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DECISIUNE MINISTERIALĂ 

_retar” de Stat la departamentrul Instrucţiunei 
” . . 

  

   

Noi, Ministru 

publice şi al Cultelo 

Avend în vederi raportul. comisiunei însărcinată cu cercetarea 

“manualului de «Biologie» de d-l "profesor Sabba Stefănescu şi au 

-dind pe Consiliul permanent de Instrucţiune,. 

Decidem : 

Art. |. Se aprobă ca. text didactic lucrarea mai sus, arătată, 

partea 1,. Zoologie, Bucuresci 1887. - Si Ă 

"Art, IL. Acestă decisiune se va publica în. Monitorul. oficial. 

Dată adi, la 24 Maii 1889. 

Ministru G, Boerescu. 

No. 5450. . 
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" Monitorul oficial Nr. 43; Sâmbătă 220 359... 

Imitaţia plânului, plagiarea şi reproducerea acestui test sunt considerate 

ca violare de proprietate. 

Tâte exemplarele cari -nu vor fi semnate de mine vor fi considerate ca, 

fiind contrafăcute. Ay 
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De „OBSERVARE a” 
Cestiunile, tipărite cu caractere mici. sunt scrise numar pentru elevil și elevele claselor în 

”. art: Zoologia se învaţă un an. . Din causi că materia de învăţat este prea multă, elevif.și elevele 

claselor în cari Zoologia se. învaţă numal un semestru pot fi dispensaţi de studiul amănunţit al. 

organelor simţurilor şi în special de acela al urechet şi al ochiului, . | 

Deseripţiunile amănunțite ale animalelor, ca și ale plantelor, nu trebuie spuse din memorie, 

„i trebuie să fie făcute pe figuri sau'pe mostre, Pe din afară este destul să se scie numat una sau 

„dou dintre cele mai importante particularități, ale fie-căruY" fel de animal sau de plantă, 

Fiinţe însufieţite şi fiinţe. neînsufieţite. — Fiinţele sau corpurile, 
din punctul de vedere 'al modului cum trăiesc, se împart în fiinţe însujleţite ş şi 

fiinţe ueiusuflejite; 
“Se numesc -fiinze insufletite acelea . cari i întroduc şi dau afară, din inte. 

riorul lor, 6re cară. substanţe, cari le ajută să răisscă, Ex. animalele şi 
îi plantele. a ! - - 

- “Se numesc fiinţe “netusuflețite acelea. cari. nu introduc nici nu "dau afară, 

din: interiorul lor, vre'o substanţă, care le ar ajuta să trăiescă. Ex: zpneralele, 
Organ, — Se numesce orguu. ori ce. pârte, a unek fiinţe, care îndepli- 

- . mesce sau.ia parte la îndeplinirea unui lucru folositor! vieţei „ei. Ex. ochiul, 
“creierul, limba animalelor ;: frunza, rădăcina plantelor. -.. -- 

-Funcţiune. — Ori ce act: sau lucru folositor vieţei unei “finţe, inde- 

plinit de unul saui; de, mai multe organe, se numesce funcţiune. 

i  Organism.— Se' numesce orz anisut al unel ființe totalitatea: organelor ei. 

Organisaţiune. - — Se numesce organisațiune a unei fiinţe disposiţiunea 

sau aranjamentul organelor e.  -. , | 

„_Fiinţe organisate şi fiinţe neorganisate. — Riingele însufleţite au 

organe — părţile lor sunt de feluri deosebite şi îndeplinesc un lucru sau iau 

parte la îndeplinirea vre unui lucru, în. tot timpul cât trăiesc — din. acestă 

" causă se mai numesc şi fiinţe or; ganisate, 

1 
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Fiinţele neînsufieţite nu au organe -—— părțile lor. sunt de un Singur, fa 

şi nu îndeplinesc un, lucru, nici nu iau parte . la îndeplinirea vre “unui lucra 

“în tot timpul cât trăiesc, — din acestă Causă” se “mai numesc. i fine „near 

ganisate, i E 
„Biologie. — - Sciinţa care se ocupă cu studiul, finţelor organisate se nu- 

i 

mesce Biologie sau Istoria pieței, p. - _ 

Mineralogie. — Ssiina care. se ocupă cu studii fingelor neorganisăte 

se numesce jMineralogie sau Istoria mineralelor. . - 

Impărțirea ființelor organisate.— Fiinţele. organisate, din punctul de 
vedere al unor particularităţi pe cari. le au sau nu, se impart în două grupe = 
animale şi plaute. Sa - i | 

Animalele se mişcă, dupe. voie; plaâtele nu pot săi schimbe locul. 

Animalele simt — adecă au “cunoscință despre! ceia ce se e petrece în a aată 
de ele și în interiorul lor; plantele nu simt. a SI 

„In scurt, „se “numesc animale fiinţele organisate - cară simt și se mişcă 

dupe voie, iar “Plante acelea /Cari nu simt, nici nu se mişcă dupe: voie: | 

a. Regn animal şi Regn vegetal. — Totalitatea animalelor cari „există 
în natură se numesce' Reg animal, iar "totalitatea plantelor. Regn vegetal, 

Impărțirea Biologiei. — Pentru. că fiinţele organisate sasi împărţit 
în două grupe, Biologia s'a împărţit în două ramuri: Biologia animalelor, sau 
Zoologia şi Biolog: gia  vegetălelor sau Botanică. - e DD a 

e * Bi : - . So 
Ă ” - . . î : „ 

- Zoologia. — Zoologia 'sau' Istoria auimalelor coprinde tot ce se. scie - 
despre organismele animalelor, despre obiceiurile „lor şi despre. fol6sele. ce: 
aduc sau -pagubele ce fac Omului. Pe | pi 

pr. Numărul felurilor de animale cunoscute. — Dintre nenumiratele 
feluri, de: animale cari trăiesc în aer, în apă şi pe. uscat, sunt cunoscute, pănă - 
acum, peste 430,900, - 

Cele mai mici şi cele măi mari feluri de animale. — Cele mai 
mică “feluri 'de. animale sunt: „acelea cari sunt numite animale nic oscopize, din 

E)



A _5 

  

= N 

: - ' 

causă că nu se pot vedea decât atunci, când suat t privite printr un fel de ochian, 

. e „2 numit MIcroscop (Fig. 1), care le 

„arată mal mari de cât sunt, Ca ra- 

” ritate de micşorime se dă de ex. 

» „unele din ele, numite. JMicrodi sau 

„o aâcă pictăfi (Fig. 2), cară sunt așa 

  

Fig. 2. — Mierobi, i 
= . 

de mici, încât 2000 puse alăturea, 

“una dupe alta, abia formează un 

fir lung de [mm Lu 

Sie e Cele mai mari dintre tâte 

i Da Fig, i. Microscop. o felurile de, animale sunt Baledele, 

e „ ÎN |. dintre cari. unele numite Roraualt 

(Fig. 3), ajung 
kar. 

Animal supe. "| Ia Sa i 

__“zior. şi animal-in- i RI i 

 ferior. —Unanimal se 

- "zice că este- superior 

sau inferior! altuia, a- 

tunci, când este format . 

    

la « o. hingime de 35 şi la- o greutate de 125. 090-150. 000 

  

“din mai multe şi mai. „Fi 3, — Borat, = Memopree rostrata + 

- bine. făcute- sau din mai 
a 

făcute organe, de cât acela cu care se. compară. Exemplu: 

1 superior Melculul, dar inferior Omului. Cel mai su- 

Î, iar cel mai. inferior AMierobul. i " 

“puţine” şi mai rău 

- Pisira este n anima 

petior :C „dintre: animale este: Omu 

Animale sălbatice, ahimale domestice. si animale inbiangite. 

--— Se numesc animale sălbatice acelea cari trăiesc. în. locuri. lucuite sau nelo- 

. a - 4 i . , . „a
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cuite de Gmeni şi singure. îngrijesc de existenţa lor. Exemplă : Cerbul, Căpri- 
âra, Iepurele, Leul, Lupul, Vulpeă, Cocorul, Ciocănitărea, Șcarpele, €te. 

Se numesc animale domestice acelea pe cari omul Je ține pe lângă. lo- 
cuința lu, le nutresce şi le îngrijesce, şi cari, în schimb, se. șupun lui, hicreză 
pentru el şi îmmulţindu-se 'i sporesc averea. „Exemplu : Bou, Gia, Capra, 
Catul, Câinele, Pisica, Găina; Rata, Gâsca, Curcanul, ete; .- .:, 

“In totă lumea sunt cunoscute numai. 39 feluri de animale. domestice. -. 
"-Se numesc. animale înblângite acelea cari fiind sălbatice. se” aduc lângă 

locuința omului şi prin stăruința lur învaţă să i se supună și să 7] servescă. 
„Ele nu se îmmulţesc pe lângă locuinţa! omului şi dacă se întâmplă să se îm- 
„_mulţescă,. puii lor 'duc vieață sălbatică,- dacă nu li 'se dă şi lor învăţătura care! 

s'a dat părinţilor. Exemplu: E/efantul, Vidra, Papagalul, etc. : | 
Animale aclimatate. — Se numesc: animale aclimatate acelea! cari se 

obicinuiesc să trăiescă în locuri și: în clime deosebite de acelea unde erau obici-. 
nuite. Exemplu: Șobolanul, Zepurile-de-casă, Papagalul, Canarul, etc. 

Unele aniinale, ca Şobolanul, Păduchele-de-lemn, se aclimateză singure, . 
iar altele, ca Papagalul, Iepurile de.casă, se aclimateză numai prin mijlocirea. 
Smenilor, i i i _ e Animale vătămătore şi. animale folositOre. — Se numesc animale 
zătămătâre acelea cari fac r&u omului, atăcându'i corpul, sau produsele mun- 
Cei, sau animalele şi plantele pe cari le îngrijesce. Exemplu : Lupul, Pulpee 
Șărecele, Filozera, Gărgărija, Musca, ete. i : E i a 
» Se numesc animale folositire acelea cari fac bine omului, servindu't ” 
pentru nutriment, pentru lucru, pentru apărare, sau nimicindu'i animalele vătă- 
mătâre. Exemplu : Bou/,. Gia, Calul, Câinele, Cârtiţa, „Ariciul, Brâscă-râidsă, 
Albina, Gâudacul de-mătasă, etc. . See E 

Organisaţiunea animalelor. Sistem. Aparat. — Fie-care organ din - ! " organismul unui animal îndeplinesce 'o funcţiune particulară lui. Exemplu : stomacul digereză, ficatul. produce fiere, dinţii sfăramă alimentele, inima bate, creierul cugetă,. etc. n . Ea Unele dintre organe nu au nici o legătură între ele și funcţioneză inde- 
+
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- pendent unele de altele. Exemplu: ficatul produce fiere, chiar dacă ochii nu 

există ; inima bate, chiar când picidrele lipsesc; etc. Altele, însă, sunt. ast-fel . 

asociate între:ele, în cât îndeplinindu-şi funcțiunile particulare lor, contribuesc 

la îndeplinirea unei funcțiuni comune, și când unul din ele lipsesce, funcțiunea 

comună nu se pâte îndeplini de cât cu multă anevoinţă sau de loc, Exemplu: 

- dinți, limba, stomacul, ficatul, intestinul şi alte organe îndeplinesc o func: 

țiune comună, numită. 7pistuirea alimentelor. sau digestiune ; - plămânii, bere: 

“gata şi alte organe îndeplinesc o altă funcţiune comună, numită răsu/lare sau 

“respiraţiune ş etc. - i | | | 

- Orice asociaţiune de organe cari îndeplinesc o funcțiune comună, dupe 

- felul şi: disposiţiunea organelor, ia numire "de sistem-sau de aparat. !- 

Se numesce sistem o as6ciațiune de organe cari lucreză pentru, înde- 

“ plinirea” unei funcţiune comune — -organele unui sistem! au/ mari asemănări 

între ele şi sunt răspândite în tote părțile“ organismului. Exemplu: sistemul 

"osos format din asociaţiunea tutulor 6selor din organism ; sistemul muscular 

format din asociaţiunea tutulor mușchilor ; etc. . 
7 

Se numesce aparat: o asociaţiune de organe, cari lucreză pentru îndepli- 

"nirea unei funcțiuni comune — organele unui aparat: au mari deosebiri între 

-“ele şi sunt aședate numai în anumite părţi ale organismului. Exemplu : aparatul 

Zigestio format din limbă, dinți, stomac, ficat şi. din alte organe; azaratul 

respirator format din plămâni, beregată şi din alte organe; etc. 

“Tâte organele organismului unui animal, din causa legăturilor cari există 

între ele, formeză o asociaţiune generală, care îndeplinesce o funcţiune gene: 

“rală numită czisfența organismului sau vicță. j Da | 

Organele au valori deosebite pentru organism. —: Nu tâte or- 

ganele au aceiași val6re sau importanţă” pentru organismul din care fac parte, 

ci unele au mai multă importanță şi fără ele organismul nu pâte să: trăiescă, 

„iar altele au mai puţină importanţă şi fără ele organismul pote să trăiescă. 

"Exemplu: Un om pâte să trăiescă, dacă” " lipsesce un picior, un,.ochiii sau 

o mână, dar nu pote să “trăiescă fără inimă, fără stomac sau „fără „creier ; 

prin urmare, inima, stomacul, creierul sunt organe mai importante pentru orga- 

nism, de cât piciorul, mâna.sau ochiul. - | Ş 

| “Cele mai importante organe, pentru organism, sunt acelea cari servesc 

“la mişcare, la simţire şi la nutrire; adecă, organele de mişcare sau de Joco- 

- moțiune, de nulrire“ sau de nutriţiune şi de simfire 'sau. de simfibilitate. 

Organismul animal e o mașină. — Prin faptul că un' organism trăiesce numal atât cât 

"timp organele lul sunt sănătâse şi se pot nutri, sg asâmănă cu o maşină de vapori, care nu umblă 

de cât atita timp, cât instrumentele din' cart este compusă sunt în bună stare, şi este alimentată cu 

foc şi cu apă; prin urmare, organismul animat este o maşină vie, | E RI



Impărțirea Reghnului animal. — Aimalele nu au tâte acelaşăii model . 
de organisaţiune, căci de ar. avea, tâte. ar. fi- la fel. Zoologiştii, adecă învăţaţit 

  

cari se ocupă cu. studiul animalelor, au 'dovedit că sunt 7 modele de organi- - 
saţiune şi că ori-ce. animal este organisat' dupe unul din ele. Din acestă causă * 
au împărțit Regnul animal în.7 grupe, numite Tipuri, şi anume: Zipul Wer- 
febratelor, Tipul Artropodelor, Tipul  Viermilor, Tipul AMotuscele, p Tipul Echi. 

„nodermelor, Tipul Celenterătelor şi Tipul, Protosoarelor, 
_ PN Di o. _ . Zi - . . N . . - 

, 

Tipul Vertebratelor. __se numesce' Tipul Portedratelar o: “grupă de - animale, cari au în organism un sistem osos,:a cărui parte principală este un şir de 6se numit şiza SBinăr e? sau. colina vertebrală, i E PI 
” Studiui organelor de mişcare. — Organele de mișcare ale verte- bratelor: formâză două sisteme: sistemul 2505 şi, sistemul, muscular. _ | 
„Ose. Sistem osos. — Se numesce se părţile tari şi pietrâse din orga- nismul animalelor vertebrate, ! -- po . a PI Ii 
“Schelet, — Se numesce schelet totalitatea. 6se 

animal şi legate, unele de altele, ast-fel,: ca să 
cari le aveau, când ereau în corpul animalului. din care Sau scos: aa 

-Morba schelet. se întrebuințeză adeseori 
Composiţiunea &selor.: Osele sunt compuse: din! de 

oseină, şi alta tare, pietrosă, 

și. în' locul 'vorbelor Sfstem. 0505. 
out feluri de materil : una. mâle „numită 

Aceste două felu! de materil se pot, despărți una de alta, supunEnd 6sele la 6re-cart operaţiuni, Dacă ardem sSsele, soseina. se distruge, 
cufundăm_6sele în api amestecată . cu. un fel de apă 
disolvă, jar oseina rămâne. : 

iar materia tare remâne, Dacă, 
tare, numită! acid: cloridric, „materia tare 'se 

Pentru ca 6sele să fie sănăvăse, trebuie « ca aceste două falăet de materii să fie . potrivite, Dacă materie tare. este prea multă” și oscină 
trâng sau 'se/sparg lesne, iiar' dacă: oseină e prea multă 
și se încovâie lesne, | . 

în „ cantitășt 

și, „materie tare „prea Puioă, 6sele „Sunt moi 

Osele puilor şi ale copiilor de curînd născuți sunt moi, Atunci încep să se întărească, Când. începe să 'se depună în ele materia tare. |, EEE î i. . aa Periostă. — Se numesce Periostă 5. pieliță subțire, care e întinsă pe” suprafața 6selor,  .-. ” 
.Periosta formeză: sau. . produce osul. Acest fapt se probză prin rm „torea experienţă: dacă: se seste 6 5 bucată de: „periostă de .pe un os sănătos, 

; . - . . 

|. 

prea. puţină, . 6sele sunt fragile, adecă -se : 

lor. scâse „din corpul unui - 
„aibă între ele posiţiunile . pe 

..
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al unui. animal viu, şi se întroduce în carnea altuia, în cul în care . sa în-: 
trodus se formeză un..os. . i 

Ose lungi şi 6se late. —Din punctul de vedere -al formei, Saele sunt 
de două feluri : 6se lungi şi 6se ate. - ” 

Osele lungi au forma cilindrică; mijlocul lor e străbătut, de lă 3 un Cap - 
- „la altul,-de o cavitate plină cu o ma- 

| _terie! grasă şi gălbuie," numită mă; 

duvă. Exemplu: 6sele braţelor, 6sele 
„copselor, fluerile picidrelor, etc. | 

| Osele Iate. au formă. de tablă; 

i mijlocul lor e străbătut de mici ca: 

vități neregulate, pline 'de o. măduyă” 

 roşidră. Exemplu: 6sele. petelor; 6- 

- sele . şoldurilor,. 6sele: capului, Ssele 

„pieptului, etc. , 7. - 

Articulaţiuni. — Se numesc. 

articulaziuuă 3 sau încheieturi diferitele E 

feluri „de legături, cart . țin în corp. 
Gsele legate unele de 'altele, . 
„5 Osele cari trebuie să stea unele. 

lingă altele, fără să se. pâtă mişca, 
Fig qi — Articulația 

„se articuleză prin “dinţi, cari se for- “genunchiulut; ligamentele 
„„meză pe marginele lor alăturate și + şi punga sinovială..  ş 

A cari se îmbucă unii cu alţii. Exemplu . de - ast-fel de arti- . 

E  culațiuni sunt la Gsele capului. | 
+ Fig. Ș. — Os lung tăiat> Osele cari trebuie -să stea unele lingă altele şi să se . 

7 În lungime. -pâtă mişca sau împreună:sau fie-care în parte, pe de o parte 

! au părţile lor alăturate legate „prin făşii elastice, numite ligamente, iar pe de . 
alta, pentru 'ca- în timpul mișcărei părţile articulate să nu se r6Jă, au între 

ele o perină- mică, numită punga sinovială, plină cu un licid ca albuşul de ou,. 

„numit sinovie (Fig. 4). La fie- -care mișcare a Sselor, păreții acestei "pungi alu- 

+ necă unii peste alţii, dar peritru: că sunt unşi pe din: -năuntru cu sinovie, nu se 

“pot râde. Exemplu de ast- t-fel de articulaţiuni sunt la cot,. la genunche, la şold, etc. 

   
.. . , _ 

V: ; o 

Studiul scheletului oimului. = "In scheletul Omulut: Fig. 6) se deo, 
sibesc. trei părţi : capul, trunchiul şi: membrele. pi 

Capul., — „In cap (Fig. 7 se deosibesc : craniul şi fafa.
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- Craniul este o cutie ai cărei păreţi sunt formaţi din 8 6se articulate 

prin marginile lor dinţate, 'şi anume: 'unul la spate, occipital ; două. în crescet, . 

parietale ; unul la frunte, frontal ;. două la temple, temporale ; unul dedesupt:. 

ital,: s/enoida!. ” 
şi înainte, e/muoidal; unul dedesupt, între etmoidal și occip 

+ 
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Maxilarul inferior= a=--- = 

N Vertebre cervicale n ec asa ao, zane 

„Omopla wm =a==. a 

Cubitu pas so 
Radiu e" 

--- Rotula * 

Tibi lomnnanee amoell. 
! Ea - Peronei ne ssmezao sa 

+. Osele tarsului 
pei i 

Pa a. Osele metatarsului 
p . 
i „,  Falange 

pi | 

Fig. 5- — Scheletul omului.
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Faţa este formată din_tâte cele alte 6se ale capului, cari sunt aședate 
în: "două grupe: er upa fătcei superiăre şi gripa Fălcel inferidre. 

In grupa fălcei supe-: 

rire sunt 13 6se, şianume: 7 
Osele fălcilor 'de sus, două 
“nazilare superidre; '6sele 
cerului gurei, două palati. 
ne; 6sele nasului, două na-" 

sale; 6sele din nările na- 
sului, două. cornete înferi- 

re ; osul care desparte nă-: 

rile, vomer; 6sele umeri- 

lor obrazului, ouă malare; 
"6sele de lingă ochi, două 

Jacriinale. 
Ta grupa fălcei infe- 

riâre nu este de cât un - “% Să - E 

„ 

  

sal; m, maxilar 
* Vomerul şi cornetele în feridre nu sunt 4 fi îgurate. 

singur os: osul fălcei de Fig 7. Gsele capului desfăcute sau desarticulate. — a, occipital; 
i. 9. . .: . sfenoidal; ec, femporal ; d, Parietal ; €, frant; f, elmotdal 
Jos, maxilarul Znferzor, b iaxilar superior ; h, malar ; i, felatin ș k, lacrimal ; 1, ma 

- . “ „d 

“Trunchiul, — In trunchi se “deosibese.: colâna zertedrală, câstele şi 
“sternul, 

| Colâna vertebrală sau "şira spinărel este un Şir de 33 de se, numite 
vertebre. Se împarte în cinci părți. sau .regiuni,: şi- anume: regiunea cervicală 
sau a gâtului, coprinde 7 vertebre cervicale : regiunea dorsală sau a spinăret, 

coprinde 72" vertebre dorsale ; regiunea lombară sau a şealelor coprinde 3 

vertebre lombare ; regiunea sacrală sau a osului sacru, coprinde 3 vertebre 

sacrale ; "lipite tote într'un 'singur os, numit os4/ sacru ; regiunea coccigiană , 

„sau a coadei, coprinde 4 ertedre « coccigiane lipite tâte într'un singur os, nu- 
mit osul coccii | | | 

Observare, — Cea “d'autâiă vertebră cervicală se numesce c1elas, pentru că susține capul 

întocmaY precum 'diceau poeţii, că uriașul Atlas susţine sfera cerească. „- ! i 

ÎN Vertebrele cervicale, dorsale şi lombare se numesc zefrebre „adevărate, pentru că au forma 

"unul inel sau se apropie mult de ea, iar vertebrele 'sacrate şi coccigiane se numesc vertebre ucade- 
i 

zirate sau false, pentru. că nic! nu au forma unul inel, nict nu se apiopie de ea. 

Ramurile: vertebrelor ș se numesc apofise. _-



— Stermul « sau osuf piept? este.un os” lat, 'aședat în faţa pieptului. a 

“ Câstele sunt nisce 6se lungi, turtite, îndoite în formă de -arc. Fie- care 

” - câstă cu un cap se articulâză cu o vertebră dor- 

“sală, iar cu cel alt se legă de stern, sau de. capul 

„ altei câste, sau rămâne liberă. 

" Sunt 12 perechi. de c6ste, dintre cari 7 sunt 
câste adevărate, iar 5 coste false. Să 

Se numesc: câste adevărate acelea * cari sunt 

legate de stern, prin mijlocul unor sgârciuri sau 

cartilage, -numite car/z/age costale, iar. câste false 

acelea : cari nu sunt legate de stern. 

Observare. — Sternul, câstele şi regiunea “dorsală : a co- 

” 16nei vertebrale 'formeză o colivie, nuimită foiax sau “torace (Fig, 

£), în: care. sunt aşegate inima, plămânii şi alte organe. - 
. 

7 

Membre. — Cu o singură numire, mânile 

şi picidrele se' numesc membre. - 

| "Mânile se numesc ziemăre superiâie ; pen- 

Fis, s. „— Torax' sau Torace.+ tru că, prin basa lor,. sunt lipite de basa superidră 
- as a trunchiului. ! | E 

Picidrele se numesc membre înferidre; pentru că, pria basa  16r, - sunt! 
lipite de partea_ inferiâră a trunchiului, 

Ori cărui “membru, mână sau picior, i se deosibesc două. păr, o parte 

basilară şi o parte periferică. - 

  

Mâna. — Partea basilără a mânei e formată „din două '6se: osul spetei | 
sau omoplat şi furca gâtului sau claviciila; | Pi o 

Partea periferică a mâneci este împărţită: în: braţ, antebraț şi amână. 

Braţul e:format de un singur os: osul braţului, humerus. 

Antebraţul. e. format din două 6se: cubitus” Şi radius. 

_Mâna e împărţită în trei regiuni : carpul, metacarpul şi digetele.. 

| Carpul. e. format de opt 6se, aşeqlate, în două rânduri : : 6sele îucheietu. 
rel mânel. a » Di 

-Metacarpul e format din cinci. Ose lungi : : dsele “podulut palet. 

Degetele sunt în rumăr de cinci. Patru din ele: arătătorul,: degetul din 

mijloc, înelarul .şi. degetul mic sunt formate din câte trei 6se, puse: cap la .: 

cap, numite falange, iar degekul cel mare. e. format numai- din două şi seste 

aposabil, adecă are:0 direcţiune deosebită de a celor alte patru. - i 

Piciorul. — Partea basilară 'a „piciorului este formată dintr” un- os. miare : : 
osul șoldului : sau i osul Zac, . 

N 

« x
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  -_ A 

Amândouă Gsele iliace, impreună: cu. osul sacri, compun un fel.de cas- 

tron, numit Basin, în care sunt aședate intestinele și alte organe. 

şi picior. - 
N 

„sau 

lui, 

turei piziorulul, dintre cari douE : 

calcaneul sunt mai mari. - 

Partea periferică a piciorului - este împărţită în trei părţi: : câpsă, ucr 

3 i , 
Câpsa €, formată de un singur os: osul câpsei sai  Zemar . 

Fluerul' e format de două 6se:: fluerul piciorului. sau //bia şi osul pulpei 

peraheu. - 

In dreptul articulaţiunei femurului cu tibia, adecă în dreptul, genunchiu- 

este un mic os, numit rozula. 

Piciorul e! “împărţit. în trei regiuni : : Zarsul,! metatarsul şi de, getele. 

Tarsul e format din şepte- 6se, aședate în două rânduri : „osele îuchete- 

arşicul + sau  astragalul şi osul: călcâiului sau 
. N 

Metatarsul .e format din cinci 6şe lungi: : dsele zălpei piciorului. 

" Degetele sunt în număr de cinci. Degetul”: cel “mare e format din douE 

„ falange, iar cele alte patru din câte trei! şi tâte au aceiaşi direcţiune. 

cv cc 

“Fibre musculare. - — Se numesc fibre prusculare (Li ig. 9. şi Fie 10) | 

E d m 

- nisce fire subţiri, din- care. este compusă carnea animalelor. 

Fig. 

   
Fibrele musculare. sunt. de două. feluri : : striate sau spâriate şi “netede. 

Când sunt privite cu microscopul, fibrele striate se văd 

tăiate ce liniuţe, în ungime şi în Hţime, iar + cele. 'netede nu. 

      

    

    

   

   

  

     
a = presintă acestă particula- 

! ic ritate... . o _ Ă 

5 ” “Muşchiăi _—Se nu- a ” 3 

==: mesce 7zușchiii. o asocia- - m a 

:- FE “iune de fibre: musculare, RER: A d 

E cari indeplinesc o: func- ji . - 

i EI " ţiune în organism; Z. A] | ih 
Berii * + Sistem “muscular. —., - VAII 

i EESILEE Se numesce Sister - us | SU ul, 
i PER TUL 
: ERE Eta cular totalitatea muşchi. - - ua e 

SN E 1] 
li p 

: EAz lor - din' organismul unui | 
t, . 2 . 

SI ie: i, animal. -. i Pi 

Etica - “Muşchi striaţi şi , 

+ 
| muşchi netedi._ — Din „10, - Fibre. netede. . 

unctul- de vedere al fe 
9. — Fibre striate” 

hit 

sau sgâriate. lu lu de fibre „musculare din. care $ sunt formaţi, muşc ii 

Fie îi 

„. 

sunt 

po
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de două feluri: mmteşchi striaţi sau sgâriaţi şi mtuşcită netedi, dupe cum sunt 
- formaţi din fibre striate- sau -din fibre netede. | 

Mușchii striaţi sunt f6rte' mulţi; ei acopăr. 6sele 
şi. dau forma corpului. Toţi, afară de. zuimă, se mișcă 
dupe voinţa animalului, care cu ajutorul lor: pote să 'și 
schimbe locul şi să facă diferite mișcări. , 

Muşchii nețedli sunt mai puţini de cât ceă striaţi ; 
ei formeză: stomacul, intestinele și alte organe, asupra 
cărora voinţa animalului nu are nici o putere și ale că- 

ali it]  ror mişcări se fac fără. ştirea lut. - 
Mușchi lungi şi muşchi-laţi. — Din punctul” ! 

de vedere al formei, mușchii sunt de două feluri: zrușchi 
Lungă şi znușchă daţi: - ERIE 

„„ Se numesc apucă ung! (Fig. 11): aceia cari: au 
lungimea mai mâre de cât lăţimea și sunt mai go la 
mijloc şi mai subţiri la capete. In cele .mai “multe ca-! 
suri, muşchii lungi sunt aşedaţi împrejurul 6selor lungi. 
Partea grâsă din mijloc a mușchiului cade pe partea subțire . 

"din mijloc a osului, iar capetele subțiri ale mușchiului 
cad pe capetele grâse. ale osului, Exemplu de muşchi 

lungi sunt muşchii braţelor, mușchii câpselor; etc. . 

"Se numesc mușchi lazi aceia cari, .ori cari 
le ar fi. lungimea și lăţimea, sunt subţiri. şi întinşi. 

_Tn cele mat multe „casuri, muşchii aţi . sunt așe- 
daţi în păreţii cavităţilor corpului. . Exemplu. de 
muşchi laţi sunt aceia din păreţii pântecelui. -— : | 

Cavitate viscerală. —: Se numesce „cau 

„Zate viscerală (Fig.. 12) locul, mărginit de. muşchii. 

toracelui, ai şealelor, a basinului şi ai pântecelui 
precum şi de 6sele pe cari sunt aşedaţi. In cavita- 
tea viscerală sunt piscerele sau măruntaiele corpului. 

Diafragma.— Se numesce diafragină (Fig. 
12, B) un mușchii lat și subţire, aşedat de a cur- 

"> mezişiul în, cavitatea viscerală. El este “legat îna- 
inte şi în sus : de stern, pe. laturi de cartilagele 

costale, iar în jos şi îndărăt de cele d'ântâi trei 
„vertebre lombare.. .. ? , 

  

Fig. 11.— Muşchiă lung. 

  Prin posițiunea ei, diafragma îniparte 'ca- 
ă vitatea viscerală în "două jumătăţi: una dea- 

„Fig, 12. —Cavitatea viscelară, - - : a ” 

- '
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- Ţ E . . 

> 

supra ei, numită cavitatea toracică, şi alta dedesupt, numită cavitatea ab- 

dominală. Î- N E 

„O măre parte dintre vertebrate, cum sunt. pescii, brâscele și. șerpii, nu ! 

au diafragmă şi prin urmare nici cavitatea ziscerală împărţită în două. : 

Proprietăţile muşchilor.. — Muşchil au proprietatea de a se scurta sau “strânge şi de a 

se lungi sau întinde în unele împrejurări. Aceste proprietăţi se dovedesc prin urmitârea experiență : 

dacă cu degetele mânel stângt ţinem coprins brațul deept, în momentul când îndoim mâna dreptă, 

„ adecă când apropiem antebraţul de braţ, simţim că înușchiul brațului se mat umflă şi se mal Întă- 

resce — ceia ce însemneză, Că: se mal scurtâză sau se inal strânge, iar în momentul când! desdoim 

mâna, adecă când depărtăm antebraţul de braţ, simțim că mușchiul braţului se mal desumilă şi se 

nat înmbie — ceia ce însemnâză că se mal lungesce sau se ma! întinde. 

- . * . N - . | 
, . 

LE . ” 
) | - „ - ” . ? . , - 

-. MN . . 

Dă a VI o 
- . îi 

7 
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„(Studiul organelor de nutrire. —: 

“Organele de nutrire ale - vertebratelor for- 

meză : aparatul digestiv, aparatul respirator 

şi sisterhul circulator. ' n 

| Aparatul digestiv, — Se numesce: 

apara! digestiv - totalitatea "organelor “unui 

“animal, cari lucreză' asupta materiilor desti-, *. 

nate să intre în sângele lui şi. să: le facă .. - 

bune, ca săi servescă la creştere și la între- 

„inere. 5 e a 

Aparatul digestiv (Fig. 13)'se com-:., 

„pune :_ 10, dintrun tub, numit fu digestiv, 

“şi 20, din nişte organe numite glande. 

Fig, 13. — O porțiune. din “aparatul digestiv. 

E, esofag; OC, orificiu cardiac; S, stomac; OP ori- - 

„ ficiu piloric; 15, intestin subţire: : 1G,/ intestin. gros; AC, 

apendice cecal; Ce, cecum; CO, colon; R, rectumn, OA, 

orificiu anal; E, ficat;..C Ci, canal cistic; CH, canal he- 

patic; C H, canal choledoc; P, pancreas. AR 
  

+ < : . - - 

1", 
, 

. 

i i „N . | 

- “Tubul digestiv. — Tubul- digestiv este un urloiii neregulat; pentru că 

, 

1



în unele locuri'e mai larg, iar în altele mai: strâmt, “căruia-i se! deosibesc ” 
„următorele părți: Orificiul bucal, Gura, Fariugele, Esofagul, Stomacul, Întes- 
Zinul şi Orzficiul anal, pa De i 

Orificiul” bucal. — Orificiul bucal (Fig..14) este locul mărginit de 
| | a a două văiuri cărnâse, nu- 

mite buze, prin care tu-. 

“bul digestiv. comunică: cu 
atmosfera şi prin care se. 

întroduc, în intetiorul lui, 
"materiile numite âJimente. * 

-.. Gura, — Gura (Fig. . 

1:14) ste. o cavitate măr- 
ginită în sus de'cerul gu- 

„rei; în jos.-de limbă; pe 

„laturi de obrazi; înainte 

"de buze și îndărăt de o 
“perdea, aninată de cerul 

gurei şi 'numită'/zi/ul pa: 
datul o 

„.. Inainte, prin orificiul . 

bucal, comunică cu exte-. 

“riorul, iar îndărăt prin-“ 
„trun. orificiu opus. celui 

” bucal, ch faringele. | 

4 . 

  

a. i Pai 

“Forma ei, deosebită la ! 

diferite 7animale, atârnă de la 

”. forma 6selor fălcilor, peste cari 

! 5 o. se întind buzele: şi, obrazii,: fără 

Fig. 14.— Inceputul aparatului digestiv, tăiat în lungime. să se lipesc PR - . 1» Drumul pe care "| urmeză aerul ca să intre în piept; 2, Dru. - „„Falea înferiâră este mo- 
mul pe care 1] urmâzi alimentele ca să intre în stomac ; 3, Fa- bilă şi ridicându-se şi coborân- 
psele; & Limba Ă 5, Epiglota ; 6; Vălul palatului ; 7, Esofagul; ' du-se, se pote “apropia sau de: 

P» A-arinxul şi Lrachea arteră ; 9, Măduva “pinăret; 10, Craniul ; *: părta de cea suiperiră, care e fixă. 

  
11, Osul limbei, hioid.  . , , . N _ . . - i ALE = 

a . : + . ? - ă 7 1 | . , ” . a : _ . . i? , - . ” Da S _ E > 

-. 1. Dinţi. — Se numesc Din organele os6se cari.sunt în gură, înfipte în 
nisce scobituri ale 6selor fălcilor, numite afoco/z. . î. SR De ASR : d. , SI : A Unui dinte i se deosibesc trei părți: zădăciua, corâna şi gâtul. - 

Rădăcina dintelui este partea “lui ascunsă în alveolă; corâna partea lui...



care stă afară din alveolă,; iar gâtul, 'o linie. care '] înconjură și "i desparte 

_ corâna de rădăcină. - - a A 

“Din punctul de "vedere - 

“al formei 'şi al funcţiunet- 
“pe care o îndeplinesc, 

dinţii iau numiri de: îi: .j 
- cisiză Sau tăietoră, canin? + (i - 

sau sfâşietori şi olari 
sau măcinători. - - = 

“Se numesc incisiv — 
„popular, dinţii. din îainte” 

— dinţii cari sunt înfipţi în părțile : 6selor fălcilor din dreptul orificiului. bucal 

(Fig. -15, A).-Au 'rădăcina simplă sau nerarmificată şi-cor6na lată, subţiată -în - 

formă de gură de -cuţit. Servesc să prinâă alimentele şi să „taje sau să „rupă 

„. partea prinsă: a - îi . 

* Se” numesc dinţi canin? — popular, dinp câinescl— aişir cari sunt înfipţi 

în. -Gsele fălcilor, “dupe incisivi (Fig. 15, B). Au rădăcina 'simplă; mai lungă 

"- de cât a incisivilor, și corâna. subțiată în formă. de. con sau „de țepă. Setvesc 

la sfâşiarea alimentelor. Pentru că sunt fârte desvoltaţi la - câini, li sa dat - 

        
   mi

ei
, 

ge 
ia 

ti
e 

Fig. 15— Dentiţiunca omulul; A, incisivă ; B, canin! ; C.D, molară. 

numele pe care “l'au. : e — 

Se numesc dinţi. mălară - — Ei 

“popular, -măsele— dinţii cari sunt 

înfipți, dupe canini, în 6sele” fălci - 

lor (Fig: 15, C, D). “Au rădă- 

“cina simplă” sau: ramificată şi co- .. 

_“rOna umflată, terminată la virf cu: 

„0. faţă- plană sau. scobită, „neregu- . 

lată. Servesc la sfărâmarea sâu. 

măcinarea. alimentelor. 

„Dentiţiune. — Se numeste 

" dentițiune totalitatea. "dinţilor ce.* 

-trebuie' să aibă un animal, într” un. 

- timp hotărât al vieței lui. -—-. 

| “Dentiţiunea nu numai că este .. 

„deosebită la diferite “feluri “de a-” 

„nimale, dar. chiar la acelaş animal - 
    

  

  
| „Se schimbă cu tatea. Ast: fel, omul 7 Ma 

] Fig. 16. — “ AÂntâia dentiţiune a. omului şi i bulburile | 

când se nasce nu.ar€ = dinţi visibili, 7 dentare ae eter ae 3 dora. 

, fălcile î Y'sunt acoperite de o materie - Da Nae 

9
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E a i 
mâle, numită Fingte. “Dedesubiul gingici are. atâtea sămânţe de- dinţi, numite 
bulburi dentare, câţi dinţi are să aibă în vicță, dacă va trăi. până, la bătrâneţe. 

* Intre a 4 şia 40 lună de la nascere, „răsar în gura. copilului 20 de dinţi, | 
10” pe falca inferidră şi 10 pe-cea superidră.. Aceștia i formeză prima denti. 
iune, pe care 2 păstreză până la etatea de 7. ani, De la „7 ani, în sus, din- 

— ţii primei denfiţiuni sau dinți? de lapte: se deslipese şi cad, în. Prdinea, în care 
au-răsărit, iar în locul lor răsar alții (Fig. 16). - 7 - 

Timpul în care se. face, acestăcădere se numesce epoca sehimbărer din. i 
ilor şi ţine. cam până la 12 ani. 
i Afară de cei . 20 de: 'dinți, “cari răsar în locul. celor cari au , căgut,: între , 

"12 şi 30 de ani, mai răsar în capul fălcilor încă 12 „câte trei la fie. -care- -jumă 
tate; aşa că numărul dinților din gura unui om matur este „de 32 și "i. for- 
„meză secunda dentițiuine.. 

   

  

   

     

    

îi Ta Fi fie 

PF oararte pa a el se. încrucişeză calea pe care 
o urmeză aerul, ca din nas să. 

“intre în piept, cu aceia 'pe care 

0 urmeză, alinientele, „ca din gură 

Esofagul. — Esofagul (Fig. 

13” şi 14) este un tub subţire 

de 20—25mn. EI urmeză! dupe 
 faringe;- se cobâră în jos: -pe: 
“lângă colâna vertebrală se 
desăhide în” stomăc,. 

Stomacul. : — Stomacul 
(Fig. 13) este un „sac "cu pă- 
„reţiă “musculoşi, - ca. ai. esofagu: - 

“ui, "Are forma unui -burdut! de. 
'cimpoiă şi la un. cap "comunică 
„cu esofăgul,  printr'un. orificiu 

numit orificiul. cardiac, -îar. la 

Fig. 17. A Dinţit din a. doua “dcntiţiune, a Smulut” cu vasele tr un orificiu mumit - "or. viciul SI "sanguine şi nerviţ cari intră în e. pilorie.- A 

La om. şi la, alte” anihăle stomacul întreg nu formeză de cât o singură. 

s
z
 

N e Faringel6.— Rarinele (Fie. 
a 7. of prea . - ă Cu 5 fie *a 2 Pa 14) este un canal scurt, aşegat. 

a îndărătul vălului. palatuliti. In . DE 

i „capul! opus, -cu- intestinul, prin: 

„cu păreţii musculoși, lung la om -! 

-să intre în- stâmac. 2. ” ae
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.. . 

| cavitate, iar. ela. rumegătâre- formezi” patru cavităţi (Fig. 18) şi nume: “erda- 

EA ciurul sau. rețeaua, Sheiul sau foiosul şi chiagul sau coagulatorul. N 

DIR barul şi ciurul, pentru: că sunt în: vecinătatea orificiulul cardiac, sunt corisiderate ca dila- : 

taţiunt ale regiune! cardiace, 'iar ghemul - şi coagulatorut, pentru că -sunt în, vecinătatea orificiului 

„ piloric, sunt considerate ca dilataţiunit ale regiune! pilorice. - Se : E , . 

şi intestinul. gros. 

“în t6tă- „întinderea lui, „co: 

Es 

     
   N 
Fig. 18. —_ Stomnac de Gie. = A, esofagul; B, locul î în dreptul căruia esofagul coiianică cu erbarul ; 

C, erbarul; D, boneta, ciurul sau reţeaua i E, ghetnul sau foiosul ; F, chiagul sau u coagulătorul; G, pilorul ; 

. . „i „Hu intestinul. o - -- N 

L  Tatestinul. — Tatesti-! ” 

nul (Fig: 13 şi 19) este -por- 

„iunea tubului digestiv co: 

„prinsă între stomac şi „orifi: 

ciul anal. _ Sa 

> Din punctul de vedere ..- 

„al grosime, i se: deosibesc , 

"două părți: intestinul. subţire 

==: Zutestinul subjire este Ea 

un “tub, de o potrivă de gros.” 

- prins “între orificiul pilorie şi 

începutul intestinului gros... 

„La -om i se “deosibesc.- trei... 

regiuni: duodenuin, Jejuntun PR 

“şi  îleon. aa „Ta ia 

- - Diodenum sau maţul 

“de 12 degete: se: rtmesce: 

aşia, din 'causă că L este lung RE 

„de 12 degete. El este: îndoit .. 

în formă. de- cârlig. sau de 

'potcâvă.: a Pa . 

„ef: sau i inațul ș gol Fig: 19, _— Intestinul subțire şi intestinul gros. —a, valvala ileo- 

cecală; b, apendicele cecăl; e „rectum d, duodenum; e, ileon 

II . a za „f -jejunum, N o. 

  
       

4



— oz E 

se numesc, ășia, „din causă." că alimentele: te trec prin el, fără: să „stea mult - 
timp. Ra - e “ - 

J/eon «sau maţul învertit : se, numesce “aşia, din causă că „este învârtit în 
diferite chipuri şi formeză un. fel de ghem. Figurile formate de învertiturile 
lui se numesc. circonvoluțiuuă intestinale. ea : 

| Faţa internă a intestinului sub. 
= _ţire este presărată cu ridicături. Co- : 

„ nice, în formă de fire, numite zi/o- .. 

- “sităp. intestinale. (Fig. 20). - 

E - Intestinul subțire se deschide 

"în intestinul gros, dar 'nu esact la ca-: 
pul lui, ci ceva mai jos.. Marginea o-- 

rificiului. de comunicaţie “formeză o. 
o pieliţă, numită valvula ilcocecală, care. 

- are 'de rol: să închidă orificiul! de - 

? comunicaţie, . când alimentele “din in-. 
- testinul gros ar voi. 'să se întârcă în- 

- Fig. 20. — = Pee, interni al  ivesiulu subțire. dărăt, în cel! subţire.- | NI a „+ Vilositățt intestinale. SR „7 VMOSItĂȚĂ intestinale, -- Na Intestinul gros este un tub care 
pe o mare: “parte din! lunginiea lui presintă umflătură şi gâtuituri. Ca şi „celui . 
“subțire, i.se deosibesc trei regiuni: Cecunt, colon şi vectum. - 

  

.. Cotu - -sau maţul orb 'este partea intestinului gros, de la cap. şi. până la 
locul .de: „comunicaţie cu iritestinul “subţire, In: vîrf: are! o. mică: prelungire, 1 nu- 

„mită ăpendice' decad n a 
| „Colon sau. maţul optitor este e partea intestinuluii gros, coprinsă între locul . 
de comunicație al intestinului subțire și rectum. La sfîrşit este curbat în formă de S. 

" Rectuni sau maţul drept este . „partea terminală a intestinului gros şi a 
întregului tub digestiv, Nu are pe. întinderea lui nici umflături nici gâtuituri, 
Să Orificiul anal.— "Orificiul. anal (Fig. 13 şi 19) este al! doilea. loc. prin” - 

„care tubul digestiv: comunică : cu! exteriorul. Pria el se „dă afară Părţile. din” 
“alimente, cari nu au. putut să intre în sânge, , za 

- Lungimea tubului digestiv. — Lungimea - tubului digestiv este dcose - 
bită : la diferite feluri de animale,” În general; tubul digestiv este cu atât maj - 
“scurt. cu cât animalul se nutresce mai mult. cu carne sau “cu alte. materii ani-_ 
“male, şi cu-atât mat lung, cu cât se nutreșce mai. mult „cu crbă. sau' „cu alte: materii vegetale. Exemple; "Pisica, care se nutresce cu carne,-are tubul digestiv de: 3--4 ori. mai. lung de cât lungimea corpului Oile, 
Erbă-"l. au de aprâpe de 28 ori, iar Omul, care se nutresc 
materii vegetale, ”] are > de 7—8 o oii. - e 

cari se nutresc cu, 

e: şi cu carne şi cu.



| “Glandele anexe ale. tubului digestiv. — se numesc glande. aneze 

- ale tubului digestiv nisce: orgâne, cari produc și varsă î în tubul digestive licide 

cu "proprietăţi: particulare, . numite sucuri digestive. : 

Unele dintre- aceste glande sunt înfipte în păreţii tubului digestiv Şi se. 

- numesc glande întriusecă, iâr altele . sunt âfară din tubul“ digestiv, dar comu- 

"nică cu el prin tuburi sau canale, prin cari varsă. licidele” “pe cari le produc, 

şi se numesc glande extrinseci, ă i 

„>. -Glande intrinseci.— Dupe partea tubului “digestiv în care sunt înfipte, 

“glandele intrinseci * sunt numite : lende ducale, glande. stoviacale şi. i „glande 

intestinale. | îi : . 

“năuntru, păreţii gurei. Ele” 

“au forma unui strugure 

şi produc un licid cleios, 

_ “numit. . mucus, care ţine. 55 

- pieliţa umedă. pi | 

-. Glandele stomacale 

Fig.21. (.—Glandt Sunt înfipte în pieliţa c care 

bucală, căptușeșce, pe din. năun-, 

tru, păreţii 'stomacului.- Unele dintre ele” 

“au forma unui. deget de mănuşe sau for... 

ma a mai multor : “degete de mănușe. , 

strînse imprejurul” unui. orificiu comun. 

Produc "mucus şi se numesc. glande pi 

câse' (Fig. 22). Altels au formă-de pig. 22:—Glandă sto: Fig.-23, — Glandă :sto- 

deget de mănușe ramificat şi sunt în macală mucâsă. „7 macală: pepsict, 

semnate .prin faptul, că aprâpe t6tă ca-. A 

vitatea' lor este plină de mici corpuri sferice. Proâuc o materie paricălără numită. 

_Pepsină şi se numesc glande pepsice (Fig. 23). - 

„0. Amestecul - substanțelor produse: de 

glandele mucâse și de “glandele pepsice este e. 

"un licid, numit sac. gastric, 0. 7 

Glandele intestinale (Fig. 24) sunt în- 

fipte î în pielița care. căptuşesce pe din năun- . 

“tru păreţii intestinului. Unele dintre ele au. - 

"formă de tub simplu, la Om, sau rami- 

„ficat, la multe animale, şi produc u: un licid 

  

  

    

Glandele ducale (Fig. 21) sunt înfipte în piclița care e căptușesce, pe din | 

Da
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“numit suc utestinal, în “care se află disolvată o. măterie particulară, numită 

ferment inversiv.. E e a Se 
-. "Glande-extrinseci.—Glandele extrinseci. sunt: G/anidele. salivare, Fi-- 

catul şi Fancreasul. . ca ED : . 

- Glandele salivare (Fig. 25) sunt 
“aşedate în vecinătatea gurei. Ele. au 

„“esact forma unor ciochini . de. stru- 

__..-guri, ale căror bâbe ar fi gâle şi ale. 
"căror codițe și code: ar fi tubulese, - 

__ B6bele produc un licid, nunhit salivă, | 

care din ele trece. în- codițe; -din co- 
diţe. în câda strugurelui și se varsă - 

: în gură. ai 

„--“ Glândele salivare.sunt în număr 
de 6. Dupe posițiunea-pescare oau, 

--2 dintre ele sunt numite parolide, 2. 
-suămazilare, iar -2 sublinguale. 

D
.
.
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Fig. 25: — Structura în formă 'de strugure a 
"> "glandelor salivare.” - ; „o “De fie:care parte : a capului se _-: - . A . NR a AN - - 

“află aşedate în' șir, una dupe, alta, o 
A: aa Ă SR atei - Ai i 

a. 2. parotidă, o submaxilară şi o sublin- 
guală, a | , 

_ _- Parolida (Fig. 36) este aşedată 
- : dedesuptul și înaintea ureche: Coda. | 

ei, numită canalul Iul Stenon, se des-.. | 
„chide în gută, “în drepțul măselei a 
doua, din capul fălcei superidre..! 
„2 Submazilara este aşedată 'de- 

__ desuptul 'fălcei inferidre! Câda ei nu--. 
) . imită canalul luă. IVarihou, se des- 
„ chide în gură, la partea inferiră a.” 
-2 .. limbariţei sau „a aţei limbei; 
7 = Sublinguala este aşedată dede- 
7 suptul” și în vecinătatea “limbariţei. 

Are 4 câde, dintre care: una “mat 
“mare de câte cele alte trei, la Oi, 
Uişi şi Lei este numită canalul lui 

| "Rivinus. şi se deschide în “gură, a- 
Fig. 26.— Glandele salivare ale Gimului Fă glanda pa- prope de locul unde: se deschide ca | 

    
   

4 

  

rotidă; 2, glanda sublinguală; 3, glanda submaxilară, nalul lui Warthon, i: 
es 4 

Îi & a - A - a * o 
- . Ei
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“Ia: gură, saliva s se amestecă cu. „miuciis produs de glandele bucale, Ame. . 

stecul acesta se numesce: salivă mixtă şi conţine o substanță particulară, nu- 

mită prialină sau diastasă salivară. . 

Ficatul (Fig. 27) este o glandă mare — cea. mar mare din organism — 

aşegată: în partea dreptă a cavi- ME 

-tăţei. abdominale, deasupra 'sto-, 
- macului' și dedesuptul diafragmei, 

care "1 desparte de plămânul drept 
„şi de inimă. Are. formă aprope- 

dreptunghiulară ; * faţa .care pr 

  

    
7 „.vesce diafragma e coâvestă,. iar: 

aceia care privesce. stomacul con- -.. 

cavă.. 
ă 

| “Faţa convexă « este netedă, i iar | 

Ă cea concavă neregulată şi portăani- . , : : 

” nată de ea.o pungă, numită bășica Fig, 27.— Ficatul văgutpe iața inferidră,- —1, canalul 

fer că, al căreia gât lung, numit ca- *- „hepației Y Setul snt belea Bere coledoc. 

- nalul gstic, se unesce. cu un “tub,. Ea e 

numit canalul hepatic, care iese din ficat şi împreună formeză, un tub, numit 

-canatul -coledoc, care se deschide în duoden. ! : - 

| . + Ficatul produce materii zacharăse: şi fiere., Bi 

| - Materiile - zacharâse . intră în sânge şi servesc la - 

| nutrirca corpului. Când aceste materii se îngrămădesc . - 

în sânge, produc bela” numită „glizosur ie. sau bola, de 

  

“sachărs: .. Se - - i 

Fierca este- un: licid galben- verăe şi - amar, care 

prin. canalul coledoc : este -vărsată: „duoden.: Când. 

“fierea nu este vărsată totă în auoden, ci o parte 

- din ea rămâne în sânge; produce bela numiță îctap sau: 

gălbinare. , Di Da > 

| _Pancreasul (Fig, 28) este o glanăă Jungucţă, aşe- a i 

dată în curbătura duodenului.: EI comunică cu duodenul 

prin: două canale, dintre cari: “unul mai: „mare, numit 

7. canalul luă IVirsung, „se deschide alături de canalul 

 “coledoc, . 7 - , 
- . Fig, 25, — Pancrăasul omulut 

„ Pancreasul “producă. + un. licid, numit sac pan catic, £ E canalurile prin cart co- 

în.care se află disolvată o materie particulară, numită * munică cu duodenul. 

    
dancre catină. - MEI - Na
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Alimente, — Se numesc alimente. sau substanțe alimentare materialu- 
rile cară, dupe .ce au fost întroduse în tubul digestiv, intră în Sânge, în total 

“sau în 'parte, şi. servesc la nutrirea organismului, -. . a 
: Nutrirea “organismului are de resultat întreţinerea lui, dacă «e pe - deplin 

desvoltat, sau crescerea. și întreţinerea lui, dacă nu e-pe deplin desvoltat.. 

> - Ss 
Din punctul de vedere al composijiuner şi al rolulut ce au în organism, alimentele sunt aşe- 

gate în cinci grupe:. - i - - Ă 
1. — Alimente minerale, cum sunt: sulful, fosforul, A 4 cerul, sarea de bucurie, etc. ; se e găsesc 

în tâte organele şi împuţinarea sau lipsa lor din corp produce bâle. ă 
| II. — “Alimente azotăse sau albuminoide,. compuse din O, H, C şi Az,. cum_sunt: alumina 

din ou, frina din sânge, caseina din lapte, siutenul din _sămânţele cerealelor, egumina din sămen- 
jele. legumin6selor, etc. 

" TILL —- Alimente fiinăse şi: zacharăse, - compuse din O, H şi c, cum sunt: amidonul _din . 
stmânţele cerealelor, fecula din cartofi, . zacharul din fructe, Sumele din diferite plante, etc. 

IV, — Aimente grase, compuse din O,.H şi C, cum>sunt: zz2f4/ din- lapte, . seul din boi, 
_antura din „porci, ete, - RR . - - ” 

. V. — Alimente antileperdităre, cum sunt: rachiu, ceaiul; “cafeaua. etc. Acestea nu nutresc. 
organismul, dar fac ca cele:alte felurt - de alimente să fie cât se > pâte de: bine întrebuin; țate și să. 
nu se picrdă nimic din ele, - Te - , 

Pentru că organismul are ncapărată trebuință de alimentele : din cele e âmât patru grupe, | 
şi pentru că aceste alimente, cele mat ds multe orf, nu se găsesc tâte. în acelaşi lucru, ci unele 
în unele lucruri, iar altele în altele, omul „este nevoit să mănânce lucrură deosebite ; pâine, carne, 
lapte, zarzavaturi, feucte, etc., din „car! organismul să estragă substanţele de car! are trebuinţă, 

"Digestiune. — Se numesce digestistue totalitatea - schimbărilor. la cară 
sunt supuse alimentele în- tubul digestiv, pentru ca „Să, pâtă să „între în 

sânge. . - - - - a 
| Alimentele introduse. în tubul digestiv, înainteză de la orificiul bucal că. 

tre cel -anal. În drumul lor, unele din ele —. apa, rachiul, ceaiul — nu sufăr - 
nici. o schimbare . altele — grăsimile . — - sufăr numai schimbare 'de formă, : 
pentru că se. desfac în părticele din ce în ce mai mici, iar cele mai multe—  : 
carnea, pâinea, — sufăr și schimbări 'de formă Şi schimbări. de composiţiune, - pentru că nu numai că se. „desfac în „părticele. din ce în ce mai mici, dar se 

'şi transforni în: substanţe . cu - proprietăţi” deosebite „de ale. lor. Exemplu: 
pâinea, în momentul în care este introdusă în gură, nu are nici un gust, dar. 
dupe ce se „mestecă şi se înmoie cu: salivă, capătă, un gust dulce, pentru că 

=



  

sub influenţa ptialinei din salivă, amidonul din ea se transformă într un fel de 

zachăr, numit glicosă,. o „o 2 

Pentru că schimbările de formă şi de composiţiune se fac în gură, În stomac şi în intestine, 

” digestiunea se: împarte în: „ Zigestiune ducală, digestiune. stomacală şi digestiuue intestinălă, 

| Digestiune bucală. — Se numesce digestiune bucală totalitatea schimbărilor . da cari sunt : 

supuse. alimentele în gură. * m i a 

“In pură, tâte felurile de alimente se ainestecă cu „salivă, "Tote cele se solide. sufăr schimbări d de 

formă, pentru că sunt sfărâmate între dinţi. NumaY alimențele_fi făinâse_ sufie Schimbări de ee „compoși-- 

iune, fiind-că numaY ele, în- total sau în_parte, 'sub influenţa ptialinei, se "transformă în gl glicosă. 

In timpul digestiunet bucăle, Alimentele sunt plimbate necontenit . prin gură sau amestecate, 

iar "către sfirșitul ef, sunt adunate, cu a ajutorul limbet, înti'o masă de formă ma! mult sau mai puţia 

- ; rotundă, numită "sofalimeniar. : - 

_Dupe ce bolui alimentar s'a "format, prin mişcările limbet, ale brazilor şi ale filcet inferiore 

Ş este adus deasupra limbet şi stă pata de a fi înghiţit. 

Deglutiţiune.—Se numesce degluatițiune sau îngăiițire trecerea bolului . alimentar din guri î în 

stomac.: : , - . . 

Inceputul trighiţiret atârnă de “voinţa animalului, iar sfârşitul nu. Când bolul alimentar este 

așegat pe limbă, omul pâte : să'1 ţină cât vrea şi sl înghiță sau nu. Dacă. vrea să'l înghiță, aplică 

vîrful limbei de cerul gurei şil coprinde-ast-fel, "între limbă şi cerul gurej, apot, treptat, treptat, 

“aplicând limba de cerul-gurel, de la virf către basă, “1 face să alunece către fundul gurel şi când 

bolul ajunge în dreptul locului de comunicâţie “dintre” gură şi faringe, trece în faringe, chiar dacă 

omul nu ar mai, vrea să] înghiţi. Momentul când se face, acâstă . trecere, se cunâsce la exterior, 

"prin mişcarea ce o face partea gâtului numită nodul gâtul sau mărul lu Adam; . o? -- 

Din faringe alimentele trec în esofag, iar din eșofag, prin orificiul cardiac, întră în stomac. 

A Digestiune stomacală. — Se numesce digestiune stomacală |. totalitatea schimbărilor la cari 

„sunt supuse alimentele în stomac. ; 7 - N 

In stomac, tâte alimentele se, amestecă cu sucul gastric produs de glandele stomacale. Tâte - 

cele solide sufăr schimbări. de formă, pentru că. se desfac în bucăţi din ce în ce mat mici, Numa! 

” alimentele făin6se şi azotSse, sufăr schimbărY de composiţiune, şi anumă : : alimentele făin6se, cart nu 

"au avut timp să se transforme în gură, ajung în 'stotăac înmoiate cu salivă şi sub influenţa ptialinet 

continu. să se transforme în glicosă ; alimentele azotâse, sub influența pepsinei din sucul gastric 

se transformă î în nisce, inateri! tot azotâse, "dar cu „proprietăţi particulare, numite feftone. . 

In timpul digestiunet stomacale orificiul “pilozie stă închis şi alimentele sunt plimbate necon- 

tenit în stomac, de la orificiul cardiac către cel piloric şi invers,. iar ia sfîrșitul ei, orificiul piloric 

se deschide şi alimentele, sub forma unui Jicid gălbuiii, n numit chin, trec În intestin, - i 

Digestiune intestinală. — Se numesce digestiune intestinală totalitatea schimbănilor la cari 
- . o. 

: „sunt supuse alimentele în intestin. -.- - AP a : „o . PE 

In intestin, t6te alimentele se amestecă cu suc : pancreatic, cu fiere şi cu suc intestinal, Tâte . 

acelea cart sunt încă nedeplia' Sfărămate, cum sunt grăsimile, se desfac în bobiţe așa de mici, Încât 

pot să intre în sânge, Numa! alimentele îXinsse, azotâse - şi zacharâse sufăr schimbăry “de composi- 

țiune şi_anume: alimentele făinse, câte au rămas netransformale în gură şi în stomac,. se transformă 

în glicosă, sub influența pancreatinel din sucul pancreatic ; ; alimentele azotâse, câte nu sau trans- 

format În stomac, se transformă în peptone, sub, influenţa pancreatinei ;- alimentele - zacharâse se 

transformă În glicosă, sub influenţa fermentulut inversiv, din sucul intestinal.



Chil. — Se numesce Chil licidul' care se găsesce in. intestin; dupe ter. 
minarea . digestiuner. “Chilut este format din totalitatea . alimentelor introduse . 
în tubul digestiv, modificate . şi amestecate cu diferitele “sucuri "digestive. ., 

Chilul, este compus din două. părți, 'una folositoare organismului şi alta 
nefolositoare. Partea folositâre pătrunde: “prin “ vilosităţile. intestinale .şi de a 
dreptul - prin . păreţii intestinului, în- sânge, iar partea, nefolositore. „este dată 

“afară prin orificiul anal. e. - 

s 

* 
Trecerea: părţei folositâre a: Chilulat,. Gin intestin” în” sânge, _se ntimesce 

„absorățiue, iar eliminarea părței nefolositdre, din tubul digestiv, „ defecațiune.. 
. . -. PI Pi - _ 4 - N . 

a? bi 

Aparat respirator. — 'Se numesce . aparat respirator “totalitatea. „orga- 
nelor unui. animal prin cari se fac schimbări repetate între gazele din sânge - : şi gazele. din aer.- Aparatul respirator. se compune. din foraz, “căi respiratori şi Plămâm, - aa i 

Zoraxul- este „o: cutie "de formă: conică, formată din - osul pieptului, „din Ă câste şi din regiunea dorsală a colSnei vertebrale, Ie a 
„Basa toraxului este. închisă de diafragmă, virful x este astupat de mușchi 

şi de alte organe ale. „gâtului, -iar peste. păreţi sunt pg _întinşr „mușchY lăți. Interiorul toraxului, numit “cavi- A m „ate foracică, este închis de- tote: părțile și, nu: comu- - 
„nică nici. cu cavitatea. abdominală nici cu exteriorul. 

Căile vespiratorii sunt nisce.. tuburi, prin cart -. 
- aerul intră din faringe în plămâni şi-iese din plă- 

- mâni “în faringe. Dupe caracterele lor, li- s'au dat nu- 
miră de trachea- -arleră şi de dronchii, 

Trachea-arteră (Fig. 29) este un tub: în formă 
de, pilnie care; alături de esofag şi înaintea ui, se... 
întinde, de la faringe păuă la locul de unire al „celei - 

„Gântâi “părecni de câste- cu. sternul. . 
Partea superidră, vecină de. faringe, are foimă 

- 

  

- Fig, 20. — Căile respiratorii şi SAU; popular, gărlej, iar cea inferidră are forma” unui. „un plămân. Cel alt plămân a fost tub! cilindric şi turtit. Ea represintă eva pilniei- şi se distrus pentru ca să se vâdă ra- 
mificaţiunea bronchiilor, muesee, popular deregată. i , În 

unei guri. de: Pilnie- şi se. numesce farinx, daringe -



. 

De la larin* în jos, pănă la capul inferior, în păreţii trach&et-artere sunt. 

aşedate inele cartilagin6se. Aceste inele. însă sunt necomplecte, pentru că în 

locul unde țrachea: aiteră stă alăturată de esofag sunt întrerupte. 

Orificiul. de: comunicațiune - al tracheet-ârtere cui. faringele se numesce 

glotă. La. basa limbei, alături de glotă, este „lipită 'o clapă cartilaginâsă, 

numită epiglotă, care are de rol, ca în timpul când trece bolul alimentar, 

să se culce pe glotă şi să o astupe, pentru ca alimentele să nu cadă în tra- 

chea-arteră. i : - i 

! Trachea- arteră - servesce 'de conductor : al aerului, care din faringe “intră | 

“în. piept şi al aceluia - care din piept iese în faringe. | 

„. Larinxul,- -afară că servesce, de. conductor al aerului, mai servesce şi la. 

producerea sunetelor pe. cari le fac Gmenii' și unele din? animale. - EI, este or- 

ganul vocei, - - E - Ma pi - . _    . - > ai - , ZE NEA [si 

Ia a _ . - . mi ul ) 

Fig. 30.—ă, lobul: pulmonar ; 1, vesicule put Fig, 31, — Interiorul unul Jobul 

_monare; 3 carnea a plimânulut. ! - i PI pulmonar, / 

Capul inferior a. tracheci. artere. se desface. în „gouă râmuri,. numite 
, , Pa . a 

brăuchiă (Fig. 29). m ve, - „ 

= Eie-care bronchie pătrunde, în câţe un plămân şi dupe: ce se afundă cât 

„va, se, tamifică în el, aşia precum se ra mifică- rădăcina unui arbore f în pământ 

sau tulpina lui 'în aer. Cele mâi mici ramuri: ale lor se deschid în nisce săcu- 

leţe. cu. păteți Băşicaţii, numite “obule pulmonare (Fig. 30 | şi 31). 

Pi .. . o. . - . v 

. pa - „a , -
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“Printre! ramurile bronchiilor şi. printre 
-lobulele. pulmonare este aşeglată carnea plă- 

mânului, a 

Plămânit sau; popular, foșogi? (Fig. 

cică, unul. în dreptul. câstelor din -drepta 

„şi altul în. dreptol câstelor din stânga. Au 
o coldre 'pembe sau roșie spălăcită. Când 

sunt strânşi În mână pirăie, iar când sunt 
puşi în-apă “nu se cufundă, - din. _causă că 

„sunt plini cuaer,.  -- 

  

Fig, 32, — Posiţiunea inimel şi a vaselor san- : N E LI 
guine . cari plâcă din ea, între plămâni, II Ă 

- IE De. E 
- -: ii i 

 Respirâţiune. — se. numiesce respirafiune schimbul ce-se face . între 
gazele din “aer și gazele din sânge. Respiraţiunea consistă în intrarea oxigenu- 
lui din aer în sânge şi eşirea anhidridului carbonic din sânge în aer. - 

Gazele sângelui sunt despărțite de ale aerului prin membrana . care: for- 
" mează păretele lobulelor pulmonare. Pentru .ca 'să: se schimbe între ele, străbat, - 
acestă membrană: şi anume: 'anhidridul carbonic din sânge iese afară. în aer. . 
iar oxigenul din aer intră în sânge. _ - -. 

Când cineva stă într'o "cameră închisă, prin respizaţiune impuiţineză oxigenul ati aerul. din ca- 
meră și îmmulţesce anhidridul! carbonic, 

un rău. EL capătă proprietăţi otrăviiâre, dacă. se îngrămădesce în sânge. - ! EI „> 
" Anhidridul carbonie îmmulţindu-se în aer nu mal lasă” pe cel din sânge să iese “afară Anhi | E 

dridul carbonic din sânge, fiind oprit să iese afară; se îngrămădesce în sânge, capătă proprietăți otră-. 
vitâre şi produce mai ântâiă durert de cap, âmeţaii, moliciuni, și mat î „în urmă mortea; Pentru “ca 
să se înlăture asemenea nenorociri, este: neapărat trebuincios, - că aerul din camere” „săe. se preme- 
nească cât de des.. , ă -. e 

În timpul fierberet mustulur de struguri se produce anhidrid carbonic şi de. aceia ta. “pisat 
țele în cari sunt vase cu must, în fierbere; aeriil devine înnecător şi chiar omoritor, , a In cafenele, teatruri, cazarme și alte localuri în cari se adună: multă lume, prin respiraţiunea 

„29 şi'32) sunt 'aşedaţi în cavitatea tora- | 

”Anhidridul carbonic nu este otrăvitor, căct - dacă este întrădus în stomac, nu: produce nici i 

ON
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- persânelor şi. prin arderea “Imjiloi şi a luminărilor, oxigenul se consumă şi anhidridul carbonic se 

îmmulţesce, Din acestă causă aerul din ele este greu de respirat şi” vătămător sănătăel,. 

. Sânge. — Se numesce sânge Jicidul may mult sau mat puţin roșiu, care 

"se găsesce în corpul. omului şi al altor „animale, închis în nisce “tuburi, sau 

şi: „dupe colârea lor sunt de două feluri: a/be şi roșă. - 

canale, numite vase sanguine. | 

Sângele e compus din două păr: globale, şi “plasmă. E 
Globulele sângelui. sunt nisce mici. corpuri. solide: cari înnâtă în plasmă 

o: 

7 

- Gobulele albe (Fig, 33) .au formă sferică “şi sunt “e 300 de. ori mat -: 

puţine de cât cele roșii. Pentru 300 5 globule roşii există una albă, 
Globulele roşi. (Fig. '33)au forma unor -turte mai grâse la” mârgint şi 

mai subţiri la mijloc. „Dacă: se “privesc în dungă, au forma unor Bişcoturi, iar. 

dacă se privesc în faţă, au forma unor farfuriuţe de vopseli.. 

“Sa calculat; că numtrul “globulelor roşir "din sângele. unul'om este 25 000 0001002 000 şi că 

„daca ar fi „aşedate. în şir, una lângi alta, ar forma un fir lung” de 175 000 km. - _adecă. unăfir care 

- sângelui, în care „înnâtă globu- ... 
“lele. Ea este formată . din n frină 

is ser, a N 

-tosă care, când. sângele. este în 

-corp, „stă disolvată- „în “ser,. iar 

„când . sângele e. SCOS - -afară din 

„corp, se închegă. 'sau 'se coagu-! 

MEZĂ, 

corpul” unui animal, 'se. primesce. 

brina se "închegă şi ia forma unor. 

- aţe! sau - fibre. Fibrele unindu-se. - 

ar încinge de. 5 orl pământul, - - i - 

In constituțiuriea globulelor întră, între altele, o substanţă " feruginâsă, 

roşie, numită hemato-cristalină, căreia globulele „roşii, și prin -urmare sângele, 

'datorâză col6reă 'lor roşie. !- i - 

Plasma este “partea licidă a : e . II 

- Ftbrina este o înaterie azo- 

„Când. sângele se "scâte din, 

într'un “vas şi se ine. în -aer, -fi- . 

  

„unele cu altele, formeză ''o _Teţea, e , e E 

„sau plasă, care prinde ș și reţine tâte 

E globulele. Acestă masă soiidă “dar. - 

“ mâle, formată din ! fibrină inchegată şi „din „globule, -se numesce : coagul sau 

Fig. 33 — Globule : sanguiiie. 1, globule rol văgute în 

fa ; 2, “globule: roşii vegute în dungă ; 3 globule albe. 

7 

"sânge închegat. N - Sa -



2 
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Ser.— Se, numesce serul sânigetu un licid gălbui, care remâne din. 
plasmă, dupe ce fibrina s'a închegat. "El este compus “din: apă,  dintr'o 'ma- 
terie azotosă numită” 'serină, din Peotone, materiy grase, Facharuri, sare şi 
din alte substanţe. * !--.. - 

Gazele sângelui. — In sânge sunt două gaze: - unul fixat pe globule, 
oxigenul şi altul disolvat în plasmă, anhidridul carbonic; - 

In unele vase sanguine, numițe “artere, sângele conţine: mai. niult oxigen 
şi mai puţin “anhidrid carbânic, iar în altele, numite vize, mai mult anhidrid carbonic și mai puţin oxigen. Din acestă causă, sângele din artere este roşiu. 
deschis : şi se numesce sânge arierios, iar cel din vine este negricios - şi se 
_numesce Sânge. pinos. o pu 

- Sistem circulator, — - Se numesce sistem circulator totalitatea orga: - 
nelor în cari este închis şi 'se mişcă sau circulă Sângele. N A 

Sistemul circulator este com- 
pus din. Zuzută şi ase. sanguine. 

Inima (Fig. 32 şi 34) este un 

male se află-în planule care trece „Prin 

„spre stânga acestui plan. 

= 
Este formată din fibre musci- 

că nu sunt supuse voinţei, şi e băga- 
tă într'o pungă, numită Pericard. 

IL 

  

E - 
“duri ş şi anume: două aprâpe de virf, Fig,. 34. — Inima. şi origina  vaselo;” şangiîne, - — -b; auri- cula dreptă, în. care se deschide 'vîna cava superiGră a: şi vina cava inferiâră â; £, auricula stângă, În -care se prope de basă, numite auzikule.. deschid patru vine pulmonare, S e e 6 €; c, ventriculul drept, în care se deschide artera “ pulmonară, desfăcută . “Nid ventriculele nici âuricu-: 

în două ramuri d şi 4'; g, ventriculul stâng, : în: care” “se deschide artera aortă, din : care: plecă ramurt hi, h%4, = h%%4, cart duc sângele la braţe și la „ap. ÎN a ” d 

„organ cărnos aşedlat în cavitatea to. 
racică, întte plămâni. „La unele ani-. 

“mijlocul corpului, iar la om, puţin. 

. Are: forma unei pere ătârnată . 
cu câda! în jos $ și cu florea: în sus, ”! 
În posiţiune oblică. , a Stea 

E lare striate, cari âu particularitatea 

„patru camere, dispuse î în două Tân-+ 

Sa În- năuntru este . îm părțită în? 

: numite ventricule şi altele! dâuz, a... 

ele nu comunică: între ele, dar fier" .



N 

„- rile cară: duc: Sângele la muşchii spinărei,. la diafragmă, la ștomac, la ficat, 

. 

numit orificiu atiriculo. ventricular. 

" numesc valeula dicuspidă. (Fig. 35) cr ia 

- Dipe. conformaţia şi rolul lor, sunt: . 

„de trei feluri: artere; vine şi vase |: 

„o-rană făcută: în păreţii lor, nu'se 

care ventricul comunică. cu aricula de! deasupra lui, prin <âte un „orificiu, 

„ De marginile: orzficizluă . auriculo- Dentricular. prin care ventriculul din 

drepta sau ventriculul drept comunică „cu! “auricula din drepta sau cu guriculul 

„drept, sunt lipite. trei membrane, cari, cu o singură numire, se numesc vaz 

“vula tricuspidă.. De marginile orificiului auriculo-ventriculăr prin cate ven-. 

triculul din stânga sau ventriculul 'Stâng comunică. cu auricula din. stânga sau 

"cu auzicula stângă sunt lipite “două membrane, cari, cu o! singură numire, se. 

Vasele” sanguine. sunt nisce. ca | a 

tuburi în cari “este închis sângele. o Ia 

 dapilare.. Di e 

. - Se mimesc artere tâte vasele. 

sanguine cari duc: sângele de la 

"inimă în diferite părți ale corpului,.- 

Arterele: au păreții tară şi €e-: 

lastici: Sunt aşedate. departe de: 

“piele, între mușchi, pentru. ca să - 

“fie: mai asigurate: în contra împre: . 

” jurărilor cari le ar vătăma, că . e > i La ae a 

  

Fig. 33, = Tia: căiatt în. dreptul 'orificiilor auticulo-” 

_pâte vindeca de cât cu mare greu-: ventriculare și în. dreptul orificiilor de comunicaţiune ale 
4 se vedă. valvula.. 

tat re Iecă arterelor cu ventriculele, pentru ca s 

esau de loc, Două arte P tricuspidă 1 i „valvula bicuspidă 2și val ulele sigmoide ași 4 

„din nimă, și anuine? a: E E ă 

“ Artera pulmonai -ă : plecă din: ventriculul: drept: și se desface în dont ra- 

mută, cari duc sângele: fie-care la- câtezun plămân. Di SI 

Artera a0r1ă plecă din veritricalul - stâng, se. curbeză în. “formă "de pot- 

'câvă şi se-cobâră: în jos, pe lângă col&na: vertebrală, pănă . în regiunea lom- 

„bară, unde se „desface în două ramuri, cari” “pătrund” fie-care în. câte un picior. 

“Dia curbătura aortei “plecă tamurile cari..duc sângele la mână şi. lă cap, 

„iar din locul coprins între curbătură şi punctul : “unde. se bifurcă,: plecă ramu- 

la 

intestine şi: la alte organe din cavitatea abdominală. 

“La Tocurile: unde: artera pulmonară și; artera aortă se deschid în' 

âte trei 'căpăcele, numite valiule . sigmoide (Fig. 35); cari 

*. 1ecul 

ventri- . 

-cue, sunt aşegate e 

"-au de rol ca, în- unele împrejurări, să, se, apropie. între ele şi să închidă 

_de comunicaţiune, 

 



Artera aortă cu tste ramurile. ei conţine sânge arterios; „iar artera - pu 

monară, sânge vinos. ca a | 
Se numesc: ine vasele sanguine cari aduc sângele din diferite părți. ale - 

corpului la inimă. a i 
"Vinele au păreţii moi. Sant aşedate. aprâpe de piele, pentru că nu au i 

n&voie de multă apărare în:coatra împrejurărilor cari le ar vătăma, căci o: 
rană făcută în păreţii lor se vindecă lesne: In -năuntrul lor, pe. păreţi, au ani-. 
nate nisce pieliţe mici, în forină de cuib, numite valvule,” cari sunt dispuse 

„ast- -fel, ca_ sângele să pstă. să se mişce câtre inimă, dar să fie. oprit de-ele, 
când" s'ar mişca în sens. opus, a ” 

„ Şese vine! se: deschid în inimă şi anume:. ... | 
Patre pie pulmonare aduc- sângele câte „două de la fie- -care plămân Şi 

se deschid în auricula stânga. . -- n : Ea: 
Vina cava superidră aduce sângele: 'de la cap, „de la: Mâni şi de la - alte 

organe, din partea: superidră sau anteridră a corpului şi se deschide în: auri- . 
cula dreptă. - su _ 

“Vina căva inferidră aduce sângele de: la: piciâre . şi de la alte organe 
"din partea. inferiGră sau posteriâfă a corpului şi - se deschide iarăşi în auricula . 

dreptă. | o ea 
„. Vinele, pulmonare conţin . sânge “ arterios; iar „vinele. cava'  superiără Şi 
“cava inferidră, cu tâte ramificaţiunile . lor, sînge vinos.. 

"Arteriole şi Vinule. — Cu cât. arterele şi vinele. se depărteză de inimă, 
se. ramifică aşia precum se ramifică rădăcina sau tulpina arborilor. Cele mai” N 
mici ramuri ale arterelor se numesc arteriole, iar. cele mai :mici- - ramură ale - 
vinelor, viziule, ” | ie | 

Capilare. — Se numesc vase “capilare. + nisce vase: sanguine subţiri — 
mai subțiri de cât firul de păr. cu -câre. sunt comparațe: şi- de unde le. „vine 
numele — cari. dau unele. într! altele şi! formeză o reţea, asegată între “arterio- - 
lele și vinulele tutulor organelor. a - N. N 

„Vasele capilare sunt. aşa: de numerâse şi: aşia as mici, în cât” cu. greu 
sar putea, înfige un virf “de ac într'o , Parte a corpului, fără să se: distriagă 
câteva sute,. RR 

| 

„is - e x E N ia pa i 

Circulaţiune:- — Se numesce circulație mișcarea sângelur în  șistemu 
circulator Di , .. - 

* Causele cari fc: ca sângele să: seu mișce î în vasele sanguine sunt. două 
daaăite Znimel şi elasticitatea Păreților, arterelor. as 

> - - . - N



Inima bate în general de 70 de ori pe minut. Timpul cât ține o bătaie 

„e mai scurt de cât o secundă și- aprâpe egal cu 4/5 din secundă. Când acest 

„timp-a trecut, începe a doua bătaie, apoi a „treia şi una dupe alta bătăile 

„se repet, fără întrerupere. 

„Când inima bate, păreţii auriculelor şi- ai ventriculelor se“ strâng sau se 

" contractă, nu însă toţi de o dată, ci pe rând, mai ântâiii af auriculelor şi 

apoi al ventriculelor,. - apoi - urmeză un timp de repaos, până se împli- 

“nesce 4/; “din secundă şi începe o a doua bătaie. - 

- Când auriculele se contractă, împing sângele în ventricule. - 

* Când ventriculele se contractă, împing sângele în artere. 

„Din ventricule sângele nu:se pâte întârce în auricule, din causă că în 

“ timpul contracţiunei, lor, valvulele tricuspidă şi bicuspidă închid orificiile auri- .. 

culo-ventriculare. . - - ” 

Din artere. sângele nu se pâte întârce în ventricule, din causă că valvu- 

| “Iele. sigmoide închid orificiile de comunicaţiune.- 

N „Când “sângele intră în' artere, apasă asupra ei lor şi le “silesce să 

se mai umfle. Puțin mai în urmă, păreţii se strâng împing sângele . şi fac 

“să se ducă inainte, către arteriole. | o 

Din arteriole sângele trece în capilare. - e PI 

„Din capilare * trece în vinule şi fiind-că este.necon- a 

-tenit împins "de la spate, de acela care vine de la inimă, 

trece în vine şi se întârce în auricule, tocmai în timpul 

N 

când: ele sunt gâle. ză - __ . 

* “Drumul pe care "1 face sângele în- corp, se- asea- 

mănă cu - două inele legate printrun punct (Fig. 37)-. 

Inelul superior represintă arterele; capilarele. şi vinele . 

pulmonare; cel - inferior arterele, capilarele ş şi vinele, 

generale, iar. punctul, de legătură ! “inima. 

Un globul din sânge, “plecând din auricula drâptă, E | 

- trece în venzriculul -drept, apoi în artera prilmonară, în 

capilarele pulmonare, în inele” pulmonare, în auricula 

stângă, în ventriculul stâng, în: artera aortă, în. capila- - 

" rele generale, în inele generale şi se întârce. în auri- pig, 36 — Figura teoretică 

„cula dreptă, de unde, începe € o a doua călătorie. : „a cireulaţiunel. 

  

Si trebuie unuY” globul, ca si facă acestă călătorie, este în general de 30 de se- 
Timpul ce 

„ale. mânilor, întrebuin. 
cunde; de şi unele cum sunt acelea cart se duc la degetele "picidrelor sau 

4Eză mal mult, îar- altele, cum “sunt acelea cari se duc în păreţil inimei, mal puiin de 30 de se- 

gunde. Dacă un globul trece prin inimă de donă ori pe. minut, în 24 de ore trece „aprăpe de 

. 3000 de ort, , Ma „o a - Ss , . 

E 2 
srgio. — Zoologie, îi :0
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: Căldură animală, — Se 1 numesce căldivă animală căldura. care se pro- 
duce în organismul aninialelor, și le ţine calde. 

“Din „punctul de vedere al statorniciei şi al variațiunei gradului de” cal. 

dură în organism, animalele se împart - în ' animale cu emperatură constantă - 

şi animale cu Zeniperatuiră variabilă. - a 

- Se numesc auimale cu temperatură constantă acelea - al căror organism 

păstreză acelașiti grad * “de -căldură, ori cari ar fi împrejurările în cari sunt 
puse 'să trăiscă.; : Vara, iarna; ca şi în ori care alt timp al anului, un termo- 

metru întrodus în gura, unui Om, a unut-Cal, a unui Bou, &tc., arată aprope ace- 
laşiă grad de căldură. : „Exemple de animale cu „temperatură - constantă sunt 
mamiferele. și. paserile.. a - : 

Organismul mamiferelor are în. , genctal o temperatură de +- 370, iar. al: 
paserilor o temperatură vecină - de +- 40%, Când temperatura, din vre o îm- - 
prejurare,: scade cu 150 — 180, animalul m6re. | - -. 

Se “numesc. zrzmale: cu temperatură variabilă acelea. al căror organism 
Şi. schimbă. gradul de căldură, dupe. împrejurările în cari sunt puse să trăi6scă, 
"Un termometru întrodus în gura unui Șerpe, a unei Șopârle, aunei Brâsce,etc. - 
“arată! un grad de căldură * mai “mare sau mai mic, dupe cum animalul este 
pus -Într'o atrhosferă mal. caldă- sau. mai rece. „Exemple de animale cu' tem. - 
peratură variabilă sunt : reptilele, batracianele, pescii- şi o mulţime de animale 
inferidre, ae II 

“ Animale? hibernare — Se numesc animale iberiiante acelea , cari în : 
timpurile - căldurâse sunt. vidie,- iar în timpurile frigurâse amorţesc - şi stau, fără 
să mănânce, în-locul unde se găsesc, :.pănă vine . căldura şi se desmorţesc. 

* Exemple de animale hibernante sunt . Liliecii, Arici si o mulțime de animale 
"cu temperațură. variabilă: - e | A - CE Ă . . - - . x 

a: E iv 

Studiul organelor de simţire. - — Organele | de simţire ale: ventebra- 
telor formeză sistemul hervos Și or, zanele simfurilor. E ÎN 

Materie nervâsă. — Se numesce iaferie nerudsă o Substanţă. cu 1 pro. 
_prietăţi particulare, care formeză o parte din organele animalelor. 

„Sistem nervos, — Se numesce sistem, nei- vos totalitatea organelor «unui 
animal, formate” din materie nervâsă. i Pd D 

i o Părțile principale. ale: sistemului. nervos sunt: . măduva spinărei, creierul și zervil. SE a - a ate 
.



“Măduva 

dat în canalul vertebral din şira 
spinărei. : o Pa 

xy 4 
-"Măduvă: spinărei începe la 

- basa .capului şi se întinde în 
“spre câdă. La animalele cu câdă 

lungă înainteză, în canalul ver- 

"tebral, mat mult de cât la cele 

cu câdă scurtă, iar la cele cu 

câdă scurtă înainteză mai mult... 

„de cât .la cele fără codă. La om 

se opresce la începutul regiunei 
lombare . şi 'se termină cu un 

_“mănunchiii “de fire, numit cădă 

de cal” - a 

In: dreptul. umerilor, în re- 
” giiunea cervicală, şi: în “dreptul. 

'şelelor, la Sfirşitul regiunei dor. 
sale, este may. umflată, 

-Mijlocul măduvei. spinărei 

- este format, în :t6tă. lungimea, .. 

- din materie nervdsă cenușie, iar 
A d 

_marginele, din materie nervâsă. - 

oală. 
Materia - nervâsă .. cenuşie - 

” „este ast-fel aşedată -în- mijlocul 

măduvei spinărei, că pe o tăie- 

tură” ficută de-a curmezişul for- 

_mEză o figură, care. se asea- . 

__mănă cu două cârne așegate. 

simetric şi lipite prin partea lor 

- convexă (Fig. 38). Din virfurile - 

“ cârnelor,: plecă mănunchiuri de 

Are fârte subțiri, “cari.- străbat 

“ substanța albă și ies în canalul 
” PR - Le : o. 

> vertebral. - . . ri 

a spinărei.—/ă- 
diva spinărei (Fig. 37) este”un  . 

cordon de materie nervâsă, aşe- 

7 o. 

"toraxului; 8, 9, Ner-     N     
Fig. 37.— Sistemul 
nervosalomulul— . : 
A, Creierul mare; -. 
B, Creierul mic; C, 
Măduva spinărel; .. 
3 4. 5, Nervi mâ- - - 
"nilor; 6, Nervii spi- : 

nărel şi al păreţilor 

vit pisi6relor.
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Creier, — Se numesce creier sau “encefal o înasă mare de materie nervosi 

_aşegată în craniu (Fig. 39).. 

Printre_numerâsele părți cari se deosibesc creierului sunt Şi următârele : 
măduva preluugită, creierul wie, lobele optice şi creterul nare. 

Măduva prelungită 

  

Fig. 38, — Mtduva spintret tăiată transversal, pentru ca să se vâai 
cum materia cenușie formEză o figură care semănă cu dou& cârne. 
lipite prin partea lor convexă şi cum din virfurile acestor c6rne 

plecă fire, carl formeză nervii rachidiani, - 

. o o 

„este partea creierului prin 
“care este legat de măduva - 
- spinărei, 

Există aşa de mare . 
asemănare între măduva 

spinărei.- și măduva -pre- 
lungită, în cât se dice, că 
“mnăduva prelungită este 

capul mădiivei spinărek, 

„care a pătruns în craniu. 

Pe faţa de deasupra a mă uduvet prelungite se află un mie “jehiab în' formă de V, “Vârful | 
acestui jghiab se numesce z0d.vi/a/; pentru că dacă se înţâpă, animalul încetâză de a mal respira 
şi more aşa de repede,-ca și cum ar fi trăsnit, Intindeiea acestui virf are acelașiii resultat ca şi 
înţeparea luf și s'a întâmplat că „copil, “cant au fost ridicaţi în sus, fiind inut numal de cap, a 
murit: imediat: O” 

Fig. 395— Encefalul- “tăiat “în lungi 

  

ime. —MP, măduva prelungită ; CM, creierul. mic; PA, protuberanța anulară ; A, arborele vieţei; 
LO, lobele optice ; JIC, hemisferel e cerebrale! cu 'circonvoluţiunile cerebrale; CC, corpul calos ; V, ventriculul cerebral, 

- > Creierul ante este o: ” 

masă de materie: nervâsă, 

presărată pe suprafață cu 
“dungi paralele şi aşegată 

-- deasupra măduvei prelun- 
„gite. La. om este despăr- 
"țit în tret părți, numite 

lobe, două mar'-mari la - 
margini 
mijloc, 

Lobul dia “ateapta - 
_ este legat cu cel din stânga 

printr'o legătură de „ma- 

şi „una mică. în 

- terie nerv6să — care „trece . 

pe _dedesuptul - “măduvei - 

prelungite, precum o le- 
gătură de gât trece pe din- 
naintea. gâtului — numită 
Protuberanja anulară.



„ «orpului (Fig. 37)... 

- . ” ii . -. = 
- . 

| Mijlocul creierului mic este format 4 materie nervosă “albă, iar margi- 

nile din materie” nerv6să cenușie. = . 
Materia nerv6să albă este ast-fel. “aşedată în niijlocul creierului mic, că 

pe o tăietură făcută în lungime (Fig. 39), formeză o figură, care se aseamănă 

„cu. figura unui arbore şi din care causă cei vechi o numeau arborele viețe. 

Lobele optice sunt patru: mici umflături, aşedate deasupra măduvei pre- 

lungite, două de fie-care parte, înaintea creierului mic. 
- Creierul mare este partea cea: mai mare a encefalului. EL! acopere. şi 
învălesce capul măduvei prelungite și este format din două unea, simetrice, . 

numite /eniisfere cerebrale. 
Hemisferele cerebrale sunt depărtate una de alta şi numai prin basele 

lor sunt legate cu o bandă de materie albă, numită cor4. calos. 

Părţile din năuntru ale hemisferelor cerebrale sunt formate din materie_ 

- mnervâsă albă, iar cele. din afară -din materie nervosă cenușie. . 

In: mijlocul fie-cărui hemisfer. cerebral, în materia nervâsă albă, se află 

câte o cavitate, numită zentricul. - 

Suprafața hemisferelor cerebrale la multe animale este netedă, iar la om. 

„şi la“alte animale * 'superidre este presărată cu ridicături, în formă de dungi 

neregulate, numite czrconvo/ufiună cerebrale. | 

Meninge. — Se numesc '7pzeniuge trei pieliţe.i în cari este învălit ersietul 

și măduva spinărei. Una din ele se numesce e fia mater, alta dura mater şi 

alta avachiioidea. : NE ! - t 

Pia mater este lipită de creier şi de măduva” spinăret. “Ea pătrunde în 

" tâte neregularităţile suprafeţei lor. . . . 

Dura maler este depărtată de creier. şi de. măduva spinărei, Este mai 

-gr6să de cât pia mater şi. legată de ea, din distanţă în distanţă, prin fire. 

Intre zia . mater şi dura: mater este aşegată arachnoidea. d 

XV Se 

_ ” Nervi. — Se numesc. nervi firele de materie nervâsă, cari se , desfac din 

măduva spinărel. şi din creier şi pătrund, ramificându- -se, în diferitele părţi ale 

Nervii cari Cl&că din creier se  ntimesc nervi craniană, iar aceia cari 

„plecă diu măduva spinărei zerzi rachidiaul. 

Wervil craniani (Fig. 40) sunt în număr- de 12 “perechi. Printre ei sunt: - 

. aerviă olfactiol, nerută optici, nerdil, acustică şi nervi gustătiol. 

—- „ i 7
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Veroiy olfdcti y plecă de la partea “anteriGră. şi “ inferidră a creierului; 
ramificaţiunile. lor pătrund. în păreţii din năuntru ai “nasului. - 

- Nervi optick par că plecă din lobele 
optice;. ei pătrund în ochi. -- a 

„ “Nerviă gustativi sunt! nisce ramuri pe 

cari le trimit două perechi deosebite de nervi 

craniană în limbă, 

"Nervi rachidiană sunt mult mai nume- 
roşi de cât cei craniani. Ei nasc din măduva 

spinărei câte doui, unul la drepta, şi altul la 
stânga, în dreptul fie-cărei vertebre. Fic-care 

„nerv rachidian este. format de mănunchiurile 

de fire, cari plecă din virfurile  cârnelor de 
"materie nervâsă cenușie din mijlocul măduvei 
spinărei. Aceste mănunchiuri, numite rădăcin?,. 
dupe ce au eșit în canalul vertebial, se unesc - 
câte două — cele de aceiaşi parte — şi for- 

„*mMEză un: singur. fir, care ia numele de nero.. 
Nervii rachidiani ies din canalul verte- 

Da a bral prin orificiile cari există printre vertebre. 

  

“Fig: 40. — Faţa înferiără a encefalulul! — - „Din dreptul umfăturei cervicale plecă. . 1, 1, nervit olfactiv; 2, 2, nervit optici ; 
-. S, 8, nervit acusticT;” ş, 5, şi, 9. 9, hervil nervii mânilor sau membrelor, anteridre, iar, 

din cart plecă nervil gustativ! ; CM, creierul din dreptul umflăturei “dorsale ” plecă . aceia mic; PA, protuberanța anulară ; HIC, h hemi- sferele cerebrale. ai picidrelor sau: membrelor posteridre. 
a - Modul cum funcționeză sistemul 

nervos. — Sistemul nervos fancţioneză ast-fel: nervii însciinţeză. creierul despre. 
ceia ce se ipetrece în organe, iar creierul, sau numai prin nervi, sau „prin nervi 

şi prin măduva spinărei, dă ordin” “mușchilor să“ intre în activitate şi să facă 
“ceia ce este: folositor corpului. Exemplu : “apropiând, din ce în ce mai mult, 
degetul de flacăra unei lumînărt, o dată] tragem, forte repede,. înapoi; ; din causă 
că nervii degetului însciinţeză creierul despre împrejurarea în care se află, iar creierul, cunoscând că temperatura flacărei este prea mare şi face răi degetului, .: dă ordin mușchilor” să “intre în activitate şi-să'l depărteze de. lingă. Racără.-” 

- Ast-fel fiind, organistul unui animal se aseamănă cu o eră al cărut serviciti telegrafiz-este , sistemul nervos. In capitala ţiret, craniul, este Staţia principală a serviciului, creierul. In oraşele . țăret, erganele, sunt stațiile mici, extremitățile nervilor cart se termină în ele.- Sirmele prin: cart staţiile mici comunică cu cea. principală şi cea principală cu cele mici, sunt măduza, spinărel şi nerzil, Necontenit, de la staţiile mici se trimit la staţia principală „sciră, despre! ceia a se petrece în localităţile lor; iar de la staţia principală se trimit la -cele mici ordine, despre ceia ce trebuie să Se Petrecă în localităţile lor, pentru ca era să mergă bine, adecă pentru ca organismul, să: fie sănătos: 
_ : . . . Nea
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Funcțiunea creierului mare — “Creierul mare este partea sistemului 

nervos în' care șede inteligența animalului. Când o causă Gre-care. 

Pierderea inteligenței este 'cu aiât mai 

grea, şi- când: "creierul mare este . distruş, inteligenţa . se 

o pasere, căreia i se scâte / hemisferele 

inteligenţa se pierde. 
vătămarea “este .mai 

"pierde cu desăvârşire. De „exemplu: 

”] vatămă, 

mare cu cât 

cerebrale, trăiesce -încă “cât-va timp, dar nu mai are nici o schinteiă de inteli- 

„_ genţă, 
“când e silită, şi dacă e azvârlită în -aer, sbâră, 

ziduri şi de alte obiecte. . 

căci nu mai mănâncă de cât când i se dă, nu se mai mişcă de cât 

dar. se isbesce. de. „arbori, de 

Invăţaţii au constatat, că animalele sunt cu atât mai inteligente cu cât 

au hemisfere cerebrale mai: desvoltate şi circonvolaţiuni cerebrale mai nume-.-- 

r6se şi mai: bine pronunţate. 

Dintre animalele vertebrate, mamiferele sunt cale mai inteligente; pentru 

că -ele au cele iai mari hemisfere cerebrale şi, 

convoluţiuni cerebrale. Mamiferele, însă, . 

- cerebrale, :si din acelea cari au, nu Je au nici în, același număr, nică 

- pronunţate. "Exemplu: Șobolanii au hemisferele cerebrale . netede; Calul, 

pentru că numai ele au cir- 

nici ele, nu au. _tâte circonvoluţiuni 

aşa de 

Boul şi. 

„.. Berbecele au puţine circonvoluțiuni, cerebrale; Câinele şi Elefantul au mat multe ; 

* Maimuţa are şi mai multe, dar omul are cele. mai multe 

şi cl „este cel mai inteligent dintre „animale, . 
“ circonvoluțiuni „cerebrale, 

. d - - . 

„Organele simţurilor. 

aceiea asupra cărora lucrând corpurile 

cari încongidră. pe un animal, "1 face să 

le cunâscă calităţile şi să le deosibescă 

„unele din altele... . i 

ochit. 

“ Simţuri. —. — Funcţiunile organelor ia 

simţurilor. se. numesc. simțuri. 

. Corespundătâre « cu cele cinci feluri 

de organe ale simţurilor sunt cinci simţuri, 

“şi .anume : pipăitul, gustul, mirosul, 

- audul, şi vederea. - 2 

Pipăitul este funcțiunea piele; 

. . z 

"Organele: simţurilor sunt de cinci - 

feluri : “pielea, limba, nasul, urechile şi. 

şi mai pronunţate 

_se numesc 078 gane ale simțurilor. organele 

  

Fig. 41. — Pielea tăiată în grosime. — D, derma, 

- GR, săculeţe cu grăsime ; V, vase sanguine în der- 

mă; N, nervi în dermă ; E,epiderma GS, glande 

_.“sebacee ; SU, glande sudoripare ; FP, foliculi pilosă 

cu pe r.:



gustul a limbei, _mirosul a nasului, audul' a - urechilor şi vederea a 
ochilor. .: i , _. _ , 

« Pielea. — Pielea este un organ întins peste muşchi ast-fel că acopere tot 
corpul.. Ea este formată din “două. straturi puse. unul : peste altul: derma şi 
epiderma (Fig. 41). A De a 

"Derma este stratul dedesupt sau din năuntru'al pielej. 
N 

.. . îi . o. “ * "In partea inferi6ră este mâle; afânată și conţine mici săculeţe. cu gră- 
simi. La porci săculețele- cu grăsimi constituesc slăniua. | 

In partea superidră este mai îndesată şi prevădută cu prelungiri în formă 
de degete,-numite pagife dermice. . i 

Epiderma este stratul de: deasupra sâu din. afară al pielei. Acopere 
> 

derma. şi este în contact, prin fața din afară, cu aerul. 
Epiderma este formată fumai din 'săculeţe, numite ce///e. Celulele de . 

la partea inferidră sunt moi, umflate, pline cu licide și. cu materii colorante, 
cari dau coloarea deosebită &menilor şi în particular n€gră Arapilor, iar cele 
de. la partea superidră Sunt uscate, turtite;- se deslipesc cu înlesnire și produc 
pulberea. de piele numită, popular, - n ăzreză. a 

-In regiunile în car! se frecă mult, epiderma este mat grâsă de cât în acelea în cart se frâcă -puţin, sau nu se frcă de loc, Ast-fel, ' epiderina de. pe părţile taulpelor picidrelor, cart stau! în contact 'cu Încălțămintea sau cu pământul, este mat grosi de cât aceia-de pe părţile - car! nu stau 
de loc, sau stau forte puţin. . 

- "- Meșteşigarit, dupe felul. meşteșugului, au: epiderma îngroșată în anumite regiunt, cari sunt supuse la frecare, în timpul când lucreză, Dupe regiunile îngroșate ale: epidecmel. unei persâne, se pâte deduce, cu siguranţă, felul meşteşugului ef, îi a a RR: Epiderma. de pe pici6rele persânelor car p6rtă încălțăminte strâmtă, se îngrâșe în unele lo- - uri, pătrunde în dermă și formâză nisce plăci, car! produc dureri! şi car se numesc, dupe forma ” lor, Băzături sau ochiury; . ei Ia ÎN - - - 

Epiderma animalelor vertebrate: se îngr6șe, cresce şi formează fire şi plăci, cari dupe forma pe care o au, dupe modul cum-cresc și dupe regiunile corpului pe cari cresc, sunt numite : zeri, fepi, gene; unghii, -ghiare, copite, 
- 

- „ solsi adevăraţi. sau solzi neadevăraţi. a i 
- = 

Zerit sunt fire - epidermice simple şi subţiri, car cresc pe pielea omului şi pe a tutulor ani- malelor numite mamifere, din fundul unor gropiţe numite foficu/e pilâse, - 
. 

lut şi a altor animale mamifere. S „N 

fepile sunt bastonaşe epidermice, conice sau cilindrice, simple, cart „cresc din pielea Ariciu- 

Penele sunt fire sau bastonașe 'epidermice, ramificate cu re care regulă, cari cresc din pielea unui grup de animale vertebrate, numite paseri. Mc Ia ENE Unghiile sunt plăci epidermice late, subțiri şi îndoite în formă de semicilindru,: carl crese pe partea de deasupra a virfurilor degetelor 'Omulut şi ale unor Maimuţe. - Copitele sunt plăci epidermice . grâse, în forină de. semicilindru, car - cresc sau numal în 
_ N A . . 2 - die ia ÎN - _ -- Ă - Pa a N



partea de deasupra, sau de-ine-tnprejurul virfurilor degetelor unor mamifere numite ungulate, între 

cari sunt: Cail, Boif, Caprele, Oile,. Porcit, Elefanții, ete, * 7 - 

Ghiavele sunt „bastonaşe epidermice, în formă de „cîrlig, cark: cresc pe partea de deasupra a 

„virfurilor degetelor Câinilur, „Pisicilor, CârtiţeY, Ariciuluf şi ale altor mamifere ; ale Găinilor, Vultu- 

"zitor, Bufniţelor şi ale altor” paser!; ale Brâscelor țestose, Crocodililor şi ale altor reptile, etc. - 

Solzi! adezărahi sunt nisce -plact epidermice, car! cresc din fundul unor gropiţe, ca şi perii 

si peneie, pe pielea. pescilor, Şi a unui mamifer numit Pangolin. Ei se pot smulge din piele, : ca şi 

„perii sau penele. - - - 

| - Solzi! ucadevărapi sau fală sunt plăct epidermice, cart + nu sunt înfipte în gropiţe în pielea 

animalelor pe Cart se află, ci tâte,. împreună, formeză o câjă, împărţită în bucăţi, întinsă pe supra- 

faţa . corpului. Acestă c6jă, la unele. animale, cum sunt Şerpil, se - desprinde de "corp şi cade, în . 

" anumite timpuri ale anului. Afară de Șerpt, solzi neadevăraţi se mal găsesc la Brâscele ţestâse, 

şi la alte animale din grupul reptilelor, 

Glande: sudoripare şi Glanăe sebacee. — Se numesc Glande Sat- 

doripare (Fig. 41) nisce tuburi subțiri, în. formă de ghem cu capul: firului 

desfăcut, cară sunt înfipte în piele şi cari produc un licid sărat, numit sudăre, 

“ Suddrea produsă în năuntrul tubului, se scurge afară, pe “suprafaţa epi- 

„dermel, prin nişce mici orificii, numite pori. - 

= 

Dacă sudorea produsă este puţină, înmâie numa! celulele uscate ale epidermei, cari o ab- 

„sorb, așia precum nisipul absârbe apa, şi din acâstă causă pielea omului sănătos este puţin umedă. 

Dacă sudâre nu se produce de loc, cum se întâmplă la 6menil bolnavi de figuri, „pielea e 

uscată. : . 

Daci. sudâre se , produce prea multă, cum se întîmplă când omul săvirșesce o muncă obosi- 

16re, mustesce pe suprafaţa epidermei și formezi mat întâi picături miel, apot pirliae şi în urmă 

-strate' subţiri, i - _ - : - 

Se numâsc Grande sebacee (Fi ig. 41) nisce mici tuburi “ramificate în 

„formă de strugure, cară sunt înfipte în piele şi cari produc | o' materie grasă, 

numită: sebazaz. Materia produsă de glandele sebacee. unge perii. şi suprafața 

epidermei; pentru ca apa să nu pâtă să se lipescă de ea şi să nu potă să o 

străbată. - . - pa a 

Funcţiunile pietei, — Pielea servesce ca regulator al căldurei corpului. 

Jarna şi în timpurile. frigurâse; prin perii, penele și solzii cari nasc 'din ea, 

corpul este apărat de frig. Vara şi în timpurile căldurâse, prin sudârea care 

„se“ varsă şi se evaporeză. pe “suprafaţa ei, corpul este apărat de căldură. 

“Pielea de pe buricele degetelor servesce omului şi. altor animale, ca să 

constate: 6re cari calităţi ale corpurilor, cum ar fi, de exemplu, tăria sau 

- moliciunăa, regularitatea sau neregularitatea,, asprimea sau netedimea supra- 

„feţei, etc, a Si 

Cu oră. -care parte a pielei. omul pote să constate temperatura corpurilor, 

- ă p- 

—_ . . Î.



însă pielea de pe buze, de pe obraji şi de pe “ dosul ?  palnielor servesce mai. 

bine. „pentru acestă trebuinţă, căci dă: cunoscințe”- mai esacte. :Din acestă causă, 

doctorii, când voiesc să constate” temperatura corpului unui Bolnav, aplică pe 

_pielea lui dosul, iar nu fața” mânei, şi tot din acestă causă,. când voim să ne. 

asigurăm că: bureză saw nu, întindem . mâna. ţinend. dosul palmier în sus, iar 

nu faţa. ME TI | „7 

Aa î | XV. 

Limba. — Limba este un, organ format. din "muşchi acoperiţi de Gpiele, 
numită pzucâsa limbei, 

numit /ioid, 

Pe suprafaţa limbet (Fig. 42) sunt presărate, nisce ridicături; numite pa-: 
” pile linguale, dintre cari unele, în număr de 6—12, sunt aşegate. aprâpe de 

i _ rădăcina limbei ast- fel, că formeză. 

figura unui V, îndreptat cu virful 

_numit V lingual, In papile se se ter- 

mină- ramuri de. nervi. 

- Limba servesce animalelor” la cer: 

„cetarea gustului substanțelor cu 
- cari: se nutresc, .. -: ' 

- se simta vîrful limbei, iarcele : amari 
la rădăcina ei; Acest fapt seprobeză 

- prin următorea' observaţiune: când 
bem apă, în care am disolvat sare 
amară, simţim mai. ântâiii că: e! 

sărată şi apol : că e amară; din 

causă că, mai ântâiă se udă "virful 

limbei” şi apoi rădăcina et. 

“Afară de cercetarea Sustulu 

substanţelor cu cari se nutresc, 

Fig. q2: — Limba vEdută pe faţa superisră a, glota! “limba mai servesce. unor animale, , 
b, epiglota ; d, paşitele Jinguale cart formeză a cum. sunt Boul, Girafa, Fuinicarul,. - 
. "V lingual, 

  
j . „. prinderea alimentelor, iar în. par 

ticular Omului "i 

faptul, că dacă în timpul : când -voim 'să vorbim, “ţinem_ cu degetele. limba 
Y 

N 

"şi legaţi de osul fălcei inferidre şi de osul limbei, . 

îndărăt şi cu .deschidătura inain“e, 

Gusturile dulci. și cele sărate 

” Ciocănitorea, Cameleonul, -etc., la 

î mai servesce şi la vorbire, Acest adevăr, se probeză - prin . 

Funcţiunile limbei. — = |



E 2 aa Î _ a ă _ -. Pi 

să nu se misce, pronunțăm cuvintele forte eu sau” nu putem - să le “pronun-- 

ţăm de loc. Ie , A -, E . , . 

Nasul. — Nasul este un organ format la ădăcină- din ose şi la vint din 

„cartilage, peste cari se întind “muşchi acoperiți de piele. Di :- 

"În năuntru (Fig: 43) este împărţit; prin osul vomer și cartilagiul din pre- 

“Tunigirea lui, în_dout camere, numite fose nasale, cari. comunică înainte cu 

atmosfera, prin două orificii. numite zarzue anteridre şi îndărăt cu faringele, 

prin alte două orificii numite Harin2 postertâre. ! 

_ In fosele “nasali se află trei perechi de 6se sucite' — câte trei 6se în fe- 

„care fosă — numite cornete. Dupe posițiunea lor, două din aceste cornete — - 

„câte unul din fie-care fosă — a a 

"“se. numesc cornețe inferidre, | 

două, cornete zuijlociă, iar 

două, cornete superidre: 
Cornetele înferidre sin-. 

- gure sunt independente şi fac. 
- parte dih grupa 6selor fălcei 

” superiore, iar cele zz27/ocz2 şi 

- cele suferiăre sunt nisce pre: 
lungiră ale osului” etmoid> 

„Peste cornete. şi! peste 

toţi păreţii din năuntru ai fo- 

:selor nasale 'se întinde o pie- 

liţă subţire, numită membrana 

„Pituitară, presărată pe supra- 
„față cu .nisce firişidre mici și 

- subţiri, cart se mişcă necon- - 
a II AIR Fig, 43. — Nasul. 0 porţiune din păreţit din. năunttu ai. 

tenit ŞI cari se „numesc cil 1-— une! fose „nasale.—1, ramurile nervului olfactiv. 

vibratil). a i e a 

| Cali vibratih prind şi rețin pivticele de inăteriă, cari i împreună cu aerul . 

“intră în nas. ! | 

Membrana pituitară produce un icid, care o ține umedă şi în care! 'se.. 

„„disolvă părticelele prinse de cilii “vitrabili. In- ea se termină nervii " olfactivi. 

Funcţiunile nasului.— Nasul servesce- animalelor ca cercetător al ca- 

“siaţilor aerului, care. intră în “plămâni. e - 

- Aerul curât nu are nici un miros. a 7 A 

- Mirosul pe' care. pote” să'l-aibă. aerul. nu este al lu, - ci, al altor substanţe 

  
_gaz6se. cu cari “este amestecat., 

_ . A



ga 

Afară de cercetarea calităţilor aerului care intră în plămâni, nasul mai 
“servesce unor animale, cum sunt Câinii, la. descoperirea animalelor pe cari le 
urmăresc—căci mirosind pământul, Copoii-şi Ogarii urmăresc Jepurii până “ 
găsese—altora, cum e Porcul, la scormonirea pământului pentru. căutarea -ali- 
mentelor, iar în» particular Elefantului, la prinderea alimentelor și ca armă 
de luptă. - 

Sa „XVI 

Urechea. — Urechea este un.organ aşegat î În osul tempârâl şi format 
din „trei părţi: zrechea externă, urechea »ijlocie şi urechea internă: n 

Urechea externă este formată . din două Părți: : * pavilionul și coitctat ' 
auditiv ezteru, 

Pavilionnl (Fig. 44 5 şi 45) este Tipit de cap în drepti: Ssiilur temporal. 
. | » La om este format din cartilage sucite, 
po E „-. acoperite de piele, şi din-o parte căr- 

n6să, de care atârnă femeile cerceii, nu- 
mită /odulul ureche, Da 

| Pavilionul urechei omului are o 
„formă particulară și nu se mișcă de loc, | 
„sau se mişcă fârte puţin.. Pavilionul ure- 
chei altor - animale, cum sunt Calul, 

Capra, Teputile, etc., are forma unui 
„cornet de bombsne şi se mişcă în. di- 
ferite direcţiuni, - 

Conductul auditiv zztern este un 
canal săpat în osul temporal. ! El este. - 

* căptușit de piele, pe care cresc peri şi 
în care sunt înfipte nisce glande, nu- 

IN mite glande ceruminose, cari produc o - Fig. 44. — Urechea omului, De la drepta spre“ materie galbenă, : amară, - numită, ceru Entre arte: Sonda ori aren. La capul din turta este îl osurele şi cu Trompa lut Eustache; Lab; rintul, Şi despărțit de urechea mijlocie printr'o 
pieliță întinsă oblic, de sus în: jos, nu, 

- mită fpan, - Urechea ntijlocie este o cutie neregulată, „săpată în osul temporal, căp- tuşită cu o pieliţă subțire. Este plină 'cu' aer şi comunică „cu! faringele prin- trun tub, numit Zrompa lui Eustache. o. 
Păreţii cutiei, afară de orificiul pe unde comunică cu'tronipa lut Eusta- 
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che, mai au trei orificii, dar nu deschise, ci astupate cu nisce pielițe. Unul 
“din ele, cel mai mare, se află în dreptul conductului auditiv extern și. este 
" astupat de-timpan, iar cele alte două, mai mici, sunt în păretele opus, din 

faţa. timpanului, aşedate unul de asupra altuia. Aceste două orificii se numesc 

 fârestre. şi dupe, forma lor, unul, cel. de deâsupra, se numesc ferdstra ovală, 
iar altul, cel-de desupt, ferestra rotundă. o 

Timpanul. este legat cu pieliţa care astupă ferestra ovală printr” un lanţ 
“format de “patru mici 656, legate unele de altele și numite, dupe forma -lor, 

„frocan, nicovală, os lenticular şi scăriță. 

  
. - Ie . , 

Tie. 45. — Figura teoretică a urechet. — P, pavilion , CAE, conduct auditiv extern; 

7%, timpan; C, N, LL, S, ciocan, nicovală,” os lenticular: şi “scăriţă; Fo, ferestră ovală ; 

Fr, ferestră rotundă ; TE, trompa lui Eustache; Mo, melc osos; Mm, 'mele-membranos; , 

V, vestibul; s, U, sacula şi-utricula ;. CSO, canale semicirculare osâse :, 

- “şi canale semicirculare membrandse ; ; NA, nerv acustic, : 

1- . - - 

Coda ciocanului este. “înfiptă în mijlocul. timpanului ; ; baza scăriţei se r€- 

zămă pe pelița. ferestrei ovale. Nicovala este între capul ciocanului și osul! len- 

„ticular, iar acesta” este aşedat între capul scăriței şi nicovală. 

i Lanţul, cu ajutorul 1 unor muşchi, pote să « se mai “întindă sau „să se mai
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slăbescă.' Când se întinde, ptin! capetele lui apasă pe. timpan şi: pe pieliţa fe. 
restrei ovale şi le întinde, iar când se slabesce, timpanul şi pielița ferestrei 
ovale -se slăbesc împreună cu el;" . a 

Urechea înternă este formată din mai _multe scobitiuri, săpate în partea, 
tare sau Stâncâsă a osului temporal. . In aceste scobituri 'sunt aşedate pungi 
de: piele subţire, de aceiaşi formă cu. ele, pline cu un „licid, numit ztorea lut 
“Cotunio. - | | = Înţre pung I şi păreţii scobiturilor se aAă. un alt licid, numit umărea td 
Vasalva... a i , Re Pa 

* Cu.o singură: numire, tte scobi turile se numesc Zadirint osos, iar tote 
pungile labirint diembianos. - E . 

» Scobiturile labirintuluy osos, dupe forma lor, sunt numite: mele, vestidul 
şi canale. semicirculare. ” . _ 

„Pungile labirintului membratios, dupe. forma. lor, sunt numite : ele, sa- 
culă, utriculă şi: canale semicirculare, : - e : | 

Afelcul membranos- este. un tub, învârtit de. trei ori in “ spirală, asegati in 
melcul 'osos.. In el se termină O ramură a nervului acustic, 

Sacula şi Urricula sunt. două mici săculeţe, cari. comunică printr'un tub, -aşedate în vestibul. “Sacula este mai mică, sferică şi comunică cu melcul. Utri- 
cula este mai mare, „lungucţă, agegată deasupra saculei şi, comunică. cu cana-: 
lele semicirculare. 

Canalele semicirculare mrembranăse- sunt: -trer tuburi. curbate î în “formă de : potedvă, aședate în canalele semicirculare os6se. „Fie. -care din. ele comunică, 
-prin. capete, cu. -utricula.: " aaa ă 

Funcțiunea urechei. -— : Urechea: servesce animalelor. ca cercetător al - 
„calităţilor sunetelor, cari se produc împrejurul lor. pi e 

“Când o causă Gre-care pune în. mișcare aerul din conductul auditiv ex- 
tern, se aude un sunet, şi dupe cum aerul. se mişcă mai repede sau. mai încet, 

sunetul este mar tare. sau. mai slab. Până. când, însă, sunetul să fie audit, se 
petrec lucrurile. următâre : ie 

Aerul “mişcându- -se, lovesce” timpanul şi” face să “tremure. sau să vibreze, . Timpanul vibrând, face ca lanţul de osurele să se mai întindă sau să se mai slăbescă. şi pieliţa ferestrei ovale să tremure. Pieliţa acesta tremurând, face să. misce licidele din urechea internă şi în. Sfirșit extremităţile : nervului “acustic, — 
isi 7 

[n = Si XIX a e a 
x 

Ochiul. — Ochiul este un organ rotund (tis. 46) şi i aprâpe sferic, aşe- dat dedesubtul îrontei, într'o scobitură, numită „orbită, 

NI
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“In afară, păreșii î “sunt formaţi: “din două pieliţe : -selerătica și cornea - 
 zransparentă. a . : Da 

„. “Sclerotica este o pieiţă elastică ' şi. albă. Forma ei este esact ca â unul. 
“slob de lampă prevădut cu două des Me a 
chigături, una înainte şi alta inapoi. a Da Ia 

o Cornea :transparentă . este. o pie-” e 

liţă transparentă, limpede, care astupă , 
“+ deschigătura,, din nainte a scleroticei. 

a Din dreptul locului în care” mar- 
ginile: corneei transparente se îmbucă 

"cu marginile deschigăiurei, se lasă în 

“năuntrul ochiului o perdea, colorată: în 
mod diferit la diferiți Gmeni şi la dife- 
rite animale, numită” zr;s. Irisul. este 

străpuns în mijloc de un: orifiziu,. numit! 
pupilă, care, dupe împrejurări, se mai 
lârgesce sau se mai strîmtâză. A i Ma 

Pe din năuntru, sclerotica este căp- Pie AC nul Caitea irina 
tuşită „cu.0o pieliţă n€gzră, “numită cho- 4 Cristalinul; 6, Cornea transparentă; 7, Iris ; 

-zoidea, care se întinde și peste faţa din & Umorea virbsă, 
“napoi a îrisulul, 7 e a 

La “spatele - irisulul, la- Gre-care depărtare e este aşedat, în posiţiune verti- 

“cală, “un corp limpede, care are forma unei sticle de ochelari cu “amândouă 

_ feţele umflate, numit crista/zn. i 

- > Dejur-împrejurul marginilor cristalinului, choroidea este încreţită regulat 
și încreiturile ei, numite procese ciliare, formeză un cadru sau o giurgiuvea, 

care susţine cristalinul tot- de-a-una.. în aceiași posiţiune. 

Deschidătura din: napoi a scleroticei este astupată de nervul optic, care, 

prin ea, pătrunde în ochii, se resfiră - şi formeză o pieliță subţire, albici6să, 

numită retină, care căptuşssce pe din năuntru choroidea. 

„. Spaţiul din năuntrul ochiului, care e coprins - între 'cornea transparentă 

şi cristalin: este plin cu un licid limpede .şi subțire, numit, 'zpz6re ap6să, - 

acela care e coprins între. cristalin şi retină, . este plin cu un licid cleios, ca.- 

albuşiul oului: crud, numit. umdre vitrâsă. o. a: | 

- Organe accesorii. ale ochiului. —. Se. numesc organe - accesorii, ale 

ochiului, 'organele cari "1 protegeză în “contra. causelor cari "| ar vătăma Şi” 

“ajută să'şi- îndeplinescă- rolul pentru care e “făcut. ! | : 

Exemple de acest” fel de organe sunt: muşchi ochiului, pledpele, glanda 

lacrimal, „genele şi sprâncenele. a e o 

  

N 

- 
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| dMuşchi ochiulu),: în număr de. 6, sunt aședaţi “împreună cu el în orbite 
şi servesc 'să'l misce. în diferite direcţiuni. ” 

" Pleâpele sunt două. perdele, formate de: o indoitură a piele, cari se în- 
tind peste partea din nainte a ochiului și] acopăr. Pe de desupt, : pledpele 
sunt căptuşite cu o pieliță roșiâră, numită conjuciivă, care, când e sănătâsă, 
e în tot-de-a-una umedă şi fiind că stă în contact cu faţa din nainte a ochiului, 

- când plepele clipesc, întinde un. strat “subţire de umedelă peste cornea _tran- 
“sparentă și o ţine şi pe ea tot:de-a-una umedă. . A i 

„7... Glanda lacrimală este un sac în formă de strugure, aşedat deasupra. 
| ochiului, în orbită, spre unghiul din afară al ci, care produce un licid: sărat, 
numit /ic2q lacrimal. De ordinar, glanda lacrimală produce atâta licid Jacri- 
_mal, cât este de ajuns ca să ţie conjuctiva şi cornea umedă, iar în unele im- 

- prejurără produce atât de' mult, în cât curge pe 'obrazi, sub formă de pică- „= turi sau șirde, numite /acrăny,. 
“Genele sunt firele de păr cari cresc .pe „marginile: libere ale plespelor. 

Ele servesc să oprescă gundiele şi praful să nu dea în ochi. | 
| Sprâncenele sunt firele de păr cari cresc pe pielea ce acopere marginea 

„orbitei, deasupra pleâpei superidre, Ele servesc să abată sudârea de pe frunte. şi să nu o lase să dea în ochi, . a . i Sa | Funcțiunea ochiului. — Ochiul servesce animalelor ca să. capete” cu- 
noscințe asupra formei, mărimei, lucirei şi colGrei corpurilor. Pa 

„Un corp este vădut,-atunci. când este luininos sau luminat şi când lu- 
„ mina,” care. plecă de la el,. intră în- ochiii. prin cornea transparentă, străbate 
umGrea apâsă, trece prin pupilă, străbate cristalinul şi um6rea, vitrâsă şi cade pe retină, o e 

Dacă lumina care plecă de la corp este prea, tare, trebuie. să intre pu- „țină în ochii — căci alt-fel produce dureri — iar dacă este. prea slabă, trebuie 
să intre multă — căci alt-fel corpul de.la care vine nu se pâte vedea... ) 

Cantitatea de lumină care trebuie să intre în ocliii, esţe . regulată de .. 
către pupilă, care, când lumina este tare, se strimteză, pentru ca: să iritre: în „ochiii un mănunchiă subţire de: raze, iar când lumina este slabă, se lărgesce, 
pentru ca să intre un mănunchiă mai gros. Din causa acesta, -un om când şede în întunerec are pupila: mai mare decât când şede în lumină. | Pănă când, însă, pupila să se lărgescă sau să se strâmteze, pentru ca să reguleze mănunchiul de lumină ce trebuie să intre își ochi, trece: un timp Sscurt, în care, dacă eşim de la întunerec.. la "o. lumină tare, ţinem. ochii a- - prâpe închişi, iar dacă intrăm de la o lumină tare la întunerec, nu vedem bine,
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Termeni sciinţifici. — Se numesc ferenă Scâinpi fct nisce cuvinte, 
- “cari au un anumit înţeles sau o anumită” însemnare. 

In Zoologie se întrebuinţeză, între alţii, următorii termeni „sciinţifici : 
- Regn animal, Crastficajiune, Tip, Clasă, Ordin, Ph “amilte, Gen, Specie şi 

Individ. _ 
Regn animal se numeste totalitatea animalelor cari trăiesc în univers, 

, C/asificafiune se numesce impărţirea şi subimpărţirea animalelor în grupe 
— dacă clasificațiunea se începe de la totalitatea animalelor către fie-care în 

parte — sau întrunirea animalelor în grupe — dacă 'clasificaţiunea se începe 
de la fie-care animal către totalitatea. . animalelor, — dupe asemănările și deo. 
'sebirile ce au între ele. ă a 

Zap, Clasă, Ordin, Familie, Gen şi Specie sunt numiti, cari se dau di- 

feritelor grupe de animale, formate dupe re cari :particularităţi ale 'ani- 

malelor. : a Tu 
Îndivid este: numele ce se dă oii cărui animal considerat în parte. | 

- Dacă clasificaţiunea se începe de la Regnul animal către Individ, Zoolo- 

gistul face grupe din ce în ce mai mici, adecă 'se cobâră din divisiune în 

divisiune, iar-dacă se începe dela Individ, către. Regnul animal, . Zoologistul 

face grupe din ce în ce mai mari, „adecă se urcă din: asociaţiune în asocia- 

" ţiune, astfel: o e - 

Aegu - , ” m ÎN 
animal | e . : | o 

Regnul ani- - 
mal se îm- ÎI -. 
"parte în: Zizi, Îi a a a 

- Tipurile se! - Da - 
“împart în ... Clase, - Ia . Pa 

-- Clasele „se Dee a . Ă - 

Regn „9 împart în . Ordine, . ! a 
animal pa - Ordinele se -- Ss , 

Regnul ani-. Ă „0 împart în. Familiă, . 
mal este o - E Familiile se : - - 

reunire de Tipuri, ; Pa împart în - Genuri, 

-Tipuleste o , ÎN i Genurile se , 
reunire de Clase, , | împart în Specii, 

Clasa este o - ae - „=. Speciile se 5 

reunire de. Ordine..." împart în /udivide, 
i : Ordinul" esie o Pa 

- Ș _! “veunirede - * familil, 

7 | „Familia este o - - - 

Ă “ e . "reunire de Genuri. 7 

, i " Genul este-o -. , 
îŞ o ” ju veunirede * Specii, - 

- - ii | a . | Specia este” 

| o reunire de /udizide. 

37920 — Zoologie, i . 4 o
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“Intre unele din: aceste grupe, uneori, se . interpun altele cu numiri pare 

ticulare. Ex. între C/asă şi Odiiz se interpune o grupă numită Sub. clasă 

“ între“ Ordin şi Familie, una numită Su6- ordin ; „etc, - 

„Specia, uneori,- se împarte în grupe mai. mici numite Rase. a 

„Numele animalelor. — În „Zoologie, fie-care animal are un nume for- 

mat din două părţi: o parte pusă înainte, arată numele Genului, şi o alta pusă 

înt urmă, arată numele Speciei din care: face: pâite. Exemplu: animalul care 
popular se numesce Vulpe, în Zoologie se numesce Canis Vulpes. Cuvintul, 

Canis este numele Genului, iar. cuvîntul „Pulges « este numele speciei. din care 

Vulpea face parte. . o - o : 

- Când animalul face parte dintr'o Rasă a uner specii, atunci numele lui. e 

format din trei părţi. Partea 'din urmă arată numele Rasei din care face parte: 
Exemplu : : Capra. de Angora: se -numesce Capra hircus Angorensis, Cuvintul 

Capra e numele .Genului, cuvîntul /ircus e numele Speciei, iar cuvintul Ango- 
7eusis e numele Rasei. din care “Capră de Angora face parte. 

Impărțirea Tipului. Vertebratelor. — Tipul vertebratelor. se imparte, 
în cinci Clase: Clasa AMamifer elor, a Paserilor, a: Reptilelor, a. Batracianelor . 
şi a Pescilor. :- 

„. Clasa Mamiferelor, — Mamiferele sunt animale vertebrate cară 'și nu- . 
tresc puii cu lapte produs de nisce organe, numite paz său fite. a. 

“Tâte au corpul, mai 'mult sau mai puţin, acoperit. cu peri. | ” 
Impărțirea Casei Mamiferelor. — Clasa Mamiferelor se împarte în ; 

: 16 ordine: Ordinul Bimanelor, al Cua-: - 

 Zrumanelor,: al Lemurienelor, al Chirop. 

“dor, al Rogătârelor, al Proboscidienelor, 

„al Perisodactileor, al. Rumegătărelor, 
| al Bisulcatelor, al Wediujatelor, al pi 
“nipedelor,” al _Cetateelor, al Marsupiale: 
Jor şi al Manotremelor., -.. ... 2 

Bimanelor sau 'al animalelor” En două 
mâni coprinde un. singur fel de animal 

= "Omul = Fon sapiens. PI 
- Din punctul de. vedere al particur; 

    
sunt împărţiţi în - Rase. e 

„Cele mai însemnate dintre Rasele 
"umane sunt: : Rasa europeană sau allă,. 

- . - ai 

“Zerelor, al Țuseclivortlor, al Carnivore: 

larităţilor pe cari le presintă, _Omenii 

=
,
 

: “Ordinul Bimanelor. — Ordinul .



-. Rasa asiatică : sau galbenă, Rasa africană sau mezră şi: Rasa antericană său 
roşie. o , E 4 - | i - E . ? 7 . . 

Rasa europeană. “sau - albă A 

locuiesce Europa întregă, “Nordul : 

- "Africer,. Vestul Asiei pănă la” flu- 
viul. Gange și unele“ părţi din A- 

„. merica, Se mai numesce şi Rasa 
: caucasită, pentru! că se: crede, că 

“ străbunii_ei s'au născut și au trăit . 

la Sudul muntelui . Caucas, între 

Europa şi Asia, de unde apol Sau. 
răspândit. | a 

- - Are. particularităţile urmă. 
târe: pielea albă (Fig. 47) 'sau 
Scheșă, dar nici o dată negră ; părul 

capului blond, castaniu sau negru ; 

„lung, lins sau buclat; barba şi 

mustățile -dese ; fruntea mare; o- 
” brazii rotundi sau bucălaţi ; “gura, 
“mică sau potrivită ; buzele subțiri! | | 
: umerii obrazului puţin proeminenţi; . | a 
nasul subțire și ridicat, - . - ori 

ii Printre popârele cari aparțiă 

„acestei rase sunt: Englezii, _Sue- 

"- dezii, Danezii, Olandezii, Germanii, 

Francezii, Românii, Italienii, Ispa- 

” niolii, Rușii, Cireasieniă Arabi, 

Albanezii, se. . i 
. Rasa asiatică sau galbenă 

- locuiesce Asia centrală, Asia meri- 

- dională şi regiunile "polare. ale 

ambelor hemisfere. | si 

- “Are - particularităţile' urmmă- 

core: pielea.” (Fig. 48) galbenă-al- 
- bici6să; părul "negru, drept, tare, 

-aprâpe lung' şi mai mult sau mai - 

    
_ puţin cilindric ; barba” forte : rară, aa Fig. 49. — Tipul raset negre. 

" dacă: există; mustăţile rari, în formă | - 5 - „- 

de două, mănunchiuri subţiri, atir- De
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“năte pe buza superiră ; capul mare; faţa turtită şi lată în dreptul. imierilor. 

_obrazilor, cari sunt proemineniţi ; ș deschidătura pleopelor oblică. 

i Pa , | “Printre popârele cară 

2 aparțin acestei rase sunt: 

- Eschiinoșii, Samoezii, Tibe- 

tianii,”. Chinesii, Japonesii, 
Malaesii şi Polinesii, 

" Rasa africană sau negră 

locuiesce Africa şi Oceania. 

Are particularităţile ur- 

mătâre : pielea (Fig. 49) lu. 

citâre, : n€gră, negră.roşie, 
negră- galbenă sau ngră- 
albastră, mai deschisă pe po- 
dul palmelor - și pe tălpile - 
picidrelor de cât. pe: restul 
corpului; părul scurt, lânos 
şi creț; barba rară, răsărită - 

“forte, târdiu; faţa prelungă”; ; 
nasul turtit. 

Printre popsrele “cari 

aparţin” acestei rase, afară de..: 
Negrii din Guinea, cari cu 

„ deosebire presintă aceste par- 
ticularităţi,, sunt: Hotentoţii, 

o | | Cafrii, Melanesienii şi Aus 
m - 2 “tralieniă, ici 

  
Fip, 50.— Tipul rasel roşie, . 

Rasa americană sau roșie locuiesce i in Arherica, - 
Are particularităţile următâre : : pielea . (Fig. 50) arămie;. “ptzul negru; 

lung, lins și tare ca. părul. din coma calului ; “barba şi mustăţile rari ; umerii 
obrazului proeminenţi; nasul ridicat şi nările largi; ochii mici. - 

La această rasă: aparțin Pieile-roşii. i - 
- Pe Pământ trăiesc 1 460 000 000 Omear. Dinire : ci 750coo000 aparţin! IT raset albe, 

500 000 000 rasei galbene; 130 000 000 rasei negre, iar so 000 009 rasei roşie şi altor rase. 
Cel. mal scund. Omenii sunt Laponil, iar cel “mat înaîţi sunt Patagonit, i 

„Cei mat timpiţi ment sunt Bosghimaniy, "Hotentoţir şi Papuaşit, Printre ct s'a constatat 
unii așia de timpiți, în cât nu se cunosceau' pe ci însuși, când se uitau în. oglindă, “Unii nu' sciu 

- nic! să numere şi nu se servesc în vorbire de cât de un mic număr de „vorbe, Mişcările multora 
dintre ci_semănă cu ale maimuţelore e . : ”



e De XXI 

_.. Ordinul Cuadrumanelor. — Ordinul Cuadramanelor sau al mamiferelor. 
“cu patru mâni coprinde animalele numite, popular, maimuțe sau somife, 

i Maimuţele au particular tăţile următâre: picidrele lor sunt la fel -cu 
„mânile — şi unele și altele au câte 5 degete, dintre cari 4, alăturate, sunt - 
„îndreptate într'o direcțiune iar unu, cel mare, într'o direcţiune deosebită. Cele 

„4. degete alăturate nu pot- să se mişce fie-care în parte, şi prin” acest fapt 
mâna maimuţei se deosi- -- . Pa a 
besce ide a omului, ale o oo 
“căreia degete pot 'să se - 
mișce și impreună şi fie- 

“care în -paite, . i 
: . ma 

- Membrele : anteridre. 
ale lor sunt mai lungi de: 
cât cele posteridre. 

Corpul, afară de faţă, 
le este acoperit cu. peri, 

Maimuţele sunt mamiferele îi 

cele mat inteligente, dupe cm, 

Au memorie bună şi” le place să 

cunâscă de aprope lucrurile” din” 

prejurul lor. Inţeleg şi înveţă cu 

înlesnire ceia ce' li -se arată. 

“Tmitâză, cu Ore-care judecată, o: 
biceiurile omului şi dacă “sunt, 

'dresate pot să facă -Gre-cară ser- 

ici, A 2 

Ordinul Cuadruma- 
nelor se împarte în trei, . 

Sub-ordine :. . Subordinul. 
maimufelor vechiuluă coit- 

„Zineut, al maimuzelor 1704t- 

ul continent şi al: ana: 

mufelor- cu ghiare. - i   „M aimujele vechiului? - 

” 3 .apro- - o o -.- : ca - continent au nări! - apte " Fig. 51..— Cimpanzeul, Cimpanzul, Chimpenzeul, Şimpanzeal, 
piate şi despărțite printr o - .* Cimpanzul = Troglodytes niser == Chimpanză, 

pieliță subţire. Cele mai. .. - - - 
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“multe, din, ele au în grosimea « obrazilot. nisce. pungi, numite reservorii alimen. 

tare, în cari înmagazinează alimentele înainte de a le. mânca iat pe „pielea care ! 

acopere "rnușchii din partea posteridră. a. basinului, au două regiuni, întărite 

în formă de plăci, numite câlosifă fi. ..- 

- Exemple, sunt: Cimpanseul,. Gorilul,. Drangitaiu, Gidonul, dingo, 

Macacul şi Cinocefalul.: p - | . | , a 

Cimpauzeul (Fig. 50 este animalul! care are cea mai mare asemănare cu 

omul. Mănile și picidrele lui, prin forma şi lungimea dor, se. apropie cel mai: 

mult de ale omului. | - , 
a 

Are capul apr$pe ca al omului: “ urechile fârte mari, late şi depărtate de 

capi buzele prelungite i în formă de: bot lat; părul negru lucitor, 

5 o Pa a .- “Tetieseei pe c6stele Guineic!, în locuri: 

- j acoperite cu lived! şi păduri, în mic! familii 

„compuse din. tată, mamă şi un .copil.- | 

- Locuiesce în arbori, întrun cuib 

. între furcile crecilor 'grâe. şi prevăglut 

„uneori, cu un acoperişiii, pentru ca să! 

apere € de plâic. -. e . 

i “Este vesel şi <burdalnic, - Adese ori 

. se. întrunesce cu 'alţit. şi se desfteză j jucân- 

—""du-se, mâncând, chiotind şi bătând cu czeci 

- facă sgomot, . .- - 

Le frică ae men, dar se apără 

E cu- mult € curagiii în "contra celor cari 1 su= 

pără. Când! cineva '] atacă, femeia, ținând 

- copilul în braţe, fuge prin vîcfurile arbori: 

“lor, iar bărbatul se: luptă în contra vrăjma-: 

_:.. şiulut cu braţele și cu dinții. 

- S& nutresce cu fructe, rădăcini, fot 

tinere, out, paseri şi mici mamifere. 

-- Gorilul (Fig. '52) este. cea 

mar” mare, şi cea mai puternică 
- dintre “maimuțe. . Mânile și picidrele 

“lui, prin î 'forma lor, .se' asemănă 

cu 'ale omului, _dar 'prin- lungimea 
ă „"lor - se deosibese, căci picidrele ' i 

„sunt mai. scurte de cât ale omu 

Fig. 52, — Gorilul, Gorila, = Goriila „gina == Gorille,- „i ar“ mânile mai lungi, şi ati ! = : de lungi, încât degetele ajung “pănă 
mai „jos de genunchi. 

  
“ 

„format din creci şi frunze uscate, aşedat : 

uscate arborit:. scorburoși, Pentru. ca să |



7 _ Ă . TI - 

„Are capul rotunnd; sprâncenele proeminente în formă de straşină; nasul lat şi - 
turtit; urechile mică ca - ale omului; prul negru, dacă e tinăr, sati negru- cafeniu 

dacă e bătrân. - - a n 

Trăiesce pe jărmuriy 

de la Gabon, în Africa, în 

pădurile cele mat desc, în 

- famili! mici, ca şi Cimpan- 
"zeul, compusă” din tată, mamă 

şi un copil, . 

î- « Locuiesce în arbori 
şi se nutresce ca şi Cim: 

panzeul. T 
„Când e liniştit pro- 

_duce un -sunet. "plângtor, “iar 

cănd e supărat “mugesce: ca - 

un: Tigru.. Po 

- Nu "Ye frică de om şi 

. “nu rămâne biruit de. cât când 

e atacat fără veste, sau cu. 

” arme. Când cineva "1 atacă, 

- femeia ținând copilul în braţe 

“fuge, .iar „bărbatul -mânios 

“merge - în patru” labe. pănă 

la vrăjmaşiii, se ridică în două . 
„pici6re ca un Urs, şi dacă "1. 

- apucă “cu “mâinile, "1. sfăşie,   “cu dinţii, - - i - ” ! | - 

„Este mat “linişti şi Fi, 53 — Urangutariit, Orangutanul, Orang- Urangul = Satyrus. 

. A E rufus == = = Orang. outang. 
ma! serios de cât.  Cimpan-. o 

zeul, : -. ” E A Pa 

7. 

. 

- : . 

Un singur. pulii de. Goril â fost adus în Europa şi a-ti: câtva timp -la menageria din 
” 1. - | . = . | 

Berlin, : pa po - , Ă ne 

Uranigutanul Eig. 5 3) a are: picirele s scurte și slăbănâge, “iar mânile așa. 

“de lungi în cât, când stă în. pici6re, ajung. pănă . la. încheietura piciorului ; ; cra: 

E niul rotund. Şi fălcile prelungite în formă de bot sferic; părul roşiu- negru, - 

„=. Bătrânii au pe fie-care obraz.câte, o umflătură, dia care causă faţa lor 

„are o înfăţişare “desgustătâre. - . a e . | 

„Ia faţa gâtului are înnăuntru -nisce sacuri sau pungi, cari “sunt în . comu- 

] “şi. pe cari le umflă sau le desumflă dupe voie, “introducând _picaţie cu larinxu 

sau „scoţenă aerul din ele; e -



56. Ni | _ 

” - Trăiesce în pădurile dese şi mlăştin6se din insulele Borneo şi Sumatra. NE ÎN 
“= Locuiesce întrun cuib făcut în arbort înalți, “Familiile lui sunt compuse din tată, mamă și un 

- “copil. Când plâia "1 ajunge, se acopere cu frunze late. N Ă 

  
Gibbon cenâre, : 

Fig. 54. — Gibonu = Hylobates leuciscus == 

Nu'i e frică de omul nearmat, 
frică de 

Câna este atacat, se apără cu mânile: şi „cu dinţii, “1 este - arme de foc. şi când simte -că. Smenit „din locurile p 
„schimbă locuința: - | îi 

e unde trăiesce au asemenea .arme, *şi 

_ S'au adus în Europa mulți Urangut 
dat îngrijirile cc'e mat mari. 

Y 

timpuriu, de și li s'au 

Sunt forte friguroșt şi se obicinuesc. repede. să se a 

ani, dar toți an murit forte de. 

Sunt buni gimnastict, fOrte supnși, serioşi 

> să copere; când stau în" culcușiă 
şi tăcuţi, a : 

Gibonul (Fig. 54) este cea mat pitică. din 
cu. omul. Are picidrele scurte, dar mânile: aşi 

tre maimuţele cari se as&mănă 
a de lungi, în cât :când stă în



_piciâre, ţine “cotul indoit, pentru ca să potă să pună pe c pămâzt nu palma ci 
“ încheietura mânei; capul mic şi oval; | - 

urechile mici şi fălcile fârte'puţin pre---. - 

lungite ; pântecele supt ca al Câinilor; - - 

părul de diferite colori. - : - 

= “Trăiesce în pădurile miăştin6se din insulele 

- - Sondei și din Indochina, . - - - 

Există 7—10 feluri de Gibont; roți trăiesc - î 

în arbori, adunaţi în cârduri câte 30 sau. nai 

mulţi, Sar peste distanţe: de 10—13 metri cu 

atâta ușurință, în cât par că sbor. * 

„= Sunt liniștiți şi puţin fricoşi. Se imblângesc 

lesne și sunt fârte atrăgitori prin figurile de gim- 

-- nastică pe cari le execută. Un fel de Gibon, nu- - 

mit. Siamang, cântă fârte „plăcut tonurile: şi. semi- 

tonurile -unet octave, El este, dupe om,: singurul 

„mamifer care cântă. -. . Die 

D 

Aceste patru feluri de maimuțe, 
fiind că se asemănă, prin forma lor, . a 
cu omul, se numesc. maiinuțe antrobo- _. Fig. 55. — Masotul == Macacus inuus == Magot. 
morfe, adecă în formă de om. Nici una .- ÎN po. 

nu' are reservorii alimentare şi dintre. tâte numai, Gibonul are. calosităţi. 

    

i - 5 2 

Magotul (Fig. 55) are membrele grâse, lungi și puternice; botul scurt; - 

coda represintată printr” un ghem de piele; părul, gălbuii, „negricios sau unt- 

delemniii. | E | - 

Trăiesce în “Algeria, Maroc şi tn Europa pe: stâncile de la Gibraltar. Este singura maimuţă 

“care trăiesce' în Europa, şi: existenţa ei în locurile unde se păsesce probeză, că într'o vreme Europa 

- a fost legată de Africa, - 

: :Locuiesce pe pământ, de ordinar pe stânci, dar din când în când se urcă şi în arbori. : 

Se nutresce, cu fcucte, frunze cârnâse, rădăcinY de palmieri, ouă de paseri, insecte, şopârle 

- “şi alte animale mict. Jetuiesce grădinile &menilor „și le face mart pagube. - 

Macacul Fis. 50) se  deosibesce de Magot | prin faptul. c că a are „câdă. 

i Tiiesce în Nordul Africei, Java, India, ptrmuirit Gangelut şi. munţit Ilimalaia, Cel din Africa 

şi Java are câdă mat scurtă de cât cel din Asia. -- 

Este fâste inteligent şi fără multă greutate însăţă e ceia ce i se arată. In menageti şi teatruri 
2 .



53 
. a 

- de animale savante, - prin _veselia, vioiciunea şi jocurile lui, atrage mat mult ca cele alte-animale - 
atenţiunea publicului, : _ E [ a a 

Caşi Magotul, face mari 'pagube 6menilor din părţile pe unde. trăiesce, jefuindu-le grădinile. 

a. | Mea 

  
Fig. 56. — Macacul = Macacus cynomolgos = Macaque. 

. . . 

| Cinocefalul (Fig..57) este o niaimuţă cu fălcile prelungite în. formă: de 
bot de Câine sau de Urs. Are membrele, ariterisre mai lungi de cât cele 
posteridte şi nici o dată nu se: ridică în două picidre. . a 

- Unele feluri de Cinocefali au coda scurtă, iar altele o au lunsă şi pre- - vădută în virf cu un mănunchiă de peri. . | - a 

Trăiesce în insulele Celehe, Moluce şi Filipine, în munţii Abisinisi, în Africa .centrală şi " occidentală în cârdurt de site de indisidi, sub 'conducerea celor may bttrânY bărbaţi şi a celor mal bStrâne 'femet, * : 
"Tot-de-a-una umbli pe pământ şi numai rare ori, când” vrea si scape de veăjmași, se urcă E în arbori, - | - . : n i p | 
Nâptea se adipostesc în peșteri sau în crăpături de stânci, înghesuindu-se uniT întralţii, - 

a A N



E “din fructe, rădăcinY- şi mick animale. -. - 

| 
Ce
 

î. 

Dimintţa se.aranjeză în şiruri şi. plecă, încet şi cu băgare de semi, dupe nutiment, "care consistt 

"Sunt inteligenţi, vioi și zburdalnict. Unii sunt biângi, iar alţii. forte răutăcioși.  --! 

. : ă | PR _ pe - 
. .. 

  
Fig. 57. „2 Cinocefalul, Capcâpele, Capcânul = Cynocephalus, porcarius == Cynocephale. - 

- a a - . - r a . . 

- Maimujele noului continent au, nările depărtate. şi - despărțite printr'o 

- despărţitură grâsă ; urechile ascuţite” şi mai mult sau mai puţin “mobile; .câda 

lungă şi adese-ori pringătore. Exemplu este: Urlătorul. ” - - 

"Uslătorul (Fig. 58) are cda fârte lungă şi gâtul umflat ca al unui om 

guşat, dar acoperit cu o barbă lungă şi desă. - Di a îi 

Trăiesce -în pădurile din America de Sud. . Na . 

Locuiesc în.arbori înalţi şi sare, dintrunu. într'altu sau din crâci în crâcă, cu multă ușu- 

Acesce virful csdel de o crecă. și rămâne: atârnat de 
rință. Când voiesce să facă o sărituă, încol



ea, cu capul în jos; 

„ într'o. clipă se asvirle. 

Produce nisce sunete cari inspiimântă pe menit cari ”] aude pentru ântâia Sri. 

  
Fi. 58. = Uritorul, Maimuţa urlătâre, Momiţa urlitâre, Momiţa răcnitore 

, == Mycetes niger= Hurluer.- 

Noptea, dar mat cu sEmă. dupe “scYpătatul sărelut şi înainte de răstrirea lu, "mal mulţi, 
împreună, se desfât€ză urlând. Urtatul lor e _un fel de muzică, care are "părți cart se cântă. de toți 
împreună și părți cari se cântă numa! de unit, şi anume de cet „bătrânt, Când petrecerea e aprâpe 
să încpă; bătrânii, dou câte dou, se pun faţă În apă şi cântă sai 

se dăinuiesce de câteva: “or, până ă face, Vânt, apot ȘI despzinde câda şi 

7 

u'urlă câtva. timp, apot Po cu - mic cu mare, cântă restul concertului. - : : 
"Se nutresc cu fructe, cu insecte şi cu mici paser pe “cart le culeg s sau dle. Prind cu ca, ca și cu mânile. d . - . J 

 Maimufele cu Shiare - au la tâte' degetele ghiare, 
“mare. de la membrele. posteridre, la care au o > unghie | 

afara de degetul . cel 
ată, Exemple sunt:: 

Vistiti. - . | 
Vistiti (Fig. 59) sunt „cele! mai mici înaimuţe şi aia . de mici - “în cât. 

Să LL N



  

înaintea -    încap cu totul î 

*
 

aa a Fig. :39. — Uistiti — Mapale Jacchus = Onistiti, Ă 

- urechilor, câte un mănunchiii de peri tari şi lungi şi. o câdă “mai lungă, cua 
treia parte, de cât corpul. - ” 

Trăiesc adunate în "societăţi, în pădurile din America de Sud, 

L.ocuiesc în arbori. Dacă sunt liniștite, se cobâră :pe pământ şi umblă până la arborele în 

care voiesc. să se suie, iar daci sunt amenințate, sar din crâcă în crâcă și din arbore în arbore, 

N6ptea se ascund în scorburile arborilor şi se pizesc cu multă grije de şerpi, cari sunt vrăjmașit 

lor cet mal rii, 

Sunt fricose, neîncreglătâre, și “puţin inteligente. 

produc nisce sunete cari se apropie de cântecul uncr- paseri, 

Se 'vid fâre adese orl prin menageriile din Earopa şi unele „persone, - cari - pot să le sufere 

Când sunt libere şi se cred. în siguranyi, 

mirosul lor urât, le ţin ca -animale de lucs. 

Se nutresc. cu fructe, în insecte, păiajent şi : nici pase, | 

RR 

Ordinul Lemurienelor. — Ordinul. Lemurienelor coprinde. animale 

cari. se asemănă. fârte mult cu maimuţele, dar de cari se deosibesc prin 
7



- faptul că :au nasul lung, tibulos” şi lipit de fălci, ast-fel „că formeză „un' bot 

ascuţit. | Mai E 2 

Exemplu * “de mamifere cari . fac parte din acest ordin este: : Galeopitecul. 

* Galeapitecul (Fig. 60) are > înfăţişarea + unor lilieci Sf6rte mari. De la gât 

  
- . i. > -- | - -: 

Fig. 6o.. — Gateopitecul = = Galeopithecus volaus = Galtopitheqie, d 
+ 

, 

şi până în vîrful codei, copringend membrele anteridre. şi pe cele. „posteridre, 

- de fie-care parte a corpului, are întinsă o îndoitură a. pielei,. care” 1 L ajută ca! 

o umbrelă, nu să sbâre, ci să. sară peste distanţe mari, - 
_ . : , | _ „a . _ i _ E , i _ „ 

- Trăiesce în_Iadia, îi —_ 

Locuiesce în arboril din păduri, în asociaţiunt puţin numerșe, Ziua dârme, acățat cu picio- 

rele din“ dărăt de creci, "cu capul aplecat pe piept şi. învălit -de îndoiturile - pielet de 'pe laturile 
corpului ca de o manta. Stra, dupe ce apune srele, se -deșteptă, şi umblă prin. arbori, căutând 
nutriment, care consistă din fructe cărn6se, ouă, insecte, paseri şi mici | maniifere,. 

Este animal rar, Ă 

Ordinul Chiropterelor. — Ordinul Crivopierelor sau al “mamiferelor 
cu mâna în formă. de - > aripă, coprinde: mamiferele, numite, popular, diliecă. 

.



Liliecii au membrele anteridre terminate "cu câte o mână cu 5 degete, 

” dintre care unul, cel mare; e scurt, gros şi prevedut cu o ghiară, iar cele. alte ” 

4 sunt lungi, subțiri şi în formă de câsă.  -- - 

A De la: cefă şi până la câdă, de fie-care parte a “ corpului, au întinsă o 

îndoitură a pielei, care coprinde braţele, cele patru degete. ale mânet şi „pici | 

rele până la tars. Cu aceste îndoituri: de piele: se 

servesc ca de nisce aripi, ca să sbore. Exemple 

sânt :- Vampir ul şi Murinul.. * o. 

Vampirul (Fig. 61) are în "vîrful “nasului o: 

piele în forma unei frunze, în mijlocul căreia se 

deschid fosele nasale ; urechile mari în formă de 

- lingură, prevădute la basă. că o pieliță mică, care 

se culcă peste orificiul _conductului auditiv şi." a 

astupă ; gura largă și “buzele subţiri presărate cu 

  

- umfături sau tubercule, - - : IE i e ui | 

- Când - ţine” aripele întinse are o  rgime de Fig, 61, — Cap de Vampir 

m - | . , = Phyllostoma spectrum” 

9 70. . ii Da - ina . „= Vampir, 

 “Trăiesce- în America ce “Sua. ” a i 

Ziua stă ascuns în locuri întunecâse, iar “năptea- umblă “dupe nutriment, “care consistă din . 

"fructe “gustâse şi insecte, Când nutrimentul obicinuit lipsesce, atacă” paseri şi mamifere şi le suge 

sângele. N6ptea se apropie încet de Ginenil şi de ânimalele cari dorm, le deșiră cu dinţii pielea 

şi le” suge sângele ca o lipitâre” : ” : - 

- Se dice că în-unele locuri sunt aşia de mulţi Vampiri, încât 6menii. nu pot,.din causa lor, 

„si crâscă vite, De altmintrelea, ranele făcute de ei nu sunt periculese, pentru că el nu sunt veni: 

noşi, și pentru că se vindecă lesne. „ a , . 

| “Hrurinul. (Fig. 62) âre, . nasul simplu: botui, ascuţit: Şi urechile. atât de 

"-ungi încât, „alăturându- le 'de bot, î i întrec vârful. | - 

  „ i - E



= 

Fig. 

Fig. 63. — Cârţiţa, Subolul = Talpa europ 

Toiesce' în România Şi. în t6tă Europă. 

  

Zina “stă ascuns în crăpături de ziduri, turnuri de visericy şi poduri de case înalte, Sera şi 
n6ptea umblă, shurând neregulat şi aprâpe de văimânt, dupe nutriment, care consistă din insecte. 

Iarna cade în amorţelă şi stă în locul unde se păsesce, achiţat de obiecte, cu unghia de la 
degetele mart ale mânilor! sau cu degetele de la -. ici6re, fără „să mănânce, până aprpe de veră. | 

Este un animal tot atât de folositor -ca şi i Rândurică şi “aduce cmului r6ptea acelașiii, ser- 
Xiciu pe care Răndurica i'l face ziua, - 

„ Ordinul Insectivorelor. — Ordinul: Tnsectie orelor sau al mamiferelor 

6 

= 

ps 2 
Zac = 

  

3. — Ariciul — Erinaceus europzus 
= Iicrisson, 

Ş Sa SR 
45 Are Să ge Sfe 

See Se îi 
SI 

  

mâncătâre dei insecte coprinde mamifere, 
în general mici, cari-au dentiţiunea c com- * 
plectă . şi "molarii _„prevăduţi cu ridică: 
turi conice,- pentru ca să spargă şi să 
“frângă lesne cojile insectelor cu cari se 
“nutresc. Exemple sunt :. „Ariciul şi 
-Cârtiţa. 

Ariciul (Fig. 63) are pe creştet 
- şi pe -tâtă spinarea ţepi; botul ascuţiț ; 

- picidrele “scurte și terminate cu câte 5. 
- degete prevăgute la virfurt cu ghiare. 

= 

"“Trăiesce în Europa, 
Ziua dorme ascuns în crîn=_ 

guri sau . burueni, încolăcit, cu 
botul şi cu picidrele ascunse sub . 

vermi, ouă de paseri, br6sce, şo- 
” pârle, ş6reci, paserl și fructe, 

Iarna şede întrun cuib de 
- foi uscate, amorţit, până primă 

3 veri. Amorţ€la lut, însă, este uși6ră, 
Ş căci câna zilele sunt; căldurose 

plecă dupe nutrimnent, | 
„Puit- când se nasc au. ţe- 

- pile moi, lipite de corp e cu o ma- 
_ terie cleissă, 

“Cârtița (Fi g. 64) are 

burtă, N6ptea umblă dupe nutri- . 
ment, care consistă din insecte, 

Este un animal folositor, 

capul conic şi. botul as... 
a cuţit; picidrele scurte, ter-. 

cea = Taupe. minate cu câte cinci de. -



„
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gete prevădute la virfuri cu ghiare; ochii mici şi ascunși sub păr. Nu are 

pavilionul urechei. - 

Trăiesce în Europa, sub pământ, 'singuratică, 'şi'şt scobesce galerit în tot timpul anului, Pă- . 

-mântul care resultă din scobirea galeriilor este scos afară. Grămedile de pe câmp şi din grădini, 

numite populăr pppagarbie de Câr tiță, însemneză tocmai locul unde există asemenea galerii. 

| - Pămenturile afinate şi fără pietrisiă, cum sunt acelea acoperite de liveqt, "i sunt cele mai “ 

“priinci6şe, a : : - 

Cârtiţa este un animal forte folositor, pentru: că distruge insectele și viermii cart rod rădă- 

xinile plantelor. Singurul rău care pâte să facă plantelor este ca în timpul când își scobesc galerit, 

"să le rupă rădăcinile. cele mai. subțiri sau „să le mișce din loc. - 2 

XXIII. 

Ordinul Carnivorelor. - — Ordinul Carnivorelor sau al mamiferelor 

mâncătere de carne coprinde animale numite, popular, fiare. 

Carnivorele au capul sferic ca al Pisicet, dacă se nutresc numai cu carne, 

sau lunguej ca al Câinelui, dacă pe lângă carne” mai întrebuinţeză ca nutri- 

ment și materii vegetale ; buzele cărnâse. și presărate cu fire tari şi lungi 
2 

numite, popular, mustăţi. _ | - 

Au dentiţiunea complectă ; caninii lungi, conic, drepți. sau 'curbaţi, şi 

intre - măselele -din fie-care jumătate: de falcă vna mai mare, numită măscua 

carnasieră. Când animalul ţine, gura închisă, cornele_cârnasierelor de la falca 

superibră nu cad peste acelea ale celor de la 'falca inferidră -ci alături ; ; aşia, 

că taie între ele carnea sau alimentele,. întocmai precum lamele - unei perechi 

_de fârfeci taie hârtia sau: pânza. .. . „ i 

Au degetele piciGrelor prevădute cu' ine cari le servesc să ă prindă ş şi 

să rețină prada. - - - , - 

“Unele, cum e Ursul, când .merg calcă pe. “t6tă. talpa piciorului şi din 

acestă causă- şe numesc plantigrade, i: iar altele; cum e Câinele, nu calcă de cât 

pe virful degetelor, şi din acestă causă se numesc digitigrade. 

„Ordinul! Carnivorelor se “împarte | în patru Familii : Familia Urșilor, a 

Câinilor, a Pisicilor şi a Mustelidelor. ERE 

Familia Urșilor coprinde: carnivorele cari au corpul gros şi scurt ; " câda 

forte 'scurtă ; pici6rele „scurte, terminate cu labe late cu câte 5 degete, prevă- 

dute cu ghiare lungi, şi "tari; capul Iungueţ. Exemple sunt: Ursul alb şi 

Ursul Drun. - , n _ - , 

31920, — = Zoologie. a Ne . ,



   

  

Ursul alb "sau polar 

66. 

. 

    

Fig. 66. — Ursul: brun, Furnicaru 
7 N 

= 

1 Ursus arctos == Ours! bru 

„ 65. — Uzsul alb, Ursul polar = Ursus 'maritimus == Ours blanc, _ 

  

bătrân, “| are gălbui. 

lungime de. 2,60 și, 

la o greutate de 400*s- 

“Trăiesce în gheţurile 

“de pe marginile mălilor po- 
LE lare şi o mare parte din vită i 

i 27 'ȘI O petrece pe gheţsie plu- 
- titâre, "car! ?1 -plimbă de Ja 
un loc: la altul şi pe car! le 

părăsesce, -când vede că sa 

depărtat prea mult de țărm, -.: 

Este bun înnotător și scu- 

fundător. Ai 

„ *-Mâncarea ul plăcută 

-e carnea "de Focă, dar mă- 

“nâncă şi Pesct, Reni și Vulpi . 

„ “albastre pe cari. le prinde pe 

(Pig. 63) când e tînăr are--părul alb, iar. când e - 

"* Este cel niai mare din. 

tre Urşi; ajunge la o 

” 

uscat, Carnea lui este bună! - 

“și chiar. întrebuințată ca_me- 

__dicament. Ficatul lu! pare că 
7 , : 

-€ veninos sau cel puţin rău, 
: Pit aa 

66) are părul lung, ca: 

- feniu, mai mult sau mai 
puţin închis. Ajunge la: 
o lungime de 2"-,30și 

PR , E i 

la o greutate de 250kr. 

0 “Trăiesce -în părțile ve-- 

chiului continent coprinse în-. 
; „tre polul Nord, munții Atlas 
"şi munţil imalaia,, 

Dacă e sătul nu atacă 
pe om, dar dacă e flimind 

"atacă .ort ce'“1. iâsă înainte. 
“Se apropie de locuinţele ome. 

nesct şi cu "multă îndrăsnelă 
n. "Şt caută nutriment. Vară se 

“Uisul Bran (Fig. _



- uros mai mult cu carne, 

mutresce mal mult cu fincte, rădicint,: mYere și. furnici, iar când fructele” sunt rark şi timpul e fri- 

. Familia Câinilor coprinde carnivorele cari au urechile lungi, drepte şi ascu- 
+ 

-şite; botul lung; la 'picidrele din nainte 5 degete, iar la cele din dărăt numai 

“patru, âfară: de Hienă care are „câte patru degete la tâte picisrele, Exemple 

        
- > “sunt: Câinele,» Lupul, Șacatul, Vulpea şi Hiena... FN IE 

- - i _ 4 CR SĂ VS 

  

„n Fig, 67. — Dingo == Canis familiaris Australize = Dingo. 

__ Câinele are pupila rotundă şi ţine câda ridicată în sus, une-ori încovrigată 

deasupra 'spinărei, iar. cele mai de multe ori aplecată la o parte, spre stânga. 

Trăiesce pe tâtă suprafața pământului, -- - = 

| Câinir sunt: domestică şi silbateci, . - Ne - | | 

i Pribtre numerâsele feluri de Câini domestici sunt şi următorele: „Dingo,” St. Bernard, Epaş- 

mel şi Basel, a e 

„__ Dingo sau Câinele de Noua, Holaniă (Fig. 67) are înfățișarea unut Lup cu c6da stuf6să, 

Nu latră, dar urlă, Are mare ură în contra, altor Câini şi în contra Europenilor. Câţiva, car au 

„fost duși la Paris, au' început să latre; când au audit pe alții civilisați lătrând. 

7 
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Câinele Si, Bernard (Fig. 68) este mare cu ptrul lung, negru sâu negricios, “Este forte inte- 

ligent şi se dreseză, de călugăril din muntele St. Bernard, să-umble prin munţi dupe călători- 

rătăciţi şi să "1 aducă la monastire, Unul, numit Paryy, a scăpat ast-fel peste 60 de Gmeni, cari ră- 

” tăcind prin zăpedt, erau expuşi la-0 mârte' sigură, -... . , | 

, Se zice că neamul adevăratulul Câine St, Bernard s'a stins“la anul 1816 şi că de atunci căt 
__ dugăril . dreseză Câini de diferite, alte neamuri, pe cari 'I numesc * Câiz? S7, Bernard. sau Câim - 

dernardini,- 

a... 

> 

  

o - Fig. 68. —-Câinele St,. Bernard == Canis familiaris alpinus 
-. - a == Chien du Saint-Bernard. N 

Ziagneul (Fig. 69) este Liţos, alb cu pete cafenit sau neg, Este inteligent, 'credincios și 
se ţine ca animal de lucs, - 

  
o Fig 69. — Epagneul == Canis familiaris entrarius== Epagneul, | - 
„Basetul (Fig. 70) are corpul gros, lung, bine desvoltat, dar picidrele scurte şi grâse. Unii au picidrele din nainte strimbe, bar'că ar fi frînte de la încheiătură,. îar alţii -le au pe tste drepte. 

+



| Sa e. . 
-. , * 

- . . 
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-_ Câinit sălbatect sunt proveniți din Câinii domestici, cart au rătăcit şi s'au obicinuit să trăicscă 

singuri, în locurt sălbatice. Exemplu de acest fel de Câin! este Dingo, care s'a descoperit în stare 

de sălbăticie la 1699, în Austra= ” | 

“ lia, unde trăia în haite şi ataca 

Cangurif. De la colonisarea Au-" 

1 Stralief cu Europeni atacă mat Ă 

mult Oile, din care causi este” 

persecutat de 6meni.» 

Lupul (Fig. 71) are 

- forina unui Câine mare cu 

părul, scurt şi des, cenu- 
şiu, vînăt sau negru, cu” 

câda stufosă și atârnată . 

în jos. o 

  

-Trăiesce în ţările cu climă 

rece sau temperată din amândouă 

emisferele, or! şi pe unde păsesce 

de mâncare, îi . ia : N , . 

„Vara umblă singur sau întovărişit de LupGică, iar iarna se adună .şi formeză haite de s te 

de individ, a LL | | E LL N 

Vara vânâză mal mult în pădure, iar iarna, “când este flămând se apropie de locuinţele 

omului şii atacă vitele. Are lăcomia de a'omori, când intră într'o turmă, mat multe animale de 

Fig. 70. — Basetul = Canis familiaris vertagus — Chien basset, 

cât pâte să mănânce -la -un prânz, 

  
a Fig, 71. — Lupul = Canis lupus = Loup. 

pi ,



70 . p | p | a 
= 
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"Din causa pagubelor ce”face 6menilor, este persecutat și omorit. prin diferite” mijlâce.. Din tâte ţările din Europa, Anglia a reuşit 'să” stârpescă 'de pe teritoriul e. Ei | : Ni a a a i „ Șacalul (Fig. 72) are corpul 
Ea mare ca al lupului ;- câda lungă 

şi pătul galben-roşiu ca al Vulpei; 
| pupila-rotundă ca a Câinelui. 

Da E Trăiesce în A frica centmală, Asia ori- 
* E entală, Grecia şi Dalmația, E 

> Umblă- asociat cu alţi! în haite, dupe 
" nuuiment, şi nu cruță nimic din ce" icsă 
„Înainte. -Viclean. şi îndrăsneţ, se + furișeză 
pe lîngă :locuinţele . omului şi 'X ar face 

” mari pagube, dacă nu ar fi simţit şi pus pe 
g6nă de Câini, cari nu pot să'l sufere, 

Ziua “este tăcut, iar după apusul s6- . 
reluY și t6tă n6ptea "produce un urlet plân- 

: gEtor, trist şi nesuferit; cea ce. a făcut pe e Aabf să"! dea numele de Şacal, adecă de. 

  

Fig. 72. — Şacalul, Ciacalui == Canis aureus = Chacal, artătar, a 

Vulpea (Fig. 73) are corpul ca -al Câinelur; picidrele scurte ; coda lungă. 
pe ÎN 
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şi stufâsă; părul toşiu sau colorat în ante; pupila _în formă de crăpătură 

„verticală. ia - CT 
. 

z 

. Tekiesce în Europa, în viezuini, „pe care le scobesce singură sau le găsesce făcute. de alte 

animale. _ . - . 

Ă Umblă singură sau însoțită numai de fainilie şi nici o dată nu se adună în haite. Ă 

Ă „Dacă împrejurul viezuinet este linişte, umblă și ziua după vânat, îar dacă se teme de Gment 

i "sau de Câini, stă ascunsă pănă s&ra, târdiu, - A - ” 

. Când are put, se strecâră pe lângă locuinţele. oiaiilul: şi 'răpesce din -orătenil, iat în cele 

- alte timpun se nutresce cu Ş6rect de 'câmp, cu lepuri,; cu pul.de paseri Şi din când “în când, cu 

câte o Giină sau Raţă, pe care întimplarea "to scâte înainte, i 

Mişcările el sunt repegt şi făcute cu atâta dibăcie, încât dispare din . naintea ochilor, 

Câinilor şi "1 încurcă așia, că nu! pâat dau de urmă, 

i Hiena. (Fig 74) are piciGrele, din nainte mai lungi de cât: „cele din dărat, 

frânte la mijloc şi împinse în năuntru, i ” 
pi =, 

| Părul lung, aspru şi _- ÎN N: 

cam ar "i formeză, pe: - 

muchia gâtului și dea lun- 

gul şirei spinărei, pănă în, 

„ dreptul şelelor, o c6mă. 

“Trăiesce în ţările” tempe- 

 -rate-din Asia şi Atrica, coprinse 

între. oceanul Pacific şi oceanul Ă 

Atlantic, . . Ie . - 

Ziua “stă ascunsă î în fundul A 

peșterilor, În. locuri întunecâse, 

iar n6ptea umblă, împreună cu. 

altele în haite, urlând după nu - 

triment, Te o [ : 

EI Licomă dar fricâst, nu a- 

tacă de cât animale - slabe, cari 

nu se pot apăra, Se ţine în apro- 

- pierea satelor, a lagărilor şi dupe. 

caravane, pentru ca să mănânce - - 

"animale cari mor de ostenâiă, de. fâme sau „de. sete. Are o deosebită plăcere să mănânce carne” 

stricată, Intră n6&ptea în- cimitire şi desgrâpă morţil, iar când cadavrele "1 lipsesc, mănâncă tot fe- 

Ă lui de putregiciuni $ sau ataci animale vii, . - : 

Afiicanii nu împușcă Hiena, nici nu o omâră cu vre o armă preţi&st, pentru că au super-,, 

_stiţiunea: de a:crede, că “armă aceia cu care se. omră, o Hienă, se spurcă ; de re ce ]liena este 

-un animal forte murdar. Din causa acestei credinţe, Iliena se immulţise peste măsuri în Algeria, 

  

Fig. 747 — Iiena = Ayena striata == - tipene. 

e - 

7 

înainte de venirea” Europenilor. E a | . B E 

. "Este un fel de Hienă vărgată şi un alt fel pătat ea : 

ne “ Uzletul Hienel vărgate este. un 'sgomot, ale. cărui s sunete variază, 

5 un fel de ris extraordinar. Pa e a DR 

“iar al KJienel pătate este 

p



, Ă - i 

Familia Pisicilor sau Felinelor coprinde carnivore cari 'au capul mare, 
rotund,. aprâpe sferic ; urechile mici -şi forte mobile ; botul scurt; buzele grâse, 
presărate cu mustăți lungi. şi ţepose; la picidrele din „nainte câte 3 degete, 
iar lă cele din dărăt numai câte 4, tote „prevEgute cu „ghiare curbe şi tăie- 
tre ca briciu. 

În timpul. mersului şi al jocurilor plăcute, Felinele țin ghidrele ridicate în sus, culcate pe dosul aber şi ascunse 'în teci formate de îndoiturile pielei, iar când sunt supărate şi vor să se r&sbune, sau când * şi i prind prada, le scot din teci şi se, servesc de île ca'de nisce cirlige. 
Exemple sunt : Ze, Țigrul, Pantera, Rîsul, Pisica din vechiul con- tinent .şi Jaguarul din noul continent. 1 

| Leul (Fig. 75) este cel mai mare dintre „carnivore. Corpul lui, în n dreptul 
— a umerilor este mai în- 
3 alt de “cât în dreptul 

şoldurilor, din care | 

_causă, muchiă spinărei 
nu “i este orisontală ci 
oblică. 

Părul lux e scurt; 
"galben, cărămidliu, brun 
sau negru. Bărbatul are” 
împrejurul : gâtului: o. 
comă, care "dă o în- . 
fățișare falnică şi în 
virful câdei portă un. 
mănunchiti de peri. 

T răiesce în 16tă Africa 
“şi în o mare parte din Asia 
occidentală şi centrală. 

- „1. Ziua stă. ascuns. în crânguri, lunci, păduri dese și în “locuri sălbatice anevoie de Cutreerat, Sera pe întuneric umblă singur şi numat rare ort întovărăşit de Ledică, dupe nutriment, care consistă din. animale erbivore vir. + Este cel mat puţin viclân şi cel may puţin inteligent dintre pisici, dar în - schimb are o - putere aşia de mare, în cât cu o. lovituri de. labă sdrobesce spinarea unul Cal și cu o. mușcătură sparge vertebrele din gâtul unui “Bou, 
” In locurile în cart nu locuiesc Gmeni, stă la pânâă şi așteptă pănă când vre “un animal - trece pe din naintea IuY, iar în acelea-în carf trăiesc -6meni,. se duce drept, fară sfială, şi le atacă. turmele, Când este încă departe, 'ŞI anunţă sosirea printr un răcnet, care înspăimântă, animalele, le : face să "și picrdă cumpătul, să alerge în desordine şi să cadă „mat lesne în hiarele lui, Arabi aseamănă răcnetul lut cu tunetul, . - Paguba ce face un Leu Gmenilor din locurile pe unde irtissce, « este de _20000 fr, pen Din causa acestei înseinnate pagube, este: urmărit şi nimicit prin aiferite mijloce,, i 

  

Fig. 75, — Leul == = Felis leo = „Lion.
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. Infaţizârea lut 1 mărâţă a făcut pe Gmenii să'l numescă regele avuimalelor, dar calităţile pe 

cart i le atribuie poeţii şi povestitori! -nu se potrivesc cu acelea pe cart le are. In timpul nopţel 

e zioiii şi curagios, în timpul dilet e Zeno. Când e flămind e înigreziter, când e sătul e gezzeros, 

Tigrul (Fig. 76) are corpul cilindric; piciârele scurte ; părul scurt şi lius; 

blana galbenă bătend în “portocaliu cu vergă. negre sau cafenii închise; faţa 

- înconjurată de favorite aprope albe, cari cu timpul: se fac mari şi "i dau în- 

 făţigarea unui bătrân înţelept. - m . - 

  

      
  
      

— „Fig. 76. — Tigrul = Felis iza = Tigra Ia 

"“Tetiesce în tote” țările din Asia, dar mat mult în locurile bâltâse' din “zona căldurâsă, în 

_ păduri şi crânguri. dese, unde este“ în siguranţă şi unde pâte să vâneze cu înlesnire, Se urcă în 

arbori. Innâtă cu atâta înlesnire încât nu numat că trece, în not, fiuvit şi rîuri, dar t trece-şi braţuri 

de: mare, cum este acela care desparte insula Singapura 'de continent; 

Se nutresce cu carne prâspătă şi atacă animale” 'de oil ce mărime, De om nu numa! CA nu 

"i e frică, dar 7] şi caută casă'l atace, Când înbătrânesce "! place să se ospăteze ” numai cu carne de 

om, Cu t6tă grija -ce-au “locuitorit din India de a se feri de el, în fie- care an trebuie să piâră, din 

“causa lui, câteva mil, E - E .- | Pa . 

 Paitera. (Fig. 72 are. formă Tigrului, “dar e mai mică de cât el; blana 

galbenă-roșidră, presărată cu pete negre de două feluri, unele mici, pline şi 

colţurate; altele mari, inelare, cu mijlocul £ roşior sau galben-re -roşior. | 3 

- 7 
- - .



TIN e LEII a CR 
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a Fig, 77, — Pantera! Leopardul, Pardoşul == 'Felis 
ia : „pardus == Panthere. 

cf 

N . 

.* Pisica sălbate 

pare înză, că fol6sele. ce 'aduce sunt may 
-tegiată, iar nu persecutată, 

Pisica domestică = Felis: domestica — 
ci: dintr'o -alta, numită Pisica înmănuşiată . N Ă 

. N . 

N 

m 

că (Fig. 78) are corpul mai 7 
„> domestică; coda mai scurtă şi mai stufâsă ; bla 

  

sica 'stlbatecă, Miţa. silbatacă = Felis 
catus == Chat „Săuvage, . : 

        

— 

  

LR 

” “ca să se sature, 

i 'Trăiesce în Africa şi 

Asia, _ a 

- Pantera din Africa se 

mal numesc și Zeezard, 

Este un animal vioiă, 

Se urcă cu mare înlesnire în 

arbori şi se furişeză, printre 

crect, cu o dibăcie” vimit6re. - 
„Când urmărește vre o- vieti. 

mă, stă neclintită ore întregi, 

“ mişcând numay= virful câdei, 

„pănă să îi vină” bine ca “să 

se arunce asupra et Când e 

” Aămindă, e îngrozitâre, Atacă. 

animalele “domestice” şi face 

mari pagube, pentru că omâră 

. mal mult de cât"! trebuie 

ung. şi. mai gros de cât Pisica 
na cenușie vărgată cu negru. 

__. “Trăiesce în Europa, 

a „Ziua stă -ascunsă. în. 
scorburi de. copaci, în crăpă- . 
tură de stânci sau de pimânt 
Şi: chiar în viezuini părăsite. 
de alte. animale, Nâptea um- 

""blă singură sau întovărăşită 
de.-soţie, dupe nutriment, care 

- consistă 'din carne -prâspătă - 
de mamifere şi de pasert, -- 

„Este și: pigubitâre și 
“foloritGre omului, Este pigu- 
- bitâra, pentru că atacă pase- 
„zile - domestice ŞI - nimicesce. 
vEnatul,. care nu are alt vrăj- 
maş mal: mare în pădurile 
nâstre, Este folositâre, “pentru . 
că distruge! Şorecit, Şobola- . 

„Di, -Dihorit, ” Nevăstuicile şi 
- alte animale vitimătâre," Se 

ar de cât pagubile ce face şi ast-fel fiind, trebuie pro- 

r AR 

— nu se trage din Pisica: stlbatecă. 
= Felis maniculata — care trăiesce- 

i: ai
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D 

în-Africa centrală şi în Palestina şi care are pe blana de-pe picidre și de pe 

„c6dă vărgături negre în. formă de inele, pe aceia. de. pe. cap pete lungi, iar 

+ 

ii 

Pisicel domestice este Pisica 

pe” aceia de pe laturi „pete: neregulate. a 
O probă că părintele. 

înmănușiată este faptul, că 

pui! eY,: chiar dacă ar fi albi 
„de tot sau negri de tot, când. 

sunt mici, au pe câdă vergi 
' puţia mai îuchise_sau puţin 

may deschise de cât col6rea 

generală a blănef. 

„Risul Fig ig 79) are 

urechile drepte, ascuţite 

şi terminate în virf-cu 

„un: moţ -de peri; pă&- 

rul: de pe. Gbrazi. pre- 
lungit în formă de fa-, 

vorite; blana colorată: 

  

  

Pe. 79. — _ Rîsul Lynx vu ris = Lyn, 

dupe timpuri, şi anume, vara. “brunteroșiră sau „gălbuie pătată cu. caftăiu, iar 

iarna cenușie. argintie. 

. "Trăiesce în Europa. 

" Vara se urcă în arbori şi stă nemișcat pănă « se trecă un: “animal, asupra cărma să se asvirle, 

" Iarna, pe, zăpadă, gonesce Iepurit, sărind 'din distanţă în distanţă,: Atacă animalele domestice şi din 

- causa. pagubelor ce face omului, este urmărit Și nimicit pin t6te mijlâcele. 

Faguarul Fi g. 
80) are. forma “unei 

Pantere mari, de care 

se deosibesc numai prin 

faptul, că petele inelare 

“au mijlocul reşior, pre-" 
“sărat cu puncte negre.; 

“Blana lui are colori fârte 
„diferite şi adese ori puii 
din acelașiă cuib, au 
fic-care câte o col6re 

deosebită. o ” 

  

i Fig. So. —_ jaguarul = Felis onga = Jaguar, 

k 

Tri iesce în America de. Sud. 

- Locuiesce. în păduri 

anitnalele cari vin să se adape. "Se urcă în arbori cu înlesnire şi înnât 

„time de felărt de animale printre car 

și câmpit, Jar iat cu , seamă pe jărmurit umbriţi a! apelor, unde venâză 

x forte bine; Atacă o mul- 

i și pe Cai, Tapiri, “Pecaris, Pasert, Sopâne, erp “Brâsce
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țestose, Crocodil şi Pesci, pe care i.prinde cu laba, Pe Om '] atacă numat n6ptea şi Carnea lui 
"! place aşa de mult, în cât când îmbitrânesce ”] caută înadins, . pentru ca să] sfâşie şi 'să se ospăteze. 

Familia Mustelidelor coprinde carnivore. lungi, subțiri” şi cu picidrele 
scurte. Exemple sunt: Vzzz urile, Xderul, Samurul, Dihorul, Fermelinul, Xe 
văstuica şi Vidra. N - 

- Viezurile (Fig. 81) are botul gol şi aprope ca al Porculur; urechile și 
ochii mici; corpul mai gros în dreptul şoldurilor de cât în al umerilor ; blana 

nâgră pe burtă 

şi cenușie pe spi- 
-nare;-de fie-care - 

“parte a. botului 
_„câte o bandă n€-- 

gră, care coprin- 
de ochii şi ure- 
chile. . > 

- „"Frăiesce în ţăr- - 

rile cu .clima tempe 

„rată din, Europa și S 

  

_ o . - „m 2 Asia,  Leocuiesce în. 
Fig. Sr — Viezurile Bursucul == Meles taxus === Blaireati, - - * “viezuini pe cart. le 8 , , p 

_ - „_*. sapă singuri în locuri” 
liniștite. Ziua stă ascuns, iar nâptea umblă după nutriment, care cousisti din Şorecă, Paseri,. Şopârle 
Brâsce rii6se, Furnici şi Girgăunt, al căror az veninos nul supără, L6mna se nutresc mat mult cu 

- fructe, struguri și porumbi, Iarna 

. „cade. în moneli şi cât ține frigul, 

besce forte” mult, . - 

dorul (Fig. 82) are 

= î coda lungă și stufâsă; ; prul 

, ji 2 de două feluri, unul mat scurt, 

7. subyire şi mâle. formăză un 

„ fel de puf, altul mai lungşi 

mai ță&pos, presărat. printre 

mt blana . castanie- negră, 

A pătată la gât cu „o pată por- 

tocalie. . 
NR | | - “Trăiesce în iuropa centrală, 

Fig. 82, — Jderul, Şderul = Mustela martes' == Martre, „în: păduri bătrâne, departe de locu- . 
- înţele omului, a 

- Stă în scorburile arborilor, în crăpătură de stână, sau în cuiburi de Corbt, de Un şi de 
“Veverije. Daci pădurea nu e cutreierată de Smeni umblă și ziua „după vânat, dâr de obicei umblă 

   

    

   

  

- - 

 



nâptea. Se nutresce cu 

- paseri,” mici mamifere . = 

și la nevoie cu fructe, - 

- miere şi insecte. Când 

prinde un animal, 

„face o tăietură la gât... 

şi 1 suge sângele. 

_î Se: prinde nu- - 

mal cu lațuri şi. cu. 

clupse, pentru ca să 

“nu “i se strice blana, 

care e forte fruimn6să 

şi f6rte scumpă. Cele 

mat frumâse blănt de 

jder se aduc din Scoţia 

_şi din Norvegia. 

+ Samurul (Fig. 

83) are forma ]de- 

aului ; pe talpele picidrelor 

“1 cresc peri tari, ca de pe- 

pie, cari-"l ajută să umble 

pe zăpadă întărită; părul ca. 

şi al Jderului de două feluri 

“de lungimi; blana desă şi: 

"forte mâle, castanie pe spi- : 

„nare, 'negrici6să pe piciore, 

şi cu o pată gălbuie-spălăcită 

la gât. ! 

” Trăiesce în regiunile reci ale 

“Siberiel, între Uralt şi Camciatca, 

„Se nutresce cu Veveriţe, cari 

în părţile locului sunt fârte numer6se. 

E - Se vâneză cu laţuri şi” cu 

.clupse, în. timpul iernet, când “frigul 

e aşa de tare în cât -mercurul în- 

gheții în termometru. Blana lut e 

fârte frumâsă şi forte scumpă, mai 

  

7 Fig. 83 5 > 

    

„— Samutrul, Zibelina — Mustela zibelina = Zibeline.- 

  

Fig. 84.—Dihorul de câmp, Puturosul=— Putorius putorius==Putois 

scumpă de cât a Jderulut. Cele mal | [2 

frumâse blăntseaduc din împrejurimile, 

de la Iacuţe, Ocoţe-şi din Camciatca. 

Siberia: întregă produce - pe “fie-care Și 

an' 100,000, Locuitorii „din părţile ' 

(unde se ocupă mult cu vânătârea. 

„lor plătesc contribuţiunile cu blâni. 

de Samur, în loc de bani. 

   

  

   

>, 
bo 
% E 

Fig. 83.—Hermelinul, Cacomul-—Putorius, erminea==Hermine.



  

Dikorul (Fig: 84) are urechile. mici „câda lungă părul de două lungirt; 
" blana brună, albicidsă - împrejurul: botului, î. -.: 7 - 

Ă Trăiesce în Europa, în arbori scorburoși şi pe lingă locuinyete omului, căruia une e ori "X face - pagube, pentru că'Y atacă paserile din curte, iar alte orl "1 aduce fol6se, pentru că mănâncă Şoreci! şi Şobolanit; . . . Sa . Afară de paseri şi de “mamifere mat minâncă Betace, Şopârle și Şerpy. Ca şi Ariciului, ve. ninul de Viperă nw! face ră. E Ă _ 2 A Se vân€ză pentru blana lul, care este mat eftină de cât a Şderului şi a Samurului, Cele mal frumâse blănt se aduc din Germania. | i - i o 
 Hermelinul (Fig. 85) are forma Dihorului, Blana: "1 este colorată dupe: “timpuri, şi anume, iarna e albă, iar Vara e castanie, afară: de virful codei - care €e:în- tot: de-a-una negru. - N a « 

- Triiesce în țările de Noră, Este forte îndrăsney « şi. nu "e frică de nimic, Atacă animale | mat mari. și mal mict de cât el şi chiar! pe om. Dacă prada e prea mare și nu pote s'o sfâșie, se mulţumesce să lingă sângele, care curge din rănile ce i le face cu unghiile. ”. „Se vânezi iarna şi cu 'blănile lut se împodobesce hainele „scumpe; peste cimpul alb se pre: sară. vtrfarile negre ale codelor, - 
PI a ia " a - Nevăstrica (Fig. 86) e mică, 

a Aa lungă şi subțire, Are blana castânie 
„ închisă, roşioară pe spinare şi albi- - 

E cidsă pe burtă, în tot timpul anului. 
i T'răiesce î în Europa, în ţările « coprinse 
între. sudul Norvegiei şi Mediterana, Are, 
aceleaşi calităţi și defecte ca Hermelinul. is. s6, AU Neszistuica, Helgeaua = Putorius' “vulgaris - Grecii cet vechi o domesticiseră şi o țineau A - == Belette:- Ă pe lingă case „ pentru « ca să vâneze Şorecil. 

    
Fig. S7. — Vidra = Lutra vulgaris.== Loutre, | i. 

- ' o. - iei E . > a T 
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„N 

“Vidra (Fie. 37) are nările nasulit în formă de crăpătură ; urechile mică; 

buzele grâse presărate cu. mustăţi răsucite ; degetele. unite - printr'o pieliţă ca 

“ale Raţei ; blana « castanie: . - -. a 

Trăiesce în "Europa şi în Asia, între cercurile polare şi munţi Himalaiă.. i 

Locuiesce pe lingi ape, în viezuini, pe cari le scobesce singură. - Este vidie; tnnctă şi se 

"scufundă cu multă: repediciune, Pe uscat merge greu-. 1&rându-se cu.burta pe pământ, dar adese ori 

face călătorii mari, pentru ca să trecă de la 0 apă la alta, Se nutresce cu pesci, brâsce, rac, ma- 

„_mifere şi paseri. - e po A _- 7 

Se vEneză.. pentră piele; pentru pagubile” ce face: în bălți şi eleștae şi pentru. carne, care se 

mănâncă! în unele tări şi pe care catolici! o admit ta post, ca pe cea de pesce, ee 

i XXI e 

Ordinul Rogătărelor. — Ordinul, Rodtăvelor sau al mamiferelor cară 

rod, coprinde mamifere cari. au dentiţiunea necomplectă, . de Gre-ce. caninii le 

lipsesc; 4 incisiv, câte doi la.fie-care falcă, câri cresc în continui, “dar cari cu E 

cât cresc cu atât se “tocesc. de corpurile 

-pe cari le rod ; .măselele pe ' feţele de 

deasupra prevăgute cu ridicături în formă 

de dungi, cari râcăe alimentele intro- 

dăse în “gură, așia precum o; pilă răcăe. 

fierul sau alt. ceva. Ma A 

Exemple sunt: Veoeriţa, Casto- 

7ul, Şobolanul, Șorecile, Porcul spinos, 

Jepurile Ş şi Jepurile & casă 

Veoverița (Fig. 88)-e. „mică. Are | 

urechile forte mari, -părâse. şi terminate” 

cu m6ţuri de „peri tari; coda fârte lungă - 

şi stufâsă ;. blana de. coldre “deosebită, 

E dupe feluri şi dupe timpuri, roșie, ară- 

„mie, brună, aer, albă peste t tot-sau - . 

„ pătată. 

 ripăiesce i în Europa şi “Asia, E , 

Locyiesce An păduri şi se repau &ză în cui- 

"buri - aşegate in scorburile . arborilor. sau între. Fig. s8, — Verei = Sura vulizaris . 
"== Ecureuil, 

  
„ «recile grâse, Se nutresce cu fructe, sămânţe, ouă, 

put de. paseri şi listare tinere, De cu vara, când - 

+ . 
4 

j 7
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fructele sunt + abundenie; 'ŞI strânge provisiuni pentru iarnă, Vrăj naşul cel mal mare al eY, în Europa 

e ]Jderul, iar, în Asia “Samurul, _ 

Castorul (Fig. 59) are corpul gros și scurt; coda “turtită “în formă de 
lopată şi acoperită cu: solzi; degetele. de la: picidrele din -dărăt unite printr'o 

o membrană ca ale Raţei; 

       

_ 1 părul de dou& lungimi; 
site, IT blana castanie: î Si PA a ARI Sl ice în - blana castanie; în par- 

  

tea inferidră a abdo- 

menului douE pungi, 
cari produc o substanță 
mirositâre, numită cas- 

„Zoreuat. 

| | Trăiesceţin Europa de 

Est, în Siberia]şi în Anie- 

rica_de Nord, | 

R Vara locuiesce singu- 

ratec în viezuiny, iar t6mna 

"se asociază cu alţii şi îm- 

preună cu e! construiesce, în 

„marginea. apelor, locuinţe de 

“iarnă, Locuinţa unei socie- 

„_tăţI are înfățișarea unui mic 

oraş, care are .tâte! casele la 

“fel şi cu- două caturt.. Catul 

“de jos; singur -prevădut cu 

ușe, servesce de magasie a 

prov isiunilor de iarnă, iar cel 

de sus, ca sufragirie, salon şi 

dormitor ; pentru că” numai 

în el mănâncă, se odihnesce 

“Fig. 89. — Castorul, Biberui, Bebrul == Castor! aaa ? d6rme, RE 
— Castor, „ - -Nutrimentul lut con- 

: a . sistă din rădăcini și coji mus- 

Sag e ee epettiaa mesa nea 

  

- "este vătămător pădurilor, 
Se venză pentru piele,” pentru: castoreum şi pentru carne, pe care biserica “catolică o admite 

în post. Americă dă în comerţ, pe fie-care an, 100 000 blănt de Castor. 

- a . 
PR ai - ” L] 

 Şobolauul. (Fig. 90) are urechile late şi rotunde ;. câda forte lungă, în 
cinsă de aprope 220 inele; blana brună Cenuşie. - 

- i - N 

- NR Ă „_. -t6se' de arbori, din care causă -



  

| “Prăiesce apr6pe peste tot pământul Origina. lui este asiatică, In Europa a venit ca spete”: 

în 1727, când o trupă, numerâsă a trecut în not fluviul Volga. Din Europa, corăbiile 1 au. trans-, 

portat în cele alte părţi. ale pă- . 

mântului, pe unde locuiesce. : 

Este curagios, tiran şi « se 

îmmulţesce fârte repede. 

“Mănâncă, strică şi distruge 

tot ce întilnesce,. ... î-, 

_. Sârecile= Mus mus- : 

„culus=Souris—are forma” 

Şobolanului, dar e, mai 

mic ; coda lungă cât. şi 

corpul, nu este încinsă de 

cât, cel mult, de 180 de 

inele. SR 
Trăiesce pe iza locuin- 

țele orâulu! şi se îmmulţesce aşia - 

de repede, în cât dintr'o Şore. 

  

Fig 90. sobolanul, “Chiseanul, Guzganul, Cloţanui, 

cidică, în lunele “calde ale anu . = Mus decutnanus == Surmulot. 

jut, din Aprile şi până în Oc- | 

vombrie, s'a calculat că se fac peste 200, E ÎN : 

Se nutresce, ca şi " Sobolanul, cu tot ce. întiiriesce. : Ra i a 

Porcul spinos (Fig. 9i) este scurt, , gros şi greoiii.. Are picidrele scurte 

şi “a degete ghiare lungi | | E | Sa 

şi puternice; pe spinare, , 

începend de la frunte că- 

tre câdă, o comă, pe care 

o resfiră dupe voie. Acestă |. 

comă e formată în partea- 

” despre cap. din peri lungi şi 

"groși, îar' în partea din 

mijloc şi în partea despre 

câdă, din ţepi, cari când se 

lovesc unele de altele pro- 

-duc un sgomot, ca acela ce 

se produce, când surcelele 

uscate se lovesc între ele. 

i Trăiesce în localităţile din 

„prejurul Ă Mediterane, în Europa, | e | i 

Asia, şi. Africa: - -. 
, 

Ziua “stă ascuns în “iezuini, iar n6ptea umblă dupe. nutriment. Când este ameninţat'de vre 

îi un pericol, "şi bagă. capul sub burtă, se ghemuiesce şi "şi resfiră sepile, : | „! 

= . „+ ' , - | 0: 

  

- Fig. 91. '— Porcul spinos, Porcul ghimpos == Hystrix cristata 

= Porc-epic, ? . 

x RE „51920. —  Zoolegie., pi “
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 Tpurite (Fig. 92). are urechile fârte lungi, în formă de lingură; Pici6-. 
rele din “dărăt. mai lungi de. „cât cele” din nainte; blana .sură pe spinare, şi al-, 

a 

biciGsă pe. burtă. 

“Tetiesce în Buropa. - 

Locuiesce în câmpii, dealuri . : 

şi munţi micr. Ziua stă prin păduri, 

" cringuri, vi! şi burueni,' iar n6ptea 

i€să la câmp, pentru a'şi "căuta nu- 
” triment, .care' consistă . di rădăcin! | 

şi plante :cărnâse, Este forte fricos 
și fuge forte repede. Carnea lut este 
roșie închisă. N 

  

Fig, 92. — Iepurile == Lepus. timidus = Libre, - Tepurile de-casă (Fig. 93), 
m "este mai „Mic, “mai scurt şi 

mai - -gros de « cât. cel de câmp. Are picisrele din dărăt mai scurte de cât cele 
„din nainte; blana ca acelui de câmp. 
i DE Sa a De | n up “Triiesce în Europa, silbatec, . !- 

i - 1 îi în unele locuri nisipâse, unde pote 
să "şi scobâscă viezuint, Se nutresce 

- lor”şi grădinilor. Carnea lul este 
albă.- Din el se trag toţi Iepuril-de.- 
casă domestici, cari se îngrijesc de 
6meni pentru carnea . și frumuseţea 
părului lor, care este colorat cu co 
lori forte deosebite de acelea cu care 

"e colorat al celui sălbatec,: 
  

.- Ordinul Proboscidie- 
nelor. — Ordinul Probosci- | 
dienelor.s sau al mamiferelor cu. 
nasul în formă de. tub Sau - 

- de trompă coprinde. un sin. : 
gur fel de animal : Elefantul. Dă : IN Ai Elefantul este cel mai - 

„Fig, 93. — Lepurile- de-casă, Iepurile- deornose = Lepus ! mare. animal de pe uscat, -  cuniculus = Lapiu. Are urechile .î în formă de a: 
părătâre, forte late şi pleoș- 
mpă şi prevădut în vârf cu 
n  tâte direcţiunile - și: prinde 

7 

  

i pp . , 

tite ; ochii mici ; nasul prelungit în formă de tro 
o prelungire i în. formă „de deget, care 'se. „ migcă, î 

  

"cu planțe și este vătimător câmpii- .-..



ES 

x 

„sunt deşi şi formeză un moţ. Da 

+ “bXII, până la cap, 

“car le recoltăză, 

  

cele mat mici lucruri ; ;- doui. dinș incisivă forie desvoltaţi. la falca: superiără. 
eşiţi afară! din. gură şi numiţi Zoli sau apărător! ; "pielea negriciosă, - grâsă! - - 

sbîrcită şi presărată cu peri tari şi forte rari, afară de virful câdei, . unde. 

- - pn 

“Teăiesce în Asia și Africa. - i Ta A . 

Elefantul din Africa are urechile aşia de late, în. cât acopere gâtul ș şi umert şi « se ating prin - 

 margint, deasupra cefel şi dedesuptul use, iar cel din: Asia. are urechile may nici, ascuţite în 

partea de jos și . , Masi st 
„ucite la marginea. ” | 

de sus. . 7: 

_ Locuiesce în. 

"pădurile umede din 

locurile băltâse. 

Ziua, în orele căl-. 

dur&se, stă ascuns . 

” în locuri ricorâse 

sau” cufundat în 

e
 

i
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Ventru ca să se a. -! 
" pere de musce şi 

de alte insecte,  -. 

cari 'şi depun ouăle 

pe spinarea lut, 

“Sare vecinie” este * 

plină de animale 

parasite și pe care 

are orl paserile, î 

=
 

lipsesc. A Nptea um- N 

blă; asociat cu alțit 

  

„În trupe,.dupenu-. » o aa - - n | 

: einen i con. ” . Fig. 94. — Elefantul de: Africa = Elephas | africanus, _- 

- =E I dAfri ue. 
“-sisță din frunze,  .: ... _- lephan que, 

"lăstari şi coji de. : . SI a : a 

„arbori, i a “ Să | E 
ei . - Pa i 

„la. vic face. o călătorie. nesfirită, "pentru. ci. nu se stabilesce la un loc, ci umblă din loc 

 2ugloc, trecând apele, munţii, deșerturile şi tâte obstacolile pe cari le. întilnesce, , 

„Este forte, fricos, dar f6rte puternic. Tâte animalele *1 respectă. şi când imprudenta împinge | 

pe vre un Tigru . să turbure liniştea, lupta e scurtă: cu o lovitură de. trompă "1 fringe şira spi- | 

-mărel, apoi încoltcinăuit trompa. împrejurul corpolat, + "1 ridică în sus, î trântesce, pe pământ şi cu 

_ picidrele "1: storcosesce,! 

SE Elefantul de. “Africa (Fie. 94) a fost domesticit fa vechime, dar astăzi este e pealijeat şi venat 

numai pentru colţ lut, car, se. „vind. în comerţ sub numele de fildeș sau ivoriu.. ,
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F'g. 95. — Elefantul de Asia == Elephas indicus' 
= El6phant d'Asie, 

| " Elefantul de Asia (Fig. 95) este astădi îmblindit în India şi întrebuințat pentru transportul 

: lucrurilor, grele, prin locurile: băltâse şi fără drumuri bune. Cel stlbatec: nu se vân6ză. pentru 

colți, ci numat pentru ca 

- să fie îmblindit, 

Ordinul Peri- 
: sodactilelor.— 0r- 

A dinul Perisodactile- 

“44 -Zor sau ale mamife- 
.relor cu degete ne- 
perechi coprinde ma- 
mifere cari au la labe 

un număr nepereche 

: de degete, terminate 

SI la “virf fie-care cu 

3) câte o copită: , 

Exemple sunt: 

Tapirul, Rinocerul, 

. Calul si Alăgarul. 

+ 

Tapirul (Fig. 96) + are înfățișarea Porcului şi aprope : înălţimea Măga- 
rului ; nasul prelungit în formă de rit sau de trompă scurtă, care întrece gura 

Fig. 96. — Tapirul = Ta 
Ă = Tapir, 

„Este fârte fricos şi Ja cel .mal mic sgomot fuge în' baltă,-S 
seamănă cu cea de. vacă şi pentru pielea lu! din care se face cur 

  

pirus amer;canus - 

şi : atirnă iînainte peste 

ea; la picidrele din nain- 
_te câte patru degete, din 
cari uriul. mai mic, iar la 

cele din dărăt numai câte 
trei; părul ca:al Porcu- 
lui; din creştet până în 

dreptul umerilor .o comă 
de peri scurți şi tari; 

„blana cenușie negrici6să. 

Trăiesce în pădurile păl- 

tâse din America de Sud. 
Stă ascuns în burueni dese 

şi se nutresce cu vegetale, 
e vEnăză pentru. carnea 1u!, care 

ele. - ,
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i Rinocerul (Fig: 97. şi 98) are pe nas unul sau-două cârne pline, formate 

- dintr'o "materie de fe: | a | a 

Jul aceleia din cari sunt - i o a 

formate copitele, pro- 
: dusă de epidermă; bu- 

za superidră prelungită 

puţin în mijloc, în 

formă . de deget, şi se 

servesce cu. ea ca să 

prindă ramurile cu cari. 

se nutresce; coda scur: 

tă; picidrele cu câte | 

trei degete; pielea fâr- 

te. grâsă, îndoită în. | | | 

dreptul gâtului, al ume- „Fig. 97. — Rinocerul cu un corn — Rhinoceros indicus * 

rilor, al șoldurilor şi al! : | „= Rhinoc&ros unicorne, 

altor părţi; câţi:va peri . | o 

presărați pe urechi şi . i 

un moț.în virful câdei... 

. 

  

__ Rinocerul cu un singur corn sau unicorn (Fig. 97) trăiesce în Asia, cornul lut are o lungime 

de on-50, iar cel cu două cârne sau dicozn (Fig.. 98) trăiesce în Africa, cornul luf din nainte 

e mai lung de cât cel din dărit, - a ai - 

4 
_ 

. 

Locuiesce în piduri a , a. 

" Dănsse, pe marginile apzlor . - 

în cari se afundă,. fârte dese 

ori, pentru "ca sâ se apere 

„de insecte, carl 'i supără, cu . 

16tă grosimea pielet lut." 

Este forte puternic şi 

“afară de om nu. se teme 

de nici un animal, Are mi- 

rosul așa de fin în cât vEnă- | 

torii au grije să nu stea îa 

Dbitaea vântului, care se duce 

către el. Dacă este. din în- 

templare întlnit, se înfuri6ză, 

  

şi dacă venătorul nu are di- 

" Dicia sau norocul ca să'l în- | | E , | 

" nemerăscă, .nu mat 'scapă de Fa. 95. — Rinocerul cu două cârne — Rhinoceros africanus 
” . . . po. 

-xăsbunarea uk, . — Rhinocâros bicorne. . 

.. -
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"Calul are obrazii plant; urechile în! formă de cornet; gătul. lung;* pici6-: 
rele „lungi, subțiri, terminate .cu un singur deget ; 'părul -scurt, "subţire şi cul- 

cat; din creştet şi până în dreptul umerilor o câmă lungă; câda acoperită 
„de. peri Tangă, cari 'i.dau o înfăţişare mai lungă de cât este; în gură, între 
-canini şi molară, 1 un loc „gol: numit “bar, în care se pun zăbalele freului. 

+ 

  

  

7 

"Pe piimări există” ca să bati, Cal vagabond şi Cal domestic, 
Calul sălbatec trăiesce în. Africa şi Asia, : - . 
Locuiesce în câmpil şi stepe. Nu stă în păduri, âe cât. numaY penru « ca să se adposteseă la umbră, Umblă' asociat. cu alpi î în trupe şi fuge aşia de repede, i în cât “nici o fiiară nu'] ajunge, Se nutresce cu ierburi, | . - 

„N 

„Calul sălbatee din Africa are blana albă sau colorată + cu o 'culâre deschisă şi vărgatăi "cu | negru. "Dupe cum vărgăturile sunt răspândite, 
pului, i se deosibesc treY. neamuri, numite : Zdra, Dau şi Cuaşa. 

 Zedra (Fig. 99) are "vergi. pește tot corpul. e 

4, , N a ' 

N 

„Fig, 99. — Zebra = Hippotigris Zebra=Zihre, aa 

peste tot corpul sau numai peste. unele părţi: a ale cor-



N 

Dau Fie. '100) are vergl peste tot corpul, “afară de piciore. 

- Cuaga are  vergl numal pe gât şi pe. umeri. 

. i a NE i RI 

* Fig. 100, — Dauwul = Hippotigtis Burcheltii => Dauw, 

  

A DC . 

“ Catul săldatee din Asia are o formă care se apropie mat de a Măgarului ; blana sau numaY 

cu: o vareă pe şira spinărel sau cu dout, una „pe şira spinărei şi „alta pe umeri, tiate în 

Dupe numărul vărgăturilor ' de'pe spinare 

şi. existența sau lipsa altora, în alte.părți 

„ale corpului, i se deosibesc trei neamuri : 

FHemionul, Onagrul şi Teniopul, | 

„3 Memionul (Fig. 101) are 'o varsă pe 

„şira “spintrel. ÎN . 

“ Onagrul are o cruce pe "spinare, 

Teniopul are o cruce pe spinare şi 

„câteva vărgături la pici6re. 

Calul vagabond a fost: o "dată do- . 

mestic, s'a reîntors la vi€ţa sălbatecă şi 

acum umblă liber, din se în loc, în ste- 

pele Asiej, Americel, şi în unele pării ale 

Europel. Astfel: -: 

Tarpanil (Fig: '102) rătăcesce în 

stepele Mongolie! și în "deșertul Gobi; 

- Cimaronul în câmpiile din n Laplata 

şi din Patagonia; . 

Poni în “insulele Şetiande de la Nordul Scoției. 

Calul domestic este răspândit peste tot pământu 

cruce, 

    

  
Fig. 1or.— Hemionul = Equus hemionus. == HEmione. 

. 

1 și până astă-zi nimic nu se scie positiv 

Aa 7



  

88: - 

" despre stribunii luf. Dintre diferitele lut neamuri, . cel arăbesc (Fig. 103) este mal delicat, ma 

frumos şi mat iute, - a DE a 

/ 

. 

' 
-A 

Da 
Ă 

p 

e 

1   
Fig. 103, — Cal arăbesc =— Equus cabailus — Cheval arabe. Ea 

- - : , v . N 

S, o.
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Măgarul (Fig: 104) are - forma calului stlbatec din Asia, care este stră-: 

bunul lui; o cruce pe spinare.    
Este mat urât, mal prost şi 

mat neascultător de cât Calul, dar 

este forte folositor omului şi pe ne- 

drept serviciile lut se răsplătesc cu 

insulte şi cn batjocure. - 

XAV 

Ordinul Rumegăt6- 

relor.—Ordinul Rumegătă. 
7elor sau al mamiferelor cari 

rumegă coprinde mamifere 

„cară au picidrele terminate cu: 

  

    
  

, Și Fig. 104. — Măgarul, Asinul = Equus asinus = Ane, 

“câte patru degete, -înconju- .* . 

rate la virf de copite, dintre cari, două, cele. din: nainte, pe cară. calcă; sunt - 

mai lungi, iar două, cele din urmă,. pe cari. nu calcă, mai scurte ; stomacul 

“ împărţit în 4 compartimente şi rumegă alimentele. | | i 

“Când mănâncă; întroduc alimentele în erbar și în reţea -sau ciur, care 

comunică cu erbarul. După 'ce. le ţine cât-va-timp în aceste părţi ale stoma- 

cului, le scot prin esofag: în gură şi le rumegă; adecă le mestecă până când 

“le transformă într'o cocă -mole, aprâpe licidă. După ce le 'au adus în acestă 

„stare le. înghit şi, de astă dată, le întroduc în ghem și apoi în intestine. 

| Ordinul Rumegătârelor, dupe particularităţi trase "din absenţa sau -pre- 

-senţa” şi conformaţiunea cârnelor, se împarte în patru' grupe : o 

fără corne. eee 
1 

o SI 3 " (scorburâse, .. see op... .. 2 

Grupa Rumegătirelor 1 cu'câmmel către... e» e ne cn 3 
| pline persistente ... . . . : - 4 

? 

- 

. 

Grupa rumegătărelor fără cârne coprinde rumegătorele cară nu au corne. 

Exemple sunt: Moscul, Cămila şi Lama... Se Ă 

+ Moscul (Fig. 105) are la falca 'superiGră doui canini așa de mari în cât 

ies afară din gură, sub, forma a doui colţi lungt, curbați şi ascuţiţi ; corpul 

gros, mai ridicat. în dreptul şoldurilor de cât în dreptul umerilor ; blana,



cele. mai de multe ori 

de tot. ” i 

7 

| cenușie-roșidră, une-ori 'pătată cu alb, iar alte ort albă 

-- Sub burtă, bărbatul are o'pungă. de mărimea unur pumn, care comunică 

    
7 

” Fig. 105. —: Moscul, Moscariul == Moscus mnoschifeurs = Muse, | 

  
     
  

Fig. 106, — Cămila cu o cocâşe, 
. Dromaderul =, 

pa E x 

Dromadera, 

3 

cu exteriorul .prin- 
"_trun orificiu şi care 
produce o materie 

unsurâsă,. mâle, gal- 

benă-roşidră, când e 
prâspătă ' şi ' brună 

:'când se usucă, fârte 

" mirâsitâre, "numită. 

1. “AI2USC Sau 771056... 

. Trăiescej în Asia 

centrală, Ziua stă ascuns, 

iar 's6ra, la apusul s6re- 
” lu, iese la păscut, Sare, 

"fuge și umblă cu. mare 

înlesnire prin munţi. pă 

-ne “forte mult la locul 

„unde a trăit şi acestă iu- 
_bire-'] face să *ș% pierdă | 

vitţa ; pentru că vânăto- 

ril, dacă nu_pot s%l vâ- 

"neze în altă parte, *] pân- 
desc în locul: nride :e o 
bicnuit să trăiesc și unde, 
trebuie să se întârcă. 

x 

Cămila (Fig... 
„106 şi 107) are nasul 

mai scurt de cât bo- 
tul; buza superidră 
puţin crăpată în 'mij- 

" flate în dreptul ar- 
ticulaţiunilor;: labe- 

Dromaderul, Dromaderia,' le rotundite ingărăt . Camelus, dromedarius == Dromadaire, | şi : crăpate ' înăinte 

N 

“loc; urechile mici; 
gâtul lung şi turtit . 

- “în sens vertical; pi- 
i cidrele lungi, um-



în două jumătăţi, “fe. -care înconjurată de o “copiă;. erbarul fârte mare şi în 

cari comunică cu - 

cari. pot să 'Şi 

păreţii lui nisce cavități, 
. interiorul erbarului şi în- 

-chidă sau să'şi „deschidă orificiul de comuni-. 

caţiune ; în: spinare, una sau două umflături 

în formă de cocoși, formate din grămedi de . 
grăsime, aşedate de desubtul piele; părui 

„lung; blana gălbuie . şi . colrea,. el : se asea- 

mănă atât de mult .cu coldrea: pământurilor 

în cât din depărtare, când - 

stă culcată, nu se "pete distinge de o  pietră, E 
„pe unde umblă, 

Teăiescerin Asia Și Africa, în stare domestici, Se 

nutresce cu ori ce fel de plante şi dacă plantele” “sunt . 

__cărnâse şi 'prâspete, : pote să rabde de sete, o săptămână. , i. 

- ma Cămilei, dar este mai mică şi 

". pătată. Nu-are cocâșe. 

“blă cu înlesnire pe munţi şi este vita - 

“de povara. cu care se face comerţul, 

- ef, pentr că e aspru, se. fac fiânghii. 

Când. bea- -apă, 'şI umple cavitățile - din păreţi! erbarulu! 

şi le ţine închise, pentru ca .să întrebuinţeze apa în tim- 

puri de lipsă, Poe să porte greutăţi. forte mari şi pentru 

că este singurul animal care pâte să străbată deşerturile ; 

„i Sa dat numele de corabia deșerturitor, nume care este 

“cu atât mal mult meritat, _cu cât 'aceia cart nu sunt obi- 

cInuiți să umble călare pe ea, 'se bolnăvesc de bâla nu- , 

  

Fig 107, — Cămila cu două cocoşi, 

bactriana == 2= Camelus bactrianus = Cha: 

meau de la Bactriane. 

mită zăz de mare. ca şi cum, Sar afla într'o corabie. ce ar pluti pe mare. 

“ Cămila cu o cocâşe se numesce Dromadera (Fig. 106) şi trăiesce în Asia mică şi în Africa, î 

iar acea cu două cocoşi Bactriana (Fig. 107) şi trăise, în. Asia cenirală, 

' 

Lama (Fig. 108) are for- 

. are urechile mai lungi; părul aşia ... 
“de lung și aşia de des, încât, într'o: 
vreme, era considerată că Gie; 

- blana cu colori. deosebite, gal- 

„ benă, roșie, negră, castanie sau 

4 

Trăiesc în munţi! Corâiliert. Um- 

între munţi şi mare, Carnea ei, mal cu . 

seamăs.dacă: e tânără, e bună. Din părul . 
Fig, 

  
4 ! Ă -, , 

108. — Lama = Auchenia lama = Lama.
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Grupa . Rummegătărelor -cu cârne scorburăse -coprinde- rumegătorele cari 
au pe frunte dou& corne scorburâse, înconjurând,;. înnăuntrul lor,” o .preiun: 

Fig. 169.— Capra nâgră, Capela, Izardul == Rupicapra 

  

europa = Chamois, 

gire scurtă a osului frunței,: E.. 

“xemple sunt: Câpra nezră, Capra, 
Gia, Bivolul, Bisonul şi Boul. 

„Capra. nesră sau /sardul 

(Fig. '109) e de mărimea unei Ca- 
„pre. Bărbatul şi femeia au cârne 
rotunde,. puţin inelate la rădăcină, 

ascuţite. la virf și, recurbate în 

formă de cîrlig ; blana brună ce- 

nuşie şi de fie-care parte a capu- 

lui o bandă n€gră, care plecă de 
la încheietura gurei, coprinde o- 
chiul și ajunge la” rădăcina urechei. 

. Trăiesce în Pirinej, Alpi, Carpaţi, 

_BalcanY şi Caucas, vara pe virfuri pleşuve, 

iar iarna pe virfuri mal -puţin înalte, 

Umblă şi pasce ziua în trupe, sub condu- 

cerea une! femei bătrâne, care îngrijesce 

de existența lor, Vânăt6rea ei este fârte anevoi6să,- pentru că locurile pe unde umblă nu pot să, 

fie cutreerate de om. Carnea et se mănâncă, i 

  
N 

[i 
Fig. 110 — Capra de Caşemir== Capra hircus Thibetana 

=— Chevre de Cachemire, 

| Capra are  cor- 
_nele turtite în aşia mod, 

că: în lungime presintă 

crâstă sau muchie; băr- 

bia prevăzută cu un. 

mare la bărbat de cât 

ridicată în sus. 

Capra are neamuri 

stice, i . . 

* Ca exemplu de Capră 

stlbatecă este Capra cu cârne 

în formă de burghiit== Capra 

Falconeri. 

barbișon, care e mai- 

la femeie.. Ține c6da 

sălbatice şi neamuri dome-'



, = 93 _ (o 

  

| „Capra cu cârne iz formă. de burghiii este may mare de cât Capra domestică, Are cârnele 

lungi şi sucite în forină de burghiă. Trăiesce în Himalaia, Cașemir şi Afganistan. IN 

„1 "Capra domestică uă- 

iesce în -lumea întregă. Cea 

din ţera nâstră are părul lung 

Şi tare, dar acelea cari arăiesc 

în Asia şi sunt numite Cazra 

de cachemir (Fig. 110) şi Capra 

" de -Angera (Fig. 11 1), au pă 

_rul mâle şi este întrebuințat 

la fabricarea stofelor,.*, 

Pa Capră se nutresce cu 

&rbi şi mal cu semă cu lăs- 

tari tineri şi cu frunze de... 

“arbori; din care causă, face. 

"mart stricăciuni în pădurile 
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„Gia are cornele 
- învârtite în formă de 

- “mele şi cu umflătură în 
formă de inele aprâpe 

complecte. | Ia Fig. ru. — Capra de Angora = Căpra hircas Angorensiă 

: - PI „= Chevre d'Angura,. ' ” 

a. , | . : ” . 7 

" Gia are neamurţ salbatice. şi nea- 

muri domestice, e 

ÎN Ca exemplu de Gie silbatecă este 

" Afuflonul curofenesc. - 

Aluflonul curopenese (Fig. 112) , 

este ceva mal. mare de cât Gia dome - 

stică, Bărbatul are cârne mari, cu trei” 

muchiT la rădăcină, înelate și învârlite 

ca tref sferturi de circumferință. Fe- 

meia nu are de loc sau are forte mici, 

Are păral scurt, des şi tare; blana 

brună-roşie, . , 

Teăiesce în trupe sub conducerea 

unut băirăn, în munţii din insulele Cor- 

sica. şi Sardinia. - Umblă prin locurile 

cele mat prăpăstise, e 

“Gia domestică teăiesce, în lumea 

întregă şi printre numerâsele rase car! E ! 

i se -deosibesc sunt şi următârele: Gia Fig. uz, — Muflonul = Ovis musimon 

"cu câdă lată, Alerinos şi Gia românâscă. " =— Mouflon de Course, 

. . ; : « 

2 

 



i. as 
. 

i RI pm st RR NA 

2 Gia cu cădălâtă (Fig. -113).are câda lată, în formă de lopată, şi grâsă, din causa îngrămă- 
direi de sti. . : | i 
„4... “Trăiesce în Sudul Rusiei, în Asia.şi în Egipt, | 

a - | . . 
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Fig. 113. — Berbecele cu câdă lată = Ovis aries laticaudata - 
„== Mouton-a grosse queue, -. 

  

Fig. 114. — Berbeceie merinos == Ovis aries Hispanica 
== Mouton mtrinos. * - şoldurilor, a 

„ Merinos (Fig. 114) are 

“ lâna fârte subțire, şi crâţă. 

Trăiesce în Ispania. 

- Gia aldă romântscă are 

„crnele lungi, cu o muchie 

fârte pronunţată; lână multă, 
"lungă “și grâsă; coda lungă 

şi stufâsă. Trăiesce în Româ- 

nia și Ungaria,. 

* Bivolul are c6r- 

nele grâse, turtite, dar 

- fără muchie; pătul tare 
şi aşa de rar în cât, 

„când animalul e bătrân, 
„are pielea aprope g6lă. 

” î „i. 

- Trăiesce în India săl- 
batec și domestic, iar în Egipt 

şi în Europa.numal. domestic. - 

şi este întrebuințat ca animal . 

de povară, , 
" Este un animal fărte 

folositor, dar greii de îngrijit, 

căci nu sufere nici frigul nici - 

căldura mare. Vara se ţine 
" pe lângă bălțt şi alte ape. 

- Ziua stă cufundat până la cap, 
pentru ca să "1 fie răcore și 
"să se apere de insecte. - 

Bisonul (Fig. 11ş 
şi 116) are cârnele mici, 
„rotunde și înfipte: pe 
laturile capului; părul 
lung şi des. Este mai .. 
nalt 'în dreptul ume- . 
rilor. de 'cât în dreptul



  

Qi 
- . . N E ă ÎN i :. ? _ - , ? ” 

. Trăiesce în Eur pa şi 

“ locuri bălt6se. E. 

*. Bisonul din Europa numit şi Bison de Zurapa (Fig. 116), pentru: că se deosibesce puţin 

. de cel din America, nu se mal găsesce de cât în pădurea de la Bialoviţa, în Lituania, unde există 

1500 de individe, şi în Caucas, la obirşia Kubanulu! şi a Terecului, VEnătârea lut este opriti de * 

în America, în trupe conduse de unu mat bătrân şi de preferință în 

guvernul rus, a Ma aaa 
Bărbatul este | a i 

» „fârte fieros;. iar femeia A , - a 

aşa de tirană în cât -" 

! "sr omâră viţelul, care 

a fost atins de mână . 

„de om. Carnea luf e 

„* fârte bună și acâsta a - 

fost una din causele - 

pentru care a fost ve- 
nat şi Împuţinat "așa...              
    

      

„de mult. : 

„Boul are! i 

" “<&rnele rotunde, See aer ia pe 
ca . EEE SSI - 'aşegate pe laturile DR Sp Bi 

    

„capului. In drep- 

“tul umerilor e tot; - 

“așia "de înalt. ca | 

. şi în dreptul şea- Da 

lelor, din -care “- 
: causă spinarea *% 

e Grisontală. 

= Bison 'd'Amerique. * - i 
Fig. 113. — Bisonul de : America = Bison americanus 

„Boul' are nea: 

„muri sălbatice şi nea- 

"muri domestice. ” 

Ca exemplu de 

Bou stlbatec .este: 

acul, “ aa 

Facul(Fig. 147) 

priri forma corpului se: 

apropie de Bison. Are 

Dirul lung, subţire și . 

mâle ca lâna; “blana, 

” ngră cu o vargă „ce- : -. 

-nuşie de a lungul spi- , . . e ERA 

năre! şi câda aprâpe ! NE Tig. n6. — Bisonul de Europa, Visentul = Bison europzeus ÎN _ 
“albă, - ” IN i - == Bison d'Europe. .. " ! 

  
-.. ,



Dă 

” "Trăiesce în munţii Tibetului la înălţimi * de “40007. —7000m-; 

se tăvălescă şi apă rece ca să se scalde, Se vâneză pentru carne, dar mai cu 'semă pentru c6dă, 
care se întrebuințeză ca apărătâre și ca insemne, de către popârele asiatice, 

"Trăiesce şi domesticit și 'se întrebuinţeză ca animal de povară. 

Ca exemplu” de Bou domesticit este Bou europenesc,: 

unde Băsesce zăpadă ca să 

> 

Nu se scie esact cari au fost străbunit. Boului domestic din Europa, dar se scie positiv, că 

Pg. 117. —- acul, Boul grohotitor = Pcephagis 
| grunniens =— Yack. 

Fig. 118..-— Renul, 'Tarandul, Rena = Tarandus ! - A rangifer = Renne. 

  

- 

  

nu provine dintr'un -singur 

- 

neam ci este o amestecătură 

de tre! neamuri deosebite; 

In evul mediu trăia în - 

România şi în alte părți ale 

Europet un neam de bou, 

numit, de către. Români, 

Bour, de către Polonezi Zar 

şi de ctre Germani, Ur. Din : 
- 

acest bou,“ care era negru 

cu vaigă albă pe spinare, se 
"trage Boul românesc, 

Grupa Rumegă- 
Zorelor cu cârne pline 

căgetăre coprinde rume- 

gătorele cari se numesc, 

popular, Cerdi şi Că- 
ZBridre. 

“Cârnele Cerbilor 

sunt pline şi cad în fie- 

care primăvară, iar ace- 

lea cari cresc.din nou, 
au o ramură mai mult 

de cât cele cari au cădut. : 
Cu Gre:care. siguranţă, 

„se pâte hotărâ ' etatea 

„ Cerbului, dupe numărul 

ramurilor cârnelor. 

Exemple sunt : 
Renul, Cerbul Și Că 

pridra. e 

Renul (Fig. 118) 

are picicrele scurte, 

grâse şi umflate la: în-
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"cheieturi ; corneie de formă deosebită, nu numai la diferiţi individ, dar chiar 

la acelașiii, cornul din drepta nu semănă cu cel din stânga; blana cenușie. 

Trăiesce în Laponia, 

Siberia și Nordul Americei 

de Nord, în stare s&lbatecă 

„şi domesticit. , 

| Cel sălbatecumblă vara . - 

pe câmpii şi platouri înalte, 

iar iarna prin păduri, Se nu- 

tresce cu plante pe car! le 

scâte, de sub zăpadă,  servin- 

du:se de o ramură mal lungă 

de la rădăcina unul corn. 

| Cel domestic se ţine” 

cu multă: greutate, pentru că; 
se întârce repede la vicţa săl-. 

„batecă, A e 

- Laponil 1 întrebuin-  » 

    
țeză ca animal de cast și de 

povară. Tâte părţile corpului, 
„. „pielea, carnea, 6sele, intesti- 

.nele și chiar alimentele din 

- intestine sunt bune și folo- 

” sitâre vieţeY stăpinilor lor. 

Cerbul (Fig. 119) 

este 'un animal cu -în- 

făţişare forte plăcută, 
„_” pentru că tâte părţile 
"lui, afară de câdă care 

e scurtă, sunt potrivite 

cu statura. Bărbatul are 

“cârne lungi, desfăcute 

“şi rămurâse. n 

_.-Blana We de co- : 

_l6re cenușie-roşidră. 

, 

„“Trăiesce în regiunile .. 

_ temperate din amendouă emi- 
- Lă 

- sferele, în societăţi compuse .:. .-: 
ta sat = ra - E IE ENE Pr zl 

din un bărbat şi mal multe Fig. 120. — Căpri6ra, Cipriorul == Cervus capreolus 
== Chevreul, 

femei cu puil lor, Se.vâneză “ | 

31920. — Zoologie. - - E - | 7...
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mal mule pentru petrecere de câ pentru folos ; de Gre-ce. nict carnea lui nu e din cele mal gustose, 
nick. pielea lut. din cele mat: scumpe, i _ 

Căpridra (Fig. 
_+ 120) are forma şi co- 

„ ISrea Cerbului, dar 

e mult: mai mică. 

“ Când e tenără, câr- 

nele “i. sunt drepte 
şi fără ramuri, iar 

când e bătrână, “ 

sunt în formă 'de 
furcă, pentru că se 

ramifică la virf. 

ă Trhiesce "în trupe 
mici, ma! în t6tă Europa, 

:Ziua stă ascunsă în lo- 
curi “stufose, i iar scra um- 

„ forte Sustăsi, ,   -gătârelor cu. cârne 
“ Pline persistente co- 
„prinde un: singur fel 

- de' animal: Girafa. 
Girafa (Fig. 

121) are dou& cârne ă i scurte şi acoperite cu piele ; urechile mây lungă de. cât cârnele; gâtul fârte lung 'şi '] ține tot- de-a-una drept în sus; corpul mai. nalt în dreptul umerilor „de cât: în dreptul şoldurilor, 'din care causă spinarea "i e. oblică; părul scurt şi des, mai lung pe muchia gâtului. şi în virful câdei; “blana: galbenă, pătată | cu pete închise, neregulate, poligonale. 

    
  : = Ca aaa 

V/ Hg e 
AS i Doze 

Fig, va. Girafa — Cameersiasi girafa = Girafe, 
> 

| 
. a |  Tatiesce În câmpiile din regiunile calde ale Africei, adunată cu aatele în trupe mici: Se nutresce cu fot şi cu lăstari tiner de arbori, pe cari "! rupe cu limba. „Cele d'ântât Girafe: au fost. aduse în „Europa, în timpul lut Iuliu Cesar. - 

; 

-blă în locuri deschise, - 
sub conducerea unu! băr. | 

-bat bătrân. Carnea ere _ 

"Grupa “Rume-"



  

XXVI 

„__. “Ordinul Bisulcatelor. — Ordinul Bisulcatelor sau al mamiferelor cu 
„degete perechi” coprinde' mamifere cari.au la fie-care picior. dou& perechi! - 

/ de degete, ca şi Rumegătrele, cu cari se asemănă prin ac&stă „particularitate, 
„dar de cari se disting prin aceia” că nu rimegă. Exemple sunt: JMiszreful, 

Pecaris şi Ipopotamul. SE A 
. „ Mistrejul (Fig. 122) are caninii atât de desvoltaţi,.în cât"! es-afară din 

  
Fig. 122. 2 Mistreţul, Porcul mistreţ, Porcul stlbatec = Sus europaeus == Sanglier. ă 

“gură şi 'Y servesc ca armă de atac şi de apărare; câda sucită în formă de 
- burghiăi, în virf cu un moț de păr; părul tare, ţEpos şi de-alungul spinărei 

6 câmă; blana cenușie închisă. - | a - 

- . - - | . - y 4
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Trăiesce în t61X Europa, în 16tă Asia şi în părţile Africei din prejurul mărci Mediterane, 
Locuiesce în păduri şi se vâneză mal mult pentru stricăciunile pe cari le face de cât pentru 

4 
carne. 

  

      Sara! ze î     
   
Fig. 123. — Pecaris = Dicotyles Jabiatus =— Pecari. 

pe.m. 

“pe locul. îndoiturilor, 

Trăiesce în Africa, singuratec sau adunat cu alţii în 
Ziua stă în apă şi nu iese afară de cât :pentru cas 

dupe nutriment, care consistă din plante și rădăcini cărnsse, 

Fig: 124. — Hipopotamul— Iippo 
. » “= Hippopotame, 

N 

dinți de o singură for ormă și ale căror de 
conformate pentru a scobi pămentul, 

, negricidsă, .cu îndoituri în 

  

regiunea umerilor: și 

7... 

potamus amphibius, 

» 

Din el se trage Porcul domestic, care e răspândit peste tot pământul, 

Petaris (Fig. 123) are forma Mistreţului, dar e mai mic; .la picidrele 

din dărăt numai tref 

a 
- 

i 
degete. 

Trăiesce în America. 

Este fârte curagios şi umblă, 

adunat cu alţi! în trupe nu- 

_merâse, prin păduri. 

Jpopolamul (Fig. 

124). are corpul forte 

gros; picirele scurte 

şi puţin strimbe; capul! 

mic; urechile fârte mici; 

pielea glă, grosă de 

şoldurilor; câţi-va peri 

mit societăţi, | , 
4 se încăldescă la sâre. Nâptea umblă 

Când. iese_din apă, paserile se pun 
„pe spinare şi '] descarcă de 

lipitori și de aite animale 

"acuatice -cu cart e încărcat. 

Afară de om, nici un alt 
animal nu'l atacă, Se vEneză 

pentru carne, care e bună de 

mâncat, pentru” piele,. pentru 

dinţi, cari înlocuese fildeșul, 

dar mal cu semă pentru stri- 

căciunile ce. face plantaţiu- 

„nilor. 

- * Ordinul Nedin- 
ţatelor:— Ordinul We- 
dinfatelor sau al mami- 
ferelor fără dinţi co- . 
prinde mamifere cari nu 
au dinți de loc sau au 

gete, sunt prevădute cu ghiare lungi,
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Exemple de nedinţate cu dinți sunt: Leneşul şi atuul, iar de nedințate 

fără dinți: Furnicarul şi Pangolinul. ee 

Leneşul (Fig. 125) a are capul rotund, sferic şi aşa de mobil în cât pote 

să'l sucescă până să a: ca 3 

| ducă. faţa la spate și 

câfa înainte; mânile . 

lungi; picidrele scurte; 

părul lung, tare și co- 

lorat așia, că dacă ani- 
malul stă ghemuit, are 
înfăţişarea unei grămedi 

de fîn.. 

Trăiesce în America ” 

de Sud. Locuiesce în arborit 

din păduri. | 

Ziua stă acăţat de crecl - 

cu capul în jos, aprâpe ne- 

mişcat, iar nâptea umblă în- 

cet din crâcă în crecă. Nu - 

se dă jos din arborele i în care 

a apucat să se suie, de cât 

atunci când a isprăvit” frun- - 

“zele, mugurii şi fructele, , 

» Zatuul (Fig. 126) 

_are in piele plăci oss:ze   
- poligonale, cari îi for- Tig. 125. — Leneşul, Bradipul, aia = Disăypus tridactylus : 

mEză o manta protec- - NE == Paresseus, . - 

târe, iar printre plăci - -.. e, 

n presăraţi câţi-va peri Si | 

tari. - a 

Trăiesce în America 

de Sud. Ziua stă ascuns în 

„viezuinl pe cart le scobesce 

singur, iar nâptea umblă dupe 

mutriment, care consistă „din 

tot felul de materil .vegetale, 

din insecte şi alte animale. 

Se vânâză pentru carne, care. 

este fârte gustâsă şi căutată. 

  
Fuynicarul (Fie. "Fig. 126. — Tatuul, „ Dasipul > Dasypus peba = Tatou. . 

3» 127) are botul lun 
,
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subţire și gura așa de strimtă încât abia. pâte să intre un deget. Nu are dinţi, 
dar are o limbă lungă şi cilindrică. N 
o o " Are picidrele scurte . 

şi pe cele din nainte 
aşa de sucite, în-cât 
nu calcă pe-talpa în- 
tregă ci numai pe mar- 

"ginea din afară a tal- 
pei; câda lungă şi stu-” 

 fâsă ; părul lung şi tare, 
- ca cel 'din ma. Calu- 
„lui; blana. în genera! 
negriciosă, 

__Trăiesce în America 
de Sud. Ziua umbli dupe nu- * 
triment, care consistă âin fur-. 
nici, iar n6ptea stă ascuns și - 
dârme în burueni, Pentri ca - 
săEprindă furnicile, îșlintro- 
duce limba în furnicar. In- 

           3 crt a ei _ „seetele se lipesT de saliva zie.. . , Te m Ea Ze ii, ia „i6să cu care' este unsă, Fig. 127. — Futrnicarul, Furnigarul, “Mirmicofagul == Myr- + : , 
- Pangolinul (Fig. 

mecophaga 'jubata =— Furmilier tamanoir, - 7 

„. 128) are pe corp solzi 
cari se acopăr unii pe 
alţii, ca olanele de pe 
acoperișurile ' caselor , _ 
şi "i formeză o manta. :: 
protectâre. | 

“ Trăiesce în Guinea, în 
„India şi în Insula: Ceilan, - 

„ Ziua stă ascuns în vie- 
zuini, pe .cart le scobesce . 
singur, iar n6ptea umblă dupe 
nutriment, „Care consistă din 
furnici, pe cari le prinde cu - 
limba, ca şi Furnicarul. Se 
urcă în arbori, umblă în două a -. ” i ai -- picidre şi se ghemuesce .ca - Fig. 128. —, Pangolinur== Manis longicaudata  Pangolin. „Ariciul, A . 

- N - . 
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tedi şi groși, unşi 

“să ajungă la piele; 

şi lungi, în formă 

-de mustăţi, ca, “ale 

Ordinul Pinipedelor. — Ordinul Pinipedelor sau al mamiferelor cu pi- 
ci6re în formă de lopeţi coprinde mamifere cari au patru picidre scurte, ter- 
minate sau cu degete libere, sau cu degete unite printr'o membrănă, sau cu . 

degete ascunse dedesuptul pielei şi transformate în. lopeţi înnotătre ; câda 

scurtă şi subţire nu . 

le servesce la înno- Se i. 
tat; peri scurţi, ne- ! i 

cu o. materie. grasă, 

care împiedică apa 

buza superidră pre- 

sărată cu peri! tari 

  

Pisicilor:; nările şi 

conductele . auditive Fig, 129. — Viţelul de nare = Phoca vitulina = Phoque. 

"astupă, .când animalul se scufundă în apă. 

albici6să pe burtă. , 

„vecinătatea  câstelor şi a grămegilor 

i. 
benă-verduie. Ajunge la o lungime de 5 metri... 

externe prevădutecu a a a 

nisce pieliţe, cari le. a a a 

Exemple de Pinipede sunt: Foca, Ofaria şi Morsa. 

Foca sau Vifelul de mare (Fig. 129) nu are pavilionul urechât. Unele 

feluri au blana cu pete închise şi-cu vine deschise „dispuse ast-fel, că reamin- 

tesce înfăţişarea marmorei, d a Si 

iar altele o au închisă, pre: o 

sărată cu pete pe spinare şi 

Focele trăiesc în societăți, în_ 

"de şhicţă. Cea mai mare parte a 

“timpului o petrec în apă, din care 

ies, din când în când, pe uscat,     pentru: ca să se repauseze, “să dormă. | afla ee 

şi' să se încăldescă latsâre, Se nu- a 7 cp Ep e 

cu pesci, raci, scoici şi alte 
tresc p A - Fig. '130. — Otaria, Leul de “mare => Oraria seva . 

animale, Se vâneză pentru „untură, ZOarie. - 

piele, şi dinți. a , Ru 

7 

. RE 

Oraria sau. Leul de mare (Fig. 1 30) are pavilionul urechet; ; „blana gal 

Pa 

* 
>.
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Otariile trăiesc în oceanul Pacific şi în mările cart derivă din el. Se 'vâneză pentru carne, 
untură şi dinţi, | a , a 

Ia a .. | - | Eschimoşi! şi Groen- 
| N a | landesit nu lapădă nic! 

„o parte a lor: carnea o 
mănâncă, untura o' beau 

şi o ard pebtru: luminat, 

pielea o întrebuințâză pen- 

tru vestminte şi luntrit, 

din 6se fac ace şi arme, 

din tendâne fac aţă. 

Morsa sau Ca- 
ul de mare (Fig. 

131) are la  falca “ 

superidră 2 dinți ca- 
nini “aşia de des- 
voltați în cât ies a. 

fară din gură; blana 
gălbuie sau brună. 

„Ajunge la-o lungime 
_de:6—7 m, 

  

Fig. 131. — Morsa, Calul de mare — Trichechus rosmarus 
== Morse.. 

“Trăiesce în trupe, în mările înghețate de Nord. Se vâneză pentru untură, pentru piele şi pentru canini, cari ajung la o lungime de 6oc.. și la o greutate de 7—3 gr. Din eţ se fabrică dinţi artificial. - _ , 
S 

XXVII 
e 

„ Ordinul Cetaceelor. — Ordiziu/ Cztaceeloy coprinde mamifere cari au corpul lung, terminat cu o 'c6dă lăţită în -sens orisontal, care le servesce la - înnotat; pielea g6lă; membrele anteridre în formă de lopeţi înnotătâre. Nu au membre posteridre. | a ie | | " Ordinul Cetaceelor se împarte în trei grupe, între cari sunt: Grupa Cetaceelor carnivore cu dinfi şi a Cetaceelor carnivore fără dinfi, 
Grupa cetacecloi carnivore cu dinţi coprinde Cetacee cari au "dinţi şi se. nutresc cu carne. Exemple sunt: Delfinul, Narvulul şi Cacealotul. a Delfinul (Fig. 132) are botul lung; pe spinare! aripiră în formă de
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crestă ascuţită şi curbă ; pielea tare, lucitâre, undelemnie, închisă pe spinare,” 
şi albă pe burtă, a “ 

A “Trăiesce în oceanul A tlantic, 

marea Mediterană, marea Negră şi 

“în alte mări. Este aşia de lacom, îni. 

cât nu numai că mănâncă pescit, cu 

cari se nutresce de obiceiu, dar mă- 

nâncă şi Delfinit cart nu se pot - 

apăra. 

|  Narvalul. (Fig. 133) 
“are botul scurt; un. 

canin de la falca'su- 
"peridră, de ordinar 
cel din stânga, cres- 

„cut afară din gură - 
în -forma unei su- 

liţe. răsucită, lung 

de. 8 m.; blana 

"gălbuie cu pete în: 

chise brune. 

  

:“Trăiesce. în mările 

- rect din emisferul de Nord, 

"Numai Eschimoşii !1 vâ-: 
n&ză pentru carne, 

_Cacealotul (Fig. . 

34) are capul forte 

mare, prismatic, 

"trunchiat înainte; 
pe şira spinărei o 
crestă lungă, dar 

ângustă. Ajunge la 

o lungime de. 3om.;; 
. din care -numai - ca: 

pului i se cuvine a 

treia parte. 

„+. Scheletul capu- 
' lui are aceiași formă 

"ca şi.al celor alte... - po Se 

  

  
234. — Cacealotul, Fisetrul Caşalotul = Catodon 

macrocephalus => Cachalot 
Fig. 

.
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“Cetacee, dar forma exteridră devine prismatică -. sau. cilindrică, din causă că 
dedesuptul pielei 'se îngrămădesce, în nisce cavități mari, [untură licidă, care 

1. 

“Teiiesce î în mările polare din amândouă emisferele. 

se solidifică când este scâsă afară şi se numesce celină sau sperma ceti. = 

- 

Se 'venâză pentru untură, pentru cetină, pentru dinţi, _Cari 'se întrebuinţeză ca A!deșiu, i 
pentru o substanţă numită  ambră centație, care are un miros forte frumos şi care se găsesce în 
intestine, că 

= 

| Grupa Cetaceelor carnivore fără dinp coprinde Cetacee cari se nutresc" 
cu carne, dar nu au dinţi. Exemple, sunt: Balena şi Balenoptera.. 

  

Fig. 133. — Balena, Chitul = Balena mysticetus = Baleine, i . 
-- i. . + 

CI ai - 

“Trăiesce în mările polare, singuratic sau în trupe mici, Inh6 
pentru ca să fie aprope, de aer, Când respiră sub apă, apa de . deas 
se” află, clocotesce, iar când respiră de-a-dreptul în aer, aerul care ie 

" Balena (Fig. 135) 
are "capul . fOrte mare şi 

gura forte largă; pe cerul. 

“gurei aninaţe _nisce lame 
„tari, cornâse, numite fa- 

- noni, cari” au mărginea 

„din afară întregă, iar pe. 
„cea din Năuntru divisată. 

| a făşii ; nările în frunte ; * 

Ochii -mici aprope de în- 
cheietura ' gurei. Ajunge 
la o lungime de 25 m. ” 

ră aprope de suprafaja apel, 
upra' capului, din locul unde 
se din plămâni se: ridică î în sus, În. formă de col6nă, şi vaporii de apă din el condensându- -se, : cad în formă de ploie măruntă. Când respiră face a sgomot aşia de mare, încât dacă e „iniște; 

  

Fig, 136. — = oral. — Bal tnoptera rostrata = Rorqual. 

se aude la” depărtare de câţiva kilometri. 
Se nutresce cu animale. forte 

- mit pe cari le prinde în: 
chipul următor ; „umblă prin . 

"apă cu . gura: căscată - câtva 

timp şi apot o închide; atunci ._. 

apa iese afară printre fanoni, 

ca printre "ăinţit unul piep- : 

- tene; iar animalele, car! îns 

notau în ea, rămân În gură, 

pentru ca să fie înghiţite. 
Se.vânăză pentru fanoni și penteu untură, De la o Balesă care are 18 metri lungime, se 

scote 1600. kilograme de fanoni şi 24000 kgr. de untură, 

 Balenoptera sau Rorgual (Fie. 136) este cel mai mare animal. de pe“ 
IS . 

A, . 
AT



» N = a - - = - i - - 

pământ. Are forma şi organisaţia Balenei; : o aripidră triunghiulară de-a-lun: - 

sul şirei spinărei, Ajunge la.o lungime de-35m. : - S 

__ NTrătesce în mările de. Noid. Se: veneză puţin, pentru că are fanonil scurţi şi untură puţină, | 

“Ordinul Marsupialelor. — Ordinul Marsupialelor sau al mamiferelor cu E 
pungă coprinde mami. - .- .: E RE 

: ferele cari au particui.. 
laritatea, următâre: 
„Femeile au în re- 
„giunea abdominală 0 
pungă sau 7parsupium 

“cu gura deschisă, în "să 
care le atirnă ţiţele și: ;3 
în care "şi ţin puii, ce 

când se nasc şi pănă 
. se: împuternicesc. E. 

xemple sunt: Cangurul: 
şi -Sariga. ÎN 

„Cangurul (Fig.137) 
are picidrele din nainte 

„ fârte scurte şi slabe, iar 
"cele din..dărăt, fârte 

”. iungi și puternice; câda ” | 
gr6să și forte lungă ;' corpul mai . 

subţire în dreptul umerilor și mai 
gros în dreptul șoldurilor; blana --! 

„cenușie-brună. pe 
„Când se nasce abia are.o- N 

lungime. de 2cm. şi e forte slăbă- . AŞ: 
nog. Îndată dupe nascere este a- 
“pucat de: mamă cu gurași introdus” 

__ în pungă, unde găsind ţiţele, se nu- 

„tresce- pănă se împfernicesce. 
Când imbătrânesc ajungea o 

ast-fel de lungime, încât. când stă 

în două picidre, rezemat pe câdă, 

bărbatul are statura unui om. 

    
_ ; Bi 

vf 

Fig. 137. — Cangurul = Macropus giganteus== Kanguroo g6ant, . 

  Trăiesce în Austrâlia. "Locuiesce îh 

„câmpii. Ziua pasce, iar n&ptea. dorme An „Fig. 138 — Sariga, Serigul = Bidelphys virpiniana 1: 
' i Di p ' E == Sarigue, e 

EI pa V ! Pi . ” î pe PERI 
i ” Pi a - FI . [.
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„crânguri, Umbletul lui consistă în sărituri: mari, pe cari le face așia de repede, în cât fuge iute 
ca şi Cerbul. Se vâneză pentru. carne şi pentru blană. 

Sariga (Fig. 138) are botul ascuţit ; urechile mari și coda forte lungă, 
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Fig..189'— Ichidneul = Echidna hystrix = Echidn€, 

—f TIP 
Ş     

] 

       

  

-. 

Fig. 140. — Ornitorincul == Ornithorhynchus paradoxus . 
ME . i = Orniihorhynque, i 

neacoperite de păr; blana 

cenușie-gălbuie. . : | 
Când -se nasce abia 

pote să aibă. lungime de 

1jacm., dar dupe ce îmbătră- 
-nesce ajunge până la şoem., 
"afară de câdă, o 

* 'Trăiesce în America de Noră, 

"singuratecă, în arbori. 

Nâptea umblă dupe -nutri- 

ment, care consistă din out şi pa” 

serf. Se furişeză pe lângă locuinţele 

omului şi 'Y atacă pasările din curte.. 

Când este rănită și încolțită, se face 

" mârtă şi sufere tot felul de chinuri, 

firă să dea semne de vită, dar 

"când este lăsată singură și simte că 

“a rămas singură, fuge, 

_ OrdinulMonotreme- 
lor. — Ordinul 

_. Monotremelorsau' 

al. mamifer lor cu. 

coprinde mamife- 
: „ -re cari au un sin- 

paserile, prin cari. 
dau afară tâte ma- 

-teriile: pe cari le 
lapădă din 'corp.: 

- Acest ordin co- 

feluri de animale : 

Fehidneul şi Or- 

nlorincul. | 

“Echidneul 

" (Fig. 139) are un 

gur orificiu ca și 

"prinde numaidouE 

un singur orificiu . :
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cioc lung, subţire şi cilindric ca de Becaţă; pe spinare ţepi ca Ariciul; de- 

getele de la piciore libere şi prevădute cu unghil. | 
Trăiesce în munţii mici din Sudul Australief. . ! 

Locuiesce în păduri, unde sunt multe furnici cu cart se nutresce: şi pe cari le prinde cu 

- limba, ca şi Furnicarul, Se încolăcesce ca şi Ariciul, iar când este atacat se Ingr6pă ca și Tatuul, 

repede, în pământ. 

Ornitorincul (Fig. 140) -: are un cioc ca al Raţelor; pe corp păr des şi 

„_mâle; degetele picidrelor din nainte „unite printr'o membrană ; - blana ca a. 
„ Nidrel. . | 

Trăiesce în Australia * meridională şi în “Tasmania. Locuiesce pe marginea apelor: curgătăre 

încet, în .viezuini, pe cari le sapă singur, cu 'o deschigătură sub apă şi cu alta pe uscat: Ziua stă 

ascuns, iar n6ptea umblă dupe nutriment, care consistă din viermi și alte animale, cari trăiesc în 

nisipul şi nămolul din' fundul şi marginea apelor. 
2 . . 

1 Pa XVIII 

  

Clasa Paserilor. — Paserile sunt „vertebrate | cari au particularităţile 
următâre: - - 

„Au cea mai! mare parte a corpului acoperită cu pene; pielea de pe de- 

gete şi de pe o parte a picidrelor îngroşiată şi împărţită în solzi,. mai mult | 

sau mai puţin mari, cari o fac să se asemene cu pielea șerpilor ; trei pleâpe 

la fie-care ochiu, iar vederea. așia de pătrungătore în. cât acelea cari se nu- 

tresc cu animale vii, când sunt aşia de sus în cât omul abia le zăresce, văd 

micile animale, cari umblă pe pământ; nările aședate la rădăcina ciocului, 

“lângă frunte; limba cornâsă şi le servesce, la cele ma! multe, mai mult pen- 

tru sfărămarea alimentelor de cât pentru gust. Papagalii şi Ciocănitorele au 

o limba cărnâsă. Numai Bufniţele au un semn de pavilion extern, tote cele alte 

nu au de loc acestă parte a urechei. - :.-: - 

Au. 6sele, când sunt tinere, pline cu măduvă, iar când îmbătrânesc pline 

cu aer; sternul prevtgut cu. 0 crestă pe mijloc, care este cu atât mai des- 

voltată cu cât -paserea sb6ră mai mult şi mai repede și care 'lipsesce' la ace: 

“lea cari nu sbâră deloc; muşchii pieptului fârte desvoltaţi şi 'puterniă. 

E Au două picisre, cari le servesc la mers pe pământ, şi două aripi, cari 

le servesc la sburat şi cari nu “sunt decât membrele anteridre | transformate, 

-* Au un tub digestiv care începe cu un. orificiu bucal . şi se termină cu. 

un orificiu anal; fălcile, în loc de dinţi, prevădute cu un cioc, "format din 

două lame cornâse, una, superiGră şi alta inferiGră, maazite mandibule, a căror * 

formă stă în legătură cu modul de nutriţiune ; ; esofagul prevădut sau nu cu 
- 4
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o “pungă numită” Po îni care adună. alimentele Şi * “le înmâie ;; stomacul for. 

„mat din două părţi:.una, care -pare -a- fi continuaţiune a esofagului, cu pă- 
„reţii groși, dumită ventricul succenturiat, prevădută cu glande cari produc suc 
gastric și alta cu. păreţii groși şi cărnoși, la acelea cari se nutresc cu vege- 

- “tale, sau subţiri, şi membranoși,. la acelea: cari. se-.nutresc cu carne, "numită 
Zipotă,.. în care, se macină alimentele şi în care _paserile, pentru ca măcinarea. 

să se facă mai repede, întroduc nisip, pietricele şi alte lucruri tari; în locul . 
"unde î începe intestinul gros, 2 apendice tubuldse lungi, . numite cecunmiă. » 
„Au în regiunea posteridră:a corpului o cavitate, numită c/oacă, în care 

se deschide orificiul anal şi prin care trebuie: să trecă; pentru ca să iese 
afară, tot ceia ce: pasărea: lapădă din corp. Acestă cavitate „comunică cu exte- 
'iorul printr'un orificiu, numit opzficiu cloacal: : . ie pf 

„Au “plămânii puși în comunicaţiune cu 9 “saci plini de aer, din cari, 
:3 sunt aşegaţi în dreptul gâtului şi al iedeșulii, 4 în năuntrul toracelui. şi 2 

în regiunea: abdominală, şi cari, la rândul lor, . comunică prin: prelungiri cu 
cavităile pline cu aer din interiorul .6selor; un. Larinz care nu- produce sunete 
“şi un organ numit Siriuz, aşegat în locul unde trachea arteră se bifurcă, care 

„produce - sunete și care 'este cu atât: mai complicat « cu „cât pasărea. cântă mal 
“frumos şi cu cât cântecul e mai variat. - 

Sunt ovipare, adică fac ouă, din cari, „dupe « ce se „clocesc, "nasc > pui vii. 

Impărțirea Casei Paserilor. - — Clasa Paserilor. se împart în 9 or- 
“dine : Ordinul Răpitorelor, al. Păsyreleloz, al Papagalilor, al -Acăzărdrelor, 
al Poruibieilor, al Galinaceelor, al Piciorângelor, al Alersgătărelor. şi al. Pal. 
 mipedelor, 

, 

' “Ordinul Răpitârelor. - — Ordinul răpitârelor coprinde . paseră - cari au 
ciocul 'gros şi îndoit în formă de cârlig; la. picidre patru degete prevădute | 
cu ghiare lungi; în “formă de cârlig, trei îndreptate înainte. şi. unul înapoi. - 

” Ordinul răpitârelor . se împarte! în două grupe:- Grupa, Răpilărelor di- 
| urne şi Grupa Răpitârelor” nocturne. | : . 

Grupa Răpitărelor diurne . coprinde. paseri “Răpităre. cară. umblă dupe ” 
nutriment ziua. Au ochii potriviţi și aședaţi pe laturile capului ; ; „a rădăcina | 
ciocului, lângă frunte, o membrană galbenă, numită ctră, 'în care'sunt ae” . 

gate nările. Exemple sunt: Falconi?, Aguilele şi Vulturii. i Na 
„ Falconii au. ciocul curbat. de la rădăcină şi „până la virf; ;. aripile lângă 

şi ascuţite în formă de. cosă: a 
/ . A A. - „i , 

Numele de. Falcont le este dat dupe vorba latinescă fala, care înserancză pe românesce câsă. 
* Exemple sunt: Uliul, Eretele şi Șoimul. de munte. 

| . E a Po.



- “mele de mărimea unei Găini, “altele ma! - 

. . 
i 

aşia de mare preţ, în cât erau aprâpe con- .. 

“ obicinuesce de cât de. Arab! şi de unele na- 

“ţiuni mici dia Asia, =: aa 

-“gitudinale, cafenii închise. 

cul alb, vărgată aprope de sfirc . 

“dar cari au, la fei, aripile lungi şi ascuţite, 

„mare. ca un Porumbiel, “Are. spi- | a 
“marea şi tâte părţile de deasupra: .  - i 

Il - a 

pete cafenii; câda vinătă cu sfir. . pi 
x LI - . 

-Uliul (Fig: “141) are spinarea cafenie-roşidră ; peptul alb-roşior,. pătăt cu .     “cu 0 vargă negră, 

Uliul are o mulţime de neamuri, u-: 

mari. iar altele ma! mici, cari se deosibese 

între ele prin col6rea şi desenurile penelor, 

__Trăiesce în, Europa şi în alte părţi 

ale lumet, Sboră repede și prinde în sbor 
prada, 'care! consistă din paseri. Se 

In cvul mediu, unele feluri de Ul 

se dresau pentru vânat şi ajunseseră la pi 

siderate ca paseri de lux, - 

AStădI vânătârea cu UI nu se mar 

. Fretele (Fig. 142) e mai Fig. 141.— Uliul, Falconul, Șoimul == Falco tinunculus 
: = Falcon crâcerelle, o 

"corpului 'cenușii, albăstrii, iar păr-” aa e 

“piept,. pe burtă şi pe picidre. 

„spinarea . vinătă închisă ;. gușa, . 

x 

„ropa, tacă, în .sbor, Porumbei, . Veveriţe, | 

„Iepuri și alte animale,, Di : 

ţile inferiâre albe cu vergi longi- . - 

tudinale -la -guşe şi transversale pe . 

Trăiesce în Europa şi atacă, în sbor, 

paseri şi mamifere mici. Da : Ne 

„Șoimul de 1nunte. (Fig. 143) 
e de mărimea':unei Găini.. Are 

pieptu, burta şi picidrele albe cu Aa 
vergi mărunte transversale şi lon- . . 

„_“ "Trăiesce în părțile 'muni6se din Eu-! 

  

A Aquilele “au . ciocul BTOS, Fig. 142.,—Eretele, Aretele, Păsărarul, Ulişorul 

drept la'rădăcină şi încârligat la. == Accipiter nisus == Epervier,



virf; picidrele acoperite cu pene. 
Aguila 

+ Fig. 143. — Şoimul de munte, Porumbarul — 

  

Astur palumbari 

144. — Aquila re 

> 

112 

us == Autour, 

gală, "Acera aurie = A 
== Aigle dor€. 

  

Se 

— 

     ua 

pănă, la rădăcina “degetelor. Esemplu este : 
7 

aa 

- Fig,148 — Aquila imperială, Acera imperială, Pajura, | 
„Pajera = Aquila imperialis — Aigle imp&rial. 

. 

Aquila are cinci 
neamuri în Europa, în-. 

„tre cari sunt: Aguila re. . 
gală (Fig. 144) cafenie: 

peste tot și Aguila îm- 
Perială (Fig.145) cafenie- - 
roşioră cu 2 mari pete 

" „albe pe spinare. 

Trăiesce singuratecă . în 

munţi şi 'şi face cuibul în lo 
curi unde omul nu pâte să a: 
jungă de loc,_sau nu pote să se | 
urce de cât cu multă greutate. 

Vulturii au ciocul 

„gros, lung, drept și: în- 
quila' chrysaetos covoiat numai la virf, . 

N



ghiare scurte şi bonture; capul și gâtul, cele mai de multe ori, gâle sau aco: 
perite cu puf rar. Exemple sunt: Gipaetul, "Vulturul pleşuv şi  Condorul. * : 

_ Gipaetul (Fig. 146) este PE a 
”cea-mai mare pasere răpi-_ 

7 -t6re a continentului vechii. 

„Are gâtul și picidrele aco- 
„ perite cu-pene, ca Aquilele» . 

şi dedesuptul bărbiei un moţ 
de peri tari. Ajunge lao 
lungime de 160. .  -. 

| ” | Triiesce în Europa, Asia şi 

- Africa. Atacă prada, care consistă 

'din „miel, viței, căpridre, şi alte -ani- 

- male de mărimea lor, nu în sbor -. 

„ci stând ascuns până o vede că se 
* apropie. de marginea unei -prăpastii, 

„când se repede asupra ei, o bate cu 

aripile şi o asvirle -în jos, unde 'se . a - ME | 

! „ cob6ră să O mănânce. .: ; „2 - Fig, 146, — Gipaetul, Sorliţa, Vulturul mieilor == Gypaetus : 
di ! Ia - -barbatus = Gypatte. -. EI 

    
= 

     

      

_ + Pulturul pleșuv (Fig. 
147) este de mărimea unei 

Curcl. Are capul şi gâtul a. . :: 
coperit cu puf mic, albicios, 

- iar la rădăcina” gâtului, de ' 
"- : jur-imprejur, o - corână - de 

"- pene stufâse. ."- 

| "Trăiesce în Europa orientală. 

„Se nutresce cu cadavre şi nu „atacă . 

"animale vit de cât când mâncarea . 

e lul obicinuită 'I lipsesce,. . -. 

1 Coudorul (Fig. 148) este, 

cea mai mare pasere răpi-. : 
„> târe de “pe pământ. 

"Pe mijlocul frunţei și pe.      
v 

“a treia P arte a cioculu x băr- „Fig. 147. — Vulturul pleşuv, Pleşuvul, Vulturul cu. papul 

batul are o 'crestă cărnosă, r “alb == Vulturul fulvus == Vautour, fauve. 

„ “zg20, — Zoologie. 5 e E e Ş i i, 8 

,
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iar pielea ?i formeză, de fie-care parte a capului, câte o îndoitură de desuptul 
ochiului, care spânzură în jos, ca o perdea. Are gâtul gol, încongiurat la ră. 

. dăcină cu o “cor6nă. de pene lungi şi moi, 

; Fig, 148. — Condurul, Cond 

  
orul = Sarcoramphus griphus = Condor, 

“l6re - roşietică 

. Trăiesce în munţii 

Anzit din America. Se 

nutresce cu cadavre, dar 

adese ori atacă animale 
mari şi chiar pe.om, 

când dârme. Se suie în 

sbor - până la. 7000 de 

metri, deasupra nivelului 
mărel. : 

Grupa Răpită- 
elor nocturne .co- - 
prinde “paseri răpi- 
târe cari umblă du- 

pă nutriment n6p- 
tea. Au ochii mari, 

aşedați în faţă şi 
- încongiuraţi de câte 
un cerc de pene;: 

„ciocul “ scurt, fără 

câră; picidrele încăl- ! 
-“ţate de pene până 

la degete, Exemple, 
“sunt: Bufutza şi Cu-" 

> cumeaua, o. 

Bufnița. (Fig. 
"149) este cea mai 
mare pasere, dintre: 
"Răpitoarele . noctur- E 
„ne,“ Are la cap două: 
moţuri de pene; co- 

"cu 
Vergi- şi pete ne- 

"gre; lungime “de: 
0*-60, când e bă 
trână. ».



> 

Il 

  

„.. Trăiesce în “Europa şi se nutresce cu Ş6reci, Brâsce, Cărtiţe, Iepuri şi alte animale mici, 

“"Cucumeaua (Fig. 150) e de. 
mărimea unei Cioci. Are pen= 

albe.roşidre cu pete mai închise , 

"şi mai. deschise + capul rotund, 

fără moţuri de pene. ” 

_ Pi . s - . . . 

. „Trăiesce în Europa. Locuiesce! în 

:.* erăpături de ziduri vecht, în crăpături. de 

stânci, în scorburi de arbori, în poduri de 

case şi în turle de biserici, . 

Este forte persecutată, pentru că e 

: considezati de popor ca prevestitârea mor-. 

țet, dar. lăsând Ja o: parte „acestă "credinţă - 

rea, trebuie să fie protegiată pentru  foldsele 

ce aduce omului, distrugend Ş6recit şi alte 
animale vătămătâre. ” . Mi 

CE i Ouele et-sunt ovale, pe când ale 

- tuturor celor alte Răpitâre sunt sferice. 
LE 

7 

XXI        
: - „Fig, 149. — Bufnița, Buhna, Buha, Boul de nspte 

D Ordinul Păsărelelor. — == Bubo maximus == Grand-Due, 

Ordinul Păsărelelor coprinde pa-, -: ă 

seri de talie mică, cari au la picigre 

trei degete îndreptate. înainte. şi 

"unul îndărăt şi cari, când umblă 

pe pământ, nu schimbă picidrele 

„unul, câte unul. ci sar. 

- După 'particularităţile pe cari: 

„le. presintă ciocul, Ordinul Păsăre- 

-"lelor se împarte. în cinci grupe: .. 

Grupa Păsărelelor zonirostre, ace -. 

lor denlirostre, a celor fisirostre, . . -. 

a -celor Zenuzrostre și a celor je-. 

| pirostre, i: a 

= Gruga Păsărelelor conirostre 

coprinde Păstrelele cari, au ciocul Fig. 150.— Cncumeaua, Ciuvica, Cucuvaia; Cucuveauca 

scurt, gros şi în formă de con. Cucuveica, Striga, Buha cu cârpă==Strix flamea==Efiraye, 

  
. , 

. ici . i - . . | 

a i N , pr v i a a
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Trăiesc în păduri i câmpit, în societăţi, şi se „nutresc cu- feucte şi cu stmănje, | 

"Unele sunt mari cât Vrăbiile, altele puțin mai „mari, iar altele puţin 
mai mici, x | 

Exemple: sunt :. Ciocârlanul, Botgrosul, Vradia domestică, Cin za, Ca- 

marul şi Sticleteie,, a ai - 

e Ciocârlanul (Fig. 151) are pene:. 
cenușii ca pămentul. uscat şi pe cap 

un moţ. a e 

a Face cuibul în crăpăturile picat 

 Borgrosul (Fig. 152) are ciocul. 

| forte. scurt și fârte gros; penele în ge- - 
- neral roşidre; la guşe o pată negră, 

care se prelungesce' pe piept. 
Fie. ISI. — Ciocârlanul moţat, “Ciocâslia cucuietă . Vrabia doinestică, numită aşa 

. = lauda cristata = Cochevis huppe, , 
i „pentru că” trăiesce pe lângă. locuinţele 
omenesci, are fruntea şi creștetul vinete, iar cele alte părți, ;cenușii. Bărbatul: 

are „0 pată. n€gră la gușe. : 
îi * Cinteza (Fig.-153) este pe cap vînătă ; "pe guşe” şi pe piept brună; pe 

„picicre roşidră; penele din aripi şi din câdă sunt £ pătate cu alb. 

    Fig 152, — Botgrosul, Cievarul => Corcothraustes i 1 53. = — Cinteza, Cintezoiul, Gintiţa 
vulgaris = == Gros: Bec, | î | > Fringilla, coelebs == = Pinson. 

t - ”



N 

> Canarul s'a introdu - în Buropa din. Africa, în “secolul “al XVI. lea, In 

:- patria lui este cenușii” pe spinare şi galben-vergiuiti “pe piept, 'iar în Parepa 

este mai adese ori galben-albicios peste tot. 2 . 

Sticletele. (Fig. 154) are. „fruntea Și guşea roşii; creștetul: negru; pe aripi | 

„câte o > pată galbenă, DRE 

  

i | - 

A. 
” 

Fig. 154.  Btigletele, Sricletele, Stigleţul, „Fig, 155 „_ Buiviţhetârea — Philomela luscinia ; 

Coconiţa, Domnişorul, Logăcelul, Scaeciorul | N „=> Rossignol. 

= = Fringilla carduelis =  Chașăonneret,, Pi i i . 

SE "Dinţre aceste pasert, Ciniteza, Canarul şi. Sticletele + se. ţin în colivii 

pentru ci si dasfiteze cu cântecsle. lor, pe N IRENE pi 

„cei cari le: răpesc libertatea, ' ţinându-le în- 

“ chise, Canarul se  îmmulțesce în -captivitate, 

 Ciocârlanul, Botgrosul ș şi Vrabia 'se mănâncă. 

Grupa Păsărelelor dentirostre |coprinde 

- Păsă&relele cari au. ciocul lungutţ; iar. vârful. 

„mandibulei Superidre ascuţit şi mai lung de cât 

| _ „alceleti inferidre. Mandibula. superidră, aprope, 

de virf, presintă de fie-care parte pe marginile ei . = 

o scobitură ca aceia dintre dinţii unui ferestrei. i 

  

      ji - 'răiesc în păduri şi. crângun şi se: nutresc “mat 

„mult cu insecte : “de cât cu materii vegetale, Unele sunt segz | , 

Ş mari cât Găinele, altele cât Porumbeit, altele cât Veipiile, > Tre Sai e A 

iar altele „puţin ma! „mari, saa puţin £ mat mică. - ” Fig. 156.— —Sturdul mare, Cocoş acul, Gogo-: 

șarui== Turăus viscivorus=—Grive“ draine. 

Exeriple sunt; Previjhetârea, Stan, * A 

.
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Piigoiul, Sfranciagul, Graurile, Gaija, Coțofana, Corbul, Ciâra, Lira şi Pe 
serea Paradisului. * : - E Te 5 

Privighetârea (Fig. 153) este cafenie pe. cap şi pe spinare ;.albiciâsă pe 

se ee Pepe - i Sturdul are o mulţime de neamuri, în- 
A | tre cari unul, numit Cocoșar (Fig. 156), este 

'vinăt-pistriţ şi altul, - numit AMierloiii (Fig. 
157), negru cu ciocul galben. 

, 

    

    

   

Fig, 157. — Mierloiui, Mierla = "Furdus 
" merula = Merle, - , 

_ Fig. 155. — Piţigoiul = Parus major .. 
= Mesange charbonitre, . 

-Piţigoiul (Fig. 158) 
„este mic şi fârte vioiă.. 
Are pieptul gălbuiă;.. 

„coda și aripile albastre 
ca cerul; un. guler îm- 
_prejurul gâtului. Nea- 
:murile lui numerâse se 
„deosibesc prin colrea 

1 penelor.: Are obiceiul 
că - dacă nu are 'altă 
mâncare omâră paseri 

“bolnave și le mănâncă. 
creierii, 

| S/ranctogul (Fig. 
Fig. 159. = Siranciogul, Sfrânciogul, Lupul vrăbiilor: - . | 159) are spinarea vi , = Lanius excubitor — Pie Gritche. . : : Ca - Ă : 

N 

  iai



ag 

nătă ; gușa şi pieptul;albiciâse; o bandă negră-care încinge fruntea şi cuprinde 

„ochii; aripele şi coda negre. 3:34 | : , E 

  

Fig 160. .— Graurul = Sturnus vulgaris . .. E „Fig. 162. — Gaiţa, Ghindarul =— Gareulus 

= Etourneau, Ă E glandarius == Geais, 

A 

“ Graurile (Fig. 160) are 
penele! vinete, negrici6se - sau 

negre, presărate cu picături 

albe. a 

* Grangurile sau Dommnişo- . 

“_zul (Fig. 161) este galben por. - 

_tocaliă, cu aripile. şi mijlocul | 

'câdei negre... . A 

** Gaiţa (Fig. 162) este mare. 

cât Porumbielul. Are spinarea 

şi pieptul roşior; gușa albici6să; 

la încheietura .gurei două pete 

negre ; pe aripi câte o pată : 

albastră vărgată cu' negru. 

  
Fig, 161. —: Grangurul, Grangurele, Dâmnişorul,: o 

- 7 Piscă'n flort=— Oriolus galbula = Loriot. " 

, - “ : '



  

i Cojofana (Fig. 163) este de mărimea unui Porumbiel,. Are coda lungă; 

A 4
.
 

   
| Fig, 163. —: Coțofana, "Țarca, Ciorcobara Ni a Fig 164. — Corbul — Corvus corax. , „== Pica caudata=— Pie, . Da = Corbeau noir, ». : ” 

, penele negre bătând în verde, afară de cele de pe 
„umeri, abdomen şi alte părți ale corpului cart! sunt. 
„albe, 2 a e 

>. Corbul (Fig, 164) este de mărimea unici Găini, .! - „Are ciocul gros, lung şi tare; penele negre bătând . 
„în albastru ; nătrile înconjurate de pert lungi. | NE 

Ciăra (Fig. 165) are forma şi mărimea Cor-. - „> bului ;spinarea,. abdomenul și umerii cenușii; cele :: „alte -părți” ale corpului negre. . -. - - N 
„Cidca sau “Stăncua == Corvus monedula =e 

„negră cu gâtul cenușii, Dia 
e 

Trăiesce prin oraşe şi stă adese orl.pe turnurț şi pe edi .i ficit înalte, i : i 

  
1g. 163. — Cidra: cenușie, Cira | „Lira (Fig. 166) este de mărimea -unei Găini, „le ptiat e == Corvus cornix Are câda forte lungă formată din 16 pene, din- 

„== Corneille mantell€e, . a Ea ibid ÎN Rea Maia n a N - Di 5 
a : , . „ . A Ea .



  

i 191 a e 

tee cari 2. sunt încovoiate la virf -ca ramurile unei lire ; penele în general ce-. 

„"nuşii-roşi6re ; pe cap un moţ care stă culcat, când este liniştită. | 

- Când sbâră "ŞI ţine câda orisontal sau oblic, în jos, iar când sti pe pământ, ridicată vertical, - 

Trăiesce în pădurile din Noua-Olanda. - a : i 
1 

Paserea Paradisul? (Fig. 167) este de mărimea unui puiiă de Găină. | 

Are câda lungă formată de pene lungi și moi. Bărbatul are de fie-care parte 

    
- i .— Lira = Menura su erba - | -. Fig. -167..— Paserea Paradisului = Paradisea 

Fie. 166, plc gi “> Di “ “ - apoda == Oiseau de Paradis, | 

” 

> , > 
-. 

Da i 
IP e. DI TR le: din 

„a; corpului câte un 'mănunchiii de pene lungi 'şi moi.. Două din . penele 

mijloc ale câdei sunt lungi. în formă de: fire “şi nu. au barbe de cât la vârf, ! 

«x Penele. sunt de diferite colori vii. 
, 

" "Trăiesce în pădurile mart din Noua-Guineă, |, - 

. af , ERIE a , , o 

Dintre aceste. paseri, unele, cum sunf, Graurele, Privighetorea şi Gran- 

guri, i may “vera în ţeră nâstră -şi în „iar iarna în Africa sau 
gurile, trăiesc numai Vera în țera nâstră -şi în Europa, iari în Africa, | 

 



, 

în Asia; altele, cum sunt Privighietârea şi: Mierldiul se ţin în colivii ; altele, 
cum sunt Cocoșarul, Mierloiul, Sfranciogul, Graurile se mănâncă. 

Grupa Pasărelelor fisirostre. coprinde Păsărelele cari au ciocul lat, scurt, 
ascuţit şi gura largă ; picidrele scurte şi aripele lungi, din care causă, pe pă: 
| | "ment, pe arbort:sau-pe 

E, Da a E alte lucruri stau ' forte 
- rănşi forte puţin. 

“Trăiesc prin orașe, sate 

şi locuri sălbatice. Se nutresc 

- cu insecte, pe cari le prind 

în sbor. ” 

- . Exemple sunt: 
Rândurica, Salangana, 

„o Lăstunul de apă şi Li. 
, = a] | CI pitârea.. „Fig, 168, — Rândurica, Rânduneaua, Rândureaua. A, Lăstun. Ă 4 ca (Fi . = Hitundo urbica — Hirondelle de fen&ure, B, Rândurica Rândurica (Fig. 

  

“= Hirundo rustica = Ilirondelle de cheminte, . . 168) are fruntea şi gu. , 
şea roșii; cele alte părți 
negre. sau cenușii, ro. 
şidre ; câda în formă de . 
furculiță, | 

| Işi face ' cuib din: bu- 
“căţele de noroi, sub strașinele -: 

"caselor şi în alte locuri adă- 
postite, ,. - - 

Salaugana (Fig. 

169) e o Rândurică care - 
“trăiesce în: Java şi Su- 
matra. 

„5190 face cuib din bu- 
„căţele de un fel de plante de 

„mare, numite a/97, amestecate - 

. cu salivă, pe stânci, în mar- 

ginea măre!, Chinezi! mănâncă     i => „cuibul de Salangană şi con- 
Fig, 169. — Salargana = Collocalia esculenta = Salangane. „ Sideră ca pe un aliment din : vi - . 

cele mai gust6se. . 
: n



e 
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Lăstunul de apă (Fig. 170) este mai mic de cât Rândurica, Are fruntea 

cafenie şi guşea albă. Coda scobită - 

fârte puţin în formă de furculiță. 

Iși face cuibul în viezuint, săpate în _ 

malurile de pe marginea apelor, : et E 

“Lipilârea sau Rândurica de > 

nâpte (Fig. 171) este mai mare. 

de cât Rândurica. Peste tot are 

pene cenușii. pătate cu negru, alb, A SE _ 

cafeniu- -roşior. Ciocul de fie-care Fig. 170 — Lăstunul de apă, Drepneaua = Hirundo 

„parte are câte un rând de peri riparia = Hirondelle de rivage. 

tari, în formă de mustăţi. 

  

| , Ziua “stă ascunsă în viezuini, iar 

-- mâptea umblă dupe insecte. Pentru că de 
obiceiu 'şi caută nutrimentrul pe lângă 

Staulele . vitelor, cel vechY au credut.că 

se nutresce cu lapte şi “1 au dat numele - 

de mulgător de capre sau -Caprimulzus, 

-_ Niet.una din ăceste paseri. - 

nu se ţine în colivie; nici una 

nu se“mănâncă, „pentru că fac. 

mari : servicii - omului, “distrugend „S 

” insectele ; 'tâte sunt paseri. călă- - 

  

IA po Ă - Fig. î71. —Lipitorea, Caprimtlgul, Mulgetotal caprelor 

-tore. iu ÎI Să Rândurcuade noptt=— = Caprimulgus europzeus == Engoulevent, 

Grupa | Păsărelelor. “tenul. - 

rostre coprinde Păsărelele cari au 

ciocul drept sau curb, Iăg şi 

- subțire. IS L, 

“Trăiesc prin păduri şi. câmpii, Se. 

nutresc cu insecte. , d, 

Exemple sunt: Pupăza şi 

Pasărea Muscă. : o 

Pupăza (Fig. 172) este : 

anare cât o Cică, roşiâră peste Si m 

“tot. -Are pe cap două rânduri de - 

“pene, pe cară le ridică -sau le. 7 Fig. 172, — = Tuptat — “oua eee = pe, 

  
. . A 7 oz 

7 . A .
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Jasă “dupe voie. Când aceste pene sunt ridicate, au înfăţişarea unei creste, 
i “Este: -pasere călătâre, - aina' petrece în Africa, iar vara în Europa. Nict nu se ține în colivil, 

“nici nu se mănâncă. - 

Paserea muscă (Fig ig.' 
173) este cea mar: mică 

| din tâte paserile. -   

  „Are fârte multe neamuri, 

tâte. de: o frumuseţe rară, Nu 

"cântă," dar în schimb are penele 

colorate cu “colorile cele matvii, 

* Trăiesce' numat. în Ame: 

- zica centrală şi meridională, : Se 

„ţine în colivir pentru frumuseţe 

“şi penele i se întrebuințeză ca - 

| obiecte de ornament, 

  

“Grupa Păsorelelor li. 
virostre coprinde .Păsere-. 

„ lele cari au. ciocul mare, . 

lung, gros darslab şi două 
degete, cele din afară, uni- 
te la rădăcină până la 
mijloc, cu o membrană; 

po 

“Trăiesc - prin câmpil şi 
„păduri. Se nutresc cu însecte, 

cu viermi, cu mici! şopârle, ră. 

3 dăcini, fructe şi „stmânţe, 

    
„Fie 173. — Paserea "muscă== Trochilus Sapho = = = Oisezu 

mouche' sapho. + 

“Exemple, sunt: Că. 
„ura puciăsă şi Prigoria. iau 

i Cid Zucidsă (Fig. 
NR 174) este mare cât o Ciocă, 

: - Este forte - frumosă ; -al.. 

SN bastră: deschis pe cap şi 

-pepiept; violetă pe 'umeri:. 

şi. pe rădăcina câdai, ca: 

„ fenie roşidră pe ipirare, 
- negră pe sfrcul aripelor. o 

  
Fig. ici Ciâra' puci6să, Dumbrăveanca, Corabatica Ă _ Să Prigoria Fie. 179. pi == Coracias garrula == Rollier. . „este mai mică de cât: 

ba



Cidra puci6să. - Are pieptul al- 

“- bastru; capul şi spinarea ro-: 

_şidre; coda şi sfircul aripelor 

 albaste“; indărătul “ochilor câte 

o pâtă nâgră ;. la guşe-o pată. 

galbenă mărginită de -o vargă | 

“negră, 

. "- Trăiesce 'pe lângă ape şi "ŞI face 

- “cutbul în. viezuini lungi de câte 2 m 

săpate în- maluri. : 

Dintre aceste paseri, nici 

una nu se ţine în colivie; nici 

una nu se mănâncă; amândouă 2. _ 

„sunt călătore. Fig. 175, — Pi 

! 

  

goriea, Prigârea, Viesparul = Merops | 

pu. apiaster = Gutpier. Da 

     
   

  

XXX 

__. Ordinul Papagalilor.—" 

Ordinul Papâgalilor  coprinde 

paseri cari au la picidre patru - 

degete, două îndreptate îna- 

“ inte -şi două îndărăt, cucară se 

„servesc ' pentru a prinde ali- 

- mentele și a le aduce la gură; 

ciocul gros şi încovoiat. i 

„. Papagaliă se 'acaţă servin- - 

“ du-se şi cu degetele şi cu ciocul. 

Ia Trăiesc. în societăţi, în. pădurile 

_din regiunile. calde ale ambelor emi- ! 

„sfere. Se nutresc cu fructe, cu stmenţe Ii 

şi, unii, cu mici animale.. , Pa 

Exemple sunt: Aras, Ca- "| ' 

“ catoes şi Papagalul amazonic. 

e Aras (Fig 176) este cel |! => 

mai mare dintre. Papagali. Are 3 -/ 

obrazii fără pene; câda forte - 

e , 

un 7 ci Fig 176. — Aras == Macrocercus macao => Ara. | 
. Pai PN ' „ 7



lungă, formată din pene suprapuse; col&rea „dupe: neamuri, în total roșie, 

verde sau albastră, 

  

== Cacatofs a huppe jaune, 

  
Fig. 173. — Papagalul amazonie == = Chey sotis 

amazonica == Perroquet vert.. 

Fig. 177. — Cacatots = Plictolophns sulphureus ” 

, Trăiesce în” America de Sud, 

Cacaloes (Fig. 177) are pe 
„cap ocrâstă de pene, pe care, 

o lasă sau o ridică dupe voie. 

Dupe neamuri, în total e alb 
bătend în roşiu sau alb bătend | | 

în galben. 

- Trăiesce în. Australia şi Noua- 

Guinea, - , 

-Papag galii amazonie (Fig. 

178). are coda scurtă; obrazii.. 

acoperiţi cu pene; coldrea în 

„general verde ; obrazit galbeni 
iar fruntea şi împrejurul ciocu-- 

lui albastre.liliachii. 

Triiiesce “în Brasilia pe lângă 
Amazon. Ă 

| Dintre aceşti Papagali, 

Aras şi Cacatoes se -ţin în 

„colivii pentru frumusețea lor, 

iar Papagalul amazonic, pe lân- 
gă frumuseţe .se ţine pentru 

„ curiositatea de a' auzi'pronun: 
“ țând câteva vorbe, pe cară pâte 
„să le înveţe. 

“Ordinul Acăţătărelor.— — 
"Ordinul Acăjăţărelor coprinde. 
paseri cari au la piciore patru 
degete, două îndreptate îna- 

inte și două înapoi; aripele 
scurte ; coda lungă le servesce 
ca răzămătâre, când sunt acă- 
jate pe arbori. * ii 

Exemplu sunt: Ciocănită- 
rea şi Cucul.



  

„Ciocănitârea (Fig. 179) are capul. şi spinarea : n€gră; aripele. negre cu 

  

Fig. 179. — Ciociniterea, Ghoipâia = Picus Fig, 180. — Ciocănit6rea, Ghionsia, Vârdarea + 

"major = Grand Pic, * Da = Picus viridis = = Pic vert, - 
7 , 

4 

picături albe; o vârgă roşie care încinge fruntea și coprinde “ochii; o. pată. 

albă la guşe; pieptul şi abdomenul albicios ; ciocul lung și drept; limba lungă 

şi cilindrică, pe care, când vrea, o scote RE Fă 

"afară din gură. i A 

Ciocănitbrea. are multe peamult, cari se 

" deosibese „prin col6rea. penelor, Intre ele este Cio- 

„cănitărea verde sau Virdarta (Fig. 180) numită 

" aşia din causă că are penele vergi. 

'.Umblă acățată de arbori, bătând cu ciocul 

-scârţa, pentru ca dupe sunet să se asigure, dacă 

dedesupt lemnul e sănătos sau - -putred. - Când a 

găsit un' loc unde lemnul e putred, bate cu stă-- 

„ruinţă, pentru ca insectele să se sperie şi să iese 

-afară, Dacă prin acest mijloc nu reușesce, rupe - . 

: c6ja cu ciocul, întroduce limba, .. acoperită dejun: 

strat de salivă - clei5să, sub câje, şi atingându- le, - 

le silesce să se lipesc /de ea şi apol le trage în 

gură. , 

  
Cucul (Fig. 18%) e mai mare de 

"cât un porumbiel. „Are „penele „de pe Fig. 181. — Cucul => Cuculus canorus => Coucou. 

e



Ne 

„burtă şi de | pe picidre albe, vărgate cu negru şi cu „cafeniu iar. pe cele din 
alte părţi ale corpului sure, adecă cenuşii-vinete, N 

Locuiesce. în arborii. din câmpil. Nw ŞI clocesce ouăle ci “ dupe ce ouă pe pământ, i ia oul în... 
cioc şi îl pune în cuibul Presurei sau al altef paseriY mică, care ?1 clocesce împreună cu ale et. 

„Puit de Cuc Cresc mat repede de cât! fraţi! lor „vitregi, ocupă încetul cu încetul tot cuibul, î împing 
către margine până când "1. răstârnă și rămân „Singur, ” 

Dintre aceste. paseri, nici una nu se ţine în „colivii, | nici una nu se mă-. 
- nâncă; Cucul este călător. :  - d ' - 

Ordinul Potumbieilor, — Ordinul Porumbizilor coprinde paseri cară 
au ciocul slab, umfat împrejurul - nărilor, «mai înalt. de- cât lat și cu virful cor- 

nos, In cele. d'Ântâi 2—3 dile. dupe nascere, nutresc puir cu un fel de lapte, 
- pe care! produc nisce glande înfipte în păreţit gușei. . — 

| „ Trăiesc în tâte părţile. lume), în familit. de câte dul său adunaţi în “serieter, în păduri. 
Işt fac cuibul în arbork înalţă, Se nutresc :cu fructe şi sămenţe, i 

„> Exemple sunt: Zurturica,: Porumbiehil sălbatic şi Porumbielul domestie, 
' Turturica (Fig. 182) este aprâpe de mărimea unui Porumbiel. Are. capul 

. | „mie vinăt; pieptul ' roşior ; . 

le albe,_afară de cele din 
mijloc; pe gât, în partea des- 

„pre spinare, o bandă de pe- 
ne negre vărgate cu alb. - 

cenușiu vinăt, 

Să Porumbielul domestic. are 

“penele colorate cu, colori 
-fârte! variate. . 

  

. | | : vegiet, ale Angliei şi ale unor in. 
Fig 182, — . Turturica, “Turtureaua Turtur auritus:. -sule din Mediterana, Dupe cunoscin: 

a _ Tourturelle, Pa țele istorice, ă fost domesticitcu cel pu- 
Ă - ţin 4000 de-anti înainte de Christos, 

Poruzăbielul s'a dresat şi Sa 2 întrebuințai, în „vechime şi în secolul nostru, înainte de înfin-- 
? ţarea telegrafelor, «a curier, pentru casă ducă depeşile.: Astă- -di se întrebuințâză încă, în timpurile “ când'alte comunicaţiunt sunt oprite. Ast-fel,' în stimpul răsboiului Franco-German, Porumbiei au 

adus la Paris 11 5000 depeși oficiale și 100000 particulare. 

penele: din. câdă cu 'sfircuri- 

Porumbielul sălbatic este 

T răiesce liber. pe câstele Nor 

- Dintre aceste paseri, Tazturica e căletăre. Poruinbielul domestic se: ţine. “ 
“pe. lângă case mai mult pentru frumuseţea lay de cât „pentru alte fol6se, A 
mândout se mănâncă, n a e AR -
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| " Ordinul Galinaceelor.— Ordinul Galinaceelor coprinde- paseri cari 

au patru, degete la picidre, trei îndreptate înainte și unu înapoi, prevăgute : 

cu ghiare scurte, puţin curbe, dispuse pentru. râcăit; aripele scurte, rotunde ; 

ciocul tare, puţin curbat la virf; la cap crestă şi bărbii, mai mari la bărbaţi 

de cât la femei. : - - aj 

„Bărbaţii se- "deosibesc de femei „prin faptul că. au un pinten tare, mai 

în sus de degetul de la : 

spate. Sboră greu şi-puţin. 

Când sboră fac sgomot. Ni 

“Se nutresc cu fructe şi, | 

„cusămânţe, , . . . 

Exemple sunt: "Pit. 

pălaca, Potîrnichea, Co- 

coșul de munte, “Cocoșul: 

de pădure, Păunul, Fasa- ;. Fig. 183, — Pitpălaca, Prepeliţa = Coturnix 

nul Gâina domestică, Că. . Ia dactylisonans == Caile. 

„Za şi “Curcanul. | | 

Pirpălaca (Fig. 183) 

e de mărimea unui pumn. 

Are penele cenușii: roşidre 

“pătate cu :negru, cafeniu IE 

şi alb. 

  

    

Triiesce prin arături, 

 Potirnichea (Fig. 184) - 

e de mărimea unui puii 

e  Găină. Are penele, 

colorate cu: diferite co- N 

lori deschise, în general." 

„ cenușii, vinete, roşidre: 

„ pestrițe. | r | 

a Trăiesce prin crânguri şi 

arături, _ SR 

| Cocoșul 'de munte Ye AU A 

(Fig. 185) estet'aprâpe de e Ei: i 

mărimea unui Curcan.Are ! 

penele negre: albastrepeste. | c_p sa Pază cazat 

tot, tate cu alb e burtă. | Fiz.. 184. — Potirnichea, Perd ica= erdix 

: P Trăiesce în aut de. a rate ae 

„munte, Sati PE: 

  
„51920. —  Zaolăgie. 

| 
.. . - . -



    

- 
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/ 

Cocoșul . de “munte; Tătarul = Tetrao urogallus . 
. = Grand coq 'de bruyere, 

x LE | i a . i „ , 

  

Cocoșul de pădure (Fig. 186) este cât o. Găină: de?mare.. Are: câda bi: furcată; penele :negre-albastre peste tot şi: în dreptul . uinerilor câte o pată - 

Trăiesce în societăţi, în păduri. - o 3 

    

' „N 

4 

. 
N Picizietpi 

N 7 Eu Pi NI . . : a E - Fig, 186. — Cocoșul de pădure, Găina da mesteacăn == Tetrao .. - „îs tetrix== Petiteoq de bruyăre ou Lyrurre: des bouleaux, . 

Pa , 

A 
cai | i _ i



Di ” - a. , . ” A * - i - - . . . , E 

| 1: Păunul (Fig, 187) este de mărimea unui. Curcan.: Are pe cap câteva 
„N . 9 2 ” 5 .“ - '. 

pene subțiri, cari "i formeză un fel de moţ sau penagii ; penele colorate cu colori :.: 

„ f&rte. frumâse şi,. în. particular, numai 'la bărbat, acelea de deasupra câdei cu. 

i - , - . . 7 
Ea 

  
„Fig. 187. — Piunul, 2ăunaşul, Păunica == Pavo cristatus == Paon, | NE 

pete aurii rotunde, numite ochiuri! de Păun. Aceste penesunt așia, de frumâse 

“ în cât se întrebuințeză ca obiecte: de. gătelă. - 

Tekiesce în pădurile din India sălbatec, iar în Europa domestic.“ i 
7 

7 
se ; EI , ,



12. 

“ Pasanul (Fig. 188) e de mărimea unei Găinl.. „Are o mulțime. de nea: 
muri care se deosibesc, mai cu seamă, prin colGrea penelor şi prin forma c6- 

i. Acela care e numit FZasan comun are penele cenușii-roşidre sau galbene 
atata cu pete mărunte peste tot, afară de guşe, unde are o pată albă mai 
mare, în jos cu o vargă ncgră, Câda aprope un metru de lungă. 

Trăiesce sălbatec î în păurile din. Asia centrală. și aclimata: î în unele părți ale Europei. 

  

Fig, 188. — Fasanul = Ppasianus colchicus = Faisan. 

Găina domestică + provine diă unele feluri de Cocoși de pădure cari trăiesc în India. Nu se cunâsce esact data domesticirei, dar se scie „că e fârte vechiă. Câza sau Bibilica (Fig. 189) este cât 'o Găină, Are pene pistriţe, 
Trăiesce în stare 'sălbatecă î în pădurile din Africa, jar în stare domestică în “Europa. - 

  
Fig: 159, — Câp Bibilica = Numida meleagris = = = Pintade,



e 

„pia, Spircaciul, Cocorul, 

„ piciorânge: Au gâtul . 

- picidrele, 

“ altele în păduri şi cele mal 

„__7183 

dă . Curcanul (Fig. 190) este originar din America, unde trăiesce. în stare 

sălbatecă; în . pădurile o] i | pr 

de pe. ţărmurii apelor 

Misisipi,  Misuri şi - 

Ş Ohio. 

Seat ari szaa aa sae 

    

Curea clocesce în lo-- 

curi nesciute de Curcan, care 

are obiceiul de a "1 sparge 

ouăle, ? BE d 

! în Europa sa întro: 

dus în secolul al XVI-lea şi 

" de atunci ''şt-a schimbat şi 

talia şi obiceiurile, căci Cur- 

canul domestic e mal mic de: 

- cât cel stlbatec. 

"“Tâte aceste paseri » - 

"se mănâncă. Dintre ele 

“Pitpălaca e călătore. .. 

XXI 

Ordinul Picio- , 

rângelor. — Ordinul * 

Piciorbugelor coprinde 

paseri. cari au picidrele 
forte “lungă, din “care: Ș 

" causă parcă umblă în: 

lung, în, proporţiune cu: 

| „+ Traiul şi nutrimentul 

lor este deosebit, dupe fe- 

"ut, Unele trăiesc, în câmpii, 

multe în locuri bălt6se. Une: 

"Je se nutresc cu- fructe şi cu 

| sămânţe, iar altele cu viermi, ze 

pesct,: brâsce, reptile şi alte 

| feluri de animale. a. a: zac Ai 

! “Bxemple sunt : Dro- 2 “Fig. 191, = Dropia= Otis tarda = Outarde.: 

Barza; Stârcul, Lopălarul, Becaţina, Sitarul şi Ciowlica.* 

4



„a Fig. 192. — Sptreaciul == Otis tetrax —— Outarde . i Aia „sanepetitre, _- - - 

„Dropia (Fig. 191) este cea: mai mare pastre din Europa. Are ciocul ca 
al Galinaceelor ; în total, penele ruginii. : o 
„1: Trăiesce în câmpil.. | ia a Ru a . 

Spîrcatiil. (Fig,: 192) "este o Dropi€ mică cât o Găină. 
burtă şi- încolo: pistriţă-gălbuie.. : a | 

| “Este. albă . pe 

"4e Cocorul (Fig. 193)este 
înalt, cenuşiu-vinăt, cu sfir- 
cul aripelor şi câda negre. 
Are patru degete la picior, 
dar nu calcă de cât pe cele 
trei îndreptate înainte, 

: “Vrăiesce în câmpitbăltse, | 
N6ptea, mat cu semă, sbâră în 
„cete de 2— 300 „individ, aședaţi 
în, formă de triunghiu. In vîrful 
triunghiului se află unul puter- 

"nic, de care trebuie să se isbeset , 
- Vântul, pentru ca să facă may - 
"uşor sborul celor alţi. îi 

” Triiesce 'prin "câmpit. DI aa | 

    

    

„0 Barza (Fig, 194) este 
- înaltă ca Cocorul; albă cu 

   
„Fig. 193, — Cocorul, Cucâra, Gruiul Fig: 104-— Barza, Cocostircul = Ciconia alba = Grus cinerea = Grue, Pe n == Cipogne.. |. .”



EI 

“aripi 'negre.-Are ciocul 

"şi, picidrele roşiore şi 

_. "obiceiul de a produce 

- un sgomot particular, 

. bătenduw'și mandibulele, 
“una de alta. 

Trăiesce prin oraşe şi - 

a .. 
” . . 

„1: prin sate. . 
pa . a. 

. — 

PO - -* Stârcul este înalt 

-aprâpe,ca o Barză. Are 

"pe cap pene lungi, cari 

„cad peste gât ca un. 

" penagiii;. la rădăcina 

gâtului asemenea pene 

„* “lungă, cari cad înaintea : 

E “pieptului ca o- barbă. a 
| 

„Are numerăse neamuri, . pie, 10g.— Sercul, Cocosttical, Biuanul, Frodiul == Ardea 

între cari unul, numit: . cinerea = [Heron cendrâ - a 

a Stircul . cenușiu, (Fig: | a 4 | 

j i 

  
       -*-105) are spinarea şi a- 

„ripele . cenușii - vinete, 

" gâtul/şi burta albă-ro-. | 

_şidră cu pete negre, iar! 

altul, numit Sfircul alb; 

pate alb pete tot 
a „-..  “Trăiesce pe lângă ape. 7 

. E Lopătarul (Fig, 196) - 
“ 

1: este mai scund de cât, 

„î-. Barza şi alb peste. tot. | 

„Are ciccul şi picidrele” 

- negre; mandibulele cio- 

y „cului late, din care causă 

ciocul âre: forma, unei . E - sr y f ET 

„IGpeţi, Penele: de pe . 
pi: az 

cap cad la spate în. 

“formă de penagiii. 

“rutiesce pe lângăape. - 

     

  

    

   

  



 Becazina (E ig..197) este 
mică, . cenușie- pistriță, ' Are 
picidrele lungi; ciocul sub- 

 ţire, lung! şi puţin încovoiat . 
la virf. i. , 

Teăiesce pe lingă ape, 

Sitarul (Fig. 198) este 
de mărimea unei Găini mici; 
cenușiu-roșior, vărgat cu ne- 
gru. şi cafeniu. Are picidrele 
scurte; capul mare și ciocul 
forte lung şi drept; 

  

E ! : , ” - Trăiesce în păduri, | Fig. 197. — Becaţina = Galinago grisea == Becassine,. : „a - 
| | Cioulica (Fig. 199) este 

_de mărimea unui Porumbiel. 
Are pe cap un moțde pene; 
vîrful, câdei negru ; rădăcina: 
"codei albă ; spinarea verde. 

„ albastră? pieptul negru; burta' . 
„albă, - o | 

Teiesce pe lingă ape. 

  

„Dintre aceste pasări, 
"unele, cum sunt Dropia, . 
Spircaciul; Becaţina, .Sitarul, . 
se mănâncă; unele cum sunt! 
Cocorul, Barza, sunt _căl& 
târe, . Di, 

4 

Fig. 195. — Starul, Becaţiul, Şnepul == Scolopax - rusticola == Bâcasse, | Da 

Barza se respectă în tâte 
- localităţile pe unde -trăiesce, . 
pentru serviciile ce face, di- 
strugend „un' mare. număr de : 

„animale. vătămătore, | 

Ordinul Alergătâre- 
lor. — Ordinul A lergătârelor ă coprinde pascri cari au picid- | Di ă rele lungi ca ale Piciorânge- Fig. 199, — Clovlica, Nagâţa, Nagâţul = Vanelius * - - lor, - dar nu sbor ci numai 

: „eristatus = Vaneau huppe, a ia fug,. torte - iute, pe pământ. - 

   



N 187 | 

Trăiesc în. .câmpiile- şi stepele din regiunile calde. se nutresc cu plante, fructe, stmtnje şi 

câte o dată - „cu. mici animale, SI - AR 
- ” a 

“Strupul de „Africa, “Sirul de America, Exemple sunt : Casoarul şi 

Da „ Apleriz. | a 

- o Struful de Africa (fie. 200) eăte cea mai mare pasăre din lume. Ajunge 

la o înălțime de: 2—3 metri şi la o. greutate de 49— 50. kgr: Are pene moi, 
“ pe „cenușii peste tot. 

  =, 7 su A JS 

- i = a Sos ests 
, ! , Lan SERI TĂ As Ea SR _ 

= Se iaz 

Fig, 200. — Struţul de aice Struțul ifican == Struthio camellus - 

- : _ == Auiruche. | a 

șa de în cât într'o.. „oră. străbate peste 40 km,, ceia ce în- 

“Face” de la 15—30 o0u5,. “pe; cart le pune “într'o Trăiesce în Africa. Fuge aşa de iute, 

cântăresce un kilogram. semnză, că întrece. în fugă pe cel mal iute cal. 

e căldură mare, nu le clocesce de” cât nopfea. Un ou 

: , 7 
grâpi şi, dacă est



ag 
Puii, când ies din ou, 'sunt câr o găină de. mart şi îndată "umblă „dupe “deiâncare, dar părinţii, 

. pentru: ca săi îngrijescă mal. bine, opresc câteva dus, pe cari nu . le clocesc: şi le. dau :să le mi. 
nânce pănă ce. se împuternicesc, i S - i | - - 

: Se vEn6ză pentru "carne şi pentru pene,. "cari se e Intrebuingeză ca obiect de „etenă, Se în- 
blângesce lesne și se înhamă Ja „căruţe, -că şi: Cai 

.. p, a Lp . 

Si Strupul de” America (Eig. 200). -e mâi.'mic de “cât cel de Africa, “Are treă. 
degete, în loc de două; la piciore. De Da E 

Trăiesce în "America. are: aceleașt, obiceiuri și aceleașt- întrebuinţări ca cel de Africa, . : 

7 | Pai 

  
Fig, 2 201. — = Steaţul de America, Struţul. a american; Nândul = Rhea? americana i = Nandou. - . 

_* 

4 - 

“ Casoarul (ris ig. "z02), este de. mărimea Struţului de America.” Are pecap”. o crâstă „os6să, mare, în formă de „cască ; penele î în formă de fire ;. în fie- care 2 

- v



aripă câte cinci ţepi ascu--- 
. .. o. Pg i .. 

ţite: şi tari, cari "i servesc ca- 
-armă de atac--şi de apărare. 

„Nici carnea, nici penele lui: 

nu au mare val6re.. i 

= + Apterix (Fig. 203) este 
de mărimea unei Găini. mari. | 

Are penele moi, simple și: . 
“lungi ; aripile aşa de mici în 

"cât pare că nu are; picio: 

„rele 'ca ale” Găinilor; ciocul 
"lung şi subțire. 

  

N 

„ “Trăiesce în Noua Zelandă, în 

locuri băltâse. Ziua stă ascuns în 

viezuini săpate de el, iar ndpteâ 
umblă dupe nutriment. care consistă 

"din insecte şi viermY, Este fârte rar 

“şi se 'crede că în „curând neamuli., = 

"seva stinge, + n m 

* - ' A 7 „ 

„=... Ordinul. Palmipede- „ ES   LN - - . . a 
;;  107r.— Ordinul Palmipedelor e == S 

" * coprinde paseri cari. au tâte ă “Fig, 202. — Casoarul, Casuarul = Casuarius galeatus, . 

ata] „taur = Casoar-a casque. „degetele; sau numai cele în- . 
' dreptate înainte, unite. prin- 

: îr'o membrană. a 

- Trăiesc pe lângă apele, duleă, | 

şi sărate de "pe t6tă suprafaţa, pă: 7 
„.:+“mentulut, unele pe uscat şi pe apă, ” 

   

   

”. “dar'altele numar: pe apă, ' Inntă şi 

".- se scufundă “fără să se ude, din causă |. 

-că au. penele unse cu.6 “materie . i 

- - grasă, Se nutresc cu animale: mici, 

1. ed mal mare parte'acuatice, . 

Exemple sunt: Pescă-    E Fete A fipeneerea (7) - 
RR ă : = - ruşul, Fregata, Pelicanul, Z e TI eee Se 

- Raza, Gâsca, Lebăda şi Fla-: pa Sie 

"miantul o ".. Fig."203. — Apterix, Chiviul = Apterix australis == AptEryx. 

- i u 
| 

| 
, 

n , li _ ” Ă j _ . N _ | 

 



„ Pescărușul sau Rândurica de mare (Fig. 204) are multe neamuri 

7 

AD 

deo. 
sebite “prin: mărimea şi coldrea penelor; câda bifurcată ca a Rânduricei ; ari- 
pile lungi. şi ascuţite ; ciocul lung şi ascuţi 

  

Fig. 205. — Fregata, Paserea fzegatelor = Tachipetes aquila == Fregate. 

Na 

  
„206, — Pelicanul,, Babiţa == Pelecanus , 

onocrotalus == Pâlican.   

   
Fig, 204. — Pescirușiul, KRânduneaua de apă, Rânduric . == Sterna hirundo = Hirondelle de mer. : 

ca de mare 

  

| Fregata (Fig. 205) este lungă! 
de Im. și mat mult. Are „ciocul lung 

"şi: curbat la virf; capul mic; gâtul. 
subțire; aripile lurigi ; coda lungă şi. -. 
bifurcată, a a 

. Trăiesce pe lângă mările din 
calde şi înainteză către mijlocul, măret pănă . 
la 500600 km. :departe de țărm. Se nutresce 
eu pesci sburători, pe care "Y: prinde, în - sbor, 

regiunile 

„Cum prinde Uliul paserile, !: : 
Pa 

“ Pelicanul (Fig. 206) este mare 
„ca o Lebădă.: Are ciocul gros, mare,



IE a a SR na 

prevădut : la vit cu un mic cârlig; dedesubtul ciocului, între mandibulele fălcer 

" inferiâre, o' pungă, în care: ÎȘI strânge alimentele ; penele a albe- galbeni s sau albe- 

cenușii, 

“Este răspândit peste tot pământul, -. 

dâr mal cu sâmă se gâsesce în zona toridă. 

. A 

Raja are ciocul turtit şi lat 

la vârf; -gâtul scurt; picidrele aşe- 

date mai îndărăt de cât jumătatea. 
ă corpului, din care causă umblă 

greu pe “uscat, 

„Are un mare număr de nea- 

„muri, ” deosebite” prin mărime şi 

colbrea penelor, între cari unul, 
numit Raja să/batecă (Fig. 207), 

  

Fig, 207. — Rața sălbatecă — Anas boschas 

„de col6re în general cenușie pă- o „= Canard sauvage. 
tată, este mâma tutulor Baţelor . .. . ” 

domestice, iar altul, numit. Califar, se 

„este de coldre roșie. - . i 

_- Se nutresce cu animale şi cu ve- 
„getale, | 

Gâsca are ciocul inar ângust: 

de cât al Raţei ; pici6rele aşegate 

la jumătatea - corpului, din “care 

„causă umblă bine pe uscat. Are 

“mai puţine neamuri de cât Rața, 

“întţe cari unul, numit Gâsca ce- 

nuşie (Fig. 208), trăiesce în Nordul 
Europei şi este mama Gâscelor .: 

domestice, | 

” Se nutresce mat” mult cu vegetale, 

  

| -.Lebăda (Fig. 209) este albă. Fig. 208, — Gâsca sălbatecă = Anser cine: 

Are gâtul forte lung; ciocul ca al | Ai  xeus = Oie grise. - 

„-Gâscei, roșu, prevădut la rădăcină o. o 

cu o. umflătură 'cărnâsă, ncgră: _ 

| Trăiesce. în n regiunile boreale, şi este mama Lebedelor domestice.



1 

  

Flamantul. fise 210) este de un metri de. inâlt, din “causă că. are. pi | 
pa ae cidrele. şi gâtul forte lungi; ciocul    

“loc. Are mai..multe neamuri, între 
"cari unul numit Flamantul 7oşiu. 

. Trăiesce pe: ărmurit Mediteranet, 

„Dintre aceste -paseri, : Rața, 

„tecă, sunt căutate pentru carne şi 
“pene, iar Pelicanul și Lebăda pen- 

“Fig. 209, — Lebaăă, Lebăda cu ciocul roșu Lebiăa 
mută = Oy gnus olor == = Cygne. . 

 ticularităţile următore: 

mânt sau corpul întreg,- ca Şerpii,. 

codilii şi Şopârlele. 
Pielea lor - are o “epidermă 

_grâsă case se. divide în “bucăți, 
cari au aspectul solzilor și care la: 
unele, cum 'sunt Șerpii, se . reîn-. 
noiesce. din timp în timp. 

Inima, afară. de a Crocodili--. 
lor! care are patru cavităţi, are nu-. 
mai trei cavităţi: două auricule cari 

" comunică cu un singur ventricul, 
Respiră = prin. plămâni şi 

'sunt animale cu. temperatură va: 
| riabilă. x [i 

Fig, 210. — Flamandul, Flamantul, Flamingul = Pho. : | Tnghit. alimentele nemestecate. nicopterus antiquoruma == Flamant. şi. pot: să rabde de fme; fâne   « : . - a [> 

  

_ curbat, pare că ar fi frânt la” mij- 

Gâsca domestică şi Gâsca sălba- . 

tru piele, care se întrebuinţeză la - 
 căptuşirea i impodobirea hainelor. . 

XR 

Clasa Reptilelor. — Rep-. 
tilele sunt: vertebrate cari au: par- 

Când umblă îşi iirăse pe pă: 

"sau numai burta: şi câda, ca: Cro-i. ”



e mult timp. Iarna - :stau înțepenite. în “scorburi, « sau sub. pietri, sau - în, pă 

“ment fără să mănânce. i 

„Fac ouă ca paserile, pe cari nu le clocesc. ci le: -pun în nisip, unde se 

: clocesc singure, din causa  căldurei. e | 

pi Impărțirea clasei Reptilelor, — Clasa Reptilelor se împarte în patru 

ordine: "Ordinul C, helonienilor, al Saurienilor, al Crocodilienilor şi al Ofidienilor. ă | 

z 

| Ordinul Chelonienilor. — Ordinul Chelonienitor coprinde reptile caz, 

". popular, sunt numite Brâsce festâse, | CL 

| Brâscele ţestose au corpul înconjurat! de o 'cutie  os6să formată 'din uni- 

rea unor plăci os6se, cari se „produc în dermă, cu Gsele corpului. “Partea de 

deasupra a cutiei. este boltită - şi se numesce carapace; iar ceă de.: . dedesubt 

este dreptă şi se: numesce p/astron. Carapacele este format din. unirea plăcilor 

“os6se, din. dermă. cu şira spinărei şi. su 1 esştele, i iar r plastrohul| numat . «din plă- " 

„„cile'os6se din dermă. -  - P 

„a Epiderma de pe țestă este grăsă. şi  formeză plăci poligonale: regulate E 

sau , solzi, cari, dacă au Gre-cari calităţi, se - intrebuinţeză pentru fabricarea - 

, obiectelor. de baga... : | îi 

“Au patru pici6re dispuse pentru: imblet sau pentru înnotat. | | 

| Nu au dinţi; dar, ca şi. pa: | 

serile, au. fălcile prevădiute 'cu un - 

- cioc, care le servesce să: musce şi 

să rupă alimentele. 

N Ordinul Chelonienilor se im- 

-* parte în patru grupe: Grupa 

--" Chelonienilor - terestre ; a Chelo- -. 

“nienilor palustre;. a Chelonieni- 

lov viatile. şi a „Chelonienilor 

- marine: op 

Grupa Celonieritor terestre - 

- coprinde Brâsce țestâse cari trăiesc ae 

DI pe ! uscat şi cari au degetele ' des- “Fig. 21. _ Brosea “estos grecești = Tes: „- 

“ făcute şi. prevădute ci unghii ;” Rai --tudo Poe ete 

 carapacele bombat” şi legat tare aa A îi 

că plastronul. Exemple sunt: Brâsca grecescă şi Brăsca Elefant. ” a 

a iu 

  
 Brâsca gracscă (Fig. 25) trăiesce şi în România, în n lived 5 şi în n păduri 

ierb6se. Se. nutresce cu i€rbă şi cu 1 melci. 

? . ; . . . - a Ia , 

i . - . o 
. 

7 , . .



Brăsca. Elefant (Fig, 212) ajunge la o lungime -de 1 m. Trăiesce în in- 
sulile din canalul: Mozambic. a 

N So marete TE 

  
          

  

a 
. mm ad cr 
dear 
PI STaa bă 

Fig, 212. — Brâsca. țestâsă. Elefant = Testudo ele phantina 
= Tortue €l€phantine, 

- 

/ . , o 
| Grupa chelonienilor palustre caprinde Brâsce țestâse cari] trăiesc] în lacuri şi bălți şi cari au degetele unite! printr'o membrană; carapacele turtit, puţin bombat și legat tare. cu plastronul. Exemplu este: Brâsca festăsă. de „Jăc (Fig. 213) care trăiesce şi în mlaștinile din România. Se nutresce -cu scoici, melci, pesci şi viermi. a i a 

  

- Fig. 213. -- Brâsca țestosă de lac — Cistudo europa e a - == Tortue bourbeuse, | | - Ă 
„-



„popular, sunt. numite Şopârle. |, 

EN 

A 

145 
  

"Grupa Chelonienilor fuviatile coprinde Brâsce ţestose cari. trăiesc pe 

" lângă fluvii şi cari au degetele „pănă la virf unite printr'o membrană; cara- 

= - pacele turtit, solid numai în mijloc şi pe „margine, iar în cele. alte părți - 

mâle. Exemplu este:. Trioni* (Fig. 214) care trăiesce pe lângă fluviile mari 

din America, Egipt și 
India. 

- Se : nutresce cu pesci, * 

_ paseri, crocodili mic! şi cu 

" mamifere. 4 „* 

- Grupa Chelonie- i 

ilor marine coprinde 

“ Brâsce ţestâse cari tră- 
iesc pe lângă mări . şi 
cari au picidrele tran: 

/ N 

'“sformate ! în lopeţi în- . 
notătâre;, carapacele 

„turtit şi acoperit adese 
ori cu solzi; plastronul 

_*mâle în mijloc. Exem- 

_plu este: Carezul (Fig. . 

215) care trăiesce în 
Oceanul Indian. : * 

"Baga. — Sub “numele ; 

de âaga! se înţelege, în „co-! 

rnerţ. o materie preparată din 

. solzil şi unghiile unor Prâsce 

țestose de. mare. Dacă solzil 

- şi unghiile sunt frumâse, se * 

Jucreză de-a-dreptul, iar, dacă - 

-nu suut' frumâse, se fierb îm- 

preună cu. fărâmătuzile car! -, 

ea
 

provin din. lucrul celor fru- : 

“m6se; se înmâie şi se topesc. 

"Materia care resuită din to- 

pirea 'lor, când -se răcesce 

se solidifică și se lucrâză ca - 

pe solzi, dar obiectele făcuteidin ea sunt d 

perii, apărători, mânere de bastâne și de umbrele, tabacher!, nasturi, etc.» 

    
- A 

  

  

Fig. 215. — Caretul = Chelonia_ imbricata == Caret. ! 

. , 
e o calitate 'mal în feridră, Din baga se fabrică pieptene, 

N 

Ordinul Saurienilor. — Ordinul -Saurienilor, coptinde reptile cari, 

. y . 

5720, '— “Zoologie: 

Ei 

1
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| Şopâriele a au pielea presărată cu solză.. Solzii. de pe. “spinare - -de pe | 
laturi sunt mici, iar cei de. pe cap sunt laţi. şi. numiţi plăci. cefalice. a. unele 
timpuri, stratele. cele: mai: de deasupra ale * epidermei” se desprind de cele de : 

„desupt şi cad, : | . Sina aa 
' In dermă au mici săculeţe | cu "materii - colorante, cari. dau piele. color 

fârte vii. Acestor săculeţe datoreză Cameleonul proprietatea. de aşi: schimba 

- col6rea după împrejurări. î Se aaa 
„Unele. au „patru picidre, altele numa “două, iar altele” nici “unul: la este 

rior, dar au urme despre existența” lor, în: interiorul “corpului. Să i 

Au câdă lungă, rotundă, cilindtică sau conică şi. fragetă, "din care 'causă: | 

- ao se rupe “cu înlesnire, „dar partea 

| | ruptă cresce. la. loc Și coda. şe . 

complecteză din nou. 

Se nutresc cu insecte, pirajeni, rime: 

și numat „unele cu mamifere şi paseri maică; : 

„ Exemple” sunt:  Şopârla. ce- 

Huşie, Guşterile,. Geco,. Dragonul , 

E şi. Cameleonul. - “ . 

5 Sopâr la „cenușie j ; (Fig. :216) . 
“este lungă de om,2 şi “subțire. Are. ! 
Spinarea şi tâte. părțile de deasu- 

- pra corpului cenușii cu puncte sau 
pete închise, iar: burta şi tâte păr- 

„ „file de desubt albe. verdul. 
Fig. 216. — — Şopârla cenușie = Lacerta muralis E ia “Trăiesce pe. "ziăuer, pe stâncl, “prin - 

= Lezard gris, grămedY | "de Pietrii şi de cărămigi ș și pe, 

  

4 . - 
"arbori. 

“ Gușterite sau . Şapărda perde Ş 

"Big. 217) :este. lungă de. om,3.-- 

“Are părţile, de deasupra, corpului. 

vergi sau brune. „Picate: cu „verde, . 
. sau, vergi. picate” cu salben, iar pe . 

'cele- de desubt galbeni: a 

“ Tisiesce prin păduri, prin. rângusi 

şi prin livezi, în general, în locuri unde. . - 

lumina. nu „pote pătrunde î îa mare "cantitate, 
Fig. 217. — Guşterile, Şopârla verde==Lacerta -“ „Este “forie. persecutată de "Oment, de şi, nu. p- viridis== Lezard vert: Sa este vtimătore, N ” 

N 

  
o. i E - t 

. . . . - Ta
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a. “Geco? (Fig. 213) este lung de om.,14.. Are. părţile. de " deasupra - corpulut - 

| „cenușii, iar cele de desubt- albici6se ; ;: : degetele lungi, libere şi făcute. ast- fel 

“că pâte să se urce 

şi să umble pe tot 
felul de planuri. 

“ Trsiesce în re 

„+ giunile din prejurulMe- 

diteranet,printre ziduri 

"vechi şi ruine. Se a- : 

“propie de locuințele: 

„omului, - pătrunde. . în 

năuntru,. se urcă pe 4 , ” 

- părți. şi umblă chiar aa E a = Geeko. So 1 Sa i 

„peitavan... A o : gt | 
IN ps. 

  

Dragonul 

(Fig. 219) are de 

"/ Be-care „parte a. 

corpului o mem-. 
„brană formată de 

o îndoitură a pie-. 

lei,, susținută. de 

_câste, cu ajutorul | E Fig. :219, „— Dragonul, Sraeal, Balaurul — = - Draco. volans' RE j 

i : == Dragon “volant, - 

  

„căreia se: susţine , . 

în aer, când. sare” din 'crâcă în  crecă; colârea: a a Ia 

„forte variată, e . . 
a 7. a i | | , 2 

” „Trăiesce în Java, prin arbori : PE i 

“ Cameleonul este lung de om,16: Sunt mai 

miilte feluri de Cameleoni intre cari unul, numit 

Cameleonul vulgar (Fig. 220), are capul de for. 

mă tetraedrică; cinci degete, îndreptate trei în - 

nainte şi două îndărăt, ” putând să îmbrăţişeze . 

„“crecile. pe cari stă ; - câda, Jungă, putând. să”, 

"se încolăcescă împrejurul “crecilor şi să, ser- 

„"Vescă” la acăţarea, eorpului, a 

“N 

3 

“Are: o Timbă: “ungă: şi subţire, imflată. i 

la virf î în: formă. de măciucă, scobită i în formă 

  
de cupă., i a . . RE Fig, 220. — Gameleoul = Chameelson 

Io Di - Si A a - vulgaris = Cameleon, 
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Când animalul stă în repaos, "șI ţine: limba ascunsă în gură, iar când pe dinaintea lut trece 
veri o! insectă, scâte limba repede afară, pentru ca insecta să se lipescă de ea. , 

"Colârea lut de ordinar este gălbuie, dar în diferite “împrejurări pâe să devină albă, sau negră, sau brună pătată cu portocaliu, cu negru sau cu roţiu., Causele cari provâcă aceste schim- bărt sunt: supărarea, frica, somnul, lumina, etc, Trăiesce în nordal Africel şi în Ispania. 
- 

- 

OARA, 
. i a . Ea i , o 

Ordinul Crocodilienilor: — Ordinul Crocodiltenilor coprinde Reptile cari au corpul ca al Șopârlelor, susținut de patru piciâre scurte și acoperit de 'un' vestmânt, aşia de resistent, în:cât, în unele regiuni, glonţul nu '] psâte străbate ; coda: lungă și turtită în sens vertical; gura forte largă; botul la 
virf cu două nări prevădute cu valvule, tari le” închid, când animalul se. cu-: “fundă în apă; inima 'cu' patru cavităţi; în regiunca gitului coste , cervicale. 

ai | Ă „2 din care causă nu pot :: e că Păsucescă gâtul 
e - şi |. ţin tot-de-a-una |. 

drept, . 

, Se nutresc cu animale 
vit şi au “aşa de mare pu-: 

  

ză singură dată, pot să taie "un 
om.: Ouăle lor 'sunt de mări- 
mea celor de gâscă, 

Exemple sunt: 
Caimanul, Crocodilul 

- Şi Gavialul, , 

Caimanul sau 
Crocodilul de Anterica 

+ (Fig: 221) care: botul 
4 Scut şi lat. Este lung, . 

de 2m. şi trăiesce pe - 
= - lingă fluviile din Ame- 

rica. Pielea lui se. în- 
- Fig, 221. — Caimanul, Crocodilul, de America = Aligator trebuinţeză în menu- , 

SE facturi. Ea 

   

  

    
    

  

_. „lucius = Caiman.: 
: y . | , 

d. =



7 

„Crocodilul de Africa (Fig. 222) are botul străbătut de două orificii în. 

- cari pătrund doui dinţi de la falca inferidră.. Este lung. de 3m. Trăiesce pe 

“lângă fluviile din Africa. - e 

  

Fig. 222. — Crocodilul de Nil = Crocodilus vulgaris = Crocodile, i 

_Gavialul sau Crocodilul de “India (Fig. 223) are botul fârte lung și sub-- 

ţire.. Este lung de 5—6m. Trăiesce . pe lângă fluviul Gange. Carnea lui se 

"mănâncă în Cochinchina. E E Stie 

| Ordinul: Ofidienilor. — Ordinul : Ofidienilor coprinde Reptile numite 

“popular, Şerpi. , - - i E a Nae 

„.. Șerpit au corpul 'şi câda. rotundă, afară de 'unii cari trăiesc în apă, cari 

„o au turtită în sens vertical; pielea presărată cu solzi neadevăraţi, dintre cari 

cei de pe fața inferiâră a corpului și a codei sunt laţi, : îni. formă de plăci, 

-“ aşedaţi în şiruri drepte oblice şi se acopăr unii pe alţii ca olanele de pe aco- 

perişurile. caselor. . az a 

„"Se năpirlesc. și, în timpul năpirlirei sunt „molatici, ca şi cum ar fi bolnavi. 

- Nu-au. membre. Ei umblă răzemându-se de neregularităţile pământului, * 

cu părţile posteridre -ale corpului şi înpingând înainte pe cele anteri6re. Cu 

cât pământul e mai neregulat, cu atât umblă mai iute. 

„„. Ochii lor sunt 'acoperiţi de piele, care e trânsparentă și lasă lumina să 

"trecă prin ea. Limba lor este bifurcată. E 

„Gura lor, din causă că osele fălcei inferidre din drepta nu sunt unite 
7 . 

2 

cui cele din stânga, se lărgesce fârte mult şi din acestă causă ei pot să înghită 

animale mult, mar  grâse de cât corpul lor. Inghiţirea animalelor grose, se face ” 

cu mare greutate: şi atât în timpul înghiţirei cât şi câtva timp dupe inghiţire 

Şerpii cad în amorţelă. | Dă A 

"- „Pe fălci, 'ca şi pe alte 6se a 

- dreptate către fundul gurei. | 
le guici, au dinți. în formă 'de cirlige, în- 

„N 

. E E a , : +



  

  

La 

Unii, afară de dinţii. obicinuiţi.- „au “la fie. care jumătate - de. falcă supe: ridră câte un: dinte! mare, iarăşi” în formă de cirlig, străpuns în lungimea! lui 
- de un canâl care se deschide] la vîrf, sau. mai mulți dinţi 
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„„stobiți pe-o faţă a lor, în formă de ighiab, de la'ră. 
"dăcină pănă la virf. Acești Șerpi au îndărătul ochilor, 
de desubtul piele, o glandă care produce venin, pe 
care v1 varsă ; la rădăcina dinților - cu jghiab. sau cu 
canal, - prin care curge pănă: la virf.: La „asemenea 

- Şerpi, lucrurile” sunt ast-fel dispuse, în cât deo dată 
cu mușcătura se varsă veninul, în rană. i, 

  

Fie. „224. — Vipera, Npirea == Vipera beres = Vigăre 
Cet mat anual trăiesc pe uscat şi dintre aceștia! unit intră în apă, - unde înnâtă lesne şi stau câtva timp. Unit trăiesc „oidergouna în apă: . „ Se nutresc Cu animale vi, 
Pentru ca s%șt prindă prada Şerpele stă la pândă şi cană un animal trece pe dinaintea lui, se aruncă: asupră'i „şi di apucă - de bot. Dacă animalul “prins e mic, "1 înghite Îndată, iar. Qacă - e, - mare se încolăcesce împrejurul luă, 7 frânge mat ântăt 6sele şi apoi tă l înghite.” - 

” 

"i Şerpii cari au o: "glandă de venin se.. numesc! „Șerzi deninoșă, iar- = toţi” câţi nu au o asemenea glandă - Șerpi neveninoşi. N ” 
E „Exemple, de _Şerpi veniinoşi sunt: Vipera, Cro. -. zalul şi. Naja,. -. 

Vipera (Fig... 224) este e lungă a de got —"6ocm., roşiGră sau , Pegricicsă, Pe faţa de deasupra a capilui i * 

N



î
s
.
 

care e de formă triunghiulară, are două: vergi negre unite în - “formă de. V, 

care nasce puii ) Vi i 

- iese făcute. în: pripă, + * căci o în- 

târgiere de câteva- secunde "gră- 

besce” nenorocirea. N 

extremitatea codei nisce 

"tea, forte - repede, IESI : NR 

0 capigon (Fig. 226; şi: 227) 

_ şi aşi umfia. gâtul. Sunt 

două “feluri î- unul în. 

-. Africa, . verduiă , cu pete. 

„brune, numit. Aspic: (Fig. - 

7 negri „aşedaţi. ast: fel, c
ă 

sinător (Fig. 225) - este 
“ling de 1 miam. Are 

unele: tu: altele, mobile, . i SIE Liei S 

cari când aniinalul umblă - 

i produc un sunet... 

aşegat. cu- vârful înainte” “și cu ramurile, către ochi. E singura dintre Reptile 
„N 

ph . « . = 
7 * 

DD Veninul de Vipeză este o otravă forte puternică, care are gustul substanţelor. grase şi care 

E pete să” fie luat în gură; “dacă păreţii guret nu sunt sgiriaţi. Muşcătura e provâcă mârtea şi 

„pentru. ca cel muşcat să scape. de mârte, trebuie să Storcă mușcătura, s'o sug dacă nu are gura 

spiriată şi ' s'o ardă cu “un fier - 

roşu. Aceste „operaţiuni trebu- 

- Croganil sau irpele i 

'colori “forte. variate ; “la 

inele .. cornâse, îmbucate- 

          

ga Sea 28 
as eres . S == Di | 

"= “Teăiesce în. America . “de . 

Nord: „Muşcărura lut prov6că mor a. Fie. 225. —  Crotalul, Şerpele sunător = Crotalus 

norridus = Serpen: ă sonnetes. E 

. aa 
N 

a - - a 

aja sau. Şarpele. cu - Nae De _ „? 

estelung. de 1m. “Are obi- 

ceiul de a se: “ridica: în 

codă, a-sta.: ărept. în sus .- 

4 

  

226) şi altul $ în India, gal. 
Ș 

:. ben- brun sau, cu alte. co: - 
| 

“lori, numit Sârpe cu oche-i" 
, 

dară (Fig. 227), - pentru na Da 

“că pe cap. are „hisce so - Fie 226. — Naiă, Aspicul, Aspiăa. Şerpale cu capison' ăi 

= Naja Haye == Aspic: de Cisopâtre. 
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„ formâză un desen, ce se aseamănă cu figura. unei. perechi de .ochelari.. 

_ Veninul lor e fârte puier- 

nic, dar Indienif, Pezsienit, Egip- 

tenii, . Algerienit, etc. sciu meşș- 

teşugul de a face ca mușcăturile 

lor să' nu fie pericul6se ; ca să. 

"'devie' tari ca. bastonul ; ca: să 

_se legene regulat, când le cântă 

„cu fluerul sau cu flautul; ca să. 

se încolăcescă împrejurul „mânel 

şi al gâtului şi ca să esecutealte 

roluri, Pai A 

Persânele cari au ast-fel- 

de ocupaţiuni .se „numesc Des: 

" cântătoră de Șerzi, iar Şerpil 

car esecută ast-fel de eserciţiuri.. 

se numesc Șez4Y descântaţi, 
As 
Exemple de Şerpi. 

" neveninoşi sunt :. Boa, Pi 

„tonul şi Șarpele gulerat. 

.. Boa. (Fig. 228) este 

- lung de 3 m.—r3m. Are 
colori fârte deosebite” cor- 

-pul mai gros'la mijloc | 
_şi mai subțire către :ex- 

tremităţi; câda scurtă sub- 
„fire, conică şi “se încolă- 
„cesce forte lesne. ps 

   
   

Fig 227. — Şcrpele: cu ochelari, Cobra di Capelo = Naja 
tripudians — Serpent â lunettes, E 

„_Triăiesce în America... Se 
urcă în arbori şi_ pândesce ani- -. 
malele, Carnea lul se mănâncă Ri 

__ pielea lut se întebuințeză pentru. 
"..a face. șel şi încălțăminte, - , 

- Pitonul (Fig. 229) - 
este lung de. Sm.—rom.,- 

: 

patrunghiulare, negre. . 

- Trăiesce în. Africa şi In- 
a - IE , ” , iri , „dia, Are aceleaşi obicei Ica'şi - : , N . obiceiuri .ca: și Fig, 228. — Boa, “Şerpele uriaş = Boatconstrictor = Boa. * Boa, .: i ) Pta ea , 

  

„Are colre brună cu pete - -. 
vo. . 

7



- deschisă, « adese ori gâlbenă. . Da 

  

  

a | Fie. „229. — “Pitonul, Șerpele” înghiţitor = = = bphop Sebz = Python. 

i 

” pa 

“ Srpete gulerat (Fig. 230) are de fie-care parte a gâtului câte'o vargă - 

.. 

 “Trăiesce în Europa pe lângă warginea apelor, Adesea c ori intră î în apă şi înnâtă ce cu uşurinţă. 

Se: nutresce. cu paseil, mamifere şi brâsce. Şerp6ica are obiceiul 'de a depune ouife în bălegarul 

de “pe lângă grajduri şi „presenţa, el în vecinătatea caselor a făcut st se credă, : că fie care casă "şi 

"“are Şerpele ef. i - i. 

  

„Fie 230. —  Serpele gulerat,. Colubrul, "Cutubrul, Şerpele: de casă => Tropidonotus 

- . matsix== Couleuvre ă collier. . 

Să oz XXIV a - 

“Clasa Batraoienelor. — Batracicnele sunt vertebrăte! cari au particu- 
” 

„ larităţile. următâre :. . . SU - , 
a 

Au metamorfâsă, adecă de când ies “din ou şi i până când ajung să se- 
af 

„mene, în totul, cu părinţii, lor, sufăr + Gre- -cari schimbări în 1 organisaţiune. 

- Ta + * . 

= La i



aa aa , 

Când: sunt mature, au corpul ghemuit sau lungucţ. Au 4 2 sau nu au 
de loc picidre; pielea, în: general, : „g6lă şi: netedă ; "în piele, “două fdluri de. 
glande, unele . “produc. un licid care oţine umedă, iar “altele produc. venin ; inima” 
cu trei cavităţi, 2: auricule, şi. un” ventricul. , - pi S | 

“Când. sunt: tinere. de-tot. respiră prin "branchii; iar când îmbătrânesc: je . 
cresc plămâni şi atunci: la unele branchiile dispar, iar la altele persistă, „aşa că - 
acestea respiră. de-o: dată și prin branchii şi prin plămâni, - ă 

: Sunt animale cu' temperatură variabilă... , De 
Se immulgesc prin ouă, cari se clocesc singure în apă. „Dintre tâte nu-. 

„mai “Salamandra * „SI clocesce ouăle. în  năuntrul „corpului şi. puii. ies din! corpul 
mamei vi cei a Si . 

ăi „Trăi esc în apă şi. pe uscat, în locui umede, 'Se nutresc e eu insecte, verm, melst și „alte. 
“ animale inferiâre, : A Ii - 

Jrapărţirea. Clasei Batracianelor. — Clasa Batracianelon “coprinde. 
dont ardine': Ordinul Anurelor şi. Ordinul + Uvodeletor, RE a 

Ordinul A- 
> “nuielor— Didi. i 

o îl Anurălov sau 
DR te Ie al! Batracianiilor 

S : 7ără câdă, coprin- . . 

„de animale” nu- 
„mite, popular, 

o 

  

    
2 

Da Brâsce, 
i, NN e “Când sunt maa- 

Fig. 231. —! Metamorfosa proscelar A ture; brâscele au 
a SE „i -* corpul scurt şi lat; „patru, picidre, din cari 2, cele „dinainte, : mai scurte de cât cele. dindărăț. 

Când br6sca iese din ou. are: formă de pesce - şi se numesce “popular mor: Drolbe (Fig 231), 
IN acestă: stare respiră : prin” 'brânchil, cari 'sunt” 
aședate de fie-care parie:a capului! şi ascunse sub 
0 îndoitură a 'pieleY. May târgiu i i se formeză două. 
pici6re. la. rădăcina: codei,: apoy alte” două la: par- 

„tea. inferioră și Gindărăt a capului, iar în acest: 
. timp. coda i se scurt6ză, încetul cu încetul, până Si 
dispare, . . " . : 
i) Exemple « sunt: “Br sta, „ Brisca vă 

„1dsă Și Răcănelul. 
" Brosca (Fig. 2 232). are. “mai multe 

neâriuai „deosebite prin mărime. și prin -: 
„colGrea pielei.: Unşii, "numit Bresca co= Fig. 232. —  Biosca, Brâsca soi de de apă, imună, are spinarea” şi părţii e de deasupra A „== Rana esculenta = Grenonille. | , a. pai i - - i: -- . . at . - 4 

   
.j . . , cae E - . -. 7 .



  

io ai 

“corpului verdi, „pătate cu ___ 
„pete brune sau negricibse, E a 

“ pe cap două vergi :negre;. All 
cari plecă. din virful bo- SA 
tului, se :despart și "merg 

- fieicare'către un ochii; pe 
“spinare trei vergi despăr- ide” 

„“- ţite, gălbui; părţile de de- 
 desubt “ale corpului albe 

î sau gălbui. .- ai 
a . Trăiesce. în apele curgăibre 

„2 şi stătătâre, în 16tă Europa şi în: 

" unele părţi ale Africet şi :Asief. 

Iarna 'stă amorţită în. nămol. Car- sa 

„i xy 

Ș 4 AU e 

Ni esa 
Sa DAA 

          
       

    
   

    

    
   

  

"mea eX, în“unele . localităyă şi în-$ 

„ „unele umpurt ale anului, se mă- 

mânecă, o. | i. T i a N 
: i] pu gi e Figo 233e.— Brâsca riiosă == Bufo vulgaris == Crapaud. 

"Brâsca fiidsă (Fig. » E e 

233)-are părţile de deasu-. -.* 

" pra ale Eorpului tubercu- 
l&se, adecă cu umflături - | 

mici, neregulate: Coldrea 
„+ forte deosebită, În gene- -. -: 

"al cenuşie murdară. , | | 
„Trăiesc prin “grădint, a 

-1n locutite : umede! şi umbrite. 

Este un aniwial forte fojpsitor si - A - | | - i 

nu .numat că-nu' trebuie . perse- Fig! 234. — Răcănelul, Brotăcelul, Buratecul, LE 

cutat; dar trebuie, protegiat, pen-. -  Răcăţelul == Hyla arborea == Rainette, _:-. -. 

E tru. binele - ce face agricultureY; - a . NE Mi | i po 

“distrugend . insectele” vătămătăre. A AE E pt 

- Englezit au înţeles de mult acest 

- folos“ şi le. 'cumpiră, pentru ca 

2 - să le'ţină în grădini. "larna stă 

„ascunsă în pământ, *. _ 

e " Răcănelul (Fig. 234), 

„arepărțile dedesubt sgrob-. 2 

“ bonţâse, albici6se, gălbui, -.-. 

„şi roşidre. şi schimbă co-. 

- lrea dupe cum e aceia a... — | 

obiectelor: din prejur, cela | Fig. 233u:—-. Salamandra, Silomânăra; Sălămesâra, “Solomâsdra 

”. ce face ca să.nu fie lesne "== Salamandra maculosa == Salamandre terrestre. - 
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“zărit. La degete : are nisce arflături cari îi ajută se se -uşce pe arbori, „pe 

ziduri şi pe alte lucruri. Iarna. stă ascuns 'sub frunzele "cădute. | 

Ordinul 'Urodelelor. — Ordinul Urodelelor sau al Batratianelor cu 
câdă, coprinde. Batraciane cari au corpul lungueţ, terminat cu codă. 

Când se nasc, pui! Urodelelor au forma părinţilor şi se dcosibesc. de el numa! prin faptul | 
că au branchil, şi nu au plămâni. Metamorfosa . lor la unele consistă numal în apariţiunea plămâ- 
nilor şi dispariţiunea branchiilor, iar la altele numa! în aparijiunea plămânilor. : 

A 

Exemple : Salamandra, Tyitonul şi Proteul. ! 
Salamandra (Fig.::235) are forma unei Şopârle cu câda. rotundă;  colârea” 

negră: pătată cu galben. Petele galbene pe codă sunt aranjate întrun şir, care. | 
la rădăcina codei se desface: î în. 2 ramuri, fie-care intindându-se pe laturile - 
corpului, până la ochii... - - Ea 

Trăiesce în pădurile umede din Europa. larna stă amorțită în scorbur şi viezuint. 

  

  

Fig. 236. — Tritonul, Stlămândra de apă, Sălmâsdra de apă. 
= Triton cristatus = Triton, ” 

TI itonul are multe | neamuri între. -cari "unul numit. “Tratonul « cu “cristă 
Fig 236), are formă de Şopârlă ; coda Tăţită. în sens vertical ; pe. spinare, de. 
la cap și până în virful câdei, o crestă colțurată ; col6rea | în general negri- 
ci6să, dar se schimbă dupe locul unde. trăiesce şi după timpurile anului. 

- Triiesce de! obiceiii în apă, dar iese vara și pe uscat, în „locuri. umede și umbrite, Rabăă fomea mal! multe luni şi după cea fost înghețat învi6ză, dacă e pus la căldură. 

  

| . . . | 
Fig. 237. — Proteul = Proteus. anguinus == = Protte, Ă 

£ +? Proteul. (Fig. 237 este. lung, de 2oem: — goe. , cenuşiu-albicios sau cenu- şiu roşior. Păstreză. branchiile totă viţa... E e aaa



„ _piră prin bragchiă. “Branchiile sunt nisce 
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N i 
i Ni ” - 

Trăiesce în apele subterane din Carniola. şi i Dalmația. Este forte rar, şi pentru că este fârte 

rar şi pentru -că este forte interesant, guvernul austroungar a ră măsuri |protectâre pentru con- 

servarea d. îi 

Ii XV 

| Clasa Pescilor. — Pescii sunt animale vertebrate cari au particulari 

țile următâre: i A - 

Au corpul cilindric, sau sferic, sau turtit în sens vertical, sau turtit în 

sens orisontal, sau în formă de fus, adecă, mai gios la „cap şi la mijloc. şi mai 

subţire la câdă. ” 

In: locul: membrelor au. nisce organe numite ariptâre sau 'înnotătăre 

(Fig. 238), cari le servesc la înnotat. Aripidrele, dupe locul unde sunt aşe- 

date, iau numiri deosebite. Ast-fel, acele : : 

"de pe spinare se numesc aripidre dor- 

“sale; aceia -din vîrful : câdei,. aripidră. 

_codală ; aceia de: lângă orificiul anal, 

din partea inferiâră a corpului, 2 aripidră 

anală ; acelea din partea inferidră a cor- 

pului, de sub. burtă sau de sub gât, | 

aripidre, ventrale, -iar acelea ” de pela- Fig, 238. —A4, aripidră pectorală ; “B, aripiâră 

turle corpului, i lângă umeri, aripiăre, Ia ntre EP, apr 2 me 

pectorale. a P 

- Au pielea sau g6lă, Sau acoperită” 

cu solză, sau cu mică plăci . despărțite, 

“sau cu plăci mari unite între ele. Res 

  

şiruri. de lamele aședate “pe nisce arcuri 

osâse, dedesuptul obrazilor. La rădăcina. 

capului, de fie-care parte, pescit au câte: 

o crăptură. numită, popular, urechie, 

prin care,,dacă se ridică puţin cu de- 

getele “marginea din afară, se văd bran- : 

| chiile, cari de asemenea, popular, : sunt Fig, 239. _ Cap de. Crap prepărat aşa, ca 

numite urechă (Fig. 239). - Ă a să se vedă urechile sau brandhiile, 

„Când respiră, pescele, bea apă şi os _ |. 

o 'scâte “pe urechi. Introducerea. apei în' . : E 

gură și scâterea ei prin . urechi: nu: se face în acelașiiă timp. ci alternativ ; 

"bea apă jine urechile. inchise, iar “când deschide 

  
când pescele cască gura şi 

urechile ţine gura închisă. .



"Unix: pesci au câte 5—7: urechi, de “fe -care parte a 'capulur; din causă 
că branchiile-. sunt. așegate în' tot atâtea camere, cari se deschid - de fie- -care 

' parte a. capului, . la exterior, 'printr'o crăpătură, * : : 
Unii pescii au în. interiorul lor un sac plin. cu aer, numit Dăşica înnotă- 

- Zâre. Acest sac represintă plămânii animalelor vertebrate, „superidre- şi la unii 
S dințre ei servesce, la respiraţiune. : E E Pi . 

Inimă pescilor. este aședată dedesubtul. „capului, aprâpe de branchii şi are 
| în interior” numai două. cavităţi, o auriculă și un ventricul: MR, 

Măi toți? pescir. se îmmulţeșc prin ouă, „numite „popular icre, cart se. 
clocesc: singure în apă, a a 

Impărțirea Clasei Pescilor. — Clasa.  Pescilor se: împarte: în două. 
Sub-clase : Sub-clasa „Pesciloi- osoşi și. Sub- clasa Fescilor cartilaginoş?. 

Sub-clasa Peşcilor. osoşi coprinde: „pesci cari. au scheletul format din 6se î 
-târă şi pe corp solzi, sau visibili sau , ascunși. în piele; câda formată din două 
 jumetăţi, „egale. E 

pase 

  

Fie, 240, — epidosienul = : Lepidosirea paradoxa-= Lepidosiren, | 

a N, + : - 

“Pescii din acestă Sub.- clasă, după diferitele particularități pe cari le pre- 
:sintă, sunt.  aşedaţi. În „ini grupe, şi anume:. Grupa „Pescilor Dipneuşti, a 
celor Malacopteris end, a celor Acentepterigiem, a. celor Fofobranehi Și a. 
celor Prictoguafi. . ” ie ai - 

: Grupa Pestilor Dipneuşt coprinde pesci cari. au și plămâni şi “branchit, 
In timpul ploilor trăiesc. în. riuri, Iâturt şi. bălți și respiră. prin: branchiţ, iar în timpurile. căldurese,. când apele secă, trăiesc îngropaţi în nămol'sau în nisip şi respiră prin. „plămâni, 
Exemple sunt: Lepidosivenal și Ceratodul. Sai a ir i. - E 

N 

“ Lepidosireizut (Fig. 240) are: “dour. plămâni; pielea “acoperită cu solzi mici; aripiGrele. pectârale. şi ventrale: cilindrice, a 
- Trăiesce în Africa. o a m 

N * IN III “ . 
PE n . n



de Azov. oii , aa 

- „piore pectorale. 

: nilor era forte: mult căutată. Era. ținută î în 

, sclavi vi 

e e 

- Ceratodul (Fig. 241) are un singur plămân; „pielea acoperită cu. solzi» 

mari ;  aripidre pectorale. ş şi, ventrale late. 

Trăiesce în Australia. 

  

4 

- A _ ” a . iN . 
- i . _ | NE 

“Fig, 241. — Ceratodul == Ceratodus Forsteri == Ceratodus.' 

| “Grupa Pescilor Malacopterigiei. coprinde pesci. cart 'au  aripidrele “sus- 

„ţinute . de 6se. moi. “Exemple .sunt: 7 parul, Muvena, Mor ua, Păstrăvul, 

„Stiuca, Crapul, „Mreana, Liniul, Virlanul şi Sonniul. 

Tiparul. sau Aughila 2 (fig. 242), este. subţire, lung şi cilindric. Are ari- 

pidre pectorale. : 

_ “Tediesce' în “apele. dulct | curgătăre, şi. 

stătătâre : din Europay; afară de Dunăre şi 

„de toţi afluenșii mărei Negre şi at măref 

“Din când în când, iese din apă şi 
_ umblă prin 'liveqt dupe. Rime. Adese ori II 

_trece dintr'un lac sau intrun riă întraltul, : 

Fig. 242. - — “Anghili, “Tiparul, F satul = = Anguilla . 

„Pielea lul e. alunecâsă și fără, solzi visibili, i 
„i Vulgaris = = Anguille. - 

Carnea lut se mănâncă, 

 Murenă Fig. 243) este: mai. 
scurtă de cât Țiparul. Nu are ari-: 

Are dinţi forte ascuţiţi şi este așa de. - 

lacom în cât, când it lipsesce nutrimentul, 

"şi mănâncă neamurile, În timpul Roma: 

basinuri - şi adese-ori nutrită . „cu carte de 

"* Fig, 243. — Murena == Murzena helena == Murtne. 

. 

N 

=! 
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“AMorua (Fig. 244) are atârnată de falca inferidră nisce fire cilindrice ; 
„trei aripidre dorsale,  . î | _ A 

Trăiesce în ndincimile din Oceanul. și din mările de Nord, coprinse ' între '409—6c0 lati- 

tudine. Din ficatul lui se prepară zfura de pesce, numită franțuzesce, Azile. de” foie de Alorue,.. 

    
IE m E E E Pastrăvul 

| (Fig. 245) este alb. 
A cw pete colorate. 

aa  Trăiesce'- în apele 

de munte, reci, limpedi, 

mici şi curgătâre. Carnea 

„Me fârte gustâsă, +. , 

o Știuca (Fig. 
246) ăre. botul :lun-. 

"-gueț dinţii forte as- 

„cuțiți și tari. * : 

. Fig. 244. — Morua = Gadus. morrhua == Morue, _ 

- _ Trăiesce _în rîuri, 

Jacuri şi eleştaie unde face 

mari pagube, pentru că, | 

„se nutresce cu pesct şi e | 

” aşia de “lacomă, în -cât 

"atacă și pe acela cart sunt IA 
mal mari de cât ea... - 

    

_ „Fig. 246.—Ştiuca = Esox lucius== Brochet, 
a | | : - _ Dia 

i - În Îi : . . . o 

Crapul (Fig. 247) are solzi. mari; aripidra dorsală lungă și pitică; coldre. | 
negriciosă. o N IN a i
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Trăiesce în rîurk, băii și eteștaie, Se nutresce cu rădăcini și cu ierburi,: 

    
| - Fig. 247. — Crapul = Cyprinus carpio = Carpe. 

Mrena (Fig. 24$) are solzi 'mici ca ai Crapului; aripiâra dorsală înaltă 
” . ” + 

şi ângustă ; coldre' albă argintie. Pa ă 
- “Trăiesce în rîuri, - - . 

  

| Fig. 248. — Mrena, Barbul == Barbus fluviatilis == Barbeau. | 

Linul (Fig. 249) are-solzi fârte mici; pielea forte alunecosă; coldrea 

-“cenuşie negrici6să. _ a! 
„"Trăiesce în bălți şi elaştaie, îi, 

- . +. , . N: , 

  
i “ PN E | 

Fig. 249. — -Linul — Tinca vulgaris = Tanche. 

„11157920, — Zeolagie. 

7



„drice,. iar 'de cea inferidră 4 mai mici, 

- , a 

Vârlanul (Fig. 250). este cilindric. Are. colsre cafenie. închisă cu pete şi, 
vergi mai deschise. şi megre. . . - 

„ Trkiesce în lacuri şi Dă, ÎN Da 

Cână apa e mare: zespiră prin branchit, iar când, în timipul veret, “scade şi bălțile se usucă, 
se îngrpă îi în nămol şi respiră. înghițind aer: și întroducându'l în intestin,_ care îndeplinesce, în 

aceste împrejurări, funcțiunea unuf blămân. In unele Iocalitiâş se nu:nesce “Țipar. 

  

Fig. 250: — Vârlanul, “Țiparul == Cobitis fossilis == Loche d'Etang. AR 

* Sowzmul (Fig. 251) ajunge la o lungime de aprope | 2m- Are -pielea. ce- , 
nușie cu. pete. negricidse, lină, fără solzi şi alunecâsă ; - capul mare şi turtit; 

"botul rotund şi gura largă; "de, buza superidră atirnate, 2 fire lungi şi cilin- 

Tikiesce în ape curgtâre. - 

  

1 
EI .. U 

Grupa Pescitor Acantopterigienă coprinde pesci 
„bătute de 6se grâse şi tari. Exemple sunt: 
cherda şi Pescele „sburător. 

"cati au aripidrele: stră- 
 Bibanul, Saltul, Scumbria, La-



168. 

„ Bbanul (Fig. 252) este cenușiti-verdu, mai închis pe spinare şi în unele 

părţi ale-corpului. 
. Rd: , 

“Trăiesce în ape dulci, Este lacom ca şi. Ştiuca.     
Fig. 232. — Bibanul, Rispărul, Costrășul == Perca fuviatilis = Perche, 

Saliul (Fig. 253) 

"se asemănă prin mă- 
vimea și col6rea cor- 

-pului cu Știuca. Are 
- - două aripidre dorsale. 

Tekiesce în ape dulci. 

 Scumbria (Fig. 254) 

are în piele solzi mici; 

aripiâra codală în formă 
“de 'semi-lună. Pe: spi- : 

„nare e. albăstrie şi pe . 

„burtă albici6să. 
A Trăiesce în mări, Se 

pescuiesce/ mult din marea 

Nordului, ” 

o Lacherda (Fig. 255) Fig. 254. — Scumbria, Scrumbia, Scrumbiul 2 Scomber, 
- “ - . i scombrus == Maquereau. .- - 

  
  

  

- 

„se asemănă “cu Scum:. , | . . | 

“bria prin forma și col6rea corpului, dar se deosibesce prin mărime, căci ajunge 

“ lao lungime de 450... -. a 

Texiesce în Mediterana. A N - 

s



[ A Zescele - sburăltor. 

(Fig. 256) are aripidrele 
pectorale fârte mari şi 

X ajută 'să se susțină!in 
aer, cât-va timp. 

Trăiesce în mările cin 

regiunile calde şi în Meâi- 

terana, 

Grupa Pescilor Lo- 

Jrobranchi coprinde 

pescă. cari lau branchi- 
„ile nu. în formă de şi-: 

Fig. 255. — Lacherda, Tonul, Tinul = Thynnus voga ruri de lamele, ci în 
= Thon. . E 

- i | formă de moţ, de fire. 
Au pielea întărită cu plăci unite prin mărginit şi botul prelungit. Exemple - 
sunt: Pescele ac şi Căluşelul de mare. 

  

    

Fig. 256. — Pescele 'sburător — Exoextus acutus == Poisson volaat, . 

Pescele ac (Fig. 237) este lung şi subțire. Are. în virful câdei o-ari.. 
pidră mică... po E a 

Triiesce în marea Negri, : . IN i e 

  

  

  

  
=
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“Călușelul de mare (Fig. 258) are "corpul și capul de aceiaşi formă cu 

| . . . 

  

Fig. 253: — Ciluşelul de mare, Calul de mare == Hippocampus. 
antiquorum = Hippocampe i 

gâtul şi capul unui cal; câda lungă, fără aripioră în virf, '! servesce să se 

acaţe de diferite obiecte, încolăcind-o împrejurul lor. - “ 

Teăiesce. în Oceanul Atlantic şi în Mediterana, 

DE Grupa Pescilor Flectognajt coprinde pesci cari au falca superidră lipită 

de craniu şi fixă. Exemple sunt; Pesce/e cufăr şi Ariciul de mare. : 

Pescele_ cufăr (Fig. 259) are pielea întărită cu plăci legate una de alta; 

corpul în forma unei cutii. Afară de mişcârea aripelor, nu mai pote să facă 

nici o altă: mișcare. | a | 

"A Trăiesce în mările calde. 
, 

  

, 1 . i . / 

- Fig. 259. — Pescele cufăr = Ostracion trigonus == Cofire, - 

_“Ariciua de-mare (Fig. 260) are pielea tare și presărată cu ţepi; în in- 

terior o pungă mare, care comunică cu esofagul, şi pe care, când vrea, o umple



cu aer, 'se umflă ca un balon și plutesce. pe suprafața apei- cu burta în sus. 

-.. Când se umflă, ţepile stau întinse și „îndreptate în- tâte. direcţiunile, 

Trăiesce în oceanul Indian: - 

  

pi Fig. 260, — Ariciul de mare== Diodon tigrinus = Diodon. 

XXXVI, 

" Sub-clasa Pescilor cartilaginoşi coprinde pesci "cari au seheletul format”. 

-sau în total sau în parte din cartilage ; pielea g6lă: sau întărită cu o. mulţime. 

de mici sîmburi osoși, cari, desvoltându- -se,. formeză la unii plăci. şi solzi, cari 
nici. o. dată nu se acopăr unii pe alţir ca aj pescilor osoșşi ; coda | formată din 
două. jumătăți neegale. , . N , . 

în i 

Pescit din acestă Sub-clasă, dupe diferite particularități pe cară le pre- 
sintă, sunt aşedaţi în patru grupe și anume: Grupa .Pescilor. Surionieni, a 
celor Selacizul, a celor Ciclostomi şi a celor. Acranienă. 

 



. . , 

Grupe Pescilor SturionienY. coprinde pesci cârtilaginoși cari nu au dinți 
"şi cari, pe piele, au: câteva şiruri longitudinale de solzi. Exemple sunt: Ni- 

_setrul,: "Moruunul şi Cega. ” . 
Nisetrul (Fig. 261) ajunge la 25 lungime.. Are fruntea acoperită: cu 

plăci os6se și pe piele.5 şiruri: de solzi. . - e « 

| Teăiesce în oceanul Auantic, marea Mediterană, marea Neară, marea Caspică şi în aflucații 

“lor: : Garonz, Rinul, Elba, Volga, Danubiul, etc. Se nutresce cu pescl. Carnea luf se mănâncă. 

  

Fig. 262, — 'Morunul, Moronul = Accipenser huso = Grand esturgeon.: 

| “ Morănul (Fie. 262) e este mult mai lung şi mat -gros de cât Nisetrul. 

Are o lungime de q—5” şi o: greutate de soore—6oo0fs une ori şi. mai 

mult. Are. botul scurt şi mai rotund de cât al Nisetrului. i 

Trăiesce în marea Negri, marea Caspică şi afluenții lor : “Donul, Danubiul şi Volga. 

Icrele lui şi ale Nisetrulut sunt negre şi se exporteză sărate şi tescuite din Rusia. ln Volga 

se întreprind pescuiri forte întinse şi producătore. - 

Din bășica înnotătere a lu! şi a Nisetrulul se fabrică o materie, numită Cieiii de pesce, care 

se vinde. în "formă de lame subțiri şi transparente, 

“Cosa (Fig. 263) ajunge la o > lungime” de o" 65. Are botul - lung şi as- 

cuţit. “Trăiesce și în Dunăre. .--, - 

  

pu . Fig. 263 Ctza, Ciga, Ciciuga == Accipenser rhulenus == Sterlet.. A 

a 
. a 

N A „- E . oz . _ . a 

.. „2 
- 

“Grupa. Postilor Selacien) coprinde pesci cartilaginoşi cari au brânchiile 

_aşegăte în cinci camere, cari nu comunică. între:ele ci fie-care “comunică pe 

„de o parte cu esofagul ; şi: pe „de alta: cu exteriorul ; de aceia au, de fie-care . 
, . 

7 . : „ra
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i Ei Ă 7 N - . . | 

„parte a capului, câte „cinci urechi. Esemple sunt: Rechinul, Pescele. ciocan, | 
Pescele ferestrău, Rata şi Zorprla. să 

  

Fig. 264. — Rechinul de. mare == Squalus, aretariaa => Requin. 

Rechinul (Fig. 264) ajiinge la 8-—g- lungime, Este albăstruiu pe spi- 
nare şi cenușiu pe burtă. Are dinţi triunghiulari cu marginile dinţate ca gura 
ferestrăului, . . Si | . , " 
O "Trăiesce în mările din Europa. i 

Este fârte lacom şi mănâncă tot felul de materit animale, 

Pescele ciocan (Fig. 265) ajunge la o. lungime de 2" - Are- capul pre: 

  

Fig. 265. — Pescele ciocan, Ciocanul = Zigxna malleus == Marteau, 

lungit la drepta și la stânga în dout 'ramură, în virful cărora sunt aşedaţi 
ochii. Este mai lacom de cât Rechinul. o - 

N . : . N . » 

        apari E 
în PE RER 

_ „Fig. 266. — Pescele ferestriu, Ferestrtul == Squalus priscus == Soia, EN , 

.
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„.. Pescele ferestrău (Fig. 266) ajunge la: o lungime de 4m.—sm... Are 
botul. lung şi presărat pe amân-.! : ii as 

două mărginile cu ţepi scurte | 

şi ascuţit. a 

“Trăiesce în tote mările, 

Se” gice că omsră Balena, intro. 

- ducându' botul în corp. Când valurile 

__Y aruncă peste vre o corabie, 'și în- 

„fige botul în.scânduri şi adeseaori şi "1 

frânge, | ” 
pui = Ă 

_„ Raza (Fig. 267) are formă 

rombică- cu un. colţ „prelungit ; 

„gura pe fața inferidră a cor- 
pului şi ochii pe 'cea superi-. 

Sră; pielea cenuşie cu pete 
___ negricidse şi presărată su solzi - 

jepoşi. ă 

Teăiesce în mările din Europa. e Fig. 267. — Raia, Calcanul== Raia clavata = Raie. 

  

Torpila (Fig. 268) are forma aprâpe circulară prelungită în partea: pos. .. 
” teriâră cu-o 'c6dă; pielea netedă fără solzi; de fie-care parte a liniei din 

- mijlocul corpului Re - _ 

câte un aparat elec- 
tric compus din. o 

mulțime de colâne -- 

prismatice,- aşedate 

“unele lângă altele, 7 
> 

D 

      
  

'Trăiesce în oceanul 

Atantic şi în Mediterana. 

Grupa Pescilor. 

Ciclostomi coprinde 
„pesci cari au gura 

rotundă. şi orgâni- 

“ sată pentru supt. 

Sunt cilindrici şi nu - 

au nici aripidre ven- : 

"“trale nici pectorale. 
Se: fixeză cu gura 

aaa: E   

Fig. 268. — 'Torpila == Torpedo marmorata — Torpille. 
z ca 

  
-" Fig. 269. — Lamoetra, Lampreta = Petromizon 

” , matinus = Lamproie. .
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„de pesci cărora le suge : sângele sau le mănâncă carnea, Exemplu este Lam. 
p- 7 

petra. ' ” -. 

. Lampetra (Fig. 
269) are de fie-care 

parte a capului câte 

7. urechi rotunde; 

din care causă pârtă 
Fig. 270, — Amfioxul, Pescele. viceme == Amphioxus. | . 

 Janceolatuis = Amphioxe. 7 şi numele” de septe 
” | DS | och?. : 

- Are Obiceiul de a se fixa cu gura de pietri, şi nimele el provine ' din “cuvintele zambzre 

Petras. - Tâmna şi iarna 1răiesce în mare, iar. “primăvara şi vara în: rîuri. 

o Grupa Pescilor Acranieni sau! fără „cap coprinde . un singur pesce: Ari 
fioxul. PI 

Amfiozul (Fig. 270) are o lungime de 5cm. — Gea. Este cel mai inferiori 
dintre pesci și dintre tote vertebratele, Scheletul lui e. representat printr'un' 
singur fir, care ţine locul colânei vertebrale, “fără să fie divisat în vertebre, 

"Nu are creieri, nu are'inimă şi mai: mult - încă, e singurul vertebrat care are 
sânge alb, IER - TI : : | 

Trăiesce în nisip pe c6stele Meâiterani şi ale mărel “Norăulut, 

  

XXXVI Da Ii 

Tipul « Artropodelor. —. Se numesce Tipul Aitrapodely- o “grupă de 
animale cari au pielea tare, înțesată de materii „pietrâse sau cornâse şi corpul 
şi picidrele împărţite, -la exterior, în bucăţi numite 7re/e sau articule. 

"Tipul Artropodelor coprinde trei clase mai însemnate : Clasa Iusectelor,: 
a Arachnidelor şi a Crustaceilor. Aa 

Clasa Insectelor. — Insectele” sunt artropode - cari au, lâ. exte- 
rior, corpul: împărţit în trei regiuni, numite, „dupe posiţiunea- şi particularită- 
țile lor, cap, zoraz și abdomen. . 

Capul este format dintr'o singură bucată şi pârtă, în 1 partea. de: deasu- 
pra și din nainte antenele şi ochi?, iar în partea de desupt apendicele bucale. 

Antenele sunt două prelungiri în "formă de fir, de biciuşcă,' de şir de 
mărgele, de penă sau de moţ. Ea Ne Da RE 

S , . | N
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Ochii insectelor” sunt ochi corhpuşt, pentru că au suprafaţa împărțită în 
- feţişâre exagonale,. nuniite fafete, iar interiorul împărțit în conuri, al căror 

număr corespunde cu numărul. faţetelor și-ale căror base: "corespund cu faţe- - 

tele, Fie care con .în parte cu faţeta corespundătăre este un ochii simplu. 
S'a'aflat că un ochii de Fluture : are peste 17000 de faţete,. că unul de Muscă | 

„are 4000 şi că unul de: Furiică .are peste 1000. -: | 

a ' Apendicele bucale sunt nisce prelungiri_aşedate împrejurul orificiulut bu- 
cal, ele servesc la: prinderea . alimentelor. Forma lor stă în legătură cu modul 

de alimentaţiune. La acelea cari se . nutresc _cu materii solide sunt. tari şi: 

gr6se, iar la. acelea cari se nutresc cu sucuri sunt lungi şi subţiri, 
. Toraxul e compus. din trei inele, numite, după posiţiunea lor, grotoraz, 

| mtesoloraz şi metaloraz. Fie-care' din ele portă, în partea inferidră, câte o pe-. 

. reche de picidre, iar cel: din mijloc şi cel de pe' urmă afară . de picidre, „la 

„cele mai multe insecte, portă, în: partea de deasupra și câte o pereche de 

aripi. . -: : - o 
 Fiind-că tâte insectele au şese giciâre; 'se mai numesc și exapode. 
Abitomenul este compus în. generâl din dece “inele. 

1” Pe laturile corpului, afară. de cap 'și de partea posteridră - a abdomenu- 

lui, insectele au nisce: orificii, numite sfigafe. , 

Stigmatele sunt locurile pe unde comunică cu "exteriorul. nisce tuburi, 

numite - -trachec, ramificate” în interiorul corpului, aşia cum sunt ramificate: ră 

 dăcinile î în pământ şi tulpinele arborilor în aer. | 
 Tracheele sunt organe de respirațiune cari, afară de inse ecte- şi alte câte. 

“va animaie,. câri se as&mănă cu'ele, se mai găsesc și la câţi-va Păiajeni. i 

| In timpul unei respiraţiuni, aerul: "pătrunde prin- stigmate în _trachee și - 

„după ce pierde oxigenul . şi se încarcă cu 'anhidrid . carbonic, 1 tot prin stigmate 
.. 2 

iese “afară. E : Tue. 

Unele din insecte nasc puii vit, iar cele mai aiulte se înmulţesc prin 

„ouă, “cari se clocesc singure. .-. " 

-Dintre aceștea, unele, fârte puţine,. cum: de exemplu. Păduchii? când ies 

din ou au forma şi. organisaţiunea părinţilor, iar altele, cele mai multe, nu au 

nici forma nici organisaţiunea, părinţilor. și pănă când să „ajungă să asemene 

„în totul lor, trebuie. să sufere Gre-care schimbări. Exemplu: Fluturile când 

iese: din ou seamănă cu.un "vierme şi în acestă stare se numesce Jarvă Sau, 

> 

, 

- popular, 07z2dă. . - | 

„Larva, din când : în când, săpirlesce şi în “timpul nzptelirei cresce, iar 

“când ajunge la o mărime hotărâtă, "şi: formeză, un învăliş protector, în care” 

“stă nemişcată, fără se. mănânce, până când "i cresc aripile, și capătă organisaţia 

părinţilor: In această stare, se numesce crisalidă.. Când a- căpătat organisația 

„părinţilor, sparge învălişul protector şi iese afară în stare de i insectă. 

: - - - . a
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Schimbările prin. cari trec insectele, de când ies din ou şi “pănă "când 
ajung să aibă forma şi organisaţia părinţilor, se numesc metamorfosă. 

Nu tâte insectele trec prin starea de crisalidă pentru ca să capete or- 
ganisaţiunea părinţilor. Ast-fel, Lăcusta, când iese din ou, -are în totul or-. 
ganisaţiunea părinţilor, afară: de aripi. Toată metamorfosa 'ei consistă în for- 
marea aripilor. Din acestă causă se deosibesc două feluri  de- metamorfosă ; 
complectă şi necomplectă. Pe . A | 

" Inseștele cari, ca şi Fluturile, trec prin starea crisalidă,. pentru ca să 
capete organisaţia părinţilor, se numesc /psecte cu  mnetamorfosă conplectă ; 
acelea cari nu trec prin acestă stare, dar cari, .ca şi Lăcusta, dupe ce au ieşit 
din ou, capătă Gre cari organe noi, pentru, ca se asemene cu părinţii, se nu- 
mesc /usecle cu „metamorfosă necomplectă, iar. acelea cari, ca şi Păduchele,; 

"când ies din ou, au exact organisaţia părinţilor, se numesc Îusecte ără me- 
Zamorfosă. 0 N 

Iraparțirea clasei Insectelor. — Felurile de Insecte cunoscute pănă 
astă-di -sunt în număr de 400000 şi sunt împărţite în: șepte ordine: Ordinul 
Flimenoptevelor, al Coleopterelor, al Lepiddopterelor, al Dzpterelor,- al Hemip- 
zerelor, al Wevropterelor si al Ortopterelor. 

Ordinul Himenopterelor.: — Ordinul riivenopterelor. coprinde insecte - 
„Cari au patru aripi Subțiri și “transparente ; apendicele bucale lungi și. subțiri, 
servindu- le la culegerea alimentelor, cari „sunt licide sau moi. Femeile, în par- . 
tea posteridră abdomenului, au un. ac cu care înțâpă și. varsă veninul produs 
de un organ particular. 

„Exemple sunt: "Viespea stejarul, Vizspea, Găr, găunele, Alina, Bon: 
darul şi Furnica... ' | a 

Viespea stejarului (Fig 271) este mică. 
+ 

Inţâpi foile stejarilor și în fie-care înţepituri pune câte un ou, dar de-o: 
dată cu depunerea oului varsă şi” venin, care înbolnăvesce f6ia şi o face să pro- 
ducă. o gopâ;e. În acestă gog6;e, larva. se nasce şi trăiesce, pănă când capătă Fie za aripi, Dacă gogoșa e verde, nu are nici un orificii şi larva se găsesce în năun- Vicipea steja. trul €Y, iar dacă e uscată, are un orificii şi este golă î în nkuntru; pentru că atunci 

rulul = Cynips când larva se transformă în Viespe matură, "Şi face un ? orificii prin care iese afară, 
querqus folii . * a . | _ NR 
== Cyaips. . De Da 

  

. - 

Le. 

Viespea (Fig. 272) -este lungueaţă cu mijlocul subţire. 
Işi aşeză cuibul „Sub straşinl şi în podurile- "caselor şi ale „coșerilor, 

turte, în cart sunt săpate scobituri de formă prismatică, aședate , unele :lâng 
din lemne și tot uscate r6se, amestecate cu salivă, frământate Şi. transform 

Cuibul: are forma unet 

X altele,. şi- este format 

ate într'un fel de mucava,
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Trăiesce în asociaţiuni numite 7oiurY, Intr'un roiii sunt iîndivigi : de trei feluri ; feme băr. 

. baţi şi lucrăt6re. Iarna. bărbaţii şi lucrătârele mor, iar femeile stau amorţite, t6tă iarna, în crăpă- 

tur! de ziduri sau în arbori scorburoşi, Când vine primăvara, 'şi fac cuib şi cresc.puil, . i 

Fig, 272 —V iespea=V espa 
vulgaris == Gucpe. 

  

= Vespa crabro == Guepe- frelon. . 
„Fig 273 —Gărgăunele, Viespea bondărâscă 

 Gărgăunele (Fig. 273): este cea. mai mare, "dintre diferitele - feluri de 

Viespi din România. 

Când sbâră, sbira?ie tare. înţepăturile lut sunt mat durerâse de. cât ale Viesper şi ale 

Albinet şi fârte periculose Gmenilor. Işi face cuibul : în scorburile arunchiurilor de stejar. 

Albina (Fig. 274) e mai scurtă şi mai grâsă de cât Viespea. 

+ Trăiesce în societăți, numite roiuri, formate din individe de tre! feluri: o .singură femeie, 

- numită matcă sau 7egină, câteva sute de :bărbaţi numiţi 7rîuzoz? şi un mare număr de lucrătâre, 

„Albinele 'şi fac cuibul din ccra produsă de corpul lor şi "] aşăză sau în scorburi de copaci 

daci sunt sălbatice, sau în căsuțe “- 

particulare, numite stupi: dacă sunt 

domestice, Cuibul, numit popular /a- 

gura, are formă 'de: tabiă cu scobi- 

tură prismatice exagonale pe .amân- 
dout feţele, în cari maica sau regina 

- pune câte un ou. Peste 3 gile din 

fie-care ou nasce o larvă, care, mat 

târgiu, se transformă în crisalidă şi 

apoi în Albină matură, Fiind-că, dupe 

crescerea puilor, ajung atât de nu- .- 

mer6se în cât stupul nu le mat în- 

- cape, se! formâză o regină tinără» 

iar regina bătrână, împreună cu câte- 

„va mil de lucrătâre, se duce de 'se 

aşeză Între "alt stup sau într'altă stor- 

burâ.. Cu crescerea larvelor şi cu 

strângerea provisiunilor sunt! însărci-- 

nate lucrătârele, car! sbor 'din fl6re 

în fâre,. culeg licidele dulci “ce gă- 

Fig. 274. _— Albina = Apis mellifica == = Abeille. 

A, lucrătore ; B, trintor; C, matcă sau regină; D, fagure - 

„cu celule « ordinare şi cu o: celulă regală, 

 



sesc,. le aduc în puze şi i le varsă -în stobiturile faguritut, Aceste licide, constituesc “partea dulze a 
 fagurelui, numită, „popular, miere, Pa : 

Bondarul (Fig. 275): este. mai mare de cât Albină. 

„- “Trăiesce în societăţi de: '50—200 individe de trek fetur, bir 
baţi, femei şi lucrători, Işt face cuibul” subt pământ, în gropițe sau = 
scobiturf, „Nu face faguri ci adună „numat grămedi de 'miere..-şi-de , 

polen, în care şi depune ouzie și Cari. servesc: de nutriment puilor, 

Furnica (Fig 276) este. mică și “trăiesce. în aso- . 
ciaţiuni. i E Ea E i 

  

Locuinţele: Furnicetor au tormă- de grăniegi "aşezate pe. pământ . . 
"şi se numesc „Furnicare. In, interiorul „Furnicarului. sunt = săpate ca- Fig. 275. — Bondatul, Gărgă-. Ă 

. . şinele — Bombus terrestris 
Is : _ e „== Bourdons. 

  

Fig. 276... — Furnica, Purmica == Formita rufa == Fourmi, : 
A, „Dărbat B, lucrătâre; C, feimeiă, 

“mere şi gaterit regulate, prin caii umblă, Ca și în asociațiunile Visspelor şi” île Albinelor. Sunt 
trei feluri de individr: bărbaţi, femel şi lucrătâre, Ea în E 

Bărbaţii au mijlocul subțire şi aripi; femeile, când sunt tinere, au aript, iar când” sunt ma- 
ture sunt grâse și fâcă aript; lucrătârele au mijlocul subţire dar :n'au aripi. Sarcina lor. este ca să 
îngrijescă de out, să ie ducă în camere, ce când mat: sus când. mâl jos, pentru ca Să. nu „le fe nici 
prea cald nici prea frig. - ! 

Furnicile se nutresc vara cu materii: licide şi mol, , iar iarna stau * ainorțite în furnicar, “căra 
să _mănânec, Nu este adevărat că strâng provisiuni pentru iarnă, , dupe cum dice: tabula, 

4 4 

' Ordinul: Coleopterelor: — Ordinul. Coleopterelor coprinde. insecte cari. 
au patru aripi din cari „două, cele: din nainte, sunt. tari şi se numesc elitre, 
iar două, cele! din apoi, sunt. subțiri şi .membran6se. “Când. Stau în repaos, ţin 
elitrele. culcate pe spinare, iar dedesuptiul lor. ţin aripile: membranâse îndoite 

"mai ântâii ca o apărătâre și apoi “în. sens transversal, Apendicele bucale tari 
„şi grose, le. servesc la sfărâmarea alimenţelor,
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Exemple sunt: Boul lu Dumnegeii, icuriaul, Gaândăcetul, , Cărăiugul, 

_Găinuşia, Wascoruul şi Răgacea. 

   
„0 Fig. 277.—Boul lut Dum= . Fig. 278. — Licuriciul, Viermele lu. . : - 

> negdeu, .Coccinela, Buburuza, citor = Lampiris splendidula . “Fig, 279. — Gândăcelul, Gân-: 
"“Măriuţa, Gărgărița = Cocci- : - „_==Ver 'luisant. __"» dacul de frasin,  Cantarida, 
nella septempunctata = Bâte  .. . . po - ” Gândacul spaniol = Lita ve- 

-ă bon Dieu  :.. A, „bărbat. B, femeiă, Ia sicatoria== Cantharide, , 
, - 

Boul lut Dummetei (Fig.- 277) este mic, c, globulos, roşiu cu pete negre. . 

Este forte. folositor, pentru că larvele lut mănâncă Păduchil, cară trăiesc pe. plante şi le 

vatămă, DR _ - - : - 

Zicuriciul (Fig, 278). este. mai lung de cât un' centimetru. Bărbatul are 
aripile şi elitrele bine desvoltate, iar femeia este -aprâpe fără aripi şi numai 

ea, scra prin €rbă, lucesce ca-o schinteiă. Sa , | 

Gândăcelil (Fig. 279) este lung ca de 2 centimetri, verde” lucitor. Are 

abdomnnul dreptunghiular şi trăiesce pe Frasin. şi pe Liliac.. 

Uscat. şi pisat se întrebuințâză în medicinii la facerea vizicătGrelor, 

 Cărăbuşul (Fig. 2803 este verde: lucitor cu abdomenul oval. 

Este, folositor, pentru ct mănânci omişt. A a _ 

, 

   . - oz 

fig. 236, —. Cărăbuşiul == Carabus ÎN ti „Fig, 281. — Găinușia, Cărăbușiul ” 

. auratus ==. Carabe dor€. ; Pa = Melolontha: vulgaris = == Hanneton,
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Găinușia (Fig. 281) are picidrele şi elitele „cafenii: -roşiâre şi este forte 

vătămătore. | 

Când € în stare de larvă, mănâncă ridăcinele “cerealelor şi ale. arborilor mic, iar când e riz- 

tură, mănâncă frunzele arborilor, | 

Wascornul (Fig. 282) este mare, castaniu. Bărbatul | are pe frunte un COTA . 
ascuţit și indoit cu virful către spate. . - 

  

Fig, 2852. — Nascornul, asicornul = Ones nasicornis == Rhinoceros, 

 Răgacea (Fig. 283)! esie cel! mai mare coleopter din Romania. Are 
două din apendicele * bucale lungite forte mult şi ramificate 
„cârne de Cerb: Larvele ei crăiesc în lemne putrede, 

„vegetale. 

în forma unor . 
„Se .nutresce! cu materii 

| 

  

Fig. 283,-— Răgacea, Rădaşca, Boul Domnu 
N | „ Bourelul == Lucanus cervus == Cerf volant. 

lut, Boul! lui t Dumnegei, Ea 

Ordinul Lepidopterelor. — 
numite, popular, Z/uturi, 

“Fluturii au patru: aripi subțiri, acoperite cu solzi. 
cale subţiri, mici și delicate, afară de „două, cari se lun 

— Ordinul Lepidopterelor  coprinde insecte 

“mici ; apendicele bu- 
gesc mult şi - alături
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- una de alta formeză*un fir tubulos; încolăcit la vîrf, numit /rompă. -Se nutresc 

cu “materii licide pe cari, cu ajutorul trompei, le sug din mijlocul florilor. 
- Dupe timpul în care Ru caută” alimentele, sunt de trei feluri: „diurn, 

nocturnă şi crepusculari.. A a a : DR 
Fluturii diurni umblă ziua şi icână. se  repauseză țin aripile ridicate în sus, 

“în sens. vertical.. Când 

trec prin starea de „cri: 
salidă nu'şi fac: gogoși . 

. în căre să stea închişi. 
Exemple sunt: JZacao- 

„ nl, Fluturile de varză, " 

= Flutur ile roşiu şi Flu- 
urile. ald. a 

4 

o  Macaonul (Fig: 

284) are aripile galbene 

-cu vergi “şi cu pete ne: 

gre; aripile -posteridre-: 

 colţurate pe: margini şi 
_-unul din 'colţuri prelun- 

git mult. . Omidile „ui. | a | 

mi - trăiesc. pe: “morcovi. "Fig. 254. Maeaonsl, Câda Rânduneler = Papilio machaon == Macho. | 

N . . , 
4 . .- > 

 Prutupile de varză (Fig. 255). are aripile posteridre albe, s Sau cu “puţine 

pete negre, iar 'cele anterire albe.cu colțurile negre și. cu câteva „pete. Omi: 
1 

_dile luă trăiesc pe Varză, a 

  

   
4 Fig. . 283, = Fluturile de “varză, „Albitiţa. po n Biz, 286.- -—Fiuturile roșiu, Ochiul Păunulul 

= Piris brassicae == Papillon «du chou,' „de ziut == Vanessa Jo = Paon de jour. 

„Fruturile. roşiu fig. 286) + este roşiu- cărămigia închis. Are pe fie-care 

7 ÎN . . Pi . 

„sapa. = Zooleşie. DP : E a : 12 2



  

- Fig, 287. — Fluturile alb, Fiuturile de! spin, Fluturile a 
- de: pom == Leuconsea Crataegi == Gaz, | 

aripă câte”un desen,:care se aseamănă cu ochiurile de. pe câda Păunului şi, 
m. NR o. e. . a. po . 
din care causă se numesce și Păun de ziuă. „Omidile lui trăiesc pe urzici. 

    
| Fig. 288, — Fluturile de mătasă, Bombicul, Viermele de mitasă, Torcătorul p de agut:=— Bombyx - mori == Papillon du Ver ă“soie, * . 

Da _ e 1
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| Fluturile alb (iz: 237) are aripile albe, Este cel mai respândit în n oraşe, 

| Omigile lui. trăiesc pe porumbari, pe. păducei şi pe alşi arbori. 

Când omigile sunt prea “multe, mănâncă feungele prunilor şi ale altor pomi roditori şi fac 

- pagube marl; din acestă” causă sunt numite pestilenţa grădinilor. 

| Fluturii nocturni umblă n&ptea şi când se repauseză ţin aripile întinse 

orisontal. Când trec prin starea de crisălidă 'şi fac gogoși, în cari stau închișt, 

„Exemple sunt: F/uturile de mătasă, Strişa şi Molia. . 

Fluturile de mătasă (Fig. 288) are aripile cenuşii cu vergi negre. Ouile 

lui se numesc, popular,: săpenfe: de Gândac? de mătasă.. Larvele lui se nu- 

„mesc, popular, Gândaci de mălasă. . - - 

Se nutresce cu fot de dud: şi când se transformă în crisalidă se închide într'o gogâte, for- 

mată dintr'un fir lung, făcut dintro materie licidă, prod „su de nisce glande” aşedate i în interiorul 

“corpului, Când metamorfosa e terminată, sparge gogesa şi iese afară, NE 

Striga sau Păsnul mare de ndpte (Fig. 289) are. corpul ptros; aripile 

cenușii, mărginite de o, bandă albici6să.- Fie-care aripă are o bandă n6gră în 

-formă de ochiii de Păun, şi aprâpe de rădăcină câte o pată triunghiulară n€- 

gră: Omigile lui trăiesc pe prun şi pe, pă. o , 

  

  

Fig. 259. — Striga, Piunul de n&pte, "Ochiul Păunului mare de nâpte, “Torcătorul 

de per = Saturnia pyri == Grand Paon de nuit. 

„Moha este mică. Are aripile albe, cenușii : 1a virf şi brune la rădăcină. 

- “Are multe neamuri între cari unul numit Mo/ia de fesătură iar altul numit 

. - : Ri - A
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“ Molia. de Ziel. Larvele Moliei de țesături (Fie. 290) atacă ” covâiele şi . posta: 
„vurile, iar acelea ale Moliei. de pici, atacă pieile şi stofele de lână. 

, Pentru ca să se apere hainele „Şi. blănile de 

„ stricăciunile Moliilor, se pune printre ele substanțe 

„cu miros tare, piper, camforă, ' foT: de tutun, dar cel 

"este „Scuturarea şi. întinderea Ja s6re, cât se pote de des. 

  

Rig. 290. —- Larvă de Molie.. apusul “s6relui şi sera. Se aseamănă cu 

„i cei 'diurni prin! obiceiul de a nu se învăli. 

în 'gogoși, când larvele se transformă în crisalide,: şi: cu.cei nocturni prin acela - 
Po. - 

de a'și ţine aripile orisontal când stau! în-repaos: „Exemplu eşte : Sfinzul cap 
de mârle. E „ - Pi _ 

| Sfinzul [i 291). este mare. Are “colâre castanie mai deschisă pe aripi, 

vărgată cu negru în unele părţi, şi pe torax o figură, care "şi aduce cu figura 
capului care represintă mortea. IN . BR . 

  
Fig. 291. — “Sfinxul Cap de mârte,. Capul morţilor 

= Acherontia atropos == Tâte de mort, 

“mat bun şi mal 'sigur mijloc pentru a fi preservate 

- Fturiă erepuricalari amblă dupe. 

7
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RE | . - = . , 
Este vătămător „nu--pentru' că prevestesce mârtea, ci pentru că intră în stupi, mănâncă 

mierea și sperie Albinele,, ale "cărora înepături” nu'l supără. Omişile lui, cele mal mari din Europa, 
- trăiesc pe cartofi. 

7 

> 

Ordinul Dipterelor. — : Ordinul Dipterelor coprinde. insecte cari au 
numai. două aripi, .purtate de inelul- mijlociu al toraxului, : iar în locul: celor 
“alte .două cari. lipsesc, se află, -pe inelul din urmă, _două: bastonașe, numite: 

balanțatori ; i apendicele bucale subțiri . şi dispuse pentru a înțepa şi a suge. 

sângele animalelor; Exemple sunt: :7: înjarul, Tunul, Musca de carne, Musca 
domestică, usca de .cal şi Purecile. 

Tințarul (Fig. 292) trăiesce in: locurile băltâse Depune . ouile pe. supra- 
faţa apelor. Larvele şi crisalidele trăiesc în. apă. Numai femeile” fac înţepături 

. A . 
durerâse. , a a 

„Tăunul (Fig. 93) e este” mare, cenușiu cu "vergi negre. 

Inepă Boit să Caii până le dă “sângele şi „le face așia de mart dureri şi  supteărt, în cât, mat 

cu sâmă Boij, par că: înnebunesc, Larvele lut trăiesc În pământ şi se crede că se” nutresc „Cu vegetale. 

, 
+ 

  

„Fie „293. — Ttunul = = Tabanus bovinus - Fie. : 292. _ “Ținarul 2 Gulea pipiens 
, = Taon. , == Cousin. , , Ia 

îs. 

* 
. 

, albastră şi când sbâră sbirnăe tare, 

se nuniesce ușifă. 
. 

a 

- Musca de carne (Fig. 204) e mare 

- Depune outle pe.carne și formeză aceia ce, populat, 

Musca- domestică depune “ouăle în' bălegâr. 

„Musca de cal (Fig. „295) sboră pe lângă Car, 

Depune și onăle pe perul de. 'pe. genuchY. şi pe ate “eziunt ale corpului; pe: “cart. Cai au obi- 

ceiu să .le lingă. ” Larvele, - în timpul lingerei se lipesc de limbă, şi când ajung în stomac, cu apen- 

dicele bucale se, “acaţă de păreţi şi stau acolo "până când vine. timpul metamorfosel, apol ies „afară 

împreună, « cu " escrementele. A A ae _ 

. 

= a -



SE: A a 
| - 

= 
! 

_ Purecile (Fig.- 206) are în total conformaţia Dipterelor,. dar. nu are aripi. 
> ÎI : -. 

    

      

Fig, 294.— Musca de carne, - . Fig. 295.-— Musca de Cal. Fig, 296. — Purecile == Pulex. Musca albastră = Musca vo- „== CEstrus equi == CEstre. IRI irritans == Puce, mitoria == Mouche bleue, „du Chevali 

IN “Depune ouăle în crăpăturile pardosele. şi în pulbere. Larvele au formă de mict viermY albi, transparenţi. şi, fără picicre, In timp "de 12—13 dile sunt nutrite de mama lor, care le vârs* în | gură sângele pe zare "a supt de la om, sau de la alte animale mamifere sau paseri, IN 
. 1 Femeia e de patru ori mal mare de cât bărbatul, - - e a Fie-care- neam de Purece trăiesce pe un neam anumit de animale, numa! Parecile de Câine trăiesce și pe om oa A Mi pi IN | N 

. Ordinul Hemipterelor.— Oraiza/ Hemiptirelor coprinde insecte cari au sau, patru aripi membrandse în tOtă “întinderea. lor, sau patru aripi, din cari două, cele dinapoi, membransse,. iar două, cele: dinainte, cu -jumă&-.. 

   
“Fig. 297. — Filoxera == Phylloxera vastatrix = Phylloxâa,; 

y
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x 

'tateă de la virf, membranâsă, iar: cu cea „de la rădăcină “tare, sau cari nu au 

de loc.aripi... cc ! 
“Unul din apendicele bucale e toinsformat într'un tub- care în virapul re- 

pzosului stă culcat pe burtă, iar tote cele alte, “subțiri, în formă de ace, stau 

închise în tub și servesc la înţeparea cojilor plantelor şi a pieiler animalelor. 
Exemple Sunt : Filozera, Cermezul, Stebiiţa şi Păduchele. s 

; „Filoxera (Fig. 297) tepresentată prin trei feluri de individ maturi: băr- 

dap fără aripi, femel fără aripi şi femel cu patru aripi meimbranâse. ” 

'Trăiesce pe viţă, mat mult pe rădăcint de cât pe părţile aeriane. "Cu ciocul înțâpă c6ja ră- 

dăcinilor tinere, le suge sucul, le înbolnăvesce şi. silesce. viţa să se usuce, 

| Cermtzul(Fig.. 298) trăiesce pe nisce plante, numite Nopal, în America. 

Femeile nu au aripi; sunt mici, e Di DR 

globulse. Uscate sunt spărsătâre, e i : i] 

* Se! pot pisa lesne. și servesc .la 

_ fabricarea unei materii roșii, nu- 

" “mită Carmin, care se întrebuinţeză 

în pictură. a 

Inainte de: descoperirea, AmericeT, 

col6rea roşie cu care' se: colorau stofele se 

estrăgea, aprâpe” numaY din nisce insecte 

hemiptere., numite Arms, carl trliesc pe 

un fel de Stejar, care cresce împrejurul Me- 

diteranei, .Dupe . numele ' acestora, poporul 

a numit Cermez şi pe acelea din America, - 

„cari în. sciinţă se numesc Cocus Cacti, iar 

- în franţuzesce “Cochenilte due „Papal, 

  

Fig, 208. — Cârmăzul, Cocenilia, Coșenila = Coccus 

„ Facti = Cochenille du Nopal. - 

“Stelniţa sau Paduchele de | 

* “Zesunt (Fig. 299) nu are aripi. Este: AR aa „ 

castanie. roşiGră. şi se nutresce cu ae 

sânge 02 om. 

. Ziua “stă ascunsă în crtpăturile zi. 

durilor şi ale paturilor, iar _pptea. umblă 

„dupe “nutriment, > 

  

“  Paduchele nu are aripi. Tr 

nami- _ 
iesce pe pielea omului şi an m Fig. 299. — Steiniţa, Ploşniţa, Paduchele de lemn 

ferelor, nutrindu- se cu sângele pe - "> Acanthia | lectularia = 2unaise, 

-. 

câre ”] suge din ea. -
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1. 

-Fie-care neam 

o. 

  

fig. 300. — Păâuchele. de cap, bărbat | și femeii 
-. => Pediculus capitis=— Pou de tăte, 

” 2 

a XL 
.. 

  

de: piăuche trăiesce pe un, neam antimit de animale, Pe 
pa 

om. trăiesc două neamuri : “unul, 
“număit Păduche de. cap (Fig. '300), 

; pentru că _trăieșce” pe cap, este 
„= cenușiu cu pete negre pe margine; 
"altul, mai mare, de cât cel de cap, 
„numit Păduche “de „haine, pentru 
„că trăiesce pe haine, este alb, mur- - 

- dar;. -peste tot. 
LR 

"pede în Cât s'a socotit, că dintr'o, femeie, 
în” timp de doit luni, se fac 9000, 

i a ii 

- Ordinul: -Nevropterelor. - — Or cinta Aeoro operelor. coprinde insecte . cari au patru, aripi Subjiri, 

        
  

  

  
+ 

Fig. 301. — Calul Dracului, “Libelula, Libela, - Cobiliţa = Lesies. sponsa = Demoiselle Bancee, 

  

Fig. 302, £ — - Efemeră — Ephemera vulgata =. . = Ephemăre, A 
n. 

străbătute de „nervuri gr6se, 

„de reţea ; apendicele. bucale. tari, 
"servindule. la” sfărâmarea alimen- 

> telor. i 

Exemple sunt: - Calul: Dra: 
culiy, Zfemera şi. 

« câlor. a Dă 
* Calul Dracula ie. 301) 

sau Libelula este mare şi are ari- . 
pile forte subțiri 'şi elegante.. Tră- - 
iesce în locuri băltâse, iar larvele 
lui trăiesc în apă , 7 * 

mie şi mai subțire de „cât. Libe- 
“dala „Are în virful . abdomenului! 
:2—3 fire lungi. Larvele ei trăiesc .. . = 
în apă! timp de un an. “Când fac 

- Ptduchele se: îmmuljesce aşia de re- .— 

ramificate în formă -. 

„Leul Furni. 

- . Efemera (Fig. 302) este mai - 

S 

aripi ies: afară, Sboră în aer câte- 
va ore; fără să mănânce ceva, 

_fac ouă pe cari. le depun în ape. 
şi apoi 1 Mor, .



- şi expuse în” faţa s6relut. Scobesce o grâpă. 

4 

E cari sunt tubulăse, şi o suge. 

Leul Frermiciloy is. 303) are : forma Libelulei, dar e mai mic. 

: Larva lut trăiesce în - locuri nisipâse A 

în formă de 'pilnie şi 'se ascunde în nisipul 

din fund, scoţându'şt! afară numat capul şi 

dout' apendice bucale: tar! şi mart. Când 

zăresce o furnică sau altă insectă pe mar- 

ginea gropel, 'asvirle cu. nisip în ea, o face:. 

să.,cadă în fund, o înţepă cu apendicele 

  

Gând capătă aripi, pierde apepdicelă . 
“ bucale şi ajunge, la rândul 1%, prada: Rân-; Pg 303. —Leul Furniciior, Leul furmicilor 
du il . = Myrmeleo formicarius == Fourmilion, : 

ricilor, , Mae 2 a „i e 
a . - 

. 

Ordinul I'Ortâpieteior. — “Ordinul Ortopterelor copriside insectă cari 

au patru aripi, din cari două, cele: dinainte, sunt. tari, iar două, cele din 

- apoi, subţiri, Când! stau în: repaos, ţin aripele» tari “culcate pe spinare şi că- 

"dute în parte una “peste, alta, iar dedesuptul lor ţin. pe. cele subțiri. îndoite 

humai în formă de apărătăre ; - apendicele bucale tari, /servesc ' la sfărămarea,. - 

alimentelor. Exemple. sunt: Drechelnifa, Libarea, Căluşărița, Lăcusta călătăre, 

Greierul şi „Corabisuița- Ice ME e Te 

   
Fig: 305. —  Libarea, Şvabul 22 = Periplaneta 

| orientalis = Cancrelat. 
„Fig, 304.: —  Urechelniţa == Foificula 

auiicularia == = Perce oreille. . 

a a pu i) , AN ERE Ă : 

" ornieteniţa (Fig. 304). are aripele. scurte ;: la “irful abgdomenuiut două 

„ prelungiri. curbe în formă de furcă, Este, cafenie. SE 

Poporul” crede că intră în urechi, câsg, dmul dârme, şi cu “ajutorul “farcet "se introduce în” 

cap.. Acâstă. credinţă, „ca şi "altele multe” de a le poporului, este nejustificată, +
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„Zibarca (Eis. 305) este” "lungă şi. lată, negră cafenie. 
Trăiesce prin bucătărit; brutărit şi pe orl unde” se găsesce de mâncare, Este scirbâsă și mă- 

nâncă tot felul de materii vegetale şi animale. : 

Căingărija (Fig: 306) este subțire, . lungă şi verde. "Are picidrele forte 
lungi şi, în particular, pe “cele dinainte, forte grose, 

Să, “adeseori, ore întregi, „nemișcată şi pare că eo femeie care, se TOgĂ, 

  

  

„.Flg.. 306. — Călugăriţa == Mantis religiosa = Mante, Prega-Diou, ” 

Ză stă călttdre (Fig. 07): este. „mare. Produce ui sunet frecându'şi e&ps:. ie picidrelor 'de aripele ară. ae Ra 
: Trtiesce în asociaţit: nl «șa de numerâsc, în țările din Nordul Aticey, în cât când sboră stoluril€ seamănă cu nori fârte mart, ca! întunecă lumina s6relui, Une ori călătoresc î în iocusY de- părtate de locuința lor şi ajung și în România, Sunt forte vătămătâre, pentru..că mănâncă plăntele, , „AraLit din Africa, în schimbul pagubelor. ce au de pe urma “lor, le mănâncă, 

  

Fig zor: _ Licusta eee ist igateiue== Criguet voyageur, 

Creierul are aripile tari mai. scurte de cât cele subțiri. Produce un „sunet- cu ajutorul -unui aparat musical aşegat pe. aripi... Un fel, „numit 
*
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Greier de c casă (Fig. 368) trăiesce în case pe lângă sobe și în locurile calde, 
iar altul, numit Grezer de: câmp (Fig. >09) trăiesce în păment, la câmp, 
viezuini scobite de el. ' 

  

Fig 308. — Greierul de casă, Grierul de casă Fig 's0a. — Greierul de câmp, Grierul de câmp 
= G:; "us aumesticus = Grillon. o. == Gris campestris== Grillon des champs, 

- - i ” “ Ă 

Corapișuiţa. (fig. 310): este” mare şi scirbâsă. Are picidrele dinainte late 

şi. dispuse pentru săpat. sau scobit ; aripele scurte, a 

"Trkiesce prin "grădini î în pământ şi e forte vătămit6 e, pentru că mănâncă rădăcinele plan- 

telor, Mușcătuea c) se consideră ca fiind forte, „venin6să, v: 2șmaşl ei este Cârtaţa, i 

  

Fig, : 310. .— 2. Coropeșnia, Coiopişniţa, Conopișteriţa, Conopisterița, Cânochiiirița, 
„Cucsra Chifteriţa, Goropeștniţa = Gryllotalpa Vulgaris = Courtilitre, 

Ea 
. . - . . . | | 

: ' 

Clasa Aractinideler. — * Araciinidele sunt Artropode cară au “particu- 
i 

„larităţile următore : .: -, , 

Au corpul întreg sau împărțit, la exterior, în două regiuni : una în na- 

inte, numită Cefalotoraz, pentru că represintă capul şi i toraxul insectelor, şi 

, alta în urmă; numită! abdomen. 

Pe partea dinainte şi inferidră,  cefalotoraxul pârtă guta înconjurată de 

apendicele bucale, czui servesc la sfărămarea alimentelor, . și :nisce prelungiri 

în formă de fire, de cîrlige sau. de cleşte, cari represintă antenele. insectelor.. 

Cu aceste - prelungiri se servesc să pringă şi să înţepe animalele vii cu cari 
a 

“ 
2



„om6ră omul. a Aa N 

4 - 

i | 1885. | IE 
+ 

ş 

se nutresc, să verse . în ele veninul” produs de „nisce e glande ș şi să le amore 

„pentru „ca să le- sugă sângele... ..: a. 

Pe partea dinapoi şi inferiSră, cefălotoraxul pârtă tot. de:a-una $ picidre, 

din care causă Arachnidele se; mar. numesc şi octopode.. 

n. ea "La. partea . posteridră “unele. au 
pr  & aprâpe.de virful abdomenului nisce or- 

gane, :numite filiere, cari produc o ma: 

: formă. de fir, şi le: servesce să ţese o 
-"pînză: subţire, pe care 'o acață de cre: 

cile, arborilor sau de alte. obiecte. 

2. Pinza e&sia „este un lanţ  sau.o cursă,: în 

- care se încurcă şi rămân prinse Muscele şi alte 

animale vil,'cu al. căror sânge. se nutiesc, Ele sug 

_ sfăramă,” acesta o- fac numal” pentru ca să “sugă tot = 

- sângele: ce ar conţine, iar „ici de cum-pentru ca 

să'l mănâtice, 2 

A 

| Unele respiră prin plămâni, altele 
“pri trachee şi altele şi prin. trachee şi 
prin. “plămâni, 

. 'ouă, cari se clocesc singure; , Scorpionii, 

fac! puii vii. - 

Exemple sunt: “Scorpia, Mi 
î i a | - gala, “Tegenari ia, | Palaugiul şi Sar. 

Fig. 311. — Scorpionul, Scorpia = Androctonus teprul. a , - Ă 
tunetanus == Scorpion tunisien. - ? Scojpionul (Fig. 311) ăre la partea 

  
- a " anteridră a cefalotoraxului două . pre. 

. lungiri. în formă de cleşte; abdomenul! împărțit, la „exterior, “în 13, inele, din. 
cari 7, mai mari, forineză jumătatea 'dinainte şi 6, mat mici, pe cea din 

„apoi, numită popular c6dă. In virful. câdei are un cîrlig cu“ dou& canale, 
cu care- înțepă | și varsă, veninul '- “produs : de două glande : aşegate la basa 
lui. Veninul e „aşa de tare: în cât “dintro singură ' înțepătură, cei” mată, 

. 1 . i E a 7 
< - . . 

Prinde animalele, cari "1 servesc” de nutriment, “cu: prelinigirile î în formă de cleşte şi cu 1 apen-, “dicele bucale, iar cu chligul din virful câdet înjepânâu, e, le fhvenineză, “Trăiesce în Africa Și în țărite calde din Europa, Ea E | 

ga 7 
N : Î : Ia m Ie: 

terie, licidă. care se întăresce: în aer, în : 

„corpul victimeY şi dacă cu apendicele bucale 1 - 

" Cele mai multe se: e îmmulţese prin HI
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Li . i o... - ” î a. o. . - - 

| Migâla (Fig. 312) ete. un. păiajen mare, ptros, care trăiesce în: Brasilia 

> este atât de puternic, în cât atacă unele paseri 'și unele reptile mici. i 

  

Fig, 313, — Tegenaria, Piiajenul de casă, Păinjenul 

„1 de casă, Pâingănul de casă= Tegenaria ! 

“ _. domestica = Tegânaire, 

Fig. 312. — Migala, Păingănul păsărar. * 

= Mygale avicularia — Mygale. -. ÎI 

. 7 ” a E Să 

| a N 5 PR : | - RI a , 

Jegenaria (Fig. 313) este un'păiajen pEros, care trăiesce pe lângă case 

şi pri grădini. Işi aşeză pânza: în” posiţiune . orizontală. EN 

„ Falangtul (Fig. 314). este „un păiajen: mic, “cu 'picidrele fârte lungi şi 

care trăiesce prin. grădini. şi pe lângă case. Nu ţesă ninză. 
-" forte subțiri,    

ÎN "Fig, 314. — Falangiul, Piiajenul == Ptingănul = Phalangium - 

Se  opilio== Faucheur. . -- - 

4 a - 7 ,
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„. Sarcoptul (Fig. 315) este aşia de 
mic, în: cât abia se zăresc: cu ochii. Băr- 
baţii sunt. "mai mici de cât temei!e. Pe 

; suprafaţa. corpului are trase jg Shiaburi și 
presărate fire. . 

Trăiesce în pielea omului, Femeile scobese 
galerii și în locul -unde depun ouăle se produc mici 
băsicuţe transparenţe. Existenţa lor în piele constitue - 
b6la numită, popular, 7îie, 

- . o - A 

Fig. 315. — Sarcopţul, Căpuşiţa ac: riie = Sar. . 
coptes *cabiei== Acarus de la gale, 

7. 

x LII 

Clasa Crustaceilori, — Crustaceii sunt Artropode; | cari au epiderma înţesată de materii. tari, pietrâse, şi din “acestă causă transformată într” un fel de înveliș, numit crustă sau carapace: Ps .- 

    

Fig. 316. — Racul de rîu == Astacus' fluviatilis = Ecrevisse,



. 191: - 

Din când în când, Crustaceii 'şi l&pădă "carapacele,; adică “năpirlesc şi 
se mai măresc. "Fără aceste năpirliri, rămânând „închiși „în“ carapace, nu s'ar 

mai mări. Năpirlirea însă.nu Da Să 

se: face de cât atunci, când 

dedesubtul carapacelui care . 
cade, s'a” format -un altul 
nou; aşia, că animalul” nu. 

- rămâne nici o dată gol, dar 

carapacele cel nou, la înce- 

put, e' mâle şi subţire. şi nu-! 
mai cu timpul se întăresce. 

PI 

  

. Pi Lo - .. - o. 

Unii, cum sunt Racii , - a SR 
d Po Fig, gap: — Racul de mare, "Stacojul — Homarus vulgaris | 

au corpul. împărţit, la exte- Se - == Homard. ae „: 

rior, în dout regiuni :.una, Se N ” 

cea dinainte, numită cefalo- . . ” 

torax, pentru că represintă 

capul şi toraxul insectelor și . 

alta, cea din urmă, abdowten. 

-. - >. Cefalotoracele pârtă în 
partea infericră: şi. dinainte - 
gura,_înconjurată de -apen- 

dice bucale -cari servesc la : . 

prinderea și sfărâmarea ali- 
mentelor ; în partea superi6ră - 

ochii şi ' nisce prelungiri : în 

formă de fire, numite gaziene, . 

iar în partea inferidră și din 

„apoi 10 picidre, dintre cari 

două, cele dinainte, sunt 

mai grâse, de cât cele alte. 

opt. | | 

- Abdomenul, numit po- 

pular câdă, e împărţit. la 

exterior în inele. Fie 'care, 

inel pârtă, în partea infe- 

ridră, câte o pereche de pi-.. 

_ciorușe de cari femeia acaţă Si 

„ouăle, pentru ca să se clo-: e | 

cescă. A Fig, 318.:— Langusta = Palinurus vulgaris == Langouste. 

 



De o “parte şi de altă | a ,. cefalotorastulur, dedesuptul carăpacelui, sunt | 
aședlate branchiile,. adică organele de respiraţiune.. - „Is 

.y PR 
Ce! ma! mulţi, Crustacet inăiese în apă. şi se „nutresc cu scoici, melci, - larve de insecte și 

pesct, ] . ” 

__ Exemple sunt: „Racul de. riit, Racul, de mare, Laugusta, 'Pazurul şi 
Crabul. , a Se De 

Racul. de riu , Fig. 316) e. verde închis. ID 

Trăiesce în apele dulci din” t6tă Europa şi din Nordul, Asier Stă, ascuns printre rădăcini ; şi 
sub pietri, „Cresce în t6tă, vita; care: ţine până: la” 20 de. an îi o - : 

1 

“Racul de. mare (Fig. 317): ajunge! la. o. lungime de o 5o. Are eu 
mari „neegale; 'carapacele gr6se.: DCI N a a Aa 

Trkiesce în mâre, în locurile stincăge şi în apele putin ad aci, 

 Langnăta (Fig. 318), este”: cât Racul, 'de „mare, Are! atenele forte lungi; ; 
picidrele . dinainte subţiri ; carapacele spinos. i | E 

Trkiesce în mări şi: cu deosebire în Mediterana., - A - . - ei 

Pagurul (Fig. 319). este un Rac: de mare mic,. cu abdomenul. mgle, pe! 
care, pentru ca să ”] apere de 'vrăjmaşi, 7] ţine ascuns într'o scoică de melc. 

„Când se năpirlesce, cresce şi Şi schimbă! locpinţa, i a ag 

  s, ă ps A . pe Su D . -



pa 
Ma a Bă a 

| Crabul (Fig.. 320) este un rac de mare cu. “cefalotorasxul lat. şi aprope 

circular, iar .cu abdomenul subţire, scurt, triunghiular şi recurbat sub cefalo- 

- torax; aşia, că dacă e. „privit pe fata superidră, pare că abdomen nu are 

  

Da XLAII, 

| Tipul, Viermilor. — Viermi sunt animale cu. “corpul mâle, împărțit la 

| "exterior, cele mai de multe. ori, în inele ; fără. -picidre sau cu picisre formate 

"dintro. sigură “bucată, adecă. nearticulate. 

-Au “particularitatea de ali se regenera, -adecă de a IE cresce la loc, păr- 

ţile corpului pe cari: le au pierdut şi de'a se îmmalți prin ' divisiune, naturală 

cată -de Gmeni, Dacă corpul unei * Rîme se taie: în două jumătăţi, 

obţine două “Rime noui; "pentru că jumătăței care” are 

leia care are câdă ?1 cresce cap. . 

luă de traii, Viermii sunt de două feluri: 

„sau provor 

peste” câtva. timp, se 

cap! Y cresce câdă, iar ace 

Din punctul de vedere al: modu 

Ziber? şi par asifă.. aa 
. 

- Se numesc Viermă liber aceia cari “trăiesc în apă sau în păment, iar. 

„Viermi parasiți aceia cari trăiesc . închiși în „corpul altor animale, în n general 

„mai supericre de câte. e a _ , 

„51920. — Zoolegie. i . a E 
Ti Cu 13»



... 

  

Exemple. de Viermi liberi- sunt: Rima şi Lipitârea. i | 
Rima (Fig. 321). are “corpul lung, împărţit în 180: inele, cilindric la: 

mijloc şi subţiat către extremităţi, roșiu, vînăt sau albicios. N 

Este 'fârte folositâre grădinelor, pentru că contribuie la fabricarea “celuY. maj bun' pământ 
pentru' cultura plantelor, şi iată cum : ziua: sapă galerit şi înghite "pământ, pănă 'şi încarcă tubul - 
digestiv ; iar n6ptea iese. afară şi "1: depune pe suprafaţa pământului, În formă de, şicuri lungi. Acest o Da | pământ, -când se - usucă,. se transformă într'o. pulbere 

forte. măruniă,. care fiirid luată de apele ploilor şi ame: 
„stecată cu materir putrede, vegetale şi animale, . formăză “, 
-0 amestecătură, forte. priinci6să plantelor, numită Pământ 
vegetal, _ L a aa a 

E Lipitorea. (Fig. 322) are corpul lung, îm- 
părţit în 95 “inele, : la fie-care extremitate ' 

"câte o zentusă, adecă “câte un- organ cu care - 
“se fixeză pe pielea animalelor sau pe diferite 
i obiecte. In mijlocul. ventusei. de la partea an- 

'. “teridră are “găra prevădută 'cu trei lame, cu 
"marginea dinţată ca gura .ferestreului. . 

Se nutresce cu sânge, pe care “1 suge din anima- 
i; -lele cart. trăiesc în apă sau_din acelea cari trăiesc în aer, ” > a - ÎN înni LT pa dar intră în apă. a . 

  

: A E Când lipitorea vrea să sugă, “se fix6ză: cu -ventusa Die ar i Die, za: —Lipitorea erori, iar cu. cea anteri6ră pipăie pielea, pănă gă- cOla=Ver. de terre, "= Sangsue. - sesce un loc, unde-e mat subţire ; atunci aplică ventusa, ă „ s6rbe pielea, care e silită să se apropie de gură, iar cu dinţii lamelor o “crestEză în trei direcţiunt, cart se întâlnesc întrun punct, Când ÎȘI umple stomacul. cu sânge, cade, - 

a Exemple de Viermi” parasiţi sunt : 
Zrichina şi Pangliga, 

Trichina (Fig. 323) este lungă cel: mult de Immo = 

i Trăiesce în stare de larvă sau de puii, încolăciiă Şi închisă întro capsulă, în -muşchiY. Şobolanulut, Când : Porcik mănâncă- Şobolanil vii. sau “morţi, o întroduce în : „tubul digestiv, unde capsula se distruge, iar larva rămâne - hberă, devine „matură şi nasce _puil vii. Puir străbat „pă- . = To „o reţii intestinului, intră în sânge şi se respândesc în muș».: 
Tig. 323. — Trichina == Trichina spiralis Chit corpului, Când Porcul se taie, puit forte iute se în. „> îric ne „> colăcese și se închid în: capsule. 'In- acâstă "stare rabdă=. . - Sărătura, afumatul şi încăldirea potrivită, ” 

    
*
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Dacă omal mănâncă carne cu Trichină, dupe” ce se petrec, în corpul Tu, "esact aceleași lu- 

-cruri, "cari se pstrec, în al Porcului, se îmbolnăvesce de bâla numită *irichinosă, care provâcă 

„ imârtea, In contra acestei bâle; pănă acum nu sa descoperit medicamente şi singurul mijloc de a 

o înlătura: cineva, este ca să nu mănânce, nici o dată, carne de Porc « cu „mist, „ci tat-de. -a-una friptă - 

„Sau fiartă aşia, ca să fie pătrunsă de căldură, DT : ” 

. Trichina e fârte spândită Î în Germania şi cu. deosebire în America de Nord. 

n: " Panglica (fie. 324), în stare matură, trăiesce în intestinul omului. Ajunge 

da. o lungime de 7—8m. şi este formată dintr” un cap mic şi dintr” un Şir de 

„+ inele, din ce. în ce mai mari cu cât sunt . 

mai apr6pe: de: extremitatea. postericră. 

“ Capul este rotund: şi are: în virt o um- 

flătură, numită: 7ostru, înzonjurată la rădă- 

cint. de 2 rândari de cîrlige tari, iar ps laturi, 4 

ventuse, cu cari, stă „fixat dz păreţii intesti-- 

nului 

Inelele de. la extremitatea posteriări 'si “sunt pline cu” 

ouă, se desprind . unul câte unul: şi ies afară din corp, 

a ” Dacă aceste inele sunt mâncate de. porci, ouăle DI 

se clocese în stomac şi din fiz-cară nasce- un a păiă rotund, -. 

mic, „prevăgut cu 6 cîrlige, - . _ 

"Cu ajutorul cteligelor, puiul “străbate pireţit s:0- - 

macului, intră în sânge şi se opresce într'ua muşchiu “al 

corpului, “Atunci cîrligele » cad, iar el cresce şi îa for- - 

„ma unei bici, 'cu o gropiţă .pe suprafaţă. In fundul gro- 

pițel cresce un mugure, care. formează un cap de pan- 

glică, cu: -rostru,. cu , cîrlige şi cu ventuse, 

Si “In acestă stare viermele se” numesce Cisticere şi 

_pâte să aştepte mut „timp, fără să mat sufere vre-o 

schimbare. - - 7 

Dacă! omul n tnâncă, carne de Porc, în cart sunt * 

“Cisticercl, în intestin carnea se digereză, iar Cisticercii - : 

rămin hbgri, . Atunci păşică fie-cituia se' desprinde de cap : 

şi se distruge, iar capul rămâne liber, se! fix6zi cu cîr- 

ligele -şi cu ventusele de prețul int:stinalut, se lungesce | 
, 

la rădăcină şi produce şirul” de- inele din cari este . com- "Fig. 324, — Panglica, Cord&ua, Limbricul 

pusă cea mat mare „parte, a corpului Panglicet. - cordelar — Tania solium = Ver solitaire. 

a 

  
Pentru ca cineva să nu capete Panglice, tiebuie să “mănânce carnea de Porc tot-de a-una 

friptă sau “fiartă bine şi nick « o dată cu must sau, crudă, 

-



- “Tipul Moluscelor, - — Se: numesce > Tipul Motuscelor o grupă. de ani- + male cari au corpul mâle, “nearticulat, neinelat, fără, schelet şi „cu organisa-  ţiune deosebită: de a: animalelor din. tâte cele alte Tipuri. i “Tipul Moluscelor 'coprinde trei clase mai principale: “Clasa. Cefalapode- „dor, a Gasteropodelor şi a Lamelibrâuchiatelor. o 
„Clasa Cefalopodelor. = Cefalopodele: sunt! moluste « „cari au tiprejuril orificiului bucal o cordnă de prelungiri, numite. braţe sau picidre... Corâna nu: este: formată la tâte. din acelaşiii număr” de prelungiri ci” la unele, cum este Caracatiţă, este 'formată din opt, la altele, cum este Sepia, . din dece, iar. la altele, cum: este Nautilul, din mai multe, „Exemple. sunt:.  Caracalița, Argo naula, Sepia şi WNautilul, . 2 _ 
Caracatiă is. „325 şi 20). are pe. partea "din. năuntru a braţelor. care 

   - Fig. „325. — Catacatiţa, Cracatiţa = Octopus vul- j Fig. 326. — : Figura “teoretică a corpul Ă 
. - Saris == Poulpe, i N > unul Cefalopoa; | - Na - De P,P.P, P Braa G, orificiul bucal; "is, 

- i , - Na tabu digestiv; B, branchia ; CB, camera. brancială ; T, sifGnul. 
două rânduri de ventuse cu cari se servesce să stea' fixată . de stânci Şi a;să pringă alte animale cu cari se nutresce. In mijlocul corânej de braje a are ori-



ps 
- 

4 
= 

ficiul bucal, prevădut - cu două falci cornâse, cară, impreună, au 1: înfățișarea 

unui cioc de papagal. . 
De fie-care parte a capului are, câte un -ochiti- mare, Corpul săii- este 

rotund ! şi puţin turtit, prevădut” în partea ventrală cu :0. pungă formată de 

prelungirea pielei,. şi cart are: esact forma unui buzunar de şorţ nemţesc. In 

această pungă se deschid tâte orificiile prin . cari animalul lapădă. ceva din 

corp și: „ot - în ea sunt aninate branchiile sau organele de respiraţiune.. 

  

  
“Fig. 327. — Angonautul = Argonaută argo== Angonarei ” a 

p - - = 

„La gută, punga nu e  astupată, dar se_ îmbucă cu un organ în, formă de 

pilnie, aşegată cu gura în jos,. lipit prin o' partea lui: de. corp şi numit sifon. 

- Apa necontenit intră prin gura” pungei; care este deschisă pentru ca AI e 

“mâscă, şi iese . afară prin ţeva sifonului, pentru € că gura pungei se inc i e şi - 

nu o _lasă să iese pe. tinde a intrat. 

A Ă ii a ÎI * , ăi - a



Dintre orificiile cart 'se deschid în - pungă, este şi unul prin care se varsă 
o materie n€gră, numită ceruțlă, care este produsă de un Sac, aşeglat în nă- 
untrul” corpului, numit sacu/ sau Punga Cu cernelă. 2 

Caracatiţă se servesce 'de acestă cernelă, ca să se apere în contra” vrijmasilor, In timpul când 
este urmărită, fugând cu capul înainte, asviriă cernela îndărăt - şi turbură apa din _Prejurul. şi din 

"naintea vrăjmaşului, care pierdând'o din vedere, nu o înalt: -p6te urinări,- * .» E 
, Pentru că în piele âre- înfipte săculeţe cu materii colorante, pote să'şi schimbe col6rea, şi 

dupe. posiţiunea ce au aceste săculețe şi materiile colorante din ele, une- -ori pare vinătă, alte ort 
albici6să. - | - EP [O . - . 

Trăiesce în Oceanul Atlantic, marea a Mediterană și „alte e tnt: Se “nutresce . cu raci, scoici şi 
alte animale “ict,: Carnea Ei este tare şi elastică. e : - Bi Da 

Ar -gonaula (Fig. 327) a are „pe partea din - năuntra. a braţelor câte două 
rânduri de ventuse,. -- - - - - 

„Din. cele 8 braţe” ale femeiei,. 2, acelea din dreptul spinărei, Sunt late la: 
virf, subțiate „Şi transformate în lame sau lopeţi. - Aceste lame! produc -o :co- 
chilie subţire și transparentă, "în care intră corpul animalului, - fără să- se |i- 
pâscă . -de. ea, şi în "care se clocesc ouăle. - PE: 

„Când înn6tă, "ŞI strânec cele :6 picidre nemodificate într'u un pachet lung, iar” pe cele. două | ” Xţite la virf le încolăcesce împrejurul cochilief, „pentru ca să o ţină aprope de corp şi să o „apere de stricăciuni. Trăiesca pe fundul apei în marea Mediterană şi Oceanul Indian şi când vrea, se ri- 
dică la suprafaţă. : _- Ă , .. , - . 

Bărbaţii sunt mai: mici şi nu au nici cochilie: nici braţele laite la virf 

Sepia (Fie 328) are corână formată din. -10 braţe, din: cară 8 scurte, 

   
- Fig. 328, — Sepia = Sepia oflicinalis 

== Seiche, SI 
ie 329, — Nautilil = Nautilus Pompilius 

„1 = Nautile, 
z pă e Ai , 

.
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garnisite pe. faţa din năuntru ct „ventuse dese, şi două subţiri, a avend ventuse - 
„ numai pe partea de la virf care e mai lată. 

Are: corpul-lungueţ şi de fie-care. parte a Iu câte o bandă de piele, în 

formă de aripă, care plecă din acelașiii punct din virful, corpului. şi se urcă 

“pănă în: dreptul gurei pungei. ape 

In grosimea păretului cofpului; din dreptul spinărei, are o cocliilie turtită 

în formă 'de săgătă, cu un virf f6te mic, formată! în mare , parte din petră de- 

"var numită, popular, os de Sepie. --. - 
. - N 37 

- „Acestă cochilie se_pune între. grătarele. coliviilor cu paseri, pentru ca să “ciugulescă şi să "Şt 

ascută ciocul, Se întrebuinţâză la poleiera metalurilor. î_i 

__ Cerndla de Sepie servea “Romanilor la scris şi astăzi s se- întrebuinyezt sub numele, de Szpie 

„la fabricarea unor vopseli întrebuințate în pictură, - . E 

: Nautilul (Fig. 329) are o- -cochilie externă tare, -sucită în spirală şi îm- 

părțită în năuntru, prin despărțituri, în mai multe. părți numite camere, cari - 

„sunt pline cu aer stricat: | - 

„__ Animalul ocupă camera cea mai mare de la gura cochiliei, 

- Din fundul camerei plecă un tub, care, prin „mijloc, străbate tote des- 

_părţiturile, pănă ajunge la camera cea -mai mică din “vîrful cochiliei. Acesţ tub” 

- se- numesce, sifon şi este produs de o prelungire mică a corpului. 

“ Corâna lui e formată din 86 picidre dispuse în mod. particular, împre-_ 

“jurul gurei şi de fie-care parte a corpului. a - 

2 Trăiesce la adâncimi mar în oceanul Indian, - 

ps E XLV a ia a 3 

. Clasa Gasteropodelor:-- Gasteropodee. sunt molusce. numite, popu- 

„lar, melci. 

„ Când umblă; se terăsc pe regiunea ventrală, care “este grâsă şi: lată și . 

căreia, pentru că servesce la mers, i să dat numele de Zizior,, fară însă ca să 

: aibă veri o asemănare cu picorul animalelor superidre.. E Dea 

Din punctul de” vedere al modului de traiă, Gasteropogii “sunt de dout: 

feluri: ferestri şi aguatică, după cum» trăieşc pe. uscat. sau în apă. .- 

„7 Exemple. de. „Gasteropogi terestri sunt: Zimazul şi Melcul. 

AD Limazul (Fig. 330) este lung, roşior, cenușii, albicios, c cafeniu sau negru, 

„dupe neamuri. Are partea. inferiorră, aceia -cu care stă pe pământ, “plană, i 

cea „superidră, "convexă și „presărată cu cute; Jongitudinale” pe suprafaţă. 

Capul 'pârtă. patru” prelungiri, numite zentacule, dintre cari; 2 mici, ser- 

pântă fie- care. în virf: câte un ochiii. „Aceste. 
. Vesc la- pipăit, iar 2 mai mari, 

-



- 
| us 

IE , e "900. , i _ Ă 

  

tentacule se numesc popular cârzze, şi, când -cine-vă le atinge cu, degetul, se 
_ ScurtEzărintrând în ele însuși, întocmai cum întră un deget de mănuşă când . 
„se întârce pe dos.  _. _ Aa - | 

Pe partea :convexă sau. pe spinare, în apropiere 'de cap, are un loc ne-: ted şi fără cute, Locul aceşta este.o bucată de piele; care se-ridică deasupra. IND e SE as . , corpului, aşia' cum. se ridică acoperișul deasupra casei, şi. este numită zana. . e . - — 

. 

  

Fig. 330. — Limaxul, Limaciul = Arion rafus = Limâace, . 
- .. . , 

- _ . . 1 
= 

„Între corp şi manta, ca între tavanul şi acoperişul unei case, este un spaţiu sau o cameră plină cu aer, care comunică cu exteriorul printr'un orificiu, aşegat -la dreapta. Pentru că păreţii acestei camere indeplinesc funcțiunea ” „numită respirațiune,. camera întregă : se- numesce plămân, iar orificiul prin care comunică cu exteriorul, or;ficiu- respirator, | Ă - - Trăiesce prin livegi, grădini, crnguri şi păduri, . DR Melcul (Fig. 331) seamănă mult, prin organisaţia lui, cu Limaxul, -are -- 
N 

- ” A i 

    

  

- i Fig. 331. — Melcul de “vie == Helix pomatia == Escargot. 
- 

însă corpul sucit şi protegiat de o cochilie; asemenea “sucită, în. care "dupe 
n? . . . . , _ . Ă , ” - 
voie pote se intre cu totul şi să scoţă afară capul şi Piciorul, în timpul când. . umblă. Sa a, N n. i



„grădini şi păduri.” . - ” - 

ă + 
- 9 - . . . 

O 

"Iarna şi în timpurile de secetă, melcul "Şi formEză la gura cochile! un capac şi sti amorţit, - - 

în locul unde se află, până vine primăvara sau tim 

umble, E - 

purile umede, când rupe capacul și începe să 
c | , , - ai 7 _, ni . - - 

, Se-cunosc 1600 feluri de melci, Carnea unora se mănâncă, Trăiesc prin livedi, cringuri, 
- : . A . . e . 

, 

Exemple de Gasteropodi aquatici sunt: Lhianea, Paludina şi Urechea 

de mare. .: N „ . 

„a Lămnea (Fig. 332) are. numai: două tentacule, la basă cărora sunt ochii ; 

- cochiliă lungucţă, sucită-.şi “ascuţită la virf. Ca şi melcul, respiră prin plămân, 

dar trăiesce în apă... PI 
. . . .. : a Li 

oi i .- - : 

  

. - Ne . - ia 

- “Pig, 332. —",Limnea, Melcul de baltă, Melcul «de mal - - 

<a î: . = Limnzus stagnalis = Limnee, 
..: 

. - — „e 
_ a. Pai „o = x ă 
" î.- - 

bi 

Păludina (Fig. 333) are cochilia sucită ca a: Melcului. „Are, ca şi „Limnea, 

o cameră formată de prelungirea pielei, dar respiraţiunea nu, se face prin pă- 

reții ci ci prin. organe “particulare, nuinite branchii, aşedate în interiorul «i. 

” “Pe partea inferidră. a piciorului are lipită o placă -cornâsă, numită operculă, - 

- care astupă gura" cochiliei, când animalul se trage cu totul în -năuntru. 

7 

Triiesce -împreună cu Limnea, în be N 

   
Fi dina. Mele „Fi ate, Ureche Peteu 

i — i 1, Pi „Fig. 334. — Urechea de mare; Urechea lui St. 

1, 439 Padina dee E ? „33% Haliotis tuberculata == Oreille de mer, - 

, : ” po . - . 

Paludina vivipara == Paludine. 
,



2 - - Pi 

. 

  

<. 

" Urechea de mare (Fig. 334) -are'o. cochilie. care 'şi aduce cu forma pa- 
vilionului urechei omului şi. este: perforată în dreptul camerei care “conţine 
branchiile. . : Ă O a a 

- Trăiesce în mare, . 
Gasteropogi! sunt . forte. numeroşi şi cel mal mulţi au cochiliț,. ale căror forme şi colork f6rte variate şi elegante, - . o | o - - . 

4 

 - sunt 

- 
i 

” e 

XLVI. E 

- Clasa Lamelibranchiatelor. — Lamelibranchiatele: sunt molusce nu- mite, popular, soi i e 
Capul. lor -nu formeză o parte deosebită a corpului ci este confundat cu corpul într'o. singură masă; din. causa âcâsta se mai numesc și molusce fără cap! sau acefale, SD ae: | 

RI - Stă De pe spinarea animalului. (Fig. 335), pielea se pre- 

„înveliş, numit panta >. a 

numite valve, . încheiate, între ele, în dreptul spinărei 
animalului, “prin dinţi . şi -prin “materii cornâse numite “Îgamente. Sai Pa a 

„Între manta. și corp, de fie-care parte a corpului, sunt câte două branchii în formă de lame subțiri. şi deli- 

  

acestor molusce numele pe care "| pârtă;. -- | 
Pentru. o mai bună înţelegere, „Se. compară un 

"Fig, 335. — Corpul unut 

„ Yersal. — C, cochilia ; M, dunga sau. încheietura scârţelor, încheietura "valvelor ; mantaua; B, B, branchiile. - . - - . 

- lungesce, la drepta şi la stînga, în forma 'a două lame. 
„libere sau unite prin margini şi. formeză corpului un. 

„. Mantaua” produce, „în “afară, cochilia.. sau scoica. - 
” Scoica e compusă din; două “bucăţi egale sau neegale, * 

cate,. care se întind de-a-lungul' corpului şi cari au dat: 

N 

molusc Lamelibranchiat: cu -o carte “legată, în care-cele. -. lamelibrazichiat. tăiat trans.  dOUE scOrţe „tari represintă cele „două valve 'ale-cochiliei ; - 

“foia ântâia de la început "și foia ântâia de la sfirşit- NE - cele două lame ale mantelei ; f6ia a; doua şi a treia de - a “e 7. o. . , - E PRD la început şi fGia a doiia şi a treia de la sfirşit cele două perechi de branchii, iar tote cele alte for de la mijloc, împreună; nedesfăcute, corpul. - - , 
T Unele trăiesc în ape sărate, iar altete în ape dulci, i : e 

! . - pă 

Exemple sunt :: Stridia,: Scoica de mărgăritar, . Scoica 
: 

de viu şi Stoica de baltă, ta 
aa



. produce b6bele "d mărgăritar. 
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a Stridia (Fig. 336) are două valve foidse, neegale.. - i. 

< -. E . Pi 

-Dupe ce iese din ou,. trăiesce cât-va timp - 

liberă și în “urmă se lipesce „cu valva cea: mare 

de o stâncă sau de un corp tare, Adese ori, când 

sunt multe la un loc, se fix€ză unele pe altele şi 

formâză grămedi mari, numite azcur?. de Stridil, 

Trăiesce în mări şi din causă că carnea "f.. 

e gustâsă, cultivarea e! formeză ocupaţiunea. de” 

căpetenie, “numită ; Os/reicultură, â unor pers6ne 

din Franjaj Anglia, Belgia, Olanda, alia, Ispania, 
Statele-Unite, etc. E 

” - - Di . . . 
- d La - 

Scoica de mărgăritar (Fig: '337),. 
numită! în sciinţă Azicula margaritifera, 

diilor. 

Mărgăritarul are forma unor skmânţe ro-- 

- "Trăiesce în golful Persic! şi în marea In-: 

"tunde; rare ori mal mart de cât un.bob de ma- 

zăre ; col6rea variată : albă, gălbuie, “verzuie, roşi- 

6ră, albăstruie, cenuşie, fumurie sau. negrici6să. 

St 

  

= i 4 

   
  

RISE Sa 

Fig. 336. — Stridia == Ostra: edulis= Huitre, 

Fie, 7. — Scoica de mărgăritar = 4 | 

> 351 a Pintadine merepelle 
Si 

  

. ă - E - = i i : . a e - 
- Este format din materii din care e formată şi cochilia,” dispuse împrejurul unuY corp mole 

Avicula margaritifera"



sau tare, Dacă corpul din mijlocul mărgăritaruluY este male, putrezesce şi i mărgitarul tmâne “gol 
În năuntru, iar dacă este tare, persistă şi mărgăritarul rămâne plin, 

Numay indivigil bătrân! și, mal cu: "semă cel bolnavi produc mărgăritare şi materia din care 
le formeză este = produsă de manta. - : -. : Că îi E 

= Pi . 

Gate mat scumpe mărgăritare sunt cele albe, 

i Jucităre şi cu deosebire acelea cari presintă licări 

„tur! albăstrit. 

- . a. . 7 

+ -. 

„Stoica: de rîu (Fig. 338) 2 are val- 

vele: -cochilieă, în: locul unde se încheie, 

  

sai - prevăgute cu din. 
| S. — Sgoica d = Ă RR 8.33 A leu des pene pictorum a Trăiesce ăfipti în' nisipul din tundul riu- 

_ o. , - „rilor şi al lacurilor. Are” multe "neamuri, dintre 
- cari unul, numit în sciință Unio margaritifer 

(Fig. 339), “tăiesce în; ape torențiale. şi produce mărgăritare, Carnea eY, în unele localităţi şi la not "se: mănâncă, *: . 

  

w ă 

1 

: "Fig. 339. — Scoica de măreăritar ae riurt = Unio margari: fer SI i ' NR = Huttre perlitre d'eau douce. pr e 

Scotta de baltă (Fi ig. '340) este -mai “lată ș şi mai. mare . de cât Scoica „de „rîu. Are cochilia subțire. şi valvele. făr „re cochilia ţ i ă ă, dinţi, « în dreptul încheieturei.



a i) i 

„Trăvesc î în big şi. ape curgătere. Carnea ei, în. unele tocată şi la no! se : mănăocă, 

Latnelibranchiatele sunt: fârte. numerâse. şi multe. din ele au cochilii, ale căror forme şi co- 

lor! .sunt forte variate şi forte „elegante. ” 

  

; Fig. 340. — Scoica de baltă, Scoica “de. jaz = Anodonta eyeniea 

pa | = |ndonte, , 

SO XVI. 

Tipul Eohinodermelor. — Se numesce, 7i paul Belinodermelor o grupă 

-de animale cari au două “particularități însemnate + | 

- Au pielea tare,. înţesată” de materii "pietrâse în formă de bastonaşe, ri 

-_sipite sau unite. între ele, aşa ca' să formeze plăci... 

Au corpul format din. -5, sau un multiplu de 5 părţi, dispuse. simetric, 

- în mod radiat ;. adecă aşia precum. cârnele unei 'stele' sunt „dispuse imprejurul 

„mijlocului e. A î e: 
Sa 

„Eerple, sunt : „Ursinul, Sea Ze mare. şi Crinoidul. ri 

Orsini: Fie 34 & are corpul “rotund ; pielea tare ca o câje, e, formată 

€ e 

- e a _ Ă E E ă Pa
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- din plăci poligonale, lipite unele lângă altele, ca tablele unită „parchet Său ca 
pietrele unui pavagiu. 

- 

  

„Fig. 341. — Ursinul, “Ariciul „de mare = Echinus” esculentus = :Ouisin. E 3 

— - 

“Pe suprafață” plăcile pântă jepi, ghimpi sau bastonaşe; iar unele numai 

Fig. 342. — Steau de mare== Asterias rubens - 
== Etoile de mer,   = 

dintre ele mai. pârtă şi nisce mici - 

orificii, prin care animalul scâte- 

afară nisce picioruşe „moi, numite 

ambulacre. * 

- Faţa - întârsă “către „pământ 
- este plană sau dreptă. și în mijloc 

are un orificiu bucal, „prevedut e cu 
:5 dinţi tari, ... 

“Fig: 341 represintă un Ur. 

sin care are. ţepi numai peo ju 

mătate a corpului, -Țepile de pe 
cea altă jumetate au fost smulse. 

Trăiesce pe marginea. mărilor, unde 

- apanue adâncă. Se ninresce cu molusce . 

N 
şi cu alte animale mici de mare, 

N . 

Stiua- de mare (Fig. 342) 
are forma uriei stele; ' mijlocul i 

“se numesce disc, iar razele, braţe. 
Are. pielea tare împărțită. în plăci - 
poligonale, presărate cu ţepi forte 
scurte: .



ă - «+ 207 

  

Si In mijlocul” feţer întârsă către pământ are gura fără dinți. Pe “faţa infe- 
ri6ră a braţelor, plăcile piele Sunt ast-fel dispuse, în cât' formeză un jghiab 

“ longitudinal, în . dreptul căruia animalul sc6te > picioruşele- sau ambilacrele, 
" .. Trăiesce în mare, i ă A aa a ” ! ia a A. i 

- Crinoidul (Fig. 343) are “forma unei cupe cu. 
cinci, colţuri, susţinută de-un picior care). -prin pare - 

” tea lui inferiGră, stă. fixat de' stânci, în fundul . . 
„ Oceanelor. La fie-care colţ are câte! unul sau'câte 

- două. “braţe. ramificate, __. îî:.-. i 
“Are: multe neamuri între cară “unul, numit G: 

ziatula, când imbătrânesce se desprinde « de picior, 
şi rămâne liberă. : ă 
Da - 

XVII e a 

“Tipul Celeateratelor.— Se numesce e Tipul 
" Celenteratelor. o. grupă. de animale cari -au două . 

particularități însemnate : a ” | 

» Au corpul format. din 4 sau. 6, sau „an mil: ta săai Crinoidul 22 Comatula 

tiplu al „unuia . din aceste numere de părți dispuse -- mediteranea == Comatule. .: 

simetric, în mod radiat; adecă, aşia „precum. sp _ : 

ţele râtei sunt dispuse împrejurul căpăţenei. , Pa De 

În interiorul corpului - au o cavitate maâre,, "care represintă. întregul aparat 

digestiv şi care “comunică cu. exteriorul printr un singur orificiu, numit orificiu 

- bucal. a -- : : - 

Exemple s sunt: Medusa, Măngeanul și şi Buretele de sters. 

Medusa (Fig. 344) are: corpul: în. formă de clopot, mele, transparent, şi de 

colâre albiciosă, gălbuie, albăstruie sau purpurie. : e . 

"Gura clopotului este astupată de o membrană întinsă, străpunsă în mij- | 

loc de un orificiă” bucal, prin care exteriorul. comunică cu cavitatea mare din 

  

interiorul corpului. 
-.
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, “ Marginile; orificiului, bucal se. prelungesc în- jos; "în formă de cordâne 
grâse; iar de marginile umbrelei sunt. atirnate nisce prelungiri subţiri, -ru- 

mite tentacule; presărate . cu. fire. urzicătâre, ” cari prind: molusce crustacei şi 

alte animale mici şi prin orificiul, bucal, le introduc * “în. cavitatea din interiorul 
: corpului, fi A i 

  
Fisa 344. — — Medusa — Chrsaora ocellata Sed 

Do == Meduse, ai | 

Pa 2 . PR E N Ni PS - “ Ă 

Inţepăturile firelor urzicătâre sunt aşa de veninâse, încât pescarii, când, pescuese, umblă” cu 
multă băgare de semă pe lingă ele. pr - . . * . N bă 

Plutesce pe suprafața măref, Unele: neamuri umblă î în n bande: “numerâse,. lumintză ca focul şi - „Produc spectacolul, forte frumos, numit t fosfor oscența mărei, | SI 
DR E a i î



= 

„stâncilor, tot'de-a-una” cu virful în jos. - - 

din umflături. Mărgeanul întreg are atunci înfăţişarea unu 

209 ! 

or Da rea (Fig. 345) are forma unui mic arboraşiii rămuros, înalt de 

răi -— 300 ” i —35 esc în mare la adâncimi de.3%—300", fixat de colţurile 

  
. 

Este 'coinpus., din două! părții î în A mijloc, de o materie pietrosă, tare, 

spărsătâre, numită polipier, iar la. „exterior, din .o: materie cornâsă, 'umflată 

din distanță în distanţă. A Ea ar 

In fie-care, umflătură se află câte un animal. - | 

- Animalul care ocupă o umflătură a materiei cărnâse, are forma unui tub 

alb, fixat printr'o_ extremitate şi liber prin alta, care e prevădută. cu un ori: 

ficiu bucal, înconjurat de o corână de opt tentacule crestate pe margine. 

„ Când animalele din tâte umfiăturile sunt liniștite, ţin tentaculele şi o parte a corpului afară! 

Y arbore: înflorit, iar când sunt turburate, 

țin tentaculele şi tot corpul ascuns în umflătură. Mărgeanul întreg are atunci înfăţişarea unul arbore 

fără. frunze şi fără flori. _- | | : 

"'Tâte “animalele din umflături sunt în legătură unele cu- altele prin nisce 

tuburi aşedate în vecinătatea polipierului, cari străbat în lungime materia căr- 

muri 'stau în legătură. “atât între ele cât şi cu cavitatea din in- 

„Din acestă causă alimentele mâncate de unul folo- 

1 

. 

n6să şi prin ra 

teriorul fie-cărui animal. 

3120, — Zoologie. e, =
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sesc și celor alte; aşia că tâte animalele duc împreună o viţă comună și “con: 
stituesc o asociaţiune, numită colonie de animale. o. 

. . 

Dacă. se”rupe vîrful uiuey raniure, - se "scurge din ea un lichid alb, Jăptos, numit e zâpte de 
, mărgeau, care este format. din „ licidul care” provine din  digestiunea alimentelor şi. în care înnstă . 
"ouăle produse de fie-care, animal; . îi - : 

Când mărgeanul. se scâte din apă, ' animalele mor şi putredesc, împreună. cu' materia cărnosă, 
iar polipierul rimâne, şi are înfăţişarea unu! arbore. uscat," roșiu, bemb€ sau negricios, “presărat pe 
suprafaţă cu sgirieturi paralele. Acestă parte se lustruiesce şi sub numele de „mărgean sau, de co- 
raliu se întrebuinţeză - ca pittră de lux, iar sfărămăturile: cari resultă din lustruire, se piseză și 'se . 

- întrebuinţeză- la fabricarea: prafrilor de- dinţi, ” 

  

Fig 346. = buretele de sters = Spongia ofitinalis = Eponge, 
S 

Buretele de şters (Fig. 346), numit, în  sciință Spongia, trăiesce fat pe .. 
stâncile de sub: apă în “marei. Mediterană, în marea Roşie ȘI, în alte mări, 

Când iese din ou are: formia unui "mic pahăr de flori, cu gura deschisă, 
După ce umblă câtva timp liber, :se fix6ză: prin extremitatea închisă de 

stâncă, iar păreţii pe de.o: parte se întăresc, din causă: că se desvoltă în ci | 
_ materii cornâse, iar pe de alta se perforyză î în “diferite, locuri. „In acestă stare, 

apa "1 străbate „necontenit, intrând. prin. orificiile din păreţi: şi eşind prin gură, 
- Peste puţin, părcţii produc muguri, cari se organiseză ca şi părintele lor., 
Puii aceştia, când ajung. maturi, fără să se" desprindă. de -mama. care "ia pro- 
dus, fac şi ei „alţi pui şi tot ast-fel crescând: unii pe alţii, resultă, că Buretele 

- de şters nu este un “animal: simplu ci o colonie de animale. 0: 
„Colonia, ca.şi: fie. care animal în parte, este formată din “două părți: 

compusă din materie cornâsă şi elastică, represintă scheletul, 
din „o materie mâle şi. “mucilăginâsă, represintă carnea. 

una 
iar alta, compusă 

"După ce Bureţit se pescuiesc; se (în câtva” "timp în aer 
gile în apă, în marginea măref . pentru i și moră: apoi e in2—3 

| , pentru ca să putregescă materia mâle, “Scheletul, după ce se spală | şi se usucă la s6re, „se vinde în comerţ sub! numele de: burete de şters, i şi -_ 
: ji . . .
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E _ - XIX, ai Se 

“Tipul Protozoarelor. — Se numesce Tipul Protozoarelor o grupă de 

animale cari au organisaţiunea mai simplă, de cât a: animalelor din cele alte 

tipuri. . ” . 

Numele ds. “Protozodi-e sau de animale primitive le este dat nu numai 

pentru. că 'au organisaţiune simplă; 'dar și pentru că sunt. din neamul celor 

„dântât animale, 'cari au apărut pe pământ. -.. 

- Exemple de acest fel de animale sunt: nasii şi. Mierodit. 
- 

  

Fig. 347. — Colpodele = Kolpodes, 

Tnfirăorie „sunt animale Protâzoare, “cari, din causa micşorimei, „nu se pot 

| vedea de cât cu: ochiane; cari "i arată mai. mari de cât. Sunt.:EX au fost des- 

. coperiţi la începutul. secolului al XVII-lea de. către un învățat olandez, Leeu- 

wenhceck; și. numele de: “Infusoriy le este dat, pentru « că se găsesc în infusiuni, | 

adică în “apa în care au stat înmoiate substanțe Vegetale.. Ast-fel, dacă în apa 

„dintr! un! vas, ţinut | la căldură, „se înmoie. fin, Ș şi dacă, „peste câteva gile, se exa- 
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minâză cu microscopul câteva picături, se constată, viermuind, nisce animale 
mici, de forme neînchipuit de curidse şi de deosebite, între cari se disting 
unele, cari au forma „unui bob de fasole, presărat pe suprafaţă cu „mici fire, 
cari le ajută să înnste: şi să se misce repede. 

Aceste animale se numesc Colpode - (Fig. 347). Sunt transparente şi în 
interiorul corpului au mici mase rotunde, cari nu păstreză. o posiţiune fixă-ci 
se mişcă, : . Pa 

Colpodele, ca: și toți cei alţi Infusorit, câți se găsesc îi în infusiune, trăiesc 
în, iarbă umedă și când iarba se usucă, rămân amorţite și: agăţate de. ea, iar 
când fînul se înmâie în apă, 'se deșteptă, se mişcă şi se. îmmulţesc. 

Microdii (Fig. 348) sunt nisce fiinţe aşia de mici în cât, unii, văduţi cu 
un microscop care "i arată de 2000 de ori mai lungi de cât sunt, abia au 
mărimea unui pun A 

  

Unii dintre ei trăiesc parasiţi, în: corpul omului și al altor animale. Se îmmulțesc aşia de repede în cât, dintr'unul singur, în câte-va. dile,-se fac mili- .. - arde și răspândindu-se -în organism, produc bsle grele, 
A 

ei altora şi le transmite, ast-fel, bâla lui, 
Printre bâlele omului pricinuite de iarobi 5 sunt: dălacul, palarie, ză satul, scarlatina, Juugârea, Jrisurile, cholera şi. turbarea. 
Aceste ființe simple, în formă de sferă; de baston, de linie dreptă, “curbă „. Sau frântă, nu se deosibesc, îndestul, .nici de animalele nici de plantele. cele mai. inferidre, şi din acestă causă locul lor nu este bine.fixat nici în Zoologie nici în Botanică. Ele, printre ființe, sunt: aşezate. acolo unde Regnul animal se întilnesce cu Regnul vegetal și represintă puntea de trecăre: de la animale - 

animale. Invăţaţii , moderni le consideră ca 
la vegetale sau de la vegetale. la 
vegetale ; unii însă :]e consideră ca fiind ciupercă, iar r alţi” ca fiind algi. 

ÎYTERIEIGAT | 
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Omul sau animalul care este bolnav din causa lor, înprăştie parte din


