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Η'να τερπνόν ά$ροιβμα τϊτραχόέον, ψιτών, άν^εαν, κοριών, ορι·.νιν„ ,  ...........
χαι άλλων διδακτικών αντικείμενων, συλλεχΟεντων εχ τ/·,ς Φυτικές ι·7θρ:α$, των τεχνών χα: των 
επιςπμων ,  χα: α /τ·*χ εδιασ Οέ ν των άπο τα καλλι^α πρωτότυπα, εις τά όποΓα ποοσ-ετεΟησαν 

καί πεοΓ/ραχα: συνοπτικά:, διδακτ-κα: χα; ανάλογά με τ«ν χατάλπφιν των παιδ.ων ,

»/
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Σ υ v f. r € 3  η Γ ε ρ μ  α ν t <5 r i 
ύ  -  Ο

Φ ρ α γ κ ί σ κ ο υ  Ι ο  οί ν ν o u  Β ύ ρ τ ο υ γ

τον εν Βαίμοίρτ τίίς Ξαξωνιας βασιλικόν νομικού συμβούλου , χα: μελον? πολλών

πεπαιδευμένων Ε  ταιρείων.

ΜεΟερμ^νεύΟ/ι δε χαΐ εξεδοΟτ

* * $ τ η ν κ  Ο ι ν ϊ ΐ ν Κ λ λ η ν ι χ η ν d ι« λ f κ r ο ν
υπό 7ω> αυταδελ^ων

Λ) αν  ου η λ  κ α ι  Κ υ ρ ι ά κ ο υ  Κ απ ι* r  a νακ  η. 

Τ  Ο Μ  Ο Σ  4·

Ε’ ν Β ι c ν ν η,
» '

Ε κ  τ ϋ ξ  τ υ π ο γ ρ α φ ί α ς  r o t  Λ ε ο π ο λ  ον ο υ  Γ ρ ο υ ν d
ι  8  ι ι*
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Φ Ο Ι Ν Ι Κ Ε Σ  Δ Ι Α Φ Ο Ρ Ο Ι ·

Ειχ. ι. Οιγοόαίνι? ό Ρ'ΐΛΐίοφυλλος.

θ '  ν’ ι - ιS ό Ϊ -Jλ > οί Ο ίν β » οίν ιξ  aroitr? 
σχεδόν ποδών ύψος, καί ευδοκιμεί* εζαιρετως 
χατά τά< ανατολικός ’ ίνδία;. θ ’νοιάζεται δε Ι'ι- 
πιδόφυλλος διά το παράδοξον σχήμα των φύλλων 
τον * επειδή περί την αχραν τον τετραποδια:θυ· 
κα: ακανθώδους καν λ ου τώ> φύλλων αυτου φν- 
τρώνουσιν ακτινοειδείς εως So o?ca φύλλα ε:ς ιί· 
δο; ημικυκλίου , καί φαίνονται ως ανοιχτόν ριπι
δίου. <>’ Φοίνιξ αυτός προξενεί1 μεγάλην ώφελει- 
αν εις τού; νη.σιώτας των ανατολικών- Ινδιών, καί 
όταν ενίοτε είναι ελλειψις των τροφών» τρεφει μό
νος αυτός ανθρώπους καί ζώα. Ο: άνθρωποι μετά* 
χειρίζονται μάλtea τον ζωμόν αυτού* οΟβν χοπτον- 
τ?ς τούς μίσχους τών ά*/0ίων αυτού, κρεμώσιν 
εκείθεν δοχεία τινα, κατεσκευασμίνα από τά φυλ- 
λα «τού ίδιου Ψοίνικος, χαί ουτω συναΟροίζουσι 
τον καταφαλάζοντα χυμόν. Λυτός ό ζωμός ονο
μάζεται Ο ίνος  Φ οινίκι ττ. c , φαίνεται ως ορ
ρός τού γάλακτος, άφριζε*, ώς χαμπάνειος οίνος, 
καί εχει ποιότητα γλυκύπιχρον καί ήδυτάτην* 
πλήν μόλις διαρκιί δύω ημέρας , κα: επίιτα οξυ- 
νΓζει. Κίνα*, πολύ μ&Ουςιχόν ποτόν, καί κοινόν εις 
νόσους πολλάς. Κ ξ αυτού του χυμού κατασκευά
ζεται κα: σιρόπι, χαί ζάχαρίς τις, ονομαζόμενη 
Κ ο ν τ α ρ . θ' καρπός· αυτού είναι ενα καρυδιον 
ίνώδες (Κιχ. α .) ,  ισομεγέθες σχεδόν με το τού 
χοχκοφο'νικος, κα: εμπεριεχον τρεΓς σπόρους, ο: 
όποιοι ιί α̂ι εις ολίγον ύποληψιν, χαί τρώγονται 
αω-.οι * επειδή ώριμοι γίνονται σκληρότατοι. Κκ 
Των φυ*λω> αυτού κατατκευαζουσιν ο: εν/ώριοι 
χαλαθια, ποτήρια, σκιαφόν.α, ταμύακοκυτία, καί 
αυτα> :άς σκέτε ας τά» οίκων.

Λ ·· :»  5.\ -  Γ. /Κ  /V* , .

E S P E C E S  DL 1A L M IE R S ..

Fig. ι .  Le Latar.hr, ο« Palmier en 
iventail.

L a t a n it' r ttt un· arbre cits Indts oritn.  
fa/ii fiii s'ilive a la hauteur de 30 puds. 11 a 
reςιι le nom de P alm ier e n i v e n t a i l  par la 
fonne singuhere de sts feuiltes. / . f f  rameaux 
sont epmeux et longs de 4 pieds ;  ά leur extre- 
nute il se trouue un fat ice au rfYi. pen - pres #'> 
ft wiles plates, qui out la forme (t un denu cerc.'ty 
o« celle dun iventail. Le Palmier est de la plus 
grande utihti aux habilans des Indes orientates; 
car tl leur tient quelquefois lieu de tout autre 
aliment , tant pour les hommes que pour les 
bestiaux. On fait pnncipalement un grand usage 
de son sue, qiion retire- de Γ arbre. en co up a'it 
let bourgeons aussttAt quits pouisent , et en at- 
tachnnt au dtssous de l ouvertu.ee de petits v.7- 
sts dr. feuiltes de Palmiers, pour y faire decor·* 
ler U sue. Le vin Palmistc, qu'on en prepare, 
a la couleur du petit lait; il mousse comine le 
vin de Champagne, est d un goflt aigredoux et 
fort agreable, mais 11 n: se conserve pas plus de 
deux jours sans devenir aigre. Il enivre beau- 
coup et fait la boisson ordinaire des habitant Ac 
plush urs ilrs. Le sue etant encore fraix, don‘ter 
ausit an bon syrop et une espece de sucre tres- 
estimee. Le fruit de ce Palmier est une. noix jila
me nteuse (Pig. a ), de It gross fur dune noix de 
Co<o >■ Ls trois amandts quelle renferme so-it 
j .u est.me'es, et il faut its manger avant qu'elles 
soient mUrcs, parce que plus tari elles devienner.t 
trap dur-’s. Γ.< 1 habitant de ets pays - IA se str- 
vent ties feuiltes de cet arbre pour en couvrir 
lairs c.thanes, et pour ea faire des paniers , des 
gohelcli, des parasols,  des pipes ά tabac , et 
d uutres pi tit* miubUs.

A



Γλκ. 2. Ο' JC.Xaioooivi?.

Ο* Ιί’λ * ι ο φ ο : ν ι ζ είναι φυτόν τή* ΓκουΓνε- 
α«. ο  κορμό? αυτού συνί^αται από τήν ρίζαν 
σχεδόν ίω? Trv Χθρυφ/.v όλο? εκ φύλλων, με μίσ
χον οδοντωτόν καί ακανθώδη. Τ ψωνεται ι j εω; 
■20 ποδα?, καί καρποφορεί είς τήν κορυφήν πολ
λά καρύδια (Εικ. β.) , όποΓα είναι όμοια σχε
δόν με τα κοινά καρύδια, κα: εμπεριεχουσι σπό- 
ρον ύποκιτρινοκόκκινο/ (Κιχ. ν.). Λπό τού? σπό
ρου? αυτού? εκύλίέ'εται τό Φοινικοελαιον ,  τό ο
ποίον είναι υποκίτρινου, λιπαρόν α>; βουτυρον καί 
χλυκυ, ευωδιάζει ω$ Γον, καί μεταχειρίζεται ω? 
ιατρικόν. Οί κατά τήν κορυφήν κλάδοι του Φοί- 
νικο> τούτον είναι μακροί, κα: εχουσιν εκατέρω
θεν φύλλα εις σχήμα πτερού.

Fig. 2. Le Palmier huileux on olia- 
gineux.

Cette esyece de Pahniers est originaire sur la 
c6te de Gumec; tile est y your aim: dire , sans 
leone, ne consistant dcs le fond que il tin msem· 
binge de feuitles, «fovif /ex xo/it ey.netnes.
Lei fa ille ; de In couronne sont tres-longues el 
emyennees. J.e Palmier attemt une hauteur de i ; 
ά 20 yieds et yorte dans sa couronne un grand 
nombre de >&ιχ (Fig. (5.), qui ressemblent yres> 
que <i nos noix ordmatres et mnfcnv.ent une 
antnnde de couleur ronge-jaundtre {Fig γ.). Le; 
amandes ciant yilees on en yreyare I'huile de Palme, 
qui est eyatsse comine du beurre, de cotilem 
Ijune doree, d un goiit asset doux et d'uni 
odeur de vio!etle>. On s'en sert assez frequem. 
menl dans la medecine.
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1 F T  l A F Σ  Λ ί Λ Φ Ο P Ο I.

Fix. i. ’ [xric ή Aiwoonc-
Η  Δ u *  I.: i>'■'< ' ΐ ϊ τ ' κ  ίύ?:ΙΤ«7*1 ΤΟ'Λ
βνκ=άτον< τόκους tr; Kvpwrr.i χα! Ar:*<, 
«τωνονς λίθων, <?·*< :ππωνα<, /τιΤοΟκκας, ερείπια 
χ/(! xOlJ.MW αΤα J.'vJploV. Γ/V JleV iJJ.J'SV XCljMK 
ται * τκν δε ννκτα aypsvci δα«ντίθδας, jna^, 
<χσττ€λακ*< 5 0r/*/>ac, cevy v. , '.ψαοια και βάτρα
χοι*. Κ’χ «  σχεδόν · £ δακτύλωνμνί/oc , >5- ^  
μκν^ν χασανόχ pow δ ;ν ·α , το όττοίον ο;»μ; δια 
τχν δυσώδτ. «rofOpav είναι άχοεΐον ycvvapixov.

Eijc. 2. ΤΙ' Πιν()(Γ(ϊ\οϊκτίζ.
(Παρδαλόν Γκετζενι.)

H* ΤΤ α ρ δ α λ ο Vκ τ : <; eya πολλά; ϋιότκτκς 
τίίς κοινί; Γχτίδο; * πλ*ν είναι ι/ικρστετα, εως ι ι 
δακτυλου; ji.otxpot, χα: εν^οίχιΧο; · οΟεν τιμαται 
κα! τό δ;τυ.α avrr.c. Λ jri* ευρ.σκ.ται β?ς τ»; πε
διάδας τ?ς Λεχίας καί βολίνίας, χα: TOc'fc rot» 
*j.i κτ'κίτον;, j/.va;, rrrrvv κα: a. τ. τα οποία 
ayp:vct τλν νύχτα* εκειδό τχν x;ucav χοιμαται
«ί* Tr.v φωλεάνΤΛ».

F.tx. 3. Ίχτΐς ιί Au6ix».
Αυττ; λ ίκτ!> είναι Αραιότατη, κα: ν.ακρ* σχε

δόν 1 4  δάχτυλου?, χα: t / ί ΐ  χοωιι.a λευκοκίτ^ινον, 
κα: κόκκινα ομ.μα :ια. Π ατ?!« αντ/ς είναι η Λυ· 
βία · οΟίν j/CTiyic^n ποτέ «ί? rrv Ισπανίαν, διά 
να ;ςθλο0ρ*ν'το τον> επιζλ«€ε:ς crypiou; δασυπο- 
δ α ; ,  χα: εκείΟεν ί’ ^χττλωΟπ κα: c:c απσιτε.-α ucpn 
Τκ; I-‘V5wrr.> !i μερώνεται ευκόλως, καί διατκ:;·?- 
*tai ίίς τάς οικία?, εντο; μεγάλων κιβωτίων, 0- 
του  Τϊίτεται μ.ε ψωμί ,  π: τυρά χαί γάλα. Οι κυ- 
v/.yo: τα·; τρε-ρουσι, δ·.α να α/'./νευωσι καί aycri- 
»>̂ ι δι α ν των τοΰ> ayp.Vv; δασΰποδας, κα! με 
Ρ ”'  yv'fAVaciv γίνονται /ρ /.σφ .οι σχεδόν χαθώ? τά  
S*yv:ta.

Fix. 4 · ’Γχτΐς η Σιΰηριχιί.
Η Σ ι ζ τ . ο ι /  r, I χ τ : ς εΓνχι ♦;.£ ταζό τον Σαρ· 

ίετ.ου χαχ τ /.i Ιχτίδο», εχουσα σχεδόν 1 2  δαχτν-

QtMilrujiidti ν . -  Γ. //', Λ». ».

Μ  A R T  R E S  Ε Τ  n U .E T T E S .

Fig·, ι. l.t Vulols.
T .lt V u to is  se trouvt ilans Us pjys tenip ' Js ιί 

l F.uropi rt fie l Aiic n  vit tltws <if< mouceu:\: dc 
pifrr<Sy desitahUsy des grenier/^des vuillts dcconi. 
hr>s (t da arbrts creux. II doH prudent U jmtry 
el lit nui( il Jail l-ι chaise aux laptns%aux sounsy 
auv taupes, aux poi-sont, aux grenoutlUs el aux 
ponies, dont il vole ausu Us oeujs. 11 a environ > g 
ponces de long? et sa print tst dun beau chiltnin 
Jonce ; nm\s comme rile ne per.l jamais eniicremrnt 
I’o.Uur ίσία ;̂>οκί<ι/'/κ, proper a cut animal y elle 
ne donne pas nne bonne Jourrure,

Fig. 2. I.c. I’idnis ligri.
Le P a to is  t i Ιζ r e. resst.mbU beau -nap an Pa

tois orj.nair.·, ntais il est pint petit, et il n'a qne 
14 ponces de long, f.e po:l de sa peau est Joel jo- 
fintmt colore, it rile donne une asset bonn*- Jour- 
rare, !l hafute l s deserts de la Polo^ne et de la 
I'olhynu et sc nourrA de hamsters , de zitelsy 
d'oiseaux etc., quit surjrend la nu:ty pares qu it 
passe le jour u dornur.

Fig. 3 F.e Furet.
Le F u ret est an joh pet.t animal d’environ 

14  pottC'S de long ; l.t conlrur de son potl f i f  iPun 
jaune chur et s s ij- ux sent rou+e; On cro l U Ju
ret origtnatre de la HatUane,  d*ok il jut trans
port^ en F.spagnt; O t Fen est s>rvi pour ij de- 
tru re Us fapuis% </«<, settnt sinful}·.uuntmul- 
t plies dans U pays , tUvnateni tret . nttistides. 
De l Eipagne il F >t repandu dan> la suite dans 
U< antes pays de l' Fair ope. Il s appri\o:se otsement 
et on l eteve duns Hes tom· anx, ou on Us naurrit 
de pa;n ,  dc son rt d·· hut, Lcs chui>turs s.· ser
ve nt t !:t fur,t pour hi chaSir aux hi pi ns , dont 
il rst l r nne mi ju<e rt jn it ponrsuit dans Uurs 
terriers et Us en ja l >otlir. Its sont dresses ex- 
pret pour c tie ch.itsr et ren lent alors a-peu-pres 
le mcme service que It oast t.

Fig. 4. I.e Knulon.
J.r K o tilo n  fait U passage entrrla Mart.-e et 

la JJcUlie. Il est de la lon&tuur d'un ptedt et vvt 
A  u



λ«ν μηκο;, κχ: διαιτωμένη ίίς τά δάση της Χι- 
βηρ:χ>. To δέρμα αύτη; είναι βαθύ κοκχινοκίτρι- 
νον , χα: n ουρά μακρότρι/ος. Είναι ζώον χαθ ύ- 
πίρ^ολάν πολυφάγον , χ«ί Λτ/i τούτο χλιίττει πάν
τοτε τα κρέατα 7ων χωρικών από τάς Οικία;. Το 
δέρμα αύτης αποςέλλεται ok επί τό πλεΓςον βίς 
7Χ> Κίναν Six γούνας.

Εικ. 5. Ο' Ε'ρμίν.
(τό Κακούμι.)

θ ' Ε ο μ ί ν  διαιτάται μόνον εις τούς ψυχρούς 
αρκτικούς τόπους τη; Ευρώπη;, Ασίας καί Α με
ρική; ,  καί μάλιφα κατά την Σιβηρίαν. Ε’χει ιο 
δακτύλων μήκος. Τό θέρος είναι τό δέρμα του 
αιθοκόκχινον, ο λαιμό; καί ή. κοιλία λευκά, χαί 
η άκρα τής ούρα; μελανή * τον δέ χειμώνα γίνε
ται χατάλευκος, καί μένει μόνον τό αχρον της 
ουράς αυτοί μελανόν, καί ούτω μεταμορφωμέ
νος ονομάζεται Λευκοϊκτίς, καθώς εθεωρπθη επί 
τού 9 Πίν. τού ·?» Λρ. του πρώτου τόμου, τού 
παρόντος Εικονολογικού βιβλίου. ίϊς  Λευκοϊχτίς 
αριΟμεΓται τό δέρμα αυτού μεταξύ των πολυτί
μων γουναρικών , τό οποΓον μετεχειρίζοντο οί πα
λαιοί ηγεμόνες καί επίσημοι άνόρες ώς χαρακτη- 
ριφικόν ένδυμα, ύποφρώνοντες με αυτό τάς χλα
μύδας καί τά -τεμματα αυτών.

Κιχ. 6. Ίκτις η Κοινή'.

Κχ: αυτή εύρίσκετχι ομοίως κατά τά αρκτικά 
μέρη τής Κύρώπ/.ς χαί Ασίας, και έτι παμπλη- 
θως επί της Γερμανίας, και ζεΓ εις τάς οικίας, 
ΰπό σωρούς λίθων, καί εις κοιλώματα δένδρων. 
Ε χει μόνον τ δακτύλων μήκος, καί χρώμα αί- 
Οοκίτοινον. Η* ακρα της ουράς αυτής δεν βιναι με
λάνη , καθώς τού κακουμίου * πλήν τον χειρ.ωνα 
μεταβάλλεται τό χρώμα τού δέρματος αύτης ώς 
εκείνου. Τρέφεται μβ αύγά τών ορνίθων καί άλ
λων πτηνών, μ * νέους λαγούς, ποντικούς καί α. 
τ. καί την μεν νύκτα αγρευει, την οε ημέραν κοι
μάται. Είναι ζώον μικρόν, πλην γένναΓον * ώφβ 
άνηπολεμε: καί τον γάτον. Ημερώνεται ευκόλως, 

.καί γίνεται άφειοτάτη. κα: φιλοτταίχτης.

dans let grcmdes forks de !a Siftc’ric. La couleur de 
son pod est d'un jaune rougeutre tres-brillant, et sa 
queue est couverie de foils longs. // est extreme- 
met,r voraee, de sorte qu il je glisse mime d.ins
les villages et vole aux fays an s ce qui se trouve 
de viande dans leurs cabanes. Sa fourrure se vend 
sur-tout dans la Chine.

Fig. s · Fa grande Belette ou fHer- 
mine.

L a g r a n d e  B e l e t t e  se trouve exclusive- 
■menl dans le Nord de ΓEurope, de i  Aste et de ΐΛ -  
merique,  mats elle est surtout trls-alondante dans 
l.i Stbcrie. Elle a io  poucei de long, et sa peau 
est rousse en etc, excepte la gorge et le ventre qui 
sont blancs ; le bout de la queue est noir. En Inver 
son poil devient tout-a-f.iit blanc, mais le bout 
noir de la queue lui reste. Apres ce changemtnt 
elle rrqoit le nom d ' H e r m i n e ,  telle que nous en 
avons donni la description stir la table JX.pag.^  i 
du l.V o l. de ce Port/feutlle. La peatt de Γ Her mine 
est wise au nombre des fines pelleteries; elle etait 
autrefois le vetement caracteristique des Princes et 
des grands Seigneurs, qui en portaienl des man- 
teaux et doublaienl lettrs couronnes.

Fig. 6. La Belette ordinaire.
La B e l  et t e o r d i n a i r e vit egalement dans 

le Nord de f  Europe et de I'Asie, mats on la trouve 
aussi frequemmer.t dans l Allemagne , oh elle vit 
dans des maisons, des vieilles decombres et des ar.  
bres creux. Elle n a  que η ponces de long ; sa 
couleur est if tin bran jaunatre, et le bout de sa 
queue nest pas noir, comme aux Hermines , mais 
comme celles-ct elle change de couleur en hiver. 
Elle se nourrit d'oeufs, de poules et' tfautres oi- 
seaux, de souris et de levrauts, qttelle surprend la 
nuit tandis quelle dort pendant le jour. Quoique 
petite, elle est cependanl trls - courageuse et bar
die,  et se defend mime conlre le chat. Elle se 
laisse aisement apprivoiser,  et alors elle est un 
animal fort gentil et plaisant.
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Κ Η Τ Η  Δ I Α Φ Ο Ρ A.

Τ Γ ά  διάφορα των Κ η τώ ν  ε?δη βΓναι ζωοτόκα 
καί γαλαχτοτρόφα , καθώς και τά χερσαΓα τε
τράποδα ζώα. Διά τούτο λοιπόν «ύτά υπάγον
ται κυρ;ως εις τό γένος των γαλακτοτρόφ*>ν ζώ
ων, καί όχι των ίχΟυων.

Φ ι·3ητηρ ο Π α χ ύ x ύφαλος .
Κ ικ - ι. 0 t. \ ,p3 f  νίκης. Εικ.2 .Ο'Θηλκκος.

Ο’ Π α χ υ χ ε φ α λ ο ς  Φ υ ση τη ο  είναι μ*τα 
την φαλαίναν το μεγιςον Κήτος του ωκεανόν. Το 
μέγεθος τον χάσματος του είναι τεοατώόες * ώςε 
δύνάται να καταπίη εκ μιας ενα καρχαρίαν g πο- 
δών, με τους οποίου; ως επί τό πλειςον τρέφεται, 
ο'δόντας εχει μόνον ε:’ς τό κατωσάγονον , εις δ· 
το ανωταγονον μόνον τρύπας, εις τάς όποιας ποο- 
ααρμοζονται τα οΛοντια. Επί της κεφαλής εχει 
ενα αυλόν, είτε Φυσητήρα, θ ’ Αρσενικός είναι 
κοινώς 78 ε<·>; 8ο πόδας μάκρος · ό δέ θηλυκός 
μικρότερος, και ιός επί τό πλεΓςον π οδών οο* 
πλην χονδρότερος , έχων ύπό την κοιλίαν δυ'ω μα- 
ςους, μέ τούς οποίους ,'ίιζάνει τα παιδία του. 
Ενρίσκονται καί άλλα τινά είδη Φυσητήρων , άπό 
τους οποίους παρεςήσαμεν ενα εις τόν γ  αριθμόν 
του πρώτου τόμου, τού ήμετερου Εικονολογικού 
βιό'λίου * πλην εκείνος είναι ομοιότερος με .τόν φύ- 
σαλον. ΛΓ παρούσαι εικόνες όμως τού Αρσενι
κού καί θηλυκού Φυσητηρος εΓναι α: γνήσιαι. Λυ
τοί αλιεύονται, καθώς κα: α: φαλαίνς ι , μέ κα
μάκια, καί τούς λογχεύουσιν οί κητοαλιείς, ό
ταν αναόαίνωσιν είς την επιφάνειαν τής θαλάσσης 
να αναπαυΟώσι ' αλιεύονται δε διά τό όζυγγιον 
αντ«.>·/ ,  μαλιςα τό Κ η τ ό σ π ε ρ μ α ,  τό 
οποίον εΓν» λευκή τις ώς γάλα καί ελαιώδης ύλη, 
ευρισκόμενη παμπλτ.Οώς εϊ'ς τινα δοχεΓα της κε
φαλής αυτών * οίςβ πολλάκις εζ ενός μόνου κήτους 
συναΟροίζουσιν άπ* αυτό έως 5 °  ^αρελλία (μετρον 
ίαζωνικόν τό 'ίορελλιον, δεκτικόν c«« : οο οκάδων).

F »·*"■* :ι · 7. //'. .Vi.j.

£ 5 P E C K S  1JK  B A L L I N E S .

T^oules les esplcts de Baleines, rfonf (7 y  nr w* 
grand notnbrt, sont vivipares, ft alloilent tcnr* 
petit* comme Its quadrupi ics. fhiand on veut 
Its ranger d'nprtt ct caractere, il font Its com; f ir  
parmi Its animaux a  mamellet tt non pas parnn 
Its po:ssons.

L  e C a c h e t  ο 1.
Fig. i. Le mule. Fig. 2. La fmelle-
Aprts la Baleine dt Groenland le C a ch e lo t  

est It plus grand poisson dt t Ocean. Sa gueult tst 
tfune largeur immense, ft it tst capable d'avaier 
dts rlquins dt la longutur de hurt pit,Is ;  il fait 
de ces poissons sa nourrUurt ordinaire. 11 n'a de 
dtnts (jut dans la mlichoire infiruure, sa macho,re 
superieure tst parser,<e iff trous destines appartm- 
mint rectvoir les den's de la muchoire infers- 
eurt, lorsque les deux mdchoires sc rapprochent. 
Sur U muffle il a une o.iverture qui lui strt de- 
vent. t ],e male Fig. i. tst ordinairtment d’u.it 
longueur de soixanic et dtx huit Λ quatre vingt 
pitds, mais la jemelle Pig. 2 . est plus petite, r j- 
rement plus longue que. de soixante pieds , mais 
be auto up plus grosse. An ventre elle a deux ma- 
mtlles, avec lesijuelles elle allaite ses petit s! Il y  
a differentes varietes dt Cache lot, dont nous avons 
vu une No. 7 . du 1. Tom. de ce Portefcuille, *qni 
<rpendant ressemble bien plus a une autre espice 
de baleine, <juc Its AUemands nouimer.t F in n - 
f i s c h . Stir le tableau ci joint on vo.t U mdie et 
la femtlle du Cachelot rtpresentes avec la plus 
grande exactitude. On !e prend comme la Ba
leine de Groenland ά /'aide de harpons , que les 
pecheurs lancent sur l animal quand il vient sur 
'/α surface de Veau pour respirer ou pour se re
poser. On en fait la ckasse tant a cause de 12 
graisse, que pour avoir la substance blanch.· et 
hutleuse, qui se trouve dans une cavttc dc sa titc.



Τούτο το Κητόσπερμα ,  εκβαλλόμενον εις τον α
έρα, γίνεται ώραΓον τι λευκόν όξυγγιον. Κις τά 
εντερα τον κήτους αυτόν ενρίσκονται μεγάλοι τι· 
νες βώλοι *Αμ£ρα'ς ?α ι«ς, κτις κατά τον όρύόν 
λόγον ε?ναι ε νωδής τις rr:<yσ α , άναέρνουσα εκ 
τον πάτου τός Οαλάσσπς, κα: όταν τρώγεται υπό 
τον κήτους, συμπηγνυται κα: συοκλτρννεται μ« 
Τ/.ν κοπ-.ον του.

Κιχ-. $. θ ' Mr-rmvroc·
θ ’ Μ υ ? ί  κήτ ο ς  δ·νι*ντ*· εν τη Σοτλανδικ- 

6*λάσ/τη. Το preο< τον σωμ**ο; αυτόν είναι πο- 
δων ρ^, κα: τό χα^μ* ο*τ« τερατώδες · <-»—3 
δύνανται νά «ταΟώσιν εντο; αντον 14 οc6*.Ct άνδρ;<,
κα) νά είσπλεόση ένδον κατ ενΟείαν μικρόν πλοι- 
ά;·.ον με την ορμήν τον νερον. Η γλωσσά τον 
•γει ι> π οδών κα: 8 δακτύλων μ/κθί, κα: κατα 
τό χονδοότερον μέρος, ι *, ποδων πλάτος. Ο<>ον- 
τια δεν :/< ι, άλλ «ντ αυτών μυτάκια ως r ca- 
λαι’να. Το χρώμα της ράχης του εναι μελανόν, 
r/s δε κοιλίας, ητ·.ς έχει πολλά κινητά διπλώματα, 
ΰπόλευκον. Τρτ'ρεται δε κυρίως μέ χετίγγα.ς' πλην 
τό όξυγγιόν του είναι ολίγον , κα: διά τούτο δεν 
τόν έχουν ε:ς ΰπόλπψιν ο: κπιοαλιείς.

Εικ. 4· Φι^ γ.τρ'ρ (? Μικροώ,Οα.λμος.
θ ’ Μ ι κ c ός 0 α λ μ ο ς Φύση, τηρ είναι 6ο 

*ως ~ο πόδας μαχρός. Κνρ;σκ3Ται παρά την Γρεν- 
λανδίαν, καί εχει λε:θν δέρμα, κα! παχύ θ£υγ* 
γιθ/ ’ πλτν διαλυήμενον, αποδίδει ολίγον λάδι. 
Τρίβεται με οώκα<, κήτη ραμ'ίωτά καί ctoxaivac, 
τα οποία διώκει αγεληδόν, κα: πολλάκις τά On. 
ρεύει επί τών κρν^άλλων. Κα: αυτός άλιευεται 
μ& καμάκια, καθώς ή ιραλαίνχ.

ο.υι nit connue sous U nom de Μ.ν.ύ de lialeine, 
(s perm it c e lt ) .  Elle y est Hans une si gran :V 
quantile, qu*on en lire souvent d'un sail poiiso.i 
jusqu\) ci’iijtiante lonntoux. F.tant expose* a Fair, 
ceiie huile se coagule <t forme ensuite une graisie 
blanche. Dans les intestins de ce poisson; on 
trouve auai de grot morceaux d'simbre gri:% 
qui rs: pro'allement une espece de lutume odo- 
r>jer.tt.tr, que le poisson a avalee nu fon t dt la 
mer, *r qm% melee de set exet emeus, s'est endue, 
cie dans la suite.

Fig. 3. Le Kovd - Caper.
T.e N o r d -C a p e r  v.f dans la mer d' F.cnue ,· 

sa ! '>:ii:ieur est de 7 ·; pie Is el sa gueule est u 
numenifni'nt large, que 1 j personnel pourrmeut 
s t: ten.r d 'lou t, et qu'ttne barque pourrail y 
entrer comma iement i\ l aide du courant. S t 
l.tngtie fit le la longueur de qum e p:e /> el 'm t 
prices, et large de qninte pieds *i la p.utie hi 
plus prase. II ή  a point de denis, man it nt 
potirvu de barbes commc la Daieine de Groenland. 
Son dot est noir et son ventre blancluitre , 0u il 
it egalement une peau remplie de pin. II st none, 
r.t j r uc palement de harengs;  mat's on en retire 
pen d'hutic , et par cede raison les pecheurs de 
JSaleme nen font pat grand cut.

Fig. 4. Le Cachelot d petils ijeux.
Λ

Crtte espece de C a c h e lo ts  est longue d’entre 
soixante et dix p edsy et elle vit'dar.s les men dc 
la Groenland. Sa peau est noire et hsse, et re- 
couvre u:ic graisse d*une epitisstur considerable , 
mats qui donne peu <(huile. I! se nourrit de ch.ens 
de mer, de becasses de mery et de marsouins, qu'il 
attaque en troupeaux, les pours ltd et les c/msse 
souvent stir la glace. II est pris comme la lia- 
leine de Groenland, par le moyen de /tarpons.
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Φ Α Σ Ι Α Ν Ο Ι  Δ Ι Α Φ Ο Ρ Ο Ι .  J ) I F F E I !Γ Ν T F S  F.SPECKS ΠΕ
Ε Α ISA N S.

Φ α σ ι α ν ό ς  ο Κ ο λ χ ι  κ ό ς·
Ειχ. ι. θ' ’Λρσινικός.
Ειχ. 2. Ο' Θηλυκός.

Ο  Ψ α η ( α ν -ϊ ς O r άγριος επί τής Μεγγρελίας 
ζ*| Γεωργίας* δύ της Κύρώπης τρέφεται εις 
c’pv.Owva; διά τη; τέχνη; καί επιμελείας. Τ ο μή
κος του σώματος αύτου, <?υμπεριλαμ6ανομίνη; 
καί τής ουράς , είναι 2 έως 3  τ:οδων. θ ' θηλυκός 
έχει αίΟόοαίον ποικιλίαν * ό 5a αρσενικό; αραιό
τατα πτερά. Λυτοί αγαπώσι νά διατρί£ωσιν ε:ς 
επίπεδα καί άρεά δάση, έχοντα καί θάμνους. 
Τρέφονται με παντοδαπη κηπαΐ'α φυτά» γεννήμα
τα , έντομα καί κοχλίας, καί κοιτάζουν εις υψη
λά δένδρα. (>' θηλυκός γέννα άπαξ του χρόνου 
ία έως ι.5 ύποπρασινόφαια κα: αίΟοκηλίδωτα aj· 
γ ά , τά όποΓα έκλεπίζει μετά 2 0 , ή 25 ήμέρας. 
Το κρέας αύτων είναι τρυφερά τα τον.

Ε ι κ .  3 · Φ α σ ια ν ό ς  ό  ’ Α φ ρ ικ α ν ό ς .

Λυτός κατάγεται από τάς ανατολικά; ’ Ινδίας* 
έχει ωραιότατα χαλυ£ογάλανα πτερά, λόφον άρ- 
γυρόχρουν ,  κηλίδα αίΟην επί των πτερύγων, καί 
βν τω μέσω αυτής άλλην λευκήν. Κίναιδε μικρότε. 
ρος άπό τον είς ημάς συνήθη Φασιανόν.

Ε ικ .  4 · Φ α σ ια ν ό ς  ό  Κ ο κ κ ιν ο κ ε φ α λ ο ς .

Ουτος ο ωραΓος Φασιανός έχει πτερά εύποίκιλα, 
■»κ κιτρίνου , κοκκίνου καί μελανού χρώματος , κα:

ί . ι  F a i s o n  t f E u r o p e .

F i g .  ι .  /,«  C o q -  F a is o n .

F i g .  2 .  L a  P o u lt  - F a is a n d e -

T- * J f  F a i i a n  vit dans l tint sauvage dans la 
Min grille  et la G eo rg e ; dans Ϊ  F.wnpt ,1 t \ t 
settlement el eve par une H u c.ito i t e. .  soignee 
dans des enceintes murees, quon arpellc faisan· 
deries. Sa longueur est de 2 .) ; p.eds, la queue 
t; comprise. /  e plumage dtt Coq - Fauna est des 
CQttleurs les plus magnifique*; celut de la Poule. 
Faisande est moms brtllant, et.mt ,1'nnc couleur 
grise brumitre. Ces oiseaux sont d'nn caractere 
sauvage , et frequentent les hots tallies remplis 
de broussailles. Ils se perchent la nmt. dans les 
hantes futaies , et se noumssent de grains de 
dtffirentes herbes potageres, d’insectes et de li
mns. L a  Poule ne pond qu'ttne fo.s par a n , el 
ses oeufs, dont il y a toujours 12 a 13 , sont d'uft 
grtj-verdiitre et tachetes en brun. A il bout de zo a 
2 ·, jours les faisandeaux edosent. La  chair de 
toutes les espice de faisans est d’un godt exquis.

F i g .  3 .  L t  F a is o n  c o u r o n n e d 'A f r i q u e .

11 est originaire dans les hides orientates, et 
son plumage, qui est de couleur bleuc d'acicr, joint 
u une couronne de plumes de couleur nr gentle, qu it  
porte sur la tete, tui assignent un rang distin
gue parmi les plus beaux oiseaux qui existent. 
Sur les ailes il a une tache brune, au milieu de 
laquelle il se trouve encore une tache blanche. 
11 est un peu plus pet it que noire faisan ordinaire.

I ' i g .  4 . L a  H o a x in .

L e plumage dece heau faisan est colore en blanc, 
rouge et noir, et sa tete est surmontced’u ne huppe



ττ: τ -r, κε·?χ\0; λό?ν*. Εΰρίσκετα·. χατά τον νέ
α* ’ ίσπαν:αν, διαιτωμενος επί δένδρων παρυδά
τιων. Τρέφεται δε με οφεις, μύρμηκας, σκώλτ> 
κας καί άλλα έντομα, καί Ημερώνεται ευκόλως.

Ειν. s* Φασιανός ό Καύενιος.

Λυτό; ζεΓ έπ! τάς Καϋένος t χα! eye} ευποίχι- 
λα πράσινα πτερά ,  χόχχινον λαιμόν , δίσχου; χα- 
ταχοχχίνους πβρί τά όμμάτια, χαί χρέας νοςιμώ- 
Τατον.

Εικ. 6. Φασιανός ό Γχουϊανιος.

Πάτοι; τούτου είναι Η Γχουϊάνσ. Tptcerat 
με σπόρου; χόρτων, ρύζι χαί γεννήματα. Η* κε
φαλή ,  ό λαιμό;, Η ράχν. χαί Η ουρά του είναι 
φωτεινόαι^χ * τό δε ς/.6ος χαί Η. κοιλία ως πράσι
νον μίλον.

Εικ. 7 . Φασιανός ό Κααιος.

Ουτος ό ωραίος Φασιανός έχει αργυρόλευκο 
ςήΟο; χα: χοιλΓαν , αίθό-ραιον κεφαλήν κα: ράχην, 
μελανά; πτέρυγας χαί οΰοάν , μελανοχίτρινα σκέ
λη , λ όρον επί του αΰχένος, καί χατακοχκίνου; 
δίσκους π;ρ: τά όμμάτια. Πατρις αύτου είναι το 
άχρίι/’ /ρίΟν τός Καλής Ε λπίδος ' Ο δε σωματικός, 
οργανισμός ,  ωραιότατος χαί μεγαλοπρεπεςατος»

Jl habile la Kouvelle · Espagne, et se perche sur 
ties nrbres ά c6it des lacs et des riviires. II se 
nournt de serpens, de fourmis, de vers et ifrtu- 
ires insectes. et se laisse aisiment apprivoiser.

Fig. $. Le Faisan de Cayenne.

]l vit dans la C a y e n n e .  al e  plumage vet.I 
et fort joliment colore, la gorge rouge et des 
cercies de couleur icarlate autour des yeux. Sa 
chair e>t d'un godt excellent.

Ftg. 6„ Le Faisan de Gayane.

La G u y  an e est sa patrie. Jl se nourrit de 
ris et de difjerentes sortes de grains. La couleur 
de la tete, da col. du dos et de la queue esl d'un 
brun-clair; celle du ventre et de la poitrine esl 
d'un verd de pomme.

Fig. y. Le Faisan du Cap.

Le plumage de cet oiseaux est superbe; la poi
trine et le ventre sonl d'un blanc argente, la 
tite et le dos d'un brun grisiitre, ses pennes et 
sa queue sont noires,  et ses jambes noires et 
jaunes. II porte sur sa tete un panache redr esse 
sur le dos, et ses yeux sont entoures de cercies 
de couleur rouge. Le Cap de bonne Espcrancc 
est sa patrie, εί toute sa figure est si bten pro
port on nee. qu'on pent le nomnur ventablement 
un oiseau iris-beau et ires - elegant.
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τ ο  ΛΙΝΟΝ ΚΑΙ Ο ΚΛΝΛΒΟΣ- L E  L I N  Ε Τ  L E  C U A S V R E .

Ί ό Λ ίν ο ν  j<αί ό Κ ά ν α ζ  ο ς είναι ε.*ς τον
άνΟίωΧ'.νον βίου φυ:•ά άΚίολογώτατα * εχεώχ εξ
*υ::ων ε τοιμάζον Tat άάυυ.ατα, υφα<τμ.ατα, ^χα-

γο; , λεχτά καί W ν5ρά <τχο·/ία, χαρτί, χαί α-

0 τον r. χάρον αυ’τ/ον λαΑι. Διά τούτο χαταγί-
vov-at i f  όλτ.ς T/S Κ’ίρωΧΛς ά>6ρωχθΐ χαμ,χολλοι

ιί; τ/ν γεωργίαν χαί ε;·"/Ί·αν χυτών. ετοιμ.'/\θντ»ς
αυτών τα Ου*ω Αιαοχμ-οτατα χαί εχιχ»ρύε<:*-

τα έμχορικα χροίον:τα.

F.iv'. ι .  Το Λίνον.
(το Λ»ν«ι.)

Το Λ ιν ά ρ ι  φύτρων»ι με/pt tc.5 νυν άγριον 
χατά τάν lffR*v:av, τάν Κλ£:τ:βν κα: άλλου; 
μεετχμΛ'ρινοΰς τάχους τ>’ς Κυ?ωχ>···. Κι; »*μχς ό
μως σχείρε ται χαί γβωρ'μΓται εχιμ.ελως χατχ του; 
άν;ου:, καθώς τά θερινά γεννιτμχτχ. Ο λνχτος 
χχ: χττλου; χυτου χαυλος νινί ται .· εωί 3 
ύψχλος, τά ανΟχ φαιογαλανα (Κιχ. ι καί Οι* 
<7χάροι λείοι καί αίΟο: (Κιχ. (ί.) , χεριεχόμειοι εις 
αίΟά; σχΟροΟόκας (Κιχ. α.), α: όχοΓαι κχ~ά τά 
οιαρορ* ί :·>ο του Λιναριού, η ανοίγονται υχο τ/·.ς 
/■λιακές Ο.ρμοτε, :ος , ο αλωνίζονται. ΙΙρεχομένου 
κα: {·7ραινομ:νου του ζυλωΛου; αυτοΰ χαυλον, «V 
«ιροϋνται of υμένες, εΓτ$ λεχτχί Ivec αΰτου, 
χα· αυται είναι κυρίως το Λιναριού, το οχοΓον 
μ;τα τ/ /  αν. χουιταν χροετοιμαοίαν χ/.ώ·>ετχι, κα: 
ονομάζεται Ν /  μ. χ Λ ινόν. Λχο τό νάμα τού
το υφχ.'νοντα·. τά Λ :ν ό χ α ν α ,  τα άχοία ατού 
χαλαιωΟωΐϊΐ κα! γίνωσιν αχρεία, ονομάζονται 
I* α χ χ , χαί κατασκευάζεται αχ* αυτά τελευταί
ο1'  Χ α ρ τί . Λχό τον αλεσμ.,-νον λινοσχορον = ·/0λί- 
βεται λχόι, τά άχοίον χαίετα·. εί< του; λ ν. / 'υ ; ,  
χα·’ μβτα/ειρίζβ ται κα: εις (ία: α; ΰ.το των ζω- 
ϊ ί λ τ«*»· Τα εναχολειχόμενα χίτυρα του άλτσμε-

/ ^  £ / «  et /e C h a n v r s  sont deux oegetanx 
drr plus precirux pour la vis de t'homme. ll> 
nous fioumisseut du fit r itu lings ,  de la ficelle > 
dss cordages ,  r/j/I/j une in f nits ds choiei de us
es sate ou ds commodits', si meins: a la f n  du pa- 
ptsr ;  Isurs grains? nous procursnt ds I'hude. A  
cause ds csttr gran Is u t ilit i , Isur culturs st Isur 
fabrication occups da/κ tons Iss paps ds I'Fairope 
lm du.trie d un grand nombre ds psrsonnss ;  its 
suvent sn preparer les objtts du commerce les 
plus lucratijs.

Fig. 1. Le Lin.

Dans LRspagne, la Suisse et d'aufes pay* 
mrr.dionaut .te f  Europe » on tmuve encore le 
Ian dans I'etat stowage; nuns chsz now 1/ est 
cultive dans let champs commr mi bis d'ete st 
avsc beau coup dr sotns. Sa tigs esc mince , 
simple et haute it environ j u  ;; pie Is; set fleurs 
soul d'un bleu grisdtrr Fig. 1 . ) ,  et se; senten
ce! aplaiies st dun brun clatr (Fig.fi.) sont 
rrnfsrmess dans dss capsules brtmss (Fig. a.) , 
(jtii. selon I s differentes especs< ds hn , se per. 
cent au soltil on doivent sirs battues. L'Lores 
ten Ire de la age ligneuse, ym s et: dctache 
quaint site est roms, domic le I. in pronrement 
da. Loruju it est prepare de la man.ere conve- 
ntdle, on l · fits rt sn fait du l m g r . Cs mime 
lings, me par le service, pane s't la m b s  a ux  
dan> tins antes manufacture, oil on Is convertit 
sn p a p ier . La grams du hn fo  nr nit par ex- 
press on bsaucoup I h u i l e ,  qtu sert «ι brfilsr 
st sn psinturs, ·αι i!lr jd.t la tail ds tons Iss 
vsrn.s h n ils  ux. La pure /:«■ est re grains 1 r- 
prtmee est iris sxcsllsnts nourr-mrs rsur hs 
chsvaux t les bites comes st ii lame. L\la pcue 

li
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τ.ω'* , Των βού-ων κα: των ττροαχτων. Οντο aci- 
xov χοιν«τ£λί> ου τον ;:να·. το ΛιναριΟν.

Κιχ. 2. xrri 3· O' Καναδός.
£το Knvaft.)

I f  yvr.«:a τ:ατρ:> του K α ν α ξ ί ο υ  £?vai r Π:ρ- 
<r:x. Κα: τοΰτο «ίναι, καθώς το λινάρι, <ρυτον 
6:ρ’.νζν των τμ*7*?ω> αγρών. Ο />*κτυλο::αχ 
αυτου κ.ανλός ν·ν:τ»ι χ ίως 9 ~0^*; υψηλός. Τα 
apcsvt/a κα: Οκλυκά αυτου avGr «>£ν γίνονται <·ί; 
το χυτό τυτόν αλ>. £·ίς :5·.α:τ€·α. Το μΐν Λ ρ· 
σ ι ν ι κ ό ν  ·ρυ:θ/ 'Κιχ. £/<·. -i //.λα ολίγον r λα. 
τυτ«α  , κα! ανΟν* μόνον αρ«.νικά yopU «"όρον , 
κα: c*/Oj/.aCeTa*. αρ«£>·./ω; ο Κ χ ν α ζ ο > *  το Λϊ 
0  r  λ υκ ό ν ^υτόν ;Κ·./. </«ι « r -ρου: ταιοΰ;
(Κι*. ν ), <*· 0ao;iVi£T« ‘ 0/λυχω; /  Κ a ν α £ ο : .  
Κα: 'α  ο /Ο τυτα «μω; :χου«ι τα; αυτά; Γ/χ:, α: 
οποία*. zr.Ho* ί·ναι γλίοχρο*. κα: τ.υννχ· , μ«τχ* 
/;·.ρ Νοντα·. μ: err: τό ..ί: κατα«/;υον cra-
νο>ν% <τχο·.·/:ων, κχρχαΟ«χθίί ·ι>, κχντλων, "*"ων, 
«αννών κα άλλων τοιουτω/. To K*v>Ci f.vert ιί; 
Ττν |* ω««:αν , Τ/·< Γ;ρα ανίαν κα: αλλχ ΚυρωΓχ:- 
κά ,.ασιλέια αςίολογω τα τον «μπορι/όν προϊόν.

sujpre pour faire voir I'uiiUic etendue de cttie 
plant e precieuse.

Fig. 2. et 3. Le Chanvre.

T.a vc*ir.:;le pat tit du C h a n v r e  rst la Peru, 
Λ * .?/!·/ on /κ , i./wf/ //// /-on terrain turn en-
grau a , tl pous>r une ti^e de / :  h tuteur tie χ 
t« «; /»/κ.ίχ et ae la gros.eur d'un doigt, /r de 

le 'm , ;/ n*j£ c/j« ;  /iom* qn’une 
plant* tl ite. 11 tie porte p.:i stir la menu tig* 
l i .l:j,er met parties tie la generation. I.a pi ante 
Jecondante on male (I'tg. 0.)  qui et Ls ft utiles 
ttn pen plus larges, et qitt porte ties fleurs mules, 
ma-s point Je f r ut s ,  est appelee C h a n v r e  
m u l e ; lu plante a:i contraire (Fig. pi.) , qut 
pro iuit les gram's gnsdtres, counties sous le worn 
tie C h e n e v t s t  {Fig. y .) s'appelle V h a n v r e  
f e m e  lie.  Les ileuz et: ices de ylantes donnent 
nn reste la menu icon e , qut se portage dans 
des filament longs e! tenaces, dont on fa  t prin- 
apa'enunt dr la ficelle, de» cordages, des cables, 
dts to.les grossu-es pour des vo.l.s et pour des 
tentes etc. Pour la Russie,  Vrlllenxagne et plu- 
sieures autres pays de I*Europe, le Chanvre jail 
an article de commerce des plus important.
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Κ ιχ. ι . Ο ' Ζ . · χ ιν ο ς .

0 , a y a 0 0 c  φ r v Λ a u. v 0 : φυτρώνει εΚαιρέ-

tmc επ': tv ; ao/Tixvc Λ p t c ’ y.rc., κατα τον ΙΙε/Λΐλ-

Cv. >:*// κα: τ η  Νίαν Ιορκπν. Γο μενυ Οο;, τα

«νΟ'Λ » τά ΐ/λλα  κα: ο: οποροι αΰτου r•ναι όρθια

p i  του ευτι^κο·».' >ου :ic άμα; >.·; .«/Λα;ανου. Το

Sfvisov το υ*0 Λυνα-αι να αποκα τα'■aOr εί; τό . Kr;
αΓιόλον ον Λια Trv ΚύοώπΓν, / α: ’r x tu rr  : ον Γετμα-

νίαν, κα Οώ; ί'(·:κ  κα: άλλο Λμεοικανόν φυτον, ra ys - 
ώμ*λα. Οίενχάτοτκοι τών αρορΛων Λ  ρκ-κοαρερι- 
χανών επαρχιών :r<rMVT'C Tov xoppov n · · '  >» .·?■*>- 

τλο'ί'τι ντυν/^ωί, c ΛΐΟΉ'·p νου; *·>) ί  TO'K,
τον y j ’i'.-j α >του, κα: . * '·ρ > "ου*»·/ ( ·  '•//’■ου το^αυ- 

~r>v ί//y α vv * λ · - .  Λ.'ν 0 : :·<τ : υτι  μ ον ον τον : Λί

αν αυτών / : . :  /·/ , άλλα π » πο /«ι ποό /τθν«,>ν Τΐ- 

VMV / V  τον I , :«.»*/·> tV//·/ -ν α  Γθ *ό τοτα · 
tzuO r. i : ’.nουται ρ i ττν χνλ/.·'·/ν των Λυτιχ«. ν 

Γνθ·.ων ί.7/ 7 civ. U v :.' ropofoo, ό*ι ci; μεγάλο; / '« -
yaTOc·;. /θάμνο; ,  ίκ^ωμουυ.ενο; y οονον παρά
χρόνον , άπολ;Λ*ι c  ιω ; : οκαΛας Ίά/;αοιν. Β πει-
οο αυτό ; ΰπορέρει το κλ -̂ι.α τόε Γερ μ α ν 'α ;, κα-
0<·>; κα: το τός αρκτικό; Λ μερικό; , κα: ΛίαρκεΓ
κα: τον Λριυ.ύτατον χειμώνα , όυναμ εΟα ita  του
πολυπλαΛία'τμου αυτό ν νά αποκτόοωμεν κα: κατά 
τον Γερμανίαν επικερδε?·; ζαχαρο-ρυτεία; , κα! ου- 
τω να «τννεργχ'Γωυ.βν εί; τον κ αταπαυσιν του ;- 
πονειο.οου κα: απάνθρωπου εμπορίου των Niyct- 
Των αν^ρα.ποοων.

Ιύκ. 2. Π' Γιοιηιλέα.
Τα Γ ε ω μ κ λ α  είναι τό «ςιολογωτατον κα: 

«υεργετικώτατον Λώρον r»s Αμερικος προ; τον Ι·:ϋ- 
ρωπν,ν , ηζ. ουα αλλα μετά τον ευρετιν αυτός 
ιπροσ^ερε μέχρι του νυν ε:> αυτόν. Πατρ·; αυ
τών είναι λ με<ητ,μ<»ρινό Αμερική, κυρίω> it  τ, 
Περού κα: ό II αρ ay ου αν. Τώ ι·*,$'», ότοι ιτχεοόν 
χρ ./ους ιυι» μετά τό,ν ευρεσιν τ/;; ’ Αμερικής, τά

fig . ι. Ufirable ά sunν.

f^ F .ta h le . Λ in ert, crolt prtnctpalemeni .·:·:· 
r.lmtrt jite • eptentnonule % en Eensuhwr.e rt Λν.α- 

ί*.' ressenihle <1 notre Er.tble orHtnutre pour 
/.; ^runltur, les feniHes, lei fletirs n  it sentence. 
O f rt'hv p/uf Heve/ur H.tns it suite tie it mime, 
t »>:»»/fi-uv pa nr Γ Europe, et pritictpuletn/nt pour 
/ ’ . /Henuigne, que Eeci Hej.t Revenue wte nutrr 
pi rite ,[  Amir, que , ;>omo»o He terre. f.ei It t- 
h.t mi ties provincet He l Amertque. srptentriou tie 
r.tirent pur incision Hans .Us cert.u/tS s.tfcom lc 
sue .U. cel itrbre, <7 en prip.trenl Hu sucre , non 
seuletnerii pour leur proper cnnuyiirn it:<ri, m in 
t!> out mime commend lepun pul pm  · inner- .i'en 
tr,importer les <pi>)ntiti\ con\iJir.t!'ltf en Europe. 
C mere He EE.r.tble v.iut nutetnt, ipu It meiUeur 
.i't.tc .les Indes occult/,tnles. On comple 5 ti 6 
ivres ,le m,re snr ch.i<jue nrhre .I'une ceri.une 
gran leur, et tou< Us Heux nui on pent repe'.er 
it mime, tn.rupul.itton pour reftr<r le iftc·. Comme 
I'Eruble <1 sucre praipere nusst bun en AlUma&ne 
tpu Hons l Ameritjue septentriojule, et qu'il en
sure mime les Invert les plus rtgoureux, il se- 
r.v.t tres ti Heiirtr ,ρι'ο·ι le cuUtv.U chez nous 
plus nine rule me at ;  c.tr ,1 poiurr.ut nous f o u n t  
stir noire proper s >1 ce <pu nous conumiut > is 
en sucre, et ce .pit pi ts e>t, ce ser.ut le in/,.cu 
le plus jtir, pour f.r.re u-.miir Ftijjreuie tr.iuc .,'«·< 
Negres.

Fig. 2. La I’nmme dc terre.
[.ct Pom m e He te r r e  en suns contre.lit it 

pro Indian it plus pt ecu use et it plus, bienf/:- 
Stiiite pi· nous iisjons (tree He i  Artier· que, el c'esl 
I'ltv.rut.i^e le plus i>r.tnH q u a resuhe pour ΓEu
rope He it Hecotivertc He cettc nouvelle parlie 
Hu mouHc. Elle est oripmuuc Hum Γ ./ntcnque 
1 ncrtiiiOtule ct surtout Huns le Eicon et le Ear.',· 

il c



ί c * ©ον Αγγλο: T:vi> tc'.'T *'< τκν Eoswrrrv, 
κ»: μόλις τον ττατίλΟόντα αιώνα κ.-.χκ.οαν να γί- 
νωνταί γνω^ά καί κοινωίίλκ. ί;? τκ.ν Γίθΐ/.αν:αν# 
Κατ’ άτχάς έ&ςαζον ,  άν cvtcv τι τλς ©έτμκς μ£- 
στ.μβτινκς Αμίίΐκκς όυναται να υτοτίοιι £υκο>.<ος 
τ* ττχχύτατα κλίματα* ττλκν κ, re-ox το άτίΛβι- 
£t Λυνατόν. Δ·.ά τούτο Xoirov, καί μάλ·<?χ <ττ«ι- 
οκ βίνχι τ ;  ο τ κ κοινωϊίλε-τχτ»*. xvOporwv κα: ν'·>· 
« ν ,  ί“ θλυΓ/.αο·α<5θκ.'τ«ν κατα το racov «/«<>"/ 
£:'ν ολκ.ν τκν οίκονυ«vr.v. Αυτά ευδοκιμου^ι κα: 
t:; τό /z.y.rvt t Oaf Os τκς vr.> , καί «ί; αυτά τά 
"θ ν /·/, ΟΓΟυ Λέν Τ.ίλ.-'ϊΤΟοοΰο·. ΤΤϊ/Τ£Α<Γ.ς τά γεν- 
νκ ία τα. Eivr. ννω-ον ο τι αυτό το τνν,ν γ ;« >  
γ«Γτ*ι κυοίω; »ν.α Τν> κ.'τα/ωΛ ι< α .του ε ί ,α ;, α: 
Grofa: ί;/χι υτοκοκκι^ο: 1’ικ. w : ).;v /n  Η·.κ. 
ν. . Η υ.«τατυτίυ«·.? Γχοκγνγ-ί *»ιν:οτα νόθα :Γ·
Ar. Γ ί · cr:··:·/·. καί νότα Τα καλ/.·"α «ίοκ,
f *'// ττ̂ /.ντλακτια'fo/ται ;»< to •ουτδυμα των st*

vivOvTVt ττανΤίλωί ν' Ον. * καί το*£ τττί~£ι
va aw*;wv«wVTa: t.u:·:* ·λ% ■'* » »·«ττοοου, ::<·
C’./λ tit Τα*. ϊ:ί α λτα·.:θί·.»«κ Ν,'.α :κ. α.),
κα’;άί καί τωνλοιμών <r: </;/μ> , το γ;>ο; των
ογ.ο '·*> vrwe ·αι κα: r Πι«.·υ κλ;·*. Λυτκ γ.νίτνι 
Ο .τ'··*: ν!:·λκ , καί <£*/;«: ανΟκ :θ**τλ, / λ υ- 
κά. ,*ό τειυκ. κ υ>.κ. : « /  Γεωμκ.λων £:και αλ:υοο- 

, ··:.'//’ *·. iis τοχ ανΟ:ο;του; καί τα ζ».·α 
τ:ο;κ καλλ/τ*. Κζ χντώκ κα τασκευχζβται αλ:υ- 
c·., ;.·αϊαλ·.;, ταοταλκ ύια τκν κί,χλκ.ν, 3:af ο:α 
ί’υν'/ν.κα καί τολυτο.κ.λα ςαγκτά , καί rso; 
τού *'.·.? τακί καλόν. Κν ·νί λν/'.ι τά Γίωμκ.λα {»· 
ναι άτο τα ευ: v t  ν.κώτχτχ ο·^χ τής ςυοίως ~?05 
7ον α/0:ω.τον.

/Γ/ι >386 , οε fu; είί a .peu· pris cent ans 
(rpris la decouverte ilr I'.-lmcnqne, fr* pommjf 
ίίκ ίκκκ* furent transporters :ljns ί  Europe par Aes 
Anglais, mats ce n est que Anns le steel· passion tiles 
f.irent plus comities et gene rale mint r/pandues en 
Allemagne. On ne pouveit pas s' imaginer an com
mencement iju tint proAuclon Ae ces climats ar Unis 
pour ran jamais prosper er Anns le Nor A et me me 
dans Its chums let plus froids, ce que ceprr.Aant 
l'experience a sujjisamment Aemontre. Cette Aer- 
mere qual.tc,jointc a leur uliltte surprenante pour 
la nourriture Aes hornmes et Acs beshaux, hur out 
an arc une reputation honor all· sur toute la sur- 
J':ct Ae la ter re. Elies prosper ent dans le plus 
m tuviiis'terrain et mime sur Aes montagnes, ou 
fen ue peut pas songer a cultiver Au bltl. On 
sail cue leurs tuherculcs soul le veritable objet 
Ae leur culture; i! t* «ι Ae ces lubtreuUs gui tout 
mu^e.Ures (Etg. C.‘ , A'autres en sont blancs 

v . ' ;  par Ae generation on en A re;u une 
./·(·. tite Ae Aijjerentes fiye^es. La meilleure ts- 
yi;e Ae pommes Ae terre mime Athene re antes # 

:·> Λ/<ί, quand clle est toujours propagie 
par Aes tub,rcules % et i! faut alors la re· 
noaveler par la sentence qui se trouve dans 
c-tie plante, comme aux autres especes Ae 
morelles» Aoi.t elle J'a:t partie , dans Ae petites 
pommes ronUs (Eig. a.). Elle ntteint tout au 
pins une hauteur Ae deux pied/% et porte une 
fieur violate ou blanche. Ĵ es pommes Ae terre, 
ctnnt d'une substance farineuse, elles font une 
nourriture fort salutaire pour Us honours et les 
bestiaux. On en Jan Ae la faring, Ae ( empois, 
Ae la pou Ire , Aijjerentes esyeces Ae patisserie et 
un grand nombre Ae met> ; on en peut mime Ai- 
st.ller une ires - bonne can Ae vie. En un mot. la 
pomme Ae terre est un Ae; Aons les plus precieux 
que (homtr.c a cequ Ac la mam btenfaisanle Ac 
'a nature.
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Εικ. ι. Ο’ Μονο'δοιις.

H μί:> ■παρ;■%ΤΑΓαμεν τον Μ  ο ν ό δ ο ν τ  α in i
TOV 7 «;ϊίΟμο"; τ->ν ι τόμου του παρόντος Κίχο-
νολογικο*> ?& λ:0·.», π)'.πν όχι όρΟως" ’διά τούτο
τον παρι ςάνομβν τώρα άχρώ&ςερον. Λυτός είναι
2r> ■•ως V;4 δ ας υακρ ό<, ττροςιΟεμένου δε χα) τον
c5ov τ.'ον ι 3 - V..-ρ.ακε ται εν τ«ή βορείω ωχεανω,
xa: εται με πλευοονΓκτας καί αλλα τοιαυτα
ci Xρ:α. Τό / 5«U α ΤΟν δέρματος αντον είναι λευ-
κόν καί μελά.Οκκλιδω·:·>ν. Το ίσον καί σπειροιι-
δώ; Hip·>ρ:π τον αντο.ν κίρατον συνέχεται μέ το
χόκκαλον τ/.ς μν m  , καί είναι κυρίως τό χαυλιο
δονΤΟν <χν-ον , τc όπΟϊ’ον είναι κατά Trv ποιοτγ-
τα ομ.οιον με τό καλλιςον ελεφαντόδοντο*/, καί 
εργάζεται χ'«0«ος εκείνο» Ηε£αιωνον*ι τινές ο τι 
αυτό το Κήτος έχει £ τοιαντ* χαυλιόδοντα* ευ- 
ρ:«χίται όμως α6 εν* , όπειδπ το άλλο βίναι 
βχεΛον rwvxoTc «ιυντβιμμενον. Α υ το ί ομοίως εί
ναι ζωοτόκος κα: γαλακτοτρόφος. Κολυμβα με τα- 
χντλτκ μεγάλων , καί διά τούτο ζωγοεΓται σπα- 
ν;ωί υπό των Γ ίίν λ «ν ο θ Γ θ :«ν , ο: οποίοι τον ν_ 

Λιενονσι διά τό οδόντιον καί τό όςύγγιον αυτόν.

F.ix 2. Ο' Φιίτνλος.

Κχ! ό Ψ νπαλος εχει, καθώς καί η φαλαίνα, 
/tva α αντί οδόν των, εις τό ευρύχωρο*/ αν τον 
χναμα. Πολλάκι> ενρίσκεται ίσομόκης με την ·ρα_ 
λαίνχν, πλτ.ν πολύ λεπτότερο». Διαιτάται ομοί
ως κατά τον βόρειον ωκεανόν, καί εξέρχεται από 
τα περί τΑν Γρενλχνδίαν χρν^αλλα μετά τα> xx- 
λαίνας. Καί αυτό; άλιενεται ομοίως διά το οζυ, -

Fig. ι. /,« Licorne de mer ou It 
Narval. 

c
la Table 7 Hu premier Volume He ce Vortt- 

feuitlr nous avons Heju Honne tine Hetcript.on Je 
ce pois;ont mat's d up res un Hessin qui na pat 
ete tout.h-fait exact; nous It fernns Hone con- 
naitre ici plus an juste. La L ic o r n e  He m er  
ou le N a r v a l  est longue efenviron 2 ' ά 2.4 

pieds s ins compter la com e, et 36  pteHs avee 
elle. Elle est un habitant formiH.ilHe tie la mer 
Hu NorH, et tc nournt He soles et a autres pe
tit* ponsoni. Sa peau est He couleur blanche ta- 
chetee en note. Sa corne est tor Hue en spirale 
et se eitrige en avant ;  elle est proprement une 
veritable Hent qui hit sort Hes os He la gueule et 
non pas tine corne;  elle imite le plus bel ivoire 
et on Γeinploie uussi comnre tel an travail. On 
pretend, .71 le ce poisson est par la nature done 
He deux defenses pa re tiles, mais quon ne lui 
en tronve jamais qu tine settle» parce 7ue la 
*tconic en toujours rompne. Convnc toutrs 
les outers rspeers He baleines, la Licorne He mer 
est vivipare et allaile ses petit*. Ces ammauxsont 
A'excellens nageurs et ils avsneent avee une vltessc 
eionnante; c’ist par cette raison quits font st rare- 
tnent artrapes par les peeheurs qui vont a la piche 
He ce grand animal Hans la Oroenland9 et qiu le 
poursutvent «  cause He sa come ct He sa gratssc,

iig . 2. Le Finnfisch.
Cettr espe.ee He Haleine n*a point He dents dans 

sa gueule enorme·, mats seuUmcnl des bathes, 
commc uussi la JBalcinc 1 le GroenlanH. Elle a 
soiiveni uussi la mime longueur, mats elle en 
dijjere par la grosscur qui est bcaucoup moins 
considerable. Elle habite eg ale men*, la mer Hu 
Nord , et n arrive qtiupres la BaUme He Groen-



•Λ/ χντον y.'x: τχ ζοζζαλχ* rXr.v craSr rs:i- 
ccviiTcii ταχέω;, :?50<·£>·Γ χ:νδν>ον μ*γχλ/.Τ£50ν 
j :*5 τον; x/.tsr?, rx :x  r φαλχ'να.

Fix· 3- O' Briny.

ο ’ Β 0 ω ·1 , ό ζχ: Δ  Γο <; όνομχζόμίνο;, «χ «  
jy ;  τοΛων ;»rzo;, zx: :τλτ<τ:ον Των :τ·.?τ- 

6:ων τττονγ.ων «».»; ·»» tto*Vm> re fin e·*·/ * £τ!
rf> z* ; ϊα γ ; _■ *v>.ov;, ζ ϊ : x·*:* to ;trz©« τον 
r̂.0ου; τολλχ Sit/ ojax”*  , τα ©το?* *ντ;λ>·ί*· 

zx: ijfar/.'jva ζχτχ τζν αο(<τζ;ιχν τον. Η ρχχτ 
τον £·νχι μ«/.*·/Γ, zx: r χθ·./.:χ λ<νχή· Δ'.Χ'.Τχ· 
ται ζχτχ τον χρζ*·.'.όν ζχ: χντχοζτιχόν Ω ζίχν&ν, 
xxi TsifiTx·. μΐ coaov.ov; , a~:y%; ζχ: *>.λχ το·.· 
αντχ, τχ ότοΓχ «νω ζχτχπ’νιι t/.i το μί’/χλον 
αντον y w a x , :οο * fv τχντ«·» zxi vcpov. Λ ντο; 
^χ;ν«τχι jx5v ο ντο υ,ίγχλο; * τ/.χ/ «:νχ· Λίίλοί , 
ζχ: χχτχΟ'.όζίΤχ: ντο τον u'./.po ,Οχ'.ν.ον ?ν*;τ.· 
τχ.ρος

Fix. 4· Kriror* το P’ucaOorov.

To 1*’ χ / ϊ ω τ ό ν  K r τ ο ς £·~νχ·. cyFv.* το ;/.«·
χ:ότχτον αετχςν το> >.©ιτον * ιπιόΛ ;ιθλ·.; α ν  •, ), , ,  , s _ · »> 
ξα/βΐ ο* ίο ; 3  » “ ο·>χ; ζχτχ το μζζο». Κ /*·. ·>ΐ 

. . . " - · > . · ·  · . · *» · μχζρον ζχ: rzx^o; oc.v δχμοο;, *,/Τ: ©οονΤων ye·
vita, ζχ: sx:<ov.£vr.v ζο·.λ:χ>. Η :χ/Λ τον «:vxt
μίλα//·, ζχ: r. zc*.).:x Xvr/.'r. Το μίν Οίτο; <$·.·
βιτχται ζχτχ τον; a:yia>.Ov; τ7ς Γρβ/λχν&χς *
τον ύί χι·.μ£>χ xroffvpiTst ίχιϊΟίν ττρός
fc:xv. Tpoyit ίτολομον; χχ: άλλα μιζοχ Cyxptx ,
χχ: ίζζχλλ·τα: ατό το όζνγγιόν τον ολίγον οψχ·
ρό/.χόον.

/.<»· pi:heurs la poursuivent oussi Λ cause 
de s : r ratsse et ce sti J'anons, wui'i conwie el.'e 
fait .{-s niouveme.is beaucoup plus rapides t il est 
plus dungereux tie I’attaquer.

Fig. 3* Iλ  poisson d( Jupiter.

Ce monstre ni.irin eit de la loneueur ,le 40 .1 
.$0 pie It , et de la grotseur de ·-*«> y;e ft dam la 
arco rference de cet nageoires de poiinne. Stir s.t 
tile A deux events, et le long de la pint m e  
tl tine pe.iu remplte de pits, qu'tl pent itenlre 
et rctt ear. 11 est noir stir le dot et hi me ,:tt 
ventre. 11 habite la mer du t\’ord et celle du 
S:t l , et se noumt de sautnons, d'eiotles de n.er 
zfi. II it tine gueule inorme et uv.tle un de’ i^e 
d eau en mime terns avec sa proie Λΐ.ιΙ t ri >.i 
gr.mleur il est erpend.mt tresttmide, et le 
x. he lot '1 petits ijcux le poursutt avec aJurHeiwnt.

Fig. 4. La Baleine a museau pointu.

Cette espece est la plus petite des fl a I e i n e <y 
n'avant que 25 <1 <r« pieds de lorn. I'.lle <7 le mu- 
seau long et asset. po.utn% point de dents, tnais 
des barjes, et tin ventre pfisse. Son dot est /ri.r, 
et son ventre blanc. Pendant I'eie rile rodr anx 
cAtes de la Croatian ! Λ et it I'approchr de !'In
ver file se retire plus an Sud. Sa n o u r r  t:ire 
consiste en saumons et d'aulres petitt po.sions. 
Sa gratsse tie donne pas de Γ/iuJe en prattle 
abondance.
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K Λ B I Λ I. L  E  S  C A V T A S.

Ο i κ α ζ :**i , v? Λ *γόμ *»β$  eivsi iStatnp·ν 
τι γένος ζώων , μεταξύ δασυπόδων καί μυών, καί 
ευρίσκονται err: τής μεσημβρινής ’ Αμερικής. Κα
θάπτονται ε:> τήν γήν * τρε-ρονται ως βτΐ το ττλεΓ- 
ςον ο.Ι οίζα; κα: καρπούς * >;ολυμ6<«χτιν υττο το 
Vipcv,  καί είναι ήμεροι καί αΟ.αβείς. Τα είδη αυ
τών είναι ΗΟικίΧα.

Εικ. ι. ό ' Πιικτις.
ί ί  Τ ΐάκας διαιτάται εις τήν Γκουίνέαν καί 

Γρασιλ-κν , κα: σκάπτει, καθώς καί ο δχσυπου«, 
τωλεας υπογείους. Κ χει *2 ποδών μ,ήκος, καί κηλί- 
δ*< «ίύάς νβί λεύκάς. Κ^ίρχετα» μόνον Την νύκτα, 
καί τρέφεται κοινώς μί γλυχεΓς καρπούς καί ρίζας. 
ΚαΟηται συνήθως, καθώς σ/εύόν ολα τα εΓδη των 
Κακιών, επί Των οπισθίων ποδων, καί χολυμύ χ 
υπό τό νερόν ευκόλως Γίνεται λιπαρωτατοζ, κα! 
^χίΐ κρέας τρυ^ερώτατον.

Ειχ. 2. Ο' Άκοιήχης.
θ' Λ κ ο ύ σ /  τ. ς ευρίσκεται ομοίως er: τ.-.ς 

Γκουι'άνας , καί έχει I \ ποδός μήκος , καί .τρί
χας ελαιοπρασίνους. ΖεΓ καί τρέφεται ως ο πχ- 
κας πλήν εις τό νερόν δεν ιμιαίνει. Το κρέας 
του είναι φαγώσιμον.

Ειχ. 3· Ο' ’Λγοΰτης.
θ ’ Λ γ ο υ τη  ς διχιτχται κατά τήν Κρασιλίαν καί 

τας Αντίλας, κα! είναι ισομεγέθης με τον ‘ Λκου· 
σχη.ν, καί αίΟοκοκκινος. Γρυλλίζει ως χοιοίδον * μι- 
αουρίζει ως γάτος * τρέχει πήδων ώς ο δασύπους, 
καί ημερώνεται ευκόλως. Τρώγει σχεδόν ο,τι τύ
χη. , οΐον · ψωμί, σπέρματα , όπωρικά, λάχανα

<i C a v ia s  sont tin genre d'animaux tout 
particulier, dont toutes Us dijjcrentei espaces sont 
originaires dts climas chauds de lAminqne me- 
rithonaU. I Is semhlent Unit It m.htu tut re Its In- 
pins ft Us sonris ;  tls s enfoncent dans la terre e( 
sont organises dt manure .) plonger tt rt\ttr plu- 
sieurs hearts sous Wait, lls st nom ns<ent prmci- 
pnltmtnt dt rncints et de fruits, sont natui elUmnit 
doux tt prives el ne font nucun mat.

Fig. i. J.e Paca.
T.t P aca vit dans la Gutjane el le Hresil et 

st crtuse dts terriers covmie U Input. U a en
viron deux pttds de loner, et son corps est con
vert dr polls tnchet/s dr br:m et de jnune.gnsdtre. ·“ 
II st nournt dt fruits doux tt de racmes qti il 
cherche pendant la unit. Comme tous Us Cavias 
tl amie a s’asseoir stir sts pnttes de dtrr.etK et 
p.'onge sous I'tou avec beaucoup de facilite. Sa 
chair est nttrelardle tt tendre, et on la mange 
comme unc grande dehcatesst.

J:ig. 2. I ’gjgouchy.
]JA g o u c h xj sc trouve egalement dans la 

Gayane^ et na quun pied et t/emi de long. Son 
poil est de couleur d'ohvc. Jl mcne U mime 
genre de vie qut U Uaca et se nourrit de la 
mime manure; il ne plonge cependant pas dans 
I'eau. Sa chair est mangcablc.

Fig. 3- L'slgrmtij.
V  A  g o u t y  vit au Rresil et dans Us Antilles.

Jl est dt la mime grandeur que Vcspcce precedente 
et convert d’un pod rouss.Ure ;  ilgrogue comme le 
cochon ou roue comme U chat. U court en sau- 
tanty tout comme le lapin f et st luisse aisement 
apprivciser. Jl mange presqut rout ce quon lui



καί φύλλα , ίχτος μονον τον χρίατο;. Τό χζίας 
τον ίΓ/at τρ*ν«α·.μον χα: νόςιμον.

Fix. 4· ^  Κο(3αϊ(χς.

Η' ΤΤατρ-ς τον Κ ο β α ί α  tivai r. Βραβιλτα* 
τλ/ν jifTiOCpO/· ίκ«:0·ν X»: ί:ς Τ/ν Evsurrv, κα: 
θ!»τ/τί?τ*ι sic ^o>./ »i 0 :/:* ; ~cc; Τίρψιν,χα! roxv  
-r./.or-A't'y· :νχ0λωί. E / f t  «τχιΛόν ι ττούός μ7. 
xo>, χα: /ϊΛ.μ* χΐτκνον μ* λβνχα; χα: μελανές 
xr/.iox:. Η χΖΖ’/'ί'. τrv fvyvfovvcvvrv του, νρνλ- 
λ:^ων , · /· μονρμονρ.ζων <τ·.γ/·λως · τον·όβ rovov 
uf xpavyx* σκληρά;· rz iz i'y . ;/£ ΰ:άρορα ;:*$/·.
c v t m v  * * v . y ; ! .  καθώς x v  0 r tx o v p o c ,  χαΟ κμε*

ν ο ί ί tt: Των ctT’-'tO ων τ .o«w. v ,
• · « · S

κ > : tT:Vi·, μ ι  y ΛΟ-

v /v  to  y * '  η .  Λ ί ’/ χο ιμω ντα·. ττΟ 'ε ; ν  ταντ·.#  το

JrC<rivU0V <αί Ό  0 /λ ν /θ ν  * α/.λ a y o v r v i :  ra>TOT6

τ ο  tv  r c o ;  τ ν /α κ κ ν  το ν  ά λλον .  Τ ο  κ ρ ία ;  α ν τω ν

t ;v a t  payu'S'.v.ov ,  π/./· ν άνοςον.

Eix. 5- O' KarnGu'pnr.

Μίταξύ ολίβν τώ> KaC’.ov o K a n f i i u  
•ίναι το μίγι^ον ι?0ος· t::t'.0r « /,«   ̂* ποόω/μ/·- 
χο?. Αυτός όταιτάται τταρα τας οχΟας των tv τη 
μί'Τ/μΛρ'.ν? Avtptxr. utyaXov ττοταμών, χα: τρΐ- 
ferai  μ* ζαχαροκαλαμ*, χόρτα, καρττούς xa: 
C^apta ,  τα cro:'a aypivti ττν νύχτα. Κολνμό* 
«πιττοκότατα, καί £ιαρκιΓ νττό τό vtpov ώραν 
ίχανο. Cyxap^a ως ον OS '  ί/«·. ο χίμα κα: τρί
χας χο ’ρ',ν, ·ρντ·.ν rv.tpov xa: χρώμα αΦοκόχχι. 
ν'./, /.*: τρώγει, καΟχμοος ομ.οίωί tr.: τών οηπΟ:-
*>ν Γοόών. Τό κρίας τον «χ «  ποιότητα όλαΐωύη* 
xa; ο·.α τοντο τρώνε τα; σττα/.ως.

rfonrcr, .Viz pain, rfr* grains, legumes, 
ffud.'es s mats point de viande. $ j chair tit 
man b cable et d’un excellent godt.

Fig. 4. Le Cob ay a.

Le C o b a y  a tit originairc du Jlresil, mdit 
on V.t aussi trjr.sportc en Europe, ou on Centre- 
tient frejuemment dans les maisons , plutot par 
Citr;o:iie que par tntdite quon en peut retirer. 
Vs it prodn-sent at seme nt et leur multiplication e.t 
prodtgiewement promptt. On les apptlle en France 
F o r c e  l e t s  des  ! tides ou la pi ns chi ·  
no is. //. ovf environ un pied de long, lair cou- 
le tr est jaur.e, tacheiee en Lljnc et en war. Us in tr· 
.pi'nt leur pl.uar par un.· espece de ga 'omll/tiien:, 
«·: /.r io'tleur par des cris aigtis. C j’iune its so it 
l es jr.ucux y ;l faul les letur dans d.et eh.tmhres  ̂
ou 1 !> ainient a suivre les nurs en march rut. 
Jls st nournssent dt dijjerens a!,mens du rcgne 
vegetal, nnvigent a latde le teuri p ities de de
vout comme Cecureuil, et aunent beaucoup le 
l t.t. Hi sont tellement craintijs, .jue le inn '· et 
la femelle ne dormer,t jamais en meme terns, mats 
Cun et l autre sont alternativement de garde, t.eur 
tha.r est mangeable^ mats pa: biea excellente.

Fig. 5· Le Capijbara ou Cabiai.

l)e routes les espices de Cavin; le Cap ;/ h a r 2 
est, la plus grande, car ή est long de d ut p.e 11 
et deni·. II vit aux lords des grande> rivieres de 
f  Amir..pie mertdtonale, et sc nournt de la c.nne 
it sucre, dherbes , de fruit et de poisson, quit 
prend la unit en plongeanl dans Ceau ; il nage 
tres-bien, et peut rester asset lon^tems sous Ceau, 
Son cri ressemble an braiement de l\lue et sa 
forme it c<lle du cochon;  d e>i d'un naturel as- 
sez doux. Son corps est convert d'un pod roux, 
qui est aussi rule qae la soie du cochon. II mange 
egulement itant ass-.s sur let panes de derriere. 
Sa chair a un mauvan gofit de poisson et nest 
£ucrts mangeable.
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K O l ’ T Λ Α Λ Ο Ι  Δ Ι Α Φ Ο Ρ Ο Ι .

cfvxt αότά ~ b  άτώόνχ το 
<·ς άυ.ά> τερπνότατο/ κελαδ·.·;ικόν τττηνόν , xaj 
τιμάται ωταΰτω; κα! ·'·ά το τρυοερωτατον αυτοΰ 
xpiac. Μόνο; αυτό; μεταξύ των λοιμών πτινων 
<τυν:0:ξ «  νά » ) , όταν πετά χα.· ν^ών.τάι £:? 
τον αρα. Λ0:ο· ανάγονται τό ycvo; των -ντο- 
ί /y r τύω/ ΠΤΓ./ων £Π.·.λ Α ΤΟ Τ,Οοόπωρπν άχοδο· 
μνότ·.·/ Τ/·; Γερμανία; £·\* τόπου; 0 . οτ.;ν .υ ;. 
Κνώ τό/' θ'ζτώ£ρ«ον ά-οχωροίτ·/ , νρ:ΰθ/τα* 
τό εσπέρα; πάμπολλοι ;;; τα «Γ/.τυκ των opv.Oo* 
Ο^ίω/, /X! τρωνο/τχι. Η τ:ί ·;/ αυτών £:/χι «ζ.ω- 
λ/zc; y /po: , τρυρερά cr.xiyt ζχ: #τπέ:μ*:α ;υ- 
των. ΚΓδλ Τω» Κορυ^κλ·../ ίόν’/τκοντχι > ; τά «λ; 
•/•/ωμότατα ί?/*ι τα αζολουΟα

Κιχ ι. Κορι.'ον.\ο'(· ο Πι-πνοΥ.
Λ 0*0;  δύϊ:/Γ<; *//i ηχ;Λ0ν *·’< Ο λα; -y ; /  πείρου:, 

κα: δ ·.ν·.:·/* ν. /πνίΟρου: .τ Λινόν; ,  μ.άτν>'/
Των « .τ ν ΐτ ώ /, ό τον . τω /■;·. -ο ; / . ;  ζατ' -
ΤΟ£. Τό ζρ ’ ν; αν των ί:/χι νΟ'ιμώ τα τον. Καί ο* 
άρ/Γίνΐχθ: /.·/: ο:' Οπλυζο! χίλχΛΟυτ·.·/ cr.lnr.i re.'.· 
ν ιζά , ζχ: £ /« υψώνονται 6.’; 70/ αερ*. T o μ λ
αό; αυτών£ίν-χ·. 7 δχχ:νλ»ον <τχίΛ0ν · τό <): χρω-

Κιχ. 2. Ο Κίνλαν^ρος.
Ο* Κ α λ α > Λρ ο ; είναι όλ-yov μικρότερο; του 

ττε&νοΰ ζορυόχλου, ζα: εύρίσζεται κατ’ ΐξο //ν  
ε:> τ>.ν μεσπμό'ριν/:/ «taavrrav, τλν Χαρ«>ιν:αν ζα: 
Tr.v 'Ιταλίαν. Κελν.ϊε: τερπνότατα, ζα: μιμείται 
ιυκολωτατα τό ζ:λά&*μα άλλων πτπνων, ζα: του;
τόνον. Των {/.Ον-Τ'χο?/ όρνά/ων. Ινί/χς όό όμΟ'.Ο-
χρώματο; με τόν κοινόν Κορν$αλόν.

Ειχ. 3· lvo(>i.'Ca.\or ο Χινικν/ζιιλος.

θ' X «  μ α ί ξ *_λ ο « Κ ο ρ υ «5 α λ ό ;  είναι μιζρό- 
Tioo; τοΰ Πέόινοΰ, εχων . .* Λ αζ. τύλων υ.λζός, 
ζα: πτιρά αίΟΐ.τοά'Γ'.να. Ι·'.ΰρ:»τζ:ται iv τί* Ινίρω· 
ry>, «)ι«τ:ίό'ων ώ; ·π: το πλ.:>ον ίί; λ.ιμωνας, 
ζας ζελαΛων Ιζ· ' b  χλόζ.<. Το ζ£λαΛ·.τμά του 
ό;ι.ω« Λεν είναι /.«Sovizov, ζαΟώ; τοΰ πεόινοΰ Κο. 
?υόαλου.

Olutux I1) — Γ. //'. Χν. 9.

DIFFERENTES LSPFCES Π  Λ- 
LOUETTFS.

■I ■* A l o u e l t  e fit mi o st.m ,le Ji.mt, ft jarh  
/«· roaignol el If /. tit If plus btl onumnit .if» at π  ;  
m.m on iif I'cstbnf jus moins .) c.iuse Ac t.t f/;.:ir 
ililuntf. Of tom Us oise.utx file .» stule U t.iUnt 
iU eItnnter fn < eUv.:nt .Inns I’mr ft tn 
ΜΙ** »!es o if.ju v tU p.iSt.i^e, et ijuittent

f ‘ Ρ ·Ί·>  ntoins jn i i . l t  % f t  c 'fs t <rif ee p .: .s o ;\c 
i:t m att i l'o c to  >e ·» , J , :> t f  f t  ,n

I r.·,. I ,1,. ijiuntitft .in filet, pour let tr..iny%fr. 
MI· > st nomrnstijt ilf vtrmines ft .if tontes ;<·»- 
t. < .it gr,uni At seintnct. 11 tn t\ xte t/rntr hots 
t* pee ft A, (jc, entes ; Us plus counties en >ont Us 
snivantcJ,

vg . >■ / .’/llautUe ntlgair.·.
F.lte i‘it prti jue Anns toutes Us parties An mott le 

tt . /  tmnre Anns ties ehumps otivtrli ft entt- 
m-mt* A' bit, on tile fait trots pomes pur an. 
Ft . hair passe pour m.e pramie Aelnaftsse. I.ts 
m.oti tt l s Jem·lies e^aijtnl Us c.tmp.i -nts par 
burs chants agreahUs, petulant It·.juris tiles pin- 
ntm totijnurs Anns fair. File a a pen ■ pr<s s-pt 
pomes Ae Ion/.near, tt la coultur Ac son plm 
mage or  ΑΊιη roux brunatre.

Lrtte especi f t t
vttl/ntre, ,t it trouvt surtout A.im la France 
n Inualtja SarAat&nt tt Htaltt. Rile st At.tin.au 
par 11 beautf At son chant, ft apptenA must tri%- 
n:\fni·nt λ unitte It chant A'autre; ot.eanv, atnsi 
out toute espUe .fair ijut htt «·».' souvtut rtpetc, 
Sa couUar est cellt At I’alouctU vulture.

Fig. 3. I.’sHouclle It prt, nil la Fin- 
louse.

I.a  V a r io u s  e rst plus [>rtitc qur Γ alouetit 
vulgairt, n aijant <juc cm.] puttees et Acini Ac Ion· 
gueur ;  la c out cur Ac sm  pom-age · st A'tin brun 
vtr.iatre. lille vit Ians taute Γ Europe, se trotivc 
preufut toujours uir A-% prairies.et jatt ftiten l·, , mi 
chant pc'chee su rl h .r >e; ma s ilest moms a.·.rtable 
an tic  chant A< t\ :h u  lie  vu Ip i re.

C



Enc. 4. Κορυίαλος 6 ΦιλοΓενορο^.
θ' Φ ι λ ό ό β ν ό ρ ο »  Κθρυδχλό> ί:ν*ι I'TOUiyiOr.; 

μ£ τόν χχμαίζπλον, υ~θχθχχινοαιί>ο», καί rest, 
χεχχλυμμενο; κατά τόν χεφχλν.ν, ω<τχν με <τχε- 
rrrv λό υχνν. Λ ντο': εύρύτχοντχι ετ? τχς Ευρωτες 
χχ'· Ξιζ^ρίχ;, ττετώ-τιν χγ«λ>*.<)όν , χχ’: xxOrvTxi 
irr: όένόρων „ από Των οποίων τχ> χορυτχς r  ε
τών τε> χνω χχτ’ εύ&εΓχν είί τον χέρα , χχτχέχ:* 
νου*ι πάλιν ε·ς αυτά; χελχόονντες Το χελχ$ι#7μχ 
αυτών εΓνχι τερπνότχτον , χχ! μχλιςα τχς v*Vr. 
•νχί VVxTxi Tri χνθι£«ωί χχ! ?όυ θετΟυς. F. μτωλευ- 
ου<τι ώε επί τ / ς γ ί μ ,  χα&ώί Ο: πεδινοί Κορνόχλοί.

Enc. 5. Κοριτηλος ο Tt.\uaro?iairor.
Αυτοί (./ν. 8 δχχτύλων μ ? / ος, χχ! όμοιχ>’«ι

πολύ με T /> Aίχλν.ν. H* οχχ/* του είναι adSM. \ 7*
rrh0; υτοκοζχ1 ' '  '  1 r 0vpx Aivxr , χχ: τχ χ /;χ
Των rrTc*:υν<.>. VX’.X. Kv5;’ντχε-χ* t:*: τχ< Κχ: <·>/ω·
cx<, xxi u v ’> ·'x  r: #px ταί οχΟχί τού Μοζε λ,
Tcno>; τέλμα T'.j<>et;.

Enc. 6 . K o p u C iv .Y V  η  ’ \ y v u v r n r .

(’> Κορυδχλόί Ο/Το; ε χ : ·. > δάχτυλων· μ rxo; ,
■ ν/τν χίΟν.  χχ: -λν .; <χ· νοιλχν υπ'.λευ'Χ.
_1·χιτχ-χι χχτχ τχ/ Κυρ«·τ/·>, <- πε·ην.«/ων /■·:- 

χν· χί>χ·)*;·. xxf>r<;v''-‘ ί ” ; δ νάν,ιν *χ: ·;:»*/· 
μων. Το / ;  '·/'>*.< ..χ toj είναι Tp>Cw*)i>, oOc / ω- 
νοΛχοΟχ χχ: ΤρυλίΤϊ*.;.

Enc. 7· Κορι dcv.\nr ο \οοο7ος·
Οντο; όιχιτατχι επί τ?ί Γipuxvixc,  πλνντ’ον 

Τω> λεω-ορων χχ: Των νερών, ίρ ϊω /ί  νων υπΟ 
Οχμνου; ςηρου:, χχ: χελχοών τερπνότατα. Κ /:■. 
7 δάχτυλων μ /χο : ,  ράχην χχ: ουράν χ:0χ,  χθι- 
λ.’χν λευχην , χχ: τηί κεφαλή» λόφον*

Enc. 8· ΚορυίαλοΥ ο Μελανός.
Αυτό? είναι ισομεγέθης με τον ψάρον , χχ: ε- 

χβι χρώμα μελανόν , καί χχτχ τά άκρα Των πτε
ρών τής ράχης αίθόν. ΖεΓ μονάδην εις τάς ερήμου; 
χα: χέρσους τής Τχτχρ'αί ,  καί χελχδεΓ ολίγον. 
Τον χειμώνα αποοη.μεί αγεληδόν εις τόπους θερ
μότερους.

//£. 4· ί *  CujeUer.
I  t C u j e l i r r , qui s'oppelle aiifti alouette des 

hois, til de la grosseur lit l espict prcccdtr.tt; s.i 
coaleur esl d'un roux brunutrt, vf / j  titt tsi co«- 
v^rfi plumes bljnchts comme d'un voile. Jl h;x- 
b;ie ΓEurope et Li Silcrit, vole en troupeaux et 
se perche sur ties arlres, <!u sonur.ct desqucls il s'e- 
Eve (out droit d.tns l'air en cJiantant  ̂ et se remet 
enr.r.te sur le mime endroit. Son chant est foit 
agrea’ lt, :urtout dans let belles r.u:ts dupnnteirs 
et de Vautomne. 11 fait son nid sur l.i ter re y comme 
Ealouette vulgaue.

Fig- s'. L'Alourtle de marais.
S.: longueur esl de hwt pouces% et elle ressemble 

beaucoup pour sa forme a la grn ’t I.e plumage de 
ion Acs <st brunatre, celtu de lapoitrme rougtdtre, 
1 1  .jueue est blanchdue et ses ptunes tout grists. 
I ".e vit dans Its pays has , et sirtout aux bords 
de /.: Moselle, dans des coulrees marecageuses.

fig . '6. 'L'AloueUe Pi pi.
Elle nest longue que de cinej ponces, de con- 

leur brune sur le dos et blanchdtre <1 la poi- 
trme el an ventre. F.lte v:t dans I'f.urope sur 
da landfSs (t chante perdue sur des nrlr/s et 
des I ronisallies. Son chant est piptmt, d'ou die 
a aussi re$u son nom.

Fig. 7. Le Cochevis.
Cette esphe habite en /Hlemr.gne <1 c'jte de 

gran chemins et le long des lacs el rivieres ; elle
son sous le, broussatlles scchesy el son chant 

est j jrt tigriable. Elle est longue de sept ponces , 
, ’.n dos et :a queue sor.t brans, le ventre est 
tlane et sur la tele elle porte unc huppe.

Fig. 8. 1 'Alouett.e noire.
F.lle est de la grosseur d'un sansor.net ;  la 

coaleur de son plumage est noire, et sur le dos 
se, plumet tout Lordces en brun. Elle habile lex 
deserts de L: Tatarie, et ne chante que rare- 
merit. Λ  I'approche de I'hiver elle passe en troiu 
peaux dans des contrees plus tempiries.
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ο Ψ Τ Λ Λ 0 Σ K A I  II Ψ Ε Ι Ρ Α .

T :*ς άνΟρ ·του: να: <ίώα ο γ λ ': ' : --χτ·ν.
K ' ·'.μα ,  άνά .•οντα·. κυρίως βίς τά αίμ.οέ'ορα ξωύ-
φ*α. Λ* λ λ’ επί·.or. rise μικρά Αεν δύναται* ό  άνΟρώ-
H'.VO!: οφθαλμό.; να τά παρ';cr.prerr u.c- ακρίβειαν,.
τά r ar.  ̂avopcν ενταύθα· ά·.<χλογως αυξκμενα, καί.
ου τω Οεωρουντ:κι ευκρινώς.

F.IX. I .  Ο ’ ΨΊ .λ λ ο ς ..

U  ;μεν α. Κικ. παριονν ί ΐ  τον άρσεν:κόν Ψύλ-
λον * A £. Κικ. τ ο ν 0 /,λ,υκον , κατά τό φυσ ι
κόν « ·.ιτών μέγεθος ,  καί ν Κικ. ι. τον αύτ όν αύ-
ξ ννάνον Α:ά τού ;·/ικροσκοπίου. Το χρόΙμ.α αυτού
είναι aίΟόν, καί το σώμα σκεπασμάνον Ρ« αλλϊ*
παλλάλιουε λιπ.Άαί• Β'χει ποίας 0 , άτό το ύς ό-
ποιους ο: ουω ο~ ίσΟιΟί τό.ν ΓίοπΟοΰσιν εί; τό Τ'.-
δπμα , τριχοειΛκ αισΟπτιΧίά κέρατα , καί κατά
τ/ν κεφαλ.Αν προ£οσκ:Αα ό;μίαν, τΑν or. 0: αν ςμ.π.'-
γει εις το κρέας, καί βιζάνει αίμα. Ο Ψύλλος 
«Γναι το '/.όνον με ταμ.ορ φ ουμ.ενον · άπτβρον εντο- 
μον. Ο Οκλυζός γεννά τά αυγά του Οιηνεκώς μι
κρότερα , καθώς Α γ. Κιχ. τά παριτάνει , εις λε
ρά υποκάμισά καί ενδύματα, εις «παπλώματα,. 
κοιτάς σκύλων , αραιωματα. τού εΛαφΟυς, αροκά
νιζα σανίοια , πριονίσματα· καί εις σαππμενα ξυ· 
λα. Λ πό τά αυγά ε’ξέρπουσι, τό μεν θέρο; με
τά Αμάρας Λ, τον £έ χειμώνα μετά ι .·, μικροί 
καί λευκοί σκωλοκες, καθώς παριζάνονται φυσι- 
κωί υπό τ/·ς Κικ. S. καί αύ^μενοι υπό τΑς Κικ. ε. 
Αυτοί μεταξύ 1 1 Ημερων αποκτώσι- τό εντελες 
αυτών μέγεθος, έπειτα εμπλεκόμενοι εντός του 
κονιορτου εις κουκούλι ωοειδές , μεταμορφώνονται 
ιίς νύμφας , καθώς napicavei Α Εικ. ζ. μίαν τοι- 
αύττ.ν αύξημίνσ/ , Ατις μετά τινας Αμάρας έξέρπβι 
μεταμορφωμένο εις έντελο ψύλλον. Λυτός ζεί εις 
τά σώματα τών ανθρώπων , των σκύλων, τών α
λωπεκών , τών γάτων, τών λαγών, τών σκίουρων 
καί τών εχίνων * πλΑν μόνον κατά τά εύκρατα 
κλίματα · έπιιόΑ ιίς τούς ψυχρούς αρκτικούς τό-

insttlts 7· — Τ. If’. .Υ«. ι«·

L A  P U C E  Ε Τ  L E  Ρ Ο ϋ .

Piter ev lr Pan sont V. deux- 
.· »*:r Us homines et lc< besfuiux son! le piiu : 'sat
in, hies ;  its apparlienneni: tow  Us deux duns le- 
figure des succ-sangs. Comine its sont trop· petits ■ 
pour qiCon puis sc as>ez les distinguer ,V ijettx nul\%% 
ilvaut blent la peine de les representer. tc:- g ro . ti
ll In loupe·.

Fig- i. La Puce.
f  ci P u c e ,, dont Fig. a. fail voir U male ei 

Fig. £. In femelie duns leur grandeur naturelU, 
esi reprisentle dims t.i Fig. t. groisie a In loupe.. 
File <si de couleur brune % ft foul son corps esc 
1 on vert d'ecaillet dures el enfoncces let nuts dime 
trs .7ulres. File a six pieds , dont Its tUnx de 
*Urriere lui servent pour sauter, des untennes 
- elites, rt sa tete est annee d'itne trompe aii.ne, 
qui est tres-propre a piquer et sneer le sang* 
lout etle se nourrit. La puce est le sente intecfe 

non atlee qui subil des metamorphoses. Ι.Λ femelie 
pond les o tu fsq u i sont d'une extreme petitesse 
comme nous voyons en Fig. γ., dans des endroits 
propres t) fournir une nournttire convtnahle aux 

qui en provirnnenl, par exempli dans des 
chemises sales, des habits mal · propres, des cou- 
ver’.ures de lit,, des couches de. chirm. le< (rules 
de planchers, sue des planches non r.violees, dans 
la sciure de Lots ou dans du bon pourri. Dans 
l etc il sort de ces. ontfs ogres si x jours, im.t»* 
dans f/liver settlement apres dou>e jours, de pe
nis vers blancs% qui sont representer en grandeur’ 
nature lie en Fig. <S., et grossis en Fig. s. Let 
\>ers acquierent une grosseur- district:' dan. trs- 
pace d’once jours, et alors 1 Is se preparent mvnjcn- 
nar.t de-la poussicre une petite eoque, dans la- 
quelle 1 Is se renfennent et se c/iangeni en larver, 
quon■ voir grossis en Fig. ζ. Au bout de quel- 
qtut jours il sort une puce bien formce qu: laiuc' 
ses depouilles dans la toque. On sail que cette in.

C 2.



WJ5 δ «  y:VcT»'* ΔύνίΤϊΐ νά ζτΖυαά &%^r,uts
ίσον μΐ το υ.ίχο; του σώματός του 2 ου s o :» * , r  % * % · % ' 
χα: νκ σόρτ «οοτιβν β»ρύτ«ρον 8ο copa; ατο το
σώμα του * ζ«Γ 5; χρόνου; 6.

Ft; ah μίσχμβ’ρΐ'/χν 'α μίρ'.χχ.ν εΰοίσχβται ό
0>0,:·*' ΟμΓ/ο; Αμμόψυλλο: , c; η ; όρ,ονχΚίΐ JU
τον xo-VO/ Ψ j/ λ ον, ζί: «ί; τον χο/ίορτόν, χα: */£ννα
τά λ et a του ντο τοΰ; όνυ/αί Τ'Γ.ν ~θδων του
άνϋ:w~ου. τα ό^οΓα rporiv-ovet τόνου; δρ·.μυτά-
το; ιν, xa: ττολλάχ.ι; ya/ypa'.vav.

Κικ.  2. Ι Γ Ψ’π 'ρο :.

H’ Ψ Cί ρ α Γ:α-·.'-αν:τα·. χα-ά τό 'ΐυ'τιχόν «αυ
rrz μ ίΟο: υ^ο τχ; κ. Etc. χα: av-r;»:v5*. ύτό τί;
V.u Λ jTr «υρ.’τχ;-α·. ίτ:: jir»».>v των «νΟρ». τι-
VfciV cm·» a*MV , χα: τ».>ν μ;ν 1. /ρωτανον 7::να» / ίυ-
κ · ',  ?·"»/ »>ι Λ:0·.ο~ων μδλαν. κ’χ;·. σώμα τρ’ /ω -  
0£ :η κα: ΓΟΛα: χΌωτο.»; μ : τού; ότοίου; χρα- 
τί;:ν*. σ;·./7α ατο τά; τρίχας. Λ.’ 0/ιλυχα! ίχου- 
ο·. λογον γ ; ' ; τα; αρσίν.χά; ο>; τα ιοο γ : 'λ  το 
I , xvc νίννώσιν i s  f> rv.ipα; */> αυγά , /.το*, κό
νιδα;, τα; οτοία; ·ρθσχο>.λώσ:ν ίί; τά; τρίχα:. 
Η τολυτλνσίασ:; αυτών γίνεται ουτω ταχέως * 
<■·Τβ ;.· i 'a r  > ,S I βδομάδων Λν/ννται να γίννν.Οώσιν 
tx *. Οχλυκων : μ; : ου·:·< τ-'£ϊρα·.. Η Κιχ. 0. τα-
ρ-οάν:·. μ ία ν  ν :μ α τ χ ν κ ό ν ιδ α  ’ r . ο ί Κ ιχ . ι . μ ία ν

Χΐ/Χ.ν. Ιία ρ α οο ίρ ο ν  νθν ■·/ _. : .μ τ α ι ,
09
ΟΤΙ λ  Κ  ε  ζ α λ ό 

ψ  ί  ·. ρ α χ α : ί  Κ ο ρ μ ο V c ·. ρ α c "'/ 7. έ ν το μ α τ α ν -

τάττασι όιαρορου *Γδου;' ωσ = οΰτ« λ Κορμόψ;ιρα 
ώυναται νά £:; τλ/ χενζλχν , 0 /7£ ί. Κί'ραλο- 
ψί'.ρα : · ;  το σώμα. Α τό  τά λοιτά ίντόσΟια τ ί;  
Ψ«:ρα; οαίνιτχ*. μάλλον ο μ ίνα ; χαί.τλκρν.ς α':μα- 
το; αυτί·; τ άμαχο?.

i^f.v so'.rrr.sic c.:ix dfyens dc Γe spice humtib'.e, 
ms<f oufr* <·<■/,Ϊ <·/// sattache aussi aux chiens, 
m :r chats, mix reneirds, aux hevres, aux ccu- 
rtmls cl aux herissons; elle tst plus frequente 
dans Us climats temperes que dans Us pays du 
Nord. I.a puce est capable dc sauter deux cent 
fois la longueur de son corps, el de tramer des 
fareiraux qui pisent So f o s  vlut quelle -menu·. 
lilli pent p.srventr jusquW l.ige de six ans.

Dans l Anxer.que rnendionale il se trouve en. 
core une autre espece de puce nommee p u c e  d e. 
sab l e{pulex penetrans) qui ressemble parf jiiement 
<» Is puce ordinaire;  elle vit dans la pottffiere et 
pon l ses oeufs sous Us angles des puds dr (homine, 
ce ijn· cause des douleurs violentes, des inflam
mations et tres-souvent la gangrene.

Fig. 2. Le Pou.
Le Pou (pou de ihomme') quonvoit dans s.r 

lyandenr ordinaire en Fig. r. et grossi en Fig 
i.r s'engender que sur U corps de l homme, el ja
ma· s sue ctUii tPun autre animal. 11 est blanc 
chea Us Europeans, noir clue. Us Ac^res et telle- 
meat transparent, quon ij pent aisement tipper- 
cevoir Us mouvemons inter,eurs. II est couvert 
d'u-e peau velur ; ses six pieds sont garni> de ga f
fes. aum-njen UsquelUs tlt'attache aux cheveux. 
La femdle, dont on peut toujeurs compter une 
cent :ine sur un seul male, pond dam Pespaice de six 
jours plus de q o oeufs on lenles. quelle coils, stir 
U> cheveux. II se multiplie si pro ligieusnnent, que 
d'tix mere: peux'ent dans I'espace de deux mots en- 
gendrer plus de iooou poux. Fig. 0. nous non- 
tee un pare / oeuf oil une lent e pleine, et Fig. t. 
une autre, it’ou ί animal est sorti; toutes Us deux 
sont grosses a la loupe. Il est singular que le pou 
qui v:t sur la tele et celui qui vit dans les habits, 
sont leux expects d'insectes toutes ilijjcreates, ct 
que la premiere ne puiste pas vtvre sur le corps 
dc Phomme, n: la secondc sur la life. Des parties 
ir.'crieu-’ cs on pent stirtoui remarquer fort di- 
stinclement a treivcrs du corps, son estonwe grand 
et remp'.t de sang.
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κ II Τ  II Λ I Λ Φ Ο Ρ Λ.

/’·'■'»«« J J ϊ./ί'.,ν».,,

E S P E C E S  D E  B J L E T N E S .

Κιχ- ι .  Η' Φοκοπνα.

[■ φ ιόκα ινα  βύρί'τκβται εις όλα-: τας Ευρώ-
raVxa: ΟαλάιτCX< , καί ί:'ναι τό μιχροτατον των
K«Tw'i* ί'λος ’ εηειδό μόλις γίνεται 8 6<ος ίο ττό-
·ϊ*> ρ *<?*. 15’ / α  ύπογαλανομδλχνον χρώμα < κο-
λ·,:»Λν *τα, :<χ· r>ίί«ι αγεληδόν ripe τα
ϊτ/.ο Γα , ύ·.« νό1 τα ριτττομβνα είς τχ,ν 9ά-
λ'χηοηιν r.ylyp α 'α . (5: νχΰτα*, όταν Πθλ-
λά; π. rv rλθ:Χ, ύπολα; li-xvooctv or*. rr>./.*eν ι
rvx'jr>:α. Τό κρέας «i/7wv είναι c*y<jc*j/,9v > ***
το '.?■iyytov r:ολύ, ά~ό ?<ό όκβΓον εξάγεται πο-
λύ ό ; χρολχίο

Κιχ-. 2 . Ο  Ak\(J)lV.

θϋτο> sv/v. ό rxp« το: ; Γ’/λαίΟ?; γνωτο: κα:
ΓΟλυΟρύλλ/το; Δ  ε λ ·ρ ! ν , ο; Τις ονομα^βΤα*. κα:
Π η «ι κ τ /s  · erst&rt r/tflx ϊτολλάκι; ΰ^Λλα ατό
το νερόν. Δ·χ τον*ο ίμνΟολόνουν 0: II αλαιο: ,
ό:· ΰ-ipvyar/  τ/ν ;'.9υ«ικο ,  κα: r .·**>·/! κα: / ο 
ρ: /:·. " λτα τ ί>; τόνους νυτι·;. Κα: αυτό; ιηγ.Ί/η·
· / ’. ίί« ολτ τ /:Λ 0ν τό: 1ν;p u r ler  r.ihiyr, , κα-
Οι.»; κα: τ ^ώκαινα. Κ //Ι ι - -ούων μ ίκο;, ρα-
/rv  a:0viv>.av9v , κοιλίαν >uvxv.v, ρύν/ος ολίγον

κα: oV" / , κ*: c.t'. τ<*; κί·ραλ/·.ς ανλόν* τν·>-
·/·· ο : , καΟο»; λ ·ρωκα-να, γχ;/.πολλά μικρά

Κιχ. 3· 0  |)ΐ (  ιι ΘινΛ<ν~~ί(ν.

11 C*> α / α a c : y. Ο ρ υ ? ο:ναι -20 *»«; ·_';
ί.νκρά, κα: Τίΐ/.ν.χ «ΤΟ/λ> cί; τον βόρτιον Q xcavo/·
Oiv άλι„ύ;τκι ουνόΟως όιπό Των Γρδνλανύοπο-

Jwg. ι. Le Marsouin ou le Cochou- 
de tncr.

I - J t  M a r s o u i n  on l e C o c h o n  <1 e m e t  
e «  iespece Ac Haleines la plus petite, car il n'a 
que 8 on lo  pie,Is de longueur. Sa coulenr eit 
dun noir.bleuAtre, el on le \’oit dam tomes let 
meet de V Europe. II nage avec tine extreme ι·|- 
ttfse, et rode toujours en troupes autonr des vai<- 
seitur pour an taper ce que ion en jette. I.or 
rpi>u, Us :·.>;( s approcher des vaistfaux enquan- 
tile, on en tire Catugure d'nne tempite. On en 
retire beaucottp de lard et d'huilet et sa chair est 
assez mange able.

Fig. 2. I.e Dauphin.

Cette espece de Ihdeines est !e I) a up Lin  
proprement dit ■, comm deja et celeb re chet Its 
Ancient. Il po'te auisi le nom de S a u l e a r ,  
paree fait des saut\ frequent dam iatr ,· cest 
c· ‘i’ll a occasional la Jahle dei Ancient, que cet 
annual matin aimait la mttttque et qiitl dansait 
an son des iiulnnunts. (In le tnmvr% tone conunc 
le cjchnn de. m et,  dans pres pie toutes let mers 
de ΓFairope ;  sa longueur est de 15 pieds, so· 1 
dos est 1 fun note trumitre et le ventre idanc. Son 
niuseau est pointu et fur la tltc il a un event, 
<>.·< unc ouvermre, par oh .1 respire et rejette t’cau. 
Si no-irr,ture consiste commc celle du cochon dc 
mery dans unc quantile dc poissons.

Fig. 3. Lt Fiord - Caper.
T.c X o r d -  C a p er est dc la longueur de ϊιχ ou 

'2 $ pie Is, et trouve. princtpalemcut dans la mtr 
glaciate ;  lcs pechcurs groentandais le prennent



ρων κατά το ακρωτήριου Νορδ, την αρχΊκωΤα* 
τη.ν άκραν τής Νορ£εγ:«. F.V : της ράχης «χιι 
|ν πενταττοόιαίον xa: σκληρόν πτερύγιον, με το 
• ϊίΟΓον οονευει κα: τρώγει άλλα Οψάρια. Η ράχη 
της εΓνα*. μελανοταιος , κα: ή κοιλία λευκή. Κα
ταδιώκει ηολύ τας χερίγγας , 'a* συναθροίζει με 
την ούοάν της, καί τάς καταπίνει αγεληδόν. Α
τό  -ό  οζύγ/ιον αυτή; εξάγουσι r c /.ύ κα: καλόν 
όψαοόλϊδον · ό6εν νόμιζε τα* αγρα αξιόλογος υηο. 
των Γρενλανδοττορων.

ordinairement aux environs du Cap du \or.l ou 
de la pointc la plus septentrionale de la Korvege, ce 
qui lut a fait donner son notn. Son dos est garni 
d'um uageotre dure, pointue i t  longue de ·, 
pieds ; tl sen sert pour tuer d’autres pnissons , 
dont tl fait sa nourriturt. La coul/ur de «ο·ι 
dos est ({tin gris noir.ltre, et celle du ventre e t  
blanche. II est l ennemi le plus forint. ',ti le de>. 
harengSy auxqtiels t! fast la chasse , les pousse 
avec sa queue sur Us cdies et les avoir ensuite 
par tonneaux. Comme eette esplce de Jlaletnrs 
donne une grande quantite efhutle d'une tr'es- 
bonne qualite, die est un excellent butin pour 
les pic hears groenlandais.



— Τ. Α». |2.

Φ Τ Τ Α  Χ Ρ Ω Μ Α Τ Ι Κ Α .

Εικ. ι. Κε'στρον το Βαφικόν.

Τ '  ο B a i l  χ ό ν Κ έ δ ρ ο ν  φυτρώνει ίαψ ιλ« «-
γριον είς τους λειμώνας της Γ«ρμανίας * υτλην γε- 
ωργεΓται κα: είς τούς αγρούς τακτιχως ·ως φυτον 
βαφικόν. ΚξανΟεΓ τον ’ Ιούλιον χαί 'Ανγουςον άν
θη ύποκόκκινα. Κς αυτού γίνεται βαφη χιτρίννι 
χχ: διαρκή;, με την οποίαν βαφουσι μάλλινα, 
μεταξωτά καί λινά υφάσματα" .μιγνύμενον δε 
μ5 τό Ινδικόν , γίνεται ωραία πράσινη βαφή.

Εικ. 2. Ο' Κνηκος-

Ο Κ ν ή κ ο ς  είναι φυτόν επετβιον, χαταγό- 
vcvov κυρίως εχ της Αίγυπτου · πλην γεωργείται 
•>α1·ιλως χαί εν τη Γερμανία. Τα κροκόχοο.α αυ
τού άνθη ςεκονται σωρηδόν επί της χάλυκος, 
καί αποδίδουσι κυρίως το ωραιοτατον κίτρινον 
χρώμα , με το όποΓον βάφουσι μάλι«-α μεταξω
τά. Πολλάχις νοΟεύουσι τον κρόκον με τά άνθη 
αυτού. Κ ξ αυτού γίνεται χρώμα ωραΓον και 
‘ωηρόν, πλήν ολιγαρκές.

Εικ. 3- Σταρ τον το Βαφικόν.

Το Β α φ ικ όν  Σ π ά ρ τ ο ν  φυτριόνει επί της 
Γερμανία; άγριον, ;:ς τόπους χέρσους καί περί

JiMtus 4t.— Γ. ; κ  ιΤ·.

P L A N T E S  D E  T E IN T U R E  

Fig. ι .  La Sarette.

a feuille de celte plante fournit une tein

ture jaunt asset durable, dont on sc sert avec 

le mime avcntage your dts ctojfes dc h in t , dt 

.soie et dt fil; lorsquon la mile avec dc l’in- 
■digo, il en rtsultc une coultur verte trh - (vari

able. On trouvc cette plante frequemment en 

Allemagne, ou tilt crott dans Its pres ;  o/ι /* 
cullivc crpcndant autsi dans Its champs conimt 

une plante fort utile tn ■teinture. Dans Us mois 

dt juillet et d'aofit tile portc dts fleurs rou- 

g cut res.

Pig. 2. Lt Cart.ame ou le Safran 
batard.

Lt C a rt am e est une plante annuelle , ori- 

girnure dc I'Egyple; on la cullivc frequemment 

en Allemagne, Sts flturs, qui sortent du calice 

en forme dc brosse, sont d’un beau rouge de 
Safran jonce , et ion en fait usage en teinture 

pour donner .aux itoffes de soie la belle coultur 

de ponceau, qui est vive et brillantc, mais pen 

durable. On mile nitssi sou vent la fleur du 

•Cartame avec le veritable Safran pour le fal

sifier,

Ftg. 3· Lt Geneslrole, ou le Genet 
des Teinturiers.

Cette plante crolt en Allemagne naturclU- 

went <t sans culture dans Us landes et aux



τους λειμώνας. Ε?ναι φυτόν θαμνώδες χαί χ?ό- 
νιον , κα: εξανΟεΓ άνθη κίτρινα. Μεταχειρίζεται 
ίε. είς τά βαφεία καί χλωρήν κα: ξηοόν, καί πα
ράγει ωραΓον κα: διαρκές κίτρίνον χρώμα Ζαφο
ρών βαθμών. Ε ξ αΰτου κατασκευάζεται καί άιά 
τους ζωγράφους ωραΓον κίτρίνον βερνίκι.

bords da prairies ; tile cst un arbrisseau toujours 
verty <t porte des fieurs jaunts. Cilte plant e, 
tant iichet que dans son itat de verdure, donne 
aux tttnturiers toutts Its nuance dune belle 
couleur jaune qui est tris-durable. On tire aussi 
de ses fieurs une belle laque jaune > qui est fort 
recherckie des peintres.
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Εικ. 1. Μυογαλιΐ li νΑη\:ρος.

H  Λ o u : 0< Μ υ ο γ ν λ *  e?v« μιτα Tr? xeo- 
χοφόοον μυογαλην τό μικροτατον μβταξύ όλων 
Των γαλαχτοτρόφων ζώων * επβιδη μόλις «y et 2 
Sax τύλων μήκος, χα! ζυγίζει μονον ;$8 χόχχους 
χριθχοίου. Διαιτάται χατά την Σιβηρίαν, υπό τάς 
ρ :ζ «  τών δενδρω/ * £?/βα ΰποχοχκινόφαιος , χα! 
τρέφεται με «πόρους φυτών.

Ειχ. 2 . Μ«;ογ«.\ή ή Μοαχοφορης.
(Ο  Μοσχοποντικάς.)

Η* Μ ο σ χ ο φ ό ο ο ς Μ υ ο γ α λ η εΰρίσχε ται 
χαρά τάς £ψηλάς όχΟ*ς του Βόλγα χα! του Τα- 
νάίδος, οπού υποσκάπτει φωλεάς, χα! κατα
σκευάζει την είσοδον αυτών υπό τό νεοον. Εχει 
12  £ως 14  δάχτυλων μήκος , ουράν ά τοίχον χαί 
ως δί<ςομον μαχαιραν , ράχην φαιάν, κοιλία/ ύ- 
πόλιυχον , ρόγχος μαχρόν χα! 0£υ, χείλη κόκκι
να, όμμάτια μικρότατα, χα! πλησίον τής ουράς 
8 βου£ωνωδεις χν^ας, είς τάς όποιας εμπεριόχε- 
ται ελαιώδης τις μόσχος, oOcv ελα&ε τό ζώον την 
ονομασίαν. Τρέφεται δε με νεροσκωληκας , χα: 
άντιπολεμεΓ γενναίως τον τυχόντα εχθρόν.

Ειχ. 3· MuoyooXn ιί Νηκτη.
Αυτή εύρισχεται είς την Γερμανίαν , ’Αγγλίαν 

κα: Φράνσαν, πλησίον των ουχχων. Ε’χει '$ δάχτυ
λων μήκος, ράχην αίΟομβλανον χα! κοιλίαν λευκόν. 
Κολυμπά έπιτηδειότατα , χα! τρετεται με Γλμιν- 
♦ας, ένυδρα έντομα* χα! αυγά τών όψαρίων.

XuAjruyidntf. — /*. /Κ  Λβ. ι χ

D IF F E R E N T E S  E S P E C E S D E
snu/ifs.

Ftp; . t. La petite Μ usartigne sansqttrue■
f  ,
^ e ttc  especc Ac M u s n r n ig n c  ayant λ peine 
deux pouces Ae longueur et nt ytsant que ;jS 
grainsy eft It plus petit Ac ions Its anminuc Λ 
mamelFs. Elies font tris - communes en St'>crie, 
oii on Its trouve Aans Aes trout A'arbrtt. Lear 
coulcur est A'un gns-roussutre ft Itur nournture 
consistc Aans Act sentences.

Fig. 2. Le Desman ou le Nat musque 
de Moscow,

T.e D e sm a  n ou le R at m a sq u e  A e Λί o- 
s c o v i e ,  qui porte aussi le nom Ae Musanngne. 
Ovette, habile let bordt Au Fotga ft An Don, ou 
tl roustruit iiux enAroits eltvts Ats loges, convnr Ir 
castor, Hoot I tmbouchurt tt trouve au Arssous >lt» 
la t irface At I'tau. II Aevient long Ae 1 2 A 14  pou· 
ers ,· sa queue e<t plate et Aepourvue Ae poifs, son 
do· eft grif tt le ventre blanrlnitre,· tl a le mu· 
stau prolong c et termini en pointe obtuse ; sts 
levres tout rouges et ses ytiix tr)s p'tits. It a 
8 folltculci anprls Ae la queue, qut contiennent an 
nvssc ou un parfum sow la Jbmte A nne hit- 
meur hutleuse, dont l'animal a τ/ςιι son uom. 
Sa nournture constsle Aans Aes instates aqu:ti· 
qurs, ft / ’animal tst asses couragtux pour sc 
AijenAre comrt tout ce qu'il alt.ique.

Fig. 3 La Λ1 isaraigne d'eaii.
C'esl un petit animal amplubte Ae la longueur 

Ae ; ponces , <,u< se trouve en All· ntii^ne, en 
France et en Angleterre le Iong Aes p· tits ruts· 
Sraux La partie supiruurr. Ac son corps est Ae 
coul> ur no nhre, et la portte ntjineurc tst filar,che. 
II salt parfiutemeni bitn linger, et se nourrit Ae 
vers Ae l>rre, A'insect·s aquctujtus et Ae J'mi Ac 
poisson.

D



Κιχ. 4· Μνογαλη η Κοινή'.
Η' Κ  0 I ν £ Μ J  0 γ α λ r. ζ ί ϊ  εττ! τής Ευρό*»* 

χχί ”.τ<, αρχτιχ?·; Ασίας, «:% τοίχους τ:χλ*·.ου>, 
:τ:ΓΓων%ς, χχ· χο .τρων ας, χα! άλλου; υγοου; τοτους. 
Τρώγει εντομ.α χα! σκόρου;, χα: ε/ει 3 ’ ύαχτυλων 
μϊ-χος, χα: χρόμα μελανόμ αιον. Η φο*/α τη; ομοι
άζει με συριγμόν , χα: αΓΟΧέμττει τό σομχ αυτχς 
όσμ/,ν όυσυ.τομορον μόσχου * ο6εν όταν αί γάταε 
τζν ζογρουσι, Siv τν/ τρόγουσι. Είναι μύθος, 
©τι αί Μυογχλα'. είναι ^αρμ.αζερα: , χα) βμ€α:- 
νουοιν ε:; τα «ντόσΟεχ Των Γ^Γων.

Κιχ. j. π' σ ν>'ί:)(χν.
Η* Ο ν ό ά 0 α , ε Γτε Μ υ ο ζ a c  ο  ο , ευ: * « -  

τα·. ε?:: τ /ς αρζτιχλς Λμ.ίρ'.ζζ; , χα: χα-α'ΐχευα- 
ζει Τν.ν φωλεαν αυτχ; rXrc.'ov λιμνών χα: ιτοτα- 
μόν ,  κ*0ο> ό ζάςορ ‘ ττλ/ν όχι ου το κανόνι*».*; 
χα: έντεχνος. Είναι 12 εω; ιμ δάχτυλου; μαζρα, 
αίθομελανος χα: ttoaJ λάσι©<. Τρίρεται με χόρτα, 
χαρτουε , χα! c.’C*; Τον ένυδρων φυτών. Κολυμπά 
ανω χ«ί ζατο του νεροΰ έτίΐτχδειο^ατχ, χα: α· 
ΓΟτεμΓτει το O.’po; δριμεΓαν τινα oc;j.r.v μοιχού. 
Το δέρμα αυτ?ς χα: αί τρίνε; είναι <:? υττολΛ- 
ψ·.ν , καθό; χα) του χχτορο;· ο(':ν ενίργβΓτα.·. με 
χυτά eiATtcp'.ov ζάλον.

ifg . 4· £<* Musaraigtu.
La M u s a r a t g n t  c ο mm une.  se trouve. 

dan; ΓEurope el dan; I'As.e septentrionai* , 0;/ 
v.r dans drs matures % d.s itables, d<> fos.t, 

a fumier cl dans d'autres endro,ts hum ides. Sa 
longueur est de trois poucer et sa coulrur d'un 
7io:r grisiitre. Ellc mange <fu grain el de; in- 
secies; le son de sa voix est aign , et die* a 
une odeur de muse tres-forte et desagreabfe. qui 
repugne aux chats; ils chassent et tuent la mu- 
saraigne, mais ils ne la man gent pas comme la 
souris. C'est vraisembfoldcment cate repugnance 
des chats qui a fondi le prejuge que cet animal 
est vir.cneux, et qu A st fourre dans le ventre 
des chevaux.

F i g .  $% /'Ondatra o h  le Rat masque 
an Canada.

L ' O n d a t r a  est utturel dans ΓAn\grique sep- 
tentrionale et stir, tout on Canada, il vit aux 
bords des lacs et des rivieres, et hdtit des loges 
comme le caAor, mais qui cependant n ont pas 
la mime regularise que cel/es de ce dernier ani
mal. Sa longueur a t de 1 a >4 ponces, sa cou- 
leur dun brim - noirdtre, et sa peau b:eu cou- 
verte de pods. 11 sait parfaitement bieu na^tr 
et plonger, tt sc nourrii de fruits, de toutes 
sortes d'herhes et de racines de plantes aquati- 
ques ; dans 1‘ete il repaid une odeur de muse 
trJs-forte. Sa peau etant ganiic dun duvef tris- 
fin et dilicat , ellc donne comme celle du castor 
une excellente fourrure , qui est fort recherchie, 
et fait u:i article considerable du commerce.
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Σ Ε ΙΣ Ο Π Ύ Π Δ Ε Σ  ΔΓΑΦΟΡΟΙ.

.1 αν τα τά ωραΓα πτηνά νπάγονται τις το yevoc 
των Σίκτοπυγίδων , χαί αυναριΟμοννται μέ τα 
τερπνότατα κβλαδιςικά. Κυρίακονται ετχεδον etc 0- 
λην την κύρΰπην , πλήν μόνον το θέρος * cretin 
τον χειμώνα, περί το riXoc του φθινοπώρου, άπο- 
δημου^ιν ric τόπους θερμότερους. <>"λα τρέφον
ται με έντομα, πχώληχας ,  χόχχοικ φυτών καί 
«χφύλια. Ιΐ'μερωνονται ευχόλως, χαΙ διατηρούν
ται είς χλώρια χαΙ θαλάμους , δια το ήδυτχτον 
αυτών χςλάδκτμα.

Εικ. τ. ΣκισοτΓΗγΙς ή Κοινή.
(Η* Σιιπουράδ*.)

Λυτή εχει <τχεδόν 6 δακτύλων μήκος, δίαιτά- 
ται ει’ς ολην την Κύρωπην, χαί άποδημεΓ ό« επί 
το πλίθον τον χειμώνα οίς κλίματα θερμό τ«ρα. 
ΓΓολλαί όμως παραχειμάί,'ουσι χαί ete ημάς.

Σ^ποπίΓγίς η K w ^ ’viS*.
Rik . ο . Η’ *Λ()<3ίν«' »». \ι». , I* l-JiiAl'mi.

Λυτή ή ώραιοτάτ*,. ; mocuylj ίχοΐ κιφαλην, 
ράχην χαί ουράν καταγάλανα, χαί βύρίσκεται 
μάλιφα err* τής Καρολίνας. Κατά τά λοΐ£« ομοι. 
άζει εντελώς μβ την Κυρωπαίχήν Σειοοπυγίδα.

Εικ. 4· Σεισοκυγίς ή Σ6εκικι>.
Λυτή εχει το μέγεθος χαί το αχήμα τής Κα- 

ρολινίας, χα: βύριοχεται μάλιςα κατά την Σ υ 
κιάν χαί Σιβηρίαν, διατρ:6ουσα κοινώς πλησίον 
Των νερών, καί επί τόπων ύγρων. Τον ’Λπρίλλιον 
προ τής ανατολήν τού ήλιου χβλαδεΓ τερπνότατα.

ΟΐιίΛυκ fl·. — Τ. ty. Λ ν 14)

GORGES - ROUGES , GORGES- 
JILEUES ΕΤ GORGES-tfAUNES.

(  'rt j'lla 1ifiitt nmmanx font jutrtit lilt grurx 
An fanveiies et yeuvent etre comytes ytnmt let 
oisouix At chant Its plus portables. On Its fro kit 
yretqnt Anns toute l Europe , mats ehez nous 
• If or yarni tient que fete ft sc retirent Aanc Acs 
rearms ylnt tempiiiet «i fayyrache At f  hiver. 
Ili st nnuristent A’insectes, At vernunes% At baits 
rt At tirmnt At raisins. Us s’ayyrivoncnt nisi- 
mtnt ti Aevirnnrnt famdiers. A  cause At lent ra- 
mage tniloAieitx on aime Λ Its ttnir Anns It« 
chambrts on dans des cages.

Fig. 1. La Gorge-rouge ordinaire.
Crt a'tseau rst At la longueur Ae six ponces,· 

il se ironiv Anns toute VHuroye et sc retire your 
la ylfiyart pendant ί hiver dans Acs pays ylns 
lrm/>/rr* ,· tine grande yartie ceyendant tn yasse 
ans*i Vhiver ther nous. II Aevient tris-famdier et 
o.v It tient f'iyumtnenl dans Its nndfQttf,

Tu> flnr*t tttUfi»i ,iv ( itfoline,
I'g. *■ It t.tidCk htf· A· hit fin'd!t.

Cette esyece Ae G o r g e  s ·  r o u g e s  est 
A'une he anti extraordinaire, sa tile , son dos 
et sa queue sont tout Λ -Jait bit us;  elle habit t 
ynnciyalement la Caroline. et ressemble your tout 
le reste ά I"esyece qui se trouve dans l'Europe.

Fig. 4. La Gorge-bleue ordinaire.
Sa longueur et toute sa figure sont celles Ae 

la Gorge - rouge ;  elle habit: princiyultment la 
Suede et la Si irte, et se tient de prifirence 
dans le voismage A'eaux et dans Acs en hats  
humides. 11 chante dans le mois A'avrj/, et tou- 
jours avant le lever du soleil;  son ramage est 
trfs-agrcable.

1) 2



Σ ϋ π ο .τ υ γ ί ς  η  ’ A u tp ix e tY n .

Εικ. 5· Η* ΑρΛΜΊκή. Εικ. <$. Η’ Θηλυκή.
Αν "Λ διχιτχται ίττ: ττς αρχτιχκς ’Αμεοι χη<, κα: 

£/£·. ωραιοτχτπν ττοικ-.λιαν, κα: r.dvτατον κελά- 
δισμα

Ε ικ . 7· - ί 'π η . τ ι γ ι ς  »  Π ^ ν^ ιλ ίς .

K x: α /Τ τ είναι ω σαύ τω ς  £ενον ττττ.νον. Ενρί*

σ κ έτα : δε « γ ! τ/·ς 'tr.es VJ τοΰ ϊχνδομινίκον , κα: κε-

λαδεΓ τερττνο τατα . Κ ττω α 'ε ι  δ'νω ε ω ;  τρεΓς Copa>

τον χ : 0>3ϊ , /.α ’: χχΤχΦχ&νάΧα τεχνιχωτ* ττν »ω -

λεάν ;; <: ςνρκς κχ> α μ ας ,  χχί λεττχς  τί^χς ο υ τ ω ν ,  τον

όττοίαν «Γ*?Τ ά αττό τον χΟρντκν κλχοου τινο; -ν-

SpO’J,  κτεμχμενου υττερ το νερόν * όΟεν κινείται 
«Λ·«ν κα*εΓθεν vro Τω/ ανέμων. Η εΓσοοος χ 
Τ/S βΐναι κάτωθεν, κα: όταν 0.)..* τό τττr»o> νά 
εμβ? „ εΐ'τίοττβ». txcIOav , χα: ανχ£α.'νει είς τό ά- 
νώτερον μέρος. Το εσωτερικόν «"ρογνολον μέρος 
αντ/·.;, 0*0ν γεννά τό τττηνόν τχ ανγχ, κχ· s».>- 
<71/ έττειτα κα: Ο: νεοσσοί, ΟιχιρεΓται »~0 τ/ν <;ε. 
νωτάτίΓν είσοδον μέ μεσότοιχον * ως 8 οσάκις Ι)ε>.ει τό 
ττττ.νον νά ττλτ.σιαση ε:ς τονς νεοσσοί/;, ττερνί τό 
μεσότοιχον τούτο , τό όττοίον ίτροτυλάττει «ν
τους άττό τ*ς καταδρομά; των εχθρών.

Gorge· bltue d'Amerique.
Tig 5 . / . «  »w /f . F /g. Let fetnelle.

Cette espece de G o r g e s ,  b i t  ue s  se trouve 
dans ΓAmerique septentrioncle ; e!!e eft fort bien 
colcriee , vi von ramage est ires - melodzeux.

Fig. 7. /.a felite Fauvelte a gosier 
jaune.

Cet oiseau eft egalement etranger, ft if troupe 
sur-tout dans l He de St. Domingue ; son chant 
est fort agreable. J1 pond deux ou tro:s fois par 
an , ft p it  von nid avec de I’herbt fauchcc cl de 
menues racmes, entrelaeees avec ieaucoup d art ; 
tl l attache ensuite «1 /j potnte <fune tranche 
suspendue sur Ceau, de sorte que le vent peut 
l ag ter de tout les c6tes. L ouverture de ce nid 
est tout en has, de sorte que I'otseau eti y en
trant est oblige de monter en hunt. Ce passage 
est tres-etroit et separe par une espece de parots 
de la cavtie intcrieure, dans laquelle se trouvent 
les oeufs ou les petits „· il faut que Voiseau monte 
au Acs tut de ce patois, pour pnrvenir chez set 
petits. que, de cette mamire , il unt mettrs ά 
fair i de toute pour suite.
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Σ Κ Ι 0 Τ Ρ 0 Ι Δ Ι Α Φ Ο Ρ Ο Ι .

Γ α ΰ τ α  τ ι ώρ*!« χαί ίγοχγορ* ζωα ο! Σ  χ ί ο «· 
pot ζω«ι σχεδόν £·"> ολα τα μερπ τού Κοσμου  ̂

χαί διαφερουσι πολύ άπ άλλήλων χατά την μορ- 
©κν καί το χρωμ*Τ ω*Τβ εύρ'σκΟνται σχεδόν χαί 
rrrrvo:. Ολοι αναρριχωνται ευκόλως εις τ» δεν- 
δοα, έττ: Των όποιων χαί διαιτωνται, χαί πκδω- 
<Τΐν αΓΓωΤαΤα αφ tVOC «ί> άλλθ. Σχ*δθν ΟλΟΙ Tpl- 
C Ονται με καρύδια χαί «πόρους των όπωρικων, νι 
με γλυχάς ρίζας, χαί γίνονται τινών τα «άρματα 
πολύτιμοι γούναι. Η μεΓς σχοπουμεν να τούς πα· 
ρα«ρ·/;ωμεν χατά σειράν.

Εικ. ι. Σκίουρος ό Κοινο'ς.
Ο* Κ ο ίν ο ς  Σ χ · ο υ ρ ο ς εχει εκτός τ/ς ουράς 

8 δακτύλων μ.τκος, χαί ζε? εις 0Xrv Tr.v Ευρωπτ,ν, 
μάλιςα χατά τ/ν Ι'ωσσίαν χαί Σι£/ρίαν. Το μεν 
θέρος γίνεται το δέρμα αυτού χόχχινον χαί άχρο
νο/ · τώ» δε χειμώνα ©αιών, τό άποΓον είναι το 
ωραίΟν γουναρικών V. ι ν τ ζ α π ι .  Λπό τάς τρίχας 
Των αυτιών καί τκς ουράς του κατασκευάζονται 
α: γραφίδες των ζωγράφων.

Εικ. 2. Σκίουρος ο’ Μελανός.
Ουτο; δια'.ταται εν τ» Αμεριχί, χατά τπν βιβ- 

γινίαν χαί το Μελικόν, χαί εχει χρώμα μ6λανον% 
καί περί τον λαιμόν λευκών περιδέραιου. Τρέφεται 
κυρίως με χαλαμόσιτον χαί γλυκείας ρίζας ,  χαί 
πολλάκις βλάπτει μεγάλως τούς αγρούς τού χα· 
λαμοσίτου.

Εικ. 3· Σκίοι/ρος ο Ααμ6(^αίθ()ΐος.
Λυτός είναι μικρότερος άπό τον Ευρωπαϊκόν 

Σκίουρον. Ε χει αΰτία ^ρογγύλα, δίσκους λευ
κούς περί τα όμμάτια , χρώμα αίΟόφαιον, και 
^πο Tr.v κοιλίαν λευκόν, Ευρίσκετε* δε επί τίίςΛαμ-

QutirupHt} 4· .— 7. !Ρ. AV ij

D IFEEiiEN TES ESPECES Π  ECU- 
liEUlLS.

J l  y a des leureuils dans presque toutes Its far. 
ties du monde y et selon Its divers p jyt ces join 
petits ammaux dijp'ent pour la couleur et la 
figure; il y a mime des leureuils volans. Vs sont 
IrsttSy vifs et trls-evedlls, Us grimpent avee la 
dern-ere agihte sur let arbres, y font leurs nids 
et sautent avec llgcretl de Vun ά f  autre. Leur 
nourriture ordinaire sont des noix , des aman· 
des y dil gland et des racines donees ; la peau de 
plusieurs especes d'lcurettUs donne unr asset bonne 
fo-trrure. Sons allont dormer ici la description 
de toutes ces dijflrentes espices.

Fig■ i. E'Ecureuil vulgairr.
L 'c  c u r e u t l  v  n ig  a i r e  est de la longueur 

de fruit ponces sans compter la queue; il habite 
toute ΓEurope , mais surtout la Russu et la 
Stberiey ou sa peau ,  leant rousse pendant rite  
et point propre pour des four rarer , devient gri- 
jdtrg dans Vhiver et donne alors une bonne four- 
rurfy connue sous le now du p e t i t  g r i s. Lc 
pod de sa queue et de ses oreilles sert a faire  
des pinceaux.

Fig. 2. f'Ecureuil noir.
Cette espice i-it en Amcrique dans la Vtrginic 

et le Mexique; sa couleur est noire et il a un 
cercle blanc autour du cou. Sa nourriture prin
cipal· sont des racines douces et du maiSy et il 
fail souvent de grands ravages dans Us ckamps 
converts de cette dermlre plante.

Fig- 3■ L'Ecureuil de Labrador.
Il est plus petit que celui de I'Europe, ses 

oreilles sont rondes et ses ytax cntourls de cer
cle s blancs. La partic sup trie art de son corps 
est d'ujt gris brundtre et la partic infcricure



• ραόορο ο *  καί ττερί τό/ Γουτ<ϊθνχ κολπον, και 
διατρί£ίΐ μόνον δνσν* ελάτων.

E tw  4  Σ χ ί ο ν ρ ο ς  ο  #I V t /y \ o n  rn(;.

To είδος τοΰτο τώ/ Σκίουρων ου.οινϊιι ro /.υ 
με τον xp'xirov· εχειδό έχει κε?αλκν ο^εΓαν,
αύτία «ογγύλα, καί γνάθου?. K:< τά δένδρα άνα-
C*:vtl, ττλκν ίμϊωλίύεΐ ύ~0 Trv y/>. Κ /ίΙ  5 i-
δα<*<λο>ν ui-κθί, χρώμα αίδο/όκ/ινον , χα: <rrt 
τί·ς ov/rc ωραίας κιτρίνας καί xoxxivac γοαμμάς. 
ί?ε: εις τ/ν *Α;ίίϊΐ//·ν χαί 0>rv τ/ν αρχτιχ/ν Atf:- 
*v. O* Κινέζοι έχουν εις μεγα/.r.v 0” 0Xr.Civ τό 
δέρμα αυτού.

Ε ιχ. 5:. Ο* Φ οΐΥΐκ<ν*κίοι?()ος.

θ ’ Σκίουρος ουτος ευρίσχεται χατά τού; δίρμού; 
τόττους τ/ς Λ'^ρικτς καί \·\<τ·α;, καί <ΓίΓ «ττ: των 
φοινίκων , ο6εν ελαίε καί το Ονομα. Εχε:  */ δά
χτυλων μ/κος, χρώμα »ωτ·ινοαι0ον , επί τ/ς ρά- 
/ / ?  τρεις λεύκάς νραμμας, καί λαιμόν καί κοιλίαν 
λευκά. Τρί'ρετνι κυρίως με καρύδια τοΰ κοκκο- 
^οίνικο;, καί .-μερώνεται ευκόλως.

Ειχ'· 6· Σ χ ίο ι  ρ ο Γ  ό  Α ι 'ό ιο Γ .
'  #  #

θ ’ Λ ύ £ ι ο ς Σ κ ί ο υ ρ ο ς  ιΰρΰτχεται είς τ/ν 
Λυβίαν, ίΓτί βα:ζα:;αν, Εχει ώοαιοτάτας αίδάς 
γραμμαρ , καί είναι ί^ομεγεΟ/ς καί παραττλάβιος 
με τον τρωγλοδύτ/.ν Σκίουρον τ/ς Αμερικής.

•Vunblonc.grit.Ure. Use trouve au L a b r a d o r  
et stir hr cites de la bayc rf Hudson, /f no v.·' 
•J.’i* Us forets de pin'.

Fig. 4 .1 'Ecureuil de ter re d' Amiri qtie.
Ces ecureuds resi/mblen: heaucoup au banister 

par leur tete pomtue , leurs oretiles rondes et 
par des yoches qu its ont des ilrux cites de let 
machoire ; its ne font pas non plus des aids sur 
des orbres, quoique its aitr.ef.t <1 y grinvyer, 
ηιβίί iVf crvfiivnt rf/ί fro·*» Λ»ι/ιΐ /.f f/rr*. //> 
;/*o«r /jii* c;/ĵ  ponces et lemi de longumr; leur 
couleur est fauve, or johment rayee en noir et 
jaune. Us habitent l' Amerique n  toutr l  A sit 
septentrionale ; la fourrure qu.ls donuent est 
tres-estiniee par Us Chmois.

Ftg. 5. Lhureuil Palmist.e ou Rat. 
Palmiste.

Cet animal qui habite l- s pays ehouds de Γ A- 
fr tque et de l Asie% ne vit que sur des Palmier s, 
et cest ce qui lui a fait donner son noni. Sa 
longueur est de neuf ponces, sa couleur est d tin 
chat a w  cLitr% son ventre et sa forge soul blancs, 
et sur U dos tl a trots bandes blanches, qui s'c- 
tendenl Jans toute sa longueur. 11 se nottrrit 
principalement de noix de Coco, et s npprtvoise 
fort aisenxent.

Fig. 6. LEcurtuil barbarcsque.
Cette espcce decureuil, qui vit dans la Dar- 

bane, est de la grandeur de I'ecureuil de lerre 
d’AmcriqnCy avec Uquel il a beaucoup de resseni- 
blance. Les pods de son corps sont d’un tres-bcau 
brun, et sur le dos il a des bandes blanches.
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Φ Τ Τ Λ  Λ Ι’ ίΙΜ  A T  IR A  E T P il -  
Π Λ I Λ.

•Vwt». 4 2 . —  T  4 A j. j 6 .

F.ik. 1. x-.ir; 2. To Χοήαλι.

'■ p1 ό X ο υ  μ  J λ ·. απεκχτίς»: c·.; o).r,v try  «ρχ rt· 
y.r.-j Ευρώπην φυ τόν αξιολογώ ?aTOV · intt^v *:vxt
to o-jc.iliix μ/ρι τοΰ ΓΰΟου (τί-ς rr.€et<)‘  διόη
τον xxj/.va 5υνχτόν , αρωματικόν κα: ^ιαρκΛ Διά
τοΰτο γεωργέ: τχ·. Λχψι/.Ίκ tic τόν Αγγλίαν καί
Γερμανίαν , κα: :να*. cv Τρ Ευρώπη όιαο^μον άρ·
Ορον του εμπορίου. Αυτό είναι χρόνιον και «λι*
κοφόρον φυτόν, χα: αναρριχάτΛ* κατ’ έτος είς τ:ά-
λους, /■ ΛΪν<ϊρχ , ανυψοΰμίνο··» ι.: <’ω> ΐ8 δαχτΰ·
λ00>. Γίνεται όβ , χ«Οω> κα: τό χανάέ» ,  Apffe-
ν ι κ όν (Κιχ. 1 . ' κα: Θ /,λ ν χ ό ν  (Κιχ. α.). Τα
etvOr. τοΰ *Λρ<τενικου Κιχ γ. t-Vai άσπορα * τοΰ
οέ «πλυκοΰ γενν*>αι το φθινόπωρου αίθά, λέπι-
ίωτά κα: απαλά κεφάλια, υπό τα φύλλα Των ό
οποίων είναι μ·.κρο τατοι από pot Κικ. α. κα: fi.
με «λέ-υρον rxpr.tr/.ατιχον , τό οποίον ιίναι κυρίως
τό άρτυμα του '*/->ου. Ι’αυτα τα κ.φάλια ώρι-
μα,’ου»?·. τό φΟινο:ΐωρον, κα: ουναγονται, καί ί̂ ιά
να p.r yaccooi τλν αρωματικόν «’νωόίαν, <joiC ά.
Covrai σφικτά ιίς ^αρίλλια, ν. σακκία,  κα: ουτω
©ίρονται εις \χ (υΟοεργατόρεα. Τό Τΐ'λίωΤεοον
Χουμελι είναι t>s  Αγγλίας, ττς Hoc μ: ας, του 
.Μπραουνσφχιγ και τ/.S Φραγκον·ας,

Fix. 3· Το' Κορίαννον.
(Το Κολιανόρου.)

Το Κ ο ρ ία ν ν ο ν  είναι ίίιαν ’Αρωματικόν ©ν- 
τόν ττ.ς Ευρώπης, χαί φύτρωνα άγριον ότι τ?.ς *1 . 
ταλίας · rXriv κατά τη» Γβρμανίαν ,  καί μάλi-roc

PLANTES A R O M A T IZ E S  IN- 
MCsENES.

η . ^ ί κ ^ · — r .  / f t  λ *  i f

Fig. i. ft 2. LHnublon.

j  J U o i  ibt ο n rst ttne plante tr/t.prccieute pom 
tout* ΓEurope septentrionale ; car il Jail line par. 
tie essentielle d< la bierre, qui en devient plus forte, 
plus aromatique et moins sujette <) s'nigrir. E* 
Allemagne et en Angleterrc on le cultive avec 
grand soin, et il fait mime tin article important 
du commerce de ΓEurope. Jl est une plante ser- 
pentante et annuelley qui, soutenue par des echa- 
las on des arhres, monte u la hauteur de 12  Λ 
ifl aunes Jl a fouf, comme le chanvre, des 

p i a nt e s md le s  (Fig 1 .) et fe m e  lie  s (Fig. 
2.). La plante mdle,  dont on voit la fleur sous 
Fig. γ., n’.i point de graines, matt h  plante fe- 
melte porte dans CautomTie des fruits molasses ̂  
de couleur brundtre, et compose:*» d'e'cadUs, comme 
font les pommes de pm. Al\tisielle de ces ecailles 
il se trouve de pet.tes graines (Fig. a. et 3.) qui 
contiennent une espice de firm e rcstneuse et aro- 
matiqufy et cest avec celtc substance quon as- 
saisonne la bierre. Forsyte dans fautomnc ces 
fruits son entierement inters, Hr sonl recueillis 
it renfermes dans des sacs on des tonneaux, 
muis >:rrci, afm que leur buume aromatique nt 
puisne s'evaporer; on les vend en cet etat et les 
garde pour fain de la bierre. —  L'Uoublon 
d 'A n g l e t e r r e , de J lo h lm e , de Iiru n- 
s v i c h e t  de F r a n c o n ie  est le meilleur et 
le plus recherche dans le commerce.

Fig. 3. La Coriandre.
La C o r i a n d r e  est tin aromate indigene, 

qui crolt nalarellement en Jtalie, mats quen 
Allemagne, ft *ur(o<«t /a Thuringe it la



>c T'otvytv xa) tt.v «J>:ayxo>:av, γεωργβΤΤ'Χΐ el; 
πλίθος. E:vai ουτον τονοβοον, xa: ίξανΟβΓ βο- 
τρυδον a>$r ύποχόχχινα (Ειχ. 3 . ) ,  των οποίων οί 
crropC*. 'Ειχ. t.) civai eccttpUtAeΓς xa: xtvo:, /x : 
ίχονσι/ C^urV xa: ποιοτττα άβοματιχίν, aoov 
^rca&wctv. Λυτοί μίτβχιιοίζονται ii< ra iarstxa, 
τα ζαχ βρω τά , χα; μαλιςα ί;> τ* cayrTα ως ά
ρωμα.

Frjr.conie, on cultive frequemnur.t dans Us 
champs. Stτ plant e trcs-delicate porte de pet tit 
bouquets de fieurs rougeJtres , </onr le cahce se 
change en un fruit (Fig. 3.), compose de grai- 

ron.its ft d< <ouleur bruue, qut t jrst crcutrs 
en dedans; hrsqu files sont desechies. dies out 
une odeur ci un godt trci-forti et aromatiques. 
On ten  sert duns la medectne, et les confiseurs 
let cou&rent de iu<re pour en fa:re d , petitet 
dragees ; mats Γusage principal quon en fa  f, eit 
i t  Us niiler dans les altriem au lieu a'epun.
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Σ Κ I Ο Τ  Ο Ρ I  Δ ΙΑ Φ Ο Ρ Ο Ι .

Εικ. i. Σκίουρος c5 Πιργίνιος.

O i r o t  A αι μεγαλύτερος κα: δυνατωτε-
•ος τού κοινού Ευρωπαϊκού Σκιουοου , και
διαιταται και:ά την Ηιργινίαν, κα: ολην σχεδόν
Την ’Αρκτικήν Αμερικήν, Κ/«ι ι · δακτύλων μη-
χος , ράχην κ-χ: πλευράς φαια , <όμα, α ν ία  καί
κοιλίαν νποκοκκινοκίτρινα , καί ουράν αμαυραν
χαί δασύτριχον. Τρέφεται δε, καθώς κα: ο Ευρώ-
παϊκός, με xcιρποΰς, αχροδρυα ;κα: σπορους.

Εικ. 2., Σκίουρος ο Γΐ«6ΐος.

Ουτος διαι
ίο  δακτύλων μήκος, κα: χρώμα Τβιπλούν, ήτοι
λαιμόν , κοιλίαtv κα! ουράν φωτιίΐνόαιΟα κα: αλω-
ατεχόχροα, χαί αίΟομελανον κεφαλήν καί ράχην.

Εικ. 3· Σκίουρος ό Μακροουρος-

Ουτος ό Σκίουρος εύρίσχεται επί τής νήσου 
Kt .Λανης, καί είναι τριπλάσιος του κοινού Σκίου
ρου. Εχει οοχην κα: πλευράς μελανά , κεφαλήν, 
λαιμόν, κοιλίαν χα: πόδν.ς λευκοχιτρινα , μήκος 
-ο  δάχτυλων, και ουράν φαιάν, δασεϊαν κα: δι
πλάσιάν του σώματος.

Εικ. 4· Σκίουρος ο' Μινλαΰινριος.

Ουτος είναι ό μεγιςος μεταξύ των γνωτων Σκί
ουρων. 1·. χει '2 2 δάχτυλων μήκος, σώμα κα: ου
ράν δασέα, ράχην αίΟομέλανον με χτωμα >πο- 
κ'.κκινον, κα: κεφαλήν, λαιμόν καί κο λιαν ω
χρά. Διατρί£α παρά τούς αίγιαλούς τού Λίαλά-

lOte It uj*i>!ri 4ΐ. — Τ. IV. AV Ι7·

D IFFEREN TES ESPECES D'ECU- 
REVILS.

Fig. I. L'Ecureuil de Virginie.
Γ
^ 'e t K c u r e u i i  est plus grand et plus robufte 
que Γ Kcureuii vulgaire de iEuropts et se trouve 
dans In Virginie ft presqtu dam toutf ΓAmi- 
rique s/ptentrionnlf. Sa longueur est (Cun pied ; 
la coulfur dt son dos et df ses cAtes tst grise f 
cell* de sa honche·, dt sts ortillts et de son 
ventre tst fative; sn queue est tils touQut et de 
couteur plus foncee.

Fig. 2. L’Ecureuil de £fava.
11 vit sur M e de ^ av o , sn longueur est d'tift 

pied, et tons les pails de son corps son varies 
dt trois cotilrurs ;  sn gorge, son ventre et sn 
queue.'sont dun chdtnin cloir eniremtle tCun 
roue de renard , la tile et le dos sont d'un 
brun Jbncl.

Fig. 3. 1. Kcureuii de Ceylan.

Cet Kcureuii, qu'on trouve dans I'ile de Cey- 
lan, est trots Jots pins grand que i  Kcureuii vul
gaire. Son dos et sts cdtcs sont ttoirs tt sa Utet 
sa gorge, son ventre et ses jambcs d'un jaunt 
cl.iir. S.t longueur est de vmgt ponces, mats sa 
queue grise et tres-touffnc est le double plus 
longue que tout le corps.

Fig. 4. L'Ecureuil de Malabar.
Cet F.eureuil est le plus grand de tout ceux 

que nous connaisstons; sa longueur est dt vmgt 
deux polices, :l est jortenwtl convert de pods et 
sa qti’ tie ejt jort toujjue. San dos est d'un noir 
brtuuiire cntremiU de roux , sa tele, sa gorge 

£



Cat? , x*: τουϊίων τα χοχχοχάρυα, τρ »ν «  μέ η- 
δϋ>/;·/ τόν γχλχκτωδτ*, αυτόν οτ:ον.

Κικ. $. 2 χίοι·ρος· ο \Itfixuvoc.

Αυτό; ίΰi:ffxeTat t:< 70 Μ*ζ«χόν. Κχβι ΐ ι  
δάχτυλων μχχο;, χρώμα νίρχΌυδίς xx? vro- 
xoxxisov * ττλχν ciyr:* «:6θμ«λανον μ ί λωρίδας 
ττλχγ χ;. Κμρωλβύί·. ΰ:τό Trv yrv ·  rpfs; τ«ι *·>ς 
t r :  το rX«r*;ov μ* χχλχμ.0Λΐ"0/ , χχ: <τυνχ6ρ©Π.*«, 
Χχόω; ο χρ.’χβτος, τα ίΐροδιχ του χ«*μωνο? μ* 
Τ x? γ«χΟου» του.

Εϊκ. 6. Σκίουρος ο Κολ\Ίχος.

Η* ττατρ-ς του Σκίουρου τούτου «’ναι r  Κολ- 
yU (r  νυν Γίωργ’α). Κ χ «ι ι ι  δάχτυλων μ/·χος, 
px/r.v καί κί-ρχλ/ν αμαυρόχιΟχ , χα: λαιμόν, ςί·- 
Οο; , /.cfl. χν χχ: rcox; χοχχινοχίτρινχ. Zi? «Si
χχ: τρ ::.τα ·., χχ4ω$ καί ο χμέrepos xoivcc Σκί
ουρος.

ft son ventre so il ά'ιιη jaunt .It rouilU. Il i t  
tro.ivc iur In cAte dt Malabar tt st nourrii 
principalemenr du h it dts noix. dt coco ; il caste 
cts dern.cres avtc its dents tt tn lou  tnsu.it
It h it.

Fig. 3. Le Coqualiit.

Cel animal v:t dans It .Mexi.-jue; il a unt 
longueur dt 31  poucts , sa couleur est d'orange 
tirant sur It rouge , mais sue It dos il e,t ,Γηη 
note beumllre et marque dt raves transversales. 
Il habite sous terre , st nourrii de mats, <t 
porte , tout cotnme le hamster % par le mo^tn 
de set bajouts , des provisions pour Γ/iiver dans 
ton urntr.

Fig. 6. I  .'Ecure nil de Georgir.

La patrie de crtie espect a Ecure ml est la 
Georgie dans tA s:e . 11 a une longueur de 1 1 
poucts, son dot r; sa life sont dun brun fonce\ 
mats la gorge . la poitrine, le ventre et Its jam · 
bes d'un jaunt rougedtre. Il vif au reste et st 
r.ournt tout comme l Ecure ml vu'gaire.
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Ι Χ Θ Τ Ε Σ  Π Τ Η Ν Ο Ι .

Ο ,  Π τ η ν ό »  Ι χ θ ύ ε ς  παριτάν ουσι τρόπον τι* 
νχ τ)ν μ δ τ«ζ ’) Των πτηνών .ια: των ιχθύων συγ
γένειαν. Αυτοί βοηΟούμενοι υπό τών μ ε/ρι τη? 
θΰρχ< εκτεινόμενων μ.αχρΟΤαΤων πτερυγίων, πεΤω-
«ιν εί? του «;ρα άπό το νερού 2 ίω; 3 υ·
ψ η λά, καί εω? διαχοσίου? μακράν, καί πάλιν 
χαταβερονται εί? το νερόν * διότι ξηραίνεται καί 
συςελλεται ό λεπτό; υμην τών πτερυγίων αυτών, 
καί δεν δυνανται να κρατώνται εί; τον αέρα. Ο 
ταν καταδιώκονται ?jno Των θαλασσίων θηρίων 
καί Των θύννων, πετώσιν αγεληδόν πλην καί εί? 
τον άέ-α εχουσιν εχθρούς ολέθριους * διότι εχεΓ 
τούς χαταδιωχουσιν οί πελεκάνε?, ο: πίλεχαναβ- 
ΤΟι χα' αλλα ι/Ουοραγα όρνεα ο υ 'ω  βιαίω? ω 'β  
χολλάκι? 'εευγον*ί<, π 'πτ'νσιν εί; τα παταπλε- 
οντα πλο.·« ,  · ·τ·>υ παλιν αγρευονται χα: τρωγον 
ται νπο των ανθρώπων* ιπ;»δό εχου^ι χρεας νό
μιμον. Kui.Vrxovai δε χα ’  νξοχήν εί; τά< Οαλάσ- 
σας τών Οβρμοτςρων τόπων όλων των /πείρων. Τ α  
εις ημάς γνωςοτερα είδη αύτών είναι τα ·*ιξπ«.

Κιχ. ι. Τ(>ίν\<ϊ ιί Πτηνό.

Τούτο τό ώραΓον όΐάριον εχει σχεδόν I (ως ι '  
χοδό? μήκος * εΰρίσχεται μάλκα εν τη Μεσογεί·.» 
θαλάσση ,χαί είναι βαγώσιμον. H χεφαλή.αυτου 
είναι ίώδη<, τό σώμα χόχχινον , καί τά μεγάλα 
Γτερύγια ίλαιό/ροα , μί 7 γαλανών χηλί-
δων. Τρίβεται δε με μύδια, κοχλία? καί καρ
κίνου?.

Εικ. 2. Εζοκοιτος ό Πηίητιις.

θ ’ Π η δ η τ r ? Κ ξ ώ κ ο ι τ ο ? εύρίσχεται ώσαυ- 
>ω? εν τη Μεσογείω θαλάσση * είναι ισομεγέθη?

Λ&λμ  »4. — 7*. //'. Λ'β.

P O I S S O N S  V O  L A N S .

*-Jcs p o ’ s so n s  v o l a n t  font, pour ainsi 
dirt, le.,passage enlre les poissons el i s  oneanx· 
T.fars na^eoires ties owes font tieslarges el si 
Ion:· ues, qu'elles toqche/.t preuyi'A la queue ;  tl'a  
leur srrvtnt a’ ,id ft f)Out voice dam les a rs. Ils 
ne s cleveiit cepenlant an dtssus tie it surface de 
Peju que · on ι ptedi;  th vofonl trfo-vits, m.ris 
pat phis loin que <le deux cents par; car ils soul 
ol-h^fo dc te replon'er dans i  ue clem nt , ties 
qu* la p'itu fine de lean na-protres n est pits bu
rn ecte··, rt l·* tnonvemens violent el rapides, qn'tls 
fan: dans l air% les slchent InentAt. Us sortent ton· 
jours par ban les hors de lean lorsqittlt veulent 
e hopper i\ la poursuite de leurs ennemi< marmt, 
les requms el les thons;  man ι Is sonl aloes as. 
s.rtlhs par let pelicans , let fre^ahs el d'auties 
otseanx de pOie qui ne leur sont pas moms r,. 
douialdet. I\>ue les fouler % ils unite nt sonvtnl 
sue les vanseoux,  o/< an les pern I , ptr.e que 
hue chair est excellente et Xune pjnnde dehca- 
trsse. On (rouve les pontons volant dam toutes 
i s  m m  blue's entre let tiopiqn s. \out en coii- 
nnissons pnncipalement les especes sttivanlet.

Fig- i. L'Hironrielle de mer, ou la 
Kondole.

Ct poisson superbe est de la hn*U'ur <f m  pie! 
et denu;  il se u ouve surto il dans la Me {.terra- 
nfo et sa chair est man^eable. Sa tele est de con- 
leur violeile, son corps est rou^e el ses zramies na- 
geOn’et d< S emits tOnt dt toUleur tfdl v* et paesc- 
mees de sept rayes de laches d un bleu clmr, // sc 
nourrst de monies, de hmaces et if icrev.sses.

Fig. 2. Le Mage volant.
Le M u s e  v o l a n t  se trouve e$alemrni 

dans la MciiUrranie, d  sa longucur.est la menu 
£  2



μ ΐ rr.v, rrr.vr.v τρ'γλαν * Tpweroti μ ι σκωληκα; 
χν  Οχλχσσιχ s iirx v χχϊ Ιχβ*. νρςιμώτατον xccx».

Ειχ. 3· Κ’ζωχοιτος 6 Τ ’νι.τ^της.

θ ’ T y t R i T r ^  K - u x o t  τ ος ίίν*·. ζχζηζ  ).r.- 
ί·.ο-; μ ί το> -ροορχΟΐντα, καί ύιχ’.τ ίτχ ι ίξχ·.:*τως 
κχτχ t s j ; αίαχλονί της Βρασιλ-χς.

Ειχ\ 4· Ε ’ζοκοιτος ο Meaoyobrop.

ΟυΤΟς s«? £> Ατλχντικω ωχΐχν·.», κχ: ίχΐι 
i<J$r. >.LyX\ri καί ίάχη.ν, τττιρυγια κίτρινα κ*: 
iux)r, καί i-c;i*vw> Oi*v upai^rx:*-.

que cellc de te ffect prediente . II se nourrit i t  
vert et de plantes marines ;  sa chair est excellent 
ct su'pjsse en delicatesse celle du harcng frais.

Fig. 3. I.c Pirabrbe.

Cette es fd e  de poissons volans, qui a heart, 
coup de resemblance cvec le Muge volant, ft  
trouve principalement cux cAtet du Brest!.

Fig. 4. La Altsogaslre, oil lAdonis.

Cette est d e  vit dans !a mer sitlantique ; s.t 
tite et son dor font de couleur viola te  , et set 
granies na/eoires un.t Violetta el jauries, ce qui 
rend ce poisson fort joh.
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[I ΚΑΣΤΑΝΙΑ ΚΑΙ ΑΜΤΓΔΑΛΙΙ.

Εικ. ι. Ι ϊ  Korcrravioc.

Η  ήμερος η γλυκεία Κ « ·7«  ν t λ φυτρώνει χα- 
roc τα θερμότερα («.con τής Κύρωπης αγρία, οίον 
έπ! τής ’ Ιταλίας. Κατά δε την μεσημβρινήν Γερ
μανίαν, τουτ εςι τούς βύ/οαείς τόπους τής Σφαμπίας 
κα) Φρανγχονίας, καλλιεργείται ιός οπωοοφορον δεν- 
S5ον ,  χαΐ καρποφορεί δαψιλως. * πλή» καρπούς πο
λύ μικρότερους από τούς ‘ Ιταλικούς , οι όποΓοι 
προς διαςολπν ονομάζονται Μ α ρ ό ν ι β  Κ ας α
ν α. Το δένδρον είναι ίσομέγβΟες με την χοχχίνην 
πόζον, καί παραπλήσιου με αυτήν κατά τό όχη
μα των φύλλων, καί την ακανθώδη σποροΟήκην , 
καί εχει φίλον εταίρε τον διά την οίκοδομιαν, καί 
άλλας διαφόρους χρείας. Πάσα Καφανία εχει αρ
μένικά καί θηλυκά άνθη, τα όποΓα φυτρώνουσιν 
άλλεπαλλήλως επί τού αύτον μίσχου. Ο καρ
πός αυτής, ήτοι τά γνωςά, φαγώσιμα καί γλυ
κά Καςανα (Κικ. (ί.), είναι πβρικλεισμένος εις θή
κην ακανθώδη (Ιϊικ. α .), ήτις κοινώς περιέχει ο 
εως 3 κάςανα. *Λπό την Ιταλίαν καί Ισπανίαν 
φέρονται είς την Γερμανίαν ακέραια καράβια, 
φορτωμένα μέ ΛΙαρόνια Κά^ανα, καί ένεργεΓται 
δί αύτων επίσημον βμπόριον.

Ειχ. 2. Η' ’AuuyicAn.

Καί ή Α μ υ γ δ α λ ή  φύτρωνε* ωσαύτως αγρί» 
καθ’ όλην την μεσημβρινήν Ευρώπην * πλήν ος τις 
βέλη νά άπολαμβάνη άπ’ αυτήν καρπούς καλούς, 
οι όποΓοι είναι άξιόλογον εμπορικόν άρΟρον, πρέ
πει νά περιποιήται καί επιμεληται καί αυτήν κα
τά τό δέον. Τά ’Αμύγδαλα είναι Γ λ υκ ά καί Π > 
κ ο ά , καί τρώγονται καί τά δύο ε?δη καί ωμά καί 
ζαχαρωτά, καί προς τούτοις μεταχειρίζονται είς

r/i»/«5 43. -7 .7 Ρ. λ'ο.

CIIATAIGNES ΕΤ  AMANDEZ.

Fig. ι. Le Chdlaignn.

I - * *  C h i t n i g n t r  croll namrtUtnl ifm> let 
chn.ats itmycrct de Bfturope. p. er. dam VItalic ; 
mats il est aussi cultive avec sucres commc u* 
arbre fruitier dans Γ Aflenutgne. meridional· . , ett 
Souabe et en Franconie , dans tons les endroits 
qui ont un climat douce, ft il y porte des fruits 
en abondance, mats qui sont beaucoup plus pe
tit* que ceux de ί Italic; On distingue ces der- 
niers des chdtaignes ordinatres par It worn de. 
m a ron s. Cet arbre atteint la hauteur du Itlire, 
auquel il ressemble aussi your la feuille tl le fruit 
epineux ;  son bois est tris - solute et excellent 9 
taut pour la charpente que pour la menuiseris. 
Chaque arbre porte 1 les fieurs males et feme lies t 
qui se trouvent toutes Λ un seul fit, mats styct- 
rees les tines des autres. Le fruit (Fig. (5.) qui 
est la chiltaigne, est renfermc dans tine cosse 
epineuse (Fig. a .) qui en contieni ordinairement 
deux on trots. If/Hlemagne tire Its m a r o n s  
dans une quantile prodigiettse de CItalic et de 
ΓEspagne, que ces pays y  envoyent annuellement 
dans des vaisseaux 7 dont toute !a cargaison ne 
consiste qtien marons; ils font par consequent 
un article tres-important du commerce.

Fig. 2. L’Amatuiier.

V A  m and i e r cnoif aussi nalurellemcnl Jane 
toute t  Europe meridional· , mats si Γοη en veui 
retircr de bien bons fruits Λ il faut cependant lui 
meitre quelque soin. 11 y a des a m a n d e s do u- 
ces et a m i r e s ;  on fait, de dijfcrentes manu
res , un usage frequent des deux espices, on les 
mange erdes, les mile dans plusieurs sortes de 
patisseries, en tire pur expression de l hade , 'les



ιατρικόν, καί γίνε rat an αυτά καί λάδι· Η’ Α 
μυγδαλή είναι μικρόν χαί τρυφερόν δενδρον, καί 
ομοιάζει κ«τά το ?υλθν καί τά φύλλα εντελώς 
μέ τΑν ροδακιν’αν. ΑνΟε: αραιότατα λευκοχόκκι- 
να άνΟν, καί καρττοφορεΓ ακροδρνα με ολυτβον 
τρο^ινον καί δερματώδες. 7 .το το ελντρον τον- 
το ΧίΓηι το Αμύγδαλον (Κιχ. ν .), a no τά όηοί'α 
τινκ μ > είναι ακλνρα καί "ερεά, τινά δε λεητά 
χαί ευΟταυ"α. Τά καλλιτα χαί ηεριφκμα Αμύγ
δαλα είναι τά Ιταλικά, εΓτε Φ λ ω ρ ε ν τ ί α ν * ,  
χα: τά I(τετανικά, τ Γ. α λ ε ν τ : ν ιa , μέ τά ό- 
7ΤθΓ« ivfpytt ή ρι*τμζο\νο Κυρωηη μετά τν-ς αρ- 
κτιζά; εμηοριον αζιολογον. Λ: "αρίδες καί τά 
Αμυγδ.κ>α φέρονται εις τον τραηεζαν ως τρωγά- 
λια, μετά την χαταηαυσιν των λοιηων φαγητών.

fiHjilott dans la medecinc etc, On a aussi Γusage 
d m  servir sur Us tables μ our le dessert nvec des 
raisins secs. —  Varhrt r«f petit,  efftlt et res- 
semlde parfattcmenl an pec her pour la fu tile  et 
le hots. S>s fletirt blanches e-ι rose font I'ome- 
menl des champs ; $es fruits soul des noix en- 
lourees d une peatt v ertr ; sons cette enveloppe 
exteneure est unr coque (Fi$. y .)  plus ott moms 
dure, qui conlie/it I'jmande. l.es amandes font 
tm article considerable du commerce ; on en eu- 
voije annuellement des quantites prodi^ieuses de 
/ l:.urope mendtonale dans les pays du Nord. 
Celles qui nous viennent de Γ Italic et de l Espagne, 
connues sous le nom d amandes de F l o r e n c e  
et de. F a i e n c e , sont reputees etre les mc:l- 
leures.
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ΠΊΊΙΜΛ ΤΚΛΜΛΤΪΛΙΑ ΚΑΙ ΓΙΛΏ.- OtSEAUX AQU.ITh±t:I'S FT  DR 
ΤΛ ΑΞΙΟΛΟΓΑ. MARAIS.

F.ix. ι. Ο' ΙΙκλι·χαναί»τος.

O '  Π ί λ t X « ·.ιά  it  ν ο: άνα/ΕΤ τι βίς τό γένος
τών πλωτών καί Οηρευτΐκών πτ/’.νών. Α'α.ιταται
κατά τάς εν τ«.» ωκεαν·.* νη«τους , χαί μχλιφα επί
σκοπέλων rpr.pi.*ν ,  καί υψ»ηλων παραθαλασσίων
«ϊεν^ρων, όπου :καί 6Uft.ιιλεύιι. Ί ο σώμα του ti-
ναι μελανόν % ό λαιμός καί τό rirOoc φαιά , και'
τό ράμφος κοκχινον καί «yxv).«rov. Μετρούμε- 
νκ από της κεφαλής μίχρι τής ουράς, t/βι σχε
δόν 3 ποδών μήκος, α; δε ίκτε τα;».* ναι αΰτου 
πτέρυγες 14 ποδων. Δια τούτο πέτα τόσον υψη
λά $ις τον άιοα* c>c* γίνεται σχεδον άφαντος. 
Διώκει πολύ τά οψαρια, και τρέφεται ως crc το 
κλεΓφον με πτηνοΓ/Οΰσς, του; όποιους άγρενει ε
νώ πιτόσιν ε:’ς τον άερα.

Fik. 2. θ’ ’ \)χ!))ΐ\ς·
() * Λ γ χ ί γ γ α ς  εϋρίσκεται κυρίως κατα τους 

ποταμούς τής Βρασιλίας ,  καί τρέφεται με οψά- 
;ιχ. Δ ιά  τούτο lye·, τόν λαιμόν μακρότατον, τον 
οποίον συφελλει χαθώ: ό όφι; σπειροειδώ; ,· καί 
ίηδίτα τόν απολύει μ ί ορμήν εναντίον του διω
κόμενου όψαβίου · κΓναι δι ίετομβγιΟης μ ι τά π α ν  
μεγάλην, χα: εχει χρώμα μελανόν καί λευκόν, 
καί λείαν κεφαλήν.

Κικ· 3· Ο' Γαννϊτης, ιΐ Χιίνα Βασοίνιος̂
Ο Γ α ν ν έ τ η ς  διαιτάτα* κατά την αρκτικήν 

Ευρώπην και Αμερικήν, καί μάλιςα επί ττς πα
ρά την Σκωτίαν νήσου Βάσας, όπου συναθροίζον
ται χατ εξοχήν τόν καιρόν τής ωοτοκίας αναρί
θμητα σμήνη, τά όποΓα επισχιάζουει τόν ήλιον,

F i g .  1 .  L a  F r e g a lt e .

f  J *l F r e g a l  I t  e:t no o 'c ivt nquatiqnr Ir 
vrnir. ().·ι h  tnviv.· sur let /;v* -if Γ θ .-r.in·; rllr 
prrche toujours stir let a r Ur ft lit  μ/»#* Intuit, d.io* 
lr voitinage* dr In cMe on tor In  rocker \ <«>/1- 
tairtt, o& ellf fait auta son n d . l.r* plume« ·/< 
ton corps sont noires , c//.Vf //< l.t gorge tt lr 
In poitrinr sont gritet, ft ton her arqnt rti 
rouge. S.t longueur n !  dr. tro t pie It depuis 1.1 
tile  jusquu In queue, wait set ml ft tout ti g m o
ths , quflics out I v 1) i +  pifth iffn vrrgu rr. C'est 
ά In grandeur de sts a:!et q ie  cel ottenu doit 
In fact I it e dr voter si prodigieutemriit Au/«f, quoit 
If prrd qurlqu'fo t dr rue. I! rtt no ennemi tres- 
dangereux you·' l.t  pontons, q n .l enleve en fon
dant stir fit v cotnme un fcl.ur ei en rat not la 
surface de In wee a i " i  ttne udreit* admirable , 
il tf notirrit principalrment de poistntn volant,  
qui, pour 1111 v t  par Uur ennemis marins, s'elevent 
Jans 1'itir.

F ig .  2 .  L 'A i ih in g a .

l . 'A  t i l l in g  a st iron  re met out dans le Ref. 
sit ; il vtl nuv bor lt det riviere 1 ft sr nourrit le 
pontons quit snit prendre avec beaucoup <Γλ* 
drtsst «11 aide de son con extremement long, q iiil 
plie spiral· merit et le I ache ensuite sur U $ poit- 
sons. It est dc i t  grotseur d'un grand canard, 
son plumage est noir et tacheti de blanc,  et sa 
tele est sans plumes.

F i g .  2 .  L e  F n u .

L e F o u  habite la partie septentrional· de t s 1- 
merique et de I'Fairope , et on le trouve princi- 
palcmcnt dans I'tle de D iss, situle au Word de 
I'Ecosse, ou its se rassemblent dans une quantile 
si enormCf surtout dans la saison ou Us couvcnt,



χαί ζαλίζουαι τον άνθρωπον μι τού: κρωγμούς. 
Ε’πωάζονσι 31 επί πετρών άποκράμνων καί ύψν.- 
λων , οΟεν βυνάγον<τιν ο: avOiwnot τα ανγα και 
τού; νεοααού: αντων υε κίνδν/ον τί·; ζωκ.; τρο- 
μίρωτατον. Αυτό: εχει jiayiOoc χτνας μικρά:, κ«· 
ca>rv, λ'/'Μ.ον καί ρα/r.v μελανά, καί κοιλίαν 
λενκτν.

Κικ. 4· Γ<νν\>της ό Καΰενιος.
Λ ντο: όιατερε·. άπό τόν Ρ.ααάνιον κατά τά// 

ΟοΟιωΤε-ραν raoiv, κα: τά; περί ο/.ον το σώμα 
λίυκά; κτλ.Λα;.

Κιν. ν  I Γ Ί6ις.
Ο·* παλαιοί Αιγύπτιοι ίΠί·δ« ελατρευον 

τα; Ί  C ε ι ; ΟεΓκω;, τά; /έαλοαμοναν καΟω; τάς 
ρούπια:, καί τα; έντα'; ία^ον <ί; ίΛ·αιτ.ρον; με
γάλου; κατακόμβου;*, καί κατεΛκεύαζον ίί: αν* 
τά: ρ.ντμεΓ* προ; «V.ai/ovwmov. Λυτά: ενρίακον- 
ται μόνον «π: τά"; Αίγυπτου , παρά τα; ο/Οα: 
τον Νείλου, καί τρέπονται μ : βατράχου;, όιρεις 
χαί άλλα άμοίέ'ια, καί οντ« γίνονται επω'ρελε- 
ςατοι χατ’ εκείνον: τον; τόπον; * επει^ό τον: κα- 
Οαρ’Τοναιν από τά τοιαντα Cwvv.a , από τά ο- 
ΗΟΓχ μίνοναι πολλά cn! τό; £κρά: μετά τά: πλκ- 
μνρα; τον Νείλον. Η/νι ολίγο/ μεναλότεραι από 
τόν πίλαργόν, καί ε/ονοι /••’•μα υποκοκκινόλευ- 
κον , πρόσωπο-/ κόχ/·/θν, χαί κίτρινο/ ράμτ.ο:. Τι- 
vt; λίγοναιν , ότι εκ τον πτιτ./ού τούτον ελατόν 
·: άνθρωποι αιτίαν εί$ τόν έ'ρεύρεσιν του κλυςν·,- 
•ίου.

Κικ. 6. Ο* ΦαλακροτίΧΥΤαλοΓ.
Λυτό; εύρ.'/τκεται επί το; μεσ/ιμόρι/κ; Λτρι- 

κάς, κατά τό Καπον, καί εχει πτερά άμανροχα- 
λνεοποά'τινα , γυμνόν κεοαλάν, καί επ’ αντκς 
κουκούλαν κοκκίν/.ν, η Τις προξενεΓ είς αυτόν θεω
ρίαν εύειόετατ/.ν.

quilt obscurcissent le del comme des nueigesy it 
qu on est it our iii de leurs cris. II font loirs nids 
sur Irs rocs Us plus (scarpis, sur lesquels il faut 
grim per avec le plus grand peril, pour chercher 
leurs oenfs ft leurs pi tits, dont les habitant font 
loir nourriture. Lear grosteur est relic d'une pe
tite oie ,  ils out la t i le , la gorge O le dos con
verts dr plumes noires et tout le ventre garni de 
plumes blanches.

I 'ig .  4. f.c. F o il  fie C ayen ne.

II ne dijierc du l'ou d’Ecoue, que parce qu it 
se. tient plus droit e: que tout son plumage est 
tacheti de blanc.

F ig .  v  / .'ib is .

C.ft oiseau nr vit que dans I'Egypte nux bards 
du N d % ou il se. nonrrit de grenoniUes ,  de ter- 
yrns et d'autres amghibtes, et en purgeant le 
pays de ces reptiles apris la baisse drs inon. 
dot ions du N il, 11 lai rend un veritable bienfait. 
C'est pour cela que les ancient Egyptient avaient 
mis i n  i s  an nombrt des anintaux qn'tls ado* 
raient comme des d.eux tutefaires ;  ils Cembali- 
maient apres sa mart de la mime maniere que 
leurs momies, Vniterraieut dans dts cat.uombes 
particuieres et iris - spneieuses, et I'iternisaienl 
sur loirs monument. Il a l.i grosscur de la ci- 
gogn e, muis son con et set pieds tout plus longs. 
Son plumage est dun blanc rottfsdtre par tout 
le corps ;  le tour de la tite est digarni de plumes 
et revetu d'une peau rouge ;  son bee est de cou
loir jaune. On pretend most que les hommes doi- 
vent a eel oiseau Γinvention des lavement.

F ig .  6 . L e  C o u r ly .

Cet oiseau vit dans Γ Afrique miridionetle et on 
It trouve jrequemmer.t an Cap de bonne espirence. 
Il est mo.ns grand que l Ibis; son plumage est 
d*un vert obscur, toute sa tire est digamie de 
plumes,  mats :l y porte une huppe-de couloir 
poncemiy qui lui donne un air distingue de beauti-
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Π Τ Η Ν Α  Π Α Ρ Α Δ Ε Ι Σ Ι Α .  O l S E A U X  D E  P A R A D I S .

r p
X ά Π α ρ α δ ε ί σ ι α  Tiro ν α ,  Τω/ ',ηθ;ω/ n«- 

ριεγοάψαμεν fiva είδος , cn! TO*/ 42 αριθμού to·/ 
παώτου τόμου, τη; παρούση.ς Εικονολογίας, βί- 
ναι τά ωραιότατα μεταςύ όλων των πτηνών. Κν- 
ρίσκονται δε μόνον επί της διακεκαυμένη; ζώνη;, 
καί* μάλκα κατά την Νεαν Γχουϊνεαν, χαί ως 
αποδημητικά πετωτιν εκεΓΟεν cte τάς Μολουκικα; 
vr.ecus· Τρέφονται μ* κόκκου; φυτών, μοσχοχα- 
ρυδα, μεγάλα; ψυχάς, καί με μικρότερα πτηνά. 
ΚΓδη αυτών εύοίσχονται 9 * τά δε εφεξής τρία si- 
vat τά ωραιότατα.

Ε ιχ .ι . [InrpftifnosriivnvTo Ηΐϊ«ιλικον.

Τούτο τό Παραδείσιο*/ ΤΙτηνόν είναι τό σπα. 
νιωτατον. Ε*χ« σχεδόν μίγε&ο; του ψαρού , ω 
ραιότατα ςιλπνά χρώματα, λωρίδα πράσινη·/ επί 
του ςήΟου;, ητις λάμπει ως μ,εταλλον φιλ£ωτον, 
καί χ θ', λ ία'/ κατάλευκον. Από δε της ο υρχς α /- 
τού πρθ£αίνουσι δύο μακροτατα κόκκινα κονδύλια, 
των οποίων at αχραι 6ivat ώς σπειροειδεΓς πρασι- 
ναι σημαΓαι.

Εικ. 2. Παρητίεποπτηνον το Μεγα- 
λο ηρΐπϊς.

Τούτο τό όνομα άπεδόΟη συν λόγω είς το' π τη
νόν τούτο * επειδή εχει πραγματικώς πτερά με
γαλοπρεπή. H* κεφαλή,, ή ράχη καί ή ουρά αυ
τού «?ναι αίθόςιλπνα, αί πτέρυγες χίτοιναι, καί 
ο λαιμός, τό «ςη,&ος καί η χοιλία^ςιλπνογαλανοποασι- 
να. Ε πί τής ράχης εχει δύω κίτρινους καί μελά-

* Jn  »/»se a u x  1! e P a r a d is , dont tl est di- 
ja 'eyrfsente une etyice sur la Table 4». du l% 
I'ol. ile ce Porte ft  utile, pen vent it re comytes 
yarmi lei plus beaux our mix qm existent. Its 
vivent settlement dans let pays cbauds, et sur- 
tout dam la nouveUe Gurnee, d'oft its te ten» 
dent, comme des oiseanx de passage, dans les 
i!rs tnolwjues. JIs se noun amt de hates, de 
note mmcadet, de grands yaytllons et mangent 
meat' dr yrtits oiseanx. II μ en a neuf esyeces 
difjirentrs, dont les trois suivantes sont les ylus 
belles.

J i g .  j . l . e  M a n u c o d e .

t.e i\Jan n eo  de est un oiseau de Paradis des 
ylus rar-s. II a a - yen - pres la grandeur dun 
etourneau,et son plumage est d’une couleur va- 
rtee it brtUante I.a trie, lr con, les titles et la 
queue tout rouges, mtn le sonimrt de la tite 
tire sue le jaune. Amour dr la yoitnne tl y a 
un cercle de couleur verte et d tin eclat sent- 
IdaSle <1 ccltit de Pacier yoli. Le ventre e>t 
tout a fait blanc. II sort de la queue deux tu~
1faux de plumes longs et de couleur rouge, dont 
I'extrimite courbee est garnte de barbes votes 
trii’brillantes et plies en forme sytrale.

Fig. 2. Le Magnifique.

Ce worn - L\ est bten Ad <5 cet oiseau de Para
dis a came de son plumage magnifique. La tite,le 
dos et la queue sont d'un brun lutsant, les oi- 
les sont juunes, la gorge, la pottrine et le ventre 
d'un bleu verddtre et tres-bnllant, et derrtere le 
cou tl silivt deux bouquets de plumes jennies 

F



νοχ.ηλιδότοικ r.npsb'JStxWK,  e* croret xoatea· 
voufft ττ.ν Οέ«ν αυτού ωραιότατων. Αντί των μβ- 
ιταίων τττιβων τη; ούρα; «χ5ΐ Λυο μακ·χ «υρμα- 
το«ι«>ί* κονδύλια % τα όττοΓα 6/ου<?ι μονον ίίς το 
«να μίρος τρίχας μαχροτάτας χα: Γραα-νχ;.

Εικ. 3· ΠατρηκϊεποΛτηνον το Τίτερη-
6(χνογ.

%

Τούτο βινχι «τχ<δόν Γαον χατα τό μ«γ*0ο> καί 
Την ωραιότητα μ* τό άνωΤ.ρω. Η χβφαλη, ό 
τράχηλο;, καί ή κοιλία του φαίνονται <:ιλ:τνθ'ρω* 
τιινονάλανα, χα: ως χρυαολίττ.Λω'α. Κ. χβι λαι
μόν ·<ό$τ , χα: r -τρυγας χα! ουράν υττομι>ανα· 
ττλχ̂ χ ή ουρά aro<?:>.£ft χρώμα γαλανόν. Τ ττοχά- 
τω6εν των ττΤίουγων του ϊτρθ6«:νου*ι τινα μαχρα» 
μβλανόςιλττνα χα: ατταλα τττίρα, τα oroVa υψώ
νονται ί-ί τχς ράχης χα: των τττίρυγων αυτού *:ς 
βχγμα βουνού» χαί τταριςανουιτι την Oeav αυτού 
τταρα^οξοτάτην.

t.ichfteet tn noir, qui donupiit a ϊ ο :unit mi aiv 
de heaute tout particular. l)u milieu de la qunu  
i1 sort deux tuyaux longs, semblaldes an fi ^ ,iar. 
ch jf. qnt en se eourbant forme nt un cercle lar.-et 
et (font settlement wi <6ti ett revetu de barbes 
vertes tres -  courlet.

Fig· 3. Le Super be.

Γ"c bel oisenu est a peu-pris de la mime gran· 
deur que le price lent y et pas moint beau par let 
couloirs de son plumage. La life , le der-.ierc 
dtt con et le ventre sont d tin bleu duir tres- 
lustre, et qui semlle it re convert S  realties d'or. 
/.« gorge est de couleur vtolette ,  lei atles et U  
queue sont d tin r.otr mat, m.ji: la demure change 
nu-ii en hleu. Sm le dos tl sort de dessotis chuqtie 
aile des plumes tongues, mo lies et d'un note lu
stre , qui, se repns.mt comtue nne coIJme par 
detcus le dot et let odes, doiment <i loiseuu uu 
air tout - «I-/«/;/ ttnguher.
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τ  Σ τ  P I X E  Σ.

H  φύσις χαθωπλισβ το Xion.* τινων τετραπόδων 
ζίόων με άκάνΟας, roc? ίδιαν αυτών φύλαΚιν xocc 
ΰπερόντπκτιν. Efe αύτά ανάγονται οί Κ χ Γ ν ο ι , 
xott κυρίως ο; τ ” ςο ιχ * $ >  των οποίων ευοισχον- 
ται ε?δπ διάφορα.

Ε ικ . ι . Ε χ ί ν η ς  ό  Κ ο ίν ο ς .
θ ’ Κο ι ν ό ?  F.’ χ Γν ο ς ευρίσκε ται «τχεδόν εφ Ο

λου του παλαιού Κόσμου, έκτος των ψυχρότα
των τόπων, χα: διατρ&ει 6·*? δάση χαί κήπους , 
τρεφόμενο? μ* μυας , φρύνους, καρκίνου?, έντο
μα , όπωριχά χαί ρίζα?. Οι άνθρωποι τον χρα- 
τουσι χαί etc τούς βαθμού? , διά να αγρευη τούς 
ποντικού;. Κ χ «  δε ίο  δάχτυλων μήκος, χρώμα 
αίΟον , χα: χα& όλον τό άνω μερο? του σώμ.*το«, 
από τής κεφαλής βω; τη; .ουοας , αχανΟ.α; πυκνά; 
χα! βραχεία?. Είναι δειλάτατο?, χα: όταν ενο* 
χλχΟί* υπό τινο;, τυλ:σσ.:ται *·»ς σφαίρα, χαί τό
τε δέν δύναται κανένα C»*»ov να τον βλαψη. Κο- 
λυμ€« επιτήδεια * κοιμάται ϊήν ημέραν, χα: εκ£αι
νεί μόνον την νύχτα εί? τροφήν. Τον χειμώνα κεί- 
τεται άπονεναρχωμένος είς τά κοιλώματα των δέν
δρων.

Ε ικ  2. Ε \ ΐ ν ο ς  ο' λ Γ α χ ρ ο 'ο τ ο ς .
θ ’ Κ χ ΐ ν ο ς  ούτος είναι μικρότερο; του προει

ρημένου , χαί μόλις 7 δακτύλους τό μπκ09 , χαί 
διαιτάται κυρίως επί τί*ς μεσημβρινής Εωσσίας. 
Διαφέρει δέ του κοινού Κ χίνου κατά τα μαχοό- 
τεοα αυτία * πλή,ν κατά τα λοιπά είναι ομοιος μέ 
•κείνον.

Εικ. 3 · Ο ' Τ ε ν ί ρ ά κ η ς ι  

Εικ. 4· <*· κ α ί  β . θ '  Τ α ν ρ ό α ι ς .
Ο Τ ε ν δ ρ ά χ π ς καί σ Τ  ανρ ε χπς  είναι δύω 

•Γδη Κ.’χίνων της Μαδαγάσχαρ, οί οποίοι εχουσιν 
6 ιως 7 δακτύλων μήκος , χαί ρόγχος μαχρόν , x«j 
τρέφονται καθώς χαί ό txjs Ευρώπης κοινός Εχίνος,.

ido .·.*. — Τ. If'. /Υ·. ·*.

A N  I Μ Α  U X Λ P I l { U A N S .

-Ϊ"^ϊΐ nature η pourvtt η la defense tie pluueurs 
tpia-lmped'es en eouvrant leur prau dr piquant; 
on j; contj'ie prihcipalenient les differ er.tes etpece* 
de V o t e ,  epi ct.

Tig. i. I.'J [frisson ordinaire.
On tmuve eel annual dam presque toutes le; 

parties de I ancien mondr % except* dans les pays 
trap J)aids; il i>il dans les fnreti et dam les jm -  

oh il se nournt de crapan it , d'icrevistet, 
dr souris , d'insectei, de fruits et de racmes, an 
le item mime erpres dans les Vtables pour en 
chaster les souris. Sa longueur est de io  ponces> 
sa eouleur est brune, et son dos est tout seme de 
piquant d/puis. In tile jntquu In queue. II est 
tres-peurenr; «1 fapproche .Cun ennemi 11 sr re- 
tteat en forme de bottle, et alors aucttn animal 
n est capable de Vattaquer. Il nage trh bien; 
pendant le jour il dort, et c* nest qne la unit qn'il 
rode pour chercher la nourriture. Pendant tout 
t'hiver cet animal se trouve dans une esyece d'en- 
gourdusement y et don dans des arbres creuxy 
sans avoir besom de la mot/idre nourriture.

Tig. 2. L'lKrissan a longues orcilles.
Cette espece d'Herisson est plus petite que la 

precedent* , naynnt qne 7 ponces de longueur ; 
on le trouve pnncipnlement dans la Hus fie me- 
ndonale. 11 ressnwle parfaitement a Pilerisson 
ordmatre. excepte quil a Us ore dies benucoup 
plus longues.

Fig. 3. Le Tendrac.
Tig. 4. I.e Tanrec.

Ces deux «spices d'Herisson se trouvent dans tlie 
de Madagascar. Leur longueur est de 6  u 7 pou- 
ces ς P out tie longs museaux de cochons et se 
uournssent tout comme les Herissons ordinaires, 

F  t



Fa x . o K % xoou()<\*.
θ’ E* λ ι x ό o 1» p ο< T  ς ο ι ξ  ζιΓ χατ* την Βρβ- 

ffcX:*·/, καί την Νβαν Ισπανία/. Εχει >8 
δακτύλων μήκος * αναρριχαται s:*c τα δένδρα με 
την βοήθειαν της τυλ'.σσομβνης αυτόν ουράς , κα: 
τρίτρ^ται με τούς καρπούς αυτ».>ν. Είναι ευκολοη- 
μ έρωτος, καί το κρέας αυτού λ', rap ον κα: νόμιμόν.

Γ.ιχ 6 . Ο' Orp'iUV.
Ο θ ύ ρ σ ω ν  j / f t  τ·/> όμο·θ”η · ν με τον κν-ο- 

ρ* ΠεριπλαναΤαι επ· της Καννδα, κν) της Νενς 
Α ντλίας, κα: είναι ·: ποδας το ;»ηκο%. Τρέφεται 
δε με οπωρικά %κα: δίνδροτϊ'-υδ·»,, κα* μαλιοα 
τν-ς αρκεύϋου. V. νΟνπτετα· ντο την γήν, πλησίον 
Των δένδρων, κα! ανα'.-·'χάτα» είς αυτά, κα· ?χει 
χρώμα αμαυροα·,6ον.

Κϊν. 7 · Τητριϊ  ο M uKpoorfVV.
Τούτο το σπάνιον (ίωον ευ/ίσχδται κα~α τα

δασο των ανατολικών Ινδιών. Εχει <2 τοδων μή
κος , βραχύ να* ταχύ σώ μ α , κα: χρώμα κοκχ·.- 
νοκίτρινον. Kara το ακρον Τη.ς ουράς αυτού κρί
ματα». εν.α< μεγάλος Ουλάνο;, ό οποίος συγκειται 
aro  μακράς , γονατωδεις κα: αργυρο-τ-λπνους τρί
χ α ς , καί πωλείται ακριβά* επειδή <τωζί». μεγαλη.ν 
υπόληψιν είς τούς εκβΓ ανθρώπους.

Fig, $ύ /-e Cor,hi η
r.e C o r n  flu 's· tin .mint.il piquant, qu: 

dtjjtre l· rat: coup des especcs (If Pore-epic:, nr/;,/·*»/ 
fie tfouve que dans le / {rail ft l j  nouveile l·..- 
pagnt. Sa longueur a t dr ifi poaces; il a tn t  
longut queue , an lieu que cells du fore epic a t 
ires courte . il monte sur Its arhres. u  rtti/nt mix 
branches av/c sa queue, cr que le Pore epic nr soar it 
fairr.et te nourrit de fruits. Crt animal est smeep- 
tilde de s'apprivoiscr el sa chair est grasse et born'.

Fig. 6. F  Ur son.
l.a longueur de I 'Urson est de 7 pieds; il 

re**· mbit beaucoup an castor pur sa tulle et pai
sa grmseur, el vit dans le Canada ft dans la 
noiivrUr /tnglfterrr. I! se nourrit df fa r ts  t ( 
d ecorces d'arhres. ,t prmcip il/mrnt dr crux du 
"fntevrr. II ertutr son md sou, hi racinrs da  
arhrrs, sur la  quel: it cnmpf amt . Sa cou'eur 
f<t dun hr tin fonef.

Fig. 7. l.e For cr pic a queue, longue.
C(t animal e\t fxtremnnent rare; on nr If 

trouve qur dans les In Its, on il 1 -it dans Its fo 
rlti. Sa longueur a t dt ·.» pints; son. corps a t  
t ra .^ros .  nuns court, ft sa content eu d’un 
jaunt mug nit re. 11 a tine queue fort longue, au 
bout de la quelle 1/ se trouve nn bouquet touffu 
de pods longs, noueux et de couleur d'urgent, qui 
est extremement recherche ft pnijt a « ran l prix.
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K N T  Ο Μ λ  Λ ΐ  I Ο Λ Ο .Γ

Κιχ >. Καρκίνος ό \f(>T.nng.

ίί>Κ *-χ .-Sr TMV IhtwVMV .*< Τ*
νερά* νλλ .«ι*·»?’'s/o*r··' *ν· πολλά μονον <ττϊ τ/·ς 
ξκρά< , καθώς ο· X « Λ^α ΐ ο ι  Κ α ρ χ ί ν ο ι ,  of 
οποίοι δια *ρ-^ουσι -/ο-·» ά̂ ^ά*η ·κς μβ«ηιμ€ρινκς 
’ Λμερικχ.ς, εμφ».ιλεΰοντες ύπό τ ο  γί*ν , χαι τρε- 
COJUVOt με 0?ΤΛ>3ΐκά {̂νΛρ».*ν. To πλάτος *UT(W 
είναι δακτύλων Λ, ro χρώμα *'<ioxo/y.*v*v, r με
λανόν, χαι α.ι χηλα.1 άνισοι. <> πολυπλαοιασμος 
αυτών είναι θαυμάσιος * έπεώπ πολλάκις χαλύ- 
πτουσιν ολοκλχοους πεδιάδας , xa*. μάλιςα τοσον 
ruxvv. ‘ rj-e «v/o ερχουσι, νομίζει τις on χινεΓται 
•λ επιφάνεια τ?ς νχς. Τον καιρόν r**c ωθτοκίας α- 
ro«)r/i ου/τιν εις παραθαλασσίους τόπους, xai α- 
ναρριχωνται εις όλοι τα. απαντάμε να ιτωματα, καί 
ετι είς αυτούς τούς οίκους κα: ”*c εχχλτντίας. To 
χρέος αυτών είναι φαγώσιμο·/· πλόν πολλάκις φαρ
μακερόν ,  όταν τρωγωσι καρπούς 45·νρ?ιακτρούς.

Ο ΚοχλιοΛίτης.
Ejk. 2. <τ. Εντός ror Κοχλίου.
Κιχ. 2. β. Εχτός τοΓ Κοχλίοι.

Ο* Κ ο χ λ ι ο 5 ύ τ πς υπάγεται εις το γένος τών 
Γ υ μ ν ο ο ύ ρ ω ν  Κ α ρ κ ί ν ω ν ,  of όποιοι μκ ε· 
χοντβς ουράν όφρακοφόρον, εμέαίνουσιν c-ς τούς 
απαντωμενους κενούς κοχλίας, και ζώσι μονά· 
$«ν. Ε*ρποντες, βαφάζουσι χα! τό κοχλιόςρακον, 
xai υπερασπίζονται έκεΓΟεν με τάς εαυτών χπλάς. 
Ζωσ«ν επί της ζκράς, πλησίον των ύόάτων , ύ.τό 
τά καρποφόρα όενδρα, τρεφόμενοι με Τούς καρ
πούς αύτών. κΓχονσι Sc εως £ δακτύλων μήκος.

Jnfftlti %. — Γ. Ζ*' Λ'ο. Τ3

fS ’SHCTES REM M H U ABLE5.

Fig. ι. l.e Crab?, de tent nu de mon- 
lagne.

■ f  J .i J...r\‘itiH tit f t ’.'tnt fiat ertlmti-tmtiit ilant
lea n ; 11 y en a ansu plnum/t rtpiee* qui ex 
trnuv/nt ton jours par tr.rre, comm/ p. er. Ic 
C rn b e tic te .r r c , qut vtt dans ics fariit dr. 
Γ /Interiqu/ miruiionctle ; i! se creme, d/t tirri/rs 
et ιβ non/rit de fruits d’nrbres. II eit large li- 
peu.prh de. six ponces, de couleur route-brtt. 
utUrr ou noire , rt ses pinces <ont de grandeur 
intitaU. II se inulnplie si prvdigititsement. qut 
souvent on trouve de longs districts qui /it sont 
converts, cl on ces animnux sont tellement etc- 
cumnlit, qne toutt let te/re sttnbl/  se. mouvoir 
lorsqndt conuntncent <) marcher Quelqurfois 
ι/t s'approchent par bandes innomhrablcs de la 
mrry /t  snivent ioujonis leur route par la ligne 
la plus droit/, rn escaladant tout ce qui s’eypose 

lem passage, mime d/s motions et des egltsrs, 
Il.< font ositr Helicals λ manger, mats lortqu'ils 
out mange des fruits venentut, leur chjir est 
empoisonnie.

Bernard filer mile, 
fig. 3, a. Dans la Cnquille 
fig. 3. β. litis de In Cnquille.

Cet animal appartUnt dans ( esplce des eertvis- 
ses,dont les queues n*ont point iVecaitles. Cinstinct 
Us pone pour cela ii chercher des coquilles vuides, 
dans lesquelles its sc logcnltl vivent sohlaifimcnt. 
Us import ent en march ant leur coquille sur U dor, 
et e'est a us si Hu dedans de cette habitation quits 
presentent leurs serres pour leur defense. Us sont 
de la longueur dW-peu-pres trots pouces , et vi
vent coutinueUement par terre, dans le voisi. 
nage des cdtes de la mer et sous des arbres frui
tier s , dont its tirent leur nourriturc.



Εικ. 3· ΚοχλιΟΓπτης ο Θαλα^ιος.

Καί τούτο το είδος ανάγεται ωιταυτω; ε·’;  το 
γένος r«v Γ  υμνοούρων Καρκίνων. Κ χει δε 8 δα
κτύλων μχκο:, κ**: διαιτάται εί; τού; ρ*·χθ:χ αί- 
γιαλού; . όττου εύρίαχει μεγαλα κενά κοχλ·ο?ρα- 
κ ν , κα .-μιαίνει εί; αυτα.

Εικ. 4· θ ' %Λμΐ(οκ<ν()κίνο<;.

θ' *Α μ μ ο κ α ρ κ : ν ο ; ευρύτκεTort κατά τα 
«ομωδιτ rftpa$ot).*<r/Tta τ /; μεΛομ^ρινο; Λμβρι- 
κ /;. Κ*χ«ι εως 4 δακτύλων τ:λατο;, καί ττοδα; 8, 
με τού; οττοίου; τρέχει ταχυ'ατα fr : τν; άμμου 
<.*; αραχνο * ω«ςβ ιτττανίως αγρενεται. Το χρώμα 
του είναι αίΟοταιον , r ρυτταρόλευκον, καί αί δυο 
yrXoii αντου ττολύ ανιηοι * εττειδά τι μία είναι μι- 
χροτάτ>*., λ δέ άλλχ μβγίο?, ττ.ν orotav ό:Γτει 
νιτεο τ/.ν κε^αλ/.ν επί Tr; ra y r ;, διά να «ικ τον 
βμτ:οδ:ζ« β& το τρε^ιμον. Κ rr: τού οςράκου εχει 
δύω μεγάλα; τετραγώνου; τρύττα; , όθεν τ:ρθ£άλ- 
λει, >·. αποσύρει τα ομματια του.

Γ/#. 3· Bernard I'Hermite de mer.

r « t  encore une espice d'icrevisses dont la 
queue est depourvue d'ecadles. F.lle est longue 
de hint ponces et bru te In hot At de Li mer, on 
I'e.m est baste- el!e y cherche L i co juiHes vui- 
des det grands 11masons de mer pour en faire 
son logement.

F i g .  2. f . e  C a n n y  C a v a lie r  o u  C o u 
r t  n r .

I.e C a n e  r e  C a v a l i e r  est une cspecc tfi- 
crevmes qut vit dans I Amenque meridionale aux 
Lords snldonneux de la mer. II est large A'Λ pen. 
pies quatre ponces et la nature l a pourvu de hutt 
panes, an nwyen desqnelles il court comme les 
araigiiees, dune si grande vilest e , qn'tl nest 
guires possible de I'attemdre. Sa couleur est d'ttn 
brun gr.satre on dun blanc sale; il est muni 
de deux ptnees fort megalet, I'line etant tres-pe. 
tite it Vautre lies grande ; il les reptie en con- 
rant par Aessus la fete et les pose sur le dos pour 
ne pas en a re gene. Dans sa coquille il i; a deux 
grands irons quaere’s, a travers desquels il pent 
faire sortir ses yeux et les faire renlrtr.
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Φ ΤΤ\ ΦΑΡΜΑΚΕΡΑ ΤΗΣ ΕΤ- 
ΡΛΠΗΣ.

Ειχ- ι. Το Λκονιτην.

Τ ' » ·  - .  .  .
λ. ο Λ κ ο ν ι τ ο ν  ft70(1 «να των Φαρμαχβρων φυ

τών τί*ς Κυρώπης. Φυτεύίται πολλάχις προς ςο- 
λτν τ«ν  ήμετβρων χήπων, χαί «να6λα·ςανει «να 

χαυλόν ν (ως ■; ττοδων , χαί άνθη ιώδη ®»ς <τχ£- 

μα πίριχβφαλαίας. Ε π ίσης χαί τα φύλλα χα: τα 
αν On αυτού είναι φαρμαχορά , χα: πολύ μάλλον ή 
γογγυλωδης ρίζα , ητις προζίνβί «ίς ανθρώπους χα< 

ζώ α  οδυνηροτατον Οανατον. Οι ιατροί όμως με

ταχειρίζονται την ρίζαν χα: τά «άλλα αυτού ώς 
δραςιχώτατον ιαυ.-χτιχόν μέσον.

Εικ. 2. Ίο  Στραιιόνιον.

Καί το Σ τ ρ α μ ό ν ι ο ν είναι ωσαύτως επικίν
δυνον φαρμαχβρόν φυτον, χα: φυτρώνει γνησίως 
ere της ’Αμεριχης * πλη,ν τώρα επολυπλασιάσθη 
χαί χατά τούς χππους χαί τάς πεδιάδας τί-ς Γερ
μανίας ως φυτόν άγριον. Είναι δε επέτειον * αύ. 
ζάνβι 3 *ως 4 πόδαί ' έζαπλώνιται πολύ ,  χαί 
εξανΟβΓ ωραΓα ,  μεγάλα χαί χωνοειδή άνθη. Μβτα 
Την άπάνθπσιν άποχτα σπορο θήκην μεγάλην χαί ακαν
θώδη, όμοίαν σχεδόν μβ της άγριοχαφανίας. Αυτή 
περιέχει σπόρους μελανούς χαί νεφροσχήμους (Εικ. 
α.), Οι όποιοι efvat δμοιοι μβ του μελανείου , χαί 
το φαρμαχερωτατον μβρος τού φυτού * επειδή

PLANTES FF.NKNEUSES IN  
D1 GENES.

Ftg. ι. I.'Aconil ou Tup. -L oup.

Ϊ J A c o n i t  til uni Jit flantrt indigenes Its 
plus vencneuifs. On le cultive frequemment dans 

not jardint, purcf quit en fait un btl or dement . 
il poutte une tige de la hauteur de * A } pied/ 

et porte des fleurs de couUur violette, qui rtpri- 

sentent fit quelque faqon un casque. Set fleurs el 

ses fentiles tout tgulement ventmeuses, mats set 

partie la pint dangereuse est la racine qui res- 
semhle ά m/i navety et qui cause la more la phis 

douhnreuse Δ tons cent qui tn mangent, (ant 
hommes que betes. On $e sert mo lg re cel a de ses 

fendles et des fleurs dans la medicine, comnte 

d'un remrde fort salutaire.

Fig. 2. 1m Pomme epmeuse, ou filer be 
atix Sorciers, ou la Stramoine.

Cette plante est aussi trh-vinimeusc. Sa veri

table patrie est ΐ  Amtriqne , mats elle s'est natu- 

ralisee dans nos cltmats, ou elle croil maintenant 

sans culture dans les champs et dans les jardins. 

Elle est une plante annuelle de la hauteur de 

deux a trots pieds;  sa tige est trcs-rameuse et 

porte de belles fleurs blanches snnblabL's d des 
entonnoirs. Λ  cede fleur succe.le un fruit da 

volume ιίιυι mar on d'Inde, et qui est com me 

ce dernier garni tout autour de pointes. Ce fruit 

content des sentences noires> un peu apladcs et 

semblabks u un petit rein ;  ella resstmblent ά-peu-



τβογόμβνοί μ.ότρίως, 7τροξ·νοντι νυ?«Χγ:«ν χα: 

σκοτασμόν* υπέρ ΒΙ το μβτοον, καί ύάνατον ά· 

$ίυχτον.

Εττιιόό μ«ταχ*(ριζόμ*θα αυτό τό φυτόν πολ· 

λάκις καί τρος ςολτιν Των χκττων, rp tr a  νά 7?ρο· 

φυλαττωμίβα άπ αυτό. Ο» ίατροί όμως μβτα* 

χειρίζονται χα: τούτο προς ώρελειαν.

p r «  πμχ ifc la Nielle romaine et sont pre-

cistment la partie la plus venimeuse cU la plante. 
Files sont narcotiques ft stuplfiantes, tt quand 
on en prend une dose un peu fortey tilts consent 
infailltblemrnt la niort.

Com me Cette plante est cult tv ie dans no; 
jar dins pour y servir d'ornement,  il font prendre 
toute: Its precautions possibles, <i fin qu'il nen  
arrive pas d'accident fachenx. On pent aussi 
en faire usage dans la medecine.
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Ο Φ ΕΙΣ  Λ Ε ΙΟ Σ  Η Μ Ε ΙΛ Τ Ο Ι, SERPENS REMARQJJABLES.

Eix. i. Βασιλίσκος ο Τλλοφορος.

( >  Β«<Τΐλΐ<ΤΧθς «ύρί«ΤΧβΤαΐ Χα! ί 7t« των δύω 

ΐ ’νδίων. 'Ανάγεται δε εις το  γβνος Των εχιδνων, 
χαί νόμιζε ται ό φαρμακερωτατος ακό ολουι τους 

ο 'φ ίκ . Κ:7ναι μονοχρωματος > κίτρινος χαί ολίγον 
υτταιΟος, 6 πόδας μάκρος ,  χαί ισοπαχής με βρα
χίονα άνδρός. Ε χει δίσχους τινάς <ίς όμματούε- 

λ α ,  όπισθεν τ«ς χβφαλίί» επί του δέρματος, τ -i 
οποίο/οργιζόμ,ενος όγχωνει, χ*'. διάτούτοωνομάσΟη 
Τ ε λ ο φ ό ρ ο ς .  Τ ο  δάγχαμ.ά του είναι τόσον 
φαρμαιεοόν, ω<τ$ μετ' όλί/ας ςιγμάς επιφέρει τον 
0/ίνς-τ- ' ό ίχνευμων όμως τον τρώγει α£λα£ως * 

X" . ΐ/3ο* τον μανΟανουσιν άχινδύνως διάφορους 
τ. a ’ ti'xc. Ο ταν εζαγριουται, τι άγρεύει μιχρα 
πτηνά πρός τροφήν, «τέχβται όρθιος επί της ου
ράς ώραν ίχανήν · Ο θεν ο: τερατουργοί των Ιν

δών τον γυμνάζουν, χαί χορεύει όυτω όρθιος.

Ειχ. 2. θ’  φις ο Μνοφαγος.

Ο Μ υ ο φ ά γ ο ς  'θ  φ ι ς εύρίσχεται κυρίως 
πί t5s Καρολίνας, καί εχει 6  «ως 8 *οδ5ν μη*

·?>£· ι. /.« Serpent ά tunelt.es, nu Ser 
pent couronnl.

c serpent se trouve ({tint Its deux halts ; i/  rst 
vivipare tt par consequent <iu genre ties vtperes. 

On le dit It plus vtnimeux de tout Its serpent. 
Sa couUur a t brtindtre, tirant stir 1e jaunt, 
sa longueur est de six pieds, et sn grotstur ctllt 

dun hrot d'homme. Sur la partie de la ptau qui 

se trouve immidiatenient derriire la tite el que 

Γanimal. ptut enfier t qunnd tl entre en col).rey i/ 
se trouve tine tache brunt, dont la figure re*, 

semble ά celle d'une paire de lunettes, et cette mat 
que lui a fait dormer son nom. Le venin de ce 

serpent est tellement dangereux, que sa morsure 

donne la wort dans pen d'instans  ̂ mais cela n*ern- 

plche pas que tIchneumon tie le devore sans au· 
cun danger4 J.es Indiens ne <raignent pas mime 

de lui enseigner «  faire different tours d'adresse, 
et de !e dresser comme on fait chez nous avec Its 

chiens. Quand on Virrite ♦ ou qutl vent prendre 

de petits oiseouXy qui sont sa proie ordinaire, 
il s'eleve en Cair tout droit sur sa queue et peut 

rest'r longtems dans cette attitude,  dans laquelle 

les jongleurs indiens out trouve les motjens de lui 
apprenire d executes differentes dames.

fig. 2. Le Serpent, noir.

Ce serpent vit principalement dans la Caro

line ;  sa longueur est de 6  i\ $ pieds et sa cou- 
G



χος, κα: χρώμα μελανόςιλπνον. Δεν είναι ζώο* 

επιβλαβές, αλλά μάλιςα ωφέλιμον εις τον άνθρω

πον * επειδή άγρούει τούς ποντικούς με μεγάλχν 
βφβσιν, επιτηδειόττιτα χα: εύςροφίαν* όΟβν οί Κα- 

ρολίνοι τούς τρέφουσιν ως οίχιαχα επωφελή ζώα. 
O'vtss τολμηροί χαί οργίλοι , ©ρμώαιν ενάντιον 
Των «νοχλούντων , καί τούς χαταδαγκάνου- 
αιν · επειδή όμως δεν είναι τό δαρκαμα α'/Των 
φαρμακερόν, δεν προςενεΓ οντε κίνδυνον τινα. Λε- 
γου/τιν δη  κατατρέχει καί τούς κροτάλου; Οφεις, 

καί τούς χα τα τρώγει.

In r  rfun noir luisant. Tl t in t  rien tnoins que 

dangereux aux hommes % mais il leur rend plu- 
tdt des bienfoits; car il poursuit opinidtrement 

Us rats tt Us souris, (t a une si grande tiextc- 
rite pour attraper s t  proie, quon I f  prend dans la 
Caroline pour un animal domnlique fort utile, 

el que mime on U nounit comtne tel. Il est trh - 
hardi rt facile Λ irritrr ;  il saute alors avec une 
fureur incroyabU stir h  personae qui l'offense et 

la mord ;  ma:s sa morsure n'dtr.nt pas venimeuset 
on n'y court pas dr danger. On pritend que ces ser

pens attaquent et devorent les serpens ά grelots.
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Π Τ Η  Ν Ο Σ Κ Ι Ο Τ Ρ Ο Ϊ .  E C U R E U J L S  V O L A F S .

Ι^αΟο»< εύούτχονται πτν.να όψάρια , ούτω χα< 
πτ/ινα τ'~-χποδα, οίον * αί νυχτερίδες ο: ΓΓτηνο- 
«χίουροι * .«. τ. Of οπίσθιοι αυτύίν πόδβς *υνεχον- 
ται με τούς έμπρο'ϊΟ.Ους δι ύμενος* ο0«ν δόναν- 
ται να πχδωαιν ο * *-«·>< ■ ο πόδας μαχοαν, a? ε
νός εις άλλο δένδρο·/ * πλν.ν πρό< τ« αν*» χαι 
κατ’ ευθείαν δεν πετ^χτι, αλλα μόνον πλαγίωε , 
και άνωθεν προς τά χάτ*>. Κι? ήμας aval κυρίως 
γνωςά τα εφεξής τρία είδη αν Των.

Ειχ. ι. Πτηνοσκίουρος ό Ripyivior.

Ουτος ο Σκίουρος εχβι, χωρίς τλς ούρ«<, ,5 

δακτύλων μ /κ ο ς , καί βύρίβκεται κα-ά τά< θερ

μ ό  τ·ρας επαρχίας τ7ς ‘ Λμερικ/ς. Κ χει χρώμα αί- 
Οόν μετά  υποκίτρινου, μελανάς χαΙ πλ αγίας λω

ρίδας επί τνς ράχης, κα! τα άκρα του ύμενος με- 
λανα. Τρέφεται με όπωρικά, καρύδια και *σττο- 

ρους, χαΐ χοιμαναι την /.μέραν* την δε νύκτα 
•ζεοχβται προς έρευναν τροφής.

Εικ. 2. Πτηνοβκίοι,φος ο Ασιατικός.

Λυτός είναι μεγαλύτερος από τον προειρημε- 
νσν τό ένα τρίτον εχει χρώμα λευκόφαιον, χαί

.* / η exist e pas seulememt ties poissons vntan*, 

la nature a aussi exit tier quadruye let voltws, 

eotnme p. ex. let chauves tourit, let eenreuils vo 

Inns etc. Ces desnie/s out tine peatt Λ voler (ten- 

due entre let pieds tie devant rt ceux dr dtrrtir/y 

qtn ienr serf de voile pour faire des routs dr 2·' 

juu/uA ;$o pieds d'ttn arbre a tin autre. Cepen

dant tl n'eit par capable de delever en hout . 
ni de voler dam une direction droite, if fait 

settlement der sautsy dot.i le nwuvement tit pro. 
longe et la chfite r, tar tee par la pcan Undue , 
dr rente ·pie I'antmal vient <) terre dans une di

rection oblique, Nous connaissons principaUnte.it 

trois expects Cts (curemls volaus.

Fig. t. l'F.cureuil volant de la Vir-
gi‘iie-

J.a I on·'tie ur de ce.t ecureuil est de $ ponce* 

sans compter la queue; tl vit dans les provinces 

les plus temperies de I /Imerique septentrionaie. 
ί.Λ couleur de son po l est d'ttn brim fauve y stir 

It Joj il a drf rapes nmres et s.i peatt it voler 

est garnie d’ttn bor t note. II se nournt de fruits, 

de noix , de g tames i il reste tout le jour dans 

son md pour dorm.r, et n'en sort que la nuit 

et qtuitd la faint le presse.

Fig. 2. L'Ecureuil volant de I'Asie.

Cct icnreutl est da tiers plus grand que le 

precedent et sa couleur est blanche tirant stir U

G o



διαιτάται ως επί το πλεΡςον μονάχην χατά τα 
δατο τίίς Σι£>ιρ:α5* Κατασκευάζει φωλεάν μβ 
βρ να απαλά εις Τα χΟιλωματα των δένδρων , χα} 
τρέφεται μ« φύτρα , βλατούί χαί «τποροθ'-χας Των 
συμτ.δων χαί πιτυων. Το δέρμα τον είναι ευτε- 
λες γουναοιχόν.

Εικ. 3· «. xoci β. ίίτηνοσκίουρος ο
ΙΙεται/ρισΓης.

θ' Τ Ι ε τ α υ ρ ι ^ η ς ,  η Ινδι κός  ΓΙτπνο- 
σ κ ί ο υ ρ ο ς  είναι δ μέγιςος μεταξύ όλων των 
γνωφών Ζχιουρων * έπειδδ χωρίς τ?.ς ουράς εχιι 
ο $ δάχτυλων μ£χθς. Το χρώμα του είναι διάφο
ρον* διότι ευοίσχονται χαί αίΟοχόχχινοι (Κιχ. 3 . « .)  
<αί φαιο: (Κιχ. 3· β·)· ^ωτι χαΟ ολα τα μερτι 
*ων ανατολικών Ινδιών, χαί είναι «ίς αχρον α 
πρόσιτοι χαί άγριοι. Η τροφή χα: διαγωγή αΰ- 

είναι χαΟώς των λοιπών £χιουρων.

grit. II vie solitairement en Silerie dans <f!p 

grandes forits de bouleauXy ou il sc fait dan's 
un arbrt creux un nid d’unc mousse tristend/e. 
II sc nourrit dc bourgeons, dc jeuncs pousscs it  
dc chats du bouleau ct du pin.

Ftg. 3. (x. et β. Le Taguan.

I.e T a g u a n  ou ccureuil volant dc ( hide,  

est ic plus grand de tons les ccurnuls connus , 

car ja  longueur est dc 23  pouccs, sans compter 
la queue. 11 vit dans let Indes orientates, et 
on le irouve de difjcrenies couleurs ; il y en a qtti 
ίθ/jf d'un brun fauve (Fig. 3 . a.), d' mitres sont 
grit (Fig. 3 . β.). Cet ccureuil est pettreux et trls- 
tauvage;  sa nourriturt est la mime que edit 
JU tous les autres icureils.
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ΦΤΤΛ ΑΡΑΜΛΤΓΚΛ Τ ίΙΣ  ET- 
ΡΛΠΗΣ.

Εικ- i. To ΣίνιΛί.
(To Σινάπι.)

r P ,  . ...............................................-  YJL o S i v n t t ,  χαι μαλιςα ο σπορος αυτου , εί
ναι άπό τά χάλλι-ςα αρτύματα Των φαγητών μα<· 
Τα είδη αύτού «ιναι δύ ο , το Με λ α ν ό ν  χαί 
το A c ux o v  * καί το μ,βν πρώτον εχει σπόρους 
αίΟοκΟκχίνους, το δε δεύτερον υποκίτρινου?. Κί· 
ναι παραπλήσιο·; μβ τον λαψανών . επειδή χαί ε- 
χβίνο εχει τά αυτά φύλλα χαί ανΟπ, xat τους 
αυτούς λΚούς. ο* σπόρος αυτού άλεβεται με 
μύλους μικροί, καί έπειτα ανακατώνεται μ.6 0- 
ζύδι, γλενκΟί . μούςον) καί αλλα αρτύματα. Το 
Ζί'νπτι T*S Αγγλίας είναι τό διασ/ιμότατον καί 
κάλλιςον. R πειδή αυτό «ττεκατίςη προΓον ία -  
κεοδύς βίς τό ίο,πόριον, χαί καταγίνονται είς τον 
κατασκευήν αύτού τόσα τογαςήρια κατά τόν Γερ
μανίαν , τήν Φράνσαν χαί την ’Αγγλίαν · γ«ωρ- 
γεΓται έπιμελως χαί εις τας πεδιάδας. Λ πο 
τό κίτοινον Σίνιπι εκΟλί£ουσι χαί λάδι «ξαίρετον 
καί νόςιμον , τό όποϊΌν είναι παντελώς άμβτοχον 
:r.$ δριμύτητος τού σπόρου.

Εικ. 2. ’ΛψίνΐΗον το Θαλάσσιον.

Τό Θ α λ ά σ σ ι ο ν  ’ Α ψ ί w Ο ι ο ν ε̂ ναι όσαύ· 
τως Αρωματικόν νόμιμον τής Κυρωπης, Πατοίς 
Λυτου είναι ή Ταταοία, χαί Α μεσημβρινή Σι£η-

/ΤληΓο 4$. - r .  IV. Λ*, νγ,

PLANTES AROMATIQUES IN 
DIGENES.

Fig. i. Le Sfaevt ou la Moulitrde.

L t S in  t v  l  t [ surtout 1 * prainr fournit nnr

epice fort agreable et qtii dans not dim,Mr e,t 

la pin f convtnabU λ la saute. On en diitingu* 
par sa eouleur deux especes principal ft % le 

n o ir  et le b la n c ; la semtnct du premier a t  

roussatre tirant stir le noirt et crUe du second 
est jaundtre. La plante ressemble bennconp A 

la navettf ; /lit en a let feuilles , let fictirs jau- 

ties, it l/s uli'pics qui renferment la sentence. 

Sa graine est broyee dans de petits mouli-is, et 
la farine mllee ensu 'd* avec du vinaigre , du 

mofit et des e’piceriet;  par cette preparation file 

revolt propremod le nnnt de m o n ta r  de. L t  

meiUenre se fait en Angleterre ;  comrae elle est 
un article, de commerce trcs · considerable t et 

quelle fait Pobjel de plusieurx fabriques en An· 

gleterre, en France et en AUemagney cette pl.t ite 
est nussi beaucoup cultivee dans les champs. On 

exprime aussi de la semence du Scneve blanc line 

huile, quiy malgre fderete de la graine, e.t ex- 
cellente et trls · douce.

Fig. 2. L'Estragon.

I f E s l r a g o n  est egaleme.nt unc plante aro 
matique indigene, qui est du genre de ('absinthe.

11 est originate de la Tatarie et de la Sibeoc



pc'oc, οπού χαί φυτρώνει άγριον $π: τών πεδιά
δων. ρΓχιι δ* φύλλα <Γ€νά, χαί άνθη μικρότατα 
χα: λευκοχίτριυα. Τα τρυφερά αυτού φύλλα μ.ι- 
γνύονται ως άρτυμα με τον σαλάταν καί αλλα 
φαγητά. Κυρίως όμως κατασκευάζεται δί αυτού 
όξνδι νόμιμον ,  όνομαζόμενον Δ ρ α κ ό ν τ ε ι ο υ ,  
μ* το όποιον άοτυόμενα τά φαγητά, γίνονται νό
μιμα.

m/ridionalr, oh on It tronve sfinvagt. La planle 

a dej feuill.s itro.tts et des fl.urs ext rime tnent 
petites, (font la conlenr est /Tun ilanc jnundtre. 
On se s f t  des jeuner feuilles conunr d'une epice; 
on Its m tt a la $0*0.1* ft dan* d* marts infts. Mats 
Vnvantag* principal 7 non en retire , est un vi- 
rtaigre d'ttne o!eur et d'un gotlt fort agr cables, 
tjn'on commit sous le nom d t v t n a  i g f e  d'F. s- 
t r a g  on  et qui est fort en usage en cuisine.
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Ο Φ Ε Ι Σ  Α Ξ Ι Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Τ Ο Ι .  SE M P EN S R E M  A R G U A B L E  S.

A ·ί?·.*'.* 7 · —  τ .  4· Α?· * « · 4.nfiibu: 7. — Γ . / Γ . .V* 1 J .

Εικ. ι. Κ'\κ*να: η ’Αμφίβιος.

Τ ο υ τ ο  τδ εΓδος Των Κ χ ι δ ν ώ ν  «ΰρίσκεται κυ

ρίως επί της Καρολίνας νήτου, παρά τα; ποτα

μίους όχθ*«. Κμία'νει εις το νβρόν, καί άγρεύει 

β/τιδεζιότ* rot τα όψάοια , καί τα καταβροχθίζει. 

Κ*χ« χοινώ; > ποδών μήκος, οαχην α?0ην, καί 

κοιλίαν κιτρινοπράσινου κα: μελανοκηλίδωτον. Το 

δάγκαμ.α αυτής είναι φαρμακερόν καθώς του κρο

τάλου, κα: διά τούτο ονομάζεται κα: τ δ ρ ο -  

κ ρ ό τ α λ Ο ς. Το θέρος φαίνονται κατά την Καρο

λίναν πολλοί τοιοΰτο*. Ο'φεις, κρεμώμενοι άπο τους 

κλάδους των τταραττοταμιών δένδρων, υπέρ την 

επιφάνειαν του νεοου* όθεν ένεδρεΰουσι τά δψαρια 

χα) τά πτηνά, την συνήθη αυτών aypav. Κατά 

τδ άκρον της ουράς έχει ενα οζυ κερά τον, μβ τδ 

•ποΓον ενόμιζον ποτέ, ότι πληγώνει Οανατηφό- 

ρως* πλην είναι γνώμη σφαλερά* διότι μονον τδ 

δάγκαμα Των όδόντων , με τά δποΓα είναι γεμά- 

τον το ίΰρνχωρον αυτ/is χ άσμ α , ιίναι φαρμαηί- 

f6v καί θανατηφόρου.

Εικ. 2. £χ ιίν ,χ  ή Γ,ΙΛανή.

Ουτος ο Ο φ·.ς ευρίσκοται ώς επί τδ πλ;Γφον 

χατά τά όρη καί του; λόφους τη; Καρολίνας. Κι-

Fig. τ· /.« Serpent aqualique o h  In 
coiileuvre (trait.

C e r le  eipK'e He serpent te frowiv pr'nuipaU- 

mcnt dans la Carolina,  ct v\t an lord des n -  

vUrest ou tl prend dans I'tan des poissons over, 

beaueoup iPad rase et Us devote. Sa longueur 

ordinaire est de cinq picds;  il cs( bran stir U 

do$ et au ventre ■Cun jaunt verd lire , tachetc 

en noir. Sa morturt tst atusi vcnimeuse quc 

cell· du serpent it sonn/ttes, ct qui hti a fait 

donnrr ant si le nom de serpent <i sonnet trs aqua- 

tiqur. Dans l etc on voit dans la Caroline beau- 

co.tji de ces serpens ctenlus sur des hr incites 

d 'a rh n , ct guetant dcs poissons ou des viseauv 

a]uatiquesypour <n faire leur prate. Sa queue est 

garnie d*une pointe corneusc, avec laquelle on 

croyait autrefois qu’tl pouvais porter des blessu- 

res mortellrj;  mats cela est fa u x , ct ce n'est 

quc la mOrsure de ses dents, dont sa large 

gueulc est richenunt fournic, qui est vinimeuse 

et mortelle.

Fig. 2. La Fipere noire.

Ce serpent sc trouve igalement dans la Ca

roline ct i>it principaleme.it Air dcs ino.itajncs



ναι βραχύ*, 2 go* 3  πόδας τό μήχος, παχύσω

μος χαί αργοκίνητος. Ο*"ταν £ΐδρ$θίζβται , πλατύ

νει καί πιεζβι την κεφαλήν του θαυμασίως, χαί συρί- 

ζει τρομερά. Ι^χει χοωμα καταμελανον, κρίκους 

λευκούς περί τά όμμάτια , χαί δάγκαμα φαρμα

κερόν καθώς ό Κρόταλο*.

et des collines. II nest long que de deux ό froit 

p u d s , β( /0/1 mouvemcnt est extrimement lent. 

Quand on Virrite, i/ rend sa tete merveilleust- 

ment large et toute platte, et pousse des sijjle. 

mens horribles. U est dt couleur tout-A-f'ah'noire, 

sex yeux sont entonris de cercles blnncs , et sa 

morsure est aussi vinimeuse que eelle des serpens 

n sonnettes.



£ ?v tcp ta -
t*vrf+ια 5. — T. 4* Af· 29· iHftitu 5. — 7. .V<* ty,

Ε Ν Τ Ο Μ Α  Π Α Ρ Α Δ Ο Ξ Α .  INSECTES REMARQUABLES.

Ei>c. 1. Η' ΣκολοΛεχίΤροτ.

H  Σ κ ο λ ό π ε ν δ ρ *  αν άγε ται εις το y ενο; των 
ονίσκων, η (ούλων. Eivar εν τομον φαρμακερόν, ευ
ρισκόμενον επί των &«ρμων τόπων, καί ετι κατά 
την 'Ισπανίαν, καί δαγκάνει καθώς c σκόρπιός 
φαρμακερά. Πολλακις εύρίσκεται 6  δάχτυλου» τό 
μήκος* εχει 4 °  πόδας καί 8 όμμάτια* διατο;6ει 
εις τόπου; ύγοού; , ύπό τα βρύα χαί σαπημόα 
ξύλα, χαί τρέφεται με μικρότερα ζωύφια.

Ειχ. 2. Κα'νΟιτρος ο ΣφαιρΟΛλάβτής-
α. θ ' 0ηλιχ<>5. β. θ ' 'Λ(5δίνικ<>5. 

θ ' Σ φ α ι ο ο π λ ά ς η ς  κ ά ν θ α ρ ο ;  είναι από 
τό γένος Των ΚοπροχανΟάρων. Αυτοί συζωσι πολ
λοί όμοΰ', χαϊ έ/ασχολούνται αδιαχόπως εις κα
τασκευή/ σφαιρών άπο την νεοχμόν χόπρον των 
ζωων. Κ’ν τώ μεσ<ρ εκάςης σφαίρας γεννωσιν έ
να αύγόν, επειτα την σπρύχνουσι με τούς όπι* 
ηθίσυ; πόδας^ χαί την χυλίουσι με χοπον πολύ·/, 
χαϊ τελευταΓον την χωνουσιν είς την γην. Πολλά- 
χις ή σφαΓρα είναι εξάχις εως επτάκις μεγαλητε- 
•α άπό τον Κάνθαρον-, χαί τότε συμ^οηΟούσι 
πολλοί νά· την-κυλίσωσιν οίς τον άνηχοντα τόπον. 
Οί μ.εν θηλυκοί είναι μελανοί * οί δε αρσενικοί s- 
χουσιν εν α χέρα τον·, ωραΓα πρασινόςιλπνα ελύτρα 
των πτερών, χαί ερυθραν καί λευχοκηλίδωτον ρά
χην* πλην· ιύρίσχονται ολίγοι μεταξύ ενός σμή
νους.

Ebc. 3· Μιίρμιι^ ό Κα^ολίνιος·
Ουτοί ό παράδοξοί Μύρ,ΊΛξ 6ϋρ!<τχ»ται ίπΐ 

τϋί Καοολίοοί. Ε’χ» σχίίόν ι δαχτόλοο· μίχοί,

Fig. 1. La Scolopendre indwmt.·
Γ

■«-'ll S i o l o p e n d r e  indienne apparticnt d;ns 
In famille dcs Cloportes on Mille-pieds ;  cl!i cst nn 
insccte venimcux qui vif dans les pays elands, et 
mime deja en Espagne. Sa morsurc cst anssi dan- 
gerense qua la piqudre du Scorpion. ElU cst de la 
longueur de 6  pouccs, son corps cst garni de o  
pnircs de pattes ct de 8 yeux. Elle halite les ter- 
rains hwnides et vit sous la mousse et dans du bois 
pourrj; sa nourriturc consiste en d'autres petits 
insectcs, dont elle fait sa pr/)ie.

Fig. 2. Lt Piltulaire d'Ammque.
or. La ftm cllt. β. i.e male.

Le Pi l lu la ir  e cst une espice de fouilUmerdc, 
qui vie en socicte dans la fiente de vache et de 
cheval. Chi lui a donne son nom , parce qu*il esc' 
continittliement occupe ά former des pillules ou 
boules de fiente y dans chacnne desquellcs il de
pose un oeuf. Ilprend unsoin particulier de cctte 
boule, le berceau· de sa famille, la transporte avec 
heaucoup de peine avec ses jamhes de derrihe et 
i'enfou't dans la terre. Une pareille boule cst sou- 
vent 6  a 7 fois plus grande que tout le corps de 
Vanimal, et alors il yen  a plusieurst qui s'oeett- 
pent ά la fois ά son transport. Les femelles sont 
de couleur toute noire, mais Us mdles, dont it 
n y  a quun seul, ou au moins trls-peu dans 
chaque colonie de ces insectcs, ont une corne ό  
la tite;  Us etuis qui renferment leurs ailes sont 
d7un vert luisanty et le bouclier quits portent 
ά la poitrincf est de couleur ponceau ά points 
Hanes-

Ftg. 3. La Fourmi veloutie.
Cette F o u r  m i singuiere est ent-eument ve- 

loutce et vit dans la Caroline; ehe est longiu
a



κα: ποικιλίαν ωραία'/ εκ κοχχί/ου και μελανοί/ 
χρώματος, κα: ζεΓ μονάδά'/ εναντίον τλ? xotvii; 
συνήθειας Των λοιπών Μυρμηκων. Το δέρμα του 
είναι τόσον σκληρόν * ώ<?ε πατούμενος δεν ουντοί- 
Cerai. Ποος τούτοι? εχει κέντρον μακοόν καί ο
ξύ ,  του οποίου το κέντημα ποοξενεΓ πόνου? δρι- 
μ«Γ>.

Enc. 4 · O' MupunxoXeev.

Ο* Μ υ ρ μ η κ ο λ έ ω ν  είναι κυρίως π χρυσαλίς 
τινός μικοα? κα: ύμενοπτερου ψυχής. Η Ε»κ. 4 · «· 
τον παριςάνει κατά το φυσικόν αύτού μέγεθος * η 
δ : Ιίικ. 4 · β· «ύξημενον αναλογώ?. Τρέφεται κυ
ρίως μέ μύρμηκας, κα: γίνεται μάλι<ςα αξιοση
μείωτο? διά τον πανούργο/ τρόπον της αγρα? αυ
τού. Επειδή κατασκευάζει λάκκον τινά χωνοει
δή εις ξηράν κα: ευκίνητον άμμον, καί κρυπτό
μενο? εις τό κατάτατον αυτού μερC? ,  άφίνει μό
νον ολίγον την κεφαλήν κα: τα? χηλάς του άσκβ- 
πλ. Ο ταν λοιπόν πλησιάση μύρμηξ ,  π άλλο τι 
εντομον εί? τα χείλη τού λάκκου ,  κατακυλίεται 
*ύθύς εις αυτόν με την άμμον ,  και ούτω γίνεται 
άγρα αυτού · επειδή τό αρπάζει ευθύς με τάς χη
λάς, καί εκοοφά τό αίμα του ύπό την άμμον. Ε 
άν όμως τό εντομον κρατηται ατό τά χείλη τού 
λάκκου, καί δεν κρημνίζεται* τότε ρίπτει κατ’ αυ
τού τόσην ραγδαία·/ αμμθ£ροχην, ωςε σκοτιζό- 
μενον καταπίπτει, και κατασπαράσσεται υπ αυ
τού άνιλίώς.

ci'iui pouce et fort joliment colorec cn ponceau, tt 
noir. E lle  vit solitairement, ce qui a t  contre la 
nature de toutes les au tra  especes de four mis  ̂ et 
son icaille a t  tdlcment dure, qu on a de la peine 
u t (eraser avec U pied. EJle a t  munie d  im at- 
guillon long et pointu> avec lequel elle fa it des 
blessures fort douloureuses.

F i g .  4. L e  F o u r m  - l io n .

Cet insecle est proprement le masque (tun petit 
papillor. ά a.lcs de gazes. Pig. 4. a . nous ie pri- 
sente en grandeur naturelle et F ig . 4 . β. grossi 
sous le Microscope. Cet imecte vraiment interes- 
sant se hourrit prrsqiCexclusivement de fourmisf  
et la mu nit re rusee, dont 11 suit at t roper sn proic 
en la faisant tomber dans une embuscade qu it 
lui dres;e, lui a acquis de la celeb rite. Dans un 
sable sec et mobile il creuse une petite fosse qui 
ressemble an dedans d*un entonnoir ;  en has de 
la fosse il se place lui-meme, en se enchant sous 
le sable de marjiire qu it nen sort que la woitic 
de la tete avec Us tenailles. Lorsquune fourm i 
on qutlqu autre insecle vient roder sur les Lords 
de Cilte fosse, le fo u rm i-lion  ibranle aussitdt le 
pied de Γarchitecture en sable , qui s’cboule et 
roult ju squ au  fond en entrainant sa proie dans 
Us decombres. Si cependant la fourm i sc dent 
encore au Lord ou quelle remonte v ite , le four- 
m i-lion  fa it partir avec Us cornes, ά diverse s re
prises, quanlitc de sable, q u il lance plus haut 
qu'elle;  par celte grtle de pierres I'animal est ac
table et entrair.e dans la fosse. Son ennemi lui 
plonge alors ses serres dans le corps* l ’attire sous 
I t  sable et en fait son repas en le suqnnt.
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Π Ε Ρ Ι Σ Τ Ε Ρ Α !  Δ Ι Α Φ Ο Ρ Ο Ι .  DIFFERENS ESPECES DE PI
GEONS.

Ϊίανενα  γένος των πτηνών δεν ίχ «  τοσαντα πο
λυποίκιλα εΓδη, όσα το των Π so t s  «ο ον* επει- 
5ο εύρίσχονται εως ? ι  εΓδη αυτών. Προς τουτοις 
είναι χαί γονιμώτατοι* διότι επωάζουσι ·> β'·>» jo 
φοράς Τον χρόνου. Καθ’ ολα τα μέρη του χοσμου 
εύρίσχονται άγοιαι χχ! ήμεροι Περιςεραί. Τά 5ε 
άξιολογώτατα αύτών «Γδη είναι τα εφεξής.

Εικ. ι. Η* Οινινς.
(To ’yVyptorrcpt'sspov )

Η ' Οί νάς  εχει σχεδόν ι* δακτύλων μήχος, 
χαί διαϊτάται χατά την Ευρώπην χα: Σιβηρίαν. Το 
χοώμα αν τής είναι φαιόν * rep: δε τον τράχηλον 
πράσινός? ληνόν. Κ'μφωλ8ύ:ι sic δύσβατους πέτρας 
χαί παλαιούς τοίχους, χαί άποδημεΓ τον χειμώ
να εις τόπους μεσημβρινωτέρους.

Εικ. 2. ntpiartpct η' H’Wpoc.
Αυτή that ισομεγέθης με την προρρηΟ^Γσαν, 

από την οποίαν δεν διαφέρει πολύ χατά τό ε’ξω- 
τεριχόν σχήμα * άλλα μόνον ότι είναι ήμερος, χαί 
εμφωλεύει χαί επωάζει χατά τους οΓχους των αν
θρώπων * πλην εξέρχεται χ<*ί τρέφεται ε:ς τάς πε
διάδας. Επωάζει δε 9 'εω ς  ίο φορά; τον χρό
νον , χαί είναι τόσον γόνιμος * ώςε εξ ενός μόνου 
ζεύγους είναι δυνατόν νά γεννπθώσι μεταξύ 4 χρό
νων 1476-* Περιςεραί,

Ε ι χ .  3- Η* T f ju y o v .

Η* Τ ρ ύ γ ω ν  έχει σχεδόν j2 δάχτυλων μηχσς* 
διατρίβει χατά την Ευρώπην, την Κίναν χα: τάς 
’ Ινδίας, έμφωλεύουσα εις δάση πυχνά, εφ’ υψη
λών δ'^δρων, χαί απόδημε? τό φθινόπωρον εί> 
τόπους θερμότερους. ΐΓ ράχη αυτής είναι φαιά , 
τό ςτΟος σαρχόχρουν, χαί αί πτέρυγες φωτει- 
νόαιθοι. Τρέφεται δε χατά τούς αγρούς μέ γεννή
ματα , χαί μάλιςα μέ λαθύρια.

J-l n*existe aiicun genre d'oiseaux, qui joit aussi 
v,7rU et aussi fertile que celni ties pigeons, car 11 
y en a 71 especes, et i/s pondent 5 jus-juW 10 fois par 
on. On Us divise en pigeons privet on domesliqu.es et 
en pigeons sauvages; on Us trouve dans tousles 
climats et dans toutes Us parties du %lobe. Let 
espices suivantes en sont Us plus remarquables.

Fig. 1. Le Ftgeon sauvage.
La longueur du pigeon sauvage est d-peu-prts 

de 14ponces;  \l habile toute l'Europe et laSiberie. 
Son plumage est de couleur grise et le cou est or· 
tie de plumes changeanles en vesd. 11 fait son 
nil U long des rochers escarpes et dans de vieilles 
tours;  «  Vapproche de Ihiver il se retire dans 
Us pays n.iridionaux.

Fig. 2. Le Pigeons domestique.
Sa longueur est la mime que celle de la precl· 

dente i il en dificre trh-peu pour la forme et ne 
sen distingue que paree qu'il est trls-privd,qu'il vil 
dans Us maisons ou il fait aussi son tiid, sc que 
pendant lete il cherche sa nourriture dans Us 
champs* 11 pond y <1 10 fois par an, et sa Jecon- 
ditt est si excessivement grande, qiiune seulepaire 
de pigeons peut se multiplier dans lespace de 4.0/if 
jusquau nombre de 1476a pieces.

Fig. 3. La Tourterelle.
La T o u r te r e lle  est a-peu pres de la longueur 

ef un pied ;  tile habitc ΓEurope, la Chine et C fade; 
tile fait son nid sur des arbres trls-ilevis, et toujours 
dans des forits dpaisses., et dans Vaulomne eUe passe 
dans des pays plus ckauds. Son plumage est de 
couleur de chair ά la poitrine, et d'un brun clair 
aux ailes. Ell: s'  nourrit de grains, et surtout de 
poisy qu elle cherc'ic aanS le> champs.

U  2



Κιχ. 4· Περιστερά η Καγχαστίς.
Ιΐ' Κ α γ χ α φ ί ς  βχ«ι χοωμα φωτεινοχίτρινου 

καί φαιόν, καί κατά τον τράχηλον μισόν μελα
νόν κρίκον. Η* φωνή αν των ομοιάζει με γελιον 
ανθρώπινον. Λ  ν χαί ή γνήσια αυτών πα τρις εί
ναι μόνον αί άνατολικα: ’ ίνδίαι* πλην τρέφονται 
εντός θαλάμων καί- είς πολλά μέρη τής Ευρώπης,

Εικ. S. Η : Πελειάς.
ΊΫ Π ε λ ε ι ά ς  εχει 17  δακτύλων μήκος* ζει 

ιίς τά δάση όλης της Ευρώπης , εμφωλεύουσα επί 
δρυών κα! ελάτων , καί άποδημεΓ τό φθινόπωρου 
ενς τόπους θερμότερους. Το κρέας αυτής είναι νο- 
φιμώτατον ,  καί διά τούτο την άγρεύουσι με προ
θυμίαν ο: κυνηγοί.

Πελειάς η Μα£αγ<*σκαρϊα.
Εικ. 6. Η ' Γαλανή.
Εικ. 7· Π ' Πρασίνη.

Ταυτοί τά δύο ώραΓ« ο?δη Των Περιφερών ζ«-
-σιν άγρια επί της νήσου Μαδαγάσκαρ. Η' πρώτη 
είναι σκοτεινογάλανος με κρίκους κοκκίνους περί 
τά όμμάτια , καί με ουράν κοκκίνην · ή δε άλλη 
δχει φιλπνοπράοινον χρώμαΛ μελανά? πτέρυγας, 
•καί κοκκινοκίτρινον ουράν.

Ειχ. 8· Περιστερά η Κοττία.

Αυτή ή Περιςεοά εχει μήκος ίο  δακτύλων, καί 
-ποικιλίαν ώραιοτάτην, καί είναι άπό τό είδος των 
;Σφηνομακροονρω> Περιφερών.

Εικ. 9 · Περιστερά η Νικοβαρία.
Τα μεγαλοπρεπή, αίθά καί πρασινόφιλπνα πτε- 

$ά  παριφάνουσι ταυ την την Περίφεραν ωραιότα
των. Περί τον λαιμόν αυτής χρε'μανται μαχρά, 
ποασινα κα: αίθά πτερά, καί εχει περί τά ομ- 
μάτια δίσκους κοκκίνους. Εΰρίσκεται δε μόνον ε· 
Λ  των νήσων Νικο£άρων.

Ftg. 4. Ι λ Tourterelle a colter.
Cette espkce de pigeons est d'un jaune gri- 

sat re et fort cla ir; derriere la tete (lie a un de. 
mi cercle de plumes noires. Sa vo jx  resscmbU an 
rire k.umain; sa patrie est la Chine et Us Indes 
orientates,  mass on en eleve aussi beaucoup en 
Europe dans des cages.

Fig. 5. Le Pigeon - ramitr.
Ce pigeon est long de 17  pouces ;  it se trouve 

dans toute ί  Europe, ou it fa it son nidsuries chines 
et des pins dans de grandes forits, et ά "automnc 
il pane dans d'autres payc. Sa chair it ant dt un 
goCit excellent, il est beaucoup poursuivi par Us 
chasseurs.

Fig. 6. Le Pigeon - ramier bleu He 
Madagascar.

F ig . 7. Le Pigeon - ramier verd de 
Madagascar.

Ces deux jolies espiees de pigeons vivent dans 
I'ctat sauvage sur file  de Madagascar. L a  pre
miere est dun  bleu fen ce, scs yeux soul entoures 
d’tin cercle rouge et sa queue est de couleur pon
ceau. L e plumage de Vautre espices est fu n  verd 
luisant,  Us ailes sont noires, et Us plumes de sa 
queue sont rouges et jaunts»

Fig· 8. L a  Tourterelle du Cap de 
bonne Espirance.

Cette petite esplce de Tourterelle rdu que 10 
de longueur, et son plumage est tres-joliment 

colvre. ElU  fa it partie de Cesplcc de pigeons, qui 
ont des queues longues et en forme de coins.

Fig. 9. Le Pigeon de Nicombar.
Cette espcce de pigeons est une des plus belles 

par son plumage magnifique, mile de bran et d’un 
verd iuisant. Autour du com elle a des plumes 
longues de couleur verte et brune, et ses yeuxsont 
entoures d*un cercle rouge. On uc la trouve que 
dans Vile de Nicombar*
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Εικ. I. Ο’ Κοτριχκος.

Ο  Κ «  ρ α κ ος ζεΐ επί τής ανατολική Χιβηρίας 
καί Κίνας ,  κατά τού; παραποτάμιους καλαμώ- 
νας , καί κολυμοα επιτηδειότατα Κ'χβι 6  δακτύ
λων μήκος, καί αίΟόφαιον χρώμα* τρεφβται με 
ρίζας κα: όπωρικά, καί προξενεί μεγάλην βλα£ην 
ει'ς τάς παραποτάμιους οικίας των Κινέζων.

Εικ. 2. Ο' Δεκουμανος.
θ ' Δ ε κ ο υ μ ά ν ο ς  εχει 9 δακτύλων μήκος, 

χρώμα φωτεινόαιΟον, καί λεύκάν κοιλίαν, κα: 8ια· 
τρίβ’ει πλησίον τού νερού, ύποσκάπτων κατά τάς 
όχΟας αυτού φωλεάς υπογείους. Εύρίσκεται δε μά- 
λι<;α επί των Ινδιών καί της Περσίας* πλην τον 
παρελθόντα αιώνα εγινε καί κατά τον Ευρώπην 
γνωςός · οπού ζε? παρά τάς διώρυγας Των πόλεων, 
καί κατά τά άναγκαΡ* καί τά υπόγεια των οικι
ών , καί πρόξενε? μεγάλην φθοράν  ̂με τό σκάψε- 
μόν. II* τροφή του είναι ρίζαι καί όπωρικά, πλήν 
τρώγει καζ κρέας* φονεύει μύα<, ϋρακας καί όρνι
θας, καί εναντιώνεται εις ανθρώπους, γάτους καί 
σκύλους * τάς δε κοινάς καί τάς λυ£ικάς ικτίδας V.a- 
ταπονε? καί φονεύει. Το ά ξι άλογον αυτού ιδίωμα εί
ναι , ότι πεοιπλανάται αγεληδόν* οΟεν συνέβη νά 
μεταβη εκ τής Ασίας καί εις τ b  Ευρώπην.

Ε ιχ · 3 . Ο ' Υ ρ α ? .
( Ο* Μεγάλος Ποντικός.)

Ό* Τ 'ο α ξ  .εύρίσκεται τώρα σχεδόν κα&’ ο λα 
τά μεοη τού κόσμου, εκτός τής αρκτικής Ευοώ- 
πχς καί Ασίας. Είναι δε 8 δακτύλους μ,ακρος, 
μελανοφαιος κα) παμφάγος * επειδή τρώγει σκόρ
πιους, άλλους μύας, καί όσα ζώα δύναται νά κα- 
ταπονεση. Μάχεται εναντίον των λοιπών ζώων * 
αί δε μητέράς υπερασπίζονται τά βοεφη αυτών 
με μανίαν μεγάλη'/ εναντίον τών γάτων. Οί νέοι 
περιποιούνται καί τρετουσι .με φροντίδα μεγάλην 
τούς γηραλαίους καί αδυνάτους * αύτο: 81 οI γη-

Fig. ι. Le Caraco.

e C a ra co  se trouve dans la Siberie. orientate 
et dans la Chine ;  il vit dans dcs canaux aux bords 
des rivieres et nage fort bien. II est long dc six 
pouces et sa couleur et d'uh brun gristle re ;  il se 
nourrit de rociner et dc fruits d’arbres,  et cause 
beaucoup de dcgilts dans Us maisons des Chi- 
;jois bdties sur Us rivilres.

Fig 2. Ls Sumulot,
TjC S u r  w u lo t a t de la longueur dc neuf pou· 

ces, ct sa couleur est d'un brun clair. excepti an 
ventre ou e!le est blanche. Il aime a habiter aux 
bords des riviires, oil il se crease des tirriers. Il 
est originaire dans i* hide et dans la Perse, mais 
depuis ce silcle il s'est repandu dans f  Europe, ok 
il s’est claldi dans Us villes ,  les canaux d'eau 
Us latrines et les souterrains des maisons, et y 
cause un digdt infini. Il se nourrit principalement 
de racines et de fruits ddarbres, mais il ne laisse 
pas aussi (litre carnacier. Il tue et devore d'uu- 
tres rats et souris ainsi que la jeutie volatile ,· il 
se defend mime contre les hommes, les chiens et 
Us chats qiCil mord cruelU.mtnt. Il redoute ce- 
pendant la bellette et le j'uret, qui le poursuivenC 
dans ses terriers comme Us lapins et le tuent. Ce 
quit y a de plus singuiter dans cet animal, e’est 
quils font des voyages en grandes troupes pour 
s'etabhr dans tTar.tres pays ;  et c est de cette ma
nure qu'ils sonl vinos de CAsic dans l’Europe.

Fig. 3. Le Rat domestique.
Cet animal ce trouve maintenant dans tous les 

pays du monde,  except! dans le nord de t  Asie et 
de 1‘Europe, ou le chmat lui parait itre trop dur. 
Sa longueur est de neuf ponces et tout son corps est 
convert dun poll d'un gris noirdtrr. Les rats sont 
tellement voracesy quils mar.gent non scuUment des 
scorpions et tous Us animaux qu’ils sont capables 
de vaincre,  mais qu ils se Cuent mime et se man· 
gent entre eux. Its se mciient en defence contre (Pan- 
tres animaux, et la tendresse de la mere pour ses



•Μ φφ \ · f  . , ·  ·*
«αλαΐοι συ ζωοι με παντοτεινο ησυχίαν ο εως Ρ ν '  V · » ,  \
ομου, συμπεριπλεκοντες τας ου-.ας των, οια να
μένωσιν αδιάζευκτοι, κα! νκ άπολαμ.βανωσι κοι·
νά-ς ττ.ν υπο των νεωτερων ττρο'τφερομενπν τροφήν.
Λυτοί λοιπόν είναι ct ονομαζόμενοι Μ υ ο β α σ ι -
λε Γς ,  7:εοί των οποίων επλαττον Ttv:c το^αντα; ,  , , 1 > « -  . ~ · > μυθολογίας , ενω καταντωσ·.> ε;> τούτο εκ φυ-
σεω?.

E dc. 4· 0 ! Άλσόμυς.
θ' Λ λ σ ο μ .  υς εχει ^ δακτύλων μη*ο?, χοώ' 

μα αίθον , χα: υπό την κοιλίαν λευκόν , κα! *υρί“ 
σκεται εφ’ όλης ίτπς Ευρώπης, διατρίβον/ είς δά
ση , κήπους κα! αγρούς, Είναι επιβλαβεςνχτος εις 
τούς δενδρώνας ' επειδή κ α τα τρώγει ουτω τάς ρί
ζα ς των νέων δένδρων, ώφβ ξηραίνονται. Τρέφεται 
δε με ρίζ ας, βαλανίδια κα: καρύδια, τά όποΓα συ
ναθροίζει κα: είς την φωλεών του διά τον χειμώνα. 
Τα θηρευτικά όρνεα, αί αλωπεκές, τά σαρΟερια 
κα: άλλα τοιαύτα είναι ο: θανατηφόροι εχθροί του-

Εικ. 5· Μυς 6 ’Αμφίβιος.
θ ' ’ Α μ φ ί β ι ο ς  Μ ύς εχει 6 } δακτύλων μή

κος ,  κα: χοώμα αίΟό^αιον, κα! ζεΓ καθ’ ολην τη>
„  ·  '  .  '  » » \ t  .  ,  '  \  ,  IΕυρώπην κα: την αρκτικήν Ασ:αν , παρα τας At- 
μνας, τά ιχθυοτροφεία καί τά τέλματα, κατασκευ- 
άζων κατά τάς όχΟας αυτών φωλεάς υπογείους, 
και υποσκαπτων τάς ρίζας των φυτών* όΟεν γί
νεται «ηβλαβεφατος εις τού; κόπους κα! τά μα
λώματα. Κολυμβα κα! καταδύεται είς τό νερον, 
κα: είναι πολύ δηκτικός.

/\·ί.:ίί laporte rninu a se battre avecfureur contre 
les chats pour Us snuver. Mats en revanche Us jeu- 
r. s rats out aussi <ic Γaffection pour leurs parens 
vietix et infirmes, et leur npport/nt dc la nourriture, 
Ces vleux rats qhi se ret irent pour terminer leurs 
jours en repos, se joignent en troupes de six a huit, 
i f  entrelacent tellement leurs queues, qu ds ne sont 
plus capable s de Us ret rer et de se separer. L t  
Lut de ce sinpulier prochle parait ilre la jcuissancc 
commune de la nourriture que Us petits leur ap- 
portent* et dont attcun des vieux ne vent perdresa 
part. En Jaisant ahattre de vieilles nuiiscns,on a 
souvent trouve de pareils assemblages de rats, et 
ne pouvant pas r»pliquer la nuttre·e naturtlU de 
leur union, la superstition s'en cst melee pour tn- 
Vctiter des conies ileus.

Fig. 4. Le Mulot.
L t M u l o t  e*t long de neuf pouces ; sa cou- 

Unr est brunt est blanche an ventre On U trouve 
duns tonte Γ Europe dans Us fo r its ,  Us thumps 
et Us jardUis. II esl surtout nu slide u la cul
ture d>s arhrts, car il ronb e Us racines de jeu- 
nes arbres et Us fait mourir. ! l  se nourrit de rn·  
cities, de glands et de noix, et en fait dans ses 
trous des provisions pour I'htver. II a pour enne- 
mis Us oiseaux de proie, Us regards. Us foui·  
nes etc.

Fig· 5. Fe Bat d'eau.
Le E a t  d ' eau est de la longueur de six pott

ers et dtm i; ses poils sont miles de gris et de brim 
dans la partie supirieure de son corps, et dans la 
partie injerieure ils sont cetuUes et miles d'un peu 
dejaunr. II vit dans toute ί Europe et dans I'^lsi* 
septentrionaU ;  on ie trouve communenv nt sur U 
lord dcs lacs, des etangs (t des tnaruis,  ou ii repaire 
dans Us trous. Comme il aitneu ranger Us racines, 
et qu il Jouille la terrt pour en cherch r, il cause 
beoucoup de digats dans Us jardins et mine sou
vent dei digues· I l  r.age et plonge faciU m n.t; il ne 
quitte pas U bord des eaux, et quand des picheurs 
veulent le prendre, il leur mord Us doigtset cherch* 
tnsuite « se sauver en sejettant dans Ceau.
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Π Ε Ρ Ι Σ Τ Ε Ρ Α !  ΔΙΛΦΟΡΟΓ.

T ο. άςιολογώτατ«  εΓδη των Ο ι κ ι α κ ώ ν  Π c- 
ρ.  . ; ρ ώ ν ,  τα όποια κατάγονται ολα εκ της ή
μερου Πε α ι θ έ ρ α ς ,  etvoci τά αχολου&α.

Ε·*. ι. rifc(3iartp(i η Πτ'ερο'τίοι/ς,
Αυτή εχει πόδας πτερωτού;, φωνήν βομ£ωδη 

καί πτερχ μελανόλευκα , καί ζεΓ ασμένως κατά 
τάς Οικίας τών ανθρώπων.

Etχ. 2. IlsQrtTeQ'x η Φενακοφο'^ος.
Ιΐ' Φ ε ν α κ ο φ ό ρ ο ς  Πε ρ ί φ ε ρ α  είναι ισομε

γέθης με τ<*.ν πτερόποδα, και εχει χρώμα μελα
νόν , κατά δε την κεφαλήν και τά ακρα των πτε
ρύγων λευκόν · ώνομάσθη δε ε’κ του περί τί.ν κεφα
λήν αύττς πτερο*ςεφάνου, όςτις ομοιάζει με είδος 
τι παλαιού γυναικείου κεφαλόδεσμου ,  η με κου
κούλαν Κατολίκου ίερεως.

Εικ. 3 · Η' Τ(ίηρον.
^υττ. ή ΪΙερκςερά είναι πολύ μικρότερα άπο την 

πτερόποδα. ΕΓχει πτερά λευκά, επί δέ των πτε
ρύγων κα: της ράχης γαλανόφαια, κα: επί του 
νόθους ομοίως γαλανόφαια καί ουλώδη. Είναι δε 
πτηνόν τρυφβρώτατον κα: άέροδίαιτον.

Εικ. 4 - Η' Ό($ο;Τΐφς.
Αυτή είναι λευκή, με.κεφαλήν καί ουράν μελά

νην , κα: διαφέρει Των λοιπών Περιφερών κατά την 
ουράν · επειδή δεν είναι πλαγ.’α ,  άλλ’ όρθια, κα
θώς τών ορνίθων* όθεν ιμ,ποδίζεται πολύ εις τό 
πέταγμα.

Ειχ. S- Η" Δινοπετης.
Αυτή είναι παραπλήσια 

^εράν, καί εχει ώς επ: το
με την ήμερον Περι- 
πλεΓςον βαβά κα! φαιά

Oistnux 34. — Τ’. IV. No. 3?.

DIFFERENTES ESPECES D E PI
GEONS.

don η era ici la description des espices prin
ciples diS P ig e o n s  d o m es  tiq u  es, qui <ou- 
les ciiSxii.blc tirent leur origine d(s p i g e o n s  
f u  y a rd s .

Fig. i. Le Pigeon tambour.
Son plumage est noir cl blanc,  ct Us piunirr dc 

$■$ jambes sent longues cl pendent jusquentre Us 
doigts. Sa voix rasemblc au son du tambour.y ct 
il aime a vivre dans Us habitations dc I’homnie.

Fig. 2. Le Pigeon coeffi, ou nonain.
Cette e space est dc la mime grandeur que la 

p-ccedeute; son plumage est noir, mats celuide 
sa life et de ses ai’.es est blanc. Les deux noms 
lut out etc donnes, parce que Us plumes dc son 
cou sont rcUvces et lut ceignent la tite en forme 
dc cocffe de femme, ou de capuchon dc moine.

Fig. j .  Le Pigeon ά col hirissL
11 est plus petit que le p geon tambour et sou 

plumage est blanc. 11 a une binde grist tirant 
sur le bleu autour de ses ailes, de son dos et de 
sa poitrine,  et Us plumes de sa gorge ont Fair 
d'etre frisccs. 11 est tres-delicat et sensible.

Fig. 4- Le Pigeon ά queue de Paon.
I.a tile la queue dc ce pigeoii sont noiresy tout 

le reste du plumage est blanc. ]l sc distingue par 
la queue, qu'i! ne dent pas horizontaUmcnt, comme 
tous Us autres pigeons, mar* qu'd etale verticaU- 
went comme Us paons± ce qui !ui rend aussi le 
vol contre U vent extrinument difficile.

Fig. s- Le Pigeon culbutant.
11 ressembU beaucoup an p geon sauvage;  ses 

plumes sont pres.que toujours de cou!ear brunt



πτερά, καί μακράς πτερυγας * cOfV r«Ta ταχύ
τατα καί υψηλότατα άπό όλας τα? Πεοιςοράς. Ε ν*» 
πετ~Λ ()ορυ£εΓ εις τον αέρα ώς ίππος γβνναΓος, πει:- 
δινεΓται πολλάκις , καί κάμνει διαφόρους άςε.'κς 
περιςροφας * cG«v ώνομάσϋ?, καί Δ ινοπ δΤ »:? .

Ειχ:. 6. Περιστερά ά θ\κ<ντρολο6θΓ.
Λυτή είναι* η μεγίςη μεταξύ Των λοιπών Πε

ριφερών. Εχει πτερά κίτρινα, καί λεύκάν κεφα
λήν ,  ουράν καί πτέρυγας. Ο πρόλοβο? αυτί? εί
ναι σχεδόν πάντοτε φουσκωμένος ' οΟεν βιάζεται 
νά ςέκεται σχεδόν όρθια.

Εικ. 7 · Περιστερά η Μηνκνιογογος.
Λυτή εΓναι παραπλήσια με τά.ν πτερόποδα, καί 

κατ’ εξοχάν πολύγονος ,  ωςδ εκ ας ον μίνα επωά
ζει* οΟεν ωνομάσΟη Μ ο ν ι α ι ογ ό ν ο ?.

Εικ. 8· Περιστερά η Γραμματοκο
μιστής.

Λυτπ είναι μεγάλη, καί εχει χρώμα χαλυ£ο- 
γάλανον, καί κρίκον τινά απτεοον καί λευκοκόκ- 
κινον περί τά όμμάτια, καί άκροχορδόνας τοι- 
αύτα? επί τού ράμφους. ΩνομάσΟπ δε Γ ρ α μ - 
μ α τ ο κ ο μ ι ς ά ? ,  επειδή κατά τά.ν Συρίαν γυ
μναζόμενη, μετακομίζει ταχέως γράμματα άφ’ ε
νός τόπου είς άλλον.

Εικ. 9· Περιστερά η Ισπανική'.
Αυτπ είναι είδος τι vcOov τίς ήμερου Περιςε- 

ράς , καί εχει σώμα μικρότερου * πλά.ν εύποικιλώ- 
τατον εκ λευκών καί γαλανών κηλίδων.

on gr'uatrr. Ses longues ailes lui donnent la fa- 
ccilu de voler plus vile et de s'elever plus haut 
dans I'air quc toutes les mitres espices de pigeons. 
Vans ce vol rapide it tourue toujours en rond, 
sc culbutc souvent et fait toutes sortes de sallim- 
banque; c'set a cause de ccla qu’on lui ά donnc 
son nom.

Fig. 6. Le Pigeon ci goitre.
De toutes les esplces de pigeons celui «  goitre 

estleplus grand. Jl a la tetey la queue et les ailes 
de couleur blanche, foat le reste du plumage est 
jaunt. S.: gorge est presque toujours eufiee , ce 
qtti V oblige a se tenir dans une position d-peu- 
pres vertical.

Fig. 7. Le Pigeon huppL
II ressemble beaucoup on pigeon tambour, 

surtout pour la grande fecondite, car il pond 
rtguherement tous les moss. On lui a donnc son 
nom a cause de la huppe , quil porte stir le der- 
rilre de la tite.

Fig. 8- Le Pigeon turc , on le Pigeon 
messager♦

Ce pigeon est grand et de couleur bleuc <facier. 
Aiilour des yeux il a un cercle de peau blanc et 
rouge et degarni de plumes ; sur le bee il a des \t/r- 
rues de !a mime couleur. Son nom lui vient de cc 
que dans Γ Orient on le dr esse u porter et ΐι ropporter 
des lettres dans les occasions, ou I on a besoin d'une 
extreme diligence.

Fig. 9. Le Pigeon romain.
Cette espece de pigeons est tute variete du pi

geon fuyard; il est petit,  mais fort joliment ca~ 
lore cn blanc a laches bleues.
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Α Ρ Λ Μ Λ Τ Λ  Ε  Τ  Ρ Λ  Π A I Α~

Ειχ. ι. Το Μαραίρον.

Γ ο  ΜάραΟοον χβτάγ.τβι ΓΧ τί? (Αβσημίρινηϊ 

Ευρώπης, οπού φυτρώνει άγριονy  καί κηπεύεται 

ευκόλως καί κατά την Γερνάν'αν.. Ε?;*ι φυτον 

επετειον, καί άνα£λα<ςάνει καυλόν πολύκλαδον, 

καί 2 εως ,> πόδας υψηλόν, με «ςενώτατχ και ινώδη 

φύλλα, καί εξχνΟεΓ χατά την κορυφήν κίτρινα 

άνΟοχβφχλια. Me τά φύλλα, τά άνθη χα: τούς 

απόρους αύτρΰ άρτύουσι τά φαγητά ,  χα! ιιάλιφα 

την άλμιάν τών άγχουοίων , Των κραυγών καί άλ

λων τοιούτων * ο: δε ίχτρο! μεταχειρίζονται τούς 

σπόρους ώς ιατρικόν*.

Τό "Ανηθον μεταχειρίζεται ώς άρτυμα, καθώς 

χαι τό ΜαοχΟρον, χαί είναι παραπλήσιου μ.ε ε

κείνο χατά τό ε’ζωτερικόν σχήμα* πλήν εχει σπό- 

βους πλατύτερους χα: γυρωτούς-

Εικ. 3. Το' Μϊλ«ν3 ιον..
(Το Μαυροχούχχι.)

Το Μ ελ άν Ο ιον  είναι φυτόν τι μικρόν, β - 

ως ενός ποδός τό ύψος, καταγόμενο·/ εκ της α ’ - 

σίας * πλήν τώρα γεωργεΓται παμπληθώ; καί χα

τά τούς κήπους καί αγρούς τής Γερμανίας, Τα

Pl:ntis44.— Τ. IV. Λυ.33·

PLANTES AROMATIQUES■ IN
DIGENES.

Fig. i. Le Fenouil.

e F t  no n il  est original· e de ( Europe ml- 

ridionalt, o b il  crolt naturelleimnt;  on It cultive 

aussi ovec meets, dans nos jar dins. 11 est tote 

plante annuelU, qui pousse nut tige haute de ϊ 

pieds ou environ. Cette tige tst ramense et ses 

feuilles sont laciniees en filamens longs et etroits. 

Ses sommites soutiennent des om'oellts ou bou juris 

larges de couleur jaune ; on se sert en cuisine de 

ses feuillcs, de ses fleurs et de sts graines, et on 

les emploie principalement comme une e'pice an ar 

cornichons, aux choux confits etc. Dans la mi- 

decine on fait aussi usage de ses graines.

If A  n e t  est parfuitement semblable au fenouil 

pour toute la forme exUrieure de la plante; il en 

d if fere seulement pour les graines qui sont plus 

larges et borders dyun' feuillet. On s'en sert en. 

cuisine tout comme du fenouil.

Ftg. 2. La Nielle romaine, Nielle des 
jardins.

La N i e l l e  r o m a in e  est une plante de la 

hauteur (fun pied;  elle tire son origine de ΓΟ· 

rienty et on la cultive frequemement en Allemagne 

dans Its jardins et dans les champs, ou elle vient;

1



tcAr, του' είναι γαλανά, καί of λο£οί άκανΐ)ω- 
$εις μβ μελανού> χα: άοωματικωτάτους σπόρους, 

τούς όποιους μεταχειρίζονται ώς άρωμα εις τα 
μαγειρεία , προς κατασκευή οίαρόρων ζωμερων 

αρτυμάτων, ε:ς τά όποια μετα$;0ουσι ποιότητα 

νοςιμωτάτην. Αυτό τό φυτόν ©υτρωνει καί κα

τά την Γερμανίαν άγριον μεταξύ των σπάρτων* 

πλ/,ν 5έν είναι τόσον αρωματικόν.

aisement. El!e porte des fleurs iAeues, auxquelles 

succulent des fruits A epines, ^ui renferment des 

semences noires et fort aromatiques. On Us cm- 

ploie dans Us cuisines cornrne des ipices pour as- 

saisonner des sauces, ragouts etc.; tiles don-

a tous ces mets un godt fort agreable. La 

mime planie crolt aussi chez nous dans

I'etat sauvage dans let bits, surtout aprh la 

moisson ; nia;* elle est heaucoup moins aroma- 

tique qut la romaine.
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Κ ΡΙΚ ΕΤΟI  ΚΑΙ  Α Σ Π Α Λ Α Κ Ε Σ .

Etx. τ. Kpixrroc ο Κοινος.
Ειχ. 2. Κρίχιτος ο Μελανός.

Ο  Κ ρ ί χ ε τ ο ς διαιταται κατά την μεσημβρι
νήν Ρ ωσίαν  χα! Σιβηρίαν, την Λ { / α ν ,  τήν 
Ουγγαρίαν, την Βο:·μίχ* καί την μεσημβρινήν Γ«,ρ- 
μα/ίχν, μέχρι τον 1’ ήνου* περαιτέρω όμως δίν 
όρίσκετ«ι. Το μήκος αυτοί 8:ναι )υ δαχτ* λων* 
χα: ό μεν Κ ο ίν ο ς  εχει ράχην αίΟοκίτρινον, κοι
λίαν μιλα>· /«  χα! sept τον λαιμόν χα! τό ρόγχος 
κηλίδας λεύκάς * ό ό= Μ ε λ α ν ό ς  είναι σπάνιος, 
χα! εύρίσχεται μόνον ΐπί τινων μερών τής Γωσσίας. 
Τρέφονται δή κυρίως με γεννήματα , χα! διά τού
το διατρίβουσι πάντοτε κατά τούς πλη.σ.ον των 
αγρών αγνούς τόπουί ,  οπού χατ.ασχεα'ίουσι 
φωλεάς υπογείους , εως , ποδας το βάθος, 
με πολλας και τεχνικά; απΌηκα;, ε:ς τά; ό. 
ποίας φερουσι πολλακις γεννήματα με τάς ευρύ
χωρους αυτών γνάθου; επέκεινα των ι?̂  οκά. 
5ων, είς εφόδια του χειμωνος. Ο ταν τό κρύος 
«υζ/ση, ύποπίπτουσιν εις τον άποναρκωτικόν ύπνον, 
κα! εξυπνοΰσι πάλιν τον Φευρουάριον. Οι άνθρω
ποι έκσκάπτου«ι τά; ηωλεάς αύτων , κα! διά τά 
«ναπθτεβπι?*υρι*μένα εί; αΰτάς πολλά γεννήματα, 
κα! 5ta τά δέρματα αυτών, από τα οποία κατα
σκευάζονται γούναι καλαί.

Ειχ. 3· Ο' Γυφλόμυς.

Ο* Τ υ φ λ ό μ υ ς  εύρίσχεται ίπ! της μεσημβρι
νής Ρ’ωσσίαςεμφωλεύων υπό την γην. Τρέφεται 
μέ ρίζας * εχει 7  J δακτύλων μήκος, χρώμα άμαυ- 
ρόφαιον , κα! περί το' ρόγχος λωρίδα λευκήν. Δεν

(lyadrupidts 45· — 7*. /Κ Λά>. 34.

H A M S T E R S  Ε Τ  R A T S  D E  
C H A M P S .

Fig. ι . I.e Hamster ordinaire,
lig . 2. Le Hamster noir.

L / t  H a m s te r  o r d i n a i r e  habile la Hattie 
merijionale et l.i S:i>tri<, la I’ologne* h  Honsney 
la Bolumeet lapartu meridionale net'AlLmagne. 
jusquau Rfun; <n deq.t dr ce fleuve il nc s'en 
trouve point. Sa lon>iuur est dc i*> ponces; il a 
le dos d'un brun fa live, ft le ventre noir ;  mi mu- 
stan et mi couil tt des tachrs blanches. Le fin ni
si rr n o ir  est txtremcment rare, n  on nr le 
uonve ijur dans qnelqufs emit ties de In Rnsstc. 
Comme In nourriture principals du Hamster con
sole tn grains, il vit de preference dans des 
champs lain>ure<t dont le sol fst snldonntux. Il 
s'y crane des timers en forme de canaux jusqun 
In profondeur di 7 pieds9 mi bout desqiuls il »a/t 
construire p;us tears chambres on caveaux t-es-nr- 
tistfment oodles; dans quelques unsde ces cave,mix 
il se retire lui-mtme avec sn fmutlie, ft dan> In nu- 
trts il fait des provisions nictssnirrs pour su sub- 
sistun.ee; solvent il y ramasse des grains ji.sjtt'mi 
pouls de 6 o livrtsy quit y porte dans ses bnjoues. 
J)nns lu saison rigour,use : / dort, ft reite dans eft 
tint (i'engourdissemrnt jusquau mois dr Jevntr. Lu 
manure de faire la chusse du Hamster est de creu- 
ser leurs terriers ;  on est recompense de ce travail 
par Us provisions coniidirables de grains, qu'on 
trouve dans cheque domicile, et par la peau de 
ces animaux, dont on fait des fourrures.

Fig. 3. I.e Slepez-
Il se trouve dans la Russie meridional ou it 

vit sous la ter re el se nourrit de · acmes, Sa 
longueur est dc γ  ponces, in cou'eur dun g : s 
fouccy it son museau est cntoiiri d'un bord btanz· 

I 2



φαίνονται ποσώς είς αυτό το ζώον εξωτερικά ίχνη 
οφθαλμών καί αυτιών, άνω t/et εντελεΓς κόρας 
όμμάτων ύπό τό θερμά.

Εικ. 4· θ ' Μυα3Λί?λαξ.

θ ' Μ υ α σ π ά λ α ξ  εχει 7 ο δακτύλων μήκος, 
χρώμα ρυπαροφωτεινόφαιον, κα! διαιτάται κυρίως 
κατά την Ταυρικην επαρχίαν τί-ς Ρ’ωσσίας, πα
ρά τάς όχθας των ποταμών ’ίνδόγα κα! /ν’γγούα. 
Υποσκάπτει πολλάκιςκατά τάς πεδιάδας σύριγγας 
•μακράς πολλών εκατοντάδων ποδών, καί όλοκλπ- 
μους γηλόφους , καθώς ο άσπάλαξ. Τρέφεται δε 
μιε κρομύδια κα! ρίζοις, καί είναι δυσθήρευτος.

Εικ, Μυς 6 Αιγιαλίτης.

θ' Α ί γ ι α λ ί τ η ς  Ι\ϊύς εύρίσκεται επί του 
•ακρωτηρίου της Καλής Ελπ.'δος, κατά τάς παρα- 
•θαλασσίους ύψηλάς όχΟ*ς χα· τους αμμολόφους, 
καί υποσκάπτει πολλακις την γην ούτω βαΟεως ·  ώ«ςε 
δταν δια£α·νουσιν έκειθεν οί ίππεΓς, συντρίβονται αί 
οωλεάι αύτού, καί κατακρημνίζονται εις αυτάς 
οί ίπποι. Το  μήκος αύτού είναι ποδιαΓον, τό ά- 
νω χρώμα ύποκιτρινόφαιο/, κα! τό κάτω λευκόφαιο·/. 
Η ' ούρα καί οί πόδες αότοΰ είναι με μακράς καί 
•σ κλήρας τρίχας κεκαλυμμενοι* τό δε εξωτερικόν 
-σχήμα φαίνεται παραπλήσιο’/ με τού χοίρου. Τρέ
φεται δε με κρομύδια-καί ρίζας, δαγκάνει πολύ, 
χαι- εχει κρέας φαγώσιμο/ καί νόμιμον.

Ολ  ηε rcmarque dans cet animal aticune trace 
exterieure d'yeux et d'oreilles ;  il a cependant des 
vcritables prunelles, mais diet tout cackles tout 
la peau.

Fig. 4. Le Motion - Zohor.

Cet animal est long de 7 ·- ponces, et sa cou- 
leur est (Tun g r ts clair fort stile. 11 se trouve 
principalcment dans la Rustic, la Tauride ,  aux 
bords des rivieres d'Jngoda et d'Argua ,  et vit 

.egalement sous ia ter r e ,  ou non seulement il se 
creuse sous le gazon des boyau x , qui s'itcndcnt 
souvent a plusieurs centaines de pas en longueur, 
mais oh il remue aitssi la lerrt et fait des mon- 
ticulfs,  font commt la taupe. 21 se nourrit d'oi- 
gnons et de raciues,  et on. a beaucoup de peines 
ά le prendre.

Fig. 5. La  Taupe des dunes.

H a T a u p e  d e s  d u n e s  se trouve princi-  
palrment au Cap de bonne esperance» oh elle vit 
dans les dunes ou colimes sablonneuses aux cdtes 
de la mer. 11 mine telltment la terre, qne souvent 
la v&dte legcre de ses cave aux se brise sc us des ca- 
valiers,  gui y  tombent avec leurs chevaux dans 
une profondeur considerable. Sa lot.gueur est dun 
pied ;  sa couleur est dun grit jaunalre sur le dot, 
mais blanchatre au ventre. Sa queue et ses pieds 
sont garnis de longs polls durs, et toute la forme 

■exterieure de son corps ressemblc beaucoup ά celle 
da cochon. 11 se nourrit d'oignons et dc racines% 

.et e’est un animal trls-mordant. Sa chair est 
.mangeable et d'un bon godt.
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Ε Ν Τ Ο Μ Α  Λ Φ Ε Λ Ι Μ Λ .  I N S E C T E S  U  T I L  JE S.

Eix- 1. Ο' Βανιοσκο'λιιζ.

o  Β α νιοσχ ώ λ η ί*  εΓναι εντομον κοκχαλόδερ- 
μ.ον τών ανατολικών Ινδιών , ευρισκόμενον χατά 
τά όρη τού 'ίνδοςανου, καί διαιτώμενον ω? επί τό 
πλδΓςον επί του δένδρου Βανιανού. ΟI νίοι σκώ- 
ληκες αναφαίνονται τον Δεκέμβριον* καΟήμενοι 
eri των νέων κλώνων του φυτού, και τρώγοντε? 
την πρασίνην αυτών φλούδαν,· κρύπτονται είς τά? 
γινόμενα? τρύπα?. Μετά ταύτα δακρύει «χείΟεν 
ύλη τι? γλίσχρα καί κολλώδη? , ητι? περιχύνει 
τον σκώληκα , καί τον ποοσκολλα εί$ του? κλά
δου?, καί ονομάζεται ξηρά, Κ ο μ μ .ιλά χη . Et? 
αυτού? λοιπόν τού? βώλου?, τού? προσκολλημίνου; 
«π: των τρυφερών κλώνων του Βανιανού, κατα
σκευάζει το εντομον τήν φωλεών του , καί την 
διαιρεί ε:? μικρού? κανονικού? θαλάμου? ,  χαθώ? 
ή Εικ. α. παριςάνει τήν εξωτερικήν αυτών επιφά
νειαν · η δε Εικ. β. καί γ. την εσωτερικήν , καί 
ή Εικ. δ. τα? αυτά? αυξημένα?. Ο* Βανιοσχώληξ 
εχει, χαθώ; καί ή κοχενίλη , ώραΓον φωτεινοκόκ- 
κινον χρώμα* οΟεν συναΟροίζουσι την Κομμιλά- 
χην, όταν τά θηλυκά εΓναι Ιγκυα, καί μένουσιν 
*?? τάς φωλεά? των * επειδή τότε είναι χοκχινώτα- 
τα ,  καθώς αί Εικ ε. ζ. η. παοιςάνουσιν ενα άνω
θεν και κάτωθεν, πολύ αυξπμενον * διότι τό φυσι
κόν αυτού μέγεθος είναι Γσον με ψείρα? μικρά?* 
Επειδή» καθώς είναι γνωςόν τ&Γ? πάσι, μετα- 
χειριζόμεθα την Κομμιλάκην si? την κατασκευήν 
τού σφαγιδοκηρού, καί εις βερνίκωμα διαφόρων 
πραγμάτων * δια τούτο άπεκατεφη εμπορικόν 
tfpoiov αξιόλογο·/.

Jig. 1. Jnsectes qui dornmt la Re
sine laque.

a Jit s in t  l a q u t est due a une petite espece 

dt pour, flui st trouvent dans plusiturs provin

ces des Indts orientates, εί surtout dans Us mon- 

tagnes de VIndosiany ou its vivent de prefe

rence sur Us bananUrs. f-es petits idosent au. 

mo is de deccmbre, s attachent aux jeunes pous- 

ses,  et rongent des trous dans lecorce verte9 

dont it d/couU ensuite un sue gluqnt et visqueux, 
qui couvre t’anirnot et le colte pour ainsi dire 

sur ta branche. Ccst ce mime sue, qui etant 

endurciy pone le nom de R e s in e  la q u e . De 

ces monticules attaches aux branches Uinsecle 

forme sa denture; quand on Us casse, on les 

trouve partagis en plusiturs cellules ou alveoles, 
(tune figure ante reguliere; fig . et. nous tit 

montre I’extcrieur, Fig. β. et y. f  inter ieur, et 

sous Fiq, δ. nous Us voyons grossis. Vinseete 

est d'un beau rouge comme la cochenille ;  on re- 

■cueille la Resine lorsque Us meres pleines se trou

vent encore dans Us cellules , car c est alors 

qiielle donne la teinte la plus brillante. Sous 

Fig . e. ζ. n. on voit de pareib pour , mais trls- 

grossis t car leur grandeur naturelle liest que 

celle d'un petit pou. On emploie qette laque pour 
la cire «  catheter et pour U vernis, et elle fait 

un article de commerce trls-important.



Εικ. 2. Η ' Κηκιίοσφηζ. Fig. 3· Le Gallinseete.

Είναι γνωςον ο τι αί Κ » χ ι £ β ς  γεννωνται επί 

Των φύλλων τώς δρυός με τό κέντημα της Knxi- 

δόοφηχος* επειδή αφού γέννηση τά αυγά της επά

νω αυτών, αναφύεται έχεΓβε» η Κηχ:ς ως ενα ποί- 

ξιμον (Ειχ. α.). Η' μιχρα χαί λευκή χάμπη της 

Κηχιδόσφηχος (Ε ιχ. γ .) έγχλβίβται πάντοτε εντός 

της Κπχίδος ,  χαί αφού μεταμορφωθώ ,  τρύπα την 

Κηκίδα (Ε ιχ  £ .), χαί εχ£αίνει ίχεΐ^εν ώς μιχρά 

Κηχιδόσφηξ (Ε ιχ. $.). θ"τι at Κηχίδες, χαί μ « .  

λι<?α τού Χαλβπίου χαι της ’Ισπανίας, μεταχει

ρίζονται είς χατασχευην μελανού χρώματος, με

λάνης χαί των τοιούτων, χαί διά τούτο άπεχατε- 

ςτ,σαν μεγάλον έμπεριχόν άρΟοον, είναι εις όλους

γνωςόν*

Χ ,«  n o i a  tie g a l l e ,  qu'on trouve sur Its 
feuilles des chines, proviennent de la piqudrc 

Jun insecte, qui aprh Vextravasion du sue m«t 

ses ouefs dans les feuilles, ce qui produit une ex -  

croissance connue sous le nom de noix de galle 

(F ig . a .). A u  milieu de la noix il se trouve un 

petit ver blanc (F ig . γ . )  ,  qui s*y renferme dans 

une coque ;  lorsquil s'est difait de cejte enve- 

loppe,  il perce la galle (F ig . β .)  et par ait sous 

la form e dyun petit insecte jatine et a iley quon  

connait sous le nom de G a l l i n s e e t e  (F ig . δ .), 

jLes noix de galle , et surtout celles qui vien- 

nent d’Alep et de FF.spagne,  servent ύ  teindrp en 

noir,  Λ faire de rencre etc.; dies fournissent par 

tons/quent un article de commerce.
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I x  Θ Τ  Ε Σ  Ε Ρ Υ Θ Ρ Ο Ι .

Τ Γ αυτα  τα ωραΓα όψάρια προξβνονσι μεγάλην 
τέρψιν εις την ορασιν του άν&ρωπου, καί διά του- 
το είναι μάλιςα αξιοσημείωτα.

Είκ. ι. Σκομ6(>ος ο Ε*(5υ.9ρος.

θ' ίχΟύς ουτο; βύρίσχεται κατά τούς αίγιαλους 
της νήσου του Αγίου Σταυροί», καί έχει σχεδόν 
12 δακτύλων μήκος , ράχην καί πλευράς κοκχινω- 
τατα , κοιλίαν άογυρόχρουν, καί πτερύγια κίτρι
να καί ίο£αφη. Το κρέας του είναι cay ώριμον 
καί νόςιμον.

Εικ. a. TpiyXa ιί Καταφρακτος·

Η Κ α τ ά φ ρ α κ τ ο ς  Τ ο ι γ λ α εύρίσκεται κα
τά την Μεσόγειον καί την ‘Λνατολικοίνδικ/.ν θά
λασσαν. Τό σώμα αυτής Φαίνεται ώ: τεΟωρακι- 
σμένον * επειδή αντί λεπίων έχει ρομβοειδείς φο
λίδας, αί όποΓαι κατά τδ μέσον υψώνονται ω; 
κοπλ μαχαιριού , καί "παρι<ςάνουσι τδ σχήμα του 
όψαρίου οκτάπλευρον. Η' κεφαλή του είναι ενχ 
τετράπλευρου κόχκαλον, του όποιου η άχοα ομοι
άζει με περόνην. Κρέας ε'χει ολίγον, χα! αύτΰ άκλη
ρον χα: άπαχόν. Τρέφεται δε με σκωληχας καί 
φυτά θαλάσσια.

Εικ. 3· Λύρα ιί Θαλ(\35ΐοο.

Λυτή εύρίσκεται εν τη Μεσόγείω χα: τη Βρε
τανική θαλάσση, καί έχει σχεδόν i j  δακτύλων 
μήκος, καί κοεας άλιπον καί σκληρόν. Ο ταν ζω- 
γρηΟη, προφέρει ενα συριγμδν, καί δια τούτο ονο
μάζεται υπό των 'Αγγλων Σ υ ρ ι ς  η ς.

P O I S S O N S  R O U G E S .

JL/es p o is  so n s  r o u g e s  sont rnnarqualder. 
jmrc« /εα»υ couleurs brillantes et magnifiqua 
font plaisir cl L'oeiL

Ftg. i. Le Maquereau rouge.

Cf poisson tst de la longueur tViin pied et se 
trouve aux c6trs de file de St. Croix. Son dos et 
ses c6 tis sont de couleur ponceau % le ventre est 
d un gris argenU, et let nageoires sont jaunes et 
vioUttcs. Sa chair est mangeable et de bon godt.

Fig. a. Le Malannal-

Le M a t  a r m at hahitt la Me.literranee :t  
I'Ocian He Finite ; on le recommit Λ son corps 
cuirasse. An lieu Her ccaillcs it a Hes caissons 
en forme de rhombey do.nt le milieu sUleve en 
un <ra;icAo;i(, et qui donnent au poisson une 
figure octangulaire. Sa fete est un or quarri% 
dont le devant forme une fourche platte, II a 
peu de chair, et elie est dure et maigre. II se 
nowrrit de vermines et de plantes marines.

Fig. 3. Le Gronau.

Ce poisson vie dans la Me.literranee et dans 
la mer britannique. Sa longueur est d'environ 15 
pouces, et sa chair est maigre et dure. Quani 
on le prend% il pousse un son sijjlant, et e'est 
ά cause de cela que les Anglais lui ont donni 
le nom de s :f f l e u r .



Ei>c. 4. Τρίγλα ιι Ποικίλη. Fig. 4. L'Arondel rouge.

H' Π ο ι χ ί λ *  T p l y  λ α  υπάγεται είς το γέ
νος Των πτηνών Ιχθύων,  κα: διβιτάται περί τάς 
Α ’ντίλας νήσους. Η* ράχη αύτης «Τναι χοκκίνη , η 
κθιλ:α σαρκοχρους , καί τά πτερύγια γαλανά χαΐ 
κίτρινα με άμβυροχοχκίνους χηλίδας, αΐ όποΓαι 
παριςάνουσι τη> 6εαν αύτης ώραιοτάτην. Ε χ ι ι  δε. 
μήκος εως 12 δακτύλων.

Εικ. s'. ΚυΛζίνος 6 Μακρο'φίίαλμος.

Ο* Ιχθύς ούτος ζεΤ είς τά γλυκά νερά της Κ ί
νας. Τ ά  προπεπτωκότα κα! σφαιροειδή αυτου cy- 
μάτια τον διαχρίνουσιν άπο τά λοιπά ομοειδη 
όψάρια. Τ ο  δε ώραΓον, χατακόκχινον καί πυρώδες 
αύτου χρώμα, και τά ευειδή πτερύγια, τά εξ 
ημισείας κόκκινα κα! εξ ημισείας λευκά, προξε
νούσα είς αυτόν θέαν ωραιοτάτην. Εχει  δε 15 
δακτύλων μήκος, και είναι παραπλήσιος με τόν- 
χουσοκυπρίνον τής Κίνας..

II vit aux environs des Antilles et appartient 
dans It genre des poissons volcins. Son dos est 
rouge ,  It ventre de couleur dt chair et ses na- 
geoires sont bleues et jaunes et parsemees de ta- 
ches d un rouge foncc, ce qui !ui donnt un air 
distingue dt beaut/. 11 est dt la longueur d’un 
pied.

Fig. $·. Le Telescope.

Ce beau poisson se trouve dans les eaux dou- 
ces de la Chine. 11 a pour marque distinctive 
des yeux qui avancent de la iete· en forme de 
cAnes. Sa couleur est (Tun ponceau brill ant,  et 
ses nageoires, qui sont trls -  ilegamment formers 
et de couleur moitii blanche, lui donnent une 
grande beauti. 11 est long de 15 pouces et res- 
scmblt beaucoup a la dorade chinoise.
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Π Ε Ρ Ι Σ Τ Ε Ρ Α Ι  S E S A I .

Εικ. i. Περιστερά η A’sofMinnm

A i't r .  εχει c/ε-ίόν l : Zaxv'jUyt υ./χος, oto;aoc 
oroSoiiSti, x«i ΐΖΟ-κ xoxxivgv. Λ ιχιτΐτ» er· tx? 
«κτιχχε’Λμε,οιχΐί, x»i ιτα^αχειυάζει χατά τrv K*- 
ρολίναν, είς την 0“ Otot*> έρχονται σμήνη αναρίΟμ«τα, 
συγκείμβνον βχατον 6χ τινων μ,ιλιονιων · <·>̂β πολ- 
λάχις επισκοτίζουν. το ηλιακόν φως, ως μελανόν τι 
νέφος. Ο ταν χάΟηνται τον καιρόν τής αποδημίας επ: 
Των δένδρων είς άνάπαυσιν, συντρ'ς ονται οί κλώνοι 
«ύτων ex του υπερβολικού βάρους, χα: το υπό των 
δένδρων έδαφος σκεπάζεται ε:ς μίαν νύχτα υπό της 
κόπρου αυτών τινας δάχτυλου? τό ύψος. I·'. μ :ω - 
λεύουσι κατά τα' δάση εττϊ των δένδρων, χατα* 
σκευάζουσσι τάς φωλεάς των κατά^σειράν, «φε 
πολλάκις συνδέουσι μέ αυτά; τα δένδρα είς πολ
λών μ.ιλίων μήκος. Τρέχοντα*. **έ μ.; βαλανίδι* , 
κόκκους φυτών, άρκευΟιδχς , χα! άλλου; καρπούς 
δένδρων, χα! ίτι μέ γεννήμτα κα: ρύζι, <>: \\γρΐο» 
τής Αμερικής άγρεύούσιν εζ αυτω/ πολλά? χιλιά
δας, χα! τάς τρωγουσιν * επείυή εχουσι κρέας νο· 
ςιμωτπτον.

Εικ. 2 . Π'.ρπτφα' η ’AuCoiviiv.
Αυτή ονομαζβτα·. χα: Λ ρ ω μ α τ ο φ ά γο ς · 

«πειδή τρέφεται κυρίως μέ τού; παμπληθείς α
ρωματικούς σπόρους των δένδρων τής ’Αμβοίνας * 
έχει δε 1ι .δακτύλων μήκος.

Εικ. 3. Περίστεροί ·,{ Μαρπνικίιν.
Λυτό διαιταται επί τής νήσου Μαρτινίκας , καί 

εχει χοωμα ιώδες, κοιλίαν κιτρίνην, ςτίΟος κόκχι- 
νον, λαιμόν λευκόν, χα: μήκος 14 δακτύλων.

Εικ. 4· Τρύγων η ’ίαααικ,ί.
Αυτή είναι ευποικιλωτάτη ,  κας βχει ίόχοουν 

κοιλίαν καί ράχην, γαλανόν κεφαλήν χα: λαιμόν,

fHuMut 2 5 . — τ. r r .  No. j ; .

PIGEONS DE PA7S ETRANGERS.

Pig- 1. Le Pigeon tie passage.

-L ot P ig e o n  tie I 'n js .ig e  esi tit to longueur 
d*enviro’i i · gouces ; <n couleur uteris* ct'idric Λ 
gorge rcu^f. H habits f  Jmcri ;u<’ srgtentrionaU ft 
gasse Γ/iivcr dans la C..rolii.Cy t ft i! se r· n{ ni io u -  
geauv inncmbrablts. Hi volent gar r.ulliGin dans 
wiemcme trougfy tt o'lscurcissmt souvent le jour 
comme des linages noi'S. f.orsquils utmtUcnt :u>‘ 
dm arbres (>our report, les branches ie hrisent sou- 
vent sous le golds tft I· nr nombre, et le terrain sous 
les arbres, nr lesqiuls iL gassent line unity e}t con
vert le laidemain dt finite a la hauteur d< glntieurs 
g'uee.f. Us jont fittssi lairs rids stir des arbies, it 
les jaicnent ullan..:· I’un ά cdte de I'aulrc^qu ilat- 
rive souvenir igiegar res aids les arbres sont atta
ches mumble dans I'etgace de glutieur; mile:, hs 
senourritsnit de glands, de baiesy de grains de ge
nu vre ei d unties sentences d'arbres, mats nuui de 
He et de rit. Les sauvages de I'Amiriquc segten- 
trionnlc Us grenne:it gar mUl‘urs7 et les mnngent >· 
car leur chair csl d'un Ires-bm go dt et fort grass!.

Fig 2. f.e Pigeon vert d'Amboine.
0 :i le nomme aussi gigeon aromalique, gnree 

que dans rile H'yimboine il se nourrit de senten
ces des arbres aromatiques. Sa longueur est de 
11 gouces.

Fig. 3. Le Pigeon de Martinique.
11 habile Hit de Martinique;  son ventre esc 

jaunCy lagoitrine rouge et la gorge blanche; tout 
le reste du glumagc cst de couleur violate. Sa 
longueur est de 14 gouces.

Fig. 4. La TourUrelle de la tfamaique.
Kite est fort jolinurnt coloree; la tele ct la gorge 

sont bleuety le ventre et le dos de couleur violate, 
ί



κρίκον λευκόν, από του ράμφους περ: ολην την 
κεφαλήν εκτεινόμενο*.», χαί ι ι δάχτυλων μήκος.

Εικ. 5- Η' ΨιττακοΑφίστ^οί.
Αντη ζεΓ επί των Φιλιππινών νήσων. Κίναι πε- 

ποικιλμε'νη μέ πράσινον, κίτρινο·/ καί χόχχινον χρώ
μα , καί ομοιάζει πολύ κατά τον χρωματισμόν 
μ *  τούς πρασίνους Ψιττακούς.

Ειχ. 6. Πελεκνς ή EsOtvior.
Αυτή ή ωραία Περίφερα εύρίσχεται επ! της 

Καΰίνης, κα: ;χει ) ; δακτύλων μήκος, κεφαλήν, 
πτέρυγας κα: ράχην ίόχροα, κοιλίαν λευκήν, χα: 
περί τον λαιμόν κα! τό φήΟος πτερά, όμοια σχε
δόν μέ του ταώ.

Ειχ. 7· Tpi.yuv η Παταόιος-
Αυτή ή ωραιότατη Περίφερα εχει ιο  δακτύλων 

μήκος , σώμα φιλπνοπράσινον, κεφαλήν φαιάν , 
.χίτρινον λαιμόν καί κοιλίαν, κα: ουράν κοχχίνην.

Εικ- $· Tpryov η SmyaXia.

Κ’ Σ  ε ν ε γ  α λ ί α, ή Μ  α κ ρ ό ο υ ρ ο ς Τ  ρ υ- 
•γ ών ζε? επί τής Σενεγάλης , εΓναι αίθοκόκκινος« 
με φήΟος πράσινον καί ίο  δακτύλων μήκος, κα: 
διαφέρει τών λοιπών περιφερών κατά την μακράν 
*αί πλατείαν ουράν.

£ικ. 9· Tpuyov η Σανοομινιχία-
Αυτή ή μικρά Τουνων, ή επί τής νήσου του 

2Εαν5ομινίκου ευρισκόμενη, εχει ίο δακτύλων μπ- 
*ος, καί μορφήν παράδοξον κα: ποικιλίαν.

el la tctc est entourU depuis le bec (Turn hande 
blanche.  Sa longueur est de ι ι pouces.

Fig. 5. Le Pigeon - Per roquet.
II vie dans les ties Philippines;  son plumage 

est un milange agrea'M de v ert, de jaune et 
de rouge;  il ressemble pour les couleurs aux per- 
roquets verts.

Fig. 6. Le Pigeon rainier de Cayenne.
Cette belle esplce de pigeons, quon trouve 

dans la Cayenne, est de la longueur de 14 pou- 
ces Sa fete , ses ailes et son dos sont violets , 
le ventre est blanc, et au cou , de mime qud  
la gorge, il a des plumes qui resscmblent aux 
miroirs d'un paort.

Fig. 7. La  Tourlerelle de Batavie.
Sa hngueur est de 10 pouces, le plumage de 

son corps est d'un vert clair ,  sa tite est grise , 
la gorge et le dessous du vent/e sont j.uines, et 
la queue est rou g e; cette espece de pigeon: est 
une des plus belles qui existent.

Fig. 8- La  Tourtcrelle du Senegal, 
ou le Turoco.

Te T u r o c o  vil au S inigal, sa poitrine est 
verte, et tout le reste de son plumage est d'un brun 
rougeatre. Sa longueur est de 10 pouces ;  il se di
stingue de toutes les autres esphes de pigeons par 
sa queue longue, qui s'elargit vers le bout.

Fig. 9. La Tourtcrelle de St. Dorningue.
Cette petite espice de Tourlerelle, qui vie dans 

Pile de St. Domingue, est de la longueur de 10 
pcuces ;  la structure de son corps est elegante et 
le ccLorit de son plumage est var.c et fort yAi.
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Ειχ. r. Το "Avwov.
(Τό Γλυκα'νισον.)

Τ  ο Ire Titov φυτδν *Α νισον  κατάγεται άπό 
τχ,ν ΑΓγυπτον, χαί εχει εως ενόςποδός ύψος, φύλλα 
τοιμερί;» κα: μικρά καί λευχανΟτ· κεφάλια. Γεωρ- 
γειΤα» συχνά κατά ττν Ιταλίαν, και μαλιφα τό» 
Γερμανίαν ,  ώς αρωματικόν φυτόν. Ο* σπόρος 
του είναι γλυκύ καί νοςιμώτατον αρωματικόν , 
μεταχειοιζόμβνον είς διάφορα ζυμκχρικά, ζαχα
ρωτά χαί ροσόλια, χα: ω> ιατρικόν. A πό τά ε· 
λύτρα των σπόρων του εκΟλ:£ουσι τό πολύτιμον , 
ρευςόν καί δριμύοσμον Λνισίλαιον.

Εικ. 2. Το Κΰμινον.
Το Κ ύ μ ιν ο ν ,  διά του οποίου ΙνβργεΓται 

χατά την Γερμανίαν εμπόριο ν μβγάλον , είναι 
yv/οφον χαί κοινωφελές αρωματικόν φυτόν. Φυ
τρώνει άγριον χαί επί των λειμωνών της Γερμα
νίας , μεταξύ άλλων χόρτων * πλπν διά τό επικερ
δές αύτου όφελος σπείρεται καί θεραπεύεται καί 
επί των αγρών συχνά, καί μάλιςα περί την εν 
*.η Σαξωνία "Αλλην,

font" 47. — Γ. IV.

PLANTES AROMATIQVES IN
DIGENES.

Fig. ι. L'Ants.

n i :  tit une pfaiitt anmitUc t’ it.tlclicntt. 
fjui tire ton origine He I'Egypte. Sa tige s'Hive 

d’environ tin pied;  tile port€ dts feutilet <1 trois 
lobes et tresMcoupSts, et de petites fears blan

ches. On sente beaucoup d'Anis en Italic et sur- 

tout en Allrmagne. Sa gratae est d'ttne saveur 
douce et tits -su a ve; tilt mSrite d'etre mise an 
rang des premieres Spices indigenes. On en fait 
usage dans dijferentes patisseries et confitures; 
convene de sucre elle forme de petites dragees 
agrtables an godt e: tris-stomachiques. Elle est 

aussi employee dans plusieurs rotaftats et autres 
liqueurs, et elle sert mime de drogue medecinale. 
On retire par distillation des gousses d'Anis une 

huile treS’Subtile et odorjntef quon vend <) haut. 
prix.

Fig. 2. Le Cumin.
Le. C u m in  est une Spice trjs-utilc et gSnS- 

ralement connue dans nos cuisines;  dans I'Alle- 
magne il fait un objet de commerce considSrable. 
Le plante est originaire dans nos climatsy ou 
elle crott sauvage dans les pres par mi les autres 
herbes ;  mats a cause de sa grande utilitS on la 
eultive aussi frequemment dans les champs, ce 
qui se fait principalcment aux environs de Halle 
en Saxe,

K s



Λυτό γίνεται σχεδόν 2  xo'So? υψηλόν ,  εχβι 

<τχι«;ά καί ουλώδη φύλλα, άνθη μικρά χαί λευκά, 

καί σττόρον φαιον , ό·» τις είναι τό γνωςόν Κύμι- 

νον, το μ.ετα/ειριζόμβνον ίίολλάκις ώς χρώμα νό

μιμον εις τά φαγητά, τό ψωμί, το τυρϊ> τό fax» 

καί τά ζαχαρωτά, καί ετι ώς ιατρικόν.

Προς τούτοι; τά φύλλα καί σ'. ρίζαι αύτου 
μεταχειρίζονται εις τά μάγειρε;» ώς λάχανα νόςι- 
μα ,  καί είναι χα: τροφή εξαίρετος των κτηνών.

Elle a t  haute de deux pieis ;  sis feuilles 

sont indices ct frisics ;  scs petites flairs .blanches 
naissent en ombellcs aux sommetj des rameauir, 

ct il leur succidc unc semcnce gdsdtre connue 
sous Ic nom de graine dc cumin. On en fait 
usage commc dune ep ice fort a%rtable;  on m  

mile dans plusieurs nuts,  dans le pain, le from - 

mage , /Vau de vie et des confitures ;  on s'at 

sert mime comme d'une drogue medcdnale.

Tout <st utile dans eelte planlc,  car I’herbe 
mime et la racine en donnent un bon legume 
d*un godt fort actable et un fourrage exquis 
pour le betail.
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Μ  T  O  i  Ο I Δ Ι Α Φ Ο Ρ Ο Ι .  DIFFERENTES ESFECES Dl.
LOIRS.

O ;  Μ υ ο ξ ο !, είτε Mt>β σ a tο υ p01, c?/«c με
ταξύ τών μυώ'/ καί σκίουρων, πλην ομοιότεροι με το ',ς 
σκιούε^υς. K / w «  μακράν κα: δασύτριχο'/ ουράν. 
Εμφωλεύουσι καί ύπό Tr.v γην ,  καί επί Των 
δένδρων. ’Α/αρριχώνται έπιτηδειότατα, καί τρέ
φονται κυρίως μβ tκαρπού; δένδρων. Την μεν νύ
κτα ενασχολουνται, την δε ημέραν κοιμώντα». Ι·'μ- 
έαίνοντες τάς αρχάς του φθινοπώρου εις τάς α- 
ραιομάδας των πετρών, γ, τών τοίχων, αποναρ- 
κουνται ύπό του κρύους, καί κοιμόνται ακίνητοι 
έως τον Λίά:’ον. Εκτός τον Επιληπτικού Μυο- 
ξοΰ ανάγονται είς τούτο το γένος καί τά ακόλου
θα τρία είδη.

F.u. ι. Ο' Ι'.'λίΊ ό ς .

Ο Ι\ λ διός  έχει :ως ", ι δακτύλων μ/κο:, τό 
άνω μέρος τού σώματος φ αί'/, καί τό κά"ω λ«υ· 
κον. Κυρίσκβται δε μ.άλι-a  κατά την ’ •τ ' ίαν , 
την Φρανσαν, την Ού,-γαρίαν, τήν Λούςτίαν καί 
την μεσημβρινόν Γερμανίαν. Διατρίύ;·. ώς επί τό 
πλεΓςον εις δάση καί δενδρ«να« όπωροφόρους. Τρέ
φεται, καθώς ο·ί σκίουροι, μέ- θεωρικά, καρύδια 
καί κάςτανα, καί προσφέρει την τροφήν είς τό ςό- 
μα με τού; εμπρόσθιους πόδας. Το φθινόπωρο/ 
γίνονται λιπαρώτατοι, καί τρώγονται ύπό τών 
ανθρώπων ώς λεπτόν φαγητόν, διά την οποίαν αι
τίαν τούς τρέφουσι κατά την 'Ιταλίαν. Το δε’ο- 
μα των είναι γουναρικό'/ βύγενές.

Εικ. 2. Ο' Δ(ΐΐ'(ίς.

Ο Μυοξός ουτος sci κατά τούς δρυμώνας της 
Γεωργίας καί Σιβηρίας, καί τρέφεται κυρίως μέ 
βαλανίδια. Κ*χβι εως 4 δακ’ ύλον μήκος, ράχην 
φωτεινοαιίον, καί λαιμόν κα: κοιλίαν λευκόφαια.

_Ζ -/«  L o ir s  tUnncnl le milieu entre les Sour.t 
et Us Ec tire nils; ils ressemblent cepen.lant plus 
A ces demurs par leurs habitudes naturelles. ll* 
out la queue longue et couverte tie poils. /Is ha- 
bitent dans des irons qnils creusent duns la ter re, 
ainsi que sur des arbres creuxy dans lesquels ils 
irouvn/jf des retraites. ils grimpent avec ogiltte 
et se nourrissent principalement de frutts d’ar- 
bres, ll< vaquenl a lews ajjaires pendant la ηutt, 
et donnent U jour. Au commencement de Van- 
tomne ils cherchent leurs retraites, ou ils dor- 
ment pendant (hivcr comme la marmotte ; dans 
cet'clat d\ ngourdiuement ils restent jtuquMt 
mots de mat. Nous cn conn a, ■ ■ -n s , outre Ic 
M u s e  a r d in , Us trol. e.pices suivanUs.

Fig. 1. Le Loir.
Le L o ir  est dc It longueur d'environ 5^. 

ponces ,· son po.! est grts sur la p.v tie superieurc 
de son corps, et blanc sur la par tie infirieure. ll 
se trouve principalement dans t'/iolir, la France, 
la llongrte, VAutriche el l'sWema/.ne miritlio- 
nale,  et habile de preference da :f les fonts et 
dans Us vergers, ll s* no writ tout comme l ecu· 
reuil, de fruits, de noix, de chdtai^ncs, et se sert 
aussi comme lut de ses pieds de devant pour mull- 
ger. Dam I'automne Us loirs sont (rcs-gr.ts, et 
on mange nlots Uur chair comme tine delicatesse >* 
cn Italic on e>: eleve et engraisse en quantile. Leurs 
peaux donnent de la bonne four rare.

Fig. 2. Le Loir de la Siblrie.
II vit dans la Georgie et dans la Sibe/ie, et 

habite les for its de chines , ou il se nourrit priu- 
cipalement de glands, ll est long d*environ 4 
pouces ;  son poll est d'un brun clair sur U dot,



A  πό τα  αύτία του εκτείνονται δύω μελαναι χη- 
λι'δες, εως πέραν των ομμάτων.

Εικ. 3· Μυοξος ο ΚηπαΤος.
θ' Κ υ π α Γ ο ς  Μ υ ο ξ ό ς  είναι παρόμοιος χαί 

σχεδόν ισομεγέθης με τον Δρυάδα * πλήν εχει 
ουράν μαχροτεραν με τρίχας βραχυτερας, χαι με
γαλύτερα αυτία. Εύρίσχεται διατρίέων χατά τούς 
κήπους τής μεσημβρινές Ευρώπης, χα: τρώγει κυ
ρίως ροδάκινα , καρύδια, κανθάρους χαί αύγά 
πτηνών.

Με αυτόν 'φαίνεται παραπλήσιος ό Μ ι κ ρ ό ς  
Ε*λειό·ς, πλήν εκείνος είναι πολύ μικρότερος. Ευ- 
ρίσχεται χατά τήν ’ Ιταλίαν, την Φράνσαν χαί τήν 
Γερμανίαν, εντός των τέκνων θάμνων, όπου βύ- 
ρίσκονται πολλαί λεπτοκαρύαι, επί των οποίων 
εμφωλεύει, χαι τρέφεται με τούς καρπούς αυτών. 
ΕΓναι δέ ωραιότατου , άςεΓον χαί δειλόν ζωύφιον*

et dan gris blanchdtre ά la gorge et an ventre · 
11 a deux taches noires qui setenlent depuis Us 
or exiles jusquc par dessus Us yeux.

Fig. 3. Le Lfaot.
Le J j i r o t  est dr la mime longueur que U 

pricident et fui ressemble beaucoup. La marque di
stinctive de ces deux animaux est dans la forme 
de la queue; celle du lerot est plus longue, mats 
revitue de poils plus courts;  ses oreilles sont 
aussi plus longues. 11 vit surtout dans VEurope 
miridionale, ou il habite Us jardins, et se nour· 
rit principalement de ptches, de noix et des rueil- 
leurs fruits d’arbrex ;  il mange aussi des scara- 
hies et des oeufs d’oiseaux.

Le M u  s c a r  d i n  ressemble beaucoup au L  l -  
r o t ;  il est pourtant beaucoup plus petit. On le 
trouve dans 1 Italic, la France et ΓAllemagr.t, ou il 
vit dans des broussmiles epaisses, dans lesquelles il 
y  a beaucoup de coudriers, dont Us noix font sa 
nourriturcjet sur Us quels il fait aussi son nid. Ct 
petit animal est asset joli et trls-peureux.
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Ε Ν Τ Ο Μ Α  Ε Π Ι Β Λ Α Β Η .

Ε ι χ · .  ι .  v a t  2 .  Η '  Κ η Λ ο ψ ί Ί ρ α .

Ά·ίάϊ> rt ravoXii των xv-rwv r K v r o y i t p a  
««ναι ζωύφ:ον Οαυμασιώτατον, χα: ή φυσική αυτής 
ίςορία λίαν άξιοσπμείωτος. Αν τη μόλις βίναΐ*ίσο- 
μεγεΟης με ψύλλον, καθώς ή ι. Ktx. την παρυςα* 
vet * πλήν θεωρούμενη διά του μικροσκοπίου, μάς 
παοκςάνε ται με διάφορά παραδοξότατα σχήματα , 
χαθώ; ο,Ι Εικ. α. β. γ. δ. β. ζ. φαίνονται. Ιν'κα- 
«ςον φυτόν εχει σχβδόν ιδιαίτερόν τι «Γόος Ψ ει
ρ ώ ν  εξαίρετος όμως εύρίσκονται κατά τους νεο- 
φυ«Γς βλα^ούς τών ρόδων, τής άχτεας (χου^οξυ- 
λ:α>), τής κράμβης, τή< κερασίας , της όοδαχι- 
ν:ας κα: άλλον τοίουΤων , κατά τούς κουλούς χα: 
τα φύλλα τών οποίων κάΟηνται πυκνότατα, χα
θώ; ο ■-·. Κιχ. τας παριςάνει όττί τίνος ροδοφύλλου. 
Λυταί ευρίσχοντα: σχεδόν με παντοδαπή χρώμα
τα ,  οΓον πράσιναι (Κιχ. α .) , χόχχιναι (Κιχ. β.) 
κα: μ.ελαναί (Κιχ. y.). Ε’χουσιν 6 πόδας, εναρ
γή* αισθητικά κέρατα-, όξεΓαν προβοσκίδα, ενίο
τε κατά τας ου ο  πλευρά*, δύω κολεοί, υπό τούς 
οποίους χρυπτουσι τας πτέρυγάς των , χα: παρά 
τον αφεδρώνα δυω σαλπιγχοειδεΓς σωληνίσκους, 
από τού» οποίου» ;χ£άλλουσι χυμόν τινα μελίγλυ- 
κον, οςτις φαίνεται επ’: τών δένδρων, καί ονομά
ζεται Me λ tr ι ,  καί συναθροίζεται επιπόνως ύπό 
των μυρμ.ήχων κα: τών μελισσών. Μία Κτ.ποψει- 
ρα γέννα εντός ολίγων ημερών 9° ^ως ιοο ζων 
τανά νεογνά, χαί αποθνήσκει. Καθ’ ενα άπό τά 
νεογνά αυτής αφού άλλάξη πβντάκις τό'δέρμα του, 
γεννώ ωσαύτως * καί ουτω γεννώνται ενα θέρος ρ 
γενεά: άπό μίαν μόνην Κηπόψειραν, αί όποΓαισυνι- 
^ωσιπολλάμιλ'.ονια. Ενίοτε ιδρώνει τό σώμα αυτών 
τινα άλευρώυη καί λευκήν ύλην, ήτ»; ονομάζεται 
Ε ρ υ σ ί ί  η. Ευρ.σκονται δε πτερωτά:, χα: άπ τεοοι 
(Εικ. γ. ε.). Αφού όλον τό διάβημα τού Οεοους 
γεννήσωσι ζωντανα , καθώς παρι^άνονται υπό τής 
Εικ. α. αναφαίνονται το φθινόπωρου αίαρσενικάι,

In suits ι ι .— τ. /Κ  /Vo. 41 .

I N S E C T E S  N U I S J B L E S .

Fig. ι. «I 2. Le Pucerort.
c ιnsecte, qui est une peste pour nos jar.#/», 
ril ii/i petit animal tres admirable*, <t son histoire 
naturelle merite tonte notre attention. II est Λ 
peine rle la grandeur d’une puce, comrne on voir 
sous Fig. mais regarde par un microscope, il 
se presente dons dijjerentes formes singuheres, 
titles qtton les voit sous Fig· α. β. γ. δ. ε. ζ. 
Presque chaque plante u ses espices particulars 
de puceronst que les gent mal instruits nomment 
d e la N te l i e , ou de la R o u i l l e ;  on les 
trouve surtout auv jetnes poasses des rosters , 
du sureau, des choux, des cerisiers, des pecnirs 
etc., ou its sattachen: fortemeill aux tiges et aux 
f<utiles , comme on le voit sous Fig. 2. a tine 
jtune feutile de rosier. II y a des pucerons de 
toutes les couleurs, les verts Fig. a ,  des rou
ges Fig. β. et des no rs Fig. γ. lls out six pat- 
tes, des antennes arttculecs, une trompe poinlue, 
et de certaines especes out aux cdtes deux gous- 
ses, qm renferment des ailes. On remarque en· 
core u leur partie postiricure deux cornes ou tu- 
lercules, par lesquelles ils donnent passage ά 
wit liqueur sucree, que les founnis et les abeil- 
les recherchent beauccup. Dans Vespaee de peu de 
jours un puceron petit mettre cu nionde plus de 
90 jusqttu ιοο petits vivant. Chacun de ccs pe
tit* , s'etant depouille cinq fois de sa peau, com
mence d son tour ά mettre bas; de cctle ma. 
mere on en voit dans un seul iti neuf genera
tions , qui d un seul puccron en produisent des 
millions. Qulques f-vs ils rindent de leur corps 
une humeur blanche, quon connait sous le nom 
de K i e l l e , comme la liqueur su c /'tq u i tran
spire de leur corps, est nominee M i H at*. Jl y 
a des pucerons ailes Fig. γ. β , et qui ne le sonc 

μ*7χ. On souppnne que cw tout vivipu-



υπό των οποίων όχευομεναι α: 0πλυ&α:, γεννώσιν’αυ
γά. διαρκου^τα καθ’ όλον τόψύ/ος του χειμώνο;, το 
οποίον $έν έύυναντο νά υποφερωσι τά ζωντανά. 
Ταΰτα τα ουτω ταχέως ζα: απείρως πολυπλασια- 
ζόμενα έντομα, είναι επιβλαβέτατα είς τα φυ
τά · επειΟπ τρέφονται με' το πιπίλισμα του χυ

μό j αυτών.

Εικ. 3· T q

Α κ ά ρ ε α  ονομάζονται άπειρα τινά μικρά εντο- 
μ * , άπό τά οποία αλλα μεν ζωσιν εί; τά σώματα 
των ζώων και των ανθρώπων * αλλα όε είς τό τυρί, 
το αλεύρι, το ψωμ.ί, τά. ακάθαρτα αγγεία του 
γάλακτος, τά βαοελλια του ζύθου, τούς άμανίτας 
κα: άλλα τοιαυτα. Αυτά μόλις είναι oca τ α ,  κκ: 
φαίνονται μόνον ως κονιορτος φαίος, καθώς πα;ι- 
σάνονται υπό τ?ς β. Fax. Θεωρούμενα δ μ ο ; διά 
τίνος καλού μικροσκοπίου , φαίνονται αυφτμ.τνα 
πολύτριχα, κα: όμοια σχεδόν μέ κανθάρου;, κα
θώς τά παρι^άνει π Εικ. π. ΓΤολλάκις γεννώνται 
πάμπολλα τοιαυτα υπό τό δέρμα τών ασθενών 
ανθρώπων, κα: προξενουσι ζυνο.·> χυμούς, κα- 
θώς συμβαίνει εις τού; φθισικου; κα: ψωραλαίους 
πέν/ιτας. Τ ά ει’δπ. αυτών είναι πάμπολλα, κα! παν* 
τελώ; διάφορά.

r «  en etc et ο ν  harts tn automne ;  car ayant mis 
Las pendant tout i etc de petits v iva n s , comme 
or voii sous,F ig. a., *7* rendent des ocufs vers 
rautom nc,  qui cndurent d u v e t  % c« /;« /V- 
rai<nc pas Its petits. La fecondile prodigieuse 
de cet insecte le rend cxtremement nnisible aux  
p la n ts ;; car ils en pompent le sue avec leurs 
tron;p>s et Us fou l souvent perir.

fig. 3. La  AIHe.

Les M i t e s  sont des insectes infiniment petits,  
qui sengendrenl taut sur d?autre: animaux et 
sur les hommeSt que dans le frotnm age,  la fa -  
r in e , le pa in , des vaisseaux an lait m al-p ro- 
prtSy aux tonneaux ά bier re etc. On distingue 
beaucoup d e  spices de miles t qui sont trh -d i$i- 
rentes les unes des autres. Files sont <j peine 
visibles your no· yeux et ne paraissent (tre quutiB 
ponstiire grisalre , comme on les voit Fig. 
3. M ais etant mists dans un bon microscope, 
tiles priicntent la figure dc scar abets el sont cou - 
vertes de poils. Dans de certaines maladies de 
VhomniCy qui donnent des humeurs acides,  les 
mites s' engendrent souvent sur la peau9 et mime 
en dessous de sa surface;  on voit arriver cela 
tris-frequemment aux gens pauvres , qui ont la 
phthisic ou la gale.
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Μ Τ  Ε  Σ  Δ Ι Α Φ Ο Ρ Ο Ι .  DIFFERENTES ESPECES DE
SOURIS.

Ιίαν ίν  tfSos των Τ6Τ0«πό5ων Scv αΰζάν&ι οΰτω 
ταχέως καί παμπληθώς , καθώς οί Μ ύ c ?. Ο 6εν 
πολλάχις 6 πληθυσμός αυτών γίνεται καί είς τα? 
οι χίας και εις τού; αγνούς πληγη δυσυπόφορος. 
ΕΓδη αυτών εύρίσχονται υπέρ 40 * τά δε γνωςότερα 
•Ζναι τά επόμενα.

Εικ. ι. Ο* Μυίφκος.
(Το Ποντιχαλι.)

θ ' Μ υ Γ σχ ος βύρίσκεται ερ όλης τής Ευρώ
πης, χαί χατά τά εύκρατα μ«η  τής Ασίας χαί 
Α μερικής. ΐ ίχ «  χωρίς τής ουράς 3 4 δάχτυλων 
μήκος, χρώμα ύποχιτοινόφαιον επί τής ράχης, 
καί υπό τον κοιλίαν λευκοφαιον. Ε ΚολοΟρεύεται 
δυσχόλως άπό τάς οΐχίας, χαΐ πολλάχις ποο£ενεΓ 
μεγάλη·/ ζημίαν* επειδή χατατοώγει σχεδόν, ο,τι 
δύναται νά διαμασσήση με τά οδόντιά του. Προς 
τούτοις εύρίσχονται χαί λευκοί Μυίσκοι με όμμ.ά- 
τια κόκκινα.

Εικ. 2. θ' Αφάμι/ς.
Ο* A ί 6 ό μ υ ς εΓναι ολίγον μικρότερος του 

μυίσχου, χαί κατά την Ρ'ωσσίαν καί Ουγγαρίαν 
πολυπληΟεςερο; , παρά την Γερμανίαν. Διατρέ
φει έπί τών αγρών, χαί είναι χοχχινοχίτρινος, χαί 
υπό την κοιλίαν λευχός. Ε’νίοτβ άποδημούσιν αγε
ληδόν χαΐ είς απώτερα μέρη.

Εικ. 3. θ' Νανομυς·
Αυτός μόλις ε^α τό πμισυ μέγεθος τού Μυι- 

οχου ,  ^οώμα άλωπεκος , κοιλίαν λευκήν , καί βά
ρος a  ̂εώς .3 δραμίων. Ζει δε κατ’ εξοχήν επί 
τής Ρ'ωσσίας με τούς ΑίΟόμυας, χατά τούς α
γρούς χαί τάς σιτοΟήκας.

Εικ. 4 · θ' ΣημυΜνς.
Ουτος είναι ετι μικρότερος τού, προτίρου ’ επει

δή ε/ει μόνον 2 δάχτυλων μήκος. Ευοίσκεται δε 
επί τή; μεσημβρινής Γωσσίας, χατά τά αραιά 
δάση τών σημύδων, τρεφόμενος με τούς σπόρους 
αυτών, 1ι ράχη του είναι αίΟοκίτρινος, χαί ή 
χοιλία λευκή.

-*l n y  a point de quadruple qui se multifile aussi 
vlte et avec tant d'excls que la souris; par celtepro- 
digieust propagation, dans la champs tt dans Us 
maisons, elles Jeviennent souvent une catamite pu- 
blique. 11 cn existe plus dc 40 especes;  Its sui- 
vantes tn sont Us plus connect.

F i g .  1 .  La Souris domestique.
La So nr is d o m es tiq u e  vit dons toute Ϊ Eu

rope et dans la parties temperees de I'Asie <t dc 
V Amirique. Sa longueur est de trois potters et demi 
sans compter la queue ;  le poil de son dos est d un 
grisjcuniUre,et Ctlui du ventred'ungns hlanchdtre. 
11 nest gueres possible de purifier enulrement Us 
maisons de ces unimaux;  ils y causent souvent de 
grands debuts, car ils mange nl prtsque tout cc quits 
peuvent ronger de leurs dents. 11 y a aussi des 
souris blanches ύ yeux rouges.

Fig. 2 . La Souris agraire.
Elle est plus petite que la price lente et moins 

frequente en Allemagne que dans la Rttssie et la 
llonrrie. Elle vit dans Us champs; sa couleur 
est d'un rouge jnunlhre et blanche au ventre. 11 
y n des annees ou elles passent en grandes troupes 
d'une con tree dons /’ outre.

Fig. 3. La Souris mine.
C'esl la petitesse de cette espece de souris qui Ini 

λ fait donner son nom , car ellc nest gulres de la 
nioitii aussi grande que la souris domestique et nt 
pise quun et demi ou deux drachmes. La couleur 
dtson poil at d'un jaune rouge tt blanche ou ven
tre. Elle se trouve principalement dans la Rus- 
sie9 ou elle vit dans les granges et dans la chumps 
comnn lj souris agraire.

Fig. 4. La Souris de bouleaux.
Cette esplct de souris est encore plus petite que la 

souris name, et na que deux pouces de longueur. 
Elle vit dans laRussie miridionale, ou elle habileaims' 
des bois eclaircis de bouleaux, dont la sentence lui set t  
de nourriture. Le poil tie son dos est de couleur brunt: 
tirant sur le jaune, celux du ventre est llanc,

L



Ε ι κ .  5 .  Μ υ ς  ό  Π λα τν ιν Τη ς .

Ο II λ ανή τη ς  M u? *?ναι ισομεγέθη? με τον 
Σημυδίαν, τρεφόμενος χαθώ? εκείνος , χαί έχων 
τήν αυτην πατρίδα. Το  χρώμα του είναι φαιοκί
τρινο*/, καί πεποικιλμενον επί τής ράχης με πλα- 
γίας καί μελανά? γραμμάς. ΖεΓ ύπό κοίλους λί
θου?, όπου αποναρκούμενος χαί εκ του μίχρου κρύ
ου?, συσπειρουται ως σφαΓοα. Ε  νίοτε αποδημουσι 
πολυάριθμοι άγελαι αυτών *φ ένό, εις άλλον τό
πον.

Ε ι κ .  6 . M u c  6  Ε μ π ε τ ρ ο ς .

Ο* Mu? outo? ζεΓ χατά τα? απόκρημνους τε 
τρά? τής Σιβηρία?. Ε^χει 4  δακτύλων μήκος, χρώ
μα αίθουποπρασν/ον, χαί ύπό την κοιλίαν λευκόν. 
Τρέφεται δε με ρίζα? κα! σπόρους.

Ε ι κ .  7 · Μ υ ς  ο  Κ ό κ κ ιν ο ς  τ η ς  Σ ιβ η ρ ία ς -

θ’ Mu? ουτος διαιταται επί τής ανατολική? 
Σιβηρίας, χαί κατά την Καμτσάτχαν· μέρος μεν 
κατά τού? αγρούς καί τούς θάμνους * αερος δε 
εις τάς οίκίας Των ανθρώπων. Εχει 4  δακτύλων 
μήκος, χρώμα κοχχινοκίτρινον με ύπαίθους γράμ
μα?, κοιλίαν λευκή/ , καί ουράν βράχε?αν καί λά- 
<τιο>. Τρέφεται δέ μέ «κόρου? χα: κρέας.

Ε ι κ .  8 · Ά γ ρ ο α υ ς  ο  Μ ικ ρ ό ς .

Αύτός ζεΓ ε’©' όλης τής Ευρώπη?, έως τά κ «- 
τεψυγμένα . άρχτιχά αυτής μέρη, χατά τούς α
γρούς ,  τούς λειμώνας, τούς κήπους χαί τού; 
θάμνους. Τρέφεται μέ γεννήματα, καρύδια, βα
λανίδια χαί τά. τοιαύτα , τά όποΓα «/αποταμιεύει 
καί διά τον χειμώνα. Ε ^ει $ δακτύλων μήκος , 
χοώμα φωτεινόαιθον καί υπό τήν κοιλίαν λευκόν , 
πόδας κοκκίνους ,  καί ουράν βράχε Γαν καί κολο- 
βωδη. Ενίοτε πολυπλασιάζεται τούτο τό είδος 
καθ' υπερβολήν , καί τότε προξενεί είς τά σπαρ
τά βλάβην μβγάλην. Εξολοθρεύονται όμως υπό 
των άλωπέκων, Των ίκτίδων, των γάτων, των 
μεγάλων άγρομύων, καί υπό των κοράκων καί των 
σπερμολογώ'/ κορωνών.

E t * . 9* Μ υ ς  6  Γ α ίχ ιο ς .
Ουτος ζει παρά τάς όχθας τού κατά τήν άνα- 

τολικήν Ρωσσίαν ποταμού Γαίκου. Ε#χει 4  δακ
τύλων μήκος, χρώμα κιτοινόφαιον, ουράν βρα- 
χ ιΓ Λ  ♦ κα? γνάθους καθώς ό κρίκετος, κα! τρέφε
τα ι, καθώς εκείνος, με γεννήματα.

f / g ·  s'*

£//ε ert de la mime grandeur que la souris de 
houleaux, et a aussi la mime patrie et la mime 
nourriture. Son poil est d’un gris jauntUre et sur 
le dos elle a des rayes noires qui se tirent hori- 
zontalement vers le ventre. Elle vit sous des pier·, 
res creuses, ou elle s'engourdit au plus leger de- 
grl de fro id ; on la trouve alors blottie comnxe 
tine boule. 11 arrive quelques fois que de nombreux 
Iroupeaux de ces souris passenl d’une contrie dans 
une autre.

Fig. 6. La  Souris de roche.
Cette espice d&souris vit dans le Siberit et chot- 

tit son habitation dans Its rochts. Sa longueur est 
de 4 pouces , sa couleur est d’un brun verddtrc 
et blanche au ventre, Sa nourriture consiste en 
racines et semences.

Fig. 7. La  Souris rouge de SibirU.
Elle se trouve dans la Siberie orientate et la 

presqulle de Kamtschatka, ou elle v it non settle
ment dans les champs et let brou f smiles , mais 
aussi dans les maisons. Elle est longue de 4 
pouces; son poil est d  un rouge jaundire raye 
en bruny le ventre est blanc, et la queue est 
petite et garnie de poils. Elle se noitrrit de grains 
et de toute esplce de chair.

Fig. 8- Le petit Campagnol.
On le trouve par toute iEurope jusque dans 

les contries les plus septentrionales ;  il habitel les 
champs y Us prairies, Us jardins et Us broussail- 
leSy et se nourrit de grains, de noix , de glands 
etc., dont il fa it des provisions pour Phiver. II 
est long de 3 pouces, sa couleur est dun bruu 
dairy et blanche au ven tre; ses pieds sont rou
ges et sa queue est petite et ecourtee. 11 s’aug- 
mente quelquefois si forty  quit cause des degats 
cons iderables dans Us champs ease m ends;  mais 
il a des ennemis qui lui font une- guerre conti
nue//* .· tds sont les renardsy le fu ritsy Us chats, 
les grands campagnols, Us ccrbeaux et Us Cor
neilles.

Ftg. 9. La Souris de ,f?aik-
Elle vit dons la Russie orientate aux bords de 

la rivilre de £ fa ik ; sa longueur est de 4 pouces 
et sa couleur rl’ui: jaunt grisdtre. Sa queue est pe
tite ; die a des bajouet comme le hamster, et w 
nourrit comme lui de grains.
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Ο Ε Τ  Ρ Λ  Σ. M O I S I S S U R E S .

Ο  Ε υρώ? (ημούχλα), ο? τι? χοινώς νομίζεται 
ώς σπμεΓον σήψεως ,  χαί παρι^άνεται είς τα ομ- 
μάτιά μα? μονον ως χονιορτο? σαππμενος , υ
πάγεται άναμφιβάλω? είς το γένος τών φυτών, 
χαί μάλι^α τών ?Αμανιτων, of όποΓοι αυξά- 
νου<τι με θαυμασίαν ταχύτητα, σποριάζουσι , 
χαί πληθύνονται άπειροπλασίω?. Ε’ άν Οεωρήση τι? 
με το μιχροσκόπιον εν χομμάτιον μουχλιασμένου 
ψωμίου, παριφάνεται «πάνω αυτού εν ολόκληρον 
δάσος φυτών, έχόντων ρίζα?, χαυλούς, κλάδους , 
άνθη, (σπόρους, χαί σχήματα ωραιότατα, καθώς 
παοιςάνομεν ενταύθα τινά είδη Ευρώτο?.

Εικ. ϊ . καί 2. Εύρος ο Κοινός.
θ' Κ ο ινά ?  Ε υρώ? φυτρώνίι πάντοτε επί 

χυμωδών χαί οξυνιζόντων πραγμάτων. Η Ειχ. ι. 
παριςάνει κατά το φυσικόν μέγεθος μέρος τι Ευρώ- 
τος επάνω σαπημένης ρόγας μελανού ςαφυλίου. Η* 
δε 2. Ειχ. παοιςάνει τον αυτόν αυξημένου, χαθώ? 
θεωρεΓται διά του μικροσκοπίου. Λύτου φαίνον
ται πάμπολλοι διαφανεΓς χαυλοί, οΐ όποΓοι εχου- 
σι λεπιδωτά κεφάλια, ως χοΓλον ημισφαίριου α ), 
άπό τά άποΓα τινά μεν είναι λ«Γα γ) * τινά δε 
*χουσι πολλούς σφαιροειδείς σπόρους δ). Μεταξύ 
τών χαυλών αναφύονται πάμπολλοι έλικες β) 
γεμάτοι μέ τοιαύτα σφαιρίδια.

Εικ- 3 · καί 4 · Εύρος ό Πιλούόλ ος
ϊΓ μεν 2. Ειχ. παοιςάνει f έρος τι μικρόν Ευ· 

ρωτιώντος χαουδίου* ή δε 4· Κιχ. τό αύτό αυ
ξημένου. Ο* Ευρώ? αυτός άναβλαςάνει μάκρους 
χαί χιτρίνου? χαυλούς , τών οποίων αί άχραι φου- 
σχώνουσι χατά μιχρόν, χαί σχιζόμβναι, άποβάλ- 
λουσι τον πλατύν , αίθόν χαί μελανόςτχτον αυτών 
πίλον.

a mo is is s u r e , prise ordinairement pour 
une simple marque de pourriture et qui parail &  
Γoeil nud une poussiire composie de floco:is,  est 
sans doutc du rignc vigitaU et se range speciale· 
ment sous la classc de M o u s s e s , 911/, croissant 
d'une vitesse itonnanlc et portant des senten
ces , s’augmsntent d’une maniire prodigieuse. Le 
microscope fait decouvrir sur un petit morceau 
de pain moisi une forit de plantrs pourvues (le 
racines ,  de tiges, de branches, de fleurs et de 
semences, et revltues tfnne beautl brillante\ comme 
nous allons remarqucr dans le petit nombre d’es- 
pices qut voici:

Fig. i. it 2. Moisissure ordinaire.
Cyest principalement la fermentation des choses 

succulentes qui favorise la vegetation de la m 0 i- 
s i s s u r e  o r d in a ir e . La Fig. 1. represente d'a- 
pres nature un petit morceau de moisissure prise 
etun raisin rouge et pourissant, et la Fig. 2. 
fait voir cette moisissure grossic par le micro
scope. On y remarque quantite de tiges transpa
rent es, qui portent des tites icailleusts ά forme 
d'hemispheres creuses a), ces tites sont en panic 
polies γ), en partie herisiles <fune quantiU de pe
tites grataes de sentence b). Les branches, qui en- 
tortUlent les tiges β), JonC aussi toutes porscmlcs- 
de ces pelites grainet.

Fig. 3. et 4. Le Pilobole.
Cette moisissure, dont la Fig. .3. represente en 

grosseur naturcllc un peuy quyon a pris de la sur
face (Tune noixt et dont la Fig. 4. montre le gros- 
sissement microscopique, croit ά tiges longues et 
jaunes% dont le dessus se gonfie peu d pen et met 
Δ bas en crevant une titc ou chapeau large , 
brunt et marquU de points noirs,

L 2



Έικ*. 5· Ε ι/ ρ ο ς  ο  Π ρ ά σ ιν ο ς .

Ο Ευρώ? ούτο;, c? τι? άνά/εται βίς τό γένο? 
τού κοινού Ευρώτο? , συνεςόθη επάνω μικρά? μυί- 
α?, πτι?, χαθώ? η Εικ. j .  ε. παριςάνει , επεσεν 
β·? ύελινον άγ/ιΓον, γεμάτου μβ νερόν, κα: rp- 
χπσε νά σαπίζ;ο. Το  σώμα τ/·? μυία? περιεκα- 
λύφΟπ πρώτον ύπό Ε’υρώτο; λευκοί», τον όποΓον 
παριςάνει αυξημένου π Ε·κ. π. Μετά ταυτα 5 ε 
έσχπματίσθϊΐ ττεοϊ αυτόν μικρά τι? πλεουσα νπσο? 
έκ πρασίνου Κυρώτος Εικ. 0. 0. 6, λ τις εΐχεν ω
ραιότατου περιφέρειαν εκ τοιούτων Ευρωταμανι- 
τών Εικ. ζ., ό οποία φαίνεται αυξημένπ ύπό τη? 
Εικ. ι. ι., κα: παριςάνει τό άλν.Οε? σχπμα των 
Ευρώ ταμανιτών.

Ειχ. 5. χαΊ 7 * Ει’ρος 6 Σόαιροχε-
Ο ιχ λ ο ς .

Πολλάκι? γίνονται επί των φύλλων, και μάλι- 
-7α τών όπωροφόρων δένδρων, οίον * τά? απίδια? 
καί τ7? δαμασκηνία? , τινε; αίΟοκίτρινοι κηλίδε? 
μ.έ πριζίματα τινά, ονομασμένα καταχρ/.ςικω? 
Κρ υ σ ί £ π. Τουτο λοιπόν είναι ό i  φ « ι ρ ο κ ε- 
φαλο? Ε υ ρ ό ? ,  ό? τι? φυτρώνει επί των ασθε
νών φύλλων τη? άπιδία?, των όποιων ό χυμό? φθεί
ρεται ύπό του κρύου;, l i  η. Εικ. παριςανει εν τοι- 
ούτον άσΟενέ? φύλλον άπιδία? κατά τό φυσικόν 
αυτού μέγεΟο; * τ. δε 6. Κικ. τό αυτό αυξημένου 
μετά τού Σφαιροκεφάλου Εύρώτο?. Αυτό? συνί- 
-ςαται έκ μικτών, αίΟοφαίων, σφαιροειδών κα: 
•άκαύλων κεφαλιών, χαθώ? τ. Εικ. λ. τά παριςάνει 
αυξημένα, τά όποΓα περιεχουσιν άλευρώδε? τι κο- 
,νιόσπέρμα, τό GTrtfov σχιζόμενα διασκορπίζουν.

Fig. 5;. Moimxare verte.]
Celle - ce, qui n'est que de its  pice de la moisis- 

sure ordinaire, ίε divelopa sur une petite mouche, 
gui commenqa de se corrompre, a pres <2ir« tom. 
bee dans de teau contenue das un verre (Fig* 
5·ε).  Larnouchefut d'abord couver'.cd’une chan- 
cissure que Von voit grossie Fig. n., ensuite i! se 
wit a former autour de la mouche une petite He 
flottante Fig. 0. 0. 0. d'unc moisissure verte* bor- 
dee d’une formation dlja parfaite de pareilles pe
tites moisissures Fig. ζ.), dotit Fig. i. represente 
le grossissement, qui en montrt bien exactement 
la forme.

Fig· 6. el y. Moisissure globuleuse.

Jl arrive souvent que sur les feuilles des arbres 
de fruits, et surtout sur les feuilles des poiriers et 
des pruniers,  se forment des inches rouges et 
jaunutres, avec d<s elevations que I on nomine or- 
dinairemenl nielle ou rouille; ce nest que. de la 
moisissure globuleuse % croissant sur les feuilles 
si-t6t que le froid les a touchees. Fig. η. represente 
d'apres nature une feuille de cette esplce, et hi 
Fig. 6. montre la mime grossie par le microscope. 
Cette moisissure est composee de petites tiles se- 
ches y globuleuses, gris -  brunes et sans tiges, 
aijant une poussilre farineuse de semence, quel- 
les repandent apres avoir crevi. En void  le gros· 
sissement Fig. λ.



avkViy** 5. — τ . 4. Αβ. 4$·

Α Ν Α Τ Ο Μ ΙΑ  Τ Η Σ  Σ ΙΤ Ο Κ Α Λ Α -  

Μ Η Σ.

(θεωρούμενο? διά του μικροσκοπίου ό εσωτερι
κός οργανισμοί τών φυτών χαι τών ανΟεων αυτών, 
φαίνεται τόσον ώραΓο? χαί κανονικό?* ώςε διεγεί- 
ρ«ι τον θεατόν εις θαυμασμόν μέγαν , χαί τον βι
άζει να εκφώνηση άληΟεςατα, ότι εχαςον φόλ- 
λον , χαι όχά<?η χαλάμε είναι ΟεΓον τι θαύμα.

Εικ. ι. και 2. Διοψις της Σιτοκα- 
λα μης.

Η* Δ  ί ο ψ ι ? του Γ ο ν ά τ ο υ τη? Σ ι τ ο χ α· 
λ ά μ η ? ,  ητιί παριςάνεται φυσιχώ? υπό τν-ς ι. 
Εικ., χαι αυξημένη ύπο' τη? ο. «Γναι συνΟε- 
σι? ωραιότατα χαί χανονιχωτάτη άπειρων τινών 
μικρών δοχείων, τα όποΓα έχουσιν όλα σχήμα τι 
ώρισμένον. ϋάμπολλοι τινες χαι πυκνότατοι χυ· 
μοσωλη δίσκοι σχηματίζουσι δύω χόχλου? ’ εντός 
δε των χόχλων αυτών, χαί μεταξύ άλλων μεγα- 
λητίρων έξαγόνων δοχείων, είναι διεσπαρμένοι 
τακτικώς άλλοι τινέ? κυκλικοί σωρό: εξ όμοιων 
σωληνίσκων, χα: κατά τό μέσον] εύρίσκεται εν 
μεγάλον δοχεΓον του μυελού τη? Καλάμη?. Επί- 
ση? παράδοξον φαίνεται,

Εικ. 3· 4· J- Ε*ν κομκα'ηον του φύλ
λο υ της Βριξ'οχαλαμΓ,ς.

Tc όποΓον παριςάνεται υπό τη? Ειχ. κατά 
το φυσικόν αυτού μένε6c? · υπό δε τη? 4· *«< 5· 
Εικ. αυξη^υενον δνττώς, Αυτού μάς παριζάνονται

% -  r.’ir. No. iTt

ANATO M IE JJU N  TU7AU DE. 
B L E

a formation inleriinre des plantes et dc lean 

fleurs, vue grossie par U microscope, cst si belle 

et reguliire^ quelle nous entraine a Vadmires, 

tion , et Von peut mime dire que c/taque feuille, 
chaquc tuyau de bli esl un mervei'U, comms 
nous allons voir dans la description suivante.

fig . i. et z. Profit d'un tuyau de 
bli.

Le profit dn noettd d’un tuyau de ble Fig. r. 
reprlsenti grossi Fig, a. fait remarquer Vordrc 

le plus admirable et le plus regulier (Tune quan- 

titi prodigicusc de pclits vaisseaux tons d'une 

forme determine. On volt un grand nombri 

de petits tuyaux ranges en deux ccrcles et strre- 
ηιε/it placls Vun ά Voutre ;  il y a entre cut 

des fascicules (Cautres tuyaux regular tmtnl dis~ 
poses entre des vaissaux d'aliment plus grands. 

Au milieu parait une large ouverture destinee 

ά la motile du tuyau.

Fig. 3. 4. sr. Petit morceau de la feuille 
d'un tuyau de ble.

Ce morceau, non moins merveillcux, sc fait 

voir Fig. 3. en grosseur naturelle, et Fig. 4. 
ef 5, en deux grossissemens dijjercns. J\out



ςβνα: χαί πλατεΓαι λωρίδαι, χαί πολυειδή άγγ«Γα 
των χυμών , ήτοι* λεπιδωτά, ελιχοειδή, ςρογγύλα 
χαί άλλα, τά όποΓα συνέχονται άχρι£ε<;ατα προς 
Λλληλα, χαί μετά των λοιπών. Ο Χα αυτά παρι- 
«ςάνονται επί της επιφάνειας ενός ουτω μιχροτά- 
του μέρους του φύλλου τής Βοιζοχαλάμης, το 
οποίον φυτόν μας προσφέρει τό χαβημερινόν ψω* 
μίον. Οποία τοιαύτα θαύματα, χα: χατά την α 
πειρίαν ακατανόητα, επλασεν ό Θεός μόνον επί 
τής ήμβτερχς γης, χα: παράγει αυτά βφ εχάςης 
^με'ρας χα: «ςιγμής, μεταχειριζόμινος τό μεγα αυ
τού όργανον, την φύσιν ! Τις ούσία ανθρώπινο; 
5ύνατα· να μη Οαυμάζη, λατοεύη, προσχυνή, χαί 
αγαπά ύπερ πάντα τά όντα τον τοιουτον θεόν;

voyons ici des rayes larges et ttroites dc vaitseaux. 
d'aliment d'une formation trts-di verset quelques- 
uns ctant ecailles, d'autres entortilles, ro/j<fi *fc., 
ef ioui ensemble sont le plus etroitement lies 
entre eux. Tons ces rapports admiralties parais- 
sent sur la surface d'un morceau tres-petit d'une 
feuille detach it d’un tuyau dt ble , dttachee 
(fune plante qui nous fournit notre pain quo- 
tidien! Qjielles merveilles innombrables sorties 
de la main creatrice d'un Dieu, et sur le seal 
point infinement petit que nous habitons! Mer- 
veilles que ce Dieu produit d'un jour, d'un in
stant ά Vautre , et toutes par son grand ou- 
vraget la nature! Quel lire peasant et sensible 
ne doit pas admirer, revirer, cherir, adorer un 
tel Dieu ?



4ντβ. <9· *— τ  4· Α?· 44·

Φ Τ Τ  A A Ρ Λ  Μ A  Τ  J  Κ A.

Ειχ, ι.  θ ' Στιίραξ.

Ο  χ , 0 Ρ α ξ  εύδοκιμεΓ μάλιφα κατά τάς δυ- 

τιχάς ’Ινδίας χαί το Μβξιχόν. Γίνεται δενδρον 

μίνα, χαΟώς /ι δρυς. Τα φύλλα του είναι iwv- 

tcuuok,  καθώς τού σφενδάμνου, χα: τά άνθη 

χιτρονοχόχχινα , σφαιροειδή, βριώδη, χαί χατά τάς 

άχρας τών κλάδων, άπό τά όποΓα γεννάται σπερματι 

σφαιροειδές χαί χαι αιθόν. ΕΓχει φλούδαν σποδοειδη , 

χαί ύκ αύτόν λευκό/ ·« απαλόν χαί εύεογαςον ξύ* 

Χον, εύχρηςον είς χατασχευόν οικιακών σκευών, 

χαθώς της ήμετίρας ελάτου. Ε’γχαραττομενης τ/»ς 

φλούδας αύτού , δαχρύει μεταξύ αύτης χαί τού 

ξύλου χόμμι τι ριτινώδες, ονομαζόμενου Σ τυ

ρά ξ ,  τδ δτϊοΤον εχει χοωμα νπαιθον, χαι ευωδί

αν τερπνοτάτην ,  χα: μεταχειρίζεται κυρίως <·* 

θυμίαμα* όθεν άπεχατεςτί είς τά αρωματοπωλεΓα 

αξιόλογου εμπορικόν αοθρον.

Κιχ*. 2. Ο Σ\Τνος.

Ο* Σ χ t ν ο ς είναι, χαΟως χαί δ δάφνη , 

δενδρον αειθαλές. Φυτρώνει χατά τούς θερ

μούς τόπους της ’Ασίας, της Κάτω ’Ιταλίας, 

τίίς Ελλάδος χαί άλλα τοιαύτα μέρη, χαί άποκτα 

«ως- 50 π οδών ύψος. ΕξανθεΓ άνθη κίτρινα ,  χα:

/1ι»ΙιΜ9· — Τ. ίΓ . V- 44.

PLANTES DE DROGUERIES.

Fig. i. Le Storax.

C/ι arbrt croit prinapaltnicnt dam Us Indcs 

occidentals et dans le Mexique. 11 atteint la 

hauteur des chines; ses feuilles sont divisees en 

cinq lobes comme celles de terabit , et au bout 

des branches il portc des fieurs laineuses d*un 

rouge jaunntre et en forme de Louies. Λ  ces 

fieurs il succede une semence de la mime forme 

et de couleur brunt. Vtcorct de tarbre est d'un 

gris cendre, son bois est blanc, comme le bois 

de nos pins;  il se laisse truvailler facilement , 

et on I’emploie avez avantage Λ differents meu- 

hies et ustensiles. Entre Vlcorce et le bois il se 

tronve une gomme risine odoriferante, qui est 

co/inue sous le worn d e S t o r a x , et quon gagne 

par le moyendes incisions faites dans Vicorce. Elle 

est de couleur brundtre et d'une odeur aroma- 

tique;  on sen sert comme dun encens, et elle 

fait un article tris · important dans le commerce 

de drogueries.

Ftg. 2. Le Lentisque.

Le L e n t  isq u e a des feuilles toujours ver· 

tes comme le laurier;  il croit dans les climats 

c^auds de ί Orient, dans la Greet, dans ΐ Ita

lic inferiture etc. et pent atteindre une hauteur 

de $o pieds, 11 porte des fieurs jaunes, auxquel-



yew ? χίτρινον, φαγωιπμον xal πδύτατον καρπόν, 

όμοιον μέ μικρόν δαμάσχτσον. Κατά το ύ? θερ

μού? τόπου? δαχρύει από την φλούδαν αυτου εί- 

δο? τι pmvvjs (κ Μ αςίχη), το όποΓον είναι λευ- 

κοχίτοινον > χαί δινιρ*μενον ει? μιχρόυς χαί ξηρού? 

κόκκου?, χαί μεταχειρίζεται ω? ιατρικόν, θυμία

μ α ,  καί λεπτόν χαί απαλόν βερνίκι εί? τα? έξ 

«λαιομίχτων χρωμάτων γραφόμενα? εικόνα? ,  καί 

efe άλλα τοιαυτα * οθεν άπεχατέςη εμπορικόν 

προίόν άξιόλογον.

Us succedent des fruits jaunts, semblables ά des 

petites prunes,  d’un godt tres^doux i t  fo r t agria- 

bUs a manger. Dans Us climats cbauds de VO- 

rient il s'ecoule de son Icorce une risint dune 

couleur jaune tirant sur It blanc;  die consiste 

dans de pelits grains secs% dont on se serl non 

seulement dans la medecine et comme d’un par-  

fu m , mais qu'on tmploie aussi comme tin ver- 

nis leger pour enduire Us tableaux peints en 

buile etc. Elle fait par consequent un article 

estimable de commerce.



Πτην» i(J. — Τ. 4* ΑΡ· 45.

Ν Η Σ Σ Α Ι  Δ Ι Α Φ Ο Ρ Ο Ι .

A t  Ν η σ σ α ι  (ϊΐάπιαι) βύρίσχονται κατά τά 
αρκτικά χαί μεσημβρινά μέρη όλων των τριών η
πείρων του Παλαιού Κόσμου. Διατοί£ουσι δε ή- 
δονιχώτερον κατά τά ακίνητα νερά , τάς λίμνας 
καί τά τέλματα, παρά είς τούς ποταμούς, καί τρέ
φονται με όψάρια , βατράχους ,  κοχλίας , έντομα 
χαι καρπούς των πεδιάδων. Μεταξύ των άγριων 
Νήσσων, χαι των εξ αυτών καταγόμενων ήμερων, 
•ύρίσκονται πάμπολλα χαι ωραιότατα εΓδη·

Νήσσα ιί *Ayf>ior.
Εικ· ι. ΐΓ *λρ0ενικιί. Εικ. 2. Η' Θηλνκιν

Η* ’Α γ ρ ια  Ν ή σ σ α  εΓναι πτηνόν Ευρωπαίο·/. 
ΐΓ μεν Αρσενιχη εχει εως 2υ δάχτυλων μήκος, 
χεφαλην χαί λαιμόν πρασινόςιλπνα, φ/.Οος χίΟόν, 
χαι επί τού λοιπού σώματος φαιά χαι λεπτά ραν- 
τίσματα. Η* δέ Θηλυχη er/ai μικρότερα, εως ι8 
δακτύλους, αίθη χαί μελανόλευχος.

Ewe. 3· Νήσσα η Μακροοι/ζος.
Η* Λ ία κ ρ ό ο υ ρ ο ς  Ν ή σ σ α  ανάγεται ώσαύ- 

τως είς τάς άγριας, χαί είναι πτηνέν της Γερμα
νίας ,  πλήν σπάνιον. ΕΓχει 24 δακτύλων μήκος, 
ποικιλίαν ωραιοτάτην εκ φαιού, μελανού χαί λευ
κού χρώματος ,  αίΟά άχροπτερύγια , __ πτέρυγας 
χοχχινοφίλπνους, χαί θξ·Γαν χαί φασιανώδη ουράν* 
β6εν ονομάζεται χαί Φ α σ ια ν ό ν η σ σ α *

Εικ. 4 · Νιΐσσα ή Πλαηίραμφος.
Η* Π λ α τ ύ ρ α μ φ ο ς  Ν ή σ σ α  βΓναι άξιοση- 

μείωτος διά τό ςτρογγύλον, περίκυρτον χαί χατά το 
άχρον πλατύ αυτής ράμφος. 2εΓ εφ’ όλης της 
αρκτικής Ευρώπης, ’Ασίας χαί ’Αμερικής* τρέφε
ται με μυίας χαί άλλα ένυδρα έντομα * γεννά 
αυγά χόχχινα, χαί εχει ωραιότατα χαί πολυποί
κιλα χρώματα.

Vistdux ίδ. — Τ. I f λ*©. Ay

CANARDS DE PLVSIEURS LS- 
PECES.

J Vf C a n a rd  se trouve dans U nord et dans U 
sudde routes Us parties dn monde ancten. Jl oime 
plus les eaux dormantes, des lacs, des m.;raii et 
desetangs% que Us riviirety et se nourrit He poissons, 
de grenouillesy de Itmaces, d'insectes et de Jruits 
de la campagne. Jl y a un tris-graml r.ombre 
d'espices tres-belles de canards sauvages et de ca
nards domestiques. Les derniers nt sont en portie 
que les descendants des premiers.

Le Canard sauvage ordinaire.
f i g  i. J.e iniile. Fig. s. La  femelle.

Le ca n a rd  s a u v a g e  est de nos pays. Le 
mule ou le canardy long environ de vmgt pou- 
cesy est finenunt tachete de gris, et a la tete et le 
cou omit d*un verd luisant et la poitrine brune. 
La femelle ou la can e plus petitet na que dix- 
huit pouces de longueur,  et est marquee de brun, 
de blanc et de noir.

Fig. 3. Le Canard faisan.
Le c an ar d f a i s a n  qui est du nombre des 

canards sauvagesy est rorement naturel en AlU- 
magne. 11 est long de vingt-quatre pouces, iris- 
joliment marque de grity de blanc et de noir, a Us 
pointes des ades brunes, les ailes mirailltes d’un 
rouge clair, et la queue pointue ά la manilrt des 
faisanst dont il a aussi le nom.

Fig. 4. Le Canard cuillere.
Le ca n a r d  cut H ir e  est remarquable par 

son becy dont le devant est larget arrondi et cour- 
be en bas. II est naturel dans tout le nord de 
ί Europe y dans ΐ  Asie et dans l'Amirique , se 
nourrit de mouches et d'aulres insectes aquati- 
ques, et est marqui et colore etune maniire tres>- 
varilc.

M



Γ.ι*. 5. Νήσσα ή ΚροΓαλιστίς.
i f  Νήσσα αυτή όνομάσΟη ΐ £ροτ αλ <ςί ς  διά 

την αυτής παράδοξου φωνήν. I I  ράχη, ή κεφαλή, 
ό λαιμό? , καί το ανεςραμμενον αντί·? ράμφος εί
ναι μελανά* τό δε <>ή0ο? καί *? πτέρυγες αί6ά 
καί λευκά. Διαιτάται κατά Τ/.ν Ευρώπην καί την 
αρκτικήν ’Λσίαν, κρυπτόμενη σχεδόν πάντοτε είς 
του? παρά τά? όχΟα? των λιμνών καλαμωνα?.

Κι*. 6. Νήσσα η Στοτυροφορος.
ΣΙ* Σ τ α υ ρ ο φό ρ ο ?  Ν ή σ σ α  είναι ig δακτύ

λου? τό μήκος * ζε? ωσαύτως εν το Κυρωπη ,  καί 
ίχει αλλόκοτου ποικιλίαν εκ λευκόν καί μελανόν 
χρώματος, επί δε τη? λευκή? ράχης καί των πτε
ρύγων , ςαυρόν ωραΓον καί μελανόν , καί επί της 
κεφαλής μελανόλευκον λόφον.

Νήσσα η Ημερος.
E jk . 7 · II* AQCfviKi·.. Ε ικ . 8· i f  Θ η λυκ ή .

Τ α  «Γδη των Η* μ  6 ρ ω ν Ν ή σ σ ω ν  είναι πάμ- 
πολλα καί ποικιλόχροα ,  καί τινά μεν λοφωτά , 
τινά δε άλοφα. Α : ’ΛρσςνικαΙ (Ι'ικ. γ . )  όμοιά- 
ζουσιν ώ? επί τό πλεΤςον μο τά? άγριας, μάλιςα κα
τά την πρασίνην κεφαλήν, τό αΐΟόν ςηΟος, καί τάς 
βύπακίλους πτέρυγα?. ’Ανάγονται δε εί? τά ωφελι
μότατα οικιακά πτηνά ·  επειδή καί τό κρία; αυ
τών είναι νόμιμον ,  καί τά πτερά χρήσιμα#

Ftg* 5. Le Canard erieur.
·#

Lc c a n a r d  c r i e u r  a tire son nom du era- 
quement de son cri bien singulier. II a la the, le cou 
et le bee noir ;  le bee est courbe en baut, le dos noir, 
la poitrine blanche et brune, de mime que Its aiUs. 
II vient en Europe et dans le nord de VAsie, et se 
cache presque toujours sous Usjoncs des lacs·

Fig. 6. Le Canard croisL
Le c a n a r d  c r o i s e  ay ant d ixhuit pouces de 

longueur est pareillement sauvage en Europe. II est 
marquide noir el de blancymais d'unc manilre bien 
singuhere, ayant sur le dos blanc, et sur les ailes 
de la mime couleur, une belle croix noire, La titc 
est or nee d'uue huppe noire et blanche.

L t  Canard domestique.
Fig. 7. L e  mule. F ig . 8. L a  Jemclle.

Les marques et Us couleurs dcs canards varient 
beaucoup ;  ii y  en a de huppis et de non · huppis, 
Les mllles {Fig. 7.) ressemblent pour la pldpart 
aux canards sauvages,  surtout par leur the verte, 
leur poitrine brune, et le miroir sur Us ailcs. On 
Us met au nombre de la volatile bien utile de la 
basse-cour, leur chair itant de bon gofity et leur 
duvet non sans utiliti dans le menage.

Η* Μοσχονησσα.
Ε ικ . 9 · I f  ’Αρβενική. Ε ικ . ιο. if  Θ η λυκή .

Η* M o σ χ ό ν ή σ σ α ,  ητις ονομάζεται ύπό 
πολλών Τ  ουρ κ ικη  καί ’ί  ν δ ι* ή , κατάγεται εκ 
Tr? Ερασιλίας. ΖεΓ εν τη Ευρώπη ά? οικιακόν πτη- 
νόν , βχει 24 δακτύλων μήκος, κα: κρέας νομι
μότατου ,  εκτός τ?? κεφαλή?, ητις μυρίζει ως 
μόσχο?, όθεν ελαβε καί την ονομασίαν. Λ ί Αρ- 
σενικαί έχουσιν αίΟομελανον χρώμα, λεύκάς πτέ
ρυγας ,  κα: περί τά όμματα * άπτερον ,  κόκκινου 
■//λ άκροχορδονωδες δέρμα. Α ί δε Θηλυκά: είναι 
μικρότεροι, κα; πεποικιλμέναι μ ί αίΟόν, λ«υχόν 
καί μελανόν χρώμα.

Le Canard musque*
f i g ,  9. L e  male. F ig . to  L a  fcm elle.
Le ca  n a r d  m u s q u e  est originairement du 

Bresil et vit en Europe parmi la volatile domes- 
tique. II est long de vingt- qualre pouces, et a 
une chair J  un tres-bon gotit, excepti celle de la 
th e ,  qui sent le muse, dont celte espece a tire 
le nom. Les males sont converts tTun noir bru- 
ndtrcy out les ailes blanches,  et autour des yeux 
une peau nude, rouge et pleine de verrucs. L ts  
femelles plus petiles sont marquees de bran , de 
blanc et de noir·
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Μ Τ Ε Σ  Δ Ι Α Φ Ο Ρ Ο Ι .

Εικ·. χ· Μυς ο Σ;οο(ίθθοφαγος.

O utos SicttTaTai κατά την Ρωσαιαν^χαΙ Σιίτ.- 
ptav' ε/ει χρώμα σκοτεινοφαιον μετά υποκίτρι
νου , χαί 4 δάχτυλων μηχος * τρέφεται με τα κε
φάλια των άγριοσχόρδων, καί εναποταμιευει αυτα 
χαί εις την φωλεάν του, την οποίαν σχάπτοντες 
0/ Ρ*ώσσοι, λαμβάνουσι τά εναποτεταμιευμενα 
σκόρδα.

Εικ. 2. Μυς ο ΒοΛ6οφα'γος.
Ο* Β ο λ £ ο φ ά γ ο ς  Μ υ ς «νρίσκοται χ«τ* τά 

όρη της ανατολική Σιβηρία?, χαί κατασκευάζει 
την φωλεάν του Or ο την χλόην με εισόδους πολ- 
λάς , εις ττν οποίαν ζ«Γ πάντοτε εν ζεύγος μ.ε 
όλην την γονήν του χρόνον ενα. ΐίχει 4 δακτύ
λων μήκος, καί χρώμα χιτρινοοαιον , χαί τρέπε
ται με βολβώδεις ρίζας διαφόρων χόρτων, τάς 
οποίας εχσκάπτων, εναποθησαυρίζει εις την φω
λεάν του·

Εικ. 3· Μϋς 6 Οικονόμος.
Ουτος ά Μυς είναι παραπλήσιος με τον προρρη- 

θεντα, κατά το μεγεθος , 'τ ό  σχήμα χαί τό χρώ
μα. ΖεΓ εν τη Σιβηρία καί Καμτσάτχα, επί 
τόπων υγρών, χαί συνάγει εις τάς άποθήχας.του 
πολλάς φαγωσίμους, χαί επιμιλώς χαΟαοισμενας 
ρίζας, τας οποίας οί Καμτσαδάλοι εχθάπτοντες, 
τρώγουσι. Είναι αξιοσημείωτοι at μαχραί άποδη- 
μίαι τούτων τών Μυών, τάς οποίας -χάμνουσιν 
αγεληδόν ε’χ φυσικής τίνος ροπηί, πάντοτε κατ’ εύ- 
ΟΰΓαν άρκτιχοδυτικώς, διάπλεοντες τολμηρώς τούς 
άπαντωμενους ποταμούς καί λίρας. Τούτο όμως 
συμβαίνει πάντοτε την άνοιζιν, τον δε Οκτώ
βριον ύποφρεφουσι πάλιν κατά τον αυτόν τρόπον 
είς την Καμτσάτκαν · πλην ενώ όδοιπορούσι, 
τρώγονται πολλοί υπό τών όρνεων, τών αλωπε
κών καί τών ιχθύων.

Iiua.lrupitiii .;3. —- Τ. iy. Λο. 4̂ ·

DIFEERENTES ESPECES DE 
SOURIS.

Fig. ι. La Souris d’ail.

E iu  vit dans la Russie et la Stberie; sa cou
loir tsi A'un gris jawnilre trcs-fonci* et sa lon
gueur est Ae 4 pouces. Elle se nourrit Acs oi- 
gnons At Rail seuvage, tt en amasse At grand* s 
provisions Aans ses trous ^ L s Russes recherchent 
ces demurs et <n enlevedtwis provisions.

fig . 2. La Souris d’oignons.
Cette espice Ae souris te tronve dan.* la Sibi- 

rie orientate, et vit sur Us niontagnes, oil elle 
se creuse des nids sous U gazon avec une quan
tity a’ouvertures , et dont chacyui coitlienl tou- 
jours la fnmille d'une settle annee. Sa longueur 
est de 4 pouces , sa couleur d'un jaune grisiltre, 
et sa nourriture consiste dans les oignons de dif- 
ferentes especes dherbes, quelle cherche sous la 
ter re et dont elle fait des provisions.

Fig. 3. La Souris iconomr.
Cette espece ressemble leaucoup A la prece- 

Aente pour la longueur, la figure et la couleur. 
Elle se trouve dans la Sibirie et en Kamtschat- 
λα ,· elle vit dans des terrains humides9 oil elle 
rassenible dons ses trous Ac grandes provisions 
de racines douces, qu'elle se Aonne le soin de 
nettoyer tris.proprement;  les habitans du pays 
recherchent benucoup ces racines et s’en servent 
pour leur nourriture. Ct qui est le plus remar- 
quablc dans cede espece de sourist cest Γinstinct 
irresiftiblc[ qui Us pent u faire en grandes trour 
pis de tones voyage*, et toujours en ligne droite 
vers le nord-oucst. ElUs troversent alors a la 
nage , avec beoucoup de hardiesse> les rivieres 
et Us lacs qui s*opi)oscnt u l*ur passage. Ces 
voyages se Jont tcujours ou printews, et dans 
le mots Aoctobre elles retournent de la mime ma
nure en KamtschatYamats un grand nombre 
en devient penderne la route lapro.e Acs oiseaux? 
des renards et des poissons,
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Ε ι κ .  4 * Μ υ ς  ο  ’Α γ ε λ α ίο ς .

Καί ουτος εύρίσκεται ωσαύτως επ» της με
σημβρινής Ρ'ωσσίας, ζώ; αγεληδόν #:ς φολεάς 
υπογείου;, χαί τρεφόμενος ως επί τό πλειςον με 
τού; βολβούς Των κοινών τουλιπών.

Ε ι* . >. Μ υ ς  ο* Ί& Φ ιο φ ο ίγ ο ς  ,  η  Λα * 
γ ο ύ τ ο ς .

Ούτος είναι παραπλήσιος μέ τον προρρηΟίντα* 
ζεΓ επί της Σιβηρίας, χαί τρέφεται κυρίως με τούς 
βολβούς του αγρίου ξιφίου. ΑποδημεΓ δε αγελη
δόν είς απώτερου; τόπους, καθώς χαί ό οικονόμος 
Μυς.

E d c . 6 . Μ υ ς  6  Ο υ ρ ο ίλ ιο ς .

θ’ Ο υ ρ ά λ ι ο ς  Μ υ ς  εύρίσκεται επί του χατα 
την Ρ'ωσσίαν όρους Ουοάλ. Κ χει ;$ δακτύλων μ/5- 
χος, χρώμα αίΟοχίτρινον, χαί επί της ράχης κυ
ματώδες, χαί ποικιλίαν ωραιοτάτην , χαί τρέφε
ται μέ ταράνδιον βρύον χαί ρίζας.

E o c · 7 ·  Λ έ μ ο ς  ο' ’Ισ λ α ν δ ικ ό ς - 

Ε ι κ .  8* Λ ε μ ο ς  ο  Ρ 'α σ σ ικ ο ς .

Τούτο τό άξιοσπμείωτον γένος τών Μυών δι· 
αιρεΓται είς δυο ε?δη·* τό Ν ο ρ β ε γ ι κ ό ν  καί το 
ρ* ω σ σ ι χ δ ν ,  εχοντες χαί οί δύω τό αυτό μή
κος, σχεδόν 4 δακτύλων. Ο μεν Νορβεγικδς ε- 
χ «  κιτρινόφαιον , κυματώδες καί μελανοκηΧίδω. 
-τον χρώμα * ό δε Ρ ωσσικός, κίτρινον αλωπεκώ- 
δες, χαί ένθεν κάκβίΟεν μελανάς τρίχας. Διατρί- 
-βουτι δε επί μετοίων όρέων, οπού τρέφονται με 
ταοάνδιον βρύον, χαί άλλας ρίζας. Ζωσιν υπό την 
γην, καί σχάπτουσι διόδους ύπό την ^ιονα. Πλη
γώνονται άπειροπλασίως, χαί ενίοτε ευωδιαζουσιν 
ώς μόσκος. Πάντοτε μετά ιυ χρόνους άποδη- 
•μούσιν αγεληδόν χατ ευθεΓαν γραμμήν, αφ ενός 
τόπου είς άλλον, καί μάλκςα είς τοιαύτα φθινό
πωρα , μετά τα όποΓα ακολουθεί τραχύς χαμών. 
Ε’ν τη αποδημία όδοιπορουσι την εσπέραν καί ο* 
;>,ην τη/ νύχτα, ττ,ν δε ημέραν αναπαύονται. CT- 
<τοι δέ σωθώσι χατ αυτήν την αποδημίαν, υπο- 
^μέφουσι πάλιν τό ερχόμενον θέρος.

Ftg. 4. La  Souris sociale, on de Tulipe.
Elle se trouve dans la Russit meridionale it  

vie pareillement riunie cn families sous la tern  ;  
sa nourrit ure principult consistt dans Its oignons 
de la Tulipe sauvagei c'tst aussi cc qui lui a 
donne son now.

Fig. 5 . La  Souris if Iris.
Elle resstmblt btaucoup ά la pricidente ;  on Im 

trouve aussi dans la Sibirie, oh elle se nourrit 
principalement des oignons de I'lris sauvage. Elle 
fait aussi, comme la souris Iconome ,  des voya
ges en grands troupeaux.

Fig. 6. La  Souris if Ural.
Cette esplce de souris habite les montagnes 

d Ural en Russie. Sa longueur est de 3 pouces9 sa 
couleur d’un brun jaunutre , Xachetle sur le dos 
et blanche au ventre. Elle sc nourrit de la mousse 
de mines et de ratines.

Fig. 7 . Le Leming de Norvkgue. 
Fig. 8» Le Leming de Russie.
Cette sorte de souris est une des plus remarqua- 

bles ;  il y en a deux especes dijfirentcs, celle de 
N o r v e  g uc  et celle de R u s s i e .  Toutes les 
deux sont de la mime longueur, d’a - peu- pres 4 
pouces. La couleur du Leming de N orvlgue 'est 
jaune tirant sur le brun^et tachetee en noir ;  celle 
du Leming de Rusiie est dun jaune roux aveedes 
poils noirs isole's et jettes au hazard. Les deux es-  
pices de lemings habitent des montagnes d’une 
hauteur midiocre, et se nourrissent de ratines et 
de mousse de renr.es. Jls vivent sous la terre, et 
se creusent des tuyaux  ά (raven la neige. 21 se 
m u l t i p l i e n t  p r o i i g i e u s e m e n t ,  e t  o n t  s o u - v e n t  u n e

odeur demusc. Les lemings passent ordinairement 
tous les jo  ans en troupeaux d'une contrle dans 
Vautre. Dans ces voyages ils suivent toujours la 
ligne droite, et ne les entreprennent que dans les 
Qutomnes.qui sont suivis d’un hiver riggureux. Jls 
commencent toujours le soir u voyager et conti- 
nuent pendant la nu it, mais pmdant le jour ils 
se reposent. Tous ceux qui ne perissent pas dans 
ces voyages , reviennent regulierement dans Lite 
prochain.



$■»«!*« is- — τ· 4 Α(· 47·

Ζ Χ Ι Τ Φ Ι Λ  Τ Α  Τ Γ Ρ Ο Γ Ε Ν Η .

Τ Ρ γ ρ ο γ ε ν η  Ζ ω ύ φ ι α  ονομάζονται όλα τά εΓ-
δη των μικρότατων Ζωυφίων ,  Τη οποΓα γβννώνται 
καί αναφαίνονται , όταν τις χύση νβοόν ε·> φυτά, 
πίτυρ* ,  η παλαιόν προζύμιον ,  καί τά άφίση να 
σαπίσωσιν , η νά οξυνίσωσι. Αυτά πλησιάζουσι 
μάλλον ίΐς τό γένος των σκωλήχων, παρά των εν
τομών ν καί ως αόρατα σχεδόν, θεωρούνται μόνον 
διά καλού μικροσκοπίου. Ε?δη αυτών εΰρίσκον- 
ται πάμπολλα, καί μαλιςα εις τά ακίνητα νερά. 
Ιΐ’μείς όμως παοι^άνομεν ενταύθα δυο μόνα είδη.

Εικ. ι. Ο' ’ΛαχΌσκωλιιξ.
Οι Λ σ κ ο σ κ ω λ η κ < ς γβννωνται, εάν τις 

βάλη ξηρόν χόρτον μ« νβρόν εις δοχβΓον ύέλινόν, 
καί τα* κοατήση ολίγη ημέρας εις τινα θάλαμον * 
επειδή τότε φαίνεται είς την επιφάνειαν του νε
ρού αίΟος τι? αφρός, ο? τις θεωρούμενος διά του 
μικροσκοπίου , περιίχβι πλήθος τι αναρίθμητου 
Τγρογβνων Ζωυφίων. Λυτά είναι ημιδιαφανή, 
χωρίς βρισμένου σχήμα καί χρώμα * διότι τινά 
μεν φαίνονται διχαλωτά, ως αί Εικ, α. τινά δε 
μακρά κα: πλατέα* άλλα μακρά, καί άλλα ςρογ- 
γύλα, καί εκτείνονται πολύ, χαί κινούνται «γρη* 
γορώτατα καί ταχύτατα είς τό νερού, ώς επί τό 
πλβΠςον σπειροειδώς, καθώς αί Εικ. β, παριςάνουσι.

Εικ. 2. 3· καί 4· Σκοληξ ο ’Αλεν- 
ροκολλίτης.

Οί Αλ ε υ ρ ο κ ο λ λ  ί τ α ι  Ζ κ ώλη χ ε ς παρι- 
^άνονται εν τ ν α .  Εικ, χατά το φυσικόν αυτών

Snueta π .— Τ IP. Λ'«. 4p,

ANIMALCULES D'INFOSION.

Q n  nomme yin im a lcu tes ((in fu sio n  Its 
animaux <Tunepetitesse cxtrlme% qui sc dcveloppent 

ct paraissent quoad on a fait pourrir de I'eau ver- 
sic sur dcs plantcs, sur dc la colic dc farinc, ou 

sur du Uvain vieux,  cu qu'on fait viellir et cpais- 
fir <ia vinaigre dc birr re. lls ticnnent plus dc la 
nature dcs vers que dc cellc des inscctesy nt sont 

presque point visibles ά (oeil' nud9 et ne se de- 
couvrent que par le moyen dun bon microscope. 

C'est principalement duns les eaux dannantes ou 

il y en a grand nombre d'e spices. En void quel* 
ones - unes que nous allons observer.

Fig. i. Le Ver utricnle.
Quand on met unc poignee dc foin dans un 

ver re vuidc, ct quon y verse dc Γεα/χ, il pa- 
rait aprh qutlqucs jours unc ccumt brunsc, oil le 

microscope fait dccouvrir unc foulc innombrable 

d'animalcules demi-transparents, dont la forint 
ct la couleur nc sont pas fixees, mais qui parais- 
sent tantdt fourchues, commc nous fait voir la 
figure que void ( Fig. a .', tantdt oblongucst lar

ges , longues, tantdt rondcs;  ils peuvent bicn 

s'ccendrc et sc remuent dans I'eau avec unc 
grande agilitc et vltesse, et ordinairement en 

spiralt comme on voit Fig. β.

Fig. 2. 3. et 4. L'Anguillette de colie 
d'amidon-

Ces animalcules, que la Fig. represente en 

grosseur natureUe dans unc geuttc d'eau di



μέγεθος, «ft «να φαλαγμόν εχ του ύγρου τ«ς ' Α
λευρο χόλλη*. Τ*πό δέ rift 3· Εικ. παριςάνονται αυ
ξημένοι. Φαίνονται $6 ως νηματώδη τινά όφίδια, 
μβ κεφαλάς περιφερεΓς καί κοπανωδεις. Είναι δια
φανείς, «χοντες ως επί τό πλεΓςον χατά το μέ
σον μίαν σκοτεινόν γραμμήν. Ζωσιν eft τόν νε
ρουλά αλευρόκολλαν των βιβλιοδετών, και ξε 
ραίνονται όμου με αυτήν. ταν όμως μετά Tivas 
χρόνους βραχό κ«ί διαλυΟη ή αλευρόκολλα μβ 
χλιαρόν νερόν, ζωογονούνται πάλιν, καί φαίνον
ται eypr/opot, καθώς τό πρώτον. Είναι δε ζωΟ- 
τόχοι, καθώς παριφάνονται τινές δι^τμένο*. υ^ό 
τ?> αΰξ'Γ.θόίστ.ς 4· Εικ. αυτών.

colic d'amidon, ct la Fig. $. cn grosseur micro- 

scopique, jonf, pour ainsi dire, dont

/a tite est arrondie cn forme de masse. Ils sont 
transparents ,  mais ils ont ordinairement dam 
Vintirieur une raye obscure. Ils vivent dans 
la colic liquidc d'amidon et sc dcslchcnt avec 
cclle-ci. Mais ils revivent et reprennent touts 
leur agilite mime apris quelques anntesy dls que 
la colic d'amidon descchlc a c ti Hctrempcc et ren- 

due liquide avec de Γeau tiede. Ils sont vivir 
pares, comme fa it voir le grossissement micro- 

scopique Fig 4-f ou il y  en a quelques.  uns de 
coupis·



Vvw<i»yS< ίο. — T. 4· Α?· 48.

ΜΙΚΡ0 ΣΚ0 ΠΙΚΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗ
ΜΑΤΑ.

Η  εφ&ύρβσις του Μ ιx ο ο.σ χ ο r. ί ο υ απβκατε- 
άξιολογωτάτη :·ς την Πειραματικήν Φυσι

κή» ,  κα: τή» Φυσικήν ΐ'ςΌρίαν* επ«δπ δί αυ* 
του άνεκαλύψαμεν πάμπολλα πράγματά ,  τά 
«οποΓα δεν δύναται νά $2ωρήση ο ανθρώπινος Οφθαλ
μός, και «μάΟομβν το» άπε-ρως λεπτότατο» ορ
γανισμόν, και την σύνΟεσιν των (,'ώων, τών φυ
τών καί των ορυκτών, των οποίων η Οαυμαπία 
κατασκευή μχς πρόξενε? ηδονήν απερίγραπτο». Τα 
Μικροσκόπια, είναι πολυειδή ,  κ«: διαιρούνται είς 
απλά και σύνθετα. Τό Οαυμασιότατον όμως, καί 
παρατατικόν των άλλοκότων θεαμάτων, είναι τό 
ΐΓ λ ι α κ ό ν  Μ ι κ ρ ο σ κ ό π ι ο ν ,  τό οποίο» Οελει 
περιγραφΟή εν τά παρόν τι συγγράμματι , καί διά 
του οποίου είναι δυνατόν νά ανξηΟωσι τα πράγ
ματα , εις σκοτεινόν τινά θάλαμον, όσον τις Οίλη * 
τον τ’ ε<μ νά παοαφαΟη ένας ψύλλος ίσος μό Γππον. 
θ"λα τα φυσικά πράγματα θεωρούμενα διά τού 
Μικροσκοπίου, παρι^άνονται «Αραιότερα καί εν- 
τελεφεοα άρ ολα τά έργα τής ανθρωπίνου τέ
χνης καί επιμελείας, των οποίων π α τελεία καί ελ- 
λειψις δεν υποπίπτει εις γυμνήν την ορασιν τού 
ανθρώπου , καθώς μβτ ολίγον Οελει παρατηοήσο- 
μεν ,  παραβάλλοντες τό κεντρον τής μβλίσσης 
με την μύτην της βελόνης

E»c. r. Koti 2. Oi Πύρινοι ΣΛίν.Οιϊρες.
Τις επίςευβ ποτό, ότι ο* Σπ ι ν θ ή ρ ε ς ,  οΐ ο

ποίοι γίνονται και απογίνονται ούτω ταχέως, ε- 
χουσι πραγματικως σώμα καί μορφή». Πλά.ν πα- 
ρισάνεται τούτο σαφώς υπό της ί .  καί 2. Κικ. 
0 < Σπινθήρες τού χάλυβος δεν «ι»αι άλλο, ε:μή 
μικρότατα τινά μόρια, είτε ρινίσματα αυτού, 
τά οποία κόπτονται «π  αύτού εκπεπυρωμένα, 
διά τής μετά τού όξέως πυροβόλου λίθου συντρι
βής > και επειτα μεταβάλλονται εις μετάλλινα μό
ρια. Ο’ ταν τις πυρο6ολήσνι έ<» ενός φύλλου λευ
κού χαρτίου, φαίνονται επ’ αντού λεπτόταται, 
μελανό», καί μικραί ςιγμαί, ώ> η Κικ. ι. παρνςά- 
νει. Αυται λοιπόν θεωρούμενα? διά τού Μικρο
σκοπίου ,  π«μ·?»νονται με διάφορα σχήματα, κα
θώς φαίνονται επί της ο. Κικ., καί διακοίνεται εν 
ταυτω ευκόλως, ότι αί α, α. α, α. Κικ. εΓναι τά

M C.ango ίο. — Τ. IS '.  Λ 'ν. ·.<!.

OB&ETS MICROSCOPIQUES.

Λ --?invention da M i c r o s c o p e  tst de In del·* 
niere importance pour la physique tt pour Chistove 
natnre'.U. C a t die qui nous a fait dtcouvrir une 
infinite dc chose s hors dc la portcc dc Votil uud ; 
c'tsl die qui nous a fait penitrer la finesse infinie 
de !'organisation dc la structure dcs animaux, dts 
planter ct ties miniraux; mtrveilles, donl Cobser- 
vation devient pour nous une source intarissablc 
d aniusemens et dc plaisirs. On a ptusieurs sorter 
de microscopes;  il y en a dc simples et dc compo
ses ;  mats lr plus mervcillcux de tons, et qui ex
pose u nos yeux etonnes les phenamines les plus 
sinsuliers·, cesl Ic microscope solaire. dont nous 
verronr U detail dans la suite. Cc microscope 
grossit les objets λ notre g r i , dc sorte qiu dans 
unc chambre obscure on pent donner <\ uric puce 
la grosscur d‘un cheval. A  mesurc que Ic micro
scope grossit les objets, il fait iclater la perfection 
souveraine des moindres' ouvrages dc la nature, 
et disparettre les fausses apparcnces dont sc pa
rent mime let chef-A'oeuvres dc Cart ct dc CIn
dustrie, pour dtrober it f  oeil nud leur grossiereti 
et leur pen dc valeur. Nous en verrons unc preuve 
duns Caiguillon dc Caballed dans la poiute dyun: 
aiguille trh-fine.

Ftg■ i. et 2. Etincelln.
Qui aurait cru que Us i t i n c e l l c s , que nous 

voyoas naltrc et s'evanouir au mime instant, aient 
un corps riel d  visible ? C'cst cc que nous fait pour- 
tant remarquer la Fig. j .  el o. Les itincellcs sor
ties d un fusil nc soul autre chose que des parties 
infiniment petites d’acier, ditachies ct cchaujfies 
juiqtt'u rougir par Ic coup d’unc pierre Λ feu, ct 
puis chan gees cn scories de metal. Ainsi ayanC 
battu Ic fusil au dcssus d'unc fcuille de papier 
blauc f on y apercoit dc petits points noirs d'unc 
finesse extreme (Fig* i.). Ccs points mis sous Ic 
microscope paraissent en formes tres-variies (Fig. 
2.) >* on voit bicn claircment que Us Fig. a. a. a. er
ne sont que Us petits morceoux detaches de la 
pierre it fusil, et que Us formes β. β. β. β. sont 
les petites parties detached de l acier, qui s'etant



άποκοπεντα μόρια τού πυροβόλου λίθου* α: δβ 
β. β. β. β. Κιχ. τά από τού χάλυβας άποκοπεντα 
τα καί έκπυρωθέντα μόρια, τά οποία ήμιδιαλυ- 
θεντα, έλαβαν τά τοιαυτα έλιχοειδη σχήματα.

Κ ι χ .  3 ·  κ α ι  4 · T o  Κ ε ν τ ρ ο ν  Τ η ς  Μ ε λ ίσ -  
σ η ς  ,  >:αι η  Μ ύ τ η  τ η ς  Β ε λ ό ν η ς .

II* μέν ,3· Κι*· τ:αριφάνβι τό φυσικόν μέγεθος 
των δύο τούτων όξυτάτων σωμάτων * ή δε 4· Κιχ. 
πεοιγοάφει τά αυτά αύξπμόνα, καί αποδείχνει πό
σον τ. φύσις υπερβαίνει τήν τέχνην. Κ πειδή ή 
λεπτοςιλβωμένη Μύτη της ’Λγγλιχπς ραπτοβελό- 
νης (Ειχ. ν.) φαίνεται ώς ποός τό αυξπΟεν, πλήν 
πολύ μάλλον ομαλόν καί οξύταττον Κεντρον τη> 
Μδλίσσης (Κιχ. ρ.*)* ώ$ τραχύς τις χαί πορώδης 
πόλος, χαί εκτός τούτου έχει τό Κεντοον κα: 
λεπτότερα μέρη χαί μέλη, καθώς τώρα ευθύς πλη- 
ροφορούμεΟα.

Ε ι χ .  ? · Τ α  Ε ’σ ο τ ε ρ ιχ α  Μ έ ρ η  r o d  
Μ ε λ ισ σ ο κ ε ν τ ρ ο ν *

Ενώ η Μέλισσα χεντα , διαιρεί- τό κεντρον αυ
τής (τού οποίου η ανώτερα είχων μας παρεφησβ 
την εξωτερικήν επιφάνειαν) εις δύο μέρη (Ειχ. 
γ. γ.), κα: πλπγώνουσα με τό κυρίως κεντρον (Εικ. 
ε.), ενφαλάζβΐ δί αυτού εις την πληγήν , με την 
δύναμιν των μυόνων η. η. η. η., μίαν ρανίδα δρι- 
μέως φαομαχίου, τό όποϊον πεοιέχεται εός το 
δοχεΓον δ. Διά νά γίνεται δε τούτο ευκόλως, έ- 
χει τό κεντρον εκ πλαγίων πολλάς αντιςρόφους α- 
κάνΟας Εικ. ζ. C ,  διά των οποίων μένει τό φαρ
μάκι είς τή> πληγήν , καί προξενεΓ εξαψιν,

Ε ι χ .  6 . I T  Γ λ ω σ σ ά ,  ε ίτε  Π ρ ο ό ο σ χ ίς  
τ η ς  Μ ε λ ίσ σ η ς -

Αυτή δεν ε?ναι ολιγώτερον λεπτή καί αξιοΟαύ- 
μαφος άπό τό κεντρον. Η Εικ 0. 0. είναι ή έξω- 
τάτη αύτής Οήχη ’ ή δέ ι. ι. Εικ. ή ένδοτέρα, χαί 
ή Ειχ. χ. χ. ή ένδοτάτη. Η* δε Εικ. λ. είναι ή 
χυοίως· Ποοβοσχίς, διά τής οποίας ή μέλισσα co- 
fa  τό μέλι άπό τά μελιττοδοχεΓα των φυτών.

enfammies et ·) ttemi fondues, ont prit Us formes 
frisies que void.

F i g .  3 . e t  4 . A i g u i l l o n  d fa b eille  e t  
p o in t e  d 'a ig u ille .

La Fig. 3 . montre la grosseur naturelle tie Vunc 
et tie iautre pointc tres-fine ; la J-'ig. 4.. en repre- 
sente le grossissement microscopique et fait voir 
jusquu quel point l'art U cede <l· la nature; car 
la pointe extremement polie d une aiguille Λ An- 
gleterr<·, mime de la sortc la plus fine, n est qu ttn 
pieu g.roaier et trout , compau a I'aiguillon 
grossi, niais toujours poll et extrimcmcnt pointu; 
et qui plus est, cet aiguillon tres-f.n et dclie a des 
parties rt des memlres encore plus fins , coinme 
nous ailons voir tantdt.

F i g .  5 . P a r t ie s  in U r ie u r c s  d e  f a i g u i l 
lo n  d 'a b eille .

La figure precidente ne nous a montre que fen - 
veloppe de cet aiguillon. Des que I'aheille pique, 
cette enveloppe se separe en deux moities ou gai- 
nes {Fig. γ. γ .) ;  c'est de la que h  pi aye est per- 
cie par I'aiguillon, qui moyennant les muscles 
Fig· n. n. r. n. seringue dons cette playe une 
goutte d une humidite caustique, qui sort de la 
petite vessie devenin (Fig. δ .) ; V aiguillony muni 
.de quantile de crochets (Fig. ζ. (.), tient u la 
playe et strt a Penflammer.

F ig .  6 .  L a n g u e  o u  t r o m p e  d e  f a -  
b eille .

La trompe de Pabeille nest pas moins fine et 
admirable que son aiguillon. Fig. 0. 0. en est la 
game exliruure; Fig. i. 1. la game secondc ; 
Fig.x. x. la game interieure, est Fig. λ la langue 
ou la trompe mlmcy dont I'abeiUe se sert u sucer 
le miel du- nectuire*



Φυτά 5θ· — τ · Α· Α?· 4$·

Δ Ε Ν Δ Ρ Α  Α Ε Ι Ο Λ Ο Γ Λ .

Εικ. ι. Η' Φε<5θλί«·

Η  Φ ΰοο  λ ! a e j$oxi;ur χοούχ tit! tw vieou 
’ ίαμάΓ *», καί yivtrai υψηλότατη καί ηαχ.Γα. 
Τα φύλλα αύτ/ίς είναι όμοια με της Ακακίας, τα 
άνθη λευχά χαί εριωδη , χαί ο: λοβοι επίπεδοι, 
ύπομελανοι, καί ώς ctcc το πλεΓςον πμίςρεπτοι. 
*Λπεκατίςη δε κυρίως διάσημος διά τδ ωραιοτα- 
τον κπρινον αΰτΛς ξύλον > τδ όποΓον εχει κυμα
τώδη τιν* ςιλπνοτητα, χαθώ; τδ ατλαζι, χα) φέ
ρεται διά τούτο συχνά είς την Αγγλίαν, δηου 
χατασκευάξουσιν εξ αυτού, χαθώ; καί «κ του μα- 
γαγχον.'ου, σκεύη οικιακά ωραιότατα. Οί Αγγλοι 
τδ δνομ.άζουσι'j  (Satin vood free) Λτλαζόδενδρον. 
επειδή , ώς είπομεν ,  άποςίλβει ώς τδ άτλαζι.

Εικ. 2. ’Ανακοίρίιον το Δυτικόν.
Τδ ?Α  ν α κ ά ρ δ ι ο ν γίνεται αξιοσημείωτου 

διά τδ$ παράδοξον αυτού καρπόν, χαί τδ ώραΓον 

αίΟοκόχχινον χαί φλε£ωτδν ξύλου, ε’κ του οποίου 

χατασκευάζουσιν οί λεπτουργοί, όμού με άλλα 

πολύτιμα ξύλα, σκεύη ωραιότατα. Αυτό φυ τρώνε t 

κατά την’ ίαμάίχαν, χαί άλλας δυτικοϊνδικάς νήσους  ̂

Γίνεται σχεδόν 20 πόδας ύψπλδν,χαί 2 παχύ* εχει 

♦ νοειδη χαί σκοτεινοπράσινα φύλλα, χα: χατά τά 

άκρα των κλάδων εύωδεςάτας χοχχίνας ανθοφο- 

£ας. θ ' τερατόμορφος αύτού χαρπδς σύγκειται 

εκ δύω μερών, ήτοι £κ τίνος χρεατώδους κα: κοκ* 

χινοκιτρίνου καρπού, ίσου με αύγδν χήνα;, ός 

TU εχει εσωΟεν εντεριώνην λευκήν, της οποίας ε·

rtonttj 50. — Γ. JK /Vo. 4f,

ARB RES REM ARQUABLES.

Fig. i. Le Bois salinL

*arbre qui nous fournit le  B o is  sa tin / ,  
crolc prineipnlement dans la yamaique et pur- 
vient it une hauteur tl  ά une grosseur trcs-con- 
siderable. Srs feuilles ressemblent a celles de Fa
cade, ses fleurs sont blanches el faineuses,  et sa 
sentence est enfermie dans des gousses pluttes , 

noirdtres et ordinairement contorscs au milieu. 

Cef arbre est rcmarquablc par la beaute tome 
particulierc de sen bois ,  qui a un lustre moire 
comine du satin. On le transporte en quanlite 
immense dans ΓAng/et'rre , ou Von sen sen 
comme du bois J  acajou pour en faire Us men- 

hies Us plus superbes. De ce lustre saline du 
bois Varbre a refu son nom; Us Anglais Vap- 
pellent Sat i n - w o o l - t r e e .

Fig. 2. Le Bois it Acajou.
V a rb re  d* A c a jo u  ou d 'A n a ca rd e  est 

remarquable a deux egards; d'abord par la sin. 
gularite de son fruit, et ensuite par son bo:s 
superbe, qui est de couleur rouge - brundtre, par- 
seme de veines et dont on fait Us plus belles me- 
nuiseries et tabUtteries. JJarbre crolt dans la 
yamaique, et dans plusieurs ties des hides oc
cidental. Jl atteint une hauteur de 20 pieds et 
une grosseur de deux pieds. Ses feuilles sont 
d'une figure ovale et <f une couleur vent tres- 
foncie; aux bouts des branches il pone des fleurs 
rouges en bouquets ,  qui exhulent une odeur *ort 
ogreabte. Son fruit a t  d'ltne stri.c ure tout-d-jmt



κροφώσι μόνον τον όδύτατον όξυνώδη χυμόν, 
ίπιιτα ττν άπορριπτουσι· κα! εχ τίνος μελανού χαρυ- 
δίου, το όποΓον χρέματαιύπό τον κρεατώδπ καρπόν, 
κα! εχει φλούδαν σχλπράν, διαιρούμενων εις δύο, 
χα! περιεχουσαν κόκκον τινχ αμυγδαλώδω κα! νό
μιμον , ός τις τρώγεται ως επί τό πλεΓςον οπτός, 
πλ/.ν αυτό π φλούδα είναι πολύ φαρμακερά. ’Αφού 
άπαν&ωσω ό μίσχος, φαίνεται πρώτον τό νεφροει
δές χαρύδιον, χα! ωριμάζει, χαί κατόπιν αύτου 
αυξάνει κα: ό χρβατώδπς καρπός. Φυτρώνουσι δε 
ώς επ': τό πλεΓςον από τού αυτού μίσχου τρεΓς 

καρποί.

fingulilrCy U conslste cn deux parties; dans \t 
frj.it proprement d it , qui est charnu, de coulcur 
rouge et jaune et de la grosseur d*un oeuf doie., 
il renferme une chair blanchet dont on tire le sue, 

qui est d'un gout aigrelet et trcs-agreable;  on 
ne mange pas la chair mime. Λ α bout de ce 
fruit charnu il se trouve une noix noire cn forme 
de rognon . de lilvre , dont I'ecaillc exterieure est 
dure et composee de deux moitiis. Cette noix 
renferme un noyau , stmblable A une amar.de, 

d'un goftt excellent et qu ordinairement on mange 

grille. Idecaille ctpendant conticnt un poison 
violent. AussitAt que les fieurs commencent <1 se 
faner Λ une branche de cet arlre , il se montre 
dabord la noix y et lorsque celle -  ci est parvenue 
A sa maturite, elle est suivie du fruit charnu. 
l l s e  trouve pour la pldpart trois fruits ά une 
ceule tige.
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ΠΤΙΙΜΑ Π Α Λ Τ Α  ΔΙ ΑΦΟΡΑ.  OlSEAUX AQJUATIQUES DEPLU-
SIEURS ESPECES.

Εικ. ι. Νήσσα η' Κρίκα.
ϊ -! ' Κ ρε'χα Νί<τ<ια διοεχρίνεται άπό την κοι
νήν άγμίαν Nήσσαν χαί ex τής μικρότητος του σώ
ματος (επειδή μόλις <χει 14 δάχτυλων μήχος), 
χαί διότι διατο&ΐι ως ere τό πλεΓςον κατά τού; 
•«γιαλούς τής Ευρεόπης χα: Λσίαί. Η ποικιλία 
αυτής είναι αίΟόλευχος, τά όέ άκρα των πτερυ· 
γων πρασινόςιλπνα.

Εικ. 2. θ' ΧιινΛίυτης.
Ο* Χ η νοδύ  της ί / ;ι  ο ποδων μήχοε. Εύρίσχε- 

ται χαΟ* ολα τά αρκτικά παραθαλάσσια* είναι 
μβλανόλ.υχο;, καί γνωμ.(οται μαλιτχ εκ τή» υ
ψηλή; καί οξείας αύτού κεφαλή;. L μφωλευο·. επί 
των παραθαλασσίων δένδρων, καί τρέφεται μί> ό- 
ψκμια.

Εικ. 3· Δύτης ο Πριονοριηιφος.
θ’ Π οιον ο ρ ά μ φ ο ς  Δύτης διατρί£ει αγέλη* 

δον κατά τούς αρκτικούς αίγιαλούς τής Ευρώπης 
χα: Ασίας. Εχει ι » δάχτυλων μήκος, αίθοχόκ- 
κινον κεφαλήν καί λαιμόν, ςήθος χα: κοιλίαν λευ
κά, χαί ράχην φαιάν. ^ουτα επιτηδειότατα εις 
τό νιρόν, χα: θηρεύει όψάρια. Τά πτερά του εί
ναι σχεδόν όμοια κατά την ποιότητα με της χαλ- 
λιπτίρου χήνας, με τάς οποίας χαί συζιΓ εταιρικως.

Εικ. 4· Η' ΚαλυμΟίς.
II Κ ο λ υ μ € ί ς εύοίσχεται κατά την Γρενλαν- 

δίαν, χαί όλα τά αρκτικά μέρη τής γης. Εχει 14 
ποδών μήκος. Καταδύεται υπό τό νβρόν, καί τρί
βεται με όψάρια. Είναι ω> επί τό πλεΓςον μελα- 
νόλενχος, καί πολλάκις πανταπασι λευκή. Ε χ 
τοΰ δέρματος αύτων χατασχευάζουσιν ο! Γρεν- 
λανδο: ενδύματα.

/ 7g. 1. Lrt Cercelle.

L * a  C e r c e l l e , aynnt A peine quatorze pon
ces He longueur, vir ordinairement sur les riva- 
gfs des mers He ί  Europe et He I'Asie , nr c*njt 
pur lu et pur sa petitesse quelle se distingue Hts 
canards sauvages ordinaires. Elte est marquee He 
hrun et de blanc % et a les atles miraillees dt 
vert*

Fig- 2. Le grand Plongeon ordinaire.
Ce Plongeon de deux pie Is de longueur se 

trouvant sur les cAtes He la mer da nord enlier, 
est marque He noir et de blanc, et se distingue 
surtout parsa tile haute et pointue. II perche aux 
arbres pres des rivoges, et se nourrit de potssons.

Fig* 3. Le grand Plongeon a la tete 
rouge.

Ce Plongeon vivnnt en troupes sur les cAtcs 
septentrionales de ΓEurope et He I'Asie, a vmgt 
et tin pouces He longueur, la tete et le cou con
verts d'un brun clair, la poitrine et le ventre 
blancs* et le Hos gris. II plonge <\ merveille , 
pourstuvant les poissons meme sous lu surface 
Hes eaux. Son duvet est presque He la meme 
bonte quc les edredons, pa mu lesquels il sst aus- 
si mile.

Fig. 4. Le Plongeon du Groenlande.
II vit dans le Groenlande et duns les pays les 

puis septentrionaux, a quatorze pouces He lon
gueur , plonge et se nourrit de poissons. II est 
ordinairement blanc et noir. Les Groenlandais se 
servent de sa peati pour s'en faire Hes vetemens.
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