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Szlivnó' kellemes vidéke a' természettudományi búvárkodások-
nak egy egész évig (1833) igen érdekes kútfeje volt. Ezen termékeny 
földön az utazok több nevezetes európai, ritkább keleti, sót egész új 
terményeket fedeztek fel. A' bőség' helyei közé számíthatni legin-
kább Tundscha folyónak kies völgyét, Balkány'hegyeinek erdős orma-
i t , 's a' szőlőlepte dombokat. A' rovarok' seregére legérdekesebbnek 
mutatkozott közel a' városhoz egy völgy, mellynek siető csermelye 
számos posztó-kallókat hajtogat. Az ezen vidéken gyűjtött természe-
ti tárgyak ugyanazon esztendő' october' havában hozzám Pestre sze-
rencsésen jutottak el. 

Másik esztendőben a' kutatás' középpontja Philippopof vidéke 
lön. Ezen terjedelmes város bárom csúcsos hegy' oldalán épült, mely-
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lyek mögött még a' budai Sas-hegyhez igen hasonló két hegy emelke-
dik. A' külvárost a' belsőtől a' közép nagyságú Maricza folyó választ-
ja el; keleti határa Drinápoly és Konstantinápoly felé róna földre ter-
jed e l , mellyen nagy mennyiségben termesztik a' rizskását; a' hegyek' 
aljain szőlőfürtök kedveskednek, magosabb pontjain gránit-sziklák 
merevednek felfelé, éjszaknyugoti részeit pedig cserjék borít ják, eny-
helyül szolgálván a' legelő marhának, midőn más oldalon a' cziprus, 
borostyán 's czédrus' árnyékában a' sírhalmok' örök éje rejti múlandó-
ságát az emberi büszkeségnek. Pbilippopólban az életnek szükségei 
már könnyebben pótolhatók, mint Szlivnőn; sőt ezen város az élet-
nek némelly kényelmeivel is kínálkozik. Ezt a' fényes porta' részéről 
az ottan létező előkelő helytartónak 's más fő tisztségeknek, de kivált 
az ott megtelepedett számos görög 's más keresztyén hitű kereskedő 
családnak köszönhetni. Az élet' módja bár valamivel drágább i s , mint 
a' Balkány'tövében, mindazáltal még mindig ócsóbb mint bonunkban. 
Itt az utazók a' nemzet' kebelében 's előkelő helyen levén, annak ere-
deti szokásait, a' földmivelésben's mesterségekben tett előlépcsőket, 
az ottan divatozó rizskásatermesztést, az ujonan szabályozott kato-
naság' szerkesztését, viseletét és gyakorlásait szemügyre vették. A' 
mesterség' körében különösen meglepő volt a' gombkötők' sokasága, 
kiknek számtalan gyárai Karlova' völgyében találhatók. Kirándulásai-
kat pedig innen annál nagyobb bátorsággal tehet ték, minthogy épen 
azon évben mélt. gróf Széchenyi István úr'ajánló levele'következésében, 
Stürmer báró, cs. kir. követ, ő excellencziája' kegyes közbenvetése az 
utazóknak következő tartalmú szabadságlevelet (fermánt) eszközlött 
ki a' török uralkodástól. 

Felül a' szultán' ne'vvonása. 
Ti hírrel tetézett bírák 's felsőbbségek, a' sze'p tulajdonságoknak 's ékesen 

szólásnak aranybányái! Ti birák és albirák , kik Konstantinápolyból a' driná-
polyi , philippopoli útban és Balkány' hegyei közt 's annak vidékein jártok el tiszte-
tekben (hogy a' ti szép tulajdonságaitok gyarapodjanak) 's ti magatokhoz hasonlók 
között hírrel tetézett ajánok, sabiták 's kereskedők (hogy a' ti tekintetetek neve-
kedjék). Mihelyest hozzátok ér ezen fenséges parancsolat, tudjátok meg: Hogy 
az én portámnál állandóul lakó, meghatalmazott követe az austriai császár ő felsé-
gének , tűköre a' keresztyén nép' emirjeinek, Stürmer báró (szerencsésen fejezze 
be eletét!) egy pecsétes emlékirást nyújtott b e , mellyben je lent i , hogy német alatt-
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való (beysade) Hinke Károly némelly dolgaiban Konstantinápolyból, Drinápoly 
és Pbilippopol" városiba, a' líalkány' hegyére 's annak vidékire lítazni szándéko-
z i k , 's mellyben egyszersmind ezen nemes parancsolatomért folyamodott; melly 
szerint rendeltetik, hogy azon fent érintett beysádot Konstantinápolyiéi a' 
megnevezett helyekre való útjában, de másutt i s , hol tartózkodni találna, a' fent 
álló császári szerződés' ellenére az adószedők, fejdijnak kérésével , vagyakárki más , 
bár melly úrúgy alatt is , ne háborgassák; hanem inkább, mint azon szerződés 
hozza magával, ótalmokba vegyék. — Minthogy valóban kivánságom, hogy vele 
a' fent írt módon bánjatok, tehát nektek, birák, albirák 's minden fentnevezet-
t ek , gondotok legyen arra, hogy a' nevezett beysád Konstantinápolyiéi az érintett 
helyekig való útjában mindenütt, de másutt i s , hol netalán tartózkodnék, sem az 
adószedőktől (a' császári szerződés' ellenére) fejdíj' kivánása által, sem akárki 
mástól, bár mil ly úrúgy alatt , ne háborgattassák; hanem inkább a' szerződés' 
következésében ótalom alá vétessék, hogy igy lítját bátorságosan és szerencsésen 
végezhesse: mi végett ezen magas fenséges parancsolatomat adtam k i , melly-
nek vételével a' fent írt módon tartozó engedelmességgel cselekedjetek. 

Igy essék az nektek tudtotokra, 's ezen nemes parancsolatnak higyjetek. 
Költ Silkide havának első napjaiban 1250 (martius' elején 1835-ben), a' jó l meg-

óvott Konstantinápolyban. 

Ezen fermán maga eredeti valóságában nálam megvan tőrük nyel-
ven , 's itt azt azon német fordítás után küzlöttem, mellyet a' cs. kir. 
követség velem közleni kegyes volt. 

Ezen fermánnal ellátva szabadabban mozoghattak utazóink; a' 
merre csak fordultak, őket a' törvényhatóságok mindenütt barátságosan 
fogadák, 's kívánságokra mérséklett díj mellett hozzájok kalauzokat is 
rendeltek. Ezen szíves fogadást hasznokra is fordíták utazóink, 's 
nem csak közelebbi vidékeit kikutattákPhilippopolnak, hanem távolabb 
környékire i s , mint Tatárbazarcsik' vidékére, Despoto, Rillo 's Du-
pincza' magas hegyeire, Szainukov' kies , tágas völgyére is kirándul-
tak. De valamint eleinte kellemes volt a' keresés, úgy később a' nagy 
hőségben, kivált a' kopár hegyek' ormain, minden gyűjtés véres ve-
rejtékkel járt. 

Ezen környék a' tavalitól természeti helyezetére nézve több te-
kintetben különbözvén, méltán lehetett egészen különböző más flórára és 
faunára számot tartani. A' várakozásnak mégis felelt a'következés ; ki-
váltképen a' lapály, a' rizskásaföldek, a' szőlő közti vidék 's a' Maricza' 
partjai kínálkoztak gazdag táplálékkal a' természeti búvárkodásnak, 
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bátor a' szirtes ormok* oldalai sem valának egészen mostohák; azon-
banban ezen évi kutatásnak legérdekesebb eredményei] a' Rhodope és 
Stanimák hegy' lánczolatiból keletkeztek, melly vidék Philippopoltói 
dél felé mintegy 4—6 óra távolságra eshetik. A' többi ritkaságok 's 
egész isméretlen új tárgyak között itt azon új növénynem is diszeske-
d ik , mellyet a' füvésztudomány' egyik lelkes barátjának, 's néhai nagy 
érdemű tanítómnak Iíaberle Károly úrnak tiszteletére, ezen tudós tár-
saság' 1835-diki Évkönyvében Rhodopei Haberlea névvel üdvüzlöttem. 
Ezen felül itten még mintegy 25 ú j növényfajt fedeztek fel utazóink. 
Az éjjeli pillangók' seregéből a' többek között egy igen ékes ú j fajt ta-
láltak fel (lásd e' munkában YIÍ. T. 3-dik kép), mellyet is az európai 
pillangók' rendszeres leírásának szerzője, Treitschke ú r , német mun-
kájában — e' részben tett fáradozásim' emlékeül — nevemmel nevezett 
meg. A' madarak' seregéből szinte egynehány ritkább fajnak feltalá-
lása örvendezteté meg az utazókat. Hlyen a' r e z n e k (otis tetrax), 
melly néha hazánk' alföldjén is mutatkozik; ezt i t t , fészkén, három 
tojásán ülve lepték meg; illyen az a p r ó d k o r m o r á n (carbo pygmae-
us) , s ű v e p a c s i r t a (alauda calandra) és egy különös g e r l i c z e faj 
(lásd VIII. Т.). Ezen gerlicze a' kaczagó galambhoz, melly vadon Chi-
nában tenyészik, igen hasonló, sőt , hihetőleg, annak hasonfaja; leg-
inkább a' rizskása-földeket lepi meg, kivált nyomtatás' idejekor, de 
repdes az erdőben i s , bátor mindig városban kö l t , a' házfedél' szaru-
fái közt , úgy különös kosarakban, mellyeket ezen czélra i t t ott a' há-
zaknál felfüggeszteni szokás. Ámbár egy társaságban él a' csókákkal, 
ezekkel mégis örökös harezban vagyon. Tavasz' elején már februarius-
ban kezdi a' turbékolást, gur-gur-gur hangokat ejt , 's a' közé deca 
octo, deca octo hangot kever. Azért a ' fö ld 'népe különös vonzódás-
sal, mellyet szent buzgalomnak nevezhetni, viseltetik irántok, 's nem 
egy könnyen bántják őket, elfogulva levén egy regével, melly ezek' 
eredetét így meséli: „Egy szegény de jámbor leány igen kemény, de 
felette fösvény asszonyhoz jutott szolgálatba; ámbár reggeltől estig 
dolgozott, alig ehetett eleget kenyeréből is a' szegény, szidást kapott 
eleget; de esztendei fizetése 18 párából (fillérből) állott. Elcsüggedve 
méltatlan sorsának terhe alatt , szívének mélyéből emelte forró fohá-
szait az egekhez, hogy sorsának méltatlanságát adná tudtára a'világ-
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nak. Könyörült rajta Zeus , 's galambbá változtatá, melly most tur-
békolva hirdeti a' világnak előbbi sorsa' keservét." 

Ezen év' téli szakaszát az utazók Philippopolban töltötték el. 
A' harmadik esztendő u. m. 1835-nek kikeletén Philippopolból 

elköltözvén, ismét a' Balkány'tövénél, Karlova (Lia) helységében ütöt-
ték fel tanyájokat. E' hely mintegy harmadik 's nyugoti pontját ké-
pezi azon háromszögnek, mellyet a' Balkány'vidékén töltött három évi 
mulatósokkal í r tak le. A' vidék itten az eddigiektől ismét különböző 
vala. A'hegyek igen számosak, magosabbak, a 'völgyek mélyebbek, 
árnyékosabbak, a' havasok közel, nevezetcsen a* magos Calophir az 
utazók' lakhelye felett csak ké t órányi távolságra (havasi magosságra) 
emelkedék. Ezen hegyek' lánczolatai és a' völgyek igen hasonlók a' 
Djumbiér 's Kriván havasainkhoz és a' Vág' völgyéhez. A' helység a' 
Kodzsu-Balkánynak déli oldalán hason nevezető folyó partján jó mago-
san fekszik. Ezen patak a' havasokból eredvén, nagy sebességgel zu-
han alá , 's folyta közben egy lielytt közel 80 lábnyi vízesést vagy 
zuhatagot tüntet elő. Lejebb számtalan lőpor-malmokat és gombkötő 
mozgonyokat hajt. Itten tömérdek rózsa tenyészik, mellyekből az 
ismeretes illatos rózsaolaj készül. Szőlő és különbféle gyümölcs nagy 
bőségben terem. Karlovát mintegy 8000 lélek lakja, mellynek fele 
török, fele bolgár. 

Az idő' járása, ezen a' nyáron, a' természeti búvárkodásra nem 
igen volt kedvező; tavaszszal soká tartott a' hideg, nyáron pedig a' 
magosabb hegyek közö t t , minduntalan égiháborúk, záporok; nyár' 
vége felé pedig majd öt hétig tartó folytonos esős idő a' kutatásokat 
nem kevéssé tette nehézzé, sőt gyakran meg is szakasztotta. Mind-
ezen akadályok' daczára is az utazók szorgalmatosan tették vizsgáló 
kirándulásaikat, itt levén legelőször alkalmatosságok a' törökországi 
vagy is keleteuropai havasoknak flóráját és faunáját megszemlélni. Az-
ért felmentek a' Kodzsu-Balkány, Calophir és Kazanlik havasok' tete-
jére több ízben, 's fáradozásaiknak szép eredményeit azon évi Septem-
ber' havában ide Pestre szerencsésen átszállították. 

A' kősziklák' alkotó részeinek szorosabb megvizsgálásából kitet-
szett , hogy az alsóbb rendit hegyek, úgy a 'völgyek ' dombjai, vala-
mint a' magosabb havasoknak legalsó rétegei gránitból, e' felett mész-
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kő- ré t egek , ismét ezek felett a' havasali vidék pala - hasábokból , 
végre ezeknek tetején magok a' havasok' csúcsai mész-sziklákból álla-
n a k : ezen geognosiai formáitatás csaknem az egész Balkány'lánczola-
tán általánosan hasonló viszonyokban találtatott . 

A' növények' országára nézve kevés kivétellel bebizonyodott i t t 
is azon tapasztalás, hogy a havasok saját terményeiket bár egymástól 
messze távolságra légyenek is , híven megtartják ; mindazáltal a' kör-
nyékben Európára nézve több ríj növényfajai fedeztek fel utazóink; 
ide számíthatók: a' terepélylevehí cziczkóró (achilea grandifolia), Fri-
valdszky; kútör homokhúr (arenaria saxifraga), Frivald. ; dárdácskás 
füldike (bulbocodium hastulatum), Frivald.; szöszös csengetyxíke (cam-
panula lanata), Frivald.; terjedt csengetyúke (campanula expansa), Friv.; 
moesiai madárhúr (cerastium moesiacum), Fr iva ld . ; sugár madárhúr (ce-
rastium rectum), Frivald. ; szirtifútej (euphorbia rupestris), Friv.; török 
Iámkor (beliotropium turcicum), Friv.; legszőrüsebb holgyomál (hiera-
cium pilosissimum), Friv.; rhodopei linka (hypericum rhodopenm), Friv.; 
Benyitzky pimpó (poteutilla Benyi tzkyi) , Fr ivald. ; kétes sikkantyú 
(scabiosa ambigua), Frivald.; Börner siléne (silene Römeri), Frivald.; oz-
mán nadálytú (symphitum ottomanum) , F r iv . ; szép démutka (thymus 
comptus) , Frivald. ; I l inké fark kóró (verbascum Ilinkéi), Frivald. 

Az állatok közúl több madarak , halak, kétlakiak és csigák es-
tek bir tokunkba, mellyek közúl egynehány saját ja azon vidéknek, sót 
még néhány eddig ismeretlen faj is találkozott. A ' rovarok seregében 
szinte több új faj kedvesen lepte meg a' búvárk odót, mellyekbó'l em-
l í thetni : a'gyászos színdíszt (euprepia melana), Frivald.; rokon márvát 
(ophiusa gentilis), Frivald.; habos csalyágot (lipparis undulata), Frivald.; 
inas czobonyt (symira tendinosa), Frivald.; pozdor pompályt (buprestis 
scorzonerae), Frivald.; ozmán pompályt (buprestis ottomana), Frivald.; 
Hinke szökésért (elater Il inkéi), Frivald.; parányozott zenészt(saperda 
atomaria), Frivald. ; Sturmizmoczot (dorcadion Sturmii), Frivald. ; ver-
mes futrinkát (carabus cavernosus), Frivald.; zöldkék bozontot(amphy-
coma cyanipennis), Frivald.; szomszéd nyútovánvt (procrustes vicinns), 
Frivald.; moesiai adongot (pandarus moesiacus), Frivaldszky; szalagos 
nyiróczat (psalidium vi t ta tum), Frivald.; csillámló rőpért (pterostichus 
fulgens), Frivald.; toros táltckot (clerus thoracicus), Frivald. ; stb. 

M. T. T. ÉVK. III. 3. 21 
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Miután küldötteim — három egész esztendeig — Balkány' kü-
lön pontjait és Philippopol' vidékét kikutatták, a'negyedik évet Török-
ország'déli részében, Macedóniában nevezetesen Salonik (Thessalonik) 
vidékén, a' Középtenger'szomszédságában, Hortiát helységében töl-
tötték el. Ez iránt még September' havában megkapván rendelésemet, 
az utazók Philippopolon, Despoto és Manikion hegyeken keresztül lo-
vagolva Xseresre, onnan pedig mindig keletdél irányban tartván, 14 
nap múlva 1836-ki januarius' elején Salonikba érkeztek. Salonik né-
pes és nagy kereskedéséi város , hol a' tenger' partja a' távollevőknek is 
jó alkalmat nyújt a' kereskedési közösülésre. Itt több nemzetek' meg-
bízottjai laknak; vannak előkelő kereskedő házak, 's a' fényűzés már 
a' többi mívelt európai városokkal mérkőzik. Az élet' módja érzéke-
nyen drágább, mint eddigi tartózkodásuk' helj7ein. Kikémlelvén az u-
tazük a' vidéket, ez évi kutatások'központjává Ilortiátot választották, 
melly helység Saloniktól a'begyek között mintegy négy órányi távolság-
ra esik. Itten csakhamar észrevehető volt a 'vál tozás, mellyet a 'me-
legebb éghajlat, és a' tengerparti levegő szült. Kitűnt ezen különb-
ség általánosan a' termények' minden nemében, kivált a' növényeknél 
és az apróbb állatok' seregében- A' flora, ügy szólván, egészen más 
alakú mint a' Balkány' vidékén. Az erdők nagyobb részint magyal és 
coccus tölgyekből (quereus ilex et coccifera) állanak; a' cserjék közt a* 
borostyán (laurus), myrtus, öthimes átán (tamarix gallica) s.t . ef. szem-
lélhető ; a' plánták* délkeleti bélyegét kiváltképen némelly igen tüskés 
fajok mutatják; illyenek a' bókának (astragalus) és nyúlárnyéknak (a-
sparagus) néhány itt tenyésző fajai, mellyre nézve Görög- és alsó 
Olaszország' tengerparti flórájával nagyon egyezik. Az olajfa, pamut-
cserje és keleti lagyina (sesamum), kivált a 'ké t első, igen nagy meny-
nyiségben termesztetik. 

A' tengerparti termények jobbára ollyanok, mellyek úgy szól-
ván a* Középtenger' partjainak nagyobb részén találhatók; belebb azon-
ban Macedonia' begyei és bérczei között , inkább kitűnt e' vidéknekís 
sajátsága, hol némelly természeti tárgyak kerültek elő, mellyek eddig 
még csak kevéssé, vagy illyen alakban épen nem valának ismeretesek; 
talán nem lesz érdektelen némcllyeket ezek közül itten meg is érinteni. 
A' növényekből: 
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Sárgálé Berteroa. Frivaldszky. Berteroa luteola. Frivaldszky. 

Az állatok' országából, a' rovarok itt nyüzsögnek; de többnyire ollyan 
fajak , mellyek Görögországból, vagy Bizáncz' vidékéről már ismerete-
sek. Ritkábbak közé számlálhatni: a' koczkás busékot (hesperia 
tesselum) Friv., melly faj eddig mint igen nagy r i tkaság, csak déli 
Oroszországban találtatott ; a' görög futrinkát (carabus graecus) Dej . ; 
Bayard pattogányt (brachinus Bayardi) Dej.; kék tagonczot (ditomus 
ceruleus) Dej.; több bozont' (amphycoma) faját, mellyek Görögország-
gal is közösek. Az uj fajak közül eml í the t jük: a' kétszínű bozontot 
(amphycoma bicolor) Frivald.; ál izmoczot (dorcadion fallax) Frivald.; 
csótáros izgonczot (lytta phalerata) Frivald.; Pauer mérvét (epomis 
Paueri) Friv.; mákos tüskönyt (akis alutacea) Friv.; ásó fcgyészt (armi-
deus fossor) Friv.; stb. csigák és hüllők számosan, és igen érdekes 
példányokban érkeztek onnan. A' madarak közül mint érdekesbeket 
említhetni: a' sárga körmű sőlymot (falco tinnucuolides) és a' gatyás 
baglyot (strix dasypus). Az emlős állatok közzül I lort iát ' rengeteg 
erdeiben gyakran hallák az utazók kivált éjjelenként ordítani a' sa-
ká l t , de minden fáradságok' daczára is belőle, példányt nem szerez-
hettek. 

Hortiát ' környékét az utazók minden irányban szorgalmatosan 
k iku ta t t ák , több kirándulásokat tévén ennek vidékére; nevezetesen: 
elmentek a' nagy sedesi tóhoz , Vardár' part jaira, Kürücskő, Kolákia , 

Tekercs montika. Friv. 
Csővirági müge. Friv. 
Sima zab. Friv. 
Hengerded gyertyán. Fr iv . 
Láng csüküllő. Friv. 
Leplekes fütéj . Friv. 
Kétes rekettye. Friv. 
Ágas saláta. Friv. 
Könnyentürő len. Friv. 
Vörhönyeges szaka. Friv. 
Csillagcsás Iiunyász. Fr iv . 
Zöldelő démutka. Friv. 
Fehérlő szurdancs. Friv. 

Authemis contorta. Friv. 
Asperula tubiflora. Friv. 
Avena glabrescens. Friv. 
Ostrya cylindrica. Friv. 
Centaurea Langii. Friv. 
Euphorbia pubifera. Friv, 
Genista incerta. Friv. 
Lactuca ramosissima. Friv. 
Linum rigidum. Friv. 
Sedum ferrugineum. Friv. 
Stacliys stelulata. Friv. 
Thymus glaucus. Friv. 
Tribulus albidus. Friv. 

2 1 * 
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és Langassa'yidékét többször is meglátogatálc, míg végre eltükélék ma-
gokban a' félszigeten fekvő 's két vagy három napi távolságra lévő 
szent begyeket (monte santo) meglátogatni, és terményeikre nézve 
megvizsgálni. Augustus' 12-én elindulván Ilortiátról, Salonikán ke-
resztül, hajóra szállának, és bárom napi kedvetlen széllel küszködve 
Athos' begyeihez érének. Itt a' számos ó hitű kolostorokban mene-
dékhelyet találtak, 's nem győzik eléggé magasztalni azon barátságos , 
's emberszeretettel teljes bánásmódot mellyel őket ezen szent atyák, 
de kivált azok' archimandritája fogadni méltóztatott. Innen napon-
kénti fürkészéseiket a' begyek' minden irányába szorgalmatosan megte-
vék, és 12 napi fáradozásaik után nem csekély zsákmánynyal megra-
kodva tartózkodások helyére, Hortiátra már vissza indulának, hol 
azonban ez idő alatt a' kiütött dögmirigy hatalmasan dühöngött, 's el-
lévén a' többi helységektől különözve, lakhelyükbe nem juthatának. 
Vissza fordultak tehát ismét Salonikbg,, dc itt nem kevés clrémülésülo 
re őket a* városba bebocsátani nem akarták, olly gyanúban lévén, 
hogy ők Ilortiát felül jővén, épen magából jőnek Hortiátból, míg 
végre a' szent begyeken kapott ilti levélnek előmutatásával ezen 
gyanút eloszlatták, 's nagy nehezen csakugyan menedéket találtak a' 
városban. 

E lső rémülésükből felocsúdván, Szalonik' környékén, kivált a' 
tenger'partján, ismét mintegy 55 napig folytaták gyűjtéseiket; megtisz-
tulván az alatt I lort iát , abba ismét bátran visszatérének. I)c már őszre 
banyatolván az idő, az összegyűjtött tárgyakat szükséges rendbe lio-
zák, 's útra elkészíték; azonban ezek mégis a' dögmirigy által okozott 
zavarodások,'s útközbeni hosszas és kettős veszteglés miatt csak 1837-
nek április' havában érkeztek meg. 

Áttekintvén az utazók' ezen négy évi, még egészen vizsgálatból 
földön tett fáradozásaiknak összes eredményeit, el lehet mondani: hogy 
a' zsákmány a' tárgyak' összes számára nézve gazdag, a' ritkább vagy 
uj fajokra nézve eléggé kielégítő; általában pedig a' természeti tudo-
mányok' körére nézve annyival inkább érdekes, minthogy Europa' 
határain ment végbe. 

Ezen egész természettudományi négy évi utazást , melly tete-
mes költségembe kerül t , minden eredményeivel, 's ujant felfedezett 



Szöszös Tseiigetyüke.Frivaidsz^r. Campanulalanata. F r i v 

a.) az egész növény.Tj.) a' csésze fele, levélkéi fogaival . 
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tárgyak' rajzaival együtt, szándékom minél előbb közrebocsátani; a' 
begyűjtött tárgyak' minden fajából pedig, a' nemzeti muzcum' termé-
szeti tárának gyarapítására hazafiúi buzgóságom' jeléül kedveskedem, 
a' többit más külföldi természettudományi intézetek' nevelésére tart-
ván fel. 

R E S Z E E T E S L E Í R I S A 

N E M E L L Y , E Z E N U T A Z Á S B A N F Ö L F E D E Z E T T 

T E R M E S Z E T U D O M A N Y I T Á R G Y A K N A K . 

NOVENYEK. 

SZÖSZÖS CSENGETYŰKE. 

Campanula lanata. Frivaldszhy. 
I. T. 

С Hadice crassa liguescente; caulibus pluribus , crectis aut decumbentibus, tomenlo-
sis ; foliis infimis cordato - ovat is , superioribus cordatis, summis ovatis 
sessilibus, omnibus subtus albotomentosis crenatis; floribus axillaribus, 
solitariis, subsessilibus, corolla campanulata, calyce duplo longiore, sty-
lo subexserto. 

A' csésze' sallangjai mind a' két oldalról szélesfogasak; porfogó-
ja bárom hasábét; tokja alapján gömbölyüdcd, alsó levelei egyenetlen 
fiirészes fogasok, valamint az egész növény fehér molyhosolc, szára 
közönségesen konkorodott, levelei tenyér inegéíek. 

Terem a' líalkánynak Calophir hegye' vidékén. 
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D Á R D Á C S K Á S FÖLDIRE. 

Bulbocodium hastulatum• Frivaldszhy. 
II. T. 

II. Bulbig binis , horizontaliter eonjugatis, foliis linearibus , obtusiusculis, sub fló-
ré ternis, petalis lineari lauceolatis, basi hastulatis, iaciniig tenuissiiuis. 

Burokja hasonló a' többi fajokéhoz, bokrétája hatszirmú a' csé-
keknél és a nősténynél jóval hosszabb, a' szirmok' lemezének alapján 
két oldalvást egy-egy sallang látszik, melly által ez dárdát ábrázol; 
csékjei nyíldadok, a' szirmok* nyakából sarjadozók, a' nösténynyel 
egyenlő hosszaságúak; a' nőstény a' magzaton alapulván mintegy fél 
magossága' táján bárom hosszú porfogóba nyúlik. Hagymái hol függ-
irányosan, hol pedig földszinirányosan nőttek egybe. 

Terem a' Balkány' közép begyeinek völgyeiben. 



KT. 

B i ű b o c o d i i n n H u s i u l a t u m . Т А , -D á r d á c s o s T ö l d i l t e . F r i v a L d s z k y . 

az e£ész növény, h a g y m a i földszinteránti öszveköttetésben. I).) ugyan a z hagy mai fii£gjráriyos öszveköttetésben. 

C . ) a ' három hasábú anyaszál. (1.) egy sz i rom jne lbnek n y a k á n a k i m . 







H) az egész növény, b.)a' virág. C.) a'ketté metzett bokréta,torkiban 
lévő pikkelyekkel, d.) a' Him. 

0 Sill á l l N a cl á l y t o . Frivaldszky. 

SympMtiim ottomanum. Friv 
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OZMÁN NADÁLYTÖ. 

Symphytum ottomauum. Frivaldszky. 

IIL T. 

S. Caulibus suberectis, hispidis, foliis cordato ovatis aut oxatis, in petiolum nec in 
cauleni decurrentibus, hispidiusculis integerrimis , omnibus alternis; pe-
tiolis axillaribus apice raceinosis, floriferis, racemis geminatis revolutis, 
calicibus brevibus; corollis parvis ochroleucis, subeylindricis , squammis 
faucis subulatis, liinbo corollae duplo longioribus. 

Ezen növény az eddig ismert nadálytok' fajaitél kitünó'leg az ál-
tal különbözik, hogy bokrétájának torkolatjából a' pikkelyek hosszú-
ra kinyúlnak; az újabb természeti búvárkodások, nevezetesen Morea 
szigetének a* franczia uralkodás által megrendelt vizsgálása' következé-
sében Bory de Saint Vincent említ ugyan egy ezen szigeten talált ú j 
nadálytút, mellynek mindazonáltal pikkelyeit a' bokrétánál csak vala-
mivel hosszabbaknak lenni állítja, a'midőn az ozmán nadálytonél szem-
betünoleg hosszabbak. Azok lehetnének itt birák, kik mind a' két 
növényt természetben hasonlíthatják egybe. 

Terem Carlova* és Salonik' vidékén. 
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É R D E S B Ü D Ö R . 

Ferula hisjnda. Frivaldszhy. 
IV. T. 

F. Umbella prolifera; caule ramoso, ramis patentibus infra hispido, foliis caulinis 
coriaceis hispidis bipinnatis, lobis ovato-lanceolatis, incisis, pinnis supre-
inis confiuentibus, margine undique cartilaginco serrulatis. 

Gallérjai és gallérkái rövidek, árképüek; virágjai sárgák, ap-
1'dk; szironyai behajlók, magvai lapítottak, visszástojáskerekek, szé-
l e i n vékonyak; felületük fenczes (vittatom), az éretlen magban sárgák, 
felülegesek, az éretben négy egyenlő fencz ; a' középső ernyő rövid, 
a 'szélsők nálánál jóval hosszabbak, mint a' siberiai büdürnél; levelei 
érdesek , kemények , szárnyosak; alsó szárnyai gatyásan terjedők, kö-
zép szárnyai alapjokon karélyosak, felső szárnyai egészek, tojásdadok 
vagy tojásdad láncsások, két hüvelyknyi hosszak, egy hüvelyknyi szé-
lesek; élek porezogós, hátalósan fürészeses; a' levélnyél igen borostás, 
borostái' vége csillag vagy villa formájú; az ernyő' küllői, a' virág' ko-
csánya, valamint a' növény' ágai sárgások, kopaszdadok. 

Terem Philippopol' vidékén. 



il.)a növénynek egy аЛа. a'levele. C.)éretleii gyihnőlose. d.) nagyított Ffv t'ulcl hÍSpÍ(líi. Friv: 
virágja. е.)тпА̂1лТаТ1 virá£.f.)a'levél barimája nagyítva .̂ .)a.'levél-iwél 

borostáinak formája nagyítva . 

f 

É r d e s Bndör. rriváiaszky. 

F e r u l a hispici«,. Fnv. 







Fu zie volti F a cs kanyak Sdirei). 

A j u g a s a l i c i f o l i a Sclireb. 
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F Ü Z L E V E L Ü K A C S K A N Y A K . 

Ajuga salicifolia. Sehr eher. 
V. Т. 

A. Foliis lanceolato-elypticis obtusiusculis integerrimis, calycibus solitariis quadri-
fidis. Schreb. 

Gyükére fás, tartós. Szára majd egy lábnyi , számos, buglyos, 
terepély-szórös, ágatlan, néha ágas, hengerded, alapjánál ías. Levelei 
láncsás körkörösek, vállon nagyon szűkültek, az alsóbbak rüvidnyele-
sek öt, a' felsőbbek nyelet lenek, három inúak , ép élük, alul felül egy-
formán szőrösek. Virágjai magányosak , tavasziak a' levél' tövében ko-
csánytalanok , későbbiek apró fölegyenesedő ágacskákon, és a'szárnak 
hegy én , ellenesek, kocsányosak, egysorosak. Csészéje visszánt kúpos, 
liasábdad, inas , lelapult szőröcskékkel, mélyen fürészes, öt metszésű, 
fölső fürészes fogai az alsóknál kétszerte rövidebbek. Bokrétája aja-
kos , alsó ajakának középső sallangja sárga, torkolat ja három vörös 
vonásokkal , a ' t öbb i része vereses, setétebb vonalokkal , külfclűletje 
apró szőrökkel fedett. Hím és anyaszálai gyengéden leplegesek. Mag-
vai gödrücskések , visszánt to jásdadok, gürbédedek , barnák. 

Ezen ri tka növény termetére nézve a' szennyes Tarojához (Te-
uerium Laxmanni) igen sokat hasonl í t , mellyel már gyakran fel is 
cseréltetett. 

Balkány' hegyeinek aljasában, junius és juliusban. 

M. т . T . É V K . I I I . 3 . 22 
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A P R Ó L E V E L Ű B O R B O J A 

В erb er is ínycrophilla. Frivaldszhy. 
VI. Т. 

В. Foliis lanceolato-obovatis, basi attenuatis 3—5 ex una gemma parvis, spinis 
validis , elongatis, racemis fructiferis superioribus erecto-patulis, inferio-
ribus parum cernuis. Flores non vidi. 

Levelei fürészes szúrósak, reczések, bimbó alatti tövisei hárma-
sak , közepsúnek alsó része hornyo l t ; a' fürt ' gerincze, valamint a' gyü-
mölcs' kocsányai vöröslők, felál lók; gyümölcse hosszas halaványos, 
az ágacskák* héja fehérlő, fekete pontokkal hintet t . 

A 'k ics ípe t t Borbojától (Berberis emarginata. Pers.), mellyel leg-
több hasonlatossága vagyon, kisebb levelei, hosszabb és erősebb tö-
visei által különbözik. 



i 

A p r ó l e v e l i i B o r b o j a 

V / . T 

JFrivaMszkv. B e r b e r i s i n i c r o p h í j l l a IVÍV: 

a. 
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Á j R O V A R O K ' S E R E G É B Ő L , 

a) PIKKELYES SZÁRNYÚAK. 

GYÁSZOS SZÍ N D Í SZ. 

Euprepiá melana. FrivaMszfoj 
VII. T. l . K . 

E. Tota atra, disco alarum superiorum, fimbriisque omnium albis. 

Csápja kétsorosán fésűs, fekete ; szára 's hegye fehérlő; f e j e , 
t o r j a , t e s t e , 's lábai feketék , szőrösek. Előszárnyai ' talaja fekete , 
számos fehérlő pontokkal h in te t t , közepett egy harántos ket tős fejér 
fol t ; a' hátsók tiszta feketék; szélzetei (fimbriae, Fransen) fehérek. A' 
szárnyak' alsó színe fekete, az előszárnyak' közepén i t t is egy fehér folt. 

Ezen ú j faj Calophir' havas aljában csak egy példányban ta-
láltatott. 

2 2 * 
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ROKON MÁRVA. 

Ophiusa gentih's. Frivaldszfoj. 
VII. Т. 2 .K. 

0 . Alis anticis fuscis, fascia transversali maculaque exteriőre lata , dentata albidis; 
posticis a lb i s , fascia ad marginem subduplicata, nervisque longitudinali-
bus nigro fuscis. 

Csápja fonálképü; nyaklója halayány-barna szórós , közepén se-
tét vonallal, melly a' szürkés toron is végig nyúl ik ; feje , tes te , lábai 
szürkék. Előszárnyai barnák, tövüknél setétebbek, külszélök felé ha-
laványabbak, egy széles liarántos fehérlő szalaggal, és ugyan illy 
színű terjedt fogas folttal, a 'barnás szélzetet egy setétebb vonal kör-
nyezi ; hátsó szárnyai fehérek, szélük fekete széles szalaggal szegett, 
melly a' belszél felől egy harmadára fehér folt által ket té oszta t ik , a' 
szárny' közepén két vagy három hosszas és egy félhold-képü barna vo-
nal látható. Szélzete barna 's fehérrel váltogatott. A' szárnyak' fonák-
ja nagyobb részint fehér, az elülsők' szélein hármas, a' hátsókén pedig 
kettős halavány barna szalag, egy központú barna félhold-képü vonal-
lal szemlélhető ; szélzetei i t t , barna és fejér színnel váltogatottak. 

Karlova' vidékén egy példányban találtatott. 





TY/YW/J 

Srmtrzet Zitán ra/zoüir Уг-e'zée metozé TonicA. Sorten 
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F R I V A L D S Z K Y - N A P L Á S Z . 

Heliotis Frivaldszkyi, Treitschke. 
VIÍ. T. 3. K. 

H. Alis anticis cyanescenti-purpureis, stigmate transverso notabili albo; posticis ho-
losericeis, fascia media latiori alba; subtus fascia omnium alarum arcuata alba. 

Csápja fonálképu, fehérkékes, csillámló pikkelyekkel , a' hímnél 
vastagabb ; fe je , nyaklói , torja k é k , 's veres szőrükkel hintvék ; teste 
felül barna, vigály vereslő szó'rükkel, alul fehérlő testszimí, hátsó lábai 
piros bojtokkal. Elószárnya violaszínu, harántos keskeny fehér sza-
laggal, mellynek belsó szélén egy kis fekete fol t ; szélzete szürke 's bar-
nával kever t ; hátsó szárnyai' töve, 's félkörös széle bársony-fekete, kö-
zepett széles-ives fehér szalaggal; szélzete fehér 's rózsaszínnel vál-
togatva. A' szárnyak' fonákján a" fekete talajon egy közös íves fehér 
szalag, karimája félig rózsaszínnel, félig feketével szegve; a' szárnyak' 
tövében közös fekete folt, szélzete i t t fehér. 

Ezen ú j pil lefaj , mellyet Treitschke úr nevezett meg, a' Balkány' 
ormain számos példányban volt található. 
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b) BOGARAK. 

P O Z D O R I P O M P Á L Y . 

Buprestis Scorzonerae. Frivaldszkij. 
VII. T. 4. K. 

B. Elongata, subcylindrica Iaete viridis, thorace lineis duabas obscurioribus. 

Hossza 4 vonal , szélessége \ \ vonal. 

Feje a' torban vonult, közepett jó formán benyomott, fényes zöld, 
pontozot t ; szemei vesésdedek, feketék , nagyok , a' búbon majd egybe 
folyók. 

Csápjai fürészdedek, élénkzöldek , fényesek. 
Tor ja kivált a' közepén túl a' fej felé széles, oldalszélei ívesek , 

liátsó széle majd egyenes; korongján két hosszas setétebb szalag, mellyek 
között egy aranyos zöld fol t ; paizskája k isded, háromszeges, fényes. 

Röptyűi aranyos zöldek, csillámlók, laposdadok, oldalszélökön 
kicsípet tek, felületek üveg alatt rendetlen ránezos, darás ; varrányok 
fényes fekete ; végök csonka. 

Teste és lábai fényesek, zöldek, sürün pontozottak. 
Rumeliában és Macedóniában az együttnószó növények'virágjain 

ritka. 
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OZMÁN POMPÁLY. 

Buprestis ottomana. Frivaldszhy. 
VII. T. 5. K. 

B. Cyanea subcylindrica, thorace transverso, elytris longitudinaliter punctato-stria-
t i s , rubro-coccineo exornafis. 

Hossza 4У2 vonal, szélessége \ \ vonal. 

Feje a' torban rej te t t , setét-kék, alig látszó vonallal, 's fehérlő 
inolyhokkal; csápjai fiirészdedek, a' fejjel hason színűek. 

Torja hosszánál majd másfélszer szélesebb, domború kék-zöldbe 
játszó, sürün 's aprón pontozott, előszélét kivévén párkányozott, ol-
dalvást íves, felhajló; korongja 's hátső-széle felé benyomott. 

Röptyúi a' vállon csücskébe emelkedők, pontos vonalasok, köze-
pett kicsípcttek, setét-kékek; skárlát veres foltokkal, mellyeknek egyike 
a' röptyúk' közepén rendetlen ívet , a' másik e' megett harántos szög-
letes szalagot, a' végső pedig a' röptyúk' csúcsa előtt gömbölyded csep-
pet ábrázol. 

Teste 's lábai zöldes-setét-kékek, fényesek, pontozottak, igen 
keveset fehérlő molyhosak. 

Philippopol' és Bizáncz' vidékén találtatott. 
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H I N K E - S Z Ö K C S É R , 

Elater Ilinkéi. Frivaldszhj. 
VII. T. 6. K. 

E. Elongatus thorace convexo ruffo, elytris nigris, fascia baseos, et alia posteriori 
transversis canis. 

Hossza 4 vonal, szélessége 1 vonal. 

Feje domború, pontozott; sisakja előrenyúló; szemei gömbö-
lyűek , fényesek , feketék; csápjai fonálképüek; két alapízei fakók, a' 
többi fekete. 

Torja hosszas domború, sima, vörhönyeges; elő 's alaprésze kes-
kenyebb, közepe szélesebb, oldalvást íves, alapján a' röptyúk felé két 
tüskébe végződő; szegye fekete, a' fej alá nyúló, hol vereses; paizs-
kája háromszögded, fekete fényes. 

Rüptyúi hosszasak, feketék, pontos vonalasok, két szürke széles 
liarántos szalaggal, mellynek egyike a röptyük' alapján, másika pedig 
azok' hátsó részén látható. 

Teste fekete fényes ; lábai vörhünyegesek. 
Egy példányban Karlova' vidékén fedeztetett föl. 
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MOESIAI ODVÁNCZ. 

Callidium moesiacum. Frivaldszhy. 
VII. Т. 7. К . 

С. Castaneum, thorace convexo, transversim ovato, elytris laevibus, castaneis, an-
tennis, pedibusque anticis validioribus. 

Hossza 5Уг vona l , szélessége 2 vonal. 

Feje kiál ló, vürhünyeges, fényes, szája felé lehajlot t , homja ké-
véssé benyomott; csápjai vürliünyegesek, vigály szőrösek. 

Torja harántosan tojáskerekded, domború, fényes vörhönyeges; 
korongján alig látszó csatornácskával, alapszögei kevesbbé emelkedettek, 
oldalszélei ívesek, vigály szőrösek. 

Röptyűi a' tornál másfélszer szélesebbek, kévéssé domborúk, 
a* hónnál emelkedettek, varrányokon 's a* potrohra hajló oldalszéleken 
párkányosak, vörhönyegesek, fényesek. 

Teste vörhönyeges, potroha valamivel világosabb fényes, lábai 
rövidek kivált a ' k é t első pár , vaskosabb, vörhönyegesek, vigály sző-
rösek , ízülésölcnél barnák. 

Kazánlik' erdeiben egy példányban találtatott. 

M. т . т . ÉVK . i n . 3. 23 
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P A R Á N Y O Z O T T Z E N É S Z . 

Saperda atomaria. Frivaldszky. 
vii. т. s. к. 

8. Elongata grisea, antennis nigro, canoque variis, thorace trivittato; elytris den-
sius nigro-punctatis , griseo torinentosis , in apicem desinentibus. 

Hossza 6 vonal, szélessége 2 vonal. 

Feje függirányosan ha j lo t t , homja fekete 's szürke hosszú sző-
rökkel lepet t ; búbja lapos, pontozot t , homályos vonallal; falámjai, fel-
ajka barna fényesek; csápjai s zü rkék , 9 hosszas három-szegü fekete 
foltokkal, kevéssel rövidebbek, mint az egész bogár. 

Tor ja liengerded, rövid, szőrös, barna, pontozot t , három sárgáló-
szürke hosszas szalaggal; előszéle halavány-szürkével szegett; paizs-
kája féllcerekded, fehér szőrökkel lepett. 

Röptyüi hosszak, üveg alatt siíírűn feketénpontozottak,rendetlen 
halavány sárgáié ránczokkal, felül lapítottak, a' hóntól végokig kevéssé 
emelkedettek, domborúak, vállukon előre csucsorodok, a' testre haj-
lók, párkányosak, csúcsosan végződök. 

Teste 's lábai selyemfényú súrú szürke molyhokkal fedeztetnek, 
rovátkái fehérebbek. 

Találtatott egy példányban Karlova' vidékén. 
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STURM-IZMÓCZ. 

Dorcadion Sturmii. Frivaldszhy. 
VII. T. 9. K. 

D. Thorace subspinoso , holosericeo , l ineis tribus albis , media dupplicata: elytris 
subcylindricis, viridi-aeneo mieantibus, sutura, margineque albis , corpore 
nigro plumbeo. 

Hossza 6 vonal, szélessége 2 vonal. 

Feje fekete, küzepett egy kettős fehér vonallal, szemei vesés-
dedek, barnák fehérrel szegettek, csápjai az egész bogár' felénél liosz-
szabbak, barna, szürke-tarkák, alap-ízük fehérrel környezett. 

Torja domború, valamivel rövidebb, mint széles, bársonyfekete, 
három tejfehér vonallal, mellyek közül a' középső kettős; oldalszélei 
fehérrel beszegve fekete csiicskösek; paizskája picziny, háromszeges, 
fehérlő. 

Röptyűi hosszak, sűrűn 's rendetlenül pontozottak, setét-zöld 
színűek, érczfényüek, domborúak, kerekdeden végződök ; varránya 's 
oldalszélei fehérek. 

Teste selyemfényű, őlomkékes; lábai izmosak, téglaszínük, 
hamvasok. 

Philippopol' és Karlova' kopár begyein gyakor. 

2 2 * 
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SPINOLA-FAKÉR. 

Xylosteus Spinolae. Frivaldszky. 
YII. T. 10. K. 

X . Thorace e longato, subgemino , ante medium posticeque constricto , lateribus me-
dio obtuse spinoso, disco bituberculato; punctatus, dilute fuscus, elytris 
e longat is , dorso planis , maculis irregularibus octo testaceis, antennis fili-
formibus maris ultra ipsuin corpus e longat i s , in medio fronds , longe ab 
oculis insertis. 

Hossza 5 vonal, szélessége vonal , a' nősténynél 1% vonal. 

Feje szívded, halavány barna, üveg alatt ránczos ; csápja' és szeme' 
táján emelkedett, közepett szélesen hornyolt; szemei feketék, nagyok, 
oldalvást dííledtek; csápja tizegy ízű fonálképű nyiílánk, a 'hímnél az 
egész bogárnál hosszabb, halavány barna, sárgáié molyhos, a' hom'kö-
zepéből nőtt. 

Torja nyúlánk, elül egy harmada, 's alapja' táján szorult, 's ez 
által mintegy kettős tort képző; korongja szélesen hornyolt, gumós, 
oldalszéle merő tompa tüskébe nyúló, a' fejjel egyszínií, hátsó széle 
pontozott , párkányos. 

Röptyűi halavány barnák, nyolez fakó folttal, négy lévén egy 
röptyűn, az első a' váll megett a' halavány varrány felé ékezék formáú, 
a' második hosszacskás az oldalszélen, a' harmadik harántos szalagot 
képző, a 'negyedik gömbölyüded a ' röptyűk' csúcsa előtt; különben a' 
röptyűk majd egyarányos szélességnek, közepett igen kévéssé kicsípet-
tek, felül laposak, a' hóntól a' csiícs felé kevesbbé domborúak, sűrűn 
pontozottak, párkányosak. 

Teste fényes fakó; lábai három kacsosak, halavány barnák saja 
molyhosak. 

Rumeliában egy példányban, sőt hazánk' bánsági hegyeiben is talál-
tatott. 
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VERMES FUTRINKA. 

Carabus cavernosus. Frivaldszhy. 
VII. T. 11. K. 

C. Ovatus nigro-coerulescens, thorace subquadrato; elytris punctatis, dense foveo-
latis , foveis in sex irreguläres series dispositis. 

Hossza 10 vonal , szélessége 4Уг vonal. 

Feje hosszas fekete, finom ránczokkal, a' csápok felett oldalvást 
két benyomással;állkapczái 's falámjai szurokfeketék; csápjainak négy 
alapíze fekete fényes, a' többi homályos barna molyhos ; szemei göm-
bölyűek, kicsinyek, kidűledtek. 

Torja négyszegded, fekete, setét-kékbe játszd, hosszánál valami-
vel szélesebb, előszéle kevesbbé, a'hátsó tetemesen kicsípett, eló'szélei 
tompák, a' hátsók csücskösek, oldalai ívesek, felhajolva párkányosak; 
korongja saja ránczos, finom barázdácskás; paizskája félholdad, fekete 
fényes , apró pontokkal környezett. 

Röptyűi domborűk, közepett a' tornál másfélszer szélesebbek, 
pontozottak, kékbe játszó feketék, fényesek, hosszában rendelt hat 
üregese-sorral,mellycknek hol egyike hol másika rendetlenül oszlik el ; 
oldalszéle párkányozott, kékes, sűrűn pontozott. 

Teste 's lábai fényes feketék. 
A' Kalophir havason csak gyéren találtatott. 
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CSÓTÁROS IZGONCZ. 

Lytta phalerata. Frivaldszky. 
VII. T . 12. K. 

L. Anrato-viridis, elvtroriim vitta longitndinali la ta , rubro-aurea, antennis nitidis 
nigris , pedibus testaceis. 

Hossza 4—5 vona l , szélessége 2—2% vonal. 

Feje lehajlot t , a' búbon szélesebb , a' száj felé keskenyebb, ék-
forma, domború, pontozot t , homjafényes-zöld, búbja veres-zománezos, 
vigály hosszú szőrökkel fedett , felajka fekete fényes, falámjai fakók; 
csápjai feketék, fényesek. 

Tor ja rövid gömbölyúded, ké t oldalvást a' fej felé domború, zöld, 
és veres-zománezos, pontozott vigály szőrös; korongja barázdás, első 's 
hátsó széle feketével szegzett; paizskája picziny, kékes. 

Röptyúi a' tornál kétszer szélesebbek , zölden zománczosak,egy a' 
hóntól végükig nyúló veres-zománezos széles szalaggal, melly a' rüptyúk' 
vége fe lé , félívesen végződik; felülete üveg alatt egyenetlen; oldalszélei 
kévéssé felhajlók. 

Teste, és pedig a' potroh zöld, a' mell kék-zománezos, pontozott, 
szőrös; lábai fakók , fekete ízülésekkel. 

Szalonik' vidékén a' kőrösfán gyakran találtatott. 



K a c z a ^ ó ( i a l a m b L. kasonfaj,Félholdas Galamb Frivaldszfcr. 
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