki białe gładkie, spód ciała jasno
zielony, podbrzusie brunatno czerwone, dziób
czarny. Dlugość cali 18. Ojczyzną Gujana.

9. P. ARA ILLIGER'A, m. Psittacus Illigert,
KuUHL.

Zielona w różnych odcieniach; czoło i rzyć
czerwone, lotki błękitne, policzki białe gładkie,
dziób czarny. Ojczyzną Ameryka południowa *),

B. PAPUGARA, m. 4BARA, Spix.

Psittacara, Vic. Psiżtacus, AuCcT.
Perruche Ara, Fr.

Policzki upierzone, obwody oczu nagie,
ogon mnićj więcćj stopniowany długi.

10. P. PAPUGARA PATAGOŃSKA,m. Psitta-
cus pałagonicus, AZAR.

Arara de la Patagonie, Ltss. Zooł. Co9. pl.
35. bis.

Z wierzchu żóltawo zielona, czoło ciemno

 

*%) Wielkie jest prawdopodobieństwo iż cztery gatunki,
to jest: P. móżlitaris, severus, Makawuanna i Il.
ligeri są synonimami jednćj Papugi, którćj barwa

doskonała być może Ps. milttaris,

Orn. T. 1: 32
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fioletowe, przód szyi i piersi popielatawe, brzuch
zólty, środek brzuchainogawice czerwone, dziób
czarniawy. Długość cali 18.

11. P. PAPUGARA ŻÓŁTOSKRZYDŁA,m. Pzit.
iacus gułtanensis, GMEL.

Perruche pavouana, VAILL. pł. 14 t 15.
P. cumanensis, LICHT.

Perruche de la Guiane, Burr. enl. 167.

Zielona; czoto biękitnawe, policzki czer-

wono nakrapiane, naramniki czerwone, pokry-
wy i spód skrzydeł żółte, dziób żółtawy, żu-
chwa czarna. Długość cali 124. Ojczyzną Gu-

- jana.

12. P. PAPUGARA CIEMNOZIELONA, JAR.
Psittacus nobilis, GMEL.

Perruche de la Guiane, Burr. enł. 407.
Perruche distinguće, TEMM. Tad. móth,

Ciemno zielona, na tyle gtowy błękitnawa,
smak skrzydeł czerwony, obwody oczu nagie

białe, dzióbżółtawy. Długość cali 12. Ojczyzną
Gujana. Gatunek ten u wielu autorów od po-
przedzającego nierozróżniony.

3::P. PAPUGARA ZŁOTOŁBISTA,m, Pica.
cus auricapillus, 1LL.

Arara a bandeau dorć, LEss. 7r. d*Orn.

|| p. 188. =
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Zielona; czoło czerwone, wierzch głowy

pomarańczowo Żółty, obwody oczu nagie, dziób

czarny, piersii brzuch krwawo czerwone. Dlu-

gość cali 113. Ojczyzną Brazylija.

14. P. PAPUGARA ŻÓŁTA,m. Psittacus Gua-
rouba, GMEL.

Perruche Ara Guarouba, VAILL. pl. 20.

P, luteus, LATA.

P. jaune de Cayenne, BUFF. enł. 526.

Złoto żółta; lotki czarne modro brzeżyste;

dziób i nogi żółtawo brunatne. Długość cali 11.

Ojczyzną Brazyłlija.

C. PAPUŻKA, m. CONURUSŚ, Kuut.

Perruche, Fr.

Obwody: oczu upierzone, ogon długi stop-

niowany, wrzecionowaty, stórówki wązkie

mniój więcćj zaostrzone. |

15. P. PAPUŻKA MODROGŁOWA, m. Psitża-
cus molucanus, GMEL.

Perruche des Molluques, Burr. enł. 745.

Per. a tóte bleu, w., 192. (młoda).

VAILL., pł. 24, 8, 25. P, 26. (młod.) 27

. (odmiana).
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adustralasia Novae Hollandiae , LEss. 7'r.

d'Orn. p. 209.

Trichoglossus, VIG., Hoksr. *)

Zielona; na głowie piórka wązkie szorst-

kie, lazurowo błękitne, takiegoż koloru i śro-

dek brzucha, piersi czerwone, żólto tu i ówdzie

plamiste, przód szyi ipas na karku seladynowe,

ogon zielono i żółto mięszany, dziób żółty, nogi

czarne. Długość cali 12—14. Ojczyzną Nowa

Hollandya. Dalsze jćj odmiany są: 1. Za Per-

ruche d'-Amboine, Burr., enl. 61; P. haemato-

dus, GueL.; 2. P. Novae Hollandiae,BRowN.,

czyli ?. haematodus var. Y, GMEL.; 3. P. mul=

łicolor, GMEL. i VAILL., pł. 47.

16. P. PAPUŻKA ŻÓŁTORAMIENNA, m. Psić-
tacus xanthosomus, BECHST.

Perruche 4 ćpaulettes jaunes, VAiL. pl. 61.

! Zielona; głowa, szyja,ogon i brzegi lotek

błękitne, naramniki cytrynowożółte, dziób czer-

wony. Długośćcali 13. Ojczyzną Ternate.

17. P. PAPUŻKA ZŁOTOGŁOWA, m. Psitża-
cus carolinensis, GMEL.

Perruche 4 tóte jaune de la Caroline, Burr. -

enl. 499. VAILL. pł. 33.

 

' %*) Nowć rodzajowe nazwisko wzięte od wiązki szczecia-

stych włosów wyrastających pod końcem języka.
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Żółtawo zielona , na grzbiecie ciemniejsza,
głowa i szyja żólte; czoło, policzki i szrank
skrzydeł pomarańczowe, dziób żółtawy. Długość
cali 12—13, Ojczyzną Luiziana, Wirginija.

18. P. PAPUŻKA MODRODZIOBA, m. Psitża-
cus Novae Seelandiae, GEL.

Lathamus Sparmanii, LEss. Tr. d'Orn. p.
206.

Brunatno zielona; czoło purpurowe, wierzch
glowy kasztanowaty; pręga przez oczy i kuper
karminowo czerwone, grzbiet brunatny rdzawo
plamisty, stćrówki biękitno brzeżyste, dziób
biękitny z końcem czarnym. Długość cali 13—
15. Ojczyzną Nowa Zelandya.

19. P. PAPUŻKA MYSZATA,m. Psittacus mu-
rinus, GMEL.

Perruche souris, VAILL., pł. 38.
P. © poitrine grise, Burr. enl. 768.

Oliwkowo zielona; głowa, gardziel i piersi
sino popielate, lotki błękitne, końce stóćrówek
żółte, dziób i nogi czarniawe. Długość cali 114:
Ojczyzną Brazylija.
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20. P. PAPUŻKA ZŁOCISTA, m. Psittacussol-

sttctalis, LaNN.

Perruche jaune, BUFF., Ois. T. VI. p. 147.

VAILL. pl. 18.6, 19. 9.

Zloto żółta; głowa, piersi i brzuch poma-
rańczowe, lotki drugiego rzędu zielone, barków-

ki błękitne, dziób czarny. Długość cali 11—12.

Ojczyzną Afryka, Angola.

21. P. PAPUŻKA CZARNOMODRA, m. Psiżża-
. Cus Novae Guineae, GMEL. ©

Perruche Lori-noir, SONNERAT, Voy. tab. 3.

VAILL. pł. 49.

Czarna z połyskiem fioletowo modrym; spód

stórówek czerwony, dziób i nogi czarniawe.

Diugość cali 10—11. Ojczyzną Nowa Gwinea.

29.P. PAPUŻKA ŻÓŁTOSTERNA, m. Psitta-
cus papuensis, GMEL.

Perruche Lori-papou, VMLL., pl. 77.

Lorius papuensis, LESS.'

Głowa, szyja, piersi i rzyć czerwone, na

czalu plama błękitna, na potylicy plama księ-

życowata czarna, boki piersi żółte, środek brzu-

cha zielonawo czarny, kuper błękitny, ogon zie-



PAPUGL 255

lony, końce stórówek Żółte. Długość cali 10;.
Ojczyzną Nowa Gwinea.

23, P. PAPUŻKA ZŁOTOLICA, m. Psittacus
- pertinaw, GMEL.

Perruche Illinoise, Burr., enl. 528. .
VALLL., pł. 34, Ó, 35. 9.

Zielona; czoło, policzki i tęcze pomarań-
czowo żółte; lotki i stórówki błękitno brzeży-
ste, piersi rudawe, spód zielonawo żółty, dziób
i nogi czarniawe. Długość cali 10—11. Ojczyzną
Ameryka południowa i północna.

24. P. PAPUŻKA CZERWONOCZELNA, m.
Psiitacus canicułaris, INN,

Perruche a front rouge, BuFF., enł. 767.
(stara).

ID., 838. (młoda)., VAILL., p/. 40. .

Z wierzchu zielona, od spodu zielonawo
zółta, czoło czerwone, okolice oczu Żólte, tył
glowy i brzegi lotek biękitne, dziób czarniawy,
nogi czerwonawe. Długość cali 10—11. Ojczy-
zną Ameryka południowa,

25. P. PAPUŻKA ZBROCZONA, m. Psittacus
cruenialtus, P. Max.

Perruche T.triba, TEMM.., pł. cal. 338.
P, erythrogaster, LICHT.
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Ciemno zielona; wierzch głowy i boki szyi

ciemno brunatne z obrzeżeniem piór żóltćm, po-
liczki i kuper ciemno czerwone, piersi i póło-

bróż na karku błękitne, środek brzucha i szrank

skrzydeł pąsowe, dziób i nogi czarniawe. Dłu-

„gość cali 10. Niedawno przez Ks. Maxymiliana
Neuwied odkryta w Brazylii, gdzie dosyć jest

pospolitą. -

26. E. PAPUŻKA BRUNATNOGARDLISTA, m.
Psittacus aeruginosus, LINN.

Perruche 4 gorge brune, Burr., Os. T. VI.

p. 257.

EDWARDS, Hist. of birds. Tab. 177.

Żółtawo zielona;wierzch głowy, pokrywy

skrzydeł i brzegi lotek błękitne; kantar, poli-
czki, gardziel i przód szyi szarobrunatne, spód

ogona żółty, dziób i nogi popielate. Długość

cali 10. Ojczyzną Martynika,

27. P. PAPUŻKA WIELOBARWNA, m. Zsitta-
cus versicolor, GMEL,

Perruche 6 gorge variće, VAILL.,pł. 16. Ś:

*.P. tgorge tachetóe, BUEF., enl. Ld, (fi 0e
nędzna).

P, Anaca et squammosus, AUCT.

Zielona; kantari kark błękitnawy, tył głowy

ciemno kasztanowaty; policzki, brzuch, kuper
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i ogon ciemno czerwonawe, gardziel i wyższa
część piersi kasztanowate, żółtawo pręgowane;
naramniki pąsowe, lotki błękitne, dziób i nogi
czarne. Długość cali 84. Ojczyzną Brazylija.

28. P. PAPUŻKA PRĄŻKOWANA, m. Psićta-
cus viliatus, SHAW.

Perruche Ara 4 bandeau rouge, VAILL., pł. 17.

Zielona; wązki brunatno czerwony prążek
na czole, szyja i piersi oliwkowo żółtawe,
żółto pręgowane, podbrzusie i spód ogona cie-

mno czerwone, skrzydła zielone, dziób i nogi
czarniawe. Diugość cali 10. Ojczyzną Brazylija.

29. P. PAPUŻKA PŁOMYCZKOWATA, m. Psię-

żacus scintillatus, TEMM.

Perruche fiammechće, TEuM., pł. coł. 569.

Głowa i szyja czarno purpurowe; wszyst-

kie piórka zaostrzone wdluż stosin czerwonym
plomykiem oznaczone, reszta opony zielona z
żółtemi na środku piór kreskami, spodnie pokry-
wy skrzydeł, nogawice i wnętrzne chorągiewki

stćrówek pąsowe, dziób i nogi czarne. Długość
cali 10. Ojczyzną Nowa Gwinea.

Orn. T. IL. 33
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30. P. PAPUŻKA BRAMOWANA, m. Psiżżacus
| olicaceus et marginałus, GMEL.

Perruche a ailes chamorćes, VAILL., pł. 60.
BvFF., eni. 287.

Zielona; wierzch głowy i pokrywy skrzy-

deł błękitne, te ostatnie żółtobramowane, dziób

czerwony. Długość cali 11. Mieszka na wy-

spach Filipińskich.

31. P. PAPUŻKA CZERWONOGARDLISTA„m.
Psittacus incarnatus, GMEL.

Perruche a gorge rouge, VAILL., pl. 46.

- Ciemno zielona; gardzieli naramniki czer-
wone, obwody oczu białe, dziób i nogi cieliste,

Długość cali 83. Samego ogona cali 41. Ojczy-

zną Indye Wschodnie.

32. P. PAPUŻKA ŻÓŁTOŁBISTA, m.gto
aureus, GMEL.

'Perruche couronnće d'or, BUFF., Ois. 7. VI.

p. 271.

EDWARDS, Glean. pl. 235; VAILL., pł. 41.

P. brasiliensis, BR1SS., LATA.

Zielona; czoło, przód głowyi okolice oczu

pomarańczowo Żółte; gardziel rudawo żólta,
na skrzydłach przepaska ukośna biękitna, dziób
czarny, nogi brunatne. Diugość cali 7—8.



PAPUGI 259

33. P. PAPUŻKA OZDOBNA,m. Zsittacis or-
natus, LINN.

Perruche Lori, BUrr., enl. 552; VA1LL , pł. 52.

Szmaragdowo zielona; wierzch głowy fio-
letowy, gardziel, czal, przód szyi, piersi-i spód
ogona czerwone; na piersiach fioletowe pręgi,
na bokach szyi i brzucha plamy żółte, dziób
żółty. Diugość cali 8. Ojczyzną Indye Wschod-
nie.

34. P. PAPUŻKA SZEROKOSTERNA, m. Psit-

ŻżacusEuteles, TEMM.

Perruche Eutele, TEMM., pł. col. 568, Ó.

Z wierzchu trawiasto zielona, głowa zam-
szowo Żółta, kark i boki szyi jasno zielone:

piersi i brzuch żółto, podbrzusie ciemno zielo-
ne, dziób czerwony, nogi czarne, ogon szeroki
klinowato ścięty. Dlugość cali 84. Ojczyzna
wyspa Timor.

35. P. PAPUŻKA TĘCZA, m. Psittacus ris,
Perun "7

Perruche Iris, TEMu., pł. coł. 567. Q.

Zielona; policzki jasno, piersi i brzuch żół-
to zielone, czoło pąsowe, kolor ten przediuża-
jąc się po nad oczyma Kształci brew szeroką i

+
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długą; za oczyma plama fioletowa, na potylicy

przepaska żółta, dziób czerwony, nogi czarne»
Długość cali 61. Ojczyzna tamże. Obu tych

Papużek świćżo odkrytych przez PP. Macklot'a
i Miiller'a dotąd jeszcze nikt nie opisał, prócz

Temminck*a.

36. P. PAPUŻKA KOKIETKA, m. Psiftacus
: placentis, TEMu.

Perruche Coquette, TEMM., pł. col. 553. 6, P

Świetno zielona, płaszcz ciemniejszy, dziób,

twarz, boki piersi i spodnie pokrywy skrzydeł

czerwone, na uszach plama i kuper biękitne,

końce stórówek żólte. Długość cali 6. Samica
nić ma czerwoności w upierzeniu. Niedawno
odkryta przez P. Macklot w Nowćj Gwinei nad

rzeką Utanata.

37. P. PAPUŻKA PIESZKA, JAR., Psittacus Pe-
zoporus, m.

Perruche ingamóe, Vaut., pł, 32.
P. formosus, LATH., SHAW.
Pezoporus, [LLIG. eć AUCT.

Skok od palca skrajnego dłuższy, szczupły, o-
bówie skoku siatkowate, palco-grzbiety tuskowa-

te, pazury słabo zakrzywione.

Zielona; szyja i piersi czarnemi piomycz-

kami upstrzone, czoło czerwone, skrzydla, brzuch
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i spód ogona żółto i czarno pręgowane, dziób.
czarniawy, nogi żółtawe, ogon długi stopnio-
wany, zaostrzony. Dlvgość cali 12. Papużka
ta więcćj biega po ziemi między trawami, ani-
Żeli na drzewach przebywa; kształt jćj nógi
łatwość w bieganiu powodowały Illigera do u-
tworzenia dla nićj jednćj, osobnego rodzaju Pe-
zoporus.

D. PAPIGA, m. ?.4[.4EORNIS, VIGORS.

Perruche «4 queue en fićche, Fr.

JT.ogonie stopniowanym dwie średnie stćrów-
Ki bardzo przedłużone,

38. P. ALEXANDRA, Jubz. Psittacus Alesan-
dri, L1NN.

Perriche Alerandrine, VMLL., pł. 30.
Perruche 4 collier des Małdives, Rurr.,

enl. 642.

Jasno zielona; płaszcz ciemniejszy, nakar-
ku przepaska szeroką różowa, gardziel czarna»

czarność ta przedłużona szyję obejmuje i kształ-
ci wązką obróżkę; naramniki purpurowo czer-

wone, ogon z wierzchu zielony, od spodu żółty,

dziób czerwony, nogi popielate. Dlugość cali

18—20. Samicą bez obróżki w ubarwieniu do-
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_syć zmienna. Ojczyzną Indye Wschodnie. , Pa-

puga ta w starożytności już byla znajomą Pli-

niuszowi, Soliniuszowi i Apuleuszowi; powsze-

chnóm jest mniemaniem iz za czasów Alexan-

dra Wielkiego z Indyi spowadzoną była; jakoż

na odwrócie niektórych greckich medalów bi-

tych na cześć tego wojownika, wyobrażenie jej

posurzegać się daje.

39. P. NARAMNIKOWA, m. Zsitżacus Fupa-

tria, GMEL.

Perriche Q ćpaułettes rouges, VALL., pł. 73.

Perruche de Gingi, BuFF., enł. 239.

Z wierzchu ciemno zielona z odcieniem o-

liwkowego, ze spodu żółtawego koloru; przód

szyi popielatawy; dziób, obwody oczu, naram-

niki i nogi czerwone, dwie przedłużone stórów-

ki błękitnawe. Długość cali 20. Ojczyzną In-

dye Wschodnie.

40. P. RÓŻOWOPIERSISTA, m. Psittacus pon-
dicerianus et bimacułatus, LATH.

* Perriche « poitrine rose, VAILL., pł. 39.

P. de Pondichery, BUFF., enl. 517.

P, Osbekii, LATH.; P. pondicerianus, et P.

„Alecandri, var. 6, GMEL.

Z wierzchu zielona, głowa i szyja blado

lilowym kolorem pociągnięte, przez czoło od



PAPUG IL 263

oka do oka prążek i pod policzkami wąs czar-
ny; piersi i brzuch ciemno różowe, pokrywy
skrzydlnei spód ogona żółtawe, dziób czerwony:
Długość cali 12—13. Ojczyzną Indye Wschod-
nie, Pondychery.

41. P. RÓŻO WOLICA, m. Psitżacus malacensis,
i GMEL.

Perriche «4 joues rouges, VAILL., pl. 73.
Perruche de IMalac, Bvrr., enl. 887.
P. erythrocephalus, AvcT.

Żółtawo zielona; wierzch głowy, skrzydła
i ogon zielone, polisie i potylicafioletowo ró-
żowe, grzbiet, plama na skrzydle i dwie średnie
stórówki błękitne, szczęka czerwona, żuchwa
czarna. Długość cali 16. Ojczyzną Indye Wschod-
nie.

42. P. RÓŻOWOOBROŻNA, m. Psittacus tor-
quatus, BRISS.

Perriche 4 collier rose,Van.Ąpł, 22. (stara)

23. (młoda).

Perruche ć collier, Rurr., enł. 551.

P, Alexandri, var. p, GMEL.

Jasno zielona, wązka półobróż na karku ró-

żoewa,gardziel czarna, czarność z: óbu stron
przedlużona tączy się na szyi z obróżką, dziób
brunatno czerwony, dwie środkowe bardzo
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przedłużone sterówki seladynowo błękitne; mło-

de bez obróżki. Długość cali 11. Ojczyzną

Afryka.

43. P. DWUOBROŻNA, m. Psiżżacus biżorquatus,

BRIss.

Perriche «4 double collier, VAILL., pł. 39.

Perruche 4 collier de Bourbon,BUFF. enl. 215.

P, Alesandri torque duplici, var. 6, GMEL.

Zielona; dwie .obróżki, wyższa błękitna,

niższa różowa, obejmują szyję; spód ciała żół-

tawo zielony, stćrówki od spodu popielate żól-

to obrzeżone, szczęka czerwona, żuchwa bru-

natna; wielkość synogarlicy. Długość cali 12.

Ojczyzną Afryka i Indye Wschodnie.

44, P. RÓŻOWOGŁOWA, m. Psitżacus denga-
, lensis, BRISs.

Perriche Fridytutah, VMLL., pł. 74.

Perruche de Mahć, Burr. enl, 888.

P, erythrocephalus, AUCT.

Zielona, od spodu światlejsza, głowa czer-

wono różowa z mocnym odcieniem fioletowym;

gardziel i wązka obróżka szyję obejmująca

czarne, kilka plam czerwonych na skrzydłach,

w ogonie zielonym dwie środkowe stćrówki

_ bardzo przediużone błękitne biało zakończone,
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Ojczyzną Indye Wschodnie.

45. P, KRWAWODZIOBA, JaR., Psittacus rufi-
rostris.

Perruche sincialo, VAiLL., pł. 42.
La Perruche, Burr., enl. 550.

Żólto zielona; lotkii stórówki zie lone, koń-
ce stórówek błękitne, spód skrzydełi ogona żólty,
dziób czarniawy przy nasadzie czerwony, nogi
«cieliste. Długość cali 12—13. Ojczyzną Ame-
ryka południowa. Łatwo się oswaja i prędko
się przyucza do naśladowania mowy ludzkiej.

46. P. KRAŚNOGŁOWA, m. Psiętacus erythro-
| cephałus, GMEL.

_Perriche 4 collier nożr, VAiLL., pl. 45.
Perruche de Gingi, BvFr., enł. 264.
P. ginginianus, LATH.

Zielona, z wierzchu biękitnawa , ze spodu
żółtawym kolorem pociągnięta, glowa różowo
czerwona z błękitnym u spodu odcieniem; gar-
dziel i wązka obróżka na szyi czarne, na skrzy-
dłach plama purpurowa, dziób czerwonawy. Dłu-
gość cali 11. Ojczyzną Indye Wschodnie.
OMT 11'* , 34
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47. P. ŻÓŁTOOBROŻNA, m. ZPsittacus annula-
tus, BECHST.

Perruche 4 collier jaune, VAILL., pł. 75. 8,

76. P.

Ciemno zielona z wierzchu, żółto zielona

od spodu, głowa błękitna, kantar brunatny, pię-

kna wyraźna obróżka żółta, dwie średnie śtć-

rówki bardzo przedłużone biękitne z końcami

białemi. Długość cali 1134. Ojczyzną Pondichery.

BE. PAPUZIA, m. PLATYCERCUS, Vie.

'Wogonie mnićj więcćj stopniowanym, wszyst-

- kie sterówki równoszerokie,

48. P. PENANT'A, m. Zsitżacus Penantii, LATH'

Perruche de Pennant, VAILL., pl. 78-

P. elegans, GMEL.

Karmazynowo czerwona; płaszcz czarny,

pióra czerwono obrzeżone, policzki i naramniki

fioletowo błękitne, lotki i sterówki szafirowe

„błękitno brzeżyste, dzióbinogi czarniawe. Dłu-

gość cali 13—14. Samica zielona, podbrzusie i

rzyć ma czerwone; czy nie Platycercus rufi-

frons, LEss.? Ojczyzną Nowa Holłandya, Bo-

tarybay. |
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49. P. PRZEŚLICZNA, m. Psittacus esimius,
SHAW. :

| Perruche omnicolore, VAILL.. "pl. 28—29.

Wszystkie kolory tęczy zdobią barwę tćj
pięknćj Papugi, a odcienia i stopniowanie onych
pędzlem raczćj aniżeli piórem dokładnie oddane
być mogą. Głowa, szyja, piersiipokrywy pod-
ogonowe ciemno pąsowe, policzki białe, fiole-
towym kolorem pociągnięte; na grzbiecie czar-
nym wszystkie pióra żólto obrzeżone; brzuch
złoto żółty, na podbrzusiu ten kolor przechodzi
stopniami w seladynową zieloność; naramniki
turkusowo biękitne, pokrywy skrzydeł jasno
fioletowe, lotki czarne szafirowo brzeżyste; o-
gon długi z wierzchu zielony, od spodu błękit-
ny, dziób i nogi czarniawe. Długość cali 12—13.
Ojczyzną Nowa Hollandya. Koloniści angielscy
portu Jackson nazwali ją Rose-hil/, od miejsca
gdzie naprzód postrzeżoną została; pićrwszy

« zaś exemplarz do Europy przywieziony, z któ-
rego Vaillant w monografii Papug przedstawia
rycinę, był własnością Józefiny, wówczas pióćrw-
szego Konsula Bonaparte'go małżonki.

50. P, ŻÓLTOBRZUCHA, m. Psittacus flaviga-
ster, TEMM. e

Perruche 4 centre Jaune, TEMM., Trans.
Linn. T. XIII. p. 116.
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Zwierzchu zielona, na grzbiecie i skrzy-

dłach środki piór czarne, pióra nakuprze jasno

zielone żółto brzeżyste; czoło czerwone, po-

,  liczki i naramniki szafirowe, przód szyi, piersi

i spód ciała żółte, dziób czarniawy. Mieszka

w Nowej EHlollandyi.

51.P. SZMARAGDOWA, m. Psittacus smarag-

dinus, GNEL.

Perruche ćmóraude, VAILL., pł. 21.
_P. Magellanique, Burr., en, 85.

Szmaragdowo zielona; podbrzusie i ogon

czerwono kasztanowate, końce stórówek zielone,

dziób i nogi czarniawe. Długość cali 13. ©j-

czyzną Ameryka południowa.

52. P. ŻÓŁTOUCHA, m. Zsitżacus icterotis,

TEM.

Perruche 4 oreilles jaunes, TEuu., Trans.

Linn. T. XIII. p. 120.

Zielona; z wierzchu czarno, od spodu czer-

wonmo plamista, czoło czerwone, policzki żólte.

Ojczyzną Nowa Hollandya.
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53. P. BARCZYSTA, m. Psittacus scapulatus,

BECHST.

Perruche 6 croupion bleu,VAILL., pl. 55.0,
i 56. 9.

P, tabuensis, LATH., car. V.

Pąsowa; skrzydłai grzbiet szmaragdowo

zielone, barkówki seladynowe; na potylicy pla-
ma księżycowata i kuper szafirowo biękitne,
ogon z wierzchu szafirowy, od spodu brunatny,

szczęka czerwona, Żuchwa czarna. Samicą

zielona z kuprem szafirowym. Długość cali 18:
Ojczyzną Nowa Holłandya.

54, P, CZARNOSTERNA, m. Psittacus tabuen-
- SłS, LIATH.

Platycerque de Tonga, Ltss., Tr. YOrn.

p. 207. j |

Głowa, szyja i cały spód karminowo czer-

wone, grzbiet, naramniki i kuper szafirowo bię-

kitne, skrzydła zielone, ogon czarny, szczęka

czerwona, żuchwa czarna.Dlugość | cali 13. Oj-

czyzną Nowa Gwinea.

55. P. CZERWONOSKRZYDŁA , m. Zsiłżacus

erythropterus, LATH.

Perruche erythroptere, QU0Y et GAIM., Zool.

pł. 27.

Platycercus erythropierus, LESS.
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Żółto zielona; płaszcz ciemno zielony, na-

ramniki i nasada lotek czerwone, spód grzbietu

biękitny, ogon zielony, końce stćrówek Żółte.

Ojczyzna wyspa Timor.

56. P. TRZYKOLOROWA, m. Psitżacus amboi-
nensis, LANN.

Perruche tricolore, BuFF., enl. 240.

Czerwona; skrzydła zielone, naramniki,

grzbiet i ogon szafirowe, dziób i nogi czerwone.

Długość cali 155.

57. P. CZERWONOMODRA, m. Z'siżtacus coc-

'cineus, LATH.

- Perruche violet et rouge, VAILL., pł. 53.

P, des Indes orientales, BUFF., enl. 143.

P. indicus, GMEL.

Ciemno czerwona; głowa, kark, brzuch i

ogon modre, cżoło i czal czerwone, lotki żółte,

dziób czerwony. Długość cali 10—11. Ojczyzną

Indye Wschodnie.

58. P. SZKARŁATKA, m. Psittacus borneus,
LiNN.

Perruche ćcarlate, VAiLL., pl, 44.

Czerwona; z przodu żółtawa, dwie pręgi

błękitne za oczyma spływają w dół szyi, na
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płaszczu plamy szafirowe, na skrzydłach czar-
„e i zielone, dziób żółto czerwony. Długość
cali 105. Ojczyzną Borneo.

59. P. PANCERNA,m. Psittacus guebiensis, GMEL.
Perruche Lori ćcaillć, VAiL., pł. 51.

Ciemno czerwona, fioletowo łuskowana,
skrzydła w poprzek czarno pasowane, ogon bru-
natno czerwony, dzióbi nogi czerwonawe. Dłu-
gość cali 9. Ojczyzną wyspa Guebe.

60. P. CZERWONA, m. Psiżtacus ruber, GMEL.
Perruche a franges bleues, VAILL., pl. 93,
P. Lori de la Chine, BUEF., enl. 519.

Czerwona; na grzbiecie przepaskai po--
_krywy podogonowe błękitne, lotki czarne, dziób

i nogi czerwonawe. Długość cali 10. Ojczyz-
ną wyspy Moluckie.

ODDZIAŁ DRUGI.

PAPUGI KRÓTKOOGONOWE.

£  KAKADU, JuNbz. KAKADOŹ, Kont.

Plyctolophus,  VauL.; Calyptorhynchus ;
V1G0RS.

Psittacus, Liny.

Kakatoćs, Fr.
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Głowa czubata, czub dowolnie rozwijalny,

ogon równy lub cokolwiek zaokrąglony.

Papugi tego oddziału nie naśladują mowy

sA ludzkićj, lecz najlatwićj dają się oswajać i od-

znaczają się szczególną żywością ruchów, wsta-

nie wolności korzenie roślin główny ich pokarm

stanowią. Mieszkają w lasach błotnistych.

61. P. KAKADU BANKS'A, m. Zszżżacus Ban-

ksii, SHAw.

- Banksianus australis, LESS., Tr. dOrn. Atl.
pl. 18. 8.

Stary samiec czarny, czub na głowie krót-

ki, szeroki w tył zwisły; na ogonie szerokie,

poprzeczne, czerwone: pasy, dziób czarniawo

siny. Długość cali 23 i więcćj. Samica (2. fu-

nereus, SHAW.) brunatno czarna, pióra wszyst-

kie żółtawo obrzeżone, policzki żółte, egon od

spodu żółty czarno upstrzony.

Młody samiec rudawo czarny, policzki żółte,

spód ogona czerwony czarno pręgowany i żół-

tawo upstrzony. Ojczyzna Nowa Hollandya,

P. Lesson mniema iż rozmaity stan barwy wie-

: ku tćj Papugi stał się powodem dwuwykładno-

Ści; a że Ps. Leachii, Temminckhit, funereus

jeden stanowią gatunek, wtenczes i Ps. Cookii

TEMM. tu się odnieść powinna.
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62. P. KAKADU HELMIASTA, m. ZPstttacus
galeatus, LATH.

Kakatoćs a tóte rouge, Fr., LATH. pł, 140.

Czarńo popielata, pióra siwo brzeżyste,
głowa i czub miniowo czerwone, u samicy
rdzawe; lotki i sterówki czarne. Długość cali

12—14. Ojczyzną NowaGallia południowa.

63. P. KAKADU CZERWONOCZUBA, m. Psiż-

tacus rosaceus, LATH.

Kakatoćs a huppe rouge, Burr., enł. 498.
P, molucensis, GMEL.

Biała z bardzo słabym odcieniem różowe.

go koloru, czub suty z piór szerokich złożoni

w tył zwisły, z przodu biały, z tyłu miniowa
czerwony, dziób i nogi czarne. Długość cali

17—18. Ojczyzną wyspy Moluckie.

64. P. KAKADU BIAŁOCZUBA, m. Psiftacus

orienżalis, LINN.

Kakatoćs a huppe blanche, BuFF., enł, 263.
P, cristatus, GMEL.

Biała, pod skrzydłami i ogonem żółto po.

ciągnięta, czub biały, dziób i nogi czarne. Dlu
gość cali 18. Wyspy Moluckie są jćj ojczyzna

Orn. T. IL p: 35 ;
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65. P. KADADU ŻÓŁTOCZUBA, m. Psiztacus
sulphureus, GMEL.

Petit Kakatoćs 4 huppejaune, BvFr., enl, 14,

Biala; czub siarczysto żółty, na policzkach

i na podbrzusiu żóltość mnićj więcćj się prze-
bija, dziób i nogi czarne. Długość cali 143.Oj-

czyzną wyspy Filipińskie i Moluckie, Głos jój
"zwyczajny jest prędkiem powtarzaniem syllab
Ka-kadu.

66. P. AKADE CZUBIASTA, m.Psittacusga-
leritus, LATH. :

Cacatoćs Q cróte jaune, LESS., Tr. d'Orn.
Pp. 182.

Z barwy zupelnie do poprzedzającćj po-
dobna, lecz we dwoje większa; przód czuba
biały, dziób, i nogi brunatne. Pospolita w Ne-
wćj Gwinei i w Nowćj Gallii południowej.

67. P. KAKADU NOSOCZUBA, m. Zsittacus
| nasicus, [EMM.

' Kakatoćs nasiąue, Teww., pł. coł, 331,
Psittacus tenutrostris, IKUHL,

Biała; czub na przodzie głowy miernćj

wielkości, twarz blado różowa, okolice oczu

czerwone, nasada stćrówek żółta, dziób biały.
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koniec szczęki bardzo przedłużony i mnićj za-
krzywiony jak u innych Papug; nogi popielate.

Długość cali 154. Mieszka w NowejHollandyi.

68. P. KAKADU KRÓTKOCZUBA, m, Psiżta-
cus philippinarum, GMEL.

Petit Kakatoćs des mA BvFF., en.
191.

Biała; spód czubka i pokrywy podogono-
we blado czerwone; Żółty kołor przebija się

na czole, na barkówkach, pod; skrzydłami i na

stórówkach; dziób czerwonawy, nogi popielate.
Dlugość cali 135. Mieszka na wyspach Filipiń-
skich.

69. P. KAKADURÓŻOWA, m. Psittacus Eos,
KUAL.

Kakatoćs rosalbin, TEMM., pł. col. 81,

Krótki czubek, głowa i upierzenie całego
ciała ciemno różowe; grzbiet, skrzydła, ogon
pokrywy podogonowe i nogi popiełate, dziób
biały, okolice oczu nagie. Długość cali 12. Oj-
czyzną Oceanija. Jeden dotąd znajomy exem-
plarz znajduje się w Muzeum paryzkićm.
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70. P. KAKADU CZERWONOSTERNA, m.
Psittacus erythroleucos, LINN.

Kakatots 4 ailes et queue rouges, BUFF., is.

T. VI. p. 96.

Popielata; lotki, kuper i stćórówki pąsowe,
dziób i nogi czarne. Długość cali 17.

71. P. KAKADU OLBRZYMIA *) m. Z'siżżacus
microglossus, m.

Kakatoćs notr, Burr., Ots. T. VI. p. 97.
Ara noir 4 trompe, VAILL., pł. 11, 12, 13.
Psittacus gigas et aterrimus, LATH.

P. Goliath, Kust.; Eurhynchos, LATR.
Microglossus, GEOF.; Haenetrhynchus, JAR.

Dziób potężny czarny, policzki nagie cie-
„listo czerwone, czub na głowie w tył zwisły z

piórek długich wązkich złożony; całe upierze-.

nie stalisto czarne bez żadnćj odmiany. Dłu-

gość cali 26. Ojczyzną Nowa Gwinea i wyspa
Wojgiu. Drugi gatunek -4ra gris a trompe,

VAILL., pł. 11, jest tylko odmianą płci czy wie-

ku z mnićj czarną barwą.

*) Dawniejgi naturaliści jako to: Buffon, Łathami

Gmelin, mieścili tę wielką Papugę razem z innemi

czubatemi Papugami, poźniej Le Vaillant przez

wzgląd na kształt dziobu i nagość policzków po-
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G. PAPUGI KRÓTKOOGONOWE BEZCZUBNE
czyli WŁAŚCIWE.

Psittacus, LiNN. et AUCT,
Androglossa, V16, '

Perroquet, F'r.

Ogon krótki równy, lub mierny slabo za-
okrąglony. E

Postać tych Papug jest ciężka, ruchy po-
wolne, zdolność do naśladowania mowy ludz-
kićj większa niż u innych współrodzajowych»
barwa po większćj części zielona.

72. P. CZERWONOOGONOWA, Juspz., Psiżtaw
cus erithacus.

Perroquet cendrć ou Jaco, Burr., enł. 311,

Popielata; okolice oczu nagie, ogon pąsowy,
dziób czarny. Długość cali 12, (u Gmelina myl-

liczył ją do oddziału Ara, P. Geoffroy de St. Hi-
laire zauważywszy szczególną budowę jej małego,
słupkowatego, w końcu rogowym, wydrążonego ję-
zyka, udzielnćm rodzajowóm nazwiskiem Micro-
glossus ed Papug ją odłączył. W dalszćj kolei
do nadania nazwiska Haeneirhynchus (Ziewacz),
powodem było nieszczelne zamykanie się dziobu,
które wszakże u żyjącego ptaka postrzedz się nie
daje, gdyż to jest jedynie skutkiem zeschnięcia się
szczęk po wypchaniu, | :
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nie cali 20). Różnym mało znacznym ulega od-
mianom, te są w monografii Papug Le Vaillant'a
na cztćrech tablicach od 99 do 103 objaśnione.
Ojczyzną Afryka zachodnia. Łatwićj od innych
gadać, śpiówać i gwizdać się wyucza.

73. P. WIELKODZIOBA, m. Psittacns macro-
rhynchos, GMEL.

Perroquet Qa bec coulewr de sang, VAILL.,
pl. 83.

P. de la nouvelle Guinće, BuFF., enl, 713.

Zielona; skrzydła błękitne, pokrywy czar-
no plamiste żółto obrzeżone; dziób wielki wi-
śniowo czerwony, Długość cali 14. Ojczyzną
Nowa Gwinea.

74. P. MASKOWANA, m. Zsittacus mascarinus,
| obscurus et fuscus, LANN.

P. Mascarin, BuFF., enł. 35; VAILL., pl. 139.
Mascarinus madagascariensis, LiEss.

Głowai szyja popielate, kantar i twarz
czarne, reszta upierzenia brunatna z nasadą
stćrówek białą, dziób i nogi czerwone. Dlugość
cali 13. Ojczyzną wyspa Madagaskar.
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75, P. CZERWONOBOCZNA, m. wake: $ti-

nensis, BR1Ss.

Perroquet de la Chine, Burr., enł. 514.

P.4flancs rouges, VAILL., pł. 132.

P, sinensis et magnus, GMEL.; viridis, LATA.

Mascarinus prasinus, LESS.

ona_z s ; boki ciała i spodnie

pokrywy Siórda zoowoś szrank skrzydełi

 

lotki błękitne; szczęka różowa, żuchwa czarna.

Długość cali 15. Skate Chiny poludniowe

i Nowa Gwinea.

76. P. MODROBRZUCHA, m. Psitżacus gran-
dis et puniceus, GMEL.

Lory de la nouvelle Guinće, BUFF., enł, 683,
10., 518. Zory d”Amboine.

Grand-Lori, VAILL., pł. 126, 127, 128,

Mascarinus puniceus, LESS.

Pasowa; potylica, brzuch, naramniki i lot-

ki szafirowe, pokrywy podogonowe żółte, dziób

czarny, nogi brunatne. Długość cali 12—13.
Ojczyzną Nowa Gwinea.

77. P. LORY, m. Zsiżżacus EE *), GMEL.

Perroquet Lort 4 scapułaire bleu, VAILL.,
Pl. 123, 124,

 

*) Papugi czerwone indyjskie zasłużyły u niektórych
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Lory des Philippines, BUFF., enł. 168.
A Lorius tricolor, LESS.

za

Karminowo czerwona; wierzch głowy czar-

ny; płaszcz, środek brzucha, podbrzusie i ogon

z wierzchu szafirowo biękitne, skrzydła zielo-

ne, naramnikii kuper czerwone, dziób żólty,

Długość cali 11. Ojczyzną Nowa Gwinea i wy-

spa Wojgiu. .

78. P. DOMICELLA, m. Psittacus Domicella,
LATH.

- Lori 4 collier, Bvrr., enł. 119 6, 84. (miod).

VAILL., pł. 95, (odmiana ze skrzyd. żólt.)

pl. 94.

Karmazynowa; wierzch głowy czarny;czal,

spód skrzydeł i nogawice fioletowe; grzbiet i

ogon brunatno czerwone, skrzydła zielone, na

ramniki biękitne, napierśnik i dziób żółty. Dłu-

gość cali 11. Ojczyzną wyspy Moluckie.

79. P.GWARLIWA, m. Psiźżacus garrułus, LAT.

Lori nouara, VAILL., pł. 96;BuFF., enł. 119.

 

autorów na udzielną sekcyę Lory. -Nazwisko te

w języku malajskim to samo ma znaczenie, co r

nas Papuga,
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Pąsowa; skrzydła zielone, plama na grzbie-
cie i szrank skrzydeł.żółte; końce lotek czarne,
dziób czerwony. Długość a 103. .Mało. zna-
czne odmiany u Gmelina pod nazwiskiem Z%. Ax-
rorae i IMolucensis są umieszczone. Ojczyzną
wyspy Moluckie.

80. P. CZARNA, m. Psittacus niger, LINN.

'Perroquet petit Vasa, VAiLL., p. 82.
BuFF., enł. 500,

Brunatno czarna; lotki i stórówki modra-
we; dziób i nogi czarniawe. Długość cali 133*
Gana, a może -udzielny gatunek Psittacus
Vasa, SHaw., Ps. obscurus, BECRST., ' znacznie
większa, ażćs czarna, VAIEL., zk. 81. Obie
pochodzą z wyspy Madagaskar. =

81. P. TRAWIASTA, m. „Psittacus gramineus,
GuEL.

Perroquet a calottebleug, VAILL., pł,121.
P, vert kowo BuEF., enl. 862.

Z wiecncjiłi trawiasto lono ze spodu zie-
lono oliwkowa; czoło, wierzch glowy i lotki
biękitne, spód ogona żółtawy. Diugość cali 16.
Ojczyzną Ambojna. deo
Orn. T. 1. , 36
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82, P. ŁUSKOWANA, m. Psiftacys havanensis,

LATH.

Perroquet ćcaillć, Burr., enł. 360. 8, (stary),

Crik «face blenue, VAILL,, pł. 122. (miody).

Zielona; wszystkie pióra czerwono brze-

żyste, twarz biękitna, lotki modre, na skrzydle

lustro czerwone, pokrywy podogonowe żółte,

dziób żółty. Długość cali 12. Ojczyzną Hawa-

na. Odmiana żółta z obrzeżeniem piór czerwo-

nawećm Pstittacus paradisii, GMEL.; Zerroquet

de Cuba, RBuFr., enł. 336.

83. P. BŁĘKITNOUCHA, m. Zsitżacus cyano-

tis, TEMM.

P. crik 4 tóte Bleue, var. 3, BUEF., Ois. P.

VI. p. 232.
VA1LL., pł. 106—105 (młod.)

P, brasiliensis, GMEL.

Zielona; twarz czerwona, nad uszami pla-

ma ciemno błękitna, szrank skrzydeł i nasada

skrajnych stórówek czerwone. Długość cali 115,

Ojczyzną Brazylija.

S4. P. DUFRESN7A, m. Psiźtacus Dufresnianus,
ba SHAw. *

- Perroquet Dufresne, VMILL., pl. 91.

Zielona; czoło czerwone, na głowie czerwo-

ność pomięszana plamami żółtemi; głowai szy-
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ja błękitne, na skrzydłach lustro pomarańczowe,
spód ogona czerwono pręgowany ; dziób biały,

nogi żółte. Długość cali 13—14. Mieszka w Bra-
zylii.

85. P. ŻÓŁTOLICA, m. Psiżtacus autumnalis,
LiNN.

Perroquet 4 joues orangćes, VAILL., pł. 111,
Crik a tćte bleue, var. 2. BuUFr., Ois. T. VI.

Pp. 232.

Zielona; od spodu świetlejsza, pióra bru-
natno brzeżyste; czoło, szrank i środek skrzy-

det czerwone,. policzki żółto pomarańczowego
koloru, lotki biękitne iczerwone. Długość ca-
li 113. Ojczyzną Brazylija. |

86. P. POPYLONA, m. Psiżżacus pułverulentus,

LiNN.

Perroquet Meunier, BUFF., enł. 861; VAILL.,

pl. 92.

Amazona pulverulenta, LESS.

Zielona; całe upierzenie jakby mąką popy-

lone, wierzch głowy żółty; szrank i środek
skrzydeł czerwony; dzióbinogi popielate, Dlu-

gość cali 14—15. Z pomiędzy gatunków ame-

rykańskich największa. Ojczyzną Ameryka po-

łudniowa.
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_ 87. P. LE VAILLANT'A, m. Psittacus Devail-
; lantii, LATE.

Perroquet ti franges souci, VAJLL., pł. 130,

131.

P, tnfuscatus, SHAW.

' Z wierzchu czarniawo zielona, ze spodu
seladynowa, kuper jasno zielony, szrank skrzy-

deł nogietkowo żółty, stórówki brunatne. Jedy-

ny to jest gatunek właściwych Papug, znalezio-

ny w Kafreryi przez Le Vaillant'a, o 40 mil od

Przylądka Dobrćj Nadziei. Według tego natu-
ralisty Żyją gromadnie i corocznie dwukrotną

odbywają wędrówkę; w porze dźdżystćj zbli-
żają się do równika, a w porze upałów do la-

sów Kafrerskich powracają.

* — —88P.MOLETOWA, m. ZPsittacus violaceus,

| GMEL.
 

P, Crik a tćte violette, BUFrr., Ożs. T. VI,

p. 238.

Głowa, szyja, piersii spód ciała fioletowe
zielono i czarno plamiste, grzbiet brunatno Zie-

lony, lotki czarne, na skrzydłach plama po-

dwójna różowa. Ojczyzną Gwadelupa.
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89. P. BRUDNA, m. Psittacus sordidus, Luny.

Perroquet brun, VAILL., pl. 104.

Brunatna; gardziel błękitna peaży skrzydła,
ogon i kuper zielone; dziób i pokrywy podo-
ogonowe czerwone, nogi czarniawe. Diugość
cali 12—13. Ojczyzną Ameryka południowa.

90. P. NESTOR, m. Zsiżtacus Nestor, KUHL.

Nestor Novae Zelandiae, LEss.

Brunatno rdzawa; na szyi półobróż, szrank
skrzydet i brzuch okopciało czerwone; plama
na uszach żółta, na policzkach piórka nastroszo-
ne włosiste czerwone, ku dziobowi wstecznie
nawrócone; dziób brunatny, szczęka dluga ści-
śniona na bokach wyżłobiona; końce stórówek
rdzawe. Mieszka w Nowćj Zelandyi. Prędko
a oswaja i do gadania z łatwością układać się
daje. Chód ma mieć poskoczny.

91. P. AMAZOŃSKA, m. Psitżacus amazonicus,
LATH.

_Perroquet Amazone, Burr., enl. 312, (żle
kolorowane.)

10., 120. (odmiana żółto upstrzońa.)
P, ochrocephalus, tar. B. GMEL. -

Zielona; wierzch głowy Żółty, naramniki
i nasada dwóch skrajnych stórówek czerwone;
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lotki czerwono-błękitno i czarno plamiste, dziób
popielatawy przy nasadzie czerwony; nogi po-

pielate. Długość cali 12—13. Odmian kilka:
Ps, ochropterus, P. Aurora, BUFF., P. luteolus,

AUCT., i tablice od 84 do 90 LE VAILLANTA *).

Ojczyzną Brazylija.

92. P. UROCZYSTA, m. Psiżżacus festivus, LINN.

Perroquet, Tavoua, BUFF., enł. 840.

Zielona; czoło purpurowo rdzawe; brwi
gardziel i lotki błękitne, kuper pąsowy, dziób

i nogi sine. Długość cali 11. Ojczyzną Amery-

ka południowa.

%) Odmiany żółte , żółto pstre, czerwono plamiste,

tak nazwane Tapire u Francuzów, są według po-

_strzeżeń Le Vaillant'a stanami chorowitemi czyli

albinizmem, który u Papug nie w kolorze białym,

lecz żółtym lub czerwonym zwykł się objawiać.
Śnadnićj przychylić się można do tego mniemania,

aniżeli do zdania tych, którzy łatwowiernie twier-

dzą jak np. Buffon, że dzicy AmerykanieiMurzyni»
wyrywając pióra młodym Papugom i napuszczając

obnażone miejsca krwią jakićjś żaby, owe pstro-

cizny dowolnie nadawać umieją, |
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93. P. BIAŁOCZELNA, m. Psiżtżacus łeucoce-

pkhalus, LATH.
i

Perroquet 4front blanc. Pow 335, 549

ó, (stary).

Iv., Per. de St. Domingue, pł. 792 $.
ID., © tentre pourpre, pł. 548 (mloda u-

pstrzona).

P. dominicensis, LATH.

Perroquet a face rouge, VAILL., pł. 107 ó,

108 9, 109 (młod.)

Zielona; czoło i okolice oczu białe; policz-

ki, gardziel, brzuch i nasada sterówek czerwo-
ne, dziób cielisty. Długość cali 11—12. Ojczy-

zną Brazylija.

94. P. JARA, m. Psiżżacus aestivus et agilis, LATH.

Perroquet „durou, BUEF., etl. 839. Ć (star.),
547 (młody).

ValLL., pł. 110.

Zielona; czoło biękitne, dalćj żółte; po-
liczki żółte, lotki przy nasadzie żółte, pośrod-
ku błękitne, w. końcu czarne, dziób czarniawy.
Długość cali 1254. Ojczyzną Ameryka południe-
wa. Barwa jćj kilku odmianem ulega.
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95. P. LAZUROWA, m. Psittacus menstruus,
GMEL.

Perroquet«4 camail bleu, Burr., enł. 384.
Ó. VAILL. 114, (a

P. purpureus, GMEL.; BUFF., enl. 408 $;
VAIALL., 115,

Zielona; głowa, szyja i piersi lazurowo

błękitne; rżyć czerwonawa, dziób czarny; na
szczęce % obu stron plama czerwonawa. Długość
cali 83. Samica z wierzchu brunatna, głowa
zielonawa, z przodu brunatno, błękitno i pur-

piurowo upstrzona, skrzydła błękitnawe. Qjczy-
zną Brazylija, Gujana.

96. P. BRODATA, m. Psittacus 'accipitrinus,
LINN.

Perroquet maille, BurF., eni, 526.

Psittacus Clusii, SHAw.

Piaszcz i ogon zielony, piórą nagłowie,
policzkach i gardzieli wązkie nakształt brody
pod dziobem najeżone, koloru brunatnego z żói-
temi stosinami; kark, szyja, piersi ibrzuch cie-
mno: czerwone; pióra szafirowo bramowane,
dziób i lotki czarne, skrajne stórówki fioleto-
we. Długość cali 12. OjczyznąKajenna.
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97. P. CZARNOGŁOWA, m. Póitżaces Caica,
i LATU.

Perroquet Caica, BUFF., en/. 744,A (stary).
P. pileatus, GMEL.

Zielona; głowa i przód szyi czarne, szyja
pomarańczowa, środek skrzydeł i końce stóró-
wek błękitne. Długość cali 81, Ojczyzną Bra_
zylija. Odmiana: na policzkach plama i nara-
mniki żółte, Caica Barabaud, Va., pl. 134,

98. P. CZARNOLBISTA, m. Psittacus melano-
cephalus, LINN.

Perroquet Maipouri, Burr., enl. 527. Ó.
VAI1LL., pł. 119.

Piaszcz i ogon zielony, wierzch glowy
czarny; policzki, przód szyi i podbrzusie żółte,
piersi i brzuch 2 lotki biękitne, dziób i
nogi czarniawe. Dlugość cali 8. Mieszka w
Kajennie.

99. P. ŻÓLTOKARCZYSTA, m. Psitżacus rul-
turinus, ILLIG. :

Perroquet vautourin, 'LESS., Tr. d'Orn,
+. 199.

Zielona ; glowa czarna, na karku pólobróż
i piersi żółte, brzuch seladynowy, skrzydła bię-

Orn. T. ti, 37
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kitnawo pociagnięte; naramniki i spodnie po-

krywy skrzydeł pasowe, dziób czarniawy. Oj-

czyzną Brazylija.

100. P. BIAŁOBRZUCHA, m. ZPsiżtacus leuco-
gaster, ILLIG.

Perroquet 4 ventre blanc, LEss., Tr. d'Orn.
pi109..

Zielona; głowa i szyja żólte, brzuch i spód
ogona biały. Ojczyzną Paragwaj i Brazylija.

101. P. GEOFFROY, m. Psiżżacus Geoffroya-

nus, VIEILL.

Perroquet Geoffroy, VAILL., pł, 112 0,113 9.

. P. personatus, SHAW,

Jasno zielona; kantar i policzki karmino-

wo czerwone, wierzch głowy lilowo purpuro-

wy, szczęka czerwona, żuchwa czarna. Sami-

ca zielona bez odmiany. Ojczyzną Nowa Hol-

landya, wyspy Moluckie i Jawa.

102. P. PRETRA, m. Psiźtacus Pretreii, TEMM

Perroquet Prótre, TEmu., pł. col. 491. 8,

(stary).

Zóltawo zielona, wszystkie pióra czarno

łuskowane; czoło, przepaska przez oczy, na-
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ramniki, szrank, przylotki i nogawice świetno

amarantowe, końcelotek błękitne, dziób żółta-

wy, nogi popielate. Długość cali Il. Nowo
odkryta w Mexyku i przypisana 2. Pretre ar-

tyście, który poświęcił swój pędzel malowaniu

z natury ptaków i do najwyższego stopnia do-
skonałości ten rodzaj malarstwa doprowadzić

potrafił.

103. P. SIWOGŁOWA, m. Psżźtacus senegalus,

Perroquet a tćte grise, Bvrr., enl. 288.

VAILL., pl. 1160, 117, Q.

Zielona; głowai szyja popielata, piersi zie-
lone, brzuch i spód ciała pomarańczowo Żólte,

dziób czarny. Długość cali 8. Pospolita w Se-

negambii.

104. P. JARMUŁKOWA, m. Psittacus mitratus,
P. Max.

Perroquet mitrć, TEuM., pł. coł. 207. ó,

(stary).

Zielona; wierzch głowy i policzki miniowo
czerwone, szrank skrzydeł, końce lotek i stćró-

wek szafirowe, dzióbinogi czarniawe. Długość
cali 73. Ojczyzną Brazylija. Tam ją zowią:
Tut Maitaca.
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105. P. CZERWONOLICA, m. Psittacus ery-
throps, Cuv.

' Perroquet 4 joues rouges, LESs., 7r. d' Orn.
Pp. 200.

Zielona, łaskowana; twarz czerwona, na-

ramniki i plamy na spodzie ogona czerwone,

dziób żółty. Ojczyzną Brazylija.

106. P. MODROBRZUCHA, m. Psżżtacus cya-

nogaster, P. Max.

Perroquet 6 ventre bleu, LEss., Tr, d'Orn,
p. 200.

Szmaragdowo zielona; brzuch modro pur-

purowy, ogon jasno zielony, dziób żółty. Dłu-
gość cali 73. Mieszka w Brazylii. |

107. P. DWUWITKOWA, m. Pstźżacus setarius,

TEMM.

Perroquet a raquettes, TEMM., pł, coł. 15.

Trawiasto zielona; na grzbiecie ciemniej-

sza, przez środek iba od oka do oka przepaska
czerwona, za nią plama blękitna tył głowy o-

bejmuje; na karku półobróż żółta, naramniki i

spód ogona biękitne, ogon równy, dwie środko-

we stćrówki o dwa cale przedłużone nagiemi
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stosinami, które są zakończone łopatkowatą cho-
rągiewką; dziób i nogi czarniawe. Długość do
końca ogona prócz środkowych stórówek cali 9,
razem z przedlużonemi witkami cali IŁ. Mie-
szka na Archypelagu wysp morza indyjskiego,

H. PAPUŻECZKA, m. PSITTACUŁA, Kunt.

Psittacule, Fr.

Ogon krótki równy, lub mierny zaokrąglony,
albo klinowaty. | |

W tym oddziale mieszczą się najdrobniej.
sze gatunki Papug; większa ich liczba nie prze-
chodzi wymiarem wróbla pospolitego.

108. P. CZARNOSKRZYDŁA, m. Psittacus me-
lanopterus, MEL.

Psittacule melanopićre, VAitL., pl. 69; BuFr.,
enł, 791. f. 1.

Zielona; na skrzydłach dwie przepaski żót-
te, dwie błękitne; grzbiet, skrzydła i pręga przy
końcu ogona czarne; brzuch błękitnawy, ogon
lilowy, dziób żółty, Długość cali 6. Ojczyzną
Surynam. Zdaje się że ?. melanotus, AUCT. jest
odmianą tego gatunku.
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109. P. HUETT"A, m. Psittacus Huetti, TEMM.

Perroquet Huet, TEM. pł. coł. 491.

Zielona; od spodu światlejsza; dziób, wy-
raźna woskówka, nagie obwody oczu i wierzch

głowy żółty; czoło i lotki czarne, trójkątna pla-

ma na policzkach i naramniki fioletowo błękit-

ne, szrank skrzydeł i stćrówki karmazynowe,

końce tych ostatnich zielone czarną plemką o-

znaczone; pokrywy nadogonowe tćj samćj co

sterówki długości. Długość cali 6. Ojczyzną

Ameryka południowa, Peru * Przypisana P.

Huet, już dziś nieżyjącemu malarzowi, który

łącznie z P. Prótre pracował nad wykonaniem

pięknych rycin kolorowanych zdobiącychdzieło

Temminck'a. :

110. P. SIWA, m. Psźłżacus canus, GMEL.

Psittacule 4 tete grise, BUFF., eni, 791.fig. 2.

Głowa, szyja i piersi jedwabisto siwe;.

plaszcz i ogon zielony, na końcu stćrówek sze-

roka przepaska czarna. Długość cali 5%, Oj-

czyzną Madagaskar.

111. P. PURPUROWA, m. Zsitżacus purpura-
tus, GMEL.

Psittacule pourpree, LEss., Tr. © Orn. p. 203;

| P, marginatus, LATH.
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Zielona; wierzch głowy i kark popielato
rudawy, kuper i szrank skrzydeł blekitny, ogon

purpurowo czerwony, czarno zakończony; dwie

średnie stćrówki. zielone, pokrywy nadogonowe

bardzo przedłużone. Ojczyzną Kajenna.

112. P. UWIEŃCZONA, m.Psiętacus zalguluś,
LiNN.

Psittacule 4 couronne Bleue, BUFF., enl. 190.
f.2.

Zielona; środek iba szafirowy; piersi, ku-
peri pokrywy nadogonowe czerwone, na kar-
ku plama księżycowata pomarańczowa. Dłu-
gość cali 43. Ojczyzną Indye Wschodnie, wy-

spy Moluckie. Ńamica zielona bez odmiany.

113. P. LUSTERKOWA, m. Psittacus chryso-
pterus, LATH.

Perruche4ailes variećs, VAILL., pl. 57.

P. aux ailes d'Or., Burr., enł. 359.
P. virescens, GMEL.

Swietno zielona; Kantar błękitny, na skrzy-
dlach lustro żółte, od spodu białe; brzegi lotek

błękitnawe, dziób i nogi żółtawe. Długośćcali 7

Ojczyzną Brazylija. -
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114. P. MAJOWA, m. Zsżżżacus vernalis et asia-

ticus, LATH.

Psittacule Coulasissi, BUFr., enl. 520. 8, 9.
P, philippensis, Bkis.

P. galgułus, var. $, GMEL.

Żółtawo zielona; czoło, gardziel i wierz-
_chnie pokrywy ogonowe czerwone, na potylicy
przepaska pomarańczowa, dziób i nogi czerwo-
ne; samica zielona, uzdy błękitne. Długość cali 5.
Ojczyzną Jawa, Timor i inne wyspy oceanu in-
dyjskiego.

115. P. NIEROZDZIELNA, m. Psiżtacus pulla-
SO Tius, LINN,

Psittacule a tóte rouge ou moineau, BUrr.,
enl. 60.

Jasno zielona; wierzch głowy i gardziel po-

marańczowo czerwone, szrank skrzydeł szafiro-
wy, spód ogona czerwony, czarną przepaską
zakończony, dziób różowy. Długość cali 51.

Ojczyzną brzegi zachodnie Afryki. Przez han-
dlarzy Perruche insćparable nazywana.

116. P.  WRÓBLOWATA, m. Psittacus passeri-

"nmsS; RK

Psittacule Touietć, BUFF., enil. 455. ?-
P, capensis, Larn. 2.
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Zółtawo zielona, środek i spód skrzydeł
szafirowy, dziób i nogi żółte. Długość cali 4.
Samica zielona. Mieszka w Brazylii.

117. P. SZCZEBIOTKA, m. Psiźtacus Ttirica,
LATH.

Psittacule petite jaseuse, BUFF., enł. 837.

Zielona; spód i ogon żółtawo zielony, dziób
cielisty, nogi sine. Długość cali 5. Ojczyzną
Ameryka południowa.

118. P. NOGIETKA, m. ZPsiżżacus Sosove, LATH.

P. Sosovć ou Qtache souci, BUFF., enł. 456.
Jig. 2; 190. fig. 1; VAILL., pl. 58,

Tovi et Tuipara, AuCT.

Zielona; na skrzydle plama żólta nogiet-
kowego koloru, dziób biały. Długość cali 5; —6.
Ojczyzną Gujana.

119. P. TUI, m. Psittacus Tut, LATA.

Psittacule Tui ou 4 tćte d'or, BurF., enł.
456. fig. 1.

VAILL., pl. 20. ó.

Majowo zielona , z wierzchu ciemniejsza;
czoło i wierzch głowy żółty, dziób czarniawy.
Diugość cali 43. Ojczyzną Brazylija.

Orn. T. ir 38
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120. P. RÓŻOWOGŁOWA, m. Zsiżtacus roseć-
collis, VIEILL. >

Psittacule rose gorge, LESs., Tr. d'Orn. p.
204.

Zielona; głowa, przód szyi i wyższaczęść

piersi różowe, spód ogona czerwony. Ojczyzną

Afryka.

121. P. DESMAREST'A, m. Zsiżżacus Desma-

| __ gestii, GARN.

Psittacule de Desmarest, GARN., Zooł. „de
la Coą. pł. 35.

Z wierzchu zielona, od spodu zielono żół-

tawa, przepaska pod okiem, szrank skrzydeł,
szeroki pas na piersiach światło blękitne; czoło

i wązki prążek pod piersiami karmazynowe,

środek i tył głowy karmazynowy, dziób i nogi

czarne. Długość cali7. Niedawno odkryta wa

wćj Gwinei.

122. P. KOLNIERZYSTA, m. Pszźtacus torqua-

żus, LATH. |ł

Perruche a collier ou torqueole, SONNER.,

tt. tab. 39.

Zielona;nad karkiem przepaska żółta czar-

nemi poprzecznemi strychami oznaczona, dziób
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i nogi czarniawe. U samicy przepaska biękitna

czarno stry chowana. Długość cali 5. Ojczyzną
wyspy Filipińskie, 20

123. P, KARMAZYNOWA, m. Z'siłżacus Pligy,

VAILL.

Perruche Z, VAILL., pł. 64.
Lorius Phigy, LEss.

Wierzch głowy modry, pióra na czalu prze-

dłużone czarne; policzki, przód szyi, piersii

brzuch karmazynowe, kark i płaszcz zielone;

pod karkiem półobróż karmazynowa, podbrzu-

sie purpurowo modre. Długość cali 6. Ojczy-
„zna Oceanija.

124. P. KUHL'A, m. Psittacus Kuhlii, Via.

Psittacule Lori de Kuhl, LESs., Suppl. pl. 7.

Z wierzchu szmaragdowo zielona, od spodu

karmazynowa, na czalu przedłużone piórka, pas

na bruchu i podbrzusie purpurowo błękitne;

stórówki zaostrzone czerwone z końcami zielo-

nemi. Długość cali 6. Ojczyzną wyspy towa-

rzyskie.

125. P. TONGA. Psitfacus australis et fringil-
laceus, GMEL,

Psittacule fringillatre, VMLL., pł. 71.
Lorius fringillaceus, LiEss.
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Czoło i całe upierzenie zielone, pióra na
ibie przediuż one szafirowe; policzki, przód szyi
i środek brzucha pąsowe, ogon cokolwiek prze-

dłużony; dziób, nogi i skrajne sterówki żółte.
Długość cali 6. Ojczyzną wyspy Przyjacielskie.

„126. P. LATHAMA, m. Fsitżacus discołor,

SHAW.

Perruche de Latham, VAit., pł. 62.

Z wierzchu ciemno, ze spodu żółto zielona;
czoło, lico - brody, naramniki i dwie na skrzy-
dłach plamy czerwone, wierzch głowy i po-

krywy skrzydłowe szafirowe, stórówki tęgie
z wierzchu czerwono rdzawe. Długość cali 7.

Ojczyzną Nowa Hollandya.

127, P. SZAFIROWOCZELNA, m. Zsiżżacus
pulchellus, SHAW.

Perruche Edwards, VAILL.,pł. 68. ?.
Lathamus azureus, LESS.

Jasno zielona; czoło i policzki szafirowe,

naramniki, szrank skrzydeł i lotki turkusowo
błękitne; piersi, brzuch i skrajne stćrówki żólte.
Długość eali 73. Ojczyzną Nowa Zelandyja.
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128. P. NADOBNA ; m. Psittacus concinnus,
SHAW.

Perruche « bandeau rouge, VAILL., pł, 48,

Zielona; spód seladynowy, czoło i kresa
za okiem pąsowa, czal szafirowy, plaszcz cie-
mno rdzawy, boki żółto plamiste, stćrówki żół-
te czerwono od spodu poplamione. Długość
cali 74. Ojczyzną Nowa Hollandya. i

129. P. MODRA, m. Zsittacus taitianus, GMEL.

Perruche arimanon, BUFF., enł. 455. f. 2.
YAILL., pł, 65.

Szafirowo modra, gardziel i szyja biala,
dziób i nogi czerwonawe, Długość cali 5. Oj-
czyzną wyspa Otaita.

130. P. SPARMAN'/A, m. Psittacus Sparmanii, |
Mus. CARL.

Perruche de Sparman, Vant., pl. 66.

Ciemno modra bez odmiany, dziób i nogi
żólto czerwone. Długość cali 41.

131. P. OGNIOLICA, m. Psitżącus pustllus, LATH.

Perruche a face rouge, VAiLL., pł. 63.
Latham 4 masque rouge., LEss., Zr. d'Orn.

„p. 206.
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Zielona; czoło, policzki i gardziel pąsowe,

na karku półobróż rdzawa, stóćrówki czerwono

zakończone. Długość cali 53. Pospolita na gó-

rach modrych w Nowćj Hollandyi.

132. P. KARLICZKA, m. Psittacus pygmaeus,

: __ Quvor.

Psittacule pygmóe, Quot eż Garw., Voy. de

lAstrolabe.
:

Micropsitta, LESS.

Ogon krótki zaokrąglony, stćrówki tęgie zao-

strzone, skrzydła długie aż do końca ogona się”

gające.

Najmniejsza ta z całego rodzaju, wielko-

ścią ledwo Strzyżykowi wyrównywająca, pod-

czas ostalnićj podróży około świata fregaty I'A-

strolabe przez PP. Quoy i Gaimard odkryta Pa-

pużeczka, wierzch ciała ma zielony, spód zielono

żółtawy, głowę żółtawa, na czole i na policz-

kach rudym kolorem oznaczoną, w ogonie ste-

rówek 10, dwie środkowe rozszerzone, blękitne,

czarno zakończone, reszta brunatne żółto ocz-

kowane, końce wszystkich stórówek zużyte jak

u ptaków pełzających po drzewach, np. Certhia

familiaris. Długość cali 3. Ojczyzną Nowa Gwi-

nea przy zatoce Dorery.
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Do wyżćj opisanych dołączyć jeszcze trze-

ba: P, cyanurus, SHA., VAILL., pł, 97; P. perso-

natus, P. coeruleifrons, P. zonarius, P. squam*
mmosus, SHAw.; Z, Browna, KUHL., VAiLL, p/. 80;
P. simplex, P. chrysot omus, KUHL.;P, signathus,

VIEILL.; VAILL., pł. 61; PP. capistratus, BECHST.,

VAILL., pł. 47;-Ps. Cookdi, TEmM, czyli Łeachiź,

KuuL.; 7. buccalis, VAL. pł. 67; 7. Novae Gui-

neae, VAILL. p. 49.; Zs. xantopterigius, PP. gre-
garius, P. diadema, Ps. xantops, SPix.; P. me-

lanotus, P. austrałasia viridis. Psittacula reti-

culata, Less.Y Zupełnie wątpliwe: 7%, coeru-
leocephalus, P. collarius, LiNN.; Ps. paraguanus,

Ps. janthinus, P. Jandaya, P. Jaguilma, GMEL;

Ps. Bontii, Ps. minor, Ps. Taraba, P. japonicus,

LATH.; Ps. paradisii, AUCTOR. Oprócz tych, jesz-

cze przeszło dwadzieścia gatunków Latham'ai
Gmelina, wątpliwości ulegają.

DRUGI GŁÓWNY ODDZIAŁ.
Dziób prosty stożkowaty, ostry; nogź łażne,

dwa palce z przodu, dwa ztyłu, rzadko kiedy
o jednym palcu tylnym.

RODZAJ DWUDZIESTY,

DZIĘCIOŁ, Rzącz. *) ZICUŚ, Liny. et Aucr.

Dendrocopus, KOCH., Picus eż Colaptes,
SWAINS.

*) Rzączyński świadczy, iż wszystkich Dzięciołów u

*
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amen, Ross.; Datel, Cz.; Specht, Niem.,

Pic, F'r.; Woodpecher, Ang.; Picchio, Wt.

Dziób mierny lub długi, prosty, stożkowa-
to graniasty, w końcu sciśniony, klinowaty,

zaosirzony; szczyt prosty, u niektórych łuko-

wato spadzisty; krajce gładkie.

Nozdrza nasadowe, jajowate, otwarte,pió r-
kami wstecznemi położystemi okryte.

Język bardzo długi, glistowaty, wysuwal-
ny, ostro kończysty; koniec chrząstkowaty,
twardy, zadzierzysty.

Nogi łażne krótkie silne, rzadko z jednym
tylko palcem z tyłu; pazury zakrzywione ostre.

Skrzydła mierne, lotka 3cia lub 4ta naj-

dłuższa. |

Ogon mierny stopniowany z 12 stórówek

złożony; stórówki tęgie, sprężyste, łukowato

w dół zgięte, zaostrzone, od łażenia po drze-

wach zawsze zużyte. ł

Wszystkie części świata, wyłączając jednę
Oceanija, na którćj jeszcze Dzięciołów niedo-

 

| nas Cieslami mianują, takowe wszakże nazwisko

"słyszeć się mnie nie zdarzyło; lecz trzy większe

naszych Dzięciołów gatunki, zwykle choć mylnie

wieśniacy Zółnami zowią.
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strzeżono, są ojczyzną tego licznego łażących
ptaków rodzaju. Wszędzie Dzięcioły odzna-
czają się jednostajnością obyczajów, wszędzie
Żyją samotnie, wszędzie są ptakami miejscowć-
mi; mieszkają w lasach i wielką im czynią
przysługę wytępiając gąsiennice i poczwarki o-
«wadów drzewa niszczących; jakby skazane od
przyrodzenia na bezprzerywną pracę, z najwięk-
szą trudnością lichy zdobywają pokarm, prze-
bijając silnym dziobem korę lub dziurawiąc spró-
chniałe drzewa, nie często zdołają uchwycić
kryjącego się robaczka, którego z głębi wydrą-
Żonćj -dziury końcem ostrego języka dosięgają;
niemnićj też uciążliwie wyłupiać muszą z twar-
dych szyszek drzew iglastych nasiona, jagoda-
mi zaś rzadko kiedy się karmią, Pelzając po
drzewach pomykają się z równą łatwością we
wszystkich kierunkach; równie wpełzaniu, jako
też kiedy uczepione szponami dziobem drze-
wo kują, wspierny ich, że tak powiem, ogon z
tęgich stórówek "ziogówó., służy im za trzeci
punkt podpory. Głos Dzięciołów gwiżdżący
zdaleka słyszeć się daje; oprócz zwyczajnego
głosu utkwiwszy dziób w szparę pnia suchego,
silnym a prędkim ruchem wydaje rozlegające
się w ciszy lasów turkotanie; |ecz tym sposo-
bem tylko w porze wiosennćj nawzajem się wa-
bią. Gniazda swe zakładają w dziupłach wła-
sną pracą kutemu usposobionych; samice niosą

Orn. T. 11. 39
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' jaj od 3 do Smiu, które naprzemian z samcem

wysiadują; jaja wszystkich gatunków są białe

z półprzezroczystym połyskiem. Dzięcioły raz

się do roku pierzą; młode po pićrwszćj piór

zmianie niczćm się od starych nie różnią; sa-

mice u większćj liczby dają się rozpoznać po

niedostatku licobrodów(Mystax ),które u samców

najczęścićj barwą czerwoną są odznaczone. Lu-

bo te ptaki bardzo charakterystycznie postacią,

kształtem dziobu i tęgością stórówek dają się

od innych współrzędowych odróżniać; wszela-

ko nie okazują pomiędzy sobą cech dosyć wy-

'raźnych, aby je z dokładnością można było roz-

gatunkować, z tego względu najstosowniej-

szym być się zdaje podział jeograficzny.

A) DZIĘCIOŁY EUROPEJSKIE.
ERĄ

1. DZIĘCIOŁ CZARNY, JuNpz. Picus martius,

LiNN. ;

Pic noir, BuFF., enl, 596 d.

- Czarny; u samca wierzch głowy czerwony,

u samicy tylko na czalu czerwona plama; tęcze

białe, dziób białawy z końcem czarnym. Dłu-

gość cali 17. W Europie północnćj i w Azyi aż

po Kamczatkę pospołity; tento gatunek i dwa

następujące, ze szkód jakie w pszczelnictwie

wyrządzają, pod nazwiskiem Żółny u pospól-

stwa znajomy.
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2. DZIĘCIOŁ ZIELONY, JuNpz. Pźczs viridis,
Li.

Pic vert, BUFF., enł. 371 (stary) Q.

Zielony;u samca wierzch głowy i licobro-
dy czerwone, twarz czarna, kuper żółtawy, spód
ciała popielatawo zielony; lotki białawe, stć-
rówki brunatno pręgowane, tęcze białe, dziób
czarniawy. Długość cali 123. Samica różnisię
czarnemi licobrodami. Mieszka w Europie i A-
zyi aż po Syberyę.

3. DZIĘCIOŁ ZIELONOSIWY,Jak. Pźcus camus,
GMEL.

Pic cendrć, Ten., Man. d'Orn. Atl.
P. Chlorio, PAtr., Zoogr. T. I. 7. 408.

Zielony; gtowa i szyja popielate, czoło czer-
wone, uzdy i licobrody czarne, kuper żółtawy,
dwie środkowe stćrówki brunatno pręgowane,
reszta ubarwienia jak u poprzedzającego; tęcze
czerwonawe, dziób czarniawy, Dlugość cali 117,
Samica nić ma czerwoności na czole. Ojczyz-
ną Europa północna i Azya; okolicach Astra-
chania winnicom ma być szkodliwy.
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4. DZIĘCIOŁ BIAŁOGRZBIETY , Jan. Picus
leuconotus, BECHST.

Pic leuconote, Temu., Man. d'Orn. EL

p. 396. Atl. d.
P, Cirris, PALL., Zoogr. T. 1. p. 410.

Czoło białawe, cały Goh głowy, pod-

brzusie i rzyć cynobrowo czerwone; czerwo-

ność na bokach ciała w różowy kolor przecho-

dzi; boki czarniawo upstrzone; policzki, szyja,

grzbiet, kuper, środek brzucha i trzy naskrzy-

. dłach przepaski czysto białe; licobrody w dół

szyi w prążek przedłużone; kark, skrzydła i ogon

czarne, lotki i stórówki biało plamiste i pręgo-

wane; dziób przy nasadzie białawy. Długość

cali 10—11. Samicy tylko na głowie czerwo-

ności braknie. Ojczyzną Europa północna, Sy-

berya i Kamczatka. Mieszka w gajach brzozo-

wych i w ogrodach wiejskich, u nas dosyć po-

spolity,

5. DZIĘCIOŁ-PSTRY WIĘKSZY, m. Picus ma-

: jer, LaNN.

Pio Kpeiche, Bvrr., enł. 196 6, 595 $.
P. Cissa, PALL., Zoogr. T. 1. p. 412.

Zwierzchu czarny; czoło, policzki, plama

na boku szyi, barkówki, przód szyi i brzuch

białe; na lotkach pięć rzędów plam bialych, u
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samca przepaska na czalu, podbrzusie i pokry-

wy podogonowe pasowe; w ogonie cztóry stó-

rówki wnętrzne czarne, poboczne biało plami-
ste, dziób czarny, tęcze czerwone. Długość

cali 9. Samica nie ma czerwoności na czalu,

Ze wszystkich najpospolitszy, mieszka w bo-

rach sosnownych.

_6. DZIĘCIOŁ PSTRY ŚREDNI, m. Picus me-
dius, LINN.

Pic Mar, Bvrr., enl. 611 6.
Picus Cynaedus, PALL., Zoogr. 7. I. p. 413.

Z ubarwienia poprzedzającemuzupełnie po- :

dobny, z tą różnicą iż u samca cały wierzch
głowy jest czerwony, boki ciała różowe, wąz-

kiemi czarnemi kresami upstrzone , tęcze bru-
natne, dziób krótki, szczupły, czarniawy. Dłu-.

gość cali 83. Wierzch głowy u samicy czarny.

Pospolitszy w południowćj Europie aniżeli na
północy, w Syberyi się nie znajduje.

7. DZIĘCIOŁ PSTRY MAŁY, *) m. Picus mi-
nor, LINN.

Pic Epeichette, BUFF., enł. 598ó, 9.
P. Pipra, PALL. Zoogr. 7.I. P. 414.

%*) Cygański w Myslistwie Ptaszem, Dzięciołka tego
Świerczykiem nazywa, u nas pospólstwo zowie
go Ciurktem, oba nazwiska od głosu jego pocho-
dzą.
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Z wierzchu czarny, na grzbiecie i skrzy-

dtach biało pręgowany, czoło i spód ciała bia-
ławy, na piersiach czarno upstrzony; boki szyi

białe, licobrody czarne w dół szyi przedłużone,
skrajne sićrówki biało i czarno upstrzone,
wierzch głowy u samca tylko czerwony; tęcze

' czerwone, dziób czarniawy. Długość cali 54.

Mieszka w zaroślach i do ogrodów uczęszcza.

8. DZIĘCIOŁ TRÓJPALCZASTY, JAR. Picus
tridactylus, *) LINN.

Pic tridactyle, TEms., Man. d'Orn. V. 1.
p. 401. Ażl. 4.

Picoides europaeus, LESS.

Dwa palce z przodu, jeden z tyłu.

Czoło biało i czarno pstre, wierzch głowy
złoto żółty, kark, płaszcz, licobrody i ogon czarne,
grzbiet biało upstrzony, szyja i spód ciała białe»
'boki czarno pstre, na lotkach rzadkie biale

*) Anomalia, jaką nam przedstawia Dzięcioł trzypalcowy

nie jest tak odrębną jak się wydawać może, ponieważ

niektóre gatunki indyjskie o bardzo krótkim drugim

tylnym palcu z pazurem ledwo widzialnym, stanowią

stopniowane przejście do Dzięciołów czteropalce-
wych. Dla ośmiu gatunków Dzięciołów europejskich

/ utworzono niedawnemi czasy cztćry podrodzaje, ja-
koto: Dendrocopus, Picus, Picoides i Gecinus,
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plamki, dziób z wierzchu brunatny, żuchwa
biaława. Długość cali 9. U samicy wierzch
głowy srćbrzysto biały wązkiemi czarnemi praż-
kami oznaczony. Mieszka w lasach Europy pół-
nocnćj, Azyi i Ameryki, u nas dosyć rzadki.

B) DZIĘCIOŁY AFRYKAŃSKIE.

9. DZIĘCIOŁ ORACZ, m. Picusoliraceus, LATH.

Le Pic Laboureur ou Marcheur, VAL., Ois.
WAfr. pl. 255, 256.

Picus „drator, Cv.

Zielono oliwkowy z wierzchu, głowa po-
pielatawa, spód ciała biało, popielato i czerwo-
nawo mięszany, lotki i stćrówki brunatne, lecz
stosiny Żółte, dziób czarny. Długość cali 103.
Ojczyzną Przylądek Dobrćj Nadziei. Dzięcioł
ten chociaż ma ogon uksztaicony do łażenia po
drzewach, jednakże według postrzeżeń le Vail-
łanta żywić się zwykł na ziemi

10. DZIĘCIOL NAKRAPIANY, m. Piczs nubi-
cus, LATH.

Pic tigró, VMLL., pł, 250; żd. Burr., enl.
667 $.

Wierzch głowy brunatny biało nakrapiany,
ną czalu krótki czubek i licobrody czerwone
piaszcz oliwkowo brunatny rudawo pręgowany”
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szyja i cały spód ciała białawy brunatno upstrzo-

ny, ogon rdzawy brunatno w poprzek pręgo-

wany, stosiny stórówek źółte, dziób czarny:

Długość cali 73. Ojczyzną Senegambia.

11. DZIĘCIOŁ SIWOGŁOWY, m. Ficus capen-

sis, LATH.

Pic olive, VMLL., pł. 248, 249.

"Pic a tete grise, BUFF., enł. 786. $.

Picus poliocephalus, Aucr. (młody).

Żóttawo oliwkowy; głowa popielata, czal,

kuper i środek brzucha czerwone, ogon czar-

niawy, dziób i nogi sine. Długość cali 74. Sa-

mica bez czerwoności na czalu. Ojczyzną Przy-

lądek Dobrćj Nadziei.

12. DZIĘCIOŁ PLAMISTY, m. Picus nożałus,

- LICHT.

- Z wierzchu oliwkowo zielony,biało upstrzo-

ny, od spodu biały plamkami serduszkowatemi

czarnemi nakrapiany, wierzch głowy i licobro-

dy czerwone. Długość cali 8. Ojczyzną Ka-

frerya. A

13. DZIĘCIOŁ SIWOBRZUCHY,m. Picus Goer-
- tan, LATH.

Pic Goertan, BuFF., enl. 320. $.

Z wierzchu oliwkowo żółtawy, od spodu

siwy, lotki istćrówki biało pręgowane; wierzch
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głowy i kuper pąsowe. Długość cali 71. U sa-
micy łeb siwy. Ojczyzną Senegambia.

14. DZIĘCIOŁ ZLOTOSKRZYDŁY, m. Picus
fulviscapus, ILLiG.

Pic ća baguettes d'or, Less., Tr. d'Orn, p.220.
Picus chrysopterus, CUY.

Czarny, z wierzchu biało pręgowany, od
spodu biało upstrzeny, czoło siwe, czal czer-
wony, stosiny lotek i stćrówek żółte. Długość
cali 6. Ojczyzną Kafterya.

15. DZIĘCIOŁ ZŁOTAWY, m. Picus snegalen-
Sis, LATH.

Pic du Sćnegal, Bvrr., enl. 345, fig. 2.
Z wierzchu złotawo Żółty, od spodu biało

i popielato falisty, wierzch głowy czerwony,
czoło i policzki brunatne, Pozwy skrzydeł j
kuper zielonawe, ogon czarny.- Długość cali 53.
Mieszka nad brzegami rzeki Senegal.

16, DZIĘCIOŁ KARZEŁEK, m.Picus minutus,
Teu.

Pic mitiasiane, Teuu., gł. 197 f. 2. a

Z wierzchu rudawo_Szary, od spodu po-
pielatawy czarno nakrapiany, czaki kuper P4-
om, 11, j 40



314 PTAKI DWUPARŻYSTOPALCOWE

sowe, skrzydła brunatne rudawo pręgowane,

ogon rdzaWy brunatno pręgowany, stosiny lo

tek i stćrówek złoto żółte, dziób i nogi brunat-

ne. Długość cali 41. Samica bez czerwoności
na czalu. Ojczyzną Senegal i pobrzeża Gwinei.

©) pzizeywe. AZYATYCKIE.

17. DZIĘCIOŁ MIELNIK, m. Picus pulceru-
lentus, TEMM,

Pic Meunier, TEMM., pł. col. 389. 6.
P, Mackłotii, WAGL.

_ Czarny popielató popylony, na głowie i

szyi światlejszy, przód szyi żółty; licobrody

czerwone krótkie szerokie, dziób i nogi czar-
niawe, tęcze białe. Największy ze znajomych

- Dzięciołów. Diugość przeszło cali 18. Nieda-
wno odkryty na wyspach Sumatra i Jawa,

18. DZIĘCIOŁ BIAŁOBRZUCHY, m. Picus leu-

cogaster; TEMM.

Pic 4 tentre blanc; TEMM., pł. coł. 501.

Czarny; cały wierzch głowy, czub w tył

zwisly i szerokie licobrody pąsowe, dziób i no-.

gi czarne. Samica ma tylko na czalu plamę
czerwoną. Długość cali 17. Mieszka w lasach
na wyspie: Jawie.
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19. DZIĘCIOŁ ŻÓŁTOGRZBIETY, m. Picus
chrysonotus, LESS.

Czoło i gardziel czarne biało upstrzone, na

czalu czub czerwony , spód ciała biały brunatno

plamisty, grzbiet i barkówki żółte, skrzydła i

ogon czarne. Ojczyzną Bengal.

20. DZIĘCIOŁ SROKATY, m. Picus cardinalis,
GMEL.

Pic Cardinal, SONNER., pł. 35.

Czarny; wierzch głowy. czerwony, smuga

na bokach szyi i spód ciała biały, pióra na kar-

ku i grzbiecie biało brzeżyste, piersi i brzuch

czarno plamiste, skrzydła biało upstrzone, sto-

siny lotek i stćrówek żółte. Długość cali 12.

Ojczyzną wyspa Luzon, i

21. DZIĘCIOŁ BIALOKARCZYSTY, m. ZPzłcus

goensis, LATH.

Pic vert de Goa, BUFF., enł, 696 4.

Czarny; wierzch głowy i czubek na czalu

_€zerwone, przez oczy smuga, kark i wyższa
część grzbietu białe, skrzydła zielone, pokrywy

Żółte, na lotkach plamy białe, spód ciała biała-
Wy, pióra brunatno brzeżyste, dziób długi czar-
ny, nogi sine. Długość blisko cali 12. Ojczy-
zną wyspy Sondzkie,
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22, DZIĘCIOŁ SZPAKOWATY, m. Picus phi-
lippinarum, LATH. :

Pic vert des Philippines, Burr., enl. 691.
Picus luzonicus et Palalaca, Cvv.

P. bengalensis, var, Y, GMEL.

Brunatno zielony, czubaty, wszystkie pióra

białawą plamka zakończone, płaszcz rudawo zie-

lony, kuper czerwony, ogon szaro rdzawy, dziób

i nogi czarniawe. Długośćcali 12. Ojczyzną

wyspa Luzon. 2, manżllensis, LArH., zdaje się

być odmianą pici czy wieku Dzięcioła szpako-

watego; niemnićj 2. Philippinarum, var. B, GME-

LINA, oraz /”, ceylonus, CUvV.

23. DZIĘCIOŁ PSTROCZELNY, m. Picus den-

galensis, LATA.

Pic vert du Bengal, Burr., enl. 695. P.

"Głowa, kark,szyja, skrzydła i egon czarne;
czoło i gardziel biało nakrapiane, na tyle gło-

wy czub czerwony, na bokach szyi od dziobu

aż do skrzydeł smuga biała, piaszcz żółto zielo-
ny, spód ciała białawy, piórka brunatno obrze-
Żone. Długość cali 11—12. Ojczyzną wyspy

Sondzkie. baroć
,
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24. DZIĘCIOŁ GARDLISTY, m. Picus menta.
lis, Teu.

Pic gorgeret, TEMM., pl. coł. 384. Ś;
Picus squamacollis, Less. ?

' Świetno zielony, czubaty; boki czuba i szy=
ja rdzawe, kark i spód czuba żółty; na gardzieli
czarnćj pióra biało brzeżyste, skrzydła czer-
wone, lotki czarne rudawo pręgowane, ogon
czarny, stćrówki biało zakończone, dziób cie-
mno modry, nogi czarne. Długość cali Liż
Ojczyzną Jawa.

25, DZIĘCIOŁ WIELKODZIÓB, m. R va-
lidus, TEuu.

Pic vigoureuz, TEMM., pł. coł. 378.3,, 402 p.

Wierzch głowy, czub, przód szyi, piersi i
brzuch świetno czerwone; policzki, gardziel i
tył szyi żółte, grzbiet i kuper płomienisto czer-
wone, skrzydła i ogon czarne, na skrzydłach
trzy rdzawe przepaski; dziób długi potężny,
brunatno żółty, nogi brunatne, palce bardzo dłu-
gie. Długość cali 1l. Samica «calkiem Szaro
brunatna, skrzydła i ogon jak u samca. Od-
kryty przez P. Reinwardta na wyspach archi-
pelagu morza indyjskiego.
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_ 26. DZIĘCIOŁ ZIELONAWY, m. Ficus dimi-

diatus, TEMM.

Pic mediastin, TEMM., pł. coł. tezte.
" P, cittatus, VIEILL. %

Z wierzchu zielonawy, na kuprze żółtawy,

łeb ciemno czerwony, licobrody czarne, brzuch

popielatawy czarno podłużnie upstrzony, ogon

czarniawy. Długość cali 10. U samicy łeb i

"kark czarny. Ojczyzną Indye Wschodnie.

27. DZIĘCIOŁ AWOKERA, m. Zzcus „4wokhera,

: TEMM.

Pic Awokera, TEMM., pl. coł. 585.

Zielony; cały wierzch i tył głowy oraz li-

cobrody czerwone, uzdy czarne, brzuch biały

czarno pręgowany, kuper żółtawy, lotki biało

pręgowane, oczokręgi i nasada dziobu żółta, no-

gi czarniawe. Długość cali 10. Nazwisko jego

japońskie „dwokera, znaczy zielony Dzięcioł.

28. DZIĘCIOŁ KARMAZYNOWY, m.Picus pu-
niceus *), HORSF.

Pic grenadin, 'TEuW., pł. coł. 423.

Zielony; wierzch głowy, czub w dół zwi-

sły, szerokie licobrody i skrzydła karmazynowo

yo. k

*) Według domysłu Lesson'a Picus miniatus, FORST.,

miałby być samcem Dzięcioła karmazynowego.
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czerwone, wierzchołek karku żółty, lotki istó-
rówki czarne, szczęka brunatna, żuchwa żółta.
Długość cali 953. Ojczyzną Sumatra i Jawa.

29. DZIĘCIOŁ MACE*G0, m. Picus Macet, Cvv.

Zde Macć,. Teun., pl. col. 59. fig. 2.

Głowa i rżyć czerwone, płaszcz czarny
biało pręgowany, spód białawy czarno podłuż-
nie upstrzony, policzki białe, licobrody przedtu-
Żone czarne; w ogonie czarnym skrajne stć-
rówki białe czarno pręgowane. Długość cali 6:.
Samica niepoznana. Przypisany P. Macć, który
go odkrył w Bengalu. i

30. DZIĘCIOŁ JARZĄBATY, m. Picuspoicilo-
phos, TEMM.

Pic strihup, TEMM., pl. col. 197. fg. 1.
Picus tristis,Hłotst.

Czib długi suty, i catć tpierżenie na tle
tudawóm czarńó pręgowańe, pręgi na spodzie
ciała szatć, spód grzbieta i kuper białawe, pió-
ra grzbietowe czarne rudawo brzeżyste, lotkii
stćrówki czarne rudawo z rządka pręgowane,
licobrody u samca czerwone. Diugość cali 6.
Ojczyzną Jawa.
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31. PRABEJOR CĘTKOWANY, m. Picus macu-

losus, TEMM.

Pic Encćnadien ou mouchetć, BUFF., enl.

748 f. 1.
Picus bicolor, GMEi.; P. variegatus, LATH.

Całe upierzenie bialo i brunatno pstre roz-

maicie prążkowane i cętkami oznaczone, w tyle

głowy maly czubek, w którym na bokach ko-

jor czerwony się przebija; dziób i nogi sinawe'

Długość cali 6. Ojczyzną Manila.

32 DZIĘCIOŁ KRĘPAK, m. Picus concrejus,

REINW.

Pio siara. TEuM., pł. col. 90 ó, $.

Okopciało czarny; na grzbiecie i skrzyd-

łach wszystkie pióra białawo obrzeżone, kuper

rudawy, podbrzusie białawo pręgowane, czolo

żółte, czub bardzo przedłużonyi suty żółto po-

marańczowego koloru zdobi mu głowę, dziób i

nogi czarniawe, czubek samicy czarny z całóm

upierzeniem jednobarwny. Długośćcali 5. Oj-

czyzną Sumatra, Jawa i Banda.. Skład ciala

gruby.i krótki był powodem nazwiska.

38.„DZIĘCIOŁ UPSTRZONY, m. Picus molu-

|_| censis, LATH.

Pic des Moluques, Burr., enl. 748 fig. 2.
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Brunatny biało pręgowany, spód białawy
brunatno strzałkowatemi plamkami upstrzony,
za oczyma plama brunatna, dziób i nogi bru-
natnawe. Długość cali 44. Ojczyzną wyspy
Moluckie.

34. DZIĘCIOŁ KIZUKI, m. Pźcus Kizuki, Teuu.

Pic Kizuki, TeMM., pł. coł. tezte.

Zupełnie tćój samćj barwy, lecz od poprze-
dzającego nieco większy; różni się jeszcze dłuż-
szym ogonem, w którym cztóry środkowe stć-
rówki są zupełnie czarne, a skrajne białe czar-
no pręgowane; u samca wązkie czerwone prąż-
ki na czalu. Diugość cali 5, Ojczyzną Japonija.

35. DZIĘCIOŁ KASZTANOWATY, m. Piczs
badius, RAFFL.

P, brachyurus, VieiLL., Dict, T. XXVI,
p. 103.

Kasztanowaty ; na głowie brunatny, wszyst-
kie pióra czarno brzeżyste, licobrody czerwone,
ogon krótki czarno zakończony. Mieszka na
wyspie Jawie. j

D) DZIĘCIOŁY AMERYKAŃSKIE.

36. DZIĘCIOŁ CZUPRYNIASTY, m. Zicus pe
leatus, GMEL.

Pic a huppe rouge, BurF., enł. 718 6.
Orn. T. ni 41
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Czarny; wierzch głowy, długi czub na tyle

głowy i licobrody czerwone, przez oko prze-

paska czarna; smuga biała ciągnie się od dziobu

przez policzki z obu stron szyi aż po ramiona;

podgardle, plama nad kuprem i kilka plamek

na skrzydle białe, dziób i nogi czarne. Dłu-

gość cali 17. Ojczyzną Karolina.

37. DZIĘCIOŁ MASKOWANY, m. Picus larva-

£us, TEMM.

Pic varić de la Jamaique, BvFF., enł. 597. $.

P. carolinus, AUCT.

z Czoło, wierzch głowy, czal, kark i środek

brzucha czerwony, płaszcz czarny szaro pręgo-

wany, pręgi na skrzydłach światlejsze, na kup-

rze zupełnie białe; policzki, przód szyi i boki

rudawo szare. Długość cali 103. U samicy czoło

białawe. Ojczyzną Ameryka północna.

38. DZIĘCIOŁ POPIELATY, m. Picus caroli-
nus, LINN.

Pic rayć de la Louisiane, BUFF., en/. 692, P.

Popielaty; wierzch głowy i kark żółtawo

czerwone, na licobrodach kilka strychów czer-

wonych, płaszcz cały, dwie środkowe i dwie

skrajne sterówki białe czarno” pręgowane, re-

szta stórówek czarna, u samicy czerwoność tyl-
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ko na czalu postrzegać się daje; cokolwiek od

poprzedzającego mniejszy. Mieszka w Stanach

Zjednoczonych:
Uwaga. Picus griseus,VIEILLOT xrP, ca-

rolinus, var. Y, GMELINA, odnieść trzeba do sa-

micy wyżćj opisanego Dzięcioła.

39. DZIĘCIOŁ WŁOSISTY, m.Picus Wataid”

LiNN.

Pic chevelu, VIEILL., pł. 120.; BUFF., em.

754. 2.

Głowa, kark, płaszcz i ogon czarne, na

czalu plama czerwona, nad i pod okiem biała

smuga, gardziel i cały spód ciała bialy przez

Środek grzbietuikupra ciągnie się pas biały z pió-

rek wązkich włosistych utworzony, skrzydła

biało upstrzone, dwie skrajne stćrówki czysto

białe. Długość cali 93. Ojczyzną Ameryka pół-

nocna.

40. DZIĘCIOŁ KOSMATY,m. Picus pubescens,
LaNN.

Pic Minule, VI1EILL., pł. 120.

Z ubarwienia zupelnie do poprzedzającego
podobny, lecz znacznie mniejszy; różni się tyl-

ko skrajnemi stórówkami, które są białe czar-
nemi plamkami oznaczone. Wielkość Wróbla
pospolitego. Ojczyzną Stany Zjednoczone.

i
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41. DZIĘCIOŁ PSTRY KANADYJSKI, m. 7%.

cus canadensis, LATH.

Pie du Canada, Burr., enł. 345. fig. 1.

Glowa, szyja i cały spód biały; leb, prze-

paska od oka do karku, kark, grzbiet, płaszcz,
licobrody, boki szyi i ogon czarne, skrzydła

biało upstrzone, skrajne sterówki biale, u samca

czal żółtawy. Długość cali 9. Ojczyzną Kanada.

42. DZIĘCIOŁ CZERWONOGŁOWY, m. Zźcus
erythrocephalus, LINN.

Pic de Virginie ou tricolor, BUFF., enł. 117.

Głowa i szyja czerwona, nad piersiami
przepaska, płaszcz i ogon czarne, lotki drugie-

go rzędu i brzuch biały, dziób i nogi czarniawe.

Długość cali 93. Ojczyzną Stany Zjednoczone

43. DZIĘCIOŁ CZERWONOGARDLISTY,

Picus varius, LINN.

Pic varie, BUFF., enl. 785 Q.

Wierzch głowyigardziel czerwone z czar-

ną dokoła obwódką; smuga biała od nasady

dziobu w dół szyi sięga aż do piersi, kark i
piersi rudawe czarno prążkowane, płaszcz czar-

„ny biało upstrzony. Długość cali 9. Samica

bez czerwoności. Ojczyzną Ameryka północna.
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44. DZIĘCIOŁ BIAŁODZIORY,m. Picus prin-
cipalis, LINN.

Pic a bec blanc, BUFF., enł. 690. £.

Czarny; czub na czalu, tył głowy i kark

czerwony, smuga z obu stron szyi spływająca

"na barki, niższa część grzbietu i lotki drugiego
rzędu białe, dziób biały, nogi czarniawe. Dłu-

gość cali 17—18. Ojczyzną Ameryka południo-

wa, Karolina.

45. DZIĘCIOŁ BOJE'GO, m. Pźcus Boć, Temu.

Pic Boite, TEMM., pł. col. 473.
Picus summptuosus, LESS.

Dzięcioł ten najokazalszy z calego rodzaju
przypisany na pamiątkę pośmiertną niderlandz-
kiemu Naturaliście P. Bojć, głowę ma złoto żół-
tą, długim i sutym czubem ozdobioną, nad o-
kiem brew, licobrody, szyja, grzbiet i piersi ja-

sno pąsowe, gardziel, smuga na bokach szyi,
krzyże, kuper, lotki i poboczne stćrówki śnie-
Żysto białe, uzdy, skrzydła, brzuch i cztóry
środkowe stóćrówki czarne, z tych dwie średnie
najdłuższe bardzo tęgie do 7miu cali wymierzają.
Długość całego ptaka cali 163. Ojczyzna nie-
wiadoma, wnoszą jź pochodzi z Ameryki po-
łudniowćj.



326 PTAKI DWUPARZYSTOPALCOWE

46. DZIĘCIOŁ CZERWONOSZYJ,m. Pźczs ru-
bricollis, GMEL.

Pic 4 cou rouge, BUFF., en, 612. .

_ Czubaty; głowa i szyja amarantowo czer-

wone, piersi, brzuch i cały spód ciała czerwono

gniady, płaszcz i ogon okopciało czarny, dziób

białawy. Długość cali 16. Ojczyzną Kajenna.

47. DZIĘCIOŁ BRZUCHOPRĘGI, m. Picus Żi-
| meatus, LINN.

P, rayć a houppe rouge, BuFF., enł. 717.

Ś (stary).

P, melanoleucos, GMEL. (młody).

Czarny, wierzch głowy, czub suty, poty-

lica i licobrody czerwone, gardziel i brzuch

czarno, rudawo i popielato pręgowane, dziób i

nogi czarne. Długość cali 14. Ojczyzną Kajenna.

48. DZIĘCIOŁ TĘGI, m. Picus robustus, FRE1-

RE1SS.

Głowa, czub i szyja czerwone, płaszcz i

ogon czarny, środek grzbietu słomiasto żółty,

piersi i brzuch białe, czarno pręgowane. Diu-

gość cali 13. Ojczyzną Bahia.

_49. DZIĘCIOŁ SŁOMIASTY, m. Picus fłaves-
cens, LINN.

Czub długi: zwisły, policzki, gardziel, kark
i kuper słomiasto żółte, kantar i licobrody czer-



DZIĘCIOŁY. 327

„wone, płaszcz czarno i biało falisty, brzuch
czarny. Dlugość cali 13. Ojczyzną Brazylija.

50. DZIĘCIOŁ POLNY, m. Pźcus cameniż
„ ILL., SPix.

Charpentier des champs, AZARA, 253.

Łeb i gardziel czarne, boki szyi i piersi je-

dwabisto żółte, płaszcz brunatny, żółto falisty,

spód białawy czarno pręgowany, u samca i sa-

micy licobrody popielate; u starych samców

na tćj części puch czerwony się przebija. Dlu-

gość cali 13. Ojczyzną Brazylija.

51. DZIĘCIOŁ CZARNOBRWISTY, m. Zźcus
superciliaris, [EMM.

Pic sourcil noir, [EMM., pł.col. 435 Ó.

Popielaty ; wierzch głowy, czub bardzo

suty, kark i środek brzucha karmazynowo czer-

wony, nad okiem brew czarna, czoło przecięte

biaią poprzeczną przepaską, płaszcz i dwie

skrajne czarnego ogona stćórówki czarno pręgo-

wane, na skrzydiach kolor popielaty stopniami

przechodzi w biały, dziób potężny i nogi czar-

ne. Długość cali 12. Ojczyzną wyspa Kuba.

52. DZIĘCIOŁ BUFFON'A, m. Picus Bujfanii,
TEMM. *

Grand. Pic rayć de Cayenne, BuFF., enl. 719.
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Żółtawy; z wierzchu czarno pręgowany,

"od spodu biało nakrapiany, czolo i środkowe

stórówki czarne, czub na tyle głowy pąsowy,

policzki białawe, licobrody dlugie purpurowe,

dziób czarny, nogi sine. Długość około 12 cali.
Ojczyzną Brazylija.

53. DZIĘCIOŁ ZIELONO PSTRY, m. Picus
melanochłoros, GMEL.

Gold-crested Woodpecker, LATA. Syn, 7. 2,
pag. 589. Ź

Picus varius americanus cristatus , BRiss.,
_ Orn. T. IV, p. 34.

Z barwy do poprzedzającego podobny; ró-
Żni się złocisto żółtym czubem, czerwonawemi
policzkami i żółtością w zielony kolor prze-
chodzącą ogólnego ubarwienia. Ojczyzną Gujana.

54. DZIĘCIOŁ BIAŁOGŁOWY. m. Pźcus Domi-
nicanus, ŃPIX.

Pic Dominican, SPix, pł. 50.

Głowa, szyja, kuper i cały spód biały, u
samca kark i środek brzucha żółty, u samicy
tylko ten ostatni; przepaska przez oko, płaszcz
i ogon czarne. Długość cali 11. Ojczyzną Bra-
zylija, San Paulo.
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55. DZIĘCIOŁ HELMIASTY, m. Picus gałea.
żus, NATT.

Pic casquć, TEMM., pł. coł. 171. Ó,

Wielki czub w kształcie hełmu w górę za-
gięty z piórek długich strzępiastych złożony o-
bejmuje całą głowę i część wyższą karku, czub
ten i licobrody świetho czerwonego koloru,
twarz i gardziel blado rudawe, kolor ten pod
karkiem światlejszy półobróż kształci; na skro-
niach plama trójkątna drobno prążkowana,
płaszcz, tarcza nad piersiami i ogon czarny,
spód ciała blado rudawy czarno pręgowany,
pokrywy podogonowe rudawe, skrzydła długie,
ogon krótki, stórówki bardzo tęgie, dziób bia-
ławy, nogi popielate. Długość cali li. Nieda-

"wno odkryty w Brazylii przez P. Natterer.

56. DZIĘCIOŁ CZARNOPIERŚ, m. Pźcus muł-
ticolor, LATH.

P. 6 cravate noire, BUFF., en. 863,
P, multicolor eż thoracinus, LESS.

Czubaty; głowa, karki gardziel rdzawo
pomarańczowe, płaszcz rdzawy, przód szyi,
spód karku i piersi czarne, spód ciała zamszo-
wo żółty, ogon rdzawy czarno pręgowany, koń-
ce stćrówek czarne, dziób białawy. Długość
cali 11. Ojczyzną Kajenna.

Orn. T. 11, 42
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57. DZIĘCIOŁ RÓŻOWOSZYJNY, m. Picus
auratus, GMEL.

' Pic aut ailes dorćes, BUFF., enł. 693.

Cuculus auratus, LINN.; Colaptes, ŚWAINS.

Wierzch głowy i kark popielaty, potylica
czerwona, gardziel i przód szyi różowo czerwo-

ne; licobrody, tarcza księżycowata na piersiach,

lotki i stćrówki czarne, stosiny złocisto żółte,

lotki od spodu żółte, przez oko pas szeroki i

płaszcz popielatawo rdzawe, grzbiet i pokrywy

skrzydlne czerno plamiste, kuper biały, brzuch

białawo czerwony czarno nakrapiany, stćrówki

dwóma szczeciami zakończone. Długość cali 11.

Ojczyzną Ameryka północna.

Uwaga. Kształt nieco łukowaty kończate-

go dziobu powodował Linneusza do policzenia
tego Dzięcioła do rodzaju Kukutek; jakoż on

nie pełza po drzewach, nie gnieździ się w dziu-

plach, pożywienia szuka Ra ziemi i jest pta-

kiem wędrownym. Według Cuvier'a możnaby

dobrać gatunki jemu 2 cech podobne, jak np.

" P. cafer, P.olivaceus, P, poicilophus i t. d. do

utworzenia nowego podrodzaju; przed nim jesz-

cze Buffon zauważył to przejście od Dzięcio-

tów do Kukułek,
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58. DZIĘCIOŁ CZARNOŁBISTY, m. Picus
striatus, LATH.

Pic a tćte nofre, Burr., enl. 614 Ó, 281 9.

: Czoło i twarz popielate, eb i ogon czarny,
czal, kark i kuper czerwony, piersi brudno, spód
ciała żółtawo oliwkowe, dziób i nogi czarniawe.
Samica nić ma iba czarnego, spód ciała rudawy.
Dlugość cali 9. Ojczyzną St. Domingo.

59. DZIĘCIOŁ GNIADY, m. Picus cinnamo-
zneuS, LiATH.

Pic mordorć, Burr., enł. 524 Ó.

Czerwono gniady; wierzch głowy, czub
w tył zwisły i kuperzólte, na płaszczu plamki
żółtawe, licobrady czerwone, ogon czarny. Dłu-
gość cali 11. Młody samiec Zicus esalbidus,
AUCT., BUFF., enł. 509. Słomiasto żółty, skrzy-.
dła i ogon czarne. Ojczyzną Kajenna.

60. DZIĘCIOŁ ZŁOCISTY, m. Pźcus aurulen-
tus, ILL.

Pic vert-dorć 0u Azara, TEM., pł. col. 59.
Jig. 1.

Picus macrocephalus, Spix.

Oliwkowo zielony, na grzbiecie żółtawy;
uzdy, policzkii gardziel złoto żółte, przez oko .
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kresa czarna, wierzch głowy i licobrody u sam-

ca czerwone, na piersiach i brzuchu pióra żółto

brzeżyste , ogon długi czarny. Długość cali S5.

Ojczyzną Paragwaj i Brazylija.

SL. oso: CZARNOBRODY,m. Zżcus me-

; lanopogon, Licar.

Pic a barbe notre, TEN, pl. col. 451. 6.

'Kantar, podbródek, głowa, szyja, piersi,

płaszcz i ogon czarny ze słabo zielonawym po-

łyskiem; czoło, wązki przez uzdy prążek, po-

liczki, przód szyi, plamki na piersiach, brzuch,

kuper i lustro na skrzydłach, białe, na tyle glo-

wy obszerna czerwona plama, gardziel żółtawo

pociągnięta, na bokach podłużne wązkie stry-

chy czarne, dziób szczupły okrągłąwy ze szczy-

tem nieco łukowato zgiętym. Długość cali 84

Nowo odkryty w Mexyku.

62. DZIĘCIOŁ ZBROCZONY, m. Picus percus-
sus, TEMM.

Pic poignardć, TEuu., pł. coł. 390. $, 424. P.

Twarz i boki szyi białe, gardziel i prze-

paska za okiem czarne; łeb, kark i nad pier-

siami tarcza świetno pąsowe, płaszcz zielony,

spód ciała blado zielony, środek brzucha Zólty,

na piersiach i bokach plamki wązkie, na pod-
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brzusiu serduszkowate czarne, brzegi lotek i stć-
rówki popielate czarno pręgowane. Długość

cali 83. Ojczyzną wyspa Kuba.

63. DZIĘCIOŁ CHILIJSKI, m. Picus chilensiś,
GARN.

Pic du Chili, GARN., Voy. de la Coq.pł. 32.9.

Brunatno czarny; wszystkie pióra na kar-
ku i płaszczu rdzawo obrzeżone, kuper siwy,
uzdy i policzki izabellowate, gardziel biała, spód
ciala popielaty brunatno plamisty. Długość
cali 8. Ojczyzną Chili.

64. DZIĘCIOŁ ZŁOTOGŁOWY, m. Picuschło-
. rocephalus, GMEL.

Pic a gorge jaune, BuFF., enl. 784. 4.
P. icterocephalus, LATA.

Oliwkowy; głowa i szyja żółte, wierzch
' glowy i licobrody czerwone, cały spód ciala

biało nakrapiany, dzióbi nogi sine. Długość
cali 7. Ojczyzną Kajenna.

65. DZIĘCIOŁ PSTROGARDLISTY, m. Piczs
cayenensis, LATH.

Petit Pic rayć de Cayenne, BurF., enł. 613.

Zielono oliwkowy, czarno pręgowany z
wierzchu, rudawo żólty drobnemi czarnemi cęt-
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kami upstrzony ze spodu, wierzch głowy czar-

ny, czal, potylica i licobrody u samca czerwo-

"ne, gardziel czarna biało pstra, policzki i boki
szyi białe, środkowe stórówki czarne, dwie po-

boczne pręgowane. Długość cali 73. Ojczyzną
Kajenna.

66. DZIĘCIOŁ DWUPRĘGI, m. Ficus undatus,
TEM.

Pic varić ondć, BUFF., enł. 553. 4.
Picus tridactylus, GMEL., var. g.

Z wierzchu czarny, pióra na grzbiecie i bar-
kówki biało brzeżyste, od spodu biały, na bo-

kach biało prążkowany, wierzch głowy żółtawo

czerwony, nad i pod okiem pręga biała, stćrów-

ki poboczne białe czarno nakrapiane. Długość

cali 7. Ojczyzną Kajenna.

67. DZIĘCIOŁ ŻÓŁTOCZELNY, m. Picus fła-
vtfrons, SPIX.

P, coronatus, ILLIG., LICHT.; P. rudricen-

tris, VIEILL.

| _- Czoło, gardziel i przód szyi złotożółte, ieb,
kark i brzuch pąsowy; płaszcz, ogon, dziób i
nogi czarne; piersi popielatawe, boki czarno

pręgowane. U samicy czerwoność tylko na brzu-
chu. Długość cali 63. Ojczyzną Brazylija.
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68.p JASKÓLNIK, m. Piczs hirundi-

naceus, LINN.

P. hirundinacć, Bvrr., enł. 694, fig, 2.
P. occipitalis, Cvv., LEss.

Czarny z połyskiem szafirowym, łeb i śro-
dek piersi pąsowy, na czalu plamki żółte, nad
okiem brew i kuper biały, brzuch i boki czarne
popielato pręgowane. Długość cali 63. Ojczy-
zną Kajenna. ,

69. DZIĘCIOŁ RDZAWY, m. Picus rufus, LATH.

Pic roux, BuFr., enł, 694. fig. 1.

Żółtawo rdzawy; skrzydła i ogon ciemno

rdzawe, całe upierzenie czarno pręgowane, dziób
białawy, nogi sine. Długość cali 63. Ojczyzną
Gujana.

70. DZIĘCIOŁ WRÓBLOWATY, m. Picys pas-
serinus, LINN.'

Pic passerin, VIEILL., pł. 115.

Żółtawo oliwkowy; od spodu biało pręgo-
wany, wierzch głowy rudawo czerwony, na
skrzydłach plamy żółte. Długość cali 6. Ojczy-
zną wyspa św. Dominika. s” 8

Dzięcioły niesprawdzone:: Picus ruber, P,
obscurus, P. aurantius, P. fasctatus, P, undatus,
GNEL.;. P. Jaumana, P. ochraceus, P. flavicans,
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Spix.; P. querulus, WiLs., ten sam co P. leuco-

żis, ILIiG.; P. biarmicus, P. Sonneralt, P. ery-

throps, P. badioides, P. Herminieri, P. atrotho-

rav, P. squamosus, P. punctatus, LESs.; P. Bo-

ieri, WAGL.; P. rubiginosus, SWANS.

Dzięcioty zupełnie wątpliwe: 2. lignarius,

P., flavipes, P. ruber, P. obscurus, P.fasciatus,

P. persicus, P. Piliu,P. semtrostris, P. tricolor,

LLATH., GMEL.

Wagler w monografii Dzięciotów 102 ga-

tunki wymienia.?

RODZAJ DWUDZIESTY PIERWSZY.

. DZIĘCIUR, m. PICUMNUS, TeEuu.

Picus et Yunxv, AuCT.

Picumne, Fr.

Dziób krótki, CY, stożkowaty, wyższy

niż szeroki, ostro kończaty, bezszczytny, kraj-

ce gładkie, obie szczęki równe.
Nozdrza nasadowe,poboczne, równowąz-

kie, w piórkach czołowych wstecznych ukryte.

Nogź tażne krótkie, palce długie, silne; dwa
palce z przodu po pićrwszy staw zrosłe, dwa

z tyłu wolne, albo jeden tylko z tyłu, a 70

dlugie, wnętrzne krótkie.

Skrzydła zaokrąglone, lotka piórwiia bar-
dzo krótka, dwie atak stopniowane, 4ta i

5ta najdłuższe.
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Ogon bardzo krótki, stosiny stórówek sła-

be wielkie. :
Nowy ten rodzaj przez Temminck'a usta-

nowiony, zajmuje tylko cztóry gatunki; z tych
niektóre przez dawniejszych naturalistów do
rodzaju Krętogłowa, Tunz LINN., policzone były,
lecz od tego się różnią krojem skrzydeł, równie
jak od Dzięciołów kształtem ogona; niespręży-
ste stćrówki nie mogą im służyć za punkt pod-
pory w pełzaniu po drzewach, obyczaje jednak-
Że nie oddalają ich od Dzięciołów, z któremi
wiele okazują wspólności; jak one gnieżdżą się
w dziuplach, lecz tylko dwa jaja znosić mają.

1. DZIĘCIUR MALUTKI, m. Picumnas minu-
tissimus, TEMM.

Tres petit Pic de Cayenne, Burr., enl. 786.
Jig. 1. P. |

Pipra minuta, LANN.; Picus minutissimus,
LATA.

Yunx minutissima, AUCT.

Z wierzchu rudawo brunatny, biało nakra-
piany, od spodu biało żółtawy brunatno falisty,
u samca wierzch głowy czerwony, czal czarny, -
u samicy wierzch i czal czarny biało pstry,
kark w obojćj płci rudy, dziób czarny. Dłu-
gość cali 4. Ojczyzną Kajenna, Surinam.

Orn. T. 1, | 43
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2. DZIĘCIUR CZUBATY, m. Picumnus cirrha-

tus, TEMM.

smióną 4 toupet, TEMM., pl. co. 371. fig.

ik. ;

Yuna cirrhatus, LESS.

Czubek na głowie czarny biało nakrapiany,

czoło czerwone, płaszcz szaro oliwkowy, dwie

białawe przepaski na skrzydle, spód białawy

czarno pręgowany, dziób silny białawy z koń-

cem czarnym. Długość blisko 4 cali. Ojczyz-

ną Brazylija. |

*8, DZIĘCIUR DROBNY, m. Picumnus extlis,

'TEMM.

„Picumne mignon, TEMM., pl. col. 371. f. 2.

Picus exilis, LICHT.; Yuns ewilis, LESS.

Nieczubaty;.wierzch i tył głowy czarny

biało nakrapiany; czoło, uzdy, policzki i kark

Żółtawo rude, płaszcz szaro oliwkowy, spód

biały czarno pręgowany, dziób mierny czarnia-

wy z białą na żuchwie plamką. Długość cali 33.

Ojczyzną Brazylija.

4. DZIĘCIUR TRZYPALCOWY, m. Picumnus
abnormis, TEMM., LESs.

Picumne abnorme, TEMM., pl. col. 371.fig. 3.

Mały tylko sęczek zastępuje miejsce drugiego

tylnege palca.
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Z wierzchu zielony, od spodu rudawo po-
marańczowy, czoło i policzki czerwono kaszta-
nowate, okolice oczu nagie, dziób z wierzchu

' czarniawy, Żuchwa czerwonawa, ogon czarny
bardzo krótki. Długość cali 3. Ojczyzną wy-

spa Jawa.

RODZAJ DWUDZIESTY DRUGI.

ZŁOTKA, JAR., GALBULA, Bniss.

LATH., Cuv., TEu.; A/cedo, LINN.

Glanzvogel, Niem.; Jacamar,F'r.; Jacamar, Ang.

Dziób długi, prosty, lub cokolwiek zgięty,
cztćrograniasty, szydłowato zakończony, szczyt

i tram ostry, szczęki obie równodługie, krajce
gladkie częstokroć drobniuchno nasiekane, język
krótki, wąsy szczeciasto położyste.

Nozdrza nasadowe, poboczne, jajowato w
pół przysklepione, z przodu otwarte.

Nogi łażne, bardzo krótkie, słabe, dwa
przednie palce aż po przedni staw zrosie, tylne
wolne, u niektórych tylny palec jeden.

Skrzydła mierne, trzy pićrwsze lotki stop-
niowane, 4ta i 5ta najdłuższe,

Ogon długi mnićjwięcćj stopniowany; Stć--
rówek 12.

Złotki u dawniejszych autorów. do Zimo-
rodków, Alcedo LiNN., policzone były, Wiloughby
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nawet z Dzięciołami je pomięszał; lecz Brisson

i Latham mając na względzie zupelnie różne
obyczaje i oddzielną charakterystykę, osóbny

dla nich rodzaj utworzyli. Jakoż te ptaki ni-

gdy po drzewach nie pełzają, gniazda budują
sztuczne na nizkich gałęziach uwite, mieszkają
w lasach błotnistych, gdzie się najwięcćj trzy-

mać zwykły owady i robactwo, któremi się wy-

łącznie karmią, lot mają bystry, głos dosyć

przyjemny; ubarwienie ich chociaż się nie od-

znacza świetnością kolorów, ozdobione jest me.
tallicznym potyskiem; czy się dwa razy do roku

pierzą nie wiadomo: wnosić jednakże można, iż

zmiana piór u nich jest pojedyńczą; różnica zaś

barwy między płcią mało znaczna, młodych

mnićj świetna.

1. ZŁOTKA ZIELONA, m. Gałbuła tiridis,
LATA.

Jacamar tett, BurF., en/. 258. 8.

Alcedo Galdula, LiNN.

* Zielono złocista; gardziel biala, brzuch i

rżyć rdzawe, dziób czarny, ogon klinowaty.

Długość cali 9. Ojczyzną Kajenna. Odmianę z

gardzielą rdzawą Le Vaillant za samicę poczy-

tuje.
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2. ZLOTKA OGONIASTA, m. Gałbula paradi-
sea, LLATH.

Jacamar 4 longue queue, BuFr., enł, 271.
Alcedo paradisea, LiNN.

Brunatna, fioletowo i zielono mieniąca z po-
iyskiem miedzistym; gardziel biala, dziób prze-
dłużony czarny; w ogonie dwie środkowe stć-
rówki od innych dwa razy dłuższe. Długość
cali 1153. Ojczyzną Kajenna.

3. ZŁOTKA RDZA WOOGONOWA, m. Galbuła
ruficauda, Cuv.

Jacamar 4 queue rousse, VALiL., pł, 50.
G. macroura, VIEILL.

Zielono złocista; gardziel biaława, piersi,
brzuch i skrajne stćrówki rdzawe, na piersiach
przepaska złocista, dziób czarny, ogon przedłu-
Żony. Mieszka na wyspie Trinidat.

4. ZLOTKA BIAŁODZIOBA,m. Gałbuła ałbi-
rostris, I.ATH.

Jacamar a bec blanc, VAILL., pł. 51,

Zielona z połyskiem złotym; gardziel biala,
spód ciała cynamonowo rudy,dziób bialy z koń-
cem czarnym; cokolwiek od poprzedzającego
mniejsza. Ojczyzną Gujana.
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5. ZŁOTKA BIAŁOBRZUCHA, m. Gałbuła ał-
biventrts.

Jacamar 64 centre blanc, VAILL., pł. 46.

Zielona pozłocista ; gardziel biaława, przód
szyi rudawy, piersi i boki brunatno zielone, śro-
dek brucha biały, ogon krótki, dziób długi, szczu-
pły, czarniawy; najonkageza iz całego rodzaju,
Mieszka wBrazylii.

"6. ZŁOTKA WIELKA , m. Gałbuła grandis,
LATH.

Grand Jacamerops, VAILL., LESS,
Alcedo grandis, LINN.

Dziób silny, wyraźnie łukowato zgięty, czarny.

Jasno zielona z mocnym połyskiem złoci-
stym; grzbiet i plama za oczyma miedzisto
czerwona, pod gardzielą przepaska biała, spód
ciała ciemno rudy, ogon długi, stćrówki od 0d
du fioletowe ; największa w rodzaju. Długość
cali 13. Ojczyzną Kajenna.

7. ZŁOTKA TRÓJPALCOWA, m. Galbula tri-
dactyła, VIEILL.

Jacamar tridactyle, VALL., supł, pl. 50.
Jacamaralcyon brasiliensis, IESs.
<dlcyon tridactyla, Spix.; Alcedo, AvcT.

Dziób prosty, szczupły, czarny, dwa palce
„2 przodu, jeden z tyłu.



KRĘTOGŁOWY. b Sa.

Okopciało brunatna; z wierzchu zielonawo
miedzista; głowa i szyja czarniawe białawemi
strychami upstrzona, piersi i środek brzucha
białe. Długość cali 74. Ojczyzną Gujana.

RODZAJ DWUDZIESTY TRZECI.

KRĘTOGŁÓW, Rzącz., Yunz, LINN.
Asthenurus, SWAINS, :

Bepmuuećxa, R0ss.; Krutohlawec, Cz.; 77en-
dekhals, Niem.; Torcol, Fr.; JVryneck, Ang.; Tor-
żicollo, Wi. i

Dziób od głowy krótszy, prosty, stóżkowa-
ty, ostro kończysty; szczyt zaokrąglony, krajce
gładkie, szczecia nasadowe wsteczne, krótkie.

Nozdrza nasadowe, przyszczytne, wklęsłe,
okrągławe, błonką w pół przymknięte,

Język wysuwalny, przedłużony, glistowa-
ty, w końcu rogowy, bardzo ostry, gładki.

Nogi łażne, mierne, dwa palce przednie '
Ww osadzie zrosłe, tylne wolne.

Skrzydła mierne, pićrwsza lotka krótsza
od drugićj najdłuższćj.

Ogon mierny, prawie równy, końce stćró-
wek wielkie, ;

Po odłączeniu kilku Złotek, które „razem
rodzaj Yunx składały, teraz Krętogłów sam je-
den w tymże rodzaju pozostał. Nazwisko jego
staropolskie Wągłów (Myślistwo Ptasze), jak'i
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terazniejsze równe mające we wszystkich języ-

kach znaczenie, pochodzi od szczególnćj łat-

wości z jaką ptak ten ręką ujęty wykręcać mo-

Że głowę i szyję na wszystkie strony, młode

nawet w gnieździe jak węże sycząc główkami

kręcą. Krętogłów jest ptakiem przelotnym w ca-

tćj Europie iAzyi pospolitym, u nas tylkow po-

rze letniój gości, a na zimę w cieplejsze ulatuje

strony; żywi się owadem, a mianowicie mrów-

kami; gnieździ się wdziuplach, pełza po drze-

wach bez podpierania się ogonem; głos jego

piszczący do głosu Pustułki jest podobny. Pie-

rzy się raz do roku; w barwie samców, samic

i młodych Żżadnćj nić ma różnicy. W krajach

na zwierzynę ubogich mięso jego za przysmak

uchodzi. |

KRĘTOGŁÓW SZAROPSTRY, m. Funz Tor-
quilla, LINN.

Le Torcol, BUFr., enł. 698, (źle kolorowany).

BORCKHAUSEN, Teut. Orn. VII. Heft. 6, $.

Z wierzchu szaro rudawy, brunatno, po-

pielato i czarno upstrzony , lotki brunatne na

brzegach rudawo pręgowane; gardziel, przód

szyi i piersi rudawe czarno faliste, brzuch biały,

strzałkowatemi czarnemi plamkami cętkowany,

tęcze żółtawe, dziób i nogi popielatawe. Diu-

gość cali 63. | :

SE u
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PRZYROSŁOPALCOWE. ANISODACTYLAF.

Dziób mnićj więcćj łakowaty , częstokroć
prosty, zawsze kończaty, szczupły, zaostrzony,
od czoła węższy. i

Nogi poskoczne, trzy palce z przodu, jeden
z tyłu, palec skrajny do środkowego po pićrw-
szy staw przyrosły, tylny zwykle najdłuższy,

pazury nadmierne zakrzywione.
Ptaki w tym rzędzie umieszczone z oby-

czajów, z niektórych zewnętrznych i wnętrz-
nych kształtów bardzo są zbliżone do poprze-

dzających iażących ptaków.; wiele z nich pelza

po drzewach w pionowym. kierunku, większa

Orn. T. Il r 44
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część żywisię owadem, język mają wysuwalny

zakończony ostrzem gładkićm, inne z końcem

roztrzępionym pęzelkowatym, którym kryjące

się w szparach owady z pod kory drzew wy-

dobywają; inne jeszcze o języku rurkowatym

wysysają słodycz z miodników kwiatowych

(Nektarnik), lub chwytają drobniuchne ledwo

widzialne muszki w tćj słodyczy uwięzłe (Ko-

libr, Fruczek). Gniazda ich są albo z delikat-

nych włókien roślinnych sztucznie uwite, albo

zziemi iłęwatćj ulepione, większa atoli część

w dziuplach się gnieździ. Wszystkie należą do
liczby ptaków małych i najmniejszych, ubar-

wienie tych ostatnich blaskiem i swietnością

kolorów najcenniejszym klejnotom wyrów-

"nywa,

RODZAJ PIERWSZY.

OSTRODZIÓB, m. OXYRHYNCHUS, TEM.

- Dztób mierny, prosty, przy nasadzie roz-

szerzony, trzygraniasty, ku końcowi zeszczu-

"plony kończaty bardzo ostry, krajce gładkie.

Nozdrza nasadowe, poboczne, po części

 piórkami nasadowemi przysłonione.

Nogi poskoczne, mierne, skok długości pal-

" ca śródkowego, obówie tarczowate.
Skrzydła mierne, lotka 4ta i Sta najdluż-

SZA,
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Ten nowy rodzaj przez Temminck'a usta-
nowiony lubo od naturalistów przyjętym zo-

stal, nie wszyscy go atoli w jednym rzędzie

mieszczą i tak: Cuvier łączy rodzaj Ostrodzio”
ba do Stóżkowatodziobów (Conuirostres), i po-
między Żółtaczkami szykuje; Lesson zaś do po-

krewieństwa Tanagrów go odnosi. Z kilkuga- '

tunków odkrytych w Ameryce południowej,

dwa tylko są opisane; obyczaje wszystkich

jeszcze dotąd niepoznane.

1. OSTRODZIÓB OGNIOGŁÓW, m. Osyrkyn-
hus fiammiceps, TEMM.

Oxyrhinque en feu, TEMM., pł. coł. 125.

Na głowie czub wysoki z piórek długich
strzępiastych złożony, pióra na środku łba pą-
sowe, poboczne czarne, kolor pasowy wtenczas
tylko jest widzialnym, kiedy ptak dowolnie swój

czubek rozwija, w stanie zaś spoczynku piórka
poboczne czarne całkiem wierzch głowy przy-
krywają; płaszcz zielony, stórówki i wszystkie *

pióra skrzydlne żółtawo obrzeżone; czoło, po-

liczki i gardziel biało żółtawe czarno pręgowa-
ne; spód ciala zielonawo żółtawy strzałkowa-
temi czarnemi plamkami upstrzony, dziób i no-
gi czarniawe. Długość cali 7, Odkryty przez
P. Natterer w Brazylii.
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Drugi gatunek Ozcyrhynchus cristatus, Mi- |

KAN, Faun. Brasil., zielonawy z wierzchu, żól-

tawy czarno upstrzony od spodu, z czubkiem

krótkim, być może samicą lub w- pićrw-

szoletnim poprzedzającego.

" Trzeci Osyrhynchus serratus tegoż autora;

nie był widzianym.

RODZAJ DRUGI.

BARGIEŁ, Myśr. Pr., SITTA, LiNN.

Cunuya, Ross.; Datlik, Cz.; Kleiber, Niem.;

Sitelle, Torchepot, Fr,; Nuthatch, Ang.; Mura-

tore, Wi.

Dziób mierny, prosty, walcowato stóżko-

waty, ostry, klinowato zakończony.

Nozdrza nasadowe, piórkami położystemi

przykryte; język krótki, w końcu rogowy trzy-

dzielny.

Nogi poskoczne mierne, dwa palce pobocz-

ne równe od środkowego dłuższe, ten równćj

"m ksiukiem długości; pazur tylny od innych

większy zakrzywiony.
Skrzydła mierne, lotka 3cia i 4ta najdłuż-

sze.
Ogon: stórówek 12, stórówki wietkie.

Bargły mieszkają rozproszone w różnych

krajach kuli ziemskićj; są to ptaki małe, żwawe
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i ruchawe, łażą po drzewach z równą szybko-
ścią we wszystkich kierunkach, i w tćm się od
Dzięciołów różnią, iż te tylko pionowo w górę
pomykać się zwykły; żyją w lasach i ogrodach
pojedyńczo, częstokroć w towarzystwie Sikor.
Karmią się owadami i ich poczwarkami, orże-
chy i większe nasiona przytrzymują palcami i
dziobem kując wyłuszczają z nich jądra, nie
odbywają wędrówek, lecz stale miejsce rodzin-
nych się pilnują; gnieżdża się w dziuplach drzew
wypróchniałych. Pierzą się raz do roku; róż-
nica płci i wieku w barwie mało znaczna.

1. BARGIEL KOWALIK *), Jusbz., Siżta euro-
paea, LINN. szeń

Stelle ou Torchepot, Burr., enl. 623. fig. 1.
Spechtmeise, BORKH., T. Orn., 9. Hft., fig. 1

-ATPE 20 a

Z wierzchu siwo modry, gardziel biała, od
kąta paszczowego przez oko w tył głowy pręga
czarna; przód szyi, piersi i brzuch żółtawo rdza-

 

*%) Bargieł i Kowalik są to dobrze świadome na-
zwiska popularne tego samego ptaszka, Rzączyń-
ski zowie go Dzięciołem modrym, równie mylnie
jak Kluk, który go Stkorożołnem mianuje ; u Niem-
ców nazywa się Lepiarzem (Kleiber) dla tego, iż
zbyt obszerny otwor dziuplów w których się gniez-
dzi, iłem zasklepia.
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we, boki rdzawo kasztanowate, dwie środkowe

stćrówki popielate, cztćry poboczne z każdćj

strony plamą białą oznaczone, dwie skrajne zu-

pełnie czarne, dziób czarniawy, nogi sine. Diu-

gość cali 61. Mieszka w Europie i Azyi, unas

pospólity.

2. BART JEDWABISTY, m. Sitła sericea,
TEMM.

Sitelle soyeuse, Teuu., M, d'Orn., K ..27>

p. 64.

Mniejszy od poprzedzającego, dziób dłuższy

szczupły, pierze jedwabiste, ani śladu rdzawości

na bokach.

Z a popielatawo biękitnawy, czoło

i brwi nad oczyma białe, przez oczy przepaska

czarna, policzki i cały spód ciała srebrzysto biale,

pokrywy podogonowe rude biało zakończone.

Długość cali 43. Pallas (Zoogr. Ross. As.)

czyni o nim wzmiankę, zą odmianę sybirską

zwyczajnego Kowalika poczytując. Półkownik

Feldegg dostrzegł niedawno iż się w Dalmacyi

znajduje.

3. BARGIEŁ SKALNY, m. Sitta syriaca, Eu-

RENB.

Sitelle syriaque, Teut., M. dor. w. 111.

p- 286. Atl.
S. rupestrts, CANTR.; S. Neumaygośk MICHACH.

-
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Znacznie mniejszy od Kowalika, dziób od gło-
wy dłuższy silny, ogon jednobarwny, sę

Wierzch ciała siwo biękitnawy, przepaska
czarna przez oko przeciąga się wdłuż szyi aż
do grzbietu; policzki, gardziel, piersi i środek
brzucha białe, boki światło rdzawe, podbrzusie
rudawe, takiegoż koloru plamka na końcu skraj-
nych stćrówek. Długość cali 6. Ojczyzną Sy-
ria, Dalmacya, mieszka na wysokich skalistych
górach, na drzewach nigdy nie przysiada, gnia-
zdo w kształcie Tykwy z lipkićj ziemi z po-
bocznym otworem do gładkićj skały przylepia.

4. BARGIEŁ BIALOBRWISTY, m. Sżżża cana-
ń densts, BRISS.

Sitelle du Canada, Butr., enl. 623.fig. 2.6.

Z wierzchu siwo błękitnawy, brwi, policz-
ki i gardziel białe, za uchem plamka czarniawa,
spód ciała blado rdzawy. Długość cali 4ż. Oj-

czyzną Ameryka północna.

5. BARGIEŁ CZARNOCZELNY,m. Siżża velata,
TEMM.

Sitelle voilie, TEuu., pl. col. 72. fig. 3. 4.
Sitta frontalis, HORSF., jav. |

Z wierzchu lazurówo biękitny, od spodu
popielatawy; czoło. i.brwi dlugie czarne, gar-
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dziel biała, dziób żółty z końcem czarnym. Dłu-

gość cali 5. Ojczyzną Sumatra i Jawa. Ja-

wańskie o cal jeden mniejsze.

6. BARGIEŁ CZARNOGŁOWY, m. Śiżża caro-

linensis, BR1ss.

Sitelle «a tćte noire, Burr., Ois. T. VI. p. 313.

$.- melanocephala, VIEILL., gal. pł. 171.

S. canadensis, GEL.

Wierzch głowy i kark czarny, płaszcz si-

wo modry, brwi i policzki białawe, spód ciała

popielatawy, na bokach plamki rdzawe, ogon

czarniawy. Długość cali 54. Ojczyzną Ame-

ryka północna.

7. BARGIEŁ CZARNOŁBISTY, m. Śiłża ja-

maicensis, LINN.

Sitelle « huppe noire, BUFF., Ois. T. VI.

p. 312. |

Czubaty; wierzch głowy czarny, płaszcz

popielaty, spód biały, ogon czarniawy, na końcu

stćrówek białe i czarne pręgi. Długość cali 53

oj czyzną Jamaika.

8. BARGIEŁ PRĘGOWANY, m. Siżża NIE

_ptera, LATH.

Sitelle a ańles dorćes, Pasa Synops ,pl. 127.
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Głowa brunatna, grzbiet szaro płomyko-
waty, kuper biały, skrzydła brunatne gniado

pręgowane. Ojczyzną Nowa Hollandya.

9. BARGIEŁ DROBNY, m. Sżżża pusilla, LATA.

Siielle 4 'tćte brune, Burr., Ożs. T, FI,
p. 314.

Sitia europaea, car. 6, GMEL.

Giowa i kark brunatne, na czalu plama i
spód ciała białawy, płaszcz popielaty, stćrówki
poboczne czarne. Dlugość cali 43. Ojczyzną
Ameryka południowa. *

Do Bargłów dodać trzeba nowy rodzajLEs-

SONA, Tałare otattiensis, czyli Sitta otatare:, Zooł.

de la Coq., pł. 23. fig. 2. 'Tenże autor czyni

wzmiankę o dwóch jeszcze gatunkach: S$. azu-
rea i $. castanea, które potrzebują sprawdzenia;

niemnićj jak S. ruficauda, VIEILL. Zupełnie wąt-
pliwe są: S. major, LATH., i S. naevia, GMEL.

RODZAJ TRZECI,

PROSTOSZPON, m. ORTHONYX, Teum.
Onguiculć, Fr.

Dziób krótki, ściśniony, prawie prosty,

krajce szczęki przy końcu wyszczerbione.

Nozdrza poboczne, przyśrodkowe, na prze-

strzał otwarte, szczeciami przysłonione.
Orn. T. LE, 45
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" Nogi poskoczne, nadmierne, silne, palec

średni i skrajny równćj długości, pazury od
palców dłuższe, słabo łukowate, brózdowane.

Skrzydła krótkie, lotki stopniowane, Óta

najdłuższa.
Ogon długi, Szeroki, stórówki tęgie, stosiny

przedłużone ostre.
Nowy ten rodzaj na jednym dotychczas o-

granicza się gatunku, odkrytym w krajach po-

łudniowych Oceanii; sądząc z powyżćj opisa-
nych cech charakterystycznych, wnioskować

tylko można, Że ptak ten pełzać musi po drze-
wach iże obyczaje jego podobne są do obycza-
jów innych łażących ptaków, gdyż o sposobie

jego Życia żadnych nie posiadamy wiadomości.

PROSTOSZPON OSTROSTERNY, m. Orthonyc

, spinicaudus, TEMM.

Onguiculć spinicaude, TEuu., pł. coł. 428. 4,

Z" |
Megalonyż, LEss., KTrrtrrz.

Brunatno kasztanowaty, środki piór na gło-

wie i grzbiecie czarne, policzki szarawe, skrzy-

dła popielate dwóma szerokiemi czarnemi pa-

sami w poprzek przecięte, gardziel i przód szyi

rdzawe, od piersi czarną obwódką odgraniczone,

środek piersi i brzucha białe, boki kasztanowate;

ogon brunatny, stórówki tęgie, stosiny © pół cala
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przediużone bez chorągiewek, krótko szczeciaste,
dziób czarny, nogi i pazury brunatne.- Długość
cali 74. U samca na głowie czubek mało zna-
czny, u samicy gardziel biała. Ojczyzną Nowa
Zelandya.

RODZAJ CZWARTY.

TĘGOSTER, JAR. DENDROCOLAPTES,
— HERMAN. '

Dendrocopus, VIEILL.

Holzhauer, Niem.; Picucule, Grimpar, Fr.

Dziób różnokształtny silny, mierny lub
długi, szczupły, Ściśniony, prosty lub łukowaty,
zawsze zaostrzony, krajce gładkie, sztabka od

haków dłuższa, język krótki ostry.

Nozdrza poboczne, okragławe, otwarte,
piórkami położystemi otulone.

Nogi poskoczne, mierne, silne, palec skraj-

ny ze środkowym równćj długości, i iłe niego
po drugi staw przyrosly; palec wnętrzny naj-

krótszy, pazury bardzo zakrzywione bruzdo-

wane, obówie tarczowate.

Skrzydła krótkie, lotka 3cia najdłuższa.
Ogon mierny zaokrąglony z 12 stórówek

złożony, stórówki tęgie, zaostrzone, w końcu
zużyte wytarte.

Rodzaj ten jest pośredni między Dzięcio-
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łami i Pełzaczami, i ze względu na obyczaje do

obu się zbliża. Tęgostćry po ziemi nie chodzą,

po drzewach łażą wspierając się ogonem, kując

dziobem z pod kory wydobywają owady lub

ich poczwarki, gnieżdżą się w dziuplach, żyją

w lasach pejedyńczo lub parami, nigdy gromad-

nie; barwa ich ogólna SE kasztanowata wrdza- -

wą przechodząca mnićj więcej biało upstrzena.

Wszystkie mieszkają w Ameryce południowej.
Rozmaitość kształtu i długości dzioba tych pta-

ków, stała się pobudką gorliwym twórcom no-

wych rodzajów do ustanowienia: ich tyle, ile

w dziobach postrzegli odmian; wszakże 4ma

- oddziałami Tęgostóry dostatecznie rozróżnić się

dają.

A. Dziób mierny, silny, słabo łukowaty.

1. TĘGOSTER BIALOGARDLISTY, m. Zen-

drocolaptes decumanus et falcirostris, SP1x.

Picucule «4 gorge blanche, SPix., pl. 87—88.

© Brunatno rdzawy; gardziel bieła, głowa, .

szyja i piersi rudawe białemi płomykami u-

pstrzone, środek brzucha brunatno falisty, ogon

rdzawy, dziób potężny czarny. Długość cali 12.

Ojczyzną Brazylija. :



TEGOSTERY. 357.

2. TĘGOSTER PRĘGOWANY, m. Dendrocolap-
tes graculus, TEM.

Pić de Cayenne, BvFF., enl.621.
D. scandens, VIEILL.

Gracula cayenensis, GMEL.

Rdzawy kolorem brunatnym gęsto pręgo-

wany, skrzydła i ogon rude, dziób czarno czer-

wonawy, nogi czarniawe słabe. Długość cali 11.
Ojczyzną Kajenna.

3. TĘGOSTER UWIEŃCZONY, m. Dendróco-
laptes biwittatus, SPIx.

Picolaptes coronatus, LEss.

Głowa brunatna, uwieńczona przepaską bia-
ią, płaszcz czerwonawo rdzawy, gardziel biała,

brzuch popielatawy, dziób białawy. Dlugość

cali 8.

4. TĘGOSTER ZIELONAWY, m. Dendrocolap-
tes cayanensis, TEMM.

Grimpar. a adles et qucue BP, BvFF.,
enl, 454.

Merops cayanensis, AvCT.

Zielonawy; na gardzieli sztrychy wązkie
podłużne biale, skrzydłaiogon rdzawe, nasada
lotek biała, dziób czarny, Ojczyzną Kajenna.
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5. TĘGOSTER ŁUSKOWANY, m. Dendroco-

laptes squamatus, LICHT.

Kasztanowaty; gardziel biała, piersi, brzuch

irżyć plamkami łuskowatemi upstrzone. Dłu-

gość cali 8. Ojczyzną S. Paulo.

6. TĘGOSTER PŁASKODZIOBY, m.Dendro-

colaptes platyrostris, SPix.

Picucule fiamme, SPIx., pl. 89.

Brunatno rudy, całe upierzenie żółto ruda-

wemi brunatno obrzeżonemi plamkami nakra-

piane, dziób brunatny, stćrówki rdzawe. Oj-

czyzną Gujana.

7. TĘGOSTER NAKRAPIANY , m. Dendroco-

laptes Picus, TEMM.

Picucule Talapiot, BuFF., en/, 605.

Oriolus Picus, AUCT.

Brunatno rdzawy; głowa, szyjai piersi biało

nakrapiane, płaszcz i ogon czerwono rdzawe,

dziób prawie prosty białawy, nasada żuchwy

biała. Długość cali 81. Ojczyzną Gujana.

8. TĘGOSTER OKOPCIAŁY, m. Dendrocolap-

tes fuliginosus, LEss.

Grimpar enfumć, VAILL., pl. 28.

Brunatno rdzawy bez żadnćj pstrocizny, za

okiem brew biała. Ojczyzną Kajenna.
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9. TĘGOSTER SZCZUPŁODZIOBY, m. Zen-
drocolaptes tenuirostris, SPIx., LICHT.

Picolaptes Spisii, LESS.

Branatno rudawy, gęsto białawemi plam-
kami upstrzeny, gardziel biała, dziób szczupły,
szczęka czarna, Żuchwa biała, ogon rdzawy.
Dlugość cali 7. OjczyznąBrazylija.

W tym oddziale umieszczają jeszcze następ-
ne gatunki: Zendrocolaptes rubiginosus, LAFRs.;
.D, major, D. pardalotus, VIEILL; D, turdinus
LiCHT.

B. Dziób dwa razy od głowy dłuższy w sa-
mym tylko końcu zgięty.

10. TĘGOSTER DZIOBACZ, m. Zendrocolap-
tes longirostris, VIEILL.

Picucule Nasican, VMnLL., Prom. pl. 24,
Nasica nasalis, LEss,

Z wierzchu świetno rdzawy, gardziel biała,
ze spodu rudawy biało upstrzony, plamki bru-
natno obrzeżone, dziób sinawy bardzo przedlu-

żony. Mieszka w Brazylii.
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C. Dziób bardzo przedłużony, od nasady aż

do samego końca łukowato zgięty.

11. TĘGOSTER ŁUKODZIÓB, m. ŻZendroco-

laptes procurvus, TEMM.

Grimpar Promerops, TEMM., pł. coł. 28.

D. falcularius, VIEILL.; D. trochilirostrts,

P. Max.

Xyphorhynchus, SWAINs.

Brunatno oliwkowy; na głowie, szyi ipier-

siach biało upstrzony, skrzydła i ogon ciemno

| rdzawe, dziób czerwonawy, nogi popielate. Diu-

gość cali 95. Dziób cali 2 lin. 2. Ojczyzną Bra-

zylija.

D. Dziób od głowy krótszy prosty, sztabka

cokolwiek w górę zadarta.

12. TĘGOSTER KRZYWOSTERNY, m. Zen-
drocolaptessylviellus, TEMu.

Grimpar fauvetie, TEuM., pł. coł. 12. f. 1.

Sittasomus, SWAINS.

- Żóltawo oliwkowy od spodu. świetlejszy,

skrzydła i ogon ciemno rude, w stćrówkach

stosiny przedłużone do środka zakrzywione,

dziób krótki białawy, nogi czarne. Diugość

cali 51. |
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13. TEĘGOSTER KLINODZIOBY, m. Dendro-
colaptes cuneatus, LICHT.

Brunatny; brwi długie i gardziel rdzawe,
na gardzieli plamki łuskowate białawe, dziób
krótki z noskiem klinowatym. Długość cali 51.

Do tego oddziału można przyłączyć Den-
drocolaptes Erithacus, LicHr.? i Sittasomus
flammulatus, LEss.

RODZAJ PIĄTY.

BARGLIK, m. XENOPS, HoFFMANSEGG. ILLIG.

Neops, VIEILL.; Sżeigschnabel,NIEM.; Sittine,
FR.

Dziób mierny, szczupły, bardzo ściśniony,
_ odwrótnie nożowaty, szczytprosty, sztabka łód-
kowato w górę zagięta, koniec dziobu zadarty,
ostry.

Nozdrza nasadowe poboczne bionką przym-
„knięte.

Nogi poskoczne, mierne, palec skrajny po
drugi staw do środkowego przyrosły, pazury
silne, Ściśnione, łukowate.

Skrzydła mierne, lotka 3cia najdluższa.
Ogon stopniowany, stćrówki wietkie w koń-

cu niezaostrzone,
Niedawnemi czasy odkryte w Ameryce po-

łudniowćj Bargliki, naprzód rozpoznane zostały
Orn. T 1. 46



3882 - PTAKI PRZYROSŁOPALCOWE

przez hrabiego Hoffmansegg'a; poźnićj Illiger u-

stanowił udzielny rodzaj Xenops oparty najed-

nym wówczas znajomym gatunku X. genżbardis,

a ten idziś pozostał całego rodzaju typem. Pta-

szki te zajmują pośrednie miejsce między Bar-

głami i Łazęgami, mianowicie z postaci do

pićrwszych są więcćj zbliżone. Obyczaje ich

i pożywienie, jak wnosić można z ogólnćj cha-

rakterystyki muszą być także blizko podobne.

Szczególna, iż tak powiem przewrótna budowa

Barglików dziobu, była powodem greckiego

z dwóchwyrazów złożonego nazwiska św nad-

zwyczajna, oy twarz, obie albowiem szczęki

dziobu tak są ukształcone, iż zdają się w swej

osadzie przeciwne zajmować miejsce. Nazwi-

sko zaś niemieckie Szeżgschnadeł, (dziób za-

zadarty), nie ttumaczy bynajmnićj aby Bargliki

łażąc po drzewach dziobem wśpierać się miały.

1. BARGLIK HOFFMANSEGG'A, m. Xenops

genibardis, ILLIG.

Sitline Hofmansegg, TEuM., pł. col. 150.

| fg. 1.

Z wierzchu szaro brunatny, od spodu popie-

latawy, nad okiem brew biaława, pod uchem pla-

ma świetno biała, na gardzieli i piersiach gęste

rudawe plamki, skrzydła rdzawo plamiste, stć-

rówki czarne, dwie średnie aż do samego koń-
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ca, reszta rudo zakończone, dziobu popielatego
nasada biaława. Długość cali 42. Ojczyzną
Brazylija.

2. BARGLIK DWUPRĘGI, m. Xenops rutilus,
LICHT.

Sittine bibande, Temw., pł. coł. 72. fg. 2.
Neops ruficauda, VIEILL.

Z wierzchu brunatno rdzawy, na glowie
rudawo kreskowany, brew, kresa pod uchem i
gardziel biała, spód ciała oliwkowy biało pla-
misty, ogon rdzawy, chorągiewka wnętrzna
czwartćj stćrówki czarna, dziób brunatny, nasa-
da Żuchwy biała. Długość cali 47. Ojczyzną
Brazylija.

3. BARGLIK BIAŁOOBROŻNY, m. Xenops a-
nabatoides, TEMM.

Sittine anabatoide, Teuu., pl. col. 150.fig. 2.
Z wierzchu rdzawo brunatny, przez oko

przepaska w dół szyi spływająca, gardziel,
przód szyi i półobróż białe, spód ciała glinko-
wato rudawy, ogon prawie równy rdzawy, dziób
białawy, nogi popielate. Długość cali 7. Nie-
dawno odkryty przez P. Natterer w Brazylii.

Te trzy tylko gatunki są dokładnie rozpo-
znane; jest wzmianka 0 czwartym A. rufosu-
perętliatus, LAFR., Mag. Zooł. 1832. N. 7.
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RODZAJ SZÓSTY.

LAZĘGA, m. ANABATES, Temu., Cvv.

Spłlenura et pididór, Spix.; Xenops, LESS.

Dziób mierny lub od głowy krótszy, przy

nasadzie ściśniony, wysoki szczyt ku końcowi

cokolwiek schylony, krajce gładkie.
Nozdrza nasadowe, poboczne, okrąglawe,

błonka kutnerowatą przymknięte.

Nogi 'poskoczne, mierne, palec skrajny po

' drugi staw do środkowego przyrosty, palce po-

boczne zawsze równćj długości.

Skrzydła krótkie, lotka 3cia, 4ta i 5ta naj-

- dłuższe.

Ogon nadmierny stopniowany, stórówki

wietkie zaokrąglone.

Temminck wyłączył Łazęgi z pomiędzy

Barglików,od których zupełnie kształtem dziobu

się różnia, wszystkie sa mieszkańcami Amery-

ki południowej, upierzenie mają rudawe, wiel-

kością nie przechodzą Słowika. Obyczaje ich

dotąd niepoznane.

1. ŁAZĘGA PSTRA, m. „Anażates striolatus,

Temu.

Anabate mouchetć, TEuM., pl. col. 258.fig. 1.

Sphenura striolata, SPiX.
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Z wierzchu rudawo brunatna, stosiny piór

rude, na skrzydłach pióra rudo brzeżyste, gar_

dziel rudawa, spód ciała brunatno oliwkowy

białemi podłużnemi plamkami upstrzony, ogon

stopniowany rdzawy, dziób sinawy. Długość
cali 6. Ojczyzną Brazylija.

2. LAZĘGA BIAŁOBRWISTA, m. Anażażes a-

maurotis, TEMM.

Anabate oreillon brun, TEuu, pł. coł, 258

cz,
Philidor superciliaris, SPix.

Oliwkowo rudawa z wierzchu, teb i kark

ciemniejszy, brwi, uzdy i gardziel białawe, nad
uszami plamka brunatna, spód ciała brudno żoół-

tawy, ogon słabo stopniowany rdzawy, dziób

i pazury żółtawe. Długość cali 6. Ojczyzną
Brazylija.

3. LAZĘGA RDZAWOSKRZYDLNA, m. Ana-
bates ruficaudus, TEMM.

Anadate rouge-queue, Burr., enl. pl. 686.

FR
Xenops rufus, LESs. 1

Szaro rudawa z wierzchu, biaława od spo-

du, skrzydła i długi prawie równy ogon rdza-

we. Długość cali 65. Ojczyzną Gujana.
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4. ŁAZĘGA CZUBATA, m. Anażażes cristatus,
SPIX.

% LAZĘGA RDZA WOCZELNA, m. Anabates
rufifrons, SPIx.

6. ŁAZĘGA BIAŁOGARDLISTA, m. Zńdlidor
albogularis, Spix. Kilka innych mnićj pe-

wnych i Anabates aradoides, LiAFR.

RODZAJ SIÓDMY.

SZYDŁODZIÓB, m. OPETIORHYNCHOS,
TEMM.

Furnarius, V1EILL.; Figulus, SPIX.
Merops, AuCT.

Ophie, Fournier, Fr.

Dziób od głowy dłuższy, prosty, lub cokol-
wiek łukowato zgięty, szczupły, szydlowaty,

przy nasadzie spłaszczony, w końcu ściśniony;
język chrząstkowaty krótki.

Nozdrza poboczne, od nasady odlegie, ja-

jowate, błonką nagą przymknięte.
Nogi 'poskoczne, dlugie, skok dwa razy

"dłuższy od palca środkowego, skrajny w osa-

dzie przyrosły, poboczne równej dlugości; o-

bówie tarczowate,
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Skrzydła krótkie, lotka 3cia i Ata najdłaż-
sze.

Ogon mierny, szeroki, lekkoAACY,
wietki, stórówek 12.

Temminck wziął za typ rodzajowy ptaka,
któremu oddawna nie przeznaczono w klassy-
fikacyi stałego stanowiska, itak: Merops rufus
u jednych był Żółną, u drugich Drozdem i t. p.
Cuvier uznając potrzebę nowego podziału u-
mieścił go w rodzaju Neczarinia, lecz bez po-
trzeby dołączył gatunki kilku zupełnie odręb-
nych rodzajów, jako to: Petrodroma Baillonii,
VIEILL.; Pomatorinus montanus, EIORF. i wszyst-
kie tego rodzaju gatunki; C/imacteris scandens,
et picumnus, TEmM.; Coereba flaveola, VIEILL.,
czyli Sylvia varia, LATH. i Certhia semitorqua-
ża, VIEILL., „4uded. pł. 56. Czy zaś dalsze, to jest:
Merops olivaceus, SH., Certhia virens, Aud. pl.
67. i Certhia Sannio, Aud. pl. 64. do Szydło-

dziobów należeć mają, z pewnością twierdzić
nie można. Dziś dobrze rozróżnionych znamy

5 gatunków Szydłodzioba, Wszystkie mieszkają
w Ameryce południowćj, obyczaje mają łago-

dne i tak są niebojaźliwe, iż dają się brać ręką
lub kijem zabijać. Zyją parami w zaroślach,
zbliżają do domóstw ludzkich; niektóre z nich
lepią z gliniastćj ziemi gniazda mające ksztalt
zasklepionego pieca. Żywią się owadem i róż-
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nćm robactwem; barwa tych ptaków posępna,

brunatna, odmianom płci i wieku nie ulega.

1. SZYDŁODZIÓB RDZAWY, m. Opetiorhyn-
chos rufus, TEMM.

Ophie Fournier, BuFF., enł. 739.
Turdus figulus, LICHr.; Merops, Aucr.

Z wierzchu szarawo rdzawy, za okiem

przepaska szeroka żółtawa, gardziel biała, spód

ciała białawy, nasada i końce lotek pićrwszego

rzędu czarne, ogon, stćrówki przy końcu czarno

poplamione. Długość cali 6—7. Ojczyzną Bra-

zylija, Paragwaj. *)

2. SZYDŁODZIÓB BIAŁOBRWISTY, m. Ope-
tiorhynchos superciliaris.

Fournier4 sourcils, LEss., Orn. p. 307.

Furnarius ruber, VIEILL. ?

Z wierzchu jaskrawo rudy, za okiem sze-

roka brew biała, gardziel i brzuch białe, piersi

rudawe, ogon krótki czerwono rudy. Dlugość:

cali 8. Ojczyzną Brazylija.

%) Nazwisko tego ptaka francuzkie Fournier, hiszpań-

skie Horneros, nadane mu zostało od kształcenia

z gliny sklepistego gniazda, które samica razem

z samcem ulepia na widłowatćj gałęzi, czasem na
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3. SZYDŁODZIÓB OKOPCIAŁY, m. Opetio-
rhynchos fuliginosus.

Fournier fuligineuz, LESS., Zooł. de laCoq.
7. I. p. 670.

Certhia antartica, GARN. ź

Brunatno okopciały, na gardzieli plamki ru-
dawe, stćrówki czarniawe, nogi czarne. Diu-
gość cali 52, Mieszka na wyspach Maluinskich.

4. SZYDŁODZIÓB CHILIJSKI, m. Opetiorhyn-
chos chilensis. :

Fournier du Chili, LEss., 7r. d'Orn. Pp. 307.
Furnarius Lessonii, DUMONT.

Z wierzchu brunatno rdzawy, ze spodu
okopciały, brwi rdzawe biało strychowane,gar-
dziel biaława brunatno kropkowana, ogon co-
kolwiek widłowaty, na końcu skrajnych stć-
rówek płama biaława. Długość cali 8. Ojczy-
zną Chili. «

 

płocie lub w oknie jakiego budynku. Gniazdo to
ma około sześciu cali średnicy z otworem na boku,
wewnątrz przedzielone jest ścianą, wpićrwszćj ko-'
morze mieszka samiec, w drugiej samica jaja wy-
siaduje.

OGONA. KG 47
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5. SZYDŁODZIÓB PSTRY,m.Furnarius Sancti-

Hilarii, LESS.

Fournier de Saint-Hilatre, IEss., Tr. d” Orn.
AU pR TO.f. 1. g:

Brunatny białemi łukowatemi plamkami u-

pstrzony, każda plamka czarniawym kolorem

okrćślona, boki czarniawe, 'ogon zaokrąglony

brunatny. Mieszka w Brazylii.

Wedlug P. Gercażs, należałoby tu dolączyć

następne gatunki: Furnarius Anumbi, AZAR.; F,
roseus, LESS. i Opetiorhynchos rupestris, KITT-
LITZ. Tenże naturalista mniema iż Mytothera
nematura, LICHT., ma być tym samym ptakiem

co Furnarius Sancti Hilarii, który jest także

typem rodzaju Picerthia, GEOFFROY.

RODZAJ ÓSMY.

PEŁZACZ, Jvsbz. CERTHIA, LuNN.

TTutgyza, Ceepujorz, Ross.; Drewoleska, Cz.;

Baumlaufer, Niem.; Grimperau, Fr., Creeper,

Ang.; Btompichino, WŁ

Dziób mierny lub od głowy dłuższy bar-
dzo szczupły, ściśniony, trzygraniasty, mniej

więcćj łukowato zakrzywiony, w końcu zao-

strzony; język krótki ostry, krajce gładkie.

Nozdrza nasadowe,zwierzchu blonką w pół
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przysklepione z otworem w długą szparę prze-

chodzącym.

Nogi poskoczne, mierne, palce poboczne

równe, od środkowego krótsze, pazury bardzo

zakrzy wione, tylny od ksiuka dłuższy.

Skrzydła mierne, lotka 1sza bardzo krótka,

4ta najdłuższa.

Ogon stopniowany, złożony z IŻstu stć-

rówek tęgich klinowato zaostrzonych, od łaże-

nia zużytych. ;

Rodzaj ten dziś na czterech gatunkach o-

graniczony obejmował u dawniejszych natura-

listów wszystkie mniejsze o łukowatym dziobie

ptaki bez względu na inne charakterystyczne

cechy i do stu zawierał gatunków; z niego teraz

powstały rodzaje: Necżarinia, Cinniris, Coereba,

Diceum, Tichodroma, Arachnothera, Climacteris,

Philedon, Drepanis i wiele innych. Właściwe
Pełzacze żyją w lasach i ogrodach samotnie,
czasem się trzymają towarzystwa Sikor, lecz

nigdy nie latają znacznemi stadami; zręcznie 1

we wszystkich kierunkach łaża po drzewach

podpierając się ogonem, a żywiąc się wyłącznie

owadem, gąsiennicami i poczwarkami, oswa-

badzają drzewa od szkodliwego robactwa.

Gnieżdżą się w dziuplach; pierzą się raz do
roku; różnica barwy w płci małoznaczna, lecz

długość i łukowatość dziobu większa u starych,

do rozpoznania wieku poslugiwać może.
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1. PEŁZACZ ZASKÓRNIK, Myśl. Pr. Certhia
Jfamtiliaris, LINN.

Le Grimpereau, BuFF., enl. pl. 681.fig. 1.
Certhia scandens, PALL.

Z'wierzchu szarawy, biało, rdzawo i czar-

no pstry, kuper rudy, od spodu jedwabisto biały,
na podbrzusiu rudawy, na skrzydłach poprzecz-

"na rudawa przepaska, lotki brunatne białawą

plamką zakończone; ogon szaro rudy, stćrówki

wytarte ostremi stosinami zakończone; szczęka

brunatna, Żuchwa żółtawo cielista. Długość

cali 51, Samica cokolwiek mniejsza z ubarwie-

niem mnićj czystćm, przepaska na skrzydłach

biała. Mieszka w Europie i Azyi, w Syberyi
rzadki. |

2. PEŁZACZ RDZAWY, m. Certhia cinnano-

mea, LATH.

VIEILL., gał, p. 173,

Z wierzchu rdzawo czerwony, od spodu

biały, dziób czarny, nogi czarniawe. Długość

"cali 5. Ojczyzna 4

3. PELZACZ GNIADY, m. Certhia spece,

Cuv.

Motacilla spinicauda, LATH.

Gniady; od spodu biały, łeb żółtawo u-

pstrzony, nad okiem brew ruda, w ogonie kli-
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nowatym cztćry środkowe stćrówki rdzawe,
poboczne gniade biało zakończone. , Dlugość
cali 6. Ojczyzną Ameryka południowa.

4. PEŁZACZ PLAMISTY, m. (erthia tarta, .
TEMM.

Grimpereau noir et blanc, Figuier varie,
Ebw., G/. pł. 300.

Motacilla varia, LATH.
Mniotilla varia, VIEILL., LESS.

Czarno i biało plamisty; wierzchgłowy
biały, na skrzydłach dwie białe przepaski, lotki
i stćrówki popielato brzeżyste, dziób i gardziel
czarne, nogi czarno zielone. Dlugość cali 5.
Ojńwinia wyspy św. Dominika i Jamaika.

RODZAJ DZIEWIĄTY.

CUKRZYK, m. COEREBA, Bkiss, VielLt.

Nectarinia, ILLIG.; Certkia, LINN. et AuCT.

Sucrier, Guit-Guit, Fr.

Dziób mierny słabo łukowaty, przy nasa-
dzie zgrubiony, pod koniec szczupły, ostry, kraj-
ce gładkie wgięte; język długi dwudzielny nit-
kowaty.

Nozdrza nasadowe błonką w pół Przym-
knięte.
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Nogi mierne, palce poboczne równćj dlu-

gości, obówie tarczowate.

Skrzydła nadmierne, zaostrzone, lotka Tsza

bardzo krótka, 2ga, 3cia i 4ta prawie równćj

diugości.
Ogon mierny, stćrówki wietkie.

Wszystkie Cukrzyki są mieszkańcami Ame-

ryki południowćj, żyją gromadnie często z in-

nemi drobnemi ptaszeczkami w towarzystwie.

Karmią się miodem kwiatów, małemi muszkami

i sokiem trzciny cukrowćj, wysysając go dziob-

kiem z łodyg od wiatru złamanych lub innym

przypadkiem okaleczonych. Gniazda sztucznie

utkane mające kształt retorty z otworem, ku

ziemi spuszczonym zawieszają na końcu giętkich

gałązek, chroniąc tym sposobem pisklęta od na-

paści mnogich nieprzyjaciół *) Odznaczaja się

świetnóm i urozmaiconćm upierzeniem, wszakże

braknie im metallicznego połysku. Namice i
młode pićrwszoletne znacznie od starych sam-

ców barwą się różnią.

1. CUKRZYK ZIELONY, m. Coereba Spiza,
VIĘILL.

Guit-Guit vert, Auv., Otis. dorćs pl. 47. Ó,
48. P, 49. (młod.)

 

%*) Dwa takowe gniazda znajdują się w zbiorze zo-

ologicznym warszawskim pod nazwaniem gniazd
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Swietno zielony; głowa czarna, lotkiistć-

rówki czarniawe zielono brzeżyste, dziób

czarny, nasada żuchwy biaława. Długość cali 53.
ŃNamica całkiem zielona.

2. CUKRZYK TURKUSOWY, m. Coereba cyanea
VIEILL.

Guit-Guit bleu, Aub., Ois. d. pl. 41, 42 8,
43 Q.

Certhia cyanea, GMEL., cayana, LATH., ar-
millata, SPARM.

Modro szafirowa; wierzch głowy turku-

sowo błękitny; dziób, uzdy, kark, grzbiet, skrzy-

dłaiogon czarne, spód skrzydeł żółty, nogi cie-
liste. Długość cali 43. Ojczyzną Brazylija,

Martynika.

3. CUKRZYK SZAFIROWY, m. Coereża coeru-

lea, ViEILL.

Guii-Guit noir et bleu, AUDB. Ois. d. pl.
44. O, 45. 9, 46. (mł.)

Ciemno szafirowy purpurówo mieniący;

dziób, uzdy, gardziel, skrzydła i ogon czarne,
nogi żółtawe. Długość cali 4. Samica z wierz-

 

Miodowoda (Indicator). O podobnie ukształeonych
namieniliśmy wyżej, (str.78) opisując Wzkłacza(Ploceus).
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chu brunatna, zespodu żółtawa, brwi białe. Mio-
dy z wierzchu zielony, od spodu czarno, zie-

lono i błękitno upstrzony. Certhia ochroleuca,
GuEL. Ojczyzną Kajenna.

4, CUKRZYK ŻÓŁTOBRZUCHY, m. Coereba
flaveola, V1E1LL. . :

Guit-Guit sucrier, AuD., Ots. d. pl. 51.

Głowa czarniawa, brwi długie białe, gar-

dziel popielata, piersi i brzuch Żółte, grzbiet
szary, lotki i stćrówki czarne. Długość cali 4.

Ojczyzną Jamaika.
Jeszcze dwa gatunki opisane przez Buffon'a,

lecz w żadnym zbiorze dotąd niewidziane, są:

Certhia varia i C. coccinea, AUCT.

RODZAJ DZIESIĄTY.

KOLIBR, Kruk, TROCHILUS, LiNN.

Polytmus et Mellisuga, BRiss.

Konuóps, Meqococ5, Ross.; Kolibri, Schweber,

Niem. Colióri, Oiseau-mouche, Fr.; Les Antho=
mises, VIEILL.; Humming bird, Honey-sucker, Ang.

Dziób przedłużony, prosty albo łukowaty,

waleowaty, szczupły, przy nasadzie spłaszczo-
ny, szczyt wyraźny, krajce wierzchnie otulają
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prawie rurkowatą żuchwę, sztabka krótka, haki

bardzo przedłużone; język długi wysuwalny,

dwudzielny, rurkokształtny.

Nozdrza nasadowe prakajcowe w szparze

wązkićj otwarte.

Nogi poskoczne, bardzo krótkie, słabe, do
połowy upierzone, skok od palca środkowego

znacznie krótszy, palce wolne.

Skrzydła długie wązkie, szablowate, -lotka
pićrwsza najdłuższa, następne coraz krótsze
stopniowane.

Ogon różnokształtny, stórówek 8—10.

RodzajKolibrów wespół z Fruczkami wzię-

ty zawieranajpiękniejsze a razem najdrobniej-
sze w całćm przyrodzeniu ptaki. Ze wszyst-

kich ożywionych tworów, mówi Buffon, naj-

kształtnićjszym i najświetniejszą barwą ozdo-
bionym jest Fruczek: drogie kamienie i metalle

sztuką wygładzone, niczćm są w porównaniu do

tego klejnotu natury; ona stawiąc go na ostat-

nim szczeblu pod względem wielkości, wylała

na swe arcydzieło wszystkie dary zaledwo

cząstkowie innym użyczone ptakom; lekkość,
szybkość lotu, wdzięk i żywość ruchów, bo-
gactwo barwy, wszystko to posiada jój drobny

ulubieniec; szmaragdy, rubiny, topazy błysz-

czą na jego oponie, nigdy jćj nie oszpeci pro-

chem poziomym, ledwo czasami w napowietrz-

nćm swćm życiu dotyka nizko rosnącćj trawy;
OMET-=1L , 48
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współzawodnik świeżości i blasku kwiatów,
ciągle z kwiatów na kwiaty przelatuje, z kwia-
tami igra, Żyje ich słodycząiw tych tylko kli-
matach przebywa, gdzie nieprzerwanie odra-
dzać się zwykły. Ten krótki rys mistrzowskie-
go pióra, żywe maluje tych powabnych istot
przymioty i obyczaje, które od dawnych cza-
sów poznane, stwierdzone zostały przez po-
Źniejszych badaczy Vieillot'a, Księcia Neuwied,
Lesson'a i amerykanina Audubon; imwinniśmy
spostrzeżenie Że nie sama słodycz miodowa
kwiatów służy Kolibrom za pokarm, lecz że się
pająkami, drobnym owademimuszkami tą sło-
*dyczą znęconómi żywią; jakoż dla niedostatku
właściwego pożywienia w niewoli roztworem

 cukrowym karmione prędko giną. Ptaszki te
. wyłącznie mieszkają w Ameryce południowćj
między zwrótnikami, kilka wszakże gatunków
Fruczków na północ do Stanów Zjednoczonych,
na południe. aż do ziemi Chilijskićj zalatuje.
W tych przelotach młode nie trzymają się to-
warzystwa starychiwędrują osobnemi orsza-
kami. Wszystkie żyją gromadnie w jednożeń-
stwie, semiec naprzemian z samicą potomstwo
„swe wysiadujew gniazdeczku z najdelikatniej-
szych włókien roślinnych uwitóćm; kształt tych
gniazdek jest półkulisty, a wielkość zwłaszcza

_ u mniejszych gatunków ledwo połowie orzecha
wioskiego wyrównywa. Samica niesie jaj dwa
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podłużnych wielkości grochu, po dziesięciu lub
dwunastu dniowćm wysiadywaniu pisklęta się

wykłuwają'i w przeciągu tygodnia już są zdol-
nćmi do lotu. Lot Fruczków nadzwyczaj
wartki, brzęczący i zwrótny, porównywa P.Au-

dubon do lotu Zmierzchnicy Spłyne; tak jak

ona z szybkością strzały w prostym kierunku,

w mgnieniu oka od jednego do drugiego po ko-

lei wszystkie plądruje kwiaty, niewidzialnym

ruchem skrzydeł utrzymuje się w powietrzu i
nie przysiadując z głębi kielichów kwiatowych
diugim. swym dziobkiem chwyta owady i wy-

sysa słodycz, która mu razem za napój służy.

Drobne te ptaszęta niezmiernie zawistne, zapal-
czywe i zuchwałe, nietylko pomiędzy sobą na-
powietrzne toczą bitwy, lecz znacznie więk-
szych od siebie ptaków nie cierpiąc sąsiedztwa,

z natarczywością przepędzają. Ogólna ich bar-
wa zielono złocista, na różnych częściachciała,
a mianowicie na gardzieli blaskiem szczególnym

i grą rozmaitych kolorów się odznacza. Blask

ów pochodzi od składu blaszkowatych pióre-
czek wyłącznie Kolibrom właściwych. Ubar-

wienie Kolibrów bardzo pod względem płci i
wieku zmienne, mnóstwo wątpliwych natwo-

rzyło gatunków *), za ogólne wszakże prawi-

 

*%) Historya Kolibrów dotąd z dwuwykładności nie jest
zupełnie oczyszczoną; najlepsze Monografie Aubz-
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dło położyć można, że jedynie tylko samce ozdo-

bione są piórami strojnemi, to jest: czubkami,
bryżami, przedłużonemi stćrówkami i t. d., że
barwa u samic zawsze jest mnićj świetna, od
spodu rudawa lub szarawa, ogon zaokrąglony,

a stćórówki poboczne biało zakończone, że na-

ostatek młode pićrwszoletne mają dziób krót-

"szy, że są zupelnie do samic podobne, a stopnia-
mi z wiekiem do barwy doskonałćj postępują.

ODDZIAŁ PIERWSZY.

ROLIBRY WŁAŚCIWE.

Dziób łukowaty.

A. Ogon długi widłowaty lub stopniowany z dwó-
sma sterówkamt środkowemi przedłużonemi.

1. KOLIBR TOPAZ, m. Zrochilus Pella, LINN.

Colitri Topaze, AUDEBERT, Ois. dorćs, pł. 2.

ó, 3. 9. Burr. enł. 599. fig. 1.

. Dziób, wierzch głowy i kark czarny, tar-

cza koloru i blasku topazowego czarną obwódką

„BERYA i ViErLLOT'A: Ołseauw dores, /LessoN"A: Les

Colibris et les oiseaux mouches, oraz les Trochi-

lidees, nie są od nićj wolne, zwłaszcza iż ten o-

statni dawno znajome gatunki nowemi nazwiskami

bezpotrzebnie oznaczył.
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okrążona obejmuje gardziel i caly przód szyi;
piersi i grzbiet ciemno purpurowe, brzuch ja-
sno purpurowy z połyskiem złocistym, naram-

niki i kuper płomienisto rude, lotki brunatno

fioletowe, pokrywy ogonowe zielono złociste,
stćrówki poboczne rdzawe, średnie na 23 cala

od innych dłuższe i bardzo wązkie czarno pur-

purowe. Długość cali 6, oprócz dlugości stó-

rówek. Ojczyzną Gujana.

2. KOLIBR BIAŁOBRWISTY, m. Z'rochilus su-
perciliosus, LINN. ;

Colibri brins-blancs, AuDB., Ois. dor. pł. 17*
ód, 18. ?. BUFF., en/. 600, fig. 3.

Trochilus Guy! LEss. Troch. pl. 44%

Z wierzchu szaro zielony z połyskiem zło-

tym, od spodu popielaty, nad okiem brew bia-

ława, stćrówki brunatne biało brzeżyste, dwie

środkowe najdluższe od połowy do końca białe.

Długość dziobu cal 13. Długość całego ptaka

cali 63. Ojczyzną Gujana. ,

Jeszcze dwa gatunki Lesson'a Trochżlus
euronymus i Tr. Boursierii zdają się być od-
mianą wieku tego samego Kolibra.

— 3.KOLIBR PRZYĆMIONY, m. Trochślus squa-
lidus, NATTER.

Colibrz terne, TEMN., pl. coł. 120. f. 1.

=—rochiłus intermedius, Lss., Troch. pł. 192
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7 wierzchu brudno zielonawy ze słabym

metalicznym połyskiem; policzki, boki szyi i
spód ciała rudawe, przez oko przepaska czar-
na, czolo i podbródek czarniawe, przedłużone,
stćrówki przy końcu białe. Długość cali 43.

Odkryty przez Natterer'a w Brazylii.

4. KOLIBR RUDAWY, m. 7rochilus brasilien-

sis, LATE.

*Colibri 4 centre roussatre, TEMM., pł. col,
120. fig. 2

Trochilus hirsutus, LEss., Colibr. pl, 21.

Tr. Davidianus, LEss., Troch. mo Ta, ?,

AuDB., pł. 19.

Z wierzchu zielono złocisty, przez oko

prz epaska czarna, nad okiem rudawa, spód cia-

la rdzawy, na gardzieli swietlejszy , końce

dwóch średnich stórówek białe. Długość cali 32.
Ojczyzną Brazylija. Qdmiana tego gatunku
C. a pieds vótus, Auv., pł. 20. Tr. Longuema-

reus, LESSON'A. Troch. pł, 2., <wiolspiek większy

lecz z barwy podobny?

B. Ogon mierny równy lub slabo widłowaty.

5. KOLIBR GRANATEK, m. Trochdlus grana-
łinus, LATH.

Colibri grenat, AuDEB., pł. 4.
Tr. jugułaris, GMEL.



KOLIBRY. 383

Czarny; policzki, gardziel i przód szyi ko-

loru i blasku granatu wschodniego , skrzydła

zielonozłociste, sterówki zielono bramowane.

Długość cali 43. OjczyznąNSurynam *

6. KOLIBR AXAMITEK, Kiuk. Trochólus ho-
losericeus, I.INN.

Colibri vert et nożr, Aub. pl. 6.

7 wierzchu zielono złotawy, od spodu czar-

ny, na piersiach przepaska i spód ogona modre,

na podbrzusiu prążek bialy. plupoŃć cali 4.

Ojczyzną Gujana.

7. KOLIBR ZŁOCISTY, m. Zrocńżlus anirułon.

- tus, AUDEB.

Colibri hausse col dorć, 2.pł. 9, 12.pg
13.?, 10. (ml.); BuFF. enł. pł. 671 fig. 1. 2.
pl. 680. fig. 1.

Tr. pectoralis, gramineus, nitidus, gularis,
: margarił aceus, macułatus et dominicus,

ROB 5 |

Zielono złocisty, gardziel szmaragdowo zlo-

cista, błyszcząca, piersi i brzuch czarne, boki

szyi błękitne, ogon purpurowo modry. Dlugość

cali 4. Samica z wierzchu zielona, od spodu

popielata. Ojczyzną Brazylija, Portorico.
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8. KOLIBR FIOLETOWY, m. Trochiłus viola-

ceus, LATH.

Colibri violet, Bvrr., enl. 600. fig. 2.

Czarno fioletowy, na gardzieli jaśniejszy

błyszczący, skrzydla i ogon złocisto zielone.

Długość cali 4:. Ojczyzną Kajenna. 'Ten sam
być może co Kol. Granatek.

9. KOLIBR BIALOSTERNY, m. Z'rochilus leu-
gdy curus, LATH.

Colibri 4 collier rouge, BUFF., enl, 600. f.4.-

'LEss. Colibr. pł. 22.

Zielony z połyskiem miedzisto złotawym,

na gardzieli półobróż czerwona, brzuch popie-

latawy, oprócz dwóch środkowych wszystkie

sterówki białe. Długość cali 43. Ojczyzną Su-

rynam.

10. KOLIBR CZARNOBRZUCHY, m. Trochilus
| Mango, LINN.

Colibri plastron -noir, AUD. pł. 7. (stary),

pl. 11. (mt.)
Tr. Mango, GsEL., (stary), Zr. albus, (mł.)

BvFF., enl. 680. fig. 2—3. j

Z wierzchu zielono złocisty, przez gardziel,

przód szyi, piersi i brzuch smuga aksamitno
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ezarna, z brzegami biękitnemi, lotki i stćrówki

stalisto fioletowe. Długość cali 43. Ojczyzną
Brazylija, Jamaika.

11. KOLIBR CUDNY, m. Trochiłus Thauman-
żtas, LINN.

Le petit Colibri, BurF., enł. 600. fig. 1

Całkiem zielono błyszczący z połyskiem
złotym; skrzydła czarniawe, stćrówki zewnątrz
biało brzeżyste, na podbrzusiu plamka biała,
Długość cali 23. Ojczyzną Ameryka południowa,

Do tego oddziału dołączająsię nowe ga-
'tunki Lesson'a jeszcze niesprawdzone: Trochi-
lus Prevostii, LESS., Coli. pł. 24.; Tr. simples,
10. pł. 23; Tr. Buffonii, LEss. Troch. pł.sz; Tr. '
Mazeppa, 1D. pł. 3; Tr. Śwaźnsonii, 10. pl, 66,

Zupełnie wątpliwe są: Brochiluś cyanurus,
LATH., Tr. punctulłatus, Tr. mułliicolor , LATH.;
Tr. zeńwdiióie, LiNN., Tr. varius, GMEL. i wielu
innych.

ODDZIAŁ DRUGI.

ZĘBATEK, m. RAMPHODON,Less.

Trochilus, AucT.

/C. Dziób prawie prosty, krajce szczęk obu
przy końcu Sęsto ząbkowane; ogon mierny.

Orn. T: II, 49
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12. KOLIBR ZĘBATEK, m. Trochilus naevius,
DuMONT.

Colibri tachetć, Temu., pl. col, 120. fig. 3.

Ramphodon maculatum, LEss., Colib. pl. 1.

Z wierzchu zielony z połyskiem miedzi-

stym, policzki i boki szyi żółtawo rdzawe, gar-

dziel, piersi i brzuch popielate czarno plamiste,

lotki i stórówki brunatno fioletowe, stćrówki

na zewnętrznych choragiewkach rdzawo żółtym

kolorem stopniowano oznaczone. Długość cali55,

Dziób blizko cal 13. Mieszka na górach Cereo-

vado zwanych w Brazylii.

13. KOLIBR ZAUSZNIK, m. Trochżłus pełaso-

„phorus, P.Max.

Oiseau mouche petasopkore, TEMM., pł. coł.

203. f. 3. 0. Lis. 7Zroch. pl. 59. $.
w. pł. 12. (młody). j

Tr. janthinotus, NATT.

Zielony słabo pozłocisty, gardziel szmarag-

dowo błyszcząca, za uchem wiązka piór szero-

ka odstająca szafirowo błękitna z połyskiem

miedzistym, na szyi plamki czarne, piersi bię-

kitne, brzuch zielonawy, pokrywy podogonowe

- piałe, stórówki brązowo zielone. Dlugość cali 43

Ojczyzną Brazylija.
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14, KOLIBR CIEMNOZIELONY, m. Rampho-
don Anais, Less.

H'Anais, LEss., Troch. pl. 55.6, (stary), 56.
(mł.), 57. Pp,

Trochilus thalassinus, SVAlNs.

Ciemno zielony, błyszczący, pozłocisty,
z połyskiem miedzistym na grzbiecie; dwie
wiązki piór za uszami jak u poprzedzającego;
gardziel i policzki szafirowe, na szyi plamki
czarne, na brzuchu przepaska podłużna ciemno
szafirowa, stórówki od spodu stalisto błękitne
z modrą przy końcu przepaską, pokrywy pod-
ogonowe zielone rudawo brzeżyste, Długość
cali 5. Wielkie jest prawdopodobieństwo że ten
Kolibr jest starym poprzedzającego gatunku
w barwie zupełnie doskonałćj. Ojczyzną Mexyk.

15. KOLIBR SZABLODZIÓB, m. Zrochilus re-
curvirostris, SW.

Qiseau-mouche a bec recourbć, LESs., Ois.
m. pł. 37.

Oiscau-mouche Avocette, w. pł. 23. (ml.)

Dziób mierny ząbkowany przy końcu w gó-
rę zagięty *) Zielono pozłocisty; tarcza szma-

 

%*) Czy to zagięcie dziobu do góry nie pochodzi cza-
sem od przypadkowego kalectwa ?
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ragdowa na przodzie szyi, przepaska w dłuż

brzucha? stórówki czarne z czerwonym poły-

skiem od spodu. Długość około 4ch cali. Oj-

'czyzną Gujana, Kajenna.

ODDZIAŁ TRZECI.

FRUCZEK, JaR., ORTHORYNCHUS, LACEP.

'Ornismyta, LESs.; Trochilus, AucT.

, Dztób prosty, przedłużony lub mierny, cokol-

wiek w końcu zgrubiały.

D. Ogon długi widłowaty.

16. K. FRUCZEK PATAGON, m. Trochilus Gi-
gas, VIEILL.?

Oiseau-mouche Patagon, LESS., pł. 3.

Ornismytia tristis, LESS.

Ze wszystkich najmnićj świetny; z wierz-

chu brunatno zielonawy, na skrzydłach i ogonie

ciemniejszy, od spodu rudawy, na bokach zie-

lono plamisty. Długość cali 8. Mióżzka w la-

sach Chilijskich.

17. K. FRUCZEK JASKÓLNIK, m. Trochilns

kirdndinacet, LEss.

Oiseau-mouche Hirondelle, LESS., ="Col.

pl. 39.

Trochilus forficatus, LATH.; AW. pl. 60.



KO LIBRY. - 389
Głowa i szyja czarno modra, płaszcz i.

brzuch zielono złocisty, bardzo widłowaty ogon
modry, na podbrzusiu plamka biała. Dlugość
cali 8, sam ogon cali 44. Ojczyzną Brazylija.

18. K. FRUCZEK DŁUGOSTERNY, m. Tro-
chilus polytmus, LINN.

Qiseau mouche ć longue queue notre, Bvrr.,
Ots. T. VII. p. 31.

Ornismyia cephałatra, LESs., 0is.—m. pł. 17.

Zielono złocisty; głowa i ogon czarne, gar-
dziel szmaragdowa, skrzydła brunatno fioleto-
we, dziób żółty z końcem czarnym, stćrówki
skrajne bardzo przedłużone. Długość cali 93,
Ojczyzną Jamaika.

19. K. FRUCZEK ZŁOTOSTERNY, m. Trochi-
lus chrysurus, Cuv.

Oiseau-mouche Sapho, LESS. Troch,. pl. 49.
Tr. sparganurus, SHAW. ?

Ciemno zielony złocisty, na gardzieli tarcza
szmaragdowo błyszcząca; grzbiet, kuper i po-
krywy nadogonowe fioletowe:z blaskiem rubi-
nowym; w ogonie widłowatym bardzo przedlu-
żonym stćrówki równo szerokie, mocno stop-
niowane, zaokrąglone, płomienisto zlote, plamą
czarną zakończone. Długość przeszło cali 8.
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Ojczyzną Peru. Zachwycającćj piękności ten
wspaniały Fruczek jest jeszcze wielką rzadko-
ścią w zbiorach europejskich. Ornismtyia Nouna-
„Koali, LESS., Colib. pł, 35, zdaje się być odmia-

ną płci czy wieku złotostćrkego Fruczka.

20. K. FRUCZEK KING'A, m. Trochiłus Kingii?

Oiseau -mouche de King, LESs., Troch. pl.

38. d.

Czarno zielony z połyskiem metalicznym;
z tyłu głowy mały zielonawy czubek, na gar-
dzieli tarcza szafirowa, stórówki bardzo stop-

niowane zaostrzone szafirowe zielono brzeżyste.

Wielkie ma podobieństwo do Fruczka Jaskól-

nika i ma być według, P. Stokes, tym samym

ptakiem, co Troch. forficatus, LATH. Ojczyzną
Jamaika.

21. K. FRUCZEK DWUCZUBNY, m. Trochilus
bilophus, TEMM.

Qiseau-mouche 4 double huppe, TEMM., pł.
col. 18. f. 3. 0.

Trochilus cornutus, P. Mix.

Ornismyia chrysolopha, LESs., pł. 7. ó, 2!-
32. 9.

Jasno zielony złocisty; wierzch głowy u

samca szmaragdowo błyszczący, nad oczyma
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dwa złoto Żólte zielonoi czerwono mieniące,
w tył głowy zwrócone czubki, na gardzieli tar-
cza czarno purpurowa z dlugich na piersi zwi-
słych pióreczek złożona; piersi białe, ogon prze-
diużony mocno stopniowany, stćrowki wązkie,
dwie środkowe najdłuższe zielone, reszta białe
popielato brzeżyste. Długość cali 43. Odkryty
przez X. Max. Neuwied'a w Brazylii.

22. K, FRUCZEK LANGSDORF'A, m. 7'rochi-
lus Langsdorfii, VIEILL.

Uiseau - mouche Langsdorf, TEMM., col. pl.
66. f. 1. 0. LESS., 7roch. pł. 35. (mt)

Z wierzchu zielono złocisty, tarcza szma*
ragdowa na przodzie szyi, na piersiach prze-
paska pomarańczowa, brzuch czarno fioletowy,
podbrzusie białe, stćrówki skrajne najdłuższe
nitkowate białe, środkowe najkrótsze modre.
Długość cali 5. Ojczyzną Brazylija.

23. K. FRUCZEK SZEŚCIOSTERÓWKOWY,m.
Trochilus enicurus, VIEiLL.

Uiseau - mouche 4 queue singulićre, TEuM.,
col. pl. 66. f. 3.

Ornismyia heteropygia, LESS.

JE ogonie stćrówek Sześć.

Zielono złocisty; tarcza na gardzieli ame-
tystowoe błyszcząca, na piersiach przepaska bia-
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ta, niżój żółta; skrzydła i stórówki fioletowo
brunatne, skrajne najdłuższe. Długość cali 43.

Ojczyzną Brazylija.

24. K. FRUCZEK KORA, m. Trochiłus Kora.

Qiseau-mouche Cora, LiEss., Troch. pł. 39,
Ó, (stary).

Dwie środkowe sterówki bardzo przedłużone.

Jasno zielony pozłocisty, na gardzieli tar-

cza ciemno ametystowa, na piersiach przepaska
biała, dwie środkowe stćrówki bardzo przedłu-
Żone białe czarno zakończone, 33 cala długie, po-

boczne stopniowane, skrajne półcałowe, wszyst-

kie wązkie brunatne biało zakończone. Długość
cali 55. Ojczyzną Peru.

25. K. FRUCZEK ŁOPATKOSTERNY, m. Tro-
chilus platurus, LATH.

(dok e a raquettes, LiEss., pl. 40.
Tr. longicaudus, GMEL.

Ciemno zielony złocisty; tarcza na gar-
"dzieli szmaragdowa, brzuch czarniawy, rżyć

biała, skrzydła i stćrówki czarniawe, dwie

skrajne przedłużone ze stosinami nagiemi, na
końcu tylko chorągiewki łopatkowate. Długość

cali 3. Ojczyzną Gujana.
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Odmiana, a może udzielny gatunek: Ornis-
myia Underwoodii, LESS., Z'roch. ple 37, cokol-
wiek większy, takićj samćj barwy, z dłuższćmi
stćrowćmi iopateczkami i z nogami białym
puchem aż po koniec palców upierzonómi. Oj-
czyzna niewiadoma. :

26. K. FRUCZEK MODROGRZRBIETY, m. 7ro-
chilus furcatus, LATH.

Oiseau-'mouche 4 queue fourchue ,. BUFr.,
| enl, pł. 599. f. 2.
Ornismyia furcata, LEss., pl. 18.

Ciemno zielony złocisty, piersi i grzbiet
modro fioletowe; ogon widłowaty stalisto mo-
dry. Długość cali 33. Ojczyzną Jamaika.

E. Ogon mierny słabo widłówaty lub równy
albo zaokrąglony.

27. K. FRUCZEK AMETYSTOWY, m. Zrochi-
lus amethystinus.

Oiseau - mouche Ametyste, LESs., pł. 47. 6.
BvFF., enł. 672. fig. 1.

Z wierzchu brudno zielony słabo złocisty,
na gardzieli tarcza ametystowo błyszcząca, spód
ciała szaro popielaty; ogon widłowatyi lotki
brunatno fioletowe. Diugość. cali 23. Ojczyzną

Orn. T. n. j 50
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Kajeńna. Lesson podaje jeszcze za udzielne -

gatunki: Ornismyia amethystoides, Troch. pl.

25, 26, 27; Orn. Orthura, Troch. pi. 28; Orn.

montana, Troch. 63.i Orn. tricolor, Colib. pl. 14.

28. K. FRUCZEK RUBINEK, m. Trochilus co-
lubris, LATH.

Oiseau-mouche petit rubis, Auv., pł. 31.

LEss., Troch. pl. 1. 6, (stary).

7 wierzchu zielono złocisty; tarcza obszer-

na obejmująca -gardziel i szyję pąsowa z od-

blaskiem rubinowym, spód ciała popielaty, lotki

i stćrówki czarniawe. Długość cali 34. Ojczy-

zną Stany Zjednoczone, Kanada, Florida.

29. K. FRUCZEK RUBIN, m. Trochilus rubi.
meus, LATH.

' Qiseau-mouche grand rubis, LESS., pł. 44.

d, 45. $. Burr., enl. pl. 276. fig. 4;
Auvp., pł. 27.

Zielono złocisty ; na gardzie!i tarczą rubi-

nowo błyszcząca, skrzydła brunatno fioletowe,

ogon rdzawy, sterówki czarno brzeżyste. Dłu-

gość cali 41. Ojczyzną Gujana.

30. K. FRUCZEK RDZAWY, m. Trocńżłus ru-

fus, GMEL.

Oiseau-mouche Sazin, AUDB., pł. 61; LESS.,

Troch. pl. 43. j
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Rdzawy; tarcza trójkątna od przodu szyi
aż do grzbietu końcami sięgająca błyszczy og-

niem najdoskonalszego rubinu, piersi białe,

wierzch głowy i naramniki zielone. Dlugość

cali 3:. Mieszka w Ameryce północnćj, latem
aż do zatoki MNoożka zalatuje. Najpierwszą ©
nim wiadomość podał sławny żeglarz Kook.

31. K. FRUCZEK PRZEPYSZNY, m. Zrochiłus

superbus, SHAW.

Uiseau -mouche superde, TEMM., coł. pl. 299.

Jig. 1.
Oiseau-mouche Corinne,  adik pl. 2. 8;

Troch. pł. 34. (młod.)

Z wierzchu zielono złocisty, od spodu po-

pielatawy, wierzch głowy biękitny, na gardzieli

tarcza karminowa błyszcząca z białą do koła
obwódką, cztćry stórówki skrajne plamką białą.

zakończone,dziób przedlużony czarny. Długość

cali 33. Ojczyzną w200 Trinidad.

32. K. FRUCZEK BRZUCHOPRĄG, m. Trochi-
lus mesoleucus , TEMM.

Otseau-mouche módiastin, Temv., coł. pł.
317. f. 1. Ó, 2. (mtod.), 3. $.

Ornismyia Temminchii, Less., Ois-m. pł.
20. ?. :
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Trochilus squamosus, TEMu., coł. pl. 203.
fig. 1. (ml) i

Tr. longirostris, NATTER. (mŁ.)

Ciemno zielony z połyskiem metalicznym,
czoło szafirowe, na gardzieli tarcza widłowata
karminowa z odblaskiem purpurowo złocistym,

pod okiem kresa biała, przez środek piersi, órzu-

cha ż podbrzusia ciągnie się pręga biała aż do

pokryw podogonowych, które są białe zieloną

na środku plamką oznaczone, dziób przediużony

czarny, skrzydła brunatne. Długość cali 33; sam

dziób cal 13. Samica i młode ciemno zielone

ze słabym połyskiem, gardziel biała czarno na

środku piórek łuskowana, zawsze pręga biała

przez środek spodu ciała i końce stórówek skraj-

nych białe. Ojczyzną Brazylija.

33. K. FRUCZEK MODROUCHY, m. Trochilus
auritus, LATH.

Diseau-mouche 4 oreilles d'azur, LESS., pl. 10.

Aup. pł. 25 ż 26.

Zielono złocisty; od spodu biały; za okiem

przepaska czarna, nad uszami piórka łuskowate -

od innych dłuższe szafirowo modre, w ogonie

cztóry stórówki środkowe czarne, reszta biale,

Długość cali 43. Ojczyzną Kajenna. Ornismyia

nigratis, LESS., Ois-m. pł. 11, zdaje się być mło-

_ dym ptakiem.
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34. K, FRUCZEK MODROGŁOWY, m. Trochż-
lus mellivorus, LATH.

Oiseau-mouche Jacobine, BvrF., enł. pl. 640.
J. 2. $. 10. enl. pl. 276. f. 2. 9.; Tr.
fimbriatus, LATA.; Aub. pł. 22, 23,

Płaszcz ciemno zielony pozłocisty, głowa
i szyja modra; na karku półobróż, brzuch i
stórówki białe, te ostatnie czarno obrzeżone..
Diugość cali 4;. Ojczyzną Kajenna, Gujana.

35. K. FRUCZEK URYSSIA *), m. Zrochilus
Qurissita, LINN. ,

Qiscau-mouche ćmeraude amćtyste, BUFF.,
enł. 227. f. 3.

Oiseau-mouche Maugć, Au. pl. 37.

Zielono złocisty; gardziel szmaragdowa;
piersi, brzuch i grzbiet błękitno i ametystowo
błyszczące, podbrzusie białe, stórówki stalisto
czarne, dwie skrajne z końcami białemi. Dłu-
gośćcali 4. Ojczyzną Surynam, Portorico.

36. K. FRUCZEK ZIELONOZŁOTY, m. Zro-
chilus mellisugus, LINN.

Qiseau-mouche vert dorć, BUFF., enl. pr
276. f. 3. AUDEB. pł, 39.

 

*) Uryssia (promień słońca), nazwisko mexykańskie
wszystkich w ogólności Kolibrów; Brazylianie zo-
wią je Guatnumbiz.
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Cały zielono złocisty z odblaskiem błękit-
nym nagardzieli; ogon równy stalisto fioleto-

wy, nogi włochate. Długość cali 3. Ojczyzną
Porto-Rico.

37. K. FRUCZEK TOPAZIK, m. Trochilus mos-

chitus.

Oiseau-mouche rubis topaze, BUFF., enl. pl.
227. fig. 2. $, (stary); ID. pl. 640.38: 1.

(mł.) AuDEB. pł. 29.
L'Escarboucle, Auv. pl. 54.
Tr. carbunculus, elatus et leucogaster, AucT.

Wierzch głowy błyszczy kolorem rubinu,

na przodzie szyi tarcza mająca blask topazu:

wschodniego obejmuje gardziel i sięga aż do

piersi; grzbiet brunatno czarny, kuper zielona-

wo złocisty, spód ciała brunatno okopciały, pod-
brzusie białe, stćrówki swietno rdzawe czarno
zakończone: Długość cali 4). Ojczyzną Gujana.

Uwaga. Tr. carbunculus poczytany za od-
mianę tego gatunku ma cały przód szyi rubi-

nowego koloru.

38. K.. FRUCZEK MODROGARDLISTY, m.
Trochilus coeruleus, AUDB.

„ Qiseau-mouche 4 gosier bleu, AuD. pł, 40,
Ornismyia Audeberti, LESs.
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Szmaragdowo zielony pozłocisty, gardziel
szafirowo modra, ogoń równy, stórówki stali-
sto modre. Dlugość cali 33. Ojczyzną Gujana.

39. K. FRUCZEK DWUBARWNY, m. Trochi-
lus bicolor, LATA.

Qiseau-mouche Saphir ćmćraude, Less.
Qis-m. pł. 49. 2. Troch. pł. 17. h AUDEB.
pl. 36.

Zielono złocisty; wierzch głowy, gardziel
i ogon szafirowo modre, rżyć biała. Długość
cali 33. Ojczyzną Gujana.

40. K. FRUCZEK SZAFIREK, m. Trochilus :
saphirinus, "mej

.Qiseau-mouche Saphir, LESS., Ois-m,2ł.
55. 2. ID. Troch. pł. 15. P, Aub. pl. 35.

Zielono złocisty; gardziel i stórówki rdza-
we, przód szyi szafirowy, dziób żółtawy w koń-
cu czarny. Dlugość cali 34. Ojczyzną Kajenna.

41. K. FRUCZEK BIAŁOGARDLISTY, m. Zro-
chilus ałbicollis, V1EILL.

Ożzau-iiche 4 gorge blónche, TEMM., pl.
cal. 203. f. 2.

Ornismyia ałbicollis, LEss., pł. 63.

Złocisto zielony; gardziel, środek brzucha
i pokrywy podogonowe białe, w ogonie żelazi-
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sto modrym stórówki skrajne biało zakończone.

Długość cali 4. Ojczyzną Brazylija, San Paulo.

42. K. FRUCZEK ZŁOTOZIELONY, m. 7T'o-

chilus viridissimus, LINN.

Qiseau-mouche or-vert, LESS., pł. 65.

Zielono złocisty; rżyć biała, sterówki cie-

-mno modre. Długość cali 2. Ojczyzną Brazylija.

43. K. FRUCZEK NAJZIELEŃSZY, m. Trochi.
lus prasinus, LESS.

Qiseau-mouche tout verż, AUDEB., pl. 42.
Lis. „pl. 75.

Zielono złocisty z połyskiem miedzistym na

kuprze, gardziel i piersi bialo plamiste, brzuch

brunatno szary, stćrówki od spodu modre, biało

* zakończone. Długość cali 4. OjczyznąBrazylija.

44. K. FRUCZEK TARCZYSTY, m. Trochżlus
scułatus, NATT.

Oiseau-mouche ćcussonnć, TEMM., pł. col.
299. fig. 3. Ó, (stary).

Ornismyia Nattereri, LESS., Troch. pl. 61.

(młod.)

Tarcza szmaragdowa z połyskiem złoto sza-

firowym, obejmuje twarz, gardziel i przód szyi,
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a ostrym swym końcem dosięga piersi; wstęga
czarna przechodząca środkiem głowy po za o-
czyma iączy się z sutą bryżą, z długich piórek
ukształconą na bokach szyi; kolor tćj bryży,
piersi i brzucha świetno szafirowy, z obu stron
piersi plama żółto rudawa; grzbiet, boki i ogon
zielono złociste, skrzydła fioletowo brunatne,
podbrzusie białe. Długość cali 3%. Ojczyzną
Brazylija. W zbiorach europejskich dotąd bar-
dzo rzadki. i

45. K. FRUCZEK STOKES'A, m. Trochtlus
: Stokesii, KING.

Oiseau-mouche de Stokes, LEss. Zroch.
pl. 50.

Z wierzchu świetno szmaragdowo zielony,
od spodu biały, zielono złocisto nakrapiany ;
nad uszami plama czarniawa, fioletowo krop-
kowana, wierzch głowy i czub na czalu bięki-
tny , fioletowo błyszczący, dziób krótki, szczu-
piy, czarny; skrzydta purpurowo brunatne, o0-
gon z wierzchu zielony, dwie średnie stćrów-
ki całkiem zielone, pobocznych chorągiewki
wnętrzne białe, dwie skrajne białe z plamą zie-
loną na końcu. Długość cali 43. Odkryty przez
Kapitana King na wyspie Juan Fernandez. Or-
nismyja Stephantades, LESS. pł, 14, zupełnie

Orn. T. n. ; 51
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tego samego ubarwienia, z brzuchem rudawym,

czy nie jest odmianą Sżokes'a% Ojczyzną Chili.

46. K. FRUCZEK DELALANDE'GO, m. Zro-
| chilus Delalandei „ VIEILL.

Oiseau-mouche Delalande, Temu. pł. coł. 18.

fig. 1 8, 2,9. LESS. Troch. pl. 41 4,

(stary).

Na głowie czubek z wierzchu świetno-zie-

lony, dwa najdłuższe spodnie piórka więcćj jak

na cal długie szafirowe, wierzch ciała jasno-zie-

lony, pozłocisty, za oczyma plamka biała, boki

szyi popielate, gardziel, przód szyi, piersii

brzuch szafirowo modre lub axamitno czarne,

według położenia do światla zmienne. Długość

cali 33. Ojczyzną Brazylija.— Ornismyja Lod-

digesii, LLEss. Troch. pł. 51, z czubkiem całkiem

szafirowym, popielaty od spodu, z czarną na

środku podłużną plamą, z resztą upierzenia jak

u powyżćj opisanego Fruczka, bez wątpienia

. jest młodym wpićrwszoletnićj barwie.

47. K. FRUCZEK CZUBATY, m. 7rochżłus cri-

status, LATH.

Oiseau- mouche huppć, Burr. enl. pł. 227.
fig. 1. LEss., pł.31 6, 32 9

Trochilus pileatus, ezilis et puniceus, AucT.
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Czarniawo okopciały, zielono złocistym po-

łyskiem siabo pociągnięty, czubek płaski, ostro
zakończony, szmaragdowo zielony, nogi kosma-

te. Długość cali 3. AP >

48. K. FRUCZEK STROJNY, m. Trochtłus ma-
gnificus, VIEILL.

Qiseau -mouche huppe-col blanc, Teu. pl.
col. 699, fig. 2.

Trochilus decorus , LICHT.
, Ornismyja strumaria, LEss.

Czubek pomarańczowo rdzawy, czoło i
gardziel szmaragdowo złociste, całego ciała o-
pona zielona z mniejszym połyskiem, na bokach
szyi bryża z długich piórek złożona, którą do-
wolnie ptaszeczek rozwija i ała piórecz-
ka te są białe, zielono złocistą plamką zakoń-
czone, dziób żółty, stćrówki rdzawo brzeżyste.
Długość cali 27.— Ornismyja Goułdit, LEss.,
Troch. pl. 36, żadnym wyraźnym charakterem
odróżnić się nie daje.

49. K. FFRUCZEK OZDOBNY, m. PR or-
natus, LATH.

Qiseau-mouche huppe-col, AUDEB. pł. 494,
50 2, 51. (mł.)

Złocisto zielony, brzuch czarniawy, czubek
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i wierzch głowy błyszcząco rudy , takiegoż ko-
loru nad uchem wiązka piórek długich rozwi-
jalnych, każde piórko zielono zakończone; ku-
per i podbrzusie białe, dziób krótki, żółty, stó-
rówki ciemno rdzawe. Długość cali 23. Ojczy-
zną Gujana.

50. K. FRUCZEK RDZA WOSTERNY, m. Tro-
chilus chałybeus, VIEIL.

Qiseau-mouche chalybć, TEuu., pl. col. 66 8

(młody).

Ornismyja Vieillotii, Lss., Troch. pl.8 4,

(stary) , pł. 11 Q.

Zielono złocisty; przez oko przepaska czar-
na, pod uszami wiązki piór wachlarzowate,
przedłużone, rozwijalne, zielone wszystkie
piórka biało zakończone; boki szyi modrawe,
czarno lub biało stosownie do wieku upstrzo-
ne, brzuch szaro plamisty, na kuprze przepa-
ska biała, stórówki purpurowo rdzawe. Dłu-
glość cali 37. Ojczyzną Brazylija, San Paulo.
Do tego bardzo zbliżony z czarną na kuprze
przepaską Ornismyja dudenetiż, LEss., coł. sup/.
p!. 2, ma mieszkać w Peru. .
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51. K. FRUCZEK KRZYWOLOTNY, m. Zro-
chilus lattpennis, LATH.

Oiseau- mouche latipenne, LESS., pł. 34;
BvFF., enl. 672fig. 2; AUDEB. pł, 21.

Trochilus campylopterus, AuCT.

Stosiny trzech lotek pierwszego rzędu spłasz-
czone , jakby złamano zakrząywione.

Z wierzchu słabo zielono złocisty,od spo-
du popielaty, sterówki czarniawe, poboczne
biało zakończone. Długość cali 43. dan?
Brazylija.

Za odmianę tego gatunku uważać można:
Tr. campyłostyłus, LicHr.; Ornismyja simplez,

LEss., pł. 33. cokolwiek mniejszy, z jednobar-

wnómi stćrówkami.

52, K. FRUCZEK SZABLOSKRZYDŁY, m. 7ro.
chilus ensipennis, SWAJNS.

0iseau-mouche ensipenne, LESs., Troch. pł.
| 46 Ś (star.) 47 (mł.)

Szmaragdowo zielony biyszczący, gardziel
szafirowo modra, skrzydła jak u poprzedzają-

cego brunatno fioletowe z trzema lotkami zła-

mano zgiętćmi, w ogonie cztćry stćrówki śre-
dnie czarniawo pozłociste, trzy poboczne z każ-
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dćj strony czarne, od połowy aż do końca bia-
łe. Długość cali 5. Ojczyzną Jamaika? Czy

nie jest tylko samcem w doskonałym stanie u-

barwienia, a Fruczek krzywolotny jego samicą?

53. K. FRUCZEK KOSOSKRZYDŁY, m. 7'ro-

chilus falcatus, SWAINs.

| Oiseau-mouche 4 remiges enfaucilles, LESS.,
pł. 33.

Trochilus lazułus , VIEILL.

Dziób znacznie zakrzywiony.

Z wierzchu czarno zielony pozłocisty , na

uszach plama zielona szafirowo mieniąca, gar-

dziel fioletowo modra, brzuch zielono złotawy.
Ojczyzna niewiadoma.

54. K. FRUCZEK ŻAŁOBNY, m. Trochiłus a-
tratus , LICHT.

Oiseau - mouche demi - deużl, LEss. , pł. 388,
39 9.

Aksamitno czarny; na grzbiecie cokolwiek
i na pokrywach skrzydlnych zielonawo miedzi-
sty, dwie średnie stćrówki czarno zielone, re-

szta białe, czarno zakończone. Długość cali 5.

Ojczyzną Brazylija.
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55. K. FRUCZEK MIEDZISTY, m. 7rochilus
Coeligena.

Ornismyża coeligena, LLESs. Troch. pł. 53.

Z wierzchu purpurowo miedzisty z odbla-
skiem rubinowym, pióra na kuprze zielono brze-
żyste z połyskiem złotym; gardziel i przód szyi
czarno nakrapiane; brzuch ciemno popielaty,
podbrzusie biale, skrzydła i ogon purpurowo
fioletowe, końce stćrówek mosiężno błyszczą-
ce. Długość cali 53. Ojczyzną Meksyk.

56. K. FRUCZEK SWAINSON:/A *), m. Tro-

chilus elegans. AUDEB.

Ornismyia Śwainsonii, LESS., pł. 70, Aub.
pł. 14.

Zielono złocisty, gardziel szmaragdowa,

piersi czarne, rżyć biala, ogon widłowaty, sta-

listo modry, nogi biate. Długość cali 42, Oj-
czyzną Brazylija,

 

%) To samo nazwisko w jednym rodzaju dwa razy u

Lesson'a jest powtórzone. Drugi Trochżłus Swain-

sonii, pl. 66, do Kolibrów właściwych należy. Toż
samo uczynił w mianowaniu Trochtlus i Ornismy-
ia simplew. |
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57. K. FRUCZEK NAJMNIEJSZY, m. T'rochi-
lus minimus , LINN.

 Qiseau-mouche minule, Burr. enl, pł. 276.
Jig. 1. AuDEB. pł. 64.

Z wierzchu zielono złocisty, od spodu bia-

ławy, dwieśrednie stćrówki zielone aż do koń-:
ca, reszta biało zakończone. Długość cal 13,

Ojczyzną St Domingo.

Do uzupełnienia wszystkich 11Ociu gatun-

„ków opisanych w Monografii Lesson'a (Les 7ro-

chidces,) całego rodzaju Trochżlus, dołączamyi
te, które wprowadzone jako nowe, z innymi
autorami porównać się nie daty, jako to: Ornt-

smyża Pampa, plł.15; Orn. clementiae, pl. 80;

'Orn. Rivoli, pl. 4; Orn. Waglerii, pl 13; Orn.

ćrtphile , pl.25; Orn. cyanocephala, pł. 17; Orn-
Canivettii, Orn. cyanopogon, pl. 5, Orn. Ves.
per, pl.19; Orn. Ziemes et Dupontii pł. 1; Orn.

albiventris, pl. 78; Orn. brevirostris,pl. 17; Orn.
tepkrocephala , pl. 70; Orn. viridis, pl. 60; Orn.
Amazilli, pl. 12; Orn. erytkronotos, pl.61; Orn.
Arsinoe pl. 28; Orn. Dumertlit, pl. 36; Orn. An-
na, pl. T2; Orn. lactea, pl, 56; Orn. Atala, pl.

42; Orn. Arsenii, pl. 9; Orn. cyanea, pl.71; Orn.

Oenone, pl. 30; Orn. chrysura, gl.4. W tćój mo-

nografii rodzaj Kolibrów jest podzielony na trzy

główne oddziały, w których autor umieszcza27
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pokoleń (Races), a te jeszcze na mniejsze roz-
drabnia podziały.

RODZAJ JEDENASTY,

NEKTARNIK, m. WECTARZNIA, IiLiG.

Cinnyris, Cuv.; Mellisuga, V1EILL.;Certhia, LINN.

Honigvogel, NIEM.; Souimanga, FR.

Dziób długi lub mierny, szczupły, słabo ta-
kowaty, walcowato trzygraniasty, bardzo zao-
strzony, szczyt wyraźhy, szczęki równćj dłu-
gości, krajce wgięte, przy końcu częstokroć dro-
bniuchno nasiekane; język dlugi rurkowaty, dwu-
dzielny, wysuwalny, na końcu strzępiasty.

Nozdrza nasadowe błonkąLanidnnc zp
w szparze podlużnćj otwarte,

Nogi poskoczne, mierne, skoki nagie, palce
poboczne w osadzie do środkowego przyrosłe,

obówie tarczowate,

Skrzydła mierne, lotka 3cia i 4ta najdiuż-
sze.

Ogon równy albo 2ma wązkićmi stćrówka-
mi przedłużony, stórówek 12.

Nektarniki Temminck'a wyłączone z liczby

ptaków składających rodzaj Nectartnta Illiger'a,
pospołu zajęte były w układzie Linneusza pod

Or. T. 11. 52
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ogólnóm nazwaniem Cerżhńia. Wszystkiemiesz-

kają na starym lądzie pod strefą gorącą i zastę-

pują tam Kolibrów amerykańskich miejsce.
Wielkością, obyczajami i sposobem Życia do
nich zbliżone, różnią się atoli w tóm, iż mając

znacznie krótsze skrzydła, bystrością lotu zró-

wnać się nie mogą i właściwego Kolibrom w la-
taniu nie wydają brzęku; że śpiówają dosyć

przyjemnie, gdy przeciwnie śpićw Kolibrów

jest ledwo jednotonowóm ćwierkaniem do gło-

su Świerszcza polnego podobnćm; że lubo przy-

rodzenie obdarzyło bogatą ich w odmiany kolo-

rów metallicznych barwą, jednakże ta nie do-
chodzi świetności i blasku upierzenia Kolibrów;
nadto jeszcze, że u Nektarników samce tylko

wyłącznie w porze godowćj odznaczaja się pię-

knością barwy, w każdćj innćj kolor szarawy

lub zielonawy górę nad innćmi bierze i wten-

czas trudną jest do rozpoznania różnica płci i
wieku.

ODDZIAŁ PIERWSZY.

NERTARNIRI WŁAŚCIWE.

$ouimanga, FR.

Dziób długości głowy lub dluższy iukowato

zakrzywiony.
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A. W ojókiko długim dwie sterówki mnićj
więcćj przedłużone.

1. NEKTARNIK DŁUGOSTERNY, m. Nectarinta

promerops, *) TEMM.

Sowimanga du protea, Burr., en/, pł. 637.

Le Promerops, Aub., pl.4.; Certhia Caffra,
GsEL. Upupa Promerops, AUCT.

Brunatny; gardziel biała, szyjaipiersi rdza-
we, brzuch białawy brunatno upstrzony, po-
krywy podogonowe żółte, kuper oliwkowo zie-
lonawy, w ogonie czarnym sześć sterówek bar-

dzo przedłużonych cali 13 długich, reszta krót-
sze stopniowane. Długość ptaka razem ze ste-

rówkami cali 17—18. Ojczyzną Przylądek Do-
brćj Nadziei.

2. NEKTARNIK MALACHITOWY, m. Mecża-
rinia famosa, TEMM.,

Souimanga malachite, BUFF.,enł,.pl. 81, fig. 1.

Certhta famosa, AUCT., AUDEB. pł. 37 0, 38 ?.

Malachitowo zielony z połyskiem, uzdy

 

%) 'Temminck, a za nim Lichtenstein wcielił tego

ptaka do rodzaju Nectartnta , chociaż sajcuzcy

ornitologowie jako typ rodzaju Promerops na nim
jednym oparty, zawsze go odróżniają.
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czarne , na słabiznach plama żólta, lotki i ogon

czarne, dwie średnie stórówki dwa razy od innych

dłuższe. Długość ptaka razem z ogonem cali 9%.
- Samica zwierzchu szara, ze spodu żółtawe po-

pielata, ogon równy, długi cali 5. Ojczyzna

tamże.

3. NEKTARNIK NADOBNY, m. Weczarinia pul-
: chelła, TEMM.

Souimanga Cossu, VAILL., pl. 289; AUDEB.
pl. 40.

Złocisto zielony z połyskiem miedzistym i

odblaskiem fioletowym, piersi czerwone, dwie
stórówki przedłużone, zielone, resztai lotki czar-
ne. Długość cali 6. Ojczyzną Gwinea. Vecżarinia

smelanopogon, ILL., LICHT. cat. N. 131, czy nie
jest tym samym ptakiem%

4. NEKTARNIK FIOLETOWY, m. Neczartnia
violacea, TEMM,

Souimanga orange, VAILL. i pl. 292; BuFF.,

enl, 670, fig. Ż.

Souimanga 4 capuchon violet, AUDEB. pł.

39. 4.

Zielony fioletowo mieniący; na piersiach
tarcza stalisto purpurowa, brzuch czerwono po-
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marańczowy, grzbiet oliwkowy, skrzydła i ogon

stopniowany brunatno czarne, dwie stćrówki

bardzo przedłużone. Długość cali6. Ojczyzną
Przylądek Dobrćj Nadziei.

5. NEKTARNIK METALLICZNY, m. Neczari-

nia metallica , LICHT.

Souimanga metallique, TEuM.pł. coł. 347, fig.

1 d, fig, 2 9.

Ciemno zielony z połyskiem miedzistym;
przepaska na piersiach i kuper szafirowo fiole-

towe; spód piersi, brzuch i rżyć żółte, dwie
środkowe stórówki o 23 cala od ogona dłuższe.

Długość cali 7. Ojczyzną Nubija i Przylądek
Dobrćj Nadziei.

6. NEKTARNIK GAJÓWECZKA, m. Nectari-
nią Sylviella, TEuk.

Soutmanga Figuier, VAILL. pł. 293, fig. 2.

Równy wielkością i podobny ubarwieniem
poprzedzającemu, z dzióbem krótszym mnićj
łukowatym, stćrówki ma węższe ostro zakoń-
czone, bez przepaski szafirowćj na piersiach:
Ojczyzną Afryka południowa.
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7. NEKTARNIK MODROKUPRZYSTY, m. /Vec-
tarinia cyanopygos, LICHT.

Purpurowo miedzisty; kuper modro fiole-

towy, piersi i brzuch żółte, skrzydła i ogon
czarne z piórami białawo brzeżystćmi, dziób
bardzo szczupły czarny. a bedą cali 6. Oj-

czyzną Senegal.

8. NEKTARNIK MODROWĄS, m. Mectarinia
, mystacalis, TEMM.

Souimanga moustac, z. , pl. col. 126,

Jig.3.

Świetno czerwony; wierzch głowy, długie

licobrody, kuper i ogon stopniowany fioletowo
modre, brzuch białawy, dwie średnie stćrówki
cokolwiek przedtużone. Długość cali 43. Oj-

czyzną wyspa Jawa.

9. NEKTARNIK KUHL'A, m. Nectarinża Kuh-

liż, TEmM.'

Soutmanga de Kukhl. Teu. pł. col.376, fig.

"16, 29.

Zielony z połyskiem metallicznym; kuper

żółty, gardziel, przód szyi i piersi amarantowe-

go koloru, nad piersiami przepaska widiłowata
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błękitna, boki białe, dwie średnie stćrówki prze-
dłużone, zaostrzone. Dlugość cali 43. Samica

GRA z białą na bokach plamą. Ojczyzną

Jawa.

10. NEKTARNIK OKAZAŁY, m. Nectarinia su-
perba.

Soutmanga Sougnimbindou, AUDEB. pł. 22.

Z wierzchu zielony z połyskiem; gardziel
szafirowa fioletowo mieniąca, nad piersiami
pas żółty, cały spód ciała ciemno czerwony.

Długość cali 6. Dziób linij 13. lać Afry-
ka,Malimbo.

11. NEKTARNIK ZŁOTOCZELNY, m. Nacźa-
rinia amethystina.

Souimanga 4 front dorć, AUDEB. pl.5 Ó, 6.
(młod.) '

Certhia amethystina, SHAW. C. aurifrons,

Becnsr.

Aksamitno czarny; wierzch głowy złocisto

zielony, gardziel i kuper stalisto fioletowe , na-
ramniki błękitne. Dlugość cali 53. Ojczyzną

Kafrerya.
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12. NEKTARNIK CZARNOBRZUCHY, m. Ne-
ctarintia Lotenta, TEMM.

Souimanga Angala-dian. AUDEB. pł. 3 8, 4.
(mi.) Burr., enł. pł. 575, fig. 2, 3.

Ciemno zielony z połyskiem złocistym; u-
zdy, brzuch, skrzydła i ogon aksamitno czarne,

na piersiach pas fioletowy błyszczący, dziób
czarny dwa razy od głowy dłuższy, ogon rów-

ny. Długość cali 52. Ojczyzną wyspa Mada-

gaskar.

13. NEKTARNIK BŁYSZCZĄCY, m. Neczart-
nia splendida.

Souimanga ćclatant,AUDEB. pł. 2.

Cinnyris lucidus , LEsSs.

Z wierzchu zielono złocisty, głowa i szy-

ja modro i fioletowo błyszcząca, piersi czerwo-
ne, boki żółte, podbrzusie, skrzydła i ogon

czarne. Długość cali 5. Ojczyzną Senegal.

14. NEKTARNIK MIEDZISTY, m. Neczartnia

cuprea,

Souimanga tricolore, AUDEB. pł. 23.

Głowa i szyja czerwono miedziste; grzbiet
brunatny, piersi i brzuch czarne, Diugość cali

43, Ojczyzną Afryka.
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15. NEKTARNIK CZERWONOPIERŚ, m. Nec-
tarinia senegalensis,

Souimanga Protće, VAILL., pł. 295; AUDEB
pl. 8. BUFF., enł. pl, 578, fig. 3, (mi.)

Zielono złocisty; na piersiach pas pąsowy
w górze fioletowo mieniący, skrzydła i ogon
brunatno kasztanowate. Długość cali 44. Ojczyz-
ną Senegal. Kilku oedmianom w ubarwieniu u-
lega.

16. NEKTARNIK MODROGŁOWY, m. Necta-
rinia cyanocephala.

Souimanga 4 ićte bleue, AUDEB. pl. 7, pl.
25, 26 (młod).

Certhia cyanocephala, Shaw.

Głowa i szyja fioletowo modre; płaszcz
i ogon oliwkowozielonawy, spód e ciemno
popielaty. Długość cali 44. Ojczyzną Senegal i
pobrzeża Angolskie.

17. NEKTARNIK NAPIERŚNIKOWY, m. Nacza-
riniapectoralis, 'TEMu.

Souimanga pectoral, TEMM. pł, coł. 1 d.
Nect, eximża, HORSF.

Głowa i potylica zielono i szafirowo mie-
niące, naramniki i kuper purpurowy 2 odblas-

Orn. T. it. 53
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kiem zielonym; kark i grzbiet aksamitno czarne,

tarcza pąsowa błyszcząca z obwódką biękitną

obejmuje gardziel i piersi; brzuch czarny, na
bokach wiązka piór złotożółta. Długość cali 44.

Ojczyzną Jawa, gdzie go Plichi—Kembang na-

zywają. Osobliwszym trafem Temmincki Eors-

field opisując jednoczasowie tych dwóch ptaków

skrzyzowali się w nadaniu im nazwiska.

18. NEKTARNIK UPSTRZONY, m. Meczartnia

macułata.

Souimanga varić, AUDEB. pł. 21.

Rudawo brunatny; gardziel fioletówa, pier-

si i brzuch żółtawo rude płomykowato plamiste.
Długość cali 43. mn Afryka.

19. NEKTARNIK LSNIACY, m. Nectaritnia po-

lita, TEMM.

Souimanga pourpró, AUDEB. pł. 11.

. Modro zielony z połyskiem fioletowo mie-

dzistym; na piersiach przepaska purpurowa;
plama żółta pod skrzydlami, brzuch okopciało

brunatny, dziób bardzo zakrzywiony czarny, lot-

ki i sterówki czarne. Długość cali 44. Ojczyzną
Bengal. Souimanga carmćlite, AUDEB. pł. 20, być

może odmianą wieku,
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20. NEKTARNIKFIOLETOWOGARDLISTY,
m. Nectarinia ceylonica , Ten.

Soutmanga «4 gorge bleue, AUDEB.
pl. 29. 4, 30 © BuFF., enł. 576 fig. 4.

Certhia zeylonica, GMEL.

Wierzch głowy i naramniki stalisto zielone,
szyja, grzbiet i pokrywy skrzydlne purpurowo
kasztanowate; gardziel, przód szyi i kuper fio-
letowo szafirowe błyszczące, piersi i brzuch
cytrynowo żółte, pokrywy podogonowe długie
białe, skrzydła brunatne, ogon czarny. 'Taką
jest barwa doskonała starego samca; u miod-
szych grzbiet i szyja oliwkowo brunatne; sami-
ca z wierzchu szara, od spodu blado żółta, gar-
dziel biała, ogon czarny. Długość blisko 3 cali.
Ojczyzną wyspy Filipińskie.

21. NEKTARNIK PIEGŻOWATY, m. Neczarinia
currucaria, TEMM.

Soutmanga a cravatte ttolelte, AUDEB. pł.
15—3L.

Certhia currucaria et Jugularis, GMEL.

Z wierzchu brunatno szary, od spodu żól-
tawo biały, wzdłuż gardzieliipiersi wstęga fio-
letowo błyszcząca, takiegoż koloru naramniki i
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kuper, skrzydłai ogon brunatne. Długość cali 43.

Ojczyzną wyspyFilipińskie.

22. NEKTARNIK BIALOBRZUCHY, m. MVecża-
rinia affra, TEMM.

Souitmanga plastron rouge, VAILL., pł, 300.

Zielono miedzisty; tarcza czerwona na przo-

dzie szyi, kuper błękitny, brzuch biały, skrzy-

dla i ogon ciemno kasztanowate. Długość cali 43.
Ojczyzną Przylądek Dobrćj Nadziei.

23. NEKTARNIK ŻELAZISTY, m. Neczarinia
| chalybea, TEMM.

Souimangaacollier, AUDEB. pł. 13, Ó, 14. (mt.)
Certhia chałybea et capensis, AUCT.

„. Zielony z połyskiem brązowym, przód szyi
Żelazisto modry, błyszczący; piersi czerwone,

brzuch brunatnawy, skrzydłai ogon czarniawe.

Długość cali 41. Ojczyzną Przylądek Dobrćj
Nadziei. |

24. NEKTARNIK TREFNY, m. Nectarinia le-

pida, TEMM.

Souimanga gracieux, TEMM., pł. coł. 126.

fig. 1 4; 2, z. :

Nectarinia javanica, HoORSF.

Z wierzchu modrozielony fioletowo mienią-

cy, od spodu świetno Żółty; z obu stron gar-
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dzieli od nasady dziobu smuga wązka aż do pier-
si sięgająca fioletowa, gardzieł popielata czer-
wono plamista, policzki ciemno zielone, na-
ramniki i kuper fioletowe, skrzydła brunatne,
ogon czarny. Diugość cali 45. Ojczyzną Jawa.

Uwaga. Certhia lepida SPARMANA nie tu,
lecz do C. sperata się odnosi.

25. NEKTARNIK SUJMANGAT, *) m. Necta-
rinia madagascariensis, TEMM.

Le Soui — manga, AUDEB., pl. 18— 19.
Certhia Souimanga, GMEL.

Zielony z połyskiem, na piersiach dwie prę-
gi, wyższa fioletowa, niższa czerwonogniada;
pod skrzydłami plama żółta, kuper zielonawy,

- spód ciała żółtawy, skrzydła i ogon czarne, stć-
rówki zielono brzeżyste. Długość cali 4. Ojczyz-
ną Madagaskar.

26. NEKTARNIK ZAUSZNIK, m. Nectarinia
phoenicotis, 'TEukM.

Souimanga oreillon violet, Temu. pł. coł..
108, fig. 1 4,388 Q.

Sylvia cingałensis, LATH.

Z wierzchu zielony, od spodu żółty, na

*) Suimangat (Cukrojad) ogólne nazwisko wszystkich
Nektarników na wyspie Madagaskar; stąd powstało
francuzkie Soui—manga.
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uszach plama fioletowa błyszcząca z brzeżkiem
od przedu świetlejszym, gardziel i piersi rdza-

we. Długość cali 4;. Ojczyzną Jawa i Sumatra.

27. NEKTARNIK LUBY, m. Neczarinia spera-
ta, TEuu.

Souimanga a ceinture marron, AUDEB. pl.
32 $, 16. (mlody).

Głowa, naramniki i kuper modro zielone

fioletowo mieniące, gardziel fioletowa, grzbiet

purpurowo kasztanowaty, piersi cynobrowo

„czerwone, podbrzusie zółte. Długość cali 4. Oj-
czyzną wyspy Filipińskie.

28. NEKTARNIK CZERWONOZŁOCISTY, m.
Nectarinia aurata.

Souimanga rouge dorć, AUDEB., pł. 27.

Ciemno czerwony pozłocisty; pokrywy

skrzydeł fioletowe; skrzydła, brzuch i ogon brunat-

_ no czarne. Dlugośćcali 3ż, Ojczyzna niewiadoma.

29, NEKTARNIK NOGIETEK, m. Nectarinia

solaris, 'TEMM.

Souimanga Souci, '[EMM., pł. coł. 347,fig. 3.

Z wierzchu zielono oliwkowy, ed spodu po-

marańczowo żółty, głowa i gardziel zielona mo-
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dro i fioletowo mieniące z połyskiem metallicz-
nym, skrzydła i ogon brunatno czarne, Długość
cali 35. Ojczyzną wyspy Moluckie.,

30. NEK TARNIK ŚLICZNY, m. Neczarinia egi-
mia, TEMM.

Souimanga distinguć, 'TEMM., pł. col. 138.
fig.10, 29.

Nect. pectoralis, HIORSF.

Z wierzchu zielono oliwkowy; twarz, przód
szyi i piersi modre z połyskiem purpurowo mie-
niącym, brzuch i pokrywy podogonowe żółte,
stórówki czarne z końcami białemi. Długość cali
34. U Jawańczyków zowie się Fri—ganzi,

31. NEKTARNIK HASSELT'A, m. Nectarinia
Hasseltżi, TEMM.

Souimanga de Hasselt, Teuu. pł. coł. 376.
fig. 3.

Cinnyris ruber, LEss?

Głowa i czal szmaragdowo błyszczące, kark,
grzbiet, podbrzusie, skrzydła i ogon czarne; na-
ramniki i kuper modre z odblaskiem purpurowo
zielonym , gardziel i piersi fioletowe, brzuch
ciemno czerwony, Długość cali 31. Ojczyzną



424 , PTAKI PRZYROSŁOPALCOWE

Jawa. Na pamiątkę pośmiertną Van-Hasseltowi
przypisany.

32. NEKTARNIK CZERWONOBRZUCHY, m.
Nectarinia coccinigastra, TEMM.

Souimanga Q ventre ćcarlatte, TEMM. pl.
col. 588, fig. 3.

Wierzch głowy i kark złotawo zielony,

grzbiet i pokrywy skrzydeł purpurowo kaszta-

nowate, na przodzie szyi tarcza purpurowo fio-
letowa, brzuch świetno pąsowy, kuper i nara-
mniki biękitne purpurowo mieniące, wszystkie

te kolory błyszczą polyskiem metallicznym.

Długość cali 35. Odkryty przez P. Dussumier

na wyspach Filipińskich.

33. NEKTARNIK PROSTODZIOBY, m. Necfa-

rinia elegans.

Souimanga mignon, VIEILL, Gał. pł. 178.

Ziełono złocisty; gardziel i dwie plamy

pod skrzydłami żółte, na piersiach szeroka zie-
lono złocista przepaska, niżćj wązka żółta;
brzuch blado czerwonawy, podbrzusie żółta-

we, skrzydła i ogon ciemno szare, dziób pra-

wie prosty. Długość cali 33. Ojczyzną Indye
Wschodnie?
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34. NEKTARNIK KOMANDOR, m. Nectarinia
— Eques.

Souimanga dócorć, LESS., Zooł, Coq. pl. 31
Cinnyris Eques, LESS.

Śniady; wązka pąsowa smuga wdłuż gar-
dzieli i przodu szyi na piersiach zakończona:
Długość cali 34. Ojczyzną wyspa Waigiou,

Do tego oddziału dolączyć trzeba nowe
gatunki Lesson'a: Cinnyris Zenobia, Zooł. coq.
pł. 1. fig. 3; Cinnyris Aspasiae, id. fig. 4; CinnyYy-
ris sangułineus, C. rubrater i kilka gatunków
dwuwykładnością zobojętnionych, innych au-
torów.

ODDZIAŁ DRUGI
CZERWONKA. DICEUM, Cuv.

Diceć, FR.

Dziób od giowy krótszy prawie prosty przy
nasadzie cokolwiek rozszerzony, upierzenie bez
połysku.

35. N. CZERWONKA CZERWONOGRZBIETA,
m. W. Diceum rubrocapilla, LESS.

Souimanga4 dos rouge, AUDEB. pł. 35.
Certhia erąythronotos, LATH.

Cynobrowo czerwona; boki szyi, skrzydła
i ogon czarne, naramniki staliste, spód ciała

Orn. T. ii. '54
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biały, piersi popielate. Długość cali 34. Ojczyzną

Indye Wschodnie. Od niektórych ornitologów za

Miodojada (Meliphaga) poczytany.

36. N. CZERWONKA CZERWONOSIWA, m.
N. Diceum rubrocanum , TEMM.

Dicće rouge et gris, TEM. pl. col. 108, fig.

26, 39. -Mudeb. pl. 36.

Pąsowa; brzuch siwo popielaty, skrzydia

i ogon czarne, naramniki staliste. Długość cali

31, Samica z wierzchu szara, od spodu popiela-

tawa, kuper pąsowy. Ojczyzną Jawa.

37. N. CZERWONKA ŻÓŁTORZYTKA, m.
N. Diceum chrysorrheum, TEMM.

* Dicće cudor,TEMM.,p/. co/. 478, fig. 1.

Z wierzchu zielonawa, od spodu biała bru-

natnó upstrzona, lotki i sterówki czarne, po-

_krywy podogonowe złoto żółte, samica niepo-

znana. Długość cali 34. Ojczyzną Jawa.

38. N. CZERWONKA KRWAWA, m. M. Zi-
ceum sanguinolentum , TEMM.

Dicće sanguinolent, TEMM. pl. col. 478,fig. 2.

Wierzch ciemno fioletowy błyszczący, gar-

dziel biała, piersi czerwone, brzuch zamszowo



CZEKWONKI 427

Żółty. Długość cali 3. Samica brunatno szara
z kuprem czerwonym. Ojczyzną Jawa.

39. N. CZERWONKA SPIEWACZKA, m. N. 7%;-

ceum cantillans, TEMM.

Dicee Chanteur , TEMM.,pl. col. 478, fe 3.
Certhia caniillans, LATH.

Wierzch głowy, kark iałeiesd modre,

przód szyi popielaty, brzuch żółty, grzbiet i
kuper czerwono pomarańczowe, ogon czarny.

Długość cali 3. Ojczyzną Chiny, Jawa.

40. N CZERWONKA MACKLOTA, m. V. Z%4-

cewum Machłożii, [EMM.

Dicće de Macklot, TEmM. teate.

Zwierzchu czarno fioletowa; gardziel, przód
szyi i kuper świetno czerwo ne, spód ciała biały

. z czarną na środku pręgą. Długość cali 34. Sa-
mica z wierzchu szara z kuprem czerwonym,
ze spodu biaława. Ojczyzną wyspa Timor.

41. N. CZERWONKA ŻÓŁTAWA, m. M. Z0i-

ceum flavum, HORSF.

Diceejaunet, TEMM., pł. coł. tewte.

Zielono żółtawa Z wierzchu, skrzydła i

ogen czarniawe, gardziel, kuper ipokrywy pod-
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ogonowe żółte, brzuch białawy, pod okiem
plamka czarna. Długość cali 34. Pospolity na

wyspie Jawie.

42. N. CZERWONKA CZARNA, m. W. Diceum.
- niger, LESS.

Jiceć notr, LEss. Cent. Zooł. pl. 27.

- Z wierzchu czarno modra z połyskiem brą-

zowym, od spodu zielono oliwkowa. Dlugość

cali 33. Ojczyzną Nowa Gwinea. Ę,

Tu jeszcze dodać: Motacilla hirundinacea,

Snaw.; Diceum erythrotoras, LEss., Zool. Coą. pł.

30, fig. 1, może ten sam co D. sanguinolentum,

- TEmM.; dałsze Lesson'a gatunki: Diceum ater-
rimum, D. rubriventer, D.atrogaster i D. Mau-

geź, nie są dostatecznie rozpoznane.

RODZAY DWUNASTY.

PAJĘCZNIK, m. ARACHNOTHERA,Teux., Cvv.

Cinnyris, ELORSF., LESS.
1

Dziób bardzo przedłużony, silny, łukowato

zgięty przy nasadzie rozszerzony, w końcu za-

ostrzony, krajce gładkie; język caly krótki, chrzą-

stkowaty.

Nozdrza nasadowe, podłużne, etwarte.
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Nogi poskoczne, mierne, skokisilne, 0bó-

wie tarczowate. 3

Skrzydła nadmierne, lotki?
Ogon krótki, zaokrąglony.

Powyższe charakterystyczne cechy dosta-

tecznie odróżniają Pajęczników od poprzedzają-
cego rodzaju Nektarników i Czerwonek; prócz

tego skromne tych ptaków ubarwienie nie od-

znacza się metallicznym połyskiem; w wybo-

rze zaś pożywienia ta zachodzi różnica, iż nie

„ wysysają słodyczy kwiatów, lecz wyłącznie

samemi tylko pająkami się karmią, ku czemu

sam ksztalt języka najlepszym jest dowodem.

Obyczaje Pajęczników dotąd nie są dobrze po-
znane. Wszystkie mieszkają w Indyach Wscho-

dnich.

1. PAJĘCZNIK ŻÓŁTOLICY, m. Arachnothe-
ra chrysogenys, TEM.

Aracnotćre Q joues jaunes, TEMM. pł. col:
388, fig. 1.

Zielono oliwkowy 'z wierzchu; brwi, po-
liczki i pokrywy podogonowe żółte, spód cia-
ia zielonawo żółty, dziób i nogi brunatnawe.

Długość cali 5—6. Odkryty przez Van-Hasselt'a

w lasach prowincyi” Bantam na wyspie Jawie.
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2. PAJĘCZNIK DŁUGODZIORY, m. Arachno-
thera /ooporosia, TEMM.

Aracnotećre Q long bec, TEMM. pł. coł, 84.

Jig. 1. |
Certhia longirostris, LATH.

Wierzch oliwkowo ziełonawy, spód żół-
ty; gardziel, przód szyi i uzdy białe, dziób bli-

sko na dwa cale długi czarny. Długość cali 65.

Jawańczykowie zowią go Prit-andun.

4, PAJĘCZNIK SKROMNY, m. Arachnothera
inornata, TEM.

Aracnotćre modeste, TEuM. pl.coł.84.fig. 2.

Cinnyris affinis, EIORSF.

Z wierzchu zielonawo szary, od spodu po-

pielaty , środki piór na gardzieli ciemniejsze,

szrank skrzydeł żółty, końce sterówek z wierzchu

popielate , ze spodu białe. Długość cali 7. Oj-
czyzną Jawa. Krajowe nazwisko Chess.

RODZAY TRZYNASTY.

'PEŁZACZKA, m. CLIMACTERISŚ, TEM.

Kchelet, FR., Fournier, Cuv.

Dziób krótki, słaby, ściśniony, słabo iuko-

waty, szydiowato zakończony; szczęki równe,

języka ksztalt niewiadomy.
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doza nasadowe poboczne, błonką nagą

przykryte. i
Nogź poskoczne mierne; skokisiłne, palce

poboczne nierównćj długości do środkowego po

drugi staw przyrosie; palec środkowy i tylny

bardzo długi, pazury zakrzywione, bruzdowa-

ne; obówie tarczowate. |

Skrzydła mierne, lotka pićrwsza krótka,
3-cia i 4-ta najdłuższe.

Ogon mierny, równy, sterówki wietkie.

Rodzaj ten przez Temminck'a ustanowiony,
na dwóch tylko gatunkach się ogranicza, w daw-

niejszych zaś systematach żadnćj 0 tych ptakach

nie postrzegamy wzmianki. Obyczaje ich nie

są jeszcze poznane; jedynie. z kształtu dzioba

i nóg wnosić możemy, iż muszą pelzając po drze-

wach pożywienia owadziego szukać, przeto

więc w układzie właściwe między Nektarnika-

mi i Pomórnikami otrzymały pe: Austra-

lazia jest ich ojczyzną.

1. PEŁZACZKA DZIĘCIOŁOWATA, m. Clima-
cteris Picumnus, TEMM.

| Kchelet Piecumne, Temu. pł. coł. 281, fig. 1

Goręóża Picumnus, luc. Mus. Berl.

Popielata; policzki  białawe, plaszcz szaro

brunatny, na skrzydle sr żóańyą; na
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brzuchu pióra brunatno brzeżyste, pokrywy po-

dogonowe brunatno pręgowane. Długość cali

65. Ojczyzną Timor i Nowa Hollandya.

2. PELŁZACZKA BIAŁOGARDLISTA, m. Cl-

macteris scandens, TEMM. Ba;

Kchelet grimpeur, TEmM. pł. coł. 281,
Jig. 2

Z wierzchu brunatna; uzdy,gardziel i przód

szyi białe, na skrzydle dwie przepaski rudawe>
piersi i środek brzucha rudawe, pióra na bo-
kach brunatno brzeżyste, u samca tylko plama
rdzawa pod uchem. Dlugość cali 53. Ojczyzną

Nowa Gallia południowa.

RODZAJ CZTERNASTY.
POMÓRNIK, Jak.; TICHODROMA, linie.

Petrodroma, VIEILL., Certhia, AucT.

* Mauerklette, Niew.; Tichodrome, Piechion,
Kchelette, FR.

Dziób przedłużony, słabo łukowaty, szczu-

ply, walcowaty, przy nasadzie trójgraniasty,

szczyt wyraźny, krajce gladkie.
Nozdrza nasadowe, przykrajcowe, w rów-

ku podłużnym otwarte, „wecaaA bionką przy-
sklepione.
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Nogi poskoczne mierne, nagie, pazur ksiuka

długi silny, obówie tarczowate.
Skrzydła długie, szerokie, lotka 4-ta, 5-ta,

i 6-ta najdłuższa.

Ogon zaokrąglony, sterówki wietkie.

Właściwe Pomórniki, które tego rodzaju są
typem , mieszkają w Europie poludniowój i

w Azyi na najwyższych górach; tam czepiając

się po urwistych opokach łowią owady, w Szpa-
rach ukryte poczwarki i pająki wydobywają,
Gnieżdżą się w rozpadlinach skał, lub w starych
odosobnionych zamczyskach na wyniosłości o-.

koio 5000 stop nad poziomem morza. Pierzą

się dwukrotnie do roku. Stare samce odzna-
ezają się dziobem dłuższym i czarną na gardzie-

li w porze godowćj barwą. Cuvier do tego
rodzaju dołącza Certhia fusca, LATH? a Vieil-
lot swojego Petrodroma Baillonii, którego Les-
son za rodzaj udzielny poczytuje.

1. POMÓRNIK CZERWONOSKRZYDŁY , m.
Tichodroma phoenicoptera , TEMM.

Tichodrome Echelette, Ten. Man. V.1
p. 412, Ażł,d.

Grimpereau de muraille, Burr. en/.pl. 3720,9.
Certhia muraria, Aucr.

Popielaty , > spodu ciemniejszy, okopcia-
ły, gardzieliprzód szyi czarne, pokrywy skrzy-

Orn. T. It. 3 22200.
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del i chorągiewki zewnętrzne lotek drugiego rzę-

du karminowo czerwone; lotki, stórówki, dziób

i nogi czarne, końce loteki sterówek białe. Dlu-

gość cali 61. Samicai młode pierwszoletnie sam-

ce przód szyi mają białawy. Dosyć pospolity

na Alpach szwajcarskich, we Włoszech; na Pi-

reneach w Hiszpanii; niedawno postrzeżony

w Dalmacyi, czy się na Tatrach znajduje niewia-

domo; w Azyi na Kaukazie i w okolicach Der-

bentu.

2 POMÓRNIK BAILLON'A, m. Zichodroma
Baillonii

„Piechion de Baillon, VIEILL., Gal. pł. 172.

Zwierzchu brunatny ; przód szyi bialy,

z obu stron szyi plama czerwona, spód ciała bia- !

ławy brunatno upstrzony. lotki białawo brze-

żyste. Ojczyzną Nowa Hollandya.

3. CERTHIA FUSCA, LATH., Hćorataire Brun,

AUDEB. pł. 65. którą Cuvier nie bez powąt-

piwania tu załącza; brunatna; na gardzieli i pier-

siach biało i brunatno upstrzona. z plamą poma-

rańczową na środku dzioba. Długość cali 6. Ma

mieszkać na wyspach morza spokojnego.
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RODZAY PIĘTNASTY.

DUDEK, Rzacz; UPUPA, LiNN.

Upupa et Fregilupus, LEss.

Jqomb, Jzonb, Ross, Dedek, Chochohlaucek,
Cz.; Wiedehopf, NiE.; Huppe, FR.; Hoope, ANG.;
Upupa, Uperga, Wt.

Dziób przedłużony słabo łukowaty, szczu-

pły, Ściśniony, przy nasadzie trójgraniasty, w koń-

eu tępy; krajce gładkie, język krótki.

Nozdrza nasadowe, poboczne, małe, jajo-

wate, otwarte. :

Nogi poskoczne, mierne , pazury krótkie,

słabe.

Skrzydła mierne, łotka 4-ta i 5-ta naj-
dłuższe. ę

Ogon równy. :
Z ośmiu gatunków tym rodzajem w ukla-

dzie Linneusza objętych, ledwo trzy teraz

dobrze rozpoznanych pozostaje. Ptaki te mie-

szkają w Afryce, jeden tylko z nich Dudek
właściwy Europę i Azyą zwiedza, a lubo co-

rocznie tak daleką wędrówkę odbywać musi,

lot jego wszakże nie odpowiada bystrości lotu
innych wędrujących ptaków. Obyczaje Dudków

są łagodne, spokojne lecz nietowarzyskie. Zyją
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w jednożeństwie parami, gnieżdżą się raz do

roku w głębokich dziuplach drzew wypróchnia-

łych. Samica niesie jaj 4—7, które pilnie na-
przemian z samcem wysiaduje. armią się o-

wadami, chrząszczami, świerszczami i robac-

twem , które biegając na ziemi chwytają, lub
dlugim swym dziobem z błotnistego szlamu wy-
dobywają. Pierzeniesię Dudków jednokrotne

nie ulega odmianom ubarwienia; młode któtszym

dziobem od starych się różnią. Nazwisko prawie

we wszystkich językach od głosu ich wzięte,
mięso w krajach południowych za dobrą ucho-

dzi zwierzynę.

A. Dziób od głowy dłuższy, tępy.

1. DUDEK WŁAŚCIWY, m. Upepa Epops, LINN.

Huppe vulgatre, BUFF., enł, 52.

Rudawo czerwonawy; na głowie czub ob-

szerny rozwijalny, wachlarzowaty, z piórek dłu-

gich, szerokich złożony, każde piórko przy koń-

cu białe. czarną plamą zakończone; skrzydła i

ogon czarne, grzbiet szarawy, na skrzydłach pięć

przepasek bialych,na środku sterówek jedna sze-

roka; podbrzusie biale na bokach plamiste, Dlu-
gość cali 11. U nas pospolity. Do najzimniej-
szych krajów zalatuje.
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2. DUDEK AFRYKAŃSKI, m. Upupa africa-
na et minor, AUCT.

Huppe d'Afrique, AUDEB. prom. pl. 2 *).

Za odmianę poprzedzającego poczytywany,

cokolwiek mniejszy i ciemniejszy, z lotkami

niepłamistemi. Mieszka w Afryce południowej.

(w Indyach Wschod. LEss).

' B. Dztób długości głowy, ostrokończysty.

3. DUDEK BIAŁY, m. Upupa capensis, GMEL.

| Huppe du Cap, Butr,. enł. pl, 697.

Fregilupus oapenae, PES),

Bialy; płaszcz i ogon brunatno popielaty,

na skrzydle lusterko białe, czub na głowie wy-

soki rzadkawy z piórek wązkich złożony, dziób -

*%) AubEnEnT eż VrertLoT, Oż5. dorćs: u wielu autorów

postrzegamy cytacye tablie tego dzieła pod imie-
niem samojednego Vietllota.

**) Lesson zarzucając Temminck'owi niewłaściwe prze-

niesienie ptaka tego do rodzaju Pastor, sam błąd
popełnia, ponieważ Pastor capensis, Temu, z in-

nego rodzaju jest wyłączony. Obacz mojćj Orn,

Tod BGZ201.
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i nogi żółte. Długość cali 16. Ojczyzną Przylą-
dek Dobrćj Nadziei i wyspa Madagaskar.

RODZAY SZESNASTY.

OZDOBNIK, JAR; EPIMACHUS, Cvv.

Falcinellus, ViEiL.; Pźiloris, SYAINS;

Upupa et Paradisea, AucT.

Promerops, Epimaque, FR.

Dziób miernie przedłużony , szczupły, Ści-

śniony,mnićj więcćj łnkowaty, szczyt wyraź-

ny naczolo zachodzący, kąt paszczowy aż pod

oko sięga; krajce wierzchnie przy końcu słabo

- wyszczerbione, szczęka od żuchwy znacznie dłuż-

sza; język krótki chrząstkowaty. !
Nozdrza nasadowe poboczne, z przodu o-

twarte, z tyłu błonką kutnerowatą przymknięte.

Nogi poskoczne mierne, palec skrajny po

pićrwszy staw dośrodkowego, wnętrzny w osa-

dzie przyrosły, obówie tarczowate.

Skrzydla mierne, lotka 4-ta i5-ta najdłuższa.
Ogon różnoksztaltny, sterówek 12,
Cuvier ustanowił ten rodzaj z ptaków ro0z-

proszonych w dawniejszych systematach w ro-

dzajach Upupa, Paradisea i Promerops. Ozdo-

bniki mieszkają pod strefą gorącą starego lądu

i należą do liczby ptaków zachwycających oko
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pięknością swego upierzenia. Samce niektórych

gatunków ozdobione są prócz tego przedlużone-
mi szybowemi piórami, tych samice są zupełnie
pozbawione, a ubarwienie mają po części bru-

natne iszare. O sposobie życia i obyczajach O-

zdobników nawet poźniejsi wędrownicy żadnćj
nie czynią wzmianki.

A. Ogon 153 przodłużon,y i mocno stop-
niowany.

1. OZDOBNIK PYSZNY, m. Epimachus super-
bus, Civ.

u

Promerops a large BD, BuFF., enł. 639
ó, 638 Q.

Upupa superda, LATH.; Upupamagna, GMEL.

Promerops, SHAW; Upupa fusca , GKEL. ?

Aksamitno czarny z odcieniem purpurowym, :

pióra szybowe pokrętne, szerokie, w górę zagię-

te modro brzeżyste z blaskiem szmaragdowym;

taki sam błękit na głowie ina brzuchu błyszczy,

grzbiet zielono pozłocisty, ogon czarny z poły-

skiem szafirówym, długi stop 23. Długość cale-

go ptaka stop 35. Samica mniejsza z wierzchu

rdzawo kasztanówata, gardziel ma czarną, spód
ciała brunatno i czarno falisty, ogon znacznie

krótszy, rudy. Ojczyzną Nowa Gwinea.
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2. OZDOBNIK CZERWONODZIOBY, m. Zpi-
| machus erythrorhynchos, LICHT., Cat. 1835.

EKpimaque «4 bec rouge, AUDEB. Prom. pl. 6.
fed billed promerops, LATH.,

Irrisor capensis, LESS.; Merops, Cuv.
Phoeniculus notatus , JAR.

Upupa erythrorhynchos , AucT.

Czarny z połyskiem metallicznym zielonym,

fioletowym i modrym, na skrzydle dwie plam-

ki białe, ogon przedłużony stopniowany, końce
© sterówek białe dwuplamiste, dziób i nogi czer-

wone. Długość cali 12—14. Ojczyzną Kaffrerya.

zł Ogon równy lub zaokrąglony.

3, OZDOBNIK BIALY, m. Epimachus albus,

; Cuv.

LEpimaque a douze filets, AUDEB. Ots. de
Par. pl. 13.

JFalcinellus resplendescens , VIEILL., LESS.
Paradisea alba, BLUMENBACH eż AUCT.

Giowa, szyja, piersi, grzbiet i ogon aksa-

mitno czarne fioletowo mieniące; na bokach pier-

si pióra obrzeżone kolorem zielono złocistym,
szybowe pióra przedlużone sute biale, z pomię--
dzy tych sześć z każdćj strony,zakończonych
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bardzo długą witką czyli włosowatą stosiną,

brzuch biały. Długość cali 16. Ojczyzną Nowa

Gwinea. O odmianie zupelnie białćj takoż na-
mieniają niektórzy.

4. OZDOBNIK WSPANIAŁY, m. Epimachus
magnificus, Cuv.

L'Epimaque Promefil, Vail. pł. 16, $.
Epimaque magnifique, LESS. Cent. Zool.

pl. 4, $.

Aksamitno czarny; wierzch głowy i tarcza

obejmująca cały przód szyii piersi stalisto mo--

dra z blaskiem szmaragdowym, pióra szybowe
wązkie bardzo długie , rozpierzchie, w dół za-
gięte, czarne z fioletowym połyskiem. Ojczyz-
ną Nowa Gwinea.

5. OZDOBNIK KRÓLEWSKI, m. Epimachus
regłus, Less.

Epimaque royal, LESS., Zool. Coą. pl. =
Ptilorisparadiseus, Swalys.

aliciisć czarny purpurowo mieniący;

wierzch głowy i gardziel zielone z połyskiem

szmaragdowym i modrym bez ozdób szybowych,
tylko na bokach pióra zaokrąglone zielono brze-
żyste. Ojczyzną Nowa Gallia południowa.

©rn. T. it' 00



|
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6. OZDOBNIK MODRY, m. Epimachus indicus.

Promćrops bleu, Av. prom. pl. 9.
Upupa indica, LATH.

Modry z polyskiem bez żadnćj odmiany,
dziób czarny, tęcze czerwone, nogi popielate.
Długość cali 12. Ojczyzną Indye Wschodnie.

7. OZDOBNIK JEDNOBARWNY, m. Epima-

chus unicolor, IACHT.

"LicHr. Cat. 1842.
Rhinopomastus cyanomelas, LESs.
Falcinellus cyanomelas, VIEILL.; VAILL. pł.

5,—6.

Merops, Cuv.

Z wierzchu modro, od spodu ziełono bły-
szczączy, dziób czarny, lotki wewnątrz biało
pręgowane. Długość cali 10. Ojczyzną Maf-
frerya.

RODZAY SIEDMNASTY.

SIERZPODZIÓB, m. DREPANIS Teu.

Mellithreptus, VIEILL.; Certhia, Auct.

Heorotatre, FR. i

Dziób przedłużony, bardzo łukowato zgię-
ty, prawie półkolisty, przy nasadzie gruby trzy-
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graniasty, w końcu szydlowato zeszczupłony,

szczęka od żuchwy dłuższa, krajce gładkie, ję-
zyk krótki chrząstkowaty%

Nozdrza nasadowe poboczne, z wierzchu
btonką w pół przymknięte, okrąglawe.

Nogi poskoczne, szczupłe, wysokie, skok
od palca środkowego we dwoje dłuższy, palce
krótkie, poboczne, równe.

Skrzydła dlugie, lotka 3-cia, 4-ta, i 5-ta naj-
dłuższe,

Ogon mierny, równy, sterówek 12.
Vieillot (Ożseau dorćs), w swoim rodzaju

Mellithreptus, przeszło dwadzieścia gatunków

wylicza, ztćj liczby ledwo trzy do właściwych

Sierzpodziobów należą, resztę popelnił Miodo-
jadami i Czerwonkami. Sierzpodzioby mieszka-
ją na wyspach morza południowego. Obyczaje
ich nie są dostatecznie poznane, Nazwisko //re-
panis pochodzi od kształtu sierzpowatego dżio-
ba, francuzkie zaś Heorotaire z języka mieszkań-

ców wysp Sandwich wzięte,

1. SIERZPODZIÓB PĄSOWY, *) m. Drepanis
vesttarius, TEMM.

Hćorotaire rouge, Auv. pl. 52. Q.
„ L' Akaiearoa, 0. pl. 53 Q.
Certhia vestiaria, coccinea et obscura, AUCT.

 

*) Mieszkańcy wysp Sandwich robią z piór tego
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Świetno pąsowy; skrzydłai ogon ezarne,
dziób czarniawy, nogi żółte. Długość cali 55.
Ojczyzną wyspy Sandwich.

2. SIERZPODZIÓB CZARNY, m. Zrepanis pa-
„eificus, TEMM.

Hćorotaire Hoho, Auv. pl. 63; Certhia pa-

cifica, AUCT.

Czarny; naramniki, kuper i rżyć żółte
spodnie pokrywy skrzydeł białe , dziób bruna-
tny przy nasadzie białawy. Dilugość cali 74.

3 SIERZPODZIÓB ZIELONY, m. Drepanisfal-
catus ?

4

Certhia falcata,AUCT.

 

Sierzpodzioba podziwiającćj piękności płaszcze Ma-
ros zwane; w tych sami tylko wodzowie w dni u-
roczyste i nawyprawy wojenne występują. Ile ty-

sięcy tak małych ptaków na wytkanie jednego

Maros, mającego do pięciu stóp długości upotrze-
biają, łatwo każdy pojmie; a stąd wynikło mnie-

manie że już wytępionemi zostały, ku czemu i

rzadkość ich po europejskich zbiorach za dowód
posługiwać mogła. Wszakże mnóstwo skórek przy-

wiezionych niedawnemi czasy na korwecie la Bayon-

notse przeczącym stało się dowodem takowego

wniosku. |
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Zielony; na głowie, piersiach i ogonie fio-

letowo błyszczący. skrzydła i podbrzusie bru-
natnawe. Długość cali 5%, Z opisu Latham'a
tylko znajomy.

RODZAY OŚMNAS TY.

LĘCZAK, m. POMATORHINUS, Hoksr.

Dziób długości głowy wyższy niż szeroki,
nachylony od samćj nasady, od połowy lekko
zgięty, ściśniony; szczyt ostry na czoło zacho-
dzący,krajce gładkie, sztabka ostra, język krótki
chrząstkowaty.

Nozdrza przynasadowe, małe, bionką kut-
nerowatą z wierzchu przymknięte.

Nogt poskoczne, mierne; ksiuk silny, pal-
ce poboczne równe, pazury ściśnione bruzdo-
wane. —

Skrzydła krótkie, zaokrąglone, lotka 1-wsza
bardzo krótka, 4-ta, 5-ta i 6-ta najdłuższe.

Ogon mierny zaokrąglony, sterówek 10.
Nowy ten rodzaj przez P. Horsfielda usta-

nowiony zawiera kilka gatunków niedawno od-
krytych, z których Łęczaka górnego podając za
typ rodzajowy, obyczaje z opisów angielskiego
naturalisty umieszczamy. Ptak ten mieszka w la”
sach na najwyższych górach wyspy Jawy, na 7000
stop nad poziom morza wzniesionych itój wy-
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sokości nigdy nie opuszcza; nigdy go w dolinach

nie spotkano. Karmi się jagodami różnemi, a
gniazdo swe na wierzchołkach drzew buduje.
Wogólności są to ptaki kształtem i wielkością,

*krom dziobałukowato zgiętego, do naszych więk-
szych Drozdów bardzo zbliżone. Upierzenie ma-
ją smętne brunatne lub szare.

1, LĘCZAK GÓRNY, m. Pomatorhinus monta-

mus „ HIORSF.

Pomatorin montagnard, TEMM. pł. coł.

tezte,

Kasztanowaty; wierzch głowy czarniawy,

brwi i przód ciała białe, dziób i nogi brunatne.

Ojczyzną Jawa.

2. ŁĘCZAK DROZDOWATY, m. Pomatorhi-

nus turdinus, TEMM.

Pomatorin grivelć, TEuM., pl. coł. 441.

Brunatno szary, naskrzydłach i ogonie ciem-

niejszy; gardziel biała, brzuch białawy szaremi

plamkami upstrzony, sterówki białą plamą za-

kończone, dziób i nogi czarniawe. Dlugość ca-

1i104, Ojczyzną nawa Hollandya,
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3. ŁĘCZAK TRÓJPRĄG, m. Pomatorkinus tri-
vtrgatus.

Pomatorin tribande, 'Temw., pł. coł. 443.

Z wierzchu czarniawo, od spodu czerwo-
nawo szary, trzy szerokie pręgi zajmują wierzch
głowy i wyższą część karku, środkowa popie-
lata, dwie poboczne, przód szyi i piersi białe,
przepaska przez oko i ogon czarne, sterówki
biało zakończone. Długość cali 93. Ojczyzna
tamże.

'4. ŁĘCZAK BIAŁOCZELNY, m. Pomażorhi-
nus temporalis, ELORSF.

Brunatny; czoło, skronie, przód szyii
piersi białe, nad okiem brew i ogon czarne, koń-
ce sterówek białe. Znaleziony w Shoal-Water-
Bay na pobrzeżach nowćj Hollandyi.

5 ŁĘCZAK BIAŁOBRWISTY, m.. Pomato-
rhinus superciliosus, HoRsF.

Szaro brunatny; brwi aż do karku sięgają-
ce, przód szyi, piersi i końce sterówek białe,
dziób i nogi czarne, Ojczyzną Nowa Hollandya'
Czy nie ten sam, co 2. trioirgatus TEMM?
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6. ŁĘCZAK IZYDORA, m. Pamatorhinus Isido-

riż, LES5,

Pomatorin d' Isidore, LEss., Zooł. de la Coq.

pl. 29. f.2

Ciemno kasztanowaty , na piersiach świet-

lejszy; na grzbiecie w szarawy, a na skrzy-

dłach i ogonie w czerwonawy kolor przecho-

dzi. Ojczyzną Nowa Gallia południowa. Przez

Lesson'a sławnemu Izydorowi Geoffroy przy-

pisany.

RODZAY DZIEWIĘTNASTY.

MIODOJAD, m. MELLIPHL4G-4, LEWIN, TEMM.

Philedon, Cuv.; Philemon, VIEILL.; Phyl-

lornis, BOJE, TEMM.

- Dziób mierny, lub od głowy cokolwiek krót-

szy, ściśniony, ostry, lekko zgięty przy końcu,

spłaszczony przy nasadzie , szczyt zaokrąglony

na czoło zachodzący, krajce wgięte, wierzchnie

przy końcu lekko zacięte, czasem gładkie.

Nozdrza poboczne, prawie przyśrodkowe,

w rówku otwarte, jajowate, bionką chrząstko-

watą przysklepione; język trochę wysuwalny,

kutasikiem strzępiastym szczeciowatym zakoń-
czony.
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Nogi poskoczne, mierne, palec zewnętrzny

po staw drugi, wnętrzny po pićrwszy ze środ-

kowym zrosły; ksiuk długi, silny.

Skrzydła mierne, lotka 4-ta i 5-ta naj-
dłuższe.

Ogon mierny prawie równy, czasem prze-

dłażony, stopniowany; sterówek 12.

Ptaki wyłączone z rodzajów Merops, Cor-

vus, Gracula, Turdus, lcterus, Certhia i t. d.

z dodatkiem nowo odkrytych stanowią niniej-

©.szy rodzaj, przez Cuvier'ą między Pluszczami
"._1Gwarkamiumieszczony; wszakże cechy cha-

rakterystyczne dostatecznie udowodniają jakie

w systemacie powinien zajmować miejsce. O
obyczajach Miodojadów to tylko wiemy, Żepo

większćj części żywią się słodyczą kwiatów, że

niektóre mają przyjemnie śpiewać, że inne gwar-
liwością i zuchwałością się odznaczająi że

wszystkie mieszkają w Australazii i na wyspach
morza indyjskiego.

ODDZIAŁ PIERWSZY.

4. Na bokach głowy wyrostkimięsiste, soplowate..

1. MIODOJAD SOPŁOWIEC, m. Melliphaga
caruncułata.

Philedon a pendełoques, ViEiLL. Gal. pl. 94.
+ Om. 'F. II. 57
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Cortus paradowus, DAvv.; Merops carun-
culata, LATH.

Ceradion carunculata, VIEILL.

Antochara carunculata, EIORSF.

Dwa wyrostki mięsiste, soplowate, blisko na
cał długie, z obu stron głowy pod okiem wiszące.

Brunatno popielaty; pióra na głowie i na karku

biało brzeżyste, spód ciała białawy brunatno

upstrzony, gardziel biała, środek brzucha żół-

ty, łotki i stćrówki białą plamą zakończone,

ogon diugi stopniowany, dziób brunatnawo czar-

ny. Długość cali 15. Ojczyzną Nowa Zelandya.

2. MIODOJAD CZARNY, m. Melliphaga stur-

nina, m. z

Wattled—Stare, LATA., Synops. pl. 36.
Graculła et Sturnus, AUCT.

IWyrostki przy nasadzie żuchwy wiszące, o-

hrągławe, pomarańczowe.

Czarny, grzbiet i pokrywy skrzydeł rdzawe,

samica brunatno rudawa, wyrostki mało znacz-

ne, dziób i nogi czarne. Długość cali 93. Oj-

czyzną Nowa Zelandya,

3. MIODOJAD FULAHAJO, m. Melliphaga
Fulahajo, m.

Plhilddon Fulakajo, AUDER. pł. 69, 8, 70, 9.
Certhia carunculata, AuCT.
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- Dwa żółtawe wyrostki przy nasadzie żuchwy.

Z wierzchu oliwkowo zielony, gardziel żół-

to rdzawa, piersi rdzawe, brzuch popielatawy.

Długość cali 74. Ojczyzną wyspa Tonga-tabu na
oceanie południowym.

ODDZIAŁ DRUGI:

B. Przy nasadzie dziobu wyrostek twardy.
1

4. MIODOJAD ROŻKOWATY, m. Mellipkaga
cornicułata.

Philćdon cornu, Burr., Ed. Sonn. Dis. T.

XVIII. p. 290.

Corbi Calao, VAitL., Ois. rares, pł. 24.

Merops corniculatus, LATH.

Tropidorhynchus, HORSF., LESS.

Przy nasadzie dziobu blisko czoła wyrostek

zaokrąglony brunatny, ; cala długi.

Brunatny; głowa rzadkiemi włosistemi piór-

kami okryta, przód szyi i piersi białemi wąz-

kiemi zaostrzonemi piórami odziane, sterówki

białą plamą zakończone, dziób żółty, nogi bru-

natne. Długość cali 13. Ojczyzną Nowa Hol-

landya.
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5. MIODOJAD MNICH, m. Melliphaga Mona-
chus.

Philedon Moine, LEss., Tr. dOrn. p. 401:
Atl. pl. 52, fig. 2.

Merops monachus, LATH.

Z wierzchu brunatno rdzawy, od spodu po-
pielatawy, na gardzieli i na piersiach piórka

mnićj zaostrzone jak u poprzedzającego, przy
stosinach rude, dziób i nogi czarne. Długość
około 12 cali. Ojczyzną Nowa Gallia połud-

niowa. =

6. MIODOJAD MODROSKRZYDŁY, m. Meżli-
phaga diemensis.

Philedon diemenois, Tropidorhynchus die-
imensis, LESS.

Do Miodojada szarego podobny; różni się
biękitnemi skrzydłami i nieco rudawym brzu-

chem. Czy nie ten sam w doskonałym stanie

ubarwienia ? Mieszka na ziemi Van-Diemen.
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ODDZIAŁ TRZECI

C. Okolice oczu nagie bez żadnych wyrostków.

7. MIODOJAD ŁUSKOWANY, m. Melliphaga.
phrygia.

Philedon noir et jaune, SHAW. Gen. Żool.
pl. 20.

Merops phrygłus, AucT.

Czarny; na grzbiecie, pokrywach skrzydl-
nych, piersiach i brzuchu pióra żółto brzeżyste
rybią łuskę wyobrażają. Długość cali 12. Oj-
czyzną Nowa Hollandya.

8. MIODOJAD GORUK, m. Melliphaga Goruck.

Philedon Goruch, AUDEB. pł. 88.
Certhia Goruch, SHAw.

Ciemno zielony; obrzeżenie piór i stosiny

biale, sterówki biało zakończone, okolice nagie
oczu czerwonawe, przepaska przez oczy i brze-

gi lotek ciemno rdzawe. Długość cali 12. Oj-
czyzną Nowa Gallia południowa.

9. MIODOJAD CZARNOŁBISTY, m. Melli-
c phaga graculina.

Philćdon graculće, AUDEB. pł. 87.
Certhia graculina, SHAw.
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Z wierzchu szaro rdzawy, od spodu biały;
wierzch głowy czarny poprzeczną białą przepa-
ską na środku przedzielony, nagie okolice oczu
i połowa dzioba od nasady żółta. Długość cali
124, Ojczyzną Nowa Hollandya.

10. MIODOJAD BIAŁY, m. Melliphaga lunata.

Philedon fuscałbin, AuDtB. pl. 61.
Certhia lunata, Suaw.

Biały; wierzch głowy i kark czarne, na cza-
lu przepaska biała, płaszcz gliniastego koloru,
okolice oczu czerwone, brzuch popielatawy.
Dlugość cali 52.

11. MIODOJAD SZARY, m. Melliphaga molu-
censżs.

Philedon Polochion, Burr., Ois. T. VI.
p. 477.

Merops molucensis, GNEL.

Z wierzchu ciemno szary, od spodu świe-
tejszy, na policzkach plama czarna, na czalu

plamki biale, na gardzieli pióra jedwabisto sre-
brzyste, dziób i nogi czarniawe. Długość cali

14. Ojczyzną Buron jedna z wysp Moluc-
kich.
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ODDZIAŁ CZWARTY.

D.Okolice oczu całkiem upierzone.

12. MIODOJAD KĘDZIORNIK, m. Melliphaga
Notcae Zelandiae.

Philedon 6 cravatte frisće ou Kogo, Sos-
NINI. Ożs. T. XVIII. p. 284.

Merops cincinatus, LATH., SHAw, Gen. Zool.
pł. 22.

Czarny zielono mieniący; wiązka piór bia-
tych: w kędziory skręconych wyrastająca pod

uchem spada z obu stron szyi i dosięga przodu

piersi, półobróż na przodzie szyi i pokrywy nad-
ogonowe blękitne; pióra nad piersiami pokręt-
ne wązkie ze stosinami białemi, naramniki zie-
lono i biękitno mieniące, na skrzydle przepaska
biała, ogon równy. Długość cali 10. Ojczyzną
Nowa Zelandya.

13. MIODOJAD ŻÓŁTOBOKI, m. Melliphaga
Jascicułata,

Philedon Moho, TEuu., pł. coł. 471.
Gracula nodilis, MERREM.

Merops niger et fasciculatus, AUCT.

Czarny z połyskiem stalistym ; z pod skrzy-

del wyrastają pióra długie jedwabiste, które
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kształcą z obu stron ciała, dwa piękne złoto żół-

te czuby, ogon długi stopniowany, dwie średnie.

"sterówki bardzo przedłużone rynienkowato

skręcone , pokrywy podogonowe żółte, wielkość

Szpaka pospolitego. Długość razem z ogonem

wzięta cali 12. — Anglik Dzron świadczy, iż mie-

szkańce wysp Sandwich złowionym tym Mio-
dojadom wyrywają z pod skrzydeł żółte pióra,

których , jakeśmy już wyżćj namienili, używa-
ja do bramowania swoich maros, a po odebra-
niu im tćj ozdoby na wolność wypuszczają.

14. MIODOJAD ZŁOTOUCHY,m.Melliphaga

| auriculata. i

Philedon ' 4 oreilles jaunes, AUDEB. pł. 85.
 Certhia auriculata, VIEILL.

Czarno zielonawy, od spodu żółtawy, wierzch

głowy zielony żółto łuskowany, na uszach wiąz-

ka piór złoto żółtych Iśnących , lotki i sterów-

ki żółtawo brzeżyste, ogon klinowaty. Długość
cali 73. Ojczyzną Nowa Hollandya.
Uwaga. Philedon Chrysotis, LESSON'A i Melliphaga
auricomis, SWAINSON'A, czy nie są synonimami

tego Miodojada?

15. MIODOJAD UPSTRZONY, m. Melliphaga
Novae Hollandiae.

Phtledon de la N.Holl. SoNNiN. 0is. XV1I.p.HI.

Certhia Novae Hollandiae, LATu.
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Czarny;szyja, piersi, brzuch i podbrzusie
czarno i biało upstrzone, chorągiewki wnętrz-
ne lotek i sterówek żółto pręgowane, ogon za-
okrąglony, dziób brunatny z końcem białawym.
Długość cali 7. Ojczyzną Nowa Hollandya.

16. MIODOJAD ŻÓŁTOUCHY, m. Mellipkaga
«anłotłus,

Philedon gris, AuDEB. pł. 84.
Certhia xantotus, SH.

Z wierzchu szary, od spodu biały, na u-
szach plamą żółta z czarną na środku plamką,
łotki żółto brzeżyste. Długość cali 6. ya
ną Nowa Gallia południowa.

17. MIODOJAD BIAŁOBRWISTY, m. Mell.
phaga Australasiae.

Philedon noir et blanc, Aub. pl. 55.
Certhia australasiana, SH.
Phylidonyris Australasiae, LESS.

Czarniawy; brwibiałe, spód biały czar-
no nakrapiany, lotki i sterówki żółtobrzeżyste.
Diugość cali 6. Ojczyzną Nowa Hollandya.

18. MIODOJAD RUDY, m. Melliphaga mel-

i livora.

Philedon mellivore, AuDEB. pl. 86.
Certhia mellivora, SH.

Orn. T-It. : o
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Z wierzchu rudy, od spodu biały, na oczach

plama czarna, brwi białe, na 'bokach szyi prę-

ga zakrzywiona czarna. Długośćcali 7. Ojczyz-

ną Nowa Gallia południowa.

J9. MIÓDOJAD CZARNOGŁOWY, m. Melli-
phaga cucullata.

Philedon Cap-noir, AUD. pl. 60.

Certhia cucullata, Su.

Zielona; wierzch głowy, lotki i sterówki

czarne, gardziel żółtawa, pod gardzielą plama

księżycowata czerwono rdzawa, piersi biale,

brzuch żółto pomarańczowy, pokrywy skrzydeł

i kuper szafirowo popielate. Dlugość cali 54.

Ojczyzną Nowa Hollandya.

20. MIODOJAD BIAŁOUCHY, m. Melliphaga

leucotis, TEMM. *

Philedon joues blanches, TEMk., pł. col. 435.

Turdus leucotis, LATH.

Żóltawo zielony; głowa, gardziel i przód

szyi czarne, na uszach plama srebrzysto biała,

dziób i nogi czarne. Dlugość cali 7. Ojczyzną

Nowa Hollandya.
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21. MIODOJAD BIAŁOWĄS, m. Melliphaga
macułata, TEMM.

Philedon grivelć, TEuM., pł. coł. 29. fig. 1.

Żółto zielonawy; przez oko przepaska
czarniawa, pod okiem kresa od nasady dziobu
biała, na skroniach plamka złoto żólta, cały spód |
ciała brunatno popielatemi plamkami upstrzony.

Długość cali 53. Ojczyzną Oceanija.

22. MIODOJAD STRYCHOWANY, m. Melli-
phaga reticułata, TEMM.

Philedon reticulaire, TEMM., pl. col. 29.fig 2. '

Z wierzchu oliwkowo szary, gardziel biała,

od spodu na dnie popielatóm biale podłużne stry-

chy, dziób i nógi czarniawe. Długość cali 6.

Ojczyzna tamże.

23. MIODOJAD BIAŁOPRĄG, m. Melliphaga

atricapilla, 'TEMM.

Philedon cap negre, Temu., pł. coł. 335.

 figl
Certhia atricapilla, LATn.

Głowa, kark i boki szyi czarne, na poty-

licy wązki poprzeczny prążek biały, płaszcz
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oliwkowo zielony, gardzieli spód ciała biały.

Długość cali 55. Ojczyzną Nowa Hollandya.

24. MIODOJAD WAĄSATY, m. Melliphaga my-

stacalis, TEM.

Philedon moustac, TEMM., pł. col. 335, fig. 2.

Wierzch głowy i kark czarny, środki piór

wdłuż stosin białe , płaszcz ciemmo popielaty,
stosiny biale, smuga czarna od nasady dziobu

przez policzki wdłuż szyi aż do skrzydeł sięga,
spód biały, na bokach pióra czarno brzeżyste.
Długość cali 53. Odkryty przez P, Dussumier

- na wyspie Luzon.

25. MIODOJAD OLIWKOWY, m. dcp"

Dumerilii.

. Philedon Dumeril, I.ESs. Zool. coą. pł. 21.

Certhia Sannio, Aucr?

Oliwkowo zielony; czoło fioletowo mienią-
ce, na policzkach plama biała, boki żółte. Dlu-
gość cali 74.

26. MIODOJAD OKOPCIAŁY, Melliphaga ig-
nodżlis?

Philedon fuligineux, Mus. CARLs. 86 59.

Certhia ignobdlis, LATH.
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Z wierzchu czarno okopciały, od spodu po-
pielaty biało upstrzony, skrzydła i ogon brunat-

ne. Długość cali 8. Ojczyzna niewiadoma.

27. MIODOJAD KRWAWY, m. Melliphaga
sanguinea, 1

Philedon sanguinolent, SoxN. Ois. T. XVII.
p. 107.

Certhia sanguinea 2, virescens 9, LATH.
Phylidonyra sanguinea, LESs.

Krwawo czerwony ; brzuch ciemny, lotkii
sterówki czarne, rzyć biała, sterówek zaostrzo-
nych stosiny białe. Długość cali 54. Ojczyzną
wyspy Sandwich? Ziemia Van Diemen. Samica
oliwkowo zielonawa?

28. MIODOJAD KARDYNAŁEK, m. Melliphaga
cardinalis.

Phaledon Cardinal, AvDER. pł. 58.
Certhia cardinalis, GEL.

Pąsowy; dziób, uzdy, skrzydłaiogon czar-
ne, nasada dziobu biaława. Długość cali 33,
Ojczyzną Nowa Hollandya.



462 PTAKI PRZYROSŁOPALCOWE

ODDZIAŁ PIĄTY.

ZIELENIEC, m. PHYLLORNIS, *) Boit,
: 'TEMM.

E. Nogi krótkie, szczupłe, upierzenie zielone.

29. M. Zieleniec Muller'a, m. Melliphaga Mul-
lertt,

Verdin Mullerien, Temw., pł. coł. tezte.

Z wierzchu majowo zielony, od spodu świe-

tlejszy; uzdy, gardziel i przód szyi aksamitno

czarne, na podlicach kresa modra, dziób czarny.
Długość cali 74. Samica zielonawa gardziel ma

żółtą, a kresę na podlicach mało znaczną. Nowo

odkryty przezP.Muller'a na wyspie Jawie.
 

30. M. ZIELENIEC ZIELONKA, Melliphaga
cochinchinensis.

Verdin verdier, TEMM., pł. coł. 484, fig. 2.

Burr., enl. 643, fig. 3, niewypierzony.

 

*) Z uwagi iż w rodzaju Phyllornis ważniejsze cechy

w niczem się od charakterystyki Miodojadów nie

różnią i że tylko długość nóg zauważaną być mo-

że; poważyłem się rzeczony rodzaj przyjęty od

- "Temminck'a na prosty oddział zamienić.
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AUDEB. pł. 77. $, 78, 9

Turdus cochinchinensis, GNEL.

Majowo zielony; przód szyi żółty, gardziel.

czarna, licobrody, naramniki, lotki pierwszego

rzędu i ogon biękitne, dwie średnie sterówki zie-

Jone. Długość cali 53, Ojczyzną Indye Wscho-

dnie, Jawa, Borneo.

31. M. ZIELENIEC ZŁOTOCZELNY, m. Mel-
liphaga aurifrons.

* Poki 4. front d'or, TENM., pl. col. 484.

Jig. 2.

Majowo zielony; czoło złotożólte, uzdy i

przód szyi czarne, licobrody, gardziel i naram-

niki szafirowo błękitne , na piersiach przepaska
żółta. Długość cali 5. Samica niepoznana. Oj-
czyzną wyspa Sumatra. |

32. M. ZIELENIEC ŻÓŁTOGŁOWY, m. Mel-
liphaga malabarica. :

Verdin icterocephale, 'TEMM., pł. coł. 512,

fig. 2. :

Turdus malabaricus, AuCT.

Zielony, od spodu świetlejszy; głowa cy-

trynowo żólta, twarz, gardziel i przód szyi czar-

ne, cała ta czarna przestrzeń żółtym kolorem do
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koła jest obrzeżoną, kark oliwkowy , skrzydła

i ogon błękitne. Długość cali 63. Nowo odkry-

ty w prowincyi Palembang na wyspie Sumatrze.

33. M. ZIELENIEC MODROWĄS, m. Melii-
phaga cyanopogon.

Verdin barbe dle, TEuu., pł.coł. 512, fig. 1.

Ciemno zielony z wierzchu, gardziel i śro-

dek szyi czarny, licobrody błyszczące modre,

spód ciała jasno zielony, dziób krótki, szczupły,

czarny. Długość cali 6. Ojczyzna tamże.

Do Miodojadów Temminck policza Gra-
cula cyanotis, LATH., Cuvier zaś i Lesson mie-

szczą go w rodzaju Gymnops, tudzież 7urdus

„melanops, masillaris i lunulatus. Jeszcze o kil-

kanaście gatunków możnaby ten rodzaj pomno-
Żyć, wybierając z pomiędzy Sierzpodziobów,
„Hóeorotatres AUDEBERTA, z Pełzaczów, Certhia

LATHAWA i SHAW'A, oraz z ptaków rozproszonych
pod różnćm nazwaniem u innych autorów, gdy-

„by wszystkie w naturze pod ręką zgromadzone
były; lecz niedokladne, dwuznaczne opisy, i
nie zawsze wierne ryciny są zaiste niemałą w tym

względzie przeszkodą; wszakże spodziewać się

trzeba, iż w klassyfikacyi Miodojadów znaczne
zajdą odmiany.
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ALCYONY czyli GRANIASTODZIOBE; AŁCY-
A ONES, Temu. MEY.

Angustirostres, ILLIG., Pelmatodes, VEILL.,
Les Syndactyles, Cuv.

Dziób mierny lub długi, zaostrzony, prawie
czterograniasty, słabo łukowaty albo prosty.

Nogi chodowe, krótkie, trzy palce z przo-
du, jeden z tyłu, u niektórych dwa tylko zprzo-
du jeden z tyłu, obówie tarczowate mnićj wię-
cćj na skokach wyraźne.

Rzęd ten przez Temminck'a ustanowiony
ozR: rodzajów zawiera ptaki obda-
Orn. T. 59
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rzone lotem szybkim,zwinnym, bardzo do lotu

Jaskólek podobnym; szczególne ukształcenie nóg

nie służy im ani do chodzenia, ani do pelzania

po drzewach, jakoż rzadko na gaięziach, mniej

jeszcze na ziemi przysiadają; pożywienie chwy-

tają na powietrzu lub na powierzchni wód w pel-

nym locie. Gnieżdźą się w norach, raz do ro-

ku się pierzą, a piękna ich barwa nie ulega róż-

nicy ani zmianom, do jakich płeć i wiek zwy-
kle u ptaków bywa przyczyną.

| RODZAJ PIER7ZSZY.

"ŻOŁNA, JuNDZ.; MEROPS, Liv. et Aucr.

Illypka, Ross.; Żlucwa, Cz.; Immenvogel, Bie-

nenfresser, NIEM.; Gućpier, FR.; Bec-cater ,

ANG.; Gruccione, WŁ. A

Dziób mierny, szczupły, okrąglawo czwo-

rograniasty ściśniony, ostrokończysty, słabolu-

kowaly; szczyt i sztabka ostrowypukłe, kraj-

ce gładkie; język krótki, wązki, u niektórych

w końcu rozszarpany.

Nozdrza nasadowe, poboczne, okrąglawe,

szczeciastemi położystemi piórkami przykryte.

i Nogi chodowe, krótkie, palec skrajny pe

trzeci, wnętrzny po pićrwszy staw do środko-
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wego palca przyrosłe, ksiuk w osadzie zgrubia-

ły, pazur tylny najkrótszy.

Skrzydła dlugie, ostre, lotka JAMIE:naj-

dłuższa.

Ogon różnokształtny, sterówek 12.

Jużeśmywyżćj namienili o gatunkach wy-

iączonych z rodzaju Merops dawniejszych au-

torów, pozostałe prawdziwe Żolny mieszkają

w” klimatach gorących starego lądu, jeden tylko

gatunek do krajów umiarkowanćj Europy zala-
tuje. Żołny Żywią się owadami, szarańczą, a

mianowicie pszczołami, osami, trzmielami, któ-

re W powietrzu wlot łowią; żyją w polach o0-
twartych więcćj aniżeli w lasach; gnieżdżą się:
nad brzegami rzek imorzawnorach, które z nie-.

małą pracą dziobem i nogami ukośnie w pozio-
mym kierunku na cztóry do sześciu stop głębo-

kości wygrzebują. W miejscach swobodnych

gdzie się mnóstwo Źołn razem gnieździ, ur-

wiste brzegi tak są gęsto podziurawione, iż zda-

leka jak;plastr miodu wyglądać mają. (Thiene-
man). Jaja wszystkich znajomych Żołn są o-

_krągławe, białe z połyskiem. Barwa jak się
już powiedziało, żadnym nie ulega odmianom,

głos mają gwiżdżący do głosu Kulików podob-

ny; mięso jadalne.
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ODDZIAŁ PIERWSZY.

A. Dwie średnie sterówki przedłużone.

1. ZOŁNA WŁAŚCIWA *), m. Merops Apia-
ster, LINN.

Gućpier vulgatre, BUFF., enl, 938.

Z wierzchu rdzawo kasztanowata, czoło

„biało blękitnawe, dziób i przepaska przez oko

czarne , gardziel żółta czarną pręgą od spodu

 

*) Żołnę tę nazywamy właściwą dla lepszego odróż-

nienia jćj od niewłaściwie nazwanych Żółnami

Dzięciołów. Ks. Jundziłł (Zool. TV. 2. k. 133.)

najpierwćj pod tym względem uwagę krajowych

naturalistów zwrócił. Najdawniejsze ojczyste dzieła

nie są odtego błędu wolne, i tak: wMyslistwie

piaszem, pod nazwiskiem Żołny czarnej i szarćj,

dwóch Dzięciołów umieszczono. Takową omyłkę

Prof.Waga w ostatniem tego dziełka wydaniu r. 1842,

sprostował.Rzączyński, łnAucżuarto,w rozdzialeCIX,

(aves quarum nomina polonica tantum audiuntur,)

zowie ją Szczurkiem; a na karcie 393, namienia o

dwóch, Merops flavescens, Żołna żółtawa; lecz do-

łącza Żółnę szarą, M.ravus, verter rubens, ro-

strum et lingua longior, ta jest niezawodnie Dzię-

ciołem. Ks. — rodzaj Picus mianuje Żółną
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ograniczona; tęcze czerwone, spód ciała sela-
dynowo zielony, lotki i sterówki zielono oliw-
kowe, dwie średnie sterówki o dwa cale od
ogona dłuższe. Dlugość cali 11. Młodych bar-
wa mnićj wyraźna. — (Merops chrysocephalus,
LATH. i Merops Schahagha, FORsk.) Ojczyzną E.
uropa południowa, Azyai Afryka; u nas tylko
na Podolu i Ukrainie się gnieździ, nigdy na półe
noc nie zalatuje.

2. ŻOŁNA MODROBRWISTA, m. Merops_su-
perciliosus, LINN.

Gućpier Pattriche ou Savigny, RuFF. enł. 259.
Merops persicus, PALL.; Merops 'aegyptius,

NAVIG.

M. Savigny, VAILL. pl. 6.

a rodzaj Merops, Pszczotojadem. Dalćj w Zoologii
dla Szkół narodowych wydanćj 1789 r. na karci
266, jest następna wzmiankaŻżywcem z Rzączyń-
skiego wzięta: „,a nas znajduje się Żółna żołta i sza-

ra*. Naostatek w Zoologii wydanej r. 1836 w Wilnie,
na karcie 282 kosci:6 ,.,nadewszystko prze-
kłada pszczoły, które długim językiem z ulów wy-
ciąga,* i tu mową o Dzięciole zielonym, bo Żółna
właściwa ma język krótki, a pszczoły tylko w lot
łowi. Z tego się okazuje,iiż aatorowie dzieł przy-
toczonych grónakkćj Żółny nigdy nie widzieli,
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Z wierzchu ciemno zielona, od spodu świe--

tlejsza , czoło i brwi czarnomodre , uzdy czar-

ne, pod okiem kresa biękitnawa, gardziel zół-

ta, niżćj na szyi kasztanowato ruda, dziób czar-

ny, Średnie sterówki dwa razy od ogona dłuż-

sze. Długość cali 11. OjczyznąAfryka, Persya.

W gubernii Astrachańskićj nad brzegami morza

Kaspijskiego przez Pallas'a postrzegana.

3. ŻOŁNA ADANSON'A, m. /Merops Adansonii
LINN.

Gućpier Adanson,VAILL., pł. 13.

Burr., enl. pl. 314; Merops senegalus et

badius, Cuv.

M. cyanopygius, LESS.?

Wierzch głowy, kark, płaszcz i ogon rdza-

wo kasztanowate, końce przedłużonych steró-

wek czarne, czoło, twarz, cały spód, kuper i

pokrywy nadogonowe seladynowo błękitne.

Długość cali 12. Ojczyzną Senegal.

4. ŻOŁNA BLĘKITNA, m. Merops castaneus,

LATH.

Gućpier Latreżlle, VAtL., pl. 12. |

BurF., enl. 252; Merops badius, GMEL.

Całkiem seladynowo błękitna oprócz wierz-

chołka głowy, karku i grzbietu, które są ciem-
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no kasztanowatego koloru; na skrzydłach zie-
loność się przebija, dziób czarny, nogi czerwo-
nawe. Dlugość cali 11. Ojczyzną Isle de France,

5. ŻOLNA DLŁUGOSTERNA, m. Merops mela-
nurus, Eloks et VIG.

Gućpier a longs brins, Liss., TR. d'Orn.
2. 138.

Zielono żółtawa; policzki czarne z abwód-
ką szafirową gardziel żółta, piersi czarne, czal
rdzawy, kuper biękitnawy, ogon czarny, dwie
środkowe sterówki bardzo przedłużone wązkie.
Ojczyzną Nowa Follandya.

6. ŻOŁNA ZIELONA, m. Merops viridis, LaNx
Gućpier Lamarch , VAlLL. pł, 10.
G. 4 collier, BurF., enł. 740.
M. aegyptius, FORSK.

Żóltawo zielona z wierzchu, przez oko prze-
paska czarna, gardziel seladynowo blękitna
z czarną księżycowatą u spodu plama, spód cia-
la biękitnawy. Długość cali 10, Ojczyzną Bengal.

Odmiana tego gatunku blado żółtawa Me-
rops coromandus, LATH., Gućpier citrin, VAILL.

pł. 11.
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7. ŻOŁNA DWUBARWNA, m. Merops malim-
bicus, SH.

Gućpier bicolor, VAILL. pł. 5.

Merops bicolor, DAuD.

Szaro czerwonawa Z wierzchu, na głowie,

karku i skrzydłach ciemniejsza, spód czerwony,

na podlicach kresa biała, dziób i nogi czarne.
Diugość cali 10. Ojczyzną Ata, pobrzeża An-
golskie.

8. ŻOŁNA CUVIERA, m. IE Cuvieri.

,VAILL.

Gućpier de Cuvier, VAILL. pl.9.

Merops Savigny, ŃWAJNS,

Zielona z wierzchu, skrzydla i ogon błę-

kitne, wierzch głowy czarny; czoło, brwi, gar-
dziel i brzuch biale, pręga przez oczy i gardziel
czarna, dwie średnie stćrówki we dwoje od in-
nych dłuższe wązkie, w końcu czarne, Długość
cali 10. Ojczyzną Senegal.

9. ŻOŁNA LECHENAULT"A, m. Morope Le-

schenaultii.

Gućpier Lechenault, VAL. pł. 18.
Merops urica, SWAINS.
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Z wierzchu kasztanowata, gardziel żółta,
czarno brzeżysta, w.ogonie dwie średnie sterów-
ki mało przediużone. owyspa Jawa...

10. ŻOŁNA WIDŁOWATA, m. Merops taiwa,
VAILL.

Guepier 64 qucue d'Hirondelle ou Tava,
VAILL. pł. 8.

Merops azuror, LESS?

Zielona; gardziel Żółta; czoło i półobróż
na szyi szafirowa, ogon widłowaty bez prze-
dłużonych sterówek. Ojczyzną Afryka połud-
niowa.

ODDZIAŁ DRUGI

B, IW'ogonie miernym wszystkie sterówki
rówućj długości.

11. ŻOŁNA BAWETNA, m. Merops amie-
łus, TEMk. i

Gućpier 4 fraise, TEMM., l. coł. 310.
„dlcemerops, GEOFF.

Filia cdawiełka Żołna świćżo odkryta
na wyspie Sumatrze przez PP.. Diard i Duvau-
cel, ma wierzch głowy jasno purpurowy fio-

Orn. T. 1. 60
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letowo mieniący, kantar zielono błękitny, gar-

dziel i przód szyi ozdobiony bawetą pąsową

z piór dlugich strzępiastych aż na piersi zwi-

słych ukształconą; reszta upierzenia majowo

zielona, spód sterówek ed nasady żółty, przy

końcu czarny. Dziób silny łukowato zakrzy-

wiony ze szczytem odznaczonym dal powód P.

Geoffroy de St. Hilaire do wyłaczenią jćjz ro-

dzaju Merops. W ubarwieniu ulega iły od-

mianom. Długość cali 11.

12. ŻOŁNA RÓŻOWA, m. Merops nubicus,
GMEL.

Gućpier rose a,tcte bleue, VA1LL. pł. 3. BUFF.,

enl. 649.

Merops superbus et coeruleocephalus, AuCT.

Różowa; na grzbiecie ceglasto czerwona,

głowa, kuper, i pokrywy ogonowe seladyno-

wo błękitne, dziób czarny. Długość cali 10. Oj-

czyzną Nubija, Senegambia.

13. ŻÓŁLNA BLĘKITNOSTERNA, m. Merops
 philippinus, GneEL.

Gućpier Daudin, VAliL., pł. 14. BuFF,.

enl. pl. 57.

Ciemno zielona z połyskiem miedzystym;

przez oczy przepaska i końce lotek czarne, o-



ZOŁNA -—— ZIMORODEK "475

gon i jego pokrywy seladynowo błękitne, spód
ciała rudawo zielony. Długość cali 83. Ojczyzną
wyspy Filipińskie.

14. ŻOŁNA RDZAWOSKRZYDŁA, m. Merops
erythropterus, LATH.

Gućpier minule, VAILL., pl. 17: BuFr.,
enl. 318, |

Z wierzchu oliwkowo zielona, od spodu
popielato rudawa, lotki i sterówki rdzawo, czer-
wono, czarno zakończóne, przez oko przepaska
czarna, gardziel żółta, dziób czarny, ogon wi-
dłowato wycięty, Długość cali 6. Ojczyzną Śe-
negambia.

Dodaćjeszcze trzeba Merops ornatus, LATH.,
Merops gularis, SH., M. Bullockii, VAitt. pl. 20;
M. quinticolor, Vat: pl. 152

. Zupełnie wątpliwe są: /Merops congener,
LiNN. czyli icżerocepkałus, BRISs.; M. cinereus,
LiNN., M. flavicans,. brasiłiensis, oai et
erythrocephalus, LATH.

RODZAJ DRUGI.

ZIMORODEK,ALCZDO, Lisy.

3umopoz0kó, R0SS.; Rybacek, Cz.; Eis-

vogeł, NIEM. Alcyon, Martin pócheur, FR.;
MKings.fischer, ANG.; Piombino, Wt.
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Dziób długi, prosty, silny, czterograniasty,

ściśniony, ku końcowi zeszczuplony, ostry,szczyt

wyraźny, sztabka zadarta, obie szczęki równe,

krajce drobniuteńko nasiekane , język krótki,
mięsisty, strzałkowaty.

Nozdrza nasadowe, przyszczytne, z wierz-

chu błonką nagą przymknięte, w podłużnym
rówku otwarte. |

Nogi chodowe, krótkie, szczupłe, trzy pal-

ce z przodu, jeden z tyłu, albo dwa tylko
z przodu, a jeden ż tyłu.

- Skrzydła mierne prawie ostre, lotka 3-cia

i 4-ta najdłuższe.

Ogon u większćj liczby krótki, sterówek

'tdwanaście. Liczny rodzaj Zimorodków przed-
stawia nam ptaki bardzo charakterystyczne tak

z kształtu ciała, z budowy nóg i dziobu, jako-

też z obyczajów szczególnie im właściwych;

gdyż nie będąc bynajmnićj do pływania uspo-
sobione, jednakże mieszkają zawsze nad woda-

mi, żywią się wyłącznie drobną rybą którą na
powierzchni rzek i bystrych strumieni z niewy-

mówną chyżościąuderzając pionowozgóry chwy-

tają, złowioną w całku połykają, a niestrawione

łaski i ości, jak ptaki drapieżne, w kłąb zwi-

nięte odrzygają. Zimorodki mieszkają w klima-

tach gorących całój kuli ziemskićj, jeden tylko
gatunek Europie jest właściwy. Wszędzie Ży-
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ją edosóbnione, nigdy po kilka razem, są dzi-
kie i ostróżne, gnieżdżą się jak Zołny w norach
wygrzebanych w urwistych nadrzecznych brze-
gach; pierzą się raz do roku, a więc różnica
„płci i wieku w ubarwieniu nie stanowi godnych
uwagi odmian. Upierzenie wszystkich jest świe-_
tne, mnićj więcćj modre: mięso tranem trąci.

ODDZIAŁ PIERWSZY.

RYBACZEK, JAk.; CEYX, Lacip., Cuv.

Ceya FR.; Uferspechi, NIEM.

Dwa pałce z przodu aż po ostatni staw

zrosłe, jeden z tyłu wolny.

1. Z. RYBACZEK RUDY, m. 4, GCeys mądagas-
cariensis, CUV.

Ceyz dorć, BuFr, en. pł, 778, Jia. Na
 Alcedo, AucT.

Żółtawo rudy; gardziel i brzuch biały,

końce lotek czarne, ogon krótki, dziób i nogi

czerwone. Długość cali 5. Ojczyzną Mada-
gaskar.

2. Z. RYBACZEK PURPUROWY, m. 4. Ceys
purpurea et iridactyla, Cuv.

Ceyw pourprć, BUFF., enl. pł. 778, fig. 2 Q.
Alcedo tridactyla, PALL.
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Głowa, szyja i ogon żółto rude, płaszcz

szafirowy, lotki czarne, boki głowyikuper pur-

purowe, gardziel biała, spód ciała rudawy.

Długość cali 6. Ojczyzną Pondychery, Jawa.

3. Z. RYBACZEK KSZTAŁTNY, m. 4. Ceyx
lepida, "TEM.

Ceyx gracieua, TEMM. pl. col. 595, fig. 1.

Z wierzchu czarny, szafirowo nakrapiany,

grzbiet, kuper i ogon światło szafirowe , dziób

silny żółto pomarańczowy, takiegoż koloru pla-

ma, z obu stron czoła na bokach szyi przepaska

podłużna i gardziel biała, reszta spodu ciała rdza-

wo pomarańczowa. Długość cali 5. Ojczyzną

Amboina.

4. Z. RYBACZEK SAMOTNY, m. 4. Ceyx so-

litaria, TEMM.

Ceys solitatre, TEMM, pł. coł. 595, fig. 2.

Z ubarwienia do poprzedzającego p odobny,

lecz mniejszy, dziób ma szczuplejszy czarny,

ina bokach piersi czarną plamę. Długość cali

43. Ojczyzną Nowa Gwinea, zatoka Lobo.
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5. Z. RYBACZEK MALUTKI, m. 4. Ceys pu-
silla, TEMM.

Ceyx Pousset, TEMM., pł. col. 595, fig. 3,

Najmniejszy z całego rodzaju. Z wierzchu

szafirowo modry, od spodu biały, kolor modry

szeroko zajmuje boki piersi, dziób i nogi czar-

ne, od nasady dziobu do oka i na bokach szyi,

prążek biały. Długosć cali 4. Ojczyzna tamże.

ODDZIAŁ DRUGI.

ZIMORODKI WŁAŚCIWE, m. AZCZDO.

Trzy palce z przodu, palec skrajny do środ-
kowego po staw trzeci, wnętuzny po staw dru
gi przyrosłe, ksiuk wolny.

6. ZIMORODEK POTĘŻNY, m. Alcedo masaż
ma, LATH.

Martin—pócher Geant, 'Burr., enl. pl.
679, o:

Alcedo afjra, SH.

Czubaty; z wierzchu popielato czarniawy,
rzędami plamek białych upstrzony; gardziel

biała, z boku podłużnie czarno nakrapiana, pier-
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si czarno i biało pstre, środek brzucha biały, bo-
kii pokrywy podogonowe ciemno rdzawe, dziób
czarny. Długość cali 16. Ojczyzną Afryka po-
łudniowa.

"7. ZIMORODEK PRĘGOWANY, m. Alcedo
lugubris, Temu.

Martin— pócheur Deuil, Teu. pł. co. 548.

Czub suty z piór dlugich złożony oraz ca-
ie upierzenie czarne biało pręgowane i upstrzo-
ne, licobrody, kark, przód szyi i brzucha białe,
na piersiach rudawa przepaska, dziób i nogi
czarne. Długość cali 14. Świeżo przywieziony
z Japonii przez v. Siebold'a. Tam go zowią
Samo-dori (ptak pręgowany).Jedyny dotąd exem-
plarz znajduje się w Muzeum niderlandzkićm.

8. ZIMORODEK SROKATY, m. Ałcedo Gudi,
LiNN.

Martin pócheur Pie, Rai. enl. pł. 716,
(star.) 62 (mło.)

Na czalu czubek, wierzch czarny, pióra
na grzbiecie bistobrzeżyśte; brwi, gardziel i cały
spód ciała biały, na piersiach przepaska i dziób
czarny. Długość cali 11. Ojczyzną cała Afryka,
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Egipt, Syrya, czasem i nawyspachArchipela-
gu, a stąd już do ptaków europejskich policzo- -
nym został.

9. ZIMORODEK OBRÓŻNY , m. Alcedo żorqua-
ia, LINN. :

Martin pócheur Alatli, Bvrr., enł. 593 Ż;
284 j

Alcedo Alcyon, ludoviciana et cristata
AUCT.

Modro popielaty, na tyle głowy cokolwiek
czubaty, na szyi ebróż i cały spód biały, pier.
si i boki rdzawo plamiste, dziób czarny, ogon
mierny, sterówki biało kropkowane. Długość
cali 15, Kilku odmianom ulega, Ojczyzną Ame-
ryka,

10. ZEMORODEK POPIELATY, m. Ażcedo Al-
j cyon, LINN.

Martin pócheur Jaguacaii , RUFF., enł. 715.

Popielaty; na czalu czubek, plamka przed
okiem, gardziel, na szyi obróż i środek brzu-
cha białe, piersi popielate, niżćj równiejak
boki ciała rdzawo kasztanowatego koloru, dziób
czarny, ogon popielaty, sterówki biało zakoń-
czone. Długość cali 13. Ojczyzną Luiziana.

Orn. T'IL. 61
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1. ZIMORODEK DWUBARWNY, m. Alcedo
bicolor, LATH.

Martin pócheur rert et rouv, BUFF.. ent:

592, fig 1.9, fig. 2 o.

Z wierzchu zielony, na skrzydłachi ogonie

żółto nakrapiany, uzdy, na karku półobroż i ca-

ły spód czerwono kasztanowaty; u samca na

piersiach przepaska biała czarno falista, dziób

czarny. Długość cali 8. Ojczyzną Kajenna.

12. ZIMORODEK RDZAWOPIERSISTY, m.

Alcedo 'america na, LATH.

Mariin pócheur zert et tlanc, Rvrr., en,

5918, p.

Czarniawo zielony z: wierzchu, półobróż na

karku sięgająca z obu stron aż do nasady żuch-

wy, gardziel ibrzuch, bialy, usamca tarcza rdza-

wa obejmuje przód szyi i piersi, boki zielono

upstrzone, dziób'czarny. Długość cali 6. Ojczy-

zną Kajenna.

13. ZIMORODEK CZARNOPRĄG, Alcedo caye-
; nensts, LATH.

Martin pócheur 'Taparara, Burr. Ois, T.

VIII. p. 81,
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Z wierzchu szafirowo modry„od spodu bia-
ły, na potylicy pręga czarna, kuper seladynowo

błękitny, lotki i sterówki czarne modro bizeży-
ste, szczękaczarna, żuchwa czerwona. Długość

cali 9, Ojczyzną Gujana.

14. ZIMORODEK EUROPEJSKI, m. „4lcedo Ispi-

da, Lisy.

Martin póchewr „dlcyon, Burr., en. 77.
„dlcedo lspida et Gracula „4tthis, GmEL.
lspida senegalensis, Biss.

Z wierzchu zielone blękitnawy, lazurowe
kropkowany; środek grzbietu, kuper i pokrywy

ogonowe, lazurowo błękitne, seladynowoe mienią-

ce, nad uszami prążek rdzawy niżćj biały, lico-
brody lazurowe, gardziel biała, pićrsi i spód
ciała rdzawe, dziób brunatny, nogi i nasada dzio-

bu czerwone. Długość cali 7. Ojczyzną Europa

umiarkowana i Azya. U nas tak jak wszędzie
rzadki. (*)

 

(*) Nasz Zimorodek gnieździ się w marcu, a stąd po-
chodzi jego krajowe nazwisko. Rzecz prawdziwie

podziwienia godna, że u wszysztkich niecywilizo-
wanycb i zupełnie dzikich ludow zamieszkałych

w najodleglejszych od siebie częściach świata, Zi-

morodki stały się przedmiotem jeżeli nie czci reli-
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"15. ZIMORODEK NAPIERŚNIKOWY, m. -4/-
cedo euryżonia, TEMM.

Martin pócheur large bande , Teu. pł. coł.

tezte.

Cokolwiek od poprzedzającego większy,
„decz z potężnym dziobem; dziób, głowa i kark
„modro nakrapiane, skrzydła czarne modro brze-
żyste, licobrody modre, środek grzbietu, kuper

i ogon seladynowo błękitne, plama rudawazobu

stron szyi, spód biały, szeroki napierśnik modry.

Dlugość cali 7. Nowo odkryty RR Muller'a

na wyspie Jawie.

16. ZIMORODEK ŻÓŁTOBRWISTY, m. Alce-

do sepeńcetosa,, Lin.

Martin pócheur verd et orangć, BUFF., enl.
756, fig. 2 0, fig. 3 9.

Brunatno zielonawy z wierzchu, tegożkołoru
u samca szeroka napiersiach przepaska; brwi zół-

 

gijnej; jak na wyspach morza południowego, to za-

wsze źródłem zobobonnych wyobrażeń , albo ba-

jecznych powieści, czego początek od  najdawniej-

szych czasów Mitologija starożytnych Greków nam

jeszcze przedstawia,
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tawe, spódi na karku półobroż pomarańczowo
rdzawe, plama na gardzieli i na brzuchu biała-
wa, skrzydła rudawo kropkowane. Długość cali
5. Ojczyzną Kajenna. |

17. ZIMORODEK CZUBATY, m. lcedo cri-
stata et bengalensis , Linn,

Martin pócheur Vinsi, BvFr., enl. 756 fig.
1 ó (mło), |

Mar. póch, huppe, LEss., Tr. d'Orn. l,
pl. 29. fig. 1 (star.)

lspida philippensżs, Bniss.

Na glowie czuk biękitny, piórka czarno prą-
Żkowane, płaszcz jasno szafirowy, gardzielbiała,
policzki i spód ciała rdzawe, dziób. czerwony.
Długość cali 4ż, Ojczyzną Afryka, Przylądek Do-
brćj Nadziei. |

18. ZIMORODEK BIRU, m. Alcedo Biru, HORSr.
Martin pócheurBiru, TEMM.pl. coł. 239f. 1.

Biękitny z połyskiem seladynowym; uzdy,
plama z obu stron szyi, gardziel i brzuch biały,
szeroki napierśnik biękitny, dziób, końce lotek
i spód ogona czarne, Dlugość cali 5. OjczyznąJawa.
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19. ZIMORODEK LAZUROWY, m. .4/cedo me.
ninting, HORSF.

- Martin pócheur meninting,. Tzu. pł. coł.
239, fig2.

Ceyx meninting, Cuv., LEss. *)
„Alcedo Uengalensis, AucT.

Głowa, kark i pokrywy skrzydlne na tle
czarniawym błękitno pręgowane, skrzydła iogon
czarniawo blękitne,grzbiet i kuper seladynowe'
biękitno mieniące, uzdy rudawe, na bokach szyi
plama biała, gardziel biaława, spód ciała. rdza-
wy, dziób czarny. Długośćcali 51. Ojczyzną
Jawa i Sumatra.

"20. ZIMORODEK BENGALSKI, m. „4lcedo

Gengalensis, LATH.

Martin pócheur „Alcyonin, Temu. teste;
Ebvw. T. 11.

Ispida bengalensis minor, Biss.

Z wierzchu błękitno pręgowany i nakrapia-
ny, od spodu rdzawy, przy nasadzie dziobu i

 

(*) Trudno pojąć jak mógł (!uvier tego Zimorodka

trzy palce wyraźne z przodu mającego, do oddzia-
łu Rybaczków policzyć.
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za okiem z obu stron głowy plamka rudawa,
lotki i sterówki czarniawe. Długość cali 44.
Ojczyzną Bengal , wyspy Moluckie i Japonija.

21. ZIMORODEK BLĘKITNOLBISTY, m. -4-
cedo coeruleocephala, LATH.

s

Martin pócheur «4 tćte bleu, BuFr., enł. 356.
fig. mniejsza.

„dlcedo ultramarina, Davb.

Todus coeruleus, AuCT.

Z wierzchu modry, ieb błękitny seladyno-
wo pręgowany, gardziel biała, spód ciemno
rdzawy, dziób długi czerwony. Dlugość cali 4.
Ojczyzną Madagaskar, Jawa?

22. ZIMORODEK RAKOJAD, m. lcedo can.
crophaga, LATN. |

Martin pócheur Crabier, Burr.. enł. 334.

Z wierżchu seladynowo błękitny, od spodu i
rudawo piowy, przepaską przez oko, pokrywy
skrzydeł ikońce lotek czarne, dziób i nogi czer-
wone. Długość cali 12. Ojczyzną Senegal.
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23. ZIMORODEK SZAROGŁOWY, m. „Alcedo

senegalensis, LINN.

Martin pócheur 4 tćte grise, BUFF., enl. 594 Q.

Alcedo cinereifrons, VIEULL.;

Dacelo senegalensis, LESS.

Dziób mierny, szczęka czerwona, żuchwa

czarna.

Gtowa i szyja szaropopielatawa, płaszcz i

ogon seladynowe; uzdy, naramniki i lotki czar-

ne, brzuch biały. Długość cali 83. Ojczyzną

Senegal. |

24. ZIMORODEK SIWOGŁOWY, m. -4/cedo ery-

throgaster, TEMM.

Martin pócheur bleu et noir, BUFF., enl. 356.

„dlcedo senegalensis, var. g, GMEL.

Datelo „Acteon , LESS.

Głowa i szyja siwo błękitnawe, gardziel

biała, grzbiet, skrzydła i ogon szafirowe, wyż-

sza część grzbietu, naramniki i końce lotek czar-
ne, brzuch i podbrzusie rdzawe, dziób czerwo-

ny. Diugość cali 7. Ojczyzną Senegal.

25. 2 DŁUGOSTERNY, m. -4cedo

Dea, LiNN.

Martin pócheur4 longs brins, BUFF.enl. 116.
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Tanystptera Dea, V1GORS; Ispida Ternatana,
BRIss.

Dziób nadmierny stożkowaty, żółto pomarań-
czowy, dwie średnie sterówki bardzo przedłużone.

Szafirowo modry z wierzchu ; grzbiet i lot-
ki czarne, spód, kuper i ogon różowo biały, prze-

diużonych sterówek stosiny modre, końce ło-
patkowate biate, Długość cali 34. Ojczyzną wy-
spy Moluckie, Temate i Nowa Gwinea.

26. ZIMORODEK CZARNOGŁOWY, m. _źlce-
do atricapilla, LATA.

Martin pócheur ć coiffe noire, Burr., enl.
670.

Daceło, LEss.

Głowa, kark i lotki czarne, płaszcz i ogon
szafirowy z połyskiem jedwabisto fioletowym; .

, przód szyi, pićrsi, przepaska nad grzbietem
białe, brzuch i dziób rdzawy, nogi czerwone.
Długość cali 10. Ojczyzną Chiny, Cejlan. Od-
miana czarniejsza, Alcedo luzonica, SONNERAT.

27. ZIMORODEKZIELONOGŁOWY, m. 4łce-
do collaris et chlorocephala, LATi.

Martin pócheur a tćte verte, RUFF. enł. 783,
Orn. T. il. 62
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Głowa, płaszcz i ogon z wierzchu selady-

nowy, obróż na karku i cały spód biały, czarna
przepaska ed nasady dziobu przez oczy lączy

się na potylicy; dziób, spód ogona i końce lotek

czarniawe. Dlugość cali 9. Ojczyzną Oceanija.
Odmiany: 1. z brzuchemżółtawym, Alcyon sanc-
łus, VIGORS; 2. z brzuchem rudawym, „Alcyon va-
gans, LESS.

28. ZIMORÓDEK WIELKODZIÓB, m. 4/ce-

do.capensis, LATH.

Martin pócheur a gros bec, BUFF., enł. 590.

Z wierzchu seladynowo biękitnawy, od spo.
du szaro rudawy, dziób potężny czerwony, trzy

cale długi, blisko na cal przy nasadzie gruby. Dłu-

gość cali 14. Ojczyzną Przylądek Dobrćj Na-

dziei.

29. ZIMORODEK BIALOGŁOWY(, m. Alcedo

leucocephala, LATH.

Martin pócheur de Java, BuFF., enł. 757.
dAlcedo javanica, SH.

Głowa, szyja i spód ciała siomiasto białe,

na łbie czarne podłużne kresy, grzbiet i kuper
seładynowe, skrzydła i ogon szafirowe, dziób

potężny czerwony. Długość cali 12. Ojczyzną

wyspa Jawa. — Temminck uważa go za jeden i
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ten sam gatunek z poprzedzającym. Może od-

miana wieku?

30. ZIMORODEK PŁOWY, m. Ałcedo melano-

rhyncha, TEMM.

Martin pócheur 4 bec noir, TEM., pł.
coł. 391.

Slomiasto żółtawy; płaszcz i ogon błękitna-

wo zielonawy, przez oko przepaska popielata,

dziób potężny, gruby, tępy, czarny, nogi bruna-

tne. Długość cali 12. Odkryty przez Prof. Rein-

wardta na wyspie Coelebs.

31. ZIMORODEK KASZTANOWATY;m. Alce-
do melanoptera, TEMM.

Martin pócheur 4 ćpaulettes noires, BUFF.,
enl, 232.

Alcedo smyrnensis, var. LATH. :

Rdzawo kasztanowaty; płaszcz i ogon blę-

kitne, seladynowo mieniące, naramniki i końce

lotek czarne, dziób potężny czerwony. Długość
cali 93. Ojczyzną Madagaskar.

32. ZIMORODEK BIAŁOGARDLISTY, m. 4-
_cedo smyrnensis, LINN.

Martin pócheur © poitraił blanc, BuFE.,
-enl, 894.

Alcedo smyrnensis, var. Y, CMEL.
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Kasztanowaty; gardziel, przód szyi ipiersi
białe, płaszcz i ogon seladynowe, naramniki

szafirowe. Dlugość cali 10. Ojczyzną Bengal.

33. ZIMORODEK BARWISTY, m. Alcedo om-
nicolor; REINw.

Martin pócheur omnicolor, TEuu., pł.
col. 1886,

4. melanopiera , HORSF.

Głowa, naramniki, końce lotek czarne, gar-
dziel purpurowo kasztanowata; na czalu plama,
grzbiet i spód ciała lazurowo błękitne, skrzydła
i ogon seladynowe, dziób czerwony. Długość

cali 10. Ojczyzną Jawa.

34. ZIMORODEK FIOLETOWY, m. „lcedo
coromanda, LATH.

Martin pócheur de Coromandel, S0NNL.,
Ois. T. XX. p. 2183.

Różowo fioletowy z połyskiem, gardziel

biała, spód ciała rudawy, kuper niebieskawo

siwy, dziób i nogi czerwone. Długość cali 9.

Ojczyzną Indye Wschodnie, Koromandel.
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35. ZIMORODEK BIAŁOUZDY, m. A/cedodiops,

TEMM.

Martin pócheur double na: TEMM.,PL
col. 272.

Cały wierzch i szeroki pas na pićrsiach
błękitny, z połyskiem seladynowym na grzbie-

cie; uzdy, gardziel i brzuch biale; dziób nogii
spód ogona czarne. Długość cali 74. Ojczyzną
Timor, Coelebs. |

36. ZIMORODEK ULTRAMARYN, m. Alcedo
lazuli, TEMM.

Martin pócheur Lazuli, TEMM., pł. coł, 508.

Ultramaryńowo błękitny, na grzbiecie i brzu-

chu jaśniejszy, uzdy igardziel białe, dziób czar-

ny, nasada żuchwy inogi żółtawe. Długość ca-
li 8. Ojczyzną Sumatra. :

37. ZIMORODEK MODROSTERNY, m. Alce-

do flavicans, LATH.

Martin pócheur ten-rou-joulon, BuFr., _ Qi.
Z. VIII. p. 68.

Z wierzchu zielony, od spodu żółtawy, o-
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gonmodry, dziób czerwony, wielkość Skowron-

ka. Ojczyzną wyspa Coelebs.

38. ZIMORODEK RDZAWOSTERNY, m. 4l-
cedo erythaca, LATH.

Martin pócheur 6 front jaune, BuFr., 7.
VIII. p. 71.

ALBIN. T.3. p/, 29.

Czoło i spód Żółte, przez oko przepaska
czarna, potylica i grzbiet modre, gardziel i pręga
na karku biała, kuperi ogon czerwono rdzawe:

Długość cali 6. Ojczyzną Bengal. Tego ipo-
przedzającego Zimorodka jedynie na powadze
'Temminck'a tu policzam.

De oddziału pićrwszego dołączyć można,
Alcedo triórachys, SA., do drugiego -Alc. semitor-
quata, ŚWAINS, „4. asiatica, SWAINS, -4, teslita
LEss? „4, azurea LESS. ż Syma tororo tegoż au-
tora. ę

RODZAJ TRZECI.

ŁOWIEC, m. DACELO, LeaAcn. Alcedo, LiNN.

Martin chasseur, FR. i

Dziób od głowy dłaższy, gruby, silny, wy-
pukły, przy nasadzie spłaszczony, rozszerzony,
szczęka w żuchwy dłuższa z końcem haczyko-
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wato zgiętym, krajce gładkie, żuclrwa szeroka

na środku zgrubiała; sztabka wypukła, rozdarta.

Nozdrza nasadowe, poboczne, ukośne, błonką

upierzoną przymknięte.
Nogi chodowe krótkie, dosyć silne, ksiuk

przy nasadzie rozszerzony.

Skrzydła mierne zaostrzone, lotka 3. naj-
dłuższa, j

Ogon dlugi lub nadmierny, sterówek 12.
Więcćj obyczaje aniżeli cechy charaktery-

styczne usprawiedliwiają odiączenie tych ptaków

od Zimorodków właściwych. Zyją albowiem
daleko od wód w lasach, karmią się owadem

i wielkiemi chrząszczami, które w lot ścigając
łówią. Upierzenie mają wietkie bez najmniej-

szego połysku; wszystkie mieszkają w krajach

między-zwrótnikowych Oceanii. O _ sposobie

gnieżdżenia się tych ptaków nie mamy pewnych
wiadomości. »

1. LOWIEC OLBRZYM, m. Dacelło giganiea,
LEACH.

Martin-chasseur góant, RurF., enl. 663, d

(młod.)

„Alcedo fusca, GueEL.
Choucalcyon australe, LESS.

U samca pióra na głowie w ksztalcie czu-
ba przedłużone, brunatne prążkowane, z wierz-
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chu brunatno oliwkowy, od spodu świetlejszy,

falisto pręgowany, pokrywy skrzydeł i ogona

seladynowo błękitnawe, nasada lotek biała, na

policzkach plama brunatna, dziób rogowo czar-

- ny, ogon długi rdzawy czarno pręgowany, końce
sterówek białe. Długość cali 16. „Ojczyzną Nowa

Gwinea i Nowa Hollandya.

2. ŁOWIEC CZARNOGŁOWY, m. Zacelo Gau-
dichaudii, Quox et Galu.

Martin-chasseur Gaudichaud, Quor et GAIM.

Voy. de VUranie, pl. 25.

Choucalcyon, LEss.

Z wierzchu czarno brunatny, od spodu cie-
'mno kasztanowaty; czoło, kresa przez oko, gar-

dziel i przód szyi białe, półobróż na karku żół-
tawa, naramnikii kuper błękitne, połowa lotek

i sterówek od nasady szafirowe, reszta aż do końca

czarna, dziób białawy. Długośćcali 11. Ojczyz-

ną wyspy Rawak i Waigiou.

3. ŁOWIEC MODROSKROŃ, m. Zacelo cya-
notis, TEMM.

Martin chassewr oreillon bleu, TEMM., pł.
- coł. 262.

Pióra na głowie i szyi długie puszyste,

wierzch głowy żółto rdzawy, przez oko prze-
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paska rozszerzona na skroniach aż do karku
pokrywy skrzydeł ciemno biękitne, przód szyi
blado różowy, grzbiet zielonawo brunatny, gar-
dziel, brzuch'i plama na barkówkach biała, dziób
czerwony, ogon długi stopniowany ridawo żót-
ty.. Dlugość cali 9—10. Ojczyzną Sumatra,

4. ŁOWIEC KRĘPY, m. Dacelo concreża, Tewu.
Martin chasseur trapu, TEMM., pl, coł.

316 2. |

Wierzch głowy zielony, przepaska przez
oczy, głowę do koła obejmująca, licobrody, po-

krywy skrzydeł i ogon modre, szyja, kark, pićr”
si i boki żółto rdzawe, robie czarny, kuper
turkusowo błękitny. Dlugość cali 74. Ojczyz-
ną wyspy Borneo i Sumatra,

. LOWIEC GŁOWACZ; m. Ducelo pulchella,
TEMM.

Martin-chasseur migńotń, TEmM., pł, cół.
277 6 a. Jutsłongi

Martin-chasseur buccoide, TEMu. pł. coł.
586 ę-

Głowa wielką puszysta, czoło, policzki, bo-
ki szyii kark czerwono kasztanowate, wierzch
i tyl głowy lazurowo błękitny, płaszcz i ogon
Ocn. T. tt. 63
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jasno błękitny czarno pręgowany, na lotkach i

sterówkachrzędy plamek białych, gardziel i śro-

„dek brzucha białe, pićrsi i boki żółto-rudawe,
„dziób gruby czerwony. Diugość całi 7. Samica

„a wierzchu ciemno rdzawa, czarno pręgowana,
_-od spodu biała, tyłko na brzuchu pręgi czarne.

Ojczyzną Jawa i Sumatra.

6. ŁOWIEC CZCZONY, m, Dace/o. sacra *).

Martin-chasseur Ghotarre, S0NNt.! Ots, T.
XX. p. 221.

Alcedo sacra, AuCT.; Todiramphus sacer,
LESS.

7 wierzchu seladynowy, od spodu biały,

na karku półobróż biała, brwi blado rdzawe,
dziób, lotki i sterówki czarniawe. Dliugość ca-

li 9. Ojczyzną wyspy. morza południowego i No-
wa Zelandya. |

Cztóry odmiany u Gmelina mnićj więcćj
orudawe na częściach białych, czarniawe na oko-

licach głowyi t.d. nie są dokładnie rozpoznane;
»

*) Łowiec ten zostaje w wielkićm znaczeniu  religij-

- nem u mieszkańców Qiaity, Borabora i na całym

archipelagu wysp Towarzyskich, jako ulubieniec boż-

ka Oro.
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jedną z nich zdaje się być Todiramphus dicinus,
Less. Melidora Euphrasiae tegoż autora także do
rodzaju Łowca odnieśćby należało.— _4lcedo ve-

nerata itutlta, GMEL., być mogą samicami które-
go z powyżćj opisanych Łowców.

WBO
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JASKÓŁKI czyli PASZCZOWATE; CHELI-
DONES, MEYER, VIElLL.

Hiantes, ILLIG.; Fissirostres, Cuv.; Hirundi-
nes, PALL.

Dziób bardzo krótki, bardzo spłaszczony,

przy nasadzie szeroki, szczyt daszkowaty, szczę-

ka przy końcu ściśniona, nosek haczykowaty,

paszcza obszerna,

Nogi poskoczne, krótkie, słabe, lub przy-

czepne albo chwytne.

Skrzydła u wszystkich dlugie.
Wszystkie tym rzędem objęte ptaki są o-
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wadożerne, a przeto w umiarkowanych i zim-

nych strefach krótko bawiącćmi gośćmi. Te,
które wśród dniazniewymówną szybkością lo-
tu w powietrzu upędzają się za skrzydlatym
owadem, mają wzrok doskonały; przeciwnie ta-
kie, które o zmroku na ćmy iinne wieczorne po-
lują owady, przy słabym wzroku odznaczają
się powolnym cichym lecz bardzo zwinnym lo-

tem. Pićrwsze budują gniazda sztuczne z błota
lub gnieżdżą się w norach, tamte składają jaja
na gołćj ziemi, albo w ciemnych pieczarach, gdzie
przez cały dzień bawią. Wszystkie żyją w je-
dnożeństwie.

RODZAJ PIERWSZY.

JASKÓŁKA, Rzacz.; HIRUNDO, L tx. et Avcr.

Jlacmozxa, ROsS.; Łassowka, Cz; Schwalbe,
Nie. ; Zźrondelle, FR. ; Swallow, ANG.; Rondi-
ne, WŁ.

Dziób krótki, słaby, trójkątny, daszkowaty,
przy nasadzie rozszerzony, spłaszczony, przy sa-
mym końcu ściśniony, haczykowaty, paszcza

obszerna, szczecia nasadowe krótkie, rzadkie.

Nozdrza nasadowe, jajowate, błonką przym-
knięte, piórkami naczelnemi porosłe.
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Nogip krótkie, słabe, obówie tar=

częwate.
Skrzydła. ostre bardzo długie, lotka 1-sza

najdłuższa.
Ogon widłowaty, czasem równy, steró-

wek 12.

Liczny rodzaj Jaskółek, którego gatunki
rozproszone po całćj kuli ziemskićj, w ciepłych
utrzymują się klimatach, do umiarkowanych i-

- zimnych w letniej tylko porze przylatują. Ja-
skółki mają lot chyży, zwinny i wytrzymały,
jakoż ciągle żyjąc w powietrzu, nóg nie używa-
ją, chyba dla chwilowego spoczynku. Żywią

się wyłącznie latającym owadem, a lot ich
wskazuje nam w jakićj warście atmosfery 0-
wad się utrzymuje; i tak: w dni ciepłe i pogo-

dne najwyżćj w powietrzu szybują, przeciwnie

kiedy temperatura chłodniejsza lub deszcz zmu-

szą owady do spuszczenia się na ziemię, widzi-

my wtenczas Jaskólki uwijające się po nad sa-
mą powierzchnią wód i łąk, nad któremi drobne

muszki ciągle się unoszą. Ta jest, a nie inna
; przyczyna przepowiadania deszczu albo pogody,

jak to z lotu Jaskółek lud wiejski zwykli roko-
wać. Gniazda swe Jaskółki z rozmaitego bu-

dują materyału, Dymówki i Oknowki z ziemi

odwilżonćj własną śliną kształcą półkuliste

gniazda, które pod dachami, w oknach, łub w ko-

minach domóstw ludzkich przylepiają. Brze-
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gówki grzebią w urwistych brzegach nad wo-
dami giębokie ukośne nory; Salangany zaś gnia-
zda, znajome jako stołowy przysmak w Chinach,
% ikry rybićj i morskich polipów mają być zle_
pione. Mniemanie gminne Że Jaskółki zimą
„w. wodzie pod lodem przebywają nie pótrzebu-
je przeczenia,bo dziś tak błahym baśniom nikt
już nie daje wiary. P. Natterer naturalista wie-
deński przekonał się o jednokrotnój do roku
piór zmianie, hodując Jaskółki w kłatce przez
lat kilkanaście,

1. JASKÓŁKA MODRA, m. Hirundo purpurea,
LINN.

Hirondelle bleue, Burr. enl. 722 8.

Hirundo violacea et Subis, AucT.

Czarno modra z połyskiem fioletowym bez

Żadnćj odmiany, Diugość cali 74. Ojczyzną

Brazylija..

2. JASKÓŁKA BIAŁOBRZUCHA, m. Hirundo
dominicensis, LATH.

Hirondeldle a ventre blanc, BUFF., enl. 545f. 1.
Hirundo purpurea, var. LICHT.

Z wierzchu czarno modra, gardziel popiela-
to okopciała, brzuch biały, lotki i sterówkiczar-



504 PASZCZOWATE

ne. Długość cali 7. Ojczyzną wyspa St. Do

mingo.

3. JASKÓŁKA ŻELAZISTA, m. Hirundo cha-

lybea, LATA.

Hirondelle chalybć, BtFFr., enlł. 545 fig. 2.

Hirundo purpurea junior, LICHT.

Z wierzchu żelazisto czarna, szyja i pićr-

siszaro rudawe, brzuch białawy. Pangeńć cali

63. Ojczyzną Kajenna.

4. JASKÓŁKA OKOPCIAŁA, Hirundo Tapera,
LiNN.

Hirondelle Tapere, BuFF., ed. Sonni. T. XIX.

p. 169. |

---- Brunatno okopciała, na gardzieli świetlej-

sza, brzuch biały, lotki i sterówki czarniawe, o-.

gon prawie równy. Długość cali 53. Ojczyzną

Brazylija. :

5. JASKÓŁKA PSTRA, m. Hirundo maculosa,
TEwM.

Hirondelle tachetće, BUFF., enl. 546 fig. 1.

Hirundo leucopiera, var. B, GMEL.

Z wierzchu czarna, od spodu biała czarne-

„mi płomykowatemi plamkami upstrzona, ogon
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cokolwiek wgięty. Długość cali 44. Ojczyzną
Kajenna.

6. JASKÓLKA BIAŁOSKRZYDŁA, m. Hirun-
do leucoptera, LATH.

Hirondelle leucoptere, BUFF., enł. 546.fig. 2,

Z wierzchu czarniawo popielata z poły-

skiem zielono modrym, srebrzysto biała od spo”

du, pokrywy skrzydlne i kuper białe, ogon sła-

bo wycięty. Długość cali 4-5, Ojczyzną Ka-
jenna.

7. JASKÓŁKA BIALOPIERŚ, m. Hirundo
Jasciata, LATH.

Hirondelle a ceiniture blanche, RuFF., ent,
724, fig. 2.

Czarna bez odmiany; na pićrsiach szeroka
przepaska biała, ogon widłowaty. Długość cali
6. Ojczyzną Gujana.

8. JASKÓŁKA RDZAWOSPODNIA, m. Hirun-
do rufa, LATH.

Hirondelle rousse, Burr. enl, 724 fig. 1.

Z wierzchu czarna błyszcząca, czoło biała-
_ we, gardziel, pićrsi i brzuch rdzawe, podbrzu-

Orn. T* It. 64
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sie świetlójsze, ogon wifłowęty: Długość cali

5. Ojczyzną Kajenna.

9. JASKÓŁKA RDZAWOGŁOWA, m. Hirundo
fucata, TEuM.

Hirondellefardće, TEuu., pł. coł. 161 fig. 1.

Głowa i kark czerwonawo rude, gardziel,
przód szyii pićrsi Żółtawo rdzawe, płaszcz bru-

natny, brzuch biały, ogon słabo widłowaty; o-

twór paszczowy mały. Długość cali 4. Ojczy-

zną Brazylija.

10. JASKÓŁKA OGRODOWA, m. Iirundoju-
a gularis, P. Max.

Ilirondelle des jardins, TEMM., pł. coł. 161
fig. 2.

Hirundo hortensts, FREYREJS, LICHT.

Pićrwszćj lotkż przęń zee zewnętrzna za-

dzierzysia.

Z wierzchu okopciało brunatna, gardziel

 rdzawa, piórsi popiełatawe, brzuch biały żólłta-

wo pociągnięty. Długość cali 5. Ojczyzną Bra-
zylija. |
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11. JASKÓŁKA JEDWABISTA, m. Hirundo
minuta, P. Max.

Hirondelle satinće, TEMM., pł. coł. 209. 1.

Z wierzchu szafirowo czarniawa, od spo-

du biała, całe upierzenie jedwabisto błyszczące,

lotki i ogon słabo widłowaty czarne. Dlugość

cali 43. Ojczyzną Brazylija.

12. JASKÓŁKA NAPIERŚNIKOWA, m. Hirun-
do mełanoleuca, P. Max.

Hirondelle 4 hawssecoł, TEmM., pł. col. 209,

fig. 2.

Z. wierzchu czarna zpołyskiem szafirowym
i szeroką na piersiach przepaską, spód biały,

ogon czarny dlugi widłowaty. Dlugość cali5.

Ojczyzną Brazylija. ©

13. JASKÓŁKA RUDOŁBISTA, m. Hirundo

nudbica, LICHT. :

Czoło i łeb rudo kasztanowaty, przepaska

przez oko i wierzch ciała żelazisto modry, spód

biały, na pićrsiach pręga blado rdzawa, ogon od |

skrzydeł krótszy czarny, sterówkioprócz dwóch

średnich plamka białą oznaczone. Długość cali

41. Ojczyzną Nubija.
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14. JASKÓŁKA RDZAWOCZELNA, m. Hirun-
do rufifrons, LICHT.Cat. 1842.

Hirondelle a front rouw, VAILL. pł. 245.

"Z wierzchu żelazisto modra, czoło kasztano-
wato rdzawe, od spodu biala, na pićrsiach pas
czarny, ogon wycięty czarny, na sterówkach

plama czworograniasta biała, skrzydła równej
z ogonem długości. Dlugość cali 63. Ojczyzną
Kafrerya.

15. JASKÓŁKA DYMÓWKA, JuNDz.; Hirundo
rustica, LINN.

Hirondelle de cheminće, Burr., enł. 543.
fig. 1.

Czoło i gardziel czerwono kasztanowate,

z wierzchu czarna modro mieniąca z takąż na

piersiach przepaską, spód biały, ogon długi czac-

ny, dwie skrajne stćrówki przedłużone, wszyst-
kie oprócz dwóch średnich białą plamką oznaczo-
ne. [Długośćcali 65. Ojczyzną latem Europa, na

zimę odlatuje do Afryki, lecz nie dalćj wędruje

jak do zwrótnika, do nas przybywa w Kwiet-
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niu w małćj liczbie, przed odlotem w Sierpniu
w duże zbiera się stada. *)

16. JASKÓŁKA RDZAWKA, m. Hirundo ca-
pensts, LATH. |

Hirondelle rousseline, BurF. enł. 723, fig, 1.
Hirundo rufula, TEuM., M. ©Orn. V. 1II.

Pp. 298. „All.

Głowa, kark i kuper rdzawy, wierzch gło-
wy i płaszcz żelazisto czarny z połyskiem mo-

drym, spód rudawy wdłuź stosin czarno upstrzo- '

ny, ogon widłowaty, skrajne sterówki wązkie;
przedłużone. Długość cali 7. Ojczyzną Afryka
południowa, przypadkowa w Sycylii i na archi-

pelagu morza śrzódziemnego, z tego powodu do

europejskich ptaków przez Temminck'a poli-
czona. |

 

(*) Takowe Jaskółek stada w przelocie ku południo-

wi łączą się w milionowe orszaki: dla odpoczynku
i przebycia nocy obierają obszerne trzciną zarosłe

błota, gdzie ich, jak świadczy Spalanzani, ptaszni-
cy z okolic Modeny, napędzając nocną porą do roz-

stawionćj nad wodą sieci,niezliczone tłumy łowią;

a wtenczas wszystkie rynki są przepełnione tą dla

Włochów smaczną Źwierzyną,
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| 17, JASKÓŁKA KASZTANOWATA, m. Hirun-
do castanea, SAV.

Hirondelle maron, SAVIGNY, Egypt. pl. 4.

fig. 4.

llir. cahirica, LicHr.

Od Jaskółki Dymówki mało co mniejszai

z upierzenia podobna, różni się brzuchem i pod- .

brzusiem kasztanowatóm. Ojczyzną Egipt.

18. JASKÓLKA. OKNÓWKA, JuNDZ.; Hżrundo

urbica, LINN,

Hirondelle desfenćtres, BUFF., enl. 542 fig. 2.
Hirundo lagopoda, PALL.

Wierzch czarny z połyskiem modrym, spód -

i kuper biały, nogi czerwonawe białym rzadkim

puchem upierzone. Długość cali 5. Ojczyzną

Europa; weześnićj, od Dymowki |nas opuszcza,

a poźnićj PORA

19. JASKÓLKA BRZEGÓWKA, JuNpzj Ilirun-

do riparia, La.

Hirondelle de rivage, BuFr., en. 543, fig. 2:

Z BĘZA popielatawo szara, od spodu
© piaława, gardziel biała, na piersiach przepaska
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szara, skrzydłai ogon brunatne, nogi popielate,
nad ksiukiem kilka drobnych puszkowatych

piórek. Długość cali 43. Ojczyzną Europa, Azya,
Afryka. Gnieździ się w norach nad wodami,

u nas ją pospólstwo zowie Grzedieluchąi Grze-

biołką. Za odmianę miejscową poczytać można,

Hirundo palustris, VAL. pl. 246. fig. 2, miesz-
ka w Afryce południowej.

20. JASKÓŁKA SKALNA, m. Hfirundo rupestris

et montana, LATU.

Hirundo montana, VIEILL. pl. 39. fig 1.

Hirondelle des roches, TEmm., M. d'Orn,

V. LLL p.300.

Szaro popielata; lotki i długie pokrywy pod-

ogonowe brunatno szare, gardziel i piersi bia-

łe rudawo pociągnięte, brzuch szary, na wszyst-

kich sterówkach, wyjąwszy dwie średnie, plam-

"ka jajowata biała. Długość cali 5. Ojczyzną A-

fryka północna, tudzież Sycylija, Sabaudija i

Hiszpanija. .

21. JASKÓŁKA BOISSONOTA, m. Zfirundo
Boissoneautii, TEMM.

Zlirondelle Boissoneau, Teuu., Man. V. IV.
p. 652.

Ogon słabo widłowat?y o 1. cała od skrzy-
deł a |



"RE PASZCZOWATE

Wierzch i napierśnik szeroki czarnomodry
z połyskiem, na czole wązki prążek i gardziel

czerwono kasztanowate, brzuch, podbrzusiei

spód skrzydeł rdzawe, lotki i sterówki czarne

zielono mieniące, na sterówkach plama okrągła-

wa biało rudawa, cztćry środkowe nieplamiste.

Długość cali 53. Ojczyzną Hiszpanija, Grecya,
Afryka północna. Nowo odkryta, przez jednego

tylko Temminck'a opisana.

22. JASKÓŁKA OBRÓŻNA,m. Z/iruńdo torqua-
ta, LATH.

Hlirondelle brune 4 collier, BurF., enl. 123,

fig. 1.

Z wierzchu brunatna, od spodu biała, na
pićrsiach pas brunatny, uzdy białe, ogon prawie

równy. Dlagośćcali 6. OjczyznąSW Do-

brej Nadziei,

23. JASKÓŁKA SALANGANA, JUNDz.:; Zfirundo
esculenta, LIN.

Hirondelle Salangane, Burr., Ois. T. VII.

p. 334.

Z wierzchu brunatna, od spodu biaława,

gardziel rudawa, ogon widłowaty, sterówki bia-
ło zakończone. Długość cali 22. Ojczyzną Pon-
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dichery,Timor, wyspy Malwińskie, Odmiana czar-
niawa mieszka na wyspie Burbonysławna z gniazd
jadalnych. (*)

24. JASKÓŁKA RDZAWOKUPRZYSTA, m.Hi-
rundo senegalensis, LATH.

Hirondelle «4 ventre roux, Burr. enl. 310.

Z wierzchu czarna z połyskiem, cały spód
i kuper rdzawy, gardziel biaława, ogon widło-

„waty. Długość cali 83. Ojczyzną Senegambija.

 

(*) Wiek upłynął cały jak o tych gniazdach natura-

liści powtarzają nam, że są wielkości i kształtu wdłuż

rozciętćj Cytryny, że są zlepione z substancyi bla-
szkowatćj,półprzezroczystej, do kleju rybiego podob-

nej „która według opowiadania rybaków indyjskich ma

być ikrą ryb morskich, że niezliczone ich mnóstwo

znajdują w głębokich pieczarach do skały przylepio-
nych na wyspach archipelagu morza indyjskiego, Że
naostatek owe gniazda dla posilnych przymiotów bar-
dzo od Chińczyków cenione, są materyałem znaczne-

go z Chinami handlu: o tćm wszystkićra P. Potere wli-
ście pisanym do Buffona r. 1741, już namienił, a

odtąd, rzecz podziwienia godna, żadnej nie otrzy-

mano dokładniejszej wiadomości i nie nowego 0 przy-

rodzeniu samychże ptaków nie zbadano; prócz do-
mysłu, że Porost morski (Fucus esculentus) wżo-

łądku odmiękczony, jest materyałem, którego te

Jaskółki do robienia. swych gniazd używają,
Orn. T. 11.
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25. JASKÓŁKA ZBOŻOWA, m. Hirundo Borbo-
*. nica, LATH.

Hirondelle des bles, BurF., en/. 544, fig. 2.

Wierzch brunatno okopciały, spód popie-
aty podlużnie brunatno upstrzony, ogon równy,

skrzydła bardzo przedłażone. Dwie. odmiany

az różne, jedna długa cali 8, druga cali
5. Ojczyzną wyspa Pinia, Trzyma się pól

ża usianych. +aą

26. JASKÓŁKA WSCHODNIA, m. Zfirundo
 Javanica, SPARM.

Hirondelle orientale, TEuM., pł. coł. 83
fig. 2.

Gardziel, przód głowy i szyi rdzawo po-
marańczowy, cały wierzch stalisto czarny, brzuch

szary, wszystkie stóćrówki, oprócz dwóch środ-

kowych, kialą plamką oznaczone. Długość cali

a:—5. Ojczyzną Jawa. |

27. JASKÓŁKA CZARNORZYTKA, m. Z/irundo
j melanopyga, LICHT.

Zlirond. 4 couvertures de la queue notres,
AZAR. 303.
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Z wierzclru żelazisto czarna, od spodu bia-
ła, skrzydłai ogon brunatno czarne, pokrywy

podogonowe żelazisto czarne. Długość cali 43.

Ojczyzną Brazylija.

28, JASKÓŁKA CZARNOGRZBIETA, m. Z4-
rundo panayana. LATH.

Hirondelle rutile, SONNER. Foy. pl. LXAVI.

Z wierzchu aksamitno czarna, od spodu

biała, czoło i gardziel żółto rdzawe prążkiem
czarnym ograniczone, pokrywy skrzydeł czarne

fioletowo mieniące, od Dymówki mniejsza. Oj-
czyzną wyspy Filipińskie.

29. JASKÓŁKA GÓRNA, m. Jdirundo daurica,

(MEL.

Hirundo alpestris, PAL, Zoogr. T, I. p.534

Z wierzchu stalisto czarna, od spodu bia-

ława podlużnie upstrzona, na skroniach pla-

ma trójkatna od oka do karku sięgająca rdza-

wa, niższa część grzbietu. i kuper świado rdza-
wy, skrajne sterówki przedłażone. Długość cali

73. Ojczyzną Syberya, najwyższe góry wajękie

i tybetańskie sa jćj pobytem.
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Dodać: Złirundo cristata , Z,veloz, ZI. ful-

va, VIEILL,; 27, fulgida, Zł, prasina, IuCHT.
Wątpliwe: Z/irundo americana, LATU., Z.

erythrocephala, FH, thaitica, ZI, Francia, LATAH.;

JH. Robinii, Less.

RODZAJ DRUGI.

JERZYK, Rzacz.; CYPSELUS, Iuic. *)

„dpus, SCOPOLI; Micropus, WOLF eż MEYER*
Zflirundo, Avcr.

Kocamwa, Ross.; Rohlicek, Cz.; Złakler,

Mauersdgler, NIEM.; Martinet, FR.; Swift, ANG.
Rondone, Wi. | |

Dziób bardzo krótki, daszkowaty, trójkatny,

spłaszczony, przy nasadzie bardzo rozszerzony,

w piórkach nasadowych do większćj połowy
kryty, koniec ściśniony z noskiem haczyko-

watym, sztabka krótka, haki przedłużone cień-

kie, paszcza obszerna.

 

* Jlliger odłączając Jerzyków od Jaskółek przywroó-

cił nazwisko rodzajowe Arystotelesa (Ku Yehoś;

Cypselus) w miejscu Apus i Micropus. Nazwis-

ko polskie Jerzyk zdaje się pochodzić od pory ich

- do nas przylotu pod koniec Kwietnia około ś, Jerzego.
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Nozdrza nasadowe przyszczytne, otwarte,

kutnerowatemi pióreczkami obrąbione.

Nogi przyczepne, bardzo krótkie, wszyst-

kie cztćry palce wolne na przód obrócone, pa-
©ury zakrzywione ostre, u większćj liczby sko-
ki upierzone.

Skrzydła wązkie, ostre, bardzo przedłużo-
ne, lotka druga najdiuższa.

Ogon mnićj więcćj widłowaty, albo rów-.
ny, sterówek 10.

Jerzyki są mieszkańcami wszystkich części
świata, lecz nie wszystkie w przelotach swych
zimniejsze zwiedzają kraje; lot ich od lotu Ja-
skółek bystrzejszy, lecz mnićj zwinny ; nogi
krótsze silniejsze do czepiania się po gołych ska-
łach i murach usposobione; u większćj liczby
sterówki sprężyste, służą im tak jak Dzięcio-
łom za punkt podpory w łażeniu i najczęścićj
od tego wytarte, już dostatecznie usprawiedli-
wiają odłączenie Jerzyków od rodzaju Jaskó-
iek. Dla zbytecznćj krótkości nóg i długości
skrzydeł, Jerzyki na ziemi siadać nie zwykły,

bo z wyższego tylko miejsca do lotu zrywać się

mogą; latając przeraźliwie krzyczą; Żywią się
owadem skrzydlatym. Gniazd z błota nie lepią,

ani nór nie grzebią, ale gnieżdżą się w rozpadli-

nach skał, w dziurach murowych na wieżach,

pod dachami wysokich miejskich Adóynków:

wśród lasów na najwynioślejszych drzewach;
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do budowli gniazda rozmaitego śmiecia, pierza

i słomy używają, wszystkie te materyały pospo-

łu niezgrabnie uwite zlepiają szarawą ciecza,

która się w gruczolach paszczowych wyrabia;

częstokroć też korzystać umieją z opuszczonych
gniazd wróblich i w nich jaja swe znoszą. Je-

rzyki raz się do roku pierzą, skórę mają bardzo

grubą, a pomimo ciągle ruchawego Życia, znacz-

nie tyją i za stołowy przysmak w krajach po-

łudniowych uchodzą; tam ich na wędkę puchem

nasadzoną łowić umieją.

1. JERZYK GÓRNY, Jak.; Cypselus alpinus,

vs Tóum. ©

Martinet 6 ventre blanc, VIEILL. pł. 121.

Mar. « gorge blanche, VAILi. pl. 243.

_Hłirundo Melba, Aucr.

Sniady; gardziel i środek brzucha biały,

ogon widłowaty, sterówki tęgie, skoki brunat-

nym puchem odziane. Długość cali 9. Mieszka

w Europie na wysokich górach Szwajcarii, Ty-

'rolu, Gibraltaru, w Azyi i Afryce.

2. JERZYK MUROWY, Jak; Cypselus murarius,

TEMk.

Martinet de muradlie, BUFF., enl. 542, fig 1.

Hliryndo Apus, AUCT.
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Sniady okopciały, gardziel popielatawa, u

„młodych biała, ogon widłowaty, stćrówki tęgie,

skoki upierzone. Długość cali 73. Ojczyzną Eu-
ropa, Azya i Afryka. Do nas pod koniec Kwiet-

nia przybywa, w Lipcu odlatuje. Nie tylko w mu-

rach, lecz i w lasach na wysokich drzewach się

gnieździ. Ks. Kluk zowie go Grzechołką.

3. JERZYK POPIELATY, m. Cypselus cinereus,
'[TEMM.

Martinet cendrillard, BUFF., enł. 725 fig 1.
Flirundo nigra, var. y, GMEL.?

Czarniawo popielaty bez połysku. Długość

cali 6. Ojczyzną wyspa St. Domingo.

4. JERZYK SROKATY, Cypselus cayenensis,
TEMM.

Martinet 6 collier blanc, BuFF., enł. 725,

fig. 2.

Czarny z połyskiem modrym, na uzdach plam-

ka widłowata, gardziel, obróż i boki brzucha

białe. Długość cali 53. Ojczyzną Kajenna.

5. JERZYK SIWOGŁOWY, m. Cypselus peru-
vianus, TEvu?

Mariinet 4 ceinture grise, z dis. T.
VII. p. 324.
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Głowa, szyja i przepaska na piersiach po-
pielate, grzbiet czarny, spód biały , lotki i ste-
rówki żółtawo brzeżyste, od Jaskótki Dymów-

ki mniejszy. Ojczyzną Peru.

6. JERZYK DŁUGOLOTNY, m. Cypselus longi-
_.pennis, TEMM.

Martinet longipennes, TEMu., pł. coł. 83
fig. 1.

„Hirundo Klecho, HoORSF.

„ Zielono błyszczący z wierzchu, od spodu

popielaty, bardzo przedłużone skrzydła i ogon

niebieskawe, kuper popielatawy, środek brzu-

cha i końce barkówek białe, u samca na uszach

plama kasztanowata. Długość cali 83. Ojczyzną

Sumatra i Jawa. Jawańczykowie zowią go Sam-

ler—galang.

7. JERZYK WAĄSAL, m. Cypselus mystaceus,

LESS.

Martinet moustache, LESS., Zool. Coq.pl. 22.

Siwo popielaty: wierzch i tył glowy, skrzy-

dła i bardzo długi widiowaty ogon czarne z sza-

firowym połyskiem, przepaska nad oczyma u-

wieńczająca głowę, wąsy z długich piór zło-
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żone od nasady dziobu do karku przedłużonei
barkówki białe. Długość cali 11. Długość ogo-.
na cali 6, długość Pn cali 2: Ojczyzną No-
wa Gwinea.

8. JERZYK STROJNY, m. Cypselus comatus,
Trntw.

Martinet coiffć, TEMM., pł. coł, 268.

Zielony z połyskiem brązowo miedzistym,
na głowie czubek szafirowy z piórwązkich za-
ostrzonych, ponad okiem z obu stron czuba
'przepaska biała, takaż od nasady żuchwy cią-
gnie się pod okiem aż wtył karku; na uszach
plama kasztanowata, skrzydła i widłowaty 0-
gon szafirowe z połyskiem metallicznym, koń-
ce barkówek białe. Długość cali 53. Ojczyzną
Sumatra.

9. JERZYK ŁYSY , m. OPS ?YBargus,
Tena.

Martinet Pow? TEMM., pl. coł. 460.
fig. 1.

Czarny, czoło iśrodek łba siwy, gardziel
i kuper białe, z ksztaltu iwielkoścido Dymów-

Orn. T: I. 66
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ki podobny. Długość cali 54. Ojczyzną Przylą-

dek Dobrćj Nadziei.

10. JERZYK SZARY, m. Cypselus ambrosiacuś,
TEMM.

Martinet ambroisć, 'TEMM., pł. coł. 460
Fig. 2 j

Hirundo senegalensis , BRiss.

i Szaro popielaty, od spodu.świetlejszy, w o0-
gonie skrajne sterówki bardzo przediużone. Dłu-
gość cali 53. Ojczyzną Przylądek Dobrćj Na-
dziei.

11. JERZYK SITWOCZELNY, m. Cypselus caf-
fer, Licnr. Cat. 1823.

Sniady; czoło i brwi popielate, grzbiet i

brzuch czarne, gardziel i kuper białe, pokry-
wy skrżydeł i ogon czarne z połyskiem zielo-

nym. Długość cali 63. Ojczyzną Nubija i Ka-

frerya.

12. JERZYK MYSZATY, m. Cypselłus parvus,

LicHT. Cat. 1823.

Myszato popielaty ; gardziel biaława, w o-

gonie skrajne. sterówki przedłużone. Długość
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cali 4, do końca skrajnych sterówek cali 6. Oj.
czyzną Nubija.

13. JERZYK OBROŻNY, m. Cypselus colłaris, -
P. Mix. ł

Marttnet blanc —coł, TEKM., pł. coł. 195.

Okopciało czarny; na szyj szeroka obróż
biała, ogon krótki prawie równy , sterówki o-
stremi stosinami zakończone. Długość cali 6.
„Skrzydła od ogona o 3 cale dłuższe. Ojczyz-
ną Brazylija.

14. JERZYK STARZEC, m.Cypselus senet,
TEMM. i !

IMartinet Wieillard , TEMM., pł. cal. 395.

Czarno okopciały; głowa popielatawa jak-
by zsiwiała, przed okiem plamka czarna, ogon
krótki równy. Długość cali 7. Niedawno odkry-
ty w Brazylii przez P. Augusta St. Hilaire,

15, JERZYK OLBRZYM, m. Cypselus giganteus,
VaN HASSELT.-

Martinet Gćant, TEMM., pł. coł. 364.
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Czarno zielony z połyskiem; grzbiet i spód

ciała brunatno kasztanowate bez połysku, po-

krywy podogonowe białe, w ogonie krótkim kli-

nowatym wszystkie sterówki tęgie nagą na pół

cala stosiną zakończone, nogi silne, skoki na-

gie. Długość cali 73, do końca skrzydeł cali 10.

Ojczyzną Jawa. j

16. JERZYK OSTROSTERNY, m. Cypselus pe-
lasgła, V1IEILL.

Martinet acutipennes, VIEILL. pł. 33.

Ilirundo, AucT.

Brunatnawy, od spodu świetlejszy, gardziel

biała, ogon równy, sterówki spiczaste. Dłu-

gość cali 42, Ojczyzną Karolina.

17. JERZYK KOLCZYSTY, m. Cypselłus spini-
caudus, [TEMM.

Martinet spinicaude ou Camaria, BUFF., enł.

726,fig. 1. :

* Hirundo pelasgia var. 1, GMEL.

Z wierzchu modrawo brunatny, gardziel i

"piersi szaro rudawe, brzuch brunatno szary, ku-

per popielaty, ogon równy, stórówki kolczy-

stemi stosinami zakończone, skrzydła od ogona
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na cal 1 dłuższe, Długośćcali 44. Ojczyzną Ka-
jenna.

18. JERZYK SPICZASTY, m. Cypselus poliou-
rus, TEMM.

Martinet polioure, Burr., enł. 126, fig. 2.
Hirundo pelasgia var, £.- GMEL.

Skrzydta o dwa cale od ogona dłuższe.
Brunatny od spodu świetlejszy, gardziel

biaława upstrzona, ogon krótki, sterówki dłu-
- giemi kolcami zakończone. Długość cali 42. Oj-
czyzną luiziana.

19. JERZYK CIERNISTY, m. Cypselus acutus,
TEM. |

Martinet ćpineu, Burr., enl, 544, fig1.
Hirundo acuta, var.g GMEL.

Z wierzchu czarny, od spodu brunatno rdza-
wy, ogon równy mierny, kolce krótkie ostre.
Długość cali 33. OjczyznąMartynika.

RODZAJ TRZECI.

_ KOZODOJ, Rzącz.; CAPRIMULGUS, Lisx.

Caprimulgus et Nyctybius, Viel.
Oegothelas, ViG. et HoRsr.; Iirundo, PALL.
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|| Kosozoń, Ilonynoznukó, ROss.; Kozodog, Cz.;

Tagschldfer, Schnurer, Ziegenmelker, NiE; En-
goulevent, Tóte—chevre, Crapeau volant, FR.;
Goatsucher, ANG.; Nottolone, Wi.

Dziób bardzo krótki słaby, giętki, przy
nasadzie spłaszczony, bardzo rozszerzony;

"w szczeciach prawie do samego końca ukryty,

koniec ściśniony haczykowaty; sztabka krótka
zadarta, kąt paszczowy aż za oko sięgający.

Nozdrza nasadowe, szerokie, błonką przym-

knięte , w szczeciach ukryte.

Nogi chwytne, krótkie, słabe, ksiuk krót-

ki zwrótny, palec średni przedłużony z pazu-

rem u niektórych grzebieniasto nasiekanym; o-

- bówie puklerzowate.

Skrzydła długie, ostre, lotka 2-ga naj-

dłuższa. :
Ogon różnokształtny; sterówek: 10.

Z dwudziestu kilku gatunków Kozodoja po

różnych częściach kuli ziemskićj mieszkających,

dwa tylko Europę zwiedzają. Wszystkie Kozo-

doje o zmroku na Żżóćr wylatują, w dzień i

w nocy siedzą spokojnie w gęstwinach albo w ja-

skiniach ukryte; lot mają powolny, cichy lecz

bardzo zwinny; głowę, otwory uszu, paszczę i

oczy duże; upierzenie jak wszystkich nocnych

ptaków ciemno plamiste, moręgowate, rozmai-

cie upstrzone, co ich nawet wśród dnia od łac-
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nego postrzeżenia wybawia, z tego względu wię-
cej się zbliżają do rodzaju Sów, aniżeli do Go-
łębi jak je Temminck uklassyfikował, lecz tak

są bliskie Jerzyków, że Pallas wraz z nimi Ko-
zodojów do rodzaju Jaskółek policzył. Kozo-
doje żywią się chrząszczami i zmierzchnicami,

które w lot z otwartą paszczą chwytają. Gniazd
stucznych nie budują, lecz na ziemi w lada ja-

kim dołku po dwa jaja składają; gdyby zaś one
z miejsca na miejsce w dziobie przenosić mia-
ły, wieść takowa potrzebuje sprawdzenia. Po-

pularne zaś mniemanie, któremu Kozodój we
wszystkich językach winien swe nazwisko, do

najniedorzeczniejszych baśni należy. Samce da-
ją się od samic rozpoznać po plamach, które
są białe u pićrwszych , a na tóm samóćm miej-
scu rudawe lub żadne u drugich. Niektóre za-
morskie gatunki odznaczają się szczególnemi
ozdobami przy dziobie i sterówkach. Mięso by-
wa jadane.

A. Ogon mierny lub krótki równy.

1. KOZODOJ WIELKI, m. Capritmulgus gran-
dis, LATR.

Engoulevent Ibijau, Burr., enł. 325 9..
Caprimulgus vociferus, Wits. T. V, pł. 416,

Brunatny, czarno, rdzawo ibiało popstrzo-
ny i prążkowany , spód ciała świetlejszy wy-
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raźnićj pręgowanyna ogonie zaokrąglonym siedm

przepasek białych czarno upstrzonych , paszcza

na trzy cale szeroka, skoki upierzone. Dlugość

cali 23, Ojczyzną Kajenna.

2. KOZODOJ RUDY, m. Caprimulgus HR
. censis, LATH. ?

NE" Guira —Querea, LATE. Syn. II.
pł.5

Rdzawy, czarno podłużnie strychowany,

skrzydła biało i czarno upstrzone, lotki bru-
natne zewnątrz biało plamiste, sterówki czar-

no pręgowane. Długość cali 16. Ojczyzną Ja-

maika.

3. KOZODOJ RDZAWY, m. porywa TU
fus, LATH.

Engoulevent róua, BUFF. enl, 735.

Z wierzchu szaro rdzawy, od spodu świe-
tlejszy, na głowie i karku podłużnie upstrzo-

_ ny, na grzbiecie i spodzie ciała czarno plami-

sty i pręgowany, na skrzydłach rozmaicie czar-

no i biało pstry, lotki plamkami rudemi jakby

w szachownicę ułoż onemi oznaczone, na ogonie

ośm czarnych przepasek. Długość cali 9—10.

Ojczyzną Gujana.
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1. KOZODOJ DZIENNY, m. Caprimułgus diur-
nus, P, Max.

Engoulevent Nacunda, TEuu., pl. col. 182.
Caprimulgus campestris, LicHT.

U narodów dzikich w Paragwaju , mówi
Azara, każda istota z gębą obszerną rozdziewio-
ną zowie się Nacznda, dla tego też i Kozodojów
tak mianują. Ten o którym mowa nie mieszka
wlasach, łecz w polach otwartych, nie o zmro-
ku, ale wśród dnia upędza się za motylami dzien-
nemi, i nie żyje samotnie jak inne wspólrodza= '
jowe, lecz parami, a nawet licznemi gromada-
mi lata; szczególnićj uczęszcza na pastwiska dla
obfitego potowu uprzykrzonych bydłu owadów.
Upierzenie ma szaro rudawe, brunatno plami-
ste i popruszone, półobróż na szyi, nasadę lo-
tek i brzuch biały, na ogonie dziewięć przepa-
sek wązkich czarnych, na końcu szeroka białą.
Długość cali 10—1Ł.

5. KOZODOJ NATTERER'A, m. Caprimulgus
Natterert, TEMM.

EngouleventNatterer, TEMM., pł. coł. 107 2.

Od poprzedzającego mniejszy; z wierzchu
czarny rdzawo upstrzony, od spodu rdzawy czar-
Om. T: II. : 67
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no pręgowany, pod gardzielą półobróż i końce
kilku lotek drugiego rzędu białe, lotki i skrajne

sterówki rdzawo plamiste, ogon krótki. Dłu-

gość cali 83. Odkryty przez P. Natterer w Bra-
zylii.

6. KOZODOJ PSTRY, m. Caprimulgus cayanus,
'LATH.

Engoulevent varżć, Burr., enl. 760.

Głowa i kark popielaty czarno prąźkowa-
ny, gardziel biała, pięć plam rudych na policz-
kach, grzbiet i piersi rude czarniawo pręgowa-

ne, skrzydła czarne z białą przepaską i pięciu
białemi plamkami na lotkach,dwie średniesterów-
ki popiełate czarno popruszone pięciu czarnemi
pręgami oznaczone; reszta czarne biało brze-

żyste.—Długość cali 74. Ojczyzną Kajenna.

7. KOZODOJ CZARNOSKRZYDŁY, m. Ca-
primulgus gujanensis, LATH.

Engoulevent montvoyau, BurF., enł. 733.

Z wierzchu jaskrawo rudy, od spodu świet-
lejszy; na głowie podłużnie, na karku , grzbie-

cie i spodzie ciała poprzecznie czarno pręgo-
wany i upstrzony, lotki i skrajne sterówki czar-
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ne, gardziel i nasada lotek biała. Długość cali

9. Ojczyzną Gujana.

8. KOZODOJ PÓŁOBROŻNY, m. Caprimul-
gus semitorquatus, LATH.

Engoulevent demi-collier, BuFF., enl. 734.

Czarniawy szaro i rdzawo upstrzony, na
gardzieli półobróż biała, ogon szeroko pręgo-

wany. Długość cali 8. Ojczyzną Kajenna.

9. KOZODOJ SŁOTNY, m. Caprimulgus caro-
linensis, LATH.

Engoulevent de la Caroline, Burr., Ots. T.
Vl. p. 566. Was. T. VI. pł.54,fig 2.

Z wierzchu popielato i czarno falisty , od
spodu szaro rdzawy podłużnie upstrzony, ogon
czarno i szaro pasowany, podbródek biały, na

wnętrznych chorągiewkach trzech pićrwszych
lotek plama biała. Dlugość cali 11:. Ojczyzną

Karolina.

10. KOZODOJ OKULAROWY, m. 'Caprimuł-
gus americanus, LATH.

Engoulevent 4 lunettes, Bvet., (he. KL.

p. 575. VIEILL. pł. 24.
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- Nozdrza rurkowato obrąbione, głowa pu-

szysta, upierzenie szaro, czarnoi rudawo pstre.
- Długość cali 7. Ojczyzną Jamaika.

11. KOZODOJ OSTROSTERNY, m. Caprtmul-

gus acutus, LATH.

Engoulevent acutipennes, BurF., euł. 732.

Z wierzchu szary, od spodu rudawy, wszę-

dzie falisto pręgowany, na głowie pręgi szer-

sze, gardziel biała, na końcu ogona pas czarny,

stórówki ostro zakończone. Długość cali 73.

Ojczyzną Gujana.

12. KOZODOJ ŚNIADY, m. Caprimulgus vir-
ginianus, LATH.

Engoulevent Whip-pour-will, Burr. Ois.

T. VI. p. 562.
Caprimulgusvirginianus et americanus, CLV.

Sniady ciemno pręgowany, zrzadka gdzie-
niegdzie popielato popstrzony, na gardzieli pla-

ma księżycowata biała, spód ciała rudawo bia-

ły czarniawo pręgowany, nad okiem smuga pla-

mek pomarańczowych schyla się na bok szyi,

z każdćj strony ogona dwie zewnętrzne ste-

rówkibiałozakończone. Długość cali 8. Ojczyz-

ną Wirginija.
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13. KOZODOJ SZCZECIASTY, m. Caprimul-
gus Novae Złollandiae, LATH.

Engoulevent 4 Crete, SONN1N. Ois. 7. XVIII.
p. 360.

Crested Goatsucker, PHILIPP. pł. 170.

Szczecia nasadoweprzedłużone,wgórę nakształt
czuba zagięte.

Z wierzchu brunatny białawo falisty, od spo-

du białawy, na szyi i piersiach brunatno gęsto
pręgowany, na ogonie 12 przepasek białawych

brunatno popruszonych, nogi żółtawe, Długość

cali 94, Ojczyzną Nowa Hollandya.

14. KOZODOJ WĄSATEK, m. Caprimulgus
mystacalis, "TEMM.

Engoulevent moustac, TEMM., pl. col. 410.

Z upierzenia do Kozodoja europejskiego
podobny, różni się w tóm, iż na bokach szyi
pod policzkami ma dużą plamę okrągiawą bia-
ią,a za nią przestrzeń rudawą do karku zbliżo-
ną, że lotki na całćj dlugości okrągłemi rudemi
plamkami oznaczone, tudzież że biała okrągła
plama zajmuje środek 3-cićj i 4-tćj lotki. Dłu-
gość cali 12, Ojczyzną Nowa Hollandya.
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15. KOZODOJ LELEK czyli EUROPEJSKI, m.
Caprimulgus europaeus, LINN.

Engoulevent ordinaire, Burr., enł. 193.

Czarniawo brunatny, -na głowie i barków-

kach popielaty, wszędzie czarno popruszony,

rdzawo czarno i biało upstrzony w różnym

kierunku i pręgowany, plamy na gardzielii na

trzech przednich lotkach białe, ogon równy
czarno i rdzawo pręgowany, dwie zewnętrzne

z obu stron sterówki biało zakończone. Dlugość
cali 103. Samica nie ma plam bialych na lotkach
i sterówkach. Mieszka w lasach w Europiei
Azyi, do nas w końcu Kwietnia przylatuje,
we Wrześniu odlatuje do Afryki. Głos jego tur-

koczący do Żabiego skrzeczenia podobny *).

16. KOZODOJ RDZAWOSZYJNY, m. Caprimul-

gus ruficollis, TEMM.

Engoulevent 4 collier rous, TEMM., Man.

V. I. p. 438. „Atl,

%) Cuvier mniema że powietrze wpadając nagle wo-

twartą paszczę lecącego Kozodoja, jest przyczyną
burczącego głosu. Głos takowy w każdejby się po-

rze roku objawiał wtenczas , kiedy Kozodój upę-

dza się za zmierzchnicami; wszakże nikt go nie

słyszał, krom w miesiącu maju, kiedy się nawza-

jem wabią.
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Caprimulgus vulgaris, VIEILL., Fatn. pl. 61.
Ng: 2.

Od poprzedzającego większy, w ogólnóm
ubarwieniu świetlejszy, więcćj rudawy, na kar- |
ku ma szeroką obróż rdzawą, na przodzie gar-
dzieli kilka plam białych. Długość cali 12. Mie-
szka w Afryce, policzony do europejskich pta-'
ków przez Temminck'a, dwa exemplarze ubi-
te w Algesiras są jedynym dowodem pobytuje-
go w Europie.

17. KOZODOJ IZABELLOWATY, m. Capsi-
mułgus tsadellinus, TEuM.

Engouletent Isabelle, 'TEMu., pł. coł. 379,
Caprimulgus aegyptius, LICHT.

Izabellowaty szaro falisty, na przodzie
Szyi przepaska biała, piersi zrzadka czarno
prążkowane, lotki rudawe zewnątrz czarno
wwarcabnicę pasowane, ogon od skrzydeł co-
kolwiek dłuższy. Długość cali 9—q0. Ojczyz-
ną Egipt.

18, KOZODOJ PŁOWY, m. Caprimulgus egi-
mius, TEMM. .

Engoulcrent distinguć, TEMWV., pł. coł. 398.
Caprimulgus nubicus, Lacn.
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Rudawo żółty prawie słomiastego koloru;

z wierzchu białawo plamisty, plamki te na
grzbiecie i pokrywach skrzydlnych czarnym o-
brzeżone prążkiem, większesą i szersze aniże-
li na karku; nasada lotek czarna, na środku pla-
ma biała podwójna, przy końcu czarna falista;

sterówki rudawe czarno i biało pręgowane,
dwóch skrajnych z obu stron ogona końce białe.
Długość cali 74. Odkryty na pustyni Sennar przez

P. Riippel.

Do tego oddziału dodać: Caprimulgus in--

fuscatus, RiipP. pł. VI.; Capr. astaticus, LATH.;
Capr. indicus, Capr. ałbicollis, Guet?, Capr.

albogularis, Capr. guttatus,ViG. et HoRSĘ..„ Capr.

griseus, LATH. wątpliwy. ©

B. ea widłowaty, sterówki bardzo przed

dłużone.

19. KOZODOJ NOŻYCOSTERNY, m. Caprimul-
gus psalurus, AZAR.

Engoulevent queue en ciseaux, TEMM., pł.
col. 157 Ó, 158 9.

Ciemno popielaty czarniawo popruszony i
pręgowany, na wierzchu głowy strychy podłuż-

ne czarne, uzdy i policzki białe czarno prążko-
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wane, na karku szeroki pas żółto rudy szyję
do połowy obejmuje, na skrzydłach plamy o-

krągławe białe i rudawe, czarnemi kątowatemi

plamkami oddzielone, lotki czarniawe, w ogo-

nie dwie skrajne stćrówki niezmiernie przedłu-

żone, cali 13 długie, wdłuż stosin czarne po brze-

gach i na końcu białawe, dwie następne trzycalo-
we, dalsze stopniowane coraz krótsze, wszyst-

kie od nasady czarne przy końcu rudawe po-

pruszone, dwie środkowe bardzo dlugie o kilka

cali od skrajnych krótsze, popielate, popruszo-

ne i czarno pręgowane. Dlugość całego ptaka
razem z ogonem cali 18. Samica ubarwienie ma

cokolwiek świetlejsze, ogon znacznie krótszy.

Rzadki ten i piękny Kozodoj. odkryty przez P.

Azara, mieszka zimą w Paragwaju, zawsze po-

jeędyńczo , ciągle się unosi nad wodami, lato

przebywa i gnieździ się: W Brazylii.

Tu dołączyć trzeba gatunki afrykańskie i

długo ogonowe: Caprimułgus furcatus, Cuv.,

VAILL., pł. 47-48. Caprimulgus pectoralis, Cuv.,

Vail. pl. 49. Caprimwlgus climacurus, VIEILL.,
Gal. pl. 112, o tym namieniają że byt postrze-

: ganym w Europie poludniowćj ?

Jeszcze jeden gatunek afrykański Caprź-

mulgus longipennis, SHAW., z ogonem zaokrą-

glonym wielkości puszczyka, moręgowato czar-

niawy i rozmaicie upstrzony , odznacza się od

wszystkich współrodzajowych dlugą. witką na

Orn. T: II. 67
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zgięciu skrzydeł wyrastającą, witki te są w tył

zagięte nagie, dwa razy od samego ptaka dłuż-

sze, łopatkowatą oczkowatą chorągiewką za-

kończone.

RODZAJ CZWARTY.

ZMROCZNIK , m. PODARGUS, Cuv.

Podargus et Steatornis,HuB.; Podarge, Fr.

Dziób krótki, silny, twardy, rogowy, da-

szkowaty, bardzo szeroki, ed czoła szerszy,

szczyt wyraźny , zaokrąglony, od samćj nasa-

dy pochylony, w końcu haczysto zgięty, kraj-

ce szczęki gładkie rozszerzone, wypukłe, brze-

gi żuchwy obejmujące; żuchwa”prosta, szero-

ka, sztabka krótka, haki długie grube, silne,

krajce żuchwy stoczyste w końcu rynienkowa-

to wycięte, w tóm wycięciu mieści się haczy-

sty koniec szczęki; paszcza ogromna, kąt pa-

szezowy aż za oko sięga.

_ Nozdrza nasadowe, wązkie,'podlużne, bla-

szką rogową prawie zupełnie zasklepione, diu-

giemi: szczeciami przykryte.

Nogi mierne, trzy palce z przodu, tylny

cokolwiek zwrótny, średni najdłuższy, wnętrz-

ny do środkowego po pićrwszy. staw przyrosły,

skrajny prawie wolny, pazury słabo fakowate,
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ściśnione, gładkie, tępe, Powie tarczowate, sko-

ki nagie.

Skrzydła nadmierne, lotka 3-cia i 4-ta naj-

dłuższe.

Ogon dlugi klinowato zaostrzony AG) wię-

cćj stopniowany; sterówek 10:

Zmroczniki nie były znane dawniejszym

naturalistom, pićrwszą o jednym gatunka uczynił

wzmiankę Cuvier (Reg. anim.) wwydaniu 1817. r..
W drugićóm wydaniu już o trzech wspomina.
Według mniemania Temminck'a wypadałoby ten

rodzaj na dwie sekcye podzielić, mieszcząc

w pićrwszćj gatunek amerykański przez Ium-

boldta odkryty (Steatornis caripensis); w dru-
gićj gatunki mieszkające w Indyach wschodnich
i na Oceanii. Nie posiadamy wszakże dosyć do-

kiadnych wiadomości aby z pewnością wyrzec,

że Steatornis Humboldta do rodzaju Zmrocz-
ników należy, nim więc poźniejsze postrzeżenia,

stale mu przeznaczą w układzie stanowisko,

docześnie go do Zmroczników przyłączamy. Pta-

ki te chociaż z upierzenia swojego równie są do
Kozodojów jakędo Sów podobne , jednakże żad- .

nych cech wspólnych z ptakami drapieżnemi nie
objawiają i prawdziwą byłoby śmiesznóścią,

gdyby ich w klassyfikacyi do rzędu ptaków dra-

pieżnych odniesiono. Upierzenie wietkie, lot

cichy, i barwę iż tak powiem pomroczną u

wszystkich wieczornych i nocnych postrzegamy
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ptaków, owszem podtym względem w całćm
przyrodzeniu panuje niezaprzeczona analogija,

bo nietylko ptaki lecz motyle nocne, zmierz-

chnice, ćmy, a nawet i czworonogie źwierzęta
o zmrokużerujące,jaknp. Żbiki, zawsze są mnićj
więcćj szare, moręgowate, ciemnemi kolorami
upstrzone i oda O obyczajach Zmrocz-

ników z domysłu prawie sądzić możemy, że ło-
wią nocne owady jak Kozodoje, zważając zaś

na silną budowę dziobu wznosić trzeba że im

służy do kruszenia twardćj powłoki ogromnych
chrząszczów , jakie w klimatach gorących znaj-

dować się zwykły.

1. ZMROCZNIK CUVIER'A, *) m. Podargus
Cuvieri, Pr.

Folmzze cendrće, Viti. , Gal. rę 123.

Rodzaj Celuro, Prof. JAROCKIEGO

Popielaty wszędzie brunatno popruszony,

 wdłuż stosin wązkiemi strychami upstrzony,

 

*) Powyższe opisaniei charakterystykę rodzajową wzią-

jem z pięknego dobrze zachowanego exemplarza,

HsóRĘ się w zbiorze moim znajduje. Temminck zad-

nej otym ptaku nie czyni wzmianki, lubo o nim

wiedział z krótkiego tylko opisu Cuviera.
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strychy te na głowie, grzbiecie, na bokach szyi

i piersi w obszerniejsze lecz rzadkie zamienia-
ją się plamy, kolor rudawy i biały im towa-

rzyszy, więcćj jednakże na pokrywach skrzydl-

nychi spodzie niż na innych częściach ciała;
lotki brunatne zewnątrz. biało plamiste, sterów-

ki cokolwiek klinowate gzygzowato pręgowane,
czarną trójkątną plamką zakończone; dziób cal-
kiem z wierzchu okryty szczeciastemi przedłu-

Żonemi piórami od dziobu dłuższemi nakształt

czubka wzniesionemi przed czołem, głowa pła-

ska, oczy duże czarne, nogi brunatno żółtawe
Długość.cali 16%, ogon cali 74, dlugość dziobu

od nasady cal I, od kąta paszczowego cali 25,
średnica oka linii 7, wysokość skoku cal 14.

Ojczyzną Nowa Hollandya.

2. ZMROCZNIK RUDY, m. Podargus javanen-

sts, JNORSF.%

Podarge roux, Cuv. Reg. an. T. 1. p. 399.

Rudy brunatno moręgowaty, na karku pół-

obróż biała, gardziel i brzuch białe rudawo prę-

'gowane, na barkówkach smuga podłużna biała-
wa, oczy dzióbinogi żółtawe, ogon rudy sza-
ro pasowany. Ojczyzną Jawa.
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% ZMROCZNIK CZUBATY, m. Podargus cor-
nulus , HoRSF. Ę

Podarge cornu, TEMM., pł. col.

Jasno rudy brunatno moręgowaty z wierz-

chu i na piersiach; nad oczyma ku tyłowi glo-

wy dwa czuby z piór dlugiemi szczeciami za-

kończonych, równie jak czoło koloru biało ru-

dawego , nad dziobem kita szczeciasta, na kar-

ku i na barkówkach plamy białe czarno brze-

Żyste , takież na piersiach i bokach szyi, gar-

dziel, przód szyi i brzuch białe zrzadka ruda-

"wo pręgowane, dzióbi nogi żółte, ogon długi

mocno stopniowany, z wierzchu rudemi, szare-

mi i czarnemi gzygzakami popręgowany. Dłu-

gość cali 84. Ojczyzną Sumatra. Według Tem-

mincka ten i poprzedzający jeden gatunek sta-

nowićmają.

Czy Podargus humeralis i Stanleyanus, ViG.

et HoORSF., są qwuwykładnością lub nie, poźniej-

szemu badaniu zostawujemy. Pisma peryodycz-

ne namieniają o bardzo wielkim Zmroczniku ja-

koby odkrytym w Nowej Gwinei przez PP.

QQuoY i GAIMARD.

4. ZMROCZNIK TŁUSZCZAK, m. Podargus

caripensis.,

"Steatornis caripensis, EIUMB.
Podarge Guacharo, FR.
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Krajce szczęki przy końcu w ząb tępy wy-

cięte, ogon klinowato zaokrąglony.
Rudawo kasztanowaty z połyskiem zielo-

nawym; czarnymibrunatnym kolorem rozmai-

cie upstrzony i pręgowany , różnokształtnemi

białemi plamami cętkowany, dziób czerwonawo
popielaty długiemi rdzawemi szczeciami okry-

ty. Długość cali 15. Ojczyzną Kolumbija (Fiumb.),

wyspa Trinidat (Haussetier).

Pićrwszą o tym ptaku wiadomość winniśmy

sławnemu naturałiście Humboldtowi, który go

w ogromnćj jaskini Cueva del Guacharo odkrył,
na pasmie gór skalistych Garżpa zwanych. Poź-

nićj P. I'Herminier r. 1832, przysłał samego pta-
ka przy dokładnćm jego opisaniu do Akademii

nauk Paryzkićj, a r. 1838 gniazdo z trzema ja-

jami. Lubo Tłuszczaki mieszkają we wszyst-
kich jaskiniach skalistych Kolumbiiipobrzeżów

wysp przyległych, jednakże do ubicia nie są
łatwe , bo po zachodzie słońca na żćr wylatują,

a cały dzień trzymają się ukryte w rozpadli-

nach najglębszych pieczar; polowanie więc na
nich przy świetle pochodni odbywać się zwykło.
Młode z gniazda wydobyte nieźmiernie są tłu-

ste i dla tego przez smakoszów krajowych wiel-

ce cenione; tłustość z nich wytopiona jest pól-

płynna, przezroczysta, równie do zapraw. ku-
chennych,jako i do oświćcania używana. Tlu-
stość ta pod nazwaniem /Manżeca, albo „Aceite
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(oliwa) deł Guacharo w Kolumbii znajoma, ma

mieć tę szczególną własność iż przez rok cały

nie jełczeje. Stare Tłuszczaki w porze kiedy

młodych wykarmiają, bardzo chudną, a mięso

ich nieprzyjemną trąci wonią. Oprócz pokar-

mu owadziego poży wają rozmaite nasiona drzew

palmowych, Achras Żapota, Bursera gumtmi-

fera i t. d. Mieszkańce Kolumbii takowe nasio-

na jeszcze niestrawione z ubitych Tłuszczaków

starannie wybierają i jako lekarstwo zawołane

przeciw febrom pod nazwaniem Semtlla deł

Guacharo używają. Tłuszczaki gnieżdżą się dwu-

krotnie do roku, pićrwszy raz w Marcu, po-

wtórnie w Kwietniu; gniazda ich, kształt i podo-

bieństwo mają do grzyba hubkowego, są bar-

dzo płaskie a po brzegach pierzem nalepione,

aby w czasie wysiadywania jaja nich nie wy-

padały. PA

ICZYBYO——



RZĘD DZIEWIĄTY.

GOŁĘBIE, m. COZUMBAE, Teuu.

Columóbinż, ILLIG.
Pigeons, TEuu.; Colomdżns, VIEILL.
Les Passerż — gałles, LESS.

Dziób mierny , szczupły, Ściśniony,nasada

szczęki miękką błoną nabrzmiałą pokryta, nosek
sklepisty w końcu nachylony.

Nogi krótkie czteropalcowe, trzy palce
z przodu jeden z tyłu, Wszystkie wolne, ksiuk

poziomy. sj
Ptaki te ani do rzędu wróblowatych, (7as--

seres, LINN.) ani do rzędu kurzego (Gallinae), na-

leżeć nie mogą, bo lubo tak od pićrwszych ja-
Om. T. IL 69
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ko i od drugich różnią się mnićj więcćj charak-
terystyką i obyczajami, łecz bardzićj jeszcze

własną przyrodą, wszystkie bez wyjątku żyją
w jednożeństwie parami na zawsze zlączonemi,

gnieżdzą się wysoko , jaj tylko po dwa niosą,

a z tych wyklute pisklęta niechybnie płcią się

różnią; nowo wylęgłe nagie,ślepeiniedolężne

długićj rodziców pieczy i karmienia nadtrawio-

nym w odwilżaczu ziarnem potrzebują. *) To są

ptaki ziarnojade w całóm znaczeniu wyrazu, bo

nawet piskląt swych owadem nie karmią. **)

Piją często i wiele, a pijąc głowę w wodzie

ponurzają, lubią się w nićj kąpać ale nie w ku-

rzawie jak kury i nigdy ziemi nie grzebią. Głos

Golębi gruchający od wszystkich innych ptaków

glosu odmienny.

— RODZAJ PIERWSZY.

GOŁĄB, Rzacz.; COLUMB4, LINN. et AucT.

Toay66, Ross.; Hołub,Cz.; Taube, NiEu.; Pigeon,

Colombe, FR.; Pigeon, ANG.; Cołomba, Wł.

-_ Dziób mierny, prosty, szczupły , ściśniony,
nasada szczęki błoniasta, błona nad nozdrzami na-

 

*) Obacz Ornitologii T. l str. XXXI $. 56,
**y Tamże, str. LIII. $. 91.
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brzmiała, nosek od polowy dziobu wypukły,

w końcu sklepisto zgięty, sztabka łakowato w gó-

rę zagięta.

Nozdrza przyśrodkowe, w błonie która je
okrywa podłużnie wązko otwarte.

Nogi krokowe, krótkie , prawie uwszy st-
kich czerwone; ksiuk poziomy od palca środ-
kowego o półowę krótszy; wszystkie palce wol-

„ne, pazury mierne łukowate, ściśnione, zaostrzo-
ne; obówie tarczowate.

Sźrzydła nadmierne lub krótkie prawie
ostre, łotka druga najdłuższa.

Ogon różnokształtny, sterówek 12—14.
Gołębie mieszkają na całćj przestrzeni kuli

ziemskićj w lasach , pomiędzy skałami, w sta-
rych opuszczonych murach i tam się gnieżdżą;
obyczajów są łagodnychi towarzyskich, do 0-
swojenia łatwe, bardzo mnożne, bo chociaż po
dwa tylko jaja znoszą, kilka razy do roku gnieź-
dzić się zwykiy, swojskie zaś jak wiadomo co
miesiąc w porze letnićj nowe wyprowadzają po-

tomstwo. Kraje ciepłe są właściwą ojczyzną
Gołębi, Azya i Oceanija majwięcćj różnych po-
siadają gatunków, te zaś które corocznie zwie-
dzają Europę, na zimę powracają do Afryki.
W klimatach gorących rozmaite korzenne nasio-
na, w umiarkowanych żołędzie, orzechy buko-
we, pąki drzew i wszelkie ziarno, służą im za
pokarm, na głód są wytrzymałe i dni kilka bez
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jadła wytrwać mogą. Raz do roku się pierzą,
a różnica w ubarwieniu , płci i wieku mało jest
odmienna. Mięso wszystkich bez wyjątku smacz-

ne, zdrowe, obfitćj dostarcza źwierzyny; dla tego

też nie tylko człowiek, lecz i źwierzęta ciągle
je prześladują. Od ptaka drapieżnego ścigane

jedynie w rączości skrzydeł szukając ocalenia,

wzbijają się lotem świdrowym do nieścignionćj
okiem wysokości biorąc zawsze nad ptakiem gó-
rę, a ztćj pionowo w dół ze stulonemi skrzy-

dłami jak strzała ku ziemi dążą, dla ukrycia się

pomiędzy gęstemi drzew gałęziami; takim to o-

brótem pospolicie uchodzą szponów Jastrzębia,

którego obecność więcćj ich od huku strzelby

przeraża do tego stopnia, iż dają się wtenczas

raczćj jeden po drugim zabijać, aniżeli ze schro-

nienia swojego wyruszyć. Liczny rodzaj Golę-
bi sto przeszło -gatuńków obejmujący, koniecz-

nie wymaga podziałów, a poniewaź gatunki nie

są dostatecznie charakterystyką nacechowane,.

przeto każdy prawie autor swoim trybem je

rozróżnia; wszakże podzial jeograficzny zdaje
się być najnaturalniejszy i od wszelkićj sprzecz-
ności wolny, tego więc w opisywaniu trzymać

się będziemy.

4) GOŁĘBIE EUROPEJSKIE.

Ogon mierny, równy lub zaokraglony.
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1. GOŁĄB GRZYWACZ, Rzącz.; Columóta Pa-

lumbus, LINN.

Pigeon BRamier, BuFr., enl. 316.

Popielato błękitnawy; z obu stron szyi wiel-
ka plama biała, piersi czerwonawe, kark i szyja
po bokach zielono iczerwonawo mieniące, płaszcz
ciemno popielaty, spód ciała białawy, lotki czar-
ne biało brzeżyste; ogon od końca czarny, no-
gi czerwone. Długość cali 174. Mieszka w la-
sach zielonych blisko wody mianowicie w dą-
browach; do nas przybywa pićrwszych dni
kwietnia, pod koniec września do cieplejszych
krajów powraca. W Azyi pospolity, wszakże
Syberyi północnćj nie odwiedza. *)

 

*) Godna uwagi, że Gołąb ten nader ostróżny i od
innych współrodzajowych dzikszy, oswoić się nie
dający, mieszka jednakże wśród zgiełku tak ludnej
stolicy jak Paryż; sam widziałem w ogrodzie Tu-
ileryjskin i Luxenburskim gnieżdżących się Grzy-
waczy. Niemnićj jest ciekawy sposób, jakim gnia-
zdo budującćj samicy suche gałązki samiec dostar-
cza; a Że ostróżność nie dozwala mu zbierać ich
na ziemi, usiada więc na wierzchołku najwyższego
drzewa i tam je odłamuje; a te których dziobem
pokonać nie zdoła, ująwszy palcami, nagłym łotem
oderwać usiłuje, co tylekroć powtarza, póki odła-
manej gałązki z sobą nie uniesie.
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2. GOŁĄB SINIAK, Juspz.; Columba Oenas,
ILINN.

Pigeon Colombin, TeMu., Pig. etGall. pl. 11.

Sinawo popielaty; kark i boki szyi zielo-
no lśnące , piersi czerwonawe, płaszcz ciemno

popielaty, na skrzydle przepaska, końce lotek
i sterówek czarne, nogi czerwonawe. Długość

cali 13—14. Ojczyzną Europai Azya zachodnia;

u nas w marcu małemi stadkami się okazuje, je-

sienią w październiku ogromnemi orszakami

strony nasze opuszcza. e
|

3. GOŁĄB SKALNY, m. Columbalivia, Bniss.

Pigeon Biset,BUEP<y ent. 510.

TeMy., Zzg. pł. 12.
osiumiu Oenas, var, $. PALL. = P-4,

p. 562.

Sino popielaty; kark iszyja zielono Iśnące,

kuper biały, dwie czarne przepaski na skrzy-

dle, końce lotek i sterówek czarne, brzeg ze-

wnętrzny skrajnych sterówek biały, nogi czer-

wone. Długość cali 12. Gołąb ten jest pierwot-

nym szczepem Gołębi swojskich, czyli domo-

wych, nie zaś Siniak jak wielu mniemało i te=
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raz jeszcze mylnie mniema. Lecz trudno przy-
puścić, aby wszystkie domowe rasy, których do
25 naliczają od tego jednego pochodzić miały; tak
wielka liczba ras stałych krzyżując się między
sobą nieskończone wydaje odmiany, a te często
wracają do pierwiastkowego typu. Amatorom
chcącym powziąć szczegółową wiadomość o ho-
dowli, wyprowadzaniu ras, krzyżowaniu o-
nych, i © pożytkach z Gołębi pod względem
gospodarskim, zalecamy monografią Goiębi swoj-
skich przez PP. Bożtardi Corbić, jako możejedyne
dzieło w tym rodzaju z zupełną dokładnością
napisane. Mieszka na skałach i opuszczonych
zamczyskach w Europie południowćj, w Afryce,
w Azyi i Japonii. U nas bardzo rzadki. *)

4. GOLĄB TURKAWKA, Ktuk. Columóa Tur-
tur, LINN.

Colombe Tourterelle, Burr., enł. 394.
TEmu., Pżg. pł, 44.

 

(*) Jedno tylko miejsce na Litwie mi wiadome, gdzie się
corocznie w stanie dzikim gnieździ, jest w bliskości
miasta Trok, na rozwalinach starego Gedyminowe-
50 zamku na wyspie, pośród wielkiego jeziora; tam
ich po kilkadziesiątpar widywałem żyjących w zgo-
dzie pospołu z Rybołówkami i Szpakami,wysiadu-
jacych swe potomstwo w dziurach i rozpadlinach
murowych. :
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Głowa i kark popielate, na bokach szyi

plamaczarna, piórka biało brzeżyste, przód szyi

i piersi czerwonawe, płaszcz brunatno popiela-

ty, pokrywy skrzydeł rdzawo brzeżyste, szrank

biękitnawo popielaty, podbrzusie i pokrywy pod-

ogonowe białe, ogon czarniawy, stćrówki o0-

prócz dwóch środkowych biaio zakończone , ob-

wody oczu i nogi czerwone. Długość cali 10—11.

Ojczyzną Europa, Azya, Syberya południowa.

Wszędzie przelotna, u nas dosyć często W ga-

jach i borach widzieć się daje; od głosu Tur-żur

we wszystkich językach podobne dostała na-

zwisko.

B) GOŁĘBIE AZYŁ I OCEANII.

5. GOŁĄB CAPELL'A, m. Columba Capellet,
TemM.

Colombar Capelle, Teuw., pł. coł. 143.

Z wierzchu ciemno, od spodu jasno zielo-

ny, czoło i twarz siwa, na piersiach tarcza żół-

to pomarańczowego koloru, skrzydła czarne,

większe pokrywy i lotki drugiego rzędu żółto

brzeżyste, w ogonie czarnym cztery środkowe

sterówki zielone, wszystkie od spodu biało za-

kończone, pokrywy podogonowe ciemno ka-

sztanowate, dziób zielonawy, nogi czerwone.
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Długość cali 13. Niedawno odkryty na wyspie
Jawie przez Prof. Reinwardta i przypisany
Baronowi Van-Capell miłośnikowi nauk przy-
rodzonych i posiadłości Niderlandzkich na arehi-
pelagu morza indyjskiego wojennemu Guberna-
torowi. !

6. GOLĄB SIEBOLD'A, m. Cołumba Sieboldii,
'TEMM.

Colombar Siebold, Teuu. pl. coł. 549 4.

Z wierzchu zielony, gardziel, przód szyi i
piersi żółte, środek brzucha biały, podbrzusie i
przediużone aż do końca ogonapokrywy spod-
nie żóltawe, z zieloną na środku każdego pióra
wdłuż stosiny plamą, ogon zaokrąglony z wierz-
chu zielony, pokrywy skrzydei purpurowo po-
pielatawe, większe żółto brzegowane, dziób
szczupły zielonawy., nogi czerwone. Długość
cali 123. Odkryty przez Siebolda w Japo-
nii, tam go Jamo-hato (Gołąb górny) zowią,

7. GOŁĄB KOMANDOR, Columba militaris,
'TEMM.

Colombar Commandeur, TEuk. tg. pl. 1.2.
C. St. Thomae, GMEL.

Or: T., $% 70
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Zielony; rżyć żółta, dziób i obwody oczu

błękitne, nasada dziobu i nogi czerwone, lotki

i końce sterówek czarne. Długość cali 12. Oj-

czyzną Bengal.

8. GOŁĄB OSTROSTERNY, m. Columba ozyu-
2 ra, REINw.

Colombar a queue pożntue, TEMM., pł. col.

240.

Ogon klinowato stopniowany, dwie, średnie

sterówki cokolwiek przedłużone.A

7 wierzchu ciemno, od spodu majowo zie-

lony, podbrzusiei brzegi pokryw podogonowych

żółte„ lotki i spód ogona.czarne, sterówki bia-

ławo zakończone, dziób modry z końcem żół-

tawym, nogi czerwone. Długość cali 13. Ojczyz-

ną Jawa.

9. GOŁĄB WONNY, m. Columba aromatica,

LATH.

Colombar aromatique, TEMM., Pig. pł. 15.

RuFr., enł. 163.

Columba aromatica, Pompadora et curvi-

rostris; AUET.
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Zielono oliwkowy, grzbietipokrywy skrzy=

dał ciemno gniade, lotki czarne żółto brzeżyste,
na skrzydłach podwójna przepaska żółtai czar-

na, wierzch głowy popielaty, dziób zielony,

sterówki z wierzchu ziełone, od spodu czarne bia-
ło zakończone, obwody oczu żółte, nogi czer-
wone. Długość cali 10. Ojczyzną Jawa.

10. GOŁĄB ŻÓŁTOBRZUCHY, m. Cołumża ver-
nans, LATH..

Colombar joyo, TEuM., Pig. pł. 10—11.
Burr. , enł. pł. 138. ! |

Zielony, piersi purpurowe, brzuch, pod-
brzusie i brzegi skrzydeł żółte, dziób i nogi
czerwone. Długość cali 11. Ojczyzną Sumatra.

11. GOŁĄB PACHNĄCY, m. Columba olaz,
TEMM,

Colombar odorifere, Teu., pł. eoł. 241.

Głowa , szyja i boki ciała popielate, grzbiet
brunatno purpurowy, skrzydła czarne, pokrywy
żółto obrzeżone, piersi żółto rdzawe, brzuch
zielony, podbrzusie i pokrywy podoógonowe ka-

sztanowate, ogon czarny, końce sterówek biała-
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we, dziób modry, nogi czerwone. Długość ca-

li 74. Ojczyzną Sumatra i Jawa.

12. GOŁĄB RDZAWY, m. Cołumba cinnamomea,
TEMM.

Colomtar canelle, Temu. Pig. pl, 6. Ó.

Głowa, szyja i piersi czerwono rdzawe,
płaszcz ciemno purpurowy, skrzydła czarne, po-

krywy i lotki drugiego rzędu żółto brzeżyste,

brzuch sino popielaty, podbrzusie żółte, pokry-
wy podogonowe rdzawe, w ogonie czarnym

cztóry środkowe sterówki zielone, obwody oczu

„A nogi czerwone. Długość cali 10. Ojczyzną

wyspa Borneo. Powyżźćj opisane gatunki azya-

tyckie mają dziób cokolwiek w końcu zgrubia-
ły i należą do oddziału Fźńago, CUVIER'A, Tre-

ron, VIEJLLOT'A.

13 GOŁĄB OKULAROWY, m. Columba per-

spietllata , TEM.

Colomie a lunettes, TEMM. , pł. coł. 246.

Głowa, kark i szyja ciemno popielate,

płaszcz zielony z połyskiem szafirowo metallicz-

nym, lotki i sterówki modro lśnące, czoło i ob-
wódka w kolo oczu białe, spód ciała biękitna-
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wo popielaty, dziób biały, nogi czerwone. Dła-
gość cali 18. Ojczyzną wyspy Filipińskie.

14. GOŁĄB GNIADY, m. Columba spadicea,
LAT.

Colomóe gdanie , Teuu. Pig. pł. 1.
Columta Novae Zelandiae, GMEL.

Z wierzchu czerwono gniady, od spodu bia- .
ty, szyja zielono mieniąca, kuper błękitny, lot-
ki i sterówki czarne, okolice nagie oczu i dziób
czerwony, rŻyćniebieskawa. Długość cali 18.
Ojezyzną Nowa Zelandya.

15, GOŁĄB WSPANIAŁY, m. Columia magni.
| fica, TEMM.

Colombte magnifique, "TEMM., pł. col. 163.

Z wierzchu *zjelony, na skrzydłach żółto
plamisty, lotki i sterówki zielone z polyskiem
złocistym, glowa i szyja siwa, gardziel, piersi
i brzuch fioletowo purpurowe z odblaskiem sza-
firowo zielonym, nogawice, podbrzusie i pokry-
wy podogonowe Żółte, dziób i nogi sinawe<
Długość cali 15-16. Mieszka na pobrzeżach wscho-
dnich nowćj Hollandyi. >
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16. GOŁĄB BIAŁY, m. Columba luctuosa,

| TEMM.

Golombie luctuose, TEMM., pl. col. 247.

Biały; lotki popielate czarno brzeżyste; śro-

dek podbrzusia, plama na nogawicach ii sterów-

ki od spodu czarne, dwie skrajne aż do końca

biale, dziób biały, nogi czarniawe.Długość cali

"15. Ojczyzną wyspy Moluckie.

17. GOŁĄB NADMORSKI, m. Columóa lit-
toralis, TEMM.

Colombe marine, TEMM., Pig. pl. 7.

Columba alba; Aucr.

Biaty; dziób, lotki pićrwszego rzędu, koń

ce wszystkich sterówek i nogi czarne. Długość

cali 13. Mieszka na pobrzeżach skalistych, ar-

chipelagu wysp Moluckich.

18. GOŁĄB DWUCZUBNY, m.  Columba di-

lopha, "Teu.

Colombe double huppe, Teum., pł. coł. 162.

Z wierzchu ciemno popielaty, od spodu świe-
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tlejszy, na głowie czub podwójny, pićrwszy po-

pielaty krótki od nasady dziobu w tył zachylo-

ny, drugi na czalu umieszczony czerwono rudy
z piórek dlugich strzępiastych złożony, lotki i
sterówki czarniawe, na ogonie przepaska siwa,
dziób i nogi czerwonawe, pióra na piersiach
dwukrotnie wycięte. Dłagość cali 15. Ojczy-
zną Nowa Hollandya.

19. GOŁĄB MULLER'A, m. Columba Mulleri,
TEMM.

Colombe Mullerienne , 'TEMM. pł. coł.

Wierzch głowy, wyższa część grzbietu,
piersi icały spód ciała czerwonawo purpurowe
czyli koloru lagru winnego, przepaska na cza-
lu, gardziel, przód szyi i szeroki pas na śro-
dku ogona biały, kark i szeroka obróż na szyi
czarne, płaszcz i ogon czarniawo popielate;
dziób czarny, nogi czerwone, wielkość Grzywa-

_ Mieszka nad brzegami rzeki DUZTYNO:
wój Gwinei.

20. GOŁĄB MIEDZISTY, m. Columba aenea
et pacifica, LATH.

- Colombe muscadivore, TeuM., pł. 3—4.
BuUFF., enł. 164,

(vor eż GaAlM. Voy. de PUranie. pł. 29.
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Głowa, szyja i spód ciała popielate, gar-
dziel biaława, płaszcz i ogon zielony, pokry-

wy podogonowe purpurowo kasztanowate , ca-
łe upierzenie błyszczy połyskiem miedzistym,

dziób i spód ogona czarny, nogi czerwone. Dlu-

gość cali 15—16. Ojczyzną Jawa, Sumatra, Wai-

giou. Małym ulega odmianom: u samca w po-

rze godowćj, przy nasadzie dziobu okazuje się

narośl okrągła wielkości małego orzecha. Kar-

mi się szczególnie orzechami muszkatowemi,

które jak na przekorę monopolistom, wszędzie

rozsiewa.

| 21. GOŁĄB RÓŻOWY, m. Cołumba rosacea,

Teuu.

Colombe a tćte rose, Demmz:"pl. cał. 578.

Giowa różowa, spód ciała różowo popie-

latawy , szyja popielata, płaszcz i ogon zielony

ze slabym połyskiem miedzistym, pokrywy pod-

ogonowe rdzawe, dziób czarniawy, nogi czer-
wone. Długość cali 15. Ojczyzną Timor.

22. GOŁĄB RÓŻOWOGARDLISTY, m. Colum-
ba lacernułata, TEMM.

Colombe mantelće; Teuu., pł. co. 164.
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Czerwonawo popielaty, na grzbiecie ciem-

niejszy, głowa błękitnawo popielata, gardziel
blado czerwonawa , skrzydła zielone ze słabym
brązowym połyskiem, ogon z wierzchu czarnia-
wy, pokrywy podogonowe rude, dziób czarny,
nogi czerwone. Diugość cali 15. Ojczyzną Jawa.

23. GOŁĄB BIAŁOGARDLISTY, m. Columóa
capistrata , TEMM.

Colomde capistrate, 'TEMM. pł. coł. 165.

Głowa błękitnawo popielata, gardziel biała,
kark czerwonawy, piersi, brzuch i boki popie-
lato czerwonawe, pokrywy podogonowe żólta-
we, grzbiet i pokrywy skrzydlne ciemno pur-
purowe, lotki czarniawe zielono mieniące, ku-
per i ogon czarniawy, na końcu ogona pas po-
pielaty, dziób inogi czerwone, koniec dziobu
biały. Długość cali 14. Ojczyzną archipelag
morza indyjskiego.

24. GOŁĄB METALLICZNY, m. Columba me-
tallica, TEM.

Colomte metallique , Teuu. pł. col. 562.

Czarno popielaty z połyskiem metallicznym
szafirowym, purpurowym i zielonym, skrzy-

Orn. T. It 71
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dła i ogon czarne bez połysku, nasada dziobu,

obwody nagie oczu i nogi czerwone, koniec

dziobu biały. Długość cali 15. Ojczyzną Timor.

25. GOŁĄR POPIELATY,m. Columóa cineracea,
TEMM.

Colomle cendrillon,TEMM.,pl. col. 563.

Popielaty; głowaiszyja niebieskawe, pier-

si czerwone, podbrzusie żóltawe, lotki i ogon ©

brunatno popielate, dziób krótki czarny , nogi

sinawe. Długość cali 14. Ojczyzną Timor.

26. GOŁĄB FIOLETOWY, m. Columba jan-
thina, TEMM,

Colombe viołette, Temu. pł. coł. 503.

Ciemno fioletowy na szyi zielono mieniący,

piersi i spód ciała czarno popielate, skrzydła i

ogon czarne, dziób siny, nogi czerwone. Dłu-

gość cali 134. Ojczyzną Japonija.

27. GOŁĄB OCEANOWY, m. Columba ocea-

mica, LESS.

Colombe oceanique, LESS. c09. pl. 11-
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Głowa, szyja, kark, piersi i brzuch popie-

late, twarz biaława, płaszcz ciemno zielony,
lotki i sterówki czarne z szafirowo zielonym
połyskiem , podbrzusie i pokrywy podogonowe
rdzawo czerwone, dziób i wyrostek kulisty

nad dziobem czarne, nogi czerwone. Długość

cali 9. Ojczyzną wyspa Oualan.

28. GOŁĄB PURPUROSPODNI, Columża Pi-
mon, (QU0Y et GAIM.

Colomóte Pinon, Quov et Galu. Ur. pł. 28.

Wierzch głowy błękitno popielaty, szyja,
piersi i grzbiet lilowo popielate, brzuch czar-
no purpurowy z obrzeżeniem piór jaśnićjszćm,

skrzydła i ogon stalisto popielate, pokrywy pod-

ogonowe. rdzawe, dziób czarny z końcem bia-
łym, kantar, uzdy, przepaska pod okiem i sze-

roka pręga na ogonie biale. Dlugość cali 9. Oj-
czyzną wyspa Rawak.

29. GOŁĄB PURPUROGRZBIETY, m. Colum-

ba leucomelana, 'TEuM.

Colombe leucomele, TeMu., pł. coł. 186.

Głowa, szyja i piersi białe, brzuch biała-



564 GOŁĘBIE

wy, boki i podbrzusie popielatawe , skrzydła i

ogon czarno bruńatne, środek grzbietu, kuper

i obrzeżenie barkówek purpurowe z połyskiem

metallicznym, dziób i nogi żółte, Długość cali

około 15. Ojczyzną Nowa Hollandya,

30. GOŁĄB KITLIZA, m. Columba Kitlizii,

'TEMM.

Colombie de Kitliz, TEuM., pł. coł. teste.

Wierzch głowy, czal i piersi światło błę-
kitne, purpurowo mieniące, kark popielaty z po-
lyskiem czerwono zielonym, grzbiet purpuro-
wy zielono błyszczący, w wyższćj części cal-
kiem zielony; brzuch , skrzydła i ogon czarno
popielate, naramniki i barkówki. fioletowym
zielono pozłocistym kelerem obrzeżone , dziób
i nogi czerwone, Długość cali 16. Ojczyzną tego
pięknego Gołębia jest Japonija.

31. GOŁĄB PALETRA, m. Columba scripia,
-TEMM.

| Colombe marquetće, TEMM., pł. coł, 187.

Z wierzchu kafowo, od spodu błękitnawoe

popielaty, duża biała przestrzeń obejmuje gar-
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dziel i boki głowy, ograniczona od spodu prąż-

kiem czarnym, przez oko przepaska nad usza-

mi i na licobrodach pręgi czarne, na pokrywach

skrzydlnych dwa szeregi plam różnobarwnych

mieniących grą kolorów stosownie do światla,
dziób czarniawy, nogi brunatne, skcki nagie.

Długość cali 98. Ojczyzną Nowa Hollandya, Scho-

alwater— bay.

32. GOŁĄB DUSSUMIER'A, m..Columba-Dus-
sumieri, TEMM.

Colombe Dussumier, TEuM. pł. coł. 188.

Głowa, szyja, piersi i spód ciała czerwo-
nawo popielate, na piersiach i brzuchu kolor

czerwonawy górę bierze nad popielatym, na kar-

ku kapa z piórek odmiennych łuskowatych me-

talliczno błyszczących, każde piórko zielono
brzeżyste, grzbiet, barkówki, kuper i ogon po-
pielato brunatne, skrajne sterówki biało brze-
'żyste, pokrywy podogonowe białe, dziób bru-
natny, nogi czerwone, skoki nagie. Długość

cali 113. Ojczyzną wyspa Luzon.

33. GOŁĄB ZAUSZNIK, m. Columba leucotis,
TENM.

Colomte oreillon blanc, Teu. pł. coł. 189,
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Zielono oliwkowy, czoło popielaie, pręga

przez oko czarna, na uszach plama biała, gar-

dziel rdzawa, spód ciała rudawo oliwkowy, na

ogonie pas czarny, całe upierzenie metalliczno

Iśnące z odblaskiem purpurowym na szyi, dziób

czarny, nogi czerwone, skoki nagie. Długość

cali 98. Ojczyzną wyspy Filipińskie.

34. GOŁĄB MALOWANY, m. Columóapictu-
" rata, Pań,

Colombe peinie, TEmM., pł. coł. 242.

Columba picturata et Dufresnii, Suaw.

Glowai szyja popielate, piersi i brzuch czer-
wonawe, na bokach szyi przestrzeń z piór od-
wosdk każde z osóbnapiórko wycięte czar-

re; z brzegiempopielatoczErwonawym, plaszcz

* brunatno czerwony, kuperiboki popielate, pod-

brzusie białawe, sterówki na środku czarne,

od nasady i na końcu popielate, dziób i nogi sine.
Długość cali 11—12. Mieszka w Indyach Wscho-
dnich i na wyspie ś. Ludwika, a może i w Ma-
dagaskarze?

35 GOŁĄB PRZEPASANY, m. Columóa por-
phyrea, REINW.

Colomie porphyre, TEeuu., pł. cał, 106.
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Głowa, szyja i piersi purpurowo czerwo-

ne, płaszcz zielony, na piersiach i pod karkiem

pas biały oddzielający czerwoność szyi od zie-

loności grzbietu, brzuch popielaty , wyższa część

brzucha czarna, podbrzusie i pokrywy podogo-

nowe żółte na środku piór zielono plamiste,

nogi czerwone, skoki upierzone. Długość cali

10— 11. Ojczyzną wyspy Sondzkie i Moluckie.

36. GOLĄB PLAMISTY, m. Columóa perlata,
TEMM.

Colombe perłće, TEmM., pł. coł.

Wierzch głowy i potylica żóltawo zielone,
gardziel, licobrody i półobróż na karku białe,

piersi rdzawe, brzuch zielony, podbrzusie i po-

krywy podogonowe Żółte zielono plamiste,

płaszcz, kuper i ogon ciemno zielone, na pokry-

wach skrzydlnych trzy rzędy plamek podłuż-
- nych karminowego koloru, obwody oczu nagie

i nogi czerwone, ogon krótki zaokrąglony. Dlu-

gość cali 10. Ojczyzną Nowa Gwinea, zatoka

Lobo.

37. GOŁĄB FIOLETOWOBRZUCHY; m. Co-

lumba hyogasira, TEMM.

Colombe hyogasźre, TEMM., pl. coł. 252.
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Ciemno zielony od spodu jaśniejszy, czo-
ło, boki głowy i kilka piór barkowych popie-
latego koloru, na środku brzucha tarcza fiole-
towa, podbrzusie, pokrywy podogonowe i brze-

gi lotek drugiego rzędu żółte , dziób siny, no-
gi czerwone. Długość cali 8. pdied, wyspa
Coelebs.

38. GOŁĄB PURPUROCZELNY, m. Columba
purpurata , LATH.

Colombe Kurukuru, Teuu., Pig. pł. 35,

Pióra na piersiach głęboko wycięte.

/. Czoło i łeb różowo purpurowy Żółtym
prążkiem do koła uwieńczony, płaszcz zieło-
ny błękitno plamisty, ogon-modro zielony, ste-
rówki żółto brzeżyste, gardziel, przód szyii
pokrywy podogonowe żółte, piersi popielata-
wo Żółte przepasane wstęgą żółtą, brzuch żół-
to pomarańczowy, środek brzucha purpurowy,
dziób i nogi popielate. Długość cali 8, Ojczyz-
ną Nowa Hollandya, Otaita, Tongatabo, Ti-

mor. Każda z tych wysp ma inną odmianę tego
gatunkuz małą w ubarwieniu różnicą, takiemi
są: 1) Columba roseżcapilla, 2) Columba taiten-
sis, LESS., trzecia odmiana Cołumda viridissima,
Temu., Pig. pł. 34.
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39, GOŁAB UWIEŃCZONY, m. Columbia dia-
demata, Teu.

Colombe diadćme, Txuv., pl. col. 254, 9.

Pióra na piersiach wycięte.

Czoło i łeb perłowo biały żójtym uwień.
czony prążkiem, podbrodek białawy, karki
piersi popielato zielonawe, brzuch i pokrywy
podogonowe żółto pomarańczowe, środek brzu-
sha popielaty, grzbiet, skrzydła, ogon i boki pod-
brzusia ciemno zielone z połyskiem, barków-
ki i pokrywy skrzydlne żółto brzeżyste i zie-
lonawo plamiste. Długośćcali 8. Ojczyzną wy-
spy Coelebs i Banda.

40. aa ŁAZUROWOLRISTY, m. Colum-
ba monacha, RE1Nw.

Colłombe modne, TEuu., pł. coł. 253

Zielony; czoło, wierzch głowy i środek
brzucha świetno lazurowego koloru, brwi żółte
nad okiem łączą się w tyle głowy na czalu, gar-
dziel, podbrzusie i pokrywy podogonowe żół-
te, lotkiżólto brzeżyste, nogi czerwone. Dlu-
gość cali 7. Ojczyzną wyspa Coelebs.

Orn. T. II. 72
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41. GOŁĄB MODROZIELONY, Columba cyano-

©. wirens, LESS.

Colombe bleu verdin, LESS. Coq. pł. 42. fig.
ró, f. 29.

__, Majowo zielony; czal, środki piór grzbie-

towych i pokryw skrzydlnych świetno szafiro-

we, brzuch biały z obrzeżeniem piór żółtem, lot-

ki i sterówki czarne, te ostatnie zielono brze-

żyste, od spodu białe, dziób brunatny z koń-

cem białym , nogi czerwone. Dilugość cali 6%.

Ojczyzną Nowa Gwinea. W poźniejszćm dzie-

le Lesson samicę za udzielny poczytuje gatunek

pod nazwaniem Columba vżrens, Tr. d'Orn. p. 471.

42. GOŁĄB NADOBNY, m-Cołemó0 pulchella,

Colombte mignone, TEMM., pl. coł. 564.

Majowo zielony z wierzchu, czoło i łeb

czerwono kasztanowate, takiegoż koloru prze-

paska pod piersiami , gardziel biała, policzki,

boki szyii piersi błękitnawo popielate, brzuch

i pokrywy podogonowe pomarańczowo żólte,

nogawice zielone, palce czerwone. Długość cali

64. Ojezyzną Nowa Hollandya. Odkryty r. 1828

w zatoce Lobo przez PP. Macklot'a i Mullera.



GOŁEBIE 571

43, GOŁĄB KARZEŁEK, m. Columba nana,
TEM.

Colomóe naine , TEMu., pł. coł. 565 $.

Aksamitno zielony; nad skrzydłamiu spo-
du szyi wielka księżycowata plama lilowego
koloru, na brzuchu tarcza fioletowa, podbrzu-

sie i pokrywy podogonowe żółte, pokrywy skrzy-

deł i pióra uda przykrywające żółto brzeżyste,
na skrzydłach połysk metalliczny mieniący, sko-

ki upierzone *), palce czerwone. Długość cali5.

Ojczyzną Nowa Hollandya Samica niepoznana.

44. GOŁĄB PURPUROWOGARDLISTY, m. Co-
lumba viridis, LINN.

Golomóe 4 gorge pourpre, BuEr., enł. 142, $.

 

%) Gołębie mające skoki mnićj więcćj upierzone są
umieszczone u Śwainson'a w podrodzajn Ptilonopus.
Ze skokami cokolwiek przedłużonemi nagiemi na-

leżą do podrodzaju Perżstera„ Swauss. Z takich,

które mają ogon przedłużony albo stopniowany,
Swainson ustanowił podrodzaj Ketopsites, Goleń

nad przegubem naga, jest cechą podrodzaju Cha-

mepelia, SwaiNs. Szkoda żę takowe podziąły do
ogułu Gołębi zastosować się nie dają,
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Zielony z połyskiem miedzistym; czoło i po-
liczki błękitnawo popielate, gardziel i przód szyi
purpurowo fioletowe, brzegi pokryw skrzydl-

nych żółte, lotki czarniawe, ogon zielony, dwie

skrajne sterówki żółtą plamą zakończone, po-
krywy podogonowe blado zielonawe, dzióbi no-

gi czerwone, skoki nagie. Długośćcali 8. Qj-

czyzną Amboina.

45. GOŁĄB CZARNOGŁOWY, m. Cołumba me--

lanocephała, LATH.

Colomie turgris, Burr. en/, 214.

-

Zielony; głowa i szyja ciemno popiela-

te, na czalu plama czarna, gardziel żółta, rżyć

pomarańczowego koloru w ogonie cokolwiek kli-

nowatym sterówki średnie zielone , poboczne

pąsowe, dziób czarny, nogi czerwone. Dłu-

gość cali 9. Ojczyzną Jawa.

46. GOLĄB ZIELONOGRZBIETY, m. Colum-

ba javanica, LATH.

Colemóe Turvert, Burr., enł, 177.

TEMM., Ptg. pł. 26.
Columba coruleocephala, albicapilla et in-

dtca , Avcr.
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Z wierzehu zielony z połyskiem miedzi-
stym, głowa, szyjaipiersi czerwonawe, brzuch
czarniawy, lotki śniade, kuper popielaty, u nie-

których głowa siwa, dziób i nogi czerwone.

Diugość cali 94,Ojczjtzną Jawa i Sumatra.

47. GOŁĄB ŻÓŁTOSTERNY, m. Columba van-

thura, CUv.

Colombe rousseau , TEuu., pł. coł. 190.

Głowa i kark ciemno rude, płaszcz i dwie

średnie sterówki zielono złociste, pióra na grzbie-

cie i skrzydłach rdzawo obrzeżone, spód ciała
brunatno rudawy, sterówki żółto rdzawe przy

końcu czarnym pasem oznaczone, same końce

żółtawe. Długość cali 94. Ojczyzną wyspy
Mariańskie.

. 48. GOLĄB DŁUGOCZUBY, m. Columża lopko-
żes, TEMM.

Colomie longup, TEMN., pl. coł. 142.

Czub z długich wązkich piór jak u Czajki
na tyle głowy osadzony, gtowa, szyja, piersi

i spód ciała niebieskawo popielaty, kark i grzbiet

czerwonawy, naramniki rudawe czarno pręgo-
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wane, na pokrywach skrzydlnych dwie prze-

paski, wyższa zielona, niższa purpurowa, o0-
bie metallicznym połyskiem błyszczące, każde
z osóbna pióro biało obrzeżone, lotki czarnia-
we, ogon nadmierny klinowato stopniowany,
sterówki modro czarne z białą na końcu plamą,
dziób czarny, nogi czerwone. Długość cali 12.

Ojczyzną Nowa Hollandya.

49. GOŁĄB SMIESZEK, m. Columóa Gela-

stis, TEMM,

Colomte glapissante , Temu. pł. coł. 550.

Zupełnie do naszćj Turkawki podobny,

różni się krótszym bez plam białych na końcu

ogonem, dłuższemi skrzydrami i żółtawą gar-

dzielą. Długość cali 12. Odkryty przez  Sie-

bold'a w Japonii.

50. GOŁĄB POZIOMY, m. Columba humilis,

TEMM.

Colombe żerrestre , TEMM. pł. coł, 258 ó,

"259 7.

Popielatawo purpurowy ciemniejszy z wierz-

chu, głowa, kark i kuper siwo błękitnawe, uz-
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dy i półobróż na karku czarne, takież lotki i
spód ogona, sterówki białawo zakończone, pod-
brzusie brudno białe, dziób siny, nogi czerwo-
ne. Długość cali 9. Ojczyzną Bengal.

51. GOŁĄB KASZTANOWATY, m. Columża
Pampusan, QuoY et Gar.

Colombe Pampusan, QuoY et Gaju. Ur. pł. 30.

Rudawo kasztanowaty; płaszcz i szerokaP
przepaska na ogonie ciemno kasztanowate, dziób

czarny, nogi czerwone. Diugość cali 9. Oj-
czyzną wyspy Marjańskie.

52 GOŁĄB OCZKOWATY, m. Columba Ma-

' guarta, (QU0Y et GAIM.

Colombe [Maquarie, Qu0Y et Gatu. U». pł.31.

Głowa, szyją i środkowe sterówki siwo
popielate, płaszcz, skrzydła i ogon brunatno
rdzawe, na pokrywąch skrzydlnych plamy. ocz-
kowate białe, ogon stopniowany, okolice oczu

nagie, dziób czarny, nogi cieliste. Ojczyzną

Nowa Hollandya, Port Jackson.
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53. GOŁĄB MIENIĄCY, m. Columba ascauca-

na, LESs.

Voy. dela Coq. pl. 40.

Fioletowy; pióra na karku zielono, czer-
wono i żółto mieniące, skrzydła i ogon czar-

niawe, na ogonie przepaska czarna, dziób siny,

nogi żółte. Ojczyzną Oceanija.

54. GOŁĄB CZERWONOŁBISTY, m. Colum-
ba rubricapźlla, LATA.

 Colombe 4 tóte rouge, TEMu., Pig. pł. 20,

SONNER. pł. 67.

Czarny z połyskiem modrofioletowym,
wierzch głowy czerwony; szyja, wyższa część
grzbietu ipiersi biękitnawo popielate, uzdy na-

gie czerwone, dziób i nogi popielatawe. Dlu-

gość cali 11—12, Ojczyzną wyspa Panay.

55. GOŁAB NASZYJNIKOWY, m. Columba Jam-
bos, LATH.

Colomte Jamboo, Temu. Pig. pł. 27, 28.

Zielony; czoło czerwonokasztanowate, gar-

dziel i piersi białe ograniczone aż po same oczy
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podwójną pręgą zielonego i kasztanowatego ko-
loru. Diugość cali 124. Dziób i oczy żółte, Oj-
czyzną Jawa.

56. GOŁĄB CZERWONOSKRZYDŁY, m. Colum-
ba erythroptera, LATA.

Colombe erythroptere, TEMit., Pią, Pł. 55.

Czarny; czoło i brwi białe, katk, taramni-
ki i pokrywy skrzydlne pąsowe, ogon ód na-

- sady do połowy popielaty, dziób Żółty albo czar-
ny. Długość cali 9ż. Mieszka na wyspach mo-
rża południowego. Jedna odmiana z gardzielą i
piersiami biaiemi, z brwiami rdzawemi. Druga
czerwonawo czarna, brwi i piersi mia biale.

54. GOŁĄB SOPLOWATY, m. Columbia auri-
cułaris, 'TEMM.

Colombe auricou, TEn. Pig. pl. 21.

Biały; ogon popielaty z czarną na końcu
przepaską, twarz i gardziel naga, trzy soplowa-
tć mięsne wyrostki wiszą, jeden pod nasadą żu-
chwy, dwa pod oczami, nad nozdrzami wy-
rostek kulisty czerwony wielkości orzecha. Oj-
czyzna wątpliwa, zdaje się iż pochodzi z wysp
morza spokojnego. |
Om. T. IL. 13
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58. GOŁĄB REINWARDT"'A, m. Columba Rein-
wardiii, TEMM.

Colombe Reinwardi,TEMM., pl. col. 248.

Siwy; płaszcz i przedlużony stopniowany

ogon czerwonawo kasztanowaty, skrzydła czar-

ne, cztćry najkrótsze sterówki popielate czar-

no pasowane, uzdy i okolice oczu nagie, silny

dziób i nogi czerwone. Długość cali 18—19, Mie-
szka na wyspie Coelebs.

59. GOŁĄB PRZYĆMIONY, m. Columóa mo-
desta, TEMM.

Colemde modeste, 'TEuu. , pł. coł. 552.

Ciemno popielaty, na skrzydłach i ogonie
ciemniejszy , na karku i piersiach zielono i pur-
purowo mieniący, okolice oczu żółte, ogon dłu-
gi stopniowany, dziób i nogi czarne. Długość
cali 13—14. Ojczyzną Timor.

60. GOŁĄB GNIADY, m. Columóa phasianella,
TEMM.

Colombe phasżanelle, TEMM., pł. coł. 100. £
(stary).

Columba amboinensis, LATH. (młody),
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Swietno czerwono gniady, gardziel bia-
ia, kark fioletowo purpurowy z połyskiem zło-

cistym, płaszcz i ogon czerwonawo brunatny

z obrzeżeniem piór rudawćm, okolice oczu na-

gie, dziób i nogi czerwone, ogon przedłużony

szeroki stopniowany. Długość cali 14—15. Mio-
de rude czarno pręgowane. Ojczyzną wyspy.
Moluckie, Filipińskie i Nowa Hollandija.

61. GOŁĄR WIELOPRĄG, m. Columba lepżo-
grammica, TEMM.

Colomte multiraie, TEMM., pl. coł. 560 G.

Twarz i gardziel rudawe, wierzch gło-

wy i grzbiet zielony purpurowo lśnący, szyja
i piersi purpurowo mieniące czarno pręgowane,

brzuch blado rudawy, na bokach purpurowo fa-

listy, pokrywy podogonowe rdzawe, spód.grzbie-
tu, kuper, skrzydła i ogon ceglastego koloru

czarno pręgowane, lotki i sterówki poboczne

czarniawe, dziób czarny, nogi czerwone. Dłu-
gość cali 14. Mieszka na wyspie Sumatra, gdzie
wielkie zadaje klęski plantacyom drzew korzen-
nych, żywiąc się mianowicie ziarnami pieprzo-

wemi, ed których mięso ich nabywa wybor-

nego zapachu i smaku, fa
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62. GOLĄB RDZAWOGŁOWY, m. Columóa ru-

ficeps , TEuu.

Cołombe 4 tóte ee, TEMM., pł, coł. 161 d.

Głowy:: szyja i spód ciała jasno rdzawe,

grzbięt, skrzydła i stopniowany ogon brunąt-

no rudawe, na karku i grzbiecie pióra zielono
i purpurowo lśnące, na piersiach bialo brzeży-
ste, lotki i sterówki brunatne, dziób i nogi

czerwonawe. Długość cali 113. Ojczyzną Su-

matrą.

63, GOŁĄB RDZAWOKARCZYSTY, m. Colum

ba humeralis , Tzu.

Coałomóe © colłieT Trout, TENM., pl. colt,191.

Głowa, szyja i piersi siwe , brzuch bia-

jawo czerwonawy , pokrywy podogonowe bia-

łe, cały wierzch ciała brunatno popielaty, na

- karku szeroka przepaska żółto rdzawa, wszyst-

kie pióra części wierzchnich czarno brzeżyste,

ogon długi stopniowany, sterówki oprócz dwóch

środkowych czerwonawo branatne biało zakoń-

czone, okolice oczu nagie, dziób i nogi żólte.

Długość cali 10. Ojczyzną Nowa Hollandija.
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64, GOŁĄB MIEDZISTOSKRZYDŁY, m. Co-
lumba chałcoptera, LATn.

Colombe lumachelle , Temu.,Pig. pł. 8.

Zwierzchu szaro brunatno plamisty, od
spodu błękitnawo popielaty, lotki i sterówki

brunatne, ogon mierny zaokrąglony, końce ste-

rówek siwe, pokrywy skrzydlne błyszczące po-
łyskiem miedzistym i grą rozmaitych kolorów .
w różnćm do Światla położeniu przyjemne oku

przedstawują złudzenie, dziób szczupły i no-

gi popielate. Długość cali 10. Ojczyzną Nowa

Hollandija, |

65. GOŁĄB PSTROSZYJNY, m. Columba suras

iensts, LATH,

Colombe 4 nuque perlóe, Columta tigrina,
TĘuu., Pig. pł. 43,

Czerwonawo popielaty, na karku, potylicy,

i na bokach szyi pióra czarne, każde prążkiem
białym albo rudym oznaczone, wierzch ciałai
ogon brunatno szary, pokrywy skrzydlne po-

pielate z prążkiem czarnym na stosinach, dziób i

lotki czarne, pokrywy podogonowe białe. Diu-

gość cali 103. Ojczyzną Sumatra.
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66. GOŁĄB ZBROCZONY, m. Columóa cruen-

ta et sanguinea, LATH.

Colomóe poignardć, Teuv., Pig. pl. 8.

Popielaty; czoło , gardziel i piersi białe,
na środku piersi plama czerwona, kark fiole-
towy, dwie przepaski na skrzydle, lotki i koń-

ce sterówek czarne, nogi czerwone. Długość
cali 8. Ojczyzną Manilla.

67, GOŁĄB SZEROKOSTERNY, m. Columóda

małacensis, LATH.

Colomie 4 large qucue, TEum., Pig. pl. 47,
Columba striata et bantamensis, AucT.

Popielaty; piersi czerwone, kark brunat-
ny, pióra na potylicy, na"grzbiecie i pokry-
wach skrzydlnych czarno brzeżyste, lotki i
szerokie sterówki brunatne, dziób czarny z koń-
cem Żółtym. Malutki 'ten Gołąbek trochę od
Wróbla większy i dłuższy, mieszka na wyspie
Isle de France.

68. GOLĄB GRZYWIASTY, m. Cołumóa ni-

cobarica , to

Colomte 4 camaił, Burr., enł. 491.

Okolice oczu nagie czerwone,
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Modro, zielono i purpurowo Iśnący zpo-

łyskiem miedzistym, brzuch czarny, głowa sza-

firowa, grzbiet zielony, długie wązkie pióra na

szyi wiszące, kształcą grzywę, która okrywa
grzbiet i piersi, te właśnie pióra najwięcćj me-

tallicznym blaskiem błyszczą , ogon równy bia-

ły, lotki szafirowe, nogi czerwone. Długość

cali 12. Ojczyzną wyspy Nikobarskie. Gołąb

ten gnieździ się na ziemi i chyżo biega.

69. GOŁĄB|PODWIĄZANY, m. Columba armil-

laris, TEMM. pł. 6.

70. GOŁĄB TREFNIŚ, m. Columba olegan:,
Temu. pł. 22.

71. GOLAB WSPANIAŁY, m. Columbu superba,

TEMM. pł. 33,

72. GOŁĄB MAUGE'GO , Columóa Maugei,
i Teuu. pł. 52.

GOŁĘBIE” AFRYKAŃSKIE.

73. GOŁĄB GOŁĘBIOKUR, m, Columóa ca-
runculata, TEMM.

Colomói— galline, VAILL. pl. 278; "TEM.
pł. 11.
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Twarz naga, pod dziobem ptatek skórny w dół

zawisły czerwony.

Popielaty;głowa, szyja i piersi czarno po-
pielate, barkówki i pokrywy skrzydlne biato
brzeżyste, samica nić ma ani wyrostka pod dzio-

bem, ani obrzeżenia białego na skrzydłach.
Gołąb ten odkryty w Afryce południowćj przeź

Le Waillanta, piękne stanowi od Gołębi do

rzędu Kur przejście. Jakoż ksztalt ciała, skrzy

-_dła zaokrąglone, ogon krótki jak u Kuropatwy,

w dół nachylony i płatek poddziobowy bardzo

go do nich zbliżają; prócz tych cech i w oby-

czajach upatrzyć się daje podobieństwo, gnież-

dżą się albowiem na ziemi w dołku wysianym

trawą i gałązkami, niosą jaj 6—8, które na-

przemian samica z samcem wysiadują; pisklę-

ta zaraz po wykluciu się za matką biegają, ta

ich ciągle głosem żwołujej, skrzydłami jak Ku-

ra, otula; pićerwszóm piskląt pożywieniem są
robaki, mrówczane poczwarki, żuczki, doro-

słe żywią się ziarnem, jagodami i pąkami drzew;

długo się razem trzymają, a wiosną rozdziela=

ją się w pary:

74. GOLĄBR PLAMISTOSKRZYDŁY, m. Co:

lumba guinea, LATH.

CĆołombe: róussard, TEmM., Pig. pł. 16.
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Okolice oczu nagie czerwone, z wierzchu
purpurowo brunatny , z połyskiem fioletowym,
od spodu popielaty, podbrzusie, kuperi plamy
trójkątne na pokrywach skrzydeł białe, końce
lotek czarne. Wielkość Gołębia Grzywacza.

Ojczyzną Afryka południowa.

75. GOŁĄB MODRY, m. Columba madagasca-
riensis, LATH.

Colombe Funiugo, Temw., Pig, pl. 17.
BuFF., enł. 11.

Modry; głowa czarna, szyja czarno po-
pielata lśnąca, podbrzusie biało plamiste; ogon

ciemno czerwony , okolice oczu nagie, skoki u-

pierzone, palce żólte, Długość cali 12. Ojczyz-
ną Madagaskar.

76. GOŁĄB SZURPATY, m. Columóa Franciae,
LATA.

Colombe hćrtssće, TEmu., Pig. pl. 19.
Pigeon hollandois, SONNER. pł. 161.

Modry; na głowie, szyi i piersiach pióra

długie wązkie zaostrzone; dziób, nagie okoli-

ce oczu, kuper i ogon czerwony, nogi czarne.
Orn. T. II. 74
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Znacznie od Gołębia Grzywacza większy. Oj-

czyzną Isle de France.

77. GOŁAB PSTROGARDLISTY, m. Columda
cambayensis et senegalensis, LATH.

Colombe maillće, TEuu., Pig. pł. 45.

Columba aegyptiaca, AuCr.

Rudawo popielaty; gardziel czarna, piórka

rudawo brzeżyste, piersi czerwonawe, brzuch

biały, grzbiet brunatny, lotki czarne, trzy

skrajne sterówki od nasady do połowy czarne,

dalćj do końca popielate, dziób czarny. Dlu-

gość cali 10. Mieszka w całćj Afryce.

78. GOŁĄB NARAMNIKOWY, m. Columda.
abyssinica, LATH.

Colombtar Wallia Bruce, TEMu. Pig. pł. 8. 9.
- VAILL. -4fr. 276.

Oliwkowo zielony, z wierzchu ciemniejszy;

naramniki czerwone, podbrzusie żółte, ogon

błękitnawy. Samica oliwkowo zielonawa bez

Żadnój odmiany. Ojczyzną Abissynija, Sene-

gambia.



GOŁE BIE ] "587G

79. GOŁĄB MODROPLAMISTY, m. Columóa:
afra, LATH. TAR

Colombe ćmćraudine, Wait. Afr. pl. 271.
Burr., enl. Ł61,

Wierzch giowy popielaty, kark, płaszczi
kuper brunatno szary, gardziel biaława, szyja
i piersi czerwonawe popielate,podbrzusie bia-
ławe, na pokrywach skrzydlnych plamy fiole-
towo modre , ogon czarniawy, końce skrajnych
sterówek białe, dzióbinogi czerwone. Dlugość
cali 83. Ojczyzną Senegambia, Przylądek Do-
brćj Nadziei, i |

80. GOLĄB CZARNOGARDLISTY, m. Colum-
ba capensis, LATA.

Colombe Tourtelette, Burr., enl, 140 £.
VAiLL. -4fr. pl. 53 Ó, 54 9,
TEuM., pł. coł. 541. fig 2 (młody.).

Z wierzchu ciemno popielaty, od spodu bia-
ławy, gardziel i wierzchołek piersi czarny z po-
łyskiem, boki szyi, naramniki i kuper biękit-
nawo popielate, łotki czerwono rdzawe, ze-

 wnątrz czarno brzeżyste, ogon przedłużony .
mocno stopniowany, od spodu czarny, wielkość
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Skowronka. Długość razem z ogonem cali 93.

Młody w pićrwszoletnićj barwie. popielaty, od

spodu białawy, na gardzieli czarno prążkowa-

ny, na pokrywach skrzydlnych i grzbiecie pla-

misty, każda plama czarnym, rudym i białym

prążkiem oznaczona. Ojczyzną Afryka sa

niowa, i Nubija.

_ 81. GOŁĄB ZIELONY, m. Columba australis,

LATH.

Colombar Maitsou, BuFF., enl. 111.

TEuw., Pig. pł. 3.

Columba madagascariensis, var. $ GMEL.

Zielony; od spodu żółtawy, na szyi pióra

zaostrzone , naramniki szafirowe, pokrywy

skrzydeł ilotki czarne, pićrwsze żółtawo brze-

Żyste, pokrywy podogonowe rdzawo plamiste,

obwody oczu i nogi czerwone. Długość cali 113.

Ojczyzną Madagaskar.

82. GOŁĄB SYNOGARDLICA, m. Columóa
risoria prima, TEM. |

 Colombe blonde, Burr., enl. 161.
VAtlL. pł. 268; TEMM., Pig. pł. 44.
Columba vinacea, AUCT.



NEAE 589

Glowa, szyja i piersi czerwonawe, płaszcz
i dwie średnie sterówki brunatno szare, brzuch
białawy , na szyi obróżka i poboczne sterówki
od nasady w większćj połowie czarne, biała-
wo zakończone, nogi czerwone. Długość cali
10. Ojczyzną Senegambija. Z nićj to pochodzą
znajome swojskie Sinogarlice, Cołumba risoria
domestica, LATH.; Burr., enl, 244. O dwóch od-
mianach Sżocpiejhg dzikićj namienia Lichten-
stein, pićrwsza od swojskićj mniejsza z Kaffre-
ryi, druga cokolwiek większa z bardzo szćro--
ką obróżką z Nubii. +

83. GOŁĄB OGONIASTY, m. Cołumba ma-
croura.

Colomle Tourocco, Burr., enł, 329.

Z wierzchu czerwonawo rdzawy, od spoda
białawy, ogon przedłużony klinowaty, końce
sterówek białe, dziób i nogi czerwone. Diu-
gość cali 12. ORth Senegal.

84. GOŁĄB UPSTRZONY, m. Columba kotten-
żota, VAILL. „4fr, pl. 283.

85. GOŁĄB GRZYWACZEK, m. Columża ar.
Qquatrżę, TEMM. pl. 15.
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86. GOŁĄB MASKOWANY, m. Columba larvata,
Temu. pł. 31.

87. GOŁĄR BĘBENEK, m. Columka tympa-
mistria, VAMILL. „Afr. pl. 272.

88. GOŁĄB DWUOBROŻNY, m. Columba bi-
torquata, TEMM. pł. 40.

GOŁĘBIE AMERYKAŃSKIE.

89. GOŁĄB WĘDROWIEC, m. Columóa mi-

gratoria et canadensis, LATH.

Colombe voyageuse, TEuu., Pig. pł. 48.4.
Tourterelle du Canada, BuFr., enł. 176. ?.

„Z wierzchu ciemno, od spodu sinawo po-
pielaty, gardziel rudawo brunatna; piersi czer-

wonawe, podbrzusie biale, boki szyi zielono i

purpurowo lśnące, pokrywy skrzydeł czarno-

plamiste, lotki czarniawe biało brzeżyste , ogon
długi stopniowany popielaty, dwie środkowe

sterówki czarniawo brnnatne, okolice oczu na-

gie, dzióbi nogi czerwoue. Długość cali 14. Oj-

czyzną Ameryka północna, Stany Zjednoczone-—

Gołąb ten najliczniejszy: z calego rodzaju, co-

roczną na wiosnę iw jesieni odbywa wędrówkę
od 20go do 60-go stopnia szerokości północnćj.

Podczas tćj podróży w tak ogromne zbijają się
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stada, iż lecąc jakby chmura na dwie mile dłu-
ga, a na! mili szćroka, słońce zaciemniają. Wę-
drują zwykle o wschodzie i o zachodzie słoń-
ca, w dzień w lasach zielonych odpoczywająi
żerują. Czasem ciągną nad brzegami morza y cża-
sem środkiem lądu, a wtedy przelatywać muszą po
nad ogromnćm jeziorem Ontario, po którego
przebyciu tak są zmordowane i sil pozbawione,
że jak nieżywe padają na ziemię i kijami zabi-
jać się dają. Takowa wędrówka, wedlug poda-
nia Vieillot'a, niechybnie co lat eśm przypada e;
a stąd mieszkańcy Kanady rok ósmy zoewią ro-
kiem Gołębim. Stada podróżujące złożone by-
wają albo wyłącznie z młodych, albo z samic,
inne zaś z samych tylko samców. „Po odbytćj
wędrówce czy to wiosennćj, czy. jęsiennćj, dni
okolo 18 trwającćj, ani jednego Gołębia w po-
śród Stanów Zjednoczonych dostrzedz już nie
można. Głównćm ich pożywieniem są drobne
żołędzie pewnego gatunku amerykańskiego Dę-
bu, Żerując zbijają one skrzydłami,a gdy żo-
łądź na ziemię spada, Gołąb się za nią spuszcza,
lecz zaraz na wierzchołek drzewa powraca: wi-

*) Nie uwłaczając powadze wsławionego naturalisty,
wolimy wierzyć, że wędrówki tych Gołębi , tak
jak wszystkich wędrujących ptaków, corocznie od-
bywać się zwykły,
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dok kilkuset Gołębi w nieustannym ruchu to

z góry na dół, to znowu do góry wzlatujących,
bawi i zajmuje przyjemnie patrzącego. Dla
wybornego smaku mięsa Kanadyjczykowie róż-
nemi sposobami ich łowiąi niezliczone mnóstwo

corocznie wygubiają. i

90. GOŁĄB PRĘGOSTER, m. Columda caraibea,
LATH.

*

Colombe 4 queue annelće, TEMM., Pig. pl. 10.
Columba jamatcensis, AUCT.

Głowa ,* szyja i piersi blado purpurowe,
brzuch biały, grzbiet, kuper i ogon niebieskawo
popielaty, na ogonie przepaska czarna, lotki czar-

niawe, dziób przy nasadzie «zeYWony wkońcu
zielonawy. Długość cali 15. Ojczyzną Porto.

rico.

91. GOŁĄB. KRAŚNY, m. Cołumóa Denisca,
TEMM.

*

Colomte Denise, TEMM., pł. coł. 502.

Purpurowo czerwony, grzbiet , kuper i po-

krywy skrzydlne popielate, na potylicy wązki

księżycowaty prążek biały, pod nim na karku
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kapa z piór łuskowatych zielono i putpurowo
Iśnących, lotki i sterówki brunatne, na ogonie
pas czarny, dziób czarniawy, nogi czerwone.

Długość cali 14, Nowo odkryty w Chili.

92. GOLĄB GWARNY, m. Columża Zocutrie.
$ P. Mix. ;

Colombe jaseuse, TEMM., pł. coł. 166 "8

Ciemno popielaty z odcieniem purpurowym
na głowie, czerwonawo brunatnym na grzbiecie
i piersiach, na karku pióra serduszkowato wy-
cięte dwóma plamkami różowemi oznaczone,
podbrzusie popielate, dziób czarny, nogi czer-
wonawe. Długość cali 125, Ojczyzną Brazy-
lija. Odgoryczy mięsa Pomóa margosa przez
Portugalczyków nazwany.

93, GOŁĄB POZORNY, m. Colunta specżosa,
LATH.

Colombe Ramiret, Bvrr., eżł, 213,
Teuu., Pzg. pł, 14,

Giowa, płaszcz i kuper rdzawo kasztano-
wate, na szyi i piersiach pióra rudawo i biało
pstre; szafirowo brzeżyste, brzuch bialy, ogon

Órn. T. II. 45
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zaokrąglony czarny, dziób i nogi czerwone, Od

Gołębia Grzywacza mniejszy. Ojczyzną Ka-

jenna. EW

94. GOŁĄB BIAŁOGŁOWY, m. Columża leu-
cocephała, LAT.

Colombe 4 calotte blanche, Temu. Pig.
pł. 13.

Niebieskawo popielaty; wierzch głowy i

obwódy oczu białe, kark zielono Iśnący , dziób

czerwony w końcu biały. Długość cali 104.

Mieszka na skalistych górach w Jamaice i Por-

torieo. Plantacye Kawy szkodliwie napada.

95.-GOLĄB MODROGLOWY;-u. Columba cya-
nocephala, LATH.

" Pigeon 4 tóte bleue , Burr., enl. 147.

Lophyrus, VIEILL., LESS.

Brunatno czerwonawy 2 wierzchu , czer-

wonawo rudawy od spodu; głowa i gardziel

modre , pod okiem przepaska i u spodu gardzie-

li z obu stron zagięta pręga biała, ogon z wierz-

chu popielaty, ze spodu czarniawy, dziób i no-

gi czerwone. Wielkość Gołębia swojskiego. Oj-
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czyzną Jamaika i inne cieplejsze Ameryki po-
łudniowej. kraje.

96. GOLĄB SZARY, m. Columóa  corensis,
LATH. GMEL,

Colombe «4 nuque ćcatlleć, Columbia porto-
ricensis, TEmm., Pig. pł, 15.

Szaro popielaty; okolice oczu nagie czar-
no kropkowane, na karku pióra łuskowate Iśną-
ce, ogon równy. Długość cali 12—13, Ojczyz-
ną Portorico.

97, GOŁĄB BRUNATNY, m. Columba caroli-
nensis et marginata, LATA.

Colombe Totwrte, 'Teuu., Pig. pl. 50Ó.
BuFF., enł. 175 9.

Brunatno popielaty rudawo pociągnięty; czo-
ło, gardziel i piersi czerwonawe z połyskiem
metallicznym zielono purpurowym, skrzydła
czarno upstrzone, sterówki w końcu czarne
biało brzeżyste, dziób czarniawy, nogi czer-
wone. Długość cali 104. Ojczyzną Ameryką
północna i południowa.
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98. GOŁĄB CZARNOUZDY, m. Columóa do-
minicensis , LATH.

Colombe 4 moustaches noires, BUFF. enł, 487.

TEMM., pł. 51.

Z wierzchu szary; czoło, policzki, gar=
dziel i półobróż na potylicy białe, nad czołem

przepaska, pręga pod oczyma i wierzchołek

Szyi czarne, niższa część szyi i piersi czerwo-
nawe purpurowo mieniące, skrzydła czarno

upstrzone , lotki czarno biało brzeżyste, ogon

długi klinowato stopniowany, dziób czarny,

nogi czerwone. Dlugość cali 10. Ojczyzną Ame-
ryka południowa , San Domingo.

99. GOLĄB OKOPCIALY , m. Columóa infus-

cata, LICHT.

Czerwonawy; płaszcz, kuper i ogon czar-

niawy oliwkowym kolorem slabo pociągnięty,

 podbrodek białawy, podbrzusie popielate, u sam-

ca barkówki plamkami fioletowemi oznaczone,

skrzydła krótkie, ogon dlugi zaokrąglony. Diu-

gość cali 123. Ojczyzną Bahia,

»
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100. GOŁĄB GNIADOPURPUROWY, m. Co-

lumba martinica, LATH.

Colomie rout—violet, Burr., enł. 162ó,

141 9.

VAILL. Afr. 282; TEMM., pł, 5—6.

Gniady purpurowo mieniący; brzuch ru- -

dawy, uzdy, okolice nagie oczu, dziób i nogi

czerwone, skoki długie nagie, ogon krótki rów-
ny. Długość cali 95. Ojczyzną Martynika.

101. GOŁĄB MYSZATY, m. Colłumda cinerea,

"TE.

Colombe Souris, Trmu., Pig. pl. 58 4,
Col. p. 260. o.

Głowa, szyja ispód ciała siwo błękitnawe,
plaszcz, kuper, dwie średnie sterówki mysza-

tego koloru, wszystkie poboczne czarne, skrzy.

dla upstrzone plamkami czarniawemi lśnącemi,
dziób żółty, nogi czerwone. U samicy gardziel

i spód ciała siwo popielaty, szyja, piersi i
płaszcz brunatne, plamki na skrzydłach purpu-

rowe, ogon brunatno rdzawy. Długość cali 63,

Ojczyzną Brazylija.
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102. GOŁAB WRÓBLOWATY, m. Columóa
passerina, LATA.

Colombe Cocotzin, BuFF. , en/, 243. f. 1.
TEMM., Pig. pł. 14.

Z wierzchu brunatno popielaty, od spodu
blado purpurowy, głowai kark niebieskawo po-

- pielate, gardziel rudawa czarno tak jak i pier-

si upstrzone, lotki ciemno rdzawe w końcu
czarniawe, dziób i nogi czerwone. Długość cali
64. Ojczyzną Ameryka południowa.

103. GOŁĄB TALPAKOTI, m. Columba Tal-
pacoti, TEMM.

Colomie Talpacoti, TEMM., pł. 12.

Purpurawo popielaty";wierzch głowy i po-

tylica sinawo popielate, czoło białawe, pokry-
wy skrzydlne z rzadka czarno cętkowane, lot-

ki brunatne, ogon równy od spodu czarny, dziób

żółtawo brunatny, nogi żółte, Długość cali 63.
Ojczyzną Brazylija.

104. GOŁĄB DROBNY, m. Columbia minuta,
LATH.

Colomhe pygmće, Burr., enł. 243, fig. 2.
TEMM., pł. 16.
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Brunatno czerwonawy, od spodu rudawo
biały, na skrzydłach kilka plameczek żelazistoczarnych, ogon brunatny, sterówki przy nasa-dzie popielate, na środku czarne, czarniawo za-kończone, dwóch skrajnych końce biate. Dłu-gość cali 53. Ojczyzną San Domingo.

105. GOLĄB TURKAWECZKA, m. Columża
venusta , TEMM.

Colombe Tourieline, '[EMM., pł. coł, 341.
fig. 1.

Czoło popielate, gardziel i piersi sinawo
czerwonawe, podbrzusie białe, cały wierzch
i ogon orzechowego koloru, na pokrywach
skrzydlnych dwa rzędy plamek fioletowych i
bialych , ogon długi stopniowany, sterówki po-
boczne czarne biało zakończone, nogi żółte,
Diugość cali 65. Ojczyzną Brazylija.

106. GOLĄB GÓRNY, m. Columba montana,
Teu. pł. 4,

107. GOŁĄB ŁYSAK, m. Co/umba SYmnophtal-
ROS, TEMM. pl, 18.

108. GOŁĄB RUDY, m. Colusba rufina, TEMM.
pl. 24.
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109. GOŁAR GEOFFROYA, m. Columóa
Geoffroy, TEMM. pl 57.

110. GOLĄB: LUSKOWANY, m. Columba squa-
mata, TEMM. pl. 59.

111. GOLĄB PLESZAK, m. Columba fronia-
lis, Teu. pł. 10.

Nie umieszczając tu długiego spisu ras i od-
mian domowych,odsyłamy czytelnika do Mo-
nografii Temminck'a- pod tytułem: Figeons et

- Gallinacćs. 'Dzieło to zawiera szczegółowe 0-
- pisanie ptaków należących do Gołębiego i Ku-

rzego rzędu, oraz wszystkich ras, jakie skut-
kiem przyswojenia z nich powstały. Pyszne
to wydanie, ozdobione pięknemi rycinami, pod
względem nauki i amatorstwa_nic-do-życzenia
nie Zostawuje. zaorE

RODZAJ DRUGI.

PIÓROPUSZNIK, m. ZOPZZYRUŚ, Viet.
Columba et Phasianus, Aucr.

Goura, Lophyre, FR.; Kronvogel, NiEw.

Dziób długóści głowy, prosty, szczupły,
ściśniony, szczyt odznaczony płaski, nosek
.
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zgrubiały wypukły, szczęka nieco od żuchwy

dluższa.

Nozdrza podłużne wązkie w rowku umie-

szczone, nagą błonką przymknięte.

Nogi chodowe silne, skoki wysokie nagie,

obówie puklerzowate, i

" Skrzydła krótkie, zaokrąglone,wypukłe,
lotka trzecia najdłuższa.

Ogon nadmierny, prawie równy, cokol-

wiek daszkowaty.

Jedyny w całym rodzaju Pióropusznik, u

dawniejszych ornitologów już do Gołębi już
do Bażantów należał; sama taka wątpliwość

wskazuje iż jego stanowisko łączy dwa oddziel-

ne rzędy. Ciężki kształt ciała, wysokie nogi,
głowa mała na cienkićj acz na krótkićj osadzo-
na szyi zbliża go do ptaków rzędu kurzego; bar-
wa, obyczaje i głos z Gołębiami jednoczy. Pió-

ropuszniki żyją w jednożeństwie, gnieżdżą się
na drzewach,ziemi nie grzebią, ztych więcwzglę-

dów bez wątpienia do Gołębi policzone być mo-

gły. W Indyach, jak wszelkie inne ptastwo

domowe oswojonym został, a dla wielkości o-
raz wybornego smaku mięsa, wart jest hodo-

wli. .Do Europy przywieziony mnożyć się nie
chce.

Orn, T, II. 76
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PIÓROPUSZNIK UWIEŃCZONY, m. Zo-
phyrus coronalus, VIEILL.

Goura couronnć, BUFF., enł. 118; TEMM.,

Pig. pł. 1.

Cołumba coronata, LATH., GMEL.

Phasitanus cristatus , BRISS. z

Śliwo modry; na głowie czub kolisty bar-

dzo ściśniony z piór dlugich strzępiastych spla-

szczoenych ukształcony, pckrywy skrzydeł i
wierzchołek grzbietu purpurowo kasztanowate,

na skrzydłach plama biała, dziób czarny w koń-
cu Żółty, nogi żółtawe, wielkość Indyczki. Dłu-

gość cali 26-28. Długość piór w czubie cali 5.

Ojczyzną wyspy Moluckie i Nowa Gwinea.

KONIEC TOMU DRUGIEGO.
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Ważniejsze omyłki w druku.

Strona. Wiersz. Wydrukowano. Czytaj.

T.1. LXXXIX. "17 Konserwatora - Dyrektora.

T.1L 28. 5. ozinach Łozinach.
32. 6. tylko tylny.

40. 13. zewnętrze zewnętrzne.

101. 13. do wolnego przeno- do woli prze-

szenia noszenie;

197. 11. Kraj Krój.

199. 20. Taco Toco.

226. 16. skierowane skierowana.

238. 4, Amazonką amazońską.

286, ALB stanami chorowitemi—stanem chorowi-

(, „tym.

369. 35: antartica antaretica.

408. 18—19. Ves. per, Vesper.

432. 18. Piechion Picchion. ;
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